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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .१४/ २०१८                                                                          िदनांक १३.१२.२०१८  
थळ- साईिनवास अितथीगहृ, िशड                                                                      वेळ- दपुारी १२.३० वाजता 

ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा गु वार िद.१३.१२.२०१८ रोजी िशड  येथील सं  थानच े
साईिनवास अितथीगहृाम  य े सकाळी १०.०० वाजता आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-
०४/४४१३/२०१८, िद.०५.१२.२०१८ अ वय ेसव मा.सद यांना कळिवणते आलेल ेहोते. परंत ुकाही अप रहाय कारणा तव सदरह 
सभा गु वार िद.१३.१२.२०१८ रोजी सकाळी १०.०० वाजता ऐवजी दपुारी १२.३० वाजता आयोिजत कर यात आलेली अस याच े
जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/२७२५/२०१८, िद.१०.१२.२०१८ अ वय े सव मा.सद यांना कळिवणते आलेले होते. यानुसार गु वार 
िद.१३.१२.२०१८ रोजी दपुारी १२.३० वाजता सं थानच ेिशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम य ेमा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे यांच े
अ  य तेखाली सु  कर  यात आली.  

०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे, अ य  ०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  
०३. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद य  ०४. मा.डॉ.राज  राजाबाली िसंह, सद य 
०५. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या 

                        मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.  
                          मु यकायकारी अिधकारी 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.    
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, सिमती सद य मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर 

तसेच मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह ेयांनी दरु वनी दारे कळिवल ेहोते, याची सिमतीन ेन द घेऊन, यांना अनपुि थत राह याची 
अनमुती िदली. 

मा.डॉ.मिनषा कायदं,े सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवल े आह े क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या          
िद.१३.१२.२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाल.े परंत ु या बैठक स मी हजर राहणार नाही. हया संदभात िशवसनेा सिचव 

ी.अिनल दसेाई व पयावरण मं ी मा. ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी चचा केली होती व माननीय 
मु यमं यांनी िशवसनेेला यव थापन सिमतीच ेउपा य  पद दे यास संमती िदली होती.  परंत ुयाबाबत अजनू कोणतीही कायवाही 
झालेली नस यान,े याचा मला खेद वाटत आह.े यामळेु या बैठक स उपि थत राह यास मला वार य नाही, याची कृपया न द 
यावी. 

तसेच मा. ी.अमोल क त कर, सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह ेक , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या          
िद.१३.१२.२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. परंत ुया बैठक स िशवसेनचे ेतीनही सद य हजर राहणार नाही. हया संदभात 
िशवसेना सिचव मा. ी.अिनल दसेाई व पयावरण मं ी मा. ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी चचा 
केली होती व मा.मु यमं यांनी िशवसनेेला यव थापन सिमतीच े उपा य  पद दे यास संमती िदली होती.  याबाबत अजनूपयत 
कोणतीही कायवाही झालेली नस यामळेु, खेद वाटत आह.े यामळेु या बैठक स उपि थत राहणार नाही, याची कृपया न द यावी. 

सभेस आव यक गणपतु  नस यामळेु िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै, २०१७ रोजीच ेअिधिनयम दु तीतील 
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनसुार तीस िमनीटाकरीता सभेच ेकामकाज तहकुब करणते येऊन, यानतंर दपुारी ०१.०० 
वाजता सभेच ेकामकाज सु  कर यात आले. 

यानंतर मा.अ यक्ष महोदय यांनी िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िदनांक २०.११.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करण.े 
िनणय .७२८ िदनांक २०.११.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करतांना 
खालील माण ेदु या कर यात आ या व यास मा यता दे यात आली. 

१) िनणय .६९८- यावर सिव तर चचा होऊन, मे.वैभव  लेसमट्स ( ा.),िल. नािशक यांनी 
प र ण अहवालात नमदु केललेी आकृतीबंध बदलाची िशफारस व याबाबत िदलेल े िव  लेषण ह े संबधीत 
िवभागाम ये जाऊन य  पाहणी क न तेथील थम दशनी प र  थीतीचा अदंाज घेऊन ढोबळ मानान ेिद याच े
िदसनू येते. संबधीत सं थेस िनदश देवनुही प र ण अहवालात नमदु केले या िविवध मु यां  या तपिशलासह, 
परुा  यासह व कारणासह िव  ततृ  व पात मािहती िदलेली नाही. सबब, म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल. नािशक 
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यांनी सादर केले या प र ण अहवालानसुार सं  थान कमचारी िवषयक धोरणाम ये बदल करण े सं  थानचे 
िहतावह ठरणार नसनू तो ि वकारणते येव ूनय,े अस ेठरल.े  
 सं थानमधील मनु यबळाचे यव थापनाबाबत प र ण कर यासाठी न यान े िनिवदा ि या राबवनू 
सं थेची नेमणकू कर यात यावी व यांचेमाफत सं थानमधील मनु यबळाचे प र ण कर यात याव,े अस ेठरल.े 
तसेच मे.वैभव  लेसमट्स ( ा.), िल.नािशक यांना जी र  कम .७,००,०००/- मा  (अ री पय े सात लाख) 
अगाऊ आदा करणते आलेली आह,े ती र  कम  यांनी आजपावेतो केले  या कामकाजाचा मोबदला  हणनू सदर 
कामापोटी अिंतम क न जमा नावे करणसे मा यता दे यात आली.  

 (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन िवभाग) 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव-े 

यावर सिव तर चचा होऊन, म.ेवभैव  लेसमट्स ( ा.),िल. नािशक यांनी प र ण अहवालात नमदु 
केलेली आकृतीबंध बदलाची िशफारस व याबाबत िदलेले िव  लेषण ह े संबधीत िवभागाम ये जाऊन य  
पाहणी क न तेथील थम दशनी प र  थीतीचा अंदाज घऊेन ढोबळ मानाने िद याच ेिदसनू येते. संबधीत सं थेस 
िनदश देवनुही प र ण अहवालात नमदु केले या िविवध मु यां  या तपिशलासह, परुा  यासह व कारणासह 
िव  ततृ  व पात मािहती िदलेली नाही. सबब, मे.वैभव  लेसमट्स ( ा.),िल. नािशक यांनी सादर केले या प र ण 
अहवालानसुार सं  थान कमचारी िवषयक धोरणाम ये बदल करण ेसं  थानचे िहतावह ठरणार नसून तो ि वकारणते 
येव ूनये, असे ठरले.  
 सं थानमधील मनु यबळाचे यव थापनाबाबत प र ण कर यासाठी न यान े िनिवदा ि या राबवनू 
सं थेची नेमणकू कर यात यावी व यांचमेाफत सं थानमधील मनु यबळाचे प र ण कर यात याव,े असे ठरले. 

तसेच म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.), िल.नािशक यांना जी र  कम .७,००,०००/- मा  (अ री पये सात 
लाख) अगाऊ आदा करणते आलेली आह,े ती र  कम  यांनी आजपावेतो केले  या कामकाजाचा मोबदला  हणनू 
िवषयाक त कामाची अिंतम क न जमा नावे करणसे मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२) िनणय .७१६- यावर सिव तर च चा होऊन,  उपरो  ताव अमा य कर यात आला. 
(कायवाही- मु यलखेािधकारी) 

 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव-े 

  यावर सिव तर चचा होऊन, सदर शाळांना शासनाकडून अनदुान िमळते काय, सदर शाळांकडून  
िव ा याना  िकती फ  आकारली जाते. मागणी केलेले अनदुान ह े Hardware घे यासाठी आह े िकंवा 
Software साठी, भिव यात Software अ यावत कर यासाठी वेळोवेळी येणा या खचाची तरतुद काय आह,े  
बसिवले जाणारे सीसीटी ही कॅमेरे चोरीस जाऊ नये यासाठी काय उपाय योजना आहते, याबाबत संबिधतांकडून 
सिव तर मािहती मागवनू सिव तर ताव यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा.  

(कायवाही- लेखाशाखा िवभाग)      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

३) िनणय .७२०- यावर सिव तर चचा होऊन,  ी साईनाथ  णालयातील भुलत  डॉ. मह  
िवलास तांबे व डॉ.गोिवंद ीपतराव कलाटे या दोघांनी िद.०२/१०/२०१८ रोजीचे अजा  वये जलैु-२०१८ पासनू 
न यान ेसु  झाललेा २०० ट के ो साहन भ ा न देता पवु माण ेिमडीयम ऑपरेशनसाठी र  कम . ६५०/- व 
मेजर/तातडीच े ऑपरेशनसाठी र  कम . १,२००/- ( ित ऑपरेशनसाठी ) अित र  त दर कायम ठेवणबेाबत 
केलेली िवनंती मा य कर यात आली. 

ी साईनाथ णालयातील भलुत  डॉ टरांना माह ेजुलै-२०१८ पासनू न यान ेसु  झालेला २०० ट के 
ो साहन भ ा न दतेा पवु माणचे सायंकाळी ०६.०० ते १०.०० या वेळेत होणारे सव ऑपरेशन तसेच 

आव यक असलेल े िमडीयम ऑपरेशनसाठी र कम .६५०/- व मेजर/तातडीच े ऑपरेशनसाठी र कम 
.१२००/- या माण े येक ऑपरेशनसाठी दर दे यात यावे. तसचे डॉ.राम नाईक यां या सायंकाळी ०६ नंतर 

होणा या केसेस करणसेाठी  पणु वेळ भलुत  डॉ टरांना ाधा य दे यात यावे. जर पणु वेळ भलुत  डॉ टर रजेवर 
असतील तर पॅनलवरील ि हजीट ग भलुत  डॉ टरांना बोलिव यात याव,े असे ठरल.े  

(कायवाही - वै क य संचालक) 
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याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव-े 

यावर सिव तर चचा होऊन,  ी साईनाथ  णालयातील भलुत  डॉ. मह  िवलास तांबे व डॉ.गोिवंद 
ीपतराव कलाटे या दोघांनी िद.०२/१०/२०१८ रोजीचे अजा  वये जलैु-२०१८ पासनू न यान ेसु  झालेला २०० 

ट के ो साहन भ ा न दतेा पवु माण े िमडीयम ऑपरेशनसाठी र  कम . ६५०/- व मेजर/तातडीच े
ऑपरेशनसाठी र  कम . १,२००/- ( ित ऑपरेशनसाठी ) अित र  त दर कायम ठेवणेबाबत केलेली िवनंती मा य 
कर यात आली. 

ी साईनाथ णालयातील भलुत  डॉ टरांना माहे जुलै-२०१८ पासनू न यान ेसु  झालेला २०० ट के 
ो साहन भ ा माह ेनो हबर-२०१८ अखेर पावेतो दे यात यावा. तसेच िद.१ िडसबर,२०१८ पासनू २०० ट के 
ो साहन भ ा न दतेा पवु  माणचे सायंकाळी ०६.०० ते १०.०० या वेळेत होणारे सव ऑपरेशन तसेच 

आव यक असलेले िमडीयम ऑपरेशनसाठी र कम .६५०/- व मेजर/तातडीचे ऑपरेशनसाठी र कम 
.१२००/- या माण े येक ऑपरेशनसाठी दर दे यात याव.े तसेच डॉ.राम नाईक यां या सायंकाळी ०६ नंतर 

होणा या केसेस करणेसाठी  पणु वेळ भलुत  डॉ टरांना ाधा य दे यात यावे. जर पणु वेळ भलुत  डॉ टर रजेवर 
असतील तर पॅनलवरील ि हजीट ग भलुत  डॉ टरांना बोलिव यात याव,े सदरची कायवाही िद.०१.१२.२०१८ 
पासनू लाग ूकरावी, असे ठरले.                                                         (कायवाही – ी साईबाबा णालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
४) िनणय .७२१-  महारा  दकुान े व यापारी सं था कायदा २०१७ मधील तरतुदीनसुार 

कं ाटी कामगारांना िद.०१.१२.२०१८ पासनू भरपगारी सा ािहक सु ी (Paid Weekly Off ) दे यास मा यता 
दे यात आली.                                                        (कायवाही- कामगार िवभाग/ सामा य शासन िवभाग) 

 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव-े 

  मा. यव थापन सिमतीच ेिद.०५.१०.२०१८ रोजी या सभेतील िनणय .५९४ नसुार महारा  दकुाने 
व यापारी सं था कायदा २०१७ मधील तरतदुीनसुार कं ाटी कामगारांना ावया या सोयी सवलतीबाबत सिमती 
सद य मा.अडॅ.मोहन जयकर  यांनी अ यास क न याबाबत िशफारस करावी, असे ठरले होते.  

सदर  िवषयावर काय ातील तरतुदी या अनषुंगाने पु हा सिव तर चचा कर यात आली. काय ातील 
तरतदुीनसुार कं ाटी कामगारांना भरपगारी सा ाहीक सु ी (Paid Weekly Off) अनु ेय अस यान े कं ाटी 
कमचा यांना िद.१.१२.२०१८ पासनू भरपगारी सा ाहीक सु ी (Paid Weekly Off) दे यास मा यता दे यात 
आली.                                                                (कायवाही- कामगार िवभाग/ सामा य शासन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०२ शासन िनणय व प रप के अवलोकनाथ व िनणयाथ सादर. 

ताव-  महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े 
कामकाजा सबंंधीत शासन िनणय, प रप के व इतर प  ा  त होतात. सदर प ांची एकि त र  या मागासवग 
क ाकडे न द घऊेन सदर प ावर उिचत कायवाहीसाठी संबंधीत िवभागाकडे पाठिव  यात येते. सदर शासन 
प ावर संबंधीत िवभागाने काय कायवाही केली आहे  याबाबतचा अहवाल  यके मिह  यास व र  ठांकडे सादर 
कर  यात येतो. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ चे सभते आय  या वेळचा िवषय .१७, िनणय .३४६  
"सं  थानचे कामकाजासंबंधी शासनाचे िनणय,प रप के वेळोवेळी सिमतीचे बैठक त सव सिमती सद  यांना 
बैठक  या अजडयासोबत दे  यात यावी व सदर शासन िनणय, प रप के यांच ेवाचन असा िवषय  अजडयाम  य े
स मािव  ट कर  यात यावा."असा झालेला आह.े 

उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयानुसार िद.०१/११/२०१८ ते िद.०५/१२/२०१८ अखेर या 
कालावधीत महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े
कामकाजासंदभात खालील माण े ा  त झालेली प  ेसोबत सादर केलेली आहते. 

अ. . शासन प  . व िदनांक ा  त िदनांक िवषय 

०१ 
शासन िनणय .सासिंव-१०१८/ १७९/ 

. .२०/ का.१६  िवधी व  याय िवभाग 
िद.०७/०४/२०१८ 

१६/०४/२०१८ 
िशड  नगरपचंायती  या ह ी अतंगत येणा-या प रसरातील 
दनंैिदन  व  छतािवषयक साफसफाईची कामे ठोक प  दतीन े
कर  यासाठी िशड  नगरपचंायतीस अरथ्सहा य करणबेाबत  
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०२ 
शासन शु  दीप क .सासंिव-१०१८/ 
१७९/ . .२०/का.१६  िवधी व  याय 
िवभाग िद.२२/११/२०१८ 

२२/११/२०१८ 

िशड  शहरा  या साफसफाईची काम े ठोक प  दतीन े
कर  यासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
यांचेकडून िशड  नगरपंचायतीस अनदुान उपल  ध क न 
दे  याबाबत  

०३ 
शासन िनणय .सासिंव-१०१६/ 

. .१४५/का.१६ / िवधी व  याय िवभाग 
िद.२०/११/२०१८ 

२३/११/२०१८ 

मा.सव  च  यायालयान े मा.उ  च  यायालया  या 
िद.२९/११/२०१८ रोजी  या आदेशाची ( ी साईबाबा 
दवे  थान  यव  थापन सिमती  या सद  यां  या पा तेचे पनुः 
प र ण आिण पनुिवचार करण)े अमंलबजावणी 
कर  यासाठी िदले  या आदशेानसुार य  थ सिमती गठीत 
करणबेाबत. 

०४ 
.सासंिव-१०१७/ १९६८/ . . 

२२७/का.१६ िवधी व  याय िवभाग  
िद.२२/११/२०१८ 

२८/११/२०१८ 
सार भारती ॉडका  ट ग ऑफ इिंडया, मुंबई यांना 

भाडेप याने देणते आले  या जागेस मुदतवाढीबाबत  

०५ 
शासन िनणय .सासंिव-२०१४/६११/ 

. .८८/का. १६ िवधी व  याय िवभाग 
िद.३०/११/२०१८   

०१/१२/२०१८ 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  कडून 
िनळवंडे धरणा  या डा  या काल  या  या िवकासासाठी 
.५०० कोटी इतका िनधी उसनवार त  वावर (िबन  याजी 

परत कर  या  या बोलीवर) जलसंपदा िवभागा  या 
अख  या रतील गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे िवकास 
महामंडळ, औरंगाबाद यांना दे  यासाठी एक िवशेष बाब 
म ् हणनू दे  यास मा  यता दे  याबाबत. 

०६ 
शासन िनणय .सासिंव-१०१८/१६१९/ 

. .१८५/का. १६ िवधी व  याय िवभाग 
िद.३०/११/२०१८   

०१/१२/२०१८ 

मौजे िनमगांव को-हाळे ह ीतील जाणारा र  ता व गट 
नं.१९५ येथ ेहिेलपॅडचे डांबरीकरण व इतर अनषुगंीक काम,े 
सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनरे यांचेकडून क न 
घे  यास व िनधी  यांचेकडे वग कर  यास मंजरूी देणबेाबत.  

०७ 
.सासंिव-१०१७/१२९४/ . .१३४/का. 

१६ िवधी व  याय िवभाग िद.२२/११/१८   
०१/१२/२०१८ 

सं  थानचे सन २०१६-१७ या अिथक वषाचे िवशेष अतंगत  
लेखाप र ण कर  यासाठी म.ेसिुनल अ  यकंर अॅ  ड 
असोिसएटस,् सी.ए. पणु ेया सं  थनेे पणू के  यान े  यांना सन 
२०१६-१७ या अिथक वषा  या िवशेष अतंगत 
लेखाप र णाचे िबल .६,००,०००/- ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यां  याकडून अदा कर  यास 
मा  यता दे  यात येत आह.े  

०८ 
शासन प रप क .संिकण-२०१८ 
/ . .४५/काया-०६ सामा  य शासन 
िवभाग िद.२६/११/२०१८   

०३/१२/२०१८ 
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम , २००५ नाग रकांना 
अवलोकनासाठी अिभलेख उपल  ध क न देणेबाबत.  

०९ 
महारा   शासन, जलसंपदा िवभाग, उ  व 

वरा धरण िवभाग, (घलेुवाडी) संगमनरे, 
िद.०१/१२/२०१८  

०४/१२/२०१८ 

िबगर िसचंन पाणी आर ण  ताव – ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड , िशड  नगरपंचायत व कोपरगांव 
शहर संयु  त पाणीपरुवठा योजना, ता.राहाता व कोपरगांव, 
िज  हा.अहमदनगर िनळवंडेधरणातून पाणी आर ण 

 तावाबाबत  
 
        सदर प े मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार सव सिमती सद  यांना बैठक  या अजडयासोबत वाचन 

करणकेामी ावयाची अस  याने सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे अवलोकनाथ सादर करणते येत 
आह.े  
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िनणय .७२९ यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाकडून ा  त झाले या उपरो  शासन िनणय व प रप क यांच ेवाचन क न 
यांची न द घे यात आली. 

  तसेच शासन प रप क .संिकण-२०१८ / . .४५/काया-०६ सामा  य शासन िवभाग 
िद.२६/११/२०१८- मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-२००५ नाग रकांना अवलोकनासाठी अिभलेख उपल  ध 
क न देणेबाबत या शासन प रप कानुसार येक सोमवारी दपुारी ३ ते ५ या काळात नाग रकांना मागणीनसुार 
अिभलेख अवलोकनासाठी उपल ध क न दे याचे िनदश आहते. 

  तथापी सं थानच े सव िवभागातील कामकाज ह े भािवकांशी संबधीत असून भािवकांना सेवा 
परुिवणबेाबत आह.े यामळेु सदर प रप काची अमंलबजावणी करतांना एखादया िवभागात नाग रकांची गद  
होऊन प रप कातील नमदु वेळेम य े या िवभागाच ेकामकाज बंद पडून भािवकांना परुवावया या सेवांवर याचा 
िवपरीत प रणाम होऊ शकतो. व यामळेु भािवकांचा रोष ओढाव याची श यता आह.े ही व तुि थती िवचारात 
घतेा सं थानच ेबाबतीत प रप कात नमदु के या माण ेकायवाही येक सोमवारी न करता येक मिह या या  
पिह या सोमवारी करणे उिचत राहील असे सिमती सद यांच े मत झाले.व या माण े मा यतेसाठी ताव 
शासनास सादर करावा, असे ठरले.                               (कायवाही- सामा य शासन िवभाग/मागासवग क )  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०३ पंडीत िदनदयाल उपा य  िश ण सं था, िसडको, औरंगाबाद यांच ेरामचं  नाईक िव ालय, िसडको, औरंगाबाद 

यांना इमारत बांधकाम व शालेय सािह यासाठी र कम .२,२६,००,०००/- आिथक सहा य दणेचेे तावावर 
िनणय होणेबाबत. 

ताव- पंडीत दीनदयाल उपा  याय िश ण सं  था, िसडको, औरंगाबाद यांच ेरामचं  नाईक िव ालय िसडको, औरंगाबाद 
यांनी इमारत बांधकाम . १.२३ कोटी व शालेय सािह  य घे  यासाठी . ४८.००ल  अस ेएकूण र कम  १.७१ 
कोटीची मागणी  यांचे प  जा. ं . पं.दी.ऊ.िश.स/ं२०१७-२०१८/११ िदनांक १९.०४.२०१७ नसुार केली होती 
 याचा थोड  यात तपशील खालील माण े 

अ. इमारत बांधकाम खच :- 
अ.न. िववरण र  कम 
१ इमारत बांधकाम खच . २,२२,००,०००/- 
२ इमारत बांधकाम िनधीतून केलेला खच . ९९,००,०००/- 
३ उवरीत बांधकामसाठी लागणारी एकूण र कम . १,२३,००,०००/- 

 
ब. शालेय सािह  य खरेदीसाठी लागणारा खच  

अ.न. िववरण र  कम 
१ िव ा  यासाठी नवीन ६०० बाके . १५,००,०००/- 
२ ि डा सा िह  य . १०,००,०००/- 
३ ंथालय . ३,००,०००/- 
४ ससु  ज योगशाळा . ५,००,०००/- 
५ संगणक, लॅब व फिनचर . १५,००,०००/- 
६ एकूण ४८,००,०००/- 
एकूण अ + ब   . १,२३,००,०००+४८,००,०००/- १,७१,००,०००/- 

 
                 अशी एकूण र कम .१.७१कोटी मा  िमळणबेाबत िवनंती  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था  
िशड  यांना केली होती.  यावर मा.  यव  थापन सिमतीने खालील माण ेिनणय घेतला आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय :- िद.०८.९.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ७५३ अ  वये चचा 
होऊन अस े ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवास िद.०१ आ ट बर पासनू ारंभ होत आह.े      
मा.मु  यमं ी महोदय यांचे अ  य तेखालील कृती आराखडा सिमतीन े िद. ३१.०३.२०१७ रोजी या 
महो  सवासाठी एकूण . ३०२३ कोटी मा  या कृती आराखडयास मा  यता िदलेली आह.े परंत ु सदरह िनधी 
अ ाप ा  त नाही. या महो  सवाम  य ेिविवध काय माचे आयोजन करण ेव साईभ  तांना पायाभतु सोयीसिुवधा 
परुिवणकेामी सं  थानचा मोठया माणात खच होणार असनू सं  थानला िनधीची कमतरता भास ू शकत.े अशा 
पा  वभमुीवर पंडीत िदनदयाल उपा  याय यांचे िश ण सं थेस इमारत बांधकाम व शालेय सािह  यासाठी . १.७१ 
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कोटी मा  आिथक सहा य करण ेउिचत होणार नाही. सबब समाधी शता  दी महो  सवाची सांगता होईपयत सदरह 
िवषय  थिगत ठेव  यात यावा.असा िनणय झालेला आह.े 
 सं  थनेे सादर केलेला निवन   ताव:- आता पंिडत दीनदयाल उपा  याय िश ण सं  था, औरंगाबाद 
यांनी िद.०५.०६.२०१८ रोजी  र  कम .२.२६ कोटी मा  अनदुानासाठी फेर  ताव सादर केला असनू,             
मा. ी चं शखेर कदम, उपा  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यानंी  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभपेुढे सादर करणबेाबत िनदश िदलेले आहते. यानसुार  ताव  यव  थापन सिमतीपढुे सादर कर  यात 
येत आह.े  
           पंिडत दीनदयाल उपा  याय िश ण सं  था, औरंगाबाद या सं  थे या रामचं  नाईक िव ालय,  पंदन नगर 
िसडको एन–४ (दि ण) औरंगाबाद येथील शाळे या इमारतीचे बांधकाम पणु कर  यासाठी व शालेय सा िह  य 
खरेदी क न शाळा सव सिुवधायु  त कर  यासाठी िनधीची मागणी ी साईबाबा सं  थान िव  व  थ  यव  था, िशड  
यांचेकडे केलेली आह.े  याचा  तपशील पढुील माण-े 
अ. इमारत बांधकाम खच :- 

अ.न. िववरण र  कम 
१ इमारत बांधकाम खच शासन मंजरूीनसुार . २,५५,००,०००/- 
२ इमारत बांधकाम िनधीतून केलेला खच . ९९,००,०००/- 
३ उवरीत बांधकामसाठी लागणारी एकूण र कम . १,५६,००,०००/- 
   

 
ब. शालेय सािह  य खरेदीसाठी लागणारा खच :- 

अ.न. िववरण र  कम 
१ िव ा  यासाठी नवीन ६०० बाके . १८,००,०००/- 
२ ि डा सा िह  य . १२,००,०००/- 
३ ंथालय सव सािह  यासह . ७,००,०००/- 
४ ससु  ज योगशाळा सािह  यासह . ८,००,०००/- 
५ संगणक, लॅब व फिनचर . २५,००,०००/- 
६ एकूण ७०,००,०००/- 

 
क. मागणी :- 

एकूण अ + ब   . १,५६,००,०००+७०,००,०००/- २,२६,००,०००/- 
 
एकूण क  प खच अ + ब .२,५५,००,०००+७०,००,००० =  ३,२५,००,०००/- 

 
 अशी मागणी केली आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय :- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीन े  या कारणा  तव िद. ०८.०९.२०१७  या सभेतील िनणय ं . ७५३ नसुार  ताव 

अमा  य केलेला आह,े  या बाब ची उ ी  ठ पतु  अ ाप झालेली नाही. अशातच या सं  थलेा मदत के  यास 
ही बाब सयंु  तीक होणार नाही अस ेवाटते. 

२) सं  थनेे यापूव  िदनांक १९.०४.२०१७  या  तावानुसार . १.७१ कोटीची मागणी केली होती आता मा  
सधुारीत मागणी . २.२६ कोटी केलेली आह.े 

३) सं  थचे एक महािव ालय, सहा किन  ठ महािव ालय, नऊ मा  यिमक िव ालय, चार ाथिमक व उ  च 
ाथिमक िव ालय, चार पवु ाथिमक िव ालय, दोन आ म शाळा, दोन व  तीगहृ आहते. सं  थे  या अनेक 

शाखा आहते.  तावात नमदू मािहतीनुसार सदरची िश णसं  था मोठी व स म िदसते. 
४) अनदुान मागणी या िव ालया या इमारतीसाठी केली आह ेती शाळा औरंगाबाद शहरात आह.े एकंदरीत 

शहरात िश  ाणाची सोय उपल  ध क न दणेा-या अनके अनदुािनत व िवना अनदुािनत शै णीक सं  था 
कायरत आहते. 
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५) अशा कारे शै णीक े ात काम करणा-या अनेक िश ण सं  था कायरत असनू  याही अशाच कारची 
मागणी करतील. 

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:- उपरो  त न  यान े ा  त झाललेा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े      
िद.३०.०६.२०१८ रोजीच ेसभेत सादर केला असता,  यावर िनणय ं . ४१८ अ  वये सिव तर चचा होऊन, पंडीत 
दीनदयाल उपा  याय िश ण सं  था, िसडको, औरंगाबाद यांना इमारत बांधकामासाठी . १.५६ कोटी व शालेय 
सािह  यासाठी र  कम . ७० ल  अशी एकूण . २.२६ कोटी आिथक सहा य दणेेबाबतचा  ताव मा  य 
के  यास इतरही खाजगी सं  था अशा कारे आिथक सहा य िमळणबेाबत मागणी करतील. या  तव सदरचा  ताव 
 थगीत ठेव  यात आला. 

           मा  छाननी सिमतीचे िद. ०६.१०.२०१८ रोजी यावर  आय  या वेळी चचा कर  यात येऊन िनणय ं . 
४६ अ  वये चचा होऊन खालील माण ेिनणय घे  यात आला.  

मा. छाननी सिमतीचा िनणय :- पंिडत िदनदयाळ उपा याय िश ण सं था िसडको, औरंगाबाद याचं े
रामचं  नाईक िव ालय, िसडको,  औरंगाबाद यांना इमारत बांधकाम व शालेय सािह यासाठी  र कम 
.२,२६,००,०००/- आिथक सहा य मागणीचा न याने ा  ताव चचला घे यात आला. यव थापन 

सिमती या िद.३०.०६.२०१८ रोजी या सभेतील िनणय .४१८ याचेही अवलोकन कर यात आले.  
 छाननी सिमती सभासदांच ेएकमताने अस ेमत झाले क , संबधीत िश ण सं थान िनरपे पण ेशै िणक 
वातावरणात यो य वाढ हावी व रा ीय िवचारसरणीचा सार िव ा याम य े ितिबंबीत हावा या िदशेने काय 
करीत आह.े 
 िद.०५.०६.२०१८ रोजी सं थेने शाळे या इमारत बांधकाम व सािह यासाठी हणनू रकमचेी मागणी 
केली आह.े सवासाठी गणुा मक िश ण हा संक प सं थेचा िदसत असनु समाजातील सामा य घटकांसाठी 
दजदार िश ण यव था िनमाण कर यासाठी सं था य न करीत आह.े सं थेला िद.२६.०३.२०१५ औरंगाबाद 
महानगर पालीका यांनी  शाळेकरीता बांधकाम परवानगी िदली आह.े 
 वरील सं थे या न दणी पु तकाचे िववरण पाहता सं थेचे उ शे व यव थापन याचंी सांगड सं थे या 
ताळेबंदात िदसनु यतेे. हणनू छाननी सिमतीन ेएकमतान ेवरील सं थेस मागणी माण ेर कम .२.२६ कोटी र कम 
दे याचे तावास सहमती दशिवली आह.े सदरील ताव यव थापन सिमतीच े सभेत ठेव यात यावा व 
शासनाकडे पाठिवणते यावा. सं थेचा ताव मंजरू झा यानतंर सबंधीत सं थेला साईबाबा सं थान 
िव त यवथा, िशड  यांचमेाफत आिथक मदत झालेबाबतचा इमारती या एका बाजुस ी साईबाबा सं थान 
यांचमेाफत आिथक सहा य असा उ लेख करावा लागेल. सं थे या वेश दार/दशनीभागावर साईबाबांचे ३x४ 
फुट आकाराच ेफोटो लावण े म ा  होईल. असे ठरले.  

 ताव:- पंडीत दीनदयाल उपा  याय िश ण सं  था, िसडको, औरंगाबाद यांचे रामचं  नाईक िव ालय 
िसडको, औरंगाबाद यांना इमारत बांधकाम व शालेय सािह  या साठी र कम  .२,२६,००,०००/- आिथक 
सहा य  दणेेचे  ताव िनणयाथ सादर.   

िनणय .७३० यावर सिव तर चचा होऊन, पंडीत िदनदयाल उपा य  िश ण सं था, िसडको, औरंगाबाद या सं थेची व ते 
चालिवत असले या शाळेची सिव तर मािहती यावी, सदर सं था देणगी घतेे का? िव ा याकडून िकती फ  
घतेली जाते, या सं थेमाफत कोणकोणते सामािजक उप म राबिवले जातात, लाभाथ  कोण या आिथक 
तरातील आहेत, याबाबत सिव तर मािहती घऊेन फेर ताव मा. यव थापन सिमतीच े सभेमोर सादर करावा, 

असे ठरले.                                                                                         (कायवाही- लेखाशाखा िवभाग)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
िवषय नं.०४ सं थानमधील कायम कमचा यांना ावया या ॅ यईुटी र कम कमाल मयादा .१० ल  व न २० ल   
                          करणबेाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं थानमधील कायम कमचारी सवेािनवृ  झा यास, राजीनामा िद यास, िकंवा तो 
कमचारी सेवािनवृ  त हो  यापवु च अक  मात मयत झा  यास  या कमचा-याला  या  या सेवािनवृ  तीपयतची 
उपदानाची र  कम The Payment of Gratuity Act, 1972  या काय ानसुार दे  यात येते. स या उपदाना या 
र कमचेी मयादा .१० लाख मा  इतक  आह.े 

एखा ा कमचा-याच,े सेवािनवृ  त हो  यापवु च अक  मात िनधन झा  यास,  या कमचा-याला  या  या 
सेवािनवृ  तीपयतची ॅ यईुटीची र  कम िमळावी व  या  या वारसांना मदत  हावी, या हतेूने मा.  यव  थापन मंडळ 
सिमतीचे सभेतील िद.२२-२३/०९/२००१ रोजी झाले या िनणय मांक ४१८ अ  वये सं  थान  या कायम 
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कमचा-यांसाठी एल.आय.सी. पु ॅ  यईुटी योजना लाग ु कर  यात आलेली आह.े  यानसुार एल.आय.सी.ऑफ 
इडंीया, पणु ेयांचेकडे  लमे दाखल क न र  कम ा  त झा  यानंतर संबंधीत कमचा-यांस आदा कर  यात येते. 

सदर योजनेअतंगत कमचा-याला  याचे शेवटचे वेतन व एकुण सेवा कालावधी िवचारात घेऊन  
ॅ यईुटीची दये र  कम आदा केली जाते. स  या The Payment of Gratuity Act, 1972  या काय ानसुार 

उपदान र  कमचेी मयादा १०,००,०००/- इतक  आह.े तथािप, The Payment of Gratuity Act, 1972 म  य े
भारत सरकारने खालील माण ेसधुारणा केलेली आह.े 

Ministry of Law & Justice (Legislative Dept.) नवी िद  ली िद.२९ माच, २०१८ चे राजप  
व म आिण रोजगार मं ालय, नवी िद  ली यांचेकडील िद.२९ माच, २०१८  या अिधसचुनेनुसार The 
Payment of Gratuity (Amendment) Act 2018 (No.12 of 2018) अमंलात आणललेा असनु,  या 
अ  वये िद. २९ माच,  २०१८ पासनू सेवािनवृ  त होणा-या कमचा-यास दये होणा-या ॅ यईुटी र  कमचेी कमाल 
मयादा .१० लाखाव न .२० लाखापयत वाढिव  यात आलेली आह.े  

ी साईबाबा सं  थानमधील कायम कमचा-यांना  यांचे सेवािनवृ  तीनंतर  यांची सेवा व शेवटचे मळु 
वेतन + महागाई भ  ता या आधारे .१०.०० ल  पयत उपदान उपदान अदा कर  यात येते. आता िह मयादा २९, 
माच २०१८ पासनु .२०.०० ल  अशी झाली आह.े उपदान प रगणना कर  याची कायप  दती The Payment 
of Gratuity Act, 1972  या काय ानसुार खालील माण ेआह.े 
उपदानाची र  कम =    मळु वतेन + महागाई भ  ता   X  १५ X पणु सेवेचा कालावधी 
                                      २६  

िह र  कम .२०.०० लाखापे ा जा  त झाल ्यास .२०.०० लाखाचे मयादते उपदान अदा कर  यात 
येते. 

तरी, उपरो  त माण ेThe Payment of Gratuity Act 1972 म  य ेझाले  या सधुारणे माण ेकमचा-
यांना ावी लागणारी उपदाना या दये र कमेची कमाल मयादा .२०.०० ल  पयत वाढिव यात आ  यामळेु, 
िद.२९ माच, २०१८ नंतर सवेािनवृ  त होणा-या कमचा-यांना या काय ानसुार ॅ यईुटी र  कम आदा करणकेामी 
मा यता िमळणसेाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीच ेसभेपढेु िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .७३१ यावर सिव तर चचा होऊन, The Payment of Gratuity Act 1972 म  य े झाले  या सधुारणे माण े      
कमचा-यांना ावी लागणारी उपदाना या ( ॅ यईुटी) देय र कमेची कमाल मयादा र कम .२०.०० ल  पावेतो 
वाढिव यात आलेली अस यान,े िद.२९ माच,२०१८ नंतर सं थान सेवेतून सेवािनवृ  त होणा-या कमचा-यांना या 
काय ानसुार ॅ यईुटी र  कम आदा करणसे मा यता दे यात आली.  व या माण ेशासनास कळिव यात याव,े 
असे ठरले.                                                                                          (कायवाही- लेखाशाखा िवभाग)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०५ िशड  िवमानतळावर आंतररा ीय िवमान वाहतुक सु  कर याच े ीने निवन टिमनल इमारतीच ेबांधकाम, िवमान  
                          पािकग व इतर अनषुंगीक कामासाठी उपा य  व यव थापिकय  संचालक, महारा  िवमानतळ िवकास कंपनी 
                           मयादीत, मुंबई यांच ेर कम .१०० कोटी अनदुान मागणीच े तावावर िनणय होणेबाबत. 

ताव-  िशड  िवमानतळावर आतंररा  ीय िवमान वाहतकू सु  कर  याचे  टीने निवन टिमनल इमारतीच े
बांधकाम, िवमान पािकग व इतर अनषंुगीक कामांसाठी उपा  य  व  यव  थापक य संचालक, महारा   
िवमानतळ िवकास कंपनी मयािदत, मुंबई  यांनी .१०० कोटी इतके अनदुान उपलब्  ध क न दणेेबाबत 
िद.२३/१०/२०१८ रोजीचे प ा  वये कळिवले आह.े  यांचे प ाचा थोड  यात गोषवारा खालील माण ेआह.े   

“िशड  िवमानतळावर यश  वी हवाई वाहतुक चा वषपतु  काय म महारा   िवमानतळ िवकास कंपनी 
मयािदत, मुंबई यानंी िद.०१/१०/२०१८ रोजी वाशानंा साई  काफ दवेनू साजरा केला. या संगी  पाईसजेटन े
 यांचे बोईग ७३७ िवमानाच े िद  ली ते िशड  व परत अस े पिहले उड्डाण केल.े सदरह  पाईसजेटच े िवमानान े

आले  या वा  यांचे िशड  िवमानतळावर महारा   िवमानतळ िवकास कंपनी माफत  वागत करण ्यात आले. 
िवमानतळासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी िदले  या .५० कोटी अनदुाना ब ल आ  ही 
सं  थानचे अभारी आहोत. सदर िवमानतळावरील वाढती हवाई वाहतूक िवचारात घेता स  या  या सिुवधा 
िवशेषतः टिमनल िब  ड ग व पािकग  टॅण ्डस ्याम  य ेवाढ करण ेआव  यक आह.े महारा   िवमानतळ िवकास 
कंपनी मयािदत यांनी आव  यक सिुवधांबाबत काययोजना तयार केली आह.े  यानसुार स  याचे इमारतीजवळ 
१२५०० चौरस िमटर इमारत व अॅ ॉन बांधण े  तािवत केले आह.े  यासाठी स  लागार नमेणकू करणते येत 
असनू,  यासाठी .५० कोटी रकमेची तरतुद केली आह.े तथापी, सदरह क  पावरील खच .१०० कोटीचे वर 
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जा  याची श  यता आह.े याबाबत धान सिचव यांनी िवमानतळाच ेवाढीव सिुवधांसाठी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेकडे िनधी मागणी करणसे सहमती िदली आह.े सदरचे टिमनल िब  ड ग व पािकग 
 टॅ  डस ् याम  य े वाढ करणकेामासाठी अदंाजे .१५० कोटी खच अपिे त आह.े  यापैक  सं  थानने सदर 

कामासाठी .१०० कोटी इतका िनधी उपल  ध क न ावा, अशी िवनतंी केली आह े तसेच याबाबत िनणय 
झा  यावर सं  थानला क  पाची सिव  तर मािहती दे  यात येईल.”   

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- अिधिनमय कलम 
२१ या पोट-कलम (१क) अ वय,े भ ां या सोयीसाठी बस, वाहनतळ, रे व े थानक व िवमानतळ आिण 
त सम पायाभतू सिुवधा यासार या पायाभतू सिुवधा परुिव यासाठी िकंवा या वाढिव यासाठी शासक य 
िवभागांना, शासक य महामंडळानंा, शासक य कंप यांना िकंवा शासक य उप मांना सहायक अनदुान देता येईल.   

िवभागाचा अिभ ाय :-  
१. सं  थानमाफत यापवू  िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचकेडील िनणय .सासंिव-२०११/ 

( . .४४)/का. १६ िद. २४ जून २०११ अ  वये दे  यात आले  या मा  यतेनसुार िशड  िवमानतळासाठी 
.५० कोटी िनधी यापूव  दे  यात आलेला आह.े  

२. सदर िवमानतळाचा उपयोग केवळ साईभ  तांसाठी होत असनू  याचा िवकास झा  यास जगभरातील 
भािवकांना ी साईबाबांच ेदशनाचा लाभ घेता यईेल.  

३. मा.  यव  थापन सिमतीच े सदर  तावास मा  यात िद  यास शासनाचे मा  यतेन अनदुान िवमानतळ 
ािधकरणाकडे वग करता येईल.   
 ताव:- िशड  िवमानतळावर आंतररा  ीय िवमान वाहतूक सु  कर  याचे  टीन े निवन टिमनल 

इमारतीच ेबांधकाम, िवमान पािकग व इतर अनषंुगीक कामांसाठी उपा  य  व  यव  थापक य सचंालक, महारा   
िवमानतळ िवकास कंपनी मयािदत, मुंबई  यांनी मागणी केलेले . १०० कोटी अनदुान उपल  ध क न दणेेचा 

 ताव िनणयाथ सादर.  
िनणय .७३२ सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला.                                                    (कायवाही- लेखाशाखा िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ क  सरकार या सवुण धनीकरण (Gold Monetization Scheme) योजनेअतंगत सं थानच ेसोने ठेव व पात 

ठेवणेबाबत. 
ताव-  आप  या दशेाम  य े मोठया माणात सो  याचा साठा असनूही दशेाम  य े सो  याची आयात मोठया 

माणात होत आह.े यावर उपाय  हणनू दशेात िश  लक असलेला सो  याचा साठा वापरात आणनू सो  याची 
गुंतवणकू क न  यावर आकषक  असे  याज दऊेन आप  या दशेाचा व गुंतवणकुदारांचा िवकास हो  याचा उदा  त 

 टीकोन समोर ठेवनू भारत सरकारने सवुण धनीकरण योजना सु  केली आह.े  
सवुण धनीकरण योजनचेा तपशीलः- ही योजना रझव बॅकें  या मागदशनाखाली रा  ीयकृत बॅकंां  या 

ठरावीक शाखाम  यचे सु  कर  यात आलेली आह.े या योजनमे  य े फ  त शु  द सोने (९९५ शु  दतेचे सोन)े 
 वीकारले जाते. सो  याचे दािगन,े अलंकार  व व  तू िद  यास थम  या बॅकेंमाफत िवतळून घेऊन,  याचे शु  द 

सोने क न घतेले जाईल. यासाठी सरकारने देशाम  य ेिविवध रा  यांत एकूण ३५० सं  थांना शु  दता तपास  यासाठी 
अिधकृत नेमलेले आह.े  शु  दता तपास  यानंतर  ाहकाला  यातील घट तूट वजा जाता शु  द सोने िकती आह ेह े
सांिगतले जाईल.  या  या मा  यतेनतंरच  यातील िहरे, मौ  यवान खडे बाजुला काढले जातील व ते  याला  वरीत 
िदले जातील. नेहमी माण ेअि नपरी ा चाचणी ारे दािग  यातील धळू, डाग वेगळे क न सोन े िवतळिव  यासाठी 
िदले जाईल. फ  त शु  द सोने बॅकं घऊेन ते सवुण धिनकरण योजने  या (Gold Monetization Scheme) बचत 
खा  यात जमा कर  यात येईल. सोने शु  द कर  यासाठी येणारा खच, वाहतुक खच व िवमा खच हा सबंंधीत 
सोनेधारक सं  थसे करावा लागेल. सोने शु  द कर  याची ि या सु  असतांना सोनेधारकांचा ितिनधी उपि थत 
असण ेआव  यक आह.े या योजनते सहभागी हो  यासाठी क मीत कमी ३० ॅम सोने आव  यक असनू, जा  तीत 
जा  त िकती असाव,े यास मयादा नाही.  

सवुण धनीकरण योजनतेील  याज दरः- सदर योजना रझव बॅकें  या मागदशनाखाली पो  ट ऑफ स, 
रा  ीयीकृत बॅकंा तसचे खाजगी बॅकेंमाफत राबिवली जाणार आह.े  टेट बॅकें  या मुबंई यथेील बलुीयन शाखेम  य े
सवुण ठेव योजना सु  आह.े या योजनेत अ  प, म  यम व िदघ अशा तीन मदुती  या सिुवधा उपल  ध आहते, 
आिण  यावर तीन वगेवेगळया कारचे  याजदर िमळणार आह े  याचा तपिशल पढुील माण े– 
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अ.नं मदुत   कालावधी वािषक  याजदर 
१ अ  प मदुत १ ते ३ वष ०.५० % ते ०.५५ % 
२ म  यम मदुत ५ ते ७ वष २.२५ %   
३ िदघ मदुत १२ ते १५ वष २.५० % 

 
सदर योजनमे  य ेसहभागी झा  यानतंर  गुंतवणकु  या वेळेस असलेला सो  याचा सवसाधारण दर गिृहत 

ध न  याचे सट िफकेट िदले जाईल. व गुतंवणकू ची मदुत संप  यानतंर गुंतवणकुदारास  याचे ९९५ शु  दतेचे सोन े
अ थवा  यास हव ेअस  यास सो  याची िकंमत आदा केली जाईल.  यासाठीचा पयाय गुंतवणकु चेवळेीच ावा 
लागेल. सदर योजनेअतंगत िमळणारे  याज करपा  तसचे धातू  व पात िवक  यास भांडवली नफा गिृहत ध न 
कर आकारणी लाग ूरािहल.    

िवभागाचा अिभ ायः- सं  थानकडे िद.३१ माच २०१८ अखरे ४१६  िकलो सोन े व  तू  व पात 
उपल  ध आह.े  यापैक  साधारणतः १९६ िकलो सोने ना दनंैिदन वापरासाठी व गाभा-यात आहते. तसचे  
मौ यवान िहरे असलेले  दािगने १८ िकलो अस े एकुण २१४ िकलो वजा जाता साधारणत: २०० िकलो सोन े
उपरो  त योजनमे  य े गुतंवणकू साठी उपल  ध होईल. मा.िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय सासिंव-
२००५/४०७/(६४)-का.सोळा.िद.३१/०५/२००७ अ  वये सोने िवतळिव  याची कायप  दती व  यासाठी तयार 
केलेली सिमती इ.बाब ची अमंलबजावणी  यानसुार क न तसेच  याम  य े सवुण धनीकरण योजनेनसुार बॅकेंचा 
एक ितिनधी घऊेन सोने िवतळिव  याचे कायप  दती अवलंबनू सं  थानकडे असले  या व  त,ू दागदािगन े
 व पातील साधारणतः१८ते२४ कॅरेटचे सोन ेिवतळिवता येईल.  

सदर शु  द सोने या योजनेअतंगत िवतळ वनू म  यम मुदतीसाठी ठेव  यास सं  थानला या ठेवीवर 
साधारणपण ेवािषक २.२५% इत  या दरान े  याज िमळेल. स  याचा साधारणतः .३१ लाख ित िकलो दर गिृहत 
धर  यास .६२ कोटी र  कमे  या सो  यावर साधारणतः वािषक .१.२५ कोटी  याज िमळेल, सरुि ततेची जोिखम 
कमी होईल, न  यान े ा  त होणा-या सो  या  या व  त ू ठेवणसे  ॉगं म  य ेजागा उपल  ध होईल तसचे  दशेा  या 
िवकास कायात सहभागी हो  याचे उिद  ट सा  य होईल.  

सवुण धिनकरण योजनेअतंगत सह भागी होणबेाबत आिथक काय िवभाग, िव  त मं ालय, भारत सरकार 
यांचे मा.मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान यानंा F.No.20/6/2015-FT, Dt.12/11/2018 
अ  वये प  ा  त झाल ेआह.े 

 तावः-  िद.३१ माच २०१८ अखेर सं  थानकडे चे दागदािगन,े व  तू  व पात देणगी ारे ा  त 
झाले  या सो  या  या व  तू “सवुण धिनकरण” योजनेअतंगत िवतळिव  याकरीता साधारणतः २०० िकलोच े
दागदािगन,े व  तू उपल  ध होतील. शासन िनणया माण े मोजमापे घऊेन िवतळिव  यास ा  त होईल. 
िवतळिव  यानतंर  याम  य ेकाही माणात घट होऊन ा  त होणारे शु  द सोन ेसवुण धिनकरण योजनते गुंतवणकू 
करता येईल.  यामळेु सं  थानला साधारणतः .१.२५ कोटी वािषक  याज िमळेल. तरी सदर  ताव 
मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .७३३ यावर सिव तर चचा होऊन,  सं थानकडे िद.३१.०३.२०१८ अखेर उपल ध असलेले िवतळिव या यो य सोने 
शासन िनणय िद.३१/०५/२००७ मधील कायप दतीनसुार िवतळवनू याचे शु द सो याम य े पांतर कर यासाठी 

थम शासनाची मा यता यावी. उपल ध सोन े िवतळून ा  होणा या शु द सो यापैक  १०० िकलो सोने के  
सरकार या सुवण धिनकरण योजणते ठेव व पात गुंतिवणेस मा यता दे यात आली. या माण े मा यतेसाठी 

ताव शासनास सादर करावा, असे ठरले. 
  ा  होणा या शु द सो यापैक  उवरीत शु द सो यातून भािवकांना िव साठी ' ' ची ितमा असलेले 

२.५ ॅम,५ ॅम, व १० ॅम वजनाची नाणी भारत सरकार या टांकसाळीतून वेळोवेळी आव यकते माण ेतयार 
क न घे यास व ती नाणी सं थान या कापडकोटी िवभागामाफत साईभ ांना िव साठी उपल ध क न दे यास 
मा यता दे यात आली. सदर नाणी तयार कर यासाठी येणा या आव यक खचास मा यता घे यासाठी सिव तर 

ताव यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.                         (कायवाही- लेखाशाखा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ िशड  नगरपचंायत ह ी अतंगत ये या या प रसरातील दनंैदीन व छतािवषयक साफसफाईची काम ेठोक प दतीन े

कर यासाठी िशड  नगरपंचायतीस र कम .४२,५१,५९९/- माण े ितमहा अथसहा य मंजरुीच ेशासन िनणयाच े
अवलोकन होणबेाबत. 
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ताव-  िशड  नगरपचंायत, िशड  यांच ेिद.०६.०२.२०१७ रोजीचे प  इकडील कायालयास ा  त झाले असनू, 
सदर प ाम  य े  यानंी ी साईबाबा सं  थानन े िशड  शहरातील िविवध दवेदवेताचंी मदंीरे ता यात घे  या  या 
बद  यात संपणू िशड  शहरा  या  व  छतेसाठी . २५ लाख मा  ित मिहना िशड  नगरपािलकेला कायम  व पी 

ावेत. िशड  शहराच ेजस ेनागरीकरण वाढेल तशी या पशैात सं  थानन ेवाढ करावी, अशी मागणी, सौ. योिगता 
अभय शेळके पाटील, अ  य ा, िशड  नगरपचंायत, िशड  व िव  व  त, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यांनी केलेली आह.े  

मा.  यव थापन सिमतीच े सभेतील िनणय:- िद. २५.०२.२०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन 
सिमतीच े सभेतील िनणय ं . १५७ अ  वये सिव  तर चचा होऊन, िशड  शहराम  य े  चे दशनासाठी देश 
िवदशेातून साईभ  त येत असतात.यामळेु िशड  शहर  व  छ असायला हव.े परंत ुिशड  नगरपचंायतीकडे िनधीची 
कमतरता अस  यामळेु ते सं थान  या मदतीिशवाय काम क  शकत नाही. याक रता उपरो  त  तावास त  वतः 
मा  यता दे  यात आली.  

  परंतु िशड  शहराचे  व छतेक रता  यांनी केले  या खचाची र  कम खपुच जा  त आह.े याक रता 
सं  थानचे मु  य कायकारी अिधकारी व इतर अिधकारी तसेच िशड  नगरपंचायतीचे मु  यािधकारी व इतर 
अिधकारी यांची िमळून सिमती गठीत कर  यात यावी. या सिमतीने िशड  शहराचे  व छतेसाठी  य  येणारा 
खच िन ीत करावा व  याबाबतचा प रपणू अ  यास क न फेर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर 
कर  यात यावा, अस ेठरल.े  

उपरो  त ठरावाचे अनषंुगान,े िद. ०५.०५.२०१७ रोजी मु  यकायकारी अिधकारी यांचे क ात बैठक 
झाली.  या बैठक स सं  थानचे मु  यकायकारी अिधकारी, ीमती बल अ वाल, डॉ. संदीप आहरे, उपकायकारी 
अिधकारी, ी बाबासाहबे घोरपडे, मु  यलेखािधकारी, ी िदलीप उगल,े शासक य अिधकारी, ी आर बी 
आहरे, उपकायकारी अिभयतंा, बाधंकाम िवभाग, ी अशोक वाळंूज, . कामगार व िवधी अिधकारी, ी संजय 
गायकवाड . अिध क, आरो  य िवभाग, ी सधुाकर कुलकण , िलपीक आरो  य िवभाग तसचे िशड  
नगरपंचायतीच ेमा.सौ. योिगता शळेके, नगरा  य ा, ी अभय शेळके, ी दसेले ी भागवत शे  वळ बैठक स 
हजर होते. सदर बैठक म  य े िशड  शहर  व  छतेसाठी नगरपचंायतीने मागणी केले  या . २५ लाख मा च ् या 

तावावर सिव  तर चचा होऊन खालील माण ेिनणय झालेला आह.े 
मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांच े क ातील संयु  त बैठक तील िनणय:- िशड  नगरपचंायत 

यांचमेाफत शहरातील कचरा गोळा करण,े वग करण करण,े व  छता करण ेइ. साठी िनिवदा ि या राबिव  यात 
येत आह.े सदर िनिवदा उघड  यानंतर येणारे दर ि वका न, िनिवदाधारकाला कायारंभ आदशे दणेेबाबत 
नगरपंचायतीचा ठराव नगरपचंायतीन ेसं  थानला ावा. सदर िनिवदा ि येनसुार येणारे दर िकंवा नगरपंचायतीन े
मागणी केलेली र  कम . २५/- लाख मा  यापैक  जी र  कम कमी असले ती ितमाह अनदुान  हणनू दणेबेाबत 
 यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणबेाबत िनणय झाला तसेच मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत, िशड  यांनी 

सं  थानकडून   व  छतेसाठी दे  यात आले  या अनदुानाचा िवनीयोग  याच कामासाठी कर  यात आलेबाबतच े
उपयोिगता माणप  सं  थानला  यके मिह  या  या ५ तारखेला ाव,े असे ठरल.े  

िशड  नगरपचंायतीन े न  यान े सादर केलेला  ताव:- िशड  नगरपंचायत, िशड  यांचा                      
िद.०३.११.२०१७ रोजी  ताव ा  त झाला असनू,  यात नगरपचंायतीन े िशड  नगरपंचयात ही ‘क’ वग 
नगरपंचायत असनू शहराची लोकसं  या अदंाजे ४५००० इतक  आह.े ी साईबाबां  या दशनाक रता दररोज 
येणा-या साईभ  तांची सं  या ५० ते ७५ हजार तर उ  सवकाळात साईभ  ताचंी सं  या २ ते ३ लाख होते.  यामळेु 
शहरात वषभर येणा-या साईभ  ताकंडून तसेच शहरातील नाग रकांकडून दखेील मोठया माणावर कचरा होत 
असतो.  

  इतर नगरप रषदां  या तुलनते िशड  शहरात  व  छतेबाबत िवशेष य  न होण े आव  यक आह.े व 
 यासाठी िवशेष यं णा लावण ेदखेील गरजेचे आह.े यापवू  िशड  नगरपचंयाती ारे तसे य  न कर  यात आलेले 

न  हते. साईभ  तानंा व शहरातील नागरीकांना येथ े होणा-या अ  व  छतेचा ास होऊ नय,े यासाठी, िशड  
नगरपंचायती ारे  व  छतािवषयक कामाची  या  ती मोठया माणावर वाढवनू व यासाठी मनु  यबळ व आव  यक 
यं णा बंधनकारक क न, िशड  शहर  व  छतेबाबत िशड  नगरपंचातीन े ह ी अतंगत येणा-या प रसरातील 
दनंैदीन व छतािवषयक साफसफाईची सव कामे ठोक प तीन ेकरणसेाठी दनैीक लोकमत या वतमानप ात िद. 
२६.०९.२०१७ रोजी, तसचे फेर ई – िनिवदा िस  कर  यात होती.  
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 यानसुार िशड  नगरपचंायतीकडे एकूण तीन ई- िनिवदा धारका  या िनिवदा ा  त झाले  या आहते. 
 यांचे दर खालील माण ेआहते.  

अ. 
. 

कामाचा तपशील संतगाडगेबाबा महाराज 
बेरोजगार सं  था, 

गलुाबनगर, दापाेडी, 
पणु े

म.े गु जी 
इ  फा   चर ा. 
िल. िमरा भाईदंर, 

िज. ठाण े

म.े बी.  ही. जी. इिंडया िल. 
बी.  ही. जी. हाऊस, ि मीयर 
 लाझा, जुना मुंबई-पणु ेरोड, 

िचचंवड, पणु े
०१ िशड  नगरपचंायत ह ी अतंगत येणा-या 

प रसरातील दनंैदीनिवषयक साफसफाईची 
सव काम े ती महा ठोक प तीने करण े

. ६०,७५,७५१/- 
        ितमहा 

. ६५,६५,६६५/- 
       ितमहा 

. ४२,५१,५९९/- 
      ितमहा 

 
उपरो  त त  यांचे अवलोकन केले असता म.े बी.  ही. जी. इिंडया िल. बी.  ही. जी. हाऊस, ि मीयर 

 लाझा, जुना मुंबई-पणु े रोड, िचंचवड, पणु े यांचे दर यनुतम आलेले आहते. अस े  यांचे  तावात नमदू केले 
आह.े 

मागणी:- तरी िशड  नगरपचंायत ह ी अतंगत येणा-या प रसरातील दनंैदीन  व  छता िवषयक 
साफसफाईची सव कामे ठोक प तीने करणसेाठी  यनुतम दराची िनवीदातील रकमे माण े र  कम                     
.४२,५१,५९९/- ितमहा  पुढील ५ वषाक रता सं  थानकडून नगरपंचायतीस िमळावी. अशी िवनंती िशड  

नगरपंचायतीने ी साईबाबा सं  थान िव  व त  यव  था, िशड  यांचेकडे केललेी आह.े  
मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:- सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १४.११.२०१७ 

रोजीचे सभेत िनणयाथ सादर केला असता िनणय  . ९५२ अ  वये खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  
उपरो  त िवषयावर चचा कर  यासाठी आजचे सभेसमोर िशड  नगरपचंायतीच ेनगरसेवक, अिधकारी व 

बी.  ही. जी. इिंडया िल. पणु े या कंपनीचे ितिनध ना बोलिव  यात आले होते. सभेने िशड  नगरपंचायतीन े
राबिवलेली ई- िनवीदा ि या व टडर डॉ  यमुटचे अवलोकन केल.े याम  य ेघटंागाडी व कमचा-यांची सं  या 
जा  त आढळून आली. परंतु सपुण िशड  शहर  व  छते  या  ीन े  याची आव  यकता असलेबाबत नगरसेवक व 
बी.  ही. जी. इिंडया िल. पणु े या कंपनीचे ितिनध नी सभेस कळिवले. यावर यापवु  या ठरावानसुार िशड  
नगरपंचायतीस िशड  शहर  व  छतेसाठी ितमहा . २५ लाख मा  अनदुान दे  याचे ठरलेले आह,े परंत ु         
ई-िनवीदा ि येम  य े . ४२,५१,५९९/- मा  िन  नतम दर ा  झालेले आहते, या क रता िशड  नगरपंचायतीचे 
नगरसवेक, अिधकारी व बी.  ही. जी. इिंडया िल. पणु ेया कंपनीच े ितिनध नी एकि त चचा क न यामधील 
काही बाबी कमी क न, दर कमी करणचेा य  न करावा, अशा सचूना अ  य  महोदय यांनी िद या. परंतु  यांच े
चचअतंी दर कमी होऊ शकले नाही. काही बाबी कमी के  यास  व  छते या कामावर  याचा प रणाम 
होईल,अशी िवनंती नगरसेवकांनी केली.   

यावर सिव  तर चचा होऊन अस ेठरले क , िशड  नगरपंचायत ह ी अतंगत येणा-या प रसरातील दैनंदीन 
 व  छता िवषयक साफसफाईचे कामे करणसेाठी िशड  नगरपचंायत िशड  यांना ित महा .३५,००,०००/-मा  

अनदुान दे  यात यावे व ही र  कम  यके मिह  यास  यांना आदा करणसेाठी  तावात नमदू केले माण ेकायवाही 
करावी. तसेच उवरीत र  कम िशड  नगरपचंायतीने ठेकेदारास आदा करावी. तसेच याबाबत करावया  या  
करारना  यातील अिट/शत  िनि त करणते या  यात व सदर  तावास छाननी सिमती  या पवु परावनगीन ेमहारा   
शासनाची मा  यता घे  यात येऊन,  यानंतर सदर र  कम दरमहा अदा करणसे सरुवात करावी अस ेठरल.े  

मा. छाननी सिमतीचा  िनणय:- सदरचा  ताव िद. २८.१२.२०१७ रोजी  या मा. छाननी सिमती समोर 
सादर केला असता  िनणय .१९ अ  वय ेसिव तर चचा करणते आली. मा.उ च यायालया या जनिहत यािचका 

मांक १०२/ २०१६ व इतर यािचका यांम य े मा.उ च यायालयान े िदनांक २९.११.२०१७ रोजी या 
िनकाला या अनषंुगान े चचा होऊन, यव थापन सिमतीचा कायकाळ िवचारात घऊेन, संबंधीत ठेकेदार 
म.ेबी. ही.जी. इिंडया िल., पणु े यांचे बरोबर या करार िदनांक ०१.१२.२०१७ पासनु ११ मिह यांसाठी 
नगरपंचायतीन ेकरावा, अस ेनगरपचंायतीस कळिवणते याव.े यव थापन सिमतीन ेघेतले या िनणया माण ेदरमहा 
.३५ लाख मा  अनदुान नगरपचंायतीस देणचे े मा य करणते आले. संबंधीत ठेकेदार यांना सदर टडरची सव 

मािहती घेऊन, छाननी सिमती या पढुील बैठक त नगरपचंायतीमाफत बोलिवणते याव.े पढुील बैठक त ठेकेदार 
यांचेबरोबर व छते या ठे याबाबत चचअतंी होणा या िनणयानुसार ताव शासनाकडे मंजरुीसाठी पाठिवणते 
यावा, असे ठरल.े   
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  िशड  नगरपंचायत यांचे प :- िशड  नगरपचंायतीचे जा. ं . नप/ टे-८/७२/२०१८ िद. ०८.०१.२०१८ 
अ  वये िशड  नगरपचंयातीन े जनेु म  तेदार कामाचा तपशील व मािसक खच व बी.  ही.जी. यांच े कामाचा 
तौलनीक त  ता सादर केला होता. 

   िशड  नगरपंचायतीन े सादर केले या तौलनीक त   याचे अवलोकन होऊन,  ताव मा. छाननी 
सिमतीचे िनणयाथ फेरसादर केला असता मा. छाननी सिमतीने खालील माण ेिनणय घतेला आह.े   

मा. छाननी सिमतीचा  िनणय:- सदरचा  ताव िद. १९.०१.२०१८ रोजी  या मा. छाननी सिमती समोर 
फेर सादर केला असता िनणय . २४ अ  वय ेसिव तर चचा होऊन असे ठरले क ,  यव  थापन सिमतीने िदनांक 
२५.०२.२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय ं . १५७ अ  वये . २५ ल  व िदनांक १४.११.२०१७ रोजी या 
सभेतील िनणयानसुार . ३५ ल  त  वतः मंजूर केलेले आहते. नगरपंचायती  या िद. ०८.०१.२०१८ रोजीचे 
प ा ारे आलेले िववरण पाहता,  याम  य ेबरीच तफावत  िदसनू आली. याबाबत बी.  ही. जी. इिंडया िल. पणु े
यांच े ितिनधी ी गायकवाड यांनी दरातील वाढीव फरक कमी कर  यास असमथता दशवली.  यांचे अस े  हणण े
पडले क ,  यां  या कंपनीतफ दे  यात आले या शत  व अटी नगरपचंायतीन े मा  य केले  या आहते व  यात 
सं  थानचा कोठेही उ लेख नाही.  यामळेु िनिवदा र  कम कमी करण ेअश  य आह.े छाननी सिमतीम  य ेसिव तर 
चचा होऊन, वाढीव कामाचा तपशील व  यातील टुी यांच े अवलोकन के  यानंतर िशड  सं  थानतफ या 
कायासाठी दरमहा . ३० ल  मा  र  कम ५ वषासाठी दे  यात यावी. या ठरावास शासनाची मा  यता घे  यात 
यावी. असा िनणय झाला आह.े  

  तरी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १४.११.२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय .९५२ अ  वय ेिशड  शहर 
 व  छतेसाठी .३५ ल  ितमहा दणेबेाबत समंती िदलेली आह.े मा  िद. १९.०१.२०१८ रोजी या छाननी 

सिमतीच े सभेतील िनणय .२४ अ  वये र कम .३० ल  ितमहा या माण े ५ वषासाठी दणेबेाबत िनणय 
झालेला आह.े  यानसुार  िशड  शहर  व  छतेसाठी उपरो  त माण े िनधी मंजुरी  या  तावास  िवधी व  याय 
िवभाग, महारा   शासन याचंी मा  यता घेण े कामी जा. न. एसएसएसटी/वशी-लेखा-अनदुान/५७०६/२०१८       
िद. २५ जानेवारी २०१८ रोजी  ताव सादर केला होता.  

शासन िनणय:- िद.२५ जानेवारी २०१८  या शासनास पाठिवले  या  तावास अनसु न 
खालील माण ेशासन  िनणय . सासिव.-१०१८/१७९/ . .२०/का.१६ िद. ०७ एि ल २०१८ पारीत झालेला 
आह.े 
१) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम २१ (२) (दोन) 
मधील तरतदुीनसुार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था येथील छाननी सिमतीन े मा  यता िदले माण े िशड  
नगरपंचायती  या ह ीअतंगत येणा-या प रसरातील दैनंिदन  व  छतािवषयक साफ सफाईची काम ेठोक प तीन े
कर  यासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां याकडून िशड  नगरपंचायत, िशड  यांना दरमहा . 
३० ल  इतका िनधी पढुील ५ वषासाठी अनदुान  व पात उपल  ध क न दे  यास शासन मा  यता दे  यात यते 
आह.े  
२) सदर िनधीचा िवनीयोग हा केवळ िशड  शहरा  या दनंैिदन  व  छतािवषयक कामकाजासाठी करण े
बंधनकारक असनू याबाबत िशड  नगरपचंायतीन े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था यांना मैािसक 
उपयोिगता माणप  सादर करण ेआव  यक राहील. 
उपरो  त अिटंच े अिधन राहन, िद.१४.११.२०१७ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया माण े िशड  
नगरपंचायत याचंेशी अिट/शत  नसुार करारनामा करणते आला आह.े तसेच िशड  नगरपचंायत िशड  यांना 
नगरपंचायत ह ी अतंगत येणा-या प रसरातील दनैदंीन  व  छतािवषयक साफसफाईची काम े ठोक प तीन े
कर  यासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचकेडून अथसहा य दणेबेाबतचा शासन िनणय 
पा रत झाललेा अस  यान,े  िशड  नगरपंचायत यांना ितमहा र कम . ३० लाख मा  िनधी ५ वषासाठी 
दणेेबाबत कायवाही चालू कर  यात आलेली आह.े  यानसुार िशड  नगरपचंायतीस माह ेएि ल पासनू . ३०.०० 
ल  ितमिहना माण ेअनदुान दे  याची कायवाही सु  कर  यात आली. 

पनुः  ताव:-िशड  नगरपचंायतीचा िद. २८.०४.२०१८ ला  ताव ा  झाला असनू  यात िशड  
नगरपंचायतीन े ित मिहना ४२.५१ ल  पये िनधी न  याने  ताव सादर केला आह.े तसचे मा.सौ. योिगता 
अभय शेळकेपाटील, सद या तथा नगरा य ा,िशड  नगरपचंायत यांनी मा.अ य  महोदय व मा.मु य कायकारी 
अिधकारी यांना िद.०२.०५.२०१८ रोजी िदले या प ा वय े िशड  नगरपचंायती या िविवध िवकास कामांच े
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तावापैक  िशड  नगरपचंायती  या ह ीअतंगत येणा-या दनंैिदन  व  छतािवषय साफ सफाईची कामा सदंभात 
घनकचरा  यव  थापनबाबत पढुील माण ेमागणी केलेली आह.े  

 
अ.न. तपशील  तावाच े  व प 
४ घनकचरा  यव  थापन अतंगत िशड  

नगरपंचायतीस ती मिहना ४२.५१ ल  
संपण र कम १ िडसबर २०१७ पासनू 
मंजरू करणबेाबत 

घनकचरा  यव  थापना अतंगत िशड  नगरपंचायतीने ितमहीना ४२.५१ 
ल  पय े िनधी िमळिव  यासाठी  ताव सादर केला होता. तथािप ी 
साईबाबा सं  थान यांनी ित मिहना ३०.०० इतका िनधी मंजरू केला 
आह.े तथािप ती  मिहना ४२.५१ ल  र  कम १ िडसबर २०१७ पासनू 
पढुील ५ वषासाठी मंजरू होणसेाठी िशड  नगरपचंायतीन ेन  याने  ताव 
सादर केला आह.े  यास  यव  थापन सिमती व छाननी सिमतीची मा  यता 
िमळावी. 

 
यव थापन सिमती व छाननी सिमतीच ेिशफारशीसह शासनाकडे मा यतेसाठी पाठिवणसे िवनंती केली 

आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:-  सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०२.०५.२०१८ 

रोजीचे सभेत सिव तर चचा होऊन,  िनणय .३३९ अ  वये िशड  नगरपचंायती  या मागणीवर खालील माण े
िनणय घे यात आले. 

घनकचरा यव थापन अतंगत िशड  नगरपंचायतीस ती मिहना र कम .३५ ल  िनधी िद. १ 
िडसबर, २०१७ पासनू दे यात यावा, असे ठरल े यास छाननी सिमतीची मा यता घेऊन शासनाकडे ताव सादर 
कर यात यावा. तथािप नगरपंचायतीची मागणी ४२.५१ ल  ित मिहना याचीही मािहती शासनाकडे पाठवावी 
असा िनणय झालेला आह.े  

मा. छाननी सिमतीचा  िनणय:- िद. २२.०५.२०१८ रोजीच ेमा. छाननी सिमतीचे िनणय ं . ३४ अ  वय े
वरील िवषयावर सखोल चचा झाली, िशड  नगरपचंायतीचे िद. ०६.०२.२०१७ चे प ,  यव  थापन सिमतीच ेिद. 
२५.०२.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . १५७, िशड  नगरपंचायतीचा िद. ०३. ११.२०१७ रोजीचा  ताव व 
िवभागाचा अिभ ाय,  यव  थापन सिमतीचा अगोदरचा िनणय, छाननी सिमतीचे िद. १९.०१.२०१८ रोजीच े
बैठक तील िनणय व शासन िनणय िद. ०७.०४.२०१८ या बाब वर िवचार होऊन, पढुील माण ेमत मांड  यात 
आले.  

  छाननी सिमती सद  य ी सरेुश हावरे व ी चं शेखर कदम यानंी अस े सचुिवल े क ,                      
िद.२८.०४.२०१८ रोजीचा िशड  नगरपंचायत यांचा सधुारीत  ताव व मा.  यव  थापन सिमतीचे                 
िद.०२.०५.२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय ं . ३३९ अ  वये िवशेष  हणजे िशड  सं  थानचे व नगरपंचायतीच े
ह ीत येणारे भािवक व शासनाचे  व छतेबाबतच ेिनकष व धोरण ल ात घेता िशड  नगरपचंायतीस  व  छतेपोटी 

ती मिहना र  कम . ३५ ल  िनधी िद. ०१.१२.२०१७ पासनू दे  यात यावा.  
  छाननी सिमतीचे अ  य   या. चांदीवाल यांनी अस ेसचुिवल ेक ,  व  छता कर  या-या ठेकेदार कंपनीन े

खचाचा, कमचा-यांचा, मिशनरी, औषध फवारणी इ  यादी चा  यापक िवचार करता िशड  नगरपचंायतीस अनदुान 
 हणनू दे  यात येणारी दरमहा ३० ल  र  कम यो  य आह.े व या रकमे  यित र  त जा  तीचा खच अपे ीत नाही. 

याबाबी शासना याही िनदशनास आ  या असनू  यानसुार शासनाने िद. ०७.०४.२०१८ रोजी छाननी सिमतीने ३५ 
ल  ऐवजी ३० ल  दरमहा दे  याचा जो िनणय घतेला आह.े तो मंजूर केला आह.े अशा प रि थतीत पु  हा 
कोणतेही सबळ कारण नसतांना दरमहा ३० ल  ऐवजी ३५ ल  करण े अयो  य आह.े परंतु . ३० ल             
िद.०१.१२.२०१७ पासनू दे  यास सहमत आह.े वरील सव बाब चा िवचार करता िनणय ं . ३४ शासनाच े
िनणयासाठी व मा  यतेसाठी पाठिवणते यावा. 

   मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२.०५.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३३९ अ  वये व मा. छाननी 
सिमती िद.२२.०५.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३४ अ  वये जा. न. एसएसएसटी/वशी/लेखा-
अनदाुन/९५६/२०१८ िद. २५ म.े २०१८ अ  वये फेर  ताव सादर कर  यात आला होता.   

सदर फेर  तावा  या अनषुगंान े िवधी व  याय िवभागाचा शासन िनणय ं . सासिव.-१०१८/१७९/ 
. .२०/का.१६ िद. ०७ एि ल २०१८ म  य े शासन शु  दीप क ं . सासंिव-१०१८/१७९/ . .२०/का.१६    

िद.२२.११.२०१८ अ  वये खालील माण ेिनणय झाला आह.े  
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शासन शु  दीप क:-“ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम 
२१(२)  (दोन) मधील तरतुदीनुसार िशड  नगरपंचायती  या ह ीअतंगत येणा-या प रसरातील दनैदंीन  व  छता 
िवषयक साफ सफाईची काम े ठोक प तीने कर  यासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
यां  याकडून िशड  नगरपचंायत, िशड  यांना िद.०१.१२.२०१८ पासनू दरमहा . ४२,५१,५९९/- इतका िनधी 
पढुील पाच वषासाठी अनदुान  व पात उपल  ध क न दे  यास शासन मा  यता दे  यात यते आह.े” 

 ताव :-   
१) मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२.०५.२०१८ रोजीचे सभेत िनणय .३३९ अ  वये िशड  

नगरपंचायती  या ह ीअतंगत यणेा-या प रसरातील दनैदंीन  व  छता िवषयक साफ सफाईची कामे ठोक 
प तीन ेकर  यासाठी ितमहा र कम .३५ ल  िनधी िद. १ िडसबर, २०१७ पासनू देणबेाबत िनणय 
झालेला आह.े  

२) छाननी सिमतीचे िद. २२.०५.२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय ं . ३४ अ  वये र  कम . ३०.०० ल  
िद. ०१.१२.२०१७ पासनू दे  यास मंजरूी िदललेी आह.े  

३) िवधी व  याय िवभागाचा शासन  िनणय . सासिव.-१०१८/१७९/ . .२०/का.१६ िद. ०७ एि ल 
२०१८ व शासन शु  दीप क ं . सासंिव-१०१८/१७९/ . .२०/का.१६ िद. २२.११.२०१८ नसुार 
िशड  नगरपंचायती  या ह ीअतंगत येणा-या प रसरातील दनैंदीन  व  छता िवषयक साफ सफाईची 
काम ेठोक प तीन ेकर  यासाठी  िशड  नगरपचंायतीस िद. ०१.१२.२०१७ पासनू पढुील ०५ वषासाठी 
अनदुान  व पात उपल  ध क न दे  यास मा  यता िदलेली आह.े 

४) िशड  नगरपंचायतीस िद.०१.१२.२०१७ पासनू .३०.०० ल  ितमहा या माण ेमाह.े ३०.१०.२०१८ 
पयत . ३,३०,००,०००/- िवतरीत कर  यात आलेले आह.े आता िद. २२.११.२०१८  या शासन 
शु ीप कानुसार . ४२,५१,५९९/- अदा कर  यास मा  यता िमळा  याने . ४२,५१,५९९/- (-)  
३०,००,०००/- माण े . . १२,५१,५९९/- ितमहा या माण े  िद. ३०.१०.२०१८ पयत फरकाची 
र  कम . १,३७,६७,५८९/- (अ री पये एक कोटी, सदतीस लाख सदसु  ट हजार, पाचश ेएकोन वद 
मा ) अदा करावी लागणार आह.े  
तसेच यापढु े . ४२,५१,५९९/- ितमहा या माण ेअनदुान िवतरीत करावे लागेल.  

           उपरो  त अ. न. १, २, ३ व ४ म  य ेनमदू मा.  यव  थापन सिमती, छाननी सिमतीचा िनणय व िवधी व 
 याय िवभागाच ेशास निनणय व शासन शु ीप क अवलोकनाथ सिवनय सादर. 

िनणय .७३४ यावर सिव तर चचा होऊन, िवधी व  याय िवभागाकडील शासन िनणय ं . सासिव.-१०१८/१७९/ 
. .२०/का.१६ िद. ०७ एि ल २०१८ म  य े शासन शु  दीप क ं . सासंिव-१०१८/१७९/ . .२०/का.१६    

िद.२२.११.२०१८ अ वये िशड  नगरपंचायती  या ह ीअतंगत येणा-या प रसरातील दनैदंीन  व  छता िवषयक 
साफ सफाईची काम ेठोक प तीने कर  यासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  याकडून िशड  
नगरपंचायत, िशड  यांना िद.०१.१२.२०१७ पासनू दरमहा . ४२,५१,५९९/- इतका िनधी पढुील पाच वषासाठी 
अनदुान व पात दे यास मा यता दे यात आली.  

तसेच  िशड  नगरपचंायतीस िद.०१.१२.२०१७ ते िद. ३०.१०.२०१८ या ११ मिहने कालावधीत 
र कम .३०.०० ल  ितमहा या माण ेर कम .३,३०,००,०००/- िवतरीत कर  यात आलेले आह.े शासनाच े
िद.२२.११.२०१८  या शु ीप कानुसार  िद.०१.१२.२०१७ ते िद. ३०.१०.२०१८ या ११ मिहन े
कालावधीतील फरकाची र कम .१,३७,६७,५८९/- मा  िशड  नगरपचंायत, िशड  यांना आदा करणेत मा यता 
दे यात आली. सदरची कायवाही िद.०१.०१.२०१९ नंतर करावी. 

तथापी सदर अनदुानाचा िविनयोग यो य प दतीने होत आह े िकंवा नाही,  नगरपचंायतीने काढले या 
िनिवदतेील अटी शत माण ेव कामा या या ी माण े(Scope Of Work) कायवाही ठेकेदाराकडून केली जाते 
िकंवा नाही,  तसेच शहरात होणा या व छतेबाबत नाग रकांच े अिभ ाय घेणेसाठी सं थान या शासिकय 
अिधकारी यां या अ य तेखाली आव यक कमचा यांसह एक सिमती थापन कर यात यावी. या सिमतीने सदर 
कामाच े दरमहा प र ण कराव े व याबाबतचा सिव तर अहवाल येक ितमाहीस यव थापन सिमतीच े
सभेसमोर सादर करावा.                                      (कायवाही- लेखाशाखा िवभाग/सव शासिकय अिधकारी)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०८ ी भाऊसाहेब िहरे शासक य वै क य महािव ालय व णालय, धळेु यांना (3Tesla) एमआरआय  मिशन व  
िवथ टन क  बेसीकसाठी र कम .१४ कोटी मा  अनदुान देणेच े तावावर िनणय होणेबाबत. 

ताव-  मा.ना. ी िगरीष महाजन, मं ी वै क य िश ण, जलसंपदा व लाभ े  िवकास महारा   शासन यांनी 
ीमती बल अ वाल, मु  य कायकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना प  पाठवनू 

खालील माण ेिवनंती केली आह.े  
ी साईबाबा सं  थान, िशड  माफत अनेक समाजपयोगी कामांक रता मोठया माणात दणेगी  व पात 

सहा य कर  यात येत आह.े ही बाब न  क च अिभनंदनीय आह.े ी भाऊसाहेब िहरे शासक य वै क य 
महािव ालय व सवेापचार  णालय, धळेु अतंगत गोरगरीब णां  या तपासणी करणके रता एम. आर. आय. 
 कॅन हे यं  ी साईबाबा सं  थानकडून िमळणके रता ताव अिध  ठाता ी भाऊसाहबे िहरे शासक य वै क य 

महािव ालय व सवेापचार  णालय, धळेु यानंी सादर केला आह.े  
सदर  तावात अिध ाता ी भाऊसाहबे िहरे शासक य वै क य महािव ालय व सवेापचार  णालय, 

धळेु यथे े ५४५ खाटा असनू या िठकाणी धळेु नंदरुबार, जळगांव मालेगांव या िज  हयातील  ण ह े िविवध 
उपचारासाठी येत असतात. ही सं  था सन १९८९ पासनू सु  झा  यापासनू येथील िव ाथ  वेश मता ही १०० 
असनू काही िवभागात सीपीएस कोसस, मॉडन फॉम कोलॅाजी कोसस व फेलोिशप  कोसस या िठकाणी सु  आह.े  

या सं  थते पद  यु  तर पदवी (पी. जी.) कोसस सु  होणे िनतांत आव  यक असनू या सं  थकेडून 
िचक  सालयीन एकूण ७ िवषयात पी. जी. कोसस सु  कर  यासाठी एमसीआय, नवी िद ली यांचेकडे  ताव 
सादर केललेा असनू नजीक  या कालावधीत क  हाही या िठकाणी पी. जी. क रता िनरी ण ि या सु  होणार 
आह.े याम  य ामु  यान ेिचक  सालयीन िवषय ि ीरोग सतुी िवभाग, श  यिचिक  साशा , औषधवै कशा , 
कान नाक घसा, अि थ  यगंोपचार, बालरोगशा  , ने श  यिचिक  सा, याम  य ेपद  यु  तर पदवी अ  यास म सु  
कर  यात येणार आह.े  

या सं  थते स ि थतीत एम. आर. आय. ह ेयं  उपल  ध नस  यामळेु यािठकाणी उपचारासाठी येणा-या 
गोरगरीब  णांना खाजगी  णालयात एम. आर. आय. ची चाचणी कर  याक रता पाठिव  यात येत असते.  यामळेु 
नाह क आिथक भदुड हा बसत असतो.  यामळेु  णां  या नातेवाईकां  या तसेच लोक ितिनधी व सामािजक 
कायकत याचंी सात यान ेएमआरआय यं  उपल ध कर  याची मागणी आह.े यामळेु मदु या व म  जासं  थे या 
बारीक आजाराचे िनदान करणसेाठी उपयोग होणार आह.े  

तसेच धळेु शहर ह ेदोन रा  ीय महामागावर वसलेले अस  यामळेु येथ ेमोठया माणात अपघात होत 
असतात. अपघात  त  णांना तातडीन ेउपचार िमळ  यासाठी व िनदान हो  यासाठी एमआरआय ह ेयं  अ  यतं 
उपयु  त ठरणार आह.े तसेच  णालया  या लेखािशषा ं . ५२ यं  व साधनसामु ी अतंगत अनदुान उपल  ध 
नस यामळेु आिथक अनदुान उपल  ध क न दणेबेाबत िवनतंी केलेली आह.े तसचे  यांनी एमआरआय मशीनच े
Specification व . १४,००,००,०००/-िकंमतीच े मािहतीप क सादर केले आह.े   अथ साहा य साठी 
अिधिनयमातील तरतुद:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम २००४ कलम १७ मधील 
(२)(ण) "मानव जातीचे क  याण करणा-या िकंवा आप  तीम  य े सहा य करणा-या कोण  याही उदा  त कायास 
चालना दईेल." अशी तरतुद आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय :- 
अ) रा  यातील िज  हा  णालयांना िसटी  कॅन व ए  स रे मशीन खरेदी करणकेामी गत मा.  यव  थापन 

सिमतीच े िद. २४.०६.२०१५ चे सभते िनणय . १७९ अ  वय े आरो  य िवभागा  या शासक य / 
िनमशासक य  णालयांना . ४३.६४ कोटी िनधी दणेेबाबत िनणय झाललेा आह,े  याबाबत िस  हील 
अॅ  लीकेशन नं. ९६२२/२०१६ दाखल झालेले आह.े सदरचा शासन िनणय र  होणबेाब त िवधी व 
 याय िवभाग महारा   शासन यांना िवनंती कर  यात आलेली आह.े मा  याबाबत अ ापपावेतो 

कायवाही झालेली नाही.  
आ) आ  ट बर २०१७ ते आ  ट बर २०१८ या कालावधीत ी साई समाधी शता  दी सोहळा साजरा 

कर  यात आला आह.े सदर समाधी शता  दी सोहळा कालावधीत सं  थानने भ  तां  या सिुवधेसाठी 
िविवध पायाभतु क  पांचे भिुमपजून केलेले आह.े तसचे भिव  यातही क  पासाठी मोठया माणावर 
खच अपेि त आह.े 

इ) शासक य  णालयांना शासनाच ेअथ सकं  पातून तरतूद उपल  ध होऊ शकते. 
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ई) ा  यापक व िवभाग मखु, - िकरण िवभाग ी भाऊसाहबे िहरे शासक य वै क य महािव ालय व 
सवेापचार  णालय, धळेु यांनी िद. २०.०७.२०१८ रोजी अिध  ठाता, ी भाऊसाहबे िहरे शासक य 
वै क य महािव ालय व सवेापचार  णालय, धळेु यांना िलहीले  या प ात  तांि क मनु  यबळ 
उपल  ध नस याचे नमदू केले आह.े  

ऊ)     शासक य वै क य महािव ालये व हॉ  पीटल एकाच कार  या मशीनसाठी वगेवेगळया रकमेची  
मागणी करत अस  याचे िदसनू येते.  

 ताव- ी भाऊसाहबे िहरे शासक य वै क य महािव ालय व  णालय धळेु यांना (3 Tesla) 
एमआरआय मशीन व िवथ टन क  बेसीकसाठी र  कम . १४ कोटी मा  अनदुान देणचेे ताव िनणयाथ सिवनय 
सादर. 

िनणय .७३५ सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला.                                                     
                       (कायवाही- लेखाशाखा िवभाग)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०९ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड च े  साईउ ान इमारतीतील िशड  पो ट ऑिफसच े वापरात 
                           असले या जागेस मदुतवाढ दणे ेव करारनामा करणबेाबत. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) माण े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झाललेी कोणतीही  थावर मालम  ता,रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन ेअसेल   याखरेीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप यान ेदे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही,िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार नाही,असे 
नमदू आह.े  

 तावना– मा.अिध क,डाकघर, ीरामपरू यांना सं  थान मालक चे मौज े िशड  येथील सव न.ं४/३ 
मधील  साईउ ान इमारतीतील १५९९.४१ चौ.फूट जागा िशड  पो  ट ऑफ सकरीता यापवू  खालील त   यात 
नमदू केले  या  कालावधीसाठी वापरास दणेेत आललेी आह.े  

 
अ.नं. मा.  यव  थापन मंडळाच ेसभेचा िदनांक व ठराव  करारनामा केलेचा कालावधी  

१ िद.१३/१२/२००३ िनणय ं .५९०  िद.१८/१२/२००३ ते िद.१७/११/२००४  
२ िद.२७/१२/२००४ िनणय ं .१६६ िद.१८/११/२००४ ते िद.१७/१०/२००५  
३ िद.१४/१२/२००५ िनणय ं .७७०  िद.१८/१०/२००५ ते िद.१७/१०/२०१०  
४ िद.२६/०३/२०११ िनणय ं .२३९ िद.१८/१०/२०१० ते िद.१६/१०/२०११  
५ िद.२४/०९/२०११ िनणय ं .७३४ िद.१७/१०/२०११ ते िद.१६/१०/२०१२  
६ िद.२६/०२/२०१३ िनणय ं .१७९,मा.उ  च  यायालय, 

खंडपीठ,औरंगाबाद यांचा िस  हील अिॅ लकेशन 
नं.९४२२/०१३ मधील िद.१३/०८/२०१३ रोजीचा आदेश  

िद.१७/१०/२०१२ ते िद.१६/१०/२०१३  

७ िद.०५/०६/२०१४ िनणय ं .४३२,मा.उ  च  यायालय, 
खंडपीठ,औरंगाबाद यांचा िस  हील अिॅ लकेशन 
नं.१०४२९/२०१४ मधील िद.२२/१२/२०१४ रोजीचा आदशे  

िद.१७/१०/२०१३ ते िद.१६/१०/२०१४  

८ िद.३०/११/२०१६ िनणय ं .७६५ िद.१७/१०/२०१४ ते िद.१६/१०/२०१५  
िद.१७/१०/२०१५ ते िद.१६/१०/२०१६ 
िद.१७/१०/२०१६ ते िद.१६/१०/२०१७  

९ िद.०८/१२/२०१७ िनणय ं .१०४४  िद.१७/१०/२०१७ ते िद.१६/१०/२०१८  
  

पो  ट ऑफ स  या वापरास िदले  या जागा वापराची मदुत िद.१६/१०/२०१८ रोजी संप  यान े
मा.अिध क,डाकघर, ीरामपरू यांनी िद.०२/११/२०१८ रोजी  या प ा  वये िद.१७/१०/२०१८ ते 
िद.१६/१०/२०१९ या एक वष कालावधीसाठी मदुतवाढ िमळणकेामी व िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा 
करणकेामी िवनंती केलेली आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- पो  ट ऑफ स यांना मौजे िशड  येथील सं  थान मालक ची स.न.ं३/४ मधील 
नगरपंचायत िमळकत न.ं५०४ पैक  साईउ ान इमारतीम  य े दोन हॉल (१५९९.४१ चौ.फूट) इतक  जागा 
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िद.१७/१०/२०१८ ते िद.१६/१०/२०१९ या एक वष कालावधीसाठी FRAC माण े दरमहा रक्  कम 
.१२,३८५/- इतके भाडे व मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर 

वापरणसे मदुतवाढ देता येईल. 
 ताव– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड चे साईउ ान इमारतीतील िशड  पो  ट ऑफ सच े

वापरात असले  या जागेस िद.१७/१०/२०१८ ते िद.१६/१०/२०१९ या एक वष कालावधीसाठी मदुतवाढ देण ेव 
करारनामा करणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .७३६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील स.नं.३/४ मधील नगरपंचायत िमळकत 
नं.५०४ पैक  साईउ ान इमारतीम  य े दोन हॉल (१५९९.४१ चौ.फूट) इतक  जागा पो  ट ऑफ स यांना 
िद.१७/१०/२०१८ ते िद.१६/१०/२०१९ या एक वष कालावधीसाठी FRAC माण े दरमहा र  कम 
.१२,३८५/- इतके भाडे व मीटर रड ग माण े िव तु बील वगेळे आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर 

मदुतवाढ दे यास व यांच ेबरोबर करारनामा क न घे यास मा यता दे यात आली. 
             (कायवाही- मालम ा िवभाग)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० सं थान मालक च े िशड  येथील स.नं.२ प.ैच े े ातील मंिदर प रसर गेट नं.१ लगत साईभ ांच े सोयीसाठी  
                         मोबाईल कॅमेरा लोक म सिुवधा परुिवणकेामी ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. 
                         िशड  यांना वापरास िदले या जागा वापराची मदुत वाढवनू दणेबेाबत. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े   

 तावना– सं  थान मालक चे िशड  येथील स.न.ं२ प.ैचे े ातील मंिदर प रसर गेट न.ं१ लगत 
साईभ  ताचंे सोयीसाठी  मोबाईल कॅमेरा  लोक म सिुवधा परुिवणकेामी ११x८ फूट (८८ चौ.फूट) इतक  जागा 
मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .१२१ अ  वये िद.०१/०१/२०१८ ते िद.३०/११/२०१८ या ११ 
मिह  याचं ेकालावधीसाठी मा.कायकारी अिभयतंा,सावजिनक बांधकाम िवभाग, सगंमनरे यांनी िनि त केले  या 
मािसक भाडे र  कम .९५७/- आका न व मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे आका न वापरास दे  यात 
आलेली आह.े  

सदर जागा वापराची मदुत िद.३०/११/२०१८ रोजी संपु  टात येत असलेने पढुील ११ मिह  यांसाठीची 
मदुत वाढवनू िमळणकेामी मा.चअेरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी 
 यांचेकडील प  ं . ीसासंए े सो/ ८३/२०१८ िद.०५/०७/२०१८ अ  वये इकडेस िवनतंी केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  
यांचे उपरो  त िवनंतीच े अनषंुगान े उ  त सं  थसे सं  थान मालक चे िशड  येथील स.नं.२ पै.चे े ातील मिंदर 
प रसर गेट नं.१ लगत साईभ  तांचे सोयीसाठी मोबाईल कॅमरेा  लोक म साठी सावजिनक बांधकाम िवभाग यांनी 
यापूव  िनि त केले  या मािसक भाडे र  कम .९५७/- या रकमते १०%  वाढ क न  हणजेच .९५७/- +१०% 
.९६/-अशीएकूण र  कम .१,०५३/- इतके मािसक भाडे आका न व मीटर रड ग माण े िव तु बील वगेळे 

आका न िद.०१/१२/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी जागा वापराची मदुत 
वाढवनू दतेा येईल व  या माण ेभाडे करारनामा क न घतेा येईल.  

 ताव– सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील सव न.ं२ प.ैचे े ातील मिंदर प रसर गेट न.ं१ लगत 
साईभ  ताचंे सोयीसाठी मोबाईल  कॅमेरा  लोक म सिुवधा परुिवणकेामी ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट     
को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना वापरास िदले  या ११x८ फूट (८८ चौ.फूट) या जागचेे सावजिनक बांधकाम 
िवभाग यांनी यापवू  िनि त केले  या मािसक भाडे र  कम .९५७/- या रकमते १०% वाढ क न  हणजेच र  कम 
.९५७/-+ १०%  .९६/- अशी एकूण र  कम .१,०५३/- व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वेगळे आका न 

िद.०१/१२/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी भाडेकराराने मदुतवाढ दणेकेामी व 
 या माण ेकरारनामा क न घणेकेामी  या िनणयाथ सादर. 
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िनणय .७३७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील सव नं.२ प.ैचे े ातील मिंदर प रसर गेट नं.१ 
लगत साईभ  तांचे सोयीसाठी मोबाईल  कॅमेरा  लोक म सिुवधा परुिवणेकामी ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट     
को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना वापरास िदले  या ११x८ फूट (८८ चौ.फूट) या जागचे ेसावजिनक बांधकाम 
िवभाग यांनी यापूव  िनि त केले  या मािसक भाडे र  कम .९५७/- या रकमते १०% वाढ क न  हणजेच र  कम 
.९५७/-+ .९६/- (१०%)  अशी एकूण र  कम .१,०५३/- व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वेगळे आका न 

िद.०१/१२/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी भाडेकराराने मदुतवाढ दे यास व 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यास मा यता दे यात आली.                           (कायवाही- मालम ा िवभाग)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. िशड  यांना चालिवणेस िदले या सं थानच े 
                           वागतक  येथील लोक म या यवसायास मदुतवाढ दणेबेाबत. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील 
कलम १७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीने असेल  याखेरीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप याने दे  यात यणेार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात यणेार नाही,िवक  यात येणार नाही िकंवा अथवा अ  य सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े  

 तावना- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५४१अ  वये ी साई 
सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. िशड  यांना  वागतक  येथील  लोक म िद.२२/०१/२०१७ ते 
िद.२१/१२/२०१७ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  म  य े १०% वाढ क न 
.१,०३७/-+१०% .१०४/- = .=१,१४१/- व िद.२२/१२/२०१७ ते िद.२१/११/२०१८ या ११ मिह  यांच े

कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  म  य े १०% वाढ क न .१,१४१/-+१०% .११४/- = 
.=१,२५५/- इतक  व िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे आका न मदुतवाढ दे  यात आलेली आह े व 
 या माण ेकरारनामा कर  यात आलेला आह.े 

  यापूव  सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील स.नं.१४८ मधील ११४.३२ चौ.मी बांधीव तसचे 
२६६.२८ चौमी. मोकळी जागा सार भारती ॉडका  ट ग कॉप रेशन ऑफ इडंीया,मुंबई यांना िद.२१/०७/२०१७ 
ते िद.२०/०६/२०१८ या ११ मिहने कालावधीसाठी भाडेप याने मदुतवाढ दणेबेाबत  या  तावास मा  यता 
दणेेबाबत इकडील प  जा. ं .एसएसएसटी/ मालम  ता/४३४५/२०१७ िद.२०/११/२०१७ अ  वये शासनाच ेिवधी 
व  याय िवभाग याचंेकडे सादर करणते आला होता. सदर  तावा  या अनषुगंाने मा.कायासन अिधकारी,िवधी व 
 याय िवभाग यांनी  यांचेकडील प  ं .सासंिव-२०१७/१९६८/ . .२२७/का.१६ िद.०१/०१/२०१८ अ  वये ी 

साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) अ  वये एक वषापे ा कमी 
कालावधीसाठी सं  थानची मालम  ता भाडेत  वावर देणचे े अिधकार सिमतीस अस  यामळेु  ततु करणी 
शासनाचे मा  यतेची आव  यकता नाही असबेाबत इकडेस कळिवले आह.े  

  सबब ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यांना भाडेकरारावर ावयाची 
सं  थान मालक ची  वागतक  येथील जागा वापरास मदुतवाढ ावयाचा कालावधी हा ११ मिह  यांचा  हणजेच 
१ वषापे ा कमी अस  याने सदर करणी उ  त शासनाचे प ानसुार शासना  या परवानगीची आव  यकता नाही.    

  सदरची जागा वापराची मदुत िद.२१/११/२०१८ रोजी संपु  टात येत अस  यान े पढुील ११ मिहन े
मदुतवाढ िमळणकेामी चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी 
 यांचेकडील िद.१६/१०/२०१८ रोजी  या प ा  वय ेइकडेस िवनतंी केलेली आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय - ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यानंा सं  थानच े
 वागतक  येथील जागा  लोक मसाठी िद.२२/११/२०१८ ते िद.२१/१०/२०१९ या ११ मिहने कालावधीसाठी 

मागील मािसक परवाना फ  म  य े  १०% वाढ क न ( .१,२५५/-+१०% .१२६/- = .=१,३८१/- (अ री 
.एक हजार तीनशे ए  यांऐशंी मा ) इतक  आका न व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न आिण 
 लोक मची सिुवधा साईभ  तानंा िवनामु  य दतेा येईल व  पूव माणचे करारनामा क न घतेा येईल. 

 ताव– ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना चालिवणसे िदले  या  
 वागतक  येथील  लोक म या  यवसायास मदुतवाढ देणे  या िनणयाथ सादर. 
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िनणय .७३८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना सं  थानच े
 वागतक  येथील जागा  लोक मसाठी िद.२२/११/२०१८ ते िद.२१/१०/२०१९ या ११ मिहने कालावधीसाठी 

मागील मािसक परवाना फ  म  य े १०% वाढ क न .१,२५५/-+ .१२६/-(१०%)  एकुण र कम .१,३८१/- 
मा   इतक  आका न व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न तसेच  लोक मची सिुवधा साईभ  तांना 
िवनामु  य उपल ध क न दे याच े अटी शत वर मदुतवाढ दे यास व यांचे बरोबर करारनामा क न घे यास 
मा यता दे यात आली.                                                                            (कायवाही- मालम ा िवभाग)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१२ सं थान मालक च े मौजे िशड  येथील स.नं. १ प.ै मधील गेट नं. ४ लगतच े जागेत साईभ ांच े सोयीसाठी  
                         पाद ाणगेहृ व मोबाईल कॅमेरा लोक म सुिवधा परुिवणकेामी ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को- ऑप. 
                         सोसायटी िल. िशड  यांना वापरास िदले या जागा वापराची मदुत वाढवनू देणबेाबत. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े      

 तावना– सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील स.न.ं१ प.ैमधील गटे न.ं४ लगतची जागा साईभ  ताचंे 
सोयीसाठी पाद ाणगेहृ व मोबाईल कॅमरेा  लोक म या सिुवधा परुिवणकेामी पाद ाणगेहृासाठी ६x३४ फूट (२०४ 
चौ.फूट) व मोबाईल कॅमरेा  लोक मसाठी १०x१० फूट (१०० चौ.फूट) इतक  जागा मा.चेअरमन, ी साई 
सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ रोजीच े
सभेतील िनणय ं .१७४ अ  वय े िद.१३/०१/२०१८ ते िद.१२/१२/२०१८ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी 
मा.कायकारी अिभयंता,सावजिनक बांधकाम िवभाग,संगमनेर यांनी िनि त केले  या मािसक भाडे र  कम 
.१,०८७/- आका न व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वेगळे आका न वापरास दे  यात आलेली आह.े  

यापूव  सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील स.नं.१४८ मधील ११४.३२ चौ.मी बांधीव तसचे 
२६६.२८ चौमी. मोकळी जागा सार भारती ॉडका  ट ग कॉप रेशन ऑफ इडंीया,मुंबई यांना िद.२१/०७/२०१७ 
ते िद.२०/०६/२०१८ या ११ मिहने कालावधीसाठी भाडेप याने मदुतवाढ दणेबेाबत  या  तावास मा  यता 
दणेेबाबत इकडील प  जा. ं .एसएसएसटी/मालम  ता/४३४५/२०१७ िद.२०/११/२०१७ अ  वये शासनाच ेिवधी 
व  याय िवभाग याचंेकडे सादर करणते आला होता. सदर  तावा  या अनषुगंाने मा.कायासन अिधकारी,िवधी व 
 याय िवभाग यांनी  यांचेकडील प  ं .सासंिव-२०१७/१९६८/ . .२२७/का.१६ िद.०१/०१/२०१८ अ  वये ी 

साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) अ  वये एक वषापे ा कमी 
कालावधीसाठी सं  थानची मालम  ता भाडेत  वावर देणचे े अिधकार सिमतीस अस  यामळेु  ततु करणी 
शासनाचे मा  यतेची आव  यकता नाही असबेाबत इकडेस कळिवले आह.े  

  सबब ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यांना भाडेकरारावर ावयाची 
सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील स.न.ं१ प.ैगेट न.ं४ लगतची जागा वापरास मदुतवाढ ावयाचा कालावधी 
हा ११ मिह  यांचा  हणजेच १ वषापे ा कमी अस  याने सदर करणी उ  त शासनाचे प ानसुार शासना  या 
परवानगीची आव  यकता नाही.    

सदर जागा वापराची मदुत िद.१२/१२/२०१८ रोजी संपु  टात येत अस  याने पढुील ११ मिह  यांसाठीची 
मदुत वाढवनू िमळणकेामी मा.चअेरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी 
 यांचेकडील प  ं . ीसासएं े सो/ १२७/२०१८ िद.२१/०८/२०१८ अ  वये  इकडेस िवनतंी केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी,िशड  यांच े
उपरो  त िवनंतीचे अनषंुगाने उ  त सं  थसे सं  थान मालक चे िशड  यथेील स.न.ं१ प.ै चे े ातील गेट न.ं४ लगत 
साईभ  ताचंे सोयीसाठी पाद ाणगेहृासाठी६x३४ फूट (२०४ चौ.फूट) ही सिुवधा मोफत व मोबाईल कॅमेरा 
 लोक मसाठी १०x१० फूट (१०० चौ.फूट) इतक वापरास िदले  या जागेस सावजिनक बांधकाम िवभाग यांनी 

यापूव  िनि त केले  या मािसक भाडे र  कम .१,०८७/- या रकमेत १०% वाढ क न  हणजेच र  कम 
.१,०८७/-+१०% .१०९/- अशी एकूण र  कम .१,१९६/- इतके मािसक भाडे आका न व मीटर रड ग माण े

िव तु बील वेगळे आका न िद.१३/१२/२०१८ ते िद.१२/११/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी जागा 
वापराची मदुत वाढवनू दतेा येईल व  या माण ेभाडे करारानामा क न घतेा येईल.   
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 ताव– सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील स.नं.१ प.ैचे े ातील गेट न.ं४ लगत साईभ  ताचंे 
सोयीसाठी पाद ाणगेहृ व मोबाईल कॅमरेा  लोक म सिुवधा परुिवणकेामी ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-
ऑप.सोसायटी,िशड  यांना वापरास िदले  या पाद ाणगेहृासाठी ६x३४ फूट (२०४ चौ.फूट) ही सिुवधा मोफत 
परुिवणसेाठी व मोबाईल कॅमरेा  लोक मसाठी १०x१० फूट (१०० चौ.फूट) या जागचेे सावजिनक बांधकाम 
िवभाग यांनी यापवू  िनि त केले  या मािसक भाडे र  कम .१,०८७/- या रकमेत १०% वाढ क न  हणजेच 
र  कम .१,०८७/-+१०% .१०९/- अशी एकूण र  कम .१,१९६/- व मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे 
आका न िद.१३/१२/२०१८ ते िद.१२/११/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी भाडेकरारान े मदुतवाढ 
दणेेकामी व  या माण ेकरारनामा क न घेणकेामी  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .७३९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान मालक चे मौज ेिशड  येथील स.नं.१ पै.चे े ातील गेट नं.४ लगत असलेली 
६x३४ फूट (२०४ चौ.फूट) ही जागा साईभ  तांचे सोयीसाठी पाद ाणगेहृ सिुवधा मोफत परुिवणकेामी तसेच 
मोबाईल कॅमरेा  लोक मसाठी १०x१० फूट (१०० चौ.फूट) या जागेचे सावजिनक बांधकाम िवभाग यांनी 
यापवू  िनि त केले  या मािसक भाडे र  कम .१,०८७/- या रकमेत १०% वाढ क न ( र  कम .१,०८७/-
+१०% .१०९/-)  र  कम .१,१९६/- व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वेगळे आका न िद.१३/१२/२०१८ ते 
िद.१२/११/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी भाडेकराराने मदुतवाढ दे यास व यांच ेबरोबर करारनामा 
क न घे यास मा यता दे यात आली.                                                          (कायवाही- मालम ा िवभाग)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१३ टेट बँक ऑफ इिंडया, शाखा िशड  यांना सं थान मालक च े मौज े िशड  येथील स ह नं.३२ मधील साईनाथ 
                          छाया इमारतीमधील तळमज यावरील ९ चौ.मी. ए.टी.एम.साठी वापरास िदले या जागे या वापराची मदुतवाढ 
                          दणेेबाबत. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील 
कलम १७(३) म  य े  िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीने असेल  याखेरीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप याने दे  यात यणेार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अथवा अ  य सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े  

 तावना-  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांना सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील िसटी सव 
नं.३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील तळमज  यावरील ९ चौमी. इतक  ए.टी.एम.साठी वापरास िदले  या 
जागेची वापराची मदुत िद.२७/०६/२०१८ रोजी संपु  टात आललेी असलेने मा.शाखािधकारी,  टेट बॅकं ऑफ 
इडंीया,शाखा िशड  यांनी  यांचेकडील िद.१७/११/२०१८ रोजी  या  प ा  वये उ  त जागा वापराची मदुत पढुील 
कालावधीसाठी वाढवनू िमळणकेामी इकडेस िवनंती केलेली आह.े 

  यापूव  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२५/०९/२०१७ रोजी  या सभतेील िनणय ं .८२० अ  वय े  टेट 
बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांना ए.टी.एम.चे वापरासाठी साईनाथछाया इमारतीतील तळमज  यावरील 
िदले  या ९ चौमी जागेस िद.२८/०७/२०१७ ते िद.२७/०६/२०१८ या ११ मही  यांचे कालावधीसाठी मागील 
मािसक परवाना फ  म  य े१०% वाढ क न  हणजेच .६,०००/- + .६००/-(१०%) =एकूण .६,६००/- मा  
भाडे व मीटर रड ग माण े िव तु आकार वेगळा आका न िल  ह  अॅ  ड लायस  स त  वावर मदुतवाढ दणेेस व 
 यांचेबरोबर कायदशेीर करारनामा क न घेणकेामी मा  यता िमळणसेाठीचा  ताव इकडील प  ं .एसएसएसटी/ 

मालम  ता/४३८८/२०१७ िद.२२/११/२०१७ अ  वये मा. धान सिचव,िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन, 
मं ालय,मुंबई यांचेकडेस सादर करणते आललेा होता.  

 यास अनसु न  यांनी  यांचेकडील प  ं .सासंिव-१०१७/१९६२/ . .२२८/का.१६ िद.१/१/२०१८ 
अ  वये “ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) अ  वये 
सं  थानची कोणतीही  थावर मालम  ता, रा  य शासना  या लेखी पवू मंजरूीन ेअसेल  याखेरीज सिमतीकडून एका 
वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही,िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही,िवक  यात 
येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतूद कर  यात आली आह.े सदर 
तरतुदीनसुार ी साईबाबा सं  थान  या मालक ची सदर जागा ११ मही  यांसाठी िल  ह अॅ  ड लायस  स   त  वावर 
 टेट बॅकं ऑफ इडंीया यांना ए.टी.एम.साठी दे  याकरीता शासना  या मा  यतेची आव  यकता नाही.  ततु करणी 
 यव  थापन सिमती  या मा  यतेने आपणास उिचत व आव  यक कायवाही करता येईल,” असेबाबत इकडेस 

कळिवलेले आह.े     
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   टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांना ए.टी.एम.साठी भाडेप यान े दे  यात आललेी जागा सन 
२०१४ चे पवू पासनू एक-एक वषा  या मदुतीने िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर वापरास िदलेली आह.े सदर 
वापरास िदलेली जागा जरी ११-११ मही  या  या  करारान ेवापरास िदली तरी  याचा वापराचा कालावधी हा सलग 
एक वषापे ा जा  त होत अस  याची इकडील धारणा अस  याने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३)  या तरतदुीनसुार  ततुच े करण शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडे  टेट 
बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांना ए.टी.एम.साठी सं  थान मालक ची िशड  येथील िसटी सव नं.३२ मधील ९ 
चौमी.जागा िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर िद.२८/०७/२०१७ ते िद.२७/०६/२०१८ या ११ मही  यांचे 
कालावधीसाठी मािसक परवाना फ  .६,६००/- मा  व मीटर रड ग माण े िव तु आकार वगेळा आका न 
वापरास दणेेकामी मा  यता िमळणसेाठी मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडेस 
इकडील जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/५८४०/२०१८ िद.३१/०१/२०१८ अ  वये सादर कर  यात आलेले होते.  

   यास अनसु न मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग यांनी  यांचेकडील प  ं .सासंिव-
१०१७/१९६२/ . .२२८/का.१६ िद.१६/०७/२०१८ अ  वये “ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) 
अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) नसुार ी साईबाबा सं  थान  या मालक ची िसटी सव नं.३२ मधील 
साईनाथछाया इमारतीतील ९ चौमी.जागा (एक गाळा)  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  या ए.टी.एम.साठी 
िद.२८/०७/२०१७ ते िद.२७/०६/२०१८ या ११ मिह  यां  याकालावधीसाठी .६,६००/- मािसक भाडे व मीटर 
रड ग माण े िव तु आकार वेगळा आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर मदुतवाढ दे  यास व  याबाबतचा 

कायदशेीर करारनामा कर  यास मा  यता िदलेली आह.े  या माण े उ  त कालावधीचा िल  ह अॅ  ड लायस  स 
करारनामा क न घे  यात आललेा आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय-  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांनी  यांचेकडील िद.१७/११/२०१८ 
रोजी  या उ  त जागा वापराचे मदुतवाढीच े प ाचे अनषुगंाने  यांना ए.टी.एम.च े वापरासाठी साईनाथछाया 
इमारतीतील तळमज  यावरील िदले  या ९ चौमी.जागेस पुढील िद.२८/०६/२०१८ ते िद.२७/०५/२०१९ या ११ 
मिह  यांचे कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  म  य े १०% वाढ क न  हणजेच .६,६००/-+१०% 
.६६०/- = एकूण .७,२६०/- इतके मािसक भाडे आकार  यात येवनू व मीटर रड ग माण ेिव तु आकार वेगळा 

आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स करारान ेजागा वापराची मदुत वाढवनू दतेा येईल व यापवू माणचे िल  ह अॅ  ड 
लायस  स करारनामा क न घतेा येईल.  

 ताव–  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांना सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील िसटी स.नं.३२ 
मधील साईनाथछाया इमारतीतील तळमज  यावरील ९ चौमी.इतक  ए.टी.एम.चे वापरासाठी िदले  या जागे  या 
वापराची पढुील मदुत िद.२८/०६/२०१८ ते िद.२७/०५/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी मागील मािसक 
परवाना फ  म  य े१०% वाढ क न  हणजेच .६,६००/-+१०% .६६०/-अशीएकूण र  कम .७,२६०/- इतके 
मािसक भाडे आकार  यात येवनू व मीटर रड ग माण े िव तु आकार वेगळा आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स 
करारान ेजागा वापराची मदुत वाढवनू देणे  या व  या माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घणेेकामी  या 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .७४० यावर सिव तर चचा होऊन,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया, शाखा िशड  यांना सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील 
िसटी स.नं.३२ मधील साईनाथ छाया इमारतीतील तळमज  यावरील ९ चौमी.इतक  ए.टी.एम.च े वापरासाठी 
िद.२८/०६/२०१८ ते िद.२७/०५/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  म  य े
१०% वाढ क न हणजेच .६,६००/-+ .६६०/- (१०%)  र  कम .७,२६०/- इतके मािसक भाडे 
आकार  यात येवनू व मीटर रड ग माण े िव तु आकार वेगळा आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स त वावर 
मदुतवाढ दे यास व यांच ेबरोबर करारनामा क न घे यास मा यता दे यात आली. 

                                                                                                                                    (कायवाही- मालम ा िवभाग)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
िवषय नं.१४ सन २०१९-२० करीता मोतीचरू लाडू, सु ी बुंदी व बफ  बनिवणेकामी उ या मजरुीची ई-िनिवदा काढण े व  
                           याकामी येणा या अदंाज ेर कम .१.५० कोटीच ेखचास मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद - सन २००४ चा महारा  ट अिधिनयम मांक १४(भाग-४) 
म  यमेहारा    िवधान मंडळाच ेअिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केललेे अ  यादशे व केलेले िविनयममधील 
२१(१घ)नसूार ी साईभ  तांना जेवण परुिवण ेव अ  नछ  चालिवण.े 
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मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय . - निवन  ताव  
 तािवक- उपरो  त माण े अिधिनयमास अनसु न लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागाची 

िद.०३/०१/२०१४ रोजीपासनू ी साई सादालय िवभागापासनु वेगळा क न  वतं   थापना करणते आलेली 
आह.े   

“ ”चे दशन घते  यानतंर दशनासाठी येणा-या साईभ  तांना साईबाबांचा साद घरी घऊेन जाता  यावा 
या सा  वीक उ शेान ेव मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणय व अिधिनयम व आयएसओ चे िनयमावलीस अिधन राहन 
अनसु न सं  थानच ेलाडु साद िनिमती िवभागामाफत लाडु व बुदंी साद तयार क न  याच ेलाडू साद िवतरण 
काऊंटसवर मोतीचरू लाडू पाक टांची िव  केली जाते, तसेच मंिदर दशनरांगेत भ  तांना मोफत बुंदी पाक टे वाटप 
कर  यासाठी सटुी बुंदी साद तयार क न  याचे ५० ॅम वजनाचे पाक टे पॅक ग क न मोफत वाटप कर  यात 
येतात.  याच माण े सादालयाम  य े भ  तांना भोजनात िम  ठा  न  हणनु दे  यात येणारी बफ  सादालयाच े
मागणीनसुार तयार क न दे  यात येत आह.े सदरच ेमोतीचरू लाडू,सटुी बुंदी तसेच बफ  तयार कर  याचे काम लाडू 
व बफ  साद िनिमती िवभागामाफत कर  यात येत आह.े सादाची िन िमतीसाठी लागणारे क  च ेमटे रयल (हरबरा 
दाळ,शु  द तुप, साखर, काज ू पाकळी, िखसिमस, िहरवी िवलायची, िजलेबी रंग इ.) सं  थानच े म  यवत  
भांडार/खरेदी िवभागामाफत खरेदी कर  यात यतेे. खरेदी िवभागान खरेदी केलेले रॉ मटे रयल ह े म  यवत  
भांडारकडून दैनंिदन गरजेनसुार मागणी क न लाडू व बुदंी िनिमतीच ेकाम कर  या-या ठेकेदाराचे ता  यात दे  यात 
येते. स  या ी साई केटरस, ीरामपरु या लेबर कॉ  ॅ  टरमाफत मोतीचरू बुंदी लाडू व सु ी बुंदी तयार क न 
घे  यात यते असनु, िद यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक सं  था, नािशक या ठेकेदाराकडुन बफ  साद तयार क न 
घेणते येत आह.े  

िद.०२/०२/२०१८ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .७६ (०२) नसुार सन २०१८-
१९ (िद.०१ माच२०१८ ते िद.२८ फे वुारी २०१९ अखेर) या कालावधीसाठी जा. .एसएसएस/वशी-लाडु 

साद/६२४३/२०१८, िद.२०/०२/२०१८ अ  वये, ी साई केटरस, ीरामपरु यांना मोतीचरु लाडु, बुंदी साद 
तयार क न पॅक ग क न दे  याचे व जा. .एसएसएस/वशी-लाडु साद/६२४४/२०१८, िद.२०/०२/२०१८ 
अ  वय,े िद यशोधरा मिहला सह.औ ो. उ  पादक सं  था, नािशक यांना व बफ  साद तयार क न दे  याचे उ   या  
मजरुीच े कायकं ाट दे  यात आले असनु,  यांच े कायकं ाटांचा कालावधी िद.२८ फे वुारी २०१९ रोजी सपंत 
आह.े  

सन २०१९-२० (िद.०१ माच  २०१९ ते िद.२९ फे वुारी २०२०) या कालावधीसाठी न  याने मोतीचरू 
बुंदी लाडू,मोफत वाटपासाठी सटुी बुदंी साद व भोजनात िम  ठा  न  हणनु ावयाची बफ  साद िनिमतीच ेउ   या 
मजरूीची ई - िनिवदा िविवध वृ  तप ात जािहरात दऊेन व www.mahatenders.org.in संकेत  थळावर िस  द 
क न पढुील कालावधीसाठी साद तयार क न देणेकामी न  यान ेठेकेदारांची िनयु  ती करण ेगरजेचे आह.े 

मोतीचरु लाडू, बुंदी व बफ  िनिमती येसाठी ठेकेदारांस मागील ०५ वषात खालील माण े र  कम 
उ   या  व पात मजरुी अदा कर  यात आललेी आह.े 

 
 
 
 
 
 
 
 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत- सन २०१८-१९ (िद ०१ माच  २०१८ पासनु ते िद.२८ फे वुारी 
२०१९ अखेर) या कालावधीसाठी ी साई केटरस, ीरामपरु व िद यशोधरा मिहला सह.औ ो. उ  पादक सं  था, 
नािशक यांचे मोतीचरु लाडु साद, सटुी बुंदी साद व बफ  साद तयार क न दे  याचे उ   या मजुरीच े
कायकं ाटांचा कालावधी िद.२८ फे वुारी २०१९ रोजी सपंत आह,े  यामळेु पढुील ०१ वष कालावधीकरीता 

साद तयार क न देणकेामी न  यान ेठेकेदारांची िनयु  ती करण ेगरजेचे आह.े  
 यास अनसु न  

अ.नं. तपिशल मजरुी र  कम 
१ सन २०१३-२०१४ १,३२,९९,६२०/- 
२ सन २०१४-२०१५ १,४१,२९,२३४/- 
३ सन २०१५-२०१६ १,३५,८८,९१७/- 
४ सन २०१६-२०१७  १,१०,४१,०९२/- 
५ सन २०१७ -२०१८ १,०७,०४,३८३/- 
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१) सन २०१९-२०२०(िद.०१ माच  २०१९ ते िद.२९ फे वुारी २०२०) करीता मोतीचरु लाडु, बुंदी साद 
व बफ  साद तयार क न पॅक ग क न दणेकेामी आदा करणते येणा-या उ  ती मजुरीची अदंाजे र  कम 
. १,५०,००,०००/- (अ री पय ेएक कोटी प  नास लाख) मा चे खचास मा  यता िमळ  यास, 

२) सदरच े लाडु, बुंदी व बफ  सादाची िनिवदा उ   या मजरुीन े प  दतीन े ठेकेदाची नमेणकु करणसेाठी 
िविवध शहरातील वृ  तप ात जाहीरात दे  यास, 
तसेच शासनाचे www.mahatenders.org.inया अिधकृत सकेंत  थळावर िस  द करणसेाठी मा  यता 

िमळणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 
िनणय .७४१ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० करीता मोतीचरू लाडू, सु ी बुंदी व बफ  उ या मजरुीने 

बनिवणकेामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा या अदंाज ेर कम .१.५० कोटी 
मा च ेखचास मा यता दे यात आली.                                  (कायवाही- लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ समाधी मंिदर, दारकामाई, चावडी, गु थान या िठकाणी दशनीय भागात जानेवारी-२०१९ ते िडसबर-२०१९ या  
              कालावधीत येणा या उ सवािनिम  फुलसजावट करणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद - २१ (१) ख मधील ढीनसुार व थेनसुार मंिदरातील धािमक िवधी, 
पजुा - अचा, समारंभ व उ सव आयोजीत करण ेव पार पाडण.े 

ा  तािवक- सं थान माफत साज या कर यात येणा या उ सवासाठी समाधी मंिदर, ारकामाई, चावडी, 
गु थान, या िठकाणी  फुलांची सजावट कर यात यतेे, सदरची सजावट ही सं थान खचाने िकंवा कोणी साईभ  
दणेगी  व पात सजावट कर यास तयार अस यास यांना सजावटीची परवानगी दे यात यतेे. 

               जानेवारी-२०१९ ते िडसबर-२०१९ या (०१ वष) कालावधीत यणेा-या सण व उ  सवािनिम  तान े
(महािशवरा ी, गढुीपाडवा, रामनवमी, दसरा, गु पौिणमा , द  तजयंती, ी कृ  ण ज  मा  टमी, िदपावली,  नववष 
तसेच आषाढी एकादशी) ी साईबाबा समाधी मंिदर, ारकामाई, चावडी, गु थान या िठकाणी दशनीय भागात 
दरवष माण े फुलाचंी सजावट करावयाची आह.े    

सं थान अिधिनयम ठराव/या नसुार छाननी,शासन,िनदश, तांि क  कायदिेशर तसेच अिथक िवषय 
इ.छाननी क न  अनमुान -  

मागणी- जानेवारी २०१९ ते िडसबर - २०१९ या (०१वष) कालावधीत येणा-या  महािशवरा ी, 
गढुीपाडवा, रामनवमी, दसरा, गु पौिणमा , द  तजयंती,  ी कृ  ण ज  मा  टमी, िदपावली,  नववष तसेच आषाढी 
एकादशी या मह   वा  या सण व  उ  सवािनिम  तान े समाधी मंदीर , ारकामाई, चावडी, गु  थान या िठकाणी 
दशनीय भागात  खालील माण ेफुलसजावट  करता येईल. 

 
अ.नं.  िठकाण  अंतर  करावयाची सजावट  
A  मंदीर    
 १. मेन दरवाजा ६ फुट  तोरण (३ ते ४ पदरीचे तोरण) 
 २. नंदी गेट २२ फुट िविवध फुलांचा पटटा 
 ३. फोटो े मजवळ  ३२X२०X३० फुट १६ बुके + ३ तोरण 
 ४. दणेगीपेटीजवळ  २७X२७फुट ८ बुके , फुलां  या माळा सोडणे ४ फुटापयत 
 ५. फोटो े मजवळील दगडी कमान  कट लॉवरन सशुोिभत करणे  
 ६. समाधी मंदीर उ  तर बाज ु  माळा सोडणे  
 ७. समाधीजवळ  फुलांचे  टॅ  ड 
B  ारकामाई    
 १. दगडी फोटो  फुलांचा पटटा लावणे.  

 २. बाहरेील बाज ु ६ फुट  फुलांचे तोरण 

 ३. आतील मेनगेट १९ फुट फुलांचे तोरण  

 ४. आतील फोटो  फुलां  या माळा सोडणे व कळसाजवळ फुलांचा पटटा 

C  चावडी    

 १. समोरील बाज ु १९  फुट फुलांचे तोरण  

 २. दोन फोटो  फुलांचा पटटा तसेच कडेने फुलां  या माळा 
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 ३. समोरील खांब ५ नग  बुके लावणे 

D  गु  थान    

 १. गु  थान मंदीर   फुलां  या माळा सोडणे  

 २. समोरील बाज ु ३ फुट फुलांचा पटटा 

E  ामदवैत मंदीर   

 १. मा ती मंदीर  २३ फुट समोरील बाजचुे तोरण 

 २. गणेश मंदीर  ६ फुट फुलांचे तोरण  

 ३. शनी मंदीर  ६ फुट फुलांचे तोरण  

 ४. महादेव मंदीर  ६ फुट फुलांचे तोरण  

 ५. नंदादीप ३ फुट फुलांचे तोरण  

F  द  त मंदीर  ६ फुट फुलांचे तोरण व माळा सोडणे 

G  मेन गेट २६ फुट समोरील बाजसु फुलांचे तोरण 

    
उपरो  त माण ेसण व उ  सवािनिम  त फुलसजावट करणकेामी सं  थानच ेसंकेत  थळावर जाहीरात दऊेन 

तसेच जनसंपक िवभागामाफत मंदीर प रसरात फलक लावनू दणेगी  व पात फुलसजावट क न देणकेामी 
साईभ  तानंा सं  थानच ेखा  यात र  कम जमा करणकेामी आवाहन करता येईल. 

जानेवारी-२०१९ ते िडसबर - २०१९ मधील उ  सवांची  नावे व  यके  अदंाज ेखच पढुील माण े 
 

अ.न. िदनांक  वार उ  सवाच ेनाव अदंाजे खच 

१ ०४-०३-२०१९ सोमवार महािशवरा ी २,५०,००० 

२ ०६-०४-२०१९ शिनवार गढुीपाडवा २,५०,००० 

३ १४-०४-२०१९ रिववार रामनवमी २,५०,००० 

४ १२-०७-२०१९ शु वार आषाढी एकादशी २,५०,००० 

५ १६-०७-२०१९ गु वार गु पौिणमा २,५०,००० 

६ २४-०८-२०१९ शिनवार ी कृ  ण ज  मा  टमी २,५०,००० 

७ ८-१०-२०१९ गु वार दसरा(पु  यितथी उ  सव) २,५०,००० 

८ २७-१०-२०१९ रिववार िदवाळी २,५०,००० 

९ ११-१२-२०१९ बुधवार ी द  त जयंती २,५०,००० 

१० ३१-१२-२०१९ मंगळवार नववष-२०२० २,५०,००० 

   एकुण २५,००,००० 

                 
सदर  यके सण व  उ  सवािनिम  तान े . २,५०,०००/- (दोन लाख प  नास हजार) मा  या माण े 

जानेवारी-२०१९ ते िडसबर-२०१९ या (०१वष) कालावधीतील सण व उ  सवािनिम  ताने उपरो  त माण ेकरणते 
येणा-या फुलसजावटीसाठी एकुण   . २५,००,०००/- (पंचवीस लाख) मा  खच अपेि त आह.े    

िवभागाचा अिभ ाय- जानेवारी-२०१९  ते िडसबर-२०१९ या १ वषा  या  कालावधीत येणा-या  यके 
उ  सवासाठी  समाधी मदंीर, ारकामाई, चावडी, गु  थान या िठकाणी  फुलसजावट करणकेामी सं  थानच े
संकेत  थळावर जाहीरात िसदध क न मदंीर प रसरात फलक लावणसे  यानुसार साईभ  तांकडून 
फुलसजावटीकामी  येणारी र  कम सं  थान  या खा  यात वग क न, पावती देऊन  यांची आरती, दशन व 
राह  याची  यव  था मोफत करणसे तसचे सदरची फुलसजावट करणकेामी साईभ  तांकडून ितसाद न िमळालेस 
सदर फुलसजावट  सं  थानमाफत करणसे व सदरची फुलसजावट करणकेामी ई–िनवीदा या राबिवणसे व 
याकामी येणा-या .२५,००,०००/- (पंचवीस लाख) मा  खचास मा  यता िमळणकेामी  सदरचा िवषय िनणयाथ 
सिवनय सादर. 
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िनणय .७४२ यावर सिव तर चचा होऊन, जानवेारी-२०१९  ते िडसबर-२०१९ या १ वषा  या  कालावधीत येणा-या  यके 
उ  सवासाठी समाधी मंदीर, ारकामाई, चावडी, गु  थान या िठकाणी  फुलसजावट करणकेामी सं  थानच े
संकेत  थळावर जािहरात दऊेन तसेच मंदीर प रसरात फलक लावनू दणेगी  व पात फुलसजावट क न दणेेसाठी 
साईभ  तांना सं  थानचे खा  यात र  कम जमा करणेकामी आवाहन कर यात याव,े दणेगीदार साईभ ांना दणेगी 
पावती दऊेन  यांची आरती, दशन व राह  याची  यव  था मोफत करणेत यावी, असे ठरले. 

 तसेच साईभ  तांकडून ितसाद न िमळा यास सदर फुलसजावट  सं  थानमाफत करणेकामी िवहीत 
प दतीने ई–िनवीदा या राबिवणेस व याकामी येणा-या अदंाजे र कम .२५,००,०००/- मा चे  खचास 
मा  यता दे यात आली.                                                                               (कायवाही- बगीचा िवभाग)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६ िशड  शहरात गोशाळा सु  करणकेामी शासनास पाठिवले या तावासंदभात वेतन व भ  े यावरील  
                           खचा संबधीचा तपिशल शासनास सादर करणबेाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१ (१) (ग) भ  तांना मंिदरात दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी 
िकंवा कोणतीही धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी  सोई  व सिुवधा परुिवण.े  

  ा  तािवक- उपरो  त संदभ य िवषया  वय,े  िशड  शहरात गोशाळा सु  करणकेामी िनमगाव को-हाळे 
िशवारात गट न.ं १९५ मधील हलेीपॅडशेजारील ००.५६ आर े  िनि त करणते आलेले असनु 
बगीचा,बांधकाम, िव तु, पाणीपुरवठा इ. िवभागासंबंधी  होणा-या अदंाजे . ३,११,९७,५५६/- (तीन कोटी 
अकरा लाख स   या नव हजार पाचशे छ  पन) मा  खचास मा  यता घणेते आलेली असनू िद. ०४/०४/२०१८ 
रोजी  या मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय ं . १६१ नसुार सदर ताव मंजुरीसाठी महारा   शासनाच े
िवधी व  याय िवभागाकडे पाठिवणते यावा असे ठरल.े  यानसुार िशड  शहरात गोशाळा सु  करणकेामी अपिे त 
खचास तसेच आव  यक कमचारी वगास मंजरुी िमळणबेाबत  जा.नं.एसएसएसटी/वशी-बगीचा/४८९/२०१८ िद. 
२७/०४/२०१८ अ  वये महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागास प  पाठिवणते आलेले असनु .सासंिव -
१०१८/८९२/ . .८७/का.१६ िद. १३/०६/२०१८ अ  वये यांनी िशड  येथे गोशाळा सु  कर  यासाठी 
आव  यक असले  या कमचा-यांची वतेन ेणी ,  यां  यावर अपिे त असणारा वािषक खच तसचे मागील ३ 
वषात देव  थाना  या उ  प  ना  या एकुण िकती ट  के खच व ्यव  थापन िनधीवर कर  यात आला याबाबतचा 
तपिशल सादर करणबेाबत कळिवलेले आह.े   यानसुार सामा  य शासन िवभाग तसेच लेखाशाखा िवभागास 
जा.न.ंएसएसएसटी/वशी-बगीचा/२७/२०१८ िद. १८/०७/२०१८ अ  वये प  पाठवनु उपरो  त संदभ य प ानसुार 
माहीती मागिवणते आललेी  होती. 

  शासनाचे प  - संदभाधीन िद. २७/०३/२०१८ रोजी  या प ा  वये िशड  येथे गोशाळा सु  कर  यासाठी 
तसेच  यासाठी येणारा खच व कमचारी वग यासाठी शासनाची मा  यता दे  याची िवनंती केलेली आह.े  

          िशड  येथ ेगोशाळा सु  कर  यासाठी आव  यक असले  या कमचा-यांची वेतन ेणी  यां  यावर अपिे त 
असणारा वािषक खच तसेच मागील ३ वषात दवे  थाना  या उ  प  ना  या एकूण िकती ट  के खच  यव  थापन 
िनधीवर करणते आला  याचा तपिशल सादर कर  यात यावा. 

  मागणी- िशड  शहरात गोशाळा सु  करणकेामी अपिे त खचास तसेच आव  यक कमचारी वगास 
मंजरुी िमळणकेामी  सामा  य शासन शाखा (आ  थापना)  िवभागामाफत कमचारी वतेन ेणी तसचे यां  यावर 
होणारा अपेि त खच तसेच लेखाशाखा िवभागामाफत मागील ३ वषात दवे  थाना  या उ  प  ना  या एकुण िकती 
टक्  के खच  यव  थापन िनधीवर कर  यात आला याबाबत ा  त झाललेी माहीती खालील माण.े 

 
अ.

ं  
पदनाम वेतन ेणी दे य ारंिभक मािसक एकूण वेतन  

( ारंिभकमळुवेतन+ ेडवेतन+महा.भ  ता) 
(महा.भ  ता दर १३९ % नसुार) 

अदंाजे एकूण 
वािषक वेतन 
खच(१२मिहन)े 

०१ सहायक पशधुन िवकास 
अिधकारी(Assistant Live - 
stock development officer) 
महारा   नागरी सेवा (सधुा रत 
वेतन) िनयम २००९ पान ४८ 
अ. .२९ नसुार   

५२००-२०२०० 
ेड वेतन २८०० 

मळु वेतन + ेड प+ेमहा.भ  ता =एकूण 
८५६०+२८००+१५७९० =२७१५०/-  

३,२५,८००/- 
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०२ िलपीक  टंकलेखक ५२००-२०२०० 
ेड वेतन १९०० 

मळु वेतन + ेड प+ेमहा.भ  ता = एकूण 
५८३०+१९००+१०७४५ = १८४७५/- 

२,२१,७००/- 
 

०३ सपुरवायझर (मकुादम) ४४४०-७४४० 
ेड वेतन १६०० 

मळु वेतन + ेड प+ेमहा.भ  ता = एकूण 
४८४०+१६००+८९५२ = १५३९२/- 

१,८४,७०४/- 

०४  अकुशल  कं ाटी  कमचारी   ४३३.१८ ती 
िदन  

११२६२.६८/- १,३५,१५२.१६/- 

 
अ) मागील ३ वषात  यव  थापन िनधीवर करणेत आलेला खच  

अ. ं  उ  प  नाचे आिथक वष  एकूण उ  प  न खच झालेले 
आिथक वष  

 यव  थापन 
िनधीवरील खच  

ट  केवारी 

१ २०१३ - १४ ५४१,४३,००,०००/- २०१४-१५ ३७,७६,९६,६६०/- ६.८४ % 
२ २०१४ - १५ ४५६,६०,००,०००/- २०१५-१६ ४०,४८,६७,१४७/- ८.८७% 
३ २०१५ - १६ ४५८,७०,००,०००/- २०१६-१७ ४३,२४,५२,२५६/- ९.४३% 

 
  ब) उप माचे नाव व  यावरील खच  - 

 खचाचे आिथक 
वष  

कमचा-यांवरील खच ( साईबाबा 
व  साईनाथ  णालय)े 

शै िणक संकुल  एकुण  

२०१४-१५ ४०,९७,३१,२२३/- ६,५१,८३,७४३/- ४७,४९,१४,९६६/- 

२०१५ -१६ ४४,३७,५६,८९६/- ६,९५,०२,६९६/- ५१,३२,५९,५९२/- 

२०१६-१७ ४५,१४,७६,६९७/- ७,५३,४५,७३०/- ५२,६८,२२,४२७/- 

 
क) कमचारी वेतन व भ  ता (अ व ब) 

अ.नं.  वष  एकुण उ  प  न   यव  थापन िनधी  शै िणक संकुल 
व  णालय खच 

एकुण उ  प  नाशी ट  केवारी  

१ २०१३ - १४ ५५१,४३,००,०००/- ८५,२६,११,६२६/- १५.४६% 
२ २०१४ - १५ ४५६,६०,००,०००/- ९१,८१,२६,७३९/- २०.११% 
३ २०१५ - १६ ४५८,७०,००,०००/- ९५,९२,७४,६८३/- २०.९१ % 

   
िशड  शहरात गोशाळा सु   करणकेामी अपिे त खचास तसेच आव  यक कमचारी वगास मंजरुी 

िमळणकेामी महारा   शासन .सासंिव-१०१८/८९२/ . .८७/का.१६ िद. १३/०६/२०१८ रोजीच े िवधी व 
 याय िवभाग यांनी सदर प ा ारे मागिवले  या माहीतीबाबत चचा होण ेअपेि त आह.े    

  िवभागाचा अिभ ाय-  िशड  शहरात गोशाळा सु  करणेकामी अपेि त खचास तसचे आव  यक 
कमचारी वगास मंजरुी िमळणकेामी  महारा   शासनाच े ं .सांसिव - १०१८/८९२/ . .८७/ का.१६               
िद.१३/०६/२०१८ रोजीचे िवधी व  याय िवभाग यांचे प ानसुार गोशाळा सु  करणकेामी आव यक कमचा-यांची 
वेतन ेणी व  यां  यावर अपेि त असणारा खच तसचे मागील ३ वषातील  यव  थापन िनधीवर व सं  थान  या 
शै िणक सकूंल व   णालये या उप मातील अिधकारी कमचारी यांचे वेतनावर झाले  या खचासंबंधी तपिशल 
सादर केललेा आह.े  सदर तपिशल शासनास गोशाळा सु  करणचे े तावासंबंधी पतुतेक रता आव  यक आह.े 
सदर वेतन व भ  ते संबंधी तसेच िनमाण करावयाची पद े  व  यावरील अपेि त खच यासंबंधीचा तपिशल 
शासनास सादर करणसे मा  यते  तव तथा अवलोकनाथ सिवनय सादर.  

िनणय .७४३ यावर सिव तर चचा होऊन,  सदरचा ताव र  क न याऐवजी फ  वृ द,भाकड व आजारी गाय साठी 
गोशाळा सु  कर यात यावी, यासाठीचा सिव तर ताव यव थापन सिमतीसमोर सादर कर यात यावा, असे 
ठरले.                                                                                                   

   (कायवाही- बगीचा िवभाग)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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िवषय नं.१७ च ेसमकालीन साईभ  रावबहादरु हरी िवनायक साठे यांचा फोटो व साठेवाडा फलक लावणबेाबत. 
ताव-  ीसाईबाबांच ेहयातीम ये अनके साईभ ांनी ची िन:सीम सेवा केली आह.े याबाबतचे परुावे सं थान 

काशीत ीसाईस च रत या ंथाम य ेअढळुन येतात. चे समकालीन यांची सवेा केले या एकूण ५३ भ ाचं े
फोटो फार पवु पासनु समाधी मंिदराचे सभामंडपाम य ेलाव यात आलेले आहते.  

  ताव:- अजदार ी दगुा साद अशोक साठे यांचे िद.१७.०८.२०१८ रोजीचे अजा वये चे 
समकालीन भ  रावबहादरू हरी िवनायक साठे यांचा फोटो चे समाधी मिंदराचे सभामंडपात लावण े आिण 

ीगु थान इथे साठेवाडा नाम व मािहती फलक लाव यात यावा अशी िवनतंी केली आह.े   
ठराव:- 

१) यापुव  साठे साठ्ये कुलपरु कृत यासच े कायवाह, ी सरेुश द.साठे यानंी िद.११.०७.२००६, 
िद.१०.०६.२००७ व िद.२३.११.२००९रोजीचे प ा वय े१)िलंबाच ेझाडाजवळ फलक लावनू यावर 
कै.ह र िवनायक साठे यांची थोड यात मािहती व यांनी बाबांना दणेगी पान ेिदले या वाड्याची न द 
करावी.२)मंिदर प रसरातील एखा ा वा तूस अथवा सपंणु शासक य इमारतीस कै.ह र िवनायक साठे 
यांचे नांव ावे कारण ते उपिज हािधकारी होते व आयु यभर यांनी शासक य कामातच ल  िदले 
होते.३)िद ीत वाड्यात ठेवले या दशन दालनात कै.रावबहादरु साठे यांचे छायािच  व वणना माण े
एखादे रेखािच  लावावे.अस ेिवनतंीचे प  िदले होते यावर िद.१८.०४.२०१० चे सभेतिनणय .४३३ 
नसुार उपरो  ताव अमा य कर यात आला. यानसुार ी.सरेुश द. साठे, रा. पणु े यांना 
जा. .एसएसएस/मिंदर/ ७६३०/२०१०, िद.०५.०६.२०१० चे प ा वये कळिव यात आल ेआह.े 

२) याच माण े मा. यव थापन सिमतीच े िद.०४.०४.२०१८चे सभेमधील िवषय न.ं०२नसुार चे 
समकालीन साईभ / संत यांच े फोटो लावणबेाबत िनयमावली िनि त होणेबाबत िवषय ठेवला 
असता यावर िनणय .२२५(२४) नसुार यावर सिव तर चचा होऊन, चे समकालीन साईभ / संत 
यांचे फोटो लावणेची िनयमावली िनि त करण े ही बाब धोरणा मक असनू,  यावर यव थापन 
सिमतीचे सभेसमोर सादर करणते यावा,अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. मा  या समकालीन 
सव भ ाचंे फोटो मंिदरात व मंिदर प रसराम ये लाव यात आले आहते. यामळेु आता पु हा याबाबत 
िवचार कर याची आव यकता नाही. या तव सदर िवषय आता बंद करावा, असे ठरल.े  
िवभागाचा अिभ ाय:-    

१) ी साईबाबां या हयातीत यांची सवेा केलेले व यांना अपण केले या वा तू १)बुटी वाडा (समाधी 
मंिदर), २)िद ीत वाडा- यिुझयम हॉल, ३)नवलकर वाडा(स या अि त वात नाही), ४) साठे वाडा 
(स या अि त वात नाही)या पैक  अ.नं.३ व ४ या वा त ू आज रोजी अि वात नाहीत मा  याचा 
नामो लेख ीसाईस च रत ंथाम ये अढळुन यतेो. अजदार यानंी नमदू केलेली वा तू “साठे वाडा” 
आजिमतीस अ ती वात नस यान े यािठकाणी बोड लावण ेउिचत वाटत नाही. तसचे ीगु थान मिंदर 
येथील िनंबा या झाडाचा व कै.रावबहाद ुह र िवनायक साठे यांचा सबंंध नाही. ी दगुा साद साठे यांच े
मागणी माण े मतृी फलक लाव यास स या अि त वात नसले या नवलकर वाडा यांच ेवंशज अथवा 
इतर य  मतृीफलक लावणबेाबतची मागणी कर याची श यता नाकारता येत नाही.स याचे थीतीत  
असले या सव इमारती व भ ां या िनवास थानासाठी बांधले या इमारतीस िकंवा इतर वा तूस फ  

ीसाईबाबांच े नांव दे यात आलेले आह.े यािठकाणी साईभ ाचंी नांव े देण े उिचत वाटत नाही. 
यापुव ही सं थान प रसरात असलेले चार महा ारांना कै.बायजाबाई कोते वेश ार, कै.ता या पा. कोते 

वेश ार, कै. हाळसापती वेश ार, कै.माधवराव देशपांडे महा ार, कै.रामचं  दादा पा. कोते वेश ार 
अशी चे समकालीन साईभ ांची नांवे ावीत अशा कारची  मागणी िशड  ाम थ यांनी 
केली.परंत,ुसं थानने तसे केलेले नाही. 

२) अजदार ी.दगुा साद साठे यांनी िवनंती के या माण ेसमाधी मंिदर सभामंडपाम य ेफोटो लावणबेाबत 
अस ेक , स या समाधी मिंदराचे सभामंडपाम ये एकूण ५३ फोटो लाव यात आललेे आहते. याम ये 
कोण याही कारची वाढ करणते आलेली नाही. याबाबत एकूण १९ अज मंिदर िवभागाकडे ा  झाले 
असनू, यातील काही भ ांचाच उ लेख ीसाईस च रताम ये नाममा  व काह चा सिं  असा 
अढळुन येतो. तसचे काह चा उ लेख इतर काशनाम ये अढळुन येतो. या सवानी समाधी मंिदर 
सभामंडपाम ये चे समकालीन साईभ ाचंे फोटो लावणबेाबत िवनंती केली असनू याबाबत 
मा. यव थापन सिमतीचे िनणया माण े बांधकाम िवभागामाफत ीसाईस च रताम ये उ लेखीत सव 
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समकालीन भ ाचंे फोटो व संगिच ासह सिव तर मािहती नवीन व वतं  आट गॅलरेी तयार क न 
लावणबेाबत कायवाही चालू आह.े याच माण े मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८च े
सभेतील िनणय .२२५(२४) नसुार या समकालीन सव भ ाचंे फोटो मंिदरात व मंिदर प रसराम य े
लाव यात आले आहते. यामळेु आता पु हा याबाबत िवचार कर याची आव यकता नाही. या तव 
सदर िवषय आता बंद करावा, असे ठरल.े यामळेु कै.रावबहादरु साठे याचंा फोटो समाधी मंिदर 
सभामंडपाम ये लाव यास इतर भ  नाराज हो याची श यता आह,े याच माण ेवाद िनमाण हो याची 
श यताही नाकारता यते नाही. तरी याबाबत िनणय होणसे िवनंती.  
तरी अजदार ी दगुा साद अशोक साठे चे समकालीन भ  रावबहादरू हरी िवनायक साठे यांचा 

चे समाधी मंिदराच े सभामंडपात फोटो लावण े आिण ीगु थान इथ े साठेवाडा नाम व मािहती फलक 
लाव यात यावा याबाबत उपरो  गो चा िवचार हावा. तरी याबाबत िनणय होणसे िवनंती.  

िनणय .७४४ यावर सिव तर चचा होऊन, चे समकालीन यांची सेवा केले या भ ांच ेफोटो समाधी मंिदराच ेसभामंडपाम य े
लावणेबाबत सं थान शासनाकडे १९ अज ा  झालेले आहते. या सव च े समकालीन साईभ ांचा           
‘ ी साई स च रत’ म य ेउ लेख आह ेकाय,   याबाबत पडताळणी क न फेर ताव मा. यव थापन सिमतीच े
सभेसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.                                                        (कायवाही- मंिदर िवभाग)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ साईभ ांना वाट यात येणा-या उदी पॅकेट पॅक गकरीता लॅ टीक रोल खरेदी करणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम तरतूद- ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम २००४ कलम .२१(१) ग 
म ये खालील माण े तरतूद आह.े भ ांना दवेते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक 
काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

तावना:- चे ारकामाईतील पिव  धनुीमधनु ा  होणा-या उदीचा सव साईभ ांना लाभ िमळावा 
याकरीता सं थानमाफत उदीच े पकेॅट तयार क न सव साईभ ाचं े दशन झालेनंतर दशनरांगेतुन बाहरे यणेा-या 
साईभ ांना बुदंी वाटपाचे िठकाणी उदी पॅकेट िवतरीत कर यात यतेे. चे उदी पॅकेट पॅक ग करणकेामी मिंदर 
िवभागाकडे ०५ नग उदी पॅक ग मशीन आहते. या उदी पॅक ग मशीनन े लॅ टीक रोल या सहा याने सु ी उदी 
पॅकेटम य े पॅक ग केली जाते. याकामी आव यक असणारे लॅ टीकच े रोल पुव पासनु देणगीदार यांचेकडुन 
ि वकार यात यते  होते. 

ताव:- पवु पासनु चे उदी वाटणके रता लॅ टीक रोल साईभ  ी.सशुील मंशारमणी, रा.इदंोर ह े
परुिवत आहते. यांनीिद.०९/०९/२०१८ रोजीचे संदभ य प ा वय े खाजगी कारणा तव यापढुे लॅ टीक रोल 
परुिवणकेामी असमथता दशिवली आह.े यामळेु   लॅ  टीक रोलची खरेदी वािषक ई-टडर ारे करण े आव यक 
आह.े याबाबत खालील Specification नसुार उदी पॅक गसाठी  लॅ  टीक रोल खरेदी िवभागामाफत खरेदी कराव े
लागणार आहते.  

Sr.No. Material Description Width Structure 
Approx. 
Requirement 

Rate/Kg 
Approx. 
Amount  

01 Single Color Printed and 
Multilayered packaging material 

90 mm 12 PET/ 
25 LD 

4800 Kg 250/- 12,00,000/- 

 
िवभागाचा अिभ ाय:- मंिदर िवभागामाफत दररोज सरासरी अदंाजे ५५,००० ते ६०,००० उदी 

पाक टांचे साईभ ांना िवतरण कर यात येते. गद चे कालावधीत ७०,००० ते ७५,००० उदीचे पाक टे वाट यात 
येतात. यासाठी मिह याम ये अदंाजे ४०० िकलो  लॅ  टीक रोलचा वापर केला जातो.मंिदर िवभागासाठी वािषक  
 लॅ  टीक रोल िविहत प  दतीने /ई-टडर ारे /शासन िनयमानसुार खरेदी िवभागामाफत खरेदी करणसे याकामी 

अदंाजे एकूण पये १२,००,०००/- मा  (अ री पये बारालाख) मा चे खचास मा  यता असावी. 
िनणय .७४५ यावर सिव तर चचा होऊन,  साईभ ांना दे यात येणारे उदीच ेपाक टांसाठी लॉ टीक रोल खरेदी िवभागामाफत 

खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदंाज े र कम 
.१२,००,०००/- मा च ेखचास मा यता दे यात आली.                                      (कायवाही- मिंदर िवभाग)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.१९ दणेगीदार साईभ  ी.ठाकुर गज  िसंग, हदैराबाद यांच ेसो याम य े“ दा-सबुरी” नाव ेदेणगीदाखल ि वकारण े 
                व ी दारकामाई येथ ेबसिवणबेाबत. 

ताव-  ीसाईबाबांच े समाधी मिंदर गाभा-यातील िभतंीवर चे मूत चे दो ही बाजूंनी दगडी खांब आहते. 
यािठकाणी साईभ  ी.ठाकुर गज  िसंग, रा.है ाबाद यांनी यांच े िद.०४/०८/२०१८ रोजीचे प ानसुार चे 
समाधी मिंदरातील चे मतू चे मागील दो ही बाजसु असले या खांबांना सो याचे “Shradda” and “Saburi” 
अशी दोन नांवे इं जी भाषेम य े दणेगीदाखल देणबेाबत इ छा दिशत केली होती. यावर मा. यव थापन 
सिमतीचे िद.०६.०९.२०१८ रोजीचे सभेम ये याबाबतची मा यता घणेकेामी िवषय न.ं०९ नसुार, िनणय .५४४ 
नसुार यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ  ी.ठाकूर गज  िसंग यांनी समाधी मंिदराम ये च े मतू चे मागे 
असले या िभतंीवरील खांबांवर सो याम ये “ ा व सबुरी” अशी दोन नांव ेदेणगीदाखल लावणबेाबतचा ताव 
सिमती सद य वत: लावणार अस याने ततू थगीत ठेवावा. यावळेी सिमती सद य मा. ी.िबपीनदादा को ह े
यांनी चे समाधी मंिदरातील चे मतू चे मागील दो ही बाजूस असले या खांबांना सो याचे  “ ा” व “सबुरी” 
अशी दोन नांवे मराठी भाषेम ये वखचान े शता दीपवु  दणेगीदाखल दणेबेाबत इ छा दिशत केली, यास 
मा यता दे यात आली. असेठरल े आह.े ठरावात नमदू के यानुसार मिंदर िवभागाचे िद.२०.०९.२०१८चे मंजरू 
िटपणीनसुार १)जा. .एसएसएस/ मंिदर/३१३९/२०१८, िद.२८.०९.२०१८ अ वये ी.ठाकुर गज  िसगं, 
रा.है ाबाद यांना इतर दणेगी व त ू दणेे बाबत व २)जा. .एसएसएस/मंिदर/३१२६/२०१८, िद.२७.०९.२०१८ 
अ वये मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद य, ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांचकेडुन ा-
सबुरी अशी सो याची नांवे दणेगी दणेेबाबत कळिव यात आले आह.े यावर मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े 
सद य यांनी द.ेपा.न.ंSLV-18-156अ वये चांदीचे प यावर व GLD-18-182 सो याचे ा-सबुरी अशी दोन 
नांवे देणगीदाखल िदली असनु चे समाधी मिंदरात बसिव यात आलेली आहते.  

यानंतर मा. यव थापन सिमतीच ेिद.०५.१०.२०१८चे सभतेील आय या वेळेचा िवषय न.ं२०, िनणय 
.६३२ नसुार दणेगीदार साईभ  ी ठाकुर गज  िसंग, रा.है ाबाद यांनी सो याम य े देणगीदाखल िदलेली 

“ ा” आिण “सबरुी” अशी दोन नावे ारकामाई येथ ेलावणते यावी, असे ठरल.े  
िवभागाचा अिभ ाय:- चे ारकामाई येथ े िदवस-िदवस वाढती गद  व ी ारकामाईची जागा याचा 

िवचार करता ही एक परुातन वा त ूआह.े याच े संर ण व संवधन तसचे जपवणकू/ जतन होण ेही बाब मह वाची 
आह.े या माण ेयािठकाणी साईभ  ी.ठाकुर गज  िसंग, रा.है ाबाद यांचेकडुन सो याम य ेदेणगीदाखल ा 
व सबुरी अशी सो याच ेनांवे बसिवणकेामी खालील मु ांबाबत िनणय होणसे िवनंती. 

अ) चे ारकामाई येथे दणेगीदाखल ा  होणारे ा- सबुरी अशी दोन नांवे पिव  िनंबरच ेदो ही 
बाजनेू लावण ेयो य आह.े यामळेु सदरची नांवे बाहेरील साईभ ांना िदसतील, अस ेन  मत आह.े  

ब) याच माण े चे ारकामाईतील िभतंीस एर डाईटने िचटकवावे लागेल. एर डाईटन े न 
िचटक यास िभंतीस िखळे- ु  बसवनु िफट करावे लागले. तरी बांधकाम िवभागाचे मागदशनाने सदर ा-सबुरी 
नांवे बसिवणकेामी जागा िनि त करणसे आदशे होणसे िवनंती.  

क) दणेगीदार यांनी िदले या सो याची देणगी पावती लेखाशाखेमाफत करावी लागले. याक रता 
यांचेमाफत दे यात येणा-या सो याचे सं थानमाफत मु यमापन करण े गरजचेे आह.े याक रता दणेगीदार यांना 

सदर व तू इतर धात-ूलाकडावर बसिवण ेअस यास याचे वेगवेग या वजना माण ेमु यमापन करावे लागेल. तरी 
सदर व तू िशड  येथे येऊन लेखाशाखे या कमचारी व सं थान सोनार यांचे सम  वजन घऊेन यानतंर ते िफट 
करावे लागले याबाबतची क पना दणेगीदार यानंा ावी लागेल. तसेच दणेगीदार यांना सदर सोने व तू दणेगी 
ि वकारणकेामी प ा ारे कळिवणसे मा यता असावी. 

तरी दणेगीदार साईभ  ी.ठाकूर गज  िसगं, रा.है ाबाद यांचेकडुन “ ा-सबुरी” अशी दोन सो याची 
नांवे देणगी ि वकारणपेवु  अ, ब व क माण े कायवाही करणसे मा यता असावी, तसेच याबाबत दणेगी 
ि वकारणबेाबत मा  यता असावी. 

िनणय .७४६ यावर सिव तर चचा होऊन, दणेगीदार साईभ  ी.ठाकुर गज  िसंग, हदैराबाद यांच ेसो याम य े“ दा-सबुरी” 
नाव ेदेणगीदाखल ि वकारणसे व ी दारकामाई  येथे बसिवणसे मा यता दे यात आली. 

  तसेच िद ली येथील साईभ  ी. जयंत यांनी समाधी मंिदरात ‘ ’ च ेमतु वर  लावणेकरीता सो याची 
छ ी दणेगी व पात दे याची इ छा दिशत केली आह.े यानसुार सदर सो याची छ ी देणगी व पात घे यास 
मा यता दे यात आली.                                                                                  (कायवाही- मंिदर िवभाग)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.२० म.ेचेरी ऑफसेट, सोलापरु यांच ेपु तक छपाईची अनामत र कम ज  करणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम तरतदू- ी साईबाबा ससं ्थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम न.ं१७ ठ म  य े

पढुील माण े तरतूद आह.े " ी साईबाबांचे जीवन  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या 
उपयु  त माहीतीचा चार- सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव तार करील. " 

 तावीत- काशने िवभागामाफत मा.मुंबई उ  च  यायालय खडंपीठ, औरंगाबाद यांचे मा  यतेन े      
ी साईबाबा सं  थानकडील साठा सपंु  टात आलेली सं  थान कािशत काशन ेछपाई करणसेाठी सन-२०१६-

१७ या वषात संदभ .१ नसुार मा  यता घे  यात येवनू  या माण े ई-िनिवदा या राबिवणते आलेली आह.े 
सदरील पु  तक छपाई िनिवदा येत म.ेचेरी ऑफसटे सोलापरू यांना एकूण २२ पु  तके छपाईसाठी दर मंजरू 
झालेले होते.  यानसुार  यांना सदंभ य २ माण े कायादशे पारीत करणते आलेला होता. या कामी  यांनी 
लेखा.पा.नं.६०७,  िद.१९.१०.२०१६ नसुार सरु ा अनामत  र  कम .१,००,०००/- व लेखा.पा.न.ं११८८९१८, 
िद.०७.०२.२०१७ नसुार ३,३८,३३२/- अशी एकूण र  कम .४,३८,३३२/- (अ री .चार लाख अडोतीस 
हजार ितनशे ब  तीस मा ) सं  थानम  य े जमा करणते आलेली आह.े म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू यांनी मंजूर 
असले  या २२ पु  तकांपैक  छपाई क न परुवठा केले  या सािह  याचा तपिशल व  या माण े संबंिधतांना अदा 
करणते आले  या बीलाचंा तपिशल खालील माण-े   

" अ " 
अ.न.ं परुवठादाराचे नांव परुवठा केले  या 

पु  तकांचा तपिशल 
बील माकं/ िदनांक नग दर अदा र  कम पये 

०१ म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू खापड डायरी-िहदंी १४३/ ०४.०४.२०१७ ९६० १८.०० १७,२८०/- 
०२ म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू खापड डायरी- तािमळ १४४/०४.०४.२०१७ १९६० १६.६५ ३२,६३४/- 
०३ म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू ी साईचंे स  यच र -

तेलगू  
१४५/०४.०४.२०१७ ३९६९ ११३.२० ४,४९,२९१/- 

०४ म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू ी साईच र -तेलग ू १४६/०४.०४.२०१७ ५८०८ ४५.२५ २,६२,८१२/- 
०५ म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू खापड डायरी-तािमळ १४७/११.०४.२०१७ २०६६ १६.६५ ३४,३९९/- 
०६ म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू खापड डायरी-तािमळ १४८/११.०४.२०१७ १९९८ १८.०० ३५,९६४/- 
०७ म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू ी साईच र -तेलग ू १५१/११.०४.२०१७ २०३२ ४५.२५ ९१,९४८/- 
०८ म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू ी साईच र - तािमळ १५२/११.०४.२०१७ १००५७ ५२.७५ ५,३०,५०७/- 
०९ म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू ी साई सगुणोपासना-

तािमळ  
१५३/२७.०४.२०१७ २००० १०.८७ २१,७४०/- 

१० म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू दैनंिदन साईबोध - 
मराठी 

१५४/२७.०४.२०१७ ७१२८ ६६.४० ४,७३,२९९/- 

११ म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू ी साईच र – तािमळ १५५/२७.०४.२०१७ ५४८२ ५२.७५ २,८९,१७५/- 
१२ म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू दैनंिदन साईबोध- 

मराठी 
१५६/०८.०५.२०१७ ९३६ ६६.४० ६२,१५०/- 

१३ म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू ी साईचंे स  यच र - 
तेलग ू

१५७/०८.०५.२०१७ ५००२ ११३.२० ५,६६,२२६/- 

१४ म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू ी साईच र - तेलग ू १५८/०८.०५.२०१७ ४१६० ४५.२५ १,८८,२४०/- 
१५ म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू ी साईच र -तेलग ू १५९/१६.०५.२०१७ १०४८० ४५.२५ ४,७४,२२०/- 
१६ म.ेचेरी ऑफसेट,सोलापरू मातृसाई-तेलग ू १६०/१६.०५.२०१७ १७१२ ३४.०० ५८,२०८/- 

एकूण देय र  कम . ३५,८८,०९३/- 
  

म.ेचेरी ऑफसेट, सोलापरू यांनी सदरील कालावधीत सं  थानकडील पु  तक व छपाई ी साई दनंैिदनी-
२०१७ व कॅलडर छपाईच े कामही घतेलेले होते. संदभ य  २ चे आदेशाचे खंडण क न सदरील २२ पु  तके 
छपाईचा परुवठा आजपावेतो पणू केलेला नाही. याबाबत काशन े िवभागान े वेळोवेळी दरु  वनीव न, मले ारे, 
सम  कायालयात तसचे सदंभ .४,५,६ अनु मे जा.नं.एसएसएस/वशी- काशन/े४३८९/२०१६, 
िद.२२.११.२०१६, जा.न.ंएसएसएस/वशी- काशन/े५००१/१६, िद.२७.१२.२०१६, व जा.नं.एसएसएस/वशी-

काशन/े६१०४/१७, िद.०३.०३.२०१७ नसुार वेळोवेळी प  यवहार क न कळिवणते आलेले आह.े तरीही 
 यांनी प ा  वय े िवनंती क न मदुत मागिवण,े तसेच  य  कायालयात सम  भेटून चुक ची माहीती दवेनू वेळ 

घालिवला आह.े तसचे जो थोडाफार परुवठा केलेला आह.े  या पु  तकाच ेछपाईम  य ेबाईडं ग, पे  ट ग, ि टं ग, 
पॅक ग तसेच कागदाचा दजाही मागणी माण े िदलेला नाही. म.ेचेरी ऑफसेट सोलापरू, यांचकेडून सदरील 
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कालावधीत पु  तके परुवठा न झालेन,े सं  थानला भ  तां  या रोषाला सामोरे जाव ेलागलेल ेआह.े ी साईबाबा 
सं  थानमाफत सं  थानमाफत, ी साईबाबाचं ेजीवन  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या 
उपयु  त माहीतीचा चार- सार साईभ  तांपयत  हावा, या उ शेाने अशा िविवध भाषीक पु  तकांची छपाई क न 
ना नफा ना तोटा या धत वर माफक दरात साईभ  तांना परुिवली जातात. परंतू सबंंिधतांनी सं  थान कायादशेा माण े
मंजरू  

पु  तकांचा परुवठा न के  यान ेिश  लक परुवठया इत  या साईभ  तांना पु  तक खरेदी न करता आ  यान े
 यापासनू वंिचत रहावे लागलेले आह,े यामळेु बाबांच े माहीतीचा चार- सार हो  यास, तसचे मागणी माण े

पु  तक न िमळा  याने भ  तां  या भावना दखुाव  या गेले  या आहते.  यामळेु सं  थान कायात बाधा आलेली आह.े 
संबंिधतांनी सं  थान कायादशेातील अटी व शत चा भंग केललेा आह,े यातून  यांची असमथता िदसनू येते. 

म.ेचेरी ऑफसेट, सोलापरू यांनी सं  थानला कायादशेा माण ेमंजूर २२ पु  तकांपैक  आजअखेर केलेला 
परुवठा व िश  लक पु  तक छपाईचा तपिशल खालील माण े– 

" ब " 
अ.न.ं पु  तक छपाईचा तपिशल छपाई सं  या आज अखेर 

परुवठा सं  या  
िश  लक परुवठा 

सं  या  
मंजूर  युनतम दर 

सव करासंह 
.     प.ै 

िश  लक परुवठा येण े
बाक  र  कम  

.     प.ै 
a b c d e f g 
१ ी साईच र -तेलग ू ४०,००० २२४८० १७५२० ४५.२६ ७९२९५५.२ 

२ ी साईच र -तािमळ ४०,००० १५५३९ २४४६१ ५२.७५ १२९०३१७.७५ 

३ ी साईचंे स  यच र  –तेलगू १०,००० ८९७१ १०२९ ११३.२ ११६४८२.८ 

४ मातसृाई- तेलग ू ५००० १७१२ ३२८८ ३४/- १११७९२/- 

५ दैनंिदनी साईबोध- मराठी १५००० ८०६४ ६९३६ ६६.४ ४६०५५०.४ 

६ खापड डायरी-िहदंी ५००० २९५८ २०४२ १८/- ३६७५६/- 

७ खापड डायरी- तािमळ ५००० ४०२६ ९७४ १६.६५ १६२१७.१ 

८ मलुांचे साईबाबा-मराठी ७००० ०० ७००० ५.५६ ३८९२०/- 

९ ी साईिललामतृ- िहदंी १५००० ०० १५००० १६.३८ २४५७००/- 

१० ी साईिललामतृ-गजुराथी  १००० ०० १००० १९.५६ १९५६०/- 

११ ी साईनाथ सगणुोपासना- िहदंी 
आरती 

५०००० ०० ५०००० ८.६४ ४३२०००/- 

१२ ी साईनाथ सगणुोपासना- इं जी १५००० ०० १५००० १०.४२ १५६३००/- 

१३ ी साईनाथ सगुणोपासना- तािमळ १५००० २००० १३००० १०.८७ १४१३१०/- 

१४ ी साईनाथ सगणुोपासना- बंगाली ३००० ०० ३००० ६.९१ २०७३०/- 

१५ ी साईनाथ सगणुोपासना- उद ू १००० ०० १००० ११.४८ ११४८०/- 

१६ ी साई स  च रत पोथी- गजुराथी  १००० ०० १००० १२७.५ १२७५००/- 

१७ ी साई स  च रत पोथी- िहदंी  ५००० ०० ५००० ९४.९५ ४७४७५०/- 

१८ ी साई स  च रत पोथी- क  नड  १००० ०० १००० १२७.५ १२७५०० 

१९ ी साईबाबा िच ावली- म राठी/  
इं जी  

१०००० ०० १०००० ६.०६ ६०६०० 

२० ी साईबाबा िशकवण व त  व ान  ७००० ०० ७००० १३.५७ ९४९९०/- 

२१ ी साईनाथ सगणुोपासना- तेलगू ४०००० ०० ४०००० ६.३७ २५४८००/- 

२२ ी साईनाथ भजनमाला- िहदंी ५००० ०० ५००० २९.५ १४७५००/- 

एकूण परुवठा येणे बाक  र  कम . ५१,७८,७११.२५ 

 
म.ेचेरी ऑफसटे, सोलापरू यांनी पु  तकांचा परुवठा वेळेत न के  याने सबंंिधतानंी त  ता "अ" म  य े

दशिवले माण े परुवठा केले  या पु  तकांचे िबलांतून एकूण दये र  कम .३५,८८,०९३/- मधनू १% माण े
दडंा  मक र  कम .३५,८८१/- लेखा.  हाऊचर न.ं२२००, िद.२१.०७.२०१७ माण ेकपात कर  यात आलेली 
आह.े तरीही  यांनी पढुे िश  लक पु  तक छपाई पुरवठा न करता आवक न.ं६२५६, िद.२५.०६.२०१८ रोजी  या 
प ा  वये पु  तक छपाई कामासाठी सं  थानकडे जमा असलेली अनामत र  कम . ४,३८,३३२/- परत 
िमळणबेाबत अज केलेला आह.े  यावर िद.२१.०९.२१८ चे मंजूर  तावा  वये सबंंिधतांना 
जा.न.ंएसएसएस/वशी- काशन/े३१०६/१८, िद.२७.०९.२०१८ चे प ा  वये आपण सं  थानकडील मंजरू 
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आदशेातील पु  तकाचा परुवठा पणु न केलेने आपली अनामत र  कम ज  त का करणते येव ूनये ? याबाबत लेखी 
खलुासा मागिवणते आलेला आह.े 

  याबाबत संबंिधतांनी िद.१२.१०.२०१८ चे खलुासा प ाम  य े, माझकेडे सदरील कालावधीत डायरी व 
कॅलडर-२०१७ चे काम होते व तसेच पु  तकाचे फु तपासणीचे काम चालू होते व ते िद.१५.१२.२०१६ रोजी 
िमळाले.  यानंतर ६ मिह  यापयत  हणजे १५.०६.२०१७ पयत परुवठा करण े आव  यक होते. परंतू  यांनी 
आजपावेतो मंजूर २२ पु  तकांचा परुवठा पूण न करता उलट-सलुट मेल ारे,प ा ारे तसचे सम  माहीती िदलेली 
आह.े  

  मे.चेरी ऑफसटे,सोलापरू यांनी िद.०६.१०.२०१८ रोजी िदलेला खलुासा असमाधानकारक अस  यान े
संबंिधतांचे कायादशेातील तसेच  यांनी िदले  या करारना  यातील अटी व शत  .७ नसुार  यांची अनामत र  कम 

.४,३८,३३२/- ज  त क न सं  थान खाती जमा करावी,अस े  प  ट मत आह.े 
िवभागाचा  प  ट अिभ ायः- उपरो  त  तािवत केले माण ेम.ेचरेी ऑफसेट, सोलापरू यांचेकडून मंजरू 

पु  तके छपाई पुरवठा पणू न झालेन,े सदरील कालावधीत सं  थानला भ  तां  या रोषाला सामोरे जावे लागललेे 
आह.े सं  थान कािशत पु  तक छपाईमागे सं  थानचा मळु उ शे ी साईबाबांच ेजीवन  यांचे काय,  यां  या लीला 
व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त माहीतीचा चार- सार साईभ  तापंयत  हावा, हा आह.े परंतू सबंंिधतांनी 
वळेेत पु  तके छपाई केलेली नाही.  यातनू साईभ  तां  या भावना दखुाव  या गेले  या आहेत. संबंिधतांनी सं  थान 
पु  तक छपाई कायादशेातील व  यांनी िदले  या करारना  यातील अटी व शत  .७ माण े भगं केललेा आह.े 
तसेच उपरो  त संदभ .९ नसुार  यांनी िद.१२.१०.२०१८ रोजी िदलेला लेखी खुलासा असमाधानकारक 
अस  याने  यांची पु  तक छपाई कामासाठी सं  थान जमा असलेली अनामत र  कम .४,३८,३३२/- (चार लाख 
अडोतीस हजार ितनशे ब  तीस मा ) ज  त क न सं  थान खाती जमा करावी, व सदर ेसचा काळया यादीत 
समावेश क न ५ वष सं  थान ई-िनिवदा येत भाग घतेा येऊ नय,े क रता सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमती सभेपुढे िनणयाथ सादर . 

िनणय .७४७ यावर सिव तर चचा होऊन, म.ेचेरी ऑफसेट, सोलापरू यांची पु  तक छपाई कामासाठी सं  थानकडे जमा 
असलेली अनामत र  कम .४,३८,३३२/- मा  ज  त क न सं थानखाती जमा करणते यावी व यांचे नावाचा 
काळया यादीम ये समावेश कर यात यावा, असे ठरले.                                     (कायवाही- काशन ेिवभाग)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२१ ी साई स च रत तसेच साईलीला या सं थान काशीत दमैािसकावरील संदशेांबाबत. 

ताव-  सं  थान अिधिनयमातील तरतूद- कलम न.ं१७ (२) ठ अ  वय-े “ ी साईबाबांच े जीवन,  यांचे काय, 
 यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार-व सार करील आिण ी साई सािह  य 
ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील ” 

ा  तिवक- उपरो  त िवषयास अनसु न िशड  ाम  थांचे संदभािकत प ाची छाया त इकडील 
कायालयास ा  त झालेली आह.े सदर प ात  यांनी अस  हटले आह ेक -  

“सन २००४ ते २०१६ पयत त  कालीन साईसं  थान  या िव  व  तांनी व शासक य सिमतीन े
साईबाबां  या िवचाराला व सदंशेाला तडा जाणार नाही याची काळजी घेतली. 
 मा  २०१६ पासनू रा  य सरकारने िनयु  त केले  या िव  व  तांकडून रा  य सरकारन े साईसं  थानसाठी 
िदले  या िनयमावलीचे सात  यान े उ  लंघन होत आह.े साईसं  थान सव धमाचे ितक आह.े  यामळेुच आज 
साई ं  या दशना साठी देश िवदशेातील लाखो साईभ  त िशड ला येत आहते.” 
 सदर प ात सं  थान  या काशन े िवभागामाफत कािशत होणा-या  काशनांमाफत पढुील माण े
मजकूराचा समावेश आढळून येतो- 

“साईसतच र  व साईिलला मानिसकता मखुपृ  ठावर सबका मिलक एक हा सदंशे गायब झाला आह.े 
तेथे सबका मिलक एक ऐवजी ओम साईनाथायनम असा नवीन संदेश आला आह.े आमची व साईभ  तांची 
ए  हडीच इ  छा आह ेक  पवु माने चाली रीता, ढी परंपरा कायम ठेवनू तातडीने काशनांवर सबका मिलक एक 
हा संदेश अधोरेखीत  हावा” 

िवभागाचा अिभ ाय- सं  थान माफत कािशत होणा-या काशनाबंाबत सदर प ात घतेले  या 
आ ेपासदंभात व  तिु थती पढुील माण ेआह-े 
१)   सवच सं  थान काशनांवर ‘सबका मािलक एक’ िकंवा ‘ॐ ी साईनाथाय नम:’असा संदेश मुि त 

कर  यात आलेला नाही. 
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२)  ‘सबका मािलक एक’ ह े उ ार ीसाईबाबांच े मखुातील अस  याबाबतचा उ  लेख सं  थान कािशत 
आिण साईभ  त ी. गो.र.-तथा-अ  णासाहबे दाभोळकर िलिखत ीसाईस  च रत या ंथाम  य ेकुठेही 
आ  याचे आढळून यते नाही. साईबाबा ह ेसवधिमयांच ेदवैत होते याव न तो संदेश ढ झालेला आह,े 
अस न  मत आह.े  

३)  भ  तांशी बोलताना साईबाबां  या त डी ‘अ  ला भला करेगा’ अस श  द असत.  वत कड ते कधीही 
मोठेपणा घते नसत. ते कधीही ‘अनल ह  क’  हणजे ‘मीच परमे  वर’ अस े  हणत नसत पण  यांचा 
उ  चार वारंवार ‘याद ेह  क’  हणजे ‘मी परमे  वराची याद  हणजे  मरण करतो’ हा अस- या मािहतीचा 
समावेश सं  थान कािशत उपरो  त  .१ म  य े नमदू केले  या ीसाईस  च रत या ंथा  या 
सु वातीला समािव  ठ केले  या आिण साईबाबाचंे िनकटचे भ  त ी. हरी सीताराम दीि त यांनी 
िलिहले  या उपो ातात आढळून येतो. ी. दीि त, यांनी ही मािहती अगदी बारकाईने िलिह  याच े
िदसनू यतेे. साईबाबांचे त डी- सबका मािलक एक अस श  द असते तर  याचा समावेश सदर  या 
उपो ातात ी. दीि त यांनी िनि तपण े केला असता िकंवा स  च रतात असले  या एकूण ५३ 
अ  यायांपैक  एखा ा अ  यायात तो आढळून आला असता. 

४)  सं  थान काशनांवरील  हणजेच ीसाईस  च रत आिण साईलीला या मैािसकावरील ‘सबका मािलक 
एक’ हा संदेष २०१६ नंतर गायब झाला आह ेअसे उपरो  त अजदार यांनी  हटले आह ेयाबाबतची 
व  तुि थती पढुील माण ेआह-े 

अ) सन २०१० म  य े ीसाईस  च रत या ंथाची मराठी भाषतेील २८ वी आवृ ी कािशत झालेली आह.े 
सदर आवृ ी  या मलपृ  ठावर-ॐ ी साईनाथाय नम: अस े मिु त कर  यात आलेले आह.े सदरची 
आवृ ी ही सन २०१० म  य े  हणजेच अजदार  हणतात  या माण े२०१६ नंतरची नसनू ती  यापवू ची 
आह.े 

ब)  सन २००१ म  य े कािशत झाले  या ीसाई दनैिंदनी  या मलपृ  ठावरही ‘ॐ ी साईनाथाय नम:’ असे 
मिु त कर  यात आ  याचे आढळून येते. सदर दैनिंदनीच े काशनही अजदार    

                        यां  या  हण  यानसुार  या सालानंतर काशनां  या मखुपृ  ठावर बदल झाललेा आह े  या 
अगोदरच ेआह.े 

क) ी साईलीला, स  टबर-ऑ  टोबर सन २००० दसरा-िदवाळी िवशषेांक मराठी व िह  दी- इं जी या 
अकंा  या मखुपृ  ठावर ‘सबका मािलक एक’ हा संदेश मिु त कर  यात आलेला आह.े तथािप, सदरचा 
संदेश एक सिुवचार या अथाने िकंबहना  या अकंा  या मखुपृ  ठावर जे िच  मिु त कर  यात आलेले 
आह े  या  याशी ससंुगत व  यास अनुस न आह े  हणनू छाप  यात आलेला आह,े अस न  मत आह.े 

 ताव-तरी सदर प ात सं  थान काशनांवर मिु त कर  यात येणा-या संदशेांबाबत घे  यात आले  या 
आ ेपांबाबतची व  तुि थती मा.  यव  थापन सिमती  या सभते अवलोकनाथ सादर  

िनणय .७४८ सं थान काशनांवर मु ीत कर यात येणा या संदशेावर घे यात आले या आ पेाबाबत तावात नमुद 
व तुि थतीचे अवलोकन क न न द घे यात आली.                                          (कायवाही- काशने िवभाग)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ ‘साई अपण सेवा’ मराठी दमैािसकाच े काशन बंद करणेबाबत. 

ताव-   सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ नसुार मा.  यव  थापन सिमतीची कत  य ेव अिधकाराबाबत. 
कलम न.ं१७ (२) 'ठ' म  य ेखालील कारे तरतुद आह.े 

          " ी साईबाबांच े जीवन,  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त 
मािहतीचा चार- सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील. 

मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय- 
१)  मा.  यव  थापन सिमती िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६२८. 

जुने साईिलला व नवीन साई अपण सेवा मैािसक सु  करणसेाठी तावातील प रिश  ट ' ब ' म  य े
नमदू केले  या पदांना मंजरूी िमळणसेाठी िव धी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे  ताव सादर करणसे 
मा  यता दे  यात आली. 
२)  मा.  यव  थापन सिमती िद.०८.१२.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१०२३. 

साईिलला व साई अपण सेवा ही मैािसके िनधारीत वेळेत िस  द  हावीत, याक रता सदरह 
मैािसकांच ेसपंादक य कामकाजासाठी  वतं  दोन संपादकांची नमेणकू करण ेआव  यक आह.े परंत ूसं  थान  या 
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आकृतीबंधाम  य ेकायकारी संपादकाचे एकच पद अस  यामळेु ी साईिलला मैािसकाचे कायकारी संपादकपदी 
ी िव ाधर ताठे, पणु ेयांची व साई अपण सवेा मैािसकाकाचे कामकाजासाठी ी भगवान दातार, पणु ेयांची 

िवशेष काय अिधकारी  हणनू कं ाटी प  दतीन े  यके  ती माह एकि त .२५,०००/- मा  मानधनावर दोन वष 
कालावधीसाठी नमेणकू करणते यावी. तसचे सदरह मैािसक अकं िनधारीत वेळेत िस  द झाला तरच  या 
कालावधीच ेमानधन अनु ेय राहील. 
३) मा.  यव  थापन सिमती िद.०७/०३.२०१८ चे सभेतील िनणय क.१८६.  

सदरील  तावात नमदू केले माण े साई अपण सेवा मैािसक छपाई क न साई भ  तांना उपल  ध 
क न दणेेकामी छपाईसाठी येणा-या अदंाजे र  कम .१४,७३,०००/- चे खचास मा  यता दे  यात आली. तसचे 
साई अपण सवेा या मैािसकाचा थम तयार होणारा अकं, साईिलला मराठी मैािसका  या एकूण ७,००० 
सभासदांना  वागत मू  य  हणनू मोफत िवतरण करणते यावा, व साई अपण मैािसकासाठी सभासद होणा-या 
साईभ  तानंा, सभासद झा  यानंतरचा पिहला अकं मोफत िवतरीत करणते यावा.   
४) मा.  यव  थापन सिमती िद.३०/०६/२०१८ चे सभेतील िनणय .४६०. 

साई अपण अकंासाठी सभासद न झा  याने स  या अकंा  या २,००० त ची छपाई करावी. सदरचे अकं 
ी गु पौिणमा उ  सव-२०१८ चे उ  सवाची येणा-या मा  यवरांना, भ  तांना मोफत दणेते यावे. तसेच सदरची छपाई 

पिह  या अकंाचे ि  टस ि  ट  लस ा.िल.मुंबई ह ेपिह  या अकंाच ेछपाई दरात २,००० अकंाची छपाई करणसे 
तयार अस  यास ि  टस ि  ट  लस ा.िल.मुंबई यांना छपाईचा कायादशे दे  यात यावा. तसेच छपाई कर  यास 
तयार नस  यास तातडीन े ई-मेल ारे दरप के मागवनू छपाई क न घे  यात यावी. तसेच पढुील अकंही  यके  
२,००० ती छापनू भ  तांना मिंदरात मोफत िवतरीत कर  यात याव.े  

 तािवकः-  
१) मा.  यव  थापन सिमती िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६२८ नसुार ी साईबाबां  या   

िशकवणकू चा चार- सार कर  या  या उ शेाने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड चे वतीन े
'साई अपण सेवा'- मराठी  या नतुन  दमैािसक िनयतकािलक िनिमतीकामी मा  यता िमळालेली आह.े 

२) सदरील अकंाच े संपादक य कामकाजासाठी ी भगवान दातार, यांची िवशेष काय अिधकारी सदंभ 
.२ चे मा  यतेने कं ाटी प  दतीने नमेणकू करणते कर  यात येवनू जा.नं.एसएसएस/वशी-सा शा-

आ  थापना/५६४१/१८, िद.२२.०१.२०१८ नेमणकू कायादशे दे  यात आलेला आह.े 
३) सदर अकंात सं  थान माफत राबिव  यात आले  या नवीन योजना, सधुारणा, सं  थानच े उ  सव आदी 

मािहती कािशत कर  यात येते. 
४) मा.  यव  थापन सिमती िद.०७.०३.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .१८६ अ  वये साई अपण सेवा 

मैािसक छपाईसाठी येणा-या अदंाजे र  कम .१४,७३,०००/- चे खचास मा  यता दे  यात आली. 
तसेच सदरील थम अकं साईिलला मराठी मैािसकाच े७,००० सभासदानंा  वागतमू  य  हणनू मोफत  
िव तरीत करणते यावा, असा िनणय झाललेा आह.े साई अपण सेवा माह े म-ेजून-२०१८ थम अकं 
छपाईसाठी दरप के मागणी क न  यनुतम दरप कधारक म.ेि  ट  लस ा.िल.मुंबई यांना ९,००० 
अकंासाठी ित अकं .१३.१० व िवतरण पाक टे-९,००० नगासाठी ित पाक ट .१.२३ या माण े
एकूण र  कम .१,२८,९७०/- चा जा.न.ंएसएसएस/वशी- काशन/े५९/१८, िद.०५.०४.२०१८ न े
कायादशे दे  यात आलेला आह.े मा.अ  य  महोदय व इतर मा  यवरां  या उपि थतीत थम अकंाच े 

काशन िद.०२.०५.२०१८ रोजी करणते आलेले आह.े  यानसुार सदरील अकं िद.२५.०५.२०१८ 
रोजी साईिललाचे मराठी सभासदांना िवनामू  य मोफत िवतरीत करणते आलेला आह.े 

५) मा.  यव  थापन सिमती िद.३०/०६/२०१८ चे सभेतील िनणय .४६० अ  वये,  साई अपण सेवा 
अकंासाठी सभासद नसलेने माह ेजलैु-ऑग  ट-१८ ( ी गु पौिणमा उ  सव-२०१८)  ि तीय मैािसक 
२,००० त ची छपाई क न उ  सवाचे वेळी येणा-या  
मा  यवरांना तसचे भ  तांना मंिदरात मोफत दणेेस मा  यता तसचे पढुील ४ अकंासाठी  यके  २००० 

ती या माण े छपाई क न घे  यासाठी दरप के मागवनू भ  तांना मिंदरात मोफत िवतरीत कर  यात यावे, असा 
िनणय झालेला आह.े  यानसुार म.ेि  ट  लस ा.िल.मुंबई यांना थम अकंाच े दराने जा.न.ंएसएसएस/वशी-

काशन/े१७९८/१८, िद.१३.०७.२०१८ ने कायादशे दे  यात येवनू २००० अकं व िवतरणकामी २००० पाक टे 
छपाईकामी र  कम .२८,६६०/- चा कायादशे दे  यात आललेा आह.े तसचे पढुील ०४ अकं (माह-ेस  टे-आ  टो-
१८, नो  ह-ेिडस-१८, जान-ेफे -ु१९ व माच-एि ल-२०१९) छपाई साठी दरप के मागणी क न  यनुतम 
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दरधारकम.ेि  ट  लस ा.िल.मुंबई यांना जा.नं.एसएसएस/वशी- काशन/े२७०१/१८, िद.०५.०९.२०१८ ने एकूण 
छपाई र  कम .१,८६,४००/- चा कायादशे दे  यात आलेला आह.े   

स  या साई अपण सेवा- मराठी मैािसकावर होणारा खचाचा तपिशल खालील माण े– 
  ' अ ' ' ब '  

अ.न.ं छपाई तपिशल ैमािसक छपाई 
नग/ सं  या 

मंजूर दर र  कम 
.     प.ै 

िवतरणकामी 
पाक टे 

नग / सं  या 

मंजूर दर र  कम 
.      प.ै 

१ माह ेम-ेजनू-२०१८  ९,००० १३.१० १,१७,९००/- ९,००० १.२३ ११,०७०/- 
२ माह ेजलैु-ऑग  ट-२०१८  २,००० १३.१० २६,२००/- २,००० १.२३ २,४६०/- 
३ माह े स  टबर-आ  टोबर-

२०१८  
२,००० २२.०० ४४,०००/- २,००० १.३० १०,४००/- 

४ माह े नो  हबर-िडसबर-
२०१८  

२,००० २२.०० ४४,०००/- २,००० १.३० 

५ माह े जानेवारी-फे वुारी-
२०१९ 

२,००० २२.०० ४४,०००/- २,००० १.३० 

६ माह ेमाच-एि ल-२०१९  २,००० २२.०० ४४,०००/- २,००० १.३० 
  एकूण खच र  कम . ३,२०,१००/-   २३,९३०/- 

 
उपरो  त त   यात दशिवले माण े साई अपण सवेा मैािसक अकं छपाईसाठी आतापयत 

.(३,२०,१००.००) + (२३,९३०.००) = एकूण र  कम .३,४४,०३०/- खच झालेला आह.े 
 उपरो  त खचािशवाय साई अपण सेवा मािसकासाठी नमेलेले ी भगवान दातार, िवशेष काय अिधकारी 
यांना ितमाह र  कम  .२५,०००/-  माण ेअदा करावे लागतात.  याच माण े  यांना मानधना  यित र  त वास 
व िनवास खचासाठी तीमहा .१०,०००/- भ  ताही दयावा लागतो. तसचे ीमती िगता वेिलया,मुंबई यांना 
सदरील मािसका  या आटवकसाठी दर मािसकासाठी . १००१/- अदा करावे लागतात.    
 सदरील अकंासाठी रिज  ेशन िमळणकेामी िवशेष काय अिधकारी व मुंबई कायालयामाफत कायवाही 
चालू आह.े सबब  याच े अदयाप रिज  ेशन झालेले नाही. छपाई करणते आललेे अकं मदंीरात भटे दणेा-या 
साईभ  तानंा , सं  थानचे बकु  टॉल वरील मराठी भािषकांना तसचे संबंिधत िवभागांना िवतरीत करणते येतात. 
 यामळेु कमचा-यांना दनंैिदन कामकाज पाहन एकाि मक न द ठेवण ेश  य होत नाही. 

िवभागाचा अिभ ायः -  
 याकामी खालील नमदू केले  या बाब चा िवचार करण ेआव  यक आह-े  
१) सदर साई अपण सेवा या मैािसकाची न दणी या व  यासंबंधी कामकाज मुंबई कायालयामाफत 

सु  आह.े 
२) सदर मैािसकाची न दणी झालेली नाही.  
३) सदर अकंासाठी एकही सभासद नस यामळेु सदर अकं सं  थान  या बकु  टॉलवर काशने खरेदी 

करावयास येणा-या मराठी भा षक साई भ  तानंा मोफत िवतरीत कर  यात  यतेो. तसचे अकं 
अिधकािधक साई भ  तापंयत पोहचू शकत नाही. 

४) मोफत िवतरीत के  या जाणा-या अकंाची तपिशलवार न द ठेवण ेश  य होत नाही. 
५) साई अपण सेवा या िनयतकािलका ारा सं  थानमाफत साईभ  तांना िद  या जाणा-या सेवा तसचे अ  य 

सेवा उप मांची मािहती िदली जाते. सदरची माहीती सं  थान  या साईिलला मराठी व ी साईिलला 
िहंदी-इं जी या स  या सु  असले  या न दणीकृत मैािसका  या पृ  ठ सं  यते वाढ क न ( स  याची 
िनयिमत अकंाची पृ  ठ सं  या ३२ +४ =३६ पान ेव दसरा पु  यितथी उ  सव िवशषेांकाची पृ  ठ सं  या 
६४+४ = ६८ पान)े  याम  य े कािशत करता येईल. जेणके न साईबाबां  या िलला व िशकवण 
यासोबतच सं  थानमाफत राबिवले जाणारे सवेा क  प/उप म याची माहीती साईभ  त वाचकानंा 
एकाच वेळी िमळू शकेल. 

 साईिललाचे सभासद ह ेमहारा  ात तसेच महारा  ाबाहरे अ  य रा  यातही अस  याने  यापक माणात 
ही माहीती वाचक भ  तापंयत पोहच ू शकेल. अकंात केले  या या अिभनव बदलामळेु साईिलला  या सभासद 
सं  यतेही वाढ होऊन अकं अिधकािधक वाचकांपयत पोहचू शकेल.  
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 उपरो  त सव व  तिू थती िवचारात घतेा साई अपण सेवा या मैािसकाच े काशन बदं करण ेइ  ट होईल, 
अस े शासनाचे मत आह.े      
  ताव -  तरी साई अपण सेवा या मैािसकाच े काशन बंद करणबेाबतचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .७४९ यावर सिव तर चचा होऊन, ‘साई अपण सेवा’ या मराठी दमैािसक अकंाचे रिज  ेशन अदयाप ा  झालेले 
नस यामळेु तसेच परेुशी सभासद न दणी झालेली नस यान ेमा यवर व दणेगीदार साईभ ांना मोफत वाट यासाठी 
यापवु  कायवाही के या माण े२००० अकंाची छपाई  कर यास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात 
आली.                                                                                                 (कायवाही- काशने िवभाग)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
िवषय नं.२३ संगणक दु ती देखभाल अतंगत आव यक संगणक य व अनशंुगीक सािह य खरेदी करणसेाठी वािषक दरकरार 
                           करणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणबेाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :-कलम १७(१)भ गणांना आव यक सोयी सिुवधा दणेे. 
यव थापन सिमतीचा ठराव . :- िद.०४.०४.२०१८, िनणय .२७५                                  
ा तािवक :- मािहती तं ान िवभागामाफत सं  थानचे िविवध िवभागांना मागणी माण े कायालयीन 

कामकाजासाठी सगंणके व अनषंुगीक सािह  य िवहीत प तीने परुिवणते येते. सदर सगंणक य व अनषंुगीक 
सािह  यांचे दु  ती दखेभालीचे कामकाजही मािहती तं ान िवभागामाफत पािहले जाते. तसेच मा.  यव  थापन 
समीतीचे िनदशा  वये काया  वीत करणते आले  या साईटेक क  पाअतंगत काया  वीत संगणके व संगणक य 
सािह  य दु  ती दखेभालीचा म.ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु ेयांचा कायकाल सपंु  टात आ  यान ेसदर संगणके व 
सगणक य सािह  यांची दखेभालही इकडील िवभागामाफत करणते येते. काया  वीत करणते आलेले संगणके व 
संगणक य सािह  य ह े जनुे झालेले अस  यामळेु अनेक वेळेस याबाबत संबंधीतांना अडचणी येतात. सदर 
अडचण चे िनरसण करणकेामी अनेकवेळेस  पेअरपाट्स बदलणचेी वेळ येत.े सदरचे  पेअरपाट्स उपल  ध   
नस  यास िविहत प तीन ेखरेदी करणते येतात. स ि थतीत अनेक  पेअरपाट्सची आव  यकता वारंवार लागते.  
सबब, सदरचे सािह  य वारंवार खरेदी करावे लागत.े  यामळेु सदरील कामाम  य े  य  यय येऊन िवलंब 
होतो.सबब,सदरचे सािह  य आव  यकते माण ेखरेदी करणकेामी या े ातील परुवठाधारकांबरोबर वािषकदरकरार 
िनि त के  यास  यांना परुवठा आदशे दऊेन उपल  ध करता येईल.इकडील िवभागामाफत दु  ती दखेभाली 
कामी आव  यक असलेले सािह  य व  याचा मागील वष चा वापर तसचे अदंाजीत खच (करिवरहीत) 
पढुील माण ेआह.े  

 
Sr 
No 

Description of Spare Part 
2018 

Consumption 
2019 

Required 
Rate 
/Unit 

Approx 
Amount 

01 HDD 500 GB SATA Seagate/Sony/Samsung 3 5 1800 9000 
02 HDD 1TB SATA Seagate/Sony/Samsung 5 5 2250 11250 
03 HDD 1 TB  Portable USB Seagate/Sony/Samsung 2 5 3500 17500 
04 HDD 2 TB  Portable USB Seagate/Sony/Samsung 0 5 4200 21000 
05 DVD drive USB External Portable 0 2 3100 6200 
06 OTG cable (USB to OTG) 0 4 200 800 
07 Web Camera  Intel/Iball With atleast 1 meter Cable 20 30 600 18000 
08 Antivirus  Net Protector Total Security 60 100 500 50000 
09 Antivirus Quick Heal Total Security 2 5 900 4500 
10 Computer CMOS battery 20 30 15 450 
11 VGA cable  15 30 200 6000 
12 Power Cable ISI Standard 25 25 100 2500 
13 SMPS for Lenovo Thinkcenter Desktop 14+2 Pin 0 10 2000 20000 
14 SMPS for Dell Optiplex 380  0 5 2000 10000 
15 CPU Cooling FAN Lenovo Thinkcenter Desktop 0 5 1200 6000 
16 CPU Cooling FAN Dell optiplex 380  0 5 1200 6000 
17 CPU Cooling Paste 5 10 100 1000 
18 USB Mouse  Logitech/iball 25 50 200 10000 
19 RAM 2GB 1333 Mhz 2 5 700 3500 
20 RAM 4GB 1600 Mhz 2 5 1800 9000 
21 RAM 4GB 1666 Mhz 5 5 2000 10000 
22 HDMI Cable 20 meters 0 3 900 2700 
23 VGA Cable 20 Meters 0 3 750 2250 
24 USB Keyboard Logitech/iball 60 100 400 40000 
25 Head Carriage  for LQ 310+ DMP 5 15 700 10500 
26 Carriage Belt for LQ 310+ DMP 0 30 100 3000 
27 EPSON LQ 310+ Dmp Printer Flat tern gear 0 20 75 1500 
28 PF gear  for LQ 310 DMP 10 20 60 1200 



 
38 

 

(14} 13.12.2018, Shirdi (SPJ.docx) 
 

Sr 
No 

Description of Spare Part 
2018 

Consumption 
2019 

Required 
Rate 
/Unit 

Approx 
Amount 

29 Ribbon Mask  for LQ 310 DMP 5 20 100 2000 
30 Head Cable Pair for LQ 310+ DMP 0 20 170 3400 
31 Head for LQ 310+ 0 10 2000 20000 
32 LQ 310+ Belt drive Pully 10 25 75 1875 
33 EPSON LQ 310+ Dmp Printer carriage Bush 0 15 45 675 
34 Combination gear 13.6 for LQ310+ DMP 0 15 200 3000 
35 Logic Board for LQ 310+ DMP 0 7 2500 17500 
36 Main Board For LQ310+ DMP 0 7 2500 17500 
37 Knob  for LQ 310+ DMP 10 25 150 3750 
38 RD assembly  for LQ 310 DMP 10 25 200 5000 
39 Tractor  for LQ 310+ DMP 0 10 750 7500 
40 EPSON LQ 310+ Dmp Printer Tractor Spocket 0 10 225 2250 
41 Ribbon Cartidage  for LQ 310+ DMP 400 1000 150 150000 
42 Ribbon Cake  for LQ 310+ DMP 13 meter 300 500 30 15000 
43 USB Printer Cable 1.5 meter 10 10 100 1000 
44 WD spray 25 30 150 4500 
45 Q2612A tonner HP original 0 150 3000 450000 
46 88 A tonner HP original 0 30 3000 90000 
47 36 A tonner HP original 0 30 3000 90000 
48 Q2612A tonner Compitable 75 200 600 120000 
49 88 A tonner Compitable 30 30 600 18000 
50 36 A tonner Compitable 30 30 600 18000 
51 Brother Toner TN-2365 0 10 2900 29000 
52 Brother Toner TN-2365 Drum Unit 0 10 1200 12000 
53 925 A Toner HP original 0 5 3100 15500 
54 337 A Toner HP original 0 5 3200 16000 
55 HP cp1025    CE-310A  0 2 3500 7000 
56 HP cp1025    CE 311A   2 3500 7000 
57 HP cp1025    CE 312A 0 2 3500 7000 
58 HP cp1025    CE 313A 0 2 3500 7000 

59 
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 
Magnet Rod 

5 20 180 3600 

60 
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 
Magnet Bush 

5 20 75 1500 

61 
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 
Teflon sleev 

20 20 150 3000 

 62 
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 
Teflon sleev cream 

2 10 100 1000 

63 
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Heater 
Assembly 

0 15 200 3000 

64 
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 
Pressure Roller 

2 15 180 2700 

65 
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Pick up 
Roller 

0 15 150 2250 

66 HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 relay 0 15 100 1500 
67 Telfon for HP P1007 3 10 250 2500 
68 Presser Roller for HP P1007 0 5 200 1000 

69 
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 
A, 78A, 88A, 16A, 36A Toner Refilling And 
Reconditioning 

0 1200 100 120000 

70 
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 
A Toner Drum 

100 500 100 50000 

71 
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 
A Toner wifer Blade 

100 300 60 18000 

72 
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 
A Toner PCR roller 

100 500 75 37500 

73 
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 
A Toner Dr Blade 

80 300 75 22500 

74 12 A Powder 140 Gram Pouch/Bottle  400 600 100 60000 
75 88A Powder 100 Gram Pouch/bottle 300 500 100 50000 
76 88A Drum 40 200 75 15000 
77 88 A wifer Blade 40 200 75 15000 
78 88 A PCR roller 40 200 80 16000 
79 88 A Dr Blade 40 200 80 16000 
80 Toner Powder  HP1025 Cyan Powder  2 10 400 4000 
81 Toner Powder  HP1025 Magenta Powder  2 10 400 4000 
82 Toner Powder  HP1025 Yellow Powder  2 10 400 4000 
83 Toner Powder  HP1025 Black Powder  2 10 400 4000 
84 HP cp1025  Reset Chip (CMYK) 5 10 200 2000 
85 Tonner Powder for Brother Laserjet printer  5 20 150 3000 
86 Brother 2365 Reset Gear 2 10 400 4000 
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Rate 
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87 Refilling Cartidge of LQ310 with Cake 0 1000 100 100000 
88 Refilling Brother Toner TN-2365 with Powder 4 25 150 3750 
89 Cat 6  Cable Box 305 meter  Dlink Original 5 8 6000 48000 
90 Switches 5 Port Dlink 4 10 500 5000 
91 Switches 8 Port Dlink 0 10 800 8000 
92 OFC Joint encloser 4 holes 5 10 1200 12000 
93 Rack 6U fully loaded 2 5 2000 10000 
94 Rack 9U fully loaded 1 5 4500 22500 
95 Rack 12U fully loaded 0 5 7000 35000 
96 RJ 45 Dlink Original  1 box = 100 Units 1 2 1000 2000 
97 LIU 16 Port Fully Loaded   2 15000 30000 
98 LIU 24 Port Fully Loaded 1 2 20000 40000 
99 Usb LAN card iball/Baton/ 2 10 450 4500 

100 
D-link Original/i-ball (Hydraulic)  Crimping tool  
for RJ45 and RJ11 

1 2 900 1800 

101 D-link or i-ball Baton  LAN tester 1 2 900 1800 

102 
Laprite 58 in 1 Aluminum Alloy Precision Magnetic 
Toolkit With 30 bits electronics repair Toolkit 

0 2 1000 2000 

103 
Optic Fiber Cable Armour 10mm to 12mm thickness 
6 Core   

1000 5000 15 75000 

104 
Optic Fiber Cable Armour 12mm to 15mm thickness 
12 Core   

0 5000 25 125000 

105 ISO propyl Alcohol (200ml) 0 2 100 200 

106 
Three hole Fiber Optic Stripper with 6” Handle 
(Make D-link/Baton/Jonard) 

0 1 4000 4000 

107 Optic Fiber protective Sleeve for Splicing 70 mm 0 500 3 1500 

108 

Media converter for fast Ethernet over single mode  
with SC connector  (Dual fiber, Gb Speed, Support 
up to 20 km range) With 1 year warranty Make 
Dlink/Digisol 

1 6 4500 27000 

109 
Media Converter with SFP Slot Gigabit Ethernet 1x 
10/100/1000Base-T RJ45 to 1x 1000Base-X With 1 
year warranty Make Dlink/Digisol 

0 1 7000 7000 

110 

Media converter for  single mode  with SC 
connector  (Single fiber core, Gb Speed, Support up 
to 20 km range) With 1 year warranty Make 
Dlink/Digisol 

4 6 4500 27000 

111 
Display Port(M) to HD Mi (F) Convertor with 
Audio (1080P)  Make : Amazon Basis  Warranty 1 
year 

0 3 1000 3000 

112 
DisplayPort(M) to VGA(F) Convertor  Make:- 
Amazon Basis With 1 year warranty 

0 3 1000 3000 

113 
VGA(M) to HDMI (F) with Sound Convertor and 
audio cable   Make : Oxyura, Amazon Basis With 1 
year warranty 

0 3 1000 3000 

114 
HDMI(M) to VGA(F) with audio Convertor and 
cable  Make: F Cables Kart, Storite, Amazon basis,  
with 1 year warranty 

0 3 1000 3000 

Approx Amount 2497400 

 
संगणक दु  ती-दखेभालीचे कामकाजाक रता उपरो  त नमदु सािह  य आव  यकते माण े खरेदी 

करणकेामी या े ातील परुवठाधारकांबरोबर वािषक दरकरार िनि त करणकेामी सं  थानच े िविहत प तीन े      
ई-िनिवदा ि या राबवनू पा  परुवठाधारकाबरोबर दरकरार करता यईेल,असे मत आह े

मागणी:- ा  तािवकेत नमदु केले माण े मािहती तं ान िवभागामाफत सं  थानचे िविवध िवभागांना 
मागणी माण े कायालयीन कामकाजासाठी सगंणके व अनषंुगीक सािह  य परुिवणते येते. संगणके दु  ती 
दखेभालीअतंगत आव  यक सगंणक य व अनषुगंीक सािह  य खरेदी करणसेाठी अदंाजे र  कम पय े
२४,९७,४००/- + कर मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी व सदरील सािह  याचा वािषक दरकरार िनि त 
करणकेामी सं  थानचे चिलत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणकेामी मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढु ेिनणयाथ सादर करणसे मा  यता असावी, िह न  िवनतंी.    

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छानणी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छानणी क न अनमुान :-  तां ीक/ शासक य/आिथक  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- मािहती तं ान िवभागामाफत सं  थानच े िविवध िवभागांना 

मागणी माण े कायालयीन कामकाजासाठी सगंणके व अनषंुगीक सािह  य परुिवणते यतेे. सगंणके दु  ती 
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दखेभालीअतंगत आव  यक सगंणक य व अनषुगंीक सािह  य खरेदी करणसेाठी अदंाजे र  कम पय े
२४,९७,४००/- + कर मा चे खचास मा  यता िमळणकेामीचा व सदरील सािह  याचा वािषक दरकरार िनि त 
करणकेामी सं  थानचे चिलत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणकेामी मा  यता िमळणकेामीचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सिवनय सादर.  

िनणय .७५० यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िविवध िवभागातील संगणक दु ती देखभाल अतंगत आव यक 
संगणक य व अनशंुगीक सािह य खरेदी करणकेामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व यासाठी 
येणा या अदंाज ेर कम .२४,९७,४००/-+कर मा च ेखचास मा यता दे यात आली. 

                                (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२४ आयटी िवभागातंगत दु ती दखेभालीकामी तांि क मतेच े मनु यबळ ठेकेदारामाफत आऊटसोस प दतीन े 
                           उपल ध क न घणेेस व साईभ ांच े त ार च े िनरसण करणेकामी आऊटसोस प दतीन े हे पडे क सिुवधा  
                           उपल ध क न घेणकेामी या े ातील कंपनीची नेमणकु करणेस व येणा या य  खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :-१७ (१) नसुार भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध 
क न  दणेे.  

मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . :-   
०१. िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५५९ 
०२. िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२४१ व २७५ 

ा तािवक:- मा. यव थापन सिमतीच े िद.०७.११.२००९ रोजीच े सभेतील िनणय .७९९ अ वय,े 
मािहती तं ान िवभागामाफत “साईटेक क प” उभारणीची कायवाही हाती घे यात आलेली होती. साईटेक 

क  प काया  वीत करणकेरीता कर यात आले या करारना यानुसार म.े कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु ेयांचा क  प 
दखेभालीचा कालावधी माह ेएि ल-२०१७ म ये संपु  टात आलेला आह.े  

साईटेक क  प दु  ती-दखेभालीसाठी निवन कंपीनीची नेमणकु होईपयत म.े कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, 
पणु े यांचेमाफत सदरची कायवाही सु  ठेवणसे मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३.०५.२०१७ रोजीच े सभेतील 
िनणय .४१८ अ  वये मा  यता दे  यात आलेली होती.  यानसुार, िद.०१.०५.२०१७ ते िद.३०.०४.२०१८ या 
कालावधीसाठी साईटेक क  प दु  ती-दखेभाल सु  ठेवणकेामी म.े कॉ  नीझटं टे  नॉलॉजी, पणु े यांना 
जा.न.ंएसएसएसटी/आयटी/१४१५/२०१७, िद.१६.०६.२०१७ अ  वये कायादशे दे  यात आललेा होता.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५५९ अ  वये, म.े कॉ  नीझटं 
टे  नॉलॉजी, पणु े यांनी क  प दखेभालीच े कामकाज थांबिव  यास, सदरह काय णाली सरु ळीत सु  रहा  यात 
याकरीता “साईटक क  प दु  ती दखेभाल” करीता निवन कंपनीची नेमणकु करणकेामी िविहत प  दतीन े ई-
िनिवदा या राबिवणेत यावी, असहेी िनदश दणेते आलेले होते. सदर िनदशानसुार इकडील िवभागाचे िद. 
२३.०१.२०१८ रोजीच ेमंजरु िटपणी अ  वय ेयाकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली होती. परंत,ु ई-िनिवदा 

ि येअतंगत दोनच िनिवदाधारक तांि क  टया पा  ठर  यान,े सदरह िनिवदा ि या मा.  यवस ्थापन सिमतीच े
िद. ०४.०४.२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय ं . २४१ अ  वय,े र  करणते आलेली आह.े तसेच सदर िनणया  वय,े 
याकामी ई-िनिवदा ि या राबवनू निवन कंपनीची नेमणकू होईपयत क  प दखेभालीच ेकामकाज म.े कॉ  नीझटं 
टे  नॉलॉजी., पणु ेयाचंेमाफत िदनांक ०१.०५.२०१८ पासनू  यांना दे  यात आले  या कायादशेातील अटी शत  

माण े ती माह र  कम पये १४,४४,०००/- + कर या माण े चालू ठेवणसे मा  यता दे  यात आलेली होती. 
 यानसुार, मे. कॉ  नीझटं टे  नॉलॉजी, पणु े यांना जा.न.ंएसएसएसटी/आयटी/४६८/२०१८, िद.२५.०४.२०१८ 

अ  वय,े कायादशे दे  यात आलेला होता. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय ं .२७५ अ  वय,े  M/s Tata 

Sons Ltd., यांनी तयारी दशिवले माण े क  पाबाबतची कायवाही  यांचेमाफत िवनामु  य  व पात क न घणेसे 
मा  यता दणेते आली.  यानसुार M/s Tata Consultancy Services यांनी िद.०१ स  टेबर,२०१८ पासनू 
“साईटेक क  प ०२” अतंगत काय णाली बाबतची कायवाही सु  केलेली आह.े  
मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे सभमे  य े सादर कर  यात आले  या  तावाम  य े “साईटेक 

क  प-२” क  पाअतंगत काया  वीत करावया  या पढुील बाबी नमदु करणते आले  या आहते.  
1. IT Infrastructure (Hardware & Network)  

a. Procurement  
b. Installation 
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c. CMC and necessary licenses for 5 years 
d. Support for 5 years. 

2. Application (Revamp, Development & Support)  
a. Enhancement in present applications 
b. Implementation of new functionalities as per requirement.  
c. Integration of various applications (Online portal, mobile app etc.) as per 

requirement.  
d. Implementation of Oracle ERP (Procurement, Inventory & Finance).  
e. Bug fixes. 
f. Support for 5 years. 

3. Cloud enabled Database Services 
a. Design, configuration, installation and setup of Cloud site. 
b. Maintenance & support of implemented Cloud site. 

4. Data Centre 
a. On premise Data Centre for critical applications. 

5. Helpdesk 
a. For Sai Devotees 
b. For internal users 

 
तसेच  तावाम  य े “M/s Tata Sons Ltd यांचेबरोबर झाले  या चचनसुार “साईटेक क  प-२” 

क  पाअतंगत काया  वीत करावया  या उपरो  त बाब पैक  Sr.No. 2 बाबतची पणु कायवाही िवनामु  य  
 व पात करणचेी  यांनी तयारी दशिवलेली आह.े तसेच उवरीत Sr.No. 1,3,4,5ते सं  थानला मागदशन व 

सदरबाबी काया  वीत झालेनतंर  यव  थापनाबाबतची कायवाही िवनामु  य करणचेी  यांनी तयारी दशिवलेली 
आह.े Sr.No. 1,3,4,5 अतंगत खरेदीसाठी येणारा खच सं  थानला करावा लागणार आह.े”तसेच M/s Tata 
Sons Ltd यांनी यावेळी सादर केले  या सादरीकरणातही िह बाब नमदु केलेली आह.े 

यावर सिव  तर चचअतंी म.े टाटा स  स यांनी तयारी दशिवले माण े क  पाअतंगत  यांचेमाफत 
Application बाबतची सव कायवाही तसेच Data Centre, Cloud Based Services, Hardware & 
Network बाबत स  ला व  यव  थापनबाबतची कायवाही िवनामु  य  व पात क न घणेसे मा  यता दणेते आली. 
तसेच याकामी सादरीकरणात  यांनी मागणी केले माण ेसं  थानमाफत  यांना पढुील माण ेसिुवधा  याखाली नमुद 
केले माण ेमोफत  व पात परुिवणचेे मा  य करणते आले.  

उपरो  त माण े मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेसमोर सादर करणते आले  या  तावाम  य े नमदु 
केले माण े क  पाअतंगत हाडवअेर, नेटवक दु  ती दखेभाल, साईभ  त व काय णाली वापरणारे सं  थानच े
कमचारी याचंेसाठी हे  पडे  क इ. कायवाही सं  थानला करावी लागणार आह.े  

म.े टाटा स  स यांचेमाफत M/s Tata Consultancy Services यांनी िद.०१ स  टेबर,२०१८ पासनू 
“साईटेक क  प ०२” अतंगत काय णाली बाबतची कायवाही सु  केलेली आह.े तसेच मे. कॉ  नीझंट 
टे  नॉलॉजी, पणु ेयांना कळिवले माण े क  पांतगत दु  ती देखभालीचे कामकाज  यांनी िद.०१ स  टेबर, २०१८ 
पासनू थांबिवललेे आह.े सदरचे कामकाज पाहणकेरीता म.े कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु े यांचेमाफत एकूण १४ 
तांि क कमचा-यांची िशड  येथे माहीती तं ान िवभागात नेमणकू कर  यात आलेली होती. 

मा. यव  थापन सिमतीचे िनदशानसुार सादर करणते आले  या इकडील िवभागाचे िद.०१.०८.२०१८ 
रोजीचे मंजरु िटपणी अ  वय,े हे  पडे  क, हाडवेअर व नेटवक दु  ती देखभालीचे कामकाज पाहणसेाठी सगंणक 

े ातील शै िणक पा ता (MCS/MCA/BCS/Diploma in Computer Engg./Tech./Electronics 
Engineering (MS BTE Recognized) ा  त ११ कमचारी उपल  ध क न देणसेाठी सं  थानचे िनयमीत 
कं ाटदाराला कळिवणेकामी कामगार िवभागास आदशे होणेस, मा  यता घेणते आलेली होती.  यानसुार कामगार 
िवभागान ेकं ाटी कमचारी परुिवणारे ठेकेदार म.े बी.  ही.जी. इिंडया िल., पणेु यांना माहीती तं ान िवभागा  या 
मागणी माण,े उपल  ध असणा-या कं ाटी कमचा-यांमधनू ११ कं ाटी कमचारी माहीती तं ान िवभागास 
परुिवणबेाबत कळिवणते आलेले होते. तथापी, म.े बी.  ही.जी. इिंडया िल., पणु ेयांनी  यांचेकडे सं  थानचे इतर 
िवभागात अितरी  त कं ाटी कमचारी उपल  ध नस  याने माहीती तं ान िवभागास कं ाटी कमचारी परुिवण ेश  य 
नस  याचे कामगार िवभागास कळिवलेले आह.े  यानसुार कामगार िवभागान े जा. ं . एसएसएसटी/वशी-
७ए/१९७९/२०१८ िद.०५.१०.२०१८ अ  वये, “स  या उपल  ध असले  या कं ाटी कमचा-यांम  य े सदर 
शै िणक पा तेच ेकं ाटी कमचारी उपल  ध नाही. तसचे कं ाटदारास नवीन भरती करता यते नाही. तरी आपणास 
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आव  यक असलेले शै िणक पा तेचे कं ाटी कमचारी भरतीबाबत आपण आपल ेिवभागामाफत  ताव सादर 
क न मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेऊन कायवाही कर  यात यावी.” अस े इकडील िवभागास कळिवले 
आह.े 
अ) स ि थतीत माहीती तं ान िवभागात उपल  ध असले  या तांि क मनु  यबळाकडुन साईटेक क  प 

तसेच क  पा  यितरी  त काया  वीत संगणके व संगणक य णाल चे दु  ती दखेभाल चे कामकाज 
पाहण े िजकरीचे होत अस  यान,े कं ाटी कमचारी परुिवणारे ठेकेदार म.े बी.  ही.जी. इिंडया िल., पणु े
यांचमेाफत संगणक े ातील शै िणक पा ता (MCS/MCA/BCS/Diploma in Computer 
Engg./Tech./ Electronics Engineering (MS BTE Recognized) ा  त ११ कमचारी 
आऊटसोअस प  दतीन ेनमेता येतील, अस ेन  मत आह.े  

आ)  साईभ  तांना िशड  येथ े चे दशनास येण े अगोदर दशन/आरती पास व म आरि त करता यावी. 
याकरीता साईटेक  क  पांतगत online.sai.org.in ही वेबसाईट िवकसीत क न, काया  वीत कर  यात 
आलेली आह.े सदर वेबसाईट  दारे आरती/दशन पास व म बुक ग बरोबरच दणेगी, सं  थान काशन,े 
भ  त मंडळ सभासद व साई लीला मासीक सभासद इ. सिुवधा साईभ  तानंा उपल  ध क न दणेेत 
आले  या आहते. सदर वेबसाईट बाबत देश िवदशेातील साईभ  तानंा येणा-या अडचण बाबत ा  त 
होणारे फोन-कॉल व ई-मेल यांना उ  तर दणेेसाठी माहीती तं ान िवभागांतगत हे  पडे  क काया  वीत 
करणते आललेे आह.े सदरचे हे  पडे  क २४ तास ७ ही िदवस काया  वीत असते.  
सदर हे  पडे  कवर कं ाटी कमचा-यांची नमेणकू करणते आलेली आह.े अनेक वेळेस सदरचे िठकाणी 

फोन करणारे साईभ  त िहदंी, इं जीतथा ादेिशक भाषेतनू संभाषण करतात. या िठकाणी नमे  यात आले  या 
कमचा-यांची शै िणक पा ता व भाषा कौश  य यास येत असले  या मयादमेळेु अनके वेळेस साईभ  तां  या  
शंकाच े िनरसण होणसे अडचण िनमाण होते. सबब, साईभ  त नाराज होऊन, याबाबत सं  थानच े व र  ठ     
अिधका-यांशी संपक करतात. वेबसाईटला साईभ  तांकडून िमळणा-या ल िणय ितसादामळेु साईभ  तांकडून 

ा  त होणा-या फोन-कॉल व ई-मेल  या सं  यतेही ल िणय वाढ झालेली आह.े अनेकवेळेस साईभ  त वेबसाईट 
 यतीरी  तही सं  थानच ेबाबत इतर माहीतीसाठी सदर िठकाणी फोन करतात अथवा ई-मले पाठिवतात.  

नमदु केले माण े हे  पडे  क येथे नेम  यात आले  या कं ाटी कमचा-यांची शै िणक पा ता व भाषा 
कौश  य यामळेु साईभ  तां  या त ार चे िनरसण करणकेामी यते असले  या अडचण चा िवचार करता, सदरच े
हे  पडे  क आऊटसोअस प  दतीन ेचालिवणकेामी या े ातील अनभुवी कंपनीची नमेणकू के  यास साईभ  तांशी 
िविवध भाषांम  य ेकुशलतेन ेसंपक होऊन,  यांचे अडचण चे िनरसण व  यांना हवी असलेली माहीती वळेेत ा  त 
होणसे मदत होईल. प रणामी साईभ  ताचंे समाधान होईल.  

उपरो  त नमदु केले माण,े माहीती तं ान िवभागातंगत संगणक दु  ती दखेभालकामी कं ाटी कमचारी 
परुिवणा-या ठेकेदार म.े बी.  ही.जी इिंडया िल., पणु े यांचमेाफत सगंणक े ातील शै िणक पा ता 
(MCS/MCA/BCS/Diploma in Computer Engg./Tech./Electronics Engineering (MS BTE 
Recognized) ा  त ११ कमचारी आऊटसोअस प  दतीन ेनमेणकेामी व साईभ  तां  या त ार चे िनवारण तसेच 
 यांना आव  यक माहीती फोन-कॉल व ई-मेल ारे देणकेामी आऊटसोअस प  दतीन े हे  पडे  क (मदतक ) 

चालिवणसेाठी या े ातील कंपनीची नमेणकू चिलत प  दतीने करणकेामी मा  यता िमळणचेा  ताव मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े 

मागणी:- ा  तािवकेत नमदु केले माण े"साईटेक क  प ट  पा-२" अतंगत हाडवअेर, नटेवक दु  ती 
दखेभालीच े कामकाज पाहणसेाठी संगणक े ातील शै िणक पा ता (MCS/MCA/BCS/Diploma in 
Computer Engg./Tech./Electronics Engineering (MS BTE Recognized) ा  त ११ कमचारी 
सं  थान ठेकेदार यांचमेाफत आऊटसोअस प  दतीने नेमणसेाठी मा  यता िमळणकेामी तसचे साईभ  ताचंे सं  थानच े
ऑनलाईन वेबसाईट संदभातील शकंा/त ार चे िनरसण करण ेव  यांना सं  थान िवषयक आव  यक माहीती  फोन-
कॉल व ई-मेल ारे दणेकेामीआऊटसोअस प  दतीने हे  पडे  क सिुवधा उपल  ध क न घणेेसाठी या े ातील 
अनभुवी कंपनीची नेमणकु चिलत प  दतीन ेकरणसे व याकामी येणा-या  य  खचास मान ्यता िमळणकेामीचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर करणसे मा  यता असावी, िह न  िवनतंी. 
सं थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ. छाननी 
क न  अनमुान :-  तांि क, शासक य व आिथक  
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 ताव- "साईटेक क  प ट  पा-२" अतंगत हाडवेअर, नेटवक दु  ती देखभालीचे कामकाज 
पाहणसेाठी संगणक े ातील शै िणक पा ता (MCS/MCA/BCS/Diploma in Computer Engg./ 
Tech./Electronics Engineering (MS BTE Recognized) ा  त ११ कमचारी सं  थान ठेकेदार 
यांचेमाफत आऊटसोअस प  दतीने नमेणसेाठी मा  यता िमळणकेामीचा तसचे साईभ  तांच ेसं  थानच ेऑनलाईन 
वेबसाईट संदभातील शंका/त ार चे िनरसण करण ेव  यांना सं  थान िवषयक आव  यक माहीती फोन-कॉल व ई-
मेल ारे दणेेकामीआऊटसोअस प  दतीने हे  पडे  क सिुवधा उपल  ध क न घणेसेाठी या े ातील अनभुवी 
कंपनीची नमेणकु चिलत प  दतीने करणसे व याकामी येणा-या  य  खचास मा  यता िमळणकेामीचा  ताव 
िनणयाथ मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .७५१ यावर सिव तर चचा होऊन,  "साईटेक क  प ट  पा-२" अतंगत हाडवेअर, नेटवक दु  ती दखेभालीचे कामकाज 
पाहणसेाठी संगणक े ातील शै िणक पा ता (MCS/MCA/BCS/Diploma in Computer Engg./ 
Tech./Electronics Engineering (MS BTE Recognized) ा  त ११ कमचारी सं  थान ठेकेदार 
यांचेमाफत आऊटसोअस प  दतीने नेमणकू करणसे मा यता दे यात आली. तसेच साईभ  तांना सं  थानच े
ऑनलाईन वेबसाईट संदभातील असले या शंका/त ार चे िनरसण करण ेव  यांना सं  थान िवषयक आव  यक 
माहीती फोन-कॉल व ई-मेल ारे दणेकेामी आऊटसोअस प  दतीने हे  पडे  क सिुवधा उपल  ध क न घणेेसाठी या 

े ातील अनभुवी कंपनीची नमेणकु करणकेामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी 
येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात आली.                                  (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५ सं थान कमचारी िनवास थान प रसरातील साईनगर, समपण, साई यान नं.०१ व ०२ या इमारतीच ेअतंगत व  
                        बाहरेील रंगकाम करणे कामाच े ठेकेदार सौरव डेकोरेटस, पणु े यांच े २ रे व अिंतम दयेक र कम  
                           .३५,७१,०३२/- मा  मंजरू करणेस व उवरीत िश लक दये र कम .४,९९,२५९/- मा  आदा करणेस  
                           मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  सं  थान कमचारी िनवास  थान परीसरातील साईनगर, समपण, साई  यान नं.०१ व ०२ या इमारत च े
अतंगत व बाहरेील रंगकाम करण ेकामाचे ठेकेदार सौरव डेकोरेटस, पणु ेयांनी पणू केले असनू, ठेकेदार यांनी सादर 
केलेले २ रे व अतंीम बीलाची सिव  तर तपासणी करणते आललेी आह.े ठेकेदार यांच े अतंीम बीलास मा. 
 यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळणसेाठी खालील माण े  ताव सादर करणते येत आह.े 

कामाचे नाव - सं  थान कमचारी िनवास  थान परीसरातील साईनगर, समपण, साई  यान न.ं०१ व ०२ या 
इमारत चे अतंगत व बाहरेील रंगकाम करण.े 

 
ठेकेदाराच ेनाव सौरव डेकोरेटस, पणु.े 
कायादशे मांक व िदनांक जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/११९७/२०१८,िद.०८/०६/२०१८. 
मंजरू िनिवदा र  कम .३५,०२,९६६/-. 
मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय व िदनांक िनणय .२२८ (०७) , िद.०२/०५/२०१८. 
२ रे व अतंीम िबलानसुार झाले  या कामाची िकंमत .३५,७१,०३२/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम .३०,७१,७७३/- 
मंजरू िनिवदा रकमपेे ा कमी अथवा जा  त झालेला 
खच 

.६८,०६६/- अिधक (१.९४ % जा  त). 

करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदूत ०४ मिहन.े (िद.२२/०६/२०१८ ते िद.२१/१०/२०१८). 
मदुतवाढ िदनांक - 

 य  काम पणू झा  याची िदनांक िद.१५/१०/२०१८. 
  
 ठेकेदार सौरव डेकोरेटस, पणु ेयांनी िद.२७/१०/२०१८ रोजी उपरो  त कामाचे एकूण .३५,९७,०७२/- 
मा  इत  या रकमेचे दसुरे व अतंीम बील सादर केले होते. ठेकेदार यांना  य  झाले  या कामाचे मोजमापानसुार 
अतंीम िबलापोटी एकूण .३५,७१,०३२/- मा  इतक  र  कम दये होत असनू  यामधनू मागील बीलाची र  कम 
.३०,७१,७७३/- वजा क न िन  वळ र  कम .४,९९,२५९/- दये होत आह.े  

ठेकेदार यांनी पी.एफ.संबंधीची पतूता केलेली आह.े सदरह कागदप े सामा  य शासन िवभाग, 
कायासन-१० अ यांचेकडे तपासणीसाठी सादर करणते येत आह.े 
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ठेकेदार यांनी िद.२७/१०/२०१८ रोजीच े प ा  वय े GST भरणा केलेबाबत GSTR-1  या ती 
सं  थानकडे सादर केले  या आहते.  

सदरकामी वापरणते आलेले रंग मटेरीयलची तपासणी VJTI, Mumbai येथ ेकर  यात आलेली असनू 
ते िवहीत मानकानंसूार यो  य आ ह◌ेत.   

ठेकेदार यांनी सादर केले  या अतंीम बीलाची सिव  तर तपासणी ठेकेदार यांचेसमवते कर  यात आली 
असनू  य  कामाच ेमोजमापानसुार  यांना एकूण र  कम .३५,७१,०३२/- दये होत आह.े  

तरी ठेकेदार सौरव डेकोरेटस, पणु ेयांना सं  थान कमचारी िनवास  थान परीसरातील साईनगर, समपण, 
साई  यान न.ं०१ व ०२ या इमारत चे अतंगत व बाहरेील रंगकाम करण ेकामाचे सादर केलेले २ रे व अतंीम दयेक 
एकूण र  कम .३५,७१,०३२/- मा  मंजरू करणसे व उवरीत िश  लक दये .४,९९,२५९/- मा  अदा करणसे 
मा  यता असावी. 

िनणय .७५२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान कमचारी िनवास थान प रसरातील साईनगर, समपण, साई यान नं.०१ व ०२ 
या इमारतीच ेअतंगत व बाहेरील रंगकाम करणे कामाच ेठेकेदार सौरव डेकोरेटस, पणु ेयांच ेअिंतम दयेक र कम 
.३५,७१,०३२/- मा  मंजरू क न उवरीत िश लक देय र कम .४,९९,२५९/- मा  यांना आदा करणसे 

मा यता दे यात आली.                                                                            (कायवाही- बांधकाम िवभाग)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२६ सं थानमाफत साज-या होणा-या सन २०१९ मधील तीनही उ सवां या िनम ण पि का छपाई करणेस व याकामी  

येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- 

१)  अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेन े यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणानंा आव  यक  या  
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या  

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि  ट्य े सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी 
लावण,े ही सिमतीची कत य ेअसतील. 

२)  अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

३)  अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 

सं  थान  यव  थापनान े तयार केलेले ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) भ  त 
मंडळ िविनयम सन २०१३ म  य ेशासनान ेमा  य  केलेले आहते. या िविनयमातील कलम (४) भ  त 
मंडळा  या सभासदांचे ह  क आिण िवशेषािधकार या म  य ेखालील माण ेतरतूद आह.े 

१)  भ  त मंडळां  या सभासदांना सं  थान  या तीन उ  सवाच,े  हणजे रामनवमी, गु पौिणमा आिण 
साईबाबांची पु  यितथी या उ  सवांच े िनमं ण पाठिव  यात यईेल. अस े िनमं ण डाकेन,े ए  स ेस 
कुरीयरन,े फॅ  स, ई-मले  दारा िकंवा इले  ॉनीक सपंका  या इतर प  दतीन ेपाठिव  यात येईल.  

२)  वर उ  लेख केले  या ितन अिधकृत उ  सवानंतर  यके सभासद डाकेने ‘उदी साद’  ा  त हो  यास 
पा  असेल. 

 तावना- सं  थानमाफत साज-या होणा-या वषभरातील तीनही उ  सवा  या िनमं ण पि का सं  थानच े
भ  तमंडळा  या सभासदांना पाठिवणकेामी खालील दोन भागात कायवाही केली जाते.  
अ) १. मिंदराकडून उ  सवाची मािहती मागिवण.े  

२. ई-िनिवदा मागिवणेकामी मसदुा तयार करण.े  
३. सदरचा मसदुा व र  ठांकडुन तपासनु मा  य क न घेण.े 
४. वतमान प ात जाहीरात िस  द करण.े 
५. ई िनिवदा भरणेकामी  www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर मािहती उपल  ध क न  
    देण.े 
६. ई-िनिवदेचा कालावधी सपं  यानंतर मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढुे तांि क िबड (Technical Bid)  
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    उघडण.े  
७. तांि क िबड उघड  यानंतर पा  छपाईधारकाचंे दरप क (Commercial Bid) मा.  थािनक    
    उपसिमती सभेपढुे उघडुनतुलना  मक त  ता तयार क न सादर करण.े 
८. िन  नतम दर असले  या छपाई धारकास दराब ल चचा / वाटाघाटीसाठी  य  मा.  थािनक       
    उपसिमती  या सभेत उपि थत राहणबेाबत कळिवण.े  

             ९. वाटाघाटी / चचअतंी  िन  नतम दर िनि त करण.े  
ब) १. छपाई धारकास छपाई कामाचा कायादशे देण.े 

२. तीनही उ  सवा  या िनमं ण पि का छपाई कामी िन  नतम छपाई धारकाकडुन छपाई कामाचा   
     करारनामा तयार क न घेण.े  
३.  यके उ  सवा  या िनमं ण पि केचा मसदुा व रंगसगंती व र  ठांकडुन मा  य क न घेण.े  
४.  रंगसंगती िनि त झा  यानतंर छपाई कामास  सरुवात करणबेाबत कळिवण े.  
५.  पाक टे  व प  ते िचटकिवण,े ॅ िंकग करण.े 
६.  पि काचंी रा  या  या नावानसुार िवभागणी क न पो  टात टाकण.े 
भ  त मंडळ िविनयम सन २०१३ मधील कलम (४) नसुार सं  थान  यव  थापनामाफत साज-या 

कर  यात येणा-या ी रामनवमी, ी गु पौिणमा, ी पु  यितथी (िवजयादशमी) उ  सवां  या िनमं ण पि का व 
उदी साद भ  तमंडळ सभासदांना पो  टा  दारे पाठिवणते येतो. तसचे  यव  थापनामाफत  दणेगीदार भ  त, मा. मं ी 
महोदय, महारा   रा  य, मा  यवर अिधकारी व िशड  ाम  थ यांना िनमं ण पाठिव  यात यतेात. स  या १,८०,००० 
इतके सं  थान भ  तमंडळाच ेसभासद असनू, सभासद सं  यते वाढ िकंवा घट होऊ शकते. 

सन २०१६ म  य े साजरा कर  यात आले  या तीनही उ  सवां  या िनमं ण पि का छपाई कामी . 
९,१८,०००/- इतका खच आलेला होता.  

यापुव  उ  सवा  या िनम ंण पि का खाली िदलेे  या तपशीला माण ेछपाई क न घे  यात आ  या हो  या. 
िनमं ण पि का  

 िनमं ण पि का छपाई तपिशल  ती उ  सव छपाई सं  या १,८०,००० माण े
तीनही उ  सवांची छपाई सं  या  

अ) िनमं ण पि का- फोर कलर छपाई  
     आकार-९.५" x९.५"  
     कागदाचा कार  १३० GSM आट  पपेर  
ब) पाक टे (फोर कलर) आकार -५" x १०" 
    ९० GSM आट पेपर 
क) पि का घडी क न पाक टात भरण ेपाक टांसाठी गमेटेप   
     वापरण.े 

 
५,४०,००० 

 
िवभागाचा अिभ ाय– उपरो  त तपशीला माण े िनमं ण पि का छपाई क न घतेा येतील व  याकामी 

अदंाजे र  कम . १४,००,०००/- (अ री- पये चौदा लाख ) मा  खच अपेि त आह.े  
 ताव:- तरी सन-२०१९ मधील सं  थानमाफत साज-या कर  यात येणा-या उ  सवासाठी उपरो  त 

माण े नमदु केले  या िनमं ण पि का छापनू घणेेस, पि का व पाक टे छपाई करणसेाठी वृ  तप ात जािहरात 
िस  द करणसे, जािहरातीनसुार आले  या ई-िनिवदेबाबत कायवाही करणसेाठी, व िनमं ण पि का छपाई 

कामासाठी यणेा-या अदंाजे र  कम . १४,००,०००/- (अ री- पय ेचौदा लाख ) मा चे खचास मंजुरी िमळणसे 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .७५३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत साज-या होणा-या सन २०१९ मधील तीनही उ सवां या िनमं ण 
पि का छपाई करणकेामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदंाज े र कम     
.१४,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.                                      (कायवाही- शता दी क )  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२७ िशड  महो सवासाठी (३१ िडसबर २०१८) कलाकार व यांच ेमानधन िन ीत करणेबाबत. 

ताव-   तावना – मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद. १७/११/२००४ चे सभेतील िनणय . १२० ला अनसु न 
सन २००४ पासनू इं जी नववषाचे अगोदर २ ते ३ िदवस िशड  महो  सव सु  कर  यास मा  यता िमळाललेी आह.े 
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पवु  िशड  महो  सव २ ते ३ िदवस साजरा केला जात होता, मा  स  या िद. ३१ िडसबर या िदवशी साजरा केला 
जात आह.े गे  या अनेक वषापासनू नववषाचे पुवसंधलेा व नववषाचे पिह  या िदवशी िशड म  य े चे दशनासाठी 
मोठया माणात गद  होते. यावळेी चे दशनाकरीता आले  या साईभ  तांसाठी सर  या वषाचा शेवट व 
नववषाचा ारंभ साईनामा  या गजरात  हावा, या हतेून ेसाईभजन सं  या काय माचे आयोजन कर  यात येते. 
साईभजन सं  या काय मासाठी सं  थानकडे बरेचश ेकलाकार अज करत असतात. मागील वष  िद.३१ िडसबर 
२०१७ रोजी खालील माण ेकाय माचे आयोजन कर  यात आले होते.  
 

अ.नं. कलाकाराचे नांव गायन कार कलाकार 
सं  या 

वेळ सव करांसह मानधन 

०१ िवजय साखरकर,मुंबई   साई-  वर गीत सं  या ३० साय.ं ७.०० ते ९.३० ३५,०००/- 
०२ ी िनरज शमा , िद  ली   साईभजन सं  या १० रा  ९.३० ते १२.०० ५१,०००/- 

 
िवभागाचा अिभ ाय – नेहमीचे थे माण े याहीवष  िशड  महो  सव साजरा करावयाचा ठर  यास, 

 यातील साईभजन सं  या काय म ह े ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडप या िठकाणी आयोिजत करता 
येतील. 

िशड  महो  सव २०१८ म  य ेिद. ३१ िडसबर २०१८ रोजी रा ी ७.०० ते ९.३० व ९.३० ते १२.०० या 
वेळेत आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मासाठी  खालील त   यात नमदु कलाकारातून िकंवा मा. 
 यव  थापन सिमती ठरिवल यातुन दोन कलाकाराचंी िनवड करावयाची आह.े 

अ.नं. कलाकाराचे नांव मोबाईल नंबर गायन कार कलाकार 
सं  या 

सव करांसह 
मानधन 

शेरा 

०१ ी.मदन चौहान, रायपरू 
(छ ीसगढ) 

९८२६६०८२७७ िहंदी भजन सं  या ७ २,५०,०००/- मा. ी. 
िबपीनदादा को  ह े
सो. यांची 
िशफारस 

०२ ी.अचंल शमा, िबलासपरू   ९८२७१८०९५० साई भजन सं  या १२ ३५,०००/- ई-मेल 
०३ साई सावली भजन मंडळ 

वडाळा, मुंबई  
८८९८९५६८३८ साई भजन सं  या १५ ३०,०००/- ई-मेल 

०४ अवघशे चंदन भार ाज, 
लखनऊ उ  तर दशे  

९४५१७६५२४४ साई भजन सं  या १० िनशु  क प  

०५ उ  जवल शमा, ह र ार  ७०४२७०५४०४ साई भजन सं  या १० िनशु  क प  
०६ जगदीश मा ती पाटील, 

वडवली, ठाण े 
८०९७२१८१११ साई भजन सं  या १२ िनशु  क ई-मेल  

 
 ताव–  तरी िद.३१ िडसबर २०१८ रोजी सायंकाळी ७.०० ते ९.३० व रा ौ ९.३० ते १२.०० या 

कालावधीत आयोिजत करावया  या साईभजन सं  या काय मासाठी दोन कलाकार व  यांचे मानधन ठरिवण ेव 
सदरच ेकाय म ह े ी साईबाबा समाधी शता  दी मंडप यािठकाणी आयोिजत करणेसाठी सदरचा  ताव िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .७५४ यावर सिव तर चचा होऊन,  िशड  महो सवासाठी (३१ िडसबर २०१८)  मोफत सेवा दणेा या खालील 
त ाम य ेदशिव या माण ेकलाकारांच ेकाय म आयोिजत कर यास मा यता दे यात आली.  

 
अ.नं. तारीख काय माची 

वेळ 
कलाकाराचे नांव कलाकार 

सं  या 
काय माचे िठकाण 

०१ २२.१२.२०१८ 
(द  तजयंती )  

७.३० ते ९.००  दारका मंडळी, बगलोर १२ ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी 
मंडप  टेज 

०२ २३.१२.२०१८ ७.०० ते ८.३० मिनषा िधं ा, िद  ली  १५  

ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी 
मंडप  टेज 
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८.३० ते ९.४५ रमेश ओबेरॉय, मुंबई २५  
०३ २४.१२.२०१८ ७.०० ते ९.४५ सबुरत, ओडीसा १५ ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी 

मंडप  टेज 
०३ २५.१२.२०१८ ७.०० ते ९.४५ िवनया कुलकण , 

नािशक 
१५ ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी 

मंडप  टेज 
०४ 
 

२६.१२.२०१८ ७.०० ते ९.४५ अिनलकुमार िम  क न, 
कनाटक 

१६ ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी 
मंडप  टेज 

०५ 
 

२७.१२.२०१८ ७.०० ते ९.४५ सधुांश ुलोकेगावकर, िशड    ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी 
मंडप  टेज 

०६ 
 

२८.१२.२०१८ ७.०० ते ९.४५ उ  वल शमा, ह र  दार १५ ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी 
मंडप  टेज 

०७ 
 

२९.१२.२०१८ ७.०० ते ९.४५ रिवंद िपगंळे, िशड  १० ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी 
मंडम  टेज 

०८ 
 

३०.१२.२०१८ ७.०० ते ९.४५ नारायण मुदंडा, व साथक  
(आ पा)  गायकवाड  मुंबई 

२७ ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी 
मंडप  टेज 

०९ ३१.१२.२०१८ ७.०० ते ९.३० जगदीश मा ती पाटील, मुंबई १२ साईआ म नं.१ समाधी शता  दी 
मंडप 

९.३०ते १२.०० साई  वरांजली संगीत सचं, 
नागपरू 

०७ साईआ म नं.१ आ म शता  दी 
मंडप 

 
 तसेच उपरो  कलाकारांपैक  गरैहजर असणा या कलाकारांच े जागी दसु या मोफत सेवा दणेा या 
कलाकारांचे काय म आयोिजत कर यात यावे, असे ठरले.                                    

 (कायवाही- शता दी क / विन पेन िवभाग)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२८ वाहन िवभागाकडील १३५ वाहनांचा वािषक िवमा नतुनीकरण करणेकामी रा ीयकृत िवमा कंप यांकडून दरप के  

मागिवणेबाबत. 
ताव-   अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः-  

१) कलम १७ (१) म  य,े “रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अिधन राहन 
सं  थान िव  व  त  यव  थचेी मालम  तेची व कामाची काय मतेन े  यव  था पाहण,े भ  तगंणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वय,े िव  व  त  यव  थचेा 
कारभार   या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा  य करणसेाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न 
कामी लावण ेही सिमतीची कत  य ेअसतील ,” अस ेनमदु केलेले आह.े 

२) कलम १७ (२) (झ) म य,े “सवसाधारणपण े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितच े कामकाज यांच े
यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव 
गो  टी  करील असे नमदु केललेे आह.े  

  तािवक:- सं  थानच े ११० वाहनांचा िद.०१/०४/२०१८ ते िद.३१/०३/२०१९  या कालावधीतील 
िवमा नतुनीकरण करण ेकरीता रा  ीयकृत िवमा कंप  यांकडुन दरप के मागवनू िन  नतम दर देणारे यनुाइटेड इिंडया 
इ  यरेु  स कं. िल., नािशक रोड  यांचेकडून सं  थान वाहनाच ेवाहन िवमा उतरिव  यात आलेला असनु या कामी 
एकुण र  कम .१७,६७,६२८/- (अ री र  कम .सतरा लाख सदसु  ट हजार सहाशे अ ावीस मा  ) खच 
आलेला आह.े तसेच २०१७-१८ म  य े िद.२१/०३/२०१९ अखेर ऑड कालावधीचा ०६ वाहनांचा िवमा 
उतरिव  यात आला असनु  याकामी र  कम . १,३३,८६६/- इतका खच झाललेा आह.े 
उपरो  त ११६ वाहनापैक  सन २०१८ म  य ेिद. २१/०५/२०१८ रोजी ०८ वाहनांचा िललाव झालेला  आह.े  
 तसेच उवरीत १०८ वाहनांचा व निवन १ टेलरचा तसेच १ दचुाक  वाहनाचा अशा एकुण ११० 
वाहनांचा िद.०१/०४/२०१९ ते ३१/०३/२०२० या पुण वषा  या कालावधीचा िवमा नतुनीकरन करने आव  यक 
आह.ेतसचे सन२०१८-१९ म  य े एकुण २५ वाहने नवीन आलेली अस  याने  यांची स  याची  िवमा मदुत 
संप  यानंतर िद.३१/०३/२०२० पयत िवमा करन ेकरीता  ऑड कालावधीचा िवमा करावा लागेल. 
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  स  या सं  थानकडे असलेली वाहने  व  यांचा करावयाचा िवमा याबाबतची तपशीलवार माहीती 
खालील माण.े 
त  ता . १ पणु वषाचा िवमा करण े(Regular ) 

अ.न. कालावधी िझरो डेप िवमा  फुल िवमा  थड पाट  िवमा  एकुण वाहने 
अ ब क 

१. कायालयीन वाहन े ०२ १२ ०० १४ 
२.  णवाहीका वाहन े ०३ ०८ ०३ १४ 
३.  कुल बस वाहन े ०० १३ ०० १३ 
४. वासी बस वाहन े ०१ ०७ ०४ १२ 
५. मालवाहतुक वाहन े( ॅ  टर सह ) ०१ १८ ०१ २० 
६. टॅकर / टेलर ०० ०८ ०० ०८ 
७. दचुाक  वाहन े ०१ ०३ ०३ ०७ 
८. इतर( आप  कालीन) ०० ०७ ०१ ०८ 
९. बॅटरी कार वाहन े ०० ०४ ०० ०४ 
१०. मोबाईल टॉयलेट ०० ०९ ०१ १० 
 एकुण वाहने ०८ ८९ १३ ११० 

 
त  ता  २ अपणु कालावधी (Odd Period Insurance) 

अ.न. कालावधी िझरो डेप िवमा  फुल िवमा  थड पाट  िवमा  एकुण वाहने  
अ ब क 

१. कायालयीन वाहन े ०४ ०० ०० ०४ 
२. वासी बस  वाहन े १५ ०० ०० १५ 
३. मालवाहतुक वाहन े ०५ ०० ०० ०५ 
४. अि नशामक  चेसी ०१ ०० ०० ०१ 
 एकुण वाहन े २५ ०० ०० २५ 

िवभागाचा प  अिभ ायः- िद.०१/०४/२०१९ ते िद.३१/०३/२०२० अखेर एक वष कालावधी 
करीता उपरो  त माण े वाहन िवभागाकडील १३५ वाहनांचा वाहन िनहाय िवमा उतरिव याचा असलेन े
रा ीयकृत िवमा कंप याकडूनच बंद िलफा  याम  य े िनिवदा मागिवण ेआव  यक आह.े कारण ई-िनिवदा ि  या 
राबिव  यास  यास सव रा  ीयकृत िवमा कंप या ितसाद दते नसलनेे सं  थानला िवमा पॉिलसीचे  पधा  मक दर 

ा  त होत नाही. तसचे िवमा कंप  याचे दरात  पधा ही होत नाही. हा अनभुव सं  थान  या वाहनांचा 
िद.०१/०४/२०१६ ते िद.३१/०३/२०१७ या कालावधीतील िवमा नतुनीकरण करतेवेळी आलेला आह.े सं  थान 
फ  त सव रा  ीयकृत िवमा कंप याकडुनच दरप क मागिवत असलेने ई-िनिवदचेी आव  यकता नाही.  

उपरो  त माण े सं  थानकडे असले  या स  याचे १३५ वाहनांचे िवमा नतुनीकरण करण े कामी 
(जी.एस.टी.सह) अदंाजे र  कम  .३०,००,०००/- (अ री र कम .ितस लाख ) मा  खच अपे ीत आह.े वाहन 
िवभागाचे सन-२०१९-२०२० या आिथक वषाचे अदंाजप ाकाम ये िवमा खचाकरीता र  कम .३१,००,०००/- 
(अ री र कम .एकितस लाख ) मा  खचाची तरतुद  तावीत  असनु सदरचा खच मोटारकार िवमा खच या 
अदंाजप कातुन करता येईल. 

उपरो  त त  ता .१ मधील नमदु केले  या  ११० वाहनांचा िवमा नतुनीकरन कर  याचा 
िद.०१/०४/२०१९ ते िद.३१/०३/२०२० कालावधी वाष क आह.े यातील ‘अ’ रका  यात नमदु केले  या ८ 
वाहनांचा झीरो डेप कारचा तर ‘ब’ रका  यात नमदु केले  या ८९ वाहनांचा पणु िवमा (पॅकेज पॉलीसी) तसेच 
‘क’ रका  यात नमदु केले  या १३ वाहनांचा थड पाट  िवमा करण ेआव  यक आह.े 

तसेच त  ता . २ मधील २५ वाहने निवन असलेने  यांचा स  याचा िवमा कालावधी सपंलेनतंर 
िद.३१/०३/२०२० अखेर िवमानतुनीकरन ऑड कालावधी करीता  करण ेआव यक आह.े  यांचा दखेील झीरो 
डेप िवमा करावा लागेल.  

वरील माण ेत  ता .१ मधील ११० व त  ता .२ मधील २५ अशा एकुण १३५ वाहनांचे िवमा 
नतुनीकरणाकरीता दरप के मागवीता येतील. िन  नतर दर दणेा-या िवमा कंपनीस वाष क कालावधीचे ११० 
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वाहनां  या िव  याची र  कम एकाचवेळी देता येईल. मा  उवरीत २५ वाहनांचे  िवमा ह   याचे दर मा  य क न 
संबधीत वाहनांचे िवमा मदुत सपं  यापवु   वतं पण ेर  कम अदा क न िवमा नतुनीकरण क न घे  यात येईल.  

मागणी:- तरी उपरो  त  तावात नमुद केले माण े सं  थानच े एकुण १३५ वाहनांचा िवमानतुनीकरण 
करणसे व याकामी येणारे अदंाजे .३०,००,०००/- (अ री र कम .ितस लाख मा  ) पयतचे  खचास मा  यता 
िमळणसे तसेच याकामी रा  ीयकृत िवमा कंप  याकडुन  दरप के मागिवणसे मा  यता िमळण े करीता सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे सादर िनणयाथ सादर. 
िनणय .७५५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे १३५ वाहनांचा िवमानतुनीकरण करणकेामी रा  ीयकृत िवमा कंप  याकडुन  

िवहीत प दतीने दरप के मागिवणसे व याकामी येणा या अंदाजे र कम .३०,००,०००/-मा चे खचास मा यता 
दे यात आली.                                                                                            (कायवाही- वाहन िवभाग)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२९ ी.साईदास िनवृ ी िशंद,े सरु ा र क (वग-४ कमचारी) यांचेवर िशड  पोलीस टेशनम य े दाखल झाले या  
                           गु हयाबाबत. 

ताव-   िवषयाची पवूपीठीका -  
०१. ी.साईदास िनवृ  ती िशंद,े वग-४ कमचारी ह ेसंर ण िवभागात कायम सरु ा र क  हणनू कायरत आहते. 
 यांची डयटुी िद.३०/१०/२०१८ रोजी सकाळी ०६ ते ०२ व  िद.३१/१०/२०१८ रोजी दपुारी  ०२ ते १० अशी 

गेट नंबर ५ येथे नेमलेली होती. सदरचे कालावधीत ी.िशंद ेह ेिवनापरवानगी रजा अजािशवाय गरैहजर रािहले. 
 यामळेु दैनंिदन कामकाजाम  य ेअडथळा िनमाण होऊन साईभ  तांना सवेा परुिवणसे अडचण िनमाण झाली आह.े 

अस े ी.साईदास िशदं े यांचे िव  पोलीस उपअिध क, ी. साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े
िनवेदन आलेले आह.े ी.िशंद ेयांचे सदरचे कृ  य गैरिश  त वतनात मोडते. उपरो  त गैरिश  त वतनाबाबत ी.िशंद े
यांना जा.नं.एसएसएस/सा शा/वशी-िश  त/२३९५/२०१८, िद.०७/११/२०१८ अ  वये कारण े दाखवा नोटीस 
काढ  यात आलेली होती.  
०२. दर  यान सहा. पोिलस िनरी क, िशड  पोिलस टेशन, िशड  यांनी जा. . ४३१८/२०१८, िद.०८ नो हबर, 
२०१८ अ वये खालील माण ेकळिवलेले आह-े  

“.. .. ..िशड  पोलीस  टेशन गु  हा रजी नंबर|229|2018 भा.द.िव.कलम ३०४(ब) माण े
िद.२८/१०/२०१८ रोजी दाखल झाला असनु सदर गु  हयातील मयत नामे वैशाली साईदास िशंद े वय ३३ 
रा.वदेभ  ती िनवास गणशेवाडी, िशड  हीस तीचे सासरचे लोकांनी तीचे माहे न घराचे कज भर  यासाठी पैस े
आनावे  हणनु मानिसक व शाररीक ास िद  याने सदर मयत हीन ेिशड  येथील तीचे राहते घराचे छताव न उडी 
मा न आ  मह  या केले आह.े ती  या आ  महतेस तीच े सासरच े लोकांनी वतृ केले  हणनु मयत हीच े आईच े
िफयादी व न गु  हा राजी दाखल कर  यात आला आह.े  

सदर गु  हयातील आरोपी नाम े साईदास िनवृ  ती िशदं े हा ी साईबाबा सं  थान िशड  येथ े सरु ा 
िवभागात नोकरीस आह ेतरी मािहती व पढुील कायवाही करीता सादर.’’  

िशड  पोलीस  टेशनचे उपरो  त प ास अनसु न जा.न.ंएसएसएस/सा शा/वशी-िश  त/२४११/२०१८, 
िद.१०/११/२०१८ अ  वये संर ण िवभागासप  दऊेन  यांचे िवभागाच े कमचारी ी.साईदास िशंदे यांच े
गैरवतनाबाबत सिव  तर मािहतीसह अहवाल सादर करणसे कळिव  यात आलेले होते.  
०३. ी.साईदास िनवृ  ती िशदं,े याचे गरैवतनाबाबत सरं ण अिधकारी, संर ण िवभाग यानंी 
जा.न.ं/८६४/२०१८, िद.१७/११/२०१८ रोजीच े अहवाल सादर केला असनू त्  यात  यांनी खालील माण े नमदु 
केलेले आह े -  

“….उपरो  त संदिभय प ा  वये ी.साईदास िनवृ  ती िशदं,े वग-४ कमचारी यांच ेगरैवतनबाबत सिव  तर 
मािहतीसह अहवाल सादर करणबेाबत कळिवले आह.े 

 यास अनसु न सादर क , ी साईदास िनवृ  ती िशदं ेह े िद.२७/११/२०१८ रोजी डयटुीवर हजर होते. 
यानंतर  यांनी िद.२८/११/२०१८ रोजी राहीलेली आठवडा सटुी व िद.२९/११/२०१८ रोजी सावजिनक सटुी 
घेतलेली होती. यानंतर ी साईदास िनवृ  ती िशंद ेह ेिद.३०/११/२०१८ पासनु ते आजपयत िवनापरवानगी गरैहजर 
आहते. 

वरील संदिभय प ाचे अनषंुगाने इकडील िद.११/११/२०१८ चे प ाने स.पो.िन.िशड  पो.  टे.यांना ी 
साईदास िनवृ  ती िशंदे यांचे अटकेबाबत व पोलीस क  टडीबाबत अहवाल मागिव  यात आला होता.  यास 
अनसु न स.पो.िन.िशड  पो.िन.िशड  पो.  टे. यांनी िद.१७/११/२०१८ चे प ान े कळिवले आह े क , साईदास 
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िनवृ  ती िशदं ेहा ी साईबाबा सं  थान िशड  येथ ेसरु ा िवभागात नोकरीस आह.े  यास िद.२८/१०/२०१८ रोजी 
सदर गु  ात अटक कर  यात आललेी असनु  यास िद.२८/१०/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१८ रोजी पावतेो पोलीस 
क  टडी रीमांड घे  यात आलेली असनु  दीतीय पोलीस क  टडी िद.३१/१०/२०१८ ते िद.०२/११/२०१८ रोजी 
पयत पोलीस क  टडी रमांड घे  यात आलेली असनू िद.०२/११/२०१८ रोजी पासनु तो  यायालयीन कोठीत 
आह,े अस ेकळिवले आह.े” 

तसेच सदर प ासोबत स.पो.िन.िशड  पो.िन.िशड  पो.  टे. यांचे िद.१७/११/२०१८रोजी  या प ाची त 
जोडली असनू  याम  य ेखालील माण ेनमदु केलेले आह े– 

“….िशड  पोलीस  टेशन गु  हा रजी नबंर|229|2018 भा.द.िव.कलम ३०४(ब) माण े
िद.२८/१०/२०१८ रोजी दाखल झाला असनु सदर गु  हयातील मयत नामे वैशाली साईदास िशंद े वय ३३ 
रा.वदेभ  ती िनवास गणशेवाडी, िशड  हीस तीचे सासरचे लोकांनी तीचे माहे न घराचे कज भर  यासाठी पैस े
आनावे  हणनु मानिसक व शाररीक ास िद  याने सदर मयत हीन ेिशड  येथील तीचे राहते घराचे छताव न उडी 
मा न आ  मह  या केले आह.े ती  या आ  महतेस तीच े सासरच े लोकांनी वतृ केले  हणनु मयत हीच े आईच े
िफयादी व न गु  हा राजी दाखल कर  यात आला आह.े 

सदर गु  ातील आरोपी नामे साईदास िनवृ  ती िशदं ेहा ी साईबाबा सं  थान िशड  येथे सरु ा िवभागात 
नोकरीस आह.े यास िद.२८/१०/२०१८ रोजी सदर गु  ात अटक कर  यात आलेली असनु  यास 
िद.२८/१०/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१८ रोजी पावेतो पोलीस क  टडी रीमांड घे  यात आलेली असनु  दीतीय 
पोलीस क  टडी िद.३१/१०/२०१८ ते िद.०२/११/२०१८ रोजी पयत पोलीस क  टडी रमांड घे  यात आलेली 
असनू िद.०२/११/२०१८ रोजी पासनु तो  यायालयीन कोठीत आह,ेकरीता माहीती सादर’’ 
 थोड यात, प र छेद अ मधील  अ.नं. ०१ ते ०३ म ये नमदु केले या बाब चा िवचार करता,ं ी. 
साईदास िनवृ  ती िशंद ेयांचेकडून गरैवतन घड याचे सकृतदशनी िदसनू येते आह.े  

(ब-०१) सं थान आ थापनेवर कायरत असणारे कमचारी यांचेकडून गरैवतन / गैरवतणकू / िश तभंग 
घड यास याबाबत ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) सवेा (वतणकू) िविनयम, २०१३ चे कलम 
३– ामािणकपणा, सेवेशी एकिन ता कायम राख याचे सं थाना या कमचा-याचे कत य या शीषाखाली उपकलम 
१ म ये सं  थानचा  यके कमचारी नेहमीच -  (i) संपणु ामाणीकपणा कायम राखेल  (ii)  सेवेशी एकिन  ठता 
कायम राखले; आिण (iii) सं  थान  या कमचा-याला साजेसे नसणारे कृ  य करणार नाही, अस े नमदू करणते 
आलेले आह.े 

उपरो  प र छेद अ मधील अ.नं. ०१ ते ०३ म य ेनमदू केले या घटना िवचारात घेतां, ी. साईदास 
िनवृ  ती िशंद,े सरु ा र क(वग-४ कमचारी) यांनी उपरो  सेवा (वतणकू) िविनयम, २०१३ मधील कलम ३(१) 
चे उ लंघन क न, िश तभंग केलेला आह.े  

(ब-०२) या यित र  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) सेवा ( िश त व अपील) 
िविनयम, २०१३ चे  करण २ - िनलंबन या शीषाखालील कलम ०४  म ये खालील माण ेनमदु केलेले आहे –  
(१) सिमती िकंवा सिमतीन े यासाठी श  ती दान केलेले कोणतेही िधकारी सवसाधारण िकंवा िवशेष 

आदशे पारीत क न सं  थाना  या कमचा -याला िनलंबीत ठेव ुशकतात-  
(अ)  जे  हा  या  या िव  िश  तभंगाची कारवाई योजलेली असेल िकंवा लंबीत असेल, िकंवा 
(ब)        जे  हा वर उ  लखे केले  या ािधका-यां  या मतानसुार तो सं  थाना  या िहतसंबंधांना बाधा आणणा-या  

कारवायात गुतंला असले, िकंवा  
(क)       जे  हा  या  या िव  एखा ा फौजदारी गु  ा  या करणाचा तपास, चौकशी िकंवा, खटला चाल ु  

असले: मा   
जे  हा िनलंबन आदेश सिमती  यित र  त इतर ािधका-यांनी पारीत केला असेल तर अशा ािधका-
यानी    
ताबडतोब  या प र  थीतीत आदशे पा रत कर  यात आला  यासंबंधी सिमतीला कळिवण ेआव  यक 
आह.े  

(२)  सं  थानाचा कमचारी सिमती  या आदेशा  दारा पुढील माण ेिनलंबीत ठेवला आह ेअसे मानले जाईल.  
(अ)  जर  याला फौजदारी दोषारोपाब ल िकंवा इतर कारणासाठी ४८ तासापे ा जा  त काळ पोलीस िकंवा 

 यायालयीन कोठडीत  थानब  केले असेल तर  या  या  थानब ते  या तारखेपासनु; 
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(ब)  जर  याला ४८ तासापे ा जा  त काळ तु ं गवासाची िश ा झाली असेल तर आिण  याला अशा गु हा 
शाबीतीमळेु ताबडतोब कामाव न बडतफ केले नसले, िकंवा कमी केले नसेल िकंवा स  तीन े
सेवािनवृ  त केल ेनसले तर गु  हा शिबती या तारखपेासनु.  
(ब-०३) तसेच, ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ), अिधिनयम, २००४  यात आणखी 

सधुारणा करणसेाठी सन २०१७ चा महारा   अ यादशे मांक १२ (िदनांक १३ जलैु, २०१७) यामधील कलम 
५ – सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ या या कलम १४ ची सधुारणा या शीषाखाली मळू 
अिधिनयमातील कलम १४(२)(क) मधील तरतुदीम य े बदल क न, कलम ५ (२) (क) (दोन) सिमती या 
कोण याही अिधका-यािव द िकंवा कमचा-यािव द िश तभंगाची कारवाई कर याच;े / (तीन) सिमती या 
कोण याही अिधका-याचे िकंवा कमचा-याचे या सिमतीकडे िनलंबीत तािवत कर याचे अिधकार शासनास 
दणेेत आलेल ेआहते. 

(क) ताव- ी.साईदास िनवृ  ती िशदं,े याचं गैरवतनास अनसु न व याकामी यांचेिव द 
दाखल करणते आले या वैयि क गु हयाचे व प व या ी याचा पोिलस यं णमेाफत अ ाप तपास सु  आह.े  

उपरो  प र छेद अ, ब व क म य ेनमदु केले या बा बी व िववेचनास अनसु न, ी. साईदास िनवृ  ती    
िशंद ेह ेस  या  यायालयीन कोठडीत अस  यामळेु ते डयटुीवर गैरहजर आहते, तसेच ी. िशदं ेयांनी सं  थानचे सेवा  
िविनयमाच े उ  लंघन केललेे आह.े तरी  यांचे  िश  तभंगाच े गांिभय िवचारात घतेा, ी. साईदास िनवृ  ती िशंद े
यांना सं  थान सवेतेुन “सेवािनलंबीत” क न यांची खातेिनहाय चौकशी सु  करणबेाबत िनणय होणसे होणसे 
िवनंती आह.े 

िनणय .७५६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) सेवा ( िश त व अपील) िविनयम, 
२०१३ कलम ०४ (२) (अ) अ वये ी.साईदास िनवृ ी िशंद,े सरु ा र क (वग-४ कमचारी) यास सदर गु  ात 
अटक झा या या िद.२८/१०/२०१८ पासनू पवुल ी भावाने सं थान सेवेतून िनलंबीत कर यात यावे, असे 
ठरले.                                                                                         (कायवाही- सामा य शासन िवभाग)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३० ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन  महािव ालय, िशड  या िवभागाच ेमु या यापक पदाबाबत. 

ताव-  (अ) िवषयाची पवूिपठीका- स या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचमेाफत, ी 
साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय, िशड ही सं  था िवनाअनदुािनत त  वावर काया  वीत आह.े  

तथािप, सदर िवभागाबाबत पवूपीठीका खालील माण े-  
१)  सं  थानमाफत सन १९९३ पासनू ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर ही मलु ची शाळा काया वीत आह.े  
२)  िश ण उपसचंालक, पणु े िवभाग, पणु े यांनीजा. . मा  य.३(१४)नमाशा/मा  यता/पवुी ९५/१४६६, 
िदनांक०५ फे वुारी, १९९७ अ  वय,े इ. ८वी ते इ. १० वी कायम िवनाअनदुािनत त  वावर मराठी मा  यमातील 
क  या शाळा माह ेजनू,१९९६ पासनू सु  करणसे मा  यता िदली.  
३) िद.२६-२७/०२/२००० चे त कालीन मा.  यव  थापन मंडळाचे सभेतील िनणय .९२ अ  वय,े ी 
साईबाबा क  या िव ा मिंदर या शाळेत  शै िणक वष २०००-२००१ पासनू किन  ठ महािव ालय सु  कर  याचा 
िनणय घऊेन,िश ण उपसंचालक, पणु े िवभाग,पणु े यांनी कायम िवनाअनदुािनतत  वावर यांचेकडीलप  . 
जा. . उमािश-१/पिुव/निवनवग मा  यता आदशे /२०००-०१, िदनांक०१ ऑ टोबर,२००१ अ  वये इय ा ११ 
वीचे वग सु  करणसे मा  यता िदली.  
४) िश ण उपसंचालक, पणु े यांनी यांचेकडील जा. . उमािश-१पिुव/१/२००५-०६,िदनांक१९ 
जुल,ै२००५ रोजीचेप ा  वय,े ी साईबाबा क  या िव ालय व उ  च मा  यिमक िव ालय, िशड  या शाळेस 
संल नउ  च मा  यिमक वगात फ  त मलुी ऐवजी मलुा-मलु ना (सहिश ण) वेश सन २००५-०६ पासनू कायम 
िवनाअनदुान त  वावर देणबेाबत िवहीत शत  या अिधन राहन मा  यता िदली.  
५) िश ण उपसचंालक, पणु ेिवभाग पणु ेयांनी यांचेकडील प  . िशऊस/ंपिुव/उमािश-१/ना.ब./२०१६-
१७/२४४९,िदनांक १० एि ल, २०१७ अ वय,ेजुने नांव ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय,िशड  च ेऐवजी नवीन 
नांव ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय, िशड  असा बदल करणते आले असलेबाबत 
कळिवले. 
६) ी साईबाबा क  या िव ामंिदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यािपका पदावरील ीमती िनता 
बबनराव च  हाणके या सं  थानच े चिलत सेवािनयमानसुार,िदनांक३१ िडसबर,२०१५ रोजी सवेािनवृ  त 
झालेनतंर, सं थानचे कायदे स लागार अडॅ. अशोकराव पाटील, अहमदनगर तसचे िवभागीय िश ण 
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उपसंचालक, पणु े िवभाग, पणु ेयांचे िदनांक ०२ जुल,ै २०१६ रोजीचे अिभ ायानसुार जे  ठतम िशि का ीमती 
जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर, सहा यक िशि का यांचेकडेस सामा य शासन िवभागाकडील आदेश . 
एसएसएस/सा शा/आ  था/३६९८/२०१५,िदनांक ३० िडसबर,२०१५अ वये मु  या  यापक पदाचा अित र  
कायभार सोपिवणते आला. 
७) ीमती िमरजकर यांचे नमेणकू पासनू व  या  या कामकाजाबाबत झाले  या त ारीस अनसु न खालील 
प रिश  टात नमदु केले माण ेघटना घडले  या आहते  याचा थोड यात गोषवारा खालील माण े–  

 

अ.नं. संदभ व िवभाग प ाचा िदनांक तपिशल 
०१ जा. . एसएसएस/सा शा/ 

आ  था/ ३६९८/२०१५  
३०/१२/२०१५ ीमती जहॉआंरा िमरजकर याचेंकडे मु  या  यापक पदाचा अित र  त कायभार दे  यात 

आला. 
०२ मा.  यव  थापन सिमती 

सभेतील िवषय नं.१४ / 
िनणय .९१८ 

२२/१२/२०१६ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा क  या िव ामंिदर िवभागाकडील 
सेवाजे  ठता, गोपिनय अहवलाची तवारी, अडॅ. अशोकराव पाटील, अहमदनगर 
यांचा अिभ ाय तसेच िवभागीय िश ण उपसंचालक, पणेु िवभाग, पणेु यांचा 
अिभ ाय या सव बाब च े अवलोकन क न महारा   शाळेतील कमचारी (सवेे  या 
शत ) िनयमावली १९८१ मधील िनयम ३(४) मधील तरतुदीनसुार तसेच िश ण 
संचालक, पणेु िवभाग यांचेशी दरू  वनी  दारे केले  या चचस अनुस न जे  ठतम 
िशि का ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर याचंी क  या िव ा मंिदर व किन  ठ 
महािव ालया  या मु  या  यापक पदी पदो  नतीने नमेणकू करणेस मा  याता दे  यात 
आली. 

०३ जा. .एसएसएस/सा शा/आ
 था/३६३२/२०१६  

०७/०१/२०१७ ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाचे मु  या  यािपका पदावर एक 
वषाचे प रिव ाधीन कालावधीसाठी ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर यांना 
पदो  नतीने नेमणकू दे  यात आली. 

०४ ी वरघडेु गंगाधर िव  वनाथ, 
सहा यक िश क, ी साईबाबा 
क  यािव ामिंदर यांचा अज. 
 

०६/०७/२०१७ ी साईबाबा क  या िव ामंिदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदी 
नेमणकू करतांना सेवाजे  ठता डावलून किन  ठ िशि केला दे  यात आलेली नमेणूक र  
करावी आिण मा यावर झालेला अ  याय दरू क न माझी मु  या  यापक पदी नेमणकू 
करणेबाबत अज केलेला होता तसेच शालये  यायिधकरण, पणेु िवभाग- सोलापूर येथे 
पदो  नोतीने मु  या  यापक पद िमळणेबाबत अिपल दाखल केलेल ेआह.े 

०५ मा.  यव  थापन सिमती सभेतील 
आय  या वेळेचा िवषय . १२ / 
िनणय  २८२ 

०४/०४/२०१८ यावर सिव  तर चचा होऊन, मा. िश ण उपसंचालक, पणेु िवभाग यांचे िद. ३१ माच 
२०१८ रोजीचे अिभ ायानसुार ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर याचंी ी 
साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालयाचे मु  या  यापक पदी केलेली 
िनयु  ती र  क न, शाळा सिंहतेमधील िनकष, शै िणक पा ता व सेवाजे  ठता या सव 
बाब चा िवचार करता ी गंगाधर िव  वनाथ वरघडेु, सहा. िश क यांची ी साईबाबा 
क  या िव ामिंदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदी िनयु  ती कर यास 
मा  यता दे  यात आली. 

०६ जा. . 
एसएसएस/सा शा/आ  था/३२
२/२०१८ आदेश   

०३/०५/२०१८  ी गंगाधर िव  वनाथ वरघडेु, सहा. िश क यांची ी साईबाबा क  या िव ामंिदर व 
किन  ठ महािव ालया या मु  या  यापक पदी िनयु  ती कर  यात आलेली आह.े 

०७ आयु , िश ण,महारा   
रा य,पणेु यांचे प  . 
आिशका/१७-१८/ िश.ह.मंच 
/आ  था क-१०६- 

ाथ/२५६९  

१०/५/२०१८ “.. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ही सं  था सन १९९० पासनू क  या  
िव ा मंिदर ही मलु ची  शाळा चालिवत अस  याने आपण संदभािकंत प ाम  य ेनमदु 
केलेल े आह.े याबाबत संबंिधत शाळेत इय  ता ५ वी ते १० वी  या  तरावर केवळ 
मलू चीच पट अस  याचे School Report Card आपण सादर केललेे आह.े 
       अशा प रि थतीत इय  ता ५ वी ते १० वी शै िणक सतर पणूतः मलु साठी 
अस  याचे  प  ट होत आह.े तसेच शाळेस जलैु २००५ म  य ेसन २००५-०६ पासनू 
उ  च मा  यिमक  तरावरील मलुां-मलु साठी इय  ता ११ वी व इय  ता १२ वीचे वग सु  
कर  यास सहिश णाची अनमुती ा  त झा  याचे आपण नमदु केलेले अस  याने, सदर 
इय  ता ५ वी ते इय  ता १० वीची शाळा ही क  या शाळा अस  यामळेु या शाळेतील 
मु  या  यापकाची अहता व नेमणकू बाबत आपले ल  महारा   खाजगी शाळांतील 
कमचारी (सेवे  या शत ) िनयमावली १९८१  या िनयम माकं ३(४) कडे वधे  यात 
येत असून या िनयमातील तरतुदीनसुार यशािनयम कायवाही कर  यात यावी.”  असे 
कळिवले आहे. 

०८ अवर सिचव, शालेय िश ण व 
ि डा िवभाग,महारा   शासन 
यांचेकडील प  . संिकण-

१९/०६/२०१८ “  ततु करणी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था सचंिलत ी साईबाबा क  या 
िव ामिंदर, िशड  िज. अहमदनगर या शाळेत सन २००१ पासून किन  ठ महािव ालय 
जोड  यात आ  यानंतर सन-२००५ पासनू सदर किन  ठ महािव ालयास सह-



 
53 

 

(14} 13.12.2018, Shirdi (SPJ.docx) 
 

२०१८/( . .१४४)/िटएनटी-
१.  

िश णाची मा  यता दे  यात आलेली अस  याचे व आता सदर क  या िव ामंिदर व 
किन  ठ महािव ालय यथेील मु  या  यापक / ाचाय पदाचा  न आप  या 
कायालया  या िद. ३१/०३/२०१८  या प ामळेु उपि थत झालेला अस  याबाबत 
अजदार जहॉआंरा िमरजदार यांनी उपरो  त प ा  वये नमदू केले आह.े  
        याबाबत आप  या िनदशनास आण  यात येते क , महारा   खाजगी शाळेतील 
कमचारी (सेवे  या शत ) िनयमावली, १९८१ िनयम ३(४)  या तरतूदी  प  ट आहते. 
तसेच मा  यिमक शाळा संिहतेनुसार मा  यिमक शाळेच े मु  या  यापक ह े मा  यिमक 
शाळेला जोडले  या उ  च मा  यिमक शाळेचे मु  या  यापक असतात.  तूत करणी 

ी साईबाबा क  या िव ामिंदर ही मळूची मलु ची शाळा आह.े  यामळेु सदर शाळे  या 
मु  या  यापक पदासंदभात उ  त िनयामावलीतील िनयम ३(४)  या तरतुदीनसुार 
सेवाजे  ठ िशि केची संबंिधत पु ष िश कांची जे  ठता िवचारात न घेता, 
मु  या  यािपका  हणनू िनयु  तीसंदभात कायवाही होणे आव  यक आह.े  या माणे 

 तूत करणी कायवाही कर  याबाबत सबंंिधत सं  थसे कळिव  यात यावे” असे नमदु 
केलेल ेआहे. 

०९ िश ण उपसंचालक,पणेु 
िवभाग, पणेु  यांचेकडील प  

. िशउसं/उमािश-४०२/ 
मु  या  यापक/२०१८/६०९८. 
 

३०/०८/२०१८ 
 

सदर प ा  वये “..उपरो  त िवषया या  यां  या संदिभय प  . ५ नसुार या कायालयाने 
मलु  या क रताचा चालिव  यात येत असले  या शाळेम  य ेमा  यिमक शाळा संिहता 
मधील िनयम ६१.१(अ) म  य ेनमदु केले  या अटीनसुार सवेाजे  ठ िशि केची िनयु  ती 
पु ष िश कांची सेवाजे  ठता िवचारात न घेता मु  या  यापक  हणनू िनयु  ती केली 
जाईल  याच माणे महारा   खाजगी शाळेतील कमचारी (सेवे  या शत )  िनयमावली 
१९८१ मधील कलम ३(४) मधील तरतुदीनसुार, मलु  या मा  यिमक शाळेतील 
िनयु  तीबाबत तरतदु कर  यात आललेी आह.े व  या माण े मु  या  यापक िनयु  ती 
करावी असे कळिव  यात आले होते. 
          आप  याकडील िद.१८/०९/२०१७  या प ानसुार ी साईबाबा क  या 
िव ामिंदर व किन  ठ महािव ालय, िशड  ता. राहाता या शाळेस सन २००५-०६ 
पासनू मलेु व मलुी सहिश ण वेश दे  याबाबत मा  यता शासनाने िदली अस  याचे 
कळिव  यामळेु या कायालयतील संदभ प  -८ नसुार मु  या  यापक पद सेवाजे  ठतेने 
भरावे अस ेकळिव  यात आले होते. सदरचे प  या कायालयाचे प  िद.२१/०४/२०१८ 
 या प ानुसार र  कर  यात आलेल ेहोते. 

मा. आयु  त (िश ण) म.रा. पणेु यांचेकडील िदनांक १०/०५/२०१८  या प ानसुार 
आिण मा. अवर सिचव , शालये िश ण व ि डा िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडील 
िदनांक १९/०६/२०१८ या प ानुसार ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर ही मुल ची 
शाळा अस  यामळेु मु  या  यापक िनयु  ती संदभात महारा   खाजगी शाळेतील 
कमचारी (सेवे  या शत ) िनयमावली  १९८१ मधील िनयम -३(४) तरतुदीनसुार 
सेवाजे  ठ िशि केची स ंबिधत पु ष िश कांची सवेाजे  ठता िवचारात न घेता 
मु  या  यािपका  हणनू िनयु  ती करणेबाबत कळिवललेे आह.े तरी उपरो  त संदभ -
१२ व १३ नसुार मु  यािपका पदावर ता  काळ सवेाजे  ठ मिहला िशि केची िनयु  ती 
करावी. ” अस ेनमदु केलेल ेआह.ेतसेच सं  थानने वेळोवेळी  यानंा मागदशनपर िदलेले 
प  व  यावर  यांनी िदलेले संदभ व प  सोबत खालील माणे – 
०१. मा  यिमक शाळा संिहता १९६३ 
०२. महारा   खाजगी शाळेतील कमचारी (सेवे  या शत ) िनयमावली १९८१ 
०३. या कायालयाचे प  जा. . उमािश-१/पिुव/१/२००५-०६/१४१०५/०६  
िद. १६/०७/२००५. 
०४. सं थान प  . ३९७१/२०१६ िद.०२/११/२०१६ 
०५. या कायालयाचे प  जा. . िशउसं /उमािव-२/पिुव/मु  या  यापक/ 
२०१६/२१२५३/िद.१७/११/२०१६. 
०६. आपल ेप  जा. .एसएसएस/सा शा-आ  था/३२१२/२०१७ िद.१८/०९/२०१७ 
०७. आपले प  जा. . एसएसएस/सा शा-आ  था/६२५२/२०१७ िद.२१/०२/२०१८ 
०८. या कायालयाचे प  जा. . िशउसं/मा  य-४०२/२०१८/२३८०िद.३१/०३/२०१८ 
०९. या कायालयाचे प  जा. . उमािव२/पिुव/मु  या  यापक/२०१६/३०८०, 
िद.२१/०४/२०१८ 
१०. शै िणक वष २०१६-१७ म  य ेशाळेन ेभरललेा ऑनलाईन यडुास  
(  कुल रपोट काड)  
११. या कायालयाचे प  जा. .िशउस/ंउमािव-४०२/पिुव/मु  या  यापक /२०१८ 
      /३३०२ िद. ०७/०५/२०१८  
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    १२. महारा   शासन-िश ण आयु  तालय, पणेु यांचे प  . आिशका/ १७-१८ 
/िश.ह.मंच/आ  था क-१०६- ाथ/२५६९ िद.१०/५/२०१८ चे प . 
१३.िज  हा प रषद, मा  यिमक िश ण िवभाग, अहमदनगरयांचेकडील जा. .िशअमा 
 /म.ुका. /उमािश/८७/२०१८ िद.१८/०९/२०१८ 

१० िश णािधकारी (मा यिमक) 
िज  हा 
प रषद,अहमदनगरयांचेकडील 
प  .िशअमा /म.ुका. 
/उमािश/८७/२०१८ 

१८/०९/२०१८    याबाबत या कायालयास शासनान ेअसे आदेशीत केले आह ेक , महारा   खाजगी 
शाळेतील कमचारी (सेवे  या शत ) िनयमावली १९८१ िनयम ३(४)  या तरतुदी  प  ट 
आहते. तसेच मा  यिमक शाळा सिंहतेनसुार मा  यिमक शाळेचे मु  या  यापक हे 
मा  यिमक शाळेला जोडले  या उ  च मा  यिमक शाळेचे मु  या  यापक पदासंदभात 
उ  त िनयमावलीतील िनयम ३(४)  या तरतुदीनसुार सेवाजे  ठ िशि केची संबंिधत 
पु ष िश कांची जे  ठता िवचारात न घेता मु  या  यािपका  हणनू िनयु  तीसंदभात 
कायवाही होणे आव  यक आह.े तरी आप  याकडून ता  काळ कायवाही क न इकडील 
कायालयास अवगत कराव.े” अस ेनमदु केले आह.े 

 

(ब) स :ि थती -  
१) ीमती िमरजकर यांना जा.नं. एसएसएस/सा शा/वशी-िश  त/७७०/२०१८,िद. १४ 

जून,२०१८ अ  वये अिभकथन प  व जा.न.ं एसएसएस/सा शा/ वशी-िश  त/१२८३/२०१८,िद. ०२/०८/२०१८ 
अ  वये परुवणी अिभकथन प  दे  यात आले असनू  यांचेवर ठेव  यात आले  या आरोपांची खातेचौकशी सु  
करणते आलेली असनू, याकामी खातेचौकशी अिधकारी हणनू अडॅ. बी.वाय. काळवाघ,े कोपरगांव ह े काम 
पहात आहते. सदरह खाते चौकशीचे कामकाज स  या सु  आह.े 

२) मा. अवर सिचव, शालेय िश ण व ि डा िवभाग, महारा   शासन यांनी िद. १९ जुन २०१८ 
चे प ा  वये  “ महारा  खाजगी शाळेतील कमचारी (सेवे  या शत ) िनयमावली, १९८१ िनयम ३(४)  या तरतूदी 
 प  ट आहते. तसेच मा  यिमक शाळा संिहतेनसुार मा  यिमक शाळेचे मु  या  यापक ह े मा  यिमक शाळेला 

जोडले  या उ  च मा  यिमक शाळेचे मु  या  यापक असतात.  तूत करणी ी साईबाबा क  या िव ामंिदर ही 
मळूची मलु ची शाळा आह.े  यामळेु सदर शाळे  या मु  या  यापक पदासदंभात उ  त िनयामावलीतील िनयम 
३(४)  या तरतुदीनुसार सेवाजे  ठ िशि केची सबंंिधत पु ष िश कांची जे  ठता िवचारात न घेता, मु  या  यािपका 
 हणनू िनयु  तीसदंभात कायवाही होण े आव  यक आह.े  या माण े  तूत करणी कायवाही कर  याबाबत 

संबंिधत सं  थसे कळिव  यात याव े”  असे कळिवले आह.े 
३) िश ण उपसचंालक, पणु े यांनी  यांचेकडील िद. ३०/०७/२०१८ चे प ा  वये “ 

आप  याकडील िद.१८/०९/२०१७  या प ानसुार ी साईबाबा क  या िव ामंिदर व किन  ठ महािव ालय, िशड  
ता. राहाता या शाळेस सन २००५-०६ पासनू मलेु व मलुी सहिश ण वेश दे  याबाबत मा  यता शासनाने िदली 
अस  याचे कळिव  यामळेु या कायालयतील संदभ प  -८ नसुार मु  या  यापक पद सवेाजे  ठतेने भरावे अस े
कळिव  यात आले होते. सदरचे प  या कायालयाचे प  िद.२१/०४/२०१८  या प ानसुार र  कर  यात आलेले 
होते. 

मा. आयु  त (िश ण), महारा  रा य, पणु े यांचेकडील िदनांक १०/०५/२०१८  या प ानसुार आिण 
मा.अवर सिचव , शालेय िश ण व ि डा िवभाग, मं ालय, मुबंई यांचेकडील िदनांक १९/०६/२०१८ या 
प ानसुार ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर ही मलु ची शाळा अस  यामळेु मु  या  यापक िनयु  ती सदंभात महारा   
खाजगी शाळेतील कमचारी (सेवे  या शत ) िनयमावली  १९८१ मधील िनयम -३(४) तरतुदीनसुार सवेाजे  ठ 
िशि केची स ंबिधत पु ष िश काचंी सेवाजे  ठता िवचारात न घतेा मु  या  यािपका  हणनू िनयु  ती करणबेाबत 
कळिवलेले आह.े तरी उपरो  त सदंभ -१२ व १३ नसुार मु  यािपका पदावर ता  काळ सेवाजे  ठ मिहला 
िशि केची िनयु  ती करावी. ” असे कळिवले आह.े 

४) िज  हा प रषद, मा  यिमक िश ण िवभाग, अहमदनगर यांनी  यांचे िद. १८/०९/२०१८ 
रोजीचे प ा  वये “ महारा  खाजगी शाळेतील कमचारी (सवेे  या शत ) िनयमावली १९८१ िनयम ३(४)  या 
तरतुदी  प  ट आहते. तसेच मा  यिमक शाळा संिहतेनसुार मा  यिमक शाळेचे मु  या  यापक ह ेमा  यिमक शाळेला 
जोडले  या उ  च मा  यिमक शाळेच े मु  या  यापक पदासदंभात उ  त िनयमावलीतील िनयम ३(४)  या 
तरतुदीनसुार सेवाजे  ठ िशि केची सबंंिधत पु ष िश काचंी जे  ठता िवचारात न घतेा मु  या  यािपका  हणनू 
िनयु  तीसदंभात कायवाही होण े आव  यक आह.े तरी आप  याकडून ता  काळ कायवाही क न इकडील 
कायालयास अवगत कराव.े” अस ेकळिवले आह.े 
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५) दर  यानच ेकालावधीत िद.०३/०५/२०१८ चे आदशेान े ी. वरघडेु यांची ी साईबाबा क  या 
िव ामिंदर व किन  ठ महािव ालय या िवभागाच ेमु  या  यापक या पदावर िनयु  ती करणते आली असनू, स  या 

ी. वरघडेु ह ेकाम पहात आहते. 
(क) ताव व िवनंती -  उपरो  त मा. शासनाकडील, िश ण िवभाग, पणु े याचंेकडील तसेच मा  यिमक 
िश ण िवभाग, िज हा प रषद अहमदनगर (उपरो  त यातील अनु मे अनु मांक ०७, ०८, ०९ व १० नसुार) 
या िविवध प ात नमदु केले माण,े ी साईबाबा क  या िव ामंिदरव किन  ठ महािव ालय,िशड  या िवभागाच े
मु  या  यापक या पदावर पनु  चः सवेाजे  ठ मिहला िशि केची नेमणकू करणते येऊन, याबाबतचा अहवाल सादर 
करणबेाबत कळिवणते आललेे आह.े  
 तथापी, वर स ःि थतीत अ.नं. ०१ म ये नमदु केले माण,े ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर, 
सहा यक िशि का यांचेिव  द आले  या िविवध त ारीनसुार, यांची खाते चौकशी सु  असनू,सदरील खाते 
चौकशी पणु होऊन अिंतम िन कष अहवाल/अिंतम िनणय अहवाल येण ेबाक  आह.े  
 उपरो  त सव बाब चा िवचार करता, स या ी साईबाबा क या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय, 
िशड  म य ेकायरत असणा-या सवेा जे  ठ सहा यक िशि का ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर यांची सेवा 
जे तेनसुार पनु  चः ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय या िवभागा  या मु  या  यािपका या 
पदावर नेमणकू करणते यावी िकंवा कसे याबाबत यथोिचत िनणय होणकेामी मा. यव थापन सिमतीचे सभपेढु े
िनणयाथ सादर. 

िनणय .७५७ यावर सिव तर चचा होऊन,  ी साईबाबा क या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय, िशड  म ये कायरत 
असणा-या सहा यक िशि का ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर यांच ेिव  द आले  या िविवध त ारीनसुार 
यांची खाते चौकशी सु  अस याने  यांना मु या यापक पदावर पदो नती दणेेबाबतचा िवषय थिगत ठेव यात 

यावा व तसे शासनास कळिव यात यावे, असे ठरले.                              (कायवाही- सामा य शासन िवभाग)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३१ माह ेजून-२०१८ ते स टबर-२०१८ या कालावधीम य े ा  झाले या मालाच ेिविवध योगशाळेमाफत करणते 
                          आले या तपास यांच ेअहवाल मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर. 

ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८.१०.२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय . ८०० अ  वये “यापुढे मोतीचरु 
लाडु साद िनम ती करीता खरेदी करणते येत असले  या गावरान तुपाच े  यके नमु  याची तपासणी अ  वमधे 
इिंज नीअस अॅ  ड क  सलटंटस नािसक, या NABL मा  यता ा  त योगशाळेकडुन क न घे  यात यावी”, अस े
ठरलेले आह.े 

खरेदी िवभागाच े िद.१४.०७.२०१७  रोजीचे िटपणी वरील िनदश नसुार सं  थानला ा  त होणा-या 
गावरान तपु व खा तेलाची तपासणी रा  य/ क  शासना  या योगशाळेमधनू क न घेणबेाबत िनदश झालेले 
आहते. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३१.०८.२०१६ रोजीच े सभेतील िनणय .६३७ अ  वय े “सं  थानसाठी 
िकराणा माल अथवा इतर  या सािह  यां  या नमु  यांची लॅब तपासणी कर  यात येते अशा लॅब तपास  यांचा 
अहवाल सभेसमोर सादर कर  यात यावा”, असे ठरलेले आह.े  

संदभ य िनणयांनसुार, गावरान तपुाचे स  याचे पुरवठादार हष े श डेअरी ॉड  ट्स ा. िल., हरी ार, 
यांचेकडून ा  त होणा-या तूपाची तपासणी सं  थानच े योगशाळेसह अ  वमेध इिंज नीअस अॅ  ड क  सलटंटस 
नािसक (NABL Lab) व िज  हा आरो  य योगशाळा (शासक य योगशाळा) यांचेकडून करणते येत आह,े 
तसेच आव  यकतेनसुार क  ीय खा  ो ोिगक अनसंुधान सं  थान, मैसरू, यांचेकडूनही तपासणी करणते यते 
आह.े तसेच खा तेलाची तपासणी सं  थानचे योगशाळेसह शासक य योगशाळेकडून करणते येत आह.े 

उपरो  त िनणयानुसार िद.०२.०६.२०१८ पयतचे सव योगशाळा तपासणी अहवाल यापवु  मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणते आलेले आहते. आता सं  थानला िद.०३ जून २०१८ ते ३० स  टबर 

२०१८ या कालावधीम  य े ा  त झाले  या गावरान तुप व खा तेलाचे िविवध योगशाळमाफत करणते आले  या 
तपास  यांचे अहवाल तपिशलवार प रिश  ठासह यासोबत सादर केले आहते.   

अ) उपरो  त तपासणी अहवालामं  य े१) ादिेशक आरो  य योगशाळा, औरंगाबाद, (शासक य 
योगशाळा) यांच े बॅच न.ं ३३/ िद. ०९.०८.२०१८ चे तपासणी अहवालांम  य े “The Above Submitted 

Sample’s does not conform to the standards of Ghee as per Food Safety standards (Food 
Products & Food Additives) Regulations 2011.” असा शेरा/ अिभ ाय नमदु आह.े तर २) िज  हा 
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आरो  य योगशाळा, नािसक, (शासक य योगशाळा) यांचे बॅच न.ं २५/ िद.२४.०६.२०१८, बचॅ न.ं २६/ 
िद.२६.०६.२०१८ व बॅच न.ं ३५/ िद.२१.०८.२०१८ या तीन बॅचचे तपासणी अहवालाम  य े “The Above 
samples of Ghee do not conform to the standards of ghee as per F.S.& S. Act 2006. & 
there Regulations 2011.” असा शेरा/ अिभ ाय नमदु आह.े तसेच 3) क  ीय खा  ो ोिगक अनसंुधान 
सं  थान, मैसरू, यांचे सोबत  या तपासणी अहवालांम  य े सू  प  ठ अिभ ाय नमदु नाही. तसेच  यांनी बॅच न.ं 
२३,२४,२५,२६,२८,२९ व ३० या बॅचची BRR तपासणी केलेली नाही. याबाबत  यांना ई-मेल केला असता, 
 यांनी BRR तपासणीचे मिशन बंद आह,े ते पवुवत सु  झा  यानतंर तपासणी अहवाल अ यावत क  अस े

िद.०४.०९.२०१८ रोजीच े ई-मेल ारे सं  थानला कळिवलेले आह.े  
ब) अ  न सरु ा व मानके कायदा २००६, (िनयम व िनयमन २०११) नसुार िबगर कापसू उ  पादीत े  

(Areas, other than cotton track areas) साठी BRR हा ४० ते ४३ इतका तर कापसू उ  पादीत े  
(Cotton track areas) साठी तो ४१.५ ते ४५ इतका असण ेआव  यक असते. मा  क  ीय खा  ो ोिगक 
अनसंुधान सं  थान, मैसरू, बॅच न.ं३४, िद.१२.०८.२०१८ चे तपासणी अहवालांम  य े BRR ४३.१ अस  याचे 
िनदशनास येत आह.े तथािप, गावरान तपुाच ेस  याचे परुवठादार हष े श डेअरी ॉड  ट्स ा. िल., हरी ार, ह े
उ  तराखंड रा  यातील उ  पादक आहते. अ  न सरु ा व मानके काय ानसुार उ  तराखंड ह ेकापसू उ  पादीत े  
(Cotton track areas) म  य े येत नाही,  यामळेु तेथील उ  पादीत गावरान तुपाचा BRR हा ४० ते ४३ या 
दर  यान असण ेगरजचेे आह,े मा   यांचे तपुाचे BRR हा ४३.१ अस  याने तो अ  न सरु ा व मानके काय ाच े
norms म  य ेबसत नाही. 

क) उव रत सव योगशाळांचे तपासणी अहवालाम  य ेउपरो  त कालावधीतील सव बचॅचे गावरान तुप 
व खा तेल अ  न सरु ा व मानके कायदा २००६, (िनयम व िनयमन २०११) नसुार conform अस  याचे नमदु 
आह.े तसेच भांडार िवभागातनू उपरो  त सव बॅचच ेगावरान तुपाचा साठा िवनात ार संपलेला आह.े  
तरी उपरो  त अ, ब व क माण ेतपासणी अहवाला  या झरेॉ  स ती (पा.नं. १ ते ४४) व िद.२७.११.२०१८ 
रोजीचे तपिशलवार प रिश  ठ (पा.नं. १ ते ७) मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेअवलोकनाथ/ िनणयाथ सादर. 

िनणय .७५८ यावर सिव तर चचा होऊन, माह ेजून-२०१८ त ेस टबर-२०१८ या कालावधीम य े ा  झाले या मालाच ेिविवध 
योगशाळेमाफत कर यात आले या तपासणी अहवालाच ेअवलोकन क न यांची न द घे यात आली. 

   (कायवाही- भांडार िवभाग)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३२ िडसबर मिह याकरीता पेपर कप खरेदी करणे व पढुील कालावधीसाठी पेपर कप वापराऐवजी उिचत पयाय  
                           िनवडणबेाबत. 

ताव-  म.ेवधमान िसरॅिमक, िशड  यांनी िद.३०.११.२०१८ चे प ा  वये खालील माण ेिवनतंी केली आह.े  
वरील सदंभानसुार २,३६,००,०००/- दोन कोटी छ  तीस लाख मा  पेपर कप परुिवणकेामी वािषक 

परुवठा आदेश िदला होता. िनयमा माण ेसरु ा अनामत र  कम भ न मी सं  थानला करारनामा क न िदलेला 
आह.े 

सदर परुवठा आदशेा माण े मी सं  थानला आज अखेर पयत पेपर कप परुिवले आहते. पेपर कपची 
िनिवदा भरतांनी ित नग ०.३१ पसेै दर िदले होते. या दराम  य ेमी ना नफा ना तोटा या त  वावर ी साईबाबांची 
सेवा घडावी या उ शेाने िदले होते. तथािप महारा   शासनाने संपणु रा  याम  य े  लिॅ टक्  बंदी नेमक   याच 
दर  यान लाग ू के  यामळेु पपेर कप साठी लागणारे रॉ मटेरीयलची मागणी मोठया माणावर वाढली व  याचा 
प रणाम सदर मटे रयलच ेबाजाराम  य ेमोठया माणात शॉटज झाले. मागणी जा  त व परुवठा कमी  यामळेु सदर 
मटे रयलचे दर ही मोठया माणात वाढले. तरी सु  दा मी रॉ मटेरीयल उपल  ध क न पाच ते सहा मिहन े
सं  थानला पेपर कप परुवठा कर  याचा य  न केला. परंतु आता रॉ मटे रयलचे खरेदीचे दर व सं  थानकडून पेपर 
कपचा िमळणारा दर याम  य े मोठया माणात तफावत िनमाण झाली आह.े  यामळेु माझे मोठया माणावर 
आिथक नकुसान होत आह.े 

वरील माण ेनमदु स  य प रि थती िवचारात घतेा मी सं  थानला िवनतंी क  इि छतो क , सदर परुवठा 
आदशे िद.२२.०५.२०१८ रोजी जा.न.ंएसएसएसटी/वशी-८८०/२०१८ र  करावा ही न  िवनतंी. 

सं  थाननी याकामी ई-िनिवदा ि या न  यान ेकरावी अशी माझी िवनतंी आह.े माझे वरील प रि थतीचा 
सहानुभिूतपवुक िवचार होऊन मला देय असलेली बीले व सरु ा अनामत र  कम परत िमळावी ही न  िवनंती. 
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सदर अजाबाबत  वतं   ताव सादर कर  यात येत आह.े तथािप म.ेवधमान िसरॅिमक,िशड  यांनी पेपर 
कपचा परुवठा करणेस असमथता दशिवलेमळेु पुढील माण े  तािवत कर  यात येत आह.े  

सं  थानकडून साईभ  तांना कॅ  टीन सवेा उपल  ध क न दे  यासाठी पपेर कपचा वापर केला जात आह.े 
सदर पेपर कपला आतील बाजुने पॉली कोट ग असते. याम  य े  लॅि टकचा थर असतो  हणनू सदर पपेर कपच े
नमनेु मा.सद  य सिचव, महारा   दषुण िनय ंण मंडळ, मुंबई यांचकेडे सदर पेपर कप वापराबाबतच ेमागदशन 
िमळणसेाठी सादर केलेले आह.े तथािप  यांचेकडून अदयाप मागदशन ा  त झाललेे नाही.  

शासनान े िद.३०.०६.२०१८ रोजी अिधसचूना काढलेली आह े  याम  य े खालील बाबी ितबंधीत 
के  या आहते. 

१४. “म  टीलेअर (बह  तरीय पॅकेज ग)”  हणजे पकेॅज ग मटे रयल क   याम  य,े कमीतकमी एक  तर 
पला  टीकचा असतो तसेच  याम  य े एक िकंवा अिधक  तर कागद/धातू/बोड/अॅ  यिुमिनयम फॉईल लॅिमनटेेड 
 व पात िकंवा कोए  सटुडे्ड  व पात असतो. 

१५. “  लाि टकचा एक  तर असलेला पु ा िकंवा पेपर-अधो रत खोका”  हणजे व/ अ  न व पेय 
पदाथ (उदा.दु  धज  य,रस इ.) सरुि त व आरो यदायी वापरासाठी वापर  यात येणारा खोका क   याम  य ेपेपरबोड 
हा ाथिमक घटक असतो व एक िकंवा जा  त  तर  लाि टक, फॉईल इ  यादीचा असतो.  

वरील तरतुद चा िवचार करता स  या वापरात असलेले पेपर कपला आतील बाजनु ेएक  लाि टकचा 
थर अस  यामळेु न  याने सदर पेपर कपची िनिवदा काढुन खरेदी करण ेउिचत होणार नाही.  यासाठी पयायी िचनी 
मातीच ेकप/ काचचेे  लास/ मातीचे बोळके वगरेै पयाय आहते. तथािप याम  य ेमातीचे बोळके एवढया मोठया 

माणावर उपल  ध होतील क  नाही याबाबत शंका आह.े तसचे वरील तरतुदीनसुार शासना  या अिधिनयमाच े
क ेत काही पेपर कप उपल  ध अस  यास  याचा िवचार करता येईल. िचनी मातीच े१०० िमली कपची अदंाज े
िकंमत .१५/- ती नग तर ५० िमली कपची िकंमत .१०/- ती नग तर काचेच १०० िमली  लासची िकंमत 

.५/- ती नग आह.े  
म.ेवधमान िसरॅिमक, िशड  यांनी ऑ  टोबर मिह  यात पुरेशा माणात पपेर कपचा परुवठा केललेा 

न  हता.  यावेळी दरप के मागवनू ०.३६ पैसे ती नग दराने म.ेपाथ एंटर ायजेस, औरंगाबाद यांचकेडून पपेर 
खरेदी केल ेहोते व िनिवदा दरापे ा जादा आलेला खच म.ेवधमान िसरॅिमक, िशड  यांच ेबीलातून वसलु केललेा 
होता.  या माणचे िडसबर २०१८ मिह  याम  य े आव  यक असणारे पेपर कप खरेदी क न जादा यणेारा खच 
म.ेवधमान िसरॅिमक, िशड  याचंकेडून वसलु करता यईेल. साईभ  ताचंी िडसबर-२०१८ नाताळ  या सु ीम  य े
म  य ेमोठया माणावर गद  अ पिे त असलेमळेु साईभ  तांना कॅ  टीन सेवा दणेसेाठी साधारण ३०,००,००० पेपर 
कप लागतील. अस ेकॅ  टीन िवभागाने दरु  वनीव न कळिवल ेआह.े  

म.ेवधमान िसरॅिमक,िशड  यांनी अचानक पपेर कपचा परुवठा थांबिव  यामळेु व वरील अिधसचुनतेील 
तरतुद चा िवचार करता नवीन िनिवदा ि या व दरप के मागिवणे उिचत होणार नाही.  यामळेु साईभ  तानंा 
कॅ  टीन सेवा दे  यासाठी वरील खरेदी केलेले ०.३६ पैसे ती नग दरप क दराने िडसबर-२०१८ करीता 
३०,००,००० पेपर कप खरेदी करावेत अस े मत आह.े याकामी रक्  कम .१०,८०,०००/- मा  खच येईल. 
थोड  यात िनिवदा दरान े ०.३१ पैस े ती नग माण े िवचार के  यास सदर पेपर कप खरेदीकामी पय े
१,५०,०००/- मा  जादा खच येईल. ही जादा आलेली खचाची र  कम म.ेवधमान िसरॅिमक, िशड  यांच े
सं  थानकडून दये असणारी बीले रक् कम .१,२७,१००/- + सरु ा अनामत र  कम .२,१९,४८०/- अस ेिमळून 
३,४६,५८०/- मधनू वसलु करता येईल. तरी, 
अ-  िडसबर मिह  याकरीता ३०,००,००० नग पपेर कप वरील दरप कातील ०.३६ पैसे दरान े म.ेपाथ 

एंटर ायजेस,औरंगाबाद यांचेकडून खरेदी करणसे व याकामी येणा-या र  कम .१०,८०,०००/- मा चे 
खचास मा  यता िमळणसे व जादा खचाची र  कम वर नमदू के  या माण ेम.ेवधमान िसरॅिमक, िशड  
यांचेकडून वसलु कर  यास, 

ब-  साईभ  तानंा चहा, कॉफ  व दधु  उपल  ध क न देणेसाठी िचनी मातीचे कप/ काचेच े  लास/ मातीच े
बोळके अगर उिचत पयायाबाबत िनणय होणसे, 

वरील “अ” व “ब” बाबत उिचत िनणय होणसेाठी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेत िनणयाथ सादर. 
िनणय .७५९ यावर सिव तर चचा होऊन, म.ेवधमान िसरॅिमक,िशड  यांनी पपेर कपचा परुवठा करणसे असमथता 

दशिव यामळेु माह े िडसबर-२०१८ करीता ३०,००,००० नग पेपर कप ०.३६ पैसे दराने म.ेपाथ एंटर ायजेस, 
औरंगाबाद यांचेकडून खरेदी करणसे, याकामी येणा या र कम .१०,८०,०००/-मा चे खचास व सदर पेपरकप 
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खरेदीकामी येणारा जादा खच र कम .१,५०,०००/-मा  म.ेवधमान िसरॅिमक, िशड  यांचेकडून वसलु कर यास 
मा यता दे यात आली.  

  स ि थतीत शासनाच े िद.३०.०६.२०१८ रोजी या अिधसचुनेनसुार अनु ेय/ वापरास परवानगी 
असलेले पेपरकप खरेदी करणकेामी तातडीने िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी, असे ठरले. 

     (कायवाही- खरेदी िवभाग)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३३ म.े मतृी पॉड ट्स ा.िल.अबंाला यांनी सं थानिव द राहाता/कोपरगाव येथील मे. यायालयात दाखल केलेले  
                          दा याच ेस ि थती व सरु ा अनामत र कम परत करणबेाबत. 

ताव-  म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांनी सं  थानिव  द राहाता येथील  यायालयात दाखल केलेला 
दावा म.ेिस  हील जज, वरी  ठ  तर, कोपरगांव येथील  यायालयात वग झाला होता. सदर दावा म.े  मतृी ॉड  ट्स 

ा.िल., अबंाला यांनी मागे घतेलेला आह.े याबाबत  या सट फाईड ती िद.१९.११.२०१८ रोजी ा  त झाले  या 
आहते.  
  सदर करणाची व  तुि थती खालील माण-े 

सन २०१७-१८ चे शु  द तपू खरेदी परुवठादार म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल.,अबंाला यांनी परुिवले  या 
शु  द तूपाचे  लॅब रपोट्सबाबतचा  ताव सं  थान  या भांडार िवभागामाफत मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक 
२३.१०.२०१७ चे सभेत सादर केला होता, याम  य े मे.  मतृी ॉड  ट्स ा.िल.,अबंाला यांचेकडून तुप खरेदी 
थांबव  याचा िनणय घे  यात आला होता.   

मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १४.११.२०१७ चे सभेत पवुवत परुवठा आदेश िमळ  याची सम  
िवनंती केली होती. तथािप सभेन े  यांना परुवठा आदेश दतेा येणार नाही,  परंत ु  यांचा काळया यादीत समावेश 
कर  याची अट िशथील क न यापढुील गाईच ेतूप खरेदीकामी  या ई-िनिवदा ि येम  य ेसहभागी होणसे  यांना 
मभुा दे  यात यावी असा िनणय घतेला होता.   

मा.  यव  थापन सिमतीच े सदर िनणयानुसार म.े  मतृी ॉड  टस ा.िल., अबंाला यानंा सं  थानकडून 
जा. ं एसएसएसटी/वशी-खरेदी/४२९८/२०१७ िद.१६/११/२०१७ नसुार  यांचे परुवठयाची मदुत सपंलेबाबत व 
 यांचा पढुील तपू परुवठा थांबवायचा िनणय घेतलेबाबत कळिवणते आले होते.   

सं  थान  यव  थापन सिमतीच े िद.१४/११/२०१७ चे सभतेील िनणयानुसार तपू खरेदीकामीचे  नवीन    
ई-िनिवदा ि येत म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांना सहभाग घे  याची संधीही दे  यात आली होती. परंत ु
तांि क िनिवदेम  य ेआिथक बाबीबाबतची उिचत कागदप े ऑनलाईन सादर न के  यामळेु ते अपा  ठरले होते. 
 यामळेु व मागील िनिवदतेील पढुील कालावधीसाठीचा परुवठा आदशे  यांना न िमळालेमळेु, या 

सं  थानिवषयी  या रागातनूच  यांनी िदनांक २६.१२.२०१७ रोजी सं  थानिव  अबंाला (ह रयाणा)  यायालयात 
अनािधकारे परुवठा आदेश र  केला व सं  थानला तपु परुवठा करणचेा  यांचा आदेश कायम करणबेाबत व 
सं  थान  या तुपाचे नवीन ई-िनिवदा खरेदी ि येस  थिगती िमळावी, याबाबत दावा .३६२७/२०१७ दाखल 
केला होता. याबाबत सं  थाननेही वेळीच उिचत कागदप ांसह मा.  यायालयात  हणण ेसादर केलेमळेु, म.े  मतृी 

ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांना मनाईहकुम िमळाललेा न  हता. तसचे सं  थानन ेअबंाला येथील म.ेकोटात  हणण े
सादर केलेनतंर  म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांनी अबंाला कोटात दाखल केललेा दावा मागे घेऊन राहाता 
येथील म.े  यायालयात याबाबत दावा दाखल केला आह.े 

सं  थानने म.े  मतृी ॉड  टस ा.िल., अबंाला यांनी परुिवललेे शु  द तपू १६३९.६२ ि वंटल  यांची 
ि वंटलची एकुण िकमत र  कम .६,४९,२८,९५२/-  यांना आदा केलेली आह.े 
म.े  मतृी ॉड  टस ा.िल., अबंाला यांची  सदर शु  द तूप परुवठयापोटी एकूण िदले  या परुवठा आदशेा  या ३ 
ट  के र  कम .३३,२६,४००/- सं  थानकडे जमा आह.े  यांनी सदर सरु ा अनामत र  कम परत िमळणचेी 
सं  थानकडे लेखी मागणी केलेली नाही.  

 म.े  मतृी ॉड  टस ा.िल., अबंाला यांनी म.ेअबंाला येथील  यायालयात  सं  थानिव  द दावा दाखल 
केलेमळेु व ही बाब  याय िव  ट अस  यामळेु  यांची सं  थानकडे असलेली सरु ा अनामत र  कम 
.३३,२६,४००/- परत करणबेाबत सं  थानच े िवधी स  लागार अडॅ. ी.िनतीन भवर यांचे मागदशन/स  ला 

घे  याचे ठरले होते.  यांनी सदर र  कम परत कर  याऐवजी सं  थानकडे  जमा राह देणबेाबत स  ला िदला होता. 
याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.७/३/२०१८ चे सभेत म.े  मतृी ॉड  टस ा.िल., अबंाला यांची 

सं  थानकढे जमा असलेली सरु ा अनामत र  कम .३३,२६,४००/- परत करावी अगर कस?े याबाबत सं  थानच े
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वक लांनी िदलेले अिभ ायासह  ताव सादर कर  यात आला होता.  त्  यावर िनणय ं .१६३ अ  वय ेसदरह बाब 
 याय िव  ट अस  यामळेु मे.  मतृी ॉड  टस ा.िल., अबंाला याचं े शु  द तपू परुवठयापोटी सं  थानकडे जमा 

असले  या सरु ा अनामत र  कम परत करणबेाबतचा उपरो  त  ताव अमा  य करणते आला. असा िनणय झाला 
होता. 

तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६.०९.२०१८ चे सभेत म.े  मतृी ॉड  टस ा.िल., अबंाला यांनी 
सं  थानिव  द राहाता येथील म.े  यायालयात दाखल केले  या सदयि थतीबाबतचा  ताव अवलोकनाथ व 
मािहतीसाठी सादर केला होता  यावर िनणय ं .५६५ अ  वये सदरह बाब  याय िव  ठ अस  यामळेु मे.  मतृी 

ॉड  टस ा.िल., अबंाला यांचे शु  द तूप परुवठयापोटी सं  थानकडे जमा असलेली सरु ा अनामत र  कम परत 
दऊे नय,े अस ेठरल ेमा  दा  याचा अिंतम िनकालानंतर याबाबत िनणय घेता येईल. असा िनणय झाला होता.  

म.े  मतृी ॉड  टस ा.िल., अबंाला यांनी संसथानिव  द राहाता येथील म.े  यायालयात दाखल केललेे 
दा  याम  य े सं  थान पॅनलवरील अडॅ  होकेट ी.ग दकर यांनी सं  थानची बाज ू मांडलेली आह.े  राहाता यथेील 
मा.  यायालयातही सं  थानचे वक लांनी उिचत  यायालयीन पतूता केलेली आह.े   यांना आव  यक ती मािहती व 
कागदप े परुिव  यात आली होती. सदर दावा कोपरगांव येथील  यायालयात वग होईल अशी मािहती सं  थानच े
वक लांनी िदललेी होती.  यानसुार सदर दावा म.ेिस  हील जज, वरी  ठ  तर,कोपरगांव यांचे  यायालयात वग 
झाला होता.  याम  य े िद.२६.१०.२०१८ रोजी म.े  मतृी ॉड  टस ा.िल., अबंाला यांनी सदर दावा काढुन 
घेणसेाठी अज िदला होता. यावर म.ेकोटाने “In view of pursis exh-9 and say of Deft. Eh 12, suit is 
withdraw by Plaintiff vide exh.9, hence suit is disposed of CF be refunded as per rules.” 
अस ेिनदश िदलेले आहते.  

 ताव– वरील नमदू के  या माण े सं  थान या िव  द दाखल केले  या कोट केसम  य े म.े  मतृी 
ॉड  ट्स ा.िल अबंाला यांनी दावा माग ेघेणचेा कोपरगांव येथील म.े  यायालयात अिंतम िनणय झालेला आह.े 
 यास अनसु न सदर बाब मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेत मािहतीसाठी सादर करणसे व  म.े  मतृी ॉड  टस 
ा.िल., अबंाला यांची सं  थानकडे जमा असलेली सरु ा अनामत र  कम .३३,२६,४००/- परत करावी अगर 

कस?े याबाबत िनणय होणसेाठी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर. 
िनणय .७६० यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान या िव  द दाखल केले  या कोट केसम  य े म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल 

अबंाला यांनी दावा मागे घणेचेा कोपरगांव येथील म.े  यायालयात अंितम िनणय झालेला अस यान े  मे.  मतृी 
ॉड  टस ा.िल.,अंबाला यांची सं  थानकडे जमा असलेली सुर ा अनामत र  कम .३३,२६,४००/-मा  मधनु 

सदर कोट केसम ये सं थानला आलेला खच वसलु क न उवरीत र कम यांना  परत कर यास मा यता दे यात 
आली.                                                                                                    (कायवाही-  खरेदी िवभाग)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३४ म.ेवधमान िसरॅिमक यांनी पेपर कप परुिवणसे असमथता दशिवलेमळेु सरु ा अनामत रकमेबाबत व यांचेवर  
                           करावयाच ेकारवाईबाबत. 

ताव-  म.ेवधमान िसरॅिमक, िशड  यांनी िद.३०.११.२०१८ चे प ा  वये खालील माण े िवनंती केली आह.े  
वरील सदंभानसुार २,३६,००,०००/- दोन कोटी छ  तीस लाख पपेर कप परुिवणकेामी वािषक परुवठा 

आदशे िदला होता. िनयमा माण ेसरु ा अनामत र  कम भ न मी सं  थानला करारनामा क न िदलेला आह.े 
सदर परुवठा आदशेा माण े मी सं  थानला आज अखेर पयत पेपर कप परुिवले आहते. पेपर कपची 

िनिवदा भरतांनी ती नग ०.३१ पसेै दर िदले होते. ह ेदर मी ना नफा ना तोटा या त  वावर ी साईबाबांची सवेा 
घडावी या उ शेान े िदल े होते. तथािप महारा   शासनान ेसंपणु रा  याम  य े  लॅि टक्  बदंी नमेक   याच दर  यान 
लाग ूके  यामळेु पेपर कपसाठी लागणारे रॉ मटेरीयलची मागणी मोठया माणावर वाढली व  याचा प रणाम सदर 
मटे रयलचे बाजाराम  य ेमोठया माणात शॉटज झाले. मागणी जा  त व परुवठा कमी  यामळेु सदर मटे रयलचे दर 
ही मोठया माणात वाढल.े तरी सु  दा मी रॉ मटेरीयल उपल  ध क न पाच ते सहा मिहने सं  थानला पेपर कप 
परुवठा कर  याचा य  न केला. परंतु आता रॉ मटे रयलच ेखरेदीचे दर व सं  थानकडून पेपर कपचा िमळणारा दर 
याम  य ेमोठया माणात तफावत िनमाण झाली आह.े  यामळेु माझे मोठया माणावर आिथक नकुसान होत आह.े 
वरील माण ेनमदु स  य प रि थती िवचारात घेता मी सं  थानला िवनंती क  इि छतो क , सदर परुवठा आदशे 
िद.२२.०५.२०१८ रोजी जा.नं.एसएसएसटी/वशी-८८०/२०१८ र  करावा ही न  िवनंती. 

सं  थाननी याकामी ई-िनिवदा ि या न  यान ेकरावी अशी माझी िवनतंी आह.े माझे वरील प रि थतीचा 
सहानुभिूतपवुक िवचार होऊन मला देय असलेली बीले व सरु ा अनामत र  कम परत िमळावी ही न  िवनंती. 
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सदर करणाची व  तुि थती खालील माण-े 
सन २०१८-१९  या िकराणामाल व इतर अनषंुिगक सािह  या  या खरेदी िनिवदसे अनसु न म.ेवधमान 

िसरॅिमक,िशड  यांना २,३६,००,००० पेपर कप ०.३१ पैसे ती नग दरान ेपरुिवणकेामी  जा.न.ंएसएसएस/वशी-
खरेदी/८८०/२०१८ िद.२२.०५.२०१८ अ  वये वािषक परुवठा आदशे दे  यात आला आह.े तसेच  यांनी 
िद.२९.०६.२०१८ रोजी  यांनी सं  थानला करारनामाही क न िदललेा आह ेव सदर परुवठा कर  याची हमी  हणनू 
र  कम .२,१९,४८०/- सरु ा अनामत सं  थानकडे र  कम भरलेली आह.े िद.०४.०६.२०१८ पासनू म.ेवधमान 
िसरॅिमक यानंी परुवठा सु  केला होता. ते  हापासनू  वतं  पेपर कपचा खालील माण ेपरुवठा केलेला आह.े 

 
 मिहना परुवठा चलन परुिवललेे कप 
जून ४०,००,००० १५,७३,१०० 
जुल ै ४१,००,००० १९,१४,००० 
ऑग  ट २०,००,००० १९,४१,००० 
स  टबर - १५,१५,००० 
ऑ  टोबर ४२,००,००० १३,५५,००० 
नो  हबर - ४,१०,००० 

एकुण ८७,०८,१०० 
 

वरील परुवठा सु  असताना कॅ  टीन िवभागान ेिद.१७.०९.२०१८ व िद.२८.०९.२०१८ चे प ाने परेुशा 
माणात पेपर कपचा परुवठा होत नस  याचे तसचे पेपर कप िलकेजचे माण खपू अस  याचे व िलकेज कप 

बदलून घेणबेाबत कळिवले होते.  
 यास अनसु न म.ेवधमान िसरॅिमक,िशड  यांना इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-खरेदी/३३४६/२०१८ 

िद.०९.१०.२०१८ नसुार सं  थानला पपेर कप परेुसा माणात परुवठा करणकेामी ते गंभीर िदसनू येत नाही. तसचे 
मोठया माणावर िलकेज पेपर कपचा परुवठा होत अस  याचे व िलकेज पेपर कप बदलनू दणेे वगरेै बाब बाबत 
कारण ेदाखवा नोटीस देऊन खलुासा मागिव  यात आला होता. तसेच उिचत पतूता न झा  यास करारना  या माण े
उिचत कारवाई करणबेाबतही  यांना कळिव  यात आले होते.  

म.ेवधमान िसरॅिमक,िशड  यांनी िलकेज झालेले सव पपेर कप बदलून िदलेबाबत कॅ  टीन िवभागान े   
िद.२२.१०.२०१८ चे प ान ेकळिवले आह.े  

म.ेवधमान िसरॅिमक, िशड  यांनी िद.२९.१०.२०१८ अखेर फ  त ६,६०,००० पेपर कपचा परुवठा 
केलेला आह.े  यांचेकडे पपेर कप िश  लक नसलेमळेु भ  तांना सेवा दे  यात अडचण येऊ नये  हणनू राहाता व 
औरंगाबाद येथनू सं  थानला तातडीने पपेर कप खरेदी करावे लागले आहते. तसेच यापवु ही दोनदा  थािनक 
दकुानदारांकडून पेपर कप खरेदी करावे लागले होते.  यापैक  राहाता व औरंगाबाद येथील परुवठाधारकांचे काही 
पेमट म.ेवधमान िसरॅिमक,िशड  यांनी केललेे नाही. ते सं  थानकडे पाठपरुावा करीत आहते. ती र  कमही 
संबंिधतांना आदा करणबेाबत म.ेवधमान िसरॅिमक यांना कळिवता येईल.  

सं  थानचे वरील नोटीसीस अनसु न  यांनी सं  थानला िदलेले िद.१६.११.२०१८ चे प ा  वये िदले  या 
खलुाशाम  य े “  यांनी ना नफा ना तोटा या त  वावर आ  ही साई  या चरणी सं  थानला पणुपण े परुवठा करण े
बंधनकारक अस  याचे कळिवल े होते.” तथािप दर  यान  या काळात  यांनी लगेचच िद.३०.११.२०१८ चे 
प ानवये  यांचा पेपर कपचा परुवठा आदशे र  कर  याची व  यांना देय असलेली बीले व सरु ा अनामत र  कम 
परत िमळणचेी िवनतंी केली आह.े 

म.ेवधमान िसरॅिमक,िशड  व सं  थान यांचेम  य े िद.२९.०६.२०१८ रोजी झाले  या करारना  यातील 
तरतुदीसबंंधीचा तपिशल खालील माण-े 

१- वरील तपिशला माण ेपरुवठा करणसेाठी परुवठा कालावधी परुवठा आदेशा  या तारखेपासनू ते ३१ 
माच २०१९ असा राहील. या कालावधीत पाट  नं.१ यांच ेमागणीनसुार माल पाट  नं.२ यांनी नमु  याबरहकुम व 
मंजरू केले  या दराने पॅिकंग व फॉरवड गंसह  वखचाने पाट  नं.१ सं  थानचे िशड  येथील भांडारात पोहोच 
करावयोच आहते. पेपर कप वर GST, जकात तसेच अनलोड ग, वाराईचा खच पाट  न.ं२ यांनी करावयाचा 
आह.े 
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५- िदले  या मदुतीत पाट  न.ं२ यांचेकडून पेपर कपचा परुवठा न झा  यास पाट  न.ं१ यांना बाजारातनु 
बाजारभावाने आव  यक वाटेल िततके िकंवा िदले  या आदशेाइतके पपेर कप खरेदी करता येतील. अशा 
खरेदीसाठी दया  या लागणा-या/लागले  या जादा रकमेची संपणू भरपाई पाट  न.ं२ यांचे कोण  याही बीलातनू 
अथवा सरु ा अनामत रकमतेून वसलू करणते येईल. अनामत रकमेतून भरपाई क न घतेलेस पाट  नं.२ यांना 
पवुवत कपात केले  या रकमेइतक  अनामत र  कम पाट  न.ं१ सं  थानकडे भरावी लागले. 

१०- पाट  नं.२ यांनी पपेर कपचा पुरवठा करावयाच ेनाकार  यास अथवा परुवठा न के  यास पाट  न.ं१ 
यांना बाजारभावान ेअथवा फेर िनिवदा ि या क न पपेर कप खरेदी कराव ेलाग  यास जादा येणा-या खचाची 
नकुसान भरपाई पाट  न.ं२ यांचकेडून वसलु केली जाईल. तसेच पपेर कप परुवठयासाठी पाट  न.ं२ यांना पढुील ३ 
वषासाठी काळया यादीत स मािव  ट केले जाईल. 

२२- पाट  न.ं२ यांनी परुवठा आदशेातील पपेर कप पुरवठा चलना माण ेमदुतीत परुिवले नाही तर पाट  
नं.१ ह ेखालील माण ेदडंा  मक कारवाई करतील. 

अ- परुवठा न केले  या पेपर कपची िकंमत .२ लाखापे ा कमी अस  यास- ती आठवठा ०.५   
ट  के दरान ेजा  तीत जा  त १० ट  केपयत.  

ब- परुवठा न केले  या पपेर कपची िकंमत .२ लाखापे ा जा  त अस  यास- ती आठवडा ०.५० 
ट  के दरान ेजा  तीत जा  त ५ ट   यापयत. 

२३- उपरो  त शत  व अटीत काही बदल, सधुारणा करण े वा जादा अटी-शत  िविहत कर  याचा 
अिधकार पाट  न.ं१ सं  थानच े  यव  थापनान े राखनु ठेवलेला आह.े पाट  न.ं२ िनिवदाधारकाची कोणतीही 
अट/अटी सं  थानवर बंधनकारक राहणार नाही. 

२४- सदर करारना  यातील सव शत  व अटी पाट  न.ं२ यांचेवर बंधनकारक राहतील मा  कोण  याही 
एका अटीचा भंग पाट  न.ं२ यांनी के  यास सदरचा करार पाट  न.ं१ यांना कोणतीही लेखी सचुना न दतेा र  
कर  याचा अिधकार रािहल व तशा परीि थतीत पाट  न.ं२ यांच े काही नुकसान झा  यास याची कोणतीही 
जबाबदारी पाट  न.ं१ यांनी प  करलेली नाही. 

म.ेवधमान िसरॅिमक, िशड  यांनी पपेर कप पुरवठयासाठी असमथता दशिव  यामळेु पपेर कपसाठी निवन 
ई-िनिवदा ि या कर  याचे ठरल े होते. तथािप महारा   शासनाचे िद.३०.०६.२०१८ चे अिधसचूननेसुार पेपर 
कपच े एक थरावरसु  दा  तीबंध अस  यामळेु िडसबर मिह  यासाठी पपेर कप खरेदी करण े व पेपर कप ऐवजी 
उिचत पयाय िनवडणबेाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे  वतं   ताव सादर कर  यात आलेला आह.े तथािप 
म.ेवधमान िसरॅिमक, िशड  यांनी पेपर कपचा परुवठा न के  यामळेु िडसबर-२०१८ करीता केले  या पपेर कप 
खरेदीसाठी सं  थानला येणारे जादा खचाची वसलुी  यांचे बीलातून क न  यावी लागले अस ेमत आह.े  

तरी वरील व  तुि थती िवचारात घेता म.ेवधमान िसरॅिमक, िशड  यांच े सं  थानकडे जमा असलेली 
सरु ा अनामत र  कम .२,१९,४८०/- ज  त करण े व  यांचेवर उिचत कारवाई करणेबाबत पढुील िनणय 
होणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .७६१ यावर सिव तर चचा होऊन, म.ेवधमान िसरॅिमक, िशड   यांनी पपेरकपचा परुवठा बंद के याने करारना यातील 
अटी शत नसुार यांची सं  थानकडे जमा असलेली सरु ा अनामत र  कम .२,१९,४८०/- मा  ज  त क न 
यां या नावाचा पढुील तीन वषासाठी काळया यादीत समावेश करावा, असे ठरले.    (कायवाही- खरेदी िवभाग)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३५  ी साई सादालयास सन २०१९-२० या आिथक वषकरीता लागणारा भाजीपाला खरेदी बाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम माकं १४ (भाग-४) म  य े
महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील २१ 
(१ घ) नसुार भ  तानंा जेवण परुवण ेआिण अ  नछ  चालवण.े 

ा  तािवक :- ी साई सादालयाम  य े सकाळी १०.०० ते रा ी १०.०० या वेळेत साईभ  तांना 
सादभोजनाची सिुवधा परुिवली जाते. तसचे दररोज सरासरी १०००० अ  नपाक टे सादालयामाफत तयार 

करणते येऊन साईभ  तांना अ  प दराम  य ेपरुिवणते यतेात. दनंैिदन सरासरी ४० ते ४५ हजार साईभ  त साद- 
भोजनाचा लाभ घतेात. सादभोजनाम  य े चपाती, परुी, कडधा  य भाजी, पालभेाजी, दाळ- भात िशरा, बफ  
इ.पदाथ िदले जातात.  

मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२५/०२/२०१७ िनणय .२० अ  वये माह े जलैु-२०१७ पासनू 
सादालयास लागणारा भाजीपाला ई-िनिवदा प  दतीन ेखरेदी िवभागामाफत खरेदी क न सादालयास परुवठा 
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करणते यतेो. ी साईबाबां  या दशनाकरीता येणा-या साईभ  तां  या गद वर साद- भोजन सवेा अवलंबनू 
अस  यामळेु आव  यकतेनसुार आठवड्यातून दोनदा (गु वार व रिववार) भाजीपा  याची सादालयामाफत मागणी 
कर  यात येते व  यापा-यांमाफत भाजीपाला थेट सादालयाम  य ेपोहच कर  यात येतो.  

यापुव  सादालयास आिथक वषाकरीता लागणा-या भाजीपाला खचास शासक य मा  यता घऊेन 
सदर  ताव खरेदी िवभागाकडे पढुील कायवाहीसाठी सादर करणते येत होता. परंतू जा.न.ंएसएसएस/वशी-
खरेदी/३२२३/२०१७ िद.१८/११/२०१७ अ  वये “भाजीपाला खरेदीची वािषक मागणी दरवष  सादालय 
िवभागान े ऑ  टोबर मिह  याम  य े िनि त क न,  याचा  ताव तयार क न अदंाजे Quantity व खचास 

शासक य तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत मा  यता  यावी. मा  यतेनतंर प रपणु  ताव दरवष  ३० 
नो  हबरपयत खरेदी िवभागाकडे ई-िनिवदा ि येसाठी पाठिव  याची प  दत ठेवावी” असा खरेदी िवभागान े
कायालयीन आदेश पा रत केलेला आह.े  

सन २०१९-२०२० या आिथक वषाकरीता ी साई सादालयासाठी लागणा-या भाजीपा  याचा 
अदंाजीत खचाचा तपिशल- 

 

अ.
नं. 

तपिशल मागणी 

सन १८-
१९ चे 
सरासरी 

दर(ि व.ं) 

र  कम अ.नं. तपिशल मागणी 

सन १८-
१९ चे 
सरासरी 

दर(ि व.ं) 

र  कम 

  ि वंटल .     प.ै .     प.ै   ि वंटल .     प.ै .   प.ै 
१ बटाटा ३००० १४३३ ४२९९००० १४ िसमला 

िमरची 
५०० १९६२ ९८१००० 

२ कांदा २५०० १४३२ ३५८०००० १५ आ क ५० २६२५ १३१२५० 
३ लसणू ३०० ३३८४ १०१५२०० १६ गाजर १० १८१८ १८१८० 
४ िहरवी िमरची ४५० ३१४३ १४१४३५० १७ आळूपान े २५ ६७५० १६८७५० 
५ वांगी १००० १३७० १३७०००० १८ शेवगा शगा ५ २४५० १२२५० 
६ टोमटॅो ५२५ १४६७ ७७०१७५ १९ म ेथी भाजी ४ १९५० ७८०० 
७ कोथंिबर १०० २८३७ २८३७०० २० काकडी १२ १८०० २१६०० 
८ कोबी १५०० ९३२ १३९८००० २१ भडी ५ २२२५ १११२५ 
९ भोपळा २००० ११८७ २३७४००० २२ रताळे १ २५०० २५०० 

१० डांगर १००० १०८८ १०८८००० २३ बीट ०.५० १५०० ७५० 
११ पालक ३०० १४२५ ४२७५०० २४ लावर २०० १४०० २८०००० 

१२ कढीप  ता ५५ २५०० १३७५०० २५ त डल े १ २०२५ २०२५ 
१३ िलंब ू ५ ३१७५ १५८७५  -- -- -- -- 

       एकुण  र  कम पय-े १९८१०५३० 
अ री र  कम पये- एक कोटी अ या  नव लाख दहा हजार पाचशे तीस मा . 

 
सन २०१८-१९  य  व अपेि त खच तसचे सन २०१९-२० वािषक अदंाजे खच  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.न  तपिशल  र  कम  
१ सन २०१८ -२०१९  य  झालेला खच                                            

एि ल २०१८ ते आ  टोबर २०१८ अखेर  ) 
९०,३०,४०६/- 

२ नो  हबर २०१८ ते माच २०१९ करीता होणारा  अपेि त खच   ६४,५०,२९०/- 
 एकूण  - (सन २०१८ – १९ खच )  १,५४,८०,६९६/- 
३ सन २०१९ -२०२० करीता होणारा अपेि त खच (२० ट  के वाढीसह )  १,९८,१०,५३०/- 

(पणुिकत  २ कोटी  
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मागणी:- ी साई सादालयाम  य े सन २०१९-२०२० करीता साईभ  तानंा साद- भोजन सिुवधा 
परुिवणकेामी लागणारा उपरो  त माण े भाजीपाला खरेदी करण े आव  यक आह.े उपरो  त दर ह े सरासरी असनू 
 यात चढ-उताराची श  यता िवचारात घतेा सादालयाकडील बजटेम  य े र  कम .२,००,००,०००/- (अ री 

र  कम पय ेदोन कोटी मा ) तरतदू करणते आलेली आह.े मा.  य.सिमतीची मा  यता िमळालेनतंर सदरील खरेदी 
ही खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदे  दारे करणते येईल. 

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार अनुमान:- आिथक 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साई सादालयाकरीता सन २०१९-२० करीता आव  यक 

असणारा उपरो  त मागणी माण े भाजीपाला खरेदी िवभागामाफत खरेदी करणबेाबतचे  तावास मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभपेढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .७६२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयास सन २०१९-२० या आिथक वषाकरीता लागणारा भाजीपाला 
खरेदी िवभागामाफत खरेदीकरणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा या अदंाज े
र कम . १,९८,१०,५३०/-मा  (पणुिकत  २ कोटी) खचास मा यता दे यात आली. 

                        (कायवाही- ी साई सादालय)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३६ र कम .६६,६५,२७०/- वसलु करणसेाठी म.ेअपोलो हॉि पटल ए टर ाइजेस, चे नई यांचेवर िवधी  
                         िवभागामाफत यो य ती कायदशेीर कारवाई करणबेाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सचंलीत ी साईबाबा  णालय व ी साईनाथ 
 णालय येथील  णांना वै क य सेवेबरोबरच औषध े परुिव  या  या हतेुने मा.  यव  थापन मंडळाने दो  ही 
 णालयात म.ेअपोलो फामसीला औषध दकुान चालिवणसे परवानगी िदलेली होती,  या अनशंुगाने सं  थानन े

अपोलो फामसी सोबत ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात औषध दकुान सु  करणबेाबत िद. १८ माच, 
२०१० व िद. २१ जानेवारी, २०११ रोजी करारनामा करणते आलेला होता. तथापी, अपोलो फामसीन े
करारना  यातील अटी व शत  . १३ व १४ चा भंग के  याचे िनदशनास आले आह.े 

म.े अपोलो फामसी यांचमेाफत ी साईबाबा सं  थान  या दो  ही  णालयात चालिवत असलेले दकुान 
.०१ व ०२ म  य ेकरारना  यात ठर  या माण ेवेळ  यावेळी र  कम जमा न करण,े खच अवाजवी दाखवनु कमी 

रकमचेा भरणा करण,े वगैरे बाबी शासना  या ल ात आ  यानंतर दो  ही औषध दकुानांचे लेखाप र ण 
करणसेाठी म.े िशंद ेच  हाण गांधी अॅ  ड कं. चाटड अक  टंट, लातरु यांना िवशेष लेखाप र णासाठी नेम  यात 
आले होते.  यांनी अपोलो हॉि पटल एटंर ायजेस यांचे िवशेष लेखाप र ण क न  याचा लखेाप र ण अहवाल 
िद. २६/०५/२०१६ रोजी सं  थानला सादर केला होता. या अहवालात खालील माण े र  कम सं  थानला कमी 
जमा के  याचे  यांनी नमदु केले आह.े  

अ. 
. 

तपिशल 
िवशेष लेखाप र ण 

अहवाला माण ेकमी जमा 
झालेली र  कम 

१  िकरकोळ खच (औषध दकुानाशी संबंधीत नसलेला व करारना  याम  य े  तुत नसलेला) १,०९,३२५/-  
२  दु  ती व देखभाल खच (कायालयीन दखेभाल भांडवली  व पाचा खच) २,९६,५६०/- 
३  उिशराने जमा केले  या र  कमेवरील  याज  १५,३५, ८२२/- 
४ बॅकं चाजस (करारना  यात उ  लेख नसलेले) ६१,२००/-  
५ ढोबळ न या  या सरासरी माण ेकमी जमा केलेली र  कम  ८,०७,५२०/-  
६ जादा दशिवलेला मािसक कमचारी पगार खच  ५६,७५,६३० /-  
६ अ  जादा दशिवलेला कमचारी पगार खच (माच २०१४) ४,२५,०४६/- 
६  ब  जादा दशिवलेला कमचारी पगार खच ( ी. संदीप ताठे) ९,४१,०६१/-  
 एकुण: - ९८,५२,१६४/-  
 अ री र  कम . अ या  नव लाख बाव  न हजार एकशे चौस  ठ मा    
 

उपरो  त र  कम सं  थानखाती जमा करणसेाठी वेळोवेळी प  दे  यात आलेले होते व सं  थानचे वक ल 
ी जे.के.ग दकर यांचमेाफत िवधी िवभागाना िद.०१.०२.२०१७ रोजी नोटीस पण िदले होते. तसचे ०१ एि ल 

२०१६ ते िद. ०५ जुन २०१७ अखेर म.े अपोलो फामसी यांचेमाफत ी साईबाबा सं  थान  या दो  ही  णालयात 
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चालिवत असलेले औषध दकुानाचे म.े िशंद े च  हाण गांधी अॅ  ड कं. चाटड अक  टंट, लातरु यांनी िवशेष 
लेखाप र ण क न अहवाल िद.१०.१०.२०१७ रोजी सं  थानला सादर केलेला आह.े या अहवालात 
खालील माण ेर  कम सं  थानला कमी जमा के  याचे  यांनी नमुद केले आह.े  

 

अ. . तपिशल 
िवशेष लेखाप र ण अहवाला माण े
कमी जमा झालेली र  कम 

१  उिशराने जमा केले  या र  कमेवरील  याज  १,३८,४२३/-  
२  जादा दशिवलेला मािसक कमचारी पगार खच  ५,००,०००/- 
 एकुण: - ६,३८,४२३/-  

 
िद. ०१ एि ल २०१० ते ०५ जनु २०१७ अखेरच े िवशेष लेखाप र ण अहवालात नमदु केले माण े

म.ेअपोलो हॉि पटल इं  टर ायजसे, चे  नई यांनी करारनामा मिधल तरतूद चा भंग क न उपरो  त र  कम 
.९८,५२,१६४/- व . ६,३८,४२३/- इतक  र  कम सं  थानला कमी भर  याची लेखाप र कानंी नमदु केले 

आह.े  
तथापी, सदर र  कम सं  थानखाती जमा करणबेाबत व लेखाप र ण अहवालातील आ ेपांबाबत म.े 

अपोलो हॉि पटल ए  टर ायजेस, चे  नई यांचे मागणीनसुार सं  थानचे अिधकारी व लेखाप र क तसचे अपोलो 
हॉि पटल ए  टर ायजेस, चे  नई यांचे अिधकारी व लखेाप र क याच ेसमवेत िद.२४/११/२०१७ रोजी सं  थानच े
प रसराम  य े झाले  या सयंु  त बठैक त िद. ०१ एि ल २०१० ते िद. ३१ माच २०१६ अखरे  या 
लेखापरी णासाठी अपोलो हॉि पटल ए  टर ायजेस, चे  नई यांनी सादर केले  या कागदप ाच े पनुलखाप र ण 
करणबेाबत ठरलेले होते.  यानसुार िद.१५/०५/२०१८ रोजी म.े िशदं ेच  हाण गांधी अॅ  ड कं. चाटड अक  टंट, 
लातुर यांनी पनुलखाप र ण क न अहवाल िद. १५/०५/२०१८ रोजी सं  थानला सादर केला आह.े  

िद. ०१ एि ल २०१० ते ३१ माच २०१६ पयत केले  या पनुलखाप र ण अहवाल खालील माण,े 

अ. 
. 

तपिशल 
िवशेष लेखाप र ण 
अहवाला माण े कमी जमा 
झालेली र  कम 

पनुलखाप र ण 
अहवाला माण े कमी 
जमा झाललेी र  कम  

१  िकरकोळ खच (औषध दकुानाशी संबंधीत नसलेला व 
करारना  याम  य े  ततु नसलेला) 

१,०९,३२५/-  १,०९,३२५/-  

२  दु  ती व दखेभाल खच (कायालयीन दखेभाल भांडवली  व पाचा 
खच) 

२,९६,५६०/- - 

३  उिशराने जमा केले  या र  कमेवरील  याज  १५,३५, ८२२/- १४,४८,९४०/- 
४ बॅकं चाजस (करारना  यात उ  लेख नसलेले) ६१,२००/-  -  
५ ढोबळ न या  या सरासरी माण ेकमी जमा केलेली र  कम  ८,०७,५२०/-  ८,०७,५२०/-  
६ जादा दशिवलेला मािसक कमचारी पगार खच  ५६,७५,६३० /-  २७,२०,०००/-  
६अ  जादा दशिवलेला कमचारी पगार खच (माच २०१४) ४,२५,०४६/- - 
६ ब  जादा दशिवलेला कमचारी पगार खच ( ी. संदीप ताठे) ९,४१,०६१/-  ९,४१,०६१/-  
 एकुण: - ९८,५२,१६४/-  ६०,२६,८४७/-  
 अ री र  कम . साठ लाख स  वीस हजार चारशे स  तेचाळीस मा /- 

 
म.े िशदं ेच  हाण गांधी अॅ  ड कं. चाटड अक  टंट, लातुर यांनी िद. ०१ एि ल २०१० ते िद. ३१ माच 

२०१६ अखेर  या पनुलखाप र ण अहवालाम  य े र  कम . ६०,२६,८४७/- तसेच, िद. ०१ एि ल २०१६ ते   
िद.०५ जुन २०१७ अखेर  या लेखापरी ण अहवालाम  य े र  कम . ६,३८,४२३/- अशी एकुण र  कम 
.६६,६५,२७०/- इतक  र  कम म.े अपोलो हॉि पटल एंटर ायजेस, चे  नई यांनी सं  थानला कमी जमा के  याचे 

नमदु केललेे आह.े  
उपरो  त लेखापरी ण अहवालाम  य े नमदु केलेली एकुण र  कम .६६,६५,२७०/-  (अ री र  कम    

.सहास  ठ लाख पास  ठ हजार दोनश े स  तर मा )सं  थानखाती जमा करणबेाबत म.ेअपोलो हॉि पटल 
ए  टर ायजेस, चे  नई यानंाजा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/९७७/२०१८, िद ११.०६.२०१८ रोजी प  व 
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पनुलखापरी ण अहवालाची छायांक त त पाठिव  यास आलेली होती. परंत ूम.ेअपोलो हॉि पटल ए  टर ायजेस, 
चे  नई यांनी सव रेकॉड पु  हा तपासणी करणबेाबत सं  थानला िद.२८.०६.२०१८ रोजी प  िदले आह.े सदरच ेप  
म.े िशंद ेच  हाण गांधी अॅ  ड कं. चाटड अक  टंट, लातरु (लेखाप र क) यांना पाठवनु सव रेकॉडची पनुतपासणी 
करण े आव  यक आह े का याबाबत कळवनु अिभ ाय दणेेबाबत िवनंती कर  यात आली होती. याबाबत 
लेखाप र कांनी कागदप ाचंी पु  हा तपासणी/लेखाप र ण कर  याची आव  यकता नसलेबाबत दरु  वनी ारे 
कळिवले आह.े  

 यानसुार जा.नं.एसएसएस/एसएसबीएच/२६१६/२०१८, िद २७.०९.२०१८ चे प ा अ  वये म.े अपोलो 
हॉि पटल ए  टर ायजेस, चे  नई यांना प  िदले होते िक "र  कम .६६,६५,२७०/- सं  थान खाती जमा करावी 
अ  यथा आपलेवर सं  थान िनयमा माण े कायदेशीर कारवाई केली जाईल" अशा आशयाचे अिंतम प  देणसे 
आलेले होते. 

तथािप म.े अपोलो हॉि पटल ए  टर ायजेस, चे  नई यांनी सव रेकॉड पु  हा तपासणी करणबेाबत 
सं  थानला परत िद.२३.१०.२०१८ रोजीप  िदले आह.े 

तरी सदरचे करण सं  थानचे िवधी िवभागाकडे वग क न िवधी िवभागामाफत म.ेअपोलो हॉि पटल 
ए  टर ाइजेस, चे  नई यांचेकडुन र  कम .६६,६५,२७०/- वसलू करणसेाठी यो  य ती कायदशेीर कारवाई 
करणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे सादर. 

िनणय .७६३ यावर सिव तर चचा होऊन,  मे.अपोलो हॉि पटल ए  टर ाइजेस, चे  नई यांचेकडुन र  कम .६६,६५,२७०/-मा  
वसूल करणसेाठी कायदेशीर स ला घऊेन कारवाई कर यात यावी व यांचे िव द फौजदारी गु हा दाखल 
कर यात यावा. तसेच मे.अपोलो हॉि पटल ए  टर ाइजेस, चे  नई यांचे नावाचा काळया यादीत समावशे कर यात 
यावा, असे ठरले.                                                        (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/ िवधी िवभाग)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३७ ी साईबाबा णालय व ी साईनाथ णालय या णालयां या नावासमोर अथवा नावाम य,े धमादाय अथवा  
                         चॅ रटेबल हा श द नमदु करणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १७ (१) व १७ (२) (ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या 
िकंवा मानवाला आपतीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल. 

 यव  थापन सिमती ठराव . – नवीन  ताव. 
   ा  तािवक - मा.धमादाय आयु  त महारा   रा  य मुंबई यांच े प रप क .५४६ िद.१९/०७/२०१८ 

माण ेरा  यात साधारणत: ४३० धमादाय  णालय ेअसनू या  णालयांनी मा. उ  च  यायालया  या योजने माण े
 यांचेकडील वापरातील ऐकुण खाटांपैक  १० % खाटा या िनधन  णांकरीता व १० % खाटा या दबुल 

घटकांतील  णांकरीता राखनू ठेवण ेबंधनकारक आह.े  यानसुार, रा  यात जवळपास ५,०००(अ री पाच हजार) 
खाटा या िनधन  णांकरीता व ५,००० (अ री पाच हजार) खाटा या दबुल घटकातील  णांकरीता राखीव 
आहते. अस े असतानाही, अनेक धमादाय  णालयांत सदर खाटा रका  या राहत अस  याचे िनदशनास येते. 
बहतेक धमादाय  णालयां  या नावाम  य े ‘धमादाय’ अथवा ‘चॅ रटेबल’ हा श  द नस  यामळेु गरीब  णांना ते 

 णालय धमादाय आहे िकंवा नाही याची माहीती होत नसावी. तसेच अनेक धमादाय  णालयां  या भ  य 
इमारतीकडे पाहन गरीब  णांना ते धमादाय  णालय ‘धमादाय’ आह ेअथवा कस ेयाबाबत मािहती होत नसावी, 
 यामळेु धमादाय  णालयां  या नावाम  य े अथवा नावासमोर ‘धमादाय’ अथवा ‘चॅ रटेबल’ हा श  द नमदू 

के  यास, गरीब  णांना ते  णालय धमादाय  णालय आह ेयाची जाणीव होईल,  यां  या मनात कुठलाही सं म 
राहणार नाही आिण  या िठकाणी जाऊन ते मोफत तसेच सवलती  या दराने उपचार घेऊ शकतील व  यांना 
िनि तच फायदा होईल अस ेसांग  यात आले आह.े 

   मुंबई सावजिनक िव  व  त  यव  था अिधिनयम,१९५०  या कलम ४१- अ ेअ े  या तरतुदी व मा. उ  च 
 यायालय, मुंबई, यांच े रट यािचका .३१३२/२००४ मधील िद. १७.८.२००६ चे आदेशा माण े अमंलात 

आणावयाची योजनतेील मु ा .२, मुबंई सावजिनक िव  व  त  यव  था अिधिनयमाच ेकलम ४१ क क   या 
तरतुदी  वय े कायदशेीर उ  तरदािय  व असे आह े क ,  यांनी कायाि वत असले  या खाटां  या सं  यपेैक  १० % 
खाटा िनधन  णांसाठी मोफत उपचाराकरीता आरि त ठेऊन सदर उ शेांकरीताच राखनू ठेवण े आिण एकूण 
कायाि वत असले  या खाटां  या सं  यपेैक  १० % खाटा दबुल घटकातील  णांसाठी सवलती  या दरान े
उपचाराकरीता आरि त ठेवनू सदर उ शेांकरीताच राखनू ठेवण.े 
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   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  सचंिलत, ी साईबाबा  णालयाम  य,े उपरो  त योजन े
माण,े २४४ ऐकुण  ण खाटां  या १० % खाटा   यके  िनधन व दबुल घटकातील  णांसाठी राखीव ठेव  यात 

आल ेआह.े राखीव ठेव  यात आले  या खाटा पणुपण,े लाभाथ  उपचाथ दाखल  णांनी भरले  या असतात. सन 
२०१७ – २०१८ या आिथक वषात िनधन घटकातील १६०५ लाभाथ   णांना व दबुल घटकातील २५१९ 
लाभाथ   णांना लाभ िमळाला आह.े 

   तसेच ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  सचंिलत, ी साईनाथ  णालयाम  य ेएकुण ३०० 
खाटा असनू सवच खाटा या पणु मतेन े भरले  या असतात. तसचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय 

.९४४ िद. २२/१२/२०१६ अ  वये ी साईबाबानंी सु  केलेले  णसवेेचे काय पढुे सु  ठेवनु,  याची  या  ती 
वाढिवणसेाठी िद.०१/०१/२०१७ पासनु  णांकडून वेशासाठी फ  त १० पय े आकारले जातात व पढुील 
वै िकय उपचार  णानां पुणपण ेमोफत दे  यात यते आहते. या अनशंुगान े  यके  १० % खाटा िकंबहना  यापे ा 
जा  त खाटा या िनधन व दबुल घटकातील  णांसाठी राखीव ठेवणते आले आहेत. 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान – 
 ताव- मा. धमादाय आयु  त, महारा   रा  य मुंबई यांचे प रप क .५४६ िद.१९/०७/२०१८, 

जा. .४३३५/२०१८ िद.१९/०७/२०१८ नसुार धमादाय  णालयांनी,  णालया  या नावासमोर अथवा नावाम  य े
धमादाय अथवा चॅ रटेबल श  द नमदु करण े बंधनकारक आह.े या अनशुगंान े मा. सहा यक धमादाय आयु  त, 
यांनी िदनांक ०६/१०/२०१८ रोजी सावजिनक  यास न दणी कायालय, अहमदनगर यथे,े ‘मािसक देखरेख सिमती 
सभेच’े आयोजन कर  यात आले होते. सदर सभेस बोलतांना ीमती. एच.के.शेळके (मा.सहा यक धमादाय 
आयु  त) यांनी उपि थतानंा संबोिधत करतानंा सांिगतले क , धमादाय  णालयां  या नावाम  य े बदल करतांना 
कोणताही चज रपोट इकडील सावजिनक  यास न दणी कायालयाला दे  याची आव  यकता नाही. तसचे धमादाय 

 णालयां  या इतर कोण  याही कायदशेीर कागद प ांम  य े (लेटरपॅड, रबरी  टॅ  प,  णालय रिज.न.ं व इतर 
कायदशेीर कागदप )  णालयाचे नाव बदल  याची आव  यकता नाही. धमादाय  णालयांनी फ  त आिण फ  त 
दशनी फलकावरील  णालय नावाम  य े अथवा नावासमोर ‘धमादाय’ अथवा ‘चॅ रटेबल’ अस े नमदु कराव े
 यामळेु सदर  णालय हे धमादाय अथवा चॅ रटेबल आह,े याची जाणीव सदर  णालयात उपचाराथ दाखल  

होणा-या िनधन व दबुल घटकातील  णांना तसचे  णनातेवाईकांना होईल. 
   मा. धमादाय आयु  त महारा   रा  य मुंबई यांचे प रप का  दारे िनदिशत के  या माण,े ी साईबाबा 

सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सचंिलत ‘ ी साईबाबा  णालय’, व ‘ ी साईनाथ  णालय’ या  णालयां  या 
नावाम  य े अथवा नावासमोर ‘धमादाय’ अथवा ‘चॅ रटेबल’ हा श  द नमदु कर  याची मा  यता ावी असे मत 
आह.े 

   तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीपढुे िनणयाथ सादर. 
िनणय .७६४ यावर सिव तर चचा होऊन, मा. धमादाय आयु  त, महारा   रा  य मुंबई यांचे प रप क .५४६ 

िद.१९/०७/२०१८, जा. .४३३५/२०१८ िद.१९/०७/२०१८ नसुार ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 
णालय या णालयां या नावाचे फलक व दनंैिदन यवहारात ‘धमादाय’ अथवा ‘चॅ रटेबल’ श द नमदु करणसे 

मा यता दे यात आली.                                                                     (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३८ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम य ेऑ टोबर २०१८ मिह यात वै क य िबलात दे यात आलेली  
                           सवलत र कम . ८३,५५,७४५/- ची न द घऊेन खचास मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-  ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या सबंंिधत 
मा.  य.स.िनणय .५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार 
उप.वै.सचंालक/व.ैसंचालक यांना दे  यात आललेे आहते  यांचे गरै हजेरीत वै. शासक/जनसपंक अिधकारी यांना 
अिधकार सपुतु कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात यतेे.  

सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक कागदप ांसह सवलत मंजरुी 
करीता  तावीत करतात.अशा कारे हॉि पटलम  य े वै िकय िबलात सवलत दे  याकरीता स ्वतं  िवभाग 
कायरत आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात आले  या वै िकय सवलतीस 
मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात येऊन आिथक वषा  या शेवटी एकि त अहवाल मा.  य.स.च ेसभ े
समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा असे ठरले आह.े माह ेस  टबर २०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय 
सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर 
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कर  यास शरेा िदला आह.े  या माण े माह े ऑ  टोबर २०१८ म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण 
१४,८०८ व १,१०७ आयपीडी  णांपैक  २,८८३ओपीडी व ५८३ आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण                             
.७७,०८,८४५/- इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै क य 

िबलात सवलत दे  या सबंधंीत मा.  य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत झाला आह,े 
जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सले 
आजारा  या  णांना मोफत र  त दणेेबाबत िटपणी माण े एकुण ४०१   णाना र  कम .६,४६,९००/- इतक  
मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतचे िववरण खालील माण-े 
(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

 
अ.नं. 

 णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ 
गरीब/दा र य रेषेखालील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

९८ १७,३८,९९६/- - १७,३८,९९६/- 

२ 
आिथक  टया दबुल घटकातील 

 णांना िदलेली सवलत र  कम 
१०९ २२,५४,२९९/- ९,३४,३५५/- १३,१९,९४४/- 

३ 
सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

०४ ४,९७०/- १,०००/- ३,९७०/- 

४ 

कु ा, साप, माकड चावलेले  ण, साई 
भ  त, सा  वी क  या कुमारी, आ म, 
डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय 
पोशन आरेा  ययोजना इ. 

४८३ ३३,३५,८४८/- १७,६०,५०८/- १५,७५,३४०/- 

५ 
महा  मा फुले आरो  या योजना आरो  य 
योजना आयपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

२९४ १,२५,०८,१६५/- १,०६,७५,९३५/- १८,३२,२३०/- 

६ 
महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 

 णांना िदलेली सवलत 
२,४७७ १२,३८,३६५/- - १२,३८,३६५/- 

 एकुण ३,४६५ २,१०,८०,६४३/- १,३३,७१,७९८/- ७७,०८,८४५/- 
 
(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४५ ६२,८००/- - ६२,८००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ९ २१,८००/- - २१,८००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ३६ ४,८००/- - ४,८००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  १३२ ३,०७,५००/- - ३,०७,५००/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  १३ ३४,२००/- - ३४,२००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ५ ९,४००/- - ९,४००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  १६१ २,०६,४००/- - २,०६,४००/- 
 एकुण ४०१ ६,४६,९००/- - ६,४६,९००/- 
                एकुण अ+ब ३,८६६ २,१७,२७,५४३/- १,३३,७१,७९८/- ८३,५५,७४५/- 

 
 ताव - उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य ेऑ  टोबर २०१८  म  य े

वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीन ेदे  यात आलेली सवलत र  कम .८३,५५,७४५/- 
ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 
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िनणय .७६५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य ेमाह ेऑ  टोबर-२०१८  म  य े
वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे  यात आलेली सवलत र  कम .८३,५५,७४५/- 
मा च ेअवलोकन क न यास मा यता दे यात आली.                           (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
िवषय नं.३९ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम य ेयांि क  करणासह व छता कामाबाबत. 

ताव-  िद.१४ नो  हबर २०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेत िवषय न.ं०२ व िनणय .९१५ अ  वये  ी 
साईबाबा सं  थानच े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  य े यांिञक करणासह  व  छतचेे काम 
आऊटसोस प  दतीन े क न घेणकेामी म.ेि पक-एन-  पनॅ स  ह ससे, मुंबई याचंे वािषक .२,३२,९९,७०४/- माञ 
िन  नतम दर ि वकारणेत यऊेन,  यानंा कायादशे दे  यात यावा, असा िनणय झाला होता. सदर िनणयानसुार म.ेि पक-
एन-  पनॅ स  ह ससे, मुंबई यांना जा. .एसएसएस/एसएसबीएच/पीआरओ/१७०४/२०१७,िद.३० नो  हबर २०१७ 
रोजी ीसाईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाचे यांिञक करणासह  व  छतचेे कामआऊटसोस प  दतीन ेक न 
घेणकेामीिद.०१ जानवेारी २०१८ ते िद.३१ िडसबर २०१८ या १ वष कालावधीचा कायादशे दे  यात आलले ेहोता. 
िद.३१िडसबर २०१८ रोजी सदर कामाची मदुत संपु  टात येणारअस  यान ेन  याने ई-िनिवदा ि या राबवावी लागणार 
आह.े तथापी िनिवदा ि याकामी तांञीक कारणाने िवलबं हो  याची श  यता अस  यान ेतो पयत म.ेि पक एन  पॅन 
सि हससे, मुंबई यांना मदुत वाढ दऊेन कामकाज सु  ठेवाव ेलागणार आह.े 

स ि थती– म.ेि पक एन  पनॅ सि हसेस, मुंबई यांना दो  ही  णालयाचे यांिञक करणासह  व  छतकेामी 
ितिदन एकुण १५३ कमचारी, आव  यक केिमक  स व सािह  यासह / सामु ीसह ती मिहना र  कम 
.१९,४१,६४२/- (अ री– एकोनावीस लाख एकेचाळीस हजार सहाश ेबचेाळीस पये माञ) माणे (वािषक र  कम 
.२,३२,९९,७०४/- माञ)कामाचािद.०१ जानेवारी २०१८ ते िद.३१ िडसबर २०१८ या १ वष कालावधीचा ठेका 

दे  यात आललेा आह.े  यानसुार सरुळीत कामकाज सु  आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय– म.ेि पक एन  पनॅ सि हसेस, मुंबई यांना दो  ही  णालयाच े यांिञक करणासह 

 व  छतेकामी ितिदन एकुण १५३ कमचारी, आव  यक केिमक  स व सािह  यासह / सामु ीसह ती मिहना र  कम 
.१९,४१,६४२/- (अ री– एकोनावीस लाख एकेचाळीस हजार सहाशे बचेाळीस पय ेमाञ) माण ेवािषक र  कम 
.२,३२,९९,७०४/- माञ िन  नतम दर ि वकारणेत यऊेन १ वष कालावधीचा कायादशे दे  यात आललेा होता. 

मे.ि पक एन  पनॅ सि हससे, मुंबई याचंी िद.३१ िडसबर २०१८ रोजी सदर कामाची मदुत संपु  टात यणेारअस  यान े
न  याने ई-िनिवदा ि या राबवावी लागणार आह.े सदर कामाकरीता निवन िनिवदा ि या राबिवताना िकमान वेतन 
व केमीकल सािह  य / सामु ीसाठी होणारी अपे ीत वाढ ा  धरावी लागणार आह.े  यानसुार १५% वाढ ा  
धर  यास दो  ही  णालयाचे यांिञक करणासह  व  छतचेेकामी ितिदन एकुण १५३ कंञाटी कमचारी, 
आव  यककेिमक  स व सािह  यासह / सामु ीसह एकवषासाठीचा ठेका िद  यास ित मिहना अदंाज े र  कम 
.२२,३२,८८८/- पणुािकत २३,००,०००/- इतका खच अपे ीत आह.े या माणे (वाष क र  कम 
.२,७६,००,०००/-) अदंाजीत खच अपे ीतव ई-िनिवदा ि या राबिवणकेामीचा िवषय शासिकय मा  यता 

िमळणकेामी सादर केला असता, व र  ठानंी “साईआ म व  दारावती भ  तीिनवासासाठी स  या आऊटसोससाठीची 
िनिवदा ि या चाल ुआह.े  याम  य ेआऊटसोस या िनिवदमे  य ेमोठया माणावर बदल  तािवत आहते.  यानसुार 
मा.  यव  थापन सिमतीचा िवषय व ई िनिवदा तयार करावी”,अस ेनमदु केल ेआह.े  यामळेु निवन िनिवदा ि येस 
िवलबं हो  याची श  यता गहृीत ध न स  या काम करत असले  या ठेकेदारास िनिवदतेील अटी व शत नसुार मंजरु 
दरात पढुील ठेकेदाराची नेमणकु होईपयत मदुत वाढ ावी लागणार आह,े अस ेन  मत आह.े  

मागणी– तरी ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  य े
यांिञक करणासह  व  छतेचे काम आऊटसोस प  दतीने क न घेणेकामी निवन िनिवदा ि या पणु होऊन ठेकेदाराची 
नेमणकु होईपयत स  या कायरत असले  या म.ेि पक एन  पनॅ सि हसेस, मुंबई यांच े कडून िनिवदतेील अटी व 
शत नसुार मंजरु दरात काम क न घेणेसाठी मुदत वाढ दणेेकामीसदरचा िवषय िनणयाथ सादर. 

िनणय .७६६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  य ेयांिञक करणासह  व  छतेचे 
काम आऊटसोस प  दतीने क न घेणेकामी िनिवदा ि या पणु होऊन ठेकेदाराची नेमणकु होईपयत तथापी 
जा तीत जा त तीन मिहने पावेतो स  याकायरत असले  या मे.ि पक एन  पनॅ सि हसेस, मुंबई यांचे कडून 
िनिवदतेील अटी व शत नसुार मंजरु दरात काम क न घेणेसाठी मदुतवाढ दे यास मा यता दे यात आली.                          

      (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.४० ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत, बडतफ प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल यांना मा. कामगार यायालय, 
अहमदनगर  यांच ेसमोर दाखल केले या रेफर स (आडीए) नं. ६१/२०१४ िव द मा. उ च यायालय, खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे दाखल केले या रट िपटीशन नं. ११४६३/२०१८ म य े झाले या आदशेानसुार सं थान सेवेत 
सलग सेवा ध न यांना िमळत असले या शेवटच ेवेतनावर पवुवत कामावर घेणबेाबत. 

ताव-  ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत यांचा सं  थान सवेेतील पवू इितहास- ीमती पंडीत वेरोिनका 
कािशनाथ या िद.०२/०५/२००६ पासनू प रचारीका या पदावर सं थान सेवेत हो या. या  िद. ०६/०९/२०१० 
पासनु सतत, सलग, िवनापरवानगी, मंजरू रजेिशवाय कामाव न गैरहजर हो या. यामळेु णालयातील दनंैदीन 
कामकाजात अडचणी आ या. तसचे इतर टाफवर कामाचा अित र  बोजा पडला. याब ल िद. ०१/१०/२०१० 
रोजी रिज टर ए. डी. पो टा दारे प  पाठवनू गैरहजेरीबाबत लेखी खलुासा सादर क न कामावर हजर होणबेाबत 
यांना सचुिवले होते. कु. पंडीत यानंी िद. ०९/१०/२०१० रोजीचा लेखी खुलासा सादर क न M. Sc निसग साठी 

पणू ेयेथ ेनिसग कॉलेजला वेश घतेलेला आह.े सदर या िश णाचा कालावधी दोन वषाचा आह.े यांनी उ च 
िश णासाठी दोन वषा या कालावधीसाठी रजा मागणी केली होती.  

           परंतू कामाची यव था होत नस यामळेु व टाफची कमतरता अस याने सहा यक अिधसिेवका यांनी 
असा अिभ ाय िदला आह े क , स या प रचारीकची सं या अपरूी आह.े यापवू  अ ययन रजेवर असले या 
प रचारीका कामावर हजर झालेनतंर निवन प रचारीकांस अ ययन रजेसाठी सवेाजे ते नसुार ाधा य देता येईल. 
यामळेु कु. पंडीत यांची दोन वष दीघ कालावधीची रजा मंजरू करता येत नाही. याबाबत इकडील जा. नं. 

एसएसएस/वशी-७बी/४२०३/२०१० िद. २२/१०/२०१० अ वये रिज टर ए. डी. पो टा दारे प  पाठवनू कु. 
पंडीत यांना कळिवले आल ेहोते क , यांची रजा मंजूर करण े शासनास श य होणार नाही. यांनी आठ िदवसात 
कामावर हजर हावे. सदरचे प  ा  होवनू दखेील कु. पंडीत कामावर हजर झाले या नाहीत.  

            यानंतर इकडील जा. नं. एसएसएस/वशी-७बी/४८८१/२०१० िद. १५/११/२०१० अ वये रिज टर ए. 
डी. पो टा दारे प  पाठवनू कु. पंडीत यांना कळिव यात आले आह ेक , दोन िदवसांचे आत कामावर हजर हावे. 
अ यथा, तु हास सं थान सेवेत वार य नाही असे समजून तुमचे नाव सं थानच ेहजेरी पटाव न कमी कर यात 
येईल. सदरचे प  कु. पंडीत यांना ा  झाले आह.े परंतु या कामावर हजर झा या नाहीत. तसचे अशा कारे 
कामावर हजर होणसे संिध देवनूही कु. पंडीत कामावर हजर झाले या नाहीत. 

सबब, मा. यव थापन सिमतीच े िद. २६/०३/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय . २५१ नसुार िद. 
०९/०६/२०११ रोजी या आदशेा वये कु. पंडीत यांच ेनांव िद. १३/०६/२०११ पासनू सं थानच ेहजेरी पटाव न 
कमी कर यात आलेले आह.े सदर आदेशािव  ीमती वरेोिनका कािशनाथ पंडीत, बडतफ प रचारीका, ी 
साईबाबा हॉि पटल यानंी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  िव  मा. कामगार  यायालय 
अहमदनगर यथे े रेफर  स (आयडीए) न.ं ६१/२०१४ िद. ०८/०४/२०१५ रोजी दाखल केललेी होती.   यात िद. 
२६/०६/२०१८ रोजी खालील माण े  यायिनवाडा केला आह.े  

A W A R D 
1. Reference is answered partly in the affirmative.  
2. It is hereby declared that the termination of the second party dated 13.06.2011 

being illegal, improper is hereby quashed and set-aside.  
3. The First Party is directed to reinstate the second party in service with continuity 

of services w.e.f.13.6.2011, but without back wages.  
4. Four copies of this award be sent to Dy. Commissioner of Labour, Nashik 

Division, Nashik for publication. 
5. Both parties to bear their own cost.   

उपरो  त रेफर  स (आयडीए) न.ं ६१/२०१४ म  य े अडॅ. अशोक पाटील, अ.नगर यांनी कामाकाज 
पािहलेले आह.े  िद. ०६/०८/२०१८ रोजी अडॅ. अशोक पाटील यांनी खालील माण ेस ला िदलेला आह.े –  

I have gone through Judgement and Award passed by Hon’ble Labour 
Court in reference (I.D.A. No. 61/2014 between Executive Officer, Shri Saibaba 
Sansthan and Veronika Kashinath Pandit.  

I have gone through reasons given by Hon’ble Labour Court, 
Ahmednagar. It appears on record that Smt. Veronika Kashinath Pandit 
remained absent unauthorisedly for years together.  It is important to see that 
she had admitted her gainful employment in her cross-examination and also 
holding Superior post that post held by her in our hospital.  It is advisable to 
challenge the said Award in the Hon’ble High Court, Bench at Aurangabad.  
अडॅ. अशोक पाटील, अ.नगर यांनी िदले  या स   यानसुार, मा. कामगार  यायालयान े िदले  या 

  यायिनवाड्यािव  मा. उ  च  यायालयात खंडपीठ औरंगाबाद ीमती वरेोिनका कािशनाथ पंडीत यांचेिव  
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रीट िपटीशन . ११४६३/२०१८ दाखल कर  यात आली होती.  यात मा.उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 
यानी िद. १६/१०/२०१८ रोजी खालील माण ेआदेश िदललेा आह.े  
7.  In the above backdrop, the order of termination from service with allegations of 
misconduct of unauthorized absenteeism could not have been sustained. The Labour 
Court has rightly set aside the termination as the Management did not exercise its right to 
conduct an enquiry before the Labour Court, considering the law laid down by the 
Honourable Apex Court in the matter of Bharat Forge Company Ltd. V/s. A. B. Zodge, 
1996 (73) FLR 1754 : AIR 1996 SC 1556, which have been considered by this Court in 
MSRTC, Beed V/s. Syed Saheblal Syed Nijam, 2014 (III) CLR 547 : 2014(4) Mh.L.J. 687 
and Maharashtra State Cooperative Cotton Growers Marketing Federation Limited Vs. 
Vasant Ambadas Deshpande, 2014 (I) CLR 878 : 2014(3) Mh.L.J. 339 and in the matter 
of KSRTC Vs. Lakshmidevamma 2001(2) CLR 640. 
8.  I, therefore, do not find that the impugned order, to the extent of setting aside the 
order of the termination and granting reinstatement, could be faulted. 
9.  Insofar as the denial of backwages is concerned, the respondent employee has 
not preferred a Writ Petition as on date as no such petition has been circulated. The said 
issue, therefore, need not be dealt with in this petition. 
10.  The learned Advocate for the petitioner submits that the same respondent had 
preferred Writ Petition No. 6332/2018 before the learned Division Bench of this Court. 
Grievance was that her proposal for seeking approval to her appointment with the Seva 
Nursing College/respondent No.5 operated by the Sakhar Kamgar Hospital 
Trust/respondent No.6, was rejected by the Maharashtra University of Health 
Sciences/respondent  No.2. It is then pointed out that the respondent is said to be 
working with the Seva Nursing School from 01/08/2007 as a tutor/clinical instructor. 
11.  I find that the learned Division Bench is yet to deal with the said certificate, 
inasmuch as, no such document was placed before the Labour Court. It requires no 
debate that the Labour Court would deal only with such oral and documentary evidence, 
which is placed before the Court. 
12.  When the Labour Court delivered the impugned judgment, the respondent was 
said to have undertaken fresh employment with another organization. No litigant is 
expected to starve during the period of unemployment. If an alternate employment is 
taken up, the law is settled that backwages 
can be deprived. If the respondent does not desire to join duties pursuant to the judgment 
and award of the Labour Court, it would be a different situation which can be dealt with by 
the petitioner/Management on its own merits. Refusing continuity of service merely 
because a terminated employee undertakes an alternate employment for keeping his or 
her mind, body and soul together, would not disentitle her from continuity in service. 
13.  In view of the above, I do not find that the impugned judgment and award could 
be termed as being perverse or erroneous. This petition, being devoid of merit is, 
therefore, dismissed. 

ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत यांनी  िद. १५/०६/२०१८ रोजी १. आरो  य िश ण िवभाग, 
महारा   शासन, २. एम.य.ुएच.एस., नािशक, ३. महारा   निसग कौि सल, मुंबई, ४. िशवा  ट, औरंगाबाद, ५. 
सेवा निसग कॉलेज, ीरामपरु, ६. साखर कामगार हॉि पटल  ट, ीरामपरु यांचेिव  रीट िपटीशन . 
६३३२/२०१८ दाखल केली असनु रीट मेमोतील प र  छेद . ०९ म  य े एका िठकाणी Petitioner has 
completed her B.S.C. Nursing in the year 2007 and joined as a Tutor / Clinical Instructor 
from academic year 2007 with respondent No. 5. She was there till the year 2010 and 
thereafter petitioner joined the post Graduate course in the yar education year 2010 for 
M.S.C. Nursing. For ready reference hereto annexed and marked as ANNEXURE – B is 
the copy of experience certificate dated 30.07.2010 issued by respondent No. 5. अस ेनमदु 
केले आह.े ीमती पंडीत यांनी महारा   शासनािव  दाखल केले  या रीट िपटीशन म  य े  या सन २००७ पासनु 
सन २०१० पयत ट्यटुर / ि लनीकल इं   टर या पदावर सेवा निसग कॉलेज, ीरामपरु येथे कायरत हो  या, ह े
 यांनी मा  य केलेले आह.े याचा अथ  यांनी सं  थान  णालयात नोकरीत असताना सं  थानची फसवणकु क न 

दसु-या सं  थते नोकरी केलेली आह.े 
ीमती पंडीत यांना िद. १३/०६/२०११ रोजी वेतनबॅ  ड . ९३००-३४८००, मळु वेतन . ९,७१०/-, 

ेड प े . ४,२००  नसुार वतेन दे  यात यते होते.  मा. कामगार  यायालय अहमदनगर रेफर  स (आयडीए) न.ं 
६१/२०१४ मधील िद. २६/०६/२०१८ रोजीचा  यायिनवाडा व मा. उ  च  यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांचा 
रीट िपटीशन . ११४६३/२०१८ िद. १६/१०/२०१८ रोजीचे आदशेानसुार  ीमती वरेोिनका कािशनाथ पंडीत 
यांना प रचारीका या पदावर दर यान या काळातील वेतनािशवाय िद. १३/०६/२०११ पासनू पढु ेसं थान सेवेत 
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सलग सेवा ध न  यांना िमळत असले  या शेवटचे वेतनबॅ  ड .९३००-३४८००, मळु वेतन . ९,७१०/- + ेड 
वेतन . ४,२००/- नसुार होणा-या वतेनावर पवूवत कामावर हजर क न घणेबेाबत तसेच सन २००७ ते सन 
२०१० या कालावधीत सं  थानम  य ेनोकरी करत असताना, दसु-या सं  थते नोकरी के याबाबत िवचारात घऊेन 
िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .७६७ यावर सिव तर चचा होऊन, मा. उ  च  यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांचा रीट िपटीशन  .११४६३/२०१८ 
िद. १६/१०/२०१८ रोजीचे आदशेानसुार ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत यांना प रचारीका या पदावर 
दर यान या काळातील वेतनािशवाय िद. १३/०६/२०११ पासनू पुढे सं थान सेवेत सलग सेवा ध न  यांना िमळत 
असलेले शेवटच ेवेतनबॅ  ड .९३००-३४८००, मळु वेतन . ९,७१०/- + ेड वेतन . ४,२००/- नसुार होणा-या 
वेतनावर पवूवत कामावर हजर क न घे यात यावे, असे ठरले. 

  तसेच ीमती पंडीत यांनी सन २००७ ते सन २०१० याकालावधीत सं थानम ये नोकरी करत असतांना 
दसु या सं थेत नोकरी केले ब ल यांचेिव द करावया या कायदशेीर कारवाई बाबत सं थानचे वक लांचा 
स ला घऊेन सिव तर ताव यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करावा.   (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४१ ीमती आशमुती संपत सदाफुले माजी प रचारीका (११ मिहने नेमणकू) यांनी सं थान िव द दाखल केले या  
                           यएुलपी . ७८/२०१८ मधील अतंरीम आदेशाबाबत. 

ताव-  ीमती आशमुती संपत सदाफुल,े माजी प रचारीका (११ मिहन ेकालावधीकरीता नेमणकू वरील) यांची 
११ मिहन ेनेमणकू कालावधीसाठीची नेमणकू िद. १६/१२/२०१७ रोजी संपषुट्ात आली. मा यव थापन सिमती 
िद. ०८/१२/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय  १०४९ नसुार, याकरीता यव थापन सिमतीच ेउपा य  मा. ी 
चं शेखर कदम यांच ेअ य तेखाली सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे व मा. ी. ताप भोसले यांची 
सिमती तयार करणते आली. या सिमतीन े तािवत प रचारक/प रचारीकांना मदुतवाढ दणे ेयो य होईल का, याची 
शहािनशा क न याचा अहवाल यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा, अस ेठरल.े 

िद. ०८/१२/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय  १०४९ नसुार, गठीत केले या सिमतीकडून, यव थापन 
सिमतीसमोर सादर करावयाचा एकिञत अहवाल यव थापन  सिमतीसमोर सादर झालेला नस यान े तावातील 
नमदु प रचारक/प रचारीकांना बा यंञणे ारे घेऊन ितमहा .१५,४००/- एकिञत वेतन देणबेाबतचा ताव 
िद.०२/०२/२०१८ रोजीच े मा. यव थापन सिमतीच े सभेत सादर करणते आला होता यावर िनणय  १२८ 
नसुार, तावास मा यता दे यात आली. 

तदनतंर, मा यव थापन सिमती िद. ०७/०३/२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय  १३९ नसुार, मा 
यव थापन सिमती िद. ०२/०२/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय  १२८, यावर सिव तर चचा होऊन उपरोक्त 

तावास मा यता दे यात आली. 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 

तािवत ११ प रचारक/प रचारीकांना स या .१५,४००/- माञ ितमहा एकिञतवेतनावर 
बा यंञणे ारे नेमणकू दे यात यावी. याचबरोबर सदरह प रचारक/प रचारीका यांना पवु माण े ११ मिहन े
कालावधीसाठी नेमणकू देणकेामी शासनाच ेमागदशन घे यासाठी ताव सादर करणते यावा, अस ेठरल.े 

तदनतंर, मा यव थापन सिमती िद. ०४/०४/२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय  २२५ नसुार,  ी 
साईबाबा हॉि पटलम य े ११-११ मिहन े कालावधीसाठी कंञाटी प दतीन े कायरत असले या ११ प रचारक/ 
प रचारीका यांना िद.०२/०२/२०१८ रोजीच े यव थापन सिमती सभेतील  िनणय  १२८ अ वय ेबा यंञणे ारे 
नेमणकू दणेेबाबत ठरललेे आह.े परंत ुआता, या शासन िनणयाच ेअनषंुगान ेिनणय  १२८ घे यात आला, या 
शासन िनणयास थिगती िमळाललेी आह.े यामळेु सदरह प रचारक/प रचारीका यांना पवु माणचे ११ मिहन े
कालावधीसाठी कंञाटी पधद्तीन ेनेमणकू दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

सदर िनणयानुसार, कु आशमुती संपत सदाफुल ेयांना िद. ०१/०५/२०१८ रोजीचा नेमणकू आदशे देणेत 
आला होता. ीमती सदाफुल े यांना िद. ०१/०५/२०१८ रोजीचा नेमणकू आदेश रिजसट्र ए.डी. ारे                
िद. १६/०५/२०१८ रोजी िमळालेला असनु पोहोच इकडील कायालयास ा  झाली आह.े 

सदाफुल े यांच े नेमणकू आदेशामधील अटी-शत  १३ मधय्े, नेमणकू आदेश िमळालय्ापासनू १५ 
िदवसात करारमाना सादर क न कामावर हजर हाव,े अ यथा आपल ेनेमणकू आदेश र  समजणते येतील असे 
नमदु आह.े सदाफुल े ा यानंतर देखील १५ िदवसात हजर झाले या  नाहीत. 
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ीमती सदाफुल े यांचेबरोबर इतर १० प रचारक/प रचारीका यांनाही ११ मिहन े कालावधीकरीता 
नेमणकु आदशे दणेते आलेले असनु ते कामावर हजर झालेल ेआहते. यांनी कामगार यायालय, अहमदनगर येथ े
सं थानिवरोधात कोट केस दाखल केलेली आह.े 

सदाफुल ेयांना यांचा नेमणकू आदशे िद. १६/०५/२०१८ रोजी िमळालेला असनुही तदनतंर त्या १५ 
िदवसाच े आत कामावर हजर न झा यान े यांचा नेमणकू आदेश र  झालेला आह,े अस े यांना िद. 
०८/०९/२०१८ रोजीच े पञा वय े कळिवणते आल े असनु िद.०८/०८/२०१८ रोजीचा कामावर हजर क न 
घेणबेाबतचा अज िनकाली काढुन न तीबंद करणते आला आह.े  

तदनतंर ीमती सदाफुल ेयांनी औ ोिगक यायालय,अहमदनगर येथ ेसं थान िव द त ार (यएुलपी) 
. ७८/२०१८ ही कोट केस दाखल केली आह.े   

सदर कोट केसम य े यांनी खालील माण ेमागणी केलेली आह.े 
मा. यायालयास त ारदारातफ न  ाथना क , 
अ) जाबदणेार यांनी त ारदाराबाबत त ारीत नमदु केले या अनिुचत कामगार थांचा अवलंब के याच े जाहीर 
क न या बेकायदशेीर, अयो य असनु या र  कर याच ेआदेश जाबदणेार यांना हावेत.  
ब) त ारदारास समान  कामास समान मोबदला त वाने थम नेमणकू  पासनु िदलेले वेतनव देय वेतन व फायद े
फरकासहीत अदा कर याच ेआदेश जाबदणेार यांना हावेत.  
क) त ारदारास थम नेमणकु पासनु िकंवा २४० िदवस सेवेपासनु िकंवा यो य या काळापासनु प रचारीका 
हणनू कायम क न सव फायद ेफरकासहीत अदा कर याच ेआदेश जाबदणेार यांना हावेत. 

ड) त ारदारास स याच ेनेमणकु प  देताना माग यात आलेला करार हा बेकायदशेीर अस याने जाहीर कराव.े  
इ) सोबत या अतंरीम आदेश अजातील बाबी कायम हा यात.  
ई) इतर योगय् ते नय्ायोिचत आदेश त ारदराचय्ा बाजनेु हावेत.  

आव यकता वाट यास वरील मजकुरात भर घाल याची दु ती कर याची परवानगी त ारदारास 
असावी. तसेच यांनी अतंरीम आदेशा तव अज सादर केला असनु यात यांनी खालील माण ेमागणी केलेली 
आह.े  
अ)  त ारी या सनुावणी या काळात जाब दणेार यांनी िदलेला आदशे जा.नं.एसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/ 
६०/२०१८ िद.०१/०५/२०१८ माण े त ारदार हीची सेवा चाल ु ठेव याचा अतंरीम आदेश हावा. तसेच 
त ारी या सनुावणी या काळात त ारदार हीला सेवेतुन कमी न कर यािवषयक आदशे व सवेेत ठेव याच े
आदशे जाब देणा-यांना हावेत.  
ब)  त ारदार हीला समान कामास समान मोबदला त वान ेकायम प रचा रका माण ेमळु वेतन, ेड प ेआिण 
इतर वेतन दे याच ेआदेश जाब दणेार यांना हावते.  
क) इतर यो य ते यायोिचत आदेश त ारदारा या बाजनेु हावते.  
यावर मा. औ ोिगक यायालय, अ.नगर यांनी िद. २४/०९/२०१८ रोजी खालील माण ेआदेश िदल ेआहते.  

Heard. Issue show cause notice returnable on 01/10/2018. Till then only the 
services of the complaints shall not be terminated except by following due process of law. 

िद. २८/११/२०१८ रोजी मा. औ ोिगक यायालय, अ.नगर यांनी खालील माण ेआदेश िदले आहते. 
ORDER BELOW EXH. U – 2           (Passed on 28-11-2018) 
1) Perused the record and heard Mr. Sadaphule and Mr. Ashok Patil, the learned 
Advocates. 
2) The complainant wants interim relief in terms of para 6 of the application pending 
decision in main complaint relating to items 5, 6, 9 & 10 of Sch-IV to the MRTU & PULP 
Act.  
3) The complainant was appointed as Staff Nurse by the respondent vide order dated 
17-8-2008. Appointment was for eleven months. Thereafter, such orders were issued from 
time to time till 17-12-2017 when the respondent stopped providing work. On 01-05-2018 
the respondent issued an appointment letter to the complainant asking her to submit some 
agreement within 15 days regarding terms and conditions and join duties, failing which the 
appointment order would stand cancelled. 
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4) According to the complainant, she had worked for years but was treated as 
temporary. She ought to have been made permanent. Others have been made permanent as 
named in Annexure – A. the complainant got appointment letter on 30-5-2018. Thereafter 
she was sick. The complainant therefore, wrote a letter dated 8-8-2018 and submitted 
medical certificate.  However, she was not allowed to join. The complainant wants a 
direction to the respondent to continue her service and to pay equal wages for equal work 
etc.  
5) The respondent has opposed the application, denying all adverse allegations.  
6) Mr. Sadaphule Advocate submitted that the complainant had worked for years. 
The appointment letter dated 1-5-2018 was actually received on 30-5-2018. The 
complainant was not well. Thereafter, she submitted a letter alongwith medical certificate 
and requested for providing work. According to the learned Counsel, there is 
discrimination also as others have been made permanent, some within one year.  
7) Mr. Patil learned Advocate countered the submissions of Mr. Sadaphule, and 
submitted that the contractual appointments are made according to the rules and Staffing 
Patters. The Complainant was given appointment letter and sufficient time to join duties. 
She failed to accept the appointment and therefore, there is no unfair labour practice. Mr. 
Patil advocate opposed grant of any relief.  
8) Prime facie, it appears that several similar employees have been made permanent. 
Similarly situated employees had been working since 2008 or so on periodical 
appointment letters. Some of them had approached Hon’ble High Court where the 
respondent allegedly assured to provide work and therefore, writ was withdrawn. It 
appears that the complainant was not on work after 17-2-2017. If similarly situated 
employees are indeed made permanent as claimed then item 5 may be attracted.  
9) Prima facie, it appears that the complainant received the appointment letter and 
according to her, due to illness, she could not join duties. The respondent informed the 
complainant about cancellation of appointment letter on technical ground that she failed to 
join after submitting agreement or contract within 15 days.  
10) The respondent does not appear to have considered the reasons for the 
complainant’s inability to make compliance within 15 days. Prima facie, the respondent is 
required to consider the case of the complainant sympathetically. Having regard to the 
reasons stated by her and the fact that similarly situated employees are working even now, 
the respondent shall consider the case of the complainant for allowing her to join duties. 
This order shall take effect on and from 13-12-2018.  

िद. २९/११/२०१८ रोजी आशमुती संपत सदाफुल े यांनी मा नय्ायालयान े िद. २८/११/२०१८ रोजी 
आदशे पारीत केला आह े व सदर अतंरीम आदशेा माण े अजदार हीला सवेेत घेणते यावे व मा. यायालयाच े
आदशेाची अमंलबजावणी हावी व अजदार हीला आपली सेवा कर याची संधी ावी ही  न  िवनंती असा अज 
िदला आह.े 

तरी ीमती आशमुती सदाफुल े यांच े िद. २९/११/२०१८ रोजीच े अजाबाबत व िद. २८/११/२०१८ 
रोजी मा. औ ोिगक  यायालय, अ.नगर यांनी िदलेले आदेशाबाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .७६८ यावर सिव तर चचा होऊन,  ीमती आशमुती सदाफुले यांना िनयु  दे यात येऊ नये, असे ठरले. 
                   (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४२ सं थान कमचारी व यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम .१,४८,८१३/- मा  आदा  
                           करणेस मंजरुी िमळणबेाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – 
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 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. नं. एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.   
२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ  वये . २०,०००/- पयत मा. 
कायकारी अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या मा  यतेन े
अदा करावी. 

ा  तािवक – खालील सं  थान कमचा-यांची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं  यामळेु . 
२०,०००/- पे ा जा  त खचाचे िबले परतावा िमळणकेामी सादर केललेे आहते. 

मागणी – पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांचे िबल ेपरतावा िमळणबेाबत िवनंती अज. 
 

अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-याशी 

नाते 
आजाराचे नाव 

डॉ  टरांचे 
नाव 

 णालयाचे नाव 
एकूण मागणी 

र  कम 
एकूण देय र  कम 

चाल ुआिथक 
वषात यापुव  
अदा केलेली 

र  कम 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घतेलेले  
१ अभयकुमार शांताराम दनुाख े

िवभाग- औ. . स.ं 
हददा – िनदशक 

 वतः HTN  
र  तदाब  

डॉ.जाधवर  ी 
साईबाबा 
हॉि पटल 

८३६०.०० ७७९८.०० १२८२३२०० 

२ सरुवस ेसंतोष ब वुन 
िवभाग- ी साईबाबा 
हॉि पटल  
हददा –भलुत  

 वतः HTN 
र  तदाब 

डॉ.िशदं े ी 
साईबाबा 
हॉि पटल 

५६९४.०० ५६९४.०० १७०३२.०० 

३ िदपक सयुकांत लोखंडे  
िवभाग-लेखाशाखा 
ह ा-िलिपक 

आई Diabetes & 
Blood 

Pressure 
र  तदाब,मधमेुह  

डॉ. जाधवर ी 
साईबाबा 
हॉि पटल  

१४२६.०० १०४६.०० २००३५.०० 

    अ - एकूण र  कम- १५४८०.०० १४५३८.००  
ब. सं  थान  णालयात उपचार न झा  याने सं  थान मा  य यादीतील हॉि पटलम  य ेरेफर केले होते.  

४ चौधरी मंजुषा िवजय  
िवभाग-  ी साईबाबा 
हॉि पटल  
ह ा –लॅब टेि निशयन  

विडला ं Ca 
ककरोग  

डॉ.जाधवर  यरुी 
मानवता 

कॅ  सर सटर 

२५८१२.०० २२००१.०० ००.०० 

५ योगेश ि ंबक साळवी  
िवभाग-लेखाशाखा 
ह ा-मदतनीस  
 

 वतः Ca 
ककरोग 

डॉ. िकरण 
खांद े 

 यरुी 
मानवता 

कॅ  सर सटर 
,नािसक  

१८०३१.०० १७९२६.०० २४८५३.०० 

६ राज  द  ता य जोवकर 
िवभाग-  ी साईबाबा 
हॉि पटल  
ह ा –औषधिनमाता 

मलुा हदयासदंभात 
Pulmonary 
Embolism 

डॉ.िशदं े बी हॉल 
ि लिनक, 

पणु े

५६५०.०० ५६५०.०० ४९९३६.०० 

७ झणकर वैशाली सदािशव 
िवभाग- इिं लश  िमडीयम 
 कूल 

ह ा - स.िशि का  

आई  Ca 
ककरोग 

डॉ.पोरवाल बी हॉल 
ि लिनक, 

पणु े 

२३२५०.०० २३२५०.०० ००.०० 

८ सितष जग  नाथ आजबे 
िवभाग- सा.भ. िनवास  
ह ा- मदतिनस  

 वतः CVA with 
NHI with 
aphasia 

हदयासदंभात 

डॉ. 
कांदळकर  

सहया ी 
हॉि पटल, 
नािसक  

५५२८६.०० ३९२०६.०० ००.०० 

    ब - एकूण र  कम- १२८०२९.०० १०८०३३.००  
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अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-याशी 

नाते 
आजाराचे नाव 

डॉ  टरांचे 
नाव 

 णालयाचे नाव 
एकूण मागणी 

र  कम 
एकूण देय र  कम 

चाल ुआिथक 
वषात यापुव  
अदा केलेली 

र  कम 

 क. सं  थान  णालयात व सं  थान मा  य यादीत उपचार न घतेलेले रेफर न केलेले ,िनकडी  या संगी खाजगी  णालयात 
जाऊन उपचार घतेलेले 

 

९ डॉ.सिचन दिेवदास बागडे  
िवभाग-साईबाबा हॉि पटल   
ह ा –आर एम ओ  

आई Kidney 
Biopsy 

मु िपंड तपासणी 
उपचार  

डॉ.जाधवर  उ  कष 
हॉि पटल, 
औरंगाबाद  

३२८०३.०० २६२४२.०० ००.०० 

    क - एकूण र  कम- ३२८०३.०० २६२४२.००  
    अ+ब+क - एकूण र  कम - १७६३१२.०० १४८८१३.००  

 
सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 

होणारी एकूण र  कम .१,४८,८१३/-इतक  आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत – िनयमावली माण ेछाननी केली असनु तसेच  णांना सं  थान मा  य 

यादीतील हॉि पटलम  य ेपढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व उपचार घेतल ेआहते. 
 ताव- उपरो  त ०९कमचारी /कमचा-यांवरअवलंिबत  य  ती यांच ेवै क य िबलाचा परतावा र  कम 

. १,४८,८१३/- मा  अदा कर  यास मा  यता असावी. 
िनणय .७६९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य दखेभाल 

िनयमावली सन-१९९९ अ  वये छाननी केली असनू, यांची स यता पडताळून पािहलेली अस यामळेु, उपरो  
तावातील ०९ कमचा यांना दये असलेली र कम .१,४८,८१३/- मा  यांना आदा करणसे मा यता दे यात 

आली.                                                                                         (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४३ ी साईबाबा सं थान या वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीत पॅनलवर असले या V.R. Nagarkar  
                           Medical Foundation, Nashik बाबत व यांना सं थान तफ दते असले या वै क य आिथक अनदुानाबाबत. 

ताव-  अिधिनय २००४ मधील तरतुद:-  कलम १७ (१) व १७ (२) (ण )  मानवजातीचे क  याण करणा-या 
िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमतीचा ठराव :- िद.२४/०७/२०११ रोजीची मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िवषय न.ं१४, 

िनणय .५८१. 
ा  तिवक:- ी साईबाबा सं  थानन,ेगरीब गरजु  णांना  ण उपचार घते अले  या  णालयाचे नाव े

वै क य आिथक अनदुान दणेेकामी,  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२४/०७/२०११, िवषय न.ं१४, िनणय 
.५८१. अ  वय,े  वतं  िनयमावलीस मा  यता िदलेली आह.े िनयमावलीतील अ. . ३ अनदुान ह े केवळ, 

भारतातील सरकारी, िज  हा प रषद वा  यिुनिसपल  णालय, सावजिनक धमदाय  यासान ेचालिवलेले  णालय, 
सावजिनक िलिमटेड कंपनी (Public Limited Company) यांनी चालिवललेे अगर सहकारी सं  था (Co 
Operative Society) यांनी चालिवलेले  णालय यातील उपचार / श  ि येवरील खचा पोटीच दे  यात यईेल. 
अ. .६औषधां  या उपचारा  या वाढ  या िकंमती व खच ल ात घतेा अनदुान हे श  ति या यणेारे एकुण 
खचा  या खचाचे  १५%  अगर पये २५,०००/- पैक  जी कमी पणुािकंत र  कम असले तेवढी र  कम दे  यात 
येईल.स  या पॅनलवरील ८२  णालयांना  णाचे नाव े िनयमावलीतील आठ आजारांकरीता वै क य आिथक 
अनदुान दे  यात येते.  यास संदभ .२ अ  वये शासन मा  यता आह.े 

संदभ .३, िहर  यगभ मॅनेजमट रसोसस नािशक यांचे डॉ. ी िदप पाटील यांची ी साईबाबा 
सं  थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालय या दो  ही  णालयांचे मानवी साधन सपं  ती  यव  थापन 
स  लामसलत करणेकामी नेमणकु करणते आलेली आह.े डॉ. ी िदप पाटील ह े वै क य आिथक अनदुान 
िवभागात मानवी साधन सपं  ती  यव  थापन स  लामसलत करण ेकामी आले असता. डॉ. ी िदप पाटील यांनी 
वै क य आिथक अनदुान कशा कारे िदले जाते याबाबत मािहती घते असतांना. ी साईबाबा सं  थान  या 
वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीतील पनॅलवरील  णालयांची यादीच े अवलोकन केले असता. 
V.R.Nagarkar Medical Foundations, Nashik यांना तु  ही वै क य आिथक अनदुान कस े दतेात? ी 
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साईबाबा सं  थान  या िनयमावली काय सांगत?े सावजिनक  यासाने चालिवलेले  णालय, V.R.Nagarkar 
Medical Foundations, Nashik ह े सावजिनक धमदाय  यास आह,े परंत ु  यांचे  णालय कोणते? अशी 
िवचारणा केली.  

याबाबत  यांना मािहती िदली क , या अगोदर ी साईबाबा सं  थान माफत V.R.Nagarkar Medical 
Foundations चे  Manavata Cancer Centre, Nashik या  णालयातील  णांस अनदुान िदले जात होते. 
परंत ु  यांनी िद.२३/१२/२०१५ रोजी, प  पाठवनु V.R.Nagarkar Medical Foundations, Nashik या 
नावान े कॅ  सर  णांसाठी वै क य आिथक मदत िमळावी अशी िवनंती केलेली होती.  यांनी प ात असे नमदु 
केलेले आह ेक , सं  थानकडुन ा  त झालेली र  कम Manavata Cancer Centre, Nashik या  णालयातील 

 णांना वापरलेली आह.े या अगोदर आ  ही Manavata Cancer Centre याचा भाग होतो. आता ते 
Manavata Cancer Centre Healthcare Global Enterprises Ltd. (HCG), यांच ेबरोबर िलंक झालेले 
आह.े कारण  यांचे उ  च दजाचे कॅ  सर वरील उपचार दे  याकरीता ते यांचे बरोबर िलंक झालेले आह.े  यामळेु 
Manavata Cancer Centre, ह े Curie Manavata Cancer Centre म  य े पांतरीत झालेले असनु, ते एक 

ा.िलिमटेड  णालय आह.े  
पॅनलवरील  णालयाचे नावात बदल करणकेामी त  कालीन मा.का.अ.साहबे यांच े त डी 

िनदशा  वय,ेिद.३०/१२/२०१५ रोजी शासक य मा  यतेसाठी िटपणी सादर केली असता, नावात बदल करणसे 
शासक य मा  यता िदलेली आह.े  

V.R.Nagarkar Medical Foundations, Nashik यांचा धमदाय आयु  त यांचे कायालयात 
न दणी ं .ई-१०६९ (नािशक) िद.१४/०७/२००५ (वसतंराव ा  पा नगरकर मेडीकल फौडशन, नािशक) आह.े 
सं  थान िनयमावलीनसुार वै क य आिथक अनदुान हे सावजिनक धमदाय  यासाने चालिवले  या  णालयातील 

 णास िदले जाते. V.R.Nagarkar Medical Foundations, Nashik ह े सावजिनक धमदाय  यास आह,े 
परंतु ह ेएक फ ऊडेशन आह.े  णालय नाही. 

 ताव- िद.३०/१२/२०१५ रोजी  या मंजुर िटपणी अ  वय,े V.R.Nagarkar Medical 
Foundations, Nashik या नावाने वै क य आिथक अनदुान दणेसे शासक य मा  यता िदलेली आह.े  परंतु ी 
साईबाबा सं  थान  या िनयमावलीनुसार अनदुान ह े केवळ, भारतातील सरकारी, िज  हा प रषद वा  यिुनिसपल 

 णालय, सावजिनक धमदाय  यासाने चालिवलेले  णालय, सावजिनक िलिमटेड कंपनी (Public Limited 
Company) यांनी चालिवलेले अगर सहकारी सं  था (Co Operative Society) यांनी चालिवलेले  णालय 
यातील उपचार / श  ि येवरील खचा पोटीच दे  यात यतेे. V.R.Nagarkar Medical Foundations, 
Nashik  ह ेसावजिनक धमदाय  यास आह,े परंतु ह ेएक फ ऊडेशन आह.े  णालय नाही. 

ी साईबाबा सं  थान  या वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीत, पॅनलवर असले  या 
V.R.Nagarkar Medical Foundations, Nashik बाबत व यांना सं  थान तफ दते असले  या वै क य 
आिथक अनदुानाबाबत मा.  यव  थापन सिमती सभेत, सिव  तर चचा होऊन, िनणयाथ सादर. 

िनणय .७७० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान या वै क य आिथक अनदुान िनयमावली नसुार वै क य 
आिथक अनदुान दे यात येत असले या णालयां या यादीमधनु V.R. Nagarkar Medical Foundation, 
Nashik यांच ेनाव वगळ यात येऊन यांच ेनावे णांकरीता दे यात येत असलेले वै क य आिथक अनदुान बंद 
कर यात याव,े असे ठरले.                                                                   (कायवाही- ी साईनाथ णालय)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
यानंतर मा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळे या िवषयावर चचा सु  करणेत आली. 

आय या वेळेचा 
िवषय नं.०१ शासन िनणय व प रप क वाचन. 

ताव-  महारा  शासनाच े िवधी व याय् िवभागाकडून ी साईबाबा सं थान िव त यव थ, िशड  यांच े 
कामकाजा संबंधीत शासन िनणय, प रप के व इतर प  ा  होतात. सदर प ाचंी एकि त र या  मागासवग 
क ाकडे न द घेऊन सदर प ावर उिचत कायवाहीसाठी संबंधीत िवभागाकडे पाठिव यात येते. सदर शासन 
प ावर संबंधीत िवभागान ेकाय कायवाही केली आह े याबाबतचा अहवाल येक मिह यास व र ाकंडे सादर 
कर यात येतो. 

मा. याव थापन सिमतीच ेिद.०२/०५/२०१८ च ेसभेत आय या वेळचा िवषय .१७, िनणय .३४६  
"सं थानच े कामकाजासंबंधी शासनाच े िनणय,प रप के वेळोवेळी सिमतीच े बैठक त सव सिमती सद यांना 



 
77 

 

(14} 13.12.2018, Shirdi (SPJ.docx) 
 

बैठक या अजडयासोबत दे यात यावी व सदर शासन िनणय, प रप के यांच ेवाचन असा िवषय अजडयाम य 
समािव   कर यात यावा."असा झाललेा आह.े 

उपरो  मा. यव थापन सिमतीच े िनणयानुसार िद.११/१२/२०१८ ते िद.१३/१२/२०१८ अखेर या 
कालावधीत महारा  शासनाच ेिवधी व याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यांच े
कामकाजासंदभात खालील माण े ा  झालेली प  ेसोबत सादर केलेली आहते. 

 

अ. . शासन प  . व िदनांक ा  त िदनांक 
िवषय 
 

०१ 
शासन िनणय .सासंिव-१०१७/९१२/ 

. .९८/का.१६ / िवधी व  याय िवभाग 
िद.०७/१२/२०१८ 

११/१२/२०१८ 

आ  मह  या  त शतेकरी प रवारातील मिहलां  या 
पनुवसनासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यांचे माफत दे  यात आले  या िनधी  या िविनयोगास 
मदुतवाढ देणबेाबत. 

०२ 
शासन िनणय .सासंिव-१०१८/१७१०/ 

. . १९५/का.१६ िवधी व  याय िवभाग  
िद.०६/१२/२०१८ 

११/१२/२०१८ 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  याकडून 

मु  यमं ी सहा यता िनधीस . ५० कोटी इतके अथ स हा य 
दे  याबाबत  

 
िनणय .७७१ यावर सिव तर चचा होऊन, यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाकडून ा  त झाले या उपरो  शासन िनणय व 

प रप क यांच ेवाचन क न यांची न द घे यात आली.                                       (कायवाही- मागासवग क ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

िद.१३.१२.२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय- 
 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०२ सन २०१९ वषा करीता गायीच े शु द तुप खरेदी करीता ऑनलाईन ा  झाले या िनिवदांमधनू पा  ठरले या 

िनिवदा धारकां या ऑनलाईन वािण यीक िनिवदा उघडून यनुतम दरधारकांशी दराबाबत चचा वाटाघाटी व 
Vendor Audit करणे आिण परुवठा आदशे दणे.े 

ताव-  सन २०१९ या वषासाठी गाईचे शु  तुप खरेदीसाठी जानेवारी ते माच-२०१९, एि ल ते जुन-२०१९, 
जुलै ते स  टबर-२०१९, ऑ  टोबर ते िडसबर-२०१९ अशा चार  वतं  ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. 
याकामी अनु मे २१,१६,१६ व १४ अशा ऑनलाईन िनिवदा ा  त झा  या आहते. सदर िनिवदांची तांि क 
छाननी खरेदी सिमती  या सभेत कर  यात आली.  याचा गोषवारा खालील माण-े 
अ) जानेवारी ते माच-२०१९ या ितमाहीसाठी एकुण २१ िनिवदा ा  त झा  या आह ेत.  याची मािहती 
खालील माण–े 

१.  हष े श डेअरी ॉड  ट्स ा.िल., भगवानपरु 
२.  इदंापरु डेअरी अॅ  ड िम  क ॉड  ट्स िल., गोखळी 
३.  कनाल िम  क फुडस ्िलिमटेड, िद  ली 
४.  को  हापरु िज  हा दधु उ  पादक संघ मयािदत, को  हापरु 
५.  भात डेअरी िलमीटेड, रांजणखोल 
६.  ि िमअर अॅ ो फुड. ा., बरेली 
७.  िशव इडं  ीज, गगुलीयाना 
८.  सरुत िज  हा सह.दधु उ  पा.यिुनयन िल., सरुत 
९.   ही.एस.पी.डेअरी इडं  ीज, अहमदाबाद 
१०.  गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉ. ा.िल., गणशेशेरी, फलटण 
११.  एस िड पी इडं ीज ा.िल., 
१२.  ी वारणा सहकारी दधु उ  पा.संघ, वारणानगर 
१३.  ी द  त इिंडया ा.िल.,हमीदवाडा, को  हापरु 
१४. गंगा डेअरी, अलीगड 
१५.  गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा. संघ, सहजानंदनगर 
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१६.  पंचामतृ डेअरी ा.िल., मुंबई 
१७.  ऊिमया िम  क ॉड  ट्स, अहमदाबाद 
१८.   मतृी ॉड  टस ् ा.िल., सहा, अबंाला, ह रयाणा 
१९.  म  टी  लोब डेअरी ा.िल., नानहरेी, हरीयाणा  
२०.  मळगंगा िम  क अॅ  ड अॅ ो ॉ. ा.,िल., िनघोज 
२१.  ी  वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव  

 वरील िनिवदांची ऑनलाईन छाननी केली असता सदर िनिवदाधारकांपैक  अनु म न.ं १ ते १४ या 
िनिवदाधारकांनी सं  थानच ेमागणी माण ेसव कागदप े ऑनलाईन सादर केलेली आहेत  यामळेु ते पा  ठरले. 
अ.नं. १५ व १६ यांनी सादर केले  या FSSAI Certificate म  य ेतूप उ  पादन मता २५ ि वंटल ती िदन पे ा 
कमी अस  यामळेु ते अपा  ठरले आहते. अ.नं.१७ यांनी FSSAI परवाना सादर न करता फ  त परवाना 
Renewal पावती सादर केलेली आह.े  यामळेु ते अपा  ठरल.े तसचे अ.नं.१८ व १९ यांनी CA यांच े
Production Capacity सिटिफकेट िदलेले आह.े CA ही Competent Authority नस  यामळेु ते अपा  
ठरल.े तर अ.न.ं२० यांचे FSSAI परवा  याची मदुत सपंलेली आह े  यामळेु ते अपा  ठरले आह.े अ.नं.२१ ह े
शु  द तूपाचे उ  पादक नसनू िडलर आहते  यामळेु  यांचा िवचार करता येणार नाही. 
 सदर नमदू कारणांमळेु अ.नं.१५ ते २१ िनिवदाधारक तांि क  टया अपा  ठरले आहते.  
ब) एि ल ते जुन-२०१९ या ितमाहीसाठी एकुण १६ िनिवदा ा  त झा  या आह ेत.  याची मािहती खालील माण–े 

१.  हष े श डेअरी ॉड  ट्स ा.िल., भगवानपरु 
२.  इदंापरु डेअरी अॅ  ड िम  क ॉड  ट्स िल., गोखळी 
३.  कनाल िम  क फुडस ्िलिमटेड, िद  ली 
४.  को  हापरु िज  हा दधु उ  पादक संघ मयािदत, को  हापरु 
५.  भात डेअरी िलमीटेड, रांजणखोल 
६.  ि िमअर अॅ ो फुड. ा., बरेली 
७.  िशव इडं  ीज, गगुलीयाना 
८. सरुत िज  हा सह.दधु उ  पा.यिुनयन िल., सरुत 
९.   ही.एस.पी.डेअरी इडं  ीज, अहमदाबाद 
१०.  गंगा डेअरी, अलीगड 
११. गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा. संघ, सहजानंदनगर 
१२.  पंचामतृ डेअरी ा.िल., मुंबई 
१३.  ऊिमया िम  क ॉड  ट्स, अहमदाबाद 
१४.   मतृी ॉड  टस ् ा.िल., सहा, अबंाला, ह रयाणा 
१५.  मळगंगा िम  क अॅ  ड अॅ ो ॉ. ा.,िल., िनघोज 
१६.  ी  वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव 
वरील िनिवदांची ऑनलाईन छाननी केली असता सदर िनिवदाधारकांपैक  अनु म न.ं१ ते १० या 

िनिवदाधारकांनी सं  थानचे मागणी माण ेसव कागदप े ऑनलाईन सादर केलेली आहते,  यामळेु ते पा  ठरले. 
अ.नं. ११ व १२ यांनी सादर केले  या FSSAI Certificate म  य ेतूप उ  पादन मता २५ ि वंटल ती िदन पे ा 
कमी अस  यामळेु ते अपा  ठरले आहते. अ.नं.१३ यांनी FSSAI परवाना सादर न करता फ  त FSSAI परवाना 
Renewal पावती सादर केलेली आह,े  यामळेु ते अपा  ठरले आह.े अ.नं.१४ यांनी CA यांचे Production 
Capacity सिटिफकेट िदलेले आह.े CA ही Competent Authority नस  यामळेु ते अपा  ठरले. अ.नं.१५ 
यांचे FSSAI परवा  याची मदुत संपलेली आह.े  यामळेु ते अपा  ठरले. तर अ.नं.१६ ह ेशु  द तूपाचे उ  पादक 
नसनू िडलर आहते,  यामळेु  यांचा िवचार करता येणार नाही. 
 सदर नमदू कारणांमळेु अ.नं.११ ते १६ िनिवदाधारक तांि क  टया अपा  ठरले आहते.  
क) जुल ै ते स  टबर-२०१९ या ितमाहीसाठी एकुण १६ िनिवदा ा  त झा  या आह ेत.  याची मािहती 
खालील माण–े 

१.  हष े श डेअरी ॉड  ट्स ा.िल., भगवानपरु 
२.  इदंापरु डेअरी अॅ  ड िम  क ॉड  ट्स िल., गोखळी 
३.  कनाल िम  क फुडस ्िलिमटेड, िद  ली 
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४.  को  हापरु िज  हा दधु उ  पादक संघ मयािदत, को  हापरु 
५.  भात डेअरी िलमीटेड, रांजणखोल 
६.  ि िमअर अॅ ो फुड. ा., बरेली 
७.  िशव इडं  ीज, गगुलीयाना 
८.  सरुत िज  हा सह.दधु उ  पा.यिुनयन िल., सरुत 
९.   ही.एस.पी.डेअरी इडं  ीज, अहमदाबाद 
१०.  गंगा डेअरी, अलीगड 
११.  गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा. संघ, सहजानंदनगर 
१२.  पंचामतृ डेअरी ा.िल., मुंबई 
१३.  ऊिमया िम  क ॉड  ट्स, अहमदाबाद 
१४.  मतृी ॉड  टस ् ा.िल., सहा, अबंाला, ह रयाणा 
१५.  मळगंगा िम  क अॅ  ड अॅ ो ॉ. ा.,िल., िनघोज 
१६.  ी  वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव 
वरील िनिवदाचंी ऑनलाईन छाननी केली असता सदर िनिवदाधारकांपैक  अनु म न.ं१ ते १० या 

िनिवदाधारकांनी सं  थानचे मागणी माण ेसव कागदप  ेऑनलाईन सादर केललेी आहते,  यामळेु ते पा  ठरल.े अ.न.ं 
११ व १२ यांनी सादर केले  या FSSAI Certificate म  य ेतपू उ  पादन मता २५ ि वंटल ती िदन पे ा कमी 
अस  यामळेु त े अपा  ठरल े आहते. अ.न.ं१३ यांनी FSSAI परवाना सादर न करता फ  त FSSAI परवाना 
Renewal पावती सादर केललेी आह.े  यामळेु ते अपा  ठरल े आह.े अ.न.ं१४ यांनी CA याचंे Production 
Capacity सिटिफकेट िदलले ेआह.े CA ही Competent Authority नस  यामळेु त ेअपा  ठरल.े अ.न.ं१५ याचं े
FSSAI परवा  याची मदुत सपंललेी आह.े  यामळेु ते अपा  ठरल.े तर अ.न.ं१६ ह ेशु  द तपूाचे उ  पादक नसनू िडलर 
आहते  यामळेु  याचंा िवचार करता येणार नाही. 
 सदर नमदू कारणांमुळे अ.न.ं११ ते १६ िनिवदाधारक तांि क  टया अपा  ठरल ेआहते. 
ड) ऑ  टोबर ते िडसबर- या ितमाहीसाठी एकुण १४ िनिवदा ा  त झा  या आह ेत.  याची मािहती खालील माण–े 

१.  हष े श डेअरी ॉड  ट्स ा.िल., भगवानपरु 
२.  इदंापरु डेअरी अॅ  ड िम  क ॉड  ट्स िल., गोखळी 
३.  कनाल िम  क फुडस ्िलिमटेड, िद  ली 
४.  को  हापरु िज  हा दधु उ  पादक सघं मयािदत, को  हापरु 
५.  भात डेअरी िलमीटेड, रांजणखोल 
६.  एस िड पी इडं ीज ा.िल.,दमण 
७.  िशव इडं  ीज, गगुलीयाना 
८.  सरुत िज  हा सह.दधु उ  पा.यिुनयन िल., सरुत 
९.   ही.एस.पी.डेअरी इडं  ीज, अहमदाबाद 
१०.  गंगा डेअरी, अलीगड 
११.  गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा. संघ, सहजानंदनगर 
१२.  ऊिमया िम  क ॉड  ट्स, अहमदाबाद 
१३.  मळगंगा िम  क अॅ  ड अॅ ो ॉ. ा.,िल., िनघोज 
१४.  ी  वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव 
वरील िनिवदाचंी ऑनलाईन छाननी केली असता सदर िनिवदाधारकांपैक  अनु म नं. १ ते १० या 

िनिवदाधारकांनी सं  थानच ेमागणी माण ेसव कागदप  ेऑनलाईन सादर केललेी आहते  यामळेु ते पा  ठरल.े अ.न.ं 
११ यांनी सादर केले  या FSSAI Certificate म  य े तूप उ  पादन मता २५ ि वंटल ती िदन पे ा कमी 
अस  यामळेु त े अपा  ठरल े आहते. अ.न.ं१२ यांनी FSSAI परवाना सादर न करता फ  त FSSAI परवाना 
Renewal पावती सादर केललेी आह.े  यामळेु ते अपा  ठरल े आह.े अ.न.ं१३ याचंे FSSAI परवा  याची मदुत 
संपललेी आह.े  यामळेु ते अपा  ठरल ेआह.े तर अ.न.ं१४ ह ेशु  द तूपाचे उ  पादक नसनू िडलर आहते  यामळेु  याचंा 
िवचार करता यणेार नाही. 

सदर नमदू कारणांमुळे अ.न.ं११ ते १४ िनिवदाधारक तांि क  टया अपा  ठरल ेआहते. 
 वरील अ,ब,क व ड मधील अपा  िनिवदाधारक वगळता उव रत िनिवदाधारकां  या वािण  यीक िनिवदा 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते उघडुन  यनुतम दरधारकाशी दराबाबत वाटाघाटी क न  यनुतम दरधारकाचे Vendor 
Audit ची कायवाही पणु करावी लागेल.  
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 तरी, 
 १. सदर ४ िनिवदतेील पा  िनिवदाधारकां  या ई-िनिवदा वािण  यीक िनिवदा उघडणेस, 
 २. सदर िनिवदामंधील  यनुतम दरधारक याचंशेी चचा वाटाघाटी करणेस, 
 ३. सदर िनिवदामंधील  यनुतम दरधारकांच ेVendor Audit करणसे, 
 ४. सदर िनिवदातंील  यनुतम दरधारकाना परुवठा आदशे दणेसे,  
 वरील अ.न.ं १ ते ४ बाब बाबत िनणय होणसेाठी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .७७२ सन २०१९ वषाकरीता गायीच ेशु द तुप खरेदीकामी ऑनलाईन ा  झाले या िनिवदांमधनू तांि क िनिवदांम य े
पा  ठरले या िनिवदाधारकां या ऑनलाईन वािण यीक िनिवदा आजचे यव थापन सिमतीम य े उपि थती 
िनिवदाधारकांसम  उघडणते आ या. याम य े  ही.एस.पी.डेअरी इडं  ीज, अहमदाबाद यांचे चार ितमाही साठी 
दर खालील माण ेअसनू ते यनु म आह.े तथापी ई-िनिवदते ित ि वंटलच ेदर मागिव यात आले होते. परंत ु
 ही.एस.पी.डेअरी इडं  ीज, अहमदाबाद यांनी ित िकलोच ेदर िदलेले आह.े याबाबत यांनी लेखी प  दऊेन 

सदरचे दर ित िकलो असनू यापटीत ित ि वंटलचे दर ाहय धरावे अशी िवनंती केली, व यास सिमतीने 
मा यता िदली. 

 
अ.नं. कालावधी दर ित िकलो (सव करांसह) 
१ जानेवारी-२०१९ ते माच-२०१९  .२७०/- 
२ एि ल-२०१९ ते जून -२०१९ .२७३/- 
३ जुल-ै२०१९ ते स टबर-२०१९ .२७१/- 
४ आ ट बर-२०१९ ते िडसबर-२०१९  .२६९/- 

 
 ही.एस.पी.डेअरी इडं  ीज, अहमदाबाद यांचे ितिनधी यव थापन सिमतीच े सभेसमोर चचसाठी 

उपि थत होते. सिमतीन े यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता 
दशिवली.  

  तसेच शासनाच े खरेदी धोरणानसुार महारा ाबाहरेील िनिवदाधारक िन नतम असेल व िन नतम 
आले या दराम य े महारा ातील िनिवदाधारक मालाचा परुवठा कर यास तयार असेल तर यांना ५० ट के 
परुवठा आदेश िवभागुन दे यात यावा, अशी तरतुद आह.े यामळेु महारा ातील िनिवदाधारक ह े िन नतम 
आले या दराम य े गाईच ेशधुद् तुपाचा परुवठा कर यास तयार आहेत काय?  याबाबत यांना िवचारणा कर यात 
आली. मा  महारा ातील सव परुवठादारांनी िन नतम दरधारकाच ेदराने परुवठा कर यास असमथता दशिवली. 
यामळेु १०० ट के शु द गायीच ेतुप परुिवणबेाबतचा परुवठा आदशे  ही.एस.पी.डेअरी इडं  ीज, अहमदाबाद 

यांना दे यात यावा, असे ठरले. 
  त पवु  सं थान या यव थापन सिमतीच ेउपा य  व इ छुक असलेले सिमती सद य तसेच सं थान 

अिधकारी यांनी  ही.एस.पी.डेअरी इडं  ीज, अहमदाबाद या क पाच े हडर ऑडीट कराव.े मा  िडसबर 
मिह या या शेवट या दोन आठवडयात भािवकांची मोठया माणावर गद  होत असते. यामळेु सं थान 
अिधका यांना मु यालय सोडण ेश य होणार नाही, सबब िडसबर अखेर पावतेो हडर ऑडीट श य होणार नाही. 
ही व तुि थती िवचारात घऊेन तुपा या परुवठयात य यय येऊ नये हणनू थम १ जानेवारी पासनू एक 
मिह याचा परुवठा आदशे दे यात यावा. हडर ऑडीटचा अहवाल ा  झा यानंतर जर अहवाल 
अनकूुल/समाधानकारक असेल तर थम ितमाही या पढुील दोन मिह याचा परुवठा आदशे वतं पण े दे यात 
यावा, असे ठरले. सदर ितमाहीतील पुरवठा कर यात आले या शु द तपुाचा दजा व गणुव ा तसेच 
करारना यातील इतर अटी व शत  यांचे परुवठादाराकडून केले जाणारे पालन िवचारात घऊेन पढुील येक 
ितमाहीचे वतं  परुवठा आदेश दे यास मा यता दे यात आली.                               (कायवाही-खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०३ ी साई सादालयामाफत मनु यबळा दारे अ नपाक टे (ना ापाक टे) तयार करणेबाबत. 
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ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- सन २००४ चा महातरा   अिधिनयम ं .१४ (भाग ४) म य े
महारा त िवधान मंडळाच े अिधिनयम व रा यनपालांनी तािवत केलेले अ याि◌दशे व केलेल े िवनीयम 
मधील २१ (१ घ) नसूार भ ा ंना जेवण परुिवण ेव अ नछ  चालिवण.े 

 
  ा  तिवक:- मा.  यव  थापन सिमती िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .४७५ नसूार, ी साई 

सादालयातील सादभोजनाम  य ेमनु  यबळा  दारे अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) तयार करणसे व  याकामी येणा-या 
अदंाजे र  कम .३९,५३,१७९/- मा चे खचास मा  यता िमळालेली आह.े  यानसूार दोन वेळेस मदुतवाढ देवनू 
िवहीत वेळेत ा  त झाललेे तािं क कोटेशन मा.खरेदी सिमती िद.२२/१०/२०१८ रोजी पयत पाच टडर ा  त झाल े
होते.  यानसूार सदरह ०५ ई-िनिवदांचा तांि क तलुना  मक त  ता तयार क न मा.खरेदी सिमती 
िद.२५/१०/२०१८ रोजीच े सभेपढुे सादर करणेत आला होता.  यावर चचा होवनू,  याम  य े काही तांि क 
अडचणी अस  यामळेु फ  त एकच ई-िनिवदा पा  ठरत अस  याने व चार ई-िनिवदा तांि क  टया अपा  
ठरलेमळेु पु  हा वृ  प ात जाहीरात िस  द क न फेर ई-िनिवदा मागिवणते आ  या.  

   यानसूार मागिवणते आले  या िवहीत वेळेत िद.२७/११/२०१८ पयत फ  त तीन ई-िनिवदा आ  या. 
मदुतीत आले  या खालील माण े०३ िनिवदांचे तांि क बीड िद.२९/११/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभपेढु े
उघडणते आलेले असनू पा  ई-िनिवदाधारकांच े ाईस बीड (दरप क) िद.०७/१२/२०१८ रोजीच े मा.खरेदी 
सिमती सभेपुढे उघडणते आलेले आह.े  यात खालील माण ेदर दे  यात आलेले आह.े 

 

अं.नं. कामाचा तपिशल 
सं  या 
तपिशल 

ी साई याग 
केटरस अॅ  ड 
स  लायस 
.   पै. 

यशोधरा मिहला 
औ ोिगक सह. सं  था 
मयादीत 
.   पै. 

 
हॉटेल साई ल  मी 
 
.    प.ै 

१. 

ी साई सादालयात (२५ ॅम वजना  या पाच परुी, सुक  भाजी, 
बफ  िकंवा िशरा अंदाजे  वजन २५० ते २७५ ॅम ) अ  नपाक टे 
(ना  टापाक टे) पॅक ग क न देणेकामी ित पाक टास कर (GST) 
वगळून मजुरी दर पये  

ित ०१ 
पाक टास  

 
२.३६ १.९७ २.१९ 

 ित पाक टास कर (GST) वगळून  मजरुी दर र  कम . २.३६ १.९७ २.१९ 
 

  मागणी:- उपरो  त ा  तिवक मधील दराच े तलुना  मक त   यानसूार, ी साई सादालयामाफत 
मनु  यबळा  दारे अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) तयार करणकेामी िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पा. सं  था, नािशक यांच े

ित अ  नपाक टास कर (GST) वगळून  मजरूी दर .१.९७ पैस ेअस ेिन  नतम L1 आलेले आहते.  यामळेु वर 
त  तयात दशिवले माण े अ  नपाक टे तयार करणकेामी िन  नतम दरधारक यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक 
उ  पा.सं  था, नािशक यांना मा.  यव  थापन सिमती सभपेढुे बोलावनू चचा/वाटाघाटी करावी लागणार आहते.  

  सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसूार अनुमान :- आिथक 
  िवभागाचा  प  ट अिभ ाय/मत:-तरी ा  तिवक व मागणी नसूार, ी साई सादालयामाफत 

मनु  यबळा  दारे अ  नपाक टे तयार करणकेामी मागिवणते आले  या ई-िनिवदेसाठी यशोधरा मिहला सह.उ  पा. 
सं  था, नािशक यांचे दर ित अ  न पाक टास कर (GST) वगळून मजरुी दर . १.९७ पैसे इतके िन  नतम आलेल े
आहते.  यामळेु यशोधरा मिहला सह.उ  पा. सं  था, नािशक यांचबेरोबर चचा/वाटाघाटी क न ०१ जानेवारी-
२०१९ पासनू ते ३१ िडसबर-२०१९ अखेर एक वष कालावधीसाठी कायादशे दणेेकामी सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िनणयाथ सादर.  

िनणय .७७३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयामाफत मनु  यबळा  दारे अ  नपाक टे तयार करणकेामी राबिव यात 
आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक यशोधरा मिहला सह.उ  पा. सं  था, नािशक यांच े
िन नतम दर ित अ  न पािकटास कर (GST) वगळून मजुरी दर . १.९७ मा  ि वकारणते येऊन यांना          
०१ जानेवारी-२०१९ ते ३१ िडसबर-२०१९ अखेर एक वष कालावधीसाठी कायादशे दे यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साई सादालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०४ च े यिुझयम हॉलमधील बाबांनी हाताळले या व तुंच ेजतन करणे संदभात संवधन ि या करणेकामी त ांच े

िशड  भेटीबाबत. 
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ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद – अिधिनयमाचे कलम 
२१(१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही 

योजनांसाठी करणबेाबत तरतूद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वये मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  ताचंी देखभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल अशी तरतुद आह.े  

 तावना– उपरो  त िवषयांक त छ पती िशवाजी महाराज व तु सं हालय, मुंबई च े संचालक 
मा.एस.मखुज  व  यांचे सहकारी ी.ओमकार कडू यांनी िद.२७/०२/२०१७ रोजी िशड  येथ े येऊन  यिुझयम 
हॉलची पहाणी क न अहवाल सादर केलेला आह.े   यानसुार चे यिुझयम हॉलमधील बाबांनी हाताळले  या 
व तू जतन करण े संदभात सवंधन या करणबेाबत इकडील िवभागामाफत सदरह  ताव सादर कर  यात 
आला होता.  यावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७  रोजीचे सभेत िवषय ं .०५ िनणय ं . ४६२ 
अ  वये “यावर सिव  तर चचा होऊन सं  थानचे  यिुझयम हॉलम  य ेठेव  यात आले  या, साईबाबानंी वापरले  या 
/हाताळले  या व  तू अनमोल असनु  यांचे  यव  थीत सगंोपन करावयाला हवे, अस ेसिमतीचे मत झाले. सबब 

 तावात नमदू केले माण,े त ाचं ेअहवालानसुार  यिुझयम हॉल अ यावत करण ेव  याकामी येणा-या खचास 
मा  यता  दे  यात आली.”असा िनणय झालेला आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणया  वये त ाचंे अहवालानसुार  यिुझयम हॉल अ यावत करण ेअस  यान,े  
नी हाताळलेले व  तूंवर त ामंाफत संवधन ि या करणे संदभात सदरचा िवषय संवेदनशील आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- नी हाताळले  या सं हालयातील व  तूंवर सवंधन ि या करणसेाठी छ पती 
िशवाजी महाराज व  त ू सं ाहालय, मुबंई यथेील आले  या अिधकार चे ता  यात सदर  या व  त ू न दतेा  या 
सं हालयाम  य ेअथवा मिंदराच ेपिह  या माळयावर उपल  ध क न दतेा यईेल. यावेळी सरुि तते  या  टीन ेव  त ु
सं हालयाम  य ेआव  यकता पड  यास काही भागांम  य ेसाईभ  तानंा वेश बंद करावा लागले. तसेच सदर  या 
व  तू मौ  यवान अस  यान े मा.  यव  थापन सिमती सद  य तसेच सरं ण अिधकारी, संबंधीत िवभाग मखू, 
कॅमेरामॅन (ि हिडओ शटु गसह) व इतर संर ण पहारेकर सह उपि थत रहाण े आव  यक वाटते. तसेच चे 
 यिुझयम हॉलमधील बाबांनी हाताळले  या व  तु जतन करण ेसदंभात सवंधन ि या करणकेामीछ पती िशवाजी 

महाराज व तु सं हालय, मुंबई याचंेमाफत आले  या त  सचंालकांची सं  थानमाफत िनवास व भोजन, दशन, 
आरती  यव  था तसेच  यांना मुंबईहन जाण-ेयेणचेी  यव  था मोफत करावी लागेल, अस ेन  मत आह.े सदरचा 
िवषय सवंेदनशील असलेन े सदर  या  तावास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घणे ेआव  यक आह.े तसेच 
 यिुझयम हॉलमधील व  तुंच ेसंबंधीत या करणचे ेकालावधीत मा.  यव  थापन सिमती सद  य उपि थत राहाण े

आव  यक वाटते, अस ेमत आह.े   
 

  ताव – सदरचे सं हालयातील बाबांनी हाताळले  या व  तू जतन करणकेामी  यावर संवधन या करणकेरीता 
मुंबई येथील छ पती िशवाजी महाराज व तु सं हालयाच े त ानंा िशड  येथे बोलिवणसे तसेच  यांची िनवास, 
भोजन, दशन, आरती इ  यादी  यव  था व मुंबई येथनु घऊेन येण,े कामपणु झालेनतंर मुंबई येथ े सोडिवणसेाठी 
वाहन  यव  था मोफत (िवनामु  य) करणसे मा  यता असावी. तसेच त ाचंा अिभ ाय घेऊन पुढील कायवाही 
करणसेाठी सदरह िवषयांवर सिव  तर चचा होऊन िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणय .७७४ सदर िवषय थगीत ठेव यात आला.                                                                
(कायवाही- मंिदर िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०५ ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड   माफत राहरी तालु यातील िचच ली फाटा त ेशिनिशंगणापरु र यांच े

ं दीकरण व डांबरीकरण करणेकामी .२४,४६,०५,००८/- खचास व सदरचा िनधी सावजिनक बांधकाम 
िवभागाकडे वग करणेस मा यता िमळणे. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मिधल तरतुद : अिधिनयम २१ (क) 
पोट कलम (१) नंतर खालील माण ेतरतुद आह.े 

 “ (१क) पोट कलम (१)  या तरतूद ना अधीन राहन, िव  व  त  यव  थसे, रा  य शासना  या पवु 
मंजरुीन,े आिण रा  य शासनाकडून राजप ात िस  द केले  या आदेशा ारे िविनिद  ट कर  यात यईेल अशा कमाल 
मयादे  या आिण अशा अटी व शत ं  या अधीन राहन, भ  तां  या सोयीसाठी बस वाहनतळ, रे  व े  थानक व 
िवमानतळ आिण त  सम पायाभूत सिुवधा यांसार  या पायाभूत सिुवधा परुिव  यासाठी िकंवा  या वाढिव  यासाठी 
शासिकय महामंडळांना शासिकय कंप  यांना िकंवा शासिकय उप मांना सहायक अनदुान देता येईल.”  
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मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय :  
०१. िदनांक ०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७७९.  
०२. िदनांक १४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .९४९. 
०३. िदनांक ०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२९६. 
०४. िदनांक ०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .३४७ (२). 

 तावना : िशड  ते िशंगणापरू हा एकुण ७७ िकलो िमटर लांबीचा र  ता असनू, सदर र  ता हा िशड - 
िपंपळवाडी-एक खे-गणशेनगर-वाकडी- ीरामपरू-बेलापरू–पढेगांव-मालुंजे-भेडापरू-पाथरे-मांजरी-पानेगांव-
करजगांव-गणशेवाडी-िव लवाडी-हनुमानवाडी माग िशंगणापरू येथे जात आह.े सदर र   यापैक  िपपंळवाडी ते 
मालुंजे एकुण २१.५० िकलो िमटर र   याचे कामासाठी िद.३१ ऑग  ट, २००७ ते िद.०३ जुल,ै २००९ या 
कालावधीत सं  थानमाफत .१०.४३ कोटी इतके अनदुान कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प (सा. बा.) 
िवभाग, अहमदनगर यांना उपल  ध क न देणते आलेले आह.े  

आता, िशड  ते िशगंणापरू (वाकडी माग) जाणा-या र   याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनांक 
०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय .३४७ (२) खालील माण ेझालेला आह.े  

“ यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावात नमदू केले माण े िपंपळवाडी- एक खे- गणशेनगर- 
वाकडी ते रा.मा.५० पयत र  ता िक. मी.०/०० ते २५/०० म  य ेमजबुतीकरण व डांबरीकरण करणसे व याकामी 
येणा या र  कम .१३ कोटी मा  खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदरह  ताव मा  यतेसाठी शासनाकडे 
पाठिवणते यावा. अस ेठरल.े  

यावेळी अशीही चचा झाली क , अहमदनगर–मनमाड या महामागावरील िचचंोली फाटा-दवेळाली-
टाकळीिमया-आरडगाव-कदळ- ा हणी हा र ता शिन िशगंणापरु येथ ेदशनासाठी जाणा या भािवकांच ेसोईचा व 
नजीकचा आह.े तरी सदर  र याचेही मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणबेाबतचा सिव तर ताव सादर कर यात 
यावा, अस ेठरल.े”  

 यानसुार िशड  ते िशंगणापरू (वाकडी माग) जाणा-या र   याबाबतचा  ताव शासनाचे मा  यतेसाठी 
िदनांक ११/१०/२०१८ रोजीचे प ा  वये  ताव सादर कर  यात आला असनु  याबाबत  वतं पण ेकायवाही सु  
आह.े 

तसेच उपरो  त िनणयातील अहमदनगर–मनमाड या महामागावरील िचचंोली फाटा-दवेळाली-
टाकळीिमया-आरडगाव-कदळ- ा हणी माग शिन िशगंणापरुकडे जाणा-या र   याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीच े
िदनांक ३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय .४४६ अ  वय ेअहमदनगर-मनमाड महामागावरील िचचंोली फाटा-
दवेळाली-टाकळीिमया-आरडगांव-कदळ- ा  हणी र   याचे ं दीकरण व डांबरीकरणासाठी सावजिनक बांधकाम 
िवभागाकडील अदंाजप कानसुार .२०,००,००,०००/- मा चे खचास तसेच याकामी शासन मा  यता घऊेन 
सदरचा िनधी सावजिनक बांधकाम िवभागाकडे वग करणसे मा  यता दणेेत आललेी आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार सदरह र   याचे सिव  तर अदंाजप क व आराखडे 
तां ीक मा  यतेसह सादर करणबेाबत अिध क अिभयतंा, सावजिनक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांना 
िद.०१/०८/२०१८ रोजीचे प ा  वये कळिवणते आले होते.  यानसुार अिध क अिभयतंा, सावजिनक बांधकाम 
मंडळ, अहमदनगर यांनी मा. मु  य अिभयंता, सावजिनक बांधकाम मंडळ, नािशक यांना अ ेिषत िद. ा  त 
२२/११/२०१८ रोजी इकडील कायालयास प ा  वये .२४,४६,०५,००८/-  रकमचेे अदंाजप क तांि क 
मा  यतेसाठी सादर केलेले आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय:अिध क अिभयंता, सावजिनक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांनी  मु  य 
अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग,निशक यांचेकडे तांि क मा  यतेसाठी सादर केले  या अदंाजप क य 
रकमते मा.  यव  थापन सिमतीन ेमा  यता िदले  या .२० कोटी इत  या रकमेपे ा .४,४६,०५,००८/-इतक  वाढ 
झाली आह.े सदर र   याचे कामासाठी ी साईबाबा सं  थान िनधी उपल  ध क न दणेार अस  याने िद. 
२२/११/२०१८ रोजी इकडील कायालयास ा  त झाले  या  तावाचे तीत नमदू केले आह.ेअदंाजप कात वाढ 
झाले  या रकमेबाबत िनणय होण ेआव  यक आह.े 

  ताव: तरी अहमदनगर-मनमाड महामागावरील िचचंोली फाटा-देवळाली-टाकळीिमया-आरडगांव-
कदळ- ा  हणी या शिन िशगंणापरुकडे जाणा-या र   यांचे कामासाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक 
३०/०६/२०१८ रोजीचे सभते .२० कोटी इतका िनधी उपल  ध क न दणेेस मा  यता दे  यात आली 
आह.ेअिध क अिभयंता, सावजिनक बांधकाम मंडळ,अहमदनगर यांनी मु  य अिभयंता,सावजिनक बांधकाम 
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मंडळ,नािशक याचंेकडे .२४,४६,०५,००८/- इत  या र  कमचेा  ताव ता ंि क मा  यतेसाठी सादर केला आह े
तरी वाढीव अदंाजप कासह िनधी उपल  ध क न देणबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 

 
िनणय .७७५ यावर सिव तर चचा होऊन, अहमदनगर-मनमाड या महामागावरील िचचंोली फाटा-दवेळाली-टाकळीिमया-

आरडगाव-कदळ- ा हणी या शिन िशंगणापरुला जाणा या र यांचे कामासाठी सं थानमाफत र कम .२० कोटी 
िनधी उपल ध क न दणेसे मा. यव थापन सिमतीच े िद.३०.०६.२०१८ रोजीचे सभेत मा यता दे यात आलेली 
आह.े परंतु अिध क अिभयंता, सावजिनक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांनी मु य अिभयंता, सावजिनक 
बांधकाम मंडळ,नािशक यांचेकडे सदर कामासाठी र कम .२४,४६,०५,००८/- मा  एवढया रकमेचा ताव 
तांि क मा यतेसाठी सादर केला आह.े यामळेु सदरह कामासाठी वाढीव र कम .४,४६,०५,००८/- मा चे 
रकमेसह एकुण र कम . २४,४६,०५,००८/-मा चा िनधी  शासन मा यतेने सं थानमाफत दणेेस मा यता दे यात 
आली.                                                                                                 (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०६ आयकर  व हटॅकर कामकाजाबाबत स ि थती मा. यव थापन सिमतीच ेसभेपढु ेअवलोकनाथ सादर. 

ताव-  सं थानला आयकर िवभाग व िव कर िवभाग यां या कर वसलुी बाबत व कर िनधारण,े फेर कर 
िनधारण ेबाबत नोटीसा आ या असनु या बाबतची स ि थती खाली माण ेआह.े  

(अ)  आयकर (Income Tax) :- 
१. िद.३१.१२.२०१७ रोजी मा.उपायु , आयकर, मुंबई यांनी आिथक वष २०१४-१५ चे करिनधारण 

क न .१८३,८६,१४,३३०/- देय कर असलेबाबत नोटीस पाठिवली होती. याम ये साईबाबा सं थान 
धाम क ट नसनु धमादाय ट गहृीत ध न दि णापेटीम ये ा  झाले या देणगी र कम, आिथक वष 
२००९-१० चे अखिचत उ प ना संबधीत फाम न.ं१० आनलाईन दाखल करण ेव या सवावर दडं याज 
याचा समावेश आह.े      

२. सदर नोटीस िवरोधात िद.३१.०१.२०१७ रोजी मा.उ  च  यायालय, मुंबई येथे रट अज न.ं३९५/२०१८ 
दाखल कर  यात आला होता.  

३. िद.०९.०२.२०१८ रोजी रट अजावर सनुावणी होऊन आयकर िवभागान े फेर करिनधारण कर  यात 
येऊन आयकर लवादाकडे अिपल दाखल कर  याचा व  टे क रता आयकर िवभागाकडे  ताव 
दे  याचा िनणय िदला.  

४. िद.१८.०२.२०१८ रोजी ऑनलाईन ारे मा.आयकर आयु  (अिपल) यांचेकडे अिपल अज दाखल 
कर  यात आला आह.े याम ये ी साईबाबा सं थान धमादाय व धाम क देव थान असले बाबत ट 
िडड, ी साईबाबा सं थान िव त यव था,अिधिनयम २००४ दाखल केला आह.े आिथक वष 
२००९-१० चे अखिचत उ प ना संबधीत फाम न.ं१० अिपलात दाखल कर याची तरतुद आह.े 
या माण ेसखोल अिपल अज दाखल केला आह.े यावर आयकर िवभागान ेअदयाप िनणय िदललेा 

नाही.   
५. त पवु  िद.२०.०२.२०१८ रोजी आयकर िवभागाने फेर करिनधारण क न .१२२,०४,६१,८४०/- 

 याजासह दये कर कळिवला आह.े  
६. िद.२०.०३.२०१८ व िद.२१.०३.२०१८ अखेर अिपल संबंधीत आव  यक कागदप े दाखल कर  यात 

आली असनू  यावर अ ाप आयकर िवभागाकडून अिपल ऑडर झालेली नाही.  
७. आिथक वष २०१२-१३ चे वािषक करिववरणप  िवहीत वेळेत दाखल कर  यात आले असनू आयकर 

िवभागाकडून यांच ेकरिनधारणही कर  यात आले आह.े तथािप, िद.०३.०८.२०१८ रोजी मा.उपायु , 
आयकर िवभाग, मुंबई यांनी आिथक वष २०१२-१३ चे फेर करिनधारणाक रता आव  यक 
कागदप ांची मागणी केली.  

८. आयकर िवभागाने करिनधारण वष २०१५-१६ चे अिपल पणु कर  यापवु च मागील वषाची फेर 
करिनधारण े क  नयते क रता मा.उ  च  यायालय, मुंबई येथे िद.१६.१०.२०१८ रोजी रट िपटीशन 
नं.३२७८ दाखल कर  यात आले.  यावर िद.२१.१०.२०१८ रोजी सनुावणी होऊन िद.२४.१०.२०१८ 
रोजी सं  थानच ेिवरोधात मागील वषाची फेर करिनधारण ेकर  याबाबत आदेश झाला आह.े 
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९. मा.उ  च  यायालय, मुंबई यांचे आदेशािव  मा.सव  च  यायालय, िद ली येथे Special Leave 
Petition (Civil) No.30475/2018 दाखल कर  यात आली होती.  यावर िद.३०.११.२०१८ रोजी 
सनुावणी होऊन सदर SLP म य ेकोटाने “Issue Notice” चे आदशे िदले आहते व मागील वषाची 
फेर करिनधारण ेकर  यास  थिगती आदशे (Stay Order) िदला आह,े याची त सोबत प रिश  “अ 
” जोडली आह.े   

    (ब)  मु यवध त कर (VAT) :- 
१. मुंबई िव कर कायदा १९५९ अतंगत ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  िडलर नसले बाबत 

महारा  िव कर यायािधकरण (IIIrd Bench of Maharashtra Sales Tax Tribunal 
Bombay) यांनी िद.२०.०३.१९९० रोजी िनणय िदला आह.े यास अनसु न सं थानला िव कर लाग ु
न हता.  

२. िव कर काय ाच े पांतर मु यवध त कर कायदा २००२ (VAT Act 2002) म ये झाल.े व सन 
२००५ पासनु कायवाही सु  झाली. िव कर काय ा माण ेMVAT काय ात सं थानला सटु िमळण े
बाबत मा.आयु  िव कर िवभागाकडे ताव सादर केला होता. यांनी सं थान “Deemed 
Dealer” असले बाबत िद.१८.०३.२००९ रोजी आदशे केला. सदर आदशेािव  (IIIrd Bench of 
Maharashtra Sales Tax Tribunal Bombay) म ये         िद.२०.०४.२००९ रोजी अिपल 
दाखल कर यात आल.े सदर यायािधकरणात २००९ पासनु ते २०१८ पयत कोणताही िनणय झाला 
नाही. 

३. त पवु  िव कर कायालय, अहमदनगर यांनी आिथक वष २००९-१० चे हटॅ कर िनधारण क न 
एकुण .२४,२६,२४,४२४/- हटॅ कळिवला आह.े याम ये सादालय जमा, पु तक फोटो डायरी 
कॅलडर िव , णालय बील र कम, साई ितमा असलेली सोने चांदी नाणी िमळकत र कम इ यादी 
सं थानला दणेगी वजा जाता िमळणा या सव िमळकतीवर हटॅकर आकारणीचा समावेश आह.े सव 
सदर बाब यायािधकरणात (Tribunal) याय िव  अस याने कर िनधारण क  नये असा प यवहार 
यांचेशी कर यात आला होता. 

४. िद.०७.०९.२०१८ रोजी मा.आयु ांनी कळिव या माण ेसं थान “Deemed Dealer” असले बाबत 
िनणय िव कर यायािधकरण मुंबई यांनी िदला आह.े 

५. िव कर यायािधकरणा या सं थान िडलर असले बाबत िनणयािव  मा.उ च यायालय,मुंबई येथ े
अिपल अज दाखल कर यात आला असनु यावर िद.२१.११.२०१८ रोजी सनुावणी होऊन मा.उ च 
यायालयान ेअिपल अज दाखल क न घेतला आह.े 

६. तथािप िव कर िवभागाकडुन िद.०४.१२.२०१८ रोजी नोटीस ा  झाली आह.े याम ये १० िदवसांच े
आत आिथक वष २००९-१० चा हटॅकर एकुण .२२,८३,३८,७४५/- भरण ेबाबत कळिवल ेआह.े 

७. सदर बाबत मा.उपायु  िव कर िवभाग यांचेकडे अिपल करण ेबाबत बाब िवचारािधन आह.े  
(क) आयकर व मु यवध त करिवषयक कामकाज मा.िव  व  त ी.मोहन जयकर यांच े सम  वयान े

करणबेाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेम  य े िनणय संमत झाला आह.े यांचे सम वयाने खालील 
माण ेकामकाज चालु आह े:-  

१. मा.उ  च  यायालयात रट अज दाखल करण ेबाबत कामकाज म.ेजु  नरकर अॅ  ड असोिसएटस,् मुंबई 
यांचमेाफत केले जात आह.े यांना कोणताही िफ अ ाप ठरलेली नाही.  

२.  मा.उ  च  यायालय व मा.सव  च  यायालय येथे सं  थानची बाज ू मांड  याचे अ  यतं मह  वाच े
कामकाज व र  ठ िविध  अडॅ.एस. गणशे, िद  ली करत आहते. यांना कोणताही िफ अ ाप ठरलेली 
नाही.  

३. अडॅ.पी.सी.जोशी, मुंबई यानंी मा.आयु ,िव कर िवभाग,मुंबई यांचेकडे अिपल व िव कर 
यायािधकरण येथ ेसं थानच ेवितने बाज ूमांड याचे काम केले आह.े यांचे माफत आव यक मािहती 

संकलीत करण,े  अडॅ.एस. गणेश, िद  ली यांना बाज ूमांड याकरीता मा.उ च यायालयात हजर रहाण,े 
सहकाय करण,े कामकाज करता यांनी यांच ेफ चे बील . १,२५,०००/- सादर केले आह.े  

४. मा.सव  च  यायालयात SLP दाखल कर  याक रता अडॅ. मेहल गु  ता, िद  ली यांचे माफत कामकाज 
केले जात आह.े या कोट कामकाजा करीता होणारा य  खच सोडुन यांची होणारी ोफेशनल फ  ते 
घेणार नस याचे यांनी मा य केले आह.े  
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५. मा. उ च यायालय व मा. सव च यायालय येथ ेआयकर, हटॅ, इ. बाबत रट अज, एसएलपी दाखल 
करण े यासाठी आव यक कागदप ांची जमवाजमव करण,े कोटात सादर करण,े यायालया सबंधीत 
संपणु कामकाजाचा सम वय क न पतुता करण े इ. कामकाज मा. िव त ी मोहन जयकर व यांच े
म.ेजयकर अॅ  ड जयकर पाटनस, मुंबई याचंी टीम करत आह.े यासाठी लागणारा य  खच सोडुन 
यांची होणारी ोफेशनल फ  ते घणेार नस याचा िनणय यांनी घेतला आह.े  

६. आयकर िवषयक अनषंुगीक मािहती संकलीत करण,े तयार करण,े दाखल करण,े आयकर कायालय, 
मा.उ च यायालय, मा. सव च यायालय, सव िवधी , वक ल यांना माहीती उपल ध क न दे याच े
कामकाज सं  थानच े पवु पासनूच े आयकर स  लागार सीए ी.राहल केळकर, मुंबई, व यांचे व र  
अनभुवी सीए ी िदपक िटकेकर, मुंबई ह ेकाम पाहत आहते. सीए ी िदपक िटकेकर यांनी फ चे बील 
.१२,२७,२००/- सादर केले आह.े 

अशा कारे आयकर व मु यवध त कर िवषयक स ि थती अवलोकनाथ मा. यव थापन सिमतीच े
सभेपढुे सादर. 

िनणय .७७६ यावर सिव तर चचा होऊन, आयकर  व हटॅकर कामकाजाबाबतच ेस ि थतीच ेअवलोकन क न याची न द 
घे यात आली. तसेच सदर करणी सिमती सद य मा.डॉ.राज  िसंह यांच ेदखेील मागदशन घे यात याव,े असे 
ठरले.                                                                                               (कायवाही- लेखाशाखा िवभाग ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०७ दि णा पेटीतील र कमे या मोजणीत ी साईभ ां या सहभागाबाबत. 

ताव-  मंिदर व मंिदर प रसरात असले  या दि णा पेटीतील र  कमचेी मोजणी आठवडयातून साधारणत: दोन 
वेळेस कर  यात यते असते. भ  तां  या वाढ  या गद बरोबरच दि णा पटेीम  य े ा  त होणा-या र  कमेतही 
िदवसिदवस वाढ होत अस  याचे िदसनू यते आह.े मा. धमादाय आयु  त यांचे ितिनधीसोबत स ल बॅकं ऑफ 
इिंडया, िशड  यांचे ितिनधी व सं  थानच ेअिधकारी/कमचारी यांच ेसमवेत पेटया उघडून मोजणी केली जाते. पवू  
दि णा पटेी र  कम मोजणीसाठी सं  थान कमचा-यांचाच सहभाग अस.े  दि णा पेटीतील र  कम मोठया माणात 
असली तर सं  थान कमचारी व बॅकेंचे कमचारी यानंा ही मोजणी करतांना बराच वेळ लागत अस.े  

 याअनषंुगान ेदि णा पेटीतील र  कम मोजणीचे कामकाज वेळेवर पणु  हाव,े  व कामाम  य ेजा  तीत-
जा  त पारदशकता यावी  हणनू त  कालीन मा. अ  य  महोदय, यांनी िदले  या िनदशा माण,े दि णा पेटीतील 
र  कम मोजणीम  य े भ  तांना सहभाग घे  यास सु वात झालेली आह.े सं  थानच े सरु ा कमचारी व अिधकारी 
यां  या पयवे णाखाली उ  सकु असणा-या भ  तानंा दि णा पटेीतील र  कमे  या मोजणीम  य े सहभागी क न 
घेतले जात आह.े सदर साईभ  तानंा र  कम मोजणीसाठी बसिव  यापवू   यां  याकडील रोख र  कम, पस, पाक ट 
इ. व  तु सरु ा गाडकडे जमा कर  यास सांग  यात येत.े या व  तु भ  तांना  वतं पण ेदे  यात आले  या िपशवीम  य े
जमा के  यानंतर  यां  या व  तचुी पोहोच  हणनू नंबर असलेले टोकन दे  यात यतेे. सदर भ  तांना पये १००/-
मा  या आतील मु  यां  या नोटा दि णा पेटी हॉलमधनू आणनू सदर नोटा  फ  त जळुिवण ेकामी दे  यात यतेात. 
याकामी भ  तांवर दखेरेख करणसेाठी सरु ा र क अस  यान,े तसचे सी.सी.टी.  ही.(CCTV) कॅमेरे अस  यान े
कोणताही गैर कार हो  याचे संग साधारणपण ेहोणार नाहीत, याची द ता घे  यात येते.  
 तथािप, िदनांक११.१२.२०१८ रोजी दि णापटेी मोजणीच ेिठकाणी एक साईभ  त मिहला र  कम पय े
७४,६२०/- मा  घऊेन जात असतांना तपासाअतंी उघड झालेले आह.े याबाबत िशड  पोिलस  टेशन म  य ेत ार 
(FIR) दाखल केलेली आह.े  
 तसेच दि णा पेटीतील र  कम मोजणीचे कामकाजात िदवसिदवस मोठया माणात वाढ होत आह.े 
 यानसुार सदर कामकाजात सहभागी होणा-या भ  ताचंी सं  या िदवसिदवस वाढत चाललेली आह ेआिण  यके 

वेळेस सहभागी होणारे साईभ  त ह ेनवनवीन असतात. तसचे सदर कामकाजात सहभागी होणा-या साईभ  तांसाठी 
ठरािवक गणवेश ठरलेला नाही.  यामळेु सरु ा र कांकडून सखोल तपासणी करणते अडचणी येतात.  यामळेु 
सहभागी झाले  या साईभ  तांकडून भिव  यात काही अनिुचत कार घड  याची श  यता नाकारता येत नाही. 
 यामळेु  या साईभ  तांना ी साईबाबाचंी सेवा कर  याची इ  छा असेल  यांना इतर िवभात  या िठकाणी आिथक 

बाब चा सबंंध नाही अशा िठकाणी सवेा कर  याची सधंी दतेा येईल.  
  या अनषंुगान,े येथनू पढुे दि णा पेटीतील र  कम मोजणीचे कामकाजात ी साईभ  ताचंा सहभाग बंद 
क न,  याऐवजी सं  थानमधील कं ाटी कमचा-यांना सहभागी क न घेता येईल.   यांना कायम कमचा-या माण े
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मेहनताना व गणवेश देऊन दि णा पेटीतील र  कम मोजणीचे काम क न घेता येईल. तसेच जर कं ाटी कमचा-
याकडून आिथक बाब संबंधी काही अनचुीत कार घडला तर  सदर कं ाटी कमचा-यािव  द कायालयीन 
कायवाही क न  यास  कामाव न कमी करता येईल. 

तरी दि णा पेटीतील र  कम मोजणीचे कामात स  या घे  यात यते असलेला साईभ  तांचा सहभाग 
यापुढेही कायम ठेवावा, िकंवा  याऐवजी सं  थानमधील कं ाटी कमचा-यांना कायम कमचा-यां माण ेमेहनताना व 
गणवेश देऊन, सहभागी क न घऊेन,  यांचे कडून सदर कामकाज क न  यावे िकंवा कस?े याबाबतचा िनणय 
होणसे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढु ेसिवनय सादर 

िनणय .७७७ यावर सिव तर चचा होऊन, दि णा पेटीतील र  कम मोजणीचे कामात स  या घे  यात येत असलेला साईभ  तांचा 
सहभाग बंद कर यात यावा.  याऐवजी सं  थानमधील कं ाटी कमचा-यांना कायम कमचा-यां माण ेमेहनताना व 
गणवेश तसेच चहा /ना ा दऊेन यांना दि णा पटेीतील र  कम मोजणीचे कामी सहभागी क न घे यात यावे, असे 
ठरले.                                                                                                

(कायवाही- लेखाशाखा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०८ माह ेजुन २०१८ जमा – खच त याची न द घेणबेाबत. 

ताव-  लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं  थानला सव मागान ेजमा होणा-या व सं  थानकडुन खच होणा-या 
रकमांचा एकि त जमा खच त  ता तयार कर  यात येतो. सदर जमा व खचा  या आकडेवारीचा त  ता 
मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात येत असतो. 
 

  या अनषंुगाने माह े जून-२०१८ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त  ते तयार कर  यात आले 
असनू ते मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर न द घणेेसाठी सादर करण ेआव  यक आह.े जमा- खचाचा तपशील 
खालील माण े– 
   
 

अ.नं. मिहना जमा खच 
०१ जून - २०१८   ४७,०८,१३,०४१/- ३९,०९,५३,७०२/- 

 

 

 
तरी लेखापु  तका माण े माह े जून-२०१८ या कालावधीतील जमा खचाची न द घे  यासाठी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर. 
िनणय .७७८ यावर सिव तर चचा होऊन, माह ेजुन २०१८ जमा – खच त याच ेअवलोकन क न याची न द घे यात आली. 

(कायवाही- लेखाशाखा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०९ माह ेजुलै २०१८ जमा – खच त याची न द घेणबेाबत. 

ताव-  लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं  थानला सव मागान ेजमा होणा-या व सं  थानकडुन खच होणा-या 
रकमांचा एकि त जमा खच त  ता तयार कर  यात यतेो. सदर जमा व खचा  या आकडेवारीचा त  ता 
मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात येत असतो. 
 

 त्  या अनषंुगाने माह ेजलैु-२०१८ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त  ते तयार कर  यात आल े
असनू ते मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर न द घणेेसाठी सादर करण ेआव  यक आह.े जमा- खचाचा तपशील 
खालील माण े– 
   
 

अ.नं. मिहना जमा खच 
०१ जुलै - २०१८   ४०,७२,५४,६६९/- २३,८१,९६,४४१/- 

 

 

 
तरी लखेापु  तका माण े माह े जलैु-२०१८ या कालावधीतील जमा खचाची न द घे  यासाठी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर. 
िनणय .७७९ यावर सिव तर चचा होऊन, माह ेजुलै २०१८ जमा– खच त याच ेअवलोकन क न याची न द घे यात आली. 

(कायवाही- लेखाशाखा िवभाग) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१० उपिवभागीय अिधकारी तथा उपिवभागीय दडंािधकारी, िशड , भाग िशड  यांना कायम व पी एक वाहन उपल ध 

क न दणेे या तावावर िनणय होणेबाबत. 
ताव-  िशड  येथील  उपिवभागीय अिधकारी यांनी मा. मु  यकायकारी अिधकारी यांना प  पाठवनू 

खालील माण ेिवनंती केललेी आह.े सदर प ाचा तपशील खालील माण े 
  उपिवभागीय अिधकारी तथा उपिवभागीय दडंािधकारी िशड  कायालयाची  थापना १५.०८.२०१३ रोजी झाली 

असनू िशड  ता. राहाता गावाचा समावेश उपिवभागीय अिधकारी ीरामपरू भाग ीरामपरू यां  या काय े ात येत 
होता १५ ऑग  ट २०१३ पासनू िशड  ह ेगाव या कायालया  या अिधकार े ात समािव  ट झालेले आह.े या 
कायालयाची थापना हो  यापवू  सं  थान माफत उपिवभागीय अिधकारी ीरामपरू भाग ीरामपरू यांना सं  थानन े
प  . ११३३७/ ३ नो  हबर २००४ म  य े१ (एक)  काप ओ वाहन उपल  ध क न िदलेले आह े  याचा तपशील 
खालील माण े 

१ चेसी न.ं  MATA23FC42K83230 
२ इिंजन न.ं BF44  K  86782 
३ रंग िस  वर 
४ वाहनाचा कार काप ओ िडल  स 
अशा तपशीलाचे वाहन सं  थान माफत उपल  ध क न दे  यात आले होते. सदर वाहनाची न दणी 

सं  थानचे सचूने माण े उपिवभागीय अिधकारी ीरामपरू भाग ीरामपरू याचंे नावाने उप ादेिशक अिधकारी 
ीरामपरू यांनी केली असनू  याचा वाहन न दणी मांक MH17K-2121 

 सदर प ात  यांनी या कायालयाचे उपल  ध वाहन जनेु झाले असनु  याम  य ेवारंवार िबघाड होत असतो.  हणनू 
कत  य बजावणीम  य े अडचणी िनमाण होत आहते. भिव  यात असलेले ी साईबाबा शता  दी महो  सव व 
 यािनिम  ताने येणा-या अितमह  वा या  य चा राजिश  टाचार, कायदा व सु  यव  था तसेच आप  ती  यव थापन 

इ  यादी जबाबदा-या उपिवभागीय दंडािधकारी यांना पार पाडा  या लागणार आह.े उपल  ध असलेले शासक य 
वाहन वरील कारणांमळेु िनयिमत पण ेवापरता येत नाही हणनू ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम  त 
अितमह  वा  या   य  त चा राजिश  टाचार  यव था, कायदा सु  यव  था व आप  ती  यव  थापन अमंलबजावणी 
इ  यादी मह  वपणु जबाबदा-या पार पाडणसेाठी आपले सं  थान माफत उपिवभागीय कायालयासाठी एक निवन 
शासक य वाहन उपल ध क न िमळणबेाबत िवनतंी केली आह.े  

अथसहा य करणबेाबत सं थान अिधिनयमातील २१(२) मधील तरतदु खालील माण:े-  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  अिधिनयम २००४ कलम १७ मधील (२)(ण) "मानव 

जातीचे क  याण करणा-या िकंवा आप  तीम  य े सहा य करणा-या कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल." 
अशी तरतुद आह.े  

अिधिनयम कलम २१ च े पोट-कलम े (१) आिण (१क) म  य े िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा 
तरतुदी के  यानंतर, िव  व  त  य  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमचेा 
िव  व  त  यव  थे  या िवतरणयो  य उ प  ना  या तीस ट  यांपे ा अिधक नसले एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी 
पढुील सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच करता यईेल.    

(एक) रा  य शासना  या पवु मंजुरीन,े एखा ा न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत 
सोसायटी यां  याकडून कोणतीही शै िणक सं  था, िकंवा ि डा अकादमी वा सं  था सावजिनक वाचनालय, 

 णालय, दवाखाना, िनरीि त अथवा शारी रक  टया िवकलांग  य  तीसाठी आधारगहृ िकंवा इतर धमादाय वा 
धािमक सं  था यांची  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अथवा कला वा सािह  य े ाशी सबंंिधत असलेली 
एखादी न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी यांचेकडून अ  य कोण  याही िबगर 
वािणि यक सां  कृितक संघटनचेी  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अनदुान दे  याची तरतुद आह.े"  मा  
यासाठी थम शासन िनयु  त छाननी सिमतीची िशफारस घेण ेआव  यक आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय:-िव  त िवभाग, महारा   शासन यां  या शासक य वाहनांचे िकंमत मयादा 
धोरणाचा शासन िनणय मांक: वाहन -२०१६/ . .५१/१६/िविनमय तारीख २१ जानेवारी २०१७ अ  वये 
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रा  य  तरीय वाहन आढावा सिमती  या मा  यतेने वाहन अनु ेय केलेले इतर अिधकारी यांना . ६.०० ल  
(Accessories) मयादपेयत  या िकंमतीच ेवाहन अनु ेय आह.े  

 ताव:- उपिवभागीय अिधकारी तथा उपिवभागीय दडंािधकारी िशड  भाग िशड  यांना  यांचे 
 तावानुसार िव  त िवभागाचा शासन िनणय ं . वाहन -२०१६/ . .५१/१६/िविनमय तारीख २१ जानेवारी 

२०१७ नसुार अनु ेय मयादा . ६.०० ल  पयत वाहन घे  यासाठी अथसहा य दणेेबाबतचा  ताव िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .७८० उपरो  ताव अमा य कर यात आला.                                                  (कायवाही -लेखाशाखा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.११ ी वामी समथ बहउ शेीय िश ण सारक मंडळ, औसा, लातरु यांना इिं लश िमडीअम कुलची इमारत 

बांध यासाठी अथसहा य मागणी बाबत या तावावर िनणय होणेबाबत. 
ताव-  ी वामी समथ बहउ शेीय सारक मंडळ औसा, लातूर या सं  थचेे/िव  व  त  यव थेच ेसिचव यांनी 

शाळा बांधकामासाठी आिथक मदत िमळणबेाबत  ताव सादर केला आह.े सदर  तावात  यांनी सं  थचेी 
मािहती सादर केली आह.े  
                ी वामी समथ बहउ शेीय सारक मंडळ औसा, लातरू या िव  व  त  यव  थकेडून क ीय मा  यिमक 
िश ा बोड (CBSE)  सल  न इं लीश िमडीयम  कूल महा मा गांधी या नावान ेचा लिव  यात येते. या शाळेची 
 थापना १९ जनु २००९ म  य े झाली असनू शाळेत  य ु के. जी. ते १० वी पयत उजनी आिण शेजारील ४० 

गावातील ५५० मलेु िश ण घेत आह.े १९९३  या भकंुपाम  य े लातुर िज  हयातील हजारो लोक मृ  यमुखुी 
पडल.े तसचे शेकडो गावक-यांची वाताहत झाली. उजनी ही िक  लारीपासनू ३० िकमी आंतरावर आह.े 
आप  तीनंतर ीमतं कुटंुब शेजार  या शहराकडे  थलांत रीत झाली.  
               या प रसरातील बहतांशी लोक शतेी व मजरूी करणारे असनू आिथक िववंचनेत आह.े वारंवार येणा-या 
दु  काळामळेु ही प र  थीती गंभीर झाली आह.े दळणवळणा  या व आिथक सम  यमेळेु या भागातील मलेु दजदार 
व गणुव ा पणु िश णापासनू वंिचत रािहले आह.े  
  या मलुाचंे भिवत  य उ  वल हो  यासाठी आ  ही प या  या शेडम  य ेशाळा भरिवली आह.े आता आ  ही 
शाळेचा तळमजला बांधला आह.े परंत ु दोन मजली इमारत बांध  यासाठी आं  हाला र  कम . ४ कोटीची 
आव  यकता आह.े परंत ुएवढी मोठी र  कम सं  था उभा  शकत नाही.  
 तरी ह ेकाम पणु कर  यासाठी आप  या कडून मदत िमळ  यासाठी िवनंती कर  यात येत आह.े आ ही 
आशा करतो क , तु ही आमची मागणी पूण कराल, अस े  यांचे प ात नमदू केले आह.े   
अथसहा य करणबेाब सं थान अिधिनयमात खालील माण ेतरतदु आह.े  
           अिधिनयम २००४ कलम २१ (२) पोट कलमे (१) आिण (१क) म  य ेिनिद  ट केले  या योजनांसाठी 
परेुशा तरतुदी के  यानंतर, िव  व  त  य  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमचेा 
िव  व  त  यव  थे  या िवतरणयो  य उ प  ना  या तीस ट  यांपे ा अिधक नसले एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी 
पढुील सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच करता यईेलः-  
           (एक) रा  य शासना  या पवु मंजुरीन,े एखा ा न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा 
न दणीकृत सोसायटी यां  याकडून कोणतीही शै िणक सं  था, ि डा अकादमी वा सं  था, सावजिनक वाचनालय, 

 णालय, दवाखाना, िनराि त अ थवा शारी रक  टया िवकलांग  य  तीसांठी आधारगहृ िकंवा इतर धमादाय वा 
धािमक सं  था यांची  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अथवा कला वा सािह  य े ाशी सबंंिधत असलेली 
एखादी न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यवस ्था िकंवा न दणीकृत सोसायटी यां  याकडून अ  य कोण  याही िबगर 
वािणि यक सां  कृितक सघंटनेची  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अनदुान दे  याची तरतुद आह.े" 

िवभागाचा अिभ ाय :- 
१) ी वामी समथ बहउ शेीय सारक मंडळ औसा, लातरू यांनी क ीय मा  यिमक िश ा बोड (CBSE) 

चे सल  न असलेली इं जी मा  यमाची शाळा सु  केली आह.े  
२) सं  थनेे सदर  या शाळेत िक लारीजवळील भुकंप  त भागातील मलुांना दजदार व गणुव ा पणु इं जी 

मा  यमाचे िश णाची सोय केली अस  याचे  तावात नमदू केले आह.े 
३)  सदर  तावास मा.  यव  थापन सिमतीने मा  यता िद  यास छाननी सिमतीने िनि त केले या िनकषाचंी 

पतुता क न छाननी सिमतीचे िशफारसीन ेव शासनाचे मा  यतेन ेअनदुान दणेेबाबत िनणय घेता येईल.  
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  ताव:- ी वामी समथ बहउ शेीय िश ण सारक मंडळ, औसा, लातरू यांना इं लीश िमडीयम 
 कूलची इमारत बांध  यासाठी अथसहा य मागणीबाबतचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .७८१ ी वामी समथ बहउ शेीय िश ण सारक मंडळ, औसा, लातुर या सं थेचे ितिनधी ी. िकशोर रंगलालजी 
जाजु व ी. पवनकुमार शंकरराव जंगमे ह े आजचे सभते उपि थत होते.  यांनी सभेसमोर सं थेची मािहती व 
इमारतीचे बांधकामाबाबतचा तपिशल व यासाठी अनदुान मागणीचा सिव तर ताव सादर केला.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, सदर सं थेन े आजच े सभेत दाखल केले या तावाची अनदुान 
िनयमावली या अनषंुगाने छाननी क न सिव तर ताव यव थापन सिमतीच े सभेसमोर सादर करावा, असे 
ठरले.                                                                                                (कायवाही- लेखाशाखा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१२ साई आ म भ िनवास, साईधमशाळा व दारावती भ िनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, 

िव तु, लब ग इ. मे टन स / व छता कामाबाबत बी. ही.जी.इडंीया िल.पणु े यांना दे यात आले या 
कायादशेाबाबत. 

ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२/०२/२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .११६ अ  वये सं  थानच े
साईआ म भ  तिनवास, साईधमशाळा व  दारावती भ  तिनवास या िवभागाकडील यांि क करणासह 
हाऊसिकप ग िव तु, लंब ग इ. मे  टने  स/  व  छता काम आऊटसोस प  दतीन े क न घणेकेामी 
एम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटस िल पणु ेयांना िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर एक वष 
कालावधीकरीता कायादशे दे  यात आला होता. परंतू सदर ठेकेदार यानंी कायादशेातील अटी शत नसुार काम 
करत नस  यान,े  यांना वारंवार कारण ेदाखवा नोिटसा दे  यात आ  या हो  या. परंतू  यांनी सदर बाब गांिभयान ेन 
घेत  यान,े मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय .६३६ अ  वये एम पी ए  टर ायजेस 
अॅ  ड असो.िल पणेु यांचा तीनही िवभागाकडील आऊटसोस कामाचा ठेका र  क न,  यांची कामाची हमी  हणनू 
सं  थान खाती जमा असलेली ५% सरु ा अनामत र  कम ज  त कर  यात येऊन  यांचे नाव का या यादीत 
समावेश कर  यात यावा. तसचे तीनही िवभागाकरीता यांि क करणासह हाऊसिकप ग िव तु, लंब ग इ. 
मे  टने  स/  व  छता काम आऊटसोस प  दतीने क न घेणकेामी तातडीने िविहत प  दतीने ई-िनिवदा ि या 
राबिवण ेयावी. तसेच िनिवदा ि या पणु होईपावतेो सं  थानच ेइतर िवभागात कायरत असले  या ठेकेदाराकडून 
दरप के मागवनू िन  नतम दरधारकाकडून काम ेक न  यावे अस ेठरल ेहोते.  

     यानसुार ई-िनिवदेत सादर केलेल े दर व ठेकेदारांनी यांनी ई-मेल व प ा  दारे िदले  या दरप काचा तुलना  मक 
त  ता खालील माण े

कं ाटदारांनी ई-िनिवदेम  य ेसादर केलेले दर खालील माण ेआह.े 
कं ाटदाराचे 

नाव 
 दारावती  ई-िनिवदेतील 

िन  नतम दर ि थती  
साईआ म १ ई-िनिवदेतील िन  नतम दर 

ि थती  
साई धमशाळा ई-िनिवदेतील 

िन  नतम दर ि थती  

एम पी 
ए  टर ायजेस 
अॅ  ड 
असो.िल पणेु  

ित माह – 
.८,७७,४४२/- 

१८% GST सह 
.१०,३५,३८१/- 

L - 1 ित माह –
.६०,६२,३५७/- 

१८% GST सह 
.७१,५३,५८१.२६/- 

L - 1 ित माह – 
.२४,९८,२५७/- 

१८% GST सह 
.२९,४७,९४३.२६/-  

L - 1 

बी  ही जी 
इ.ंिल.पणेु   

ित माह - 
.११,३१,४०४/- 

१८% GST सह 
.१३,३५,०५७/- 

L – 3 ित माह –
.७७,५२,२११/- 

१८% GST सह 
.९१,४७,६०८.९८/-  

L - 2 ित माह –
.३३,८४,००२.७५/- 

१८% GST सह 
.३९,९३,१२३.२४/- 

L - 2 

ि पक-एन-
 पनॅ  

सि हसेस, पणेु       

ित माह - 
.१०,३७,५६३/- 

१८% GST सह 
.१२,२४,३२४/- 

L – 2 
--- --- --- --- 

ब ी 
िस  यु रटी 
सि हसेस, पणेु  

--- --- 

ित माह – 
.८४,०४,३५०/- 

१८% GST सह 
.९९,१७,१३३/- 

L - 3 ित माह –
.३५,९५,८३८/- 

१८ % जी एस टी सह 
.४२,४३,०८९/- 

L - 3 
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कं ाटदारांनी िद.१२/१०/२०१८ रोजी सादर केलेले सधुा रत दर खालील माण ेआह.े  

कं ाटदाराचे नाव  दारावती  शेरा साईआ म १ शेरा साई धमशाळा शेरा 
बी  ही जी 
इ.ंिल.पणेु 

ित माह – 
.११,५३,२२७/-  

१८% GST सह 
.१३,६०,८०८/- 

L –2 ित माह – .८०,९३,०६८/- 
१८% GST सह 
.९५,४९,८२०/- 

L –1 ित माह – .३४,७१,१७०/- 
१८% GST सह 
.४०,९५,९८१/- 

L –1

ि पक-एन-  पनॅ  
सि हससे, पणेु  

ित माह –
.१०,६५,०००/-  

१८% GST सह 
.१२,५६,७००/-(एक 

वषासाठी) 

L –1 ित माह – .९३,८९,२००/-  
१८% GST सह 
.१,१०,७९,२५६/-(एक 

वषासाठी) 

L –2 ित माह –  .३७,१५,०००/-  
१८% GST सह 
.४३,८३,७००/- 

L –2

ब ी िस  यु रटी 
सि हससे, पणेु  

िनरंक िनरंक िनरंक

 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय .६३६ अ  वये सं  थानचे इतर 
िवभागात कायारत असले  या ठेकेदारांकडून दरप के मागिवणते यावी असे ठरले होते  यानसुार उपरो  त 
ठेकेदारांना दरु  वनी  दारे संपक साधनू तीन मिहने अथवा नवीन ठेकेदार िनि त होईपावेतो दर देणबेाबत कळिवणते 
आले होते  यानसुार साईआ म १ व साईधमशाळा याकरीता बी.  ही.जी.इिंडया िल पणु ेयांनी िदलेले दर िन  नतम 
आहते. तसेच  दारावती भ  तिनवाससाठी ि पक-एन-  पॅन  सि हसेस, पणु ेयांच ेदर िन  नतम आहते. परंतू सदरच े
 यांचे दर ह े एक वष कालावधीसाठी अस  यान,े  यांना दरु  वनी  दारे िवचारणा केली असता, सदर कामाचा 

कालावधी कमी अस  याने  यासाठी लागणारी मिशनरी खरेदी करण े श  य होणार नाही  यामळेु आमच े
दरप कानसुार एक वषाचे कालावधीसाठी दर ाहय धर  यात यऊे नये, अस ेसांिगतलेले आह.े   यानसुार - 
अ) उपरो  त त   याचा िवचार करता व ि पक-एन-  पॅन  सि हसेस, पणु े यांनी सदरचे कामास असमथता 

दशिव  यान ेसाईभ  तांची िनवासाची गरैसोय होऊ नये याकरीता साईआ म-१,  दारावती भ  तिनवास 
व साईधमशाळा या तीनही िवभागाकडील हाऊसिकप ग  व  छता/मे  टने स इ. काम ेबी.  ही.जी.इिंडया 
िल, पणु े यांना िद.०१/१०/२०१८ ते िद.३१/१२/२०१८ अखरे तीन मिहने कालावधीकरीता अथवा 
िनिवदा ि या राबवनू निवन ठेकेदाराची िनि ती होईपावेतो (यापैक  जे अगोदर घडेल ते) या 
कालावधीसाठी खालील अटी व शत स अिधन राहन कायादशे दे  यात आललेा आह.े  

अटी व शत  
१) सदरच ेकाम िद.१५/१०/२०१८ पासनू सु  करावयाचे आह.े िद.०१/०८/२०१८ ते िद.१४/१०/२०१८ 

या कालावधीत कंपनीने  य  काम केले नाही  या कमचा-यांचे थक त वेतन िकमान वेतन दरानसुार 
येणारी र  कम, भिव  य िनवाह िनधीचा िह  सा, सि हस चाजसह आपणास अदा करणते येईल. 
िद.१५/१०/२०१८ पासनू आपले दरप कानसुार सव समावेशक कामासाठी र  कम अदा करणते यईेल. 

२) कामाचा कालावधी िद.१५/१०/२०१८ ते िद.३१/१२/२०१८ अखेर या कालावधीसाठी राहील. 
३) निवन कं ाटदाराची िनि ती होईपावेतो अथवा निवन कं ाटदारान ेकाम सु  करेपयत आह े याच मंजरू 

दरात िकंवा ०३ मिहन ेपावेतो काम क न दणेे कं ाटदारावर बंधनकारक राहील. 
४) माह ेऑग  ट २०१८ व स  टेबर २०१८ या कालावधीतील कामगारांचे वेतन,  भिव  य िनवाह िनधीची 

र  कम सबंंधीत कमचा-यांच ेनाव ेकं ाटदारान ेजमा करावी.  
५) साईआ म भ  तिनवास िवभागासाठी कामाची आव  यकता बघता िवभागातील शासक य इमारत, 

म बिुकंग काऊंटर व पािकग प रसर, िव तु,  लिंबंग इ. मे  टन  स ्कामासाठी नमदु केलेल ेमनु  यबळ, 
हाऊसिकप ग  व  छतेकामी लागणारे केिमक  स नामांिकत कंपनीच ेवापरण ेकं ाटदारावर बंधनकारक 
राहील. 

६) कं ाटदार कडुन व छतेसाठी व मे  टेन  ससाठी वापरात यणेार असलेले केिमकल, सािह य तपासणीचा 
अिधकार िवभाग मखु/अिध क यांना राहील. तसेच दरमहा  व  छता कामी आवक झालेल,े 
वापरलेले केिमक  स ् यादी प रमाणासह दरमहा  या बीला बरोबर साईआ म भ  तिनवास  या 
कायालयीन मािहतीसाठी सादर करावी लागले.  यानतंरच बील अदा करणबेाबत पढुील कायवाही 
कर  यात येईल. 
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७) या कामासाठी लावणते येणा-या कामगारांना िकमान वेतन अिधिनयम १९४८ अतगत शॉप अॅ  ड 
कमिशअल इ  टॅ  लीशमेट झोन न.ं३ नसुार ावयाच े िकमान वेतन, भिव यिनधी अिधिनयम १९५२, 
( ा हीडंड फंड ॲ ट १९५२) नसुार शासक य चाजससह भरावी. 

८) हाऊसिकप ग व मे  टेन  स कामासाठी सव अटी / शत ची काटेकोरपण े अमंलबजावणी करण े
कं ाटदारावर बंधनकारक राहील. वेळ संगी काही काम े जादा करावी लाग यास याचा अित र  
मोबदला मागता येणार नाही /िदला जाणार नाही. 

९) दरमहा ५३६ मनु  यबळापैक   या मिह  यात  या पदाचे मनु  यबळ कमी लाव  यात येतील  या पदाच े
चालू िकमान वतेन दरानसुार होणा-या रकमचेी मळु बीलातून वजावट क न बील सादर कराव.े 

१०) कामगार काय ानसुार कामा या कालावधीम य े ठेकेदार वत: या खचान े कामगार परुिवणार 
अस यान,े यांना कामावर घतेांना सं थान या आ थापनेशी मालक व नोकर असा संबंध  थािपत 
राहणार नाही.  

११)  या कालावधीम  य ेगद चे माण कमी असले  यावेळी  या माणात व काही कारणा  तव इमारतीचा 
वापर बदं कर  यात येईल.  यासाठी इमारतीमधील  व  छता कामगार  यित र  त इतर मनु  यबळ 
लाव  यात येऊ नय.े  या कालावधीत जवेढ े मनु  यबळ कमी लावले जातील  याच े बील  या-  या 
मिह  याला ज ेदर राहील  या िकमान वेतन दरानुसार होणारी र  कम कमी क न बील सादर कर  यात 
याव.े 

१२) कायादशेात नमदु केलेले कमचारी मनु  यबळ संखे  यित र  त सं  थानला आव  यकतेनसुार गद चे व 
उ  सव काळात वेळोवेळी जादा कमचारी सं  या परुवावी लागले.  सदर जादा कमचा-यांच ेवेतन िकमान 
वेतन दरा माण ेआपणास अदा करावे लागेल. जादा लावणते आले  या कमचा-यांचे बील  वतं  सादर 
करणते याव.े                                                    

१३) नैसिगक आप ीम य े उदा.परु,वादळ, भकंुप, आग लागण े िकंवा संप इ. प रि थतीत कं ाटदार यांनी 
श य होईल तेवढी जा तीत जा त सेवा परुिवली पाहीजे. आप ीचा काळ १५ िदवस िकंवा यापे ा 
कमी असले तर आप ी या काळातील दरमहा ठरललेे वेतन ा  धरल ेजाईल. जर आप ीचा काळ 
१५ िदवसापे ा जा त असेल तर परुिवले या सेवेब ल सं थान व कं ाटदार यांच े सहमतीन े िवशेष 
मानधन मा य केले जाईल.  

१४) कं ाटदाराने हाऊसिकप ग कामासाठी फ  त मळु र  कम नमदू केली असनू. शासन िनयमा माणे 
वेळोवेळी लाग ू होणा-या दरानसुार जी.एस.टी.ची र  कम सं  थानमाफत दे  यात यईेल. सदरची 
जी.एस.टी.ची र  कम िवहीत मदुतीत शासन खिज  याम  य े भरणा करणबेाबतची सव  वी जबाबदारी 
कं ाटदाराची राहील. तसेच शासनाकडे जी.एस.टी. भरणा केलेबाबतची चलन व बील िनहाय गोषवारा 
दरमहा बीलासोबत सं  थानकडे सादर करण ेकं ाटदारावर बंधनकारक राहील.                                          

१५) पेमट ऑफ वेजेस अॅ  ट मधील तरतुदीनसुार परुिव  यात येणा-या कमचा-यांच े िनयिमत पेमट वाटप 
मिहना पणु झालेनंतर पुढील मिह  याचे १० तारखचेे आत िवहीत मदुतीत कर  याची कायदेशीर 
जबाबदारी कं ाटदारावर राहील. मिहना पणु झालेनतंर पढुील मिह  याचे १० तारखचेे आत वेतन वाटप 
कराव.े तसचे कमचा-यांचे पेमट  यांचे बॅक खातेवर वग क न  याची एक त सं  थानच ेिवभाग मखु/ 
अिध क याचंेकडे सादर क न, सं  थानचे िवभाग मखु/ अिध क याचंेकडून तपासनू  या माण ेशरेा 
घेवनू, बीलाबरोबर एक त सादर करण ेबंधनकारक राहील. 

१६) कामावर िनयु  केले या सव कामगारांची सव कारची दणेे व यांचा नोकरी ह क व इतर बांिधलक  
ही सव वी जबाबदारी कं ाटदाराची राहील. 

१७) साईभ  ताचंी खोलीमधनू चोरी झा  यास चोरीच ेिठकाणी कं ाटदाराच ेकामावर असले  या कामगारावर 
जबाबदारी िनि त क न सदर कामगार सकृत दशनी दोषी अढळ  यास  यास कामाव न कमी करण े
कंञाटदारावर बंधनकारक राहील. 

१८) कं ाटदारामाफत सदर कामासाठी िनयु  त करणते येणारे कामगारांनी साईभ  ताशंी, नागरीकांशी, सं  थान 
कमचारी / अिधकारी यांचेशी गरैवतन करणार नाही याची काळजी कं ाटदारान े  यावयाची आह.े 

१९) कामगार व साईभ  त यांच ेसमवते काही वाद िववाद उपि थत झालसे,  याच ेिनरसन करणचेी सव  वी 
जबाबदारी कं ाटदारावर राहील. 
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२०) माह ेऑग  ट २०१८ ते िडसबर २०१८ या कालावधीत हाऊसिकप ग कुशल, अकुशल आऊटसोस 
कामगारांना िमळणा-या वेतनाच े र कमेवर ८.३३ % या माण े सानु ह अनदुान र कम कामगारांना 
िदपावली सणाच े०७ िदवस अगोदर अदा करणते याव.े 

२१) खालील त यात िद या माण ेइमारतीतील कोण याही कारची व छता गुणव ेनसुार झाली नाही तर 
पाट  न.ं१ पणु अिधकारान े रका यात नमदू के या माण े दंडाची र कम पाट  न.ं२ यांचेकडून वसलू 
कर यात येईल. 

अ.नं कामाची 
प दती 

अ.नं  व  छतेबाबत कामाचे िनयोजन 

१ दिैनक 
व छता 

१ मु य  गेट, र ते व प रसर  व छता  क न कचरा उचलण.े 
२ पािकग थळ व छता  क न कचरा उचलण.े  
३ सव जीने ओ या आिण सु या कपडयाने पसुनू व छता करण.े  
४ सावजिनक शाैचालय व नानगहृ व छता क न कचरा उचलण.े 
५ सव कायालय व छ क न कचरा उचलण.े 
६ म, ममधील शौचालय व नानगहृ व छता क न कचरा उचलण.े 
७ खलेु सभागहृ व यामधील शौचालय व नानगहृ व छता क न कचरा उचलण.े 
८ गॅलरी व इमारतीमधील पॅसेज कपडयाने झटकून, पसुनू व छ करण ेआिण कचरा 

उचलण.े 
९ टोअर म व या अनषंुगान ेलागणारी जागा व छ करण ेआिण कचरा उचलण.े 
१० िव तु, लंिबंग,गंवडी, रंगकाम व सतुारी मे टन स ् ची कामे वेळेत करण.े 
११ इमारतीतील सव काचे या िखड या, पाटशन तसचे दशनीय  काचे या 

भागावरील तेलकट िकंवा हाताचे डाग साफ करण.े 
१२ ममधील लॅि टक बादली,मग,ड टबीन,जग व टील लास साफ करण े

२ सा ािहक 
व छता 

१ िखड याची लाईड ग/लाकडी शॅटर व छ करण.े 
२ म, नानगहृ व शौचालयाचे दरवाजे व छ करण.े 
३ ममधील सपंणू व छता करण.े 
४ जाण-ेये याचा माग तसचे पाक गं प रसर होज पाईपने व छता करण.े 
५ िखड यांचे लगतच ेभागावरील धळु साफ करण.े (िव डो िसल) 

३ पंधरा 
िदवसातून 
व छता 

१ ममधील फॅन, टयबु, िल ट व िव तु उपकरणचेी व छता करण.े 
२ म व कायालयच ेछतावरील कोप-यातील झालेले जाळे जळमटे काढण.े 
३ इमारतीत असले या सव ड ट (Duct) मधील साफसफाई करण.े 
४ जनरल व ममधील नानगहृ, शौचालयामधील लो हड िव डो (Louvered 

Window) मधील घाण काढून साफसफाई करण.े 
५ ेनेज लाईन चोकअप काढण ेतसेच साफसफाई करण.े 

४ मिह याची 
व छता 

१ टोअर म खरडुन फरशी व छ करण.े 
२ इमारती या चारही बाजु या,दशनी िभंती व इमारतीवरील नावाचे बोड व छ 

करण.े 
३ अित उंचावर असलेल ेकोळयाच ेजाळे काढुन टाकण.े 
४ टेरेस वरील साफ सफाई करण.े 
५ टेरेस वरील सोलर या काचेवरील धळु व सोलर कले टर व टँकची साफसफाई 

करण.े 
६ फायर फायटर नळकांडेची साफसफाई करण.े  
७ पा या या टा या साफ करण.े (एकूण पा या या टा याची सं या-२४) 
८ बाहरेील िखड यांच ेस जावरील घाण काढून व छता करण े

५ िवशेष 
व छता 

१ अित मह वाचे काय म, उ सव िवशेष बाबी या वेळेस सपंणू इमारत आतून 
बाहे न धणेु व  व छ करण.े 
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२ से टीक टँकची काम.े (एकूण से टीक टँक-४) 
३ म औषध फवारणी नतंर मची सव सफासफाई करण.े 

 
२२) खालील अ.न.ं१ व अ.नं.२ मधील को  टकात नमदू केले माण ेपदिनहाय कमचारी कामावर नेमणू ४ ते 
१२, १२ ते २०, २० ते ०४ तसचे १० ते ०६ या िश टम  य ेचालणार आह.े  यानसुार कामाचा दजा उ  तम ठेवनू 
कं ाटदारास  व  छता/हाऊसिकप ग िव तु,  ल ंिबंग इ. मे  टन  स ्ची कामे करावयाची आहते. 

 
अ हाऊसिकप ग कामासाठी 
 पदनाम कुशल अकुशल एकुण 

जनरल मॅनजेर   १ -- १ 
िलपीक टंकलेखक   ३६ -- ३६ (मागणीनसुार) 
 टोअर िकपर  १ -- १ 

मुकादम    ३ -- ३ 

मदतिनस   -- ७ ७ 

मदतिनस (बस सेवा)  -- ३ ३ 

 टोअर मदतिनस   -- १ १ 

िशपाई  -- २ २ 

 व  छता कमचारी 

(प रसर)  

-- ३४ ३४ 

एकूण ४१ ४७ ८८ 

     

ब िव तु िवभाग मे  टन  स ्
कमचारी 

   

 पदनाम कुशल अकुशल एकुण 

तारतं ी  ७ -- ७ 

तारतं ी-मदतिनस   -- ७ ७ 

जनरेटर ऑपरेटर  ३ -- ३ 

वे  डर  ३ -- ३ 

एकूण १३ ०७ २० 

    
क मेकॅिनकल िवभाग मे  टन  स ्कमचारी 
 पदनाम कुशल अकुशल एकुण 

ए.सी. मॅकेिनक २ -- २ 

सोलर ऑपरेटर    २ -- २ 

ए.सी.-मदतिनस   -- २ २ 

िल ट ऑपरेटर   -- ३९ ३९ 

एकूण ०४ ४१ ४५ 

    
ड पाणी परुवठा िवभाग, मे  टन  स ्कमचारी 
 पदनाम कुशल अकुशल एकुण 

लंबर  ३ -- ३ 

लंबर मदतिनस  -- ६ ६ 

पंपमन -- ६ ६ 

एस.टी.  लॅ  ट,मदतिनस -- ३ ३ 
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मदतिनस (कायालय)  -- १ १ 

मदतिनस (हौद,टा  या 

इ.साफ सफाई) 

-- ५ ५ 

 एकूण ३ २१ २४ 

इ बांधकाम िवभाग मे  टन  स ्कमचारी 
 पदनाम कुशल अकुशल एकुण 

सतुार कारागीर  ५ -- ५ 

गवंडी कारागीर  ५ -- ५ 

पटर कारागीर  ४ -- ४ 

सतुार, गवंडी म दतिनस  -- २० २० 

एकूण १४ २० ३४ 

उ वाहन िवभाग,वाहन चालक कमचारी 
 पदनाम कुशल अकुशल एकुण 

बॅटरी कार ऑपरेट चालक  ६ -- ६ 

एकूण ६ -- ६ 

कॅ  टीन िवभाग कमचारी    
पदनाम कुशल अकुशल एकुण 

मदतिनस  -- ३३ ३३ 

एकूण -- ३३ ३३ 

दररोज एकूण मनु  यबळ सं  या(अ+ब+क+ड+इ+ई+उ) = २५० 
 

शासक य इमारत, म बिुकंग काऊंटर, पािकग प रसर व िव तु,  लंिबंग मे  टन  स कामासाठी दररोज 

आव  यक मनु  यबळ तपशील खालील माण.े 

साईआ म भ  तिनवासमधील १ ते १२ इमारतीमधील कामासाठीचे मनु  यबळ (आव  यकतेनुसार) 

पदनाम ०१ इमारतीसाठी 

मनु  यबळ सं  या 

कुशल अकुशल १२ इमारतीसाठी 

एकूण मनु  यबळ 

मदतिनस (मा यासाठी) १२ (०१ इमारतीसाठी) -- १४४ १४४ 

मदतिनस(माळा 

 व.कम.) 

१० (०१ इमारतीसाठी) -- १२० १२० 

लॉ  ी मदतिनस  ०२ (०६ इमारतीसाठी) -- ४ ४ 

िश ट पयवे क ०३ (०२ इमारतीसाठी) १८ -- १८ 

एकूण मनु  यबळ सं  या २७ १८ २६८ २८६ 

एकूण मनु  यबळ अ.नं १) को  टकानुसार = २५० 

                      अ.नं २) को  टकानुसार = २८६  

                                          एकूण  =  ५३६ 

 

कं ाटदाराकडील  यके कामगारांना ओळखप  दऊेन ते प रधान करण ेबंधनकारक राहील. 

कं ाटदाराकडील सव कामगारांनी साईभ  तांशी, सं  थान कमचारी / अिधकारी यांचेशी सौज  याने वागावे. 

भािवकांशी उ  दट, बेिश  त व अनिुचत गैरवतन करतांना आढळलेस/ केलेस तसेच कायम गैरहजर असणारे कामगारांना 

ता  काळ िवनानोटीस व िवना नकुसान भरपाई कामाव न बंद /कमी करणेची जबाबदारी कं ाटदारावर राहील. 

२३) कं ाटदाराकडील कामगार धु पान, म पान करणार नाही िकंवा धु पानाचे साही य सोबत बाळगणार 
नाही, तसे आढळून आ  यास संबंधीतावर कं ाटदारामाफत दडंा  मक कारवाई कर  यात यावी. 
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२४) डयटुीवर आ  यानंतर कोणताही कामगार मोबाईलवर बोलण,े मोबाईल खळेत बसण ेअसे कार करणार 
नाही. तसे आढळून आ  यास सबंंधीतावर व संबंधीत पयवे क यांचेवर कं ाटदारामाफत दंडा  मक 
कारवाई कर  यात यावी. 

२५) कमचारी भिव य िनवाह िनधी अिधिनयम -१९५२ नसुार कं ाटदारांनी भिव य िनवाह िनधी संबंधी 
कागदपत ाचंी पतुता सामा  य शासन कायासन १० अ (पी.एफ.)कडे करण ेबंधनकारक आह.े  
i  कं ाटदारान ेआ थापनेस ॉ हीडंट फंडाचा वत:चा वतं  कोड नंबर असण ेआव यक 
असनू, या बाबतच ेपी.एफ. कोड ा ट लेटरची स य त दयावी लागले. 

ब)  दरमहा भिव य िनवाह िनधी र कम भरणा केले नंतर संबंधीत कमचा-यांच ेहजेरीप क, पगारप क, 
िवहीत नमु  यातील ॉ.फंड रिज  टर, ऑनलाईन ईसीआर, ऑनलाईन चलनाचा ऑनलाईन भरणा 
केलेबाबतची Payment Confirmed Slip (TRRN Details) इ  यादी कागदप ां  या मािणत 

ती ( येक मिह याची वतं पण)े वेळेत सादर कराव ेलागतील. 
क)  काम सु  झालेनंतर मिहना संपलेनतंर दसु-या मिह याच े१५ तारखे या आत ॉ.फंडाची र कम भरणा 

क न दरमहा उपरो  कागदप  ेसादर करावी लागतील. 
ड)  कं ाटदारान े  याचेकडील सं  थानचे िशड  साईटवरील कामगारांची होणारी भिव  य िनवाह िनधीची 

र  कम  वतःच ेपी.एफ.कोड नंबरवर  वतं  चलनान ेभरावयाची आह.े कागदप ाचंी पतुता करणसे 
िवलंब झा यास कं ाटदाराच े बील लंबीत रािहलेस याची सव वी जबाबदारी कं ाटदारावर 
राहील. 

२६) कं ाटदाराकडील कमचा-यांना िद.०१/०८/२०१८ ते िद.१४/१०/२०१८ या कालावधीतील थक त 
वेतर तसेच िद.१५/१०/२०१८ ते िद.३१/१२/२०१८ अखेर तसेच नवीन ठेकेदाराची िनि ती होईपावतेो 
दरमहा वेतनाची अदायगी िवहीत मदुतीत िनयमानसुार  या-  या  कमचा-यां या बॅक खा  यात वग क न 
कमचारी िनहाय बॅक यादी संबंधीत िवभाग मखु व कामगार िवभागास दर मिह  याचे दहा तारखेपयत 
सादर करण ेकं ाटदारावर बंधनकारक राहील. 

२७) कायारंभ आदेशात नमदु कामाबाबत, अब ेशन  लॉज मा.  यव  थापन सिमतीचे होणा-या सभेतील 
िनणयानुसार पाट  न.ं१ व पाट  न.ं२ यांचेवर बंधनकारक राहील, झालेला िनणय कराराचा भाग 
राहील. तसचे झाले  या िनणयाम  य ेअब ेशन  लॉज टाकणबेाबत िनणय झा  यास  याबाबत १०० 
पयाच े  टॅ  प पपेरवर परुवणी करारनामा कर  यात येऊन, तो कराराचा भाग समज  यात येईल. 

२८) या कं ाटाबाबत काही वाद उ प न झा यास तो राहाता / कोपरगाव / अहमदनगर / औरंगाबाद या 
कोटाच े याय क ेत रािहल.   

२९) उपरो  त अटी व शत त काही बदल, सधुारणा करण े वा जादा अटी / शत  िविहत कर  याचा 
अिधकार सं  थान  यव  थापनान े राखून ठेवलेला आह.े कं ाटदाराची कोणतीही अट / अटी 
सं  थानवर बंधनकारक राहणार नाही. 

३०) सदरच े काम ह े तीन मिहन े कालावधीसाठी अस  याने सरु ा अनामत र  कम सं  थानकडे जमा 
करावयाची अव  यकता नाही. 

३१) सदरच ेकाम ह ेतीन मिहन ेकालावधीसाठी अस  याने डेड, िकरकोळ  टॉक /इतर व  तचूी चाज दवेाण 
घेवाण करणचेी अव  यकता नाही.  

३२) कायादशेातील अटी व शत स अनसु न .६००/- मा चे  टॅ  प पेपरवर रतसर करारनामा क न 
 यावा लागेल  यास येणारा सव खच कं ाटदारास  वःत करावयाचा आह.े  

वरील नमदु अटी व शत स अनसु न बी.  ही.जी.इ.ंिल.पणु े यांना खालील माण े कायादशे दे  यात आलेला 
आह.े  
 

अ.नं. िवभागाचे नांव कायादशे न.ं व िदनांक ितमहा GST वगळून 
पये एकुण र  कम 

०१ साईआ म भ  तिनवास  जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईआ म/२१३७/२०१८ 
िद.१५/१०/२०१८ 

८०,९३,०६८/- 

०२ साई धमशाळा जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईधमशाळा/२१३८/२०१८ 
िद.१५/१०/२०१८ 

३४,७१,१७०/- 
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०३  दारावती भ  तिनवास जा.न.ंएसएसएस/वशी-  दारावती/२१३९/२०१८ 
िद.१५/१०/२०१८ 

११,५३,२२७/- 

 
उपरो  त माण ेसदरचे तीनही िवभागामाफत बी.  ही.जी.इ.ंिल.पणु ेयांना दे  यात आले  या कायादशेास 

मा  यता िमळणसे ,   
आ) साईआ म भ  तिनवास, साई धमशाळा व  दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील माह ेऑग  ट २०१८ 
व स  टबर २०१८ या दोन मिह  यातील कालावधीमधील एम पी ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएट्स  िल पणु े
यांचेकडील कमचा-यांचे माह े ऑग  ट व स  टेबर २०१८ या मिह  याचे वतेनापोटी एकुण  यके मिह  यातील 
मनु  यबळावर १८ % जी एस टी सह बी.  ही.जी.इिंडया िल पणु ेयांनी िद.१२/१०/२०१८ रोजीचे प ात मागणी 
केले माण ेबी.  ही.जी.इ.ंिल.पणु ेयांना तीनही िवभागामाफत आदा कर  यात आललेी आह.े    
 
अ.नं. मिहना साईआ म 

भ  तिनवास  
साई धमशाळा  दारावती 

भ  तिनवास  
एकुण  

०१ ऑग  ट २०१८  ८७,२९,१३१/- ३४,७३,५५७/- १२,७१,९८९/- १,३४,७४,६७७/- 
०२ स  टबर २०१८  ८२,७६,२५३/- ३४,४६,०५९/- ११,८१,११२/- १,२९,०३,४२४/- 
 एकुण -  २,६३,७८,१०१/-   

 
इ) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील आय  या वेळेचा िवषय न.ं१३, िनणय 

.६९० नसुार साईआ म भ  तिनवास, साई धमशाळा व  दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील एम पी 
ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएट्स िल.पणु े यांच े कामाचे कालावधीतील माह े माच २०१८, एि ल २०१८, मे 
२०१८, जून २०१८ व जलैु २०१८ या ०५ मिह  याच ेआऊटसोिसग कमचा-यांना देय होत असले  या सानु ह 
अनदुानाच ेएकुण र  कमेवर बी.  ही.जी.इ.ंिल.पणु ेयांचे माफत आदा करणकेामी  यांनी मागणी केलनेसुार 18 % 
GST, 10 % Service Charge, 4 % TDS सह बी.  ही.जी.इ.िल.पणु े यांना तीनही िवभागामाफत 
खालील माण ेआदा कर  यात आलेली आह.े    
ई)  

अ.नं िवभागाचे नाव ८.३३ % सानु ह 
अनदुान 

१० % सि हस चाज  
+ ४ % िटडीएस 

एकुण १८ % जी एस टी एकुण 

०१ साईआ म भ  तिनवास १८,११,९०४/- २,५३,६६७/- २०,६५,५७१/- ३,७१,८०३/- २४,३७,३७३/- 
०२ साई धमशाळा ६,०६,७९८/- ८४,९५२/- ६,९१,७५०/- १,२४,५१५/- ८,१६,२६५/- 
०३  दारावती भ  तिनवास  २,८३,६४१/- ३९,७१०/- ३,२३,३५१/- ५८,२०३/- ३,८१,५५४/- 

 एकुण -  ३६,३५,१९२/- 

 
उपरो  त (अ) (आ) व (इ) नसुार कायवाही कर  यात आलेली असनू सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 

सिमतीचे सभेपढु ेअवलोकनाथ सादर करणसे मा  यता िमळणसे िवनतंी. 
िनणय .७८२ यावर सिव तर चचा होऊन, साई आ म भ िनवास, साईधमशाळा व दारावती भ िनवास िवभागाकडील 

यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु, लब ग इ. मे टन स / व छता कामाबाबत बी. ही.जी.इडंीया िल.पणु े
यांना िद.१५.१०.२०१८ पासनू दे यात आले या कायादशेाच ेअवलोकन क न यास मा यता दे यात आली. 

  तसेच साई आ म भ िनवास, साईधमशाळा व दारावती भ िनवास या िवभागांनी माह े ऑग ट-
२०१८ व स टबर-२०१८ या कालावधीतील एम पी ए  टर ायजेस अॅ  ड असो.िल. पणु ेयांचेकडील कमचा यांच े
वेतन बी. ही.जी.इडंीया िल.पणु े या कंपनीने केले आह.े सदर र कम .२,६३,७८,१०१/-मा   साई आ म 
भ िनवास, साईधमशाळा व दारावती भ िनवास या िवभागांनी बी. ही.जी.इडंीया िल.पणु े यांना आदा केली 
आह.े यास मा यता दे यात आली. 

  तसेच साई आ म भ िनवास, साईधमशाळा व दारावती भ िनवास िवभागाकडील एम पी 
ए  टर ायजेस अॅ  ड असो.िल. पणेु यांचे कामाच े कालावधीतील माह े माच-२०१८ ते जलैु-२०१८ या पाच 
मिह याच ेकालावधीतील यांच ेकमचा यांना दये होत असलेले सानु ह अनदुान र कम .३६,३५,१९२/- मा  
एवढी र कम बी. ही.जी.इडंीया िल.पणु े या कपंनीने आदा केली आह.े सदर र कम साई आ म भ िनवास, 
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साईधमशाळा व दारावती भ िनवास या िवभागांनी बी. ही.जी.इडंीया िल.पणु ेयांना आदा केली आहे. यास 
मा यता दे यात आली. 

बी. ही.जी.इडंीया िल.पणु ेया कंपनीस उपरो  सव र कमा  एम पी ए  टर ायजेस अॅ  ड असो.िल. पणु े
यां या ज  कर यात आले या सरु ा अनामत रकमतेून व यांना लंबीत दयेक आदा न करता या दयेकातून 
वसूल कर यात यावे, असे ठरले. तसेच यासाठी येणारा जा तीचा खच सं थान िनधीमधनू कर यास मा यता 
दे यात आली.                             (कायवाही- साईआ म भ िनवास, साईधमशाळा, दारावती भ िनवास) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१३ साई आ म भ िनवास, साईधमशाळा व दारावती भ िनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, 

िव तु, लब ग इ. मे टन स / व छता कामा या ई-िनिवदा मसु ात बदल क न ई-िनिवदा ि या राबिवणेस 
तसेच ई-िनिवदा ि या पणु होईपावेतो बी. ही.जी.इडंीया िल.पणु ेयांना मदुतवाढ िमळणेबाबत. 

ताव-  सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास, साईधमशाळा व  दारावती भ  तिनवास या िवभागाकडील 
यांि क करणासह हाऊसिकप ग िव तु, लंब ग इ. मे  टने  स/  व  छता काम आऊटसोस प  दतीने क न घणेेकामी 
एम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटस िल पणु ेयांना िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर एक वष 
कालावधीकरीता मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .११६ अ  वये कायादशे 
दे  यात आला होता. परंत ूसदर ठेकेदार यांनी कायादशेातील अटी शत नसुार काम करत नस  यान,े  यांना वारंवार 
कारण े दाखवा नोिटसा दे  यात आ  या हो  या. परंत ू  यांनी सदर बाब गांिभयान े न घते  यान,ेमा.  यव  थापन 
सिमतीच ेिद.०५/१०/२०१८ रोजीच ेसभेत िनणय .६३६ अ  वय ेएम पी ए  टर ायजेस अॅ  ड असो.िल पुण ेयांचा 
तीनही िवभागाकडील आऊटसोस कामाचा ठेका र  क न,  यांची कामाची हमी  हणनू सं  थान खाती जमा 
असलेली ५% सरु ा अनामत र  कम ज  त कर  यात यऊेन  यांचे नाव का या यादीत समावेश कर  यात यावा. 
तसेच तीनही िवभागाकरीता यांि क करणासह हाऊसिकप ग िव तु, लंब ग इ. मे  टने  स/  व  छता काम 
आऊटसोस प  दतीन ेक न घणेकेामी तातडीने िविहत प  दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवण ेयावी. तसचे िनिवदा 

ि या पणु होईपावेतो सं  थानच े इतर िवभागात कायरत असले  या ठेकेदाराकडून दरप के मागवनू िन  नतम 
दरधारकाकडून काम ेक न  यावे असे ठरले होते.  

   यानसुार ई-िनिवदते सादर केलेले दर व ठेकेदारांनी यांनी ई-मेल व प ा  दारे िदले  या दरप काचा 
तुलना  मक त  ता खालील माण-े 

 
कं ाटदारांनी ई-िनिवदेम  य ेसादर केलेले दर खालील माण ेआह.े  

कं ाटदाराचे नाव  दारावती  ई-िनिवदेतील 
िन  नतम दर ि थती  

साईआ म १ ई-िनिवदेतील िन  नतम 
दर ि थती 

साई धमशाळा ई-िनिवदेतील 
िन  नतम दर ि थती  

एम पी ए  टर ायजेस 
अॅ  ड असो.िल पणेु  

ित माह – 
.८,७७,४४२/- 

१८% GST सह 
.१०,३५,३८१/- 

L - 1 ित माह –
.६०,६२,३५७/- 

१८% GST सह 
.७१,५३,५८१.२६/- 

L - 1 ित माह – 
.२४,९८,२५७/- 

१८% GST सह 
.२९,४७,९४३.२६/-  

L - 1 

बी  ही जी इ.ंिल.पणेु ित माह - 
.११,३१,४०४/- 

१८%GST सह 
.१३,३५,०५७/- 

L – 3 ित माह –
.७७,५२,२११/- 

१८%GST सह 
.९१,४७,६०८.९८/-  

L - 2 ित माह –
.३३,८४,००२.७५/- 

१८% GST सह 
.३९,९३,१२३.२४/- 

L - 2 

ि पक-एन-  पनॅ  
सि हसेस, पणेु  

ित माह - 
.१०,३७,५६३/- 

१८%GST सह 
.१२,२४,३२४/- 

L – 2 
--- --- --- --- 

ब ी िस  यु रटी 
सि हसेस, पणेु  --- --- 

ित माह –
.८४,०४,३५०/- 

१८% GST सह 
.९९,१७,१३३/- 

L - 3 ित माह –
.३५,९५,८३८/- 

१८ % जी एस टी सह 
.४२,४३,०८९/- 

L - 3 
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कं ाटदारांनी िद.१२/१०/२०१८ रोजी सादर केलेले सधुा रत दर खालील माण ेआह.े  
कं ाटदाराचे नाव  दारावती  शेरा साईआ म १ शेरा साई धमशाळा शेरा 

बी  ही जी इ.ंिल.पणु े ित माह – 
.११,५३,२२७/-  

१८% GST सह 
.१३,६०,८०८/- 

L –2 ित माह –
.८०,९३,०६८/- 

१८% GST 
सह .९५,४९,८२०/- 

L –1 ित माह – 
.३४,७१,१७०/- 

१८% GST सह 
.४०,९५,९८१/- 

L –1

ि पक-एन-  पॅन  सि हसेस, पणु े ित माह –
.१०,६५,०००/- 

१८%GST सह 
.१२,५६,७००/- 

(एक वषासाठी) 

L –1 ित माह –
.९३,८९,२००/- 

१८% GST सह 
.१,१०,७९,२५६/-

(एक वषासाठी) 

L –2 ित माह –  
.३७,१५,०००/- 

१८% GST 
सह .४३,८३,७००/- 

L –2

ब ी िस  यु रटी सि हसेस, पणु े िनरंक िनरंक िनरंक

 
कं ाटदारांनी ई-िनिवदते सादर केलेले दर व िद.१२/१०/२०१८ रोजी इतर ठेकेदारांनी सादर केलेले 

सधुारीत दराचा तपशील खालील माण े
 

िवभागाचे नाव एम पी ए  टर ायजेस अॅ  ड असो.िल पणेु यांचे 
ई-िनिवदेत ा  त झालेले ितमहा मळु दर 

बी  ही जी इ.ंिल.पणेु यांनी सधुारीत 
िदलेल े ितमहा मळु दर 

जा  त दर 

 दारावती .८,७७,४४२/- .११,५३,२२७/- .२,७५,७८५/- 
साईआ म १ .६०,६२,३५७/- .८०,९३,०६८/- .२०,३०,७११/- 

साई धमशाळा .२४,९८,२५७/- .३४,७१,१७०/- .९,७२,९१३/- 
एकूण .९४,३८,०५६/- .१,२७,१७,४६५/- .३२,७९,४०९/- 

 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय .६३६ अ  वये सं  थानचे इतर 

िवभागात कायरत असले  या ठेकेदारांकडून दरप के मागिवणते यावी असे ठरले होते  यानसुार उपरो  त 
ठेकेदारांना दरु  वनी  दारे संपक साधनू तीन मिहने अथवा नवीन ठेकेदार िनि त होईपावेतो दर देणबेाबत कळिवणते 
आले होते  यानसुार साईआ म १ व साईधमशाळा याकरीता बी.  ही.जी.इिंडया िल पणेु यांनी िदलेले दर िन  नतम 
आहते.  

साईभ  ताचंी िनवासाची गैरसोय होऊ नय े याकरीता साईआ म-१,  दारावती भ  तिनवास व 
साईधमशाळा या तीनही िवभागाकडील हाऊसिकप ग  व  छता/मे  टने स इ. कामे बी.  ही.जी.इिंडया िल, पणु े
यांना िद.१५/१०/२०१८ ते िद.३१/१२/२०१८ अखरे तीन मिहन ेकालावधीकरीता अथवा िनिवदा ि या पणु 
होऊन, निवन ठेकेदाराची िनि ती होईपावेतो अनु म े साईआ म भ  तिनवास िवभागामाफत 
जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईआ म/२१३७/२०१८ िद.१५/१०/२०१८ रोजी, साईधमशाळा िवभागामाफत 
जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईधमशाळा/२१३८/२०१८ िद.१५/१०/२०१८ रोजी व  दारावती भ  तिनवास माफत 
जा.न.ंएसएसएस/वशी-  दारावती/२१३९/२०१८ िद.१५/१०/२०१८ रोजी कायादशे पारीत कर  यात आले आह.े 

मागणीः- सदर साईआ म भ  तिनवास,  दारावती व साईधमशाळा या िवभागाकडील हाऊसिकप ग 
 व  छता/मे  टने  स कामाची ई-िनिवदा ि या राबिव  यात येत आह.े पंरत ू सदर ई-िनिवदा ि या पणु होणसे 

कालावधी लागणार अस  यान,े ई-िनिवदा ि या पणु होईपावेतो आह े  याच मंजरू दरात व अटी शत स अधीन 
राहन बी.  ही.जी.इिंडया िल पणेु यांचेकडून काम क न  यावे लागणार आह.े  

िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ायः-  
१) मा.  यव  थापन सिमती िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६३६ अ  वये िनिवदा 

ि या पणु होऊन निवन ठेकेदार िनि त होईपावेतो सं  थानच ेइतर िवभागात कायरत असले  या ठेकेदारांकडून 
दरप के मागवनू िन  नतम दरधारकाकडून  दारावती भ  तिनवास, साईआ म भ  तिनवास, साईधमशाळा या 
िवभागाची यािं क करणासह हाऊसिकपीग, िव तु,  लंबीग इ  यादी मे  टन  स/  व  छता इ  यादी काम ेक न  यावे 
अस ेठरले आह.े  

     यानसुार स  या बी.  ही.जी.इिंडया िल पणेु यांना साईआ म भ  तिनवास, साईधमशाळा व  दारावती 
भ  तिनवास  थान या तीनही िवभागाकडील हाऊसिकप ग,  व  छता/मे  टन  स कामाचा कायादशे 
िद.१५/१०/२०१८ रोजी ०३ मिहन े कालावधीकरीता दे  यात आलेला असनू, सदर कायादशेाची मुदत 
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िद.३१/१२/२०१८ रोजी सपंु  टात येत अस  यान,े ई-िनिवदा ि या राबवनू न वीन ठेकेदाराची िनयु  ती होई पावेतो 
आह े  याच मंजरू दरात बी.ि ह.जी.इिंडया िल पणेु यांचेकडून कामे क न घेणकेामी मदुतवाढ देणसे, 

  २)  तसचे यापुव  उपरो  त साईआ म भ  तिनवास, साईधमशाळा व  दारावती िनवास  थानाकरीता 
कमचारी सं  या िनि त क न व  याचा आकृतीबंध तयार क न ई-िनिवदा ि या राबिवली जात होती.  या 
ऐवजी  दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग /  व  छता व साईआ म 
भ  तिनवास, साईधमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लंब ग इ.मे  टने  स /  व  छता 
कामाच े  व प िनि त क न सदरची काम े ठोक प  दतीने क न दणेेबाबत ई-िनिवदेत नमदु क न ई-िनिवदा 
मागिवणसे,   

उपरो  त अ व ब बाबीस मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपुढे 
मा  यतेसाठी सादर. 

िनणय .७८३ यावर सिव तर चचा होऊन, स  या बी.  ही.जी.इिंडया िल पणु े यांना साईआ म भ  तिनवास, साईधमशाळा व 
 दारावती भ  तिनवास  थान या तीनही िवभागाकडील हाऊसिकप ग,  व  छता/मे  टन  स कामाचा कायादशे 

िद.१५/१०/२०१८ रोजी ०३ मिहने कालावधीकरीता दे  यात आलेला असनू, सदर कायादशेाची मदुत 
िद.३१/१२/२०१८ रोजी संपु  टात येत अस  याने, ई-िनिवदा ि या राबवनू न वीन ठेकेदाराची िनयु  ती होई 
पावेतो आह े  याच मंजरू दरात बी.ि ह.जी.इिंडया िल पणु ेयांचेकडून काम ेक न घणेकेामी मदुतवाढ दणेेस मा यता 
दे यात आली. 

  तसेच यापवु  साईआ म भ  तिनवास, साईधमशाळा व  दारावती िनवास  थानाकरीता कमचारी सं  या 
िनि त क न व  याचा आकृतीबधं तयार क न ई-िनिवदा ि या राबिवली जात होती.  या ऐवजी  दारावती 
भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/  व  छता व साईआ म भ  तिनवास, साईधमशाळा 
िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लंब ग इ.मे  टने  स/  व  छता कामाचे  व प िनि त 
क न सदरची कामे ठोक प  दतीने क न देणेबाबत ई-िनिवदते नमदु क न ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, असे 
ठरले.                                          (कायवाही- साईआ म भ िनवास, साईधमशाळा, दारावती भ िनवास) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१४ १० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम उभारणी करणकेामी मे.िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग 

सि हसेस िलिमटेड, पणु े यांचेशी टडरमधील अटी व शत बाबत चचा होऊन दसुरे वेळेस फेर ई-िनिवदा 
बोलिवणेस तसेच दसुरे वेळेस फेर ई-िनिवदा जािहरात ही रा य तरावरील व रा ीय तरावरील वतमानप ात व 
सं थानच ेसंकेत थळावर िस द करणेस मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-  मा. यव थापन सिमती या िद.०८-०१-२०१८ रोजीचे सभेतील िवषय .१९ िनणय .१९ अ वय े
यावर सिव तर चचा होऊन, अपारंपा रक उजा अतंगत सं थानकरीता १० मगेावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम 
बसिवणसे व याकामी यणेा-या अदंाजे . ४०/- कोटी मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसचे याकामी रा य 
शासनाची परवानगी घे यात यावी, अस ेठरले. 

मा. यव थापन सिमती या िनणयानसुार रा य शासनाची मा यता िमळणेकामी मा. धान सिचव,िविध व 
याय िवभाग, मं ालय याचंेशी प यवहार कर यात आललेा होता. सं थानमाफत कर यात आले या 

प यवहारानतंर मा. धान सिचव,िविध व याय िवभाग, मं ालय यांचे शासन िनणय .सासिव-१०१८ / ०४ / 
. .०२ / का.१६ िद.१६-०८-२०१८ रोजीचे प ानसुार ी साईबाबा सं थानमाफत १० मेगावॅट सोलर 

पी. ही. क प उभारणसे व यासाठी येणा-या .३९,९५,३७,०००/- इत या खचास मंजुरी िमळालेली आह.े 
यानुसार अपारंपा रक उजा अतंगत सं थानकरीता १० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम बसिवणकेामाची 

ई-िनिवदा िद.१०-९-२०१८ रोजी महारा  शासना या www.mahatendrs.gov.in. या संकेत थळावर 
अपलोड कर यात आली होती. ई-िनिवदा अपलोड करणसेाठी िदनांक १०-०९-२०१८ ते िदनांक ०१-१०-
२०१८ पयत मदुत दे यात आली होती. तसेच ी-बीड साठी िद.१७-०९-२०१८ ही तारीख दे यात आलेली 
होती. 

सदर ी-बीड िमट ग िद.१७-०९-२०१८ रोजी मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया, 
मा.उपिज हािधकारी साहबे, मा.कायकारी अिभयंता, उपकायकारी अिभयंता (िव तु) तसेच म.ेिमटकॉन 
क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु े यांच े ी.िदपक झाडे, ी.नदंिकशोर धकाते यांच े
उपि थतीत झाली. सदर ी-बीड िमट गला एकुण पढुील माण े१७ कं ाटदार उपि थत होते. 
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१० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम उभारणीकामी झाले या ी-बीड िमट गम य े उपि थत 
कर यात आले या QUERIES बाबत सं थानच े अिधकृत स लागार म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड 
इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु ेयांनी िद.01-10-2018 रोजी अनपुालन / खलुासा त ा सादर केला होता. 
याअनषंुगान े मा. यव थापन सिमतीच े िद.05-10-2018 रोजीचे सभते म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड 

इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु े याचंे ितिनधी यांनी सम  उपि थत राहन अनपुालन / खलुासा 
त याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सव सद यांना सिव तर मािहती िदली. तसेच मा. यव थापन सिमतीच े
सद यांनी िवचारले या सव ावंर म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु े यांच े

ितिनधीन ेउ रे दऊेन मा. यव थापन सिमतीच ेसद यांच ेशंका समाधान केले. 
यानुसार मा. यव थापन सिमतीच े सभेत ी-बीड मधील उपि थत कर यात आले या QUERIES 

बाबत झाले या िनणया माण े त यातील अनपुालन / खलुासा वेबसाईटवर िद.06-10-2018 रोजी अपलोड 
कर यात आलेला आह.े  

१० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम उभारणीकामी www.mahatendrs.gov.in. या 
संकेत थळावर मागिवणते येणा-या ई-िनिवदेस  (Tender ID 2018_SAI_350408_1)  िद.02-10-2018 ते 
िद.13-10-2018 अखेर मुदतवाढ दे यात आलेली होती. परंत ु(1) BVG Clean Energy Ltd., Pune, (2) 
STERLING & WILSON SOLAR PVT LTD, (3) Mundra Solar Pvt.Ltd., Adani, 
Ahmedabad, (4) Waaree Energies Limited, Mumbai यांनी ई-मले दारे टडर सबिमशन तारीख 15-20 
िदवस वाढिव याची मागणी केली होती. 

िव तु िवभागाचे िद.13-10-2018 रोजीच ेमंजरु िटपणी अ वये ई-िनिवदा अपलोड करणसेाठी िदनांक 
24-10-2018 पयत मदुतवाढ दे यात आली होती. मा  या मदुतीत एकच (1) िनिवदा ा  झाललेी अस याचे 
िद.24-10-2018 रोजी ई-टडर ग िवभागामाफत ई-मेल दारे िव तु िवभागास कळिव यात आले होते. िद.01-
12-2016 रोजीचे शासन खरेदी िनयमावलीतील मु ा .4.4.3.1 नसुार िनिवदा पधा मक हो यासाठी कमीत 
कमी तीन िनिवदाकार असण ेआव यक आह.े तसचे Sarjan Realities Limited, Pune यांनी ई-मेल दारे टडर 
सबिमशन तारीख वाढिव याची मागणी केली होती. िव तु िवभागाचे िद.24-10-2018 रोजीचे मजंरु िटपणी 
अ वये ई-िनिवदा अपलोड करणसेाठी िदनांक 02-11-2018 पयत ितसरे वेळेस मदुतवाढ दे यात आली होती. 
मा  या मदुतीत दोनच (02) िनिवदा ा  झालेली अस याचे िद.02-11-2018 रोजी ई-टडर ग िवभागामाफत ई-
मेल दारे िव तु िवभागास कळिव यात आले होते. 

िद. 01-12-2016 रोजीच े शासन खरेदी िनयमावलीतील मु ा .4.4.3.1 नसुार िनिवदा पधा मक 
हो यासाठी कमीत कमी तीन िनिवदाकार असण े आव यक आह.े तीन पे ा कमी िनिवदाकारांनी भाग घतेला 
अस यास, संबंिधत खरेदी अिधका-यान े थम  िकमान एक आठवडयाची मदुतवाढ ावी. अशी मदुतवाढ 
िद यानतंर देखील तीन पे ा कमी िनिवदाकारांनी भाग घेतला अस याचे िनदशनास आ यास दसु-यांदा एक 
आठवडयाची मदुतवाढ दयावी. यानंतर कोणतीही मदुतवाढ दे यात येऊ नये असे नमदू आह.े यानसुार १० 
मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम उभारणी करणकेामी िद.02-11-2018 रोजीचे मंजुर िटपणी अ वये थम 
वेळेस फेर ई-िनिवदा बोलिव यात आलेली होती १० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम उभारणी करणकेामी 
िद.02-11-2018 रोजीचे मंजूर िटपणी वये याकामी थम वेळेस फेर ई-िनिवदा नोटीस महारा  शासना या 

. या सकेंत थळावर अपलोड  कर यात आली होती. ई-िनिवदा अपलोड 
कर याची मुदत िदनांक 06-11-2018 ते िद.27-11-2018 पयत दे यात आली होती. या मदुतीत तीन (03) 
िनिवदा ा  झाललेी अस याचे िद.27-11-2018 रोजी ई-टडर ग िवभागामाफत ई-मेल दारे िव तु िवभागास 
कळिव यात आले आह.े 

िदनांक 29-11-2018 रोजी खरेदी सिमती या सभेत उपरो कामी असलेले 03 िनिवदाधारकांच े
टेि नकल बीड उघड यात आले होते. सदर तीन कंप यां या नावाचा तपिशल खालील माण.े 

 
अ. . िनिवदाधारकांचे नांव 
01 Greenlife Energy Pvt.Ltd., Pune 
02 Powerexelectra LLP, Gandhinagar (Gujarat) 
03 Sarjan Realiities Limited, Pune 
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ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या तीन िनिवदाधारकांच े तांि क ई-िनिवदा िद.29-11-2018 
रोजी मा.खरेदी सिमतीच े सभेत उघडून िनिवदाधारकां या सव कागदप ांची तपासणी सं थानच े अिधकृत 
स लागार म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हससे िलिमटेड, पणु े यांचेमाफत कर यात आललेी 
असनू यांनी िद.07-12-2018 रोजी ई-मले दारे Technical Evaluation चा त ा सादर केलेला असनू याचा 
तपिशल खालील माण.े 

 
Technical Evaluation / Analysis 

S.No. Qualification Criteria 
Name of the Bidder 

GR Greenlife Energy 
Pvt Ltd, Pune 

Powerexelectra LLP, 
Gandhinagar (Gujarat) 

Sarjan Realiities 
Limited, Pune 

01 

Technical Eligibility:   
Grid connected solar power plant(s) of 10 MW or 2 X 5 
MW or 5 X 2 MW or 10 X 1 MW (10 MW cumulative) or 
above installed capacity in India in any two calendar 
years or two financial years in the last five years from 
the bid due date. Reference plant must have been in 
successful operation for at least 24 months up to the 
bid due date.Proof of commissioned project. 

No No No 

02 

O&M Experience: The bidder should be presently in the 
business of Operation & Maintenance (O&M) of solar 
PV plants and should have experience of successful 
operation and maintenance of solar PV plant of 10 MW 
or 2 X 5 MW or 5 X 2 MW or 10 X 1 MW (10 MW 
Cumulative) or above capacity in India for a period at 
least of 2 years up to the bid due date.Proof of O&M 
Experience. 

No No Yes 

03 

Financial Eligibility:   
The minimum average annual turnover of the Bidder in 
the preceding 3 (Three) financial years as on bid issue 
date should be at least INR 60 crores (Indian Rupees 
Sixty Crores only). The turnover should be gradually 
increasing or same in average, not decreasing. EPC 
Contractor should be in profits in last three years.   The 
Net Worth for the last year should be positive.  
Financial Eligibility, financial data, Audited Balance 
sheet of last three Financial Years. 

No Yes No 

04 
Team Leader (Civil Engg) -1 No.Years of experience in 
installation & Commissioning of project. Biodata/ CV of 
Team Leader. 

No No No 

05 
Project Manager (Electrical Engg) – 1 No.  
Years of experience in installation & Commissioning of 
project. Biodata/ CV of Project Manager. 

No Yes No 

06 

Technical Experts in Designing and Engineering (Civil 
Engg) - 1 No.  
Years of experience in Designing &     Engineering of 
solar project. Biodata/ CV of Technical Expert (Civil). 

No Yes No 

07 

Technical Experts in Designing and Engineering 
(Electrical Engg) - 1 No.  
Years of experience in Designing & Engineering of solar 
project. Biodata/ CV of Technical Expert (Electrical). 

No No No 

08 

Softwares:  
1.  Solar Data Analysis Software (Meteonorm,  
Solar GIS or any other software having high accuracy 
in solar data analysis) 
2.  Solar Plant Designing Software (PV Syst)  
3.  Shadow Analysis Software (Sketch Up) 
4.  Stadd Pro 
5.  Auto Cad 

No No No 

09 Points Obtained as per Tender Criteria 0 30 20 
10 Criteria Met          (Yes /No ) No No No 

11 Status      Accepted /   Rejected Rejected Rejected Rejected 

 

अ. . िनिवदाधारकांचे नांव िमळालेले माक (%) 
01 Greenlife Energy Pvt.Ltd., Pune 0 % 
02 Powerexelectra LLP, Gandhinagar (Gujarat) 30 % 
03 Sarjan Realiities Limited, Pune 20 % 

 

टडरमधील पा. .48 वरील अटीनसुार पा ताधारकास 70 % माक िमळण े आव यक आह.े परंत ु
उपरो  तीनही िनिवदाधारकांना तेवढे माक िमळाललेे नस यान े 3 ही िनिवदाधारक यांना सं थानच े अिधकृत 
स लागार म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु ेयांनी अपा  ठरवलेले आह.े 
 

थम वेळेस टडर अपलोड करणसेाठी िद.10-09-2018 ते िद.01-10-2018 अशी मदुत दे यात आली 
होती. याकामी ी-बीडला 17 बीडस उपि थत होते. यावेळी ी-बीडमधील QUERIES आिण सचुनेनसुार 
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िद.02-10-2018 ते िद.13-10-2018 अशी मदुतवाढ दे यात आली होती. यानंतर (1) BVG Clean Energy 
Ltd., Pune, (2) STERLING & WILSON SOLAR PVT LTD, (3) Mundra Solar Pvt.Ltd., 
Adani, Ahmedabad, (4) Waaree Energies Limited, Mumbai  यांनी टडर सबिमशन तारीख 15, 20 
िदवस वाढिवणबेाबत मागणी के यानंतर िद. 24-10-2018 पयत मदुतवाढ दे यात आलेली होती. या मदुतीत 
एकच िनिवदा ा  झालेली होती. यामळेु िद.02-11-2018 पयत ितसरे वेळेस मदुतवाढ दे यात आलेली होती. 
यावेळेस दोनच िनिवदा ा  झा याने पु हा थम वेळेस फेर ई-िनिवदा िद.06-11-2018  ते िद.27-11-2018 
पयत बोलिव यात आली होती. यावेळी 03 िनिवदा ा  झा या. परंतु उपरो माण े03 िनिवदाधारक अपा  
ठरलेले आहेत. यामळेु दसु-यांदा फेर ई-िनिवदा बोलवावे लागणार आह.े 

दसु-यांदा फेर ई-िनिवदा बोलिव यापुव  टडरमधील अटी शत बाबत म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड 
इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणेु यांचेशी पु हा एकदा चचा होण ेअपेि त आह ेअसे वाटते. चचा होते वेळेस 
खालील मु यांबाबत म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु ेयांचेशी सिव तर चचा 
करण ेगरजेच ेआह.े  
 

01)  क पाची िकंमत- क प िकंमत ही 40 कोटी गहृीत धर यात आलेली आह ेव या अनषुगंाने महारा  
शासनाची तेवढया रकमेस मा यता  घे यात आललेी आह.े 

02.  मेक इन इिंडया  
03)  यिुनट जनरेशन अपिे त – स या 19704 एमड लएूच इतके गहृीत धर यात आल ेआहते. 
04)  कॅपॅिसटी ऑफ लँट :- टडरम ये 10 मगेावॅट धर यात आलेली असनू डी.सी.म य े ही 12 मेगावटॅ 

इतक  होत आह.े (टडर पा. .149 लॉज .7-6 मु ा .3) 
05)  पेमट या टमस  
06)  इतर अटी शत . 

मागणी:- तरी १० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम उभारणी करणकेामी म.ेिमटकॉन क स टं सी 
ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु े यांचेशी टडरमधील उपरो  अटी व शत बंाबत पु हा एकदा चचा 
होऊन दसुरे वेळेस फेर ई-िनिवदा बोलिवणसे मा यता  िमळणसे िवनंती. 

िनणय .७८४  १० मेगावटॅ मतेची सोलर पी. ही.िस टीम उभारणी करणकेामी  ई-िनिवदा िद.१०.०९.२०१८ रोजी 
महारा  शासना या www.maharashtra.gov.in  या संकेत थळावर अपलोड कर यात आली होती. ई-
िनिवदा अपलोड कर यासाठी िद.०१.१०.२०१८ पयत मदुत दे यात आली होती. यानंतर िद.२४.१०.२०१८ 
पयत मदुतवाढ दे यात आली होती. मा  याकालावधीत एकच (०१) ई-िनिवदा ा  झाली. यानंतर 
िद.०२.११.२०१८ पयत ितस या वेळेस मदुतवाढ दे यात आली. मा  या मदुतीत दोनच (०२) ई-िनिवदा ा  
झा या हो या. यानंतर पु हा िद.२७.११.२०१८ पयत मदुतवाढ दे यात आली होती. या मदुतीत तीन (०३)      
ई-िनिवदा ा  झा या हो या. 

  परंत ु तीनही िनिवदाधारकांना पा तेसाठी आव यक असलेले ७० ट के माक िमळालेले नस यान े
तीनही िनिवदाधारकांना सं थानचे याकामाच े अिधकृत स लागार म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग 
सि हसेस िलिमटेड, पणु ेयांच ेअिभ ायानसुार अपा  ठरिव यात आले होते. 

  तीन वेळा ई-िनिवदा ि या राबवनुही ितसाद िमळत नस यान े ई-िनिवदतेील अटी/शत म य ेबदल 
कर याची  आव यकता आह े का, याबाबत आजच े सभेम य े चचा कर यात आली. यावेळी  म.ेिमटकॉन 
क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु े यांच े ितिनधी उपि थत होते. १० मेगावॅट मतेची 
सोलर पी. ही.िस टीम उभारणी करणकेामी ई-िनिवदाधारकांकडून यो य ितसाद िमळत नस यान े ई-िनिवदा 
टडरमधील अटी-शत  म ये काही बदल करावे लागतील अशी मािहती यांनी सभते िदली. यांनी ई-िनिवदतेील 
अटी शत बाबत यांनी खालील त यात दशिवले माण ेबदल सचुिवले. 
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Amendment in Clauses of 10 MW Tender 
10 MW Grid Connected Photo Voltaic Solar Power Plant for Captive use of  

Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 

Sr. 
No. 

Present Tender Clause 
Clause No. & 

Page No. 

Corrected as per discussion in Meeting of Board of 
Management 

( to be mentioned in Technical Bid ) 
(i.e. Documents to be furnished  by bidder) 

1 Contract Performance Bank Guarantee (CPBG) & 
Performance Guarantte Deposit (PGD) for  
1. EPC Contract  
2. Operation & Maintenance Contract 
(I). The contractor shall furnish  
a) Initial Security Deposit 2.5 %  of Total Contract 
Value against Contract Performance Guarantee 
through RTGS within 15 days on issuing LOA, & 
b) Balance Amount of 2.5% of Total Contract Value 
against Contract Performance Guarantee, through an 
unconditional and irrevocable bank guarantee ( CPBG 
) for due Performance as per Format attached and 
which shall be for 5 % { (a) + (b) } of the Total 
Contract Value (i.e. total sum of all the supply 
contract, land & civil works contract, erection contract 
and O & M Contract) along with Contract Performance 
Guarantee Deposit (CPGD) of 5% of total contract 
value within 15 days from LOA and shall be valid up 
to 90 days beyond defect liability period as mentioned 
in SCC Clause 5.20. 
II). The Contractor shall furnish within 15 days from 
the date of completion of first year of free O & M, the 
O & M Performance Guarantee Deposit ( O & M PGD 
) (for first 5 years of O & M) for due Performance of 
contract and which shall be for 5 % of the Total 
Contract Value ( i.e., total sum of all supply contract, 
erection contract, civil works contract and O & M 
Contract ) and valid for 60 months plus 6 months of 
claim period. The CPBG & CPGD submitted at the 
time of LOA for EPC contract shall be returned once 
the O & M PGD is submitted. 
III). The Contractor shall also furnish within 15 days 
prior to the date of expiry of the O & M PGD 
mentioned at Para - (II)  above,  the O & M 
Performance Guarantee Deposit ( O & M PGD ) (for 
next 5 years of O & M ) for  due  Performance of 
contract  and  which  shall  be  for  5 %  of  the Total 
Contract  Value and valid for 60 months plus 6 months 
of claim period. 
Payment against Contract Performance Guarantee 
Deposit ( CPGD ) and O&M Performance Guarantee 
Deposit ( O & M PGD ) will be made strictly through 
Online RTGS only. 

 
Section II – 
Instructions to 
Bidder - Clause 
No. 2.2, Page No. 
14, 15 

Contract Performance Bank Guarantee (CPBG) & 
Performance Guarantte Deposit (PGD) for  
1. EPC Contract  
2. Operation & Maintenance Contract 
1. EPC Contract 

I) Initial Security Deposit 2.5 % of Total Contract 
Value against Contract Performance Guarantee to 
be deposited by Bidder through RTGS within 15 
days on issuing LOA, in which the EMD 
submitted by the successful bidder at the time of 
submission of bid will be converted into Security 
Deposit and remaining balance amount to be 
deposited by Bidder through RTGS within 15 
days on issuing LOA. 

II) The contractor shall alsofurnish within 15 days 
from the date of issue of Letter of Award (LOA), 
an unconditional and irrevocable bank guarantee 
for due Performance as per Format attached and 
which shall be for 7.5 % of the total Contract 
Value (i.e. total sum of all the supply contract, 
land & civil works contract, erection contract and 
O & M Contract) and shall be valid up to 90 days 
beyond defect liability period as mentioned in 
SCC Clause 5.20. 

2. Operation & Maintenance Contract  
A) The AMC Amount is 10 % of the total Contract 

Value(i.e., total sum of all supply contract, 
erection contract, civil works contract and O & 
M Contract). 

I) O&M Security Deposit 2.5 % of total AMC 
Amount against O&M Performance Guarantee to 
be deposited by successful bidder through RTGS 
within 15 days from the date of completion of 
first year of free O & M, valid for next 10 years 
plus 3 months of claim period. 

II) The Contractor shall also furnish within 15 days 
from the date of completion of first year of free 
O&M, an unconditional and irrevocable bank 
guarantee for O & M for due Performance of 
contract as per Format attached and which shall 
be for 7.5% of the total AMC Amount and valid 
for next 10 yearsplus 3 months of claim period. 
TheSecurity Deposit & CPBG submitted at the 
time of LOA for EPC contract shall be returned 
once the O & M BG and O&M security deposit 
through RTGS is submitted.  



 
105 

 

(14} 13.12.2018, Shirdi (SPJ.docx) 
 

2 Bidders Technical Eligibility Criteria  
a) The bidder should have designed, supplied, 

erected and commissioned on turnkey basis of 
Solar Photo Voltaic (SPV) based grid connected 
solar power plant(s) of 10 MW or 2 X 5 MW or 5 
X 2 MW or 10 X 1 MW (10 MW cumulative) or 
above installed capacity in India in any two 
calendar years or two financial years in the last 
five years from the bid due date. 

b) The reference solar PV plant of 10 MW or 2 X 5 
MW or 5 X 2 MW or 10 X 1 MW (10 MW 
Cumulative) or above capacity must have been in 
successful operation for at least 24 months up to 
the bid due date. 

c) The bidder should be presently in the business of 
Operation & Maintenance (O&M) of solar PV 
plants and should have experience of successful 
operation and maintenance of solar PV plant of 
10 MW or 2 X 5 MW or 5 X 2 MW or 10 X 1 
MW (10 MW Cumulative) or above capacity in 
India for a period at least of 2 years up to the bid 
due date. 

Section III- 
Bidders Eligibility 
Criteria, Clause 
No. 3.1, 3.2, Page 
No. 41 

Bidders Technical Eligibility Criteria  
a) The bidder should have designed, supplied, 

erected and commissioned on turnkey basis of 
ground mounted Solar Photo Voltaic (SPV) 
based grid connected solar power plant(s) of 10 
MW or 2 X 5 MW or 5 X 2 MW or 10 X 1 
MW(10 MW cumulative) or above installed 
capacity in India in the last five years from the 
bid due date. 

b) The reference solar PV plant of 10 MW or 2 X 5 
MW or 5 X 2 MW or 10 X 1 MW(10 MW 
cumulative)  or above capacity must have been 
in successful operation for at least 12 months up 
to the bid due date. 

c) The bidder should be presently in the business 
of Operation & Maintenance (O&M) of solar 
PV plants and should have the experience of 
successful operation and maintenance of solar 
PV plant of 10 MW or 2 X 5 MW or 5 X 2 MW 
or 10 X 1 MW or above capacity in India for a 
period of at least 12 months up to the bid due 
date. 

3 Bidders Financial Eligibility Criteria 
a) The minimum average annual turnover of the 

Bidder in the preceding 3 (Three) financial years 
as on bid issue date should be at least INR 60 
Crores (Indian Rupees Sixty Crores only). The 
turnover should be gradually increasing or same 
in average, not decreasing. 

b) EPC Contractor should be in profits in last three 
years. 

c) The Net Worth for the last year should be 
positive. 

Section III- 
Bidders Eligibility 
Criteria, Clause 
No. 3.3, Page No. 
41 

Bidders Financial Eligibility Criteria 
a) The minimum average annual turnover of the 

Bidder in the preceding 3 (Three) financial years 
as on bid issue date should be at least INR 60 
Crores (Indian Rupees Sixty Crores only).  
Financial Years :- 
 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 

b) EPC Contractor should be in profits in last three 
years. 

c) The Net Worth for the last year should be 
positive. 

4 The bidder should identify suitable Class I private land 
of minimum 50 Acres flat land having high solar 
radiation (5 - 6 kWh/m2/day)required for installation of 
the solar power project in any solar potential region in 
Maharashtra State in India. 
The offered land should have clear title and free from 
any encumbrances, encrochments or litigation. 
The bidder should have any of the following 
arrangements for having the land: 
1. Bidder already having possession of suitable 

private land in his own name. Also furnish the 

location of land with the bid. 

2. Bidder should identify suitable and adequate flat 

land in Maharashtra. Also furnish the location of 

land with the bid. 

3. The bidder should have an Agreement with a 

third party (an individual or company) or 

successful Bidder’s subsidiary or successful 

Bidder’s group company who is/are either in 

Section III- 
Bidders Eligibility 
Criteria, Clause 
No. 3.4, Page No. 
42 

The bidder should identify suitable Class I private 
land of minimum 50 Acres flat land having high solar 
radiation (5 - 6 kWh / m2 / day ) required for 
installation of the solar power project in any solar 
potential region in Maharashtra State in India. 
The offered land should have clear title and free from 
any encumbrances, encrochments or litigation. 
The bidder should have any of the following 
arrangements for having the land: 
1. Bidder already having possession of suitable 

private land in his own name. Also furnish the 

location of land with the bid. 

2. Bidder should identify suitable and adequate flat 

land in Maharashtra. Also furnish the location of 

land with the bid. 

3. The bidder should have an Agreement with a 

third party (an individual or company) or 

successful Bidder’s subsidiary or successful 

Bidder’s group company who is/are either in 
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possession / having registered Agreement to Sell 

(ATS) with owner of private land along with 

commitment to transfer such land to SSSTS 

without any consideration from SSSTS and 

should submit the requisite documents along with 

bid.  

4. It is mandatory to submit the Certificate of 

concerned authority with Technical Bid about   

concerned land having solar radiation norms are 

(5 - 6 kWh/m2/day) suitable for installation of the 

solar power project. 

possession / having registered Agreement to Sell 

(ATS) with owner of private land along with 

commitment to transfer such land to SSSTS 

without any consideration from SSSTS and 

should submit the requisite documents along with 

bid.  

4. It is mandatory to submit the self-certified 

Certificate of bidder with Technical Bid about 

concerned land having solar radiation norms are 

(5 - 6 kWh/m2/day) suitable for installation of the 

solar power project. Solar radiation analysis file 

should be carried out by METEONORM 

software and compulsorily submit along with this 

certificate. ( The format of the Certificate are 

provided in Tender Document ) 

5 5.12                        Terms and Payment  
Appendix 12:         Terms of Payment for EPC 
A) Supply of Plant & Equipment including PV 

Modules, Inverter and BOS up to site (FOR 
basis) including transportation and insurance 
along with mandatory spares: 

1) 60% of the total price for supplies of Plant and 
Equipment shall be paid against delivery of 
supplies on pro-rata basis (equipments wise) 
against receipt of material at site under the 
Contract and obtaining transfer of private land 
(mutation) for commencement of project 
activities. 

2) 10% of the total price for supplies on erection of 
plant & equipment including PV Modules, 
Inverter and on pro-rata basis on certification by 
the Project Manager/ Engineer In - Charge for 
the quantum of work completed. 

3) 25% of the total price for supplies of Plant and 
Equipment shall be paid on Operational 
Acceptance of the Facility pursuant to successful 
Guarantee Tests and demonstration of PR and 
submission of all as – built documentation.  

4) 5% of the total price for supplies of Plant and 
Equipment shall be paid on supply of agreed 
generation for the successful first year of 
operation. 

Section V-Special 
Conditions of 
Contract- Clause 
No. 5.12 Page No. 
64-68 
 
Section VIII 
Forms and 
Formats- 
Appendix -12 
Terms of Payment 
for EPC, Page No. 
243-244 

5.12                     Terms and Payment  
Appendix 12:     Terms of Payment for EPC 
A) Supply of Plant & Equipment including PV 

Modules, Inverter and BOS up to site (FOR 
basis) including transportation and insurance 
along with mandatory spares: 

1) 70% of the total price for supplies of Plant and 
Equipment shall be paid against delivery of 
supplies on pro-rata basis (equipments wise) 
against receipt of material at site under the 
Contract and obtaining transfer of private land 
(mutation) for commencement of project 
activities. 

2) 10% of the total price for supplies on erection 
of plant & equipment including PV Modules, 
Inverter and on pro-rata basis on certification 
by the Project Manager/ Engineer In-Charge 
for the quantum of work completed. 

3) 15% of the total price for supplies of Plant and 
Equipment shall be paid on Operational 
Acceptance of the Facility pursuant to 
successful Guarantee Tests and demonstration 
of PR and submission of all as – built 
documentation.  

4) 5% of the total price for supplies of Plant and 
Equipment shall be paid on supply of agreed 
generation for the successful first year of 
operation. 

 B) Procurement & Development of land, Civil and 
Allied Works 

1) 70% of total price of land procurement & 
development cost and the total price of Civil 
Works shall be paid progressively on 
certification by the Consultant for the quantum 
of work completed/ Milestones achieved after 
successful clearance of quality check points 
involved in the quantum of work / Milestones 

 B)  Procurement & Development of Land,  Civil & 
Allied Works 

1) 80% of total price of land procurement & 
development cost and the total price ofCivil 
Works shall be paid progressivelyon 
certification by the Consultant for the quantum 
of work completed/ Milestones achieved after 
successful clearance of quality check points 
involved in the quantum of work / Milestones 
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billed and after transferring the procured land on 
the name of Sansthan with certified mutation 
entry & title on 7/12 extract. 

2) 25% of total price of land procurement & 
development cost and the total price of Civil 
Works shall be paid on completion of all the 
civil works including finishing and debris 
removal.  

3) 5% of total price of land procurement & 
development cost and the total price of Civil 
Works shall be paid on supply of agreed 
generation for the successful first year of 
operation.  

billed and after transferring the procured land 
on the name of Sansthan with certified mutation 
entry & title on 7/12 extract. 

2) 15% of total price of land procurement & 
development cost and the total price of Civil 
Works shall be paid on completion of all the 
civil works including finishing and debris 
removal.  

3) 5% of total price of land procurement & 
development cost and the total price of Civil 
Works shall be paid on supply of agreed 
generation for the successful first year of 
operation.  

 C) Erection, Testing and Commissioning (ETC): 
1) 60% of the total price of Erection, Testing and 

Commissioning shall be paid on pro-rata basis 
(equipments wise) on completion of installation 
of equipment on certification by the Engineer-In-
Charge/ Project Manager for the quantum of work 
completed after successful clearance of quality 
check points involved in the quantum of work 
billed.  

2) 10% of the total price of ETC shall be paid on 
pro-rata basis on completion of internal  lines , 
yard/ pooling substations and installation of meter 
inside yard (if applicable) 

3) 10% of the total price of ETC shall be paid on 
completion of evacuation system & metering and 
submission of Commissioning Certificate of the 
pooling sub-station issued by State Electricity 
Board. 

4) 15% of the total price of Erection, Testing and 
Commissioning shall be paid on Operational 
Acceptance of the Facility pursuant to successful 
Guarantee Tests and demonstration of PR.  

5) 5% of the total price of Erection, Testing and 
Commissioning shall be paid on supply of agreed 
generation for the successful first year of 
operation. 

 C) Erection, Testing & Commissioning (ETC) 
1) 70% of the total price of Erection, Testing and 

Commissioning shall be paid on pro-rata basis 
(equipments wise) on completion of installation 
of equipment on certification by the Engineer-
In-Charge/ Project Manager for the quantum of 
work completed after successful clearance of 
quality check points involved in the quantum of 
work billed.  

2) 10% of the total price of ETC shall be paid on 
pro-rata basis on completion of internal  lines , 
yard/ pooling substations and installation of 
meter inside yard (if applicable) 

3) 10% of the total price of ETC shall be paid on 
completion of evacuation system & metering 
and submission of Commissioning Certificate of 
the pooling sub-station issued by State 
Electricity Board. 

4) 5% of the total price of Erection, Testing and 
Commissioning shall be paid on Operational 
Acceptance of the Facility pursuant to 
successful Guarantee Tests and demonstration 
of PR.  

5) 5% of the total price of Erection, Testing and 
Commissioning shall be paid on supply of 
agreed generation for the successful first year of 
operation. 

6 Fulfillment of eligibility criteria and certain additional 
conditions in respect of each of the below type of 
bidders are stated below. 
Bids may be submitted by: 
a. Single Entity (called sole bidder) including    

incorporated JVC. 
b. Newly incorporated Joint Venture Company 

(JVC) 
c. Consortium (to be incorporated as JVC) having a 

maximum of three members; 
d. An Indian arm of a foreign company; 
e. A Foreign Company 
The above Joint Venture (JV) clause has already 
mentioned in the tender document while in pre-bid 

Section II – 
Instructions to 
Bidder - Clause 
No. 2.5, Page No. 
19,20,21 

Fulfillment of eligibility criteria and certain 
additional conditions in respect of each of the below 
type of bidders are stated below.  
Bids may be submitted by: 
a. Single Entity (called sole bidder)  
b. Consortium (to be incorporated as JVC) having 

a maximum of three members; 
( Note:- The bid shall specifically identify and 

describe each member of the consortium 
and shall submit a Consortium Agreement 
as per Appendix-21 along with their offer. 
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meeting as instructed by SSST Shirdi, JV was not 
allowed for finalization of the bid process.  

A. Bid Evaluation Methodology:- Section IV- Clause No. 4.1 (a) & (b), Page No. 45 to 49 

a. Technical Bid Evaluation Criteria 

Sr. 
No. 

Criteria 
Maximum 

Quality Points 

Criteria for 
assigning 

Points 

Corrected as per discussion in Meeting of Board 
of Management 

( to be mentioned in Technical Bid ) 
(i.e. Documents to be furnish by bidder) 

A Over allExperience 100   
1 Technical Eligibility Criteria    
 a) The bidder should have designed, 

supplied, erected and commissioned 
on turnkey basis of ground mounted 
Solar Photo Voltaic (SPV) based 
grid connected solar power plant(s) 
of 10 MW or 2 X 5 MW or 5 X 2 
MW or 10 X 1 MW (10 MW 
Cumulative)or above installed 
capacity in India in the last five 
years from the bid due date. 

b) The reference solar PV plant of 10 
MW or 2 X 5 MW or 5 X 2 MW or 
10 X 1 MW (10 MW cumulative)  
or above capacity must have been in 
successful operation for at least 12 
months up to the bid due date. 
 

 

 
 

25 

10 MW and 
above 10 MW  
= 25 Marks 
 
Below 10 MW 
=  0 Marks 

 
 

1. Experience of onlycommissioned/ 
completed solarprojects as on bid due 
datewill be considered forevaluation. 
Validdocumentary proof shallbe submitted 
along withthe Bid to justify andsupport 
claim for marksagainst each 
Technical/qualityEvaluation criteria. 

2. In support of claim forExperience related to 
projectagainst criteria (a) &(b), dataof 
executed, installed andcompleted solar 
projects of 10 MW cumulative or above 
capacity only should be submittedand 
considered forevaluation as proof 
ofexperience. Clientcertificate for 
satisfactorycompletion of the job, 
commissioning certificate from Government 
authority orother valid proof shall 
beattached with properreference in the Bid. 

3. Incomplete project will not be considered 
valid for this evaluation. 

4. For validity of proof, Owner judgment shall 
be final and binding to the Bidder. 

 c) The bidder should be presently in 
the business of Operation & 
Maintenance (O&M) of solar PV 
plants and should have experience of 
successful operation and 
maintenance of solar PV plant of 10 
MW or 2 X 5 MW or 5 X 2 MW or 
10 X 1 MW (10 MW Cumulative) or 
above capacity in India for a period 
of at least 12 months up to the bid 
due date. 

25 10 MW and 
above 10 MW  
=   25 Marks 
 
Below 10 MW 
=   0 Marks 

 

1. Minimum 12 month O&M Experience for 
only solar projects as on bid due date will be 
considered for evaluation. Valid 
documentary proof shall be submitted along 
with the Bid to justify and support claim for 
marks against each Technical/ quality 
Evaluation criteria. 

2. In support of claim for experience related to 
project against criteria (c), data of O&M 
completed solar projects of 10 MW 
cumulative or above capacity only should be 
submitted and considered for evaluation as 
proof of experience. Client certificate for 
satisfactory completion of the job or other 
valid proof shall be attached with proper 
reference in the Bid. 

3. For validity of proof, Owner judgment shall 
be final and binding to the Bidder. 

2 Financial Eligibility Criteria (FEC) 25   
  

a) The minimum average annual 
 

25 
 

≥60Cr ≤ 

1. In support of claim related to Financial 
Eligibility, financial data, Audited Balance 
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turnover of the Bidder in the 
preceding 3 (Three) financial years 
as on bid issue date should be at 
least INR 60 Crores (Indian Rupees 
SixtyCrores only).  
Financial Years :- 
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 

b) EPC Contractor should be in profits 
in last three years. 

c) The Net Worth for the last year 
should be positive.  

100Cr –  
20  Marks 
 
>100Cr –  
25 Marks 
 
 
 
 
 

sheet of last three Financial Years, Net 
worth Certificate from Certified Auditor 
will be considered for evaluation. Valid 
documentary proof shall be submitted along 
with the Bid to justify and support claim for 
marks against each evaluation criteria. 

2. For validity of proof, Owner judgment shall 
be final and binding to the Bidder. 
 

3 Qualified Technical Staff For EPC and O 
& M 

10 
 

  

 i. Team Leader (CivilEngg) -1 No. 
Years of experience in installation & 
Commissioning of project 

 

5 ≥5 Yrs ≤10 
Yrs – 3 Marks 
 
>10 Yrs – 5 
Marks 

1. The points would be awarded on the basis of 
general qualification,competency for years 
ofexperience based on the Bio data 
submitted.  

2. The person whose Biodatais furnished must 
beon a payrole of the companyand not a 
hired expert orthird party. 

 
 

ii. Project Manager (ElectricalEngg) – 1 
No. 
Years of experience in installation & 
Commissioning of project 
 

5 ≥5 Yrs ≤10 
Yrs – 3 Marks 
 
>10 Yrs – 5 
Marks 

4 Technical Experts  10   
 i. Technical Experts in Designing and 

Engineering (Civil Engg) - 1 No. 
Years of experience in Designing 
&Engineering of solar project 

 

5 ≥5 Yrs ≤10 
Yrs – 3 Marks 
 
>10 Yrs – 5 
Marks 

1. The points would be awarded on the basis of 
general qualification, competency for years 
of experience based on the Bio data 
submitted.  

2. The person whose Biodata is furnished must 
be on a payrole of the company and not a 
hired expert or third party. 

 ii. Technical Experts in Designing and 
Engineering (Electrical Engg) - 1 No. 
Years of experience in Designing & 
Engineering of solar project 

5 ≥5 Yrs ≤10 
Yrs – 3 Marks 
 
>10 Yrs – 5 
Marks 

5 Softwares for Design and Engineering 5   
 1. Solar Data Analysis Software 

(Meteonorm, Solar GIS or any other 
software having high accuracy in 
solar data analysis) 

2. Solar Plant Designing Software (PV 
Syst) 

3. Shadow Analysis Software (Sketch 
Up) 

4.  STADD Pro 
5. AUTO CAD 

5  1 Point-  For 
each software  

1. The list of softwares submitted will have 
license copy with bidder. 
 

2. Also submit the copy of license, certificate 
related to the softwares for evaluation 

 
Capacity of Project:- Instead of 10 MW ( A.C.), it should 10 M.W. (D.C.) to be mentioned in Bid and 
further Electricity generation and A.C. Capacity of the project to be calculated and it should be mentioned 
in Technical Bid Document by Consultant. 
Technical Merit:- Each Technical Proposal will receive a technical merit score based on the above 
mentioned evaluation criteria with acceptance to technical bid without any deviation. The bidder having 
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more than or equal to 70 Points will be considered technically qualified for Price bid opening. The bidder 
should compulsorily qualify the Sr. No. 1 & 2 above. 
Price (Financial)  Bid Evaluation Criteria  
i) The Price Bid of the Bidders, who are technically qualified and responsive, will be opened. The 
Price Bid should contain the total contract valuequoted by the Bidder including all the expenses and taxes, 
as per the Price Bid Schedule.  
ii) Financial Evaluation of the technically qualified bids shall be carried out with following major 
considerations: 
a) Total EPC contract price including total O & M charges for 10 years without escalation quoted 
by the bidder including GST shall be considered for evaluation. 
b) Selection of EPC contractor should be on L1 basis. 

  उपरो  त यात म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु े यांनी 
सचुिव या माण े ई-िनिवदतेील टडरमधील अटी व शत बाबत सिमतीम ये साधक बाधक चचा होऊन यास 
मा यता दे यात आली. तसेच ई-िनिवदतेील टडरमधील अटी व शत बदल क न न याने ता काळ ई-िनिवदा 

ि या राबिवणेस मा यता दे यात आली.                                                        (कायवाही- िव तु िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१५ कला, वािण य  व िव ान शाखेची तुकडी वाढ व B.SC. (Computer Science) व BCA हा निवन 

अ यास म सु  करणेकामी मदुतठेव पावती करणेबाबत. 
ताव-   तािवकः- शासन आदशे मांक एनजीसी २०१८/(१००/१८)/ मिश-४, िद.१५ जून, २०१८ अ  वये 

शै िणक वष २०१८-१९ म  य े ी साईबाबा सं  थानच े ी साईबाबा महािव ालय या नावाने नवीन महािव ालय 
सु  कर  यास मा  यता िमळालेली आह.े  यानसुार जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/९४४/२०१८ िद.०२ जुलै, 
२०१८ अ  वये ी साईबाबा महािव ालय हा  वतं  िवभाग सु  कर  यात आलेला असनू,  याचा शभुारंभ 
िद.१७.०७.२०१८ रोजी पासनू झाललेा आह.े सन २०१८-१९ या वषाम  य ेकला, वािण  य व िव ान शाखते 
एकूण ३१५ िव ाथ  िश ण घेत आहते.  

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०५.१०.२०१८ चे सभेतील िनणय .६१३ (२१) नसुार ी साईबाबा 
व र  ठ महािव ालयात B.Sc.(Computer Science) व BCA हा नवीन अ  यास म व कला, वािण  य 
शाखेची दसुरी तकुडी शै िणक वष सन २०१९-२० म  य ेसु  करणबेाबत सचुना िद  या  यासाठी िव ापीठाच े
अिधकृत संकेत  थळावर Online  ताव सादर क न  यासाठी .१,९८,०००/- मा  लागणारे शु  क भरणसे 
मा  यता दे  यात आली. ी साईबाबा व र  ठ महािव ालयात B.Sc.(Computer Science) व BCA हा नवीन 
अ  यास म व कला, वािण  य व िव ान शाखेची दसुरी तुकडी शै िणक वष सन २०१९-२० म  य े सु  
करणसेाठी आव  यक असणा-या मनु  यबळ, वग खो  या, फिनचर व इतर अनषंुिगक येणा-या खचासह सिव  तर 

 ताव  वतं पण े मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर कर  यात यावी अशी उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली.  

 यानसुार B.Sc.(Computer Science) व BCA हा नवीन अ  यास म व कला, वािण  य शाखेची 
दसुरी तुकडी तसेच नैसिगक तुकडीवाढीचे  ताव िद.०१.१०.२०१८ रोजी Online सादर कर  यात आलेला 
आह.े तसेच िद.०८.१०.२०१८ रोजी पणु ेिव ापीठात  य  जाऊन  ताव सादर कर  यात आलेला आह.े   

िव ापीठात दाखल केले  या  तावाचे अनषंुगान ेआता सािव ीबाई फुले पणु ेिव ापीठाकडील संदभ 
.सीए/२७७६ िद.०६.१२.२०१८ रोजीच ेप ा  वय ेशै िणक वष २०१९-२० साठी नवीन अ  यास पाठ्य म, 

िवषय िव ाशाखा, अित र  त तकुडी व िवशेष  तर िवषय सु  कर  यास परवानगी दे  यासाठी त  सिमतीची 
िनयु  ती कर  यात आलेली असनू, सदरची सिमती सं  थानचे महािव ालयास िद.१२-१३ िडसबर, २०१८ रोजी 
भेट दऊेन पाहणी करणार आह.े  यासाठी िव ापीठाने िनि त केले  या धोरणानसुार सं  थान  या नावावर र  कम 
पये १५,००,०००/-ची मदुत ठेव पावती करावी लागणार आह.ेतसे उपरो  त संदभ .२ चे प ातही िव ापीठान े

नमदू केललेे आह.े  याची िवगतवारी खालील माण ेआह.े 
०१. नवीन अ  यास मासाठी - पये ५ लाख.                    
०२. नवीन िवषयासठी          - पये २ लाख. 
०३. नवीन िव ाशाखासाठी   - पये ५ लाख.                 
०४. अित र  त तुकडीसाठी    - पये ३ लाख.                     
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तसेच मुदतठेव िनधी िव ापीठाचे पवु परवानगी िशवाय न काढ  या बाबतचे संबंिधत रा  ीयकृत बॅकेंचे 
व सं  थानचे सयंु  त आ  वासनप  ावे लागणार आह.े सदरची बाबत धोरणा  मक अस  यामळेु याबाबत 
मा.  यव  थापन सिमतीची सभेत चचा होवनू कायवाही करण ेयो  य राहील.  

मागणी– ा  तािवकात नमदू केलेली व  तुि थती िवचारात घवेनू सदर िवषयावर चचा होवनू िनणय 
होणसे िवनतंी. 

िनणय .७८५ यावर सिव तर चचा होऊन,  ी साईबाबा महािव ालयाम ये  कला, वािण य  व िव ान शाखेची तुकडी वाढ व 
B.SC. (Computer Science) व BCA हा निवन अ यास म सु  करणसेाठी िव ापीठाने िनि त केले  या 
धोरणानसुार सं  थान  या नावावर र  कम पये १५,००,०००/-मा ची खालील माण ेरा  ीयकृत बँकेत मदुत ठेव 
पावती करणेस मा यता दे यात आली. 

०१. नवीन अ  यास मासाठी - पये ५ लाख.                    
०२. नवीन िवषयासठी          - पये २ लाख. 
०३. नवीन िव ाशाखासाठी   - पये ५ लाख.                 
०४. अित र  त तुकडीसाठी    - पये ३ लाख.    
तसेच सदरचा मदुतठेव िनधी िव ापीठाचे पवु परवानगी िशवाय न काढ  याबाबतच ेसंबंिधत रा  ीयकृत 

बॅकेंचे व सं  थानच ेसंयु  त आ  वासनप  दणेसे मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१६ िनयोजीत ी साईबाबा मंिदर िशड  दशनरांग इमारत व मंिदर प रसरातील िव मान दशन रांग हॉल यांना 

जोडणा या Connecting Corridor च ेबांधकामाबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- 

अिधिनयम कलम २१ (१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा 
 यापैक  कोण  याही योजनांसाठी करणचेी तरतूद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वय,े मंिदराची व 

िव  व  त  यव  थे  या मालम ाचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल अशी तरतदू 
आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयः-   
१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय .५०६ नसुार  ी साईबाबा 

मंिदर दशन रांग इमारत बांधकामाकरीता िन  नतम िनिवदाधारक भान ु क    शन, मुंबई यांना 
जा.न.ंएसएसएसटी/बांधकाम/२५२०/२०१८, िद.२३/०८/२०१८ अ  वये कायादशे देणते आलेला आह.े  

२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६८१ अ  वय,े काम सु  
कर  याची तारीख िद.१९/१०/२०१८ िनि त करणसे मा  यता दणेेत आलेली आह.े   

 तावना - सदर क  पाचे भूमीपजून मा. पंत धान, भारत सरकार यांचे ह  ते िद.१९/१०/२०१८ रोजी 
झाले असनू,  या तारखेपासनू कामास सु वात झालेली आह.े ठेकेदार यांचे समवते िद.२२/१०/२०१८ रोजी 
करारानामा कर  यात आलेला आह.े सदरह क  पाचा ठळक तपिशल खालील माण ेआह.े  

 
कामाच ेनाव ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारतीचे बांधकाम करण.े 
ठेकेदार भान ूक   शन, मुंबई. 
कायादशे जा.न.ंएसएसएसटी/बांधकाम/२५२०/२०१८, िद.२३/०८/२०१८.  
मंजरू िनिवदा र  कम .१०९.५० कोटी. 
करारनामा िदनांक िद.२२/१०/२०१८. 
कामाचा कालावधी १२ मिहन.े 
कामाचे एकूण बांधकाम े फळ २२२१४ चौ.मीटर 
काम जलद गतीन ेपणू के  यास दे  यात 
येणारे ो  साहन भ  ता 

मंजूर िनिवदा रकमे  या १% र  कम ती महा.(सदरह र  कम जा  तीत जा  त २% असेल). 

िवलंबापोटी दडं मंजूर िनिवदा रकमे  या ०.०५% ती िदवस. (दडं पोटी जा  तीजा  त मंजरू िनिवदा 
रकमे  या १०%  र  कम कपात करणे). 
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ठेकदार यांनी साईटवर बरेॅकेड ग करण,े साईट ल-ेआऊट मािकग करण,े स  ह नं.१२५ म  ये बॅिचंग  लॉ  ट व 
लबेर कॅ  प,  ११ क  बाई  ड फूट गचे खोदाई, पी.सी.सी व ०९ फुट गचे  टील र  फोसमटच ेकाम पणू केलले ेआह.े  

ठेकेदार यांनी िद.२२/११/२०१८ व िद.३०/११/२०१८ रोजीच ेप ा  दारे िनयोजीत दशनरांग क  प व मंिदर 
प रसर यांना जोडणा-या Connecting Corridor चे कामास सु वात करणेची परवानगीची मागणी केललेी आह.े 
सदर Connecting Corridor चे कामात स  याचे िव तू ा  सफॉमर व मिंदर प रसरातील काही झाडाचंा अडसर 
होणार आह.े याकरीता िव तु िवभाग व बगीचा िवभागास प ा  दारे कळिवणेत आल ेआह.े सदर िवभागामाफत पढुील 
कायवाही करणेत यते आह.े  

सदर Connecting Corridor हा िपंपळवाडी र   याव न मंिदर प रसरात येणार आह.े Connecting 
Corridor चे कामात मिंदर प रसराचे काही भागातील स  या न  याने बसिवललेी नेाईट फरशी तुटणार आह े व 
पी.आर.ओ िवभागाजवळील वॉटर फाऊंटन व लॉन िनघणार आह.े Connecting Corridor चे कामात अदंाज े
खालील माणे लोर ग काढून ती परत बसवावी लागेल. 

१. लडीबाग सभागहृ गाडन / फाऊंटन एरीया -  ११६.५१ चौ. मी. 
२. गेट न.ं०२ समोर    - ८५.२८ चौ. मी. 
                                                              एकूण अदंाज े -  २०१.७९ चौ. मी. 
मंिदर परीसरातील सव लो रंगच ेकाम शता  दी महो  सवाच े िनिम  ताने तसेच मा  यवर  य  त  या भेटीच े

िनयोजन अस  यान ेमाह ेमाच-२०१८ म  य ेपणू कर  यात आल ेआह.े सदर Connecting Corridor चे कामासाठी 
वरील माण े लोर ग काढावी लागेल व काम पणू झालनंेतर ती परत बसवावी लागेल.  याम  य ेजवळपास ७५ % 
लोअर ग चांगली िनघेल व २५% लोअर ग काढतवेेळी तटेुल, असा अदंाज आह.े वरील े फळाच े
लो र गकरीता एकुण र  कम .८.२४ ल  मा  इतका खच झाललेा आ ह◌.े  यापकै  ७५ % लोअर ग चांगली 

िनघेल  हणज े एकूण .८.२४ ल  पैक  .६.१८ ल  खच वाचणार आह े व उवरीत २५ % लोअर ग जी 
काढतवेळेी तटेुल असा अदंाज आह े  याची िकंमत .२.०६ ल  मा  इतक  आह.े तथापी, खाली नमदू केले  या 
िनिवदा अटी-शत नसुार सदरह लोअर ग काढणे व पवूवत बसिवणे यासाठी होणारा खच संबधीत ठेकेदार करणार 
अस  यान ेयाम  ये सं  थानला कोणताही अित र  त खच यणेार नाही.  

िनिवदतेील शत .२८, पृ  ठ .५१ (Damages), अ  वये याकामात होणारे प रसराचे लोर गचे व इतर 
बाब चे नकुसान ह ेठेकेदार यांची जबाबदारी असेल व ते ठेकेदार यांनी दु  त करावयाचे आह.े तसेच िनिवदतेील पृ  ठ 

.२० वरील Declaration of Contractor व पृ  ठ .३४ वरील Disclaimer नसुार याकामासबंधी व याच े
संल  न सव काम ेठेकेदार यांनी करावयाची आह.े  यानसुार कॉरीडॉर  या पायाचे काम झा  यानंतर लोअर ग पवूवत 
दु  त करणचेे काम ठेकेदार भान ु क    शन, मुंबई याचंेकडून कुठलाही अित र  त मोबदला न दतेा क न  यावे 
लागेल.  

ठेकेदार यांनी िद.२२/११/२०१८ व िद.३०/११/२०१८ रोजीचे प ा  वये िनयोिजत दशनरांग क  प व मिंदर 
प रसरास जोडणा-या Connecting Corridor चे कामास परवानगी िमळणचेी िवनंती केललेी आह.े तथापी, आता 
नाताळ उ  सव व निवन वषारंभामळेु चे दशनासाठी भ  ताचंी गद  वाढणार आह.े  यामळेु सदर Connecting 
Corridor चे काम आता हाती घेत  यास भ  ताचंी गैरसोय होईल.  यामळेु सदर काम िद.०५/०१/२०१९ नंतर हाती 
घेण ेयो  य होईल.  

 

 ताव – तरी िनयोजीत कॉरीडॉरचे बांधकामामळेु मिंदर प रसरातील अदंाज े .२.०६ ल  िकंमतीच े
नेाईट लोअर गची तोडफोड होणार असलचेी बाब िनदशनास आणणेत येत आह.े तसचे सदर Connecting 

Corridor च े काम िद.०५/०१/२०१८ नंतर गद  कमी झा  यावर ठेकेदार म.ेभान ू क    शन, मुंबई यांचेमाफत 
हाती घणेसेाठी सदरह  तावावर िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणय .७८६ यावर सिव तर चचा होऊन, िनयोजीत कॉरीडॉरचे बांधकामामळेु मंिदर प रसरातील अंदाजे .२.०६ ल  
िकंमतीच े ेनाईट लोअर गची तोडफोड होणार आह,े याची न द घे यात आली. तसेच नाताळ उ  सव व निवन 
वषारंभामुळे चे दशनासाठी भ  तांची गद  वाढणार आह े यामळेु भ  तांची गैरसोय टाळ यासाठी सदर काम 
िद.०५/०१/२०१९ नंतर कर यात याव,े असे ठरले.                                        (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आजच े यव थापन सिमती सभमे य ेमा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आल.े 
 

आय या वेळेचा 
िवषय नं.१७, िनणय . ७८७- मा. यव थापन सिमतीच ेिद.२०.११.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६९७ (३) अ वय े ी साई सं थान 

ए लॉईज े डीट को.ऑप. सोसायटी िल.िशड  यांना चालिवणसे िदले या १४ िकयॉ क/गाळे वापरासाठी मदुतवाढ 
दणेेसंबधी सदर सोसायटीचे चेअरमन व सद य यांना  मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर चचसाठी बोलिव यात यावे 
व तोपयत सदरचा िवषय थगीत ठेव यात यावा. अस ेठरले होत.े  

यानसुार आजच ेमा. यव थापन सिमतीच ेसभसेमोर ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप. सोसायटी 
िल.िशड च ेचेअरमन, हा.चेअरमन व सिचव हे उपि थत होते. सिमती सद यांनी िवचारले या ांना यांनी समपक 
उ रे िदली.  यानसुार ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप. सोसायटी िल.िशड  यांना चालिवणसे िदले या 
१४ िकयॉ क/गाळे वापरासाठी िद.०७/१०/२०१८ ते िद.०६/०९/२०१९ या ११ मिह  यां  या कालावधीसाठी ित 
िकयॉ  क मागील मािसक भाडे .४,३९२/- म  य े  १०% वाढ क न ( .४,३९२/- +१०% र  कम .४३९/-= 
.४,८३१/-)  र कम .४,८३१/- व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न पवू चेच अटी व शत वर 

मदुतवाढ दे यास मा यता दे यात आली.                                                          (कायवाही- मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१८, िनणय .७८८-  मा.सव च यायालयामधील एस.एल.पी.नं.२९८७५/२०१५,  साखरबाई ह रभाऊ शेळके 

(मयत) करीता ीमती रजनी िव ास जोगळेकर व इतर  िव द ी साईबाबा सं थान व इतर या दा याच ेसं थान या 
वतीने कामकाज पाहाणारे ॲङ ी.संजय खड यां या अतंीम िबलाची र कम .१,१०,०००/-मा   (अ री र कम 
.एक लाख दहा हजार मा ) यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.                     (कायवाही-  िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१९, िनणय .७८९-  मा. यव थापन सिमतीच े िद.०१.११.२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय .६९३ नसुार साई साद 

िनवास थान िवभागाकरीता  ि टेंड बेडिशट व िपलोक हरच ेनमनु ेमा यतसेाठी महारा  रा य हातमाग महामंडळ, 
मुंबई याचं े ितिनधीस उपि थत राहणेबाबत कळिवणेत आले होते. यानसुार महारा  रा य हातमाग महामंडळ, मुंबई 
यांच े ितिनधी ी. संतोष ठाकरे ह े ि टेंड बडेिशट / िपलोक हरच े नमु यासह आजच े यव थापन सिमतीसमोर 
उपि थत होते. सदर नमु याची पाहणी क न यापैक  ि ंटेड बेडिशट/ िपलोक हर या ०४ नमु यांना मा यता दऊेन, 
यानसुार साई साद िनवास थान िवभागाकरीता खरेदी कर यास मा यता दे यात आली.   (कायवाही- खरेदी िवभाग)                    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२०, िनणय .७९०-  ी साईबाबा सं थान या कायम कमचा यांना ी साईबाबा हॉि पटलम ये या सिुवधा/ उपचार 

उपल ध होत नाहीत यासाठी बाहरेील हॉि पटलम ये उपचार / श ि येसाठी पाठिवतांना अपेि त खचापोटी र कम 
. एक लाख पावेतो अ ीम र कम दे यास मा यता दे यात आली. सदर र कम दतेांना कमचा यावरील करावया या 

उपचार/ श ि येसाठी अपे ीत खचाचा अदंाज वै क य संचालक व संबधीत िवभागा या त  डॉ टरांनी माणीत 
क न ावा.  व यानसुार र कम . एक लाख पावेतो अ ीम र कम ावी. यासाठी आव यक िनयमावली क न 
यव थापन सिमती समोर मा यतसेाठी सादर करावी.                                    (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२१, िनणय .७९१-  सं थान या कं ाटी कमचा यांना ी साईनाथ णालयात मोफत उपचाराची सिुवधा उपलबध् 

आहे. याच धत वर सं थानच े कायम कमचा या माणे यांना दखेील साईबाबा हॉि पटल येथ े मोफत उपचार / 
सिुवधा दे यास मा यता दे यात आली.                                                      (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
114 

 

(14} 13.12.2018, Shirdi (SPJ.docx) 
 

आय या वेळेचा 
िवषय नं.२२, िनणय .७९२-  सं थानच े काशने िवभागाने २०१९ चे ऑिफस कॅलडर (िदनदिशका) छपाई क न घेतले आहे. 

यापवु  सं थानच े िविवध िवभागात व कायालयाम य े खाजगी सं थांची कॅलडेस लावली जात होती.  मा  आता 
सं थाननेच कॅलडर कािशत केलले ेअस याने सं थान या सव िवभागात/कायालयात सं थानची ऑिफस कॅलडर 
लाव यात यावी. कोण याही खाजगी सं थचेी कॅलडस लाव यात येऊ नये, अस े ठरल.े याकामी िवभागाचं े
मागणीनसुार ऑिफस कॅलडर दणेेस व याची र कम काशने िवभाग खाती (Publication Expenses) खच  
टाकणसे मा यता दे यात आली.  

  तसेच मा. यव थापन सिमतीच े िद.०१.११.२०१८ सभेतील िनणय .६९२   नसुार सव िव त व 
अिधकारी यांना मा यवरांना दे यासाठी िदनदिशका व दनंैिदनी दणेेबाबत िन य झाललेा आह.े याच माणे सव 
िव त व अिधकारी यांना मा यवरांना दणेेसाठी पढुील माणे ऑिफस कॅलडस (िदनदिशका) दे यास व याची 
र कम काशने िवभाग खाती (Publication Expenses) खच  टाकणेस मा यता दे यात आली. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय .७२८ ते  ७९२ सवानमुते घे  यात आल.े 
यानंतर सायकंाळी ०६.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

  
                                                               
                                                                   वा रीत/-                                वा रीत/- 
                              ीमती बल अ वाल (भा. .स.े)        (सरेुश हावरे) 
                                                 मु यकायकारी अिधकारी               अ य  
                                                          ी   साईबाबा   सं थान िव त यव था,  िशड . 

अ.ंनं तपिशल 

ी साई िदन दिशका      
(६ पाने) २०१९ 

(दणेगी मू  य .३०/-) 
नग सं  या 

०१. मा.अ  य  महोदय, मा.  यव  थापन सिमती ७५ 
०२. मा.उपा  य  महोदय, मा.  यव  थापन सिमती ७५ 
०३. मा.अ  य - छाननी सिमती- ( ी.के.य.ू चांदीवाल 

साहबे) 
७५ 

०३ मा.सद  य, मा.  यव  थापन सिमती  
(  यके  ७५ नग माणे ८ मा. सिमती सद  य) 

१२०० 

०४ मा. मु य कायकारी अिधकारी,   
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  

७५ 

०५ मा.उप िज हािधकारी,  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  

४० 

०६ मा.उप िज हािधकारी,  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  

४० 

०७. पोिलस उपअिध क,                                                
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

४० 

०७ मा.उप कायकारी अिधकारी,  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  

४० 

०८ सव शासक य अिधकारी आिण मा. कायकारी 
अिभयंता,  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  
(  यके  २० नग माणे x ०५ य ) 

१०० 

०९. िवधी व  याय िवभाग २५ 
                                 एकूण नग  १७८५ 
 एकूण खच ५३,५५०/- 
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