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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .११/ २०१६
थळ- साईिनवास अितथीगृ ह, िशड

िदनां क १६.०८.२०१६
वेळ- सकाळी ११.०० वाजता

ीसाईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा मं गळवार िदनां क १६.०८.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता
सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृ हाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/
२२८२/ २०१६, िदनां क ०६ ऑग ट, २०१६ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होते. यानु सार सदरह सभा मं गळवार
िदनां क १६.०८.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृ हाम ये मा. ी.सु रेश कािशनाथ हावरे
यां चे अ य तेखाली सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा.सद य उपि थत होते.
०१. मा. ी.सु रेश कािशनाथ हावरे,अ य
०३. मा. ी.सिचन भागवत तां ब,े सद य
०५. मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद य
०७. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
०९. मा.सौ. अिनताताई िवजयराव जगताप, सद य

०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
०४. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
०६. मा.डॉ.राज राजाबली िसं ग,सद य
०८. मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे, सद य

मा. ी.बाजीराव िशं द,े कायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबां ची ाथना करणेत आली. यानं तर मा.कायकारी अिधकारी यां नी मा.अ य महोदय व सव
उपि थत यव थापन सिमती सद यां चा प रचय क न िदला व सभेस सं थानचे कामकाजाबाबत थोड यात मािहती िदली.
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत मा.डॉ.मिनषा शामसुं दर कायं द,े सद या व
मा. ी.अमोल गजानन क ितकर, सद य यां नी दू र वनीव नतसेच मा. ी.रिवं गजानन िमलकर, सद य यां नी फॅ स प ा ारे कळिवले होते.
याची सिमतीने न द घेऊन, यां ना अनु पि थत राह याची अनु मती िदली.
यानं तर िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
िवषय नं.०१

िद.२४/०५/२०१६ रोजी सं थानचे दो ही णालयासाठी वै क य सं चालक व इतर २८ पदां साठी घेणेत
आले या मु लाखतीचे बं द पाक ट उघडणेबाबत.
तावमा.उ च यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबाद यां चे िद.१३/०८/२०१३ व िद.१७/०४/२०१५ रोजीचे आदेशा वये
सं थानचे दो ही णालयां साठी वै क य सं चालक व इतर २८ पदे भरणेसाठी मा यता िमळालेली आहे. यानु सार
सं थानचे सं केत थळावर व वतमानप ाम ये जािहरात िस करणेत आली होती. िस के ले या जािहरातीनु सार
िविवध पदां साठी अज ा त झाले होते. सदर अज मा.डीन, बीजेएमसी, पु णे यां चेकडू न पडताळणी क न पा
उमेदवारां ना िद.२४/०५/२०१६ रोजी मु लाखतीसाठी साईिनवास गे ट हाऊस, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड येथे बोलिव यात आले होते. तसेच सदर उमेदवारां या मु लाखती घेणेकामी मा. यायालयाचे आदेशानु सार
डीन, ग हनमट मेिडकल कॉलेज, सं बं धीत िवषयातील त तसेच िस हील सजन, अहमदनगर यां ना आमं ि त करणेत
आले होते.
मा. यायालयाचे आदेशानु सार िनवड सिमतीसमोर िद. २४/०५/२०१६ रोजी ी साईिनवास गे ट हाऊस, ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड येथे उपि थत उमेदवारां या मु लाखती घेणेत आ या. सदर मु लाखतीचे
ि हडीओ िच ीकरण करणेत आलेले आहे. मु लाखती सं पु टात आ यानं तर डीन, बीजेएमसी, पु णे व िस हील सजन,
अहमदनगर यां नी घेतले या मु लाखतीचा िनकाल ि हडीओ िच ीकरणासमोर पाक टात िसल के ला आहे.
तरी घेणेत आले या मु लाखतीचे बं द पाक ट उघडू न िनवड झाले या अजदारां ना नेमणू क आदेश देणेबाबत
िनणय होणेस िवनं ती.
िनणया तव सादर.
िनणय .५१० िद.२४/०५/२०१६ रोजी सं थानचे दो ही णालयासाठी वै क य सं चालक व इतर २८ पदां साठी घेणेत
आले या मु लाखतीचे बं द पाक ट आजचे सभेसमोर उघडणे त येऊन, यामधील उमेदवारां ना िमळालेले
गु ण, यां ची शै िणक अहता, वय, अनु भव व र पदे या सव गो चे सिमतीने अवलोकन के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, िनवड सिमतीने िनयु साठी िशफारस के लेले उमेदवार व रा य
शासनाचे आर ण िवषयक तसेच भरती सं दभातील िविवध शासन िनणय/ प रप क यासह सदरह ताव
अं तीम िनणयाथ णालय उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै क य सं चालक)
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िवषय नं.०२
ताव-

ीस यनारायण पु जे या बॅच यव थेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतु दअ. कलम/तरतू द कलम/ तरतू दीचे
पोटकल/उपकलम
तरतू द
मां क शीषक
मां क
०१
१७
सिमतीची कत ये व
१(झ)
सवसाधारणपणे,
िव व त यव थेची
अिधकार
मालम ता व ितचे कामकाज यां चे यो य
कारे यव थापन, देखभाल, व शासन
कर या या योजनां साठी आव यक
असतील अशा सव सव गो टी करील.
०२
२१
िव त यव था
१(क)
मं िदराची
व
िव त यव थे या
िनधीचा िवनीयोग
मालम ां ची देखभाल, यव थापन व
शासन
०३
२१
िव त यव था
१(ख)
ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक
िनधीचा िवनीयोग
िवधी, पू जा-अचा, समारं भ व उ सव
आयोिजत करणे व पार पाडणे.
०४
२१
िव त यव था
१ (ग)
भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
िनधीचा िवनीयोग
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय
िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व
सु िवधा पु रिवणे
तावना- सं थानमाफत पु व पासु न ीसाईभ ां ना ीसाईस य त पू जा कर याची सु िवधा दे यात आलेली
आहे. ीसाईभ ां ना सं थानचे देणगी काऊं टरवर एक िदवस अगोदर .१००/- भ न ीसाईस य त पू जेचे ितक ट
दे यात येत.े यानं तर सं थानचे सु िवधेनु सार७ ते ८ पिहली बॅच, ९ ते १० दु सरी बॅच, ११ ते १२ ितसरी बॅचचे ितक ट
दे यात येत.े यानं तर वेळ सं गी पौिणमा अथवा गद चे िदवशी १३ ते १४ अशी चौथी बॅचचे ितक ट दे यात येत.े
येक बॅचम ये १०० य (सप नीक) एकाच वेळी पू जेला बसतील अशी यव था कर यात आलेली आहे. मं िदर
िवभागामाफत ीसाईस य त ( ीस यनारायण) पू जेची पु व तयारी, सफाई, बैठक यव था, पु जारी यव था, साद
यव था कर यात येते. तसेच पू जेनं तर साईभ ां ना अं दाजे ४७० ॅम िशरा साद व एक ीफळ दे यात येत.े
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०३.२०१०चे सभेतील िवषय नं.२६, िनणय .२९९ नु सार िद.०१/०४/२०१०पासू न
ीस यनारायण पू जे या दर .५०/- ऐवजी .१००/- आकारणेत येत आहेत.
ताव- मा. या. ी. ीकां त कु लकण , अ य , मा.ि सद यीय सिमती, ीसाईबाबा सं थान
िव त यव था, िशड तथा धान िज हा व स यायाधीश, अहमदनगर व सं थान यव थापनाचे व र अिधकारी
यां नी रिववार, िद.१३/०३/२०१६ रोजी सं थान या सं पू ण मालम ेची तसेच आ थापनेवर कायरत असणा-या सव
िवभागां ची सम थळपाहणी के लेली आहे. यावेळी स यनारायण हॉलचे सं दभात मा.अ य साहेब यां नी
ीस यनारायण हॉलम ये पू जेसाठी चौरं ग-पाटाची मां डणी करतां ना, दोन रां गेतील अं तर पु रेशा माणात सोड यात यावे
जेणेक न भ ां ना या रां गेतू न जाणे-येणे सोईचे होईल अशी सु चना के ली आहे.
िवभागाचे मत/ अिभ ाय- मा.अ य साहेब यां चे सु चनेनु सार ीस यनारायण हॉलम ये पू जेसाठी चौरं -ग
पाटाची मां डणी करतां ना, दोन रां गेतील अं तर पु रेशा माणात सोड याकरीता ीस यनारायण हॉलची जागा अितशय
िसमीत आहे. याकरीता स या या बॅचेसम ये १० साईभ ां या १० रां गां ची अशी १०० पू जेची यव था कर यात
आलेली आहे. या रां गा या पु ढे अथवा मागे जागा िश लक नस याने या रां गां चे माण कमी करणे हा एक पयाय
आहे. याकरीता स या असले या १०० पू जे या ऐवजी ७२ पु जा ठे व यास सव साईभ ां ना पु रेशी जागा उपल ध
होईल, असे न मत आहे. सदरचा ताव मा य झालेनं तर याबाबतची िस ी िवभागामाफत िस ी करणे गरजेचे
आहे. तसेच मािहती तं ान िवभागामाफत सं थानचे सॉ टवेअरम ये दु ती क न लेखाशाखेमाफत देणगी
कायालयातू न पू जे या ितक टां ची िव कर यात येईल.
तरी स या असले या ीसाईस य त पू जेम ये १०० ऐवजी ७२ पू जेची यव था करणेकामी सदरचा ताव
मा.ि सद यीय सिमतीची मा यता िमळावी, ही िवनं ती.
तरी उपरो त ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .५११ यावर सिव तर चचा होऊन, तावाम ये नमु द के ले माणे, ीस यनारायण हॉलम ये पू जे या चौरं गपाटां ची मां डणी करतां ना, दोन रां गेत पु रेशा माणात अं तर सोडणेसाठी ीसाईस य त पू जेचे बैठक
यव थेम ये १०० ऐवजी ७२ पू जेची मां डणी करणेत यावी, जे णेक न भ ां ना या रां गेतू न जाणे-येणेसाठी
सोईचे होईल. तसेच आव यकते नु सार या पु जे या बॅचम ये वाढ करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मु ख/ मु यलेखािधकारी/ मािहती तं ान िवभाग मु ख)
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िवषय नं.०३
ताव-

क ीय औ ोिगक सु र ा बल CISF (Central Industial Security force) यां नी सं थान प रसरात
पाहणी क न सादर के ले या अहवालाबाबत व खचाबाबत.
मा यव थापन सिमती िद.09.10.2014 चे सभेतील क ीय औदयोिगक सु र ा बल यां चे माफत क स टं सी सेवा
घेणेकामी िवषय नं.17 वर सिव तर चचा होऊन िनणय ं .902 नु सार चे मं िदर व मं िदर प रसराचे सु रि तता ही बाब
अ यं त मह वाची अस यामु ळे सु र ा यं णा, फायर से टी, सी.सी.टी. ही. यं णा वगैरे सु र ा िवषयक मागदशनासाठी
क शासना या क ीय औ ोिगक सु र ा बल यासार या चां ग या सं थेचे मागदशन घे याची सं थानला
आव यकता आहे. मागदशन घेणेसाठी सदर सं थेची िवनामु य अथवा मानधन त वावर क सलटं ट हणु न नेमणु क
करणेबाबत यां चेकडे िवचारणा कर यात यावी. तसेच क ीय औ ोिगक सु र ा बल सं थेकडू न चे मं िदर व मं िदर
परीसरा या सु र ेसाठी सु र ा कमचारी यावयाचे झा यास यां चे वेतन व मानधन यावर िकती खच येईल याबाबत
सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले होते. यानु सार क ीय औ ोिगक सु र ा बल यां चेकडे
प यवहार क न सु र ा व फायर क सलटं सी फ बाबत चौकशी के ली असता यां नी 2,50,000 + 75,000 असे
एकु ण .3,25,000/- खच कळिवला होता. िद.27/07/2015 रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे याबाबत िवषय
.14 िनणय .225 अ वये सादर के ला असता यावर सिव तर चचा होऊन .3,25,000/- मा चे खचास मा यता
दे यात आली आहे. मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेनु सार सु र ा व फायर क सलटं सी फ क ीय औ ोिगक सु र ा
बल यां ना आदा करणेत आलेली आहे.
यानं तर क ीय औ ोिगक सु र ा बलाचे (CISF) अिधकारी यां नी िद.14.01.2016 ते िद.18.01.2016
या कालावधीत मं िदर, मं िदर प रसर तसेच सं थान सं ल न सव प रसराची पहाणी क न आढळु न आले या ु टी,
उणीवाबाबत सु रि ते या ीने करावया या उपाययोजना व खरे दी करणे आव यक असलेले सु र ा सािह य इ यादी
बाबतचा सिव तर सु र ा अहवाल (क सलटं सी रपोट) सु मं त िसं ग, अिस टं ट इ सपे टर जनरल यां नी
जा.नं.42014(4)/ 31/2014 क सलटं सी/619 िद.21/03/2016 चे प ासमवेत अहवाल इकडील कायालयास सादर
के ला आहे.
सदर अहवालातील काही ठरावीक ठळक मु े पु ढील माणे आहे:1)
ी साईबाबा मं िदराम ये दशनाकरीता साईभ ां ची मोठया माणावर होणारी गद ल ात घेता, ी साईबाबा
सं थान हे वेगवेगळया आतं कवादी सं घटनां या िहट िल टवर अस याची श यता नाकारता येत नाही. चं ड माणात
होणा-या साईभ ां या गद मु ळे आतं कवादी ह ला, दं गल, पाक टमारी इ यादी गु हे होवू शकतात. याकरीता या
सं भा य धो यापासू न सु रि तते या ि कोनातू न CISF यां चेकडे स या अि त वात असले या सु र ाबाबत या
यं णेसं दभात स ला घे याची आव यकता आहे.
2)
ब याच वषापासु न इराकनं तर भारत आतं कवादां या िहटिल टवर एक मु ख क बनलेले आहे. मागील
काळात सु दा भारतात काही मु ख धािमक थळे ( उदा.बोध,गया,अ रधाम,अहमदाबाद इ.) आतं कवादाचे मु ख
ल आहे. िशड तील साईभ ां ची मोठया माणावर होणारी गद ल ात घेता साईबाबा सं थानवर ह ला झा यास
साईभ ां या िव ासाला तडा जा याची श यता आहे. साईबाबा मं िदर परीसरालगत असणारे हॉटे स / लॉजेसची
बां धकामे, दु काने, िभकारी व इतर िकरकोळ िव े ते यां चे वाढते माण तसेच गेट नं. 1 व 5 हे नगर-मनमाड रोड लगत
असु न तेथील रहदारीमु ळे सं भा य धोका िनमाण होवू शकतो. यावर यो य ती कायवाही करणे गरजेचे आहे.
3)
ी साईबाबा मं िदर व परीसर येथील सु रि तते या ि कोनातू न करावया या आपतकालीन सु र ा
यव थापनाचा आराखडा तयार करणे. करीता यावर िनयं ण कर याकरीता दशनासाठी येणा-या साईभ ां ची कडक
तपासणी होणे गरजेचे आहे.
4)
मं िदर परीसर, सादालय, एल.पी.जी. टोअर, िनवास थाने व जलसाठे इ यादी िठकाणची असणारे गेटस् हे
आधु िनक प दतीची हणजे िवजेवर चालणारे लायिडं ग गेटस् तसेच उघडझाप करणारे बॅरीयर बसिव यात यावेत. गेट
नं.4 येथे वाहनां करीता इलेि क बु म बॅरीयर (Electrically Boom barrier) बसिव यात यावेत. मिहलां या
तपासणीसाठी सु लभरी या सु िवधायु वेगळे बु थ तयार करणे. दशन रां ग नं. 1 व 2 येथे भ ां साठी बॉडी कॅ नर
(Body Scaner) बसिव यात यावे.
5)
मं िदर परीसराचे सव वेश दार, सादालय, िनवास थाने व जलसाठ् यां वर तसेच वेश दारां वर भ ां चे व
कमचा यां चे DFMD दारे यां चे तपासणीकरीता सामान तपासणी यं (X-BIS) लावणे आवश्यक आहे. तसेच
मं िदर परीसरात िफरता बु लेट ु फमोचा (Mobile bullet proof morcha) ठे व यात यावा.
6)
ह यारबं द सु र ा र कां दारे वॉच टॉवर व न चोवीस तास सु र ा करणे. तसेच गेट नं.3 या दि ण –पु व
या बाजु ने क पाउं ड वॉल निजक बरे च दु काने/ िकरकोळ िव े ते यां नी अित मण के ले असू न तेथे एक निवन वॉच
टॉवर (Watch tower) बसिवणे आव यक आहे. गेट नं.01 या वॉलवर धारदार लेडचे ोटे शन करावे.
साईभ ां चे सु रि ततेसाठी मं िदरालगतची असलेली अित मणे काढणे आव यक आहे.
7)
मं िदर व मं िदर परीसरातील हालचालीवर ल ठे व याकरीताचे सी.सी.िट. ही. कॅ मे-याचे रे कॉड ं गवर 24
तास ल क ीत ठे वणे आव यक आहे. ी साईबाबा सं थानम ये सी.सी.िट. ही. कं ोल म फ ् एकच आहे.
समाधी थळापयत येणा या ही.आय.पी. व थािनक साईभ ां चे जा या-ये या या र यां ची पाहणी करणे.
साईभ ां ना ये याजा यासाठी असणा या सव गेटवर योग्य या सु िवधा उपल ध करणे. सं थानमधील सव
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कमचा यां ची पा भू मी तपासणे. सं थान या सव गेटवर बसिव यात येणा या घातपात िवरोधी यं णां ची िनयिमत
तपासणी करणे. सं थान या िनयोजीत वाहनतळां ना चेन िलं क फे स क न सु र ा यव था कडक करणे.
उपरो माणे दशिवले या सु रि तते या ि कोनातू न बसिव यात येणा या यं णा (मिशनरी) मं िदर
परीसरात कोणकोण या िठकाणी बसिव यात यावे, याकरीता लागणा या सु र ा सािह यां चा अं दािजत खचासह यां नी
खालील माणे तपिशल िदलेला आहे.
A SECURITY CONSULTANCY REPORT BY CISF IN RESPECT OF
SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI DTD.21/03/2016.
APPENDIX – “B”
ACCESS CONTROL SYSTEM FOR SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST

Sr.
No.
01

Item Description
Biometric
Card reader

Location

Smart 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

02

2 Biometric smart
card / finger print
readers
controller
with a buffer of 5000
transaction on the
controller complete
with power supply
unit and मnclosure

03
04

Access control software
Electronic Magnetic
lock

05.
06.
07.

UVSS
Bollards
Electrically operated
sliding gates

Gate No.02(02 Nos)
Gate No.03(02 Nos)
Gate No.04(02 Nos)
Central Control room (01 Nos)
Cash Room (01 Nos)
Gaonkari Gate (01 Nos)
Prasadalaya (Approach way to kitchen
ladoo Prasad) (02 Nos)
8. All Accomodation facilities- Sai Ashram,
Sai Dharmashala, Dwarawati (06 Nos)
9. Water reservoir (Gate no.02) (01 Nos)
1. Gate No.02(01 Nos)
2. Gate No.03(01 Nos)
3. Gate No.04(01 Nos)
4. Central Control room (01 Nos)
5. Cash Room (01 Nos)
6. Gaonkari Gate (01 Nos)
7. Prasadalaya (Appoach way to kitchen,
laddo Prasad) (01 Nos)
8. All Accomodation facilities- Sai Ashram,
Sai Dharmashala, Dwarawati (06 Nos)
9. Water reservoir (Gate no.02) (01 Nos)
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi
Emergency Gates i.e.
1. Darshan Queue 1 & 2 (Outer side
mandir)- Total 02 Nos
2. Darshan Queue Bhakti niwas (Ground
Floor-02 Nos, First floor-01, Second
Floor-01) Total-04
3. Darshan Queue shanti niwas- (Ground
floor-02 Nos, First floor-01, Second floor01, Third floor-01) Total-05
4. Strong Room
5. Cash counters in all accommodation
facilities (Sai Ashram, Sai Dharmashala,
Dwarawati, Saibaba Hospitals) Total-05
Vehicle Gate No.04
Vehicle Gate No.04 (06 Nos)
1. Gate No.02
2. Gate No.03
3. Gate No.04
4. Vehicle Gate No.04
5. Gate No.05
6. Prasadalaya (Approch way to kitchen,
ladoo Prasad)
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Qty

Rate in Rs.

Amount

18

15,000

2,70,000

14

35,000

4,90,000

01
17

1,00,000
6,500

1,00,000
1,10,500

01
06
08

15,00,000 15,00,000
1,00,000
6,00,000
2,50,000
20,00,000
(Shall vary
as per the
length of
the gate)

5

08.

09.

10.

11.

7. All accommodation facilities- Sai
Ashram, Sai Dharmashala-02 Nos
Flap barrier
1. Gate No.02 - (02 Nos)
12
2. Gate No.03 - (02 Nos)
3. Gate No.04 - (02 Nos)
4. Gavkari Gate - (02 Nos)
5. Prasadalaya In Gate - (02 Nos)
6. All Accommodation facilities- Sai
Ashram, Sai Dharmashala, Dwarawati 06 Nos
Electrically operated 1. Vehicle Gate No.04 Prasadalaya (In Gate) 06
Boom Barrier
2. Prasadalaya (Approch way to kitchen,
ladoo Prasad)
3. All accommodation facilities- Sai
Ashram, Sai Dharmashala, Dwarawati-03
Nos
4. Water reservoir (gate no.3)
Full Height Turn 1. Prasadlaya ((Approch way to kitchen, 03
style
ladoo Prasad)- 02 Nos
2. Water reservoir (gate no.02) -01 Nos.
Cable 8 X 1 sq mm
armoured

1,00,000

12,00,000

50,000

3,00,000

90,000

2,70,000

Total

68,40,500

Lot

APPENDIX – “C”
FINANCIAL IMPLICATIONS FOR GADGETS INSTALLATION AT
SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST
Sr.No. Item Description
Qty
Rate
Amount
01.
Access Control System for SSST
As per Appendix-B 68,40,500
02.
Control Panel
06
25,000
1,50,000
i)
Mandir Complex
ii)
Prasadalaya
iii)
Accomodation Facilities (03 Nos)
iv) Water Reservoir
03.
X-Ray baggage inspection systems
08
15,00,000 1,20,00,000
Gate-02 01 Nos.
Gate-03 01 Nos.
Gate-04 01 Nos.
Gate-05 01 Nos.
Prasadalaya (IN Gate)-01
All Accommodation facilities- Sai Ashram,
Sai Dharmashala, Dwarawati-03 Nos
04
DFMD
24
1,00,000 24,00,000
Gate-02 02 Nos.
Gate-03 03 Nos.
Gate-04 03 Nos.
Darshan Queue (1&2)-08 Nos
Prasadalaya (IN Gate)-02 Nos
All Accommodation facilities- Sai Ashram,
Sai Dharmashala, Dwarawati-06 Nos
05.
Body Scanner
02
70,00,000 1,40,00,000
06
VHF Static base sets with antenna, battery 12
34,500
4,14,000
and accessories
07
VHF hand set with accessories
75
16,000
12,00,000
Total
3,70,04,500
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Add 10% as installation / testing charges
cable supply, Laying etc. Shall be extra

+

37,00,450

Total (appro.)
4,07,04,950
All specifications are indicative for illustrating the concept. The prices are approximate and tend
to vary subsrantially with brand, specifications and features.
तरी उपरो माणे क ीय औ ोिगक सु र ा बल (C.I.S.F) यां नी सु रि तते या ि कोनातू न मं दीर, परीसर
व सं थान परीसरात पाहणी क न िदले या क स टं सी रपोट म ये आढळु न आले या ु टी, करावया या
उपाययोजना व सु र ा सािह य यं णा खरे दीकामी .3,70,04,500/- + 37,00,450/- (extra 10%) =
4,07,04,950/- (अ री पये चार कोटी सात लाख चार हजार नऊशे प नास मा ) खच अपेि त आहे. करीता
CISF (Central Industrial Security Force) यां नी सु चिवले माणे उपरो खचास मा यता िमळणेस िनणय
होणेस िवनं ती.
िनणय .५१२ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , क ीय औ ोिगक सु र ा बल (C.I.S.F) यां नी सु रि तते या
ि कोनातू न मं दीर, परीसर व सं थान परीसरात पाहणी के ले या अहवालाबाबतचा उपरो िवषय
थािनक उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा व उपसिमतीने यावर अ यासपु वक िनणय यावा, असे
ठरले.
(कायवाही- सं र ण िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
मं िदर, मं िदर प रसर व सं थानचे इतर िवभागाकडील सु र ेकरीता महारा रा य सु र ा महामं डळाची सु र ा
घेणेबाबत.
तावपोिलस अिध क, अहमदनगर यां नी मां क िजिवशा/िशड सु र ा/८३०/१३ िद.३१/०१/२०१३ चे प ा वये ी
साईबाबा मं िदर घातपाती य या ी ेपात आहे व स ि थतीला होत असले या घातपाती घटना िवचारात घेता
मं िदर व प रसराची सु र ा जोखमीची झाली असु न जा तीत जा त खबरदारी घेणे गरजेचे झाले आहे. सु रि तते या
बाबतीत िविवध अितरे क सं घटनां चा असलेला धोका िवचारात घेता महारा रा य सु र ा महामं डळाचे सु र ा
र कां ची नेमणु क करणेबाबत िश गतीने कारवाई हावी, असे कळिवले होते. यानु सार मा. यव थापन सिमतीची
मा यता घेणेकामी िद.१२/०६/२०१४ चे सभेम ये सदर िवषय मा यतेसाठी सादर के ला असता िनणय .३५ असा
झाला आहे क , सदरह ताव जा त खचाचा अस यामु ळे थिगत गीत ठे वणेत यावा, असे ठरले.
यानं तर सी.आय.एस.एफ. माफत सु र ा घेणेकामी प यवहार के यानं तर सी.आय.एस.एफ. ारे , ी
साईबाबा मं िदर प रसर िशड येथे क ीय औ ोिगक सु र ा बलाची कायम व पी िनयु करणे यो य नाही. परं तु
ज हा गरज पडेल त हा एका छोटया वेळेसाठी कायदा आिण सु र ा कायम ठे व यासाठी बोलावू शकतात, असे
कळिवले आहे.
िद.०८/१२/२०१५ रोजी महारा रा य सु र ा महामं डळाचे डे यु टी जनरल मॅनेजर ी एम.एच. पाटील यां नी
िशड येथे भेट िदली असता भेटीदर यान ी साई मं िदर सु र ेकरीता सु र ा कमचारी पु रिवणेस तयार असलेची तयारी
दशिवली. यानु सार यां ना सं दभ .०३ चे प ाने सु र ा अिधकारी-०१, सु र ा सु परवायझर-०४, पु ष सु र ा र क५८, मिहला सु र ा र क-५३, बं द ु कधारीसु र ा र क-५७ दररोज पु रिवणेकामी दरमहा िकती खच येईल, यां चे रजा/
सु टया सोडिवणेकामी आव यक असलेले कमचारी व इतर अटी/शत ं ची सिव तर मािहती िमळणेबाबत िवचारणा
करणेत आली.
यानु सार महारा रा य सु र ा महामं डळ यां नी िद.१६/०१/२०१६ चे प ाने कळिवले आहे क , म.रा.सु.म.
ची सु र ा यव था नेमणु क त घे याकरीता थमत: ी साई मं दीराचा सु र ा आढावा होणे आव यक आहे. सु र ा
आढा यानु सार सु र ाकम यां चे सं याबळ, यां चे कत य थान व यािठकाणचे कत य िन ीत कर यात येईल.
याकरीता Induction Process म ये नमु द के या माणे न दणी शु क आिण सु र ा आढावा शु काचा भरणा
मरासु मला कर यात यावा आिण सु र ा आढा यानु सार तावीत मनु यबळ व याबाबतचा आथ क ताव,
मरासु मतफ आप या कायालयास महामं डळातफ सादर कर यात येईल असे कळिवले आहे.
याकामी प ासोबतचे प रिश ा माणे न दी शु क .५,०००/- (+स ह स टॅ स) व िस यु रटी ऑडीट फ
खालील माणे कळिवली आहे.
१)
.३०,०००/- (+ स ह स टॅ स) ५०० पे ा कमी मनु यबळ हवे अस यास
२)
.४०,०००/- (+ स ह स टॅ स) ५०० ते ९९९ पयत मनु यबळ हवे अस यास
३)
.५०,०००/- (+ स ह स टॅ स) १००० ते १०,००० पयत िकं वा यापे ा अिधक मनु यबळ हवे अस यास
चे दशनासाठी येणारे साईभ ां चे गद त िदवसिदवस होणारी वाढ व अितरे क सं घटनाकडु न ा होणा या धम या
यां चा िवचार करता, १) मं िदर सु र ा हा अितमह वाचा िवषय आहे. २) सं थानचे सु र ा कमचारी व पोलीस कमचारी
यां ची स याची कायप दती व अिधकार पहाता स याची यव था अपु री आहे. ३) ी साईबाबा सं थान हे जागितक
तरावर नावाजलेले सवधम ं यां चे दा थान आहे. ४) कायदा व सु यव था तसेच अनु षं गीक बाब चा िवचार करता
स याची यव था पु रेशी नाही. ५) CISF कायम व पी सु र ा यव था पु रिवणेस तयार नाही. ६) महारा रा य
सु र ा महामं डळ हे रा य सरकारचे महामं डळ आहे. ७) महारा रा य सु र ा महामं डळाचे कमचा यां ना ह यारे
{11} 16.08.2016, Shirdi

7

उपल ध असु न ते यो य र या िश ीत आहेत. यामु ळे सं थानचे खाजगी सु र ेला पयायी यव था हणु न महारा
रा य सु र ा महामं डळ यां ची सु र ा घेणे म ा होत आहे.
क ीय औ ोिगक सु र ा बल यां चेमाफत सु र ा घेणेपु व यां चेमाफत मं िदर, मं िदर प रसर, सादालय,
सं थानचे सव िनवास थान, शै िणक सं कु ल, हॉ पीटल, कनकु री तळे इ. िठकाणी स या पु रिवणेत येत असलेले
मनु यबळ याचा क ीय औ ोिगक सु र ा बल यां चेमाफत आढावा घेवु न कामाचे िठकाणानु सार आव यक मनु यबळ
याची सं या िन ीती क न यानं तर मं िदर, मं िदर प रसर, सादालय, सं थानचे सव िनवास थान, शै णीक सं कुल,
णालय इ. िठकाणी क ीय औ ोिगक सु र ा बल यां चेमाफत सु र ा घेणेकामी िनणय घेता येईल.
स याचे सु र ा यव थेकामी कायम १४१ व कं ाटी ७८५ असे सु मारे ९२६ सु र ा कमचारी कामास
घे यात येतात यां चा महारा रा य सु र ा महामं डळ यां चेमाफत आढावा घेऊन मनु यबळ िन ीती करता येईल.
याकामी महारा रा य सु र ा महामं डळ यां ना खालील माणे र कम आदा करणे आव यक आहे.
स ह स टॅ स
अ.नं.
तपिशल
र कम
आदा करावयाची र कम
(१५%)
०१.
रिज ेशन फ
५,०००/७५०/५,७५०/०२.
िस यु रटी ऑडीट फ
४०,०००/६,०००/४६,०००/एकु ण .=
५१,७५०/तरी महारा रा य सु र ा महामं डळ यां चेमाफत मं िदर, मं िदर प रसर व सं थान सं ल न प रसराकरीता सु र ा
कमचारी घेणेस व यापु व िस यु रटी ऑडीट क न घेणेकामी रिज ेशन फ . ५७५०/- (स ह स टॅ ससह) +
िस यु रटी ऑडीट फ .४६,०००/- (स ह स टॅ ससह) = .५१,७५०/- आदा करणेस मा यता असावी.
िनणय .५१३ यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर, मं िदर प रसर व सं थान सं ल न प रसराकरीता महारा रा य सु र ा
महामं डळ यां चेमाफत सु र ा कमचारी घेणेसाठी यां चेकडू न िस यु रटी ऑडीट करणेकामी येणा या
रिज े शन फ .५७५०/- (स ह स टॅ ससह) + िस यु रटी ऑडीट फ .४६,०००/- (स ह स टॅ ससह) =
.५१,७५०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सं र ण िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
गावकरी गेटवर आधारकाड एैवजी इतर ओळखप (मतदान काड, वाहन परवाना, रे शनकाड) दाखिवणे
स चे करणेबाबत.
तावजा.नं.एसएसएस/वशी-काअ/२३०३/२०१४ िद.२७/०८/२०१४ चे आदेशा वये गां वकरी दशनाला सोडतां ना फ
िशड गावातीलच थानीक नागरीकां ना Election Card पाहन दशनाला सोडावे. गां वक यां समवेत असणारे
पाह यां ना पास िशवाय दशनाला सोडु नये तसेच Exit Gate मधु न (गु थान गेट) कु णासही दशनास सोडु नये. तसेच
गां वकरी गेट, नं दी गेट व शिनगेट ने सोडले जाणारे गां वकरी, पासधारक, Online पासधारक या भ ां या दररोज
रिज टरला यव थीत न दी घे यात या यात. या यितरी सं र ण अगर मं िदर िवभागामाफत ही.आय.पी. भ
दशनासाठी पर पर सोडू नये. ही.आय.पी. ची यव था जनसं पक कायालयामाफत कर याची प दत अवलं बावी,
असा आदेश झालेला आहे.
यानु सार गां वकरी गेटने गावातील थानीक नागरीकां ना Election Card पाहन दशनासाठी सोडणेबाबत
कायवाही सु के ली असता १८ वषा या खालील मु ला मु ल चे Election Card नस याने गां वकरी यां या त ारी
येत अस याने आधारकाड पाहण गां वकरी यां ना दशनासाठी सोड याची प दत सु कर यात आली होती. परं तु िशड
पं च ोषीतील व काही गां वकरी जे िशड चे नागरीक नाहीत यां नी आधारकाडा या डयु लीके ट कलर झेरॉ स ती
बनवु न यां ना लॅमीनेशन क न गां वकरी गेटने वेश देणेबाबत आ ह धरणे, वाद घालणे इ यादी कार नेहमी घडु न येत
अस याने आधारकाड पाहन गां वकरी यां ना दशनासाठी सोड याची प दत बं द क न या एैवजी गां वकरी यां चे
मतदान काड, वाहन परवाना, रे शनकाड या पैक एक पु रावा दशनासाठी सोड याची प दत सु करणे गरजेचे आहे.
याकरीता गां वकरी गेटवर गां वकरी यां नी दशनासाठी येतां ना मतदान काड, वाहन परवाना, रे शनकाड या पैक एक
पु रावा घेऊन दशनासाठी येणेबाबत बोड लावता येईल.
तरी गां वकरी गेट येथे आधारकाड एैवजी मतदान काड, वाहन परवाना, रे शनकाड या पैक एक पु रावा हणु न
पाहन गां वकरी यां ना गां वकरी गेटने वेश देणेबाबत सिव तर चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५१४ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , गां वकरी गेटने वेश देणेकामी गावक यां चे आधारकाड
नाकारता येणार नाही, याक रता गावकरी गेट येथू न दशनासाठी जाते वेळेस थािनक ाम थां चे आधारकाड
खरे क खोटे हे तपासणेसाठी अ यावत कॅ नर मिशन वापरणेत यावे.
तसेच यावेळी अशीही चचा करणेत आली क , ि लोक िस टीम हे दशनरां गेतील साईभ ां ना
दशनाची वेळ समजावी, याक रता टोकन िस टीम तयार करणार असू न याबाबत यां चाही अिभ ाय
घे यात यावा.
(कायवाही- सं र ण िवभाग मु ख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.०६

ी साईबाबा किन महािव ालयात इ.12 वी िव ान शाखेची नवीन चौथी तु कडी नैसिगक वाढीने सु
करणेबाबत.
तावसं दभः- मा. यव थापन सिमती िद.०४/०७/२०१५ चे सभेतील िनणय .१९८.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द- .१७ (१) व १७ (२) (ढ) म ये सव कार या धमिनरपे िश णास
चालना देईल िकवा तसे कर यास सहायय करील.तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै िणक सं था थापन करील.
यव थापन सिमतीचा ठराव .- मा. यव थापन सिमती िद. ०४/०७/२०१५ चे सभेतील िनणय . १९८.
तािवक- सन २०१५-१६ म ये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड सं चिलत ी साईबाबा
किन ठ महािव ालयात इ. ११ वी िव ान शाखेची चौथी तुकडी मा. यव थापन सिमती िद. ०४/०७/२०१५ चे
सभेतील िनणय . १९८ नु सार सु कर यात आलेली आहे. सन २०१६-१७ म ये नैसिगक वाढीने इ. १२ वी
िव ान शाखेची चौथी तु कडी सु कर यात आली आहे. सदर तु कडीची वेश मता ८० िव ाथ असू न,
या माणे िव ा याना वेश दे यात आलेले आहेत.
नवीन नैसिगक वाढीने तु कडीसाठी आव यक बाबी :१)
तु कडी मा यता:- मा.िश ण उपसं चालक कायालय,पु णे यां चेकडे नवीन तु कडी मा यतेबाबतचा ताव
सादर करावा लागेल.
२)
िव ाथ :- सन २०१६-१७ म ये इं. ११ वी िव ान शाखेकरीता वेश घेतलेले िव ा यामधू न नैसिगक
वाढीने इ. १२ वी िव ान शाखेची चौथी तु कडीसाठी िव ाथ उपल ध आहेत.
३)
इमारत व फिनचर:- स या याच इमारतीत वग तु कडी सु करता येईल. यासाठी नवीन बचेस खरे दी चा
ताव खरे दी िवभागाकडे सादर करणेत आलेला आहे. या माणे यांचेकडू न कायवाही चालू आहे.
४)
िश क:- नवीन िश कां ची आव यकता आहे. तथापी ता पुरती नवीन िश क कं ाटी प दतीने घेता
येतील.
५)
शै िणक शु क:- िव ान शाखेत वेश घेणा-या िव ा याकडू न स याचे शै िणक शु क . ३३०/अिधक ओळखप . २०/- माणे . ३५०/- मा आकारता येईल. िव ाथ ं नीना शु कपू णपणे माफ आहे.
मागणी- सन २०१६-१७ म ये किन ठ महािवदयालयात वरील अ.नं. १ ते ५ माणे कायवाही करणेस व
किन ठ महािवदयालयात इ. १२ वी िव ान शाखेची नवीन चौथी तु कडी नैसिगक वाढीने सु करणेस तसेच नवीन
चौथी तु कडी नैसिगक वाढीचा ताव शासनाकडे पाठिवणे आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार अनु मान- नैसिगक वाढीने इ.१२ वी िव ान शाखेची चौथी तु कडी वाढ
करणेचा िवषय आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- सन २०१६-१७ म ये किन ठ महािवदयालयात वरील अ.नं. १ ते ५ माणे
कायवाही करणेस व किन ठ महािवदयालयात इ. १२ वी िव ान शाखेची नवीन चौथी तु कडी नैसिगक वाढीने सु
करणेस तसेच नवीन चौथी तु कडी नैसिगक वाढीचा ताव शासनाकडे पाठिवणेस मा यता असावी.
िनणय .५१५ यावर सिव तर चचा होऊन, किन ठ महािव ालयाम ये नैसिगक वाढीने इ. १२ वी िव ान शाखेची नवीन
चौथी तु कडी सु करणेसाठी तावात नमु द के ले या अ.नं.१ ते ५ माणे कायवाही करणेस व नवीन
तु कडी वाढीचा ताव महारा शासनाकडे पाठिवणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- . ाचाय, किन महािव ालय)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
शै िणक सं कुलाकडील ं थपालां या वेतन ेणीबाबत.
ताव(अ) िवषयाची पु वपीठीका:- ी साईबाबा सं थान सं चिलत ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व ी साईबाबा किन
महािव ालयाक रता आकृ तीबं धाम ये येक ०१ ं थपालाचे पद मं जु र कर यात आलेले आहे. मं जु र
आकृ तीबं धाम ये सदर पदां साठी ५२००-२०२०० ेड पे २८०० अशी वेतन ेणी नमु द कर यात आलेली आहे.
ी साईबाबा क या िव ा मं िदर िवभागाक रत ०१ ं थपाल नेमणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे
िद.१८.०४.२०१० चे सभेतील िनणय .३७९ व ३८० नु सार िद.१४.०६.२०१० रोजीचे िविवध वतमानप ात
खालील माणे अहता नमु द क न, इतर िश क पदां बरोबरच ी साईबाबा क या िव ा मं िदर िवभागाकडील ं थपाल
पदासाठी जािहराती ारे अज मागिव यात आले होते.
अ. . पदनाम
पदसं या
शै िणक अहता
०४
ं थपाल ०१
कोण याही शाखेचा पदवीधर व बॅचलर ऑफ लाय री साय स िकमान
ि तीय ेणी, MS-CIT, टायिपं ग – इं जी ४० व मराठी ३० श. .िम,
अनु भव ०५ वष
उपरो त जािहरातीनु सार ा झाले या अजाची छाननी क न िद.२२.०७.२०१० रोजी उमदेवारां या लेखी
व ा यि क प र ा घे यात आ या. लेखी व ा यि क प र ेत पा उमेदवारां या िद.२०.०८.२०१० रोजी िनवड
सिमती ारे मु लाखती घे यात आ या. यास मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५.०९.२०१० चे सभेतील िनणय .६३३
(३) नु सार मा यता दे यात आलेली आहे.
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यानं तर मा. यव थापन सिमतीचे िद.१९.११.२०११ चे सभेतील िनणय .७६५ (१२) अ वये िनवड
के ले या उमेदवारां ना ( ी.िशं दे भाऊसाहेब बाबु राव - ं थपाल) यांना .२,५००/- मा मानधनावर नेमणू क आदेश
दे यात यावेत तसेच सं थानचे युिनअर कॉलेजकडे ं थपाल हे पद र त अस याने या पदावर ित ा यादीवर
असलेले ी.शेजवळ सु िनल उ तमराव यां ची ितमहा .२,५००/- एकि त मानधनावर नेमणू क कर यात यावी, असे
ठरले.
यानु सार दो ही ं थपाल यां ना तीन वषा या प रिव ाधीन कालावधीक रता ितमहा .२,५००/- एकि त
मानधनावर पु ढील माणे नेमणू क आदेश दे यात आलेले आहेत.
अ.नं.
०१.

०२.

ं थपालाचे नां व
ी.भाऊसाहेब
बाबु राव िशं दे

नेमणू क आदेश
जा.नं.एसएसएस/
किन ठ/५४७९/ २०१२
िद.०१ फे ु वारी, २०१२
ी.सु िनल उ तमराव जा.नं.एसएसएस/
शेजवळ
किवम/५४८२/ २०१२
िद.०१ फे ु वारी, २०१२

िवभाग
ी
साईबाबा
किन ठ
महािव ालय
ी
साईबाबा
क या िव ा मं िदर

शै िणक अहता नेमणू क िदनां क
बी.ए सी.,
िद.०१/०२/२०१२
एम.िलब.,
आय.सी.
बी.ए., एम.िलब., िद.०१/०२/२०१२
आय.सी.

यानं तर मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४.०१.२०१२ चे सभेतील िनणय .१६९ नु सार ं थपालां चे मानधन
.२,५००/- म ये वाढ कर यात येऊन ितमाह .५,०००/- कर यात येऊन िद.०१ फे ु वारी, २०१२ पासू न फरकासह
वेतन आदा कर यात आलेले आहे.
शासन िनणय .एसएसएन/१००८/(२००/०८)/मािश-२, िद.२३ ऑ टोबर, २०१३ अ वये ं थपाल
पदासाठी सु धारीत आकृ तीबं ध लागू कर यात आलेला असू न, याम ये मा यिमक शाळा सं िहतेतील िश के तर
कमचा-यां चे िनकष, िचपळू णकर सिमती व शासन िनणय िद.२५ नो हबर, २००५ माणे िनि त कर यात आलेले व
आतापयत वापरात असलेले िनकष अिध िमत कर यात येत असू न, ते येथू नपु ढे कोण याही प रि थतीत लागू राहणार
नाहीत, असे नमु द के लेले आहे. यामु ळे सदर िनणयानु सार ं थपाल पदासाठी०२ वषाचा प रिव ाधीन कालावधी
िनि त कर यात आलेला आहे.
(ब) यामु ळे उपरो त दो ही ं थपालां चा ०२ वषाचा प रिव ाधीन कालावधी िद.०१.०२.२०१४ रोजी
सं पत होता. मा क या िव ा मं िदर िवभागामाफत ी.सु िनल उ तमराव शेजवळ, ं थपाल यां चा प रिव ाधीन
कालावधी पु ण झा यामु ळे यांना मा.उ च यायालय रट यािचका .१७७/२०११ मधील िद.२८.०४.२०११ व
मा.सव च यायालय, नवी िद ली यािचका .९७३२/२०१२ मधील िद.२४.०१.२०१४ या िनणयानु सार ९३००३४८०० + ेड वेतन ४३०० मा पु वल ी भावाने देऊन, सं थान सेवेत कायम करणेबाबत ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेत सादर कर यात आलेला होता.
सदर तावावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.१२.०६.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .५१७ नु सार
“प रिव ाधीन कालावधी पु ण झा याने कायम करणे व िविहत पदाची वेतन ेणी िमळणेबाबत शै िणक
सं कुलाकडील इतरही पदां चा एकि त सिव तर ताव सादर करणेत यावा,” असे ठरले.
(क) मा. यव थापन सिमतीचे िद.१२.०६.२०१४ चे सभेतील िनणय .५१७ नु सार शै िणक
सं कुलाकडील सहा.िश क व ं थपाल यां ना िविहत वेतन ेणी देऊन सं सथान
् सेवेत कायम करणेबाबत एकि त
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर कर यात आलेला होता. यातील (ब) म ये शै िणक सं कुलाकडील
ी.सु िनल शेजवळ व ी.भाऊसाहेब िशं दे ं थपालां ना िविहत वेतन ेणीत ं थपाल पदावर कायम करणेबाबतचा
ताव सादर कर यात आला होता.
सदर तावावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०.११.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .१००४ (ब) नु सार
“सं बं धीत िवभागां चा अिभ ाय िवचारात घेता ी साईबाबा क यािव ा मं िदराकडील ी.सु िनल उ तमराव शेजवळ व
ी साईबाबा किन ठ महािव ालयाकडील ी.भाऊसाहेब बाबु राव िशं दे यां चा प रिव ाधीन कालावधी सं पु टात
आलेला अस याने यांना यांचे नावां समोर दशिवलेला, प रिव ाधीन कालावधी सं पु ठात येत असले या
तारखेपासू न सु धारीत वेतन ेणी ९३००-३४८०० + ेड वेतन .४३००/- मा दे यात येऊन, ं थपाल या पदावर
सं थान सेवेत कायम करणेत यावे,” असे ठरले.
(ड) मा दो ही ं थपालां नी मा.उ च यायालय रट यािचका .१७७/२०११ मधील िद.२८.०४.२०११ व
मा.सव च यायालय, नवी िद ली यािचका .९७३२/२०१२ मधील िद.२४.०१.२०१४ या िनणयानु सार नेमणू क
िदनां कापासू न िद.०१.०२.२०१२ पासू न पदवीधर ं थपाल पदाची वेतन ेणी ९३००-३४८०० + ेड पे ४३००
िमळणेबाबत िवनं ती के लेली होती. यामु ळे मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०.११.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय
.१००४ (ब) ची कायवाही झालेली नाही. क रता शै िणक सं कु लाकडील ं थपालां ना पदावर कायम क न पदाची
िविहत वेतन ेणी देणेबाबत या मा. यव थापन सिमती या िद.२०.११.२०१४ रोजी या सभेतील िनणय .१००४
(ब) म ये दु ती करणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात आलेला होता.
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सदर तावावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०.०१.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .२१ नु सार
तािवत ं थपालां ना वेतन ेणी देणेबाबत सन २००६ चे शासन िनणयानं तर काही शासन िनणय कािशत झाले
आहेत काय? या िवषयी पडताळणी क न अ यासपु वक ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(इ) मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०.०१.२०१५ चे सभेतील िनणय .२१ नु सार शै िणक सं कुलाकडील
ं थपालां ना नेमणू क िदनां कापासू न सु धारीत वेतन ेणी देणेबाबतचा सिव रत ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे
सादर कर यात आला होता.
सदर तावावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७.१०.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .४१७ नु सार
“शै िणक सं कु लाकडील ं थपालां ना तावात नमु द के ले माणे वेतन ेणी लागू करणेसाठी यांचा प रिव ाधीन
कालावधी समाधानकारक अस यास मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय मुं बई यां चेकडे ताव सादर
करणेत यावा” असे ठरले.
(ई) मा. यव थपान सिमतीचे िद.२७.१०.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .४१७ नु सार ं थपालां ना
सु धारीत वेतन ेणी देणेकामी मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां ना इकडील जा. .एसएसएस/
वशी-आ था/ ५५५७/२०१५ िद.०८ जानेवारी, २०१६ अ वये प देऊन, सं थानचे मं जु र आकृ तीबं धातील ं थपाल
या पदाचे वेतन ेणी ५२००-२०२०० + ेड पे २८०० ऐवजी ९३००-३४८०० + ेड पे ४३०० अशी सु धारणा
करणेबाबत तािवत कर यात आलेले आहे.
तसेच सदरबाबत मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यां चेकडू न सं दभ .११ व १३ अ वये िविवध
मु ां बाबत प यवहार चालु असू न, यांचे मागणी माणे यांना आव यक या कागदप ां ची पु तता कर यात येत आहे.
(उ) आता महारा शासन, शालेय िश ण व ि डा िवभाग शासन प रप क . याय -२८१५/
. .३५९/ १५/ िटएनटी-३, िद.१४ जु न, २०१६ अ वये “सं दभाधीन शासन आदेशां नु सार भोळे आयोग, चौ या,
पाच या आिण सहा या वेतन आयोगाने िविवध सं वगाना िशफारस के ले यावेतन ेणी अनु ेय ठरिव यात आ या
आहेत. याम ये ं थशा ातील पदवी ा त असणा-या पदवीधर अहताधारक उमेदवारां ना ावया या वेतन ेणी
सं दभात मतिभ नता होत अस याने मा.उ च यायालया या आदेशात प ट के या माणे ं थपालां ची अहता व देय
वेतन ेणी पु ढील माणे सव सं बं धती ां या िनदशनास आण यात येत आहे.
अहता
१. पदवीधर व
ं थशा ातील
पदवी

वेतन आयोग
वेतन ेणी ( पये)
भोळे आयोग
३६५-७६०
चौथा वेतन आयोग
१४००-२३००
पाचवा वेतन आयोग
४५००-७०००
सहावा वेतन आयोग
५२००-२०२०० ेड पे २८००
मु य वे क ं थशा ातील पदवी ा त असणा-या ं थपालां ना वरील वेतन े या लागू कर यासाठी सन
१९७९ पु व ची िनयु ती आव यक नाही, ही यायालयीन िनकालातील प टता सव सं बं धीतां या िनदशनास
आण यात येत असू न, यानु सार सं बं धीतां चे वेतन िनि ती करण्यात आले आहे याची खा ी करावी व के ली
नस यास वेतनिनि ती सं दभातील पु ढील अनु षं िगक कायवाही कर याची द ता घे यात यावी” असा िनणय घे यात
आलेला आहे.
उपरो त प र छे द “अ” ते “ई” चे अवलोकन करता शै िणक सं कु लाकडील ं थपाल यां ना थम शाळा
सं िहते माणे प रिव ाधीन कालावधीसाठी एकि त मानधनावर नेमणू का दे यात आले या हो या, यानं तर शासन
िनणयानु सार यांचा प रिव ाधीन कालावधी हा दोन वषानी सं प यानं तर यांना मा.सव च यायालय व मा.उ च
यायालयाचे िनणया माणे ९३००-३४८०० + ेड पे ४३०० अशी वेतन ेणी देणेबाबत तािवत कर यात आलेले
होते. सं थानचे मं जु र आकृ तीबं धाम ये सदर पदासाठी ५२००-२०२०० + ेड पे २८०० अशी वेतन ेणी मं जु र
अस याने यांना सु धारीत वेतन ेणी देणेबाबत मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग मं ालय यां चेशी प यवहार
चालु होता. मा आता प र छे द “उ” म ये नमु द के ले या शासन िनणयाम ये मा.सव च यायालय व मा.उ च
यायालयाचे िनणय िवचारात घेऊन पदवीधर ं थपलां ना देय असले या वेतन ेणीबाबत (५२००-२०२०० + ेड पे
२८००) प ट िनदश िदलेले आहेत.
सबब शै िणक सं कु लाकडील सं बं धीत ं थपालां चा िनयमानु सार दोन वषाचा प रिव ाधीन कालावधी
िद.३१/०१/२०१४ रोजी सं पु टात आलेला आहे. यामु ळे यांना िद.०१ फे ु वारी, २०१४ पासू न सं थान सेवेत कायम
करता येईल. तसेच तसेच आता शै िणक संकु लाकडील नमु द ं थपाल यां ना महारा शासन, शालेय िश ण व ि डा
िवभाग शासन प रप क . याय -२८१५/ . .३५९/१५/िटएनटी-३, िद.१४ जु न, २०१६ अ वये नेमणू क
िदनां कापासू न हणजेच िद.०१.०२.२०१२ पासू न पदवीधर ं थपालाची वेतन ेणी ५२००-२०२००+ ेड पे २८००
देता येईल. तसेच यापु व सबं धीत ं थपालां बाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०.११.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय
.१००४ (ब) व मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७.१०.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .४१७ िनर त करता येतील
व मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ना सदरबाबत व तुि थती कळिवता येईल. या माणे
कायवाही करणेस मा यता असावी.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
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िनणय .५१६

यावर सिव तर चचा होऊन, शै िणक सं कुलाकडील ं थपालां या वेतन ेणीबाबत तावाम ये नमु द
के ले या . याय -२८१५/ . .३५९/१५/ िटएनटी-३, िद.१४ जु न, २०१६ रोजी या शालेय िश ण व
ि डा िवभाग, महारा शासन यांचे प रप का माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
सं थान सेवेत कायम करणेबाबत.
तावकै . ीिनवास द तोपं त नाईक, िलपीक-टं कलेखक, ी साईनाथ हॉ पीटल यां चे सं थान सेवेत असतां ना
िद.१९/०७/२०१० रोजी िनधन झालेले होते. यांचे िनधनानं तर अनु कंपा कारणा तव नेमणू क िमळणे कामी यां या
प नी ीमती रे ण ु का ीिनवास नाईक यां नी िवहीत अज सादर के लेला होता.
शासन िनणय .सासं िव-२००९/४३३ (३७०९) का.सोळा िद.०७/०८/२००९ अ वये ी साईबाबा
सं थानचे कमचारी आकृ तीबं धास मा यता दे यात आलेली असू न, मं जू र आकृ तीबं धातील र तअसणा-या िलिपकटं कलेखक पदावर मा.उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये दाखल के ले या सी.ए. .५०६६ वरील िनणयास
अनु स न अनु कंपा कारणा तव ीमती नाईक यां ची जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/१२५५/२०१५ िद.०१/०६/२०१५ चे
आदेशाने वेतनबॅ ड .५२००-२०२०० म ये मु ळवेतन ५८३० अिधक ेड वेतन .१९०० या वेतनबॅ ं डम ये०१ वष
प रिव ािधन कालावधीचे अटीवर नेमणू क करणेत आलेली आहे. ीमती नाईक िद.०१ जू न,२०१६ रोजी कामावर
हजर झाले या असू न यांचा प रिव ािधन कालावधी िद.३१/०५/२०१६ रोजी सं पु ात आलेला आहे. याचा
तपिशल खालील माणे.
अ. कमचा-याचे
िश ण
नेमणू क
प रिव ािधन
वै िकय पा ता
नं
नां व
तारीख
कालावधी
सं प याची तारीख
०१ ीमती रे ण ू का बी.ए. (औरं गाबाद िव ापीठ) ०१/०६/२०१५ ३१/०५/२०१६
वै िकय सं चालक
इं जी टं कलेखक४०
ीिनवास नाईक
यां चेकडील
श. .िम.
िद.०५/०६/२०१५
मराठी टं कलेखक
रे ाजीचे
वै िकय
३० श. .िम.
माणप ानु सार पा
एम.एस.सी.आय.टी.

सदर एक वषाचे प रवी ाधीन कालावधी म ये ीमती नाईक यां चे काम व वतणु क कशी आहे.? ते
हकू मा माणे व यो य रतीने कामे करतात िकं वा कसे ? यांचे बाबतीत काही करणे चालू अथवा तावीत आहेत
काय? यांना िलपीक-टं कलेखक या पदावर यांची सेवा पु ढे चालू ठे वावी िकं वा कसे ? याबाबत .मनु यबळ
यव थापक, ी साईबाबा हॉ पीटल यां चेकडू न िनःसं दी धअहवाल मागिव यात आलेला होता.
यासअनु स न, .मु न यबळ यव थापक यां नी शासक य अिधकारी, णालये यां चेमाफत “सदर कमचारी
यां ची वतणू क चां गली आहे. ते यो य रतीने समाधानकारक काम करतात. सदर कमचारी यां चेबाबत कोणतेही करण
चालू अथवा तावीत नाही. तसेच डॉ.मनोहर िशं द,े काड ओलॉिज ट यां नी 01. She is excellent worker. 02.
Helping as clerk and performing TMT. 03. Following all the orders.” असा अहवाल सादर के लेला
आहे.
.मु न यबळ यव थापक यां चे उपरो त अिभ ायास अनु स न ीमती रे ण ू का ीिनवास नाईक यां ची
िलपीक-टं कलेखक पदावर .५२००-२०२०० म ये मु ळवेतन ५८३० अिधक ेड वेतन .१९०० या वेतनबॅ ं डम ये
िद.०१/०६/२०१६ पासू न सं थान सेवेत कायम करणेबाबतचा तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५१७ यावर सिव तर चचा होऊन, .मु न यबळ यव थापक यां चे अिभ ायास अनु स न ीमती रे णू का
ीिनवास नाईक यांना िलपीक-टं कलेखक पदावर .५२००-२०२०० म ये मु ळवेतन ५८३० अिधक ेड
वेतन .१९०० या वेतनबॅ ं डम येिद.०१/०६/२०१६ पासू न सं थान सेवेत कायम करणे स मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०९
कं ाटी कमचा-यां चे माहे फे ु वारी पगारातु न दं डाचे पैसे कपात के लेबाबत.
तावA] तावणा- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां ना कं ाटी प दतीने अकु शल, कु शल कमचारी व
सु र ा कमचारी पु रिवणेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.१२-०६-२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .४५६ अ वये
िनिवदा मं जू र होऊन, मा.उ च यायालय खं डपीठ, औरं गाबाद यां चेकडील िस हील अॅ लीके शन .१०४२७/२०१४
इन पी. आय.एल. . १८/२०११ सं दभातील िद.२२-१२-२०१४ रोजीचे आदेशा वये मा. यव थापन सिमतीचे
िद.३०-०१-२०१५ रोजचे सभेतील िनणय .२७ नु सार िद.०१-०३-२०१५ ते िद.२८-०२-२०१८ अखेर तीन वष या
कालावधीत मे. जय भवानी ए टर ायजेस, पु णे यां ना कं ाट िदलेले असु न, यांना मं िदर प रसर व शै िणक सं कुल,
वाहन िवभाग, ी साईबाबा भ तिनवास थान, ी साईधमशाळा, साईआ म-०१-०२ इ.िठकाणी अकु शल, कु शल
कामगार व सु र ा गाड पु रिवणेबाबत कायादेश देणेत आलेले आहेत.
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B] मे.जय भवानी यां नी िदलेले प -मे.जय भवानी ए टर ायजेस, पु णे कॅ प-िशड यां चे िद.१७-०३-२०१६
रोजीचे प इकडील कायालयास ा त झाले असु न, यात यांनी, “ आ ही कराराचा भं ग के लेला आहे हे आप या
हण याशी आ ही अिजबात सहमत नाही हे थमतःच आपले िनदशनास आणु न देत आहे. नेहमी याच वेतन प क
तयार कर या या प दती माणे हणजे सु र ा र काचे कामावरील उपि थती माणे यांना दे य ठरणारे वेतन नमु द
क नच माहे जानेवारी-२०१६ चे बील पये ३५,७९,२५६/- हे होते, यातु नच कपात पये १,३१,१००/- (अ री
पये एक लाख एकतीस हजार शं भर फ त) ही दं डाची कपात के ले. तसेच फे ु वारी-२०१६ चे िबल पये
३६,०९,४९६/- हे होते. यातु नच दं डापोटी पये ९१,०००/- (अ री पये ए या णव हजार फ त) कपात के ले.
आता पयत दोन मिह याचे पये २,२२,१००/- आपण आम या िबलातू न कपात के ले आहेत. याबाबत आपणाकडे
चौकशी के ली असता, आप या कायालयाकडु न सां ग यात आले क , येक गैरहजर पॉई ं टसाठी दैिनक पये१००/या माणे बीलातू न दं डवसु ल के लेला आहे. पये ९१,०००/- इतक र कम आमचे बीलातू न आपण वसु ल के लेली
आहे. साहजीकच कं पनीला दोन मिह याचे र कम पये २,२२,१००/- पयाचे नु कसान झालेले आहे. सदरचे
नु कसानीची भरपाई सं बं धीत गैरहजर सु र ा र कां कडु न वसु ल कर या
चा यांचा मालक हणु न आ हांस कायदेशीर
अिधकार आहे. यासाठी कृ पया आपण कं ाटी कामगार अिधिनयम, १९७० व वेतन धान अिधिनयम (Payment
of Wages Act & Contractor Labour Act 1970) यां चे तरतु दीचे अवलोकन करावे ही िवनं त.ी
सु र ा र कां नी कामावर गैरहजर न राहता वेळेवर कामावर हजर होत राहावे हणु न वेळोवेळी नोटीस काढु न
यांना सु िचत कर यात आलेले आहे. इतके च न हेतर या सु र ा र कां चे गैरहजेरीचे माण खु पच जा तआहे. यांना
य भेटु नही सु िचत के ले आहे. ही बाब देखील आपणास वेळोवेळी अवगत के लेली आहे. सात याने गैरहजर
राहणारे सु र ा र कां ची नां वे आपले सु चनेनु सार आपणास देखील वेळोवेळी सादर के लेले आहे,चतरी सु दा या
सु र ा र कां चे वतनात सकारा मक बदल होत नाही. हे आपणासही मािहत आहेच. कं ाटदारां चे कायदेशीर सु चनां चे
पालन आपले येथील सु र ा र कां कडू न न हो याची कारणे ामु याने खालील माणे आहेत असे आमचे प ट मत
आहे.
१)
सु र ा र कां ची नेमणु क कर याचे तसेच यांना सेवेतू न काढू न टाक याचे कोणतेही अिधकार कं ाटदारास
आप या सं थेने य ात ठे वलेले नाही. निवन कं ाटदारां ने जु याच कं ाटदाराकडील कामगार कामावर
घे याचे अिलिखत बं धन व था आपले सं ोत आहे. यामु ळे सहािजकच निवन कं ाटदाराकडे याची
कोणतीही माणिसक बां धलक राहत नाही.
२)
कं ाटदार दर २/३ वषानी बदलत असतो, परं तू येथील काम करणारे सु र ा र क वषानु वष येथेच काम
करीत आहेत. यामु ळे यांना कं ाटदाराची कोणतीही िभती नाही. हे सव ृ त व जगजािहर आहे.
३)
वषानु वष एकाच िठकाणी कं ाटी प दतीने काम क नही आठवडा सु ी यित र त इतर कोण याही
कायदेशीर सु या व इतर क याणकारी फायदे िमळत नाही. यामु ळे यांना यांचे मह वाचे कामामु ळे
कामावर हजर होता आले नाही तर यांची िबनपगारी गैरहजेरी न दिवली जाते प रणामी पॉई ं ट खाली जाणेचे
माण अिधक िदसू न येत.े (उदा.घरातील आजारपण, मयत, ल न, बारसे, सामािजक बां धलक ची कामे).
४)
सु र ा र कां िव द कारवाई करताना सात याने सं थानकडू न व थािनक नागरीकां कडू न ह त ेप होत
असतो. यामु ळे कं ाटदार देखील हतबल होत. याची क पना आपणास नेहमीच देत आलो आहे.
५)
वषानु वष कं ाटीप दतीने काम क नही कायम कामगारां चे तु लनेत कं ाटी कामगारां चे वेतन दर खु पच कमी
अस याची भावना कं ाटी कामगारां म ये आहे. यामु ळे काम कर याचे माणिसकतेम ये मोठा प रणाम
िदसू न येत आहे.
६)
आ ही ०१ माच २०१५ पासू न काम सु के ले आहे. गेली १० मिहने दं डाबाबत काहीही चचा झाली
नाही.मग जानेवारी-२०१६ पासू नच दं ड कपात करण सु झाले आहे. यां चा आपण गां भीयाने िवचार
करावा. यामागे आप या अिधका-यां ची जु या कं ाटीदाराबरोबर (बी. ही.जी. व र क िस यु रटी)
अिधका-यां चे िहतसं बं ध जु ळलेले आहेत. यामु ळे हे अिधकारी आ हांस िवनाकारण ास देत आहेत, हे
आ ही आप या िनदशनास आणू न देत आहोत.
७)
िदनां क २० फे ु वारी २०१६ रोजी मा.गमे साहेब, शासक य अिधकारी यां चे क ेत जानेवारी-२०१६ ची
पैसे कापलेबाबत िमट ग बोलिवली असता, यावेळेस ी.िवलास कोते (सु र ा अिधकारी), तसेच
ी.गं गावणे साहेब (सु र ा अिधकारी), ी.नवले साहेब (कामगार अिधकारी), ी.शेजवळ (सु र ा
अिधकारी) तसेच ी.चोळके साहेब (माजी कामगार आयु त) मी वतः गोडगे पाटील हजर होतो.
यावेळेस चचअं ती उपाया योजना क नही सु र ा र कां चे गैरहजेरीचे माणाम ये काहीही बदल होत
नाही. यामु ळे तु ही दं डाची र कम सं बं धीत सु र ा र काकडू न वसु ल क शकता असे मा.गमे साहेबां नी
सवासम कामगारां चे पैसे कापु न या, यािशवाय, कामगारां ची गैरहजेरी कमी होणार नाही. अशा सु चना
िद या हो या. या अनु षं गाने आ ही दं डाची र कम वसु ल के ली आहे. पािहजे अस यास आपण बैठक स
उपि थत असलेलया
् अिधका-यां कडे खातरजमा क शकता ही न िवनं ती.
सदरचे कं ाटी काम हे के वळ बाबां ची चां गली सेवा कर याचे उ ेशाने घेतले आहे. आपले
सं थेला िकं वा कामगारां ना ास हावा अशी आमची कोणतीही भावना/हेतू नाही. यामु ळे आ ही अ यंत
ामािणकपणे काम करत आहोत. याकामात आमचे सं थेला कोणताही आिथक फायदा होत नाही., उलट
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दरमहा ४० ते ५० हजार पये सं था या कामासाठी खच करत आहे. िशवाय सु र ा र कां चे गणवेश व
इतर सु िवधां वर आ हीआतापयत पये २५ लाख खच के लेले आहेत. आपले सं थेने यासाठी एक पैसाही
िदलेला नाही याची क पना आपणास आहे.
वरील िववेचनाव न आपले िनदशनास येईल क , आ ही करारातील तरतु द चा कोणताही भं ग
के लेला नाही. आ हांस ा त चीत कायदेशीर अिधकारानु सार सं थेस झालेली आिथक नु कसान, सं बं धीत
नु कसानीस जबाबदार असणारे सु र ा र कां कडु न यां या जबाबदारीचे माणात यांचे वेतनातू न कपात
के लेले आहे. सं थानने जर दं ड र कमेबाबत फे र िवचार के यास आ हाला ही तसा िनणय घेणे श य होईल
व यापु ढे अशा घटनां ची पु नरावृ ती टाळावयाची अस यास एक ठोस सं यु तीक धोरणा मक िनणय
करणेसाठी आ हांस चचसाठी वेळ देवु न बोलवावे ही िवनं ती.
तरी मेहरबान साहेबां स न िवनं ती ही क, आ हांस खालील माणे मदत करावी.
१)
काही ठरािवक कामगारां चे खाते बदल कर यास परवानगी दयावी.
२)
सु र ा र क गैरहजर राही यास याची डयु टी कर यांस दु स-या गाडला परवानगी ावी.(Over time)
३)
सु र ा र कां चे सु परवायझर (माजी सैिनक) यां या बदली कर यांस परवानगी ावी.आ हाला सु र ा
र कां मधु नच चां गले व चु णचु णीत सु परवायझर घे या
स परवानगी ावी. यामु ळे आपले काम सु रळीत व
चां गले सु होईल.
४)
तसेच आम या िबलातू न कपात के लेली र कम पये २,२५,१००/- आ हांस परत करावी ही न िवनं ती.
जेणेक न आ ही कामगारां चे दं डाचे कापलेले पैसे वरीत परत क याची आपणां स खा ी देतो.” असे
हटलेले आहे.
५)
आ हांस सु र ा र कां चे गैरहजेरीचे माण कमी कर यासाठी तातडीने निवन सु र ा र क भर याची
परवानगी दयावी (वरील सु र ा र क आ ही आपण सां गाल यावेळेस काढू न घे याची जबाबदारी आमची
राहील., याची जबाबदारी सं थान वर येवू देणार नाही, याची हमी देतो.)
C]
अहवाल-तरी मे.जय भवानी एं टर ायजेस यां नी यांचे वरील प ात नमू द के ले या मु दयां बाबत कामगार
िवभागामाफत खालील माणे अहवाल सादर करणेत येत आहे.
(०१) मु ा .०१ मिधल नमू द के लेले हणने खरे नाही. करारना यातील व वकऑडरमधील अट व शत .१४
नु सार कं ाटी अकु शल,कु शल व सु र ा कामगारां ची नेमणू क करणे, यांची सेवा समा त करणे, कं ाटी कामगारां वर
िनयं ण ठे वणे व देखरे ख (पयवे ण) कर याची जबाबदारी आपणावर राहील. तु मचे माफत पु रिवलेले कं ाटी कमचारी
व सं थान यां चेम ये मालक व नोकर असा कोणताही सं बं ध राहणार नाही अथवा थािपत होणार नाही. असे नमू द
असू न, पु व चे कं ाटदाराकडे काम करीत असले या कं ाटी कमचा-यां नाच निवन कं ाटदाराने कामावर ठे वणे अशी
सन १९९१ पासु न सं थानम ये चलीत प दत अस याने, निवन कं ाटी कामगार लावणे ऐवजी थम जु ने कं ाटी
कमचा-यां ना कामावर घेतां ना ाधा य देणेत येत.े
(०२) मु ा .०२ म ये नमू द के ले माणे कं ाटदार २ ते ३ वषाने बदलत असतो. पू व चे कं ाटदाराकडील
कमचारीच निवन कं ाटदाराकडे वग कर यात येतात. वकऑडर नु सार नेमले या कं ाटी कामगारां वर
सु परिवझन,िनयं ण ठे वणेकामी सं बं िधतकं ाटदारास सु र ा अिधकारी, सु र ा िनरी क नेमणेची रतसर मं जू री िदलेली
आहे. सं बं िधत एज सीचे यांचे कं ाटी कमचा-यां वर िनयं ण व वचक नस याने यांचे कमचारी यांना जु मानत नाही
हा सं बं धीत एज सीचा न (Problems) आहे असे िदसू न येते. यात सं थानचा कोणताही सं बं ध येत नाही. दोषी
कं ाटी कमचा-यां वर कारवाई क नये असे सं थान शासनाने कं ाटदारास कधीही सु चना िदले या नाहीत. यामु ळे
कं ाटदार वतःची जबाबदारी सं थान शासनावर ढकलणेचा य न करीत अस याचे िदसू न येत.े
(०३) मु ा .०३ म ये नमू द के लेले कथन खरे नाही- कारण कं ाट दारास कं ाटी कमचारी मं जू री देताना ६
कमचा-यां मागे ०१ कं ाटी कमचारी हा रजा/सु टया सोडिवणेकामी देणेस परवानगी दे यात आलेली अस याने, जादा
कं ाटी कमचारी घेणेस परवानगी देणेचा नच उ भवत नाही. दररोज िकती कं ाटी कमचा-यां ना रजा सु टया
दयावया या हे सं बं िधत ठे केदाराचे काम असते व ती जबाबदारी ठे केदाराची आहे. िद.१९-०३-२०१५ रोजी
तपिशलवार वक ऑडरमधील कलम .०९ व िद.२८-०३-२०१५रोजीचे करारना यातील कलम .०३ माणे
आठवडा सु ी यित र त इतर पगारी रजा, सु या व इतर क याणकारी फायदेबाबतची जबाबदारी कं ाटदाराची
राहील व याची तोषीस, झळ सं थानला लागणार नाही हे कं ाटदारावर बं धनकारक राहील असे प ट नमु द के लेले
आहे.
(०४) मु ा .०४ मिधल हणने चू क चे आहे- एखादे सु र ा र काने अथवा कं ाटी कामगाराने जर गैरवतन के ले
तर यास िनयमा माणे िश ा अथवा दं ड करणेबाबतची जबाबदारी ही कं ाटदाराची आहे. तसे कं ाटदारास
सं थानकडु न वेळोवेळी लेखी व त डी कळिवणेत येत.े सं थान कोण याही कं ाटी कमचा-यास पाठीशी घालत नाही.
थािनक नागरीकाकडू न ह त ेप होत अस यास याबाबतची जबाबदारी सं थानची नसु न ती कं ाटदाराची आहे.
सदर न हा सं बं िधत ठे केदाराचा आहे.कं ाटदार वतःचे अपयश लपिव यासाठी सं थान शासनावर चु क चे आरोप
करीत आहे.
(०५) मु ा .०५ हा कं ाटी कामगाराचे वेतनाबाबत असू न, सदरचे अकु शल, कु शल व सु र ा कमचा-यां ना
महारा शासनाचे उदयोग, उजा, कामगार िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडील िद.२८ स टबर-२०१० रोजीचे मु ळ
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िकमान वेतन दराबाबत अिधसु चनेस अनु स न िकमान वेतन अिधिनयम, १९४८ अं तगत शॉप अॅ ड कमिशयल
इ टॅ लीशम ट झोन नं.०३ या अिधसु चनेत नमु द के ले माणे िकमान वेतन दरास अनु स न मु ळवेतन व मा.कामगार
आयु त, मुं बई यां चेकडील वेळोवेळीचे नोटीिफके शननु सार पेशल अल सदरा माणे स या सं थानला लागु
असले या िकमान वेतनदरानु सार व मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये झाले या िनणया माणे अकु शल, कु शल
कं ाटी कामगार व कं ाटी सु र ा कमचारी यां ना वेतन दे यात येत आहे. व वेळोवेळी पेशल अल स दराम ये
होणारी वाढ देणेत येवू न कं ाटदारामाफत काम करीत असलेले सव कं ाटी अकु शल, कु शल व सु र ा कमचा-यां ना
िनयमानु सार सु धारीत िकमान वेतनदरा माणे वेतन देणेकामी सं थानकडू न सदर र कम देणेत येत आहे. वक
ऑडसमधील कलम ०३ (अ) व (ब) तसेच करारना यातील कलम .०६ म ये नमु द के ले माणे कं ाटी
कमचा-यां ना दयावयची पेमटची वेतनाची र कम सं बं धीत कं ाटदारास सं थानकडू न देणेत येत.े
(०६) मु ा .०६ मधील हणने चू िकचे खोटे असु न, व र ठ अिधका-यां ची िदशाभू ल करणारे आहे. सदर
एज सीने १ माच २०१५ पासू न काम सु के ले आहे. येक मिह यात िवभागां चे मागणी माणे पु रेशे कं ाटी कमचारी
पु रिवणेत यावे याबाबत िदले या वकऑडरमधील अट व शत . ०२(अ) नु सार सं थानचे मागणीनु सार व
आव यकतेनु सार पु रेसे सं येने कं ाटी कमचारी ठे केदाराने न पु रिव यास आपले मािसक िबलातू न ितिदनी , ित
कमचारी .१००/- मा या माणे जेवढया सं येने कमचारी कमी पु रिवले जातील या माणात र कम
लेखाशाखेमाफत दं ड हणू न वसू ल/कपात करणेत येईल असे नमु द करणेत आलेले अस याने,सं बं िधत एज सीने
या माणे कं ाटी कमचारी पु रेशे सं येने न पु रिव याने, करारना यातील व वक ऑडरमधील अटी शत ं चा भं ग
के याने, सं र ण िवभागामाफत जानेवारी-२०१६ पासू न कं ाटदाराचे िबलातू न दं ड वसू ल करणे सु के लेले आहे
. यात
सं थान अिधका-यां चे मे.बी. ही.जी.इं िडया िल. व मे.र क िस यु रटी या जु या कं ाटदारां बरोबर िहतसं बं ध जु ळलेले
अस याचा कं ाटदाराचा आरोप हा िबनबु डाचा व त यिहन आहे. सं बं िधत एज सीचे मालक व ितिनधी यां चे
यांचेकडील कं ाटी कमचा-यां वर यव थीत िनयं ण व सु परिवझन नस याने यांचे कं ाटी कमचारी हे नेहमी
गैरिश त वतन करत असतात व सतत गैरहजर राहत असतात. यास सं बं धीत एज सीच जबाबदार अस याचे िदसू न
येते याबाबत यांना अनेकवेळा नोटीसा िदले या आहे. वतःचे अपयश व गैरकृ ये लपिव यासाठी कं ाटदाराने
सं थानचे अिधका-यां वर चु क चे, खोटे, पु रावा नसलेले बेताल आरोप के लेले अस याचे िदसू न येते. सं थान
अिधकारी कं ाटदारास िवनाकारण ास दे याचा नच उदभवत नाही.
(०७) मु ा .०७ हा िनराधार बेताल, खोटा व चु क चा आहे. मे.जयभवानी एं टर ायजेस यां नी यांचे कं ाटी
कमचा-यां चे वेतनातू न र कम कपात के लेने इकडील कायालयात त ारी ा त झा या हो या. याअनु षं गाने
शासक य अिधकारी यां चे कायालयात सव सं बं िधत यां चे समवेत िमट ग घे यात आली. सदर िमट ग म ये .अ. ी
गमे साहेब यां नी दं डाची र कम कपात कर यात यावी अशा कोण याही सू चना कं ाटदारास के ले या नाही.कं ाटी
कमचा-यां चे वेतनातू न कपातक नये याबाबत मा.कायकारी अिधकारी सो.यां नी देखील सु चना िदले याहो या.
तसेच मे. जयभवानी एं टर ायजेस, पु णे यां चे माहे –जू ल-े 2015 ते िडसबर-2015 अखेर खालील नमू द
माणे खाली गेलेले पॉई ं टचेअवलोकन करता
मे.जय भवानी ए टर ायजेस यां चे खाली गेलेले पॉई ं टतपिशल
कालावधी
मं जू र पॉई ं ट
पु रिवलेलेपॉई ं ट
खाली गेलेलेपॉई ं ट
जू ल-ै २०१५
११३४६
१०२०६
११४०
ऑग ट-१५
११४३९
१०३७१
१०६८
स टबर-१५
११०७०
१०१२५
९४५
ऑ टोबर-१५
११४३९
९८७७
१५६२
नो हबर-१५
११०१०
९५४२
१३६८
िडसबर-१५
११३७०
१०२४७
११३०
करारना यातील अट व शत . ०२(अ) नु सार सं थानचे मागणीनु सार व आव यकतेनु सार पु रेसे सं येने
कं ाटी कमचारी न पु रिव यास आपले मािसक िबलातू न ितिदनी, ित कमचारी .१००/- मा या माणे जेवढया
सं येने कमचारी कमी पु रिवले जातील या माणात र कम लेखाशाखेमाफत दं ड हणू न वसू ल / कपात करणेत येईल
असे नमु द करणेत आलेले अस याने या माणे सं र ण िवभागाने दं ड कपात के लेला आहे. यामागे सदर एज सीला
ास दे याचा कोणताही हेतु नाही. कं ाटदाराने यांचे अपयश झाक यासाठी सदर आरोप के लेले आहे.
तसेच सं बंिधत एज सीने यांचे अजात कं ाटी कामगारां चे गणवेषावर .२५ लाख खच के याचे नमू द के ले
आहे. परं तु करारना यातील व वकऑडर मिधल अट व शत .११ नु सार कं ाटी कामगारां ना िवनामु यओळखप व
गणवेष देणे तु मचेवर बं धनकारक राहील याबाबत सं थानकडे कं ाटी कामगारां ची कोण यािह कारची त ार येणार
नाही असे नमु द करणेत आलेले आहे. परं तु सदर एज सीने यांचे सवच कमचा-यां ना गणवेष वाटप के लेले नसू न, ी
साईबाबा हॉि पटल मिधल यांचे कं ाटी कमचा-याना अदयाप पयत गणवेष वाटप के लेले नाही. याबाबत यांना
वेळोवेळी िमट ग घेवू न व िद.३०-०९-२०१५ व िद.०९-११-२०१५ अ वये लेखी प ा दारे कळिवलेले आहे.
तसेच करारनामा व वकऑडर मिधल अट व शत .२७ नु सार तु ही कं ाटी प दतीने कामास घेतले या
कं ाटी कामगारां ना येक मिह याचे ०१ तारखेस निवन डयु टी काड (यलो काड) देणे तु मचेवर बं धनकारक राहील व
मिहना भर यानं तर सदरचे डयु टी काड पु ढील कायवाहीसाठी कामगार िवभागाकडे पाठिवणे बाबत नमू द आहे. परं तु
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सं बं िधत एज सीला याबाबत वेळोवेळी िमट ग घेवू न ,लेखी कळवू नही अदयाप पयत ०१ वषात एकदाही कं ाटी
कमचारी येलो काड सदर एज सीने कामगार िवभागास जमा के लेले नाही.
तसेच अटी व शत तील . २३ या अटीनु सार कं ाटी कामगार (िनयमन व िनमु लन) अिधिनयम १९७० चे
िनयम नं.२५(१) नु सार लेबर लाससे स घेवू न याची एक त इकडील कायालयास १५ िदवसां चे आत सादर करावी
लागेल. तु हांस ाय हेट िस युरीटी एज सीस (रे युलेशन) अॅ ट २००५ व महारा ाय हेट िस युरीटी एज सी
(रे युलेशन) स, २००७ चे तरतु दीस अनु स न पोलीस किमशनर ऑफ स/कं ोल ग अॅथॉ रटी यां चेकडू न फॉम
नं.VI मधील ाय हेट िस युरीटी एज सी लायसे स त १५ िदवसां चे आत सादर करावी लागेल. तु ही लेबर
लायसे स, ाय हेट िस युरीटी लायसे स िवहीत मु दतीत घेणे व याचे नु तनीकरण िवहीत मु दतीत करणे हे तु मचेवर
बं धनकारक राहील. लेबर लायसे स/ ाय हेट िस युरीटी लायसे स घेणेस व नु तरीकरणे करणेस उशीर झा यास,
येक िवलं बाचे िदवसास .५०/- मा ितिदनी या माणे दं डाची र कम लेबर/ ाय हेट लायसे स घेणेची कायवाही
पू ण होईपयत व नु तनीकरण करणेबाबत पु तता होईपयत तु मचे मािसक िबलातू न लेखाशाखेमाफत वसु ल/कपात करणेत
येईल.असे नमू द आहे. या माणे सदर एज सीने ाय हेट िस यु रटी लायसे स वकऑडर िमळालेपासू न १५ िदवसात
सादर करणे आव यक होते. परं तु सदर एज सीने सदर ाय हेट िस यु रटी लायसे स त बल ०१ वष ऊिशराने हणजे
माच-२०१६ म ये सादर के लेले आहे. सदर िवलं बाबाबत सं बं िधत एज सीचे येक मिह याचे िबलातू न दं डाची
र कम वसू ल कर यात आलेली आहे. अशा कारे मे.जय भवानी ए टर ायजेस या ठे केदाराने वक ऑडरमधील व
करारना यातील अटी व शत चा वेळोवेळी भं ग/ उ लंघन के लेले आहे.
तसेच सं बं िधत ठे केदाराने मदत करावी बाबत के लेली मागणी बाबत खालील माणे िनणय घेता येईल०१.
इतर िवभागातु न सु र ा र काची पा ता असलेले कमचारी सं र ण िवभागात बदली करता येईल, याची
सव वी जबाबदारी सं बं िधत एजन्सीची राहील.
०२.
सु र ा र क गैरहजर रािह यास याची डयु टी कर यास दु स-या सु र ा गाडला कायम व पी परवानगी
(ओ हरटाईम) िनयमानु सार देता येणार नाही. यव थापनाचे टीन गद चे व उ सव कालावधीत जोडू न
डयु टी देता येईल.
०३.
सु र ा र कां चे सुपरवायझर (माजी सैिनक) यां चे बदली कर यास/ पॉई ं ट बदली कर याचे अिधकार सं बं िधत
एज सीला आहे. चां गले व चु णचु णीत सु परवायझर(माजी सैिनक) दे यात आले या मं जू री म ये नेम याची
परवानगी यांना दे यात आलेली आहे.
०४.
तसेच जयभवानी एं टर ायजेस व मॉडन िस युरीटी फोस यां चे िबलातू न कपात के लेली र कम यांना परत
देणे बाबतचा िनणय हा मा. यव थापन सिमती सभेसमोर यावा लागेल.
०५.
गैरहजेरीचे माण कमी कर यासाठी निवन अित र त (जादा) सु र ा र क भर याची परवानगी यांना देता
येणार नाही. कारण त्यां ना दे यात आले या सु र ा र कां चे मं जू री नु सार रली रह ध न, स या याचेकडे
खालील माणे कं ाटी कमचारी कायरत आहेत व सदर सं या पु रेशी आहे.
अ.नं

एज सीचे नां व

०१

मे.जय भवानी एं टर ायजेस, पु णे
एकू ण

िनणय .५१८

दे यात
आलेली
मं जू री
३४८

रजा/सु टया बदली
देणेत आलेली
कमचारी पटसं या
५८
४०६

एकू ण कं ाटी
कमचारी
पटसं या
४२२
४२२

एज सीकडे पटसं ये माणे
अित र त जादा असलेली
कं ाटी कमचारी
१६
१६

सं थानने कं ाटदारास िदले या मं जू री यितरी त जा त कं ाटी कमचारी नेम यास/भरतीके यास भिव यात
सदर अित र त/ जादा कं ाटी कमचा-यां ची कायदेशीर जबाबदारी ि सीपल ए लॉयर हणु न सं थानवर येईल. व
या अनु षं गे इतर खच व आिथक भार सं थानला सोसावा लागेल असे मत आहे.
तथािप सदर एज सीने िद.१७-०३-२०१६ रोजीचे अजात उपि थत के लेले मु े त यिहन चु क चे व खोटे
आहे. कारण मे. जय भवानी एं टर ायजेस यां नी िद.१३-०२-२०१४ रोजीची भरलेली िनिवदा, मा. यव थापन सिमतीचे
िद.१२-०६-२०१४ रोजीचे सभेत के ले या चचा व वाटा घाटी नु सार ०.०००१ % इत या कमीदराचे कं ाट िद.०१०३-२०१५ ते िद.२८-०२-२०१८ अखेर या ०३ (तीन) वष कालावधीम ये ि वकारलेले आहे. तसेच िनिवदेतील व
वकऑडर मधील अटी व शत मा य अस याबाबत िद.२८-०३-२०१५ रोजी तसा करारनामाही क न िदलेला आहे.
यानं तर यांनी आता वरील माणे मु े उपि थत के लेले आहे. सदरचे मु े हे मोघम व पाचे आहे. याअथ ते सदरचे
कं ाट चालिव यास असमथ आहे असे िदसू न येते.
तरी मे.जय भवानी एं टर ायजेस यां चे िद.१७-०३-२०१६ रोजीचे अजावर िनणय होणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानला कं ाटी प दतीने कु शल, अकु शल व सु र ा कमचारी
पु रिवणारे ठे केदार मे.जय भवानी एं टर ायजे स, पुणे व मॉडन ही.आर. िस युरीटी फोस (इं िडया) ा.िल.,
पु णे यां चेवरील वाढ या त ारी तसेच तावामधील िवभागाचा अिभ ाय िवचारात घेता, सदरह ठे केदार हे
वेळोवेळी कराना यातील अटी/ शत चा भं ग करत करतात व ते सदरह कं ाट चालिव यास असमथ
अस याचे िदसू न येत आहेत. याक रता मे.जय भवानी एं टर ायजे स, पुणे व मॉडन ही.आर. िस युरीटी
फोस (इं िडया) ा.िल., पु णे यांना कराना यातील अटी/ शत चा भं ग के यामु ळे कायदेशीर नाटीस दे यात
येऊन, दो हीही ठे केदारां ना टिमनेट करणेत यावे व सं थानला कं ाटी प दतीने कु शल, अकु शल व सु र ा
कमचारी पु रिवणेकरीता नवीन ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी.
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तसेच यापु ढे सं थानला कं ाटी प दतीने कु शल, अकु शल व सु र ा कमचारी पु रिवणेचे कॉ ॅ ट
एक वषापे ा जा त काळ दे यात येऊ नये, असे ठरले.
(कायवाही- .कामगार अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
खाते चौकशी अिधकारी ी.जे .एल.देशपां ड,े पु णे यां चे मानधनाबाबत.
तावी. जे एल. देशपां डे सो. िनवृ त िज हा यायािधश, पु णे यां नी सं दभ य अज इकडील कायालयास सादर के लेला आहे.
यात यांनी “डॉ.बजाज व डॉ.वमा यां ना िदले या यां ना िदले या आरोपप ां ची चौकशी अिधकारी हणू न माझी
नेमणू क स्ं थानने सं दभ य ठरावा दारे के ली आहे. याच ठरावा दारे . ७,५००/- व वास भ ता व इतर खच
.५,०००/- असे दर ठ रवणेत आले आहेत. तथापी चौकशी अिधकारी हयांना मानधनापोटी जा तीत जा त २०
ताराखां चे येक .७,५००/- माणे एकं दर . १,५०,०००/- मा पे ा जा त मानधन िदले जाणार नाही असा
ठरावात उ लेख आहे. याच माणे २० तारखेपे ा जा त तारखा चौकशी कामी पड यास यानं तर या येक
तारखेस वासभ ता, आहारभ ता व इतर खचापोटी .५,०००/- मा दे यात यावे, असाही ठरावात उ लेख आहे.
यानं तर आमचे प िद.०५.०६.२०१५ चे सं थानकडू न िद.३०.०७.२०१५ रोजीचे उ तरात असे कळिवणेत आले
क , मानधन मयादा २ ल ठरिवणेत आली आहे.
या सं दभात िनवेदन क , वरील दोनही वै क य अिधका-यां ची चौकशी िशड येथे चालू असू न पु ढील
तारीख सु नावणीकामी िद.१८.०६.२०१६ पु रावा न दणेकामी आली आहे. दर यान २४ तारखा उलट या आहेत. व
पु रावा न दणी िदनां क ०४.०५.२०१६ पासु न सु आहे. साहजीकच २० तारखेचे मयादेत चौकशी पू ण करणे श य
होणार नाही. िद.१२.०६.२०१६ रोजी पयत के वळ २ सा ीदारां चा जबाब होऊ शकला.
हया संदभात पु ढे िनवेदन क , चौकशीचे कामकाज सु झालेनं तर वै क य अिधका-यां ना नोटीसा बजावणे,
यां याकडू न िनलं बन भ याचे मागणीवर कायकारी मं डळाने िनणय घेण,े वै क य अिधका-यां नी बचावकरीता वक ल
नेमणू क करणेची परवानगी अजावर कायकारी मं डळाने िनणय घेण, े सं थानकरीता वक ल नेमणे तसेच वै क य
अिधका-यां नी मागीतले या कागदप ां चे अजाची पू तता व चौकशीकामी सं थानचे कागदप दाखल करणे हयाकामी
ब-याच तारखा पड या व यातही सं थानचे ितिनधीचे िवनं तीव न बरे च तारखां ना मु दत दे यात आली हया माणे
ाथिमक बाबतीत ब-याच तारखा खच झा या.
चौकशी अिधकारी पु णे येथे थाियक आहेत व पु णे –िशरडी ०४ तासाचा, परतीचा ०४ तास वास चौकशी
कामी दयावा लागणारा वेळ हया माणे चौकशीचे िदवशी १२ तासां पे ा जा त वेळ हया कामी खच करावा लागतो.
तरी देखील मानधनाचे दराब ल आमची काही त ार नाही. चौकशी िश गतीने पू ण कर याचे य न करणेत येत
आहेत.
व रल दोनही वै क य अिधकारी हया चौकशी एक ीत (club) होईल अशी सु वातीला अपे ा होती. परं तू
या कारचा आदेश कायकारी मं डळाकडू न झालेला नसलेने दोनही चौकशी सु नावणी वेगवेगळी परं तू एकाच तारखेस
घे यात येत आहे. हया माणे देखील चौकशी पू ण हो यास थोडा अिधक कालावधी लागणेची श यता आहे.
तथापी, चौकशी करणाचा एकं दर आवाका, दाखल झालेली व भिव यात दाखल होणारी कागदप े व
सा ीपु रावा दोनही बाजूं नी दाखल करणे हयाकामी बराचा वेळ/ कालावधी लागणेची श यता आहे.
तरी िवनं ती क , मानधनाचे सं दभात २० तारखा अथवा जा तीत जा त .२,००,०००/- (दोन ल ) ही
मयादा र करणेत यावी अथवा ती दु पट करणेत यावी. ही िवनं ती.” असे नमू द के ले आहे.
डॉ.ह रष हकू मचं द बजाज व डॉ गौरव सरदारीलाल वमा हे सं थानचे ी साईबाबा हॉ पीटलम ये
दयरोगत या पदावर कायरत आहेत. यांनी कॅ थलॅबमध्ये पेशं टसाठी वापर यात येणारे टट, बलू न व इतर
सािह याचा वापर करणेकरीता बेकायदेिशर र या िविवध कं प यांकडू न पैसे घेतलेले आहेत. तसेच णां या ोिसजस
व औषधोपचाराम ये अिनयिमतता, िन काळजीपणा के लेला आहे. अशा व इतर अनेक त ारी आले या अस याने
याबाबत खाते चौकशी करणेकामी खाते चौकशी अिधकारी नेमणेबाबत िद. ०५.०५.२०१५ रोजीचे मा. यव थापन
सिमतीचे सभेसमोर िवषय सादर करणेत आला होता. यावर िनणय -१४८ खालील माणे झाला आहे. “चौकशी
अिधकारी यां ना खातेिनहाय चौकशी या येक तारखेस र कम .५,०००/- मा वास भ ता व आहार भ ता तसेच
इतर खच हणू न दे यात यावेत, चौकशी अिधकारी यां ना सदरह चौकशी लवकारात लवकर पू ण करावी अशी िवनं ती
कर यात यावी व मानधनापोटी येक तारखेस र कम ७,५००/- मा दे यात यावेत. परं तू पु ढे असे ठरले क, याना
मानधनापोटी जा तीत जा त २० तारखां चे येक ७,५००/- माणे एकं दर १,५०,०००/- मा पे ा जा त
मानधन िदले जाणार नाही. २० ताराखां पे ा जा त तारखा चौकशी कामी पड यास यानं तर या येक तारखेस यांना
फ वास भ ता व आहार भ ता व इतर खचापोटी .५,०००/- मा दे यात येतील. मा. ीसद यीय सिमतीने पु ढे
असेही ठरिवले क , चौकशी अिधकारी हणू न िनवृ त सरकारी अिधकारी िकं वा िनवृ त िज हा यायाधीशां ची नेमणूक
करावी व यांचेकडे थम उपरो त मानधन व खच दे यास सं थान तयार आहे, असे सां गू न ते चौकशी अिधकारी
हणू न काम कर यास इ छु क आहेत काय, अशी िवचारणा करावी व इ छु क अस यास सं बिधताकडू न तसे लेखी प
घे यात यावे.
याच माणे सहा यक त म्हणू न डॉ. अिन द िव. धमािधकारी, दयरोग त , नािशक यां ची नेमणू क
कर यात यावी, असे िद २६.०४.२०१५ चे सभेम ये िनणय .१४० अ वये ठरव यात आलेले आहे. चौकशी
अिधकारी यां नी सहायकां ची जे हा आव यकता भासे ल ते हाच यांना पाचारण करावे व यांनी भाग घेतले या
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चौकशी या येक तारखेस त सहा यकास वरील माणे येक तारखेस ५,०००/- मा वास खच, आहार
भ ता व इतर खचापोटी आिण मानधन हणू न ७,५००/- मा दे यात यावे. डॉ धमािधकारी, नािसक यां ना तसे
कळवावे व यांनी सहमती दशिव यास याचे लेखी सं मती प यावे. जर ते अनु छुक असतील तर दु स-या त
सहा याची नेमणू क कर यात यावी, असे एकमताने ठरले.
उपरो त िनणया माणे जा.नं.एसएसएस/वशी ७ए/१२०२/२०१५ िद.३०.०५.२०१५ अ वये मा. ी. जे.एल.
देशपां डे सो, सेवा िनवृ त िज हा धान यायािधश, पु णे यां ना प पाठवू न कळिवणेत आले होते. यावर मा. ी
जे.एल.देशपां डे सो, पु णे यां नी िद.०५.०६.२०१५ रोजीचे प ाने असे कळिवले आहे क , मानधन ितिदन ७,५००/- व
वासखच व इतर खच . ५,०००/- देणेचा िनणय यव थापन सिमतीने घेतलेला आहे. परं तु याची एकु ण मयादा
१,५०,०००/- ठरिवली आहे. दैनं िदन मानधन व वासखच व इतर सव खच तरतू द यो य आहे. परं तू चौकशीचे
स ां ची सं या वाढ याने िकं वा खाते चौकशीचा अपे ेपे ा अिधक िव तार झालेस, १,५०,०००/- . ची कमाल
मयादा २,००,०००/- ठरिवणे यो य राहील. अशी अपे ा आहे. िकं वा यव थापन सिमतीने भिव यात याब ल यो य
तो िवचार करावा. तसेच चौकशीकामी आव यक क , कमचारी वग व सं गणक / टेशनरी सं थानकडू न पु रिवणेत
यावी. वरील दोनही िवनं तीस अिधन राहन चौकशीकामी चौकशी अिधकारी हणू न काम कर यास सं मती देत आहे.
याच माणे मा. जे.एल. देशपां डे सो. यां नी सं मती िद या माणे यांचे नेमणू क स तसे च यांनी के ले या
वाढीव र कम .५०,०००/- मानधनाबाबत व यांनी मागणी के ले या आव यक क , कमचारी वग व सं गणक /
टेशनरी याबाबी यांना पु रिवता येतील. बाबत िद. १६.०६.२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर
आय या वेळचा िवषय . ०५ सादर करणेत आला होता. यावर िनणय . १९२ असा पा रत झाला क , उपरो त
तावावर सिव तर चचा होऊन, मा. ी. जे. एल. देशपां ड,े िनवृ तत् िज हा यायािधश, पु णे यां नी के लेली िवनं ती
मा य कर यात येवू न, सदरहकामी यांना ता काळ नेमणू क आदेश दे यात यावा. तसेच यांनी मागणी के लेला
आव यक क , कमचारी वग व सं गणक टेशनरी, याबाबी पु रिवणेस व सदरह चौकशीकामी येणा-या .५०,०००/मा वाढीस खचास मा यता दे यात आली.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणया माणे इकडील जा.नं. एसएसएस /वशी ७बी/८७०/२०१५
िद.२३.६.२०१५ अ वये प देवू न मा.जे.एल. देशपां डे सो. पु णे यां ना खाते चौकशी अिधकारी हणू न िनयु तीबाबत
प दे यात आले असू न यात मानधन भ ता वाढवू न िमळणेबाबतची िवनं ती मा य करणेत येत असलेबाबत कळिवले
आहे.
डॉ. बजाज व डॉ. वमा यां चे खाते चौकशी सं थानचे ी साई साद अितथीगृ ह येथे सु आहे. खाते चौकशी
आ तापयत दोन सा ीदारां चा जबाब झाला असू न यातील सं थान सा ीदार ०१ यांची उलट तपासणी सु आहे.
चौकशीकामी िद.१२.०६.२०१६ पयत एकू ण २४ तारखा झा या असू न यातील १९ तारखां चे मानधन .
१,४२,५००/- व वास व खचापोटी . ८५,०००/- असे एकू ण .२,२७,५००/- (अ री . दोन लाख स तावीस
हजार पाचशे मा ) ी. जे. एल. देशपां डे सो. पु णे यां ना लेखाशाखेमाफत अदा करणेत आले आहे.
खाते चौकशी सु झाली यावेळी त कालीन वै क य सं चालक डॉ. भाकरराव हे सादरकत अिधकारी
होते. यांनी वेळोवेळी नोटीस देणे, कागदप े दाखल करणे, िनलं बन भ ताबाबत ताव मा. यव थापन
सिमतीसमोर सादर करणे या कारणा तव ब-याच तारखां ना मु दतवाढ घेतलेली आहे. तसेच दो ही खाते चौकशी
एक ीत (club) नस याने चौकशीकामी थोडा अिधक कालावधी लागू शकतो.
तरी मा. ी. जे .एल. देशपां डे सो. सेवा िनवृ त िज हा धान यायािधश, पु णे यां नी यांचे िद.
१२.०६.२०१६ रोजीचे अजा वये मानधनाचे सं दभात २०तारखा अथवा जा तीत जा त .२,००,०००/- (अ री दोन
ल ) ही मयादा र करणेत यावी. अथवा ती दु पट करणेत यावी. अशी िवनं ती के ली असू न यांचे िवनं ती अजावर
िनणय होणे तव सादर.
मा. अ य महोदय यां नी यव थापन सिमतीसमोर उपरो त माणे सादर कर यात आले या िवषयावर
िदनां क १९.०७.२०१६ रोजी पु ढील माणे अिभ ाय िदलेला आहे.
Read office Note & opinion given by labour dept. By taking into consideration dupth
of enquiry & its nature, request made by the enquiry officer needs to allowed. Furthermore
enquiry officer is conducting two DE of dictors simultaneously. He is coming from pune &
giving his valuable time. Hence the condition of 20 dates or maximum Rs 2,00,000/- is
hurdle. It needs to be relaxed. Enquiry officer is now entitled to get Rs. 12,500/- per sitting
(inclusive all) till decision of enquiry. Accordingly resolution needs to be passed.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- डॉ.बजाज व डॉ.वमा यां चे खाते चौकशीची या ती मोठी आहे.
चौकशीचे कामकाज ि ल ट असु न दोघां चे चौकशी वेगवेगळी करावी लागते. मा. ी.जे.एल. देशपां डे साहेब, पु याहन
येऊन या चौकशी कामी बहमु य वेळ देतात. यांना २० तारखचे . ५,०००/- + . ७,५००/- =१२,५००/- मानधन
ित चौकशी तारखेकरीता दे यात येतात. पू व दे यात आलेली २० तारखची मयादा र क न २० तारखां नं तर ते
चौकशी अहवाल सादर करे पयत ित चौकशी तारखेस .१२,५००/- मानधन देणेबाबत उपरो त तावावर िनणय
होणेस िवनं ती.
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िनणय .५१९

यावर सिव तर चचा होऊन, खाते चौकशी अिधकारी ी.जे .एल.देशपां ड,े पु णे यां चे मानधनाबाबत या
उपरो
तावास त कालीन ि सद य सिमतीचे अ य य व सद य यां ची चि य प दतीने मा यता घे यात
आलेली होती. याची न द घेत असताना सिमतीने असे ठरिवले क , मा. ी.जे .एल. देशपां डे साहे ब, िनवृ त
मु ख िज हा यायािधश, पु णे यां ना डॉ.बजाज व डॉ.वमा यां चे खाते चौकशीकामी पु ढील जा तीत जा त
१० बैठक म येच चौकशी पु ण क न चौकशी अहवाल सादर करावा, अशी िवनं ती करणेत यावी, असे
ठरले.
(कायवाही- .कामगार अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
ी.बाळू िव णू बनसोडे, मदतनीस, ी साई सादालय िवभाग यां चे गैरिश त वतनाबाबत.
तावी.बाळू िव णू बनसोडे, मदतिनस, ी साई सादालय िवभाग हे िद.०१.०७.२०१५ पासू न िद.०३.०९.२०१५ व
िद.१०.०९.२०१५ ते ३०.०९.२०१५ अखेर ८५ िदवस या कालावधीत पु व परवानगीिशवाय व रजा अजािशवाय
कामाव न गैरहजर राहीले आहे. या गंभीर गैरिश त वतनाबाबत ी बाळू बनसोडे यां चेवर ठे व यात आले या
आरोपप ातील आरोपां चा खातेचौकशी िन कश अहवाल िनणयाथ मा.ि सद यीय सिमतीचे िद.०२.०४.२०१६
रोजीचे सभेम ये ताव सादर कर यात आला होता. यावर सिव तर चचा होऊन, ी बाळू िव णू बनसोडे, मदतनीस,
ी साई् सादालय िवभाग यां चे गैरिश त वतनाबाबत यांना खातेचौकशी िन कष अहवालाचे ितसह अं ितम करणे
दाखवा नोटीस देवु न, यांचा लेखी खु लासा मागिव यात यावा व यानं तर अं ितम िनणयाथ ताव सिमतीसमोर सादर
करणेय यावा, असे ठरले होते.
यानु सार ी बाळू बनसोडे. यां ना जा. न. एसएसएस / वशी ७५५ /२०१६ िद. १९/५/२०१६ अ वये
खातेचौकशी अहवाल अं ितम कारणे दाखवा नोटीस काढ यात आलेली होती. यावर ी बनसोडे यां नी िदनां क
२४/५/२०१६ रोजीचे प ा वये खु लासा सादर के ला आहे. यात यांना ‘‘व रल िवषयास अनु स न कारणे िवनं ती अज
करतो क िद. ०१/०७/२०१५ ते िद. ०३/०९/२०१५ व िद. १०/९/२०१५ ते ३०/०९/२०१५ अखेर ८५ िदवस या
कालावधीत परवानगी िशवाय व रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर होतो. कारण माझी मानिसक ि थती बरोबर
नस यामु ळे मी कोणां सं गे ही बोलु शकत न हतो. कारण माझे असे काही नाजु क कारण आहे. क कोणालाही सां गू
शकत न हतो. िकं वा माझी िवचार कर याची मता न हती. कारण माझी मनि थती बरोबर नस यामु ळे मला
घर यांनी घरघु ती उपचार के ले. यानं तर मला थोडेसे बरे वाटले. यानं तर मी कामावर हजर झालो. तरी यापू ढे चू क
मा या कडू न पु हा होणार नाही. अशी मी आपणास वाही देतो. तरी मेहसीन साहेबां नी मला एक वेळ सं धी ावी. ही
न तेची िवनं ती करतो. यापू ढे मा या हातु न असे गैरवतन घड यास आपण ाल ती िश ेस मी पा राहील.’’ अशी
िवनं ती के ली आहे.
गैरवतनात दोषी असले या कमचा-यां स ी साईबाबा सं सथान
् िव व त यव था (िशड ) सेवा (िश त
आिण अपील) िविनमय, २०१३ करण ३ कलम ५ अ वये िकरकोळ दं डा मक कारवाया अं तगत
(१)
ठपका ठे वणे,
(२)
पदो नती रोखणे,
(३)
याने हयगय, िकं वा आदेश भं ग या कारणामु ळे सं थानाचे आिथक नु कसान के ले अस यास ते यां या
वेतनातू न वसू ल करणे,
(४)
वेतनवाढ रोखु न धरणे,
(५)
िविनिद कालावधीसाठी वेतना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करणे आिण अशा घटी या
कालावधीत सं थाना या कमचा-याला वेतनवाढ िमळे ल िकं वा कसे आिण असा कालावधी समा त
झा यानं तर या या वेतनवाढी लां बणीवर टाक यावर अशा घटचा प रणाम होईल िकं वा नाही या सं बं धी
पु ढील िनदश देणे
(६)
समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकं वा सेवे या खाल या ट यात घट करणे, सवसामा यपणे याचा अथ
सं थाना या कमचा-या या समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकं वा सेवा यामधील पदो नतीवरील ितबं ध
असा होतो. येथू न या या थानात घट होईल तसेच सं थाना या कमचा-याची समय ेणीतील वेतन ेणी,
पद िकं वा सेवेत या थानातू न आिण सेवाजे ठतेतु न घट झाली या थानात िकं वा सेवाजे ठतेत पु न थापना
कोण या अटीवर होईल यासं बधी पु ढील िनदश िदली जातील िकं वा सेवाजे ठतेत कोण या अटीवर होईल
यासं बधी पु ढील िनदश िदली जातील िकं वा नाही.
मोठया दं डा मक कारवाया अं तगत
(७)
स तीची सेवा िनवृ ती,
(८)
सेवेतू न काढू न टाकणे िकं वा बडतफ करणे,
मा कोणतेही अिधकृ त काम कर यासाठी ेरणा िकं वा ब ीस हणू न कायदेिशर मोबद या यित र त
सं थाना या कमचा-याने कोणतीही य तीकडू न आिथक लाभ ि वकार के याचा आरोप िस द झाला तर खं ड (७)
िकं वा (८) म ये नमू द के लेली दं डा मक कारवाई लादली जाऊ शकते.
व रल िश ेपैक एक िश ा देणेची तरतू द आहे.
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िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- सबब, ी बाळू िव णू बनसोडे, मदतनीस, ी साई सादालय िवभाग यां चे
गैरिश त वतनाबाबत यांना दे यात आलेला अं ितम कारणे दाखवा नोटीसीस अनु स न यां नी शेवटची सं धी दयावी
असा खु लासा िदला आहे. तरी ी.बनसोडे यां नी िदले या खु लाशाचा िवचार करता यांना दयावयाचे िश ेबाबत
िनणय होणेकामी ताव मा.ि सद यीय सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणेस मा यता असावी ही िवनं ती.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५२० यावर सिव तर चचा होऊन, ी.बाळू िव णू बनसोडे, मदतनीस, ी साई सादालय िवभाग यां चे गैरिश त
वतनाबाबत यांना दे यात आले या अं ितम कारणे दाखवा नोटीसीस अनु स न यां नी शे वटची सं धी
दयावी असा खु लासा िदला आहे. सबब सहानु भतू ी या ीकोनातू न ी.बाळू िव णू बनसोडे, मदतनीस,
ी साई सादालय िवभाग यां ना यां चे कामात सु धारणा होणेसाठी शेवटची सं धी दे यात यावी. परं तु
यापु व ी.बाळू िव णू बनसोडे, मदतनीस यां ना मानिसक ि थती िठक असलेबाबत मा.िज हा श य
िचिक सक, अहमदनगर यां चेकडू न दाखला सादर करणेस कळिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .कामगार अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
मा.उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद येथे ी साईबाबा सं थानचे पॅनलवर ॲड होके ट हणू न
िनयु करणेकामी अज के ले या ॲड होके टची मु लाखत घेणेबाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद.२७/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .४२० नु सार सं थान सं बं धीत के सेस चालू
असले या िविवध मा. यायालयां म ये पु व या यव थापन सिमतीने वेळोवेळी मं जू र के ले या ठरावां नु सार नेमणू क
कर यात आलेले अॅड होके ट् स सं थान या पॅनलवर ठे वणेत येऊन, यापु ढे आव यक या सव मा. यायालयाम ये ी
साईबाबा सं थानचे वतीने काम पहाणेसाठी सं थान अॅड होके ट पॅनलवर, अॅड होके ट हणू न िनयु ती करणेकामी
तावात नमु द के ले या िनयमावलीम ये दु ती करणेत येऊन, या िनयमावलीस मा यता दे यात आली होती. यास
अनु स न मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद, येथे ी साईबाबा सं थानचे पॅनलवर अॅड होके ट िनयु ती
करणेकामी िद.२१/०१/२०१६ रोजीचे दै.सामाना म ये व सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात िस द कर यात आली
होती. व अज कर याची मु दत िद. १०/०२/२०१६ अखेर ठे व यता आली होती. यानु सार पाच अॅड होके टचे अज
सं सथानला
्
ा त झाले आहे.
तसेच अॅड होके ट ी िशवकु मार काशीनाथराव मथपती व अॅड होके ट ी सु रेश पी. सालगर यां नी मा. उ च
यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद, येथे ी साईबाबा सं थानचे पॅनलवर अॅड होके ट हणू न िनयु ती करणेकामी
सं दभ य अजाने िवनं ती के ली आहे. अॅड होके ट ी िशवकु मार काशीनाथराव मथपती व अॅड होके ट ी सु रेश पी.
सालगर यां चे अज सं थानने ठरवू न िदले या मु दती या िद.१०/०२/२०१६ नं तर ा त झालेले आहे यामु ळे यांचे
िवनं ती अजाचा िवचार करावा िकं वा कसे याबाबतचे िनणया करीता यव थापन सिमतीचे सभेपु ढील िटपणी तयार
के ली होती, सदरचे िटपणीवर मा. अ य साहेब यां चेशी िद. २१/०५/२०१६ रोजी चचा के ली असता यांनी सदर
िटपणीवर “The applications received for panel Advocates after fixed date also be accepted & all
applications be placed before the committee”. असा शेरा नमु द के ला आहे. तसेच पु ढील िमट गचे वेळी
अजदारां ना मु लाखतीसाठी बोलिव यात यावे असे त डी सां गीतले आहे.
तरी सोबत जोडले या प रिश ट अ म ये नमु द के ले या ७ अॅड होके टची मु लाखत घेवू न सं थानचे
औरं गाबाद येथील पॅनलवर अॅड होके ट हणू न नेमणू क देणेसाठी सादर.
िनणय .५२१ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , मा.उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद येथे ी साईबाबा
सं थानचे पॅनलवर ॲड होके ट हणू न िनयु होणेसाठी फारच कमी अज ा झालेले आहेत. यामु ळे
सदरहकामी जा तीत जा त यापक माणात फेर जािहरात िस द करणेत येऊन, अजाची मागणी करणेत
यावी.
(कायवाही- .िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
ॲड होके ट ी.आर.एन.धोड यां ची ी साईबाबा मं िदर दशन रां ग व मं िदर प रसर पु निवकास क पाचे
खचास मा यता िमळणेकामी मा.उ च यायालयाची मा यता घेणेबाबतचे िस हील ॲ लीके शनची वक ल
फ अदा करणेबाबत.
तावमा. ि सद य सिमतीचे िद. २६/०६/२०१४ रोजीचे सभेतील िवषय नं .४ अ वये ी साईबाबा मं िदर दशन रां ग व मं िदर
प रसर पु निवकास क पाबाबत. (सादरीकरण व चचा) िवषय बां धकाम िवभागा माफत सादर कर यात आला होता,
स या कमी पडत असलेली दशन रां गेची सु िवधा व िद. ०१ ऑ टोबर २०१७ पासू न ी साईबाबा महासमाधी
शता दी वषास सु वात होणार अस याने त पु व भ ां ना दशन रां गेची सु िवधा िनमाण करणे आव यक आहे. यावर
सिव तर चचा होऊन, तािवतकामी सं थान विकलामाफत अज सादर करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा. खं डपीठाने िनदशीत के या माणे माणे पु ढील कायवाही करणेत
यावी, असे ठरले.
तुतचे िनणयास अनु स न िद. ०९/०८/२०१४ रोजी ी आर.एन.धोड यां ना व इतर ॲड होके ट यां ना प
देऊन करणी िसिनअर कौ सील हणू न काम पहाणे तसेच आकारणेत येणारे वक ल फ बाबत कळिवणेत यावे अशी
िवनं ती के लेली होती. यानं तर िद. १२/०८/२०१४ रोजी िस हील अजाचा क चा मसु दा अॅड होके ट ी आर.एन.
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धोड यां नी टेनोला िड टे ट के ला मा याकामी ी होन ॲड होके ट, ी धोड ॲड होके ट, िकं वा ी शहा ॲड होके ट
यां चे पैक एकाची नेमणू क करणेकामी काही कालावधी गेलेनं तर िद. ०२/०९/२०१४ चे िटपणीस अनु स न अॅड. ी
आर.एन.धोड, िसिनअर कौ सील औरं गाबाद यां ना जा. . एसएसएस वशी- िवधी/२८७४/२०१४ िद. १३/०९/२०१४
रोजीचे प ाने िस हील अॅ लीके शन मसु दा तयार क न देणेस िवनं ती कर यात आली होती. यानु सार
िद.२४/०९/२०१४ रोजी ॲङ ी आर.एन.धोड यां नी िस हील अजाचा मसु दा तयार क न ई मेलवर पाठिवला तसेच
िद.२२/०९/२०१४ रोजी तु तचे िस हील ॲ लीके शनची वक ल फ कामी र कम . १,५०,०००/- मा चे िबल
पाठिवले होते. (सदर प िद. ०६/१०/२०१४ रोजी सं थानला ा झाले आहे.)
मा.उ च यायालय खं डपीठ, औरं गाबाद येथील ॲड होके ट यां ना आता पावेतो र कम पये २०,०००/मा ित के स माणे वक ल फ अदा के लेली आहे. वक ल फ बाबत मा.उ च यायालय मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद
येथील वक लां ना िनि त िकती वक ल फ ावयाची याबाबत तसेच िसिनअर कौि सलची वक ल फ अदा
करणेबाबत िनि त धोरण ठरलेले नाही.
तू त िसि हल अजात अॅड. ी आर.एन.धोड, यां नी िस हील ॲ लीके शनचे वक ल फ चे बील र कम .
१,५०,०००/- िमळणेबाबत िवनं ती के ली आहे. सदरचे बील ा ट ग, टेनो चाजस, लरीकल चाजस, कॉ फर स
चाजस, झेरॉ स, टेलीफोन, फॅ स, ॅ हल ग व ई-मेल या कामासाठी मागणी के ले आहे. ॲड. ी आर.एन. धोड हे
िसिनअर कौ सील वक ल अस याने व िस हील ॲ लीके शनची र कम . ३४०.२० कोटी अस याने ॲड. ी
आर.एन.धोड यां ना र कम .१,५०,०००/- वक ल फ अदा करणेबाबचे िनणयाथ सदरचा िवषय िद. ०९/१२/२०१४
रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेपु ढे सादर कर यात आला होता. यावर सिव तर चचा होवू न खालील माणे िनणय
झालेला आहे.
“उपरो
तावावर सिव तर चचा होऊन, ॲड होके ट ी आर.एन.धोड यां नी मागणी के ले या वक ल फ
म ये सवलत िमळावी, यासाठी साईबाबा सं थान ही धमदाय सं था अस यामु ळे सवलतीची फ कळवावी अशा
आशयाचे िवनं ती प यां ना दे यात यावे, असे ठरले.”
तु तचे िनणयास अनु स न ॲड होके ट ी आर.एन.धोड यां ना जा. . एसएसएस वशी-िवधी/५५४९/
२०१५ िद.०९/०२/२०१५ चे प ाने सवलतीची वक ल फ कळिव याबाबत िवनं ती कर यात आली होती.
ॲड होके ट ी आर.एन.धोड यां नी िद. २२/०२/२०१५ रोजीचे प ाने As per your letter, you are requested
to send the fees as reasonable as you may deem fit असे नमु द के ले आहे.
तुतचे प ास अनु स न िद .०५/१२/२०१५ रोजीचे मं जू र िटपणीने ी साईबाबा मं िदर दशन रां ग व मं िदर
प रसर पु निवकास क पाचे खचास मा यता िमळणेकामी बाबतचे िस हील ॲ लीके शन नं. १२३४७/२०१४ चे
वक ल फ कामी ॲड होके ट ी आर.एन.धोड यां ना र कम .१०,०००/- अदा करणेस मा यता घेवू न जा. .
एसएसएस/ वशी-िवधी/ ६८६९/ २०१६ िद.१४/०३/२०१६ ने भारतीय टेट बॅ ं के चा चेक .६१४८४३
नं
िद.
१२/०२/२०१६ ने . ९०००/- व टी.डी.एस. पावती . १०००/- दे यात आली आहे.
आता अॅड होके ट ी आर.एन.धोड यां नी िद.१०/०४/२०१६ रोजीचे प ाने ( ा त िद. ०६/०५/२०१६)
िस हील अॅ लीके शन नं. १२३४७/२०१४ म ये वक ल फ पोटी र कम . ७५,०००/- ची मागणी के ली आहे. तसेच
वेळोवेळी यांनी र कम . १०,०००/- वक ल फ अदा के याबाबत नाराजीही बोलू न दाखवीली आहे, तसेच आता
िसिनअर कौ सील अस याने या माणे वक ल फ अदा करावी अशी त डी िवनं तीही यांनी के ली आहे.
तरी उपरो सव प र थीतीचा िवचार करता व मा. ि सद य सिमतीचे सभेत झाले या िनणयास अनु स न
ी साईबाबा मं िदर दशन रां ग व मं िदर प रसर पु निवकास क पाचे खचास मा यता िमळणेबाबतचे िस हील
ॲ लीके शन नं.१२३४७/२०१४ म ये यापु व िदलेली र कम . १०,०००/- वजा जाता र कम . ६५,०००/वक ल फ कामी ॲड होके ट ी आर.एन.धोड यां ना चेक/ डी.डी. अदा करणेचे िनणयाथ सादर.
िनणय .५२२ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे अॅड होके ट ी आर.एन.धोड यां नी
िद.१०/०४/२०१६ रोजीचे प ा वये मागणी के लेली .७५,०००/- मा वक ल फ दे यास मा यता दे यात
आली. तसेच यां ना यापु व िदलेली र कम .१०,०००/- मा वजा जाता उव रत र कम .६५,०००/मा वक ल फ अदा करणेत यावी, असे ठरले .
(कायवाही- .िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
िशड येथील ी साईबाबा मं िदरास रा ीय एका मता मं िदर हणू न घोिषत कर याबाबत महारा ् शासन
यां चे िद.२१/१२/२०१५ रोजीचे प ाबाबत.
तावमहारा शासनाचे उपरो त सं दभ य प ा वये– क शासना या िद. ०४/०९/२०१५ रोजी या ा त झाले या ी
िदगं बर नाईक, सं योजक, रा िहत मं च, पणजी गोवा यां चे िशड येथील ी साईबाबा मं िदरास रा ीय एका मता मं िदर
हणू न घेिषत कर याचे प ाबाबत अिभ ाय मािगव यात आलेला आहे.
ी िदगं बर बी.नाईक, सं योजक, रा िहत मं च, पणजी, गोवा यां नी मा. महामिहम रा पती यां ना िशड चे ी
साईबाबां चे मं िदरास “रा ीय एका मता” मं िदर हणू न घोिषत करणेबाबत िवनं ती के लेली आहे. ी नाईक यां नी
आप या प ाम ये असे नमू द के ले आहे क, सन १९४७ चे भारता या सवातं यानं तर सन १९५० म ये भारतीय
सं िवधान हे धमिनरपे ता व एका मता या आधारावर तयार क न अं मलात आणले आहे. िशड म ये ी साईबाबां नी
सन १८५८ ते १९१८ चे महािनवाणापयत अवघे ६० वष धमिनरपे तेची व रा ीय एका मतेचीच िशकवण िदलेली
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आहे. याबाबत पु पु त चे ीस यसाईबाबा यां नीही असे माणले आहे क , धमिनरपे तेची सु वात भारतात सव थम
िशड चे ी साईबाबा यां नीच िशकिवली व पु ढे याच आधारावर भारतीय सं िवधानाचे िलखान झाले आहे. ी
साईबाबां चे वेगळे पणाबाबत ऐकू ण याकाळाम ये लोकमा य बाळ गं गाधर िटळक हे देखील िशड येथे ी
साईबाबां ची भेट घे याकरीता आले होते. याच माणे माजी पं त धान मा. ी. पी. ही. नरिसं हराव व इतर अनेक
यातनाम भारतातील व पररा ाचे य ती व करोडो साईभ त िशड येथे येऊन ी साईबाबां चे दशन घेऊन गेलेले
असू न िनयमीतपणे येत आहेत. चे नई (तमीळनाडू ) येथील साईभ त ी के . ही. रमणी यां चे पये ११२ कोट चे
देणगीतू न िशड येथे भ तांचे राह याकरीता साई आ म इमारत बां ध ु न साकार यात आलेली आहे. ी साईबाबां नी
आप या साईभ तांचे िजवणाम ये अनेक असे चम कार घडवू न आणलेले आहे त, याबाबतचे उ तर आप या
आधु िनक िव ानाकडे नाही.
सव धमाचे व पं थाचे लोकां नी िशड येथे ी साईाबाबां चे दशन घेत यामु ळे ख-या अथाने ी साईबाबां चे
मं िदर हे रा ीय एका मतेचे ितक बनले आहे. यावेळी एखादा य ती ी साईबाबां वरील देने साईभ त होतो
यावेळी तो खरा माणू स, अिहं सा व शां ती ि य होते.
भारताम ये काही लोक धमाचा आप या वतः या फाय ासाठी गेरवापर करत आहेत असा िन कष आहे.
आता आप या धमिनरपे भारत देशाची ितमा जगाला दाखिव यासाठी धमिनरपे िवचारसरणी व धमिनरपे
चळवळीची गरज आहे. िशड येथील ी साईबाबां चे मं िदाला “रा ीय एका मता” मं िदर जािहर करणे हणजे या
िदशेने पिहली पायरी आहे. मराठी भाषेम ये नैसिगक र या “साई” या श दाचे प “सावजिनक ई वर” असे आहे.
याचा अर् थ सवाचा ई वर, िशड चे ी साईबाबा हे ख-या अथाने सवाचे दैवत आहे. देवाची या या हणजे जे
आप या भ तां या हाके ला धावू न येतात या या येत िशड चे ी साईबाबा हे खरे उतरले आहेत.
वरील सव टीकोणातू न िवचार करता मा. महामिहम रा पती यां नी िशड येथील ी साईबाबां चे मंिदराला
रा ीय एका मता मं िदर जािहर करावे अशी िवनं ती के लेली आहे.
ी साईबाबां चे मंिदराला रा ीय एका मता मं िदर जािहर हावे याकामी सं थानचे मं िदर िवभाग, काशने
िवभाग, जनसं पक िवभागाकडे मािहती मागिव यात आली होती. जनसं पक िवभागाने मािहती िनरं क कळिवली आहे.
तसेच मं िदर िवभागाने िद. ४/४/२०१६ रोजीचे प ाने मं िदरात साजरे होणारे सन / उ सवाची मािहती पु ढील
माणे िदली आहे. गु ढीपाडवा, ी रामनवमी उ सव, कै . भाऊमहाराज कुं भार पु यितथी, आषाढी एकादशी, ी
गु पौिणमा उ सव, ी सं त नामदेव महाराज पु यितथी, ी सं त सावता महाराज पु यितथी, ी कृ ण ज म गोकु ळ
अ टमी, गोपालकाला, ी गणेश चतु थ , ी पु यितथी उ सव, कोजागीरी पौण मा, ल मी पु जन, काितक एकादशी,
तु लसी िववाह, ी सं तकवी दासगणू महाराज पु यितथी, ी द त जयं ती, ी सं त नरहरी महाराज पु यितथी, ी सं त
समथ रामदास नवमी, ी सं त तु काराम बीज, ी सं त एकानाथ महाराज ष ठी, महािशवरा , होळी पौण मा, रं गपं चमी
हे सन / उ सव साजरे कर यात येत अस याचे कळिवले आहे.
काशने िवभागाने – ी साईबाबा यां या अवतारकाळात, िशड येथील यां या वा त यात, “फाटकतु टक नेसतो रे, मन मानेल तेथ बसतो रे ; प र हांड िगळू िन असतो रे !” असे हणत असत, यां या या उ तीची
य ानु भू ती यां या थम अवतरणदशनापासू नच येऊ लागली होती. ी साईबाबां या य आशीवादाने कै . ी
गोिवं द रघु नाथ दाभोलकर उफ हेमाडपं त दारा िलिखत ी साईस च रता या ४ या अ यायात याचे य दश वणन
वाचावयास िमळते, ते हापासू न महासमाधी घेईपयत ी साईबाबां नी आप या ज माचा, जातीधमाचा, माता-िपता
आ त सखाबं ध ू गणगोत आद चा कोणालाही मागमू स लागू िदला नाही. कारण यांचा अवतार हा सकल जनां या
क याणासाठी होता.
ी साईबाबां या या अवतारािवषयी िलिहतां ना ी साईबाबां या ग यातील ताईत हणू न ओळखले गेलेले
ी साईबाबां चे िन सीम भ त सॉिलिसटर ी ह र िसताराम उफ काकासाहेब िद ीत हणतात, “.. महाराज मु ळचे
कोण, हे िन चया मक सां गता येत नाही. िकं बहना यां या िक येक भ तां या मान या माणे ते ‘अयोिनज’ होते क
काय, हेही सां गता येत नाही. महाराजां ना अयोिनज मानणे हे भ तेतरां या टीला अश य वाटे ल; पण हे तुत
लेखकाला वाटत नाही...” या आप या मता दारे काकासाहेब दी ीतां ना हेच सु चवायचे आहे क, ी साईबाबा हे
कोणा एका िविश ट जातीधमापु रते, ां तापु रते मयािदत नवहे त, े तर यांचे अवतारकाय हे सकलजनां या
क याणासाठी होते.
ी साईबाबांची िशकवण ही मी-तूं पणाची भेद ती न ट क न अभे थीती िनमाण करणारी आहे. हणू नच
ी साईबाबा हणत, “...तु हा आ हामधील िभं त ! पाडू णीटाका पहा सम त ! मग जा या ये याचा माग श त!
अितिनधा त होईल !!..” येवढेच न हे, तर यांनी सांगू न ठे वले आहे, “ माझा माणू स देशावर ! असो कां हजार कोस
दू र! आणीन जसे िचं डीयां चे पोर ! बां ध ू न दोन पायां स!!.. कु ठही असा कां हीही करा ! एवढ पु ण सदैव मरा ! क
तु म या इ थंभू त कृ ती या खबरा ! मज िनरं तरा लागती !!” बाबां या या वचनो त ची अनुभू ती साता समु ापारही येत
अस यानेच देशोदेशीचे लोक धम जात पं थ- ां त बाजू ला ठे वू न ी साईबाबां यादशनाथ िशड त येत आहे त. यां या
चरणी नतम तक होवू न, हणत आहे, “ भू-खेचर यापू णी अवघे ह कमली राहासी ! त ची द त देव तु िशड राहणी
पावसी ! राहणी येथे अ य ही तु भ तां तव पावसी ! िनरसू णीया सं कटा दासा अनु भव दावीसी! ...” हणू नच ी
साईबाबा हे सकलां चा देव अस याची िनतां त भावणा साई अवतारकालीन लोकमा य िटळकां चे सहकारी दादासाहेब
खापड, ता यासाहेब नु लकर, बापु साहेब बु ी, नानासाहेब चां दोरकर, डॉ.पं िडत, डॉ.िप ले, बाळाराम धु रं धर, सपटणेकर
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वक ल आदी उ च िव ािवभू िषत, ीमं त व आपाप या काय े ात उ चपद थ असले या साईभ तांची होती; तीच
भावना नं तर या काळातील साईभ तांची िनरं तर राहीली अस याचे कळिवले आहे.
तरी ी साईबाबां चे सन २०१७-२०१८ चे समाधी शता दी या पा वभु मीवर ी साईबाबां चे समाधी मं िदर
हे रा ीय एका मता मं िदर हणू न घोषीत होणेकामी शासनास ताव सादर करणेचे मा यतेसाठी सादर.
िनणय .५२३ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबां चे समाधी मं िदर हे रा ीय एका मता मं िदर हणू न
घोषीत के यास ढी- परं परे नु सार मं िदराम ये होणा या पु ज-ािवधीवर बं धने तयार होतील, यामु ळे भ ां या
भावना दु खाव या जातील, याचा िवचार करता, ी साईबाबां चे समाधी मं िदर हे रा ीय एका मता मं िदर
हणू न घोषीत न करता या मं िदरास आय.एस.ओ. दजा ा करणेसाठी कायवाही करणेत यावी.
(कायवाही- .िवधी अिधकारी/ मं िदर िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
मे.के .आर.आर.इ ा ा.िल., है ाबाद या कं पनी िव द तसेच कं पनीचे डायरे टस असे एकू ण ९
लोकां िव द मे.िस हील ज ज िसिनअर िड हीजन यां चे कोटात दावा दाखल करणे तसेच याकामी येणारे
टॅ प व ोसेस फ , वक ल फ अदा करणेबाबत.
तावमा. ि सद य सिमतीचे िद. ०६/११/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय . ९४५ अ वये सं थानचे िनयोजीत साईगाडन
क पांतगत िस हील वक कामाचे ठे केदार मे. के .आर.आर. इं ा ा. िल. है ाबाद यां चेकडू न उवरीत दं डाची र कम
वसु ल करणेकामी लवाद दाखल करणेत यावे असे ठरले. तुत ठरावा नु सार अॅड होके ट ी एस.डी.कु लकण यां ना
मे. के .आर.आर. इं ा ोजे ट् स ा. िल यां चेशी झालेला प यवहार व करारनामा व इतर कागदप दाखवले यावर
अॅड होके ट ी एस.डी.कु लकण यां नी िद. १३/०२/२०१५ रोजीचे प ाने लेखी कायदेशीर मत खालील माणे िदले
आहे.
“मी यापु व अनेकवेळा अरिब े शन लॉज कोण याही करारात ठे वू नका असे सं थानला व सं थान या
अिधका-यां ना सां गीतले आहे, मा या मते अरिब ेशन लॉजचा करारभं ग करणा-या कॉ ॅ टरला फायदा होते.
अरिब ेटर पु ढे चौकशी चालू असतां ना मोठे माणात खच होतो अरिब टरची
े फ पण भरपू र असते, अरिब ेशन
लॉज मु ळे िवनाकारण ास होते, अरिब ेटरचे िनणयानं तर सु दा िस हील कोटात रे फर स अरिब ेशन लॉज नु सार
होवू शकतो.
माझे प ट मत आहे क , अरिब ेशन लॉज कोण याही करारात ठे वणे सं थान या िहताचे नाही. वादाचे
िनराकरण सं थानचे मु यकायालय येथे आहे, याकोटात होणे जा त सोईचे व िहताचे आहे. तुतचे करणात
सं बं धीत ठे केदार आता बराच कालावधी लोटलेनं तर अरिब ेटरची मागणी करत आहे. ठे केदाराची मागणी लॉज नं.
१२.४ नु सार आता मु दतीत नाही. मी के .आर.आर. यां चे िद. ०५/०१/२०१५ चे प पािहले या प ात या गो टी
यांनी कथीत के या आहेत याव न यांना सं बं धीत करण लं बीत करावयाचे आहे. सं बं धीत ठे केदारां नी या
त ारी खु प मोठ् या िवलं बानं तर के ले या आहेत. या मु दतीत नाही हणू न के .आर.आर. यां ना प ट नोटीस देवू न
िस हील कोटात जाणे यो य होईल, अथात सं बं धीत ठे केदार अरिब ेशन लॉजचा गैरवापर क न करण लं बीत
करणेचा य न करील सं बं धीत तारीख ०५/०१/२०१५ चे प अ यंत चाना पणे ठे केदाराने िदले आहे. यास सु प ट
उ तर सं थानने ावे.
मी सं बं धीत खु लासा माझे समोर आले या कागदप ानु सार तसेच झाले या कराराचे अवलोकन क न
िदलेला आहे. यापु व नोटीसा पण सं थानमाफत सं बं धीतां ना पाठिवले याआहेत.”
अॅड होके ट ी एस.डी.कु लकण यां चे लेखी मागदशनावर िद. १०/१२/२०१५ रोजी फे र िटपणी सादर क न
मे. के .आर.आर. यां चे िव द लवाद दाखल न करता िस हील कोटात दावा दाखल करणेस मा. कायकारी अिधकारी
साहेब यां ची मा यता िमळालेली आहे. यानु सार जा. . एसएसएस वशी-िवधी/५७२४/२०१५ िद.१५/०१/२०१६
अ वये अॅड होके ट ी एस.डी.कु लकण यां ना दावा तयार क न देणेबाबत िवनं ती के ली होती. यांनी िद.
२२/०४/२०१६ रोजीचे प ाने दावा तयार क न िदला आहे. अॅड होके ट ी एस.डी. कु लकण यां नी िदले या प ात
खालील माणे नमु द के ले आहे.
“ तुतचे दा यात सव सं चालकां ना सामील करणे आवश्यक आहे, सं बं धीत कं पनी कशा आव थेत आहे,
यांचेकडे काय ॉपट आहे, याची मािहती िमळत नाही. मु ळ करार ३०,९५,२७,६६६/- या र कमेचा आहे
आिकटे ट माथू न कापरे या कं पनीने आरबी ेशन लॉज नु सार व यांना असले या अिधकारानु सार
.२,११,०५,७४८/- एवढी र कम नु कसान भरपाईची दाखवीलेली आहे. करारानु सार व प र थीती नु सार
.०८,७१,२५,७४८/- एवढी र कम दा यात मागीतलेली आहे. काय ानु सार जा तीत जा त टॅ प .३,००,०००/चा दा या लागतो, दा याचे कामी टॅ पची र कम .३,००,०००/- तसेच एकु ण ९ ितवादी यां चे ोसेसचा खच,
टायप ग, झेरॉ स हा वेगळा असेल या के सचे कामी शेड् यु ल माणे वक ल फ सु मारे . ५,००,०००/- चे आसपास
होते तरी सं बं धीत नोट माणे पु ढील कारवाई करवाई हावी” अशी िवनं ती अॅड होके ट ी एस.डी.कु लकण यां नी
के ली आहे.
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तरी खालील मु ावर िनणय होणेसाठी सादर.
१)
मे. के .आर.आर. इं ा ोजे ट् स ा. िल. या कं पनी िव द तसेच कं पनीचे डायरे टस असे एकु ण ९ लोकां
िव द लवाद दाखल करणे एैवजी मे. िस हील ज ज िसिनअर िड हीजन यां चे कोटात िस हील दावा
दाखल करणेस मा यता.
२)
दावा दाखल करणेकामी मा. कोटात जमा करावयाची टॅ प ड् यु टीची र कम . ३,००,०००/- चे खचास
मा यता.
३)
सदर दा यास ोसेस फ र कम पये १०,०००/- रोखीने खच करणेस मा यता.
४)
सदर दा याचे कामकाज पहाणे कामी अॅड होके ट ी एस.डी.कु लकण यां ची वक ल फ सु मारे .
५,००,०००/- चे आसपास अदा करणेस मा यता.
िनणय .५२४ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.के .आर.आर.इ ा ा.िल., है ाबाद या कं पनी िव द तसेच कं पनीचे
डायरे टस असे एकू ण ९ लोकां िव द मे.िस हील ज ज िसिनअर िड हीजन यां चे कोटात दावा दाखल
करणेबाबत या उपरो
तावावर मा.ॲङ तथा सॉिलिसटर मोहन जयकर, सद य यां चा अिभ ाय घे यात
येऊन, यां या अिभ ायासह सदरह ताव फेरसादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
ी साईबाबा सं थानचे वॉटर ऑिडट करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:अ.नं.

कलम/
तरतु द
मां क

कलम/ तरतु दीचे
शीषक

पोटकलम/
उपकलम
मां क

०१

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

१

०२

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

२ (झ)

०३

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

६

०४

२१

िव व त यव था
िनधीचा िविनयोग

१( )

तरतू द
रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास
अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व
कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व
थेनु सार धािमक िवधी पू जा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत
कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे,
भ तगणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे
आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये
असतील.
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज
यां चे यो य कारे यव थापन, दे खभाल व शासन कर या या
योजनां साठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
या अिधिनयमा या तरतु दीस अधीन राहन, सिमतीला या
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी
आव यक ते सव अिधकार असतील.
भ तां या िनवासासाठी व यां या उपयोगासाठी िव ामगृ हे बां धणे
व यांची देखभाल करणे.

तावना:- स ि थतीत सं थानकरीता िशड सं थान, कनकु री व िपं पळवाडी या सं यु त पाणी पु रवठा
योजने या मौजे कनकु री ह ीतील पाणी साठवण तलावातु न पाणी पु रवठा कर यात येत आहे. सन १९९५ पासू न
सदरची पाणी पु रवठा योजना कायाि वत करणेत आलेली आहे. या िठकाणी पाणी साठिवणेसाठी तीन साठवण
तलावां ची िनिमती कर यात आलेली असू न, यांची साठवण मता ३३२ एम.एल. इतक आहे.
सदर साठवण तलावात जलसं पदा (पाटबं धारे) िवभागाकडू न गोदावरी/दारणा नदी, गोदावरी उजवा तट
कालवा या दारे शासन मं जु रीनु सार पाणी पु रवठा आवतन दे यात येत आहे. याबाबत नािशक पाटबं धारे िवभाग,
नािशक यां चेकडु न ५३.३२०५ एम.सी.एफ.टी वािषक पाणी साठा मं जु र आहे.
सदरह योजनेतू न मौजे कनकु री, िपं पळवाडी या गावां सह सं थान प रसर, ी साई सादालय, िविवध
भ तिनवास थाने, शै िणक सं कु ले यासह कमचारी वसाहती, न याने झालेले साईआ म क प भाग ०१ व भाग ०२
तसेच ०३ कमचारी हौिसं ग सोसायटी, िशड पोलीस टेशन या िठकाणी पाणी पु रवठा कर यात येत आहे. स ि थतीत
सं थानचा दैनं िदन पाणी वापर हा अं दाजे सरासरी ३५ लाख िलटस ते ४० लाख िलटस इतका झालेला आहे. गद चे
कालावधी सदरचा पाणी वापर हा यापे ाही जा त होत आहे. सं थानचा वाढता याप ल ात घेता, कनकु री साठवण
तलाव येथु न होणारा पाणी पु रवठा कमी पडत आहे. मागील दोन ते तीन वषापासू न पज यमान कमी होत असलेने
धरणात पु रेसा पाणीसाठा उपल ध होत नस याने जलसं पदा (पाटबं धारे) िवभागाकडू न रोटेशन कालावधीत वाढ
कर यात आलेली आहे. जलसं पदा (पाटबं धारे) िवभागाकडू न अडीच ते तीन मिह यातु न रोटेशन (आवतन) देणेत येत
अस याने सं थान साठवण तलावातील पाणी कमी पडत आहे. याकरीता भाडो ी टॅकर दारे पाणी उपल ध क न
यावे लागत आहे.
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सं थानचा वाढता पाणी वापर ल ात घेता, जलसं पदा (पाटबं धारे) िवभागाकडु न आवतन (रोटेशन)
कालावधीत पु रिव यात येणारे पाणी जा तीत-जा त िदवस पु रिवणे गरजेचे आहे. याकरीता उपल ध पाणीसाठयाचे
यो य िनयोजन होवू न पाणी वापर काटकसरीने करणे गरजेचे आहे.
ताव:- ी गु पौिणमा उ सव २०१६ करीता मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां चे उपि थतीत आयोिजत
िमट गम ये मा.कायकारी अिधकारी साहेब यांनी सं थानचा वाढता पाणी वापर ल ात घेता याबाबत सं थानचे वॉटर
ऑिडट करणेबाबत सु चना िदले या आहेत. यानु सार महारा शासनाची धरणे, साठवण तलाव, नदया इ.
िठकाण या पा याचे ऑिडट करणारी शासिकय सं था वा मी यां चेकडे मा.उपकायकारी अिधकारी साहेब यांनी
दु र वनीव न चौकशी के ली असता, यांनी सं थानचे वॉटर ऑिडट करणेची तयारी दशिवलेली आहे.
िवभागाचे प ट मत:- स ि थतीतील पाणी टं चाई, सं थानचा वाढता पाणी वापर ल ात घेता, जलसं पदा
(पाटबं धारे) िवभागाकडु न आवतन (रोटेशन) कालावधीत पु रिव यात येणारे पाणी जा तीत-जा त िदवस पु रिवणे
गरजेचे आहे. याकरीता उपल ध पाणीसाठयाचे यो य िनयोजन होवू न पाणी वापर काटकसरीने करणे गरजेचे आहे.
याकरीता पा याचे ऑिडट करणारी शासिकय सं था वा मी यां चेकडु न सं थानचे वॉटर ऑिडट करता येईल.
तरी यासाठी मु य लेखाप र क, जल व िसं चन, महारा रा य वा मी प रसर, वा मी, औरं गाबाद
यां चेकडु न वॉटर ऑिडट क न घेणेसाठी प यवहार करणेस, सं थानचे वॉटर ऑिडट करणेस व यासाठी आव यक
खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .५२५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे वॉटर ऑिडट करणे अ याव यक आहे, असे सिमतीचे
एकमत झाले . याकरीता मु य लेखाप र क, जल व िसं चन, महारा रा य वा मी प रसर, वा मी,
औरं गाबाद यां चेकडु न सं थानचे वॉटर ऑिडट क न घे यात यावे तसेच खराब पा याचा पु न:वापर,
जलसं धारण, रे न वॉटर हाव ट ग याबाबतही मागदशन घे यात यावे, असे ठरले व यासाठी येणा या य
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- पाणी पु रवठा िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
शासक य ही.आय.पी.िव ामगृ ह, िशड येथे सं थानकडू न पा याचे नळ कने शन उपल ध क न देणेबाबत.
तावमा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड , भाग िशड यां चे कायालयाकडील िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे प ा त झालेले
आहे. सदरचे प ात यांनी िव ामगृ हात येणा-या अित मह वाचे अितथी/ मा.मं ी/ मा.खासदार/ मा.आमदार/
लोक ितनीधी/ शासिकय व कमचारी यां ची पाणी नस यामु ळे गैरसोय होत असलेने सं थानकडु न १" पा याचे नळ
कने शन जोडू न देणेबाबतची कायवाही करणेत यावी असे कळिवलेले आहे.
सदरचे प ावर मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां नी िव ामगृ हा या पिह या मज या या बां धकामाबाबतीत
Agreement झालेले आहे काय? यापु व सं थानने पाणी पु रवठा के लेला आहे काय? यासह सिव तर िटपणी
मा. यव थापन सिमतीसमोर चि य प दतीने सादर करावी असे िनदश िदलेले आहेत.
ताव:- शासिकय िव ामगृ हा या पिह या मज या या बां धकामाचे Agreement ची मािहती
िमळणेसाठी इकडील िवभागाकडु न जा.नं.एसएसएस/वशी/पाणीपु रवठा/१८३/२०१६, िद.२१ मे, २०१६ अ वये प
दे यात आलेले होते. याबाबत बां धकाम िवभाग जा.नं.एसएसएसटी/बां धकाम/५९/२०१६, िद.३०/०५/२०१६ नु सार
प ा त झालेले आहे. सदरचे प ानु सार िशड येथे ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या िव व त
िनधीतु न अितमह वा या य त साठी िव ामगृ ह बां ध याबाबत वरील सं दिभय ं .०२ महारा शासन िवधी व याय
िवभाग– शासन िनणय मां क सासं िव/२००६/५७९/८७८/का.सोळा, मं ालय मुं बई-४०००३२, िद.२२ जानेवारी,
२००७ नु सार िशड येथे स या अि त वात असले या सावजिनक बां धकाम िवभागा या शासिकय िव ामगृ हा या
पिह या मज यावर सव सोय नी यु त असे अितमह वा या य त साठी अित र त आठ क बां ध याकरीता ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या िव व त िनधीतू न .२.३५ कोटी ( .दोन कोटी प तीस लाख)
इतका िनधी सावजिनक बां धकाम िवभागाकडे दे यात आलेला आहे. सावजिनक बां धकाम िवभागाने अदयाप
करारनामा क न िदलेला नाही. बां धकाम िवभागाकडु न करारनामा करणेसाठी तगादा करणेत येत आहे. असे
कळिवलेले आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २०-२१/०४/२००२ रोजीचे सभेतील िवषय नं.२०, िनणय ं .२२२
अ वये िशड येथील शासिकय िव ामगृ हास १/२" कने शन दारे दररोज तीन तास पाणी पु रवठा करणेत यावा असा
िनणय झालेला आहे. शासिकय िव ामगृ हाकडु न अं तर जा त अस याने १" पाईपलाईन टाक यात आली.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २५/०२/२००३ रोजीचे सभेतील िवषय नं.१८, िनणय ं .६२ अ वये दररोज दोन
तास या माणे पाणी पु रिव यात येवू न यापोटी वािषक .८,६४०/- पाणीप ी र कम आकार यात यावी असा िनणय
झालेला आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड िपं पळवाडी व कनकु री सं यु त पाणी पु रवठा योजनेतू न
मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयास अनु स न, शासिकय िव ामगृ ह, िशड यां ना जानेवारी, २००३ ते माच,
२००८ या कालावधीत पाणी पु रवठा जोडु न दे यात आलेला होता. यानु सार शासिकय िव ामगृ ह, िशड यां चेकडे
एकु ण .३४,५५८/- मा ची पाणीप ी र कम थिकत होती. यांपैक यांचेकडु न .२२,८८०/- मा चे रकमेचा भरणा
कर यात आलेला आहे. उवरीत थिकत र कम .११,६७८/- मा शासिकय िव ामगृ ह िशड यां चेकडु न सन २००८
पासू न येणे बाक आहे. शासिकय िव ामगृ ह, िशड यां ना थिकत र कम भरणेबाबत वेळोवेळी प दे यात आलेले
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होते परं तू यांचेकडु न थिकत रकमेचा भरणा अदयापपयत कर यात आलेला नाही. माहे एि ल २००८ पासू न
शासिकय िव ामगृ ह, िशड यां चा पाणी पु रवठा बं द असलेने यांना यापु ढील कालावधीची पाणीप ी र कम
कळिवणेत आलेली नाही.
िवभागाचे प ट मत/ अिभ ाय:- स ि थतीत सं थानकरीता िशड सं थान, कनकु री व िपं पळवाडी या
सं यु त पाणी पु रवठा योजने या मौजे कनकु री ह ीतील पाणी साठवण तलावातु न पाणी पु रवठा कर यात येत आहे. सन
१९९५ पासू न सदरची पाणी पु रवठा योजना कायाि वत करणेत आलेली आहे. या िठकाणी पाणी साठिवणेसाठी तीन
साठवण तलावां ची िनिमती कर यात आलेली असू न, यांची साठवण मता ३३२ एम.एल. इतक आहे.
सदर साठवण तलावात जलसं पदा (पाटबं धारे) िवभागाकडू न गोदावरी/दारणा नदी, गोदावरी उजवा तट
कालवा या दारे शासन मं जु रीनु सार पाणी पु रवठा आवतन दे यात येत आहे. याबाबत नािशक पाटबं धारे िवभाग,
नािशक यां चेकडुन ५३.३२०५ एम.सी.एफ.टी वािषक पाणी साठा मं जु र आहे.
सदरचे योजनतू न मौजे कनकु री, िपं पळवाडी या गावां सह सं थान प रसर, ी साई सादालय, िविवध
भ तिनवास थाने, शै िणक सं कु ले यासह कमचारी वसाहती, न याने झालेले साईआ म क प भाग ०१ व भाग ०२
तसेच ०३ कमचारी हौिसं ग सोसायटी, िशड पोलीस टेशन, या िठकाणी पाणी पु रवठा कर यात येत आहे.
स ि थतीत सं थानचा दैनं िदन पाणी वापर हा अं दाजे सरासरी ४५ लाख िलटस ते ५० लाख िलटस इतका झालेला
आहे. गद चे कालावधी सदरचा पाणी वापर हा यापे ाही जा त होत आहे. सं थानचा वाढता याप ल ात घेता,
कनकु री साठवण तलाव येथु न होणारा पाणी पु रवठा कमी पडत आहे. तसेच कनकु री साठवण तलाव ते ओ हर हेड
टॅ ं क, ५०० म, दारावती, ी साई सादालय, ी साई साद इमारत व णालय या िठकाणी पाणी पु रवठा करणारी
मेन पाईपलाईन कालबाहय झालेली आहे. सदर पाईपलाईन दारे पु ण दाबाने पाणी पु रवठा करावयाचा झा यास ती
िठकिठकाणी िलके ज होते. सदर पाईपलाईन दारे पु ण दाबाने पाणी पु रवठा करणे श यहोत नस याने सं थान प रसर व
इतर िठकाणी कमी दाबाने पाणी पु रवठा होत आहे. मागील दोन ते तीन वषापासू न पज यमान कमी होत असलेने
धरणात पु रेसा पाणी साठा उपल ध नस याने जलसं पदा (पाटबं धारे) िवभागाकडू न रोटेशन कालावधीत वाढ कर यात
आलेली आहे. जलसं पदा (पाटबं धारे) िवभागाकडू न अडीच ते तीन मिह यातु न रोटेशन (आवतन) देणेत येत अस याने
सं थान साठवण तलावातील पाणी कमी पडत आहे. याकरीता २५ िडसबर २०१५ ते १४ जानेवारी २०१६, २१ माच
२०१६ ते ०५ एि ल, २०१६ या कालावधीत भाडो ी टॅकर दारे पाणी पु रवठा क न घेणेत आलेला आहे. तसेच
िद.०१/०६/२०१६ पासू न सं थान साठवण तलावात मयािदत पाणीसाठा िश लक रािह याने ट या-ट याने भाडो ी
टॅकर दारे पाणी उपल ध क न घेणेस सु वात करणेत आलेली आहे.
पाणी टं चाई कालावधीत साईभ तांसाठी पाणी उपल ध क न देणे आव यक अस याने, भाडो ी टॅ ंकर
लावणेस व यासाठी येणारे अं दाजे .१ कोटी ९० लाख मा चे खचास मा यता िमळणेसाठी सदरचा ताव मा.
ि सद यीय सिमतीचे मा यतेस सादर कर यात आलेला होता. मा.ि सद यीय सिमतीचे िनणयानु सार सदरचा ताव
मा.मुं बई उ च यायालय खं डपीठ औरं गाबाद यां चे मा यतेसाठी सादर करणेत आलेला होता. मा.मुं बई उ च यायालय
खं डपीठ औरं गाबाद यां चे िद. ०५/०५/२०१६ रोजीचे आदेशा वये दैनं िदन .३,००,०००/- मा चे खचास खचास
मा यता दे यात आलेली आहे. सदरचे आदेशा वये या कालावधीत घे यात येणारे िवकतचे पाणी ाय हेट
पाट जसाठी (Privates Parties) न वापरणेबाबत, तसेच पा याचा उपयोग काटकसरीने करणेबाबत आदेश िदलेले
आहेत. मा.मुं बई उ च यायालय खं डपीठ औरं गाबाद यां चे िद. ०५/०५/२०१६ रोजीचे आदेशाची त अवलोकनाथ
सोबत जोडलेली आहे.
उपिवभागीय अिधकारी, िशड , भाग िशड यां चेकडील िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे प ातील मागणीनु सार,
शासिकय िव ामगृ ह, िशड यां ना सं थानकडु न पा याचे नळ कने शन उपल ध क न देणेबाबत सदरचा ताव
मा. यव थान सिमतीचे िनणयाथ सादर करणे यो य राहील, असे पाणीपु रवठा िवभागाचे न मत आहे.
तरी शासिकय िव ामगृ ह, िशड येथे सं थानकडु न पा याचे नळ कने शन उपल ध क न देणेबाबत सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .५२६ यावर सिव तर चचा होऊन, शासक य ही.आय.पी.िव ामगृ ह, िशड यां चेकडे पु व ची .११,६७८/- मा
पाणीप ी बाक अस याचे उपरो
तावाव न िनदशनास येत आहे. बाक असले या पु ण रकमेचा
भरणा करणेबाबत यां ना कळिवणेत यावे व सदरह रकमेचा भरणा के यानं तर शासक य ही.आय.पी.
िव ामगृ ह, िशड यां ना अधा इं च पा याचे नळ कने शन उपल ध क न दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-पाणी पु रवठा िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
ी साईबाबा व ी साईबाबा सं थान हया नावाचा इतरां कडू न गैरवापर होऊ नये याकरीता डोमेन नावां चे
रिज े शनबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द : कलम 17 (1) भ गणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देण.े
यव थापन सिमतीचा ठराव ं . : मा. यव थापन सितमीचे िद. 14/01/2012 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 116.
ा तािवक: ी साईबाबां चे िजवनकाय व सं थानमाफत साईभ ां साठी राबिव यात येण-ा या िविवध सोयीसु िवधा यां ची मािहती जगभरातील साईभ ां ना हावी या हेतु ने सं थानची अिधकृ त वेबसाईट
www.shrisaibabasansthan.org ही सन 1999 म ये काया वीत कर यात आलेली आहे. सदर या वेबसाईटवर
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इं जी, मराठी व िहं दी भाषेम ये मािहती उपल ध क न दे यात आलेली आहे. याच माणे सं थान काशीत िविवध
भाषेतील सव साईच र , सन- 1923 पासु न या ीसाईलीला वेबसाईटवर िस द कर यात आले या आहेत.
सं थन या वेबसाईटला दररोज साधारण सु मारे 7 ते 8 हजार ी साईभ भेट देतात. सदर वेबसाईटवर साधारणपणे
11000 पाने व 1000 फोटो अशा रतीने साडेचार जीबी एवढा डाटा अपलोड कर यात आलेला आहे.
ी साईबाबां या जीवनावरील सं थान या अिधकृ त वेबसाईट यित र खाजगी मं िदरे व खाजगी
य कडु न साधारणत: दीड ते दोन हजार वेबसाईट कायरत अस याचे िनदशनास आलेले आहे. यातील काही
वेबसाईटचे सं थान या नावाशी साध य अस याने, भ ां चा गैरसमज होत अस याचे वेळोवेळी िनदशनास आलेले
आहे. सबब, सं थान या नावाशी साधा य असले या नावां चा उपयोग क न इतर कोणी वेबसाईट काया वीत क नये
याकरीता अशा कार या वेगवेगळया नावाने वेबसाईट डोमेनचे पाच वषासाठीचे रिज ेशन इकडील िवभागाकडू न
कर यात आलेले होते. सदर रिज े ् रशन के ले या नावां ची यादी पु ढील माणे आहे: Sr.
no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Service

Domain name

Exp Date

11900
11901
11904
11905
11906
11907
11908
11909
11910
11911
13041
13037
13038
13039
13040
13150
13174
14008
49471
13044
11902
11903
13042
13043
23416
23417

shrisai.org
shreesai.org
shirdiwalesai.org
saibabakishirdi.org
shirdiwalesaibaba.org
jaisaibaba.org
shirdisaibabaki.org
gurusthan.org
sainaam.org
saidarbaar.org
sabkasai.org
shirdi.org.in
shirdisaibaba.org.in
sai.org.in
saiparivar.org.in
shrisaibaba.org.in
shrisaibabasansthan.org.in
saidevotee.org.in
shirdisai.org.in
saiparivar.net
shrisaibabasansthan.net
saibabasansthan.net
shrisaibaba.in
shreesaibaba.in
shrisaibabasansthantrust.org
shrisaibabasansthantrustshirdi
.org

09-Sep-16
09-Sep-16
09-Sep-16
09-Sep-16
09-Sep-16
09-Sep-16
09-Sep-16
09-Sep-16
09-Sep-16
09-Sep-16
11-Dec-16
11-Dec-16
11-Dec-16
11-Dec-16
11-Dec-16
18-Dec-16
19-Dec-16
20-Feb-17
20-Mar-17
11-Dec-16
09-Sep-16
09-Sep-16
11-Dec-16
11-Dec-16
09-Jan-19
09-Jan-19

Rate
3875.15
3875.15
3875.15
3875.15
3875.15
3875.15
3875.15
3875.15
3875.15
3875.15
3875.15
1935.15
1935.15
1935.15
1935.15
1935.15
1935.15
1935.15
1935.15
3875.15
3875.15
3875.15
3875.15
3875.15

77483.6

Tax
581.27
581.27
581.27
581.27
581.27
581.27
581.27
581.27
581.27
581.27
581.27
290.27
290.27
290.27
290.27
290.27
290.27
290.27
290.27
581.27
581.27
581.27
581.27
581.27

Total
4456.42
4456.42
4456.42
4456.42
4456.42
4456.42
4456.42
4456.42
4456.42
4456.42
4456.42
2225.42
2225.42
2225.42
2225.42
2225.42
2225.42
2225.42
2225.42
4456.42
4456.42
4456.42
4456.42
4456.42

89106.08

उपरो नमु द डोमेन नावां चे रिज टे ् रशनची मु दत सं पु ात येत अस याने
, रिज ेशनचे नु तनीकरण
करणेबाबत, याकामी सं थानला िवनामु य सेवा देत असले याHostindia.net, Pune यां चेकडे िवचारणा कर यात
आलेली आहे. यास अनु स न यां नी िद. 16/07/2016 रोजीचे ई-मेल ारे येक डोमेन नावां चे रिज ेशन
करणेसाठी वेगवेगळे दर कळिवलेले असू न याची एकि त अं दाजे र कम . 89,106/- इतका आहे. डोमेन नावां चे
रिज ेशनची मु दत सं पु ात आलेपासू न पु ढील पु ढील5 वष कालावधीसाठी सदर या डोमेन नेमचे रिज ेशन
Hostindia.net, pune यां चेमाफत करणेस व यासाठी येणा या अं दाजे र कम . 90,000/- + टॅ स मा चे खचास
मा यता िमळे कामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर करता येईल.
मागणी: उपरो माणे डोमेन नावां चे रिज ेशनची मु दत सं पु ात आलेपासू न पु ढील पु ढील5 वष
कालावधीसाठी सदर या डोमेन नेमचे रिज ेशन Hostindia.net, pune यां चेमाफत करणेस व यासाठी येणा या
अं दाजे र कम .90,000/- + टॅ स मा चे खचास मा यता िमळे कामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे समोर
सादर करणेस मा यता असावी िह न िवनं ती.
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सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनु मान : तां ि क, आिथक व शासक य.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: उपरो माणे डोमेन नावां चे रिज ेशनची मु दत सं पु ात आलेपासू न पु ढील
5 वष कालावधीसाठी सदर या डोमेन नेमचे रिज ेशन Hostindia.net, pune यां चेमाफत करणेस व यासाठी
येणा या अं दाजे र कम .90,000/- + टॅ स मा चे खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे समोर सिवनय सादर.
िनणय .५२७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले या डोमेन नावां या रिज े शनची मु दत सं पु ात येत
असले या तारखेपासू न पु ढील ५ वष कालावधीसाठी सदर या डोमेन नावां चे रिज े शन Hostindia.net,
pune यां चेमाफत करणेस व यासाठी येणा या अं दाजे र कम .९०,०००/- + टॅ स मा चे खचास मा यता
दे यात आली.
तसेच सं थान या नावाशी साध य असले या नावां चा उपयोग करत असले या इतर वेबसाईटची
मािहती सं कलीत क न पु ढील कायदेशीर कारवाई करणेसाठी सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, असे
ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
मािहती तं ान िवभागातील तां ि क क पासाठी तां ि क स ला देणा या कं पनीचे पु ढील दोन
वषाकरीता तां ि क स लागार एज सीचे पॅनल बनिवणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थानची www.shrisaibabasansthan.org ही अिधकृ त वेबसाईट माहे 1999 पासू न काया वीत
कर यात आली आहे. वेबसाईटम ये वेळोवळी बदल क न ती स या इं जी, मराठी व िहं दी अशा मु य तीन
भाषेमधू न सा रत कर यात येत आहे. सं थान काशीत सव भाषेतील पु तकां चे िडजीटलायझेशन क न ते
वेबसाईटवर काशीत कर यात आले आहेत. सं थानचे काशीत होणारे सव साईलीला अं क वेबसाईटवर अपलोड
के ले जातात. याच माणे सं थानचे माहे -जू न, सन 1923 पासू नचे साईलीला अं क वेबसाईटवर अपलोड के ली आहे.
सं थान या िविवध उप मां ची अ ावत मािहती वेबसाईटवर दे यात येते. चे मु ळ छायािच ां सहीत िविवध
ासं गीक छायािच े सा रत कर यात येत आहेत. तसेच सं थानचे िविवध िवभागां या िनिवदा, सां याक मािहतीही
वेबसाईटवर उपल ध कर यात आलेली आहे. यापु व ी अमोल कु मार सु पे यां ना वेबसाईट अ ायावत करणेसाठी
स लागार असे बोधु न यां चे माफत कायवाही चालु कर यात आलेली होती परं त, ु यां चे कायकालात लाई ह
दशनम ये थेट जािहरात िदसत हो या यामु ळे सं थानला लागणारे स लागार य या ऐवजी स लागार एज सी
यां चेकडु न क न घेणे तािवत आहे.
स ि थतील वेबसाईट क ाचे वेबमा टर पद हे र आहे. यांची शै णीक अहता मं जु र आकृ तीबं धानु सार
खालील माणे.
Designation
Qualification
Web Administrator Cum 1) Age not more than 22 years;
Programmer
2) B.E. Electronics/IT/ Computer/MCM/MCS and Microsoft/
Java/ Oracle international level certification;
3) C-DAC website design diploma must;
4) Experience minimum 3 years in software development at
large scale.
सदरचे पद तातडीने भरावे लागणार आहे. स या कं ाटी कमचारी काम पाहत आहे. याऐवजी एक पु ण वेळ
शासनाचे मं जु र आकृ तीबं धानु सार तां ि क कमचारी घेत यासPassword व इतर मािहती सं थानचे जबाबदार
कमचारी यां चेवर राहील असे प मत आहे.
मािहती तं ान िवभागासाठी खालील त स लागार एज सीची आव यकता आहे.
Sr. Consultant Area
Skill Set
No.
1 Server Management
AD Management/Domain Network
2 Data based management
Oracle &MS SQL/ Backup/Golden Gate
3 Network Management
Cisco Certification
4 Programming
Java, Dot Net Technology
5 Website Management
Java, Dot Net Technology
6 Security Management
Knowledge of Security Management & network
7 Live Darshan Management
Tendering Management of live Darshan
8 Technical Audit
CISM, CISS
9 Mobile Application & Security Smart phone Application Technology & Security
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तां ि क गो ीसाठी स लागाराची आव यकता असु न मािहती तं ान े ातील होणारे बदल यानु सार
अ ायावत सं गणक णाली भ ां साठी िवकसीत करणेकामी यापैक िविवध तां ि क े ातील िविवध कारातील
स लागारां ची आव यकता असते. सहािजकच या सव तां ि क िवषयां ची इ यं भु त सवागीन मािहती एका य स
मािहती असणे अवघड आहे. यात उणीवा राहणे सहािजकच आहे. सं दभ ं . 01 चे ई-मेल नु सार नु क याच झाले या
घटनेनु सार यासं दभात िवषयात एकाच य स मािहती उपल ध क न देणे धो याचे आहे. यामु ळे सं थानचे
नावलौक कास बाधा पोहचु शकते.
भिव यात अनु िचत कार घडु नये यासाठी तां ि क स लगारां साठी एज सीचे पॅनल बनिवता येईल, तसेच
सदरचे पॅनल तां ि क स लागार एज सी नेमणेसाठी (वरील टे बल माणे) नेम यासाठी ई-टेडर ग ि ये दारे िविवध
स लागार सेवा देणा या कं पनीकडुन ताव मागवु न (सं थानचे अटी-शत नु सार) िनिवदाधारकां चा पु ढील दोन
वषाकरीता पॅनल बनिवता यईल. सदर पॅनल कालावधी दोन वषासाठी असेल सदरचे दोन वषा या कालावधीसाठी
िविवध कं प याचे पॅनल क पाचे मागणीनु सार सं बधीत पॅनलम ये कं पनीकडु न आव यकतेनु सार तां िक
स लागारां साठी कोटेशन मागवु न सदरची कोटे शन मा. कायकारी अिधकारी सो., अथवा मा.उप-सिमतीचे सम
उघडु न यातील िन म म िनिवदाधारकामाफत सदर क पासाठी तां ि क स लागार नेमता येईल, असे न मत आहे.
तरी, वेळो-वेळी तं ानात होणारे बदल तसेच मािहती तं ान िवभागाचे दैनं िदन कामां म ये येणा या
तां ि क अडचणी सोडिवणेसाठी उपरो तां ि क स लागार दे या या कं पनीचे पु ढील दोन वषाकरीता तां ि क
स लागार एज सीचे पॅनल तयार करणे या मा यते तव व शासन मा य आकृ तीबं धानु सार Web Master पद तातडीने
भरणेसाठी सदरचा, प ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर.
िनणय .५२८ यावर सिव तर चचा होऊन, मािहती तं ान िवभागातील तां ि क क पासाठी तां ि क स ला देणा या
कं प यां चे पु ढील दोन वषाकरीता पॅनल बनिवणेस व शासन मा य आकृ तीबं धानु सार Web Master पद
तातडीने भरणेस मा यता दे यात आली. परं तु वेब मा टर पदासाठीची वयोमयादा िशथील करणेत यावी.
तसेच मािहती तं ान िवभागाचे कामकाज त परते ने होणेकामी मा.डॉ.राज िसं ग यां चे
अ य ते खाली मा.डॉ. ताप भोसले व मा. ी.सिचन तां बे या सद यां ची आय.टी.उपसिमती थापन करणेत
आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख/ .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
साईटे क क पां तगत काया वीत कर यात आलेले सं गणके व सं गणक य सािह याचे Functional
Support व OEM-AMC नु तनीकरणाबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द: 17 (1) नु सार भ गणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देण. े
यव थापन सिमतीचा ठराव . िदनां क 07/11/2009 रोजीचे सभेतील िनणय .799.
ा तािवक: मा. यव थापन सिमतीचे िद. 07/11/2009 रोजचे सभेतील िनणय . 799 अ वये मािहती
तं ान िवभागामाफत साईटेक क प उभारणीची कायवाही हाती घे यात आलेली आहे. यानु सार कॉ नीझं ट
टे नॉलॉजी, पू णे यां ना कायादेश दे यात आलेला आहे. क प उभारणीसाठी कर यात आले या करारना यातील मु ा
ं . 3.02-08 नु सार क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या सव सं गणके व सं गणक य सािह यां ची60 मिहने
दु ती व देखभाल िह कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पू णे यां नी पाहणे अपेि त आहे. यानु सार सदरचा कालावधी 31 जु लै
2016 रोजी सं पु ात येत आहे.
िद. 08/07/2016 रोजीचे प ा वये कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पू णे यां नी, क पाअं तगत काया वीत कर यात
आले या सं गणके व सं गणक य सािह यां ची दु ती व देखभालीचा यां चा कालावधी31-जु ल-ै 2016 रोजी सं पु ात
येत अस याने, सं थानने याबाबत पयायी यव था करावी असे कळिवलेले आहे.
साईटेक क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या सं गणके व सं गणक य साही यां चा आवाका पाहता
इत या अ पशा कालावधीम ये सदरकामी निवन िनिवदाधारक नेमणे अश य आहे. करारना यानुसार काया वीत
करावया या सव काय णाली (दशन पास-2 व इं टी ेशन वुईथ एचएमएस यितरी ) कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां नी
सं बधीत िवभागात काया वीत क न िदले या आहेत. सदर काय णाल म ये देणगी कायालय, म रझवशन, पु तक
िव , सादालय कु पन िव , ऑनलाईन सि हसेस सार या साईभ ां ना ावया या सु िवधां शी िनगडीत व
पगारबील, इनवड-आऊटवड, वै िकय अनु दान सार या शासनाशी सं बधीत काय णाल चा समावेश आहे.
भिव यात सं गणके अथवा सं गणक य सािह यासं दभात काही अडचणी िनमाण झा यास याचा प रणाम शासन तसेच
साईभ ां ना दे यात येणा-या सेवा व सु िवधां वर होऊ शकतो.
कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चे ितनीधी ी िमल द अजु न व ी सितष सतावणे हे िद. 14/07/2016
रोजी िशड येथे आले असता, क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या काय णाल वर उपरो बाब चा
प रणाम होऊ नये यासाठी पयायी यव था करणेसं दभात आयटी िवभागाम ये ी राहल गलां डे . िवभाग मु ख, ी
रमेश पु जारी व ी साई साद जोरी, तां ि क सहा यक, यां नी सं यु चचा के लेली आहे. सदर बैठक म ये सिव तर
चचअं ती ीसाईभ ां ची गैरसोय होऊ नये या ीने कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां ना, यां चे माफत पु ढील 09
मिह यां क रता क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या सं गणके व सं गणक य साही याची देखभाल
कर यासाठीचा ताव दे यास सु िचत के लेले होते.
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यानु सार कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां नी िद. 15/07/2016 रोजी या ई-मेल/प ा दारे क पाअं तगत
काया वीत कर यात आले या सं गणके व सं गणक य साही यासाठी Functional Support क रता ितमाह र कम
. 3,62,000/- (अिधक कर) इतका खच कळिवलेला आहे. तसेच सदरचा Functional Support हा 09
मिह यासाठीच उपल ध असणार आहे असेही यां नी प ा ारे कळिवलेले आहे. तसेच क पाअं तगत काया वीत
कर यात आले या सं गणके व सं गणक य साही य यां चे OEM-AMC कायकालही सं पलेला अस याने सदरचे
OEM-AMC चे नु तनीकरण करणेही अं य आव यक आहे. OEM-AMC चे पु ढील एक वषासाठी
नु तनीकरणासाठी अपे ीत खचाचा तपशील पु ढील माणे आहे.
Sr.
Particular
Brand Name Cost (INR)
No.
(OEM)
01.
Desktop, Server & Laptops
Dell
17,00,000
02.
Network (Cisco devices)
IBM
11,00,000
03.
Network (Other Cisco devices-End of Support)
IBM
14,00,000
04.
Network (Juniper devices)
IBM
5,00,000
05.
BACKUP License
Symantec
3,00,000
06.
Existing Fiber Network Mentainance
S Cube
5,00,000
07.
Solar wind
Minitek
1,00,000
08.
UPS AMC renewal
Emerson
6,00,000
09.
UPS Batteries replacement
Emerson
4,00,000
10.
Insurance
ICICI
30,000
11.
Antivirus
2,00,000
68,30,000
12.
Total
13.
OEM - Taxes (15%)
10,24,500
14.
Service Charges (10% on Total+OEM Taxes)
6,83,000
Grand Total :
85,37,500
उपरो माणे OEM-AMC चे बीले थेट उ पादीत कं प यां ना अदा करता येतील.
मागणी: तािवके त नमु द के ले माणे साईटेक क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या काय णाली
सु रळीत चालू राहा यात व साईभ ां ची गैरसोय होऊ नये याक रता कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चेमाफत पु ढील9
मिह यां करीता सं गणके व सं गणक य साही य यांचा Functional Support चालु ठे वणेकामी, यां नी
कळिव या माणे ितमाह र कम . 3,62,000/- (अिधक कर) मा चे खचास तसेच OEM-AMC चे पु ढील 1
वषासाठी नु तनीकरण करणेकामी एकि त र कम . 85,37,500/- मा चे खचास मा यता घेणेकामी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे मा यते तव सादर करणेस मा यता असावी, िह न िवनं ती.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनु मान: तां ि क.
िवभागाचा अिभ ाय: उपरो माणे साईटेक क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या काय णाली
सु रळीत चालू राहा यात व साईभ ां ची गैरसोय होऊ नये याक रता कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चेमाफत पु ढील9
मिह यां करीता सं गणके व सं गणक य साही य यां चा Functional Support चालु ठेवणेकामी, यां नी
कळिव या माणे ितमाह र कम .3,62,000/- (अिधक कर) मा चे खचास तसेच OEM-AMC चे पु ढील 1
वषासाठी नु तनीकरण करणेकामी एकि त र कम . 85,37,500/- मा चे खचास मा यता घेणेकामी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर.
िनणय .५२९ यावर सिव तर चचा होऊन, साईटे क क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या काय णाली सु रळीत
चालू राहा यात व साईभ ां ची गैरसोय होऊ नये याक रता कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चेमाफत सं गणके
व सं गणक य साही या या Functional Support चे पु ढील ६ मिह यां करीता नु तनीकरण करणेत यावे.
यासाठी यां नी मागणी के ले या ितमाह र कम .3,62,000/- (अिधक कर) मा रकमेस मा यता दे यात
आली.
तसेच, साईटे क क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या सं गणके व सं गणक य साही य
यांचा OEM-AMC कायकालही सं पले ला अस याने यां ची OEM-AMC करणेसाठी उपरो िनणय
.५२८ अ वये थापन करणेत आले या आय.टी. उपसिमतीचे मागदशन घे यात येऊन, ई-िनिवदा
मागिवणेबाबत अं तीम िनणय घे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२१
मं िदर प रसरातील सीसीटी ही यं णा सु र े या ीने तातडीने दु ती करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थानने ी साईभ ां या सु र े या ीने अ ावत व पाची सीसीटी ही यं णा मे. हे टेज इं टी ेटेड
िस यु रीटी सो यु शन, नोएडा यां चेमाफत िवकसीत के ली आहे. याम ये सं थान प रसरात मं िदराचे आतील व
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बाहेरील बाजुस निवन कं ोल ममाफत १२ PTZ व ८९ िफ स कॅ मेरे असे एकु ण १०१ सी.सी.टी. ही.कॅ मेरे
बसिव यात आलेले आहे. तसेच मं िदर प रसर व दशन रां गेतील ी साईभ ां कडे असले या बॅग,ा पस चेक
कर यासाठी ०२ बॅगेजेस कॅ नर मिशन, िडएफएमडी, एचएचएमडी, टन टाईल, इ यादी तां ि क सािह य बसिव यात
आलेले आहे.
उपरो सािह याची CAMC सन २०१४-२०१५ करीता मे. हे टेज इं टी ेटेड िस यु रीटी सो यु शन, नोएडा
यां ना िद.१५/०३/२०१४ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .०६, िनणय .१७६ अ वये “सु र ा
सािह यां चे Comphrehensive AMC कॉ ॅ ट एकु ण ोजे ट िकं मती या ५% + Tax तसेच दोन इं िजनीअरसाठी
वािषक . ७,००,००० + Tax” यादराने यापु व दे यात आलेली होती. परं तु यां चा CAMC चा कालावधी माहे
एि ल-२०१५ म ये सं पु ात आ याने, पु ढील एक वषाचे कालावधीकरीता सदर सािह याची CAMC देणे आव यक
अस याने, सदर CAMC चा ताव उपरो सं दभ .२ अ वये िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपु ढे सादर कर यात आला होता. यावर सिव तर चचा होवु न, “मं िदर व प रसरातील सु र ा सािह यां चे
CAMC कॉ ॅ ट मे. हे टेज इं टी ेटेड िस यु रीटी सो यु शन, नोएडा यां ना देणेऐवजी याकामी नवीन ई-िनवीदां ची
मागणी करणेत यावी. यासाठी सं थान विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.खं डपीठा या मा यतेनं तर पु ढीलकायवाही करणेत यावी” असे ठरले. यास
अनु स न मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठात िस हील ॲ लीके शन दाखल करणेत येवु न यास उपरो
सं दभ .२ अ वये िस हील ॲ लीके शन नं.१६०८८/२०१५ िद.१८/१२/२०१५ रोजीचे आदेशा वये मा.मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात आलेली आहे. यानु सार पु ढील कालावधीकरीता सदर
सािह याची CAMC देणेकरीता ई-िनवीदा मागिवणेकामी जािहरात िस करणेकरीता ताव मा यतेकरीता सादर
करणेत आलेला होता. परं तु सदर जािहरात िस होवु न िनवीदा अं ितम हो यास िकमान दोन मिह याचा कालावधी
लागणार आहे. परं तु स ि थतीत मं िदर प रसरातील ५०% सु र ा यं णा देखभाली अभावी बं द पडली आहे. तसेच
िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय .३३२ अ वये निवन ई-िनवीदा िस करणेचा
िनणय झा याने Nov-२०१५ पासु न मे. हे टेज इं टी ेटेड िस यु रीटी सो यु शन, नोएडा यां नी सदर सािह याचे दु ती व
देखभालीची कामे बं द के याने मं िदर सु र ा यव थेला धोका िनमाण झालेला आहे. सदर सु र ा सािह याची दु ती व
देखभालीबाबत मे. हे टेज इं टी ेटेड िस यु रीटी सो यु शन, नोएडा यां ना िवचारणा कर यात आली होती, परं तु मे.
हे टेज यां ना April-२०१५ ते October-२०१५ पयतचे दु ती व देखभालीचा आदेश व पेमट न िद याने यां नी
दु ती व देखभालीस नकार िदला आहे. तसेच ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड माफत दाखल के ले या
िस हील ॲि लके शन नं.९२१९/२०१४, िद.२६/०९/२०१४ नु सार मा.मुं बई उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठाने
“d” म ये “ In case the matter is with regard to renewal of Agreement and more particularly
with the companies, who have provided the said machineries or the products, applicant/
sansthan shall seek renewal of the agreement on the same terms and conditions ” असे आदेश
िदलेले आहेत. यास अनस न मे. हे टेज इं टी ेटेड िस यु रीटी सो यु शन, नोएडा यां ना सदर सािह याची CAMC
देणेकामी व April-२०१५ ते October-२०१५ अखेरचे बीलाची र कम अदा करणे या िनणयाथ िद.
१४/०६/२०१६ रोजी मा. यव थापन सिमतीचे सभेत ताव सादर कर यात आला होता. यावर सिव तर चचा
होवु न िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयास अनु स न कायवाही करणेत यावी असे
ठरले. परं तु सदर जािहरात िस होवु न िनवीदा अं ितम हो यास िकमान दोन मिह याचा कालावधी लागणार आहे.
सु रि तेत या टीने सदर यं णा तातडीने दु त करणेबाबत िद. १७/०६/२०१६ रोजीचे प ा वये मा. पोिलस
िनरी क, मं िदर सु र ा पोिलस िवभाग, िशड यां नी कळिवलेले असु न सदर प ावर मा. कायकारी अिधकारी सो. यां नी
“ ी.कोते बं द सीसीटी ही कॅ मेरे चालु करणेबाबत ता काळ कायवाही करावी” असे िनदिशत के लेले आहेत. यास
अनु स न स ि थतीत मं िदर सु र ा यं णेतील खालील माणे सािह यतातडीने दु त, खरे दी करणे आव यक आहे.
1.
POE Switch (मॉडेल नं. DGS-3100-24P) – ०२ नग.
2.
Antivirus – १० नग.
3.
RSM Software - ०२ नग.
4.
LED TV 42 इं च – नादु तआहे.
5.
License Microsoft Windows -7 Software - ०७ नग.
6.
License Microsoft Windows -XP Software - ०४ नग.
7.
Monitor – नादु तआहे.
8.
Baggage’s Scanner (Software व अनु षं गीक सािह य)
9.
Adaptor 12v - 4Amp - ०६ नग.
10. Server – ०२ नग.
11. Other consumable material, etc.
उपरो त माणे सािह य/ Software तातडीने आजचे बाजारभावाने दु ती, खरे दी करावे लागणार आहे.
सदरचे सािह य/ Software दु ती, खरे दीकामी अं दाजे र कम . २,८०,०००/- मा खच अपेि त आहे. तसेच
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सदर खच हा र कम .१० लाखापे ा कमी अस याने सदर खचास मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाची मा यता घेणेची आव यकता नाही.
तरी, उपरो त तावात नमु द के ले माणे मं िदर प रसरातील सु र ा यं णा तातडीने दु ती
कामी येणारे
अं दाजे र कम .२,८०,०००/- मा चे खचास मा यता िमळणे तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे
सिवनय सादर.
िनणय .५३० यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसरातील सीसीटी ही यं णा सु र े या ीने तातडीने दु ती
करणेबाबत या उपरो
तावास त कालीन ि सद य सिमती अ य व सद य यां ची चि य प दतीने
मा यता घे यात येऊन, कायवाही चालू करणेत आलेली आहे , याची न द घे यात आली.
(कायवाही- सीसीटी ही िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२२
मा.मुं बई उ च यायालयाचे, औरं गाबाद खं डपीठाचे आदेशास अनु स न सीसीटी ही सं दभातील कायवाही
करणेबाबत.
तावी साईबाबां चे दशनासाठी िशड त होणा-या साईभ ां या गद स अनु स न सु रि तते या ीकोनातु न स ि थतीत
मं िदर प रसरात कायाि वत असलेली सीसीटी ही यं णा अप ेड करणेकरीता तसेच ारावती भ िनवास,
साई सादालय, साईबाबा भ िनवास, साईआ म-१, ी साईबाबा हॉि पटल, ी साईनाथ हॉि पटल इ.
िवभागां करीता सीसीटी ही यं णा िवकसीत करणेकामी िद.२०/११/२०१४ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
िनणय .१०१९ अ वये सु चना कर यात आले या आहेत व िद. ३०/०१/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे
सभेतील िनणय .१५,१६ अ वये सीसीटी ही यं णा िवकसीत करणेकामी येणारे अं दाजे र कम . १४.५० कोटी
मा चे खचास व सदरचे खचास मा.उ च यायालय, औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेणेकामी सं थानमाफत
िस हील ॲ लीके शन दाखल करणेस मा यता घे यात आली आहे. यास अनु स न उपरो िठकाणी सीसीटी ही
यं णा कायाि वत करणेकामी येणारे अं दाजे र कम . १४.५० कोटी मा चे खचास मा.मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाचे िस हील ॲ लीके शन नं. ३५०३/२०१५ दाखल कर यात येवु न, यावर िद.१०/०४/२०१५
रोजीचे आदेशा वये मा यता घे यात आलेली आहे. यास अनु स न सं थानचे िविवध िवभागां म ये सीसीटी ही यं णा
कायाि वत करणेकामी ई-िनवीदा
या कर यात आली होती. परं तु िद.२२/०६/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन
सिमतीचे सभेतील चचअं ती व िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .१६० अ वये
“सदर िनवीदा
या र करणेत यावी” असा िनणय घे यात आलेला आहे. यानु सार सदर िनवीदा
या र
कर यात आलेली आहे.
सदरचे िद.२२/०६/२०१५ रोजीचे व िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनवीदा
या र करणे या िनणयाबाबत मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठात मे. ह टेज इं िट ेटेड िस यु रीटी
सो यु श स ा.िल., नॉईडा यां नी रट िपटीशन नं.७९३८/२०१५ व ी सं भाजी चौगु ले यां नी पी.आय.एल.नं.
११३/२०१५ दाखल कर यात आलेले होते. सदरचे तु त रट िपटीशन व पी.आय.एल. म ये िद. २०/०६/२०१६
रोजीचे आदेशा वये मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठानेिनकाली काढले आहे. तुत रट िपटीशन व
पी.आय.एल. मधील आदेश मा. उ च यायालयाने सं थानचे वतीने िद. १९/१०/२०१५ व िद.१६/०६/२०१६ रोजी
दाखल के ले या शपथप ा या आधारे िदलेले आहेत. सदर आदेशाम ये खालील माणे नमु द के लेले आहे1. Shirdi sansthan states, on instructions, that the sansthan will appoint a consultant
for studying, surveying and preparing tender document and finalization of the bidding process
by inviting applications on publication of an advertisement in the newspapers having wide
circulation and after observing transparent procedure in respect of appointment of the
consultant, the further tender process for upgradation of existing integrated security system
and new installation of HD IP CCTV surveillance system would be undertaken.
2. According to us, the petitioner has no legal entitlement to pray and demand
finalization of the earlier tender process. It is always open for the employer / the respondent to
take a call as to whether to pursue the tender process or not.
3. In the instant matter, for the reasons recorded on the reply, the earlier tender
process has been abandoned and as such the challenge raised in that regard does not sustain.
Apart from this, a statement is made in respect of observance of transparent procedure for
appointment of consultant for pursuing the tender process and in view of the statement made,
we do not deem it necessary to interfere in the writ petition.
4. The writ petition stands disposed of accordingly.
उपरो नमु द के या माणे िद.२०/०६/२०१६ रोजीचे मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाचे
आदेशास अनु स न,
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अ)
स याची मं िदर प रसरातील सीसीटी ही यं णेचे up-gradation व ी साईबाबा सं थानचे ारावती
भ िनवास, साईबाबा भ िनवास, साईआ म-१, साईधमशाळा, साई सादालय, ी साईबाबा णालय, ी साईनाथ
णालय व सं थानचे सव शै िणक सं कुल प रसरात सीसीटी ही व security surveillance यं णा कायाि वत
करणेकामी अनु भवी consultant नेमणु क करणेस मा यता असावी.
ब)
सदर consultant यां चेकडु न “अ” म ये नमु द के ले या िठकाणी सीसीटी ही व security surveillance
यं णा कायाि वत करणेकामी क प / तावाकामी ई-िनवीदा तयार क न अं ितम करणे, टडर डॉ यु म ट तयार करणे,
वतमानप ात िस करावयाचा िनवीदा मसु दा तयार करणे, ई-िनवीदेमधील टे नीकल बीड तपासणे, गरजेनु सार
शु ीप क काढणे, िविवध पु रवठा धारकां या ी-बीड िमट गमधील त ारीचे िनरसन करणे, ा िनवीदेचे टे नीकल
इ हयु लेशन करणे, कमिशअल बीड तपासणी करणे तसेच अं ितम पु रवठाधारकास दे यात येण-ाया कायादेशातील
अटी/ शत तपासु न सं बं धीत पु रवठाधारकाशी करावयाचा करारनामा तयार करणे, सीसीटी ही व security
surveillance यं णेतील सािह याची तपासणी करणे तसेच सव िठकाणी सीसीटी ही व security surveillance
यं णा कायाि वत क न घेणे इ. कारची कामे क न घेणेस मा यता असावी.
तरी, उपरो त तावातील “अ” व “ब” म ये नमु द के या माणे मा यते तव सदरचा ताव मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर.
िनणय .५३१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावातील अ म ये नमु द के ले माणे स याची मं िदर प रसरातील सीसीटी ही
यं णेचे up-gradation व ी साईबाबा सं थानचे ारावती भ िनवास, साईबाबा भ िनवास, साईआ म१, साईधमशाळा, साई सादालय, ी साईबाबा णालय, ी साईनाथ णालय व सं थानचे सव
शै िणक सं कुल प रसरात सीसीटी ही व security surveillance यं णा कायाि वत करणेकामी अनु भवी
consultant ची िवहीत प दतीने नेमणु क करणेस मा यता दे यात आली. तसेच सदरह क स टं टची
नेमणू क झा यानं तर यां चेकडू न तावातील ब म ये नमु द के ले ली कामे क न घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- सीसीटी ही िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२३
ी सदगु नारायणगीरीजी गु कु ल, बाभळे वर ता.राहाता, िज.अहमदनगर येथील िव ा यास मोफत
भोजन देणेबाबत.
तावी सदगु नारायणिगरीजी गु कु ल, बाभळे वर यां नी याचे िदनां क नसलेले प सादर क न िवघा याना मोफत भोजन
देणेबाबत िवनं ती के लेली आहे. सदर प िदनां क ०६.०१.२०१६ रोजी इकडील कायालयास ा त झालेले आहेत.
यावर मा.ना.राधाकृ ण िवखे साहेब यां नी सु दा याबाबत िशफारस के लेली आहे.
अिधिनयम २००४ मधी तरतु द:- सन २००४ चा महारा अधीनीयम मां क १४ (भाग- ४) म ये महारा
िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी तािवत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील २१ (१ घ) नू सार
भकतां ना जेवण पु रवणे आिण अ नछञ चालवणे.
तािवक:- यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार िशड प रसरातील अं ध, अं पग, मु कबधीर, अनाथ व
धािमक (वारकरी) िश ण सं था, शाळा व वृ दा मातील वृ द य तीना मोफत व सवलतीचे दरात सादभोजन
खालील माणे पु रिवणेत येत आहेत.
अ.नं.
सं थेचे /शाळे चे नाव
मं जु र सं या
भोजन सु िवधेचा कार
०१ ह.भ्.प.कािशनाथ महाराज सेवाभावी ट
िनमगां व
४२
मोफत
सं चिलत ी साईबाबा वारकरी िश ण सं था, नीमगाविशड , नगर मनमाड रोड
०२ आधार िश ण व ामीण िवकास मं डळ नां द ू र दु माला
६०
मोफत
ता.सं गमनेर सं चिलत ी साई सेवा मतीमं द मु ला–मु लीची
शाळा, िशड साकु री िशव ,िशरडी.
०३
ारकामाई सेवा ट, वृ दा म, कनकु री रोड,िशरडी.
७०
मोफत
०४ प ी डॉ.िव.ए.िवखे पाटील िव ालय, बाभळे वर (अं ध १०० सकाळी
मोफत
व कणबधीर िव ालय)
५० सायं काळ
०५ सं त िवचारधार वारकरी िश ण सं था,भोजडे,ता.कोपरगाव
५०
मोफत
०६ माऊली मेडीकल रसच फाउडेशन, गणेशनगर वाकडी
२०
मोफत
माऊली मितमं द मु लां ची िनवासी कायशाळा वाकडी.
०७ सबका मािलक एक ित ठाण सं चिलत अनाथालय,
३२
मोफत
िशरडी.
०८
ी साई दा ामीण मु क बधीर िव ालय, िपपळवाडी
१०७
.२२५/- या सवलतीचे
रोड, िशरडी.
दरात
उपरो त माणे अं.नं. १ ते ७ यां ना सं दिभय अ.नं.१ व ३चे मा. यव थापन सिमतीचे ठरावानु सार मोफत
भोजन दे यात येत आहेत व अ.नं.८ ी साई दा ामीण मु क बधीर िव ालय ,िपपळवाडी रोड,िशरडी.यां ना सं दिभय
अं.नं.२चे मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार सवलतीचे दरात भोजन दे यात येत आहेत
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उपरो त माणे अ.नं. १ ते ८ यां ना भोजन ी साई सादालयातु न वखचाने घेऊन जाणेस यव थापन
सिमतीचे िनणयानु सार कळिवणेत आलेले असू न या माणे कायवाही चालू आहे.
ी सदगु नारायणिगरीजी गु कु ल,बाभळे वर यां नी "प रसरातील िव ा याना अ या मीक िश ण िमळावे
या उ ेशाने िनवासी सदगु नारायणिगरीजी गु कु ल थापन के ले आहे. या म ये िव ा याना मृ दं ग, भजन, गायन,
िकतन, योगासणे यां चे िश ण िदले जात असू न याम ये प रसरातील सवसामा य कु टूं बातील १५० िव ाथ िश ण
घेतात, ते शालेय िश ण घे यासाठी परीसरातील शाळे त जातात. िशड सं थान ारे प रसरातील अपं ग, मु कबधीर,
वारकरी िश ण सं था यां ना मोफत भोजन िदले जाते या माणे आपले सहकायाने िशड सं थान भोजनालयातु न दोन
वेळचे भोजन सदगु नारायणिगरीजी गु कु लास ा त हावे" िवनं ती के लेली आहे.
मागणी:- सदगु नारायणिगरीजी गु कु ल,बाभळे वर येथे प रसरातील सवसामा य कु टूं बातील १५०
िव ा याना अ या मीक िश ण घेणा-या िनवासी िव ाथ शालेय िश ण घेणेसाठी प रसरातील इतर शाळे त जातात.
याचेसाठी दोन वेळचे मोफत भोजन िमळावे अशी िवनं ती के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत :- िदनां क ०८.१०.२०१२ रोजी झाले या यव थापन सिमतीचे सभेतील
िनणय .८५७ नु सार अहमदनगर, नािशक िज हयातील अं ध, अं पग, मितमं द, मु कबिधर, तसेच धािमक िश ण
सं था / शाळा वृ दा म, अनाथा म अशा न दणीकृ त असले या सं थानी सं थानकडे भोजन साद मागणी के यास
व सं थानचे ी साई सादालयातू न वत भोजन साद घेऊन जाणेचे योज यास यांना सादालय िवभागाचे अ नदान
क ामाफत मोफत भोजन दे यात यावे असा झालेला आहे.
तसेच िशड प रसरातील अं ध,् अपं ग, मु कबधीर, अनाथ बालके , कणबिधर, धािमक वारकरी िश ण
सं थेतील मु ला, मु लीना, व वृ द मातील वृ द य तीना तसेच वारकरी िश ण सं था यां ना मा. यव थापन सिमतीचे
मा यतेने मोफत व अनु दािनत शाळां ना सवलतीचे दरात भोजन पु रिवणेत येत आहे.
सदगु नारायणिगरीजी गु कु ल, बाभळे वर यां चेकडू न इकडील जा.न.एसएसएस/ वशी/ सादा/ ५९५४/
२०१६ चे प ानु सार तपिशलवार मािहती मागिवणेत आलेली होती यानु सार यांचेकडू न िद.०१/०१/२०१६ अ वये
ा त झाले या मािहतीनु सार सदर शाळे ची य पहाणी करणेची आवशकता वाटत नाही असे वाटते.
सदगु नारायणिगरीजी गु कु ल, बाभळे वर यां चेकडू न लेखीत व पात ा त झाले या मािहतीप कातील
मािहतीचे अवलोकन करता सं थे या मालक ह काची इमारत असू न अ या मीक िश ण घेणा-या िव ाथ चे पालक
वगाकडू न .२५,०००/- (अ री .पं चवीस हजार मा ) देणगी व पात घेत अस याचे नमु द के लेले आहे.
यािवितरीक् त देणगीदाराकडू न देणगी, सभासद फ ,वगणी,ि वकारणेत येत अस यामु ळे एकं दरीत सं थेची आिथक
थीती अितशय उ तम आहे असे वाटते. तसेच सदरह िव ाथ हे िश णासाठी आव यक सािह य िव ाथ च खरे दी
करतात (उदा.हाम िनयम, मृ दं ग, तबला, ताल इ.)
तसेच मािहतीपु तकाम ये सं थेतील िनवासी िव ा याना भोजन पु रिवणेकामी सं थेचे मालक ची
पाकशाळा असू न याकामी आव यक या कमचारी वगाची नेमणू क अस याचे िदसू न येते. यािशवाय यांचा दैनिं दन
आहार ना टा, जेवण, रा ीचे जेवण याबाबता िनि तीचे खालील वेळा कानु सार िव ा याना जेवण िदले जाते.
अ.नं.
वार
ना टा
शाळे चा डबा
सं याकाळ जेवण
०१ सोमवार
पोहे
बटाटा चटणी, चपाती
मसाला भात, चपाती
०२ मं गळवार
उपमा
भेडी,कोबी, चपाती
चपाती (मोसमी फळे )
०३ बु धवार
ला सी
टॉमेटो चटनी, फलॉवर, चपाती
आमटी भाकरी
०४ गु वार
पु लाव
िसमला िमरची, वां गे चपाती
दाळभात, पु री भाजी, वीट
०५ शु वार
उपमा
हरबरा घु गरी, वटाणा, चपाती
चपाती
०६ शिनवार
पोहे (पापड ) आमटी, बाजरी भाकरी
िखचडी भात, चपाती
०७ रिववार
पु लाव
दाळ बटटी, साधा भात
भेळ, चपाती
िटप:- येक रिववारी भेळ, व गु वारी गोड पदाथ िदला जाईल यां चबरोबर मं गळवारी मोसमी फळे िदले
जाईल.
गोड पदाथ:- िखर, ीखं ड, गु लाबजामु न, सोनपापडी, हैस ू र, िजलेबी, मालची, िशरा, बां स ु दी, लाडू
गु डीशेव, खु मा, गाजर हलवा.
सं याकाळ या भा या:- काळी मटक , दु धी भोपळा, काळी आमटी, काळा शेवगा, वां गे बटाटे भाजी,
राजमा, सोयाबीन, िसमला िमच , कढी, वटाणा, बेसन, पालख, मेथी, िम स भाजी, शेव भाजी, भजे आमटी.
िशड व प रसरातील अं ध, अं पग, मितमं द, मु कबधीर, तसेच धािमक िश ण सं था/ शाळा, वृ दा म,
अनाथ म, अशा न दनीकृ त असले या गरजू सेवाभावी सं थेला भोजन पु रिवणेत येत अस यामु ळे सदगु
नारायणिगरीजी गु कु ल, बाभळे वर यां ची एकं दरीत सं थेची आिथक थीती चां गली अस यामु ळे येथे अ या मीक
िश ण घेणा-या १५० िनवासी िव ाथ ना दोन वेळचे मोफत भोजन िद यास प रसरातील इतर शै िणक सं था मोफत
सादभोजनाची मागणी करतील असे वाटते
सदगु नारायणिगरीजी गु कु ल, बाभळे वर येथे िश ण घेणा-या १५० िनवासी िव ाथ ना दोन वेळचे
भोजन चिलत दरा माणे तीिदन एक वेळ जेवणासाठी ती य तीस .१०/- माणे तीन मिह याची आगाऊ र कम
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भ न भोजन घेऊन जाणेची तयारी दिशिवलेस यांना चिलत दरा माणे सशु क सादभोजन घेऊन जाणेची परवानगी
देता येईल असे वाटते
तरी सदगु नारायणिगरीजी गु कु ल बाभळे वर ही सं था िव ा याकडू न .२५०००/- (अ री पं चवीस
हजार मा ) देणगी घेत अस यामु ळे यांचे मागणीनु सार यांना मोफत भोजन सु िवधा पु रिवणे अथवा चिलत
दरा माणे सशु क भोजन पु रिवणेत यावे. याबाबतचा धोरणा मक िनणयाचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे
िनणया तव सादर.
िनणय .५३२ यावर सिव तर चचा होऊन, सदगु नारायणिगरीजी गु कु ल, बाभळे वर ही सं था िव ा याकडू न येक
.२५०००/- मा देणगी घेत अस यामु ळे यांना चिलत दराने ी साई सादालयामाफत सशु क भोजन
पु रिवणेत यावे. तसेच सदरह भोजन घेऊन जाणेची जबाबदारी यां चेवर राहील, असे ठरले.
(कायवाही- सादालय िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२४
साईधमशाळा िवभागातील खो यांसाठी ऑनलाईन बु क ग सु िवधा सु करणे व सेवा आकार बाबत.
तावअिधिनयमातील िविनयम १७ (२) (झ) म ये सवसाधारणपणे िव त यव थेची मालम ा व ितचे कामकाज यां चे
यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी आव यक असतील अशा सव गो ी करील,
अशी तरतु द आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव :१) मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०८/२०१२ रोजीचे सभेतील िवषय नं ४७ व िनणय ७०२ नु सार
२) मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७/१०/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .८६४ नु सार
३) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४/०२/२०१४ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय
१४२ नु सार.
तािवक:- साई धमशाळा हा िवभाग िदनां क १८/०७/२०१३ पासु न सु कर यात आलेला आहे. साई
धमशाळे म ये पालखी, पदया ी यातील सहभागी साईभ तांची तसेच सहली, ु पने येणारे साईभ तांची, अं ध/अपं ग
तसेच हॉ पीटलमधील णांचे नातेवाईक, साई सादालय प रसरातील साईभ त इ याद ची िनवास यव था कर यात
येत आहे. येथे एकु ण ६ इमारती असु न १ इमारत साईबाबा सं चिलत किन ठ महािव ालयास वापर यास दे यात
आली आहे. येक इमारतीम ये एका मज यावर ८ हॉल असे तळमजला व ३ मजले िमळु न एकु ण ३२ हॉल आहेत.
असे ५ इमारतीम ये एकु ण १६० हॉल आहेत.
साई धमशाळा हा िवभाग सु कर याचा उ ेश हा जा तीत जा त पालखी पदया ी, सहल, ु पने (समु हाने)
येणारे साईभ तांची तसेच अं ध/ अं पग साई भ तांची जा तीत जा त सं येने िनवास यव था करणे हा आहे.
िद.२५/०३/२०१६ रोजीचे प ात ी के . ही.रमणी सो. यां नी साई आ म धमशाळा बां ध यासाठी
साधारणपणे ४० ते ५० कोटी खच झालेला आहे. परं तु गे या ३ वषापासु न सदर इमारतीचा पु णपणे वापर झालेला
िदसत नाही. पु णपणे वापर होत नस याने सं थानचे या िनवास यव थेपोटी दर वष जवळ जवळ . ६५ लाख ते १
कोटी पये नु कसान होत आहे. साई भ तांना कमीत कमी सेवाआकारम ये चां गली िनवास यव था िमळ याची आशा
असते परं तु ती उपल ध होत नाही. पाणी टं चाई मु ळे सं थान इमारतीचा वापर करत नाही हे मी जाणतो. सोबत
िदले या प ात काही सु चना के ल्या आहेत याचा िवचार हावा.
कॉट बेसीसवर ऑन लाईन बुं क ग करीता साईटेक माफत वा टवेअर तयार के लेले असु न ती ायोगीक
त वावर सु कर यास तयार आहे. तसेच कृ पया ित बेड व ित माणसी व ित िदनी (२४ तासासाठी) .१०/- एैवजी
.२०/- माणे वाढ क न कमीत कमी ३ िदवस िनवास यव था करता येईल याची मं जु री यावी व इकडेस कळवावे,
असे कळिवले आहे. तरी उपरो त तावाचा िवचार के यास साई धमशाळे तील कमी दरा या िनवास यव थेचा
फायदा साईभ तांना होईल, असे ी के . ही. रमनी यां नी सु चिवले आहे.
साई धमशाळा या िवभागाम ये एकु ण पाच इमारतीम ये SD-HALL माणे हॉलची बु िकं ग कर यात येते.
वषभरातील उ सव काळात पालखी पदया ची सं या जा त असते. येक पालखीम ये साधारणपणे ५०० ते १०००
साईभ त येत असतात.
उ सव काळाम ये येक हॉलम ये कमीत कमी ४० ते ५० भ तांची िनवासाची सोय करावी लागते. उ सव
काळाम ये तसेच गद चे कालावधीत (उ हाळा सु ी, नाताळ, सलग सु ट्या) सव हॉल पु णपणे नेहमी िनवासाकरता
वापरात असतात. उवरीत साईभ तांची मं डपाम ये तसेच शासक य इमारतीचे वरील बाजु स असले या सादालय
हॉलम ये िनवास यव था कर यात येते.
साई धमशाळा या िवभागाम ये साईटेक क पांतगत सं गणक णालीम ये कॉट बेसीसवर ऑनलाईन
बु क ग सु के यास खालील माणे अडचणी ये याची श यता आहे.
साई धमशाळा येथे येक हॉलम ये एकु ण १८ कॉट टाकलेले असु न येक कॉटवर बेडिशट, उिश-क हर,
चादर इ. सं थान माफत पु रिव यात येत आहेत. साईभ तांचे सामान ठे वणेसाठी वंत लॉकरची सु िवधा उपल ध
नाही. साई धमशाळा येथील येक हॉलम ये लॉकर सु िवधा खरे दी बाबतची कायवाही बां धकाम िवभागामाफत चालु
आहे.
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साईधमशाळा येथे ऑनलाईन कॉटबेसीसवर एक इमारत सु के लेस लागणा-या जादा मदतिनस व व छता
कमचारी व वेतन खचाचा तपशील पु ढील माणे.
अ.न.

पद

१

मदतिनस

२

व छता
कमचारी

३

सु र ा
कमचारी

कामाचे व प

मजला िश ट

येक हॉलमधील कॉटवर ४
बेडिशट, उशी, उशीक हर,
चादर इ.टाकणे, हॉलमधील
साफसफाई क न घेण,े
आले या
भ तांची
रिज टरला नोद घेण.े हॉल
खाली झा यावर हॉल चेक
करणे. हॉल खाली
झा यावर हॉलची पावती
कां ऊटरवर जमा करणे. इ.
कामे.
तसेच
हॉल
सोड यावर हॉल तपासु न
यात असले या कमी
जा त व तुची न द क न
व तु कमी अस यास
याची नु कसान भरपाई
घे यासाठी
कां ऊटरवर
पाठवु न याची रतसर
पावती करावी लागते.
येक हॉल मधील ४
साफसफाई क न िफनेल
मा न पोचा मारणे, तसेच
िजना, ील, पॅसेज इ. साफ
करणे, येक मज यावरील
सं डास, बाथ म, इ.
साफसफाई करणे. हॉल,
पॅसेज व इतर िठकाणचे
जाळे जळमटे काढणे.
सामान चोरीस जावु नये ४
यासाठी व इतर िठकाणी
ल
ठे व यासाठी
आव यक

वाढीव
कमचारी
सं या
९+२
आठवडा सु ी
सोडिवणे
११ कमचारी

एका
िदवसाचे
वेतन
.२८२.८४ .
३,१११.२५

३

३
(स या ३
कमचारी
कायरत आहे
फ त१
कमचारी
वाढेल)

.२८२.८४

. ८४८.५२

३

३
(स या १
कमचारी
कायरत आहे
फ त३
कमचारी
वाढेल

.२८२.८४

.
२,५४५.५६

३

वेतन

एका वषाचा खच

.
११,३५,६०२.६०

.
३,०९,७०९.८०

.९,२९,१२९.४०

स या लॉकर सु िवधा नस याने हॉल मधील १८ कॉटसाठी िविवध भागातु न एका कॉटसाठी एक साईभ
ऑनलाईन बु क ग करतील. यामु ळे याच हॉलमधील १८ साईभ त हे एकमेकास अनोळखी असतील. हॉलम ये
लॉकर नसलेने यांचे सामानाची यव था यांनाच यां या जबाबदारीवर करावी लागणार आहे. कॉट नु सार हॉल
िद यास या हॉलमधील सव साईभ त जाईपयत हॉल उघडा ठे वावा लागेल. यामु ळे हॉल मधील बेडिशट, उशी,
उशीक हर, चादर इ. व तुचं ी चोरी हो याची श यता आहे, तसेच त ारी ही होतील यामु ळे सं थानची बदनामी
होईल असे न मत आहे.
उ सव, नाताळ सु ी व गदचे कालावधीम ये ऑन लाईन बु क ग सेवा ता पुरती िकं वा या कालावधीसाठी
बं द करावी लागेल तसेच त पुव मािहती व त ं ान िवभागास SD-HALL माणे हॉलची बु िकं ग सेवा परत सु
करणेबाबत प ा दारे कळवावे लागेल हणजे हॉल बु क ग सु िवधा नेहमी माणे सु होईल, असे न मत आहे.
साईधमशाळा िवभागासाठी सन २०१४ ते २०१५ या सालासाठी खालील माणे जमा र कम व खच
र कमेचा तपिशल खालील माणेअ.नं
साल
भ त सं या
जमा र कम
खच र कम
१
सन २०१४
४९३५८८
३२,९३,९५३.००
३,१४,८१,०६५.८८
२
सन २०१५
५६१०१५
५५,७५,६३२.००
४,०५,९५,७३८.४०
एकु ण१०५४६०३
८८,६९,५८५.००
७,२०,७६,८०४.२८
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मागणी- १) ऑनलाईन कॉट बेसीसवर एका इमारतीसाठी बु क ग सु कर यात आली तर एका इमारतीसाठी
येक िश ट साठी ४ मदतिनस असे ३ िश टसाठी १२ मदतिनस तसेच ४ व छता कमचारी रोज लागतील. (स या
एका इमारतीस १ मदतिनस व ३ व छता कामगारां ची मं जु री आहे.)
२)
येक हॉल म ये ३२ लॉकस या माणे एका इमारतीसाठी ५७६ लॉकस बां धकाम िवभागामाफत तातडीने
खरे दीची कायवाही करावी लागेल.
३)
येक मज यावर ८ हॉलम ये १८ कॉट असे एकु ण १४४ कॉटसाठी १४४ लॉकस् ठे वलेस लॉकस या
चा यांसाठी हॉलनु सार येक मज यावर चा या ठे व यासाठी ८ क याचे ४ लोखं डी टेबल लॉकस खरे दी करावे
लागणार आहे. साधारणपणे ८ क याचे एका लोखं डी टे बलास . ८,०००/- माणे एकु ण ४ लोखं डी टे बलास अं दाजे
. ३२,०००/- मा खच ये याची श यता आहे.
४)
हॉलम ये येक कॉट जवळ कॉट नं बर टाकावा लागेल यामु ळे साईभ तांस कॉट सापडणे सोपे जाईल.
५)
भ तांचे सामान सां भाळणेबाबत व चोरापासुन सावध रहाणे बाबत सु चना फलक तयार करणे.
६)
इमारतीम ये जादा सु र ा र क लावावे लागतील जेणेक न चोरीस आळा बसेल. सदरची कायवाही सं र ण
िवभागामाफत करता येईल.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ीक, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय छाननी
क न अनु मान:- मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेनं तर कायवाही करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- मा.के . ही.रमणी यां नी प ात सु चिव या माणे कायवाही होणेसाठी
खालील माणे मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागेल.
१) स या मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार पालखी पदया ी यां ची िनवास यव था मोफत कर यात येत
आहे. याएैवजी यांचेकडु न सेवाआकार घेतलेस उ प नात वाढ होवू न आिथक नु कसान कमी होईल.
२) सं थान वेब साईटवर आयटी िवभागा माफत ायोगीक त वावर एक इमारत ऑनलाईन कॉट बेसीसची बु क ग
सु करणे.
३) मा.के . ही.रमणी सो. यां चे सु चने नु सार सेवा आकार .१०/- एैवजी .२०/- (२४ तासासाठी) आकारणे
बाबत तसेच कमीत कमी ३ िदवस िनवास यव था करणे बाबत.
४) सदर कामी जादा आऊटसोिसगं कमचारी (११ मदतिनस व ३ सफाई कामगार) व ०३ सु र ा र क सं र ण
िवभागामाफत लावणेस व यासाठी येणारे खचास मा यता असावी.
५)
येक मज यावर लॉकस या चा या ठे व यासाठी ८ क याचे ४ लोखं डी टेबल खरे दी करणेस व याकामी
येणा-या अं दाजे .३२,०००/- (अ री . ब तीस हजार मा ) येणा-या खचास मा यता असावी.
सदर िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .५३३ यावर सिव तर चचा होऊन, साईधमशाळा िवभागातील खो यांसाठी ऑनलाईन बु क ग सु िवधा सु
करणेकामी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या य खचास मा यता
दे यात आली. तसेच साईधमशाळा िवभागाकडील लॉकससाठी ित िदन (२४ तासां क रता) .२०/- मा
सेवाआकार आकारणेत यावा, असे ठरले. (कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा/ मािहती तं ान िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२५
साईधमशाळा येथे िश ण, िशबीर, पधा इ. साठी पािकगचे (काँ ट असलेले) मैदान उपल धते बाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- अिधिनयामातील िविनयम १७,२ (१) (ढ) सव कार या धमिनरपे िश णास
चालना देईल िकं वा तसे कर यास सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल. (ण)
मानवजातीचे क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास
चालना देईल.
यव थापन सिमतीचा ठराव :- िनरं क
तािवक- साई धमशाळा िवभागाम ये िनवासासाठी तसेच पाक ं गचे जागेत िज हा तरीय, आं तररा ीय
ि डा पधा आयोिजत करणेसाठी िविवध सं घटना मागणी करीत असतात. आतापयत िविवध सं घटनां नी/
आयोजकां नी १० ते ११ वेळा िविवध पधसाठी िनवास व पाक ं गचे मैदान खेळासाठी उपल ध होणेबाबत मागणी
के लेली आहे. यानु सार मा. कायकारी अिधकारी यां चे मं जु रीने सं बं िधतां ना साई धमशाळा प रसरातील पाने, फु ले,
झाडे, यां ची काळजी घेतली जाईल व साईभ तांना ास होणार नाही या अटीवर आयोजकां ना खेळाडु ं साठी
िनवास यव था व खेळासाठी पाक ं गचे मैदान मोफत उपल धक न दे यात आले होते.
साई धमशाळा येथे पाक ं गचे जागेम येि डा पधा आयोिजत करणेसाठी व खेळां डु साठी िनवास यव था
करणेकामी सतत मागणी वाढत चालली आहे. अहमदनगर िज हा फु टबॉल टेिनस असोिसएशन, अहमदनगर यां नी िद.
२१/०४/२०१६ रोजीचे प ात िद. २४ एि ल ते २६ एि ल २०१६ या कालावधीत िशड येथे महारा रा य तरीय
फु टबॉल टेिनस िश ण िशबीर व पधचे आयोजन के ले आहे. महारा ातील िविवध िज हयातील सु मारे ३००
खेळाडु व ५० िश क सहभागी होणार आहेत, तरी आपण या खेळाडु व िश कां ची िनवासाची यव था साई आ म
-२ या िठकाणी करावी व पाक ं गची जागा मैदानसाठी उपल धक न ावी अशी िवनं ती के ली होती.
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मा.कायकारी अिधकारी यां चे िद.२३/०४/२०१६ रोजीचे मं जु र िटपणी नु सार जा.नं.एसएसएस/वशीसाईधमशाळा/ ३५६/२०१६ िद.२५/०४/२०१६ रोजीचे प ानु सार पाक गचे मैदान खेळाचे पधसाठी, तसेच िद.
२३/०४/२०१६ रोजी ए इमारतीम ये ०८ हॉल दे यात आले होते.
िद.२५/०४/२०१६ रोजी यांना िदले या ए इमारतीमधील हॉल नं. २१ म ये धु पान/म पान के याचे
आढळले, तसेच िपलो, अं थ णे, कॉट इ. अ ता य त के लेले आढळले. याबाबत ी गणेश ह के आयोजक यां ना
कायालयाम ये बोलावु न त डी समज दे यात आलेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- खेळाचे पधाम ये िविवध रा यामधु न खेळाडु येत असतात, यांचे
मैदानाम ये काही वाद िनमाण होऊ शकतात. या वादाचे भां डणाम ये पां तर होऊन मारामारी होऊ शकते. अशा
गैरवतनामु ळे िशड हे धािमक े अस याने सं थानची बदनामी हो याची श यता नाकारता येत नाही. यामु ळे
खेळासाठी पाक ं गचे कॉ ट मैदान दे यात येवु नये असे न मत आहे.
सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमती समोर मा यतेसाठी िनणयाथ सादर.
िनणय .५३४ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाचा िवचार करता, साईधमशाळा येथे िश ण, िशबीर, पधा
इ. साठी पािकगची जागा (काँ ट असलेली) उपल ध क न दे यात येऊ नये, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२६
साई मं िदर सु र ाकामी िनयु के ले या पोलीसां करीता िनवास यव था िवनामु य होणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- अिधिनयम कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये “मं िदराची व
िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल, यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी सिमतीकडु न
िव त यव था िनध चा िविनयोग करणे” अशी तरतु द आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव - िनरं क
तािवक:- साई धमशाळा िवभाग हा िदनां क १८/०७/२०१३ रोजी सु झालेला आहे. सदर िदवसापासु न
पालखीधारक, पदया ी, सहली, मेळावे, इतर ु पने येणारे साईभ ां ची िनवासासाठी यव था कर यात येत आहे.
िशड साई मं िदर व परीसरात बॉ ब फोट घडवू न आणणार या प ा या अनु षं गाने तसेच उपरो सं दभािकं त
प ानु सार व वरी ां चे आदेशानु सार बॉ ब फोटचे बं दोब तासाठी आलेले पोलीस कमचारी यां ना साई धमशाळा येथील
ए इमारती म ये ३ हॉल दे यात आलेले आहेत. सदर पोलीस हे बं दोब तासाठी धु ळ,े नािशक, नं द ु रबार, जळगाव
ई यादी वेगवेगळया िठकाणाहन मु कामास आलेले असतात.
सं र ण िवभागाचे मं जु र िटपणीनु सार खालील माणे पोिलस कमचारी यां ची िनवास वय था मोफत कर यात
येत आहे. व यांना सेवाआकार बाबतचा तपिशल.
अ.नं.
मं जु र िटपणी
कमचारी सं या
िदलेले हॉल
१ िद.१७/१०/२०१३ रोजीची मं जु र िटपणी (पु ढील आदेश होईपयत)
२८
०२
२ िद.२९/०४/२०१४ रोजीची मं जु र िटपणी (पु ढील आदेश होईपयत)
१२
०१
३ िद.२९/१०/२०१४ रोजीची मं जु र िटपणी
४५
०३
एकु ण सं या८५
०६
स या ए इमारतीत ०३ हॉलम ये ४५ पोलीस कमचार ची िनवास यव था मोफत कर यात येत आहे.
मागणी- सदरचा िनवास यव थे िवनामु य उपल ध क न देत असलेमु ळे आज पयत शासक य मा यते
नु सार यांची िनवास यव था कर यात आलेली आहे. सदरील िनवास यव थेसाठी मा. यव थापन सिमतीची मा यता
यावी असे न मत आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- सरं ण िवभागाचे मं जु र िटपणीनु सार िशड पोलीस टेशन िशड यां चे
माफत आलेले मं िदर सु र ा पोलीस कमचारी यां ना साई धमशाळा येथे दे यात आले या ०३ हॉलम ये साधारणपणे
४५ ते ५० पोलीसां ना िनवासासाठी कायम व पी िवनामु य यव था कर यात येत आहे.
मं िदर सु र ा पोलीस कमचारी यां ची ३ हॉलम ये मोफत िनवास यव था करणेसाठी तािवत सेवा
आकारा माणेस १ वषासाठी .१,६४,२००/- (अ री . एक लाख चौस हजार दोनशे मा ) खच येतो.
यापु ढील कालावधीसाठी मं दीर व मं दीर परीसराचे सं र णाथ आले यापोलीस कमचा-यां ची ३ हॉलम ये
कायम व पी मोफत िनवास यव था करणेबाबत िनणयाथ सादर.
िनणय .५३५ यावर सिव तर चचा होऊन, साई मं िदर सु र ाकामी िनयु के ले या पोलीस कमचा यां ची मं िदराचे जवळ
असले या साईउ ान या इमारतीम ये यापु ढे कायम व पी मोफत िनवास यव था करणेत यावी, असे
ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा/ .अिध क, साई साद िनवास थान/ सं र ण िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२७
ऑनलाईन देणगी सु िवधे ारे साईभ ाकडू न नजरचु क ने सं थानला जमा झालेली देणगी र कम परत
करणेबाबत.
तावसाईभ तांना देणगी देणे अिधक सोयीचे हावे याकरीता सं थानने ऑनलाईन देणगीची सु िवधा िविवध बॅ ं का दा
रे
उपल ध क न िदलेली आहे. याम ये नेट बॅ ं क ग, पेमट गेट-वे, एनईएफटी, आरटीजीएस, ए.टी.एम, े डीट-डेबीट
काड इ यादी सु िवधा िविवध बॅ ं का माफत सं था
नने उपल ध क न िदले या आहेत. जमा झाले या देणगी र कमेचे
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रपोट बॅ ं का माफत सं थानला ा त होत असतात. सदर र मेची पडताळणी क न या दारे साईभ तांना देणगी
पावती िदली जाते.
परं तु ब-याच वेळा वरील नमु द सु िवधां चा वापरकरीत असतां ना नजरचुक ने िकं वा तां ीक अडचणीमु ळे
र म सं थान खाती जमा झाली असु न सदर र कम मला परत िमळावी हणू न प / ई-मेल सं थानकडे ा त झाले
आहेत. तसेच प / ई-मेल दारे यांनी र म परत िमळावी हणु न सं थानला वेळोवेळी कळवु न िवनं ती के लेली आहे.
नजरचु क ने जमा झाले या रकमेचा तपिशल पु ढी माणे–
अ.नं. साईभ ताचे नां व / िठकाण
र म जमा
जमा झालेली
ा त झाले या प /ईपरत मागणी
िदनां क
र कम
मेल िदनां क
के लेली र कम
१ मोह मद अबु हसेन, है ाबाद
२४/१२/२०१४ २०,०००/१९/०१/२०१५
२०,०००/२ डी राधा कु मारी, ीकाकु लम
१३/१०/२०१५ १०,०००/०७/११/२०१५
१०,०००/३ सजं य कु मार, प लावरम
१५/१२/२०१५ २५,०००/०३/०१/२०१६
२५,०००/२१/०१/२०१६
४ आं क त उपा ये, पु णे
२५/०५/२०१६ ५०,०००/२५/०५/२०१६
४५,०००/एकु ण१,००,०००/वरील माणे ४ साईभ तांनी यांचेकडु न ए.टी.एम हाताळतां ना व नेटबॅ ं क ग ारे नजरचु क ने जादा जमा
झालेली एकु ण र कम .१,००,००/-(एक लाख मा ) परत िमळावी हणु न िवनं ती के लेली असु न सं बिधत
साईभ तांनी या बॅ ं क खा यातु न र कम सं थानला जता के लेली आहे, याच बॅ ं क खा यात र कम आरटीजीएस,
एनईएफटी ारे परत करता येईल असे मत आहे.
तरी उपरो त ४ साईभ तांची र कम परत करणेस व यापु ढे साईभ तांकडु न ऑनलाईन ारे नजरचु क ने
सं थान बॅ ं क खा याम ये र कम जमा झा यास व तसे भ तांने लेखी कळिव यास जमा झाले या र मेची खा ी
क न या बॅ ं क खा यातु न र कम सं थान खाती जमा होईल याच बॅ ं क खा यात आरटीजीएस, िकं वा एनईएफटी दारे
मा.कायकारी अिधकारी यां चे मा यतेने परत कर यास थायी मा यतेसाठी सदर ताव मा. यव थापन सिमतीपु ढे
िनणयाथ सादर.
िनणय .५३६ यावर सिव तर चचा होऊन, ऑनलाईन देणगी सु िवधे ारे तावात नमु द के ले या साईभ ांकडू न
नजरचु क ने सं थानला जमा झालेली देणगी र कम परत करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच यापु ढहे ी अशा कारे नजरचु क ने र कम जमा झा यास व भ ां नी या रकमेची परत
मागणी के यास कायकारी अिधकारी यां नी यां चे अिधकारात याची स यता पडताळू न सदरह र कम परत
करावी, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
जलिसं चनाचे कामासाठी आिथक मदत िमळणेबाबत.
िनणय .५३७ सदरह िवषय तू त थिगत ठे वणेत आला.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२९
महारा ् सु वण जयं ती नगरो थान योजनेअं तगत नागरी ितथ े ाचा सु िनयोजीत िवकास काय मातं गत
िशड तील र यां ना पथिदवे बसिवणेकामी िशड नगरपं चायतीस अनु दान देणेबाबतची मािहती शासनास
सादर करणेबाबत.
तावमु यािधकारी िशड नगरपं चायत िशड यां चे जा.नं.न.पं./ट. ं .८/९८७/२०१४, िद.२१.३.२०१४ चे प ा वये,
“महारा सु वण जयं ती नगरो थान योजनेअं तगत नागरी ितथ े ाचा सु िनयोिजत िवकास करणेकामी, िशड तील २७
र यांची कामे तावीत के लेली आहे.
िशड म ये साईभ तांचा ओघ साई ं यादशनासाठी सारखा सु असतो व िशड हे अ-वग ितथ े
अस याने नगरपं चायतीने २७ र यांची कामे तावीत के लेली आहे. िशड नगरपं चायतीची आिथक ि थती िबकट
अस याने तािवत एकू ण खच पये २५.२५ कोटी पैक िशड नगरपं चायतीचा १५% कजाचा िह सा
.३,७८,७५,०००/- व मं दीर टचा १० % िह सा .२,५२,५०,०००/- अशी एकू ण दो ही िह याची २५ %
र कम .६,३१,२५,०००/- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां नी खच करावा, अशी मागणी के लेली
आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:- मा.ि सद यीय सिमतीचे िद.०५.०६.२०१४ चे सभेतील िनणय .४३६,
“ तािवत कामी सं थान वक लामाफत अज करणेत येऊन, मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची
मा यता घेऊन मा.खं डपीठाने सु चिव या माणे पु ढील कायवाही करणेत यावी,” असे, ठरले.
मा.खं डपीठाचा आदेश:- मा.उ च यायालय खंडपीठ औरं गाबाद िस हील अॅ लीके शन नं.५०६८/२०१५,
िद.०७.०८.२०१५ म ये We have heard Mr.Choukidar and Mr.Nagarkar, the learned counsel for
respective parties. Considering the fact that, the amount that would be paid, the same would
be for betterment and development of the city, we allow the applicant to contribute an amount
of Rs. 3,54,50,000/- that is its own countribution of 10% and contribution of Municipal
Council Shirdi of its own and by way of loan. However, this would not be a regular feature,
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but is being permitted as one time contribution only. The civil application accordingly is
allowed in terms of prayer clause “B” The civil application is disposed of. असे आदेश िदलेले
आहेत.
इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-०३ (आिथक अनु दान)/२०१५/२८६०, िद.१९.०८.२०१५ चे प
मं जु रीसाठी शासनास पाठवलेले होते. सदर या प ाम ये, मं िदर टचा िह सा १०% व िशड नगरपं चायतीचा
कजाचा १५% िह सा या दो हीची एकु ण र कम .३,५४,५०,०००/- िशड नगरपं चायतीस अनु दान हणु न मं जु र
करावी, असे नमु द के लेले आहे. यास अनु स न शासन िनणय .सासं िव-१०१५/६२३/ . .१२५/का.१६, िद.१७
माच २०१६ चे शासन िनणया वये, िशड नगरपं चायतीस मं िदर टचा िह सा १०% व िशड नगरपं चायतीचा
कजाचा १५% िह सा या दो हीची एकु ण र कम .३,५४,५०,०००/- िशड नगरपं चायतीस अनु दान हणु न देणेस
मं जु री िदलेली आहे.
मा मा.खं डपीठाचे आदेशाम ये मं दीर टचा िह सा १० % नु सार .१,४१,८०,०००/- एवढी र कम
अनु दान हणु न ावे व िशड नगरपं चायतीचा कजाचा िह सा १५ % र कम .२,१२,७०,०००/- कज हणु न
देणेबाबत नमु द के लेले आहे. मा.खं डपीठाचे आदेशा माणे म ये मं दीर टचा िह सा १० % नु सार
.१,४१,८०,०००/- एवढी र कम अनु दान हणु न ावे व िशड नगरपं चायतीचा कजाचा िह सा १५ % र कम
.२,१२,७०,०००/- कज हणु न मं जु र करणेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/लेखाशाखा-अनु दान/६६८०/२०१६,
िद.१४.०३.२०१६ चे दु ती प ा वये शासनास िवनं ती के लेली आहे.
इकडील जा.नं.एसएसएस/लेखाशाखा-अनु दान/६६८०/२०१६, िद.१४.०३.२०१६.चे दु ती प ा वये
मागणी के यानु सार शासन िनणय .सासं िव-१०१५/६२३/ . .१२५/का.१६, िद.२९ माच २०१६ अ वये
शासनाने, खालील माणे माहीती शासनास ता काळ सादर कर याचे कळिवले आहे. १) िशड नगरपं चायती या
कजा या १५% िह याची र कम .२,१२,७०,०००/- मा सं थानास परत कर याबाबत िशड नगरपं चायती ारे
हमीप दे यात आले आहे अथवा कसे? (२) तसेच िशड नगरपं चायत सदरची र कम कशा कारे आिण िकती
कालावधीम ये सं थानास परत करणार आहे. याबाबतचा आपला वयं प ट अहवाल शासनास ता काळ उपल ध
क न दे यात यावा.
याबाबत िशड नगपं चायतीस इकडील जा.नं.एसएसएस/लेखाशाखा-अनुदान/११२३/२०१६ िद. ९ जू न
२०१६ चे प ास अनु स न, यांनी उलट टपाली मु यािधकारी िशड नगरपं चायत िशड यां चे जा.नं.न.पं./ ट. ं .८/
१५६६/ २०१६,िद.१४.६.२०१६ अ वये प पाठवू न िद. २१.३.२०१४ रोजी सं थानकडे ताव सादर के लेला आहे.
सदर तावात कजा या िह याची १५ ट के र कम ( .२,१२,७०,०००/-) ही अनु दाना या व पात मागणी
के लेली आहे. कजा या व पात मागणी के लेली नस याने परत फे डीचा नच उ वत नाही. नगरपं चायती या
तावानु सार कजाचा िह सा नगरपं चायतीस अनु दान हणू न िमळावे असे नमु द के लेले आहे. मा खं डपीठा या
आदेशात कजा या िह साची र कम contribution of Municipal Council Shirdi of its own and by way
of loan असे नमू द के लेले आहे. यानु सार सदर ताव शासनाकडे पाठिवतां ना नगरपं चायतीस कजा या िह साची
र कम कज हणू न देणेस मा यता असावी असे नमु द के ले होते. तथािप मु यािधकारी िशड नगरपं चायत यां नी
कजा या िह याची र कम लोन हणू न मागणी के लेली नसु न सदरची र कम अनु दान हणू न मागणी के लेली आहे.
असे कळिवलेले अस याने सदर तावावर फे रिनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५३८ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , महारा ् सु वण जयं ती नगरो थान योजनेअं तगत नागरी
ितथ े ाचा सु िनयोजीत िवकास काय मातं गत िशड तील र यां ना पथिदवे बसिवणेकामी िशड
नगरपं चायतीचा १५% िह सा .२,१२,७०,०००/- मा यां ना अनु दान हणू न दे यात यावी, असे ठरले.
तसेच महारा ् सु वण जयं ती नगरो थान योजनेम ये सौर िद यां चा समावेश आहे का, याचीही
चौकशी करावी, यामु ळे खचही कमी येईल व िवजे ची बचत झा यामु ळे िवज बील भर याची
आव यकता राहणार नाही.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
भां डार िवभागात पडू न असले या कपडयां या गाठीबाबत.
तावी साईबाबा सं थानकरीता देणगी आलेले एक क तयार कपडे (८१ गाठी) लेखाशाखेचे त कालीन व र ठ िलपीक
ी पी. ही. िनमळ यां चेमाफत रिववार िद.०४.०८.२०१३ रोजी भां डार िवभागाचे गोडावू न म ये उतरिव यात आले.
सदरचे तयार कपड् यां म ये पॅ ट-शट, िज स पॅ ट, हाफ पॅ ट, टी-शट, जॉके ट, नाईट पॅ ट, मिहला व लहान मु लां चे कपडे
यां सह इतर अं तर-व ांचाही समावेश आहे. यात जु ने व वापरलेले कपडेही मोठ् या माणात आहेत.
सदर कपडे उतरिवतां ना ी िनमळ यां ना भां डारचे गोडावू न म ये जागा उपल ध नाही, तसेच उपरो त
मालाची देणगी पावती करणेपु व माल गोडावू नम येसाठिवणे अडचणीचे असलेबाबत सां ग यात आले होते, यावर
यांनी उपरो त कपडे उतरिवणेसाठी मा. अ य महोदयां नी तसेच मा. मु य लेखािधकारी यां नी सां िगतले आहे, तसेच
कपडे भां डारम ये ता पुरते कालावधीकरीता ठे व यात येणार असू न लवकरच देणगी काऊं टर माफत कपड् यां ची िव
कर यात येणार आहे, असे सां िगतले होते. तथािप, सदर कापडे कोणी, िकती व काय िकं मतीचे िदले याबाबत मािहती
उपल ध न झा याने यांची देणगी पावती के ली गेली नाही.
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तदनं तर लेखाशाखा िवभागाने ता पुर या कालावधीसाठी भां डारम ये ठे वलेले कपडे उचलू न घेणेबाबत
यांना वेळोवेळी दु र वनी ारे कळिवणेत आले होते. परं तु तरीही लेखाशाखा िवभागाने सदर कपड् यां ची पु ढील
कायवाही न करता उपरो त कपडे तसेच भां डारम ये ठे वले. तसेच या कपड् यां चे देणगीदार, कपड् यां ची सं या व
िकं मत याबाबत मािहती िवचारली असता, उपरो तबाबत मािहती उपल ध नस याचे लेखाशाखेने पु हा
िद.१२.०३.२०१४ रोजीचे प ा वये भां डार िवभागास कळिवले आहे.
भां डार िवभागाकडील िद.२६.०३.२०१४ रोजीचे मं जू र िट पणी अ वये सं थानचे अं तगत लेखाप र ण
िवभागाचे कमचारी,ि -ऑडीटर व खरे दी/ भां डार िवभाग यां चे ितिनधी यां नी एक येउन सदर कपड् यां यािकमती
ठरवू न या यादीस मा. कायकारी अिधकारी महोदयां ची मा यता घेऊन, याची देणगी पावती क न उपरो त माल
कापडकोठी माफत िव करणेस मा यता िमळालेली आहे.
उपरो त मा यते वये आज अखेर २६ कपड् यां या गाठी उघड यात आ या असू न यातु न एकू ण .
६,५८,०३२.०० ( पये सहा लाख अ ाव न हजार ब तीस मा ) इत या रकमे या कपड् यां ची सं थानचे कापडकोठी
िवभागामाफत िव करणेत आलेली आहे.
उपरो त चिलत प तीनु सार िद.१६.०५.२०१६ ते िद.२५.०५.२०१६ या कालावधीत कपड् यां या एकू ण
सतरा गाठी उघड यात आ या व यातील .३,३९,८६३.०० िकमतीचे िव यो य कपडे िव साठी लेखाशाखेचे
कापडकोठी िवभागाकडे पाठिवणेकामी मा यता िमळणे तव िट पणी सादर के ली असता, यावर मा. कायकारी
अिधकारी महोदयां नी “सदरचा िवषय मा. ि सद यीय सिमतीसमोर सादर करावा” असे िनदश िदलेले आहेत.
तरी िनदशा माणे भां डार िवभागातील उवरीत ३८ कपड् यां या गाठी उघडू न यातील िव यो य कपडे
तसेच यापु व उघडले या १७ कपड् यां या गाठीतील कपडे लेखाशाखेचे कापडकोठी िवभागामाफत चिलत प तीने
िव करीता देणेस तथा िव साठी अयो य, जीण व फाटलेले कपडे सं थानचे वाहन, फरशा पु सणेकामी सं बं धीत
िवभागां ना देणेस मा यता िमळणे तव, सदरचा िवषय मा. ि सद यीय सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर
िनणय .५३९ यावर सिव तर चचा होऊन, भां डार िवभागात पडू न असले या कपडयां या गाठीमधील चां गले, िव
यो य कपडयां ची लेखाशाखेकडील कापडकोठी िवभागामाफत चिलत प तीने िव करणेत यावी.
तसेच िव साठी अयो य, जीण व फाटले या कपडयां चा तावात नमु द के ले माणे इतर वापर
कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, भां डार िवभाग/ मु यलेखािधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३१
मालम ा िवभागाकडील कं ाटी स लागार यां चे मानधन वाढीबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द- कलम (3) पोटकलम (2) - िनयत
िदवशी, पु व या िव त यव थेची थावर िकं वा जं गम अशी सव मालम ा (सव म ा, ह क, दािय वे व बं धने
यां सह) या अिधिनयमा वये सं थान िव त यव थेकडे ह तां तरीत व िनहीत होईल आिण सिमती या वतीने
कायकारी अिधका यास, या िदवसापासू न या मालम ेचा ताबा घे याचा व ितचे यव थापन कर याचा ह क
असेल.
कलम (4) पोटकलम (3) - कायकारी अिधकारी, कलम 3 अ वये सं थान िव त यव थेत िवहीत
के ले या सं पू ण थावर व जं गम मालम ेच,ी येक मालम ेचे तपिशलवार वणन व अदमासे िकं मत दशिवणारी सू ची
तयार करील आिण ितची त, िनयत िदनां कापासू न न वद िदवसां या आत धमादाय आयु आिण धान सिचव व
िवधी व याय िवभाग यां याकडे सादर करील. मालम ां ची मू ळ सू ची सं थान िव त यव थे या कायालयाम ये
कायम व पी जतन क न ठे व यात येईल.
कलम 17 चा खं ड (झ) - सवसाधारणपणे, िव त यव थेची मालम ा व ितचे कामकाज यां चे यो य कारे
यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी आव यक असतील अशा सव गो ी करील.
तावना- सं थानकडील चल-अचल मालम ेसाठी वतं मालम ा िवभाग (Estate Department)
िनमाण करणेबाबतचा ताव िवधी िवभागामाफत मा.ि सद य सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणेत आला होता. यावर
मा.ि सद य सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजी झाले या सभेतील िनणय .९८६ नु सार व िद.१९/११/२०१४ रोजीचे
आदेशा वये सं थान आ थापनेवर मालम ा िवभाग न याने कायाि वत करणेत आलेला आहे.
ताव- मालम ा िवभाग न याने सु करणेपु व या सं बं धीचे कामकाज बां धकाम िवभागातं गत असणा या
भू सं पादन क येथे सु होते. सदर िवभागाचे कामकाज हे महसु ल िवभागाशी िनगडीत अस याने ी.चं कां त जयवं त
रणशू र (सेवािनवृ नायब तहिसलदार) यां ची कं ाटी प दतीने 'स लागार' हणू न दरमहा .१५,०००/- एकि त
मानधनावर िनयु करणेत आलेली होती. परं तु ते आजारी अस याने कामावर येत नाहीत.
स या मालम ता िवभागाकडे खालील माणे कामकाज सु आहे.
१)
मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड भाग,िशड यां चेकडील भू सं पादनाबाबतची करणे.
२)
सं थानला जमीन देणगी हणू न ि वकारणेबाबतची करणे.
३)
सं थानसाठी आरि त असले या जिमनी खरे दी करणे.
४)
खरे दी के ले या जमीन या न दी महसू ल द तरी अ यावत क न घेण.े
५)
िविवध यायालयात सु असले या के सेस बाबत आव यक ती कायवाही करणे.
६)
सं थानचे मालम तेबाबतचे थािनक शासिकय कर भरणे.
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७)
८)
९)

सं थान या जमीन ची मोजणी क न घेऊन ह ी िनि त करणे.
सं थानने भाडेत वावर िदले या िमळकतीचे करारनामे क न घेणे.
सं थानचे थावर मालम तेबाबत यो य िनयोजन करणे,देखभाल करणे,वेळोवेळी िमळकत ना भेटी देण,े
याबाबत असले या अडचणी दू र करणे.
सदर कामकाजासाठी स लागार हणू न ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार)
यां ची कं ाटी प दतीने मािसक .१२,०००/- एकि त मानधनावर िद.२६/१०/२०१५ पासू न िनयु ती कर यात
आलेली असू न यांचे काम समाधानकारक आहे.
ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे यां नी िद.१८/५/२०१६ रोजीचे अजा वये सदरचे मानधन हे अ य प
अस याने व वाढती महागाई िवचारात घेऊन मािसक मानधन .१८,०००/- पयत कर यात यावे,अशी िवनं ती के ली
आहे.
तथािप ी.चं कां त रणशू र (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार) यां ना दरमहा .१५,०००/- दे यात येत होते.
याच माणे ी.कृ णा वालझाडे (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार) यां नाही .१५,०००/- दरमहा मानधन देता येईल.
तरी सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .५४० यावर सिव तर चचा होऊन, मालम ा िवभागाचा अिभ ाय, व वाढ या महागाईचा तसेच ी.कृ णा
वालझाडे हे करत असले या कामाचा िवचार करता, ी.कृ णा वालझाडे, स लागार, मालम ा िवभाग
(सेवािनवृ त नायब तहिसलदार) यां ना .१५,०००/- मा दरमहा एकि त मानधन दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३२
मौजे िशड येथील सव नं.171/12 मधील िनयोिजत बस थानक व भ िनवास इमारतीचे बां धकाम
सं थानचे िनधीतू न करणे व यापैक काही े ाचा वापर सं थानसाठी भाडेप याने करणेिवषयी महारा
रा य माग प रवहन महामं डळ यां चेशी करावयाचे करारना यासाठी मु ां क शु काबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतू द– सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ट) मधील तरतु दीनु सार िवकास
कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच िव व त यव थेची उि टे व योजने
पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती सं पादीत करील िकं वा खरे दी करील.
ताव– मौजे िशड येथील सव नं.१७१/१२ मधील िनयोिजत बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे
बां धकाम सं थानचे िनधीतू न करणे व यापैक काही े ाचा वापर सं थानसाठी भाडेप याने करणे िवषयी महारा
रा य माग प रवहन महामं डळ यां चेशी करावया या िवकसन कराराचे मु ां क शु क .५५,८२,४६०/- इतके व
बां धीव े ाचा भाडेप ा करारना याचे मु ां क शु क .१६,०९,०२०/- इतके असे िवकसन व भाडेप ा करारना याचे
एकू ण मु ां क शु क .७१,९१,४८०/- व न दणी शु काची होणा-या रकमेस मा यता िमळणेबाबत.
तावना - मौजे िशड येथील सव नं.१७१/१२ मधील िनयोिजत बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे
बां धकाम सं थानचे िनधीतू न करणेिवषयी महारा रा य माग प रवहन महामं डळ यां चेशी करावयाचे करारना याम ये
भिव यात कु ठलाही एकतफ िनणय होवू नये याकरीता मा.अ य महोदय व मा.कायकारी अिधकारी यां चे नावाचा
याम ये समावेश असावा तसेच महारा रा य माग प रवहन महामं डळ यां नी ठरवू न िदलेले .१/- मा ित
चौ.मी. ती वष (एकू ण े ासाठी .२५५४/- मा ) हे िनि त करणेत यावे. याम ये करारना याची मु दत सं पेपयत वाढ
करता येणार नाही याचा उ लेख करावा असेबाबतचा िनणय ं .३०६ अ वये िद.२३/०५/२०१४ रोजी या
मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये सं मत करणेत आलेला आहे.
याच माणे उ त िनयोिजत बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे बां धकामापैक काही े ाचा वापर
सं थानसाठी भाडेप याने करणेकामी महारा रा य माग प रवहन महामं डळ यां चेबरोबर २९ वष कालावधीचा
भाडेप ा करार करणेस तसेच याकामी मु ां क शु कापोटी येणा-या अं दाजे .१५,६१,३९९/- मा चे व िनयमा माणे
होणारी न दणी फ तसेच इतर अनु षं िगक खचास िनणय .ं ८० अ वये िद.१२/०३/२०१५ रोजी या मा.ि सद य
सिमतीचे सभेत मा यता दे यात आलेली आहे.
उपरो त ठरावानु सार २९ वष कालावधीचा भाडेप ा करार करणेसाठी मु ां क शु काची र कम तपासू न
िनि त र कम कळिवणेकामी मा.सहिज हा िनबं धक वग-१ तथा मु ां क िज हािधकारी,अहमदनगर यां ना
िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे प ा वये कळिवणेत आले होते. यास अनु स न यांनी यांचेकडील िद.२०/१०/२०१५
रोजीचे प ा वये २९ वषाचे भाडेकराराचे ा प मागिवले. या अनु षं गाने महारा रा य माग प रवहन महामं डळ
यां चेशी करावया या करारना याचे ा प मु ां क शु कआकारणीकामी मा.सहिज हा
िनबं धक वग-१ तथा मु ां क िज हािधकारी,अहमदनगर यां चेकडेस इकडील प ं .एसएसएस/ मालम ता/
५२९८/२०१५ िद.१६/१२/२०१५ अ वये पाठिवणेत आले व याची त मा.िवभाग िनयं क,रा य प रवहन,
अहमदनगर,महारा रा य माग प रवहन महामं डळ, िवभागीय कायालय,अहमदनगर यां चेकडेस माहीतीसाठी
पाठिवणेत आलेला आहे.
उपरो त कराराचे ा प या अनु षं गाने मा.सहिज हा िनबं धक वग-१ तथा मु ां क िज हािधकारी,अहमदनगर
यां नी यांचेकडील अिभिनणय जा. ं .क -३/अिभ. . .९२/१५/ १६६४/१६ िद.२५/०५/२०१६ अ वये िनगिमत
के लेला आहे. यात यांनी खालील माणे आदेश के लेले आहेत. “सादर के ले या करारनामा द तात नमू द
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िमळकतीचा िवकसन कराराचे सन २०१५ चे मु यांकन .१३,९५,६१,५००/- यावर महारा मु ां क अिधिनयम चे
अनु स ू ची १ म ये (अनु छेद ५(जी)-ए) अ वये ४ ट के माणे मु ां क शु क .५५,८२,४६०/- व द तात नमू द
िमळकतीवरील बां धीव े ाचा भाडेप ा करारना याचे सन २०१५ चे मु यांकन .८,०४,५१,०००/- यावर महारा
मु ां क अिधिनयम चे अनु स ू ची१ मधील अनु छेद ३६(३) नु सार ५० ट के दराने मु यांकन ,४,०२,२५,५००/- यावर
महारा मु ां क अिधिनयम चे अनु स ू ची१ मधील अनु छेद ३६ या अं तगत अनु छेद २५ नु सार मु ां क शु क
.१६,०९,०२०/- असे िवकसन व भाडेप ा करारना याचे एकू ण मु ां क शु क .७१,९१,४८०/- इतके शु क शासन
जमा करावे. यानं तर महारा मु ां क अिधिनयमचे कलम ३२ नु सार मािणत कर यात येईल. देय मु ां क शु क
आदेशापासू न ६० िदवसां चे आत शासनास जमा करावे. अ यथा न ती बं द के ली जाईल. ” असेबाबत नमू द के लेले
आहे.
सदर आदेशावर सं थानचे पॅनलवरील वक ल अॅड.ए.आर.गाडेकर,िज हा यायालय, अहमदनगर
यां चेमाफत पु निवलोकन अज .ं ९२/२०१५ चा िद.३१/०५/२०१६ रोजी सादर करणेत आला व अॅड.गाडेकर यां नी
सं थानचे वतीने उ त अित र त मु ां क शु काबाबत आव यक ते लेखी यु ि वाद, उ च यायालयाचे िनवाडे,
महारा मु ां क अिधिनयम १९५८ मधील तरतु दीनु सार एकाच यवहारात एकाच िमळकतीबाबत िनमाण झालेले दोन
करारना यावरील आव यक मु ां क कमी कर यासाठी आव यक ती बाजू मां डलेली आहे. तथािप मा.िज हा मु ांक
अिधकारी यां नी उ त पु निवलोकन अजावर यांचेकडील Misc.Case No.1/2016 म ये िद.२४/०६/२०१६ रोजी
खालील माणे आदेश पारीत के लेले आहेत.
1)
Application dated 31/05/2016 submitted to this office is not accepted.
2)
The order dated 25/05/2016 is final order and is binding on all concerned.
3)
The applicant is directed to pay the necessary Stamp Duty as per order dated
25/05/2016
4)
The Registering Authority, Rahata is directed to register the document only if it is
properly stamped.
सदर आदेशा या अनु षं गाने सं थान पॅनलवरील वक ल अॅड.ए.आर.गाडेकर यां नी सदर अिभिनणयािव ्द
उपिनरी क,जनरल न दणी आिण उपिज हािधकारी मु ां क,पु णे यां चेकडे अपील दाखल करणे आव यक आहे,
असेबाबत यांचेकडील िद.०२/०७/२०१६ रोजी या प ा वये इकडेस कळिवलेले आहे.
या अनु षं गाने यांना सदर अपीला या िनणयास साधारणत: िकती िदवस लागतील याबाबत दू र वनीव न
िवचारणा के ली असता यांनी यांचेकडील िद.१९/०७/२०१६ रोजी या प ा वये खु लासा के ला आहे क , “सदर
हकू मािव ्द मु य िनयं क, महसु ल अिधकारी, पु णे (Chief Controlling Authority of Revenue, Pune)
यां चेकडे अपील दाखल करणे आव यक आहे. परं तु अपील िनणयास बराचसा कालावधी लागू न अपीलासाठी वतं
मु ां क शु क देखील भरावे लागणार आहे. दर यान आज रोजी िवकसन करारना यानु सार नवीन बस थानक व
भ तिनवास इमारत पू ण झालेली अस याने ताबा देणेबाबत उभयतां मधील दो हीही करारनामे तातडीने न दणी करणे
अिनवाय झालेले आहे. सदर व तुि थतीचा िवचार करता मा.मु ां क िज हािधकारी, यां नी मु ां क शु काबाबत पारीत
के ले या अिभिनणयानु सार भाडेप ा करारनामा न दणीसाठी िनि त के लेले मु ां क शु क .१६,०९,०२०/- एवढे सदर
द त न दणी समयी परता याचा ह क अबािधत ठे वू न (अं डर ोटे ट) भर यात यावेत हणजे सं थानला मु ां क
शु काची र कम महारा मु ां क शु क अिधिनयम १९५८ चे कलम ४४ (२) नु सार मा.मु य िनयं क,महसुल
अिधकारी,पु णे यां चेकडे अिधक (Exceses) भरलेले मु ां क शु क परतावा मागणी अज (Refund Claim
Application) दाखल क न मागणी करता येईल ” असेबाबत खु लासा के लेला आहे.
तसेच तुत करणात यापू व करारना याचे ा प तयार करणारे सं थानचे पॅनलवरील वक ल अॅड.एस.डी.
कु लकण , कोपरगाव यां चे अिभ ाय घेणेत आले. या माणे यांनी यांचेकडील िद.२८/०७/२०१६ रोजी या
प ा माणे अिभ ाय सादर के ले. यात यांनी “यापू व िवकसन करार व भाडेप ा याबाबत अिभ ाय देलेले असू न
या माणे सं थानने िवकसन करार तपासू न मा यत के लेला आहे. तसेच रा य प रवहन महामं डळाचे अिधकारी यां नी
सु ्दा सं बं िधत करारास मा यता िदलेली आहे. मु ां क शु काबाबत जो िनणय जॉई ं ट िड ङट ी ट रिज ार,अहमदनगर
यां नी िदलेला आहे. यावर अपील क न िवनाकारण कालावधी यिथत करणे यो य होणार नाही,मु ां क शु क
अिधकारी यां नी यांचे तारीख २४/०६/२०१६ चे िनणयानु सार टॅ पबाबत जे िनि त के ले आहे. यावर वाद क न
िवनाकारण काल य करणे यो य होणार नाही. सं बं िधत अिधका-यां नी िवकसन करार व भाडेप ा हे दोन वेगवेगळे द त
अस याचे िवचारात घेवू न टॅ प डयू टी भर याचे कळिवले आहे. तां ि क टया िवचार के यास सं बं िधत बाब
िनि तपणे िवचार कर यासारखी आहे. ह कास बाध न येता टॅ प डयू टी भ न द त न दणे यो य होईल. बां धकाम
जवळ-जवळ पू ण झालेले आहे. टॅ प डयू टीचे आकारणीवर अपील क न यात िकती काळ जाईल,हे िनि त सां गता
येत नाही. तरी यो य तो िनणय यावा,” असेबाबत नमू द क न यांनी भाडे करारना याचा मसु दा तयार क न तुत
प ासोबत पाठिवलेला आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– उपरो त अॅड.ए.आर.गाडेकर व अॅड.एस.डी.कु लकण यां चे अिभ ायानु सार उ त
अपील िनणयास बराचसा कालावधी लागणार अस याने व आज रोजी िवकसन करारना यानु सार नवीन बस थानक
व भ तिनवास इमारत पू ण झालेली अस याने ताबा देण-े घेणेबाबतची कायवाही व उभयतां मधील दो हीही करारनामे
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तातडीने न दणी करणे अिनवाय झालेले असलेने भाडेप ा करारनामा न दणीसाठी िनि त के लेले मु ां क शु क
.१६,०९,०२०/- एवढे सदर द त न दणी समयी परता याचा ह क अबािधत ठे वू न (अं डर ोटे ट) भरणे उिचत
होईल व दो हीही द त तातडीने न दणी क न घेता येईल.
त हा मा.सहिज हा िनबं धक वग-१ तथा मु ां क िज हािधकारी, अहमदनगर यां चेकडील िद.२५/०५/२०१६
रोजी या अिभिनणयातील आदेशा माणे उ त िमळकतीचे
िवकसन कराराचे मु ां क शु क .५५,८२,४६०/- इतके व द तात नमू द िमळकतीवरील बां धीव े ाचा
भाडेप ा करारना याचे मु ां क शु क ,१६,०९,०२०/- इतके (अं डर ोटे ट) असे िवकसन व भाडेप ा करारना याचे
एकू ण मु ां क शु क ,७१,९१,४८०/- इतके तसेच सदर द तांचे होणारे न दणी शु क देखील सरकारजमा करता
येईल.
तरी उपरो त ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .५४१ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , मौजे िशड येथील सव नं.171/12 मधील िनयोिजत बस थानक
व भ िनवास इमारतीचे बां धकाम सं थानचे िनधीतू न करणे व यापैक काही े ाचा वापर सं थानसाठी
भाडेप याने घेणेबाबत, महारा रा य माग प रवहन महामं डळ यां चेशी करावयाचा करारनामा, या
े ातील त ॲङ तथा सॉिलसीटर मोहन जयकर, सिमती सद य यां चेकडू न तपासू न यावा व यां चे
अिभ ायासह सदरह ताव सिमतीसमोर फेरसादर करणेत यावा. (कायवाही- .अिध क,मालम ा िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३३
ी साईबाबा मं िदर प रसर िशड येथे लाडू िव क ाशेजारी महारा ् रा य माग प रवहन महामं डळाचे
सं गणक य आगाऊ आर ण क सु कर यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था यां ची परवानगी
िमळणेबाबत मा.िवभाग िनयं क, रा य प रवहन, अहमदनगर व आगार यव थापक, रा.प.कोपरगाव यां चे
िवनं ती अज.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द– १७ (२) (झ) म ये सवसाधारणपणे िव व त यव थेची मालम ता व ितचे
कामकाज यां चे यो य कारे य थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनासाठी आव यक असतील अशा सव
गो टी करील, असे नमू द आहे.
तावना– मा.िवभाग िनयं क, रा य प रवहन, अहमदनगर व आगार यव थापक, रा.प.कोपरगाव यां नी
यांचेकडील उपरो त सं दभािकत प ा वये ी साईबाबा मं िदर प रसरात जा तीत जा त भािवकां ना सं गणक य आगावू
आर ण णालीचा लाभ घेता यावा व या अ वये रा.प.महामं डळा या बसेस सेवां चा जा तीत जा त भािवक/
वाशां ना लाभ घेता यावा व ितक ट आर ण इ.सं बं धी यांची गैरसोय टाळणेचे टीने रा.प.कोपरगाव आगारास ी
साई सं थान िशड मं दीर प रसराम ये साद लाडू िव क ाजवळ सं गणक य आगावू आर ण व ितक ट िव क
सु करणेकरीता जागा उपल ध क न िमळावी हणू न िवनं ती के लेली आहे.
तथािप मा.उ च यायालय, खं डपीठ, औरं गाबाद यां नी “िस हील ॲ लीके शन नं.१२०५६/२०१२ पी.आय.
एल. नं.१८/ २०११ म ये िदनां क १६ ऑ टोबर, २०१२ रोजी सिमतीला खालील माणे आदेश िदलेले आहे.
(6)
We direct that, without prior permission of this court, the committee(a)
shall not take any steps in creating third party interest in the movable or immovable
properties of the respondent No.2-trust;
(b)
shall not enter into an agreement, contract for purchase of any immovable property on
behalf of the Respondent No.2-trust:
(c)
shall not take any major financial decision of whatsoever nature;”
मा रा य प रवहन महामं डळाची सेवा ही सावजिनक व पात मोडत असलेने व जनिहताथ असलेने यात
धोरणा मक िनणय घेणे आव यक आहे हणू न सदरचा ताव िवचाराथ घेणे उिचत आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय- रा य प रवहन महामं डळाने साई सं थान मं िदर प रसराम ये लाडू साद िव
क ाजवळ जागा उपल ध क न देणेकामी िवनं ती के लेली आहे. तथािप सदर िठकाणी दशन रां गेचे काम तािवत
आहे. यामु ळे यांनी मागणी के ले या िठकाणची जागा उपल ध क न देता येणार नाही. मा स यि थतीत सेवाधाम
इमारत िकं वा साईनाथछाया इमारती या तळमज यातील एक म अथवा साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म)
िकं वा साईआ म नं.१ येथे ११ मही या या कालावधीसाठी भाडेत वावर जागा दे या या िनणयाथ सादर.
िनणय .५४२ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.िवभाग िनयं क, रा य प रवहन, अहमदनगर व आगार यव थापक,
रा.प.कोपरगाव यां चे िवनं तीनु सार यां ना सं गणक य आगाऊ ितक ट आर ण क सु करणेसाठी
स यि थतीत सेवाधाम इमारतीम ये जागा उपल ध क न दे यात यावी. तसेच रे वेनेही ितक ट
आर णासाठी जागेची मागणी के यास यां नाही सेवाधाम इमारतीम ये जागा उपल ध क न दे यात
यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३४
शां तीिनवास दशन हॉलमधील गेटसमोरील रल गम ये आप कालीन लायड ग गेट तयार करणेबाबत.
तावसं र ण िवभागाचे जा.नं. एसएसएस/वशी-सं र ण िवभाग/262/2015 िदनां क 29/06/2015 चे मा य िटपणीनु सार
मं िदर प रसरातील सु रि तते या टीने शां तीिनवास व भ तिनवास तळमाळा येथील एमज सी गेटमधू न आप कालीन
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प रि थती उदभव यास साईभ तांना सु रि त बाहेर काढ यास अडचण येऊ नये हणू न समोरील आड या रे लीगला
मु हेबल व उघडणारे गेट तयार क न िमळणेबाबत कळिवले आहे.
उपरो त दो ही हॉलची य पाहणी के ली असता, आप कालीन गेट समोरील येक रां गेतील दोन
टेनलेस टीलची रे ल ग काढू न या िठकाणी रे ल गला मॅच होईल असे टेनलेस टीलचे लायड ग गेट बसिवता
येईल. सदरील गेट जादा लां बीचे तयार होणार अस याने तु त ायोिगक त वावर शां तीिनवास इमारतीचे हॉलचे
रे ल गला टेनलेस टीलचे लायड ग गेट तयार क न घेता येईल. सदरचे गेट बाहेरील वकशॉपधारक / फॅ ि के टस
यां चेकडू न तयार क न, िनयोिजत िठकाणी बसिवता येईल. याकामी खालील तपशीला माणे खच अपेि त आहे:
अ.नं. मटे रअलचा तपशील
मागणी
अं दाजे दर पये खच पये
1.
SS304 - 2” Dia Round Pipe 2 mm
350 Ft. 300/1,05,000/2.
SS304 – 1” Dia Round Pipe 1.6 mm
750 Ft. 135/1,01,250/
3.
SS304 – Track Plate 25 x 5 mm
300 Ft. 160/48,000/4.
SS304 – Flat 25 x 10 mm
108 Ft. 320/34,560/5.
SS304 – Bend 2”
18 Nos. 250/4,500/6.
Wheel
18 Nos. 100/1,800/7.
Locking Arrangement (9 Set)
1 Nos. 2,000/2,000/एकू ण : 2,97,110/उपरो माणे शां तीिनवास इमारतीचे हॉल समोरील रे ल गला आप कालीन गेट तयार क न बसिवणेकामी
अं दाजे पये 2,97,110/- खच अपेि त आहे.
तरी शां तीिनवास दशन हॉलम ये गेटसमोरील रल गम ये आप कालीन टेनलेस टीलचे लायड ग गेट
तयार क न बसिवणेकामी बाहेरील फॅ ि के टस/ वकशॉपधारक यां चेकडू न कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा-या
अं दाजे पये 2,97,110/- (अ री पये दोन लाख, स यान हजार, एकशे दहा) मा चे खचास मा यता िमळणेकामी
ताव मा. ि सद यीय सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .५४३ यावर सिव तर चचा होऊन, शां तीिनवास दशन हॉलम ये गेटसमोरील रल गम ये आप कालीन टे नलेस
टीलचे लायड ग गेट तयार क न बसिवणे कामी बाहेरील फॅ ि के टस/ वकशॉपधारक यां चेकडू न कोटे शन
मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२,९७,११०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मॅकेिनकल िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३५
ी साई सादालयातील सोलर टीम कु क ग क पास क ीय अपारं पारीक उजा मं ालय, भारत सरकार,
नवी िद ली यांचेकडू न िमळाले या पु र काराबाबत.
तावके ीय अपारं पारीक उजा मं ालय, भारत सरकार यां नी देशातील सोलर उजा ोतां ना ो साहन िमळणेकरीता
Concentrated Solar Thermal (CST) Technology Excellence Awards 2016 ही पधा आयोिजत
के लेली होती. सदर पधम ये सं थानचे ी साई सादालयातील सोलर टीम कु क ग क पाची माहीती पाठिवणेत
आली होती. सं पु ण देशातु न सं कलीत झाले यामाहीतीनु सार अपां रपारीक उजा मं ालय पधा किमटीने पु र कार
िवजे या पधकां ची घोषणा के लेली असू न यात सं थानचे सोलर टीम कु क ग क पास सोलर कॉ स ेटेड थमल
िसि टमचा कु क गकरीता भावीपणे वापर करीत असलेली सं था यां ना रा ीय तरावरील पु र कार जाहीर झालेबाबत
तसेच िदनां क 29 एि ल 2016 रोजी नवी िद ली येथे के य अपारं पारीक उजा मं ी मा. ी िपयु ष गोयल यां चे ह ते
हेाणा-या पारीतोिषक िवतरण काय मास हजर राहणेकामी अपारं पारीक उजा मं ालयाचे सहसिचव ी त ण कपू र
यां नी कळिवले होते.
यानु सार सदरचा पु र कार ि वकारणेसाठी सं थानचे वतीने मा. कायकारी अिधकारी व मेकॅिनकल िवभाग
मु ख ी अतु ल वाघ हे नवी िद लीयेथे गेले होते. िदनां क 29.4.2016 रोजी हॉटे ल अशोका येथे के य अपारं पारीक
उजा मं ी मा. ी िपयु ष गोयल यां चे ह ते कायकारी अिधकारी यां नी हा पु र कार ि वकारला. तसेच इतर े ातील
सं थाना अपारं पारीक सौर उजचा वापर करणेस ेरणा िमळणेकरीता सं थानचे सोलर टीम कु क ग क पाची माहीती
पु ि तका के ीय अपारं पारीक उजा मं ालयाने कािशत के ली होती.
ी साई सादालयातील सोलर टीम कु क ग क पास क ीय अपारं पारीक उजा मं ालय भारत सरकार
यां चेकडू न रा ीय तरावरील पु र कार दान करणेत आलेबाबत माहीती मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे अवलोकनाथ
सादर.
िनणय .५४४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील सोलर टीम कु क ग क पास क ीय अपारं पारीक
उजा मं ालय भारत सरकार यां चेकडू न िमळाले या रा ीय तरावरील पु र काराची न द घे यात आली.
तसेच हा क प चालिवणा या अिधकारी/ कमचा यां चे सिमतीने अिभनं दन के ले व सदरह कमचा यां ना
अिभनं दनपर प दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- मॅकेिनकल िवभाग मु ख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.३६
ताव-

साईनगर सब टे शन परीसरातील १०१० के . ही.ए. जनसेट दु तीचे खचाबाबत.
ी साईबाबा सं थानचे साईनगर परीसरातील ी साईबाबा सु पर पेशािलटी हॉि पटल, टॉफ वाटर, यायाम शाळा,
म यवत भां डार इ यािद िठकाण या वीजपु रवठयाकरीता ११ के . ही.सब टे शन उभा न महारा रा य वीज िवतरण
कं पनीचा िव ु तपु रवठा जोडू न घे यात आलेला आहे. तसेच महारा रा य वीज िवतरण कं पनीचा वीजपु रवठा खं डीत
झा यानं तर अं खडीत वीजपु रवठयासाठी १०१० के . ही.ए. मतेचा एक जनसेट तसेच ५०० के . ही.ए. मतेचा एक
जनसेट असे ०२ जनरे टर सेट बसिव यात आलेले आहेत. या दोन जनरे टर सेटपैक जनसेट .०१ हा जनरे टर सेट
िद.१०-०२-२००६ रोजी बसिव यात आलेला असू न जनसेट .०२ हा जनरे टर सेट िद.२४-०७-२०१२ रोजी
बसिव यात आलेला आहे.
िदनां क २७-०७-२०१६ रोजी सकाळी साधारण १०.१५ िमिनटां नी महारा रा य वीज िवतरण कं पनीचा
वीजपु रवठा खं डीत झा यानं तर अखं डीत वीज पु रवठयाकरीता१०१० के . ही.ए.चा जनरे टर सेट सु झालेला होता.
सदरचा जनरे टर सेट चालू झा यानं तर नेहमी माणे इं िजनचे वॉटर पं प व तापमान चेक करणेसाठी सदर िठकाणी
०४/१२ या िश टकरीता असलेले कमचारी ी.सु िनल वाघ हे गेले होते. यावेळी ी.सु िनल वाघ यां नी जनरे टर या
कॅ नोपीचा दरवाजा उघडला असता कॅ नोपी या वरील बाजू ने अचानक एक मुं गू स कॅ नोपी या दरवा यावर धडकू न
कॅ नोपी या आत पडू न सदरचे मुं गू स रे डीएरटरकडे पळाले व णाधात रे डीएटर या फॅ नम ये अडकले. सदरचे मुं गू स
रे डीएटर या फॅ नम ये अडक याने तातडीने जनरे टर बं द करणेकरीता असलेले जनरे टरचे इमज सी वीच ेस क न
सदरचा जनरे टर सेट बं द कर यात आला. परं तू या काही णात मुं गू स रे डीएटर या फॅ नम ये अडक याने रे डीएटरचे फॅ न
लेड तु टू न ते रे डीएटरम ये घु स याने रे डीएटरला िछ े पडली. यामु ळे रे डीएटर िलक होऊन यामधील कु लं टयु
पाणी िलक झाले. यामु ळे याबाबत जनसेटची उ पादक कं पनी मे.किम स यां चे अिधकृ त स ह स िडलर मे.ि िनटी
हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस, औरं गाबाद यां चे ितिनधी यां ना तातडीने यािठकाणी बोलावू न सदरचा जनरे टर
सेट दाखिव यात आला. तसेच झाले या घटनेबाबत मा.उप कायकारी अिधकारी साहेब यां चेशी दु र वनी दारे सं पक
साधू न यां ना झाले या घटनेबाबत सिव तर मािहती िदली. यावर मा.उप कायकारी अिधकारी साहेब यां नी तातडीने
पु ढील यो य ती कायवाही सु करणेबाबत सां िगतले. या झाले या घटनेबाबत साईनगर झोन करीता असलेले िव ु त
पयवे क- ी.जाधव तसेच ०४/१२ या िश टकरीता असलेले कमचारी ी.सु िनल वाघ यां नी रपोट सादर के लेले
आहेत.
तसेच सदरचा १०१० के . ही.ए. मतेचा जनरे टर सेट बं द पडलेला अस याने तसेच तातडीने ी साईबाबा
सु पर पेशािलटी हॉि पटलकरीता वीजपु रवठा करणे गरजेचे अस याने पयायी वीजपु रवठयाकरीता टॅ डबाय असलेले
५०० के . ही.ए. मतेचा जनरे टर सेट चालु क न ी साईबाबा सु पर पेशािलटी हॉि पटलचा वीजपु रवठा तातडीने सु
कर यात आला. परं तु या ५०० के . ही.ए.जनरे टरमाफत कर यात येणारा वीजपु रवठा हा अपु रा पडत अस याने तसेच
ी साईबाबा सु पर पेशािलटी हॉि पटल हे खु प सं वेदनशील अस याने यािठकाण या वीज पु रवठयात कोणतीही
अडचण येऊ नये याकरीता टॉफ वाटरमधील िविवध इमारत चा वीज पु रवठा गरजेनु सार बं द कर यात येऊन
महारा रा य वीज िवतरण कं पनीचा वीजपु रवठा आ यानं तर पु हा सव िठकाणचा वीजपु रवठा सु कर यात येत. ो
०१). सं थानमाफत् सव िठकाण या मिशनर चा मे.यु नाइटे ड इं डीया इ शु र स कं पनी िलिमटे ड, िशड यां चेमाफत
िवमा उतरिव यात आलेला आहे. यामु ळे मा. शासक य अिधकारी ी.औटी यां चेशी िदनां क २७-०७-२०१६ रोजी
झाले या चचनु सार तसेच यां नी के ले या मागदशनानु सार साईनगरकडील१०१० के . ही.ए. मते या जनरे टर सेटचे
रे डीएटर व फॅ न अस लीचे अपघाताने झाले या नु कसानीबाबत व इ शु र स लेम करणेकरीता मे.यु नाइटेड इं डीया
इ शु र स कं पनी िलिमटेड, िशड चे शाखा यव थापक ी.िवजय थोरात यां ना दु र वनी व न सां ग यात आले.
यानु सार मे.यु नाइटेड इं डीया इ शु र स कं पनी िलिमटेड, िशड चे शाखा यव थापक ी.िवजय थोरात यां नी यां चे
स हयर ी.बाळासाहेब घाटे यां ना य झाले या घटनेचा अहवाल घेणेकरीता पाठिवलेले होते. यानु सार
ी.बाळासाहेब घाटे यां चे समवेत उप कायकारी अिभयं ता (िव ु त), िव ु त पयवे क- ी.जाधव, ी.खाडगीर,
ी.सावं त यां चे समवेत य पाहणी क न झाले या घटनेबाबतची पाहणी क न याबाबतचा पं चनामा कर यात
आलेला आहे. तसेच झाले या घटनेचे फोटो काढ यात आलेले आहे. तसेच इ शु र स लेम करणेकरीता स हयर
ी.बाळासाहेब घाटे यां नी सां िगत या माणे फोटो ि ं ट, स ह स रपोट, मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस,
औरं गाबाद यां नी सादर के लेले कोटे शन प तसेच कर यात आले या पं चना याची त मे.यु नाइटे ड इं डीया इ शु र स
कं पनी िलिमटेड, िशड यां चेकडे िद.२९-०७-२०१६ रोजी पोहोच कर यात आलेले असू न इ शु र स लेमची र कम
लवकरात लवकर मं जु र होऊन याची र कम सं थानला तातडीने िमळणेकरीता िवनं ती कर यात आलेली आहे.
०२). मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस, औरं गाबाद यां ना सं थानमाफत दे यात आले या वािषक
सि हस कॉ ॅ टम ये जनरे टर सेट या फ इं िजनचे स ह स कॉ ॅ ट दे यात आलेले आहे. मे.ि िनटी हाळसा दु गा
से स ॲ ड स ह सेस, औरं गाबाद यां ना सं थानमाफत दे यात आले या वािषक सि हस कॉ ॅ टमधील पेअर पाट
िल टम ये रे डीएटर तसेच फॅ न अस लीचा समावेश के लेला नाही. ी साईबाबा सु पर पेशािलटी हॉि पटल हे खुप
सं वदेनशील अस याने यािठकाणचा वीजेचा पु रवठा अखं डीत राहावा याकरीता सदरचे १०१० के . ही.ए. मतेचे
जनरे टर सेट तातडीने सु करणे गरजेचे होते. यामु ळे सदरचे १०१० के . ही.ए. मतेचे जनरे टर सेट तातडीने मे.ि िनटी
हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस, औरं गाबाद यां चेकडु न दु त क न घेणे गरजेचे होते.
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तरी मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस, औरं गाबाद यां नी सादर के ले या कोटेशननु सार
रे डीएटरचा फॅ न, रे डीएटर असबली, बे ट, इनहायबीटर (करोजन), से सॉर, े सर इ यािद मटेरीयकरीता र कम
.५,३५,२५७/- (अ री र कम पये पाच लाख प तीस हजार दोनशे स ाव न मा ) तसेच ा सपोट ं ग, ाि झट
इ शु र स, कॅ नोपी िडस लेसमट व रफ ट ग, सायलसर पाईप रमु हल व रफ ट ग इ यािद करीता र कम .६९,०००/(अ री र कम .एकोणस र हजार मा ) या माणे एकि त र कम पये ६,०४,२५७/- (अ री र कम .सहा लाख
चार हजार दोनशे स ाव न मा ) इतका खच कळिवलेला होता. परं तु मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस,
औरं गाबाद यां नी सादर के ले या कोटेशनम ये इनहायबीटर (करोजन) हे मटेरीयल यां ना दे यात आले या वािषक
सि हस कॉ ॅ टम ये अस याने या मटेरीयलची असलेली र कम .२२,६६६/- यां ना आदा करता येणार नाही.
यामु ळे यां नी सादर के ले या कोटेशनमधू न .२२,६६६/- ही र कम वजा करावी लागणार अस याने उवरीत
मटेरीयलची र कम .५,१२,५९१/- (अ री र कम .पाच लाख बारा हजार पाचशे ए या नव मा ) तसेच लेबर
चाजसकरीता र कम .६९,०००/- (अ री र कम .एकोणस ार हजार मा ) या माणे एकि त र कम
.५,८१,५९१/- (अ री र कम पये पाच लाख ए याऐं शी हजार पाचशे ए या नव मा ) इत या आले या खचास
काय र मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .५४५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईनगर सब टे शन परीसरातील १०१० के . ही.ए. जनसेटर या दु तीस व
याकामी आले या एकि त .५,८१,५९१/- मा चे खचास काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३७
धमशाळा प रसरातील दारावती इमारत समोरील बागेतील िच ेन पाक म ये निवन खेळणी
बसिवणेबाबत.
तावबगीचा िवभागा माफत धमशाळा प रसरात ारावती इमारती समोर बाग तयार कर यात आलेली आहे. या बागेत
वेगवेग या कारची शोभेची रोपे/ झाडे, लॉन, िच न पाक, पाथ-वे, कारं जा तयार करणेत आलेला आहे. यामु ळे
या बागेत दररोज सकाळ-सं याकाळ ी साईनाथ णालयात येणा या णाचे नातेवाईक, ारावती िनवास थान
िनवासासाठी थां बलेले साईभ , िशड शहरातील नागरीक, सं थान कमचारी यां ची नेहमी वदळ असते.
ारावती इमारत समोरील बागेत लहान मु लां ना खेळ यासाठी िविवध कारची खेळणी असलेला िच ेन
पाक तयार कर यात आलेला आहे. सदर िच ेन पाक मधील दशनी भागात लहान मु लां साठी खेळणी असलेबाबतचे
फलक लाव यात आलेले आहे. तसेच सदर बागेत सं र ण िवभागामाफत पहारे क याची नेमणु क कर यात आलेली
आहे. परं तु ड् यु टीवरील पाहरे करी बागेत ड् यु टी या िठकाणीथां बत नस याने पाकमधील झोपा यावर व अ य
खेळण वर मिहला, माणसे व मोठी मु ले बसत असतात. यामु ळे तेथील झोपाळे व इतर खेळणी तु टु न पु णत: खराब
झाले या आहेत. यापु व मॅकेिनकल िवभागामाफत सदर िठकाण या खेळणी दु त कर यात आले या हो या परं तु
वारं वार खेळणी तु टत अस याने तेथील खेळण चे मोठ् या माणात नु कसान झालेलआहे
े .
ारावती इमारत समोरील बागेतील िच ेन पाक मधील खेळणी तु टु न खराब झालेली अस याने या
िठकाणी न याने खेळणी खरे दी क न बसिवणे आव यक आहे. सदर बागेत 1. Four Seater arc Swing, 2. Four
Seater mgr, 3. Combination set 3 in 1, 4. Wide slide, 5. A to B PGKD 04 इ. खेळणी खरे दी क न
बसिवता येईल. सदर खेळणी खरे दी करणे, वाहतु क करणे, िफट ग क न देणेकामी अं दाजे . 2,95,000/- (दोन लाख
पं या नव हजार) मा खच अपे ीत आहे. तरी याकामी िविवध पु रवठाधारकां कडु न कोटेशन घेऊन यु न म दराने
खेळणी खरे दी करता येईल.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५४६ यावर सिव तर चचा होऊन, ारावती इमारती समोरील बागेतील िच ेन पाक मधील खेळणी तु टु न खराब
झालेली अस याने या िठकाणी न याने खेळणी खरे दी क न बसिवणेकामी िवहीत प दतीने िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२,९५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३८
कं ाटदारामाफत कं ाटी प दतीने पर यु जिन ट घेणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलचे मं जु र आकृ तीबं धात पर यु जिन टचे तीन पदे मं जु र असु न आणखी एका पदास शासनाने मा.
उ च यायालया या मा यतेस अिधन राहन मं जु री िदलेली आहे. स या कायम व पी दोन पर यु जिन ट कायरत
आहेत.
िद. २७/१०/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभेतील िनणय . ३८४ अ नु सार िद. ०२/०९/२०१५
पासू न ११ मिहने कालावधीसाठी िकं वा जािहरातीमाफत थायी पदावर उमेदवार िमळे पयत यापैक जे अगोदर घडेल
तोपयत ितमहा . २१,०००/- या माणे जय भवानी कं ाटदारां माफत कं ाटी प तीने कामावर हजर क न घेतले या
एक पर यु जिन टची काय तर मा यता दे यात आली आहे.
तसेच, िद. २७/१०/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभेतील िनणय .३८४ ब नु सार ी साईबाबा
हॉि पटलम ये ११ मिहने कालावधीसाठी िकं वा जािहरातीमाफत थायी पदावर उमेदवार िमळे पयत यापैक जे अगोदर
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घडेल तोपयत एक पर यु जिन ट सं थानला कु शल/ अकु शल कं ाटी कमचारी पु रिवणा-या ठे केदारामाफत घेणेस व
यास ितमहा . २१,०००/- मा एकि त मानधन दे यास मा यता दे यास आली होती.
उपरो त िनणयास अनु स न णालयाचे एच आर िवभागाकडील िद. १७/१२/२०१५ चे मं जु र शासक य
िटपणीनु सार कामगार िवभाग यां नी जा.नं.एसएसएस/वशी७ए/३७७१/२०१५ िद. ०४ जानेवारी २०१६ अ वये मे. जय
भवानी एं टर ायजेस इं िडया ा. िल., कॅ प िशड यां चेकडू न िद. ०२/०९/२०१५ पासू न ०१ व िद. २७/१०/२०१५
पासू न ११ मिहने कालावधी िकं वा सदर पदावर थायी उमेदवार िमळे पयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत १ असे
एकु ण ०२ कु शल कं ाटी पर यु जिन ट पु रिवले होते. सदर नेमणू क कालावधी अनु मे िद.०१/०८/२०१६ व िद.
२६/०९/२०१६ अखेर सं पु टात येत आहेत.
सदर कं ाटी कमचा-यां यित र त स या फ त दोनच थायी व पात पर यु जिन ट कायरत अस याने
दयरोग णांची सं या िवचारात घेता उपरो त नमु द के या माणे पु ढील कालावधीसाठी दोन पर यु जिन टची
आव यकता आहे.
तरी, िद. ०१/०८/२०१६ व िद. २६/०९/२०१६ पासू न ११ मिहने कालावधीसाठी िकं वा जािहरातीमाफत
थायी उमेदवार िमळेपयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत सं थानला कं ाटी कमचारी पु रिवणा-या कं ाटदारामाफत दोन
कं ाटी पर यु जिन ट घेणेस व यांना िद. २०/११/२०१४ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . १०१६ ला
अनु स न थायी व पात काम करणा-या पर यु जिन टचे (वेतन ेणी– ९३००– ३४८००, ेड पे ४४००) सु वातीचे
वेतनाइतक र कम . ३०,०००/- (खालील को टकात दशिवले माणे) एकि त मानधन देणेकामी मा यता असावी.
बेिसक
९३००
ेड पे
४४००
डीए ११९ % (माहे जु लै २०१६) १६३०३
एकू ण वेतन
३०००३
मा यते तव सादर.
िनणय .५४७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलम ये ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा
जािहरातीमाफत थायी पदावर उमेदवार िमळे पयत यापै क जे अगोदर घडेल तोपयत दोन पर यु जिन ट,
सं थानला कु शल/ अकु शल कं ाटी कमचारी पु रिवणा या ठे केदारामाफत घेणेस व यां ना ितमहा
.३०,०००/- मा एकि त मानधन दे यास मा यता दे यास आली.
(कायवाही- वै क य सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३९
डॉ.राम महाजन यां ची सोनोलॉिज ट पदावर Adhoc Basis प दतीने नेमणू क करणेबाबत.
तावडॉ.राम शं कर महाजन सोनोलॉजी ट (कं ाटी), ी साईनाथ णालय यां चा िद. १९/०५/२०१६ रोजीचा अज ा त
झाला असु न अजाम ये खालील माणे नमु द आहे.
“मी मेडीकल ऑफ सर (सोनो ाफ ) या पदाव न िद. ३१ ऑग ट २०१२ रोजी िनवृ त झालो असु न, स या
वरील पदावर कॉ ॅ टवर काम करीत आहे. स या या नेमणू क ची मु दत िद. १९/०७/२०१६ रोजी सं पत असू न
यानं तर सं थानला आव यकता अस यास मी काम कर यास तयार आहे. मा या वेतनाब ल खालील अपे ा
आहेत. स या मला मिह याला . ५४,०००/- एवढे वेतन िदले जाते. परं तु सव सु ट्या या िबनपगारी अस याने,
य ात तु टपुं जी र महातात पडते. तरी मिह याला िकमान . ९०,०००/- िमळावेत अथवा अ य कमचा-यां माणे
सव रजा पगारी िमळा यात.”
मा.मुं बई उ च यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबाद येथे िस हील अॅि लके शन नं. २८७/२०१५ दाखल करणेत
आले होते यावरील मा. यायालयाचे िद. १२ जानेवारी २०१५ चे आदेशानु सार युरोसजन– २, सोनोलॉिज ट– १,
आरएमओ– १५, बीटीओ– १ Adhoc Basis प तीने घेणेबाबत मा यता िदलेली आहे.
िद. २७/०७/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभेतील िनणय . २३१ नु सार ी साईनाथ णालयात
सोनोलॉिज ट पदावर एक कु शल कं ाटी कमचारी घेणेबाबत या तावास मा यता दे यात आलेली आहे. यानु सार
ी साईबाबा सं थानला कु शल/ अकु शल कं ाटी कमचारी पु रिवणा-या जय भवानी एं टर ायजेस, िचं चवड, पु ण,े
कॅ प– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चेमाफत . ५४,०००/- मािसक एकि त मानधनावर ११
मिहने कालावधीसाठी अथवा सदर पदावर थायी उमेदवार िमळे पयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत डॉ. राम शं कर
महाजन यां ना सोनोलॉिज ट पदावर ी साईनाथ णालयात िद. २०/०८/२०१५ पासू न घेणेत आले होते. सदर
कालावधी िद. १९/०७/२०१६ रोजी सं पु टात येत आहे .
डॉ. महाजन हे मेडीकल ऑिफसर (सोनो ाफ ), ी साईनाथ णालय या पदाव न िद. ३१ ऑग ट २०१२
रोजी िनवृ त झाले होते. सेवािनवृ तीचे वेळी यांना खालील माणे वेतन अदा के ले जात होते.
सेवािनवृ त वेळचे वेतन
बेिसक
२६,८७०
ेड पे
६,०००
डीए
२३,६६६
एचआरए
३,२८७
टीए
८००
एकू ण वेतन ६०,६२३
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ी साईनाथ णालयात गरीब व गरजु णांवर कमी दरात उपचार के ले जातात. स या सं थानचे दो ही
णालयात थायी व पात सोनोलॉिज ट पदावर एकही वै क य अिधकारी कायरत नाही. मा ी साईनाथ
णालयात कं ाटदारामाफत कं ाटी प तीने फ त एकच डॉ. महाजन कायरत आहेत. परं तु यांचा नेमणु क
कालावधी सं पु टात येत अस याने यांना आता मा. यायालयाचे आदेशानु सार Adhoc basis प तीने िद.
२०/०७/२०१६ पासू न ०१ वष अथवा पु ढील आदेश होईपावेतो यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत सेवािनवृ तीचे
वेळचे बेिसक – ेड पे व स याचा डीए (खालील को टकात दशिवले माणे) िवचारात घेऊन .७०,०००/- एकि त
मानधन देऊन नेमणू क देता येईल, असे न मत आहे.
बेिसक (सेवािनवृ तीवेळचे)
२६,८७०
ेड पे
६,०००
डीए ११९% (माहे जु न २०१६)
३९,११५
एकू ण वेतन
७१,९८५
तरी, डॉ.महाजन यां ना मा. यायालयाचे आदेशानु सार Adhoc basis प तीने नेमणू क व .७०,०००/एकि त मािसक मानधन देणेकामी िनणय होणेस िवनं ती.
िनणया तव सादर.
िनणय .५४८ डॉ.राम शं कर महाजन, सोनोलॉजी ट (कं ाटी) हे म यं तरी या कालावधीम ये मयत झाले असलेबाबतची
मािहती सभेस िमळाली, यामु ळे सदरह िवषय र करणेत आला.
(कायवाही- वै क य सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४०
ी साईबाबा णालयातील Adhoc basic प दतीने नेमणू क करावया या काड ओलॉजी टचे मानधन
ठरिवणेबाबत.
तावी साईबाबा णालयाचे मं जु र आकृ तीबं धाम ये इं टर हशनल काड ओलॉजी टचे २ पदे व नॉनइं टर हशनल
काड ओलॉजी टचे १ पद मं जू र असु न डॉ.बजाज व डॉ.गौरव वमा यां ची इं टर हशनल काड ओलॉजी ट हणू न
नेमणू क करणेत आलेली आहे. तथािप डॉ.बजाज व डॉ.वमा यां ना यांनी के ले या गं भीर गैरिश त वतनाबाबत
खातेचौकशी पू ण होईपयत िद. ०८/११/२०१४ पासू न सं थान सेवेतू न ता पुरते िनलं िबत कर यात आले आहे.
उपरो त दो ही डॉ टसना िनलं िबत के याने णालयातील णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी इं टर हशनल
काड ओलॉिज ट या पदावर ०६ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी व ि हजीट ग प तीने ता पुरती नेमणू क करणेक रता
िस हील अॅ लीके शन नं. २७९७/२०१४ वरील मा. उ च यायालयाचा िद. १९/०३/२०१४ रोजीचे आदेशानु सार ०२
कं ाटी व०५ ि हजीट ग प तीने नेमणू क देणेकामी मा यता दे यात आली होती. यास अनु स न हॉि पटलकडे
उपल ध असले या काड ओलॉजी ट अजदारां या िद. २३/०३/२०१४ रोजी मु लाखती घेऊन डॉ. मनोहर िशं दे व डॉ.
शां त पवार यां ना अनु मे . ३,००,०००/- ( पये तीन लाख मा ) व . १,५०,०००/- ( पये एक लाख प नास
हजार मा ) एकि त मािसक मानधन देऊन कं ाटी प तीने तर डॉ. बजाज, डॉ. ठगे, डॉ. काळे , डॉ. िहरण व डॉ.
िवजन यां ना ो साहन भ ता (Incentive) देऊन ि हजीट ग प तीने ता पुरते सहा मिह यांसाठी नेमणू क कर यात
आली होती. यापैक डॉ. िशतलकु मार िहरण व डॉ. िवनोद िवजन हे हजर झालेले न हते. सदर नेमणू कां स मा.
ि सद य सिमतीचे िद. १२/०४/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय . २७५ नु सार काय तर मा यता दे यात आलेली
आहे.
उपरो त ०६ मिह यांसाठीची नेमणू क सं पु टात आ याने मा. ि सद य सिमतीचे िद. ११/०९/२०१४चे
सभेतील िनणय . ७८५ नु सार पु हा मु दतवाढ देणेकामी मा. यायालयात िस हील अॅ लीके शन नं. २९०/२०१५
दाखल करणेत आले होते. यावर िद. १२/०१/२०१५ रोजीचे आदेशा वये ०१ वष कालावधीसाठी िकं वा डॉ. बजाज
व डॉ. वमा यां ची चौकशी पु ण होईपयत जे आधी घडेल या कालावधीपयत पु व याच अटीशत वर मु दतवाढ दे यात
आली होती. मा. उ च ययालया या मं जु रीनु सार ता पुर या व पात Adhoc बेिससवर डॉ. मनोहर िशं दे व डॉ.
शां त पवार यां ना नेमणू क दे यात येऊन यांना अनु मे मािसक एकि त मानधन पये तीन लाख व दीड लाख दे यात
येत होते. यानं तर डॉ. शां त पवार यां ना ि हजीट ग प तीने काम करावयाचे अस याने यांनी कं ाटी प ती या
कामाचा राजीनामा िद याने यांचा सदर पदाचा राजीनामा मं जू र क न ि हजीट ग प तीने नेमणू क दे यात आली व
यांचे जागेवर डॉ. भारत जैन यां ना िद. ०३/०३/२०१५ रोजी पासू न कं ाटी प तीने नेमणू क दे यात आली होती व
यांना डॉ. शां त पवार यां चे माणेच र कम पये एक लाख प नास हजार मानधन दे यात आले मा यांनीही िद.
३१ मे २०१६ रोजी एक मिहना लेखी पू व राजीनामा नोटीस सादर के ली आहे तथािप यांचा राजीनामा अ ापपयत
मं जू र झालेला नाही व ते िद. ०१/०७/२०१६ पासू न अनिधकृ त गैरहजर आहेत.
मा. यव थापन सिमती िद. ९/१२/२०१४ चे सभेतील िनणय . १०३५ नु सार दयरोग णांची सं या
िवचारात घेता आणखी चार काड ओलॉजी टसाठी काय तर मा यता आहे. उपरो त दो ही डॉ टसना (डॉ. बजाज व
डॉ. वमा) िनलं िबत के याने णालयातील णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी Ad hoc बेिससवर ता पुर या व पात
निवन काड ओलॉिज टची नेमणू क करणेकामी मा.मुं बई उ च यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबाद येथे िस हील
अॅ लीके शन नं. ३९३७/२०१५ दाखल करणेत आले होते. यावर मा. यायालयाचे िद. १०/०४/२०१५ रोजीचे
आदेशानु सार चार काड ओलॉिज ट वै क य अिधका-यां ना Ad hoc बेिसस वर नेमणू क करणेस मा यता िदलेली
आहे.
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मा.उ च यायालयाचे उपरो त आदेशानु सार एक काड ओलॉ टची (डॉ. िधरज मोरे ) नेमणू क करणेत
आलेली आहे. िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे मा. ि सद य सिमतीचे िनणय . २७३ नु सार डॉ. िधरज मोरे यां ना एकि त
मािसक .१,५०,०००/- (एक लाख प नास हजार मा ) देणेबाबत मा यता दे यात आलेली आहे.
सबब, मा. ि सद य सिमतीत कं ाटी अथवा Adhoc Basis प तीने नेम यात आले या काड ओलॉजी ट
यां ना (डॉ. मनोहर िशं द,े कं ाटी काड ओलॉजी ट यां चे यित र त) दे यात आलेले मानधनाबाबतचे यापु व झालेले
िनणय हे वैयि क नावाने (डॉ. शां त पवार, डॉ. भारत जैन, डॉ.िधरज मोरे ) झालेले असु न कं ाटी अथवा Adhoc
basis प तीने नेमणू क करावया या काड ओलॉजी ट या पदासाठी िकती मानधन ावे याबाबत मा िनणय झालेला
नाही. सबब, आता येथु न पु ढे कं ाटी अथवा Adhoc Basis प तीने न याने नेमणू क करावया या
काड ओलॉजी टना एकि त मािसक मानधन . १,५०,०००/- (दीड लाख .मा ) देणेबाबतचा िवषय धोरणा मक
बाब अस याने मा. ि सद य सिमती सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी.
िनणया तव सादर.
िनणय .५४९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलम ये दयरोग णांची गैरसोय होऊ नये, याक रता
Adhoc basic प दतीने नेमणू क करावया या काड ओलॉजी ट यां ना यापु ढे .१,५०,०००/- मा एकि त
मािसक मानधन दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- वै क य सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४१
िशड पोलीस टे शन गु.र.नं.६४/२०१६ भा.द.िव.क.४०८, ४०९ या गु हयाबाबत थािनक गु हे शाखा,
अहमदनगर यां चेमाफत सु असले या तपासाकामी सं थानचे वतीने मािहती व कायदेशीर कागदप े
पु रिवणेकामी ॲड होके टची नेमणू क करणेबाबत.
तावसं थान णालयातील िनलं िबत डॉ टस डॉ.ह रष बजाज व डॉ.गौरव वमा यां चे वर सं थान या वतीने िशड पोलीस
टेशन येथे गु.र.नं. ६४/२०१६ माणे गु हा दाखल झालेला आहे. सदर गु हयाचा तपास व र ठ पोलीस िनरी क,
थािनक गु हे शाखा, अहमदनगर यां चेमाफत स या सु आहे. सदर गु हयाचे तपासाकामी थािनक गु हे शाखा
सं थानकडे पु रा याची मािहती गोळा कर यासाठी िविवध कागदप े, मािहती घेणेकामी व सा ीदार हणु न
णालयातील डॉ टस व इतर कमचा-यां ना सम बोलिवत आहेत.
सदरचे तपासाकामी थािनक गु हे शाखा यां ना सं थानकडे मागणी नु सार उपल ध कागदप े, मािहती,
सा ीदार इ यादी कायदेशीर कामां साठी सं थान या वतीने बाजु मां ड यासाठी अॅड होके ट ची नेमणु क के यास सदर
कामां त सं थानला यो य रतीने व कायदेशीर बाब ची पु तता करता येईल.
सं थानचे कामगार िवभागामाफत दो ही डॉ टरां या गैरवतनाबाबत खाते चौकशी अिधकारी ी
जे.एल.देशपां डे साहेब, सेवा िनवृ त यायािधश, यां चेतफ खाते चौकशी चालु आहे. सदर चौकशीकामी सं थान या
वतीने सादरकत अिधकारी हणु न िवधी यावसाियक अॅड.सी.जे.बो डे, अहमदनगर यां ची मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२८.१२.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणयानु सार नेमणु क कर यात आलेली असू न यांना िद.१९.०५.२०१६ रोजीचे
सभेतील िनणयानु सार येक तारखेस मानधन, वासखच व इतर सव समावेशक खचापोटी .५०००/- इतके मानधन
अदा कर यात येत आहे.
तरी अॅड.बो डे याच के स सं दभातील कामकाज पाहत अस याने, थािनक गु हे शाखा, अहमदनगर
यां चेमाफत चालू असले या तपासकामी सं थान या वतीने कायदेशीर बाब, मािहती व इतर तपासाचे टीने पु तता
करणे व सं थानची बाजू मां डणकामी अॅड. ी.सी.जे.बो डे, अहमदनगर यां ची सदरकामी नेमणु क करणेस व अॅड. ी
बो डे, हे अहमदनगर येथेच राहत अस याने यांना सदरचे कामकाजासाठी येक तारखेला .३५००/- मानधन अदा
करणेकामी सदरचा ताव मा.ि सद यीय सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर करणेस मा यता असावी, ही िवनं ती.
िनणय .५५० यावर सिव तर चचा होऊन, िशड पोलीस टे शन गु.र.नं.६४/२०१६ भा.द.िव.क.४०८, ४०९ या गु हयाबाबत
थािनक गु हे शाखा, अहमदनगर यां चेमाफत सु असले या तपासाकामी सं थानचे वतीने मािहती व
कायदेशीर कागदप े पु रिवणेकामी ॲड होके टची नेमणू क करणेबाबत या उपरो
तावास त कालीन
ीसद य सिमती अ य व सद य यां ची चि य प दतीने मा यता घे यात आलेली होती. परं तु तरीही
सदरह ताव फेर-िवचारार्थ हॉि पटल उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै क य सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४२
त सेवािनवृ शासक य अिधकारी यां ची ी साईबाबा सं थानचे आ थापनािवषयक तसेच
िबं दु नामावलीकामासाठी ि हजीट ग प दतीने िनयु करणेबाबत.
तावसं थानचे आ थापनािवषयक कामकाजात वरी ठ अिधका-यां चे िनदशानु सार वेळोवेळी त अनु भवी शासिकय
अिधका-यां चे मागदशन घे यात आले आहे व आताही घे यात येत आहे. तसेच सं थानचे सेवा िविनयम
बनिवणेसाठी त शासिकय अिधका-यां चे मागदशन घे यात आले होते.
सं थान णालयाचे िबं द ु नामावली बनिवणेसाठी मं ालयातील सं बं िधत िवषयातील त ाचे मागदशन
घेणेकामी िद. १४/०५/२०१५ रोजी िटपणी सादर करणेत आली होती सदर िटपणीवर “िज हा / िवभागीय तरावरील
मागासवग क ातील अिधकारी यां चे मागदशन घे या या पयायाचा थम िवचार हावा” असे त कालीन मा.
कायकारी अिधकारी साहेब यां नी िनदश िदले होते.
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मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां चे वरील िनदशानु सार सं थानचे णालयातील र त पदे भरणेसाठी
आर ण ठरिवणेकामी ी. यं.अ. खैरे, माजी लेखािधकारी, महारा िव त व लेखा सेवा, िवभागीय आयु त
कायालय, नािशक यां चेकडू न मागदशन घे यात आले होते. शासनाचे सेवेत असतां ना यांनी महारा नागरी सेवा
िनयम आिण आिथक तरतु दी यािवषयीची सं कलन पु ि तका तसेच सरळसेवा भरती ि या आिण िबं द ु नामवली
न दवही या सं बं धीची सं कलन पु ि तका तयार क न कािशत के ली आहे. आता ी य अ खैरे सेवािनवृ त झाले
असू न स या ते शासिकय अिधकारीपदावर यशवं तराव च हाण महारा मु त िव ापीठ,नािशक येथे कायरत आहेत.
ी खैरे यां ना सं थानकडील आ थापना िवषयक व िबं द ु नामावली कामकाजा सं दभात मागदशन
करणेकामी िवचारणा के ली असता यांनी मिह याचे पिहला व ितसरा शिनवार व येक रिववार या िदवशी िशड
येथे येऊन कामकाज पाह यास सहमती दशिवली आहे. सदर कामकाजासाठी मानधनाबाबत िवचारणा के ली असता
यांनी महारा शासनाचे यशदा सं थेत ले चरसना दे यात येणारे मानधना माणे मानधन िमळावे अशी सम
िवनं ती के ली आहे.याकामी सं बं िधतां कडे िवचारणा के ली असता यशदाम ये ले चससना ित तािसका (९० िमिनटे)
.१,५००/- या ामाणे एका िदवशी जा तीत जा त चार तािसके साठी .६,०००/- अदा के ले जातात.
तरी, सं थानचे आ थापना िवषयक व िबं द ु नामावली कामकाजासाठी ी यं अ खैरे यां ची नेमणू क करणेचे
ठर यास यांना ित िदवस जा तीत जा त .३,०००/- पयत मानधन तसेच नािशक– िशड – नािशक या वासाचे
वासभाडे, सं थान सादालयात साद भोजन (मोफत) तसेच सं गी सं थान कामासाठी मु कामाची गरज
भास यास िनवास थान (मोफत) देणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणया तव सादर.
िनणय .५५१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे आ थापना िवषयक व िबं दु नामावली कामकाजासाठी ी. यं.अ.
खैरे, माजी लेखािधकारी, महारा िव त व लेखा सेवा, िवभागीय आयु त कायालय, नािशक यां ची
नेमणू क करणेस मा यता दे यात आली.
तािवत के ले माणे यां ना ित िदवस .३,०००/- मा मानधन व िशड भेटी दर यान नािशकिशड - नािशक वासभाडे दे यात यावे. तसेच िशड येथे यांची िनवास व भोजन यव था िवनामु य
कर यात यावी. परं तु सदरह काम पु ण करणेसाठी यां ना जा तीत-जा त दोन मिहने (६० िदवस) मु दत
दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै क य सं चालक/ .अिध क, मागासवग क )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४३
िवशेष लेखा प र ण अहवालाबाबत.
िनणय .५५२ सदरह िवषय न याने गठीत करणेत आले या णालय उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै क य सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४४
सं थान कमचारी उपचाराथ बाहेरील हॉि पटल सं थान या मा य यादीतील णालयात समािव
करणेबाबत.
तावसं थानचे कमचारी हे दो ही णालयात (साईनाथ व साईबाबा हॉि पटलम ये) उपचार होत नसेल तर अशा णास
सं थान या रे फर लेटर दारे सं थान मा य बाहेरील हॉि पटलम ये उपचार कर यास पाठिव यात येते. तसेच
सं थान या मा य यादीत एकु ण २४ णालये असू न तेथे णास वेगवेग या कारचे उपचार कर यात येतात. याम ये
काही णालये हे दु रचे असू न सदर या णालयात िविश ट कारचे सजरी होत नस यामु ळे कमचा-यास बील
परतावा िमळत नाही.
सं थान या मा य यादीतील एकु ण २४ णालयापैक Vitro Retinal Cornea हे डो याचे ऑपरे शन
फ त Bombay Hospital, Mumbai येथेच होते. परं तू सदर हॉ पीटल लां बचे व खिचक अस यामु ळेसदर
ऑपरे शनसाठी कमचारी तेथे न जाता खाजगी णालयात जातात व बीलाची मागणी करतात. सदर श ि या
सं थान या णालयात होत नस यामु ळे ी साईनाथ णालयाचे डॉ.सोनट के यां नी सदर ऑपरे शनबाबत वै क य
सं चालक यां याकडे सं थान या मा य यादीत जवळचे हॉि पटल समािव ट करण्यात येणेबाबत अज के लेला आहे.
सदर णालय हे जवळचे व कमी दरात उपचार होतील. याकरीता खालील णालयाची नावे सु चिवले आहे.
१)
ी गणपती ने ालय, जालना (चॅ रटेबल हॉ पीटल)
२)
तु लसी आय हॉ पीटल, नािशक (चॅ रटेबल हॉ पीटल)
३)
ी आय इ टीट् यटु , औरं गाबाद (खाजगी हॉि पटल)
हे दो ही णालय समािव ट कर यात यावी. सदर णालय चॅ रटेबल व चां ग या कारची उपचार करणेत
येतात असा अिभ ाय यांनी िदलेला आहे.
तसेच सं थान या मा य यादीत Endoscopy, Gastroenterology, Advance Laparoscopic
Bariatric metabolic Surgery, Oncology with therapeutic endoscopy अशा सजरीसाठी बाहेरील
हॉि पटलम ये पाठिवता येतात. परं तू वरील पोटाचे आजार हे एकाच हॉि पटलम ये होत अस याने आजाराचे िनदान
कर यास सोपे जाते. M/s. Bhagwati Superspeciality Endoscopy Hospital, Nashik (खाजगी णालय)
यां नी िद.२४.०६.२०१५ या अजा वये सं थान णालयात उपचाराथ समािव ट करावे असे कळिवले आहे.
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सं थान या मा य यादीतील कॅ सर हॉि पटल१)
नामको हॉि पटल, नािशक (चॅ रटे बल हॉ पीटल)
२)
टाटा मेमो रयल हॉि पटल, मुं बई (चॅ रटे बल हॉ पीटल)
३)
बॉ बे हॉि पटल, मुं बई (चॅ रटेबल हॉ पीटल)
४)
वरा मेडीकल ट, लोणी (चॅ रटेबल हॉ पीटल)
उपरो त णालये समािव ट आहे. Curie Manvata Cancer Centre, Nashik यां या
िद.३०.०७.२०१५ अजा दारे सं थान या मा य यादीत समािव ट कर यात यावे यासाठी मागणी के लेली आहे. सदर
णालयात वेगवेग या कॅ सरचे उपचार एकाच िठकाणी होतात, असा यांनी अिभ ाय िदलेले आहे. टाटा मेमो रयल
हॉि पटल, मुं बई येथे सं थानचे कमचारी अथवा यावर अवलं बीतां ना पाठिवणेत येत असते. परं तू टाटा मेमो रयल
हॉि पटल, मुं बई येथे णास जा त माणात िवलं ब होत अस याने णांना तातडीचे उपचार घेणे गरजेचे अस याने
तेथू न पु हा णांस Curie Manvata Cancer Centre, Nashik म ये पाठिवले जाते. तसेच Curie Manvata
Cancer Centre, Nashik हे चॅ रटेबल असू न इतर हॉि पटल या तु लनेत कमी दरात उचार होतात. तसेच तेथील
मेडीकलमधील औषधे हे देखील ना नफा ना तोटा त वावर िमळतात.
तसेच मे. अपोलो हॉि पटल, नािशक (खाजगी हॉि पटल) यां या िद. २९/०७/२०१५ या प ा दारे
अपोलो हॉि पटल नािशक हे सं थान या मा य यादीत समािव ट करावे असे नमू द के ले आहे. तसेच एकाच
हॉि पटलम ये वेगवेगळया आजाराचे उपचार एकाच िठकाणी के ले जातात असा अिभ ाय यांनी िदलेला आहे.
तरी खालील नमु द के लेले णालय सं थांन या मा य यादीत समािव ट करणेबाबत सु चिवले आहे.
अ.नं.
णालयाचे नां व
णालयाचा कार
उपचाराचे व प
१
ी गणपती ने ालय, जालना
चॅ रटेबल हॉ पीटल
डो याचे सव कारचे ऑपरे शन व
Vitro Retinal Cornea
२
तु लसी आय हॉ पीटल, नािशक
चॅ रटेबल हॉ पीटल
डो याचे सव कारचे ऑपरे शन व
Vitro Retinal Cornea
३
द् टी आय इ टीट् यु ट, औरं गाबाद
खाजगी हॉि पटल
डो याचे सव कारचे ऑपरे शन व
Vitro Retinal Cornea
४
युरी मानवता कॅ सर सटर, नािशक
चॅ रटेबल हॉ पीटल
सव कारचे कॅ सरवर एकाच
िठकाणी उपचाराकरीता
५
भगवती सु पर पेशािलटी ए डो कोपी खाजगी हॉि पटल
सव कार या ए डो कोपी व पोटाचे
हॉि पटल, नािशक
आजाराकरीता
६
अपोलो हॉि पटल, नािशक
खाजगी हॉि पटल
जनरल हॉि पटल
(तरी उपरो त सादर तावामधु न अ.नं.१ व २ मधु न कु ठ याही एका णालयाचे व अ.नं.४ णालयाची
आव यकता आहे. सदरचे णालये हे चॅ रटे बल आहे.)
तरी उपरो त हॉि पटल सं थान मा य यादीत समािव ट करणेबाबतचा तावास मा यता असावी.
िनणय .५५३ यावर सिव तर चचा होऊन, या आजारां वर सं थानचे दो ही (साईनाथ व साईबाबा हॉि पटल)
णालयात उपचार होत नसेल अशा आजारां या पु ढील उपचारासाठी सं थान कमचारी व यां चेवरील
अवलं बीतां ना सं थान मा य यादीत समािव असले या बाहेरील हॉि पटलम ये पाठिवले जाते . या मा य
यादीत उपरो
तावाम ये नमु द के ले या ी गणपती ने ालय, जालना, तु लसी आय हॉ पीटल, नािशक
व युरी मानवता कॅ सर सटर, नािशक या धमदाय णालयां चा समावेश करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच ी गु जी गणालय, नािशक व डॉ.हेगडेवार णालय, औरं गाबाद या धमदाय
णालयां चाही सं थानचे मा य यादीम ये समावेश करणेत यावा, अशा सू चना कर यात आ या.
(कायवाही- वै क य सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४५
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम ये वै क य िबलात दे यात येणा या सवलत ची
सु धारीत िनयमावलीबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व यव थेचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालय अशी दोन णालये
चालिवली जात असु न, या दो ही णालयात णांना यांचे िबलाम ये दे यात येणारी सवलत मा. यव थापन मं डळाने
वेळोवेळी घे या आले या िनणयां नु सार दे यात येत आहे. णांना देणा-या सवलतीत सु स ु ता असावी, दो ही
णालयां साठी एकच िनयमावली असावी, याच माणे मा.उ च यायालयाने पारीत के ले या आदेशाचे तं तोतं त
पालन हावे, मा.धमदाय आयु त यां चे कायालयाकडु न येत असले या या बाबत या िविवध सु चनां चा अं तभाव
हावा, या हेतु ने णालयातील सं बं िधत िवभागां कडु न अिभ ाय मागवु न िव तिवभागामाफत सु धारीत िनयमां ची
िनयमावली तयार कर यात आली आहे. सदर सवलत िनयमावली पु ढील माणेी साईबाबा व ी साईनाथ णालयामध्ये वै क य िबलात दे यात येणा या सवलत ची सु धारीत िनयमावली
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयां म ये उपचार घेत असतां ना/घेत यानं तर णांना णालयाचे
झाले या एकु ण िबलां म ये सवलत देणेसाठी खालील माणे िनयमावली बनिवणेत येत आहे. या िनयमावलीचे सव
{11} 16.08.2016, Shirdi

52

सं बं िधतां नी काटेकोरपणे पालन करावे. िनयमबा िद या गेले या सवलतीस सं बं िधत अिधकारी/कमचारी यां ना
जबाबदार धर यात येईल.
1.
ी साईबाबा हॉि पटलम ये णांना ावया या सवलतीसाठी हॉि पटलचे मेडीकल सोशल वकर यां नी
णांची आिथक परीि थती जाणु न घेणेसाठी णांकडु न सवलतीस पा असलेले सव कागदप े ा त क न याची
मािहती िवहीत नमु यात भ न सदर फॉमवर वा री क न मा यतेसाठी मा.वै क य सं चालक व उप वै क य
सं चालक यां चेकडे पाठवावेत. मं जु री दे यात आले या णांनाच वै क य िबलात सवलत दे यात यावी. तसेच ी
साईनाथ णालयाम ये सवलत घेणा-या णां या कागदप ां ची तपासणी कर याचे अिधकार मेडीकल सोशल वकर
व कायालय अिध क यां चे राहील, तसेच .५०००/- पयतचे अिधकार तेथील वै क य अिध क व यापु ढील
अिधकार चिलत प दतीनु सार वै क य सं चालक यां ना राहतील.
2.
मा.वै क य सं चालक/उप वै क य सं चालक/वै क य अिध क यां चे रजा सु ीचे िदवशी यांचा चाज या
अिधका-यां कडे सोपिवणेत आला असेल, यांना तेवढ् या काळासाठी णां या िबलां म ये िनयमा माणे सवलत
दे याचे अिधकार राहतील.
3.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव थे या आ थापनावर असले या कायम कमचा-यां बाबत वै क य
देखभाल िनयम १९९९ नु सार सवलत यापु ढेही लागु राहतील.
4.
सं थानचे आ थापनेवर काम करत असले या कायम अिधकारी/ कमचारी यां ना यांचे वेतन ेणीनु सार
मा. य.स. िनणय .५२५/िद.२१.०६.२००९ अ वये, पु ढील माणे हॉि पटलची मसेवा लागु राहतील, तसेच
वेतन ेणी माणे लागु असले या वाडम ये अॅडिमट के यास या दो ही वाडमधील सेवाकारातील असलेली तफावत
कमचा-यां कडु न भ न घेतली जाईल.
वेतन ेणी णालयात दे यात येणारी मसेवा६ या वेतन आयोगा६ या वेतन आयोगा माणे
अ.नं.
मसेवा कार
माणे वेतन ेणी (वेतनबॅ ं ड)
ेड पे
१ वेतन ेणी ९३००-३४८००
ेड पे ५००० पासु न पु ढे
िडल स म
२ वेतन ेणी ९३००-३४८००
ेड पे ४३०० ते ४९००
पेशल एसी म
वेतन ेणी ९३००-३४८००
ेड पे ४२००
३
टीन शेअर ग म
वेतन ेणी ५२००-२०२००
ेड पे १८०० ते ३५००
४ वेतन ेणी ४४४०-७४४०
ेड पे १३०० ते १७००
सेमी ाय हेट/जनरल वाड
5.
कं ाटी कमचा-यां ना दे यात येणा-या मोफत वै क य सेवेसं बं िधत िनयमावली २०१२ जा. .एसएसएसटी/
एसएसबीएच/िव त-२८६/२०१२, िद.३१.०१.२०१२ माणे वै क य सवलती लागु राहतील. याम ये या कं ाटी
कमचा-यां ची सेवा ०१ ते ०५ वषापयत झालेली असेल यांना वै क य िबलाम ये जा तीत जा त .३०,०००/- पयत
(सदर कमचारी िकं वा यांचे कु टूं िबं य दु बल/िनधन वगातील असतील तर यांना मा.उ च यायालयाचे पीआयएल
.३१३२/२००४ माणे सवलत दे यात यावी.) व या कं ाटी कमचा-यां ची सं थानमधील सेवा ०५ वषा या पु ढे
झालेली असेल यांना दो ही णालयां त सं पु णपणे मोफत वै क य सेवा दे यात येईल, तसेच कं ाटी कमचारी व
यांचेवर अवलं िबत असणा-या य त ना के वळ जनरल वाडम येच भरती कर यात येईल. या यितरी त इतर
वाडम ये भरती करावयाचे झा यास मसेवाकार यां चा फरक सं बं िधत कमचा-यां ना भरावा लागेल. (कं ाटी प दतीने
घेतलेले डॉ टस नसस टाफ यां ना यांचे ेड नु सार वाडम ये भरती कर यात येईल)
6.
सं थान सेवेत मानधन/िनयमवेतन (Fix Pay) त वावर असणा-या कमचा-यां ना ते सं थान सेवेत असेपयत
दो ही णालयां म ये कायम कमचा-यां माणे के वळ मोफत वै क य सेवेचा लाभ देणेत यावा. या यितरी त इतर
कोणतेही लाभ अनु ेय राहणार नाहीत.
7.
सं थान कमचा-यां ना सेवािनवृ तीनं तर ते हयात असेपयत सं थानमधील कायम कमचा-यां माणे
वतः, यांची प नी/पती व आई-वडील यां ना ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटलम ये पु णपणे मोफत औषधोपचार
दे यात यावेत, तसेच सं थान णालयां तील डॉ टरां चे िशफारशीनु सार बाहे न घेतले या/के ले याऔषधोपचाराचा
खच सं थान सेवेतील कायम कमचा-यां माणेच दे यात येईल.
8.
सं थान सेवेत असतां ना कायम कमचा-यां चा मृ यु झा यास, यांचेवर अवलं िबत कु टू िबयां ना ी साईबाबा
व ी साईनाथ हॉि पटलम ये पु णपणे मोफत उपचार व इतर णालयात घेतलेले उपचार सं थान कायम कमचायां माणेच दे यात यावेत. (अवलं िबत कु टुं िबयां ना सदर मयत अिधकारी/कमचारी सं थान सेवािनव ी या
तारखेपयत व त ं तर मयत कमचा-याची प नी/पती व आई-वडील यां नाच के वळ ही सवलत लागु राहील)
9.
सं थान कमचा-यां ना सं थानचे णालयात औषधे उपल ध न झा यास ती औषधे बाहे न िवकत आणावी
लागतात. याकामी कमचा-यां ना दरवष वै क य िबलाचा परतावा .२०,०००/- पयत दे यात यावा. यापु ढील
वै क य िबलाचा परतावा देणेसाठी रतसर मा. यव थापन सिमतीची मं जु री घे यात यावी.
10.
सं थानचे शै िणक सं कु लात िशकणा-या िव ा या या उपि थतीचे वेळेत अचानक आक मात गं भीर
आजार उ व यास, अपघात, मारहाण वगैरे सं गी दो ही णालयात औषधां सह सं पु णमोफत उपचार दे यात यावेत.
तसेच इ टन डॉ टस (BAMS/BHMS/MBBS) हे णांना मोफत सेवा दे त असतात, यामु ळे यांनाही दो ही
णालयां त यांचे सेवाकाळात मोफत उपचार देणेत यावेत.
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11.
वृ दा मातील वृ द, उपासणी महाराज देव थान, साकु री येथील क या, सं व सर येथील आ म, मतीमं द,
अं ध,पु णतः अपं ग, माजी सैिनक, अनाथ/बालसु धारगृ हातील मु ले यां ना दो ही णालयां त सं पु णपणे मोफत उपचार
देणेत यावेत. परं तु सदर ण हा सं बं िधत वग/आ म/बालसु धारगृ हातील असलेबाबतचा पु रावा जमा करणे आव यक
राहील, तसेच णालयात काही अनोळखी ण (बेवारस) भरती झा यास यांची यो यती मािहती घेऊन यानु सार
अहवाल तयार करावा व सदर णांचे िबलात पु णपणे सवलत देणे आव यक राहील.
12.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेचे आजी मा.अ य , उपा य , िव ास्त यां ना दो ही णालयात
मोफत वै क य सेवा देणेत यावी.
13.
मा.उ च यायालय, मु बं ई यां चे रट याचीका(पीआयएल) .३१३२/२००४ मधील िद.१७.०८.२००६ व
िद.१५.०४.२००९ या आदेशाचे पालन करावे. यात िनधन व दु बल घटकां साठी दे यात येणा-या सवलती
यांचेकडु न उपल ा क न यावयाची कागदप े यां चे पु णतः तं तोतं त पालन कर यात यावेत. (िपव या/के शरी रं गाची
िशधापि का, तहिसलदार यां चा उ प नाचा दाखला व ओळखप इ. ा धरणेत येईल.)
14.
ाणीदं श, सपदं श, कु ा चावणे, Unknown Bite, अचानक उ वलेली नैसिगक आप ती, डायलेसीस
ण, थॅलेिसिमया, उस तोडणी कामगार (उस तोडणी कामगार यां चेकरीता कारखा याचे प आव यक राहील) यां ना
दो हीही णालयां त पु णतः मोफत वै क य सेवा/औषधोपचार दे यात यावेत.
15.
दो ही णालयात औषधोपचार चालु असतां ना णांचा मृ यु झा यास या णाचे नातेवाईकां कडु न र कम
भ न घे याचे य न करावेत, परं तू यांचेवर स ती क नये. अथवा उवारीत र कम सवलतीचा अज णाचे
नातेवाईकां कडु न भ न घेऊन सवलत दे यात यावी. तसेच मयत णांचा मृ तदेह झाकु न देणेसाठी निवन सफे द कापड ५
िमटर णालय यव थापनाकडु न मोफत उपल ध क न दे यात यावे. (सदर सवलत देणेसाठी िपव या/के शरी रं गाची
िशधापि का व ओळखप उपल ध अस यास घेणे आव यक राहील)
16.
णांस कोणतेही कागदप े उपल ध होऊ शकत नस यास (उदा.दु रव न येणारे साईभ त उ प नाचे, दारी
रे षेचे दाखले, रे शनकाड इ. कागदप े सोबत घेऊन येत नाहीत) अनोळखी िकं वा बेवारस ण, भटके /िवमु त
(उपिजिवका/उदिनवाहाथ कायम थलां तर करणारे यांना रे शनकाडच नस याने उ प नाचा दाखला िमळत नाही,
दा र रे षे या यादीत नावच समािव ट नाही असे ण) इ. ण िकं वा नातेवाईक यां चा सवलत मागणीचा अज ा
ध न मेडीकल सोशल वकर यां नी या णांची सम शहािनशा क न वै क य सं चालक, उप वै क य सं चालक व
वै क य अिध क यां चेमाफत यांना यो य ती िनयमा माणे सवलत दे यात यावी.
17.
मा.अ य / उपा य / िव ा त यां नी सवलत देणेसाठी लेखी िशफारस के यास सदर णांकडु न सं थान
िनयमा माणे आव यक ती कागदप े घेऊन सवलत दे यात यावी. (या सवलतीत सं बं िधत िशफारस करणा-यां या
नावे न दिव याची आव यकता नाही) परं तु लेखी िशफारस येऊन सं बं िधत णांकडे आव यक ती कागदप े उपल ध
नस यास िकं वा िशफारशी माणे दे यात येणारी सवलत सं थान िनयमां पे ा जा त अस यास िशफारस करणा-यां चे
नाव न दिवणेत येऊन यांना तशी सवलत दे यात येत असलेब लची क पना देऊन यांचे नाव सवलतीसाठी
िशफारस हणु न न दिवणेत यावे.
18.
पेशल म व िडल स मम ये अॅडिमट असले या णांना यांचे िबलाम ये कोण याही कारची सवलत
िदली जाणार नाही.
19.
णाने िकं वा णाचे नातेवाईकाने Implant वापर याची मागणी के यास, या णाला Implant चे
िबलाम ये सवलत िदली जाणार नाही, तसेच उ च तीचे Implant वापरावयाचे झा यास Implant व हॉि पटलचे
िबल याम ये कोणतीही सवलत लागु राहणार नाही.
20.
सदरचे सव िनयमां नु सार गरीब व गरजू णांना र तपेढीमाफत मोफत र तिपशवी व गरजेनु सार
णवाहीकाही मोफत करता येईल.
21.
कं ाटी आिण कायम कमचारी यां ची यादी येक वष कामगार/आ थापना िवभागामाफत अपडेट क न
दो ही णालयां म ये पाठिवणेत यावीत.
22.
राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजनेची न दणी व अमं लबजावणी करणेबाबत मा.ि सद यीय सिमती
सभा िनणय .८२१/िद.०८.१०.२०१२ अ वये, मा. यव थापन सिमतीचे अ य , सद य व MD India
Healthcare Services, (TPA) Pvt. Ltd, Pune, National Insurance Company Ltd., Mumbai यां या
वरी ठ ितिनध नी सदर योजनेअं तगत करावया या णाला ती औषधे Memorandum of Understanding
(MOU) करारातील अटी-शत यावर सिव तर चचा करणेत येऊन मं जु री दे यात आले या मह वा या बाबी
खालील माणे –

मोफत के स पेपस् व मोफत ओपीडी तपास या करणे.

येक िवभागात िकमान २५ ट के खाटा राखीव ठे वणे.

ोिसजस्/सजरीज उपल ध् सोयी सु िवधां नु सार करणे.

णांस वासासाठी परतीचे भाडे देण.े

ी साईबाबा व ी साईनाथ णांलयां साठी समान दर राहतील.

राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजनेअं तगत उपचार घेणा-या णांना के वळ जनरल वाडम येच भरती
करावे.
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राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजनेकडु न पॅकेज या रकमेपे ा कमी र कम मं जु र झा यास उवरीत
र कम णांकडु न भ न घे यात येईल.

या णाला राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजनेम ये उपचाराची र कम िमळणार असेल, अशा
णाला राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजनेम ये उपचाराथ भरती करावेत.

राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजनेत णांचे िबल पॅकेज या रकमेपे ा जा त ( .५,०००/-पयत)
झा यास अॅटो चॅ रटी िबल ग िवभागामाफत करावी.

एखा ा णांचे बाबतीत के स र (Reject) झा यास िकं वा यांचे Approval येणा या आतम ये ण
दगाव यास (Death) या णांचे िबल .५०००/- चे आत झा यास याची अॅटो चॅ रटी (Auto Charity) करणेत
यावी.

राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजनेम ये णांवर सं पु ण उपचार के यानं तर िबल सादर के यास व
राजीव गां धी आरो य योजनेकडु न सदर उपचाराची र कम ा त होत नसेल िकं वा सं बं िधत पॅकेज र झा यास तर सदर
िबलां वर सवलत देणे गरजेचे राहील.
उपरो त माणे िनयमावलीमधील अ.नं.३ व ५ म ये तािवत सु धारणा ा ध न इतर िनयमां बाबत
पु व ची कासम व कं ाटी कमचा-यां बाबतची िनयमावली ा धरणेत यावी, तसेच यापु व वेळोवेळी कर यात आलेले
सवलतीिवषयीचे सव िनयम र कर यात येत असु न उपरो त माणे कर यात येत असले या िनयमावलीनु सार ी
साईबाबा व ी साईनाथ णालय या दो ही णालयां म ये णांना यां या वै क य िबलात सवलत दे यात यावी.
तरी उपरो त माणे सवलतीचे िनयमावलीस मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा.ि सद यीय सिमतीचे
सभेपु ढे सिवनय सादर.
िनणय .५५४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम ये वै क य िबलात
दे यात येणा या सवलत ची तावात नमु द के ले या सु धारीत िनयमावलीस मा यता दे यात येऊन, सदरह
िनयमावली वरीत अमलात आणणेत यावी.
तसेच न याने गठीत करणेत आले या णालय उपसिमतीसमोर सदरह िनयमावली अवलोकनाथ
सादर करावी व उपसिमती या सु चनाचीही अं मलबजावणी करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै क य सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४६
इतर रा यातील साईभ
णां स साधी णवाहीका व शववािहनी देणे आिण Embalming Machine
खरे दी करणेबाबत.
तावसं थानचे दो ही णालय िमळू न ०१ काड याक णवािहका, ०१ शववािहनी व ०२ सा या णवािहका कायरत
आहेत. तसेच ०१ णवािहका मं िदर परीसरात असते या यित र त वाहन िवभागातही काही णवािहका आहेत.
दो ही णालयात महारा रा या या बाहेरील इतर रा यातील ण उपचारासाठी येत असतात. तसेच िशड त येणारे
साईभ ताचेही अपघात झा याने अथवा आजारी पड याने वै िकय उपचार घे यासाठी सं थान णालयात येत
असतात. यात अपघात झालेले अ यव थ णही असतात. यात काही साईभ त इतर रा यातील असतात. ते यांचे
भागात सोई या टीने हणू न उपचार कर यासाठी णास घेऊन जाणेसाठी सं थान णवािहके ची मागणी करत
असतात. तसेच Death झालेले णाचे नातेवाईक इतर रा यात जाणेसाठी सं थानचे शववािहनीची मागणी करत
असतात. फार अं तर दु र असले या णास णवािहका दे यात येत नाही. मा दू रवरचे काही साईभ त व ण यां चे
नातेवाईक णवािहका/ शववािहनी देणेबाबत णालय शासनाकडे तगादा करत असतात.
यासाठी येणा-या साईभ त िकं वा इतर रा यातील णास साधी णवािहका उपल ध अस यास दे यात
यावी असे मत आहे.
तसेच दू रवरचे अं तरावर राहत असले या णाचा मृ यू झा यास Embalming Machine ारे णालयात
Embalming ि या क न मृ तदेह जा त काळ यव थीत ठे वता येईल व यामु ळे दू र याDeath झालेले मृ तदेह
यांचे भागात यवि थत पोहचता येईल.
सदर Embalming Machine खरे दीकामी M/s. Span Surgical Co., Coimbatore यां चे दर
प कानु सार एकू ण र कम . २८७७००.०० इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनु मान:- अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण
करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा
आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- णालयात मृ त झालेले णाचे मृ तदेह बाहेर या रा यात नेणेसाठी फार
वेळ लागतो. सदर काळात मृतदेह खराब होऊन वास ये याची श यता असते. Embalming Machine णालयात
खरे दी के यास मृ तदेह जा त काळ चां गला राहील यामु ळे Embalming Machine खरे दी के याने फायदा होऊ
शकतो असे मत आहे.
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तरी साईभ त िकं वा इतर रा यातील णास साधी णवािहका व शववािहनी उपल ध अस यास दे यास
तसेच मृ तदेह जा त काळ चां गला राह यासाठी Embalming Machine िविहत प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दी
कर यास तसेच याकामी येणा-या एकू ण र कम .२,८७,७००/- इत या खचास मा यता असावी िह िवनं ती.
िनणय .५५५ यावर सिव तर चचा होऊन, इतर रा यातील साईभ
णां स साधी णवाहीका/ शववािहनी उपल ध
क न देणेस तसेच मृ तदेह जा त काळ चां गला राह यासाठी िविहत प दतीने कोटे शन मागवू न
Embalming Machine खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२,८७,७००/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै क य सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४७
ी साईबाबा हॉि पटलचे नवीन मिशनचे सन २०१६-१७ या कालावधीसाठी वािषक सि हस कॉ ॅ ट
करणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलम ये एकु ण 52 कं प यां चे एकु ण . 54,08,74,640.79/- इत या रकमेचे अं दाजे 859
मेडीकल इि वपमटस् व मिशनरी, उपकरणे, इ वीपमटस तसेच फिनचर खरे दी करणेत आले असु न िनयमीत वापरात
आहेत. सदर मशी स पैक 276 मिश सचे सं बं धीत 24 कं प यां कडे दु ती व देखभालीकरीता यापू व या
मा. यव थापन सिमती या ठरावानु सार आिण यावष या मा. य. सिमती या िद. 02/04/2016 रोजी या सभेतील
िवषय . 15 िनणय . 216 व मा. व्य. सिमती या िद.23/06/2016 रोजी या सभेतील िवषय . 17 अ वये
वािषक सि हस कॉ ॅ टचे नु तनीकरण कर यात आले आहे
सदर कॉ ॅ ट कालावधीत कं प या िनयमीत तसेच आव यकतेनु सार तातडी या भेटी देउन दु ती व
देखभाल करीत असु न सव मिश स स या यवि थत काम देत आहेत.
स या नवीन खरे दी के ले या काही मशी सचे वॉरं टी कालावधी सं पलेले असु न काही मिश सचे पेअर पाट
बदलू न दु तीकरणे आव यक असते यासाठी सि हस कॉ ॅ ट करणेची आव यकता आहे.
सोबत या त याम ये िदले या अ. . 1 ते 3 अ वये िविवध िवभागातील एकु ण 2 कं प यां या 6 नग
मशी सचे सि हस कॉ ॅ ट करणेची आव यकता आहे. सदर AMC/CMC करणेकरीता एकु ण 94,902/- इतका
खच अपे ीत आहे. या मिश सची वॉरं टी/ सि हस सं पत आहे यां चे वािषक सि हस कॉ ॅ टचे दर पु रवठा
आदेशातील अटी, शत नु सार घे यात आलेले आहेत.
सदर AMC/CMC चा खच हा िनयमीत दु ती व देखभालीचा खच अस यामू ळे यास शासनाची
मा यता घेणेची आव यकता नाही. तसेच मा. यव थापन सिमती या िद.28/11/2015, िनणय . 584 नु सार आिण
सदर खच हा 10 लाखापे ा कमी अस यामु ळे मा. उ च यायालयाची मा यता घेणेची आव यकता नाही.
तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील एकु ण 2 कं प यां या 6 नग मशी सचे सोबत जोडले या त ातील
कालावधीसाठी वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेस व यानु सार येणा या अं दाजे एकु ण .94,902/- इत या रकमे या
खचास मा यता असावी.
िनणय .५५६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील नवीन ६ नग मशी सचे सन २०१६-१७ या
कालावधीसाठी वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .९४,९०२/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै क य सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४८
ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभागातील जु ने कॅ थलॅब मिशन बायबॅक क न नवीन कॅ थलॅब
मिशन खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- १७ (२)
यव थापन सिमतीचा ठराव .:- नवीन ताव
ा तािवक:- ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभागाने िद.०६/०१/२०१६ रोजीचे मागणीप का वये
निवन कॅ थलॅब मिशनची मागणी के लेली आहे. स या कॅ थलॅब िवभागात िसमे स कं पनीचे मॉडेल AXIOM Artis
dFC हे एक कॅ थलॅब मिशन असू न सदर मिशन सन २००५ म ये मे.िसमे स िल., मुं बई यां चेकडू न र कम
.२,९७,५७,००६/- इत या र कमेत खरे दी कर यात आलेले आहे. सदर मिशनवर स या कॅ थलॅब ोसीजर चालु
आहेत, परं तु स या मिशनचे ेकडाऊन वाढलेले आहेत, तसेच मिशन दु तीकामी येणारा वािषक खच हा घसारा
िकं मती या दु पट होत आहे. यामु ळे बायोमेडीकल िवभागाने जु ने मिशन बायबॅक क न निवन अदयावत तं ान
असलेले मिशन खरे दी करणेबाबत िशफारस के लेली आहे, कारण बाजारात स या जु या मॉडेल या मिशनपे ा
अिधक उ च कार या तपासणी या सु िवधा असलेले मिशन उपल ध झालेले आहे, यामु ळे अिधक अचु क िनदान
होते. तसेच मे.िसमे स िल., मुं बई यां नी देखील प ा दारे कळिवले आहे क , सन २०१७ पयत सदर मिशनचे पेअर
पाटस पु रवठा व स ह स बं द होत आहे. जु या कॅ थलॅब मिशनची घसारा वजा जाता िद.३१/०३/२०१६ अखेर िकं मत
.१४,६६,२५६/- इतक होत आहे.
मागणी– कॅ थलॅब िवभागाने उपरो त कॅ थलॅब मिशनची िद.०६/०१/२०१६ रोजीचे मागणी प का वये
अ वये मागणी के लेली आहे (औषध भां डार िवभाग मागणीप क ा त िद.१८/०१/२०१६) कॅ थलॅब िवभागाकरीता
निवन कॅ थलॅब मिशन खरे दीकामी अं दाजे खचासाठी मे.िसमे स िल.,मुं बई यां चेकडू न दरप क मागिव यात आले होते,
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यांचे िद.१३/०१/२०१६ रोजीचे दरप कानु सार र कम .४,७०,००,०००/- (अ री . चार कोटी स तर लाख मा )
इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनु मान:०१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७ – २ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या
िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे. यानु सार
सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
०२) उपरो त कॅ थलॅब मिशनची घसारा वजा जाता िद.३१/०३/२०१६ अखेर िकं मत .१४,६६,२५६/- इतक होत
आहे. सदरची र कम ही .५०,०००/- पे ा जा त अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४, मधील कलम नं १७
(४) अ वये सदरचे खरे दीपू व शासनाची पू वमा यता यावी लागणार आहे. त हा सदर तावास मा. यव थापन
सिमती सभेची मा यता घेऊन शासनास ताव सादर करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- स या कॅ थलॅब िवभागात िसमे स कं पनीचे मॉडेल AXIOM Artis dFC
हे एक कॅ थलॅब मिशन असू न सदर मिशन सन २००५ म ये खरे दी कर यात आले होते. सदर मिशनवर स या कॅ थलॅब
ोसीजर चालु आहेत, परं तु मिशनचे ेकडाऊन वाढलेले आहेत, तसेच मिशन दु तीकामी येणारा वािषक खच
हा घसारा िकं मती या दु पट होत आहे.
यामु ळे बायोमेडीकल िवभागाने जु ने मिशन बायबॅक क न निवन अदयावत तं ान असलेले मिशन खरे दी
करणेबाबत िशफारस के लेली आहे, कारण बाजारात स या जु या मॉडेल या मिशनपे ा अिधक उ च कार या
तपासणी या सु िवधा असलेले मिशन उपल ध झालेले आहे, यामु ळे ग्णां चे अिधक अचु क िनदान होते. तसेच
मे.िसमे स िल., मुं बई यां नी देखील प ा दारे कळिवले आहे क , सन २०१७ पयत सदर मिशनचे पेअर पाटस पु रवठा
व स ह स बं द होत आहे. यामु ळे जु ने मिशन बायबॅक क न निवन कॅ थलॅब मिशन िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न
खरे दी कर यास हरकत नाही, असे न मत आहे. तसेच जु या मिशनची घसारा वजा जाता येणारी िकं मत ही
.५०,०००/- पे ा जा त अस यामु ळे मिशन बायबॅक करणेकामी शासनाची मा यता यावी लागणार आहे.
तरी जु ने कॅ थलॅब मिशन बायबॅक क न निवन कॅ थलॅब मिशन िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दीस व
याकामी येणा-या अं दाजे र कम .४,७०,००,०००/- (अ री . चार कोटी स तर लाख मा ) चे खचास, तसे च जु या
मिशनची घसारा वजा जाता येणारी िकं मत ही .५०,०००/- पे ा जा त अस यामु ळे महारा शासनाची मा यता
घेणेकामीचे तावास मा यता असावी.
िनणय .५५७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभागातील जु ने कॅ थलॅब मिशन
बायबॅक क न नवीन कॅ थलॅब मिशन खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता
दे यात आली. परं तु ई-िनिवदेची मागणी करते वेळेस अं दाजे खचाचा उ लेख करणेत येऊ नये.
तसेच जु ने कॅ थलॅब मिशन बायबॅक करणेसाठी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ची
परवानगी घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै क य सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४९
ी साईबाबा णालयातील रे डीओलॉजी िवभागाकरीता निवन 3 Tesla MRI Machine खरे दी क न
जु ने मिशन परत (Buyback) करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द– १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव .– नवीन ताव
ा तािवक– ी साईबाबा णालयात रे डीओलॉजी िवभागात स या असलेले Siemens कं पनीचे MRI
मिशन मॉडेल Magnetom Avanto हे मिशन सन २००६ म ये र कम .५,०५,००,०००/- इत या र कमेत खरे दी
के लेले आहे. सदरचे मिशन स या काम करत आहे. परं तू सदर मिशन हे जु ने झा यामु ळे स या वारं वार बं द पडत असू न
यामु ळे याचा बं द पड याचा कालावधी हा देखील वाढत आहे, पयायाने दैनं िदन कामाची व णांची गैरसोय होते.
सदर मिशनवर मे-२०१६ पयत ७९४६६ इत या णांचे MRI कर यात आलेले आहे. सदर मिशन वारं वार बं द पडत
अस यामु ळे यावरील वािषक दू ती व देखभालीचा खच देखील वाढत आहे, मे-२०१६ पयत सदर मिशनचे वािषक
सि हस कॉ ॅ ट करणेकामी .१,८१,६९,४३३/- इतका खच झालेला आहे. िद.३१/०३/२०१६ अखेर सदर मिशनची
घसारा वजा जाता येणारी िकं मत .२८,४३,८३२/- इतक आहे. स या सन २०१६-१७ करीता कं पनीने र कम
.३२,३६,३३२/- इत या र कमेचे CMC करीता कोटेशन िदलेले आहे, हणजेच सदर मिशनवर मिशनचे घसारा
वजा जाता येणा-या िकं मतीपे ा स याचा दू ती व देखभालीचा खच जा त होत आहे. यामु ळे रे डीओलॉजी
िवभागाने व बायोमेडीकल िवभागाने निवन उ च तं ान असलेले 3 Tesla MRI Machine घे याची िशफारस
के लेली आहे.
मागणी – ी साईबाबा णालयातील रे डीओलॉजी िवभागाने िद.२४/०३/२०१६ रोजीचे मागणीप का वये
मागणी के लेली आहे (औषध भां डार िवभाग ा त िद.०२/०६/२०१६).
निवन मिशन खरे दीकामी मे.िसमे स िल., मुं बई यां चेकडू न अं दाजे खचासाठी दरप क मागिव यात आले
होते, यांचे दरप कानु सार खरे दीचा तपशील खालील माणे –
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Sr.
No.
01.

Name of Item

Qty.

App. Rate per in Rs.

3 Tesla MRI Machine with
Accessories

01

8,50,00,000.00

App. Total
Amount in Rs.
8,50,00,000.00

Total Amt. in Rs. 8,50,00,000.00
उपरो त माणे निवन ०१ नग MRI Machine (3 Tesla) खरे दीकामी अं दाजे र कम
.८,५०,००,०००/- (अ री . – आठ कोटी प नास लाख मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनु मान –
१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा
मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे. यानु सार
सं थानतफ दोन धमदाय णालय चालिव यात येतात.
२) सदर मिशनची घसारा वजा जाता िदनां क ३१/०३/२०१६ अखेर िकं मत .२८,४३,८३२/- इतक आहे. सदरची
र कम ही पये ५०,०००/- पे ा जा त अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(४) अ वये सदरचे
मशीन Buyback करणेकामी शासनाची पू व मा यता यावी लागणार आहे.
िवभागाचा अिभ ाय / प ट मत – सदर मिशन हे जु ने झा यामु ळे वारं वार बं द पडत अस यामु ळे यावरील
वािषक दू ती व देखभालीचा खच देखील वाढत आहे. मे-२०१६ पयत सदर मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट
करणेकामी .१,८१,६९,४३३/- इतका खच झालेला आहे. सदर मिशनची िद.३१/०३/२०१६ अखेर घसारा वजा
जाता येणारी िकं मत .२८,४३,८३२/- पे ा स याचा दू ती व देखभालीचा खच जा त होत आहे. स याची सन
२०१६-१७ करीता कं पनीने र कम .३२,३६,३३२/- इत या र कमेचे कोटेशन पाठिवलेले आहे. यामु ळे सदर मिशन
परत (Buyback) क न निवन उ च तं ान असलेले 3 Tesla MRI मिशन खरे दी कर यास हरकत नाही, असे न
मत आहे.
तसेच मिशनची िदनां क ३१/०३/२०१६ अखेर घसारा वजा जाता िकं मत .२८,४३,८३२/- इतक आहे,
सदर र कम ही पये ५०,०००/- पे ा जा त अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(४) अ वये
सदरचे मशीन Buyback करणेकामी शासनाची पू व मा यता यावी लागणार आहे.
तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील रे डीओलॉजी िवभागाकरीता ०१ नग निवन उ च तं ान असलेले 3
Tesla MRI Machine िविहत प दतीने ई- िनिवदा मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या र कम .८,५०,००,०००/(अ री . – आठ कोटी प नास लाख मा ) चे खचास तसेच Siemens कं पनीचे जु ने MRI मिशन मॉडेल
Magnetom Avanto without UPS परत (Buyback) करणेकामी शासनाची पू व मा यता घेणेकामीचे तावास
मा यता असावी.
िनणय .५५८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील रे डीओलॉजी िवभागातील जु ने ०१ नग MRI
Machine मिशन दु त करणेत येऊन, ी साईनाथ णालयाम ये वापरणेत यावे, असे ठरले व ी
साईबाबा णालयाम ये नवीन ०१ नग 3Tesla MRI Machine मिशन खरे दी करणेसाठी िवहीत प दतीने
ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै क य सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५०
ी साईबाबा णालयातील रे डीओलॉजी िवभागाकरीता 128 Slice असलेले निवन C.T.Scan
Machine खरे दी क न जु ने मिशन परत (buyback) करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द – १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . – नवीन ताव
ा तािवक – ी साईबाबा णालयात रे डीओलॉजी िवभागात स या असलेले C.T. Scan मिशन मॉडेल
Somaton Sensation 64 Cardiac हे मिशन सन २००५ म ये र कम .३,९८,३७,८३५/- इत या र कमेत खरे दी
के लेले आहे. सदरचे मिशन स या काम करत आहे. परं तू सदर मिशन हे जु ने झा यामु ळे स या वारं वार बं द पडत असू न
यामु ळे याचा बं द पड याचा कालावधी हा देखील वाढत आहे, पयायाने दैनं िदन कामाची व णांची गैरसोय होते.
सदर मिशनवर जू लै २०१५ पयत ७७३४९ इत या णांचे C.T.Scan के लेले आहे. सदर मिशन वारं वार बं द पडत
अस यामु ळे यावरील वािषक दू ती व देखभालीचा खच देखील वाढत आहे, जू लै २००६ ते जू लै २०१६ या
कालावधीत सदर मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकामी .३,६८,१४,०२४/- इतका खच झालेला आहे.
िद.३१/०३/२०१६ अखेर सदर मिशनची घसारा वजा जाता येणारी िकं मत .१२,६१,९१७/- इतक आहे, स या सन
२०१६-१७ करीता कं पनीने CMC करीता .५५,२६,४९८/- इत या र कमेचे कोटेशन िदलेले आहे, हणजेच सदर
मिशनवर मिशनचे घसारा वजा जाता येणा-या िकं मतीपे ा स याचा दू ती व देखभालीचा खच जा त होत आहे.
यामु ळे रे डीओलॉजी िवभागाने व बायोमेडीकल िवभागाने निवन उ च तं ान असलेले 128 Slice असलेले निवन
C. T. Scan Machine घे याची िशफारस के लेली आहे.
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मागणी– ी साईबाबा णालयातील रे डीओलॉजी िवभागाने िद.२४/०३/२०१६ रोजीचे मागणीप का वये
निवन C. T. Scan Machine ची मागणी के लेली आहे (औषध भां डार िवभाग ा त िद.०२/०६/२०१६).
निवन मिशन खरे दीकामी मे.िसमे स िल., मुं बई यां चेकडू न अं दाजे खचासाठी दर मागिव यात आले होते,
यांचे दरप कानु सार खरे दीचा तपशील खालील माणे –
Sr.
Name of Item
Qty. App. Rate per in Rs.
App. Total
No.
Amount in Rs.
01. C. T. Scan Machine with Latest 01
5,60,00,000/5,60,00,000.00
Technology 128 Slice
Total Amt. in Rs. 5,60,00,000.00
उपरो त माणे निवन ०१ नग C.T. Scan Machine (128 Slice) खरे दीकामी अं दाजे र कम
.५,६०,००,०००/- (अ री . – पाच कोटी साठ लाख मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनु मान –
१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा
मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे. यानु सार
सं थानतफ दोन धमदाय णालय चालिव यात येतात.
2) सदर मिशनची घसारा वजा जाता िदनां क ३१/०३/२०१६ अखेर िकं मत .१२,६१,९१७/- इतक आहे. सदरची
र कम ही पये ५०,०००/- पे ा जा त अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(४) अ वये सदरचे
मशीन Buyback करणेकामी शासनाची पू व मा यता यावी लागणार आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– सदर मिशन हे जु ने झा यामु ळे वारं वार बं द पडत अस यामु ळे यावरील
वािषक दू ती व देखभालीचा खच देखील वाढत आहे. जू लै २००६ ते जू लै २०१६ या कालावधीत सदर मिशनचे
वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकामी .३,६८,१४,०२४/- इतका खच झालेला आहे. स या सन २०१६-१७ या
वषाकरीता कं पनीने CMC करीता .५५,२६,४९८/- इत या र कमेचे कोटेशन िदलेले आहे. सदर मिशनची
िद.३१/०३/२०१६ अखेर घसारा वजा जाता येणारी िकं मत .१२,६१,९१७/- पे ा स याचा दू ती व देखभालीचा
खच जा त होत आहे. यामु ळे सदर मिशन परत (Buyback) क न निवन उ च तं ान असलेले िस.टी. कॅ न मिशन
(C. T. Scan Machine with Latest Technology 128 Slice) खरे दी कर यास हरकत नाही, असे न मत
आहे.
तसेच मिशनची िदनां क ३१/०३/२०१६ अखेर घसारा वजा जाता िकं मत .१२,६१,९१७/- इतक आहे,
सदर र कम ही पये ५०,०००/- पे ा जा त अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(४) अ वये
सदरचे मशीन Buyback करणेकामी शासनाची पू व मा यता यावी लागणार आहे.
तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील रे डीओलॉजी िवभागाकरीता ०१ नग निवन उ च तं ान असलेले
िस.टी. कॅ न मिशन (C. T. Scan Machine with Latest Technology 128 Slice) िविहत प दतीने ई - िनिवदा
मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या र कम .५,६०,००,०००/- (अ री . – पाच कोटी साठ लाख मा ) चे खचास
तसेच जु ने िस.टी. कॅ न मिशन मॉडेल Somaton Sensation 64 Cardiac Without UPS परत (Buyback)
करणेकामी शासनाची पू व मा यता घेणेकामीचे तावास मा यता असावी.
िनणय .५५९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयामधील रे डीओलॉजी िवभागातील ०१ नग जु ने
िस.टी. कॅ न मॉडेल Somaton Sensation 64 Cardiac Without UPS मिशन दु त करणेत येऊन, ी
साईनाथ णालयाम ये वापरणेत यावे, असे ठरले व ी साईबाबा णालयाम ये ०१ नग नवीन उ च
तं ान असलेले िस.टी. कॅ न (C. T. Scan Machine with Latest Technology 128 Slice) मिशन
खरे दी करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपेि त खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- वै क य सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५१
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयासाठी आव यक सु िवधा व बेडचे सं येत वाढ
करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द : अिधिनयम कलम २१ (१) अ वये
सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पु ढील सव िकं वा यापैक कोण याही योजनां साठी करणेबाबत
तरतु द आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल, यव थापन व
शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतु द आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय:
१.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०४/०२/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय मां क ८५ खालील माणे झालेला
आहे.
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“.. यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान णालयां म ये िदवसिदवस णांची सं या वाढत अस याने
णालयाची इमारत कमी पडत आहे. याक रता ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयां या आव यक सु िवधाम ये व
बेडचे सं येत वाढ करणेस मा यता दे यात आली. तसेच, मा. अ य महोदय हे िशड भेटी दर यान ी साईबाबा व
ी साईनाथ हॉि पटलची व बेडचे सं येत वाढ करणेसाठी जागेची पाहणी करतील, असे ठरले.”
२.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २३/०५/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय मां क २९८ खालील माणे
झालेला आहे.
“.. यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाम ये िदवसिदवस णांची सं या वाढत अस याने,
कॅ टीनची इमारत णालया या वाढीव सोयी-सु िवधेसाठी उपल ध क न देणेस व याच प रसरात असलेले जनरे टर
क ा समोरील मोक या जागेत उपहारगृ ह व कॅ टीनची यव था करणेकामी येणा-या अं दाजे पये१८.९० लाख मा
येणा-या खचास सं थान या विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची
परवानगी घे यात यावी. मा. खं डपीठा या आदेशास अधीन राहन उपरो त तावास मा यता दे यात आली.”
३.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०९/१२/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय मां क १०३३ खालील माणे
झालेला आहे.
“.. उपरो त तावावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयामधील आय. सी. सी. यू. (अितद ता
िवभागाचे) बेड या सं येम ये वाढ करणेस व अितद ता िवभाग इतर हलवणेस शासिकय मा यता दे यात
आली.”
तावना : उपरो त कामां साठी वेळोवेळी मा. यव थापन सिमतीचे िनणय झाले असू न, अ. नं. ०१ चे कामापैक ी
साईबाबा हॉ पीटलमधील तळम यावरील Ortho O.T. Recovery Room ICCU म ये Convert क न
िद.०६/०४/२०१५ रोजी निवन १० बेडचा ICCU हॉल उपल ध क न देणेत आलेला आहे.
िद.०९/१२/२०१४ रोजीचे ी साईनाथ णालय यां चेकडील ठरावाने, कॅ टीन इमारत ता यात िमळालेनं तर
ी साईनाथ णालय इमारत .०१ मधील पिह या मज यावरील शासिकय कायालय नसस टेशन व इतर िवभाग
थलां तरीत के लेनं तर या िठकाणी साधारणपणे २० ते २५ बेडचे अितद ता िवभाग (सव अ ावत सु िवधां नी यु त)
तसेच प रचारीकां साठी चिजग म तसेच वै िकय अिधका-यां साठी रे ट म / चिजग म कर याचे ठरले आहे.
यापैक चिजग मसाठी अॅ युिमिनयम के िबनचे काम क न दे यात आले आहे. या प रसरातील कॅ टीनची
इमारत णालयाचे वाढीव सोयी सु िवधेसाठी उपल ध क न देणेचे टीने, कॅ टीनसाठी वतं शेडचे बां धकाम
करणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१४ रोजीचे िनणया वये अं दाजे .१८.९० ल मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
दर यानचे काळात उपकायकारी अिभयं ता (िव ु त) यां नी, ी साईनाथ हॉि पटल तसेच दारावती
भ तिनवास इमारतीचे वाढीव लोडकरीता ा सफॉमर, जनरे टर, युबीकल, इले ीक पॅनल व के बल खरे दी
करणेबाबतचे तावामधील .२,५०,८६,८१४/- मा चे खचामधू न .४० ल मा अं दाजे खच ध न तािवत
कॅ टीन शेडचे जागेवर जनरे टर शेडचे बां धकाम करणेबाबत कळिवले.
या कामां बाबत िद.२३/११/२०१५ रोजी मा. कायकारी अिधकारी, वै िकय सं चालक, ी साईबाबा
णालये, वै िकय अिध क, ी साईनाथ णालय, उपकायकारी अिभयं ता (िव ु त), उपअिभयं ता बां धकाम व ी
साई सादालय िवभाग यां चे ितनीध समवेत पहाणी करणेत आली. यानु सार कॅ टीन शेडचे जागेवर जनरे टर मचे
बां धकाम क न घेणे व आक टे ट िनयु तीबाबत वतं ताव मा. ि सद य सिमतीचे मा यतेसाठी सादर करणेत
आला आहे. तसेच सदरह पाहणीचे वेळी खालील माणे चचा झाली.
‘.. ी साईनाथ णालयाम ये दाखल होणा-या णांसाठी सादालय िवभागामाफत भोजनाची यव था
करणेत येत असते. साईनाथ णालयाचे पू वने असलेले रं ग र याने ी साई सादालय इमारत जवळ या अतं रात
येत अस याने, णालयाम ये येणा-या णांचे नातेवाईक मोठ् या माणात ी साई सादालयाचा वापर करतात.
यामु ळे स याची कॅ टीन णालयाचे के सपेपर इमारतीत थलां तरीत क न तेथे सादालय / कॅ टीन िवभागामाफत
चहा, कॉफ , दु ध, िब क ट, ना टा पािकटे इ. सोयी- सु िवधा उपल ध क न देणेबाबत सादालय व कॅ टीन िवभाग
मु ख यां नी उपकायकारी अिभयं ता(बां धकाम) यां चेशी चचा क न ताव सादर करावा. ’
उपरो त चच या अनु षं गाने अहवाल पाठिवणेबाबत .अिध क सादालये यां ना कळिव यात आले होते.
दर यान वै िकय संचालक, ी साईबाबा सं थान णालये, यां चे प जा. .२७५/२०१६ िद.१८/०३/२०१६ व
यासोबतचे िद.११/०३/२०१६ रोजीची मं जू र िटपणी अ वये .अिध क सादालये यां चेसमवेत झाले या पाहणीचे
वेळी ारावती भ तिनवास इमारतीचे पाक ं गमधील पि मेकडील भागात कॅ टीनसाठी यव था करणेबाबत सू िचत
कर यात आले अस याचे कळिवले आहे. यानं तर . अिध क सादालये यां नी कॅ टीनबाबत ताव
(Requirement) बां धकाम िवभागाकडे पाठिव या आहेत.
ताव : िद.१३/०५/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमती सभेत मा. कायकारी अिधकारी, शासक य अिधकारी,
वै िकय सं चालक, ी साईबाबा णालये, उपकायकारी अिभयं ता व उपअिभयं ता बां धकाम व . अिध क ी
साई सादालय िवभाग यां चेसमवेत याबाबत ामु याने खालील बाब वर चचा कर यात आली.
“.. सं थानचे दो हीही णालयां म ये उपचार घेणा या णां ची सं या जा त माणात आहे. येिथल णां ची
वाढती सं या िवचारात घेता बेड्सची सं याही वाढिवणे आव यक झाले आहे.
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उपरो त बाबी िवचारात घेता कॅ टीन थलां तरीत करणेसाठी ारावती भ तिनवास इमारतीचे तळमज यावर
पाक ं गम येतात्पु र या व पाची यव था होवू शके ल. परं तु कायम व पी बां धकाम करणेस नगरपं चायत मा यता,
अ न व औषध िवभागाची परवानगी आिदं बाबत अडचण ये याची श यता आहे. यामु ळे . अिध क सादालये
यां या आव यकता िवचारात (Requirement) घेता व कॅ टीनची इमारत कॅ टीनसाठीच तयार करणेत आलेली
अस याने ण व नातेवाईकां ची गैरसोय होवू नये यासाठी कॅ टीन नु तनीकरण करणेऐवजी ी साईनाथ णालयाचे
पि मेकडील मोकळया जागेत णालयां या गरजा िवचारात घेवू न निवन इमारत बां धकाम करणे यो य होईल.
याबाबत F.S.I. ची तपासणी क न घे यात यावी अशी चचा झाली.
ी साईबाबा हॉ पीटलकडील शासक य कायालय (एचआर िवभाग, कामगार िवभाग, ईडीपी िवभाग),
फायना स िवभाग, म यवत औषधभां डार (औषधभां डार, बायोमेिडकल िवभाग, िलनन िवभाग) व आरएमओ
हॉ टेल हे िवभाग व ी साईनाथ णालयाचे वै क य अिध क व शासक य कायालय, अनु दान िवभाग व रे कॉड
म, एम.आर.डी. िवभाग (के सपेपर िवभागातील) हे िवभाग व अिधसेिवका कायालय तसेच आर.एम.ओ. हो टे ल व
कॉ फर स हॉलची यव था उपरो त इमारतीत करता येईल.
वै क य सं चालक यां नी उपरो त िवभागां चे थलां तर झालेनं तर मोक या होणा-या जागेचा वापर
कशासाठी तािवत आहे याबाबत मािहती बां धकाम िवभागास सादर के यास आिकटे ट यां चे स याने तािवत
िवभागां चे / वॉडचे िनयोजन तसेच तावीत इमारतीचे आराखडे तयार क न घेणे सोयीचे होईल. ”
ी साईबाबा हॉ पीटलसाठी आव यक सु िवधा व बेडचे सं येत वाढ करणेकामी निवन इमारत
बां धणेबाबतचे तावाबाबत णालय कामाचे आक टे ट काबरे चौधरी, नािशक यां नी िद.२२/०१/२०१४ चे इमेलअ वये खालील माणे अिभ ाय िदला होता.
".. The earlier old building of Sainath hospital was constructed about 40 years back
and during renovation, it was observed that, some of the R.C.C. Structural members were
deteriorated and needed strengthening. Therefore, it was impossible to add any more floors
on it.
We could strengthen the existing building and renovated the same for better use. It is
not practical to add columns from outside and construct a new floor, on existing old building.
It shall disturb the functioning of the existing hospital use.
We have added two new wings, one on the south side and one on the west side.
Which are of Basement +3 floors, we have studied the design and found that we can add one
more floor on the existing new building. However, the lifts provided for the existing building
are upto 2nd floor level only. We shall have to provide new lifts for the proposed third floor.
My opinion is that: Instead of disturbing the existing hospital building we can
construct a new building in existing Open space on the south side of the building which is in
use for the parking of hospital staff. The existing hospital can be interconnected by a covered
passage in between.
F.S.I. is balance for the new building or for additional floors. "
िवभागाचा अिभ ाय :- आक टे ट यां चे उपरो त अिभ ायाम ये नमू द के यानु सार, ी साईबाबा हॉ पीटलचे पि म
व दि ण बाजु कडील (बेसमट असले या इमारत . A व B) या इमारत वर एका वाढीव मज याचे काम हाती घेता
येईल. परं त,ु बां धकामाचे कालावधीम ये णालयाचे कामकाजावर परीणाम होवू न कामकाजात अडचण िनमाण
हो याची श यता अस याने आक टे ट यां नी ी साईबाबा हॉ पीटलचे दि ण बाजु कडील स ह नं.१२५ मधील
मोकळया जागेत निवन इमारत बां धकाम करणे यो य होईल असे मत िदलेले आहे.
तथािप भिव यात णालय िव तारीकरणास अडचण होवु नये यासाठी सदर इमारत बां धकाम स ह नं.१२५
ऐवजी स ह नं.१४८ मधील ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील मोकळया जागेत करणे यो य होईल तसेच ी
साईनाथ णालय पीरसरातील कॅ टीन थलां तरीत करणेसाठी पयायी यव था करणेस वेळ लागेल. यामु ळे साईभ त
व णांची गैरसोय टाळ याचे टीने वेगवेगळया िठकाणी नु तनीकरण / बां धकामे करणेऐवजी स याची कॅ टीन आहे
तेथेच सु ठे वू न ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील मोकळया जागेत णालयां या गरजा िवचारात घेवू न
आिकटे ट यां चे स ल्याने सवसमावेशक निवन इमारत बां धकाम करणे यो य होईल.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५६० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयासाठी आव यक सु िवधा व
बेडचे सं येत वाढ करणेसाठी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५२
िशड िवकास योजना, ादेिशक िवकास योजना (सु धारीत) बाबत.
िनणय .५६१ सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
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िवषय नं.५३
ताव-

िशड एकाि मक र ते िवकास योजना क पातं गत भू सं पादनासाठी वाढीव र कम देणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: अिधिनयम कलम २१ (२) अ वये
खालील माणे तरतु द आहे.
“...पोटकलम (१) आणी (१क) म ये िनिद के ले या योजनासाठी पु रेशा तरतु दी के यानं तर
िव त यव थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास अशा िश लक रकमेचा िव त यव थे या िवतरणयो य
उ प न या तीस ट कयापे ा अिधक नसेल एवढा भाग सिमतीस वेळोवेळी पु ढील सव िकं वा कोण याही
योजनां साठी वापरता व खच करता येईल :(दोन) थािनक नागरी सेवा व सु िवधा यां याम ये सु धारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या
सोयीम ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपं चायतीस सहा य कर यासाठी.”
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :
१.
िन. . २६३ िद. २४/०४/२००६
२.
िन. . ६७८ िद. १९/०८/२००६
३.
िन. . १६ (ब) िद. १०/०१/२०१०
मा. शासन िनणय : १. . सासं िव-२००६/८७६(१३१)/का.सोळा िद.१९/०९/२००८
२. . सासं िव-२००६/८७६(१३१)/का.सोळा िद.०४/०९/२०१४
तावना : िशड नगरपं चायतीचे िवनं तीव न िवषयािकं त कामासाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील उपरो
िनणयानु सार िशड एकाि मक र ते िवकास योजनेतील थम ाधा य गटातील एकू ण ११ र ते सं थान िनधीतु न
िवकिसत करणेचे कामासाठी (भू सं पादन व िवकसन) येणारे .८८ कोटी मा चे खचास िद.०४/०९/२०१४ रोजीचे
शासन िनणया वये मा यता देणेत आलेली आहे.
सदर क पातील पाच र ते िवकिसत करणेचे उपल ध भागातील काम महारा रा य र तेिवकास
महामं डळ, पु णे यां चेमाफत जु न २०१२ अखेर करणेत आले आहे. तसेच सदर योजनेतील एकू ण ७.४९ िक.मी.
लां बीचे सहा र ते सं थान िनधीतु न िवकिसत करणेचे .३३,८३,२६,१९९/- मा रकमेचे काम ठे केदार रोमन टारमॅट
िल., नवी मुं बई यां ना इकडील िद.०६/०८/२०१० रोजीचे कायादेशा वये देणेत आले आहे. सदरह कामाची १५ मिहने
मु दत िद.०६/११/२०११ अखेर होती. नगरपं चायतीने उपल ध क न िदले या भागातील ४.७९ िक. मी. भागातील
काम पु ण वावर आहे. तथािप िशड नगरपं चायतीकडू न भू सं पादन कायवाही पू ण न झा याने अ ापही सु मारे १.८०
िक.मी. वळण र याचे काम सु करता आलेले नाही.
ठे केदार यां ना जु न २०१४ अखेर मु दतवाढ दे यात आली होती. या क पातील वळणर ता .५ (िशव
नाला र ता ते आर ण .३१ पोहच) या १८ मीटर ं दी या व १८०० मीटर लां बी या वळण र याचे कामास
लगतचे मालम ता धारक यां नी हरकत घेत यामु ळे माहे जु न, २०१४ ते माहे एि ल, २०१५ या कालावधीत ठे केदार
यां ना सदरचे काम पू ण करता आले नाही. कुं भमेळा सन २०१५ चे कालावधीत रहदारीचे िनयोजनासाठी या र यांची
आव यकता असलेने, नगरपं चायतीने उपल ध क न िदले या ९०० मीटर अं तरातील काम पू ण असू न, उवरीत
डां बरीकरण कामां साठी ठे केदार यां नी िद.३०/०५/२०१५ रोजीचे प ा वये यांचे िनिवदेतील दरावर २०% दरवाढ व
िनिवदेनु सार देय Price variation िबलाची मागणी के ली आहे. यामु ळे ठे केदार यां नी ऑग ट २०१५ पासू न पु ढील
काम बं द ठे वलेले आहे.
महारा रा य र तेिवकास महामं डळ िशड नगरपं चायत व ी साईबाबा सं थान िव व त यव था यां चे
दर यान िद.१६/१०/२००६ रोजी झाले या ि प ीय करारातील Article –III - 1. म ये The Sansthan shall
make provision in the budjet and bear the total xpenditure of the project. असे नमू द के लेले आहे.
यानु सार सदरह क पावर आज अखेर खालील माणे खच कर यात आलेला आहे.
(अ)
थम ाधा य गटातील एकु ण ०९ र ते भू सं पादनासाठी अदा के लेली र कम.
अ.नं. सं थेचे नां व
तपिशल
र कम
अदा र कम पये
के याची िदनां क
०१. उपिवभागीय अिधकारी, एकू ण ०९ र यांसाठी अं दािजत २८ माच, २००७
१८,२३,६०,८२०/ीरामपू र भाग, ीरामपू र
मोबदला रकमे या २/३ र कम
व ३% आ थापना खचाची
र कम
मू ळ तावातील र ता .०६ ०५ मे, २०१०
०१,६६,८७,७६१/व ०७ चे भू सं पादनाचे अं ितम
िनवाड् यापोटी आदा के लेली
र कम.
०१. उपिवभागीय अिधकारी, मू ळ तावातील र ता .०३, ०७ जू न,२०१०
०५,५१,६५,८५९/ीरामपू र भाग, ीरामपू र
०५, ०८ व ०९ चे भू सं पादनाचे
अं ितम िनवाड् यापोटी आदा
के लेली र कम.
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िशड मं जू र िवकास योजनेतील १८ एि ल, २०११ ०९,६०,६४,६३९/आर ण .३१ या कोपयापासू न ते स.नं.०९ मिधल
िनयोिजत १८ मीटर ं दी या
र यापयत १८ मीटर ं दीचा
र ता िवकसीत करणेकामी.
एकु ण पये (अ) .. ३५,०२,७९,०७९/(ब)
महारा रा य र ते िवकास महामं डळ, पु णे यां ना पाच र तेिवकसीत करणेसाठी अदा के लेली र कम.
अ.नं. सं थेचे नां व
तपिशल
र कम अदा के याची र कम पये
िदनां क
०१. महारा रा य र ते
पू व ाथिमक कामकाजासाठी
२९ ऑ टोबर, २००६ ५०,००,०००/िवकास महामं डळ, पु णे
थम ाधा य गटातील ०५ र यांचे २८ जानेवारी, २०१०
३,००,००,०००/काम सु करणेसाठी आगाऊ र कम
थम ाधा य गटातील ०५ र यांचे १६ ऑग ट, २०११
४,००,००,०००/काम सु असतां ना कामाची देयके
देणेसाठी.
थम ाधा य गटातील ०५ र यांचे २६ एि ल, २०१२
१,८०,००,०००/काम सु असतां ना कामाची देयके
देणेसाठी. (चौथा ट पा)
एकु ण र कम पये (ब). ९,३०,००,०००/(क)
िशड नगरपं चायत, िशड यां ना अदा के लेली र कम.
अ.नं. सं थेचे नां व
तपिशल

र कम अदा के याची र कम पये
िदनां क
०१. मु यािधकारी,
िशड सं यु त मोजणी शु क, स हअर यां चे १५ माच, २००७
४,७३,७१६/नगरपं चायत, िशड
मानधन इ यादीसाठी
जलवािह या, िव ु त वािह या
२८ जानेवारी, २०१०
३६,२९,००८/इ यादी थलां तरीत करणेसाठी.
एकु ण र कम पये (क).
४१,०२,७२४/(ड)
थम ाधा य गटातील ०६ र ते सं थानमाफत िवकसीत करणेसाठी अदा के लेली र कम.
अ.नं. सं थेचे नां व
तपिशल
र कम अदा के याची र कम पये
िदनां क
०१. ठे केदार मे. रोमन टारमॅट थम ाधा य गटातील ०६ र ते जू न, २०१६ अखेर
१९,६८,३४,३०६/िल., नवी मुं बई
िवकसीत करणे कामापोटी रिनं ग
िबल .१० पयत अदा के लेली
र कम.
सदर कामाचे भावफरक िबल .०९ जू न, २०१६ अखेर
४,३५,८१,४०७/पयत अदा के लेली र कम
०२. मे. यु िनसन ोजे ट सदर कामासाठीची स लागार फ . जू न,२०१६ अखेर
१,२९,८६,९८४/मॅनेजमट ा. िल., पु णे
एकु ण र कम पये (ड). २५,३४,०२,९६६/आज अखेर सदरह क पासाठी झालेला खच पये (अ+ब+क+ड). ७०,०७,८४,४९९/उपरो त माणे िशड शहर एकाि मक र ते िवकास योजना क पातं गत सु असलेले ११ र यांचे
कामासाठी वरील माणे आजपावेतो एकु ण र कम .७०,०७,८४,४९९/- मा खच झालेला आहे. सदरह
क पातील एकू ण नऊ र यांचे भू सं पादनासाठी उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपू र भाग, ीरामपू र यां ना एकु ण
.३५,०२,७९,०७९/- मा िनधी उपल ध क न देणेत आलेला असू न, सदरचे नऊ र यांपैक र ता .०९ अ या
र याची भू सं पादन या पू ण झालेली नस याने, सदर र ता कामासाठी उपल ध झालेला नाही.
ताव: आता, मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत, िशड यां नी िद.२७/०४/२०१६ प ा वये मं जु र िवकास
योजनेतील हॉटेल भा यल मी समोरील िनमगाव िशव ते जु ना िपं पळवाडी रोड र ता या र याची भू सं पादन कायवाही
उपिवभािगय अिधकारी ीरामपू र भाग, ीरामपू र यां चेमाफत पु णकर यात आली असु न याबाबत िनवाडा एल यु/
एसआर/ ०३/२००७ िद.०४/११/२०१० अ वये झालेला आहे. या अनु षं गाने भू सं पादन कायदा१८९४ या कलम
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१८ नु सार मे. कोटाकडु न िनकाल झाले या दा यांमधे वाढीव नु कसान भरपाईची र कम िनि त क न घे यासाठी
उपिवभािगय अिधकारी, िशड भाग, िशड यां ना प िदलेले आहे.
याबाबत उपिवभािगय अिधकारी, िशड भाग, िशड यां नी िद.२९/०४/२०१६ रोजीचे प ा वये, तुत
करणी र कम .८,१२,९८,१८०/- मा भरणेबाबत कळिवले आहे. याचा थोड यात तपिशल खालील माणे
आहे.
अ.नं. तपिशल
र कम .
०१. िनवाड् या माणे देय मोबदला
४,९८,११,३४१/०२. ३% आ थापना खच
१४,९४,३४०/०३. भू सं दभानु सार वाढीव मोबदला व यावरील कलम २८ व कलम ३४ ६,३७,५८,६७५/नु सार िद.३०/०६/२०१६ पयत िहशोबीत के लेली र कम
एकु ण र कम ११,५०,६४,३५६/०४. या भू सं पादन करणात यापु व एकु ण जमा करणेत आलेली र कम
३,३७,६६,१७६/जमा करावयाची एकु ण र कम (अ. नं.०१ ते ०३-०४)= ८,१२,९८,१८०/िद.३०/०६/२०१६ पु व वरील माणे जमा करावयाची एकु ण र कम .८,१२,९८,१८०/- जमा करणे
आव यक आहे. सदरची र कम िद.३०/०६/२०१६ पु व जमा कर यात आली नाहीतर यायालयाचे आदेशा माणे
वाढीव मोबदला र कम .२,१९,०४,१६२/- या रकमेवर १५% माणे याजात वाढ होत राहील. तरी वरील माणे
िहशोबीत के लेली जमा करावयाची एकु ण र कम स वर या कायालयाकडे जमा करणेबाबत कायवाही करावी असे
नमू द के ले आहे.
तसेच मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत यां नी िद.०९/०५/२०१५ रोजीचे प ा वये “मं जू र िशड िवकास
योजनेतील आर ण .३१ या पि म कोप-यापासू न ते स.न.९ पयत १८ मी. ं द र यासाठी सं पािदत े ाचे
मु यांकन निवन भू सं पादन कायदा सन २०१३ चे कलम २४ व २६ ते ३० आिण शासन प रप क िद.२६/०५/२०१५
यातील तरतु दीनु सार के ले आहे. तुत करणात अिधसु चना िस ीनु सार मु यांकन िद.२३/०२/२०१२ ध न
सं पािदत होणारे स.नं., यांचे े , रे डीरे कनर दर, जिमनीचे मु यांकन, फळझाडे, रायवळझाडे, बां धकाम इ यािदचे
मु यांकन उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग, िशड यां चे िद.०२/०५/२०१६ रोजीचे प ात नमु द के ले आहे.
यानु सार एकू ण सं भा य देय मोबदला र कम .३७,७८,४८,७३९/-, आ थापना खच . १,१३,३५,४६२/- अशी
एकू ण र कम .३८,९१,८४,२०१/- होत असु न यापु व .९,६०,६४,६३९/- जमा के ली असु न उवरीत र कम
.२९,३१,१९,५६२/- उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग, िशड यां चेकडे जमा करणेबाबत कळिवले आहे. ”
उपरो त तपशील िवचारात घेता सदरह क पाचे खचाबाबत सु धारीत तपशील खाली माणे आहे.
अ. .
तपशील
र कम .
०१. सदर क पासाठी आजपावेतो झालेला खच
७०,०७,८४,४९९/०२. उवरीत र ता .९ अ साठी अपेि त भू सं पादन खच ( .३८,९१,८४,२०१.०० – २९,३१,१९,५६२/.९,६०,६४,६३९/- = २९,३१,१९,५६२/-)
०३. उपिवभािगय अिधकारी, िशड भाग, िशड यां नी िद.२९/०४/२०१६ रोजीचे प ा वये ८,१२,९८,१८०/कळिवलेली र ता .८ साठी मा. कोटाकडु न िनकाल झाले या दा यांमधे वाढीव नु कसान
भरपाईची र कम ( .११,५०,६४,३५६.००-३,३७,६६,१७६/- = ८,१२,९८,१८०/- +
.२,१९,०४,१६२/- या रकमेवर १५% माणे होणारी याजाची र कम.)
०४. र ता .०९ अ िवकसन खच
७,१७,७३,३६०/०५. र ता .०५ उवरीत ९०० मी. काम पू ण करणेसाठी िवकसन खच
३,५०,००,०००/०६. सदर क पातील एच. टी. व एल. टी. तसेच ा सफामर िश ट ग करणे इ. कामां साठी िशड
५५,५७,५४४/नगरपं चायत, िशड यां ना िनधी उपल ध क न देण.े ( .९१,८६,५५२/- वजा यापू व अदा
के लेले .३६,२९,००८/- = ५५,५७,५४४/-)
एकु ण अपे ीत खच पये.. ११८,७५,३३,१४५/वजा िद.०४/०९/२०१४ रोजीचे शासन मा यतेनु सार मं जू र झालेली र कम ८८,००,००,०००/सदर क पाचे कामासाठी वाढीव खचाची र कम ३०,७५,३३,१४५/वरील माणे थम ाधा य गटातील ११ र ते िवकसीत करणेसाठी एकु ण अं दाजे .११८,७५,३३,१४५/मा खच येणार आहे. सदर क पासाठी मा. शासनाने यापू व .८८ कोटी खचास मा यता िमळालेली अस याने,
सदरह र यांचे वाढीव भू सं पादन खचाचा मु ळ रकमेत समावेश नसलेन, े क पाचे िकमतीम ये एकु ण
.३०,७५,३३,१४५/- मा इत या रकमेची वाढ होत आहे.
तरी वरील माणे वाढीव र कम .३०,७५,३३,१४५/- मा चे खचास मा यता िमळणेस व याकामी सं थान
अिधिनयम २००४ मिधल कलम २१ (२) पोटकलम (१) आणी (१क) मिधल तरतु दीनु सार याकामी शासन
मा यतेसाठी ताव सादर करणेस तसेच मा.उ च यायालयाचे परवानगीसाठी िस हील अज सादर करणेस मा यता
िमळणेस िवनं ती.
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िनणय .५६२

यावर सिव तर चचा होऊन, िशड एकाि मक र ते िवकास योजना क पातं गत र यां या भू सं पादनाची
सभेने मािहती घेतली व र ते तयार करणेसाठी उव रत भू-सं पादन ि या लवकरात-लवकर हावी, यावर
चचा करणेसाठी पु ढील सभेम ये मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत, उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग
तसेच िज हािधकारी, अहमदनगर यां ना आमं ि त करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५४
ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सव वषािनमी शासनामाफत गठीत कर यात आले या कृ ती
आराखडा उपसिमती या िद.२६/०५/२०१६ रोजी या बैठक चे इितवृ त.
तावी साईबाबा यां या समाधीस िद. १८ ऑ टोबर २०१८ रोजी १०० वष पू ण होत आहेत. यािनिम त ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड यां यामाफत िद.०१ऑ टोबर २०१७ ते १८ ऑ टोबर २०१८ (िवजयादशमी) या
कालावधीम ये ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सव साजरा कर यात येणार आहे. महासमाधी शतक महो सवी
वषािनिम त िशड म ये येणा-या साईभ तांना िविवध सोयीसु िवधा उपल ध क न दे या या अनु षं गाने शासनामाफत
कृ ती आराखडा सिमती गठीत कर यात आली आहे. सदर सिमतीला सादर करावयाचा ा प कृ ती आराखडा अं ितम
कर याकरीता गठीत कर यात आले या उपसिमतीची थम बैठक िद. २६ मे, २०१६ रोजी दु पारी १२.०० वाजता मा.
मु य सिचव यां या अ य तेखाली मु य सिचव सिमती क , मं ालय, मुं बई येथे पार पडली. सदरह बैठक चे
इितवृ त महारा शासन, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई – ४०० ०३२ यां चेकडील प ं . सां सिव-२०१६/
. .५/ का-१६,िद.०२/०६/२०१६ सोबत ा त झाले असू न सदर प व यासोबतचे इितवृ त सोबत अवलोकनाथ
जोडले आहे.
सदर बैठक स खालील मा यवर उपि थत होते.
१)
ी. वाधीन ीय, मा. मु य सिचव
२)
ी. के . पी. ब ी, अ. मु. स. (िनयोजन ( भारी)
३)
ी. ही. िगरीराज, धान सिचव (िव त ( यय)
४)
डॉ. िनितन करीर, धान सिचव (नगर िवकास)
५)
ी. एन. जे. जमादार, सिचव व िवधी परामश (िवधी व याय)
६)
ी. एकनाथ डवले, िवभागीय आयु त, नािशक
७)
ी. सं तोषकु मार, सहसिचव, महारा जीवन ाधीकरण
८)
ी. अिनल कवडे, िज हािधकारी, अहमदनगर
९)
ी. बाजीराव िशं द,े कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
१०)
ी. सी. आर. गजिभये, मु य अिभयं ता तथा िव. काय. अिधकारी पाणी पु रवठा व व छता िवभाग
११)
ी. भालचं दाते, क प स लागार, टाटा क स ट ग इं िजिनअस िल. मुं बई
२. बैठक चे ा तािवक ी. एन. जे. जमादार, सिचव व िवधी परामश , िवधी व याय िवभाग, मं ालय,
मुं बई यां नी के ले. सन २०१७-१८ म ये आयोिजत कर यात आले या ी साईबाबा महासमाधी शता दी वषा या
तयारीकरीता सं थानमाफत तयार कर यात आले या ा पकृ ती आराखडयाचे सादरीकरण टाटा क स ट ग
इं िजिनअस िलिमटेड या स लागार सं थेचे ितिनधी ी. भालचं दाते यां नी के ले. तसेच या ा प कृ ती
आराखडयाबाबत ी एकनाथ डवले, िवभागीय आयु त, नािशक आिण ी. अिनल कवडे, िज हािधकारी,
अहमदनगर यां नी उपि थतां ना मािहती िदली. सदर चचम ये ी. के . पी. ब ी, अ. मु. स. िनयोजन िवभाग ( भारी),
ी. ही.िगरीराज, धान सिचव, िव त िवभाग आिण डॉ, िनितन करीर, धान सिचव, नगर िवकास िवभाग यां नी
मौलीक सू चना िद या. ी. िनतीन चं कां त देसाई यां नी शता दी महो सवा या कालावधीत साजरे करावयाचे िविवध
काय म व साईसृ टी क पाबाबात ाथिमक सं क पना सादर के ली. सं थान दारे सादर के ले या कृ ती
आराखडयाबाबत झाले या चचदर यान सदर बैठक म ये सवकष चचा झाली.
३. मा. मु य सिचव यांनी िदले या िनदेशा माणे सदर बैठक म ये खालील माणे िनणय घे यात आले.
अ.नं.
बैठक त घेतलेले िनणय
िनणयाची अं मलबजावणी अं मलबजावणी
करणारी यं णा/अिधकारी
पु ण हो यास
अपेि त
कालावधी
१ िशड म ये होणा-या वाहनां या वदळ चे िनयं ण करता यावे याकरीता अिध क
अिभयं ता, ता काळ
बा वळण र यांची आव यकता आहे. या तव स या अं तीम ट यात सावजिनक बां धकाम मं डळ,
असणा-या िशड - राहाता सं यु त बा वळण र याचे काम लवकरात अहमदनगर.
लवकर पू ण कर यात यावे.
२ िशड प रसरात साईभ तां या कायम व पी िनवास थानां ची पु रेशी ी साईबाबा सं थान ता काळ
यव था उपल ध आहे. शता दी कालावधीत येणा-या भ तां या
िव व त यव था, िशड
सोईसाठी ता पुर या व पातील िनवास यव था िनमाण कर यात यावी
आिण याकरीता सु यो य िनयोजन करावे.
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३

४

५

६

७

८

९

िशड प रसराम ये शेती महामं डळाची जमीन मोठया माणात उपल ध
अस याने महो सव कालावधीम ये वाहनतळे व इतर योजनाकरीता या
जिमन चा वापर कर यात यावा. सदर कालावधीत ही जमीन उपल ध
हावी, यासाठी शेती महामं डळास आगाऊ सू चना दे यात यावी. आिण
वाजवी दरात भाडे अदा क न या जमीनीवर ता पुर या व पात
वाहनतळे िनमाण कर यात यावीत.
साईिसटी क पाचे कामकाज शता दी महो सवा या कालावधीपु व
पू ण होणे श य नस याने सदर क प िदघकालीन क पाम ये
समािव ट कर यात यावा तसे च नािशक कुं भमेळा -२०१५ म ये
राबिव यात आले या साधु ाम या धत वर ता पुर या व पातील
क प उभे कर यात यावेत.
शता दी महो सवा या कालावधीकरीता तािवत कर यात आलेले
सव क प पू ण वास ने याकरीता एक वषापे ा आिधक कालावधीची
आव यकता अस याने िनयोिजत तावां ची वगवारी अ प मु दतीचे
ताव आिण िदघमु दतीचे ताव अशा दोन घटकात करावी. शता दी
महो सवासाठी अ याव यक असणा-या क पांचा सवकष िवकास
हावा यासाठी िनयोिजत क पांचा समावेश िदघ कालावधी या
तावां म ये कर यात यावा. यानु सार कृ ती आराखड् यात सु धारणा
कर यात यावी.
सीटी कमां ड अॅ ड कं ोल सटर ही सं क पना आव यक अस याने
याअं तगत तािवत कर यात आले या (सीसीटी ही यं णेसह) सव
क पांची िवभागणी ता पुरती यं णा आिण कायम व पी यं णा अशा
दोन भागात कर यात यावी.
िनळवं डे धरणातू न पाणी पु रवठा कर या या योजनेस कालावधी लागणार
अस याने महो तव कालावधीत वाढीव पाणी पु रवठयासाठी सं थान या
पाणीपु रवठा योजनेतील साठवण तलाव, जलशु दीकरण यं णा,
पा या या टा या व िवतरण यव था यां या मतेम ये वाढ कर यात
यावी.
कृ ती आराखडयाम ये समािव ट कर यात आले या तावां पैक रा य
शासनाशी सं बं धीत असणा-या तावां चे मानां कन सं बं धीत शासिकय
िवभागां नी क न याबाबतचा तपिशलवार ताव उपल ध क न ावा
तसेच सं बं िधत शासिकय िवभागां नी पु रवणी मागणी दारे अथसं क पीय
तरतू द कर यासाठी आव यक कायवाही करावी.

ी साईबाबा सं थान ता काळ
िव व त यव था, िशड

ी साईबाबा सं थान ता काळ
िव व त यव था, िशड

ी साईबाबा सं थान ता काळ
िव व त यव था, िशड

ी साईबाबा सं थान ता काळ
िव व त यव था, िशड

ी साईबाबा सं थान ता काळ
िव व त यव था, िशड

१) पोलीस अिध क,अ. नगर एक आठवडा
२) िशड नगरपं चायत, िशड
३) िज हा आरो य अिधकारी,
अ. नगर
४) कायकारी
अिभयं ता,
महारा रा य िवज िवतरण
कं पनी, सं गमनेर
५) कायकारीअिभयं ता,
सावजिनक
बां धकाम
िवभाग, सं गमनेर
६) कायकारी
७) अिभयं ता,
सावजिनक
बां धकाम िवभाग, नािशक
८) गट िवकास अिधकारी,
पं चायत सिमती, राहाता
९) ादेिशक
यव थापक,
महारा
रा य पयटन
िवकास महामं डळ, नािशक
१०)
यव थापक, भारत
दु रसं चार िनगम (BSNL)
अहमदनगर
१०) िवभागीय रे वे
यव थापक, सोलापू र

िव त िवभागाशी शासना या अथसं क पीय तरतू द चा आढावा घेऊन अ पर मु य सिचव, िव त ता काळ
शासना या सं बं धीत शासिकय िवभाग यां नी अं मलबजावणी िवभाग
करावया या क पासाठी अथ सं क पीय तरतु द कर या या टीने
कायवाही करावी.
{11} 16.08.2016, Shirdi

66

१०

शताब्दी महो सवा या तयारीकरीता अ याव यक असणारे आिण अ प ी साईबाबा सं थान ता काळ
कालावधीम ये पू ण होणारे क प ी साईबाबा सं थानने यां या
िव व त यव था, िशड
िनधीतू न पू ण करावेत आिण यासाठी ी साईबाबा सं थान िव व त
यव था, िशड अिधिनयम,२००४ मधील तरतु दी नु सार पु ढील
आव यक कायवाही पार पाडावी.
११ साईगाडन लेझर-शो क पाची सं क पना उपयु त अस याने सदर क प ी साईबाबा सं थान ता काळ
वरीत कायाि वत करणेसाठी आव यक कायवाही कर यात यावी.
िव व त यव था, िशड
१२
ी साईबाबां या दशनाकरीता येणा-या भ तांना सु लभ रतीने दशन घेता ी साईबाबा सं थान ता काळ
यावे याकरीता सं थान दारे िनयोिजत दशनरां ग क पाचे काम वरीत िव व त यव था, िशड
सु हो या या टीने आव यक कायवाही कर यात यावी.
१३ शता दी महो सवा या कालावधीम ये साईभ तांना हवाईमाग िशड म ये महाराष् िवमानतळ िवकास ता काळ
पोहचणे सहज श य हावे, यासाठी िशड िवमानतळाचे काम लवकरात कं पनी, मुं बई
लवकर पू ण क न िवमानतळ कायाि वत कर यात यावे.
१४
ी िनतीन देसाई यां नी सादर के या माणे शता दी महो सवा या
ी साईबाबा सं थान ता काळ
कालावधीत िविवध काय म भ य व पात पार पाड याकरीता िव व त यव था, िशड
आव यक कायवाही कर यात यावी.
१५ शता दी महो सवा या अनु षं गाने अ याव यक असणारे अ पमु दतीचे ी साईबाबा सं थान ता काळ
ताव ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड आिण महारा
िव व त यव था, िशड
शासना दारे राबिव यात यावेत.
आिण िवधी व याय िवभाग,
मं ालय
१६ कायम व पी पायाभू त सु िवधा िनमाण करणारे िदघकालीन क प िवभागीय आयु त, नािशक ता काळ
अं तभु त असलेला क शासनाला सादर करावयाचा प रपू ण ताव
तयार कर यात यावा.
१७ वरील माणे क शासनाकडे सादर करावया या ताव आिण िवधी व याय िवभाग, ता काळ
महासमाधी शता दी महो सवासाठी सं थान व महारा शासना दारे मं ालय
अं मलबजावणी करावयाचा फे ज-१ व फे ज-२ या दोन ट यात तयार
कर यात येणा-या कृ ती आराखडयास मा. मु यमं ी महोदय यां या
अ य तेखालील कृ ती आराखडा सिमतीची मा यता घे यात यावी.
उपरो त इितवृ तात अ.नं.०१ व ०८ मधील िनणयाची कायवाही करणेसाठी सदरचे इितवृ त
जा.नं.एसएसएसटी/ बां धकाम-शता दी/१०६६/२०१६,िद.०६/०६/२०१६ अ वये खालील शासिकय/िनमशासिकय
िवभागां ना पाठिवले आहे.
१)
पोलीस अिध क, अहमदनगर
२)
अिध क अिभयं ता, सावजिनक बां धकाम मं डळ, अहमदनगर
३)
िज हा आरो य अिधकारी, अहमदनगर
४)
महारा िवमानतळ िवकास कं पनी, मुं बई
५)
कायकारी अिभयं ता, महारा रा य िवज िवतरण कं पनी, सं गमनेर
६)
कायकारी अिभयं ता, सावजिनक बां धकाम िवभाग, सं गमनेर
७)
कायकारी अिभयं ता, सावजिनक बां धकाम िवभाग, नािशक
८)
मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत, िशड
९)
गट िवकास अिधकारी, पं चायत सिमती, राहाता
१०)
ादेिशक यव थापक, महारा रा य पयटन िवकास महामं डळ, नािशक
११)
यव थापक, भारत दु रसं चार िनगम(BSNL) अहमदनगर
१२) िवभागीय रे वे यव थापक, सोलापू र
यािशवाय इितवृ तातील अ.नं.०६ व ०७ मधील सं थान सं बं धीत िनणयाची कायवाही करणेसाठी सदरचे
इितवृ त पाणीपु रवठा व सीसीिट ही या सं बं धीत िवभागां ना पाठिवले असू न सु धारीतDPR बाबत ता काळ कायवाही
करणेसाठी टाटा क स ट ग इं िजिनअस िलिमटेड, मुं बई यां चे ितिनधी ी. भालचं दाते यां ना ईमेल दारे कळिवणेत
आले आहे.
तरी उपरो त माणे कृ ती आराखडा उप-सिमती या िद.२६/०५/२०१६ रोजी या बैठक चे इितवृ त आपले
मािहती तव सिवनय सादर.
िनणय .५६३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सव वषािनमी शासनामाफत गठीत
कर यात आले या कृ ती आराखडा उपसिमती या िद.२६/०५/२०१६ रोजीचे बैठक या इितवृ ताचे
अवलोकन करणेत येऊन, याची न द घे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
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िवषय नं.५५

ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सवािनमी िशड व प रसरात उपल ध करावा या सोयीसु िवधां बाबत सु धारीत क प अहवाल शासनास सादर करणेबाबत.
िनणय .५६४ वेळेअभावी सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानं तर मा.अ य महोदय यां चे परवानगीने आय या वेळे या िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम- 2004 मधील तरतू दीनु सार उपसिमती, छाननी
सिमती व स लागार प रषद सभां चे गठण करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड , अिधिनयम-२००४, (२००४, चा महा.१४) कलम ५, मधील पोटकलम
(१) आिण यासोबत पोटकलम (२) अ वये व ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड , ( यव थापन सिमती या
सद यां ची िनयु आिण ित ाप ाचे नमु न)े िनयम-२०१३, मधील तरतू दीनु सार रा य शासना या िवधी व याय
िवभागाचे, िद.२८ जु ल,ै २०१६, रोजीचे अिधसू चनेनु सार, ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती गठीत करणेत
आलेली असू न, या सिमतीने कायभार ि वका न कामकाजास सु वात के लेली आहे. आता(अ)
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे अिधिनयम-२००४ मधील कलम १७, पोट-कलम (२),
खं ड (आय) आिण (जे) अ वये यव थापन सिमती, उपसिमतीचे गठण करील, अशी तरतू द आहे.
(ब)
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे अिधिनयम-२००४ मधील कलम १८, पोट-कलम (१) नु सार
सिमतीला स ला दे याक रता पु ढील पदिस द सद यां ची बनलेली एक स लागार प रषद असेल, अशी तरतू द आहे.
(१) सिमतीचा अ य ,
(२) अहमदनगर िज हयाचा िज हािधकारी,
(३) अहमदनगर िज हया या िशड े ासाठीचा पोिलस अिध क,
(४) िज हा सरकारी वक ल, अहमदनगर
(५) िवभागीय िनयं क, महारा रा य प रवहन महामं डळ, अहमदनगर िवभाग
(६) िशड नगरपं चायतीवर अिधका रता असलेला कायकारी अिभयं ता, पाटबं धारे िवभाग
(७) महारा रा य िव ु त मं डळाचा कायकारी अिभयं ता, कायचालन व प रर ण िवभाग, सं गमनेर
(८) िज हा आरो य अिधकारी, अहमदनगर, आिण
(९) रा य शासनाने नामिनदिशत के लेला एक ितिनधी

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे अिधिनयम-२००४ मधील कलम २१, पोट-कलम (२)
(दोन) म ये मुं बई उ च यायालया या पू वमा यतेने िनयु के ले या मुं बई उ च यायालया या िनवृ
यायाधीशा या अ य तेखाली, असा अ य आिण सिमती या सद यां नी यां यामधू न िनवडू न िदलेले
इतर दोन सद य, अशा एकू ण तीन सद यां ची िमळू न बनलेली एक छाननी सिमती थापन करील आिण या
छाननी सिमतीचा कालावधी सिमती या कालावधीबरोबरच सं पेल, अशी तरतु द आहे.
तरी उपरो
तावातील अ, ब व क म ये नमु द के ले या अिधिनयम- २००४ मधील तरतू द ची
अं मलबजावणी होणेसाठी िनणयाथ सादर.
िनणय .५६५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम- २००४ मधील
तरतू दीअ वये खालील माणे उपसिम यां चे गठण करणेत आले. तसेच वेळोवेळी सभेम ये होणा या
िवषयां या अनु शं गाने वेगवेगळया उपसिमत चे गठण कर यात येईल, असे ठरले.
णालय उपसिमती सभा(१) मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, अ य , णालय उपसिमती सभा
(२) मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
(३) मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
(४) मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे, सद य
(५) मा. ी.सिचन भागवत तां ब,े सद य
थािनक उपसिमती सभा(१) मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, अ य , थािनक उपसिमती सभा
(२) मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
(३) मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे, सद य
(४) मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद य
(५) मा. ी.सिचन भागवत तां ब,े सद य
तसेच स लागार प रषदे या तरतू दीचे अवलोकन करणेत आले व छाननी सिमती गठीत करणेसाठी महारा
शासनास पु ढील दोन सद यां ची नावे कळिवणेत यावी, ठरले.
०१. मा. ी.सु रेश कािशनाथ हावरे, अ य , यव थापन सिमती
०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य , यव थापन सिमती
(कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग/ .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(क)
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
मा.उ च यायालयाची मा यता घेणेकामी दाखल के लेले ३३ िस हील अज मागे (Withdraw) घेणेबाबत.
तावमा.उ च यायालयाने, जनिहत याचीका . १८/२०११ म ये िद. १३/०३/२०१२ रोजीचे आदेशाने सं थानचा
कारभार पहाणेकामी मा. ि सद य सिमतीची िनयु ती के ली होती, जनिहत याचीका . १८/२०११ मधील िद.
१३/०३/२०१२ व िस हील अज . १२०५६/२०१२ मधील िद. १६/१०/२०१२ आदेशाने Shall not take any
major financial decision of whatsoever nature; असे िनदश िदलेले आहे. तु तचे िनदशासन अनु स न व
मा.ि सद य सिमतीने वेळोवेळी घेतले या िनणयानु सार खचास/ कामास मा. उ च यायालयाची मा यता घेणेकामी
सोबतचे त यातील ३३ िस हील अज (प रिश ट अ) सं थान वक लामाफत मा. उ च यायालयात दाखल कर यात
आले आहेत, सदरचे ३३ िस हील अज मा. उ च यायालयात पड ग आहेत.
शासनाने िद. २८/०७/२०१६ रोजीचे आदेशाने सं थानचा कारभार पहाणेसाठी न याने मा. यव थापन
सिमतीचे सद यांची िनयु ती के ली आहे, आता मा. उ च यायालयाने िद. १३/०३/२०१२ रोजी या आदेशाने गठीत
के लेली, मा.ि सद य सिमती सं पु टात आलेली अस याने, मा.उ च यायालयात खचास/ कामास परवानगी
िमळणेकामी दाखल के लेल,े परं त,ू मा. कोटात पड ग असलेले ३३ िस हील अज मा. उ च यायालयातू न मागे घेवू न,
सदरचे िवषय सं बं धीत िवभागा माफत, पु हा, मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे फे र सादर क न, मा. यव थापन
सिमतीचा, यावर िनणय घेवू न, िनणया माणे पु ढील कायवाही करता येईल.
तरी सोबतचे त यातील ३३ िस हील अज (प रिश ट अ) मा.उ च यायालयातू न मागे घेणेबाबतचे
िनणयाथ सादर.
िनणय .५६६ यावर सिव तर चचा होऊन, त कालीन ीसद य सिमतीम ये वेळोवेळी झाले या िनणयां नु सार मा.उ च
यायालयाचे परवागनीसाठी दाखल के लेले ३३ िस हील अज मागे (Withdraw) घे यास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- .िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
तां ि क/ अतां ि क िवभाग मु खां ची पदे सरळसेवेने भरणेकामी आले या अजावर कायवाही करणेबाबत.
तावमा. यव थापन सिमती िद.२७/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .४२५ व ४२६ तसेच मा.उ च यायालय,
खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडील आदेशास अनु स न आ थापना िवभागाकडील िद.०८/०३/२०१६ रोजीचे मं जु र
िटपणीअ वये िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन ठ कामगार अिधकारी तसेच कायकारी अिभयं ता, उप
कायकारी अिभयं ता (पाणी पु रवठा) यां ि क अिभयं ता, इले ॉिन स अिभयंता, सादालय यव थापक अशी एकू ण८ पदे सरळसेवेने भरणेकामी िविवध वतमान प तसेच सं थानचे अिधकृ त सं केत थळावर जाहीरात िस द क न
िद.३०/०४/२०१६ अखेर अज मागिवणेत आले आहेत.
यापु व सन २०१४-२०१५ म ये कायकारी अिभयं ता, उपकायकारी अिभयं ता (पाणी पु रवठा) यां ि क
अिभयं ता, इले ॉिन स अिभयं ता, आय.टी.मॅनेजर, सादालय यव थापक ही पदे सरळसेवेने भरणेकामी वतमान
प ात जाहीरात िस द क न अज मागिवणेत आले होते. आले या अजाचे तपिशलवार मािहतीचे त ते तयार क न
अजदाराने जोडले या शै िणक, यवसाियक तसेच अनु भव माणप ां ची पडताळणी करणे, पा उमेदवारां ची १००
गु णां ची लेखी प र ा घेणे, लेखी परी ेत उ तीण झाले या उमेदवारां ची मु लाखत घेणे इ यादी सव कामकाज
मा.सं चालक, कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग, पु णे यां ना दे यात आले होते. परं तु अजाचे पडताळणीत पा उमेदवारां ची
सं या अगदीच कमी अस याने सदरची कायवाही थिगत ठे व यात आली होती.
आता, न याने िदले या जाहीरातीनु सार आले या अजाची मािहती खालील माणे
अ.नं.
पदनाम
िद.३०/०४/२०१६ अखेर मु दतीनं तरआलेले एकू ण अज
मु दतीत आलेले अज
अज
०१
कायकारी अिभयं ता
२७
०२
२९
०२
उप कायकारी अिभयं ता (पाणी पु रवठा)
२२
-२२
०३
यां ि क अिभयं ता
३८
०१
३९
०४
इले ॉिन स अिभयं ता
४२
०१
४३
( वनी ेपन व टेलीफोन)
०५
सादालय यव थापक
२८
०१
२९
०६
िवधी अिधकारी
२५
०१
२६
०७
कामगार अिधकारी
४०
-४०
०८
किन ठ कामगार अिधकारी
४४
०२
४६
एकू ण२६६
०८
२७४
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उपरो त माणे िद.३०/०४/२०१६ अखेर मु दतीत २६६ व मु दतीनं तर ०८ असे एकू ण २७४ अज सं थानला
ा त झालेले आहेत. सदरचे अज सं गणकावर िफड ग क न याचे तपशीलवार मािहतीचे त ते तयार करणेत आले
आहेत.
शासनाने िद.०७/०८/२००९ रोजी मा यता िदले या आकृ तीबं धात खालील माणे अटी शत नमु द करणेत
आले या आहेत.
अट-शत .०३ सदर पदां वर न याने िनयु ती करतां ना सिमतीने सदर पदां ची आव यकता व अहता
याबाबत िव तृत िस दी देऊन सदर पदां वर पधा मक प र ा घेऊन िनयु ती करावी.
अट-शत .१० तां ि क पदे न याने भरतां ना याच े ातील त ांचा िनवड ि येत समावेश असेल याची
द ता यावी.
मं जु र आकृ तीबं धातील उपरो त अटी-शत स अनु स न जाहीरातीनु सार आले या सव अजाचे शै िणक,
यावसाियक तसेच अनु भव माणप ां ची या या े ातील त ांकडू न पडताळणी करणे, पा -अपा उमेदवार
िनि त करणे तसेच पा उमेदवारां ची १०० गु णां ची लेखी परी ा तसेच मु लाखत घेणेची कायवाही करणेचे िवषयावर
िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५६७ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , तां ि क/ अतां ि क िवभाग मु खां ची पदे सरळसेवेने भरणेकामी
मा.उ च यायालयाचा काय आदेश आहे, या आदेशासह सदरह ताव सभेसमोर फेरसादर करणेत यावा.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
सं थानचे दैनं िदन झेरॉ स कामासाठी अ यावत झेरॉ स मिशन खरे दी करणेबाबत.
तावसामा य शासन, कायासन वशी-१२ कडे दररोज सं थानचे िविवध िवभागां कडील कागदप े झेरॉ स काढणेसाठी
येतात. झेरॉ स कामासाठी खालील माणे तीन झेरॉ स मशीन वापरात आहेत.
अ.
नं.

मिशनचा तपिशल

मिशनची
िकमं त

०१. झेरॉ स कं पनीचे झेरॉ स .८,३९,०००/मिशन Work Center (देणगी)
७५५६

०२. झेरॉ स कं पनीचे झेरॉ स .६,५१,०००/मिशन Work Center (खरे दी)
५७५५
०३. झेरॉ स कं पनीचे झेरॉ स .७६,६५०/मिशन Work Center (खरे दी)
५७७५
(Recondition)

मिशन खरे दी
मिशनचे
िद.३०.०४.२०१६
मिशनची
के याची
आयु य/कॉपीज अखेर झाले या
स ि थती
िदनां क
मयादा
झेरॉ स ती
िद.२१.०२.२०१२ १५ लाख ती १४,१४,२९५ ती मिशन चालु
िकं वा ०५ वष
आहे.
वापर
(FSMA
कॉ ॅ ट
के लेले आहे.)
िद.११.१०.२०१२ १० लाख ती ७,१२,०९० ती मिशन बं द
िकं वा ०५ वष
पडलेले आहे.
वापर
िद.०३.१२.२०१५ १ लाख ती ९०,३३३ ती
मिशन चालु
िकं वा १ वष
आहे.
वॉरं टी

सं थान या सव िवभागां या दैनं िदन वापरासाठी लागाणा या कागदप ां या झेरॉ स, आदेश, प रप के ,
तसचे मािहती अिधकार काय ा वये मािगतले या मािहती या झेरॉ स, कोट कामासाठी लागणारे कागदप ां या
झेरॉ स, मा. यव थापन सिमती या सभेपु ढील िवषयां या िटप या, व कायवाही या झेरॉ स, कमचा यां चे वािषक
१६ नं.फॉम, व इतर सं थान कागदप ां या झेरॉ सचे व ि ं ट गचे काम वरील झेरॉ स मशीनवर के ले जाते. उपरो
कामासाठी वरील अ. .१ व ३ मशीनचा वापर के ला जात आहे.
अ) पैक अ. .१ चे मिशन चालु ि थतीत आहे. याचे वािषक स ह सचे (FSMA) कॉ ट के लेले आहे.
सदर मिशनची ती काढ याची मता/मयादा सं पलेली आहे. तरीही सदरचे मिशन चालु आहे. मा ते के हां ही बं द
पडू शकते.
ब) अ.नं.०२ चे मशीन सतत बं द पडत आहे. सदरचे मशीन वेळोवेळी दु त क नही ते नेहमीच बं द पडत
आहे. दोन वेळेस दु त के लेले आहे, परं तु ते यवि थत चालत नाही. झेरॉ सचे कं पनीचे इं िजिनयर (औरं गाबाद) यां नी
िद.२३.०७.२०१५ रोजी येऊन सदर मशीनची पहाणी के ली असू न सदर मशीनचे Paper path assembly,
Developer Gear and Module Gear, ADFS Feed Roller अशा कारचे पाट गेलेले आहे. या मिशनवर
खच क न मशीन िकती िदवस चां गले चालेल, याबाबत सां गता येत नाही. सदर मशीनवर याचे मतेनु सार ७० %
झेरॉ स ती काढले या आहेत.
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अ. .
०१.

क) अ. .३ चे मिशन हे िडसबर-२०१५ म ये खरे दी के लेले आहे. मा सदरचे मिशन हे Recondition
व पाचे आहे. सदर मिशनची वॉरं टी ही १ वष आहे. तसेच याचे म काटजची िकमं त अं दाजे ती नग
.२४,०००/- (अ री पये चोवीस हजार) मा इतक आहे. सदर म काटजची ती काढ याची सरासरी मता
३०,००० ती इतक आहे. यामु ळे मनु यबळ, िव ु त पु रवठा, टेशनरी व इतर अनु षं िगक खच गृ हीत धरता सदरचे
मिशनवर काढ यात येणा या झेरॉ स त क रता जादा खच येत आहे.
यामु ळे उपरो "अ" "ब" व "क" चे अवलोकन करता सं थानचे दैनं िदन झेरॉ स या कामासाठी खालील
वणनाचे/ मतेचे एक नग अ ावत नामां िकत कं पनीचे झेरॉ स मशीन खरे दी करणेची आव यकता आहे.
मिशनचा तपिशल
वणन/ मता
मागणी अं दाजे दर ती नग
सं या (सव करां सह)
55PPM,
Print
–
1200
X
1200dpi,
Digital
०१ नग
.५,००,०००/Copy/Print/Scan,
DADF
Duplex,
Multifunctional
200 Sheet Single Pass Doc Handler,
Copier- Machines
100 Sheet bypass, 400 Sheet OCT,
3 X 500 Sheet Trays,
3600 Sheet tandem Tray,
Scan to Email/NW/USB, Text Searchable
PDF/A, PS3, PCL6, Internet Fax, Standard
Accounting,
Hard Disk- Minimum 250GB,
Processor- 1GHz-Dual Core,
Memory - 2GB,
High Speed USB 2.0 direct print, Optional WiFi (with USB Wireless Adapter)

उपरो त नमु द के ले या वणनाचे नामां िकत कं पनीचे एक नग झेरॉ स मिशन िविहत प तीने िनिवदा /
दरप के मागवू न खरे दी करता येईल. याकामी अं दाजे .५,००,०००/- (अ री पये पाच लाख) मा खच अपेि त
आहे.
तरी उपरो त नमु द के ले या वणनाचे, नामां िकत कं पनीचे एक नग झेरॉ स मिशन िविहत प तीने
िनिवदा/दरप के मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणारे अं दाजे .५,००,०००/- (अ री पये पाच लाख) मा चे
खचास मा यता िमळणेकामी िनणयाथ सादर.
िनणय .५६८ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थानचे दैनं िदन झेरॉ स कामासाठी तावाम ये नमू द
के ले माणे ०१ नग अ यावत झेरॉ स मिशन िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .५,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
ी साईबाबा पु यितथी उ सव-२०१६ साजरा करणेस व याकामी येणारे खचाचे अं दाजप कास मा यता
िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड तफ सोमवार िद.१०/१०/२०१६ ते गु वार िद.१३/ १०/ २०१६ या
चार िदवसात ी साईबाबा पु यितथी उ सव साजरा होणार आहे. या कालावधीत खालील माणे कामे व तयारी
करावी लागणार आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम-२००४ मधील कलम नं १७ (१) म ये खालील
माणे तरतू द आहे. रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान
िव व त यव था या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे,मं दीराम ये ढी व थेनु सार धािमक
िवधी, पू जा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे,
भ तगणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा
कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे. ती उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प नकामी लावणे.
ही सिमतीची कत य असतील.
२१ (१) (ख) ढी व थां नु सार,मं िदरातील धािमक िवधी,पु जा-अचा,समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व
पार पाडणे अशी तरतू द आहे.
अ.न
१.

तपिशल
उ सवासाठी करावयाची तयारी व कामे
उ सव िनमं ण पि का व साद सं थान यव थापना माफत पू वापार चालत आले या थे माणे भ तमं डळाचे आजीव व आ यदाते
सभासदां ना उ सवा या िनमं ण पि का व उदी साद पाठवावा लागतो.यं दाचे ी साईबाबा पु यितथी
उ सवात सभासदां ची वाढती सं या ध न १,८०,००० िनमं ण पि का पाठवा या लागतील.
तसेच नेहमी माणे िनमं ण पि का व उ सवासं बधीत मािहती ेस नोट हणू न वतमान प ातू न
जनसं पक कायालया माफत िस दी दे यात येईल.
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२.

३.

४.
५.
६.
७.

८.
९

१०.

११.

अ)
कलाकार काय म
सायं काळी ७.३० ते रा ौ.१०.३० पयत िनमं ि त कलाकारां चा काय म साईनगर मैदानाचे टेजवर
होईल.
१.सायं काळी ७.३० ते रा ौ.१०.३० पयत िनमं ि त कलाकारां चा काय म मैदानाचे टेजवर होईल.
२.रा ौ. ११.०० ते पहाटे ५.०० पयत कलाकारां ची सेवा,हजेरी काय म.
या मु य िदवशी समाधी मं दीर दशनासाठी रा भर उघडे रािहल.
बु धवार, िद.१२/१०/२०१६
सायं काळी ७.३० ते रा ौ.१०.३० पयत िनमं ि त कलाकारां चा काय म साईनगर मैदानाचे टेजवर
(तृ तीय िदवस)
होईल.
गु वार, िद.१३/१०/२०१६
सायं काळी ७.३० ते रा ौ.१०.३० पयत िनमं ि त कलाकारां चा काय म साईनगर मैदानाचे टेजवर
(सां गता िदवस)
होईल.
ब) क तन काय म
सोमवार, िद.१०/१०/२०१६
ी साईबाबा पु यितथी उ सवासाठी चार िदवस काय म ठे वावयाचा आहे.
ते गु वार, िद.१३/ १०/ २०१६ िनमं ीत क तनकारां ची व कलाकारां ची िनवास यव था सं थानमाफत िवनामु य कर यात येईल.
या कालावधीत ने हमी या
िनमं ीत क तनकारां चे व कलाकारां चे मानधन मं दीर िवभागामाफत अदा कर यात येईल. क तनकार
वेळे माणे क तन काय म िनि ती करावयाची आहे.
होतील.
क)
िविवध पु जा व आराधना िवधी
सोमवार, िद.१०/१०/२०१६
िभ ा झोळी िमरवणू क, यात सहभाग, पाल या व रथ िमरवणू क आराधना िवधी,िवणा व पोथी
ते गु वार, िद.१३/१०/२०१६
यातील सद यांचा सहभाग, िसमो लंघन इ. काय म नेहमीचे थे माणे कर यात येतील.
अखं ड पारायण यव था
उ सव काळात सोमवार,िद.१ ०/१०/२०१६ रोजी पहाटे ५.१५ वा ी दारकामाई मं दीरात ी
साईच र ाचे अखं ड पारायणास सु वातहोईल.
िद.११/१०/२०१६ रोजी पहाटे ५.०० वा पारायण समा ती होईल. मा. यव थापन सिमतीचे
सद य पिहले ०३ अ याय वाचतील व रािहलेले ५० अ याय येक एक असे ५० साईभ त
वाचतील. इ छु क भ तांची नावे िद.०९/१०/२०१६ रोजी अनाऊं समट सटर मधील मं दीर िवभागातील
कमचारी यां चेकडे न दवीले जातील. याच िदवशी सायं काळी यां या नावा या िच या काढू न
पारायणाकरीता नावे िनि त के ली जातील. पारायणात भाग घेणा-या येक भ तांस साद हणू न
एक ीफळ दे यात येईल.
या उ सवात पोथी, वीणा, ितमा, अ याय वाचन, ािभषेक, पा पु जा या काय मा करीता
मा. यव थापन सिमतीचे सद य उपि थत होतील.
पालखी व रथ िमरवणू क
उ सवाचे पिहले िदवशी िदनां क.१०/१०/२०१६ रोजी चे पालखीचे गावां तू न रा .ौ ९.१५ वा
िमरवणू क होईल. िद.११/१०/२०१६ रोजी रा ौ. ९.१५ वा रथाची गावातू न िमरवणू क होईल.
काय म सां गता
का यांचे क तनाने उ सवाची सां गता होईल. का याचे क तन िनमं ीत क तनकार करतील.
ी साईस य त पु जा व उ सव काळात सोमवार, िद.१०/१०/२०१६ ते गु वार, िद.१३/१०/२०१६
अिभषेक पु जा
अखेर ी साईस य त (स यनारायण पु जा) व अिभषेक पु जा बं द राहतील.
िव ु त रोषणाई
समाधी मं दीर, दारकामाई, चावडी, गु थान व मं दीर प रसरात सोई माणे िव ु त रोषणाई कर यात
येईल. ी पु यितथी उ सवात दारकामाई मं डळ,मुं बई ,िवनामु य िव ु त रोषणाई करीत
असतात. यांची िशड येथे िनवास, भोजन,चहा व ना टयाची यव था सं थान माफत िवनामु य
कर यात येते. मा क भाडे व जाणे-ये याचा खच दे याची था आहे. यावेळी िव ु त िवभागामाफत
यांना प दे यात आलेले आहे. ते न आ यास सं थान माफत िव ु त रोषणाई कर यात येईल.
गाव जेवण
उ सवा या सां गतािदनी नेहमी माणे गावजेवण दे यात येईल.
साद- भोजन यव था
उ सव काळात सादालयात िम टा नासह .१०/- या दराने भ तांना साद भोजन िदले जाते.
मा. यव थापन सिमतीचे सद यांचे कु टं िबय व नातेवाईक तसेच इतर स माननीय य ती,िनमं ीत
कलाकार,पोिलस कमचारी, उ सवात काम करणेकरीता मदतीस येणारे य त ची साद भोजन
यव था वतं के ली जाईल. साईभ तांचे सोईसाठी अ नपाक टे,चहा,कॉफ , दू ध व िब कटे इ.
कॅ टीनम ये २४ तास सु िवधा उपल ध आहे. लाडू साद तसेच तीनही िदवशी िम टा न था नेहमीचे
दराने दे यात येईल. ी पु यितथी उ सवां त येणा-या पालखी धारकां ना एकवेळचे जेवण सं थान माफत
कु प स वाटु न ावयाचे आहे.
ी गु पौिणमा उ सवात सन -२०१६ म ये तीनही िदवसां चे िम टां न पदाथ बुं दी ठे व यात आली
होती. या उ सवात तीनही िदवसात िम टा न हणू न बुं दी देता येईल.
सं र ण िवभाग
उ सव काळात समाधी मं दीर व मं दीर प रसरात बं दोब त ठे वणेकामी सं र ण िवभागात ठे केदारी
प दतीने जादा गाड नेम यात येतील. तसेच शां तता व सु यव था राखणेसाठी पु रेसा बं दोब त
ठे वणेकामी मा. पोिलस अिध क, अहमदनगर यां ना तसेच काय मासाठी वनी ेपण परवानगीबाबत
मा.पोिलस िनरी क, िशड यां ना िवनं ती कर यात येईल.
लेखाशाखा
उ सवाचे मु य िदवशी मं दीर रा भर उघडे अस याने देणगी काऊं टर तीन िश टम ये चालू ठे व यात
येतील.
ना अपण के लेली व े व इतर व तूची साद पाने िवहीत प दतीने िव कर यात येईल.
उ सव यव था
सोमवार, िद.१०/१०/२०१६
( ारं भ िदवस)
मं गळवार, िद.११/१०/२०१६
(मु य िदवस)
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बां धकाम

उ सव कालावधीत समाधी मं दीर प रासरात व इतर िठकाणी तसेच आव यकतेनु सार मं डप/शािमयाने व
कलाकारां साठी टेज इ. यव था करावयाची आहे.
जादा कं ाटी कमचारी
उ सवाचे पु व तयारी करणेकामी व उ सव पार पाडणेकरीता लागणा-या जादा कमचारी वग
आव यकते नु सार या या खा यास नेम यात येईल. याकामी कामगार अिधकारी िविवध
खा याकडू न आले या मागणीची छानणी क न यो य ते आदेश पारीत करतील.
भ तांची ासं िगक िनवास सं थानचे साईआ म भ तिनवास थान, साई धमशाळा, दारावती, साईबाबा भ त िनवास थान इ.
यव था
इमारतीमधू न पालखी पदयया ी व भ तांची िनवास यव था कर यात येईल
णालय यव था
सं थानमाफत मं दीर प रसर,िपं पळवाडी रोड दशनरां ग व ी साई सादालय यािठकाणी थमोपचार क
सु कर यात येतील. तसेच सु स य अशी णवािहका मं दीर प रसरात ठे व यात येईल.
पालखी यव था
ी पु यितथी उ सवात ब-याच िठकाणाहन पाल या येत असतात,उ सवात येणा-या पाल या
ठे व याची यव था साईधमशाळा म ये कर यात येईल. येणा-या पाल यांचा त ता अलिहदा सादर
के ला जाईल. पालखीधारकां तील पदया ना सं थानमाफत िशड येथे आलेवर ०१ वेळचे भोजन साद
हणू न दे यात येते.
पाणी पु रवठा
पाटबं धारे खा यास उ सव काळात कॅ नॉल चालू ठे वणे बाबत िवनं ती कर यात येईल. िनयिमत
पाणीपु रवठा राहील याची यव था कर यात येईल.
खचाचे अं दाजप क
ी साईबाबा पु यितथी उ सव -२०१५ म ये अं दाजप क य र कम . ५२,४६,२००/- मा इत या
रकमेस मं जु री दे यात आली होती. य ात . ३६,३४,५२८/- मा इतका खच झालेला आहे.
ी साईबाबा पु यितथी उ सव-२०१६ करीता िविवध िवभागां ची एकु ण अं दाजप क य र कम .
३७,८९०००/- मा चा खच मं जु रीसाठी सादर के ले आहे.

आराधना िवधी बाबत िटपणी- मा. ि सद यीय सिमतीचे िद.०५/०६/२०१४ रोजीचे सभेतील
िनणय .३९४ नु सार
"आराधना िवधी समाधी मं िदरा या पिह या माळयावर आहे. याचिठकाणी कर यात यावा.सदरह
आराधना िवधीचे थेट (Live telecast) िट हीवर व इतर मा यामां ना करणेस यावे.यामु ळे समाधी मं दीर प रसरातील
दू रिच वाणी या सं चावर व सं पु ण जगात देखील भ तांना हा सोहळा बघता येईल. समाधी मंिदर ( बु टी वाडयास )
१०० वष झा याने जु नी वा तू झाली आहे. यामु ळे गावकरी व इतर यां ची वदळ वरती बं द क न लाई हदशन देणेत
यावे. आराधना िवधीकरीता जे यजमान (पितप नी) यां ची साद भोजनाची यव था मं िदराचे पिह या माळयावर हॉल
येथे करणेत यावी यांचे िशवाय इतरां ना समाधी मं दीर हॉलवर वेश नसावा. जे भोजन यजमान, ा हण सु वािसनीना
िदले जाते.तेच शाहीभोजन गावकरी व मा यवर यां ना ीसाई सादालया या ही.आय.पी हॉल या बाजू ला
असले या दोन हॉलम ये ठरावीक वेळेत देणेत यावे. यव था करण्यात यावी. या िदवशी साईभ त व गावक-यां साठी
ी साई सादालयाम ये उ सवाचे नेहमीचे साद भोजन सं थान तफ मोफत दे यात यावे. "
ी पु यितथी उ सव-२०१५ करीता झालेला खच व ी पु यितथी उ सव-२०१६ साठी अपेि तखच
तपिशलवार मािहती खालील माणे आहे.
अ.न

१.
२.
३.
४.
५.
६
७
८

९.
१०

तपिशल

मं डप, कमानी, टेज उभारणे खच
कलाकार , क तनकार िबदागी खच
िम टा न खच-मजू रीसह, फिनचर
भाडेसह खच
िव ु त रोषणाई, जनरे टर भाडे, इं धन इ.
खच
छपाई खच
पो टेज खच,
इतर खच – (बोड बनिवणे,पू जा-अचा,
इ.)
जादा कं ाटी कमचारी, वयं सेवक
(िवदयाथ ) मानधन खच
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तरी उपरो माणे ी पु यितथी उ सव २०१६ साजरा करणेस, यासाठी वरील माणे कायवाही करणेस व
यासाठी येणा-या अं दाजे .४९,७५,०००.०० (अ री पये एकोणप नास लाख पं याह तर हजार) मा चे खचास
मा यता असावी.
िनणय .५६९ यावर सिव तर चचा होऊन, सालाबाद माणे याही वष ी पु यितथी उ सव- २०१६ साजरा करणेसाठी
तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व यासाठी येणा-या अं दाजे .४९,७५,०००/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०६
जु ने गावकरी गेट पु ववत चालू करणेबाबत.
ताविद.09.08.2016 रोजी मं िदर व मं िदर प रसर सु र ा सं दभात झाले या सभेम ये पु व चे गावकरी गेट चालू करणे
बाबत मा य. सिमतीचे सिमतीचे सभेपु ढे ताव सादर कर यात यावा.असे ठरले.
यानु षं गाने असे क , िद.18.09.2014 रोजी 11.00 वाजता त कालीन कायकारी अिधकारी, तथा
उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग िशड यां चे कायालयात उपकायकारी अिधकारी सो. तसेच िशड येथील ित ीत
गावकरी यां नी ाम थां ना नं दी गेट येथू न दशनास सोडणे बाबत त डी मागणी के ली होती. सदर िवषयावर चचा होऊन
िद.18.09.2014 पासू न अिभषेक गेट बं द क न समाधी मं िदराचे नं दी गेटला गावकरी गेट हणू न सु क न तेथील
कत यावरील पहारे करी यां चे माफत ाम थां चे ओळखप तपासू न यां ची रिज टरवर न द क न दशनास सोड यास
सु वात कर यात आलेली आहे.
याच माणे स या पी.आर.ओ. कायालयामाफत ही.आय.पी. साईभ ां ना पास दे यात येऊन यावर सदर
गेटमधू न सोडणे बाबत िश का मार यात येतो. ही आय पी पास, आय टी िवभागातील कमचारी यां चे माफत
हे रफाय कर यात येऊन सदर पासधारक साईभ ां ची नेां द सु र ा र कामाफत घेऊन साईभ ां ना नं दी गेट (स याचे
गावकरी गेट) येथू न सोड यात येते.
स याचे गावकरी गेट (नं दी गेट) येथू न िशड गावातील ाम थ तसेच जनसं पक कायालयामाफत ही.
ही.आय.पी.साईभ ं जातात.पासधारक साईभ व ाम थ एकाच गेट मधू न जात असतां ना तेथे उपि थत इतर
साईभ देखील याच गेटमधू न दशनास जा याचा आ ह धरतात व तेथील सु र ा र कां बरोबर वाद घालतात.
तसेच गावकरी गेट (नं दी गेट) येथू न चे समाधी मं िदरात जाते वेळी चे गाभा याम ये साईभ ां ची
दशनरां ग चालू असते. सदरची रां ग थां बवू न ही.आय.पी.पास धारक साईभ तसेच ाम थ चे समाधी पयत
दशनास जातात या दशन िनयोजनामु ळे दशनरां गेतील साईभ ां चे मनात गैरसमज िनमाण होऊन ते गाभा यातील
सु र ा र कां ना िवचारणा क न वाद घालतात. यानं तर चे समाधी समोरील दो ही खां बा या येथू न दशनाथ
साईभ ां ची बाहेर जा याची मं िदर गाभा यातील रां गेतू न गावकरी व ही ही आय पी साईभ समाधीकडे जात
अस याने मं िदरातु न बाहेर िनघणारे साईभ व गावकरी/ ही आय पी साईभ समोरा-समोर येऊन एकाच िठकाणी
गद होते. यामु ळे दशनाथ साईभ ां ना बाहेर काढ यास अडचणी िनमाण होतात.
तरी तावातील उ अडचणी, जनरल दशनरां गेतील साईभ ां या भावना, तसेच गद िनयोजन ल ात
घेता, पु व चे गावकरी गेट पु ववत िशड ाम थां सठा ी चालू करणेबाबतचा िवषय चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५७० यावर सिव तर चचा होऊन, तावाम ये नमू द के ले या अडचणी, जनरल दशनरां गेतील साईभ ां या
भावना, तसेच गद चे िनयोजन या बाब चा िवचार करता, िशड ाम थां ना चे दशनासाठी पु ववत
गावकरी गेट चालू करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सं र ण िवभाग मु ख/ मं िदर िवभाग मु ख/ जनसं पक अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम कलम (३२) बाबत.
ताविद.०८/०८/२०१६ रोजी मा.उपकायकारी अिधकारी यां चे क ात झाले या सभेम ये सं थान कमचारी कत यावर
असताना यां या सु रि तते या ि कोनातू न तयार कर यात आलेला ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
चे अिधिनयमातील कलम (३२) िवषयी चचा कर यात आली होती. सं थानचा कारभार हा ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, (िशड ) अिधिनयम २००४ तरतु दी अंतगत चालतो. या अिधिनयमाम ये कलम ३१ व ३२ अं तगत
खालील माणे तरतु द कर यात आलेली आहे
1)
Clause- 31:- The members and all officers and employees of the trust shall be
deemed to be public servent within the meaning of section (21) of Indian Penal code and
section 2 (c) of the Prevention of corruption act, 1988.
2)
Clause- 32:- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against that State
Governmrnt, the committee or any member, officer or employee of the committee, for
anything which is in good faith done or intended to be done under this act or the rules and
regulations made thereunder.
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ी साईबाबा सं थान िव व त यवस्था, िशड मधील कायम व कं ाटी कमचारी हे उपरो त
अिधिनयमानु सार शासिकय कमचारी/ लोकसेवक हणू न सं बोधला जातो. हणू न यांस कत य बजावत असताना
कोणी य यय आण यास शासिकय कामात अडथळा आणला, असा याचा अथ होतो.
सदर कमचारी या अ ादेशात नमु द के ले या िनदशा माणे काम करीत अस याने पोिलस िवभागाने
सं बं धीत अिधिनयमाबाबत माहीती घेऊन काम के यास सलो याचे सं बं ध राहतील. मं िदर सु र ा िवभागाचे पोिलस
िनरी क यां नी मं िदर सु र ाकरीता न याने आले या पोिलस अिधकारी व पोिलस कमचा-यां ना ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड अिधिनयम, २००४ तरतु दी अं तगत कलम (३१) व (३२) ची मािहती ावी.
मं िदर सु र ा करीता नेमणू क के लेले कु णीही सं थान कमचारी अथवा पोिलस कमचारी यां नी साईभ तांशी
कु ठ याही कारणाव न वाद घालू नये. सवानी साईभ तांशी सौज याने वागावे. तसेच साईभ तांना मं िदर दैनं िदन
काय म, लाडू काउं टर, सादालय, िनवास यव था, जनसं पक कायालय इ यादीबाबत यवि थत मािहती ावी.
सं थान कमचारी तसेच सं बं धीत पयवे क व पोिलस कमचारी यां ना सं बं धीत पोिलस िनरी क यां नी याबाबत यो य
या सु चना ा यात.
सु र ा र कां नी व पोिलस कमचारी यां नी कत यावर असतां ना मं िदर परीसरात अथवा सं थान परीसराम ये
साईभ तां या गहाळ झाले या व तु िमळू न आ यास वरीत सं थानचे सं र ण कायालयां त जमा करणेत या यात.
कत यावर असतां ना कु णीही सं थान कमचारी अथवा पोिलस कमचारी धु पान / म पान करणार नाही. तसे आढळू न
आ यास सं बं धीतावर कडक कारवाई करणेत येईल. साईभ तांचे सु र ेकरीता सं थान कमचारी व पोिलस कमचारी
यां नी कत यावर असतां ना मं िदर परीसरात अथवा सं थान परीसराम ये पाक टमार, पॉिलसवाले, उप वी इसम येणार
नाहीत याची काळजी घे यात यावी. उप वी इसम/ पािकटमार आढळू न आ यास यांना वरीत पकडू न िशड पोिलस
टेशनला जमा कर यात यावे.
असे न मत आहे क , ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) अिधिनयम, २००४ कलम (३२)
नु सार सं थान कमचा-यां बाबत कत यावर असतां ना कोणताही अनु िचत कार घड यास सदर कमचा-याने लोकसेवक
हणू न पोिलस टेशनला िफयाद देऊन सं थानमाफत सदर कमचा-यां ना लागणा-या िवधी व कायदे िवषयक सव
मदत, सु िवधा व पु तता ही सं थानमाफत कर यात यावी.
तरी उपरो त तावावर चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५७१ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , मं िदर सु र ा िवभागाचे पोिलस िनरी क यां नी ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम, २००४ तरतु दी अं तगत कलम (३१) व (३२) ची मािहती मं िदर
सु र ाकरीता न याने आले या पोिलस अिधकारी/ पोिलस कमचारी यां ना व सं थान कमचा यां नाही
ावी. तसेच ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) अिधिनयम, २००४ कलम (३२) नु सार
सं थान कमचा यां बाबत कत यावर असतां ना कोणताही अनु िचत कार घड यास सदर कमचा याने
लोकसेवक हणू न पोिलस टेशनला िफयाद िद यानं तर या कमचा यां ना आव यक असणारी िवधी व
कायदे िवषयक सव मदत, सु िवधा, पु तता ही सं थानमाफत कर यात यावी.
(कायवाही- सं र ण िवभाग मु ख/ .अिध क, सामा य शासन/ कामगार अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
साईटे क क प दु ती व देखभाल िनिवदा ि या शासनाचे अिधकृ त कं स टंसी कं पनीकडू न अं ितम
करणेकामी यु नतम दरधारकां ची नेमणु क व ि या पु ण होईपयत कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चे माफत
साईटे क क प दु ती-देखभाल चालू ठे वणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द: कलम 17 (1) भ गणां ना आव यक या सोयी व सु िवधाउपल ध क न देण.े
यव थापन सिमतीचा ठराव ं .: 1) मा. यव थापन सिमतीचे िद. 09/10/2014 रोजीचे सभेतील िनणय
ं . 912. 2) मा. यव थापन सिमतीचे िद. 08/10/2015 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 329.
ा तािवक: साईटेक क प काया वीत करणेकामी कर यात आले या करारना यानु सार कॉ नीझं ट
टे नॉलॉजी, पु णे यां चा कालावधी माहे एि ल२०१७ म ये सं पु ात येणार आहे. साईटेक क पाअं तगत काया वीत
कर यात आले या काय णाली व अनु षं िगक बाब ची पु ढील काळासाठी दु तीव देखभाल करणेकामी निवन
कं पनीची नेमणु क कर यासाठीची ि या सं थानचे चिलत प तीनु सार इकडील िवभागाकडू न सु कर यात
आलेली आहे. मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३२९ नु सार साईटेक क प
दु ती व देखभाल िनिवदा ि या महारा शासनाचे मािहती तं सं चनालय िवभागाचे अ यादेशातील अिधकृ त
क स टं सी कं पनीकडु न अं ितम करणेस मा यता दे यात आलेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार साईटेक क प दु ती व देखभाल िनिवदा ि या महारा
शासनाचे मािहती तं सं चनालय िवभागाचे सं दभ .ं ०१ चे अ यादेशातील अिधकृ त कं स टं सी एज सीकडु न
करणेकामी, मा. कायकारी अिधकारी सो. यां नी “शासन िनणय िद. ०१/०७/२०१४ नु सार सं बधीत एज स ना SOW
कळवावा व यां ना ि सद यीय सिमतीसमोर सादरीकरण करणेसाठी बोलवावे.” असे िनदश िदलेले होते.
मा. कायकारी अिधकारी सो यां नी िदले या सु चनेनु सार िवषयां क त करणी, M/s. Accenture, M/s.
Ernst & Young, M/s. KPMG, M/s. PWC या इ छु क कं स टं सी एज स ना सं दभ .ं ०४ चे मं जु र िटपणी
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अ वये आमं ि त कर यात आले होते. परं त,ु यापैक M/s. Ernst & Young, M/s. KPMG, M/s. PWC या
इ छु क कं स टं सी एज स नी िद. २१/०४/२०१६ रोजी, सकाळी ११.०० वाजता, िठकाण- ीसाईिनवास अितथीगृ ह,
िशड येथे ा यि क/सादरीकरण मा कायकारी अिधकारी सो., मा. सव शासक य अिधकारी सो., मािहती तं ान
िवभाग कमचारी व कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चे ितिनध चे सम व उपि थतीत दाखिवलेले आहे.
ा यि काअं ती उपि थत ितनीध नी साईटेक क पाची या ी व उपल ध कालावधी ल ात घेता,
िनिवदा ि या राबवु न निवन कपं नीची नेमणु क करणे व अनु षं िगक बाबी वेळेत पु ण होणेबाबत साशं कता अस नेया,
ि या पु ण होईपयत कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चेकडू न क पाची दु ती व देखभालीचे काम सु ठे वावे, असे
मत कट के लेले आहे.
यावेळी उपि थत ितन ध ना सदरकामी यांचे एक वषाकरीताचे दर बं द पाक टाम ये सं थानला सादर
करणेस सु िचत कर यात आलेले होते. यास अनु स न सं बधीत एज सनी यांचे दरप क बं द पाक टाम ये सं थानचे
आवक िवभागास सादर के लेले होते. ा त झालेले दरप के िद. १३/०५/२०१६ मा. यव थापन सिमतीचे
उपसिमतीसमोर उघडलेले असू न, याचा तपशील पु ढील माणे आहे.
अ.नं.
कं पनीचे नाव
आवक नं बर व िदनां क
िदलेले दर
शेरा
१ M/s. PWC
१६००, २६/०४/२०१६ ४७,२५,०००/२ M/s. Ernst & Young १६०१, २६/०४/२०१६ ९४,५०,०००/३ M/s. KPMG
१६०२, २६/०४/२०१६ ३८,४०,०००/- युनतम दरधारक
उपरो त िनिवधारकां पैक M/s. KPMG या शासनाचे िद. ०१/०७/२०१४ रोजीचे अ यादेशातील
अिधकृ त क स टंसी कं पनीचे “साईटेक क प दु ती व देखभाल” िनिवदा ि या अं ितम करणेकामीचे, एक
वषाकरीताचे दर पये ३८,४०,०००/- मा युनतम आहे.
सन २०१८ म ये साईबाबां चे समाधी शता धी महो सव अस याने या काळाम ये िशड येथे येणा-या
साईभ तां या सं येम ये ल िणय वाढ हो याची श यता आहे. स ि थतीत साईटेक क पाअं तगत साईभ तांसाठी
ऑनलाईन सि हसेस, देणगी कायालय, म बु क ग, कापडकोठी, पु तकिव , सादालय, कॅ टीन इ. सार या
काय णाली कायरत आहेत. िद. २१/०४/२०१६ सादरीकरणासाठी उपि थत क स ट ग कपं नीचे ितनीध नी सु िचत
के ले माणे साईटेक क पाची या ती पाहता, “साईटेक क प दु ती व देखभाल” िनिवदा ि या राबवु न निवन
पा कपं नीची नेमणु क करणे व यानं तर कॉ नीझं ट कं पनीकडू न सदर कं पनीस क पाची सव बाब चे ान अवगत
क न घेणे इ. बाबी उपलब्ध कालावधीम ये पु ण होतील याबाबत साशं कता आहे. सबब, सं बधीतां चे अिभ ायानु सार
“साईटेक क प दु ती व देखभाल” िनिवदा ि या राबवु न निवन पा कपं नीची नेमणु क झालेनं तर सहा
मिह यांकरीता कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चेमाफत साईटेक क प दु ती देखभाल चालू ठे वावे लागेल, असे न
मत आहे.
उपरो त माणे िनिवधारकां पैक M/s. KPMG या शासनाचे िद. ०१/०७/२०१४ रोजीचे अ यादेशातील
अिधकृ त क स टंसी कं पनीचे “साईटेक क प दु ती व देखभाल” िनिवदा ि या अंितम करणेकामीचे, एक
वषाकरीताचे पये ३८,४०,०००/- मा चे युनतम दर मा य होऊन यांची सदरकामी िनवड होणेकामी व “साईटेक
क प दु ती व देखभाल” िनिवदा ि या राबवु न निवन पा कपं नीची नेमणु क झालेनं तर पु ढील सहा मिह यांकरीता
कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चेमाफत साईटेक क पदु ती देखभाल चालू ठे वणेकामी यांना माहे मे-२०१७ पासू न
मु तदवाढ दे यास मा.मुं बई उ च यायलयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेणेकामीचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपु ढे सादर कर यात आला होता. सदर तावावर मा. यव थापन सिमतीचे िद. १४/०६/२०१६ रोजीचे
सभेत सिव तर चचा होऊन िनणय ं . ३२५ अ वये पु ढील माणे िनदश दे यात आलेले होते.
“ तावीतकामी सं थानकामी सं थान विकलामाफत मा.मुं बई उ च यायलयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये
िस हील अज दाखल करणेस मा यता दे यात आली”
मागणी : मा.िवधी व याय िवभाग, महारा शासन, मं ालय, मुं बई - ४०००३२ यां चे िदनां क २८ जु ल,ै
२०१६ रोजी या अिधसु चनेनु सार ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम – २००४ नु सार ी
साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीचे गठण कर यात आले आहे. सबब, “साईटेक क प दु ती व देखभाल”
िनिवदा ि या शासनाचे अिधकृ त कं स टं सी कं पनीकडु न अं ितम करणेकामी युनतम दरधारकाची नमेण ु क व
ि या पु ण होईपयत कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चेमाफत साईटेक क प दु ती-देखभाल चालू ठे वणेकामी मा.
उ च यायालय, औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेणेबाबत इकडील िवभागाने सादर के ले या तावावर
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय ं . ३२५ र होणेसाठी व सदर िवषयी नवीन िनणय होणेसाठीचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी, िह िवनं ती.
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनु मान: तां ि क, आिथक व शासक य.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: उपरो त िनिवधारकां पैक M/s. KPMG या शासनाचे िद. ०१/०७/२०१४
रोजीचे अ यादेशातील अिधकृ त क स टंसी कं पनीचे “साईटेक क प दु ती व देखभाल” िनिवदा ि या अं ितम
करणेकामीचे, एक वषाकरीताचे पये ३८,४०,०००/- मा चे युनतम दर मा य होऊन यांची सदरकामी िनवड
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होणेकामी यांना कायादेश दे यास व दर यान या काळात माहे एि ल २०१७ अखेर मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे
यां चा कायकाल सं पत अस याने, क पासाठी निवन एज सीची नेमणु क होईपयत मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे
यां चेमाफत साईटेक क प दु ती देखभाल चालू ठे वणेकामी यांना मु दतवाढ दे यास मा यता घेणेकामी सदर ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणे या मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .५७२ यावर सिव तर चचा होऊन, साईटे क क प दु ती व देखभाल िनिवदा ि या राबिवणेकरीता शासनाचे
अिधकृ त कं स टं सी M/s. KPMG यां चे एक वषासाठी .३८,४०,०००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा. तसेच कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चा कायकाल माहे एि ल
२०१७ अखेर सं पु ात येत अस याने यांना आहे याच अटी/ शत वर पु ढील ६ मिहने कालावधीसाठी
मु दतवाढ दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०९
साईटे क क पाचे System Audit या क पातं गत अकाऊं ट िवभागात काया वीत कर यात आले या
ईआरपी काय णाली Migration Audit करणेकामी पा िनिवदाधारकां या यावसाियक िनवीदा
उघडू न यातील यु नतम दरधारक िनिवदाधारकास कायादेश देणेबाबत.
िनणय .५७३ सदरह ताव न याने गठीत करणेत आले या थािनक उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
दरवष माणे सन २०१७ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी साईबाबा िडल स िदनदिशका छपाई
क न िव करणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतु द – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं.१७ ठ म ये खालील माणे
तरतु द आहे.
" ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार – सार करील आिण सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील"
तावनाः- ी साईबाबां या िशकवणू क चा चार सार कर या या उ ेशाने दरवष ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड चे वतीने ी साई दैनं िदनी तसेच ी साई िदनदिशका छपाई क न िकफायातिशर िकं मतीला
िव के ल्या जातात.
तािवकः- सन २०१६ चे ी साई िदनं िदनी व िदनदिशका तसेच ी साईबाबा िडल स िदनदिशका
छपाईकामी मा. ि सद यीय सिमती व मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठ यां चे मा यतेनु सार वृ प ात
जािहरात देवू न ई िनिवदा मागवू न, पा िनिवदाधारकां ना मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे बोलावू न युनतम
दरधारकां कडू न छपाई क न घेणेबाबत ठर यानु सार छपाई कर यात आली होती. िद.१२.०३.२१६ अखेर िश लक
साठयाचा तपिशल खालील माणे.
अं.नं. तपिशल
मं जू र दर िव
आदेशीत
जमा सं या ३१ िडसबर िश लक साठा
२०१५ ते िद.१२.०३.२०१६
दर
सं या
माच अखेर
पयत िव
सं या

०१
०२
०३

०४

०५

०६

ी साई दैनं िदनी २०१६
ी साई िदनदिशका २०१५ चे
०१ पानी मोठे (१९"x२९")
ी साईबाबा िडल स वॉल
कॅ लडस (८ पेजेस)
आकार २२"x३५"
ी साईबाबा मेटपेट वॉल
कॅ लडस (७पेजेस)
आकार १९.२५"x२७.२५"
ी साईबाबा ीडी वॉल
कॅ लडस (िसं गल पेज)
आकार १९"x२७"
ी साईबाबा ीडी डे क
कॅ लडस (७ पेजेस)
आकार ९.७५"x०७"

६६.१५
१५.९०

७५/२०/-

१,१०,०००
१,७०,०००

१,१०,०००
१,७०,०००

१,०२,५६३
१,५४,७६९

७४३७
१५२३१

२३४.०० २५०/- १२५००

१२५००

११९००

६००

२९३.०० ३००/- ५५००

५५००

५४६८

३२

२७३.७० ३००/- १५००

१५००

१४८५

१५

२३८.०५ २५०/- ५५००

५५००

५४६२

३८
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उपरो त त यातील दैनं िदनी व िदनदिशक व िडल स िदनदिशकां चा छपाई कामाचा कायादेश माहे २०
िडसबर २०१५ रोजी दे यात आला होता व दैनं िदनी व िदनदिशका व िडल स िदनदिशका िद. ३१ िडसबर २०१५
पासू न िव साठी उपल ध झा या. भ तांचा जानेवारी व फे ु वारी मािह यात िव चा चां ग या कारे ितसाद
ल ात घेता, सन २०१७ करीता तािवत छपाई सं या, अं दाजे दर व अं दाजे दराने अपे ीत खचाचा तपिशल
खालील माणे.
अं.नं.
०१
०२
०३
०४

०५
०६

तपिशल (सन २०१७)
ी साई दैनं िदनी
ी साई िदनदिशका २०१५ चे
०१ पानी मोठे (१९"x२९")
ी साईबाबा िडल स वॉल
कॅ लडस (८ पेजेस) आकार २२"x३५"
ी साईबाबा मेटपेट
कॅ लडस (७पेजेस) आकार
१९.२५"x२७.२५"
ी साईबाबा ीडी वॉल कॅ लडस (िसं गल
पेज) आकार १९"x२७"
ी साईबाबा ीडी डे क कॅ लडस (७ पेजेस)
आकार ९.७५"x०७"

तावित छपाई
सं या
३,००,०००
५,००,०००

अं दाजे
छपाई दर
७०/२५/-

आदेशीत सं या
२१०००,०००.००
१२५०००००.००

२५,०००

३००/-

७५०००००.००

१०,०००

३००/-

३००००००.००

३,०००

३००/-

९०००००.००

१५,०००

२५०/-

३७५००००.००

एकू ण पये. ४,८६,५०,०००.००
िवभागाचा अिभ ाय/ प टः- उपरो त त यातील तािवत ी साई दैनं िदनी / िदनदिशका व िडल स
िदनदिशक सन २०१७ ा स टबर-ऑ ट बर मािह यात छपाई होऊनउपल ध झा यास सदरचा टॉक हा जानेवारी
अखेर िव होईल परं तु छपाईकामी उशीरा मा यता िमळा यास उपरो त त यातील सं या काही माणात कमी
क न छपाई आदेश दे यात येईल. ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सव सन २०१७ पासू न चालू होत आहे.
यामु ळे दैनं िदनी व िदनदिशके त महासमाधी शता दीचे महो सवचे िनयोजीत काय मां चा उ लेख करता येईल व
दैनं िदनी/ िदनदिशका व िडल स िदनदिशका माहे ऑ टोबर २०१६ पासू न उपल ध झालेस याचा खप जा त
माणात होऊन ी साईबाबा महासमाधी शता दीचा चार सार होणेस मदत होईल.
तािवत छपाईकामी िवहीत प दतीनु सार वृ प ात जािहरात िस द क न, ई िनिवदा मागवू न,
िनिवदाधारकां ना िन नतम दराने छपाई कायादेश देणेत येतील. याकामी अं दाजे .४,८६,५०,०००/- मा खच
अपेि त आहे. तावास मा. यव थापन सिमतीचे सभेत मा याता िमळालेनं तर, मा.मुं बई उ च यायालय, औरं गाबाद
खं डपीठाचे मा यतेसाठी ताव सादर कर यात येईल.
सन २०१६-१७ चे अं दाजप कात पु तके /फोटो/ ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका छपाईसाठी के ले या
.७,००,००,०००/- चे अं दाजप कातील तरतू दीनु सार उ तकामासाठीचा छपाई खच करता येईल. सदर दैनं िदनी व
िदनदिशकां ची िव के ली जात अस याने खचाची भरपाई होते.
सबब तािवत दैनं िदनी/ िदनदिशकां ची २०१७ छपाईकामी खालील बाब वर िनणय होणेकामी सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे ठे वणेस मा यतेसाठी सादर.
१)
छपाईकामी येणा-या अं दाजे . ४,८६,५०,०००/- खचास मा यता असावी.
२)
मा. उ च यायालय, मुबई
ं खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडे ताव सादर करणेस मा यता असावी.
३)
जनसं पक कायालय दारा वृ प ात जािहरात िस द करणेकामी येणा-या यो य या खचास मा यता
असावी.
४)
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न छपाई कायवाही करणेस मा यता असावी.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .५७४ यावर सिव तर चचा होऊन, दरवष माणे याही वष ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी साईबाबा
िडल स िदनदिशका सन- २०१७ ची छपाई क न घेणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .४,८६,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच सं बं धीत
िवभागाने तािवत काशने ी पु यितथी उ सवाम ये िव साठी उपल ध होतील या ीने कायवाही
करावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.११
कायालयासाठी जागा िमळणेबाबत मा.उपा य व यव थापक य सं चालक, महारा िवमानतळ िवकास
कं पनी मयािदत (महारा शासन अं गीकृ त उप म) यां चे प .मिविवकं प./ 2016 िशड ऑिफस/ 0587,
िद.22.07.2016.
तावअिधिनयमातील तरतू द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३)
अ वये िव व त यव थेम ये िनहीत झालेली कोणतीही थावन मालम ता रा य शासना या लेखी पू वमं जू रीने असेल
याखेरीज सिमतीकडू न एका वषापे ा अिधक मु दतीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकं वा गहाण टाक यात
येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकं वा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही.
ताव– महारा िवमानतळ िवकास कं .मया.(महारा शासन अं गीकृ त उप म) यां चे कायालयासाठी
जागा देणेबाबत..
तावना - िशड िवमानतळ नजीक या भिव यकाळात िवमान उड् डाणासाठी सु होणार असू न महारा
िवमानतळ िवकास कं पनीचे कमचारी िशड ला िवमानतळावर कामावर जू झाले असू न िशड िवमानतळ िशड
गावापासू न १४ िकमी.दू र अस यामु ळे तहिसलदार ऑफ स,सं थान िव व त यव था, म.रा.िव.मं., बीएसएनल, बॅ ं क,
पोलीस टेशन, िशड नगरपं चायत इ.दैनं िदन सं पका या कायालयां शी थेट सं पक साध या या उ ेशाने महारा
िवमानतळ िवकास कं पनीस अं दाजे २०’ x २०’ चे कायालय िशड म ये सं थानचे इमारतीम ये उपल ध क न
देणेकामी मा.उपा य व यव थापक य सं चालक, महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयादीत (महारा शासन
अं गीकृ त उप म) यां नी उपरो त िवषयां िकत अधशासक य प ा वये इकडेस कळिवलेले आहे.
सदर कायालया या इमारतीम ये वीज, िप याचे पाणी, दू र वनी आिण व छतागृ हाची सोय असावी तसेच
सदर कायालय श यतो तळमजला िकं वा पही या मज यावर असावे. सदरचे कायालय हवाई वाशां ना िवमान
आगमन, थानाची वेळ तसेच इतर सं बं िधत माहीती पु रिवल तसेच हवाई वाशां ना ाधा याने ी साईबाबां चे दशन
करिव यासाठी साई सं थानशी सम वय साधता येईल. िवमानाचे ितक ट दे याची यव था देखील भिव यकाळात
सदर कायालयातू न कर यात येईल. तरी ता काळ कायवाही कर यात यावी, असेबाबत प ात नमू द के लेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- उपरो त प ात नमू द माणेची जागा साईबाबा सं थान या मालक या साईबाबा
भ तिनवास थान (५०० म) येथील ए िवं ग इमारती या दि णेकडील असले या रका या गाळयात ११ मही याचे
करारावर सावजिनक बां धकाम िवभाग यां चेकडू न भाडया या आकारणीची र कम ठरवू न घेवू न भाडेत वावर देता
येईल.
तरी उपरो त ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .५७५ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , महारा िवमानतळ िवकास कं .मया. (महारा शासन अं गीकृ त
उप म) यां चे मागणीनु सार यां ना कायालयासाठी, साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म) ये थील ए िवं ग
इमारती या दि ण बाजु स असले या रकामा गाळा ११ मही या या कराराने भाडेत वावर दे यात यावा.
यासाठी आकारावया या भाडेप याची र कम सावजिनक बां धकाम िवभाग यां चेकडू न ठरवू न यावी.
तसेच महारा िवमानतळ िवकास कं .मया. (महारा शासन अं गीकृ त उप म) यां चेकडू न तािवत
िवमानतळा या िठकाणी सं थानसाठी वाढीव जागेची मागणी करणेत यावी.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
सन २०१६-१७ (स टबर व ऑ टोबर- २०१६) दोन मिह यासाठी पेपरकप खरे दी करणेबाबत.
तावसन २०१६-१७ चे िकराणामाल खरे दीम ये पेपरकप २,५१,००,००० नग खरे दीकामी ई-िनिवदा मागिव यात आ या
हो या. याम ये पेपरकपसाठी तां ि क िनिवदेम ये ४ िनिवदाधारक पा ठरले होते. सदर ४ िनिवदाधारकां या ईिनिवदां चे कमिशयल बीड िद.२७.०५.२०१६ रोजी एकि त िकराणा माला या िनिवदाम ये उघड यात आले होते.
यानु सार सन २०१६-१७ सालासाठी वािषक पेपरकप पु रिवणेकामी मे.महारा टेट को-ऑप. कं झुमर फे डरे शन, पु णे
यां ना ती नग ०.३२ पैसे दराने २,५१,००,००० नग पेपरकपां चा वािषक पु रवठा करणेकामी इकडील
जा.नं.एसएसएसटी/ वशी-खरे दी/१२६९/२०१६ िद.११.०६.२०१६ अ वये पु रवठा आदेश दे यात आला होता. परं तु
यांनी पेपरकप पु रिवणेसाठी नकार िद यामु ळे मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर ि दतीय युनतम दरधारक यां चेकडू न
पेपरकप खरे दी करणे अगर फे र िनिवदा ि या करणेस मा यता िमळणेबाबतचा ताव सादर कर यात आला होता.
यावर, मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २३.०६.२०१६ चे सभेत सं थानने तातडीने खरे दी के लेले ४ लाख
पेपरकप अिधक दोन मिह यांकरीता (जु लै व ऑग ट-२०१६) आव यक ३१ लाख नग पेपरकप ि दतीय युनतम
दरधारकां कडू न खरे दी करणेस, युनतम दर व ि दतीय युनतम दर यामधील फरक ०.०५ पैसे माणे सं थानला येणारे
र कम .१,७५,०००/- चा जादा खच र कम मे.महारा टे ट को.ऑपरे िट ह कं झु मर फे डरे शन िल., पु णे यां नी
सं थानला िकराणामाल व अनु षं िगक सािह य खरे दीचे बयाणा रकमेपोटी भरलेली र कम .७,००,०००/- मधू न
वसू ल क न घेऊन सं थान खाती जमा करणेस, मे.महारा टेट को.ऑपरे िट ह कं झु मर फे डरे शन िल., पु णे यां ची
िनिवदा अटी-शत नु सार पेपरकपकरीता सं थानकडे जमा असलेली बयाणा र कम .१,७५,०००/- मा ज त क न
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यांना सदर मालासाठी तीन वषाकरीता का या यादीत टाकणेस व पेपरकप खरे दीकामी फे र ई-िनिवदा ि या
राबिवणेत यावी, असा िनणय झालेला होता.
मा. यव थापन सिमतीचे वरील िनणयास अनु स न ३१ लाख नग पेपरकप ि दतीय युनतम दरधारक
मे.सु योग नेचर के अर, जयपु र व मे.िचं तामणी इं डि ज, औरं गाबाद यां चेकडू न जु लै व ऑग ट-२०१६ या दोन
मिह यांकरीता सम माणात िवभागू न ०.३७ पैसे ती नग दराने खरे दी करणेकामी जा.नं.एसएसएस/वशी-खरे दी/१४७१
व १४७२/२०१६ िदनां क २७.०६.२०१६ अ वये पु रवठा आदेश दे यात येऊन पेपरकप खरे दी कर यात आलेले
आहेत.
तसेच सन २०१६-१७ मधील उव रत कालावधीकरीता पेपरकप खरे दीकामी महारा शासनाचे अिधकृ त
सं केत थळावर िद.११.०७.२०१६ ते िद.२५.०७.२०१६ या कालावधीत फे र ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली
होती.
याम ये तां ीक िनिवदा व नमु ने (Technical Bid) ि वकारणेचा कालावधी िद.२५.०७.२०१६ ते
िद.२६.०७.२०१६ असा ठे व यात आलेला होता व िनिवदा जािहरातीम ये तां ि क िनिवदा उघडणेची तारीख
िद.२८.०७.२०१६ अशी नमु द कर यात आलेली होती.
तथािप पेपरकपसाठी मु दतीअं ती िद.२५.०७.२०१६ अखेर सायं काळी ५ वाजेपयत एकच ई-िनिवदा ा त
झालेली होती. यामु ळे खरे दी िनयमावली माणे पिह यांदा एक आठवडयाची मु दतवाढ हणजेच िद.०१.०८.२०१६
पयत दे यात आलेली होती. सदर मु दतीअं ती पु हादोनच ई-िनिवदा ा त झा याने खरे दी िनयमावली माणे दु स-यां दा
िदनां क ०८.०८.२०१६ पयत मु दतवाढ दे यात आली होती. िदनां क ०८.०८.२०१६ सायं.०५.०० वाजेपयत
मु दतीअं ती याकामी दोनच ई-िनिवदा ा त झाले या हो या. यामु ळे खरे दी िवभागाकडील िद.९/८/२०१६ चे
िटपणी ारे याबाबत ताव सादर कर यात आला होता. यावर पु हा ई-िनिवदा ि या कर याचे िनदश झाले
आहेत. यामु ळे सदर ई-िनिवदा ि येसाठी पु हा अं दाजे दोन मिह यांचा कालावधी लाग याची श यता आहे.
कॅ टीन िवभागाकडू न अं दाजे दोन मिह यांसाठी पेपरकपची मागणी िवचारली असता ती यांनी
िद.९/८/२०१६ रोजी लेखी प ाने सरासरी ३५,००,००० कळिवली आहे. तसेच ऑग ट-२०१६ म ये पेपरकपची
मागणी २२ लाख होती. तथािप य ात १५,५०,००० नग पेपरकप खरे दी कर यात आलेले आहेत. कॅ टीनची
मागणी ३५ लाख अिधक ऑग ट-२०१६ ची उवरीत मागणी ६,५०,००० नग अशी एकु ण ४१,५०,००० नग होत
आहे. ऑ टोबर-२०१६ चे दु स-या आठवड् यात चा पु यितथी उ सव आहे, यामु ळे िह मागणी ४५ लाख कर यात
आली आहे, यास मा यता िमळावी ही िवनं ती. ही एकु ण ४५ लाखाची मागणी पेपर कपची फे र ई-िनिवदा मागिवताना
वजा कर यात येईल.
तरी वरील व तुि थती िवचारात घेता, साईभ तांना कॅ टीन सेवा दे यात अडचण येऊ नये हणू न दोन
मिह या या कालावधीसाठी वरील माणे ४५ लाख नग पेपरकप सन २०१६-१७ चे ई-िनिवदा ि येतील ि दतीय
यूनतम दरधारक मे.सु योग नेचर के अर, जयपु र व मे. ी िचं तामणी इं डि ज, औरं गाबाद यां चेकडून सम माणात
िवभागू न, .०.३७ पैसे ती नग या दराने एकू ण र कम .१६,६५,०००/- ( .सोळा लाख पास ट हजार) मा चे
पेपरकप खरे दी करणेस मा यता िमळणेसाठी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर.
िनणय .५७६ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे साईभ तांना कॅ टीन सेवा दे यात अडचण येऊ नये
याक रता दोन मिह या या कालावधीसाठी आव यक असलेले ४५ लाख नग पेपरकप, सन २०१६-१७ चे
ई-िनिवदा ि येतील ि दतीय िन नतम दरधारक मे.सु योग नेचर के अर, जयपु र व मे. ी िचं तामणी इं डि ज,
औरं गाबाद यां चेकडू न .०.३७ पैसे ती नग या दराने सम माणात िवभागू न खरे दी करणेस व याकामी
येणा या एकू ण .१६,६५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
सन २०१६-१७ (एक मिह यासाठी) िबि कटे खरे दी करणेबाबत.
तावसन २०१६-१७ चे िकराणा माल व अनु षं िगक सािह य खरे दीसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे Circulatory
Agenda दारे सादर के लेले तावात सं थानला िब क टे पु रिवणेसाठी फ त एका िनिवदाधारकाने ितसाद िदला
होता. परं तु तो तां ि क ट् या अपा ठरला होता. यामु ळे याकामी फे र ई-िनिवदा ि या कर याचे व तू त मागील
िनिवदाधारकाकडू न १ मिहना आव यक असलेली िब क टे खरे दी कर याचे िनदश िद.१०/६/२०१६ रोजी झाले होते.
यास अनु स न ई-िनिवदा ि या कर यात आलेली आहे व याकामीची कमिशयल ई-िनिवदा मा.उपसिमतीचे/खरे दी
सिमतीचे सभेपु ढे उघडावयाची आहे.
सन २०१५-१६ चे ितस-यां दा के लेले फे र ई-िनिवदा ि येनु सार, मे.अ वाल एज सी, साकु री यां ना
जा. ं .एसएसएस/ वशी-खरे दी/६४९५/२०१६ िद.२५/२/२०१६ अ वये माच मिह यासाठी पु रवठा आदेश िदलेला
होता. तथािप िनिवदा ि येस मा.उ च यायालयाची मा यता िद.४/४/२०१६ रोजी िमळू न नं तर ई-िनिवदा ि येस
वेळ लागणार अस यामु ळ,े सदर माल जू न २०१६ पयत ट याट याने घेतला होता व एकि त िनिवदेत
िब क टासाठीचे ई-िनिवदेला ितसाद न िमळालेमु ळ,े वरील नमू द मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार खालील
तपशीलात नमू द के ले माणे १ मिह यासाठी आव यक असणारी िब क टे खरे दी कर यासाठी मागील िनिवदाधारक
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मे.अ वाल एज सी, साकु री यां ना जा.नं.एसएसएसटी/वशी-खरे दी/१२८४/२०१६ िद.१६/६/२०१६ पु रवठा आदेश
दे यात आलेला होता.
अ.नं.
मालाचे नां व
कं पनी
मागणी
दर ती पु डा एकू ण र कम
( पयां म ये) ( पयां म ये)
१
िबि कटे लुकोज लहान पारले
५८,५०० पु डे
३.७८
२,२१,१३०.००
२
िबि कटे लुकोज मोठा
पारले
५,००० पु डे
७.५६
३७,८००.००
३
िबि कटे नमिकन लहान पारले
२५,००० पु डे
३.७०
९२,५००.००
४
िबि कटे नॅ स लहान
पारले
४१,७०० पु डे
३.७०
१,५४,२९०.००
५
िबि कटे मारी लहान
पारले
१६,७०० पु डे
३.७०
६१,७९०.००
एकु ण र कम . ५,६७,५१०.००
पये पाच लाख सदु स ट हजार पाचशे दहा मा
सदर पु रवठा आदेशा माणे मे.अ वाल एज सीज यां नी पु रवठा पू ण के लेला आहे व ही िब कटे आतापयत
पु रली आहेत.
िब क टां चे कमिशयल बीड उघडू न यावर अं ितम िनणय होऊन पु रवठा आदेश देणे वगैरे कायवाही पू ण
हो यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. यामु ळे तोपयतचे अं दाजे १ मिह याचे कालावधीसाठी कॅ टीनमाफत
साईभ तांना िब क टे पु रिवणेची सेवा दे यात अडचण िनमाण होऊ नये हणू न वरील नमू द तपशीला माणेच एक
मिह याकरीता र कम .५,६७,५१०/- ( .पाच लाख सदु स ट हजार पाचशे दहा) मा ची िबि कटे मागील
पु रवठाधारक मे.अ वाल एज सी, साकु री यां चेकडू न नमू द मं जु र -ईिनिवदा दराने खरे दी करणेस मा यता िमळणेसाठी
सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर.
िनणय .५७७ यावर सिव तर चचा होऊन, कॅ टीन िवभागामाफत िव साठी ठे व यात येणा या िब क टां ची खरे दी
ि या पु ण होईपयत अं दाजे १ मिह याचे कालावधीसाठी आव यक असणारी िब क टे मे.अ वाल
एज सी, साकु री यां चेकडू न मागील मं जु र दराने खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .५,६७,५१०/मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच यापु ढे योगगु रामदेवबाबा याचे पतं जली िनिमत िब क टे ही
िव साठी ठे व यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ हॉि पटलचे िविवध िवभागाकरीता ए.सी. खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द : (1) कलम 14(2)(घ) – भ तां या सु रि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी आव यक ते
तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेण.े (2) कलम 17(2)(झ) - सव साधारणपणे, िव व त यव थेची
मालम ता व ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी आव यक
असतील अशा गो टी करील.
तावना: ी साईबाबा हॉ पीटल कडील िद. 06/06/2016 रोजीचे मा. कायकारी अिधकारी कायालय
आवक नं. 2354 िदनां क 11/06/2016 चे मं जु र िटपणी अ वये ी साईबाबा हॉ पीटलम ये अपघात िवभागातील
इमरज सी मम ये मॉनीटस, हे टीलेटस व इतर मशीनरी आहेत. या िठकाणी अ याव थ अव थेत येणा-या णांची
सं या जा त असलेने या मम ये 2 ए.सी. तसेच सहा यक अिधसेिवका कायालय णालयाचे िज याखाली येत
अस यामु ळे व या िठकाणी िखडक नस याने हवा येत नसु न यामु ळे सदर कायालयात 1 ए.सी. तसेच हॉ पीटलचे
बील ग िवभागात 4 कॉ पुटसवर सतत काम चालू असते. एअर ह टीलेशन होत नसलेने या िठकाणी 1 नग असे
एकु ण 4 नग ए.सी. मेकॅिनकल िवभागामाफत बसवु न िमळणेस मा यता देणेत आलेली आहे.
तसेच ी साईनाथ हॉ पीटलकडील िदनां क 18/07/2016 रोजीचे मा. कायकारी अिधकारी कायालय
आवक नं. 9054 िदनां क 26/07/2016 चे मं जू र िटपणी अ वये ी साईनाथ र तपेढीतील को ड मम ये 1 नग व
डोनर मम ये 1 नग असे एकू ण 2 नग ए.सी. मेकॅिनकल िवभागामाफत बसवू न िमळणेसाठी मा यता देणेत आलेली
आहे.
मागणी: ी साईबाबा व साईनाथ हॉ पीटल यां नी मागणी के ल या िठकाणी इकडील िवभागामाफत य
पहाणी के ली असता, मागणी के ले या िठकाणां पैक अपघात िवभागात दोन टनाचे 2 नग ए.सी. ऐवजी तां ि क ट् या
3 नग ए.सी. ची आव यकता आहे. तसेच ी साईनाथ हॉ पीटलकडील ी साईनाथ र तपेढीम ये को ड म व डोनर
मम ये ए.सी. बसिवणेत आलेले आहेत. मा सदरचे ए.सी सन 2008 साली बसिवणेत आलेले असू न, ते सततचे
वापराने नादु त होत अस याने, सदरचे िठकाणी निवन 2 नग ि लट ए.सी. बसवावे लागणार आहे. यानु सार ी
साईबाबा हॉ पीलट व ी साईनाथ हॉ पीटलचे िविवध िठकाणी एकू ण 7 नग ि लट ए.सी. बसिवणे आव यक आहे.
मा सदर िठकाणी आव यक असणारे ि लट ए.सी. मेकॅिनकल िवभागाकडे उपल ध नस यामु ळे िवहीत प दतीने
महारा शासनाचे www//mahatenders.gov.in या सं केत थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड क न
पु रवठाधारकां कडू न ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करावे लागणार आहेत. यासाठी खालील तपशीला माणे खच अपेि त
आहे :
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अ.नं.
1.

ि लट ए.सी. तपशील
मागणी अं दाजे दर पये
Split Type Wall Mounted Air Conditioner 7 नग 48,000/Capacity – 2 Ton, Three Star, Single Phase,
Rotary Compressor, Copper Condenser, &
Copper Piping With Outdoor Unit, Extra
M.S. Stand
Company – LG

र कम पये
3,36,000/-

िवभागाचा प ट अिभ ाय: ी साईबाबा व साईनाथ हॉ पीटलचे िविवध िवभागां साठी दोन टन मतेचे 7
नग ि लट ए.सी. खरे दी करणेकामी अं दाजे पये 3,36,000/- खच अपेि त आहे. मेकॅिनकल िवभागाचे सन 201617 चे अं दाजप कात ‘निवन मिशनरी खरे दी’ या िशषाखाली र कम . 4,00,00,000/- मा ची तरतु द करणेत
आलेली असू न, आज अखेर या िशषाखाली र कम पये 3,98,42,709/- मा िश लक असू न, या र कमेतु न सदरचे
ए.सी. ई िनिवदा ि या ारे खरे दी करता येईल. याकामी येणा-या खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे
आव यक आहे.
तरी ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ पीटलचे िविवध िवभागां साठी दोन टन मतेचे 7 नग ि लट ए.सी.
खरे दी करणेकामी महारा शासनाचे www//mahatenders.gov.in या सं केत थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड
क न पु रवठादारां कडू न ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये 3,36,000/- मा या मा यता
िमळणेसाठी ताव मा. यव थापन सिमतीची सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .५७८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ पीटलचे िविवध िवभागां साठी आव यक
असलेले दोन टन मते चे ७ नग ि लट ए.सी. िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .३,३६,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मॅकेिनकल िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१५
दशन रां गेतील साईभ ां ना मोफत बुं दी साद व उदी साद वाटप करणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी थािपत के लेले अिधिनयम मधील 17(1)
मधील कलमा नु सार भ ां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न दया यात अशी तरतु द के लेली आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव- मा. यव थापन सिमतीचे िद.26/07/2013 रोजी झालेले सभेत दशन रागेतील
साईभ ां ना मोफत बुं दी सादाचे वाटप कर यात यावे असा िनणय झालेला आहे.
तािवक- मा.उ च यायालय औरां गाबाद खं डपीठ यां नी दशन रां गेतील साईभ ां ना मोफत बुं दी सादाचे
वाटप कर यास मा यता िदलेली आहे. सदरचे आदेशास अनु स न व यव थापन सिमतीचे उपरो िनणया माणे
िद.15/08/2013 पासू न दशन रां गेतील साईभ ांना गेट नं.3 जवळील दशन रां गे या गॅलरीजवळ बुं दी सादाचा साठा
क न दशन रां गेतील येक साईभ ां स १०० गॅमचे साद बुं दी पाक ट मोफत वाटप करणेची कायवाही सु कर यात
आली आहे.परं तु मोफत बुं दी साद वाटपाचे िठकाणी खालील ामणे अडचणी येत आहेत.
1)
मंदीर सु रि ते या कारणा तव मोफत बुं दी सादाचे वाटप मं दीर प रसरा या बाहेर करावे अशी
सू चनापोलीस अिध क अ.नगर यां चेशी िद.25/10/2013 रोजी मा.कायकारी अिधका साहेब यां चे समवेत झाले या
िमं िटग म ये झालेली असलेचे सरं ण कायालयाकडू न साग यात आले आहे.
2)
मोफत बुं दी वाटपाचे जु या भ तिनवास ईमारती मधील दशन हॉलचे आत म ये असलेने भरलेले बुं दी साद
कॅ रे टसची वाहना दारे वाहतु क गेट नं. 4 मधू न ¨गेट नं.3 पयत करावी लागते या प रसरात साईभ ां ची मोठया
माणात वदळ असते यामु ळे वाहतु ककरणे ासदायक आहे.
3)
साईभ ां ची मोठया माणात गद असलेने वाहनामु ळे भ ां ना इजा अपघात होणेची श यता आहे.
4)
कॅ रे टस भरलेले वाहन गेट नं.3 जवळ यावे लागते व सव कॅ रे टस तेथेच उतरवू न यावे ला¨गतात. याच
िठकाणी भ ां ची वदळ असते. यामु ळे भ ां ना हा ास सहन करावा लागतो वाहने आं तम ये आणावी लागात
असलेने भ ां ना येणे जाणेसाठी अडचण िनमाण होते.
5)
बुं दी साद वाटपाचे िठकाणी तळ मज यापासू ण दशन लाईन मधू न येणारे भ व पिह या मज यावरील
दशन लाईन मधू न येणारे भ ां ची बुं दी वाटपाचे िठकाणी एकि त गद होते.एकि त ¨गद झा यामु ळे येक
साईभ ास बुं दी साद पाक ट दे यास अितशय ासदायक होत आहे.
6)
साईभ ां नी दशन रां गेत बुं दी साद घेतलेनं तर या िठकाण एिक त गद होत असलेने बुं दी सादाचे पाक ट
भ ां कडू न पडू न पायदं ळी तु डिवले जातात काही भ याच िठकाणी बुं दी साद पाक टे फोडू न खातात. यामु ळे साद
बुं दी खाली पडू न फरशी िचकट होते. यामु ळे भ फरशीव न पाय घस नपडणेची श यता असते.
7)
दशन रां गेजवळील गॅलरी लहान असलेमु ळे जा त माणात बुं दी साद कॅ रे टची साठवण करता येत नाही.
8)
बिह थ लोकाचा उप व होईल या उ ेशाने त कालीन .अ य सो.यां चे िनदशानु सार गेट नं. 3 जवळील
दशन रागेत गॅलरी या आतम ये दशन रां गेतील साईभ ां ना बुं दी सादाचे वाटप कर यात येत आहे.परं तु मागील २ ते
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३ वषाचा अनु भव पाहता बाहेरील य अथवा गावक-याना कधीही मोफत बुं दी सादाची मागणी के ली नाही.दशन
रां गेतील भ ां यती र त इतर कोण याही बाहेरील य ना मोफत बुं दी साद दे यात आलेला नाही.
9)
मोफत बुं दी वाटपासाठी रा ी यािठकाणी बुं दी सादाची साठवण के ली जाते तेथे खेळती हवा राहत
नाही यामु ळे बुं दी साद पािकटे खराब हो याची श यता नाकारता येत नाही.
10)
स याचे उदी वाटप कां ऊ टर मं दीर परीसरातील गेट नं बर २ जवळ असु न पाठीमागील बाजु स सं र ण
िवभागाचे कायालय आहे.साईभ तांना त ारी अथवा सु चना देणे साठी सं र ण कायालय म ये जाता येत नाही.
यामु ळे साईभ तांना अडचणी येतात तरी सदर उदी वाटप कां ऊ टर गु थान मं दीराचे समोर यान मं दीराचे मागील
बाजु स असले या जागेत थलां तर कर यात यावे. उपरो येणा-या अडचणी ऐवजी गु थान मं दीरा या समोरील
यान मं दीर मागील मोकळया जागेत बुं दी साद पािकट व उदी सादाचे वाटप के यास खालील माणे अडचणी दु र
होतील
11)
गु थान मं दीरा समोर यान मं दीराचे मागील जागेत साईभ त दशन घेऊन आ यानं तर मोफत बुं दी
सादाचे वाटप के यास साईभ तांना टोकन दे याची गरज भासणार नाही.
12)
गेट नं.४ मधु न वाहना दारे साद बुं दी पािकटाची गु थान मं दीरा पय त वाहतु क क न घेता येईल व
तेथु नच सदरचे वाहन माघारी आणता येईल गद म ये वाहन ने याची गरज भासणार नाही.
13)
गु थान मं दीरा समोरील यान मं दीराचे मागील मोकळया जागेत साद बुं दी पािकटाची कॅ रे टसाठी बं दी त
शेड बां धकाम िवभागामाफत क न घेता येईल.तसेच तेथील मोकळया जागेत उदी वाटपासाठी बं दी त कां ऊ टर क न
घे याची कायवाही बां धकाम िवभागाकडू न करता येईल.
14)
बुं दी साद पािकटाचे वाटप फ दशन घेऊन आले या साईभ तांना यािठकाणी असले या रिलग मधु न
करता येईल.
15)
भरले या कॅ रे टची वाहन गेट नं.४ मधु न गु थान मं दीरापय त येईल पािकटे खाली झा यावर परत सदरचे
वाहन ४ नं बर गेटने बाहेर जाईल मदीर परीसरातील गद म ये वाहन जाणार नाही.
मागणी – साद बुं दी पािकटे व उदी साद पािकटाचे वाटप गु थान मं दीरासमोरील यान मं दीराचे मागील
मोकळया जागेत कर यात यावे असे न मत आहे.
सं थन अिधिनयम/ठराव – अं तगत/ धोरणा मक
उपरो माणे गु थान मं दीराचे समोरील यान मं दीराचे मागील मोकळया जागेत मोफत बुं दी सादाचे व
उदी सादाचे वाटप के यास येणा-या अडचणी दु र होतील असे न मत आहे. तरी साद बुं दी पािकटे व उदी साद
वाटप गु थान मं दीराचे समोरील यान मं दीराचे मागील मोकळया जागेत करणेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५७९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले या अडचण चा िवचार करता, दशन रां गेमधील
साईभ ां ना दे यात येणा या मोफत बुं दी साद पािकटाचे िवतरण गु थान मं दीरासमोरील यान मं दीराचे
मागील मोकळया जागेत करणेत यावे. तसेच मोफत बुं दी साद पािकटाबरोबरच दशन घेऊन बाहेर
आले या भ ां ना उदी साद पािकटही दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, कॅ टीन िवभाग/ मं िदर िवभाग मु ख/ बां धकाम िवभाग मु ख/ सं र ण िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१६
साईभ तांचे होणा-या गद चे िनयोजन करणे सं दभात दशन रां ग यव थापन (Time Base) काय णाली
काया वीत करणेकामी मे .ि लोक से युरीटी िस टीम इं डीया िल. यां चे ितनीध माफत ा यि काचे
सादरीकरण करणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधीलतरतु द :कलम १७ (१) भ गणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे.
यव थापन सिमतीचा ठराव ं . :१) मा. यव थापन सिमतीचे िद. २०/०८/२०१५ रोजीचे सभेतील
िनणय ं . २८७. २) मा. यव थापन सिमतीचे िद. १५/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ६००.
ा तािवक: साईटेक क पाअं तगत काया वीत करावयाची दशन पास (Queue Management - II)
काय णाली, कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां नी िवकसीत के लेली आहे. सदर या काय णालीचा मु य उ ेश मं िदर
प रसरात होणा या ी साईभ ां या गद चे यव थापन व ी साईभ ां चे वेळेचा सदु पयोग हावा असा आहे.
काय णाली अं तगत िशड येथे िविवध िठकाणी दशन पास िवतरीत कर याकरीता काऊं टस उपल ध क न देणे
तावीत आहे. काय णालीम ये दशनासाठी उपल ध वेळेची िविवध भागां म ये िवभागणी कर यात येणार आहे.
सदर वेळेम ये स प रि थतीत दशन घेणा या ी साईभ ां या सं येइत या साईभ ां ना पास िवतरीत कर यात येणार
आहेत. वेळेचे व ी साईभ ां चे सं येचे िनयोजन प रि थतीनु प बदल याची सु िवधा काय णालीम ये उपल ध क न
दे यात आलेली आहे.
िशड येथे ी साईबाबां या दशनासाठी आलेले ी साईभ जवळ या काऊं टरला भेट देऊन तथे सं बधीत
सं थान कमचा यां कडू न उपल ध वेळेचा दशन पास घेऊ शकतील. सदर पासवर दशनासाठीचा वेळ व वेश ाराची
मािहती ि ं ट के लेली असेल. ी साईभ सदरचा पास घेऊन ठरवू न िदले या वेळी व वेश ारावरती उपि थत
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राहतील. वेश ारावर असलेले सं थान कमचारी दशनपासची पडताळणी क न ी साईभ ां ना दशनासाठी वेश
देतील.
सदर काय णालीबाबत मा.िज हािधकारी सो. तथा त कालीन सद य यां चेबरोबर चचा झाली असता,
मा.िज हािधकारी सो. यां नी ित पती देव थान येथे दशन पास (Queue Management) णाली काया वीत के ले या
मे.ि लोक िस युरीटी ि टीम इं डीया ा.िल., बगलोर यां ना काय णालीचे सादरीकरण करणेसाठी ीसद य सिमतीचे
सभेसमोर बोलिवणेबाबत िनदश िदले होते.
उपरो त िनदशानु सार सं बधीत ितनीध ना मा. ीसद यीय सिमतीचे िद. २०.०८.२०१५ रोजीचे सभेम ये
काय णालीचे सादरीकरण करणेसाठी बोलिव यात आले होते. यानु सार मे.ि लोक िस युरीटी ि टीम इं डीया
ा.िल., बगलोर यां चे ितनीधी ी. ीिनवास राव यां नी काय णालीचे सादरीकरण दाखिवलेले आहे. तसेच,
काय णाली काय वीत कर याकरीता आव यक असणारे मनु यबळ तथा सं गणके व इतर अनु षं िगक सािह य ते
िवनामु य पु रिवणार अस याचे अवगत के ले आहे. सं थानमाफत सदरकामी यांना फ त जागा, िवज, इं टरनेट
कने टी हीटी व कं पनीचे कमचारी यां ना सं थानमाफत िनवासाची यव था उपल ध क न ावी यावी असेही यांनी
नमु द के ले.
उपरो त सादरीकरणावर सभेम ये चचा होऊन िनणय ं . २८७ अ वये पु ढील माणे िनदश दे यात आलेले
आहेत.
‘’दशनपास काय णालीम ये साईभ तांना िमळणा-या दशनपासवर दशनासाठी जा याची वेळ असणार
आहे, यामु ळे साईभ त नेमु न िदले या वेळेतच दशनासाठी या गेटवर जातील व अनाव यक गद होणार नाही,
यामु ळे साईभ तां या वेळेची बचत होईल व गद चेही यव थापन होऊ शके ल. याक रता मे.ि लोक िस युरीटी
िस टीम इं डीया ा.िल., बगलोर यां नी इतर देव थान या िठकाणी बसिवले या दशन पास (Queue Management)
काय णालीची य पाहणी करावी व या देव थानसोबत के ले या कराराचा अ यास क न सिव तर ताव या
करारासह सभेसमोर सादर करावा. तसेच दशन पास (Queue Management) काय णाली राबिवणेसाठी सदरह
कं पनीला सं थान प रसरातील वेगवेगळया िठकाणी जागा, वीज व कने टी हीटी उपल ध क न देणेबाबत व यांचे
अिधकारी, कमचारी यां चेकरीता िनवास, भोजनाची िवनामु य यव था करणे चाही उललेख सदरह तावाम ये
कर यात यावा’’.
उपरो त िनणया वये ित माला येथे मे. ि लोक िस युरीटी िसि टम इं डीया िल. यां नी ित पती देव थान येथे
काया वीत के ले या Queue Managementकाय णालीचे मा.कायकारी अिधकारी सो., उपकायकारी अिभयं ता,
बां धकाम व .अिध क मािहती तं ान िवभाग यां नी त्य पाहणी क न अहवाल सादर के लेला आहे.
मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद, यां चे कोटात ी सं िदप िवजय कु लकण यां नी िस हील
अॅ लीके शन ४७६५/२०१६ दाखल के ले होते. सदर अॅ लीके शन अजदाराने साईभ तांना टोकन देवू न दशनाची वेळ
ठरवू न ावी तसेच दशन रां गेत िकती साईभ त आहेत, िकती साईभ त दशन घेऊन बाहेर आले आहेत, िह सव
मािहती िड ले बोडवर िदसेल अशी यव था करणेकामी सं थानला िनदश ावेत असे यासाठी दाखल के ले होते.
तुत िस हील अजाबाबत मा.उ च यायलयाने िद. ०२/०५/२०१६ रोजीचे आदेशात सदर बाबतीत सं थानने तीन
मिह यात िनणय घेणेबाबत सु चीत के लेले आहे.
उपरो त आदेशास अनु स न त कालीन मा.अ य साहेब यां नी अजदारास मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे
चचसाठी बोलिव यात यावे असे िनदश िदले होते. यानु सार अजदारास मा. यव थापन सिमतीचे िद. १४/०७/२०१६
रोजीचे सभेपु ढे चचसाठी बोलिव यात आले होते. चचदर यान सदरची काय णाली काया वीत कर याची कायवाही
सं थानमाफत सु अस याचे अजदाराचे िनदशनास आणु न िदलेले आहे. चचअं ती तुत काय णाली लवकरात
लवकर काया वीत कर याची कायवाही कर याचे िनदश दे यात आलेले आहेत.
मे.ि लोक िस युरीटी ि टीम इं डीया ा.िल. यां नी मा. ीसद यीय सिमतीचे िद. २०.०८.२०१५ रोजीचे
सभेमध्ये ित पती देव थान येथे काया वीत के लेली काय णाली िशड येथे काया वीत कर यासं दभात सकरा मक
ितसाद िदलेला असु न याकामी आव यक सं गणक व सगणक य सािह य तसेच मनु यबळ ते िवनामु य पु रिवणार
आहेत. सदर कं पनी भ तांना वया या दशनपास या पृ ठभागावर क शासना या िविवध योजनां या जाहीराती ि ं ट
अस याने शासनाकडू न यांना याब ल येक पासपाठीमागे ठरावीक र कम िमळणार आहे.
मा.ि सद यीय सिमतीने दशन पास काय णालीसं दभात िदलेले िनदश व मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ
औरं गाबाद, यां नी िस हील अॅ लीके शन ४७६५/२०१६ सं दभात िदले या िनदशाचे अनु षं गाने मे.ि लोक िस युरीटी
ि टीम इं डीया ा.िल. यां नी ित पती देव थान येथे काया वीत के लेली Darshan Queue Management (Time
Base) िह काय णाली िशड येथे काया वीत करता येईल. सदर काय णाली काया वीत करणेसाठी मे.ि लोक
िस युरीटी ि टीम इं डीया ा.िल. यां नी मा.कायकारी अिधकारी सो. यां चे क ात झाले या बैठक दर यान
काय णालीसं दभात पु ढील ामणे मु े मां डलेले आहेत.
1. दशन पास िवतरीत करणेकामी िशड येथे िविवध िठकाणी एकु ण ४० काऊं टस असतील, सदरचे काऊं टस
२४ तास कायरत असतील. गद माणे यात वेळोवेळी बदल करता येईल.
2. िवतरीत के लेले पासेस तपासणीकामी िनयोजीत वेश ारावरती हेरीफ के शन काऊं टस सु करावे
लागतील.
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3.

उपरो त काऊं टससाठी आव यक मनु यबळ, सं गणक व सं गणक य सािह य सं बधीत कं पनी िवनामु य
पु रिवणार आहे.
4. काऊं टस सु करणेकामी आव यक फिनचर, िवज जोडणी व इं टरनेट सेवा सं थानला पु रवावी लागणार
आहे.
उपरो त नमु द मु ां पैक फिनचर व वीज जोडणी सं बधीत िठकाणी पु रिवता येईल, परं तु इं टरनेट सेवा कं पनीने
वत: उपल ध करावी असे न मत आहे. तसेच, सदर काय णाली काया वीत झालनतर, सं थानचे िनयं ण राहावे
याकरीता पयवे णाची जबाबदारी सं र ण िवभागाकडे सोपिवता येईल.
मागणी: तािवके त नमु द के ले माणे, Darshan Queue Management (Time Base) िह
काय णाली काया वीत करणेकामी, मे.ि लोक िस युरीटी ि टीम इं डीया ा.िल. यां चेमाफत मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर काय णालीचे ा य ीक दाखिवणेस व याकामी पु ढील िनणयाथ सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी, िह न िवनं ती.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: उपरो त माणे Darshan Queue Management (Time Base) िह
काय णाली काया वीत करणेकामी,मे.ि लोक िस युरीटी िस टीम इं डीया ा.िल. यां चेमाफत मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर काय णालीचे ा य ीक दाखिवणेस व याकामी पु ढील िनणयाथ सदर ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपु ढे सिवनय सादर.
िनणय .५८० साईभ तांचे होणा या गद चे िनयोजन करणे सं दभात दशन रां ग यव थापन (Time Base) काय णाली
काया वीत करणेकामी या ा यि काचे सादरीकरण करणे साठी आजचे सभेत मे.ि लोक से युरीटी
िस टीम इं डीया िल. यां चे ितनीध ी.रिवचं हे उपि थत होते. यां नी मे.ि लोक से युरीटी िस टीम
इं डीया िल. यां चक
े डील दशनरां ग यव थापन काय णालीचे ा यि त सभेस दाखिवले व िवचारले या
ां ची समपक उ रे िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन, दशनरां ग यव थापन काय णालीचे काम मे.ि लोक से युरीटी
िस टीम इं डीया िल. यां ना िद यास िनि तच साईभ ां चा दशनासाठी लागणारा वेळ वाचेल व यामु ळे
दशनरां गेम ये अनाव यक गद ही होणार नाही. ते कायादेश िद यानं तर तीनच मिह याम ये सदरह िस टीम
चालू करणार आहेत तसेच क शासनानेही यां ना परवानगी िदलेली आहे व याम ये सं थानला खच
करावयाचीही आव यकता नाही, या सव बाब चा िवचार करता मे.ि लोक से युरीटी िस टीम इं डीया िल.
यां ना पु ढील ५ वषासाठी दशनरां गेचे यव थापन (Time Base) काय णाली काया वीत करणेकामीचा
कायादेश दे यात यावा, असे ठरले.
तसेच सदरह दशनरां ग यव थापन (Time Base) काय णालीवर सं थानचे मािहती तं ान
िवभाग व सं र ण िवभाग यां नी सं यु क र या िनयं ण ठे वावे, अशी सू चना करणेत आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख/ सं र ण िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१७
मा.िव तां या सु चनां बाबत.
िनणय .५८१ मा.िव तां नी आजचे सभेत खालील माणे सु चना मां ड या, या मा य कर यात आ या.
(१) सं थानचे शै िणक सं कु लाम ये स या इ.१२ वी पयतच िश णाची सु िवधा उपल ध असू न यापु ढील
िश णासाठी िशड व प रसरातील िव ा याना इतर जावे लागते. याक रता पदवी िश ण सं थानमाफत सु करणेची
कायवाही करावी. तसेच याचवेळी अशीही चचा करणेत आली क , बाबां या महासमाधी शता दी वषापयत
सं थानमाफत साई शता दी मेिडकल कॉलेज सु करणेत यावे, याम ये पदवी, मेिडकल, निसग, बी-फामसी,
पॅरामेिडकल इ. सव िश णाची सोय उपल ध क न दे यात यावी. तसेच साई नॉलेज िसटी बनिवणेसाठीचाही सिव तर
ताव ता काळ मं जु रीसाठी यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२) सं थानचे दोन णालये सु असू न या णालयां म ये स या डॉ टसची कमतरता अस यामु ळ, े जगभरातील
साईभ डॉ टसना िवनामोबदला ि हजीट ग प दतीने कमीत-कमी एक आठवडा सं थान णालयां म ये सेवा
देणेसाठी, सं थानचे अिधकृ त सं के थळाव न आवाहन करणेत यावे. या ि हजीट ग डॉ टरां ची िशड येथे दशन,
भोजन व िनवास यव था िवनामु य करणेत यावी.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(३) शेगाव या धत वर ी साईबाबा सं थानम ये सेवेक यां ची सेवा घेणेसाठी आवाहन करणेत यावे. यासाठी
आसपास या गावां ना कळिवणेत यावे व सं थानचे अिधकृ त सं के थळावरही िस दी दे यात यावी. मा येणा या
सेवेक याची पा भू मी तपासू न यावी. तसेच सं थान सोपवील ते काम करणेस तयार असायला हवे, असे कळिवणेत
यावे.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(४) सं थानला िकराणा माल/ औषधे/ सािह य/ कामगार इ. पु रिवणारे ठे केदार साईभ असावा, याचा उ लेख
जािहरात/ िनिवदा िस दीम ये करणेत यावा.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(५) मं िदर व मं िदर प रसराम ये म यं तरी या कालावधीम ये िस हील ेसवर िस यु रटी गाड कायरत होते, यामु ळे
पािकटमारां वर आळा बसलेला होता. परं तु दर यान सदरह िस हील सु र ा गाड ब यां चवेळा ही.आय.पी. गेटवर
साईभ ां ना दशनासाठी सोडत अस याचे िनदशनास आ याने यां ची िनयु इतर कर यात आलेली आहे. आता,
मं िदर व मं िदर प रसराम ये पािकटमारीचे माण वाढलेले आहे, याकरीता मं िदर व मं िदर प रसराम ये सं थानमाफत
सु र ा गाड तसेच पोिलस िवभागाफत काही पोिलस कमचारी यां ची िस हील ेसवर िनयु करणेत यावी. या दो ही
िवभागां नी सामं ज याने काम करावे. मा याम ये पु व िस हीलम ये काम के ले या कमचा यां ना नेम यात येऊ नये.
(कायवाही- सं र ण िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(६) सं थानचे ी साई सादालयामाफत या- या सं थां ना मोफत/ सशु क सादभोजन पु रिवणेत येते या- या
सं थां ची वािषक पहाणी करणेत यावी व येक वष िव ा या या सं येनु सार सादभोजन पु रिवणेत यावे.
(कायवाही- साई सादालय िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(७) सं थानचे णालयाम ये णां वरील उपचार/ श ि येकरीता मु ळ खच िकती येतो व आपण फ िकती आकारतो
याचा तौलािनक त ा तयार क न, सिमतीसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .५१० ते ५८१ सवानु मते घे यात आले.
यानं तर यव थापन सिमतीची पु ढील सभा िद.३१.०८.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता िशड
कायालयात होईल, असे मा.अ य महोदय यां नी जाहीर के ले व सायं काळी ०७.०० वाजता सभा समा तीची घोषणा
कर यात आली.

वा रत/(बाजीराव िशं द)े
कायकारी अिधकारी

वा रत/(सु रेश हावरे)
अय

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
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