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       ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

 
सभा .७/२०२१                                                                                   िदनांक २६.१२.२०२१  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                                                    वेळ-दुपारी ०३.०० वाजता 

 
ी 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 यांची िनयु  
आिण ित ाप ाच ेनमनु)े िनयम-२०१३, मधील तरतूदीनसुार रा य शासना या िवधी व याय िवभागाच,े िद.१६ स  टबर, २०२१, 
रोजीचे अिधसचूननेसुार, ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती गठीत करणते आलेली असनू जा.न.ंएसएसएस/वशी-०४/३१७६/ 
२०२१, िद.१८.१२.२०२१, रोजीचे प ा वये मा. यव थापन सिमतीची पिहली सवसाधारण सभा रिववार िद.२६.१२.२०२१ रोजी 
दपुारी ३.०० वाजता सं थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत करणते आली असलेबाबत मा.अ  य , 
मा.उपा  य  व  सव मा.सद यांना कळिवणेत आले होते. यानुसार सदरह सभा रिववार िद.२६.१२.२०२१ रोजी दपुारी ३.०० वाजता 
सं थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम य ेमा.आ. ी. आशतुोष अशोकराव काळे याचंे अ  य तेखाली सु  कर यात आली.  

या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.  
१. मा.आ. ी. आशुतोष अशोकराव काळे. अ  य   २. मा.अॅड. जगदीश ह र  चं  सावंत, उपा  य  
३. मा. ीमती अनुराधा गोिवंदराव आिदक, सद  य  ४. मा.अॅड.  सुहास जनादन आहेर, सद  य 
५. मा. ी. अिवनाश अ  पासाहेब दडंवते, सद  य  ६. मा. ी. सिचन रंगराव गुजर, सद  य 
७. मा. ी. सरेुश गोर नाथ वाबळे, सद  य                      ८. मा. ी. जयवंतराव पुंडिलकराव जाधव, सद  य 
९. मा. ी. मह  गणपतराव शेळके, सद  य  १०. मा.डॉ. एकनाथ भागचंद ग दकर, सद  य 
११. मा. ी. िशवाजी अमृतराव ग दकर, सद  य 
 

मा. ीमती भा  य ी बानायत, भा. .से. 
        मु  य कायकारी अिधकारी, 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली. 
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत मा. ी.रराहल नारायण कनाल  यांनी 

दरु  वनी  दारे कळिवले होते.  याची सिमतीन ेन द घऊेन, यांना अनपुि थत राह याची अनमुती िदली.  
यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणेत आली. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िद.२३.११.२०२१ रोजी झाले  या तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणे. 
िनणय .३३८ िदनांक २३.११.२०२१ रोजी िशड  येथे झालेल्  या तदथ (Ad-hoc) सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

१.  िवषय नं.२६-सं  थानचे िव तु िवभागासाठी दैनंिदन मे  टेन  स कामासाठी िव तु सािह  य खरेदीकामी ई-िनिवदते 
ा  त  यनुतम दराबाबत िनणय होणबेाबत. 

िनणय .२९९- िन  नतम िनिवदाधारक यांनी दर कमी करणसे असमथ अस  याचे ई-मेल  दारे कळिवले आह.े  
ई-िनिवदोतील नमदु दर ि वकारणते येऊन कायादशे दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

                                                                      (कायवाही-खरेदी िवभाग) 
 
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  

िनणय .२९९-  िन  नतम िनिवदाधारक यांनी दर कमी करणेस असमथ अस  याचे ई-मेल  दारे 
कळिवले आहे. या ई-िनिवदेतील एकुण ७७ आयटे  सपैक  ४५ आयटे  सचे दर हे महारा   शासनाचे 
खरेदी िनयमावलीतील ३.१.२.१ या िनयमा माणे अंदािजत िकंमतीपे ा (+)१०% पे ा जा  त आहे. 
या अ.नं.२,८,१०,१२,१३,१४,१५,१८,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२७,३२,३३,३४,३५,३६,३७,३८,३९,४०,४२, 
४३,४४,४७,५१,५२,५४,५५,५६,५७,५८,६२,६४,६५,६६,६७,६९,७०,७२,७५ आिण अ.न.ं७७ या ४५ 
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आयटे  ससाठी फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा  यता दे  यात आली. उवरीत १५ आयटे  सचे दर हे 
(-)२०% पे ा कमी तर १७ आयटे  सचे दर हे खरेदी िनयमावली माणे िनयमात बसणारे अस  याने असे 
एकूण ३२ आयटे  स अ.न.ं१,३,४,५,६,७,९,११,१६,१७,२५,२६,२८,२९,३०,३१,४१,४५,४६,४८,४९,५०, 
५३, ५९, ६०, ६१,६३,६८,७१,७३,७४,आिण ७६ असे एकूण ३२ आयटे  ससाठी ई-िनिवदेतील नमुद दर 
ि वकारणेत येऊन  यांना पुरवठा आदेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

                                                                    (कायवाही-खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

२.  आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०३- कॅ  टीन िवभागासाठी सन २०२१-२२ (आ  ट बर २०२१ ते स  टबर, २०२२) या वषासाठी चहा 
पावडर खरेदीकामी वािषक ई-िनिवदा ा  त  यनुतम दराबाबत िनणय होणबेाबत व िफ  टर कॉफ साठी दरप के 
मागिवणबेाबत. 
िनणय .३२८- िन  नतम िनिवदाधारक यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा कर  यात आली. चचअतंी दऊे केललेे 
अिंतम दर ि वकारणते येऊन  यांचा कायादशे दे  यास मा  यता आली. चचअतंी देऊ केले  या अिंतम दराबाबतचा 
त  ता सोबत िनणय .३२८  हणनू जोड  यात आललेा आह.े                                 (कायवाही-खरेदी िवभाग) 
 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे. 
  िनणय .३२८- िन  नतम िनिवदाधारक यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा कर  यात आली. चचअंती 

देऊ केलेले अंितम दर ि वकारणेत येऊन  यांचा कायादेश दे  यास मा  यता आली. चचअंती देऊ 
केले  या अंितम दराबाबतचा त  ता सोबत िनणय .३२८  हणून जोड  यात आलेला आहे. तसेच 
िफ  टर कॉफ साठी दरप के मागिवणेस मा  यता दे  यात आली.                  (कायवाही-खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३.  आय  या वेळेचा  

िवषय नं.०५- सादालय, लाडू िनिमती, कॅ  टीन आिण मंिदर िवभागासाठी सन २०२१-२२ (आ  ट बर २०२१ ते 
स  टबर,२०२२) या वषासाठी मसाले खरेदीकामी वािषक ई-िनिवदा ा  त  यनुतम दराबाबत िनणय होणबेाबत. 
िनणय .३३०- िन  नतम िनिवदाधारक यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा कर  यात आली. चचअिंत दऊे 
केलेले अिंतम दर ि वकारणते यऊेन  यांचा कायादशे दे  यास मा  यता आली. चचअिंत दऊे केले  या  अिंतम 
दराबाबतचा त  ता सोबत िनणय .३३०  हणनू जोड  यात आललेा आह.े                 (कायवाही-खरेदी िवभाग) 
 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे. 
िनणय .३३०-  िन  नतम िनिवदाधारक यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा कर  यात आली. चचअंती 
देऊ केलेले अंितम दर ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. चचअंती देऊ 
केले  या अंितम दराबाबतचा त  ता सोबत िनणय .३३०  हणून जोड  यात आलेला आहे.  तसेच 
खसखस व नाके  वर या दोन आयटेमसाठी दरप के मागिवणेस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४.  आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०६- सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती, मंिदर व कॅ  टीन िवभागासाठी सन २०२१-२२ 
(आ  ट बर २०२१ ते स  टबर, २०२२)  वषासाठी िकराणामाल, धा  य, कडधा  य, डाळी, ाय ु टस, वन  पती तपू 
व इतर व  तु खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त  यनुतम दराबाबत िनणय होणबेाबत. 
िनणय .३३१- िन  नतम िनिवदाधारक यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा कर  यात आली. चचअतंी दऊे 
केलेले अिंतम दर ि वकारणते येऊन  यांचा कायादशे दे  यास मा  यता आली. चचअतंी दऊे केले  या अिंतम 
दराबाबतचा त  ता सोबत िनणय .३३१  हणनू जोड  यात आललेा आह.े                 (कायवाही-खरेदी िवभाग) 
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याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे. 
िनणय .३३१- िन  नतम िनिवदाधारक यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा कर  यात आली. चचअंती 
देऊ केलेले अंितम दर ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. चचअंती देऊ 
केले  या अंितम दराबाबतचा त  ता सोबत िनणय .३३१  हणून जोड  यात आलेला आहे.  उपरो  त 

 तावातील “आ” मधील नमुद अ.न.ं २८,३२ व ३४ या तीन आयटे  स सदर तरतुदीनसुार िकंमत 
ेणीम  ये बसत नाहीत.  याआयटे  सची खरेदी कर  यासाठी तसेच   तावातील “इ” मधील नमुद ९ 

आयटे  ससाठी फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा  यता दे  यात आली.     
 (कायवाही-खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०२ साईआ म भ  तिनवास, साईधमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ुत, 

 लबंीग,  व  छता इ. दु  ती व देखभालीची कामे व  दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील 
यांि क करणासह हाऊसिकप ग/  व  छता कामे स  या कायरत आऊटसोस ठेकेदाराकडून ई-िनिवदा 

ि या पुण होईपावेतो आहे  याच मंजूर दरात क न घेणेकामी मुदतवाढ कायादेश देणेस मा  यता 
िमळणेबाबत. 

 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:-  २१ (१) (ग) “ भ ांना मंिदरात देवते  या दशनासाठी व ाथनसेाठी िकंवा 
धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी /सिुवधा परुिवण.े” व (२) पोट कलम (१) (ख) “भ ानंा 
राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगहृ ेबांधण ेव याची दखेभाल करण.े” 

तावीक:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ चे तरतुदीनसुार चे दशनासाठी 
रा  यभरातून, दशेभरातून, दशे-िवदशेातून येणा-या साईभ  तांचे िनवासाचे सोयीसाठी साईआ म भ  तिनवास 
िवभागात एकूण १५३६ खो  या, साईधमशाळा िवभागात १९२ हॉल व  दारावती भ  तिनवास िवभागात ३१६ 
खो  या वापरात आहते. या िवभागांतील िनवासी साईभ  तांना अिधकािधक चांगली सेवा सिुवधा उपल  ध  हावी 
याकरीता यांि क करणासह हाऊसिकप ग िव तु,  लंब ग  व  छता इ. दु  ती व देखभालीची काम ेआऊटसोस 
ठेकेदारामाफत क न घतेले जाते. 

मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.०६/०२/२०२० रोजीचे सभेतील िवषय नं.३६ िनणय .७७ अ  वये 
सन २०२०-२१ करीता साईआ म भ  तिनवास, साईधमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, 
िव तु,  लंबीग,  व  छता इ. दु  ती व दखेभालीची काम े व  दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील 
यांि क करणासह हाऊसिकप ग/  व  छता कामे आऊटसोस प  दतीने क न घेणकेामी ई-िनिवदा ि या 
राबिवणसे व  याकामी येणा-या GST वगळून अदंाजे .१८,३१,३१,४९६/- मा चे खचास मा  यता दे  यात 
आली होती तसेच याकामी मा  यतेसाठी मा.उ  च  यायालय मुबंई खंडपीठ औरंगाबाद यांचकेडे िस  हील 
अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात याव,े असे ठरले. 

 यानसुार िवधी िवभागामाफत िद.२६/०२/२०२० रोजी मा.उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद 
यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात आले.  यावर P.I.L. 120/2019 मधील िस  हील अॅ  लीकेशन 
नं.३००९/२०२० मधील अ.नं.१४ अ  वये साईआ म भ  तिनवास, साईधमशाळा व  दारावती भ  तिनवास या 
िवभागाकडील ई-िनिवदा ि या राबिवणकेामी येणा-या खचास मा  यता िमळाललेी होती.  

 यानसुार ई-िनिवदा ि या राबिव  यात येऊन मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.११/१२/२०२० 
रोजीचे सभेतील आय  या वेळेचा िवषय न.ं७३,७५,७७ िनणय .५२५, ५२७, ५२९  नसुार अनु मे साई 
धमशाळा, साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील यािं क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लंबीग,  व  छता इ. 
दु  ती व देखभालीची काम े आऊटसोस प  दतीन े क न घणेेकामी सिुमत फॅिसिलटीज ् िल पणु े व  दारावती 
भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/  व  छता कामे आऊटसोस प  दतीने क न घणेेकामी 
सिुमत फॅिसिलटीज् िल पणु े यांच े दर िन  नतम अस  यान े  यांना िद.०१/०१/२०२१ ते िद.३१/१२/२०२१ या 
कालावधीकरीता साईआ म भ  तिनवास िवभागाकरीता जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईआ म भ  तिनवास/२८७२/ 
२०२० िद.२९/१२/२०२० अ  वय,े साईधमशाळा िवभागाकरीता जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईधमशाळा/२८७३/ 
२०२० िद.२९/१२/२०१९ अ  वये व  दारावती भ  तिनवास िवभागाकरीता जा.न.ंएसएसएस/वशी-  दारावती 
भ  तिनवास/२८७४/२०२० िद.२९/१२/२०२० अ  वये खालील को  टकात नमदु केले माण े कायादशे दे  यात 
आलेला आह.े 
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िवभागाचे नाव मनु  यब
ळ  
सं  या 

मिशनरी 
सं  या 

इतर 
सािह  य 

GST वगळून 
दरमहा र  कम . 

१८%GST सह 
दरमहा र  कम . 

GST वगळून वषाला 
पय े

१८%GST सह 
वषाला येणारा खच . 

साईआ म 
भ  तिनवास 

५३६ ८४ १६१ ७४,००,८७६ ८७,३३,०३३.६८ ८,८८,१०,५१२.१२ १०,४७,९६,४०४.३० 

साईधमशाळा  २३१ ४६ ६६ ३१,७४,०४५.०१ ३७,४५,३७३.११ ३,८०,८८,५४०.१२ ४,४९,४४,४७७.३४ 
 दारावती भ  तिनवास ७६ ११ ३२ १०,५३,७९०.०१ १२,४३,४७२.२१ १,२६,४५,४८०.१२ १,४९,२१,६६६.५४ 

मागणीः- उपरो  को  टकात नमदु केले माणे मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े सभेतील िनणयानसुार 
साईआ म भ  तिनवास, साई धमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लबंीग,  व  छता इ. 
दु  ती व दखेभालीची काम े आऊटसोस प  दतीने क न दणेेकामी सिुमत फॅिसिलटीज ् िल पणेु व  दारावती 
भ  तिनवास िवभागाकडील यािं क करणासह हाऊसिकप ग/  व  छता कामे आऊटसोस प  दतीन े क न घेणकेामी 
सिुमत फॅिसिलटीज ् िल पणेु याचं े दर िन  नतम अस  यान े  यानंा िद.०१/०१/२०२१ ते िद.३१/१२/२०२१ या 
कालावधीसाठी दे  यात आले  या कायादशेाची मदुत िद.३१/१२/२०२१ रोजी संपु  टात येत अस  यान,े सन २०२१-
२२ मधील िद.०१/०१/२०२२ ते िद.३१/१२/२०२२ या कालावधीकरता दिैनक वतमान प ात जािहरात िस  द क न 
ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या र  कम .१६,७४,५०,५५८/- खचास मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीची 
चि य प  दतीने िद.०९/११/२०२१ रोजी मा  यता िमळाललेी आह.े  

सदर कामाचा ई-िनिवदा मसदुा द तऐवज तपासणी सिमती सभेत िद.१९/११/२०२१ रोजी तपासणी 
कर यात आली असनू, मा.उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद याचंी मा  यता घेणेकामी िस  हील अॅ  लीकेशन 
िवधी िवभागामाफत िद.१६/११/२०२१ रोजी सादर कर  यात आल ेअसनू, मा  यता िमळा  यानंतर   ई-िनिवदा ि या 
राबिवणते येईल. परंत ू ई-िनिवदा ि या पणु होणेस कालावधी लाग  यास, ई-िनिवदा ि या पणु होईपावेतो 
कायादशेातील “निवन कं ाटदाराला पढुील वषासाठी कायादशे पारीत होऊन निवन कं ाटदाराने काम सु  करेपयत 
िकंवा ०३ मिहन े पावतेो आह े याच मजंरू  दरात काम क न दणेे कं ाटदारावर बधंनकारक राहील.  याम  य े
कोण याही कारची दरवाढ िदली जाणार नाही.” अशी अट नमूद आह.े सदर अटी व शत नसुार संबंधीत 
हाऊसिकप ग ठेकेदारास आह े  याच मंजरू दरात व कायादशेातील सव अटी शत स अिधन राहन स  या साईआ म 
भ  तिनवास, साईधमशाळा व  दारावती भ  तिनवास िवभागाकडे काम करत असलले ेठेकेदार सिुमत फॅिसिलटीज ्  िल 
पणु ेयाचंेकडून काम क न  यावे लागणार आह.े    
िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ाय– साईभ  तानंा दे  यात यणेा-या िनवास  यव  थतेील खो  या, हॉलम  ये व प रसरात 
अ  व  छता होऊन साईभ  ताचंी गरैसोय होऊ नय े याकरीता साईआ म भ  तिनवास, साईधमशाळा िवभागाकडील 
यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लबंीग,  व  छता इ. दु  ती व दखेभालीची तसेच  दारावती भ  तिनवास 
िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/  व  छता काम े आऊटसोस प  दतीन े क न दणेेकामी आऊटसोस 
ठेकेदार सुिमत फॅिसिलटीज ्  िल पणेु याचंा कामाचा कालावधी िद.३१/१२/२०२१ अखेर संपु  टात यते अस  यान,े 
तीनही िवभागाकडील ई-िनिवदा ि या पणु होईपावेतो स  या काम करत असललेे आऊटसोस ठेकेदाराकडून आह े
 याच मंजरू दरात व अटी शत नसुार क न घेणकेामी िद.३१/०१/२०२२ पयत अथवा ई-िनिवदा ि या पणु होऊन, 

निवन ठेकेदाराची नेमणकू होऊन कायादशे दईेपावतेो यापकै  जे अगोदर होईल तोपयत स  या तीनही िवभागाकडे 
कायरत असले  या आऊटसोस ठेकेदारास मदुतवाढ दणेसे मा  यता असावी, ही िवनतंी. 

सदर  तावास मा  यता िमळणेकामी मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर सादर. 
िनणय .३३९ यावर सिव  तर चचा होऊन, साईभ  तांना दे  यात येणा-या िनवास  यव  थेतील खो  या, हॉलम  ये व 

प रसरात अ  व  छता होऊन साईभ  तांची गैरसोय होऊ नये याकरीता साईआ म भ  तिनवास व 
साईधमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ुत,  लबंीग,  व  छता इ  यादी 
दु  ती व देखभालीची तसेच  दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ 
 व  छता कामे आऊटसोस प  दतीने क न घेणेकामी सदर कामाचे स  याचे ठेकेदार सिुमत फॅिसिलटीज ्  

िल. पुणे यांना आहे  याच मजूंर दरात व अटी शत नुसार िद.३१/०१/२०२२ पयत अथवा याकामी 
राबिवणेत येत असलेली ई-िनिवदा ि या पुण होऊन निवन ठेकेदाराची नेमणूक होऊन कायादेश 
देईपावेतो यापैक  जे अगोदर होईल तोपयत मुदतवाढ दे  यास सवानुमते मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- साईआ म भ  तिनवास, साईधमशाळा िवभाग/  दारावती भ  तिनवास) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०३ साईआ म भ  तिनवास  व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  ये व प रसरात पे  ट 
कं ोल करणे कामासाठी स  या कायरत ठेकेदाराकडुन ई-िनिवदा ि या पुण होई पावेतो आहे  याच 
मंजुर दरात क न घेणेकामी मुदतवाढ कायादेश देणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:-  अिधिनयमाच े कलम- (१)१४/२ घ- भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा 
सोयीसाठी आव  यक ते तातडीचे  दु  ती काम िकंवा उपाययोजना हाती घणेे.(२) पोट कलम (१) (ख) भ  तांना 
राह  याकरीता व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ बांधण ेव  यांची दखेभाल करण.े 

  यव थापन सिमतीचा ठराव:- मा.तदथ सिमतीचे िद. २३/११/२०२१ रोजीचे िवषय नं.०२ व िनणय 
.२७५/८ नसुार यावर सिव  तर चचा होऊन  अदंािजत र  कम .१० लाखाचे आतं असलेतरीही ई-िनिवदा 
ि येम  य े  पधा  मक व कमी दराने सेवा िमळु शकते  हणनु  ताव ‘’ब’’ दरप काऐवजी ई-िनिवदा नमदू क न 

‘ब’  तावास अनमुोदन दे  यात यवेनू  याकामी येणा-या . ८,८९,६६३/- GST सह ा  ध न िविहत प  दतीन े      
ई-िनिवदा या राबिवण ेकामी िद.९/११/२०२१ रोजीचे चि य प  दतीन ेमा  यता दे  यात आली.  

   तािवक:-  या दशनासाठी यणेा-या साईभ  तांचे िनवासासाठी  साईआ म भ  तिनवास या िवभागाकडे १२ 
इमारती असनु, एका इमारतीम  य े१२८  म या माण ेएकुण १२ इमारती म  य े१५३६  स  आहते.   

तसेच साईधमशाळा िवभागात एकुण ६ इमारती आहते. एका इमारतीत ३२ हॉल माण े एकुण ६ 
इमारतीम  य े१९२ हॉल असनु, सदरील म/हॉलम  य ेसहली, पुन ेयेणारे साईभ  त,अधं/अपंग इ  याद ची िनवास 
यव था कर यात येत आह.े 

    मा. तदथ सिमती िद.११/१२/२०२० रोजीच ेसभेतील िनणय . ५२६  सन २०२० -२१ या आिथक 
वषासाठी (िद.०१/०१/२०२१ ते िद.३१/१२/२०२१ ) करीता साई आ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही 
िवभागाकडील इमारतीम  य ेव प रसरात पे  ट कं ोल करण ेकामी  पे  ट  टिमनटेरस, पणु ेयांचे . १.३५ पैसे मा  

ती चौ.फुट अिंतम दर ि वकारणते यऊेन सहा फवारणी कामी .६,१४,४३२/-(सहा लाख चौदा हजार चारश े
ब  तीस मा  ) GST वगळुन कायादशे दे  यात आललेा  आह.े 

साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागासाठी एकूण मंजूर झाले या दराचा तपशील 
खालील माणे. 

 
 
अ.न ं

 
 
औषध फवारणी कामाचा तपिशल 

Pest Control  

(GST दर वगळुन) 
.   वे.फुट . पै. 

                      

 येक  दोन मिह  यातून  
एका फवारणी करीता दर 
       पये.                पै 

सहा फवारणी करीता  
एकुण र  कम 

पये.                पै 
१ साई आ म भ  तिनवास 

एकुण े फळ -३४९७३५.०० चौ.फुट 
एकुण सहा फवारणीचा  
एक ीत चौ. फुट दर  
. ०१.३५ पै. 

 ७८,६९०.३७ 
                

४,७२,१४२.२५ 

साई धमशाळा 
एकुण े फळ -१०५३९९.६८ चौ.फुट 

एकुण सहा फवारणीचा  
एक ीत चौ. फुट दर  
. ०१.३५ पै. 

२३,७१४.९२ १,४२,२८९.५६ 

 साई आ म भ  तिनवास व साई धमशाळा 
एकुण र  कम 

                                                                              ६,१४,४३१.८२                             

 पुणािकंत र  कम                                                                          ६,१४,४३२.००                             

                                     अ री – सहा लाख चौदा हजार चारशे ब  तीस मा  

 
    तथापी कोरोनो िवषाण ू(को  हीड-१९) चा ादभुाव रोखणसेाठी साई आ म भ  तिनवास  थान व साई 

धमशाळा िवभागातील िनवास  यव  था िद.१७/०३/२०२० पासनु पढुील आदशे होईपयत बंद कर  यात आली 
आह.े साईआ म भ  तिनवास िवभागात पे  ट  टिमनेटरस, पणु े यांचे कडून आज अखेर ०१ औषध फवारणी 
कर  यात आली असनु ०५ औषध फवार  या बाक  आहते.  तसेच साई धमशाळा िवभागातील ०४ (A,B,E,F) 
इमारतीम  य े कोरोना िवषाणचुा ादभुाव रोख  यासाठी  णांची सं  था  मक िवलगीकरण व को  हीड सटरसाठी 
िद.०५/०४/२०२० पासनु वापर  यात दे  यात आले  या अस  याने ०१ ही फवारणी झालेली नाही. िकटकनाशक 
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औषध फवारणी कामी पे  ट टिमनेटरस, पणु े यांना दे  यात आले  या कायादशेाची मदुत ३१/१२/२०२१ अखेर 
सपुं  ठात यते आह.े  

   साईभ  तानंा ढेकुण, डास, झुरळे इ. चा ास होऊ नये याकरीता सं  थानच ेिनवास  थानाम  य ेवेळोवेळी 
औषध फवारणी होण े गरजचे े आह.े  साईआ म भ  तिनवास आिण साई धमशाळा या िनवास  थानाम  य े
िकटकनाशक औषध फवारणी पणु क न साईभ  तांना सेवा परुिवण ेआव  यक आह.े  

मागणी- साईभ  तानंा ढकुेण, डास, झरुळे इ.चा ास होऊनय े याकरीता सं  थानच े दो  ही 
िनवास  थानाम  य े वेळोवेळी औषध फवारणी होण ेगरजेचे आह.े  सन २०२०-२१ करीता िद.०१/०१/२०२१ ते 
३१/१२/२०२१ या एक वष कालावधीसाठी दे  यात आलेली मदुत िद.३१/१२/२०२१ रोजी संपु  टात येत 
अस  याने, साईभ  तांना ढेकुण,डास,झुरळे इ.चा ास होऊ नये यासाठी सन २०२१-२२ मधील 
िद.०१/०१/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ करीता नवीन ठेकेदारची नमेणकू करणकेामी न  याने जनसपंक िवभागा 
माफत दिनक वतमान प ात ई-िनिवदा जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिवण ेव  याकामी येणा-या खचास 
मा.तदथ सिमतीचे िद.२३/११/२०२१ रोजीचे िवषय न.ं०२ व िनणय .२७५/८ नसुार खचास मा  यता िमळाली 
असनु, ई-िनिवदा मसदुा तयार क न सदर मसदुा द  तऐवज तपासणी सिमतीकडून तपासणी करणते येत आह.े       
ई-िनिवदा ि या राबिवणसे कालावधी लाग  यास तसेच स  या कायरत असले  या पे  ट कं ोल धारकाचा 
कामाचा कायादशे िद.३१/१२/२०२१ रोजी संपु  टात येत अस  याने कायादशेातील अट .२९ ‘निवन 
ठेकेदाराला पढुील कायादशे पारीत होऊन निवन ठेकेदाराने काम सु  करेपयत आह े  याच मजंुर दरात काम क न 
दणेे आपणावर बंधनकारक राहील. वाढीव कालावधीसाठी कोण  याही कारची दरवाढ िदली जाणार नाही.’ 
अशी अट नमदु असनू साईआ म भ  तिनवास व साई धमशाळा िवभागाकडील पे  ट कं ोल ठेकेदार पे  ट 
टिमनटेस, पणु े यांचेकडुन आह े  याच मागील मंजरु दरात व अटी शत नसुार िद.३१/०१/२०२२ पयत अथवा      
ई-िनिवदा ि या पणु होऊन कायादशे दईेपावतेो यापैक  ज ेअगोदर होईल तोपयत मदुतवाढ कायादशे दऊेन कामे 
क न घेता येईल. 

कोरोनो िवषाण ू (को  हीड-१९) चा ादभुाव रोखणसेाठी साई आ म भ  तिनवास  थान व साई 
धमशाळा िवभागातील िनवास  यव  था बंद कर  यात आली आह.े  पे  ट टिमनटेरस, पणु ेयांचा िद.०१/०१/२०२१ 
ते िद. ३१/१२/२०२१ या एक वष कालावधीत ०६ औषध फवारणी साठी झालेला खचाचा तपिशल -   

 
अ.नं. महीना साईआ म भ िनवास साईधमशाळा 
०१. जानेवारी-२०२१ ते फे वुारी -२०२१ ७७,३०८.०० ००.०० 
०२. माच-२०२१ ते एि ल -२०२१ ०० ००.०० 
०३. मे -२०२१ ते जुन -२०२१ ०० ००.०० 
०४. जलैु -२०२१ ते ऑग  ट -२०२१ ०० ००.०० 
०५. सं  टेबर -२०२१ ते ऑ  ट बर -२०२१ ०० ००.०० 

एकूण र कम पये ७७,३०८.०० ००.०० 
  

साईआ म भ  तिनवास िवभागासाठी जानेवारी-२०२१ ते फे वुारी-२०२१ या कालावधीत एक 
फवारणीसाठी . ७७,३०८/- एवढा खच झालेला आह.े तसचे साई धमशाळा िवभागात को  हीड केअर सटर 
अस  यामळेु एकही औषध फवारणी झाली नस  यान ेकोण  याही खच झालेला नाही.  
िवभागाचे  प  ट मत / अिभ ाय-  
१) साईभ  तानंा ढेकुण,डास,झुरळे इ.चा ास होऊ नये याकरीता सं  थानच े िनवास  थानाम  य े वेळोवळेी 

औषध फवारणी होण ेगरजेचे अस  याने पे  ट टिमनेटस, पणु ेयांचा कामाकालावधी िद.३१/१२/२०२१ 
रोजी सपंु  टात येत अस  याने सन २०२१-२२ मधील िद.०१/०१/२०२२ ते िद.३१/१२/२०२२ या 
कालावधीसाठी      ई-िनिवदा ि या राबिवणसे यते असनू, आह े  याच मंजरु दरात ( . १.३५ पैसे मा  

ती चौ.फुट) व अटी शत नसुार अिधन राहन िद.३१/०१/२०२२ पयत अथवा ई-िनिवदा ि या पणु 
होऊन कायादशे देईपावेतो यापकै  जे अगोदर होईल तोपयत मदुतवाढ कायादशे स  या कायरत 
असले  या पे  ट कं ोल ठेकेदारांकडुन करणकेामी मदुतवाढ दणेेस मा  यता िमळावी. 
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२)  साईआ म भ  तिनवास िवभागाकरीता दोन मिह  यातनु एक फवारणी करीता .७८,६९०/-(अ री    
.अठ्याह  तर हजार सहाश े न  वद मा ) तसेच साई धमशाळा िवभागाकरीता दोन मिह  यातुन एक 

फवारणी करीता . २३,७१४.९२ (अ री . तेवीस हजार सातशे चौदा .  या  नव पै.) असे एकुण 
.१,०२,४०४.९२ (अ री .एक लाख दोन हजार चारश े चार .  या  नव प.ै मा ) GST वगळुन 

(१८%) एकि त खचास मा  यता िमळणसे. 
   सदर  तावीत केले माण े अ.नं. ०१ व ०२ बाब स मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळणकेामी 

सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.  
िनणय .३४० यावर सिव  तर चचा होऊन, साईआ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील 

इमारतीम  ये व प रसरात पे  ट कं ोल करणे कामासाठी स  या कायरत  असलेले ठेकेदार पे  ट टिमनेटस, 
पुणे यांना आहे  याच मंजुर दरात व अटी शत नुसार िद.३१/०१/२०२२ पयत अथवा याकामी राबिवणेत 
येत असलेली ई-िनिवदा ि या पुण होऊन निवन ठेकेदारास कायादेश देईपावेतो यापैक  जे अगोदर 
होईल तोपयत मुदतवाढ दे  यास सवानुमते मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ सं  थानला कं ाटी प  दतीने अकुशल व कुशल कमचारी पुरिवणेकामी निवन ठेकेदारांची नेमणूक होई 

पावेतो आहे  या ठेकेदारांना मुदतवाढ देणेबाबत. 
 ताव-   िद.०१.०१.२०२१ ते िद.३१.१२.२०२१ अखेर १ वष कालावधीसाठी कं ाटी प  दतीने अकुशल, कुशल 

कमचारी परुिवणकेामी म.ेबी.  ही.जी.इिंडया िल. पणेु व मे.समुीत फॅसेिलटीज िलिमटेड, पणु े या ०२ एज  सीची 
०.०००१% या स  ह स चाजस दरावर नमेणकू कर  यात आलेली असनू,  यांना सं  थानचे िविवध िवभागांना 
अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी परुिव  याचे कायादशे दे  यात आलेले असनू,  यांची मदुत िद.३१.१२.२०२१ 
रोजी संपु  टात यते आह.े  

     पढुील कालावधीकरीता (िद.०१.०१.२०२२ ते िद.३१.१२.२०२२ करीता) अकुशल, कुशल व इतर 
कं ाटी कमचारी परुिवणकेामी निवन लेबर कॉ  ॅ  टसची नेमणकू कर  यासाठी िनिवदा मागिवणसे मा  यता 
िमळणकेामी मा.तदथ सिमती सभेसमोर ताव सादर कर  यात आलेला होता. याकामी मा.तदथ सिमती सभा 
िद.३०.१०.२०२१, िनणय .२२१ अ  वये – आकृतीबंधानुसार पदसं  या अस याने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे 
मा  यता दे  यात आली. स  या या लेबर कॉ  ॅ  टसची नेमणकू िद.३१.१२.२०२१ पयत अस यान ेआव  यकता 
भास यास मदुतवाढीसाठीचा  ताव चि य प  दतीने सादर करावा. याकामी मा  यतेसाठी मा.उ च यायालय, 
मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचकेडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल करणते यावे. असा िनणय झालेला अस यान े
याकामी मा.तदथ सिमती सभे या िनणयानुसार िवधी िवभागामाफत मा.उ च यायालय औरंगाबाद यथेे िस  हील 
अॅ  लीकेशन दाखल करणसे कळिवलेले असनू,  यावर कायवाही चालू आह.े  

   आता, मा.तदथ सिमती सभा िद.३०.१०.२०२१ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार ई-िनिवदा ि या 
राबिव  यात आलेली असनू, याकामी वतमानप ात व सं  थानच े संकेत  थळावर जािहरात िस  द कर  यात 
आलेली असनू, िद.०२.१२.२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वा. पासनू िनिवदा डाऊनलोड ग करणकेामी उपल  ध 
क न दे  यात आलेली आह.े िनिवदा ऑनलाईन दाखल कर  याची अतंीम मदुत िद.२३.१२.२०२१ रोजी सायं. 
०५.०० वाजेपयत असनू तां ीक िनिवदा िद.२७.१२.२०२१ रोजी उघडणते येणार आहे. तां ीक िनिवदा 
उघडलेनंतर पा  ठरत असले या िनिवदा धारकांचे  यवसायीक बीड खरेदी सिमती सभेसमोर उघडणते येईल.  
िवभागाचा अिभ ायः- स  या अकुशल/कुशल कं ाटी कमचा-यांना दे  यात आले या कायादशेाची मदुत 
िद.३१.१२.२०२१ रोजी सपंु  टात येणार आह.े तसेच याबाबत मा.उ च  यायालयात िस  हील अॅ  लीकेशन अ ाप 
पयत मंजरू झाललेे नसनू अ ाप िनिवदा ि या पणू झालेली नाही. िनिवदा ि या पूण होईपावेतो तसेच मा.उ च 
 यायालयात दाखल केलेले िस  हील अॅ  लीकेशन मंजूर होईपावेतो आह ेतेच ठेकेदार मे.बी.  ही.जी.इिंडया िल.पणु े

व मे.समुीत फॅसिेलटीज िलिमटेड, पणु े यांना दे  यात आले या कायादशेातील आह े  याच अटी व शत वर 
मदुतवाढ ावी लागेल.  

   सदरच े  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 
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िनणय .३४१ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानला कं ाटी प  दतीने अकुशल व कुशल कमचारी पुरिवणेकामी 
स  या कायरत असलेले ठेकेदार मे.बी.  ही.जी.इिंडया िल.पुणे व मे.समुीत फॅसेिलटीज िलिमटेड, पुणे 
यांना दे  यात आले या कायादेशातील आहे  याच अटी व शत नुसार िद.३१.०१.२०२२ पयत अथवा 
नवीन ठेकेदाराची िनयु  ती करणेकामी राबिवणेत येत असलेली ई-िनिवदा ि या पुण होऊन नवीन 
ठेकेदारास कायादेश देईपावेतो यापैक  जे अगोदर होईल तोपयत मुदतवाढ दे  यास सवानुमते मा  यता 
दे  यात आली.                

(कायवाही-कामगार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०५ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड चे साईउ ान इमारतीतील िशड  पो  ट ऑफ सचे वापरात  

             असले  या जागेस मुदतवाढ िमळणेबाबत मा.अिध क,डाकघर, ीरामपूर यांचेकडील जा. ं . डी - ४७/  
                         इमारत/िशड /भाडे करारनामा/२०२०-२१ िद.२०/०९/२०२१.    

 ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) 
माण े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झाललेी कोणतीही  थावर मालम  ता,रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन े

असले   याखरेीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण 
टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतुद 
आह.े  

 तावना–मा.अिध क,डाकघर, ीरामपरू यांना सं  थान मालक चे मौजे िशड  यथेील सव न.ं४/३ मधील 
साईउ ान इमारतीतील १५९९.४१ चौ.फूट जागा िशड  पो  ट ऑफ सकरीता यापवू  खालील त   यात नमूद 
केले  या कालावधीसाठी वापरास दणेते आलेली आहे.  
 

अ.नं. मा.  यव  थापन मंडळाच ेसभेचा िदनांक व ठराव  करारनामा केलेचा कालावधी  
१ िद.१३/१२/२००३ िनणय ं .५९०  िद.१८/१२/२००३ ते िद.१७/११/२००४  
२ िद.२७/१२/२००४ िनणय ं .१६६ िद.१८/११/२००४ ते िद.१७/१०/२००५  
३ िद.१४/१२/२००५ िनणय ं .७७०  िद.१८/१०/२००५ ते िद.१७/१०/२०१०  
४ िद.२६/०३/२०११ िनणय ं .२३९ िद.१८/१०/२०१० ते िद.१६/१०/२०११  
५ िद.२४/०९/२०११ िनणय ं .७३४ िद.१७/१०/२०११ ते िद.१६/१०/२०१२  
६ िद.२६/०२/२०१३ िनणय ं .१७९,मा.उ  च  यायालय, 

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

िद.१७/१०/२०१२ ते िद.१६/१०/२०१३  

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

िद.१७/१०/२०१३ ते िद.१६/१०/२०१४  

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

९ िद.०८/१२/२०१७ िनणय ं .१०४४  िद.१७/१०/२०१७ ते िद.१६/१०/२०१८  
१० िद.१३/१२/२०१८ िनणय ं .७३६ िद.१७/१०/२०१८ ते िद.१६/१०/२०१९ 
११ िद.०४/१२/२०१९ िनणय ं .५०३ िद.१७/१०/२०१९ ते िद.१६/१०/२०२०  
१२ िद.२०/११/२०२० मा.तदथ सिमतीने च य प  दतीने मा  यता.  िद.१७/१०/२०२० ते िद.१६/१०/२०२१  

    
पो  ट ऑफ ससाठी वापरास िदले  या उपरो  त जागा वापराची मदुत िद.१६/१०/२०२१ रोजी संपत 

अस  याने मा. अिध क,डाकघर, ीरामपरू यांनी  यांचेकडील प  ं .डी-४७/इमारत/िशड / भाडे/ करारनामा/ 
२०२०-२१ िद.२०/०९/२०२१ रोजी  या प ा  वये उपरो  त जागा वापराची पढुील मदुत िद.१७/१०/२०२१ ते 
िद.१६/१०/२०२२ या एक वष कालावधी साठीची मदुतवाढ िमळणकेामी व  या माण े िल  ह अॅ  ड लायस  स 
करारनामा क न घेणकेामी इकडेस िवनंती केलेली आह.े 
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   िवभागाचा अिभ ाय- मा.अिध क,डाकघर, ीरामपरू यांच े उपरो  त िद.२०/०९/२०२१ रोजी  या प ाच े
अनषंुगान े पो  ट  ऑफ स,िशड साठी वापरास िदलेली मौजे िशड  येथील सं  थान मालक ची जमीन स.न.ं४/३ 
मधील नगरपंचायत िमळकत नं.५०४ पै. साईउ ान इमारतीतील दोन हॉल (१५९९.४१ चौ.फूट) इतक  जागा 
वापराची पढुील मदुत िद.१७/१०/२०२१ ते िद.१६/१०/२०२२ या एक वष कालावधीसाठी FRAC ने िनि त 
केले माण ेदरमहा भाडे र  कम .१२,३८५/- इतके व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वेगळे आका न िल  ह अॅ  ड 
लायस  स करारान ेवापरास मदुतवाढ दतेा येईल व  या माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घेता यईेल.  

तसेच उ  त जागा वापराचे FRAC ने िनि त केललेे मािसक भाडे र  कम .१२,३८५/- इतके सन 
२०१४ पासनू आकार  यात आलेले आह.े  हणजेच सदर भाडेदर िनि त होवनू समुारे ७ वषाचा कालावधी 
झालेला आह.े मा  सदर भाडेदरात कोणतीही वाढ केललेी नाही. या  तव पढुील कालावधीसाठी उ  त जागा 
वापराच े मािसक भाडे र  कम .२५,०००/- इतके िनि त करता यईेल व  या माण े पो  ट िवभागाकडे मागणी 
करता येईल.   

 ताव – मा.अिध क, डाकघर, ीरामपरू यांच ेउपरो  त िद.२०/०९/२०२१ रोजी  या प ाच ेअनषुगंान ेपो  ट 
ऑफ स, िशड  साठी वापरास िदलेली मौजे िशड  येथील सं  थान मालक ची जमीन स.न.ं४/३ मधील नगरपंचायत 
िमळकत न.ं५०४ पै. साईउ ान इमारतीतील दोन हॉल (१५९९.४१ चौ.फूट) इतक  जागा वापराची पढुील मदुत 
िद.१७/१०/२०२१ ते िद.१६/१०/२०२२ या एक वष कालावधीसाठी FRAC ने िनि त केले माणचेे दरमहा 
भाडे र  कम .१२,३८५/- इतके व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वेगळे आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स करारान े
वापरास मदुतवाढ दणेे  या व पवू माणचे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घेणे  या िनणयाथ तसचे उ  त 
जागा वापराचे FRAC ने िनि त केलेल ेमािसक भाडे र  कम .१२,३८५/- इतके सन २०१४ पासनू आकार  यात 
आलेले आह.े  हणजेच सदर भाडेदर िनि त होवनू समुारे ७ वषाचा कालावधी झालेला आह.े मा  सदर भाडेदरात 
कोणतीही वाढ केलेली नाही. या  तव पढुील कालावधीसाठी उ  त जागा वापराचे मािसक भाडे र  कम 
.२५,०००/- इतके िनि त करणे  या व  या माण ेभाडे पो  ट िवभागाकडे मागणी करणे  या िनणयाथ सादर.  

िनणय .३४२ यावर सिव  तर चचा झाली, िशड  पो  ट ऑफ स करीता वापरास िदले  या जागेचे भाडे FRAC ने 
िनि त केले  या मािसक भाडेदरानुसार र  कम .१२,३८५/-मा  सन २०१४ पासनू आकार  यात येते. 
सदर भाडेदराची र  कम िनि त होऊन समुारे ७ वषाचा कालावधी झालेला आहे. मा  सदर भाडेदरात 
कोणतीही वाढ केलेली नाही.  यामुळे मौजे िशड  येथील सं  थान मालक ची जमीन स.नं.४/३ मधील 
नगरपंचायत िमळकत नं.५०४ पै. साईउ ान इमारतीतील दोन हॉल (१५९९.४१ चौ.फूट इतक  जागा) 
िशड  पो  ट ऑफ सचे वापरासाठी मािसक भाडे र  कम .२५,०००/-इतके व मीटर रड ग माणे िव तु 
बील वेगळे आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स कराराने िद.१७/१०/२०२१ ते िद.१६/१०/२०२२ या एक वष 
कालावधीसाठी मुदतवाढ दे  यास सवानुमते मा  यता दे  यात आली. तसेच याकामी पूव माणेच िल  ह 
अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घे  यात यावा, असे ठरले.                     

(कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचेमाफत चालवत असले  या मोफत 

बॅग  लोक म,पाद ाणेगृह व मोबाईल कॅमेरा  लोक म, साद व दुध  टॉल इ.  यवसायासाठी वापरात 
असले  या जागा वापराची पुढील मुदत वाढवून िमळणेबाबत मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज 

े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचेकडील प  जा.नं. ीसासएं े सो/५०/२०२१ िद.२१/०६/२०२१ 
रोजीचे प .     

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

      तावना- ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना खालील त   यात 
नमदु केले  या   यवसायासाठी व िठकाणी वापरास िदले  या जागा वापरास िद.०१/१०/२०२० ते 
िद.३१/०८/२०२१ या ११ मिहने कालावधीसाठी मागील वष  या भाडेदरात १०% वाढ क न  हणजेच र  कम 
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.११,७९०/-+१०% .१,१७९/- अशी एकूण दरमहा ित  टॉल र  कम .१२,९६९/- इतक   हणजेच एकुण ६ 
 टॉलची होणारी मािसक र  कम .७७,८१४/- मा  व मीटर   रड ग माण ेिव तु बील वेगळे आका न पवू  याच 

अटी व शत वर मदुतवाढ दे  यास व पवु माणचे करारनामा नोटराईज क न घे  यास सं  थानचे मा.तदथ सिमतीन े
िद.१७/०५/२०२१ रोजी च य प  दतीन ेमा  यता िदलेली आह.े  

    या माणचेा करारनामा िद.१०/०६/२०२१ रोजी अलािहदा करणते आलेला आह.े सदर करारना  याची 
मदुत िद.३१/०८/२०२१ रोजी संपु  टात आली अस  याने मा.चअेरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट          
को-ऑप. सोसायटी िल. िशड  यांनी  यांचेकडील प  जा.नं. ीसासंए े सो/५०/२०२१ िद.२१/०६/२०२१ अ  वये 
पढुील िद.०१/०९/२०२१ ते िद.३१/०७/२०२२ या ११ मिहने कालावधीसाठी उ  त जागा वापरास मदुतवाढ 
िमळणकेामी इकडेस िवनंती केलेली आह.े 

अ.नं.  यवसायाच ेनाव िठकाण 
१  लोक म  सलुभ शौचालय इमारतीम  य े 
२ साद  टोअर  साई साद (उ  तर बाजूस) (स  या सलुभ शौचालयाजवळ)  
३ दधु  टॉल साई साद (उ  तर बाजूस) (स  या सलुभ शौचालयाजवळ)  
४ मोबाईल कॅमरेा  लोक म  साईउ ान प रसर  
५ पाद ाणगेहृ  साई साद न.ं२ प रसर  
६ पाद ाणगेहृ  साईउ ान प रसर  

िवभागाचा अिभ ाय- मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसा. िल.िशड  
यांचेकडील उपरो  त   िद.२१/०६/२०२१ रोजीचे प ातील िवनतंी माण े वापरास िदले  या जागे  या वापराची 
पढुील मुदत िद.०१/०९/२०२१ ते िद.३१/०७/२०२२ या ११ मिहन ेकालावधीसाठी मागील वष  या भाडेदरात 
१०% वाढ क न  हणजेच र  कम .१२,९६९/-+ १०% .१,२९७/- अशी एकूण दरमहा ित  टॉल र  कम 
.१४,२६६/- इतक   हणजेच एकुण ६  टॉलची होणारी मािसक भाडे र  कम .८५,५९६/- मा  व मीटर 
रड ग माण ेिव तु बील वेगळे आका न पवू  याच अटी व शत वर मदुतवाढ दे  यास व पवू माणचे करारनामा 

नोटराईज क न घेता येईल.   
     ताव- ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचमेाफत चालिवणते येत 

असले  या उपरो  त त   यात दशिवले  या सहा िठकाणच े  यवसायास जागा वापराची पढुील मुदत 
िद.०१/०९/२०२१ ते िद.३१/०७/२०२२ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी पूव  या भाडेदरात १०% इतक  वाढ 
क न  हणजेच र  कम .१२,९६९/-+१०% .१,२९७/- अशी एकूण दरमहा ित  टॉल र  कम .१४,२६६/- 
इतक  आका न  हणजेच एकूण ६  टॉलची होणारी मािसक भाडे र  कम .८५,५९६/- मा  व मीटर रड ग माण े
िव तु बील वगेळे आका न पवु  याच अटी व शत वर मदुतवाढ देणे  या व पवु माणचे करारनामा नोटराईज 
क न घेणे  या िनणयाथ सादर.     

िनणय .३४३ यावर सिव  तर चचा झाली, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना 
 यवसायासाठी जागा/गाळे वापरास िदलेले आहेत,  याम  ये साद तसेच दु  धज  य पदाथ िव साठी 

ठेवले जातात.  याची गुणव  ता व दजा याची तपासणी केली जात नाही. साईभ  त सं  थानचे  टॉल 
समजून खरेदी करतात.  यासाठी सोसायटीला जागा/गाळे उपल  ध क न देणेकामी अटी/शत  
ठरिव  यात या  यात. सोसायटीचे पदािधकारी यांना मा.  यव  थापन सिमतीचे पुढील सभेसमोर 
चचसाठी बोलिव  यात यावे, असे ठरले. 

उपरो  त  तावातील त   याम  ये नमुद केले  या िठकाण  या सं  थान मालक ची जागा ी 
साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना  लोक म, साद  टोअर, दुध 
 टॉल, मोबाईल कॅमेरा  लोक म व पाद ाणेगृह इ  यादी  यवसायासाठी पवू  या भाडेदरात १०% 

इतक  वाढ क न  हणजेच र  कम .१२,९६९/-+१०% .१,२९७/- अशी एकूण दरमहा ित  टॉल 
र  कम .१४,२६६/- इतक  आका न  एकूण ६  टॉलची होणारी मािसक भाडे र  कम .८५,५९६/- 
मा  व मीटर रड ग माणे िव ुत बील वेगळे आका न पवु  याच अटी व शत नुसार  िद.०१/०९/२०२१ 
ते िद.३१/०३/२०२२ या कालावधीसाठी मुदतवाढ दे  यास व याकामी पुव माणेच करारनामा 
नोटराईज क न घे  यास सवानमुते मा  यता दे  यात आली.                    (कायवाही-मालम  ता िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०७ गु  थान मंिदराचे दि णेकडील मोबाईल, कॅमेरा  लोक म चालिवणेस ी साई सं  थान ए   लॉईज 
े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यांना मुदतवाढ देणेबाबत मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज 
े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यांचेकडील जा.नं. ी सासएं सो/२१५/२०२१ िद.१५/११/२०२१ 

रोजीचे प . 
 ताव- अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ च ेकलम १७(३) 

म  य े  िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लखेी पवूमंजरूीन े
असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण 
टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतदू 
आह.े                          

    तावना- मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यांनी  यांचेकडील 
उपरो  त  प  जा.नं. ी सासंए सो/२१५/२०२१ िद.१५/११/२०२१ अ  वय,े “सं  था ी साईबाबा सं  थानचे 
आ  थापनवेर काम करत  असले  या कायम कमचा-याचंी न दणीकृत सहकारी सं  था असनु सं  था सं  थे  या 
सभासदांना कज पुरवठयाबरोबरच सं  थान प रसरात सं  थान मा  यतेन े ी साईभ  ताचंे सवेेसाठी व सोईसाठी 
मोफत पाद ाणगेहृ व बॅग  लोक म सिुवधा चालवत आह.े  याच माण ेमोबाईल कॅमेरा  लोक म  यव  था, साद 
िव   टोअर,नॉ  हे  टी  टोअर,दु  धज  य पदाथ व थंडपेय िव   टोअर,शालेय सािह  य िव  क  चालवत 
असनु  या  मा  यमातून ी साईभ  तानंा तसेच शालेय िव ा  याना वाजवी दरात चांगली सेवा परुिवत आह.े 
सं  थसे सदर  यवसायांचे मा  यमातून िमळणा-या उ  प  नातनू सं  था सं  थे  या सभासदांना  हणजेच सं  थान 
कमचा-यांना कमी  याजदराने कजपरुवठयाबरोबरच अनेक सिुवधा परुवत आह.े  यामळेु सं  था ही सं  थान      
कमचा-यांची कामधने ूठरत आह.े  

   सं  था साईभ  ताचंे सेवेसाठी व सोईसाठी गु  थान मंिदराचे दि ण बाजसु चालवत असलेले मोबाईल 
कॅमेरा  लोक म या  यवसायासाठी जागा वापराची मुदत िद.०६/१२/२०२१ रोजी पणु होत असनु सं  थसे 
साईभ  ताचंे सवेेसाठी व सोईसाठी सदर मोबाईल कमरेा  लोक म  यवसायासाठी जागा वापरास 
िद.०७/१२/२०२१ ते िद.०६/११/२०२२ या ११ मिह  यांसाठी मदुतवाढ िमळावी,” असबेाबत इकडेस िवनंती 
केलेली आह.े     

   यापूव  साईभ  तां  या सेवेसाठी व सोईसाठी सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी सव नं.२०, 
नगरपंचायत िमळकत नं.७०६ मधील एक गाळा े  ३७.७० चौ.फूट इतक  जागा ी साई सं  थान ए   लॉईज 

े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड  यांना मोबाईल,कॅमेरा  लोक म या  यवसायासाठी पूव चेच अटी व शत स 
अधीन राहन तसचे मागील कालावधीचे मािसक भाडेम  य े१०% वाढ क न  हणजेच र  कम .११,४१४/- + 
१०% .१,१४१/- अशी एकूण र  कम .१२,५५५/- इतके मािसक भाडे आका न तसचे िव तु बील मीटर 
रड ग माण ेवेगळे आका न उ  त  सोसायटीस पढुील ११ मिहने कालावधीसाठी  हणजेच िद.०७/०१/२०२१ ते 

िद.०६/१२/२०२१ या ११ मिहन े कालावधीसाठी जागा वापरास मदुतवाढ देणसे व पवू माणचे करारनामा 
नोटराईज क न घेणसे सं  थानचे मा.तदथ सिमतीने िद.१७/०५/२०२१ रोजी च य प  दतीने मा  यता िदलेली 
आह.े  

   सदर िनणया  या अनषंुगाने ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यांचेकडून 
उ  त कालावधीसाठीचा करारनामा िद.१०/०६/२०२१ रोजी नोटराईज क न घेणते आलेला आह.े सदर 
करारना  याची मुदत िद.०६/१२/२०२१ रोजी संपु  टात यते अस  याने पढुील िद.०७/१२/२०२१ ते 
िद.०६/११/२०२२ या ११ मिहने कालावधीसाठी मदुतवाढ िमळणकेामी मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज 

े डीट को-ऑप सेासायटी िल.िशड  यांनी  यांचेकडील उपरो  त िद.१५/११/२०२१ रोजी  या प ा  वये इकडेस 
िवनंती केललेी आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय- मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप साेसायटी िल.िशड  यांचेकडील 
उपरो  त  िद.१५/११/२०२१ रोजी  या प ाचे अनुषगंान ेसाईभ  तां  या सवेेसाठी व सोईसाठी सं  थान मालक ची 
मौजे िशड  येथील िसटी सव न.ं२०, नगरपचंायत िमळकत नं.७०६ मधील बांधीव े  ३७.७० चौ.फूट इतक  
जागा ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना मोबाईल,कॅमेरा  लोक म या 
 यवसायासाठी पवू चेच अटी व शत स अधीन राहन तसेच मागील कालावधीच े मािसक भाडे र  कम 
.१२,५५५/- म  य े१०% इतक  वाढ क न  हणजेच .१२,५५५/- + १०% .१,२५६/- अशी एकुण र  कम 
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.१३,८११/-  (अ री .तेरा हजार आठश ेअकरा मा ) इतके मािसक भाडे आका न तसेच िव तु बील मीटर 
रड ग माण ेवेगळे आका न पूव  याच अटी व शत वर िद.०७/१२/२०२१ ते िद.०६/११/२०२२ या ११ मिहन े

कालावधीसाठी जागा वापरास मदुतवाढ देता येईल व पवू माणचे करारनामा नोटराईज क न घतेा येईल.   
 ताव- मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सेासायटी िल.िशड  यांचेकडील उपरो  त  

िद.१५/११/२०२१ रोजी  या प ाचे अनषुगंान ेसाईभ  तां  या सेवेसाठी व सोईसाठी सं  थान मालक ची मौज ेिशड  
येथील िसटी सव न.ं२०, नगरपचंायत िमळकत नं.७०६ मधील बांधीव े  ३७.७० चौ.फूट इतक  जागा ी साई 
सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना मोबाईल,कॅमरेा  लोक म या  यवसायासाठी 
पवू चेच अटी व शत स अधीन राहन तसचे मागील कालावधीच ेमािसक भाडे र  कम .१२,५५५/- म  य े१०% 
इतक  वाढ क न  हणजेच .१२,५५५/- + १०% .१,२५६/- अशी एकुण र  कम .१३,८११/-  (अ री .तेरा 
हजार आठशे अकरा मा ) इतके मािसक भाडे आका न तसचे िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न 
पवू  याच अटी व शत वर िद.०७/१२/२०२१ ते िद.०६/११/२०२२ या ११ मिहने कालावधीसाठी जागा वापरास 
मदुतवाढ देणे  या व पवू माणचे करारनामा नोटराईज क न घणेे  या िनणयाथ सादर.  

िनणय .३४४ यावर सिव  तर चचा झाली,  तुत करणी उपरो  त िनणय .३४३ नुसार सोसायटीचे पदािधकारी 
यांना मा.  यव  थापन सिमतीचे पुढील सभेसमोर चचसाठी बोलिव  यात यावे, असे ठरले.   

तसेच सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी सव नं.२०, नगरपंचायत िमळकत नं.७०६ 
मधील बांधीव े  ३७.७० चौ.फूट इतक  जागा ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी 
िल.िशड  यांना मोबाईल,कॅमेरा  लोक म या  यवसायासाठी मागील कालावधीचे मािसक भाडे 
र  कम .१२,५५५/- म  ये १०% इतक  वाढ क न  हणजेच .१२,५५५/-+१०% .१,२५६/- अशी 
एकुण र  कम .१३,८११/-  (अ री .तेरा हजार आठशे अकरा मा ) इतके मािसक भाडे आका न व 
िव ुत बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न पूव  याच अटी व शत नुसार िद.०७/१२/२०२१ ते 
िद.०६/०३/२०२२ या तीन मिहने कालावधीसाठी जागा वापरास मुदतवाढ दे  यास व याकामी 
पूव माणेच करारनामा नोटराईज क न घे  यास सवानुमते  मा  यता दे  यात आली.  

(कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०८ सं  थानमाफत साज-या होणा-या सन २०२२ मधील तीनही उ  सवां  या िनमं ण पि का छपाई करणेस 

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

१) अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम चेी व कामकाजाची काय मतेन े
यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणानंा आव  यक  या  सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे 
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या  योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि  ट्य ेसा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत ये असतील. 
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
३) अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
सं  थान  यव  थापनाने तयार केलेले ी साईबाबा सं  थान िव  वस ् त  यव  था, (िशड ) भ  त मंडळ िविनयम सन 
२०१३ म  य े शासनान े मा  य  केलेले आहते. या िविनयमातील कलम (४) भ  त मंडळा  या सभासदांच े ह  क 
आिण िवशेषािधकार याम  य ेखालील माण ेतरतूद आह.े 
१. भ  तमंडळां  या सभासदांना सं  थान  या तीन उ  सवाच,े  हणजे रामनवमी, गु पौिणमा आिण 
साईबाबांची पु  यितथी या उ  सवांचे िनमं ण पाठिव  यात येईल. अस ेिनमं ण डाकेन,े ए  स ेस कुरीयरन,े फॅ  स, ई-
मेल  दारा िकंवा इले  ॉनीक संपका  या इतर प  दतीने पाठिव  यात येईल.  
२. वर उ  लेख केले  या तीन अिधकृत उ  सवानतंर  यके सभासद डाकेने ‘उदी साद’  ा  त हो  यास 
पा  असेल. 
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 तावना:- सं  थानमाफत साज-या होणा-या वषभरातील तीनही उ  सवा  या िनमं ण पि का सं  थानच े
भ  तमंडळा  या सभासदांना पाठिवणकेामी खालील दोन भागात कायवाही केली जाते.  
अ) 
१) मंिदराकडून उ  सवाची मािहती मागिवण.े  
२) ई-िनिवदा मागिवणकेामी मसदुा तयार करण.े  
३) सदरचा मसदुा व र  ठांकडुन तपासनु मा  य क न घेण.े 
४) वतमानप ात जाहीरात िस  द करण.े 
५) ई िनिवदा भरणकेामी  www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर मािहती उपल  ध क न देण.े 
६) ई-िनिवदचेा कालावधी संप  यानतंर मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढु े तांि क िबड (Technical Bid) 

उघडण.े  
७) तांि क िबड उघड  यानंतर पा  छपाईधारकांचे दरप क (Commercial Bid) मा. खरेदी सिमती 

सभेपढुे उघडुन तुलना  मक त  ता तयार क न सादर करण.े 
८) िन  नतम दर असले  या छपाईधारकास दराब ल चचा/वाटाघाटीसाठी  य  मा. तदथ सिमतीच ेसभते 

उपि थत राहणबेाबत कळिवण.े  
९) वाटाघाटी / चचअतंी  िन  नतम दर िनि त करण.े  
 
ब) 
१) छपाईधारकास छपाई कामाचा कायादशे दणेे. 
२) तीनही उ  सवा  या िनमं ण पि का छपाईकामी िन  नतम छपाईधारकाकडून छपाईकामाचा करारनामा 

तयार क न घणे.े  
३)  यके उ  सवा  या िनमं ण पि केचा मसदुा व रंगसंगती व र  ठांकडुन मा  य क न घणे.े  
४) रंगसंगती िनि त झा  यानतंर छपाई कामास  सरुवात करणबेाबत कळिवण े.  
५) पाक टे  व प  ते िचटकिवण,े ॅ िंकग करण.े 
६) पि कांची रा  या  या नावानसुार िवभागणी क न पो  टात टाकण.े 

भ  त मंडळ िविनयम सन २०१३ मधील कलम (४) नसुार सं  थान  यव  थापनामाफत साज-या करणते 
येणा-या ी रामनवमी, ी गु पौिणमा, ी पु  यितथी (िवजयादशमी) उ  सवां  या िनमं ण पि का व उदी साद 
भ  तमंडळ सभासदानंा पो  टा  दारे पाठिवणते येतो. स  या १,८०,००० इतके सं  थान भ  तमंडळाच े सभासद 
असनू, सभासद सं  यते वाढ िकंवा घट होऊ शकते. तसेच  यव  थापनामाफत  दणेगीदार भ  त, मा. मं ी महोदय, 
महारा   रा  य, मा  यवर अिधकारी व िशड  ाम  थ यांना िनमं ण पाठिव  यात यतेात.  

भ  तमंडळा  या सभासद  वापोटी (कायम िनधी- Permanent Fund) िद.३१.०३.२०२१ अखेर 
र  कम पये ३३,५४,३०,८०७/- एवढी  याजासह जमा आह.े साईभ  त सभासदानंा उ  सवा  या  या िनमं ण 
पि का पाठव  या जातात  यांचा छपाईपासनू  या पो  टात पडेपयतचा सव खच या  याजातूनच वळता होत 
अस  याने  यासाठी सं  थान  या ितजोरीतून कुठलीही वगेळी िकंवा जा  तीची र  कम खच होत नाही. तसचे या 
िनमं ण पि के  या पाक टातनूच ‘उदी साद’ पाठिवला जातो कारण तशी तरतदु आह े व ‘उदी सादाशी’ 
भ  तां  या धािमक भावना जोडले  या आहते.  

सं  थानमाफत सन २०१९ म  य े तीनही उ  सवां  या िनमं णपि का छपाई कर  यात आ  या हो  या 
 याकामी  र  कम .११,८५,४०८/- मा  एवढा खच आला आह.े   सन २०२० ते २०२१ या कालावधीत  

कोरोना हायरसचा ादभुाव अस  यामळेु तीनही उ  सव सा  या प  दतीन े साजरे कर  यात आले. उ  सवा  या 
िनमं णपि काचंी छपाई कर  यात आली नाही.    

सन २०२२ म  य ेसाजरा कर  यात यणेा-या तीनही उ  सवां  या िनमं ण पि का खालील तपशीला माण े
छपाई करण ेआह.े  
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िनमं ण पि का  
 िनमं ण पि का छपाई तपिशल  ती उ  सव छपाई सं  या १,८०,००० माण े 

तीनही उ  सवांची छपाई सं  या  
अ) िनमं ण पि का- फोर कलर छपाई  
     आकार-९.५" x९.५"  
     कागदाचा कार  १२० GSM आट  पपेर  
ब) पाक टे (फोर कलर) आकार -५" x १०" 
    ९० GSM आट पेपर 
क) पि का घडी क न पाक टात भरण ेपाक टांसाठी गमटेप 
वापरण.े 

 
५,४०,००० 

 
िवभागाचा अिभ ाय:- स या भारतात व महारा  ात  कोरोना हायरसचा ादभुाव अितशय  कमी 

झालेला असनु, भारतातील व  महारा  ातील  मंिदरे  थािनक रा  य सरकार  या आदशेान ेभािवकांना दशनासाठी 
खलुी केली आहेत. ी साईबाबांचे मंिदरही रा  य सरकार  या आदेशाने खलेु कर  यात आले आह.े  यामळेु 
भ  ताचंा दशनासाठी चांग  या कारे ितसादही  िमळत आह े व सं  थाननेही आता पवू पे ा जादा साईभ  तानंा 
दशनासाठी सोड  याची कायवाही सु  केली आहे  ी रामनवमी उ  सव हा  एि ल मिह  यात अस  याने तोपयत 
कोरोना हायरसचा ादभुाव आणखी कमी होईल  याच माण ेया रोगावरची लसही उपल  ध आह.े  यामळेु सन 
२०२२ मधील तीनही उ  सव िनयिमतपण ेपार पडतील अशी अशा आह.े सबब तीनही उ  सवा  या िनमं णपि का 
छापनू घेण े म ा  त ठरेल.  

तीनही उ  सवा  या िनमं णपि का छापनू  यावया  या ठर  यास छपाईकामी ई-िनिवदेसाठी जािहरात 
दणेे, ई-िनिवदा मागिवण,े ई-िनिवदा उघडण,े वाटाघाटीसाठी मा. तदथ सिमतीचे सभेसमोर िनमं ीत करण,े इितवृ  त 

ा  त होण,े छपाईधारकास छपाई कामाचा कायादशे दणे,े िनमं णपि केचा मजकूर देण,े िनमं ण पि केचे नमणु े
तयार करण,े फू तपासण,े  यानंतर मा  य होण ेव ेसधारकाकडून परुवठा होण,े भ  त मंडळ सभासदास पाठिवण े
अशा कामास ६० ते ७० िदवसाचंा कालावधी लागले. तसचे िनमं ण पि का छपाईसाठी लागणा-या पपेर  या 
दरात िदवसेनिदवस वाढ होत अस  याने उ  सवा  या  िनमं ण पि का छपाई करणकेामी अदंाजे र  कम 
.१७,००,०००/- (अ री र   म  पये सतरा लाख) मा  खच  येईल असे न  मत आह.े  
 ताव:- तरी सन-२०२२ मधील सं  थानमाफत साज-या कर  यात येणा-या उ  सवांसाठी उपरो  त माण े नमदु 

केले  या िनमं ण पि का छापनू घणेेसाठी पि का व पाक टे छपाई करणकेामी वृ  तप ात जािहरात िस  द करणसे, 
जािहरातीनुसार आले  या ई-िनिवदेबाबत पढुील कायवाही क न िनमं ण पि का छपाई करणेस व याकामी     
येणा-या अदंाजे र  कम .१७,००,०००/- (अ री- पये सतरा  लाख) मा चे खचास  मंजरूी िमळणकेामी सदरचा 

 ताव  िनणयाथ सादर.  
िनणय .३४५ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन-२०२२ मधील सं  थानमाफत साज-या कर  यात येणा-या उ  सवांसाठी 

उपरो  त  तावात नमुद के  या माणे िनमं ण पि का व पाक टे छपाई करणेकामी िवहीत प  दतीने    
ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .१७,००,०००/-मा चे खचास 
सवानुमते मा  यता दे  यात आली.                                               

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

यानंतर मा.अ य  महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा सु  करणेत आली. 
 

आय या वेळेचा 
िवषय नं.०१ चि य प  दतीने सादर केले  या िवषयावरील िनणय वाचून कायम करणे. 

१. आयकर काय ातील तरतूद वये सन २०२०-२१ या आिथक वषातील अखच त उ प ना या 
िविनयोगाबाबत. 
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 ताव-  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांस सव मा यमा ारे िमळणारे उ प न ह ेआयकर कायदा १९६१ च े
कलम १०(२३)(C)(V) अ वये सपंणू करमु  आह.े या कलमांतगत सन २००२ म ये सधुारणा झाले या असनू, 
सधुारीत तरतूद पढुील माण ेआहते.  

   “Provided also that the fund of trust or institution [or any university or other 
educational institution or any hospital or other medical institution] referred to in sub-clause 
(iv) or sub-clause (v) [or sub-clause (vi) or sub-clause (VIA)] 

 d) applied its income, or accumulates it for application, wholly and exclusively to the 
objects for which it is established and in a case where more than fifteen percent of its 
income is accumulated on or after the 1st day of April-2002, the period of the accumulation 
of the amount exceeding fifteen percent of its income shall in no case exceed five years.” 

   उपरो  सधुारीत तरतुदीनसुार एका आिथक वषात िमळाले या एकूण उ प नापैक  ८५% उ प  न ह े
याच आिथक वषात खच करण ेबंधनकारक आह.े तथािप ते खच न झा यास या ८५% उ प नापैक  अखिचत 

रािहलेली र कम यापढुील ५ आिथक वषाम य ेखच करता येईल व दर यान या रकमेची आयकर कलम ११ 
अ वये िविहत प दतीने गुंतवणकू करावी लागेल. पढुील ५ वषा या मदुतीत ही अखिचत र कम पणुपण ेखच न 
झा यास सहा या आिथक वषात ती करपा  हणनू िहशोबात धरली जाईल व या रकमेवर आयकर काय ातील 
तरतुदीनसुार या आिथक वषासाठी लाग ुअसले या मह म आकारणी दरान ेआयकर आकारणी केली जाईल. 

   सं थानचे सन २०२०-२१ या आिथक वषाचे आयकर िववरणप  आयकर कायालयाकडे दाखल 
करावयाचे आह.े सदर आयकर िववरणासोबत सन २०२०-२१ या आिथक वषातील अखिचत उ प नाची र कम 
कशी व कोण या उ ी ांसाठी खच कर यात येईल याबाबतचा मा. यव थापन सिमतीचा िनणय सोबत जोडण े
बंधनकारक असते. सन २०२०-२१ या आिथक वषा  या अखिचत उ  प  नाचा पढुील पाच वषात खचा  या 
िनयोजनाचा ढोबळ मसदुा खालील माण े  तािवत केला आह े:-  

( पये कोटीम  य)े 
अ.नं. तपशील  र  कम .  

१ मंिदराची िव त यव थे या मालम ांचा िवकास करण,े थावर िकंवा जंगम 
मालम ांच ेसंपादन करण,े दखेभाल, यव थापन व शासन करण.े   

५० 

२ भ ांना साद भोजन दणे ेआिण अ नछ  चालिवण,े पाणी योजनेक रता.  ५० 
३ भ ांना दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा 

समारंभ पार पाड यासाठी सोई व सिुवधा परुिवण,े दशन सिुवधा.   
५० 

४ भ ां या िनवासासाठी व यां या उपयोगासाठी भ िनवास, िव ामगहृे बांधण,े 
याची दु ती दखेभाल करण,े भ ांक रता साईिसटी क प िनिमती.   

५० 

५ शासन मा यतेने न दणीकृत सावजिनक िव त यव था, सोसायटी यांच े शै िणक 
सं था, ि डा, सं था वाचनालय, णालय सेवा, िनराि त अथवा शारीरीक या 
िवकलांग य साठी आधारगहृ िकंवा इतर धमदाय वा धािमक सं था यांची 
थापना व दखेभाल करवनू घे यासाठी अथवा कला व सािह  य े ाशी संबधीत 

असलेली सं था, कोण याही िबगर वािणि यक सां कृितक सघंटनेची थापना व 
दखेभाल करवनू घणे,े शै िणक सकुंल.  

१०० 

६ थािनक नागरी सेवा व सिुवधा यां याम य ेसधुारणा व वाढ हो यासाठी, सं थान या 
सोईमं य ेवाढ हो यासाठी िशड  नगर पचंायतीला सहा य करण.े  

५० 

७ भ ां या-जनते या सोयीसाठी सं थान या २५ िक.मी. प रसरातील र यांची काम े
करण.े 

२५ 

८ मानवजातीचे क  याण करणा-या िकंवा मानवता आप ीम  य ेसहा य करणा-या अ  य 
कोण  याही उदा  कायास चालना देण.े  

५० 

९ सं थान या वािषक अदंाजप क य तरतुदीत नमदु केलेनसुार सं  थानच े िनयोजीत 
उ ी ांवर खच करण.े  

२५ 

 एकुण :- ४५० 
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    तरी सं थानच े सन २०२०-२१ या आिथक वषाचे आयकर िववरणप  आयकर िवभागाकडे दाखल 
कर याकरीता सन २०२०-२१ चे अखिचत उ  प  न पढुील पाच वषात खच कर  या  या िनयोजनाचा ढोबळ मसदुा 
सोबत जोडून आयकर िववरणप  आयकर िवभागाकडे दाखल कर  याची अिंतम तारीख िद.३१.१२.२०२१ अशी 
आह.े  

  िवभागाचा अिभ ाय :- सं  थानचे आयकर िववरणप  वेळेत िद.३१.१२.२०२१ अखेर दाखल झाल ेनाही तर, 
धमादाय व धािमक  ट  हणनू सं  थानला असले  या आयकर सवलती िमळणार नाहीत. तसेच आिथक वष 
२०२०-२१ मधील अखिचत उ  प  नावर मह म दरान ेआयकर आकारणीची तरतदू आह.े  

तरी आयकर काय ातील तरतूद वये सन २०२०-२१ या आिथक वषातील अखच त उ प ना या 
िविनयोगाबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीची च य प तीने मा  यता िमळणकेामी सिवनय सादर. 

िनणय .३४६/१ आयकर काय ातील तरतूद वये सन २०२०-२१ या आिथक वषातील अखच त उ प ना या 
िविनयोगाबाबत चि य प  दतीने  ताव िनणयाथ सादर कर  यात आला होता. सदर  तावावर 
घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न  याची न द घे  यात आली.         

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

२.  आिथक वष २०२०-२१  या वैधािनक लेखाप र ण अहवालाची न द घेवुन शासनास सादर करणेस 
मा यता िमळणेबाबत. 

 ताव-  महारा  रा य शासनाने ी साईबाबा सं थान िव त यव था िशड  अिधिनयम-२००४ सं थानसाठी लागु केला 
असनु, या अनसुार सं थानचे कामकाज सु  आह.े अिधिनयम-२००४ म  य े कलम १७(२)(ग) मधील 
तरतुदीनसुार, “िव त यव थे या िहशोबाची, रा यशासन िनदश दईेल अशा य कडून पढुील लगतवषातील 
अशा तारखपेयत वािषक लेखाप र ा कर याची  यव था करील. व कलम २९(१) मधील तरतुदीनसुार सिमती, 
या िव त यव थेची आिथक ि थती व जमा खचाचा तपिशल दशिवणारा, िदनांक ३१ माच रोजी सपंणा या 

येक िव ीय वषाचा लेखाप र णाचा अहवाल, तसेच यांना िव त यव थकेडून आिथक साहा य दे यात 
आल े अशा देणगी वीकारणा या सं थांची (सपंणु प यासह) तपिशलवार यादी व असे आिथक साहा य 
माग यामागील उददशे व सहा याची र कम याबाबतची मािहती सोबत जोडले या छाननी सिमतीचा अहवाल, 
यांसह वािषक अहवाल तयार करवनु घेईल आिण या अहवालाची एक त रा य शासनाला व एक त धमदाय 
आयु ाला, या वषा या ३० स  टबर या आत सादर करील ’’ अशी तरतुद आह.े 

    महारा   रा  य िवधी व याय िवभाग यानंी .सासिंव-१०२१/२६०/ . .८३/का.१६ 
िद.२९.०६.२०२१ अ वये मे.के.के.चाणाणी अॅ  ड कं.चाटड अकौटंटस, मुंबई, यांची सन २०२०-२१ या आिथक 
वषाक रता वैधािनक लेखाप र क हणनु नेमणकु कर यास मा यता िदली होती. उपरो  मा यतेस अनसु न 
जा. .एसएसएस/वशी-लेखा/अलेंप/१२२७/२०२१ िद.१२.०७.२०२१ रोजीचे प ा  वये  यांना कायादशे दे  यात 
आला होता.  कायादशेास अनसु न  यांनी आिथक वष २०२०-२१ चे वैधािनक लेखाप र ण पणु केले असनु, 
वैधािनक लेखाप र ण अहवालाची त िद.१८.१२.२०२१ रोजी सं  थानला सादर केली आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय:- अिधिनयमातील तरतुदीस अनसु न सदर अहवालाची न द घेऊन  याची एक त रा य 
शासनाला व एक त धमादाय आयु ानंा सादर करण ेआव  यक आह.े अहवालात िनदशनास आणनु िदले  या 
दोष/अपुततांची दोष दु ती संबंधीत िवभागांकडून क न दोष दु  ती अहवाल तयार कर याची कायवाही हाती 
घे यात येईल. सं  थान अिधिनयम-२००४ मधील कलम २९(२) नसुार दरवष  सं  थानचा वािषक अहवाल 
( शासक य अहवाल व लेखाप र ण अहवाल) ा  त झा  यानतंर श  य ितत  या लवकर रा  य िवधी मडंळासमोर 
ठेवण ेबंधनकारक आह.े तसेच सं  थानच ेआयकर िववरणप  दाखल कर  याची अिंतम तारीख िद.३१.१२.२०२१ 
अशी आह,े  याक रता आयकर स  लागार यांचेमाफत आयकर िववरणप ाची तयारी करण ेआव  यक आह.े  

तरी शासन िनयु  त वैधािनक लेखाप र क म.े के.के. चानाणी अॅ  ड कं.,चाटड अकौटंटस,् मुंबई यांनी 
िद.१८.१२.२०२१ रोजी सादर केले या आिथक वष २०२०-२१ चे वैधािनक लेखाप र ण अहवालाच े
अवलोकन क न न द घणेेस व  याची एक त रा  य शासनास िवधीमडंळा  या अिधवशेनात सभागहृा  या 
पटलावर ठेवणकेामी व एक त धमादाय आयु  त कायालय, मुंबई यांना सादर करणसे मा  यता िमळणकेामी 
सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीची चि य प  दतीन ेमा  यता िमळणेकामी सिवनय सादर. 
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िनणय .३४६/२ आिथक वष २०२०-२१  या वैधािनक लेखाप र ण अहवालाची न द घेऊन शासनास सादर करणेस 
मा यता िमळणेबाबत चि य प  दतीने  ताव िनणयाथ सादर कर  यात आला होता. सदर  तावावर 
घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न त ् याची न द घे  यात आली.        

 (कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०२ सं  थानमधील कायम कमचा-यांना The Payment of Gratuity Act,1972  या तरतुदीनसुार 

उपदानाची  (Gratuity) र  कम अदा करणेबाबत. 
 ताव- अिधिनयम-२००४ मधील कलम (१६) िनयत िदवसा  या लगतपवू , जी  य  ती पवू  या िव  व  त  यव  थे  या 

सेवेत असेल आिण   या  या कामकाजासबंधंात काम करीत असले अशी कोणतीही  य  ती ही, िनयत िदवसा  या 
लगतपूव  ितला जे  वेतन लाग ू होते  याच वेतनावर व सेव  या  याच इतर अटी शत  व शत वर, िनयत 
िदवसापासनू, सिमती  या यं णाखाली, सं  थान िव  व  त  यव  थे  या कामकाजाशी संबंधीत अशा सवेेसाठी नमेनू 
दे  यात आ  याचे व  िनयु  के  याचे मान  यात येईल; आिण सेवे  या अशा शत म  य े रा  य शासना  या पवू 
मा  यतेखेरीज अहीत होईल, अशा रतीने सिमतीकडून कोणताही बदल कर  यात येणार नाही िकंवा अशा 
 य  तीला सेवेतून काढून टाक  यात येणार नाही.  

   कलम २८(१) कायकारी अिधकारी िकंवा सिमती  यां  या कोण  याही कायवाहीच े िकंवा िनणयाच े
 िकंवा आदशेाचे अिभलेख ह,े अशा कायवाहीचा कायदिेशरपणा िकंवा  याखाली िदले  या िनणयाचा अथवा 
 आदशेाचा िबनचकुपणा, कायदशेीरपणा िकंवा औिच  य याबाबत  वत:ची खा ी क न घे  या  या  टीन े
 मागवनू घेण ेव  याची तपासणी करण ेआव  यक व इ  ट आह,े अस ेरा  य शासनास वाट  यास,  यास  तसे करता 
 येईल आणी कोण  याही  बाबतीत असा कोणताही िनणय िकंवा आदशे यात फेरबदल, िवलोपन िकंवा  यावतन 
 केले पािहज े िकंवा तो फेरिवचाराथ पाठिवला पािहजे, अस े रा  य शासनास अढळुन आल ेतर, रा  य शासनास, 
  या माण े आदेश काढता  येईल.”तसेच“संबंिधत प कारांना  प  टीकरण दे  याची संधी दे  यात 
 आ  यािशवाय रा  य शासन, पोट कलम (१) अ  वये कोणताही आदशे दणेार नाही.  
मा.िसटी िस  हील कोट, मुंबई यांचा िद.१६/०४/१९६६ चा आदेश- 

उपरो  त आदेशा  वये सं  थान कमचा-यांना  यां  या सवेे  या  यके वषा  या १५ िदवस इतक  ॅ  यईुटी 
दणेेबाबत िनदिशत केले आह.े 
मा.कामगार आयु  त, नािशक यांचे िद.२/१२/१९९२ रोजीचे प ः 

   “आप  या सं  थेतील कामगार/कमचा-यां  या सवेाशत  महारा   नागरी सवेा िनयम, १९८१  या 
तरतूदी माण ेअसतील व  यांचे सव  टया काटेकोरपण ेपालन कर  यात येत असेल तर सं  थान  या कमचा-यांना 
शासक य िनयमानसुार ॅ  यईुटी दतेा येईल. अ  यथा सं  थान कमचा-यांना The Payment of Gratuity Act 
1972  या तरतूदीनुसार ॅ  यईुटी दे  यात यावी”  
मा.कामगार आयु  त, नािशक यांचे िद.१८/०१/१९९३ रोजीचे प ः 

   “जर सं  थान कमचा-यांना महारा   नागरी सवेा िनयम, १९८१  या तरतुदी पणूपण ेलाग ूनसतील तर 
 यांना पमेट ऑफ ॅ  यईुटी अॅ  ट, १९७२  या तरतदूीनसुार ॅ  यईुटी ावी. सदर अिधिनयमा  या कलम २ (एस) 

म  य ेवेतनाची  या  या िदली असनू  यानसुार वेतनाच ेसं ेत महागाई भ   याचा समावेश होतो अस े  प  ट िलहील े
असनू  यामळेु सं  थान कमचा-यांना ॅ  यईुटी देताना वेतनाच ेसं ेत महागाई भ  ता ध न ॅ  यईुटी काढावी अस ेया 
कायालयाचे मत आह”े 

 मा.  यव  थापन /मा.तदथ सिमतीचे सभेतील िनणयः 
िद.२२-२३/०९/२००१ रोजी  या मा.  यव  थापन मंडळा  या सभेतील िनणय .४१८- 

   एखा ा कमचा-याच े सवेािनवृ  त हो  यापवू च अक  मात िनधन झा  यास  या कमचा-याला  या  या 
सेवािनवृ  तीपयतची उपदानाची र  कम िमळावी व  या  या वारसांना मदत  हावी या हेतनेू िद.२२-२३/०९/२००१ 
रोजी झाले  या मा.  यव  थापन मडंळा  या सभेतील िनणय .४१८ अ  वये सं  थान  या कायम कमचा-यांसाठी 
एल.आय.सी.पणेु यांचेकडुन पु ॅ  यईुटी योजना The Payment of Gratuity Act 1972  या तरतूदीनसुार 
लाग ुकर  यात आलेली आह.े  
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िद.०४/०७/२०१० रोजी  या मा.  यव  थापन मंडळा  या सभेतील िनणय .५५४- 
   “  तावात नमदु के  या माण ेThe Payment of Gratuity Act 1972 म  य ेझाले  या सधुारेण माण े

कमचा-यांना ावी लागणारी उपदानाची कमाल मयादा .१० ल  पयत मा  वाढिव  यात आ  यामळु ेिद.२४ म े
२०१० पासनू सेवािनवृ  त होणा-या कमचा-यांना या काय ानसुार उपदान आदा करावी असे ठरल”े 
िद.१३/१२/२०१८ रोजी  या मा.  यव  थापन मंडळा  या सभेतील िनणय .७३१- 

   “यावर सिव  तर चचा होऊन, The Payment of Gratuity Act 1972 म  य ेझाले  या सधुारेण माण े
कमचा-यांना ावी लागणारी उपदानाची कमाल मयादा .२० ल  पावेतो वाढिव  यात आलेली अस  याने, 
िद.२९ माच २०१८ नतंर सं  थान सेवेतून सेवािनवृ  त होणा-या कमचा-यांना या काय ानसुार ॅ  यईुटी र  कम 
आदा करणसे मा  यता दे  यात आली. व  या माण ेशासनास कळिव  यात याव”े   
िद.२८/०८/२०२० रोजी  या मा.तदथ िस मती  या सभेतील िनणय .४२४. 

   “महारा   शासनान े प  .माआअ-१०१९/ . .१३/का-१६, िद.०९ जलैु २०२० चे प ा  वये 
उपदानाची र  कम २० ल पयत वाढिव  याचा सं  थानने महारा   शासनाला पाठिवलेला  ताव अमा  य केलेला 
अस  याने सदरह शासन िनणयाच ेिवरोधात जावनू उपदाना  या रकमेत अशी वाढ करता येणार नाही अस ेसिमतीन े
एकमताने ठरवले. सबब, सदरचा  ताव सवानमुते मा  य कर  यात आला. सदरचा िनणय हा धोरणा  मक 
अस  याने मा.उ  च  यायालयात िस हील अॅ  लीकेशन क न मा  यता घे  यात यावी” 
िद.२९/१२/२०२० रोजी  या मा.तदथ सिमतीच ् या सभेतील िनणय .४५४. 

   “सं  थानमधील कायम कमचा-यांना कोट रिस  हर  या काळापासनू  हणजे, िद.१६.०४.१९६६ पासनू 
The Payment of Gratuity Act, 1972 मधील तरतुदीनसुार उपदान अदा कर  यात यतेे. सं  थानन े  यासाठी 
एल.आय.सी.सोबत एक योजना तयार क न  याम  य े दरवष  अशंदान जमा कर  यात येते. जमा रकमेवार 
एल.आय.सी.  याजही दतेे. मयत कमचा-या  या वारसांना कमचा-यांची उवरीत सवेा गहृीत ध न उपदान अदा 
कर  यात येते. सं  थान कमचारी ह े शासक य कमचारी नाहीत.  यामळु े  यांना रा  य शासनान े कळिव  यानसुार 
शासन िनणय मांकःसिेनव-े२०१९/ . .५८/सवेा-४, िद.०१.०३.२०१९  या प र  छेद ६ माण े .१४ ल  
पयत उपदान लाग ुकरण ेही बाब शासना  या व मा.उ  च  यायालया  या िनदशनास आणण ेगरजेच ेवाटते.  यामळु े
सं  थान कमचा-यांना फायदशेीर अस  याने The Payment of Gratuity Act, 1972 नसुार .२० ल  पयत 
उपदान अदा कर  याची िशफारस कर  यात येत आह.े मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथ ेिस  हील 
अॅ  लीकेशन दाखल करावे व िवधी व  याय िवभागाकडे सिमतीचे िनणयानुसार सधुारीत  ताव सादर कर  यात 
यावा”.  

   तसेच या ि येस कालावधी लागणार अस  याने दर  यानच े काळात सेवािनवृ  त होणा-या  कमचा-
यांना रा  य शासनाने कळिव  यानसुार शासन िनणय मांकःसेिनवे-२०१९/ . .५८/सेवा-४,        
िद.०१.०३.२०१९   या प र  छेद ६ माण े .१४ ल  पयत उपदान अदा कर  यात यावे.”  
िद.०६/०८/२०२१ रोजी  या मा.तदथ सिमती  या सभेतील िनणय .१४५. 

   “यापुव  या करणात िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  याचा िनणय झालेला आह.े असा सी.ए.दाखल 
करताना  याम  य ेशासनाचा नवील जी.आर.मा.उ  च  यायालयाचे िनदशनास आणनू दे  यात यावा.” 
िविध व  याय िवभाग, महारा   शासन िनदश/प - 
१) िद.०४/०२/२०१९: - उपदानाबाबत खालील बाब ची पतूता करणबेाबत कळिवले होते. 

१) सवेा उपदानाची र  कम वाढिव  याचा िनणय  या  या आधारे घे  यात आला  या 
कागदप ांची/िनणया  या ती, 

२) उपदान वाढिव  याचा िनणय घे  यात आला  याबाबतची सिव  तर िटपणी/  प  टीकरण/ 
कारणिममांसा  प  ट करावी, 

३) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या आ  थापनवेरील पद े रा  य शासना  या 
पदांशी समक  आहते िकंवा कस?े या पदांना म.ना.से.(सधुा रत वतेन) िनयम, २००९ मधील 
तरतूदी लाग ुकर  यात यतेात िकंवा कसे यासंदभातील  पटीकरण सादर कर  यात याव.े  

२) िद.०९/०७/२०२०:- उपदानाबाबत िव  त िवभाग शासन िनणय मांकःसेिनव-े२०१९ . .२८/सवेा-४  
िद.०१.०३.२०१९  या प र  छेद ६ म  य े नमदू तरतुदीनसुार आव  यक ती कायवाही करणबेाबत कळिव  यात 
आलेले आह.े 
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३) िद.२०/०७/२०२१: 
१) उपदानाबाबत िद.०९.०७.२०२० रोजीचे प  या ारे अिध मीत कर  यात यते आह.े  
२) The Payment of Gratuity Act, १९७२ (Amendment) Act, २०१८ (Act No.१२ 
of २०१८) अ  वये झाले  या दु  तीनसुार क  शासना  या म व रोजगार मं ालयान े िद.२९ माच, 
२०१८ रोजी िनगिमत   केले  या अिधसचुनेतील तरतुदीनसुार ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  येथील कायम अिधकारी/कमचारी यांना र  कम .२० लाख मा  मयादपेयत 
उपदान अदा  करता येईल.”  

मा.उ  च  यायालय यांचा िद.०४/१०/२०२१ रोजीचा आदेश:- The pending Civil Applications for 
seeking permission of this Court for various purposes also stand disposed off, with the 
rider that all issues put forth in the Civil Applications may be taken up by the new 
committee after 19.10.2021, subject to there being no legal impediment. 
मा.सव  य  यायालय यांचा िद.३०/११/२०२१ रोजीचा आदेश:- In the meantime, we make it 
clear that the Shree Sai Baba Sansthan Manegement Committee (In short “the Committee) 
shall not take any major policy decisions or financial decisions except for routine expences 
for managing day to day affairs of the Committee. 

 तावना- ी साईबाबा सं  थान कमचा-यांना, साधारणतः मा.कोट रिस  हर काळापासनु  हणजेच 
िद.१६.०४.१९६६ पासनु सं  थान कायम कमचा-यांना  यां  या सवेे  या  यके वषा  या १५ िदवस इतक  

ॅ  यईुटी दणेेबाबत आदेश झालेला आह.े  यानंतर मा.कामगार उप आयु  त, नािशक िवभाग, नािशक यांनी 
िद.०२/१२/१९९२ व िद.१८/०१/१९९३ रोजी  या प ा ारे सं  थान कमचा-यांना The Payment of Gratuity 
Act 1972  या तरतूदीनसुार ॅ  यईुटी देणबेाबत अिभ ाय िदला आह.े 

   सं  थानने सन २००१ पासनु सं  थान कमचा-यांसाठी एल.आय.सी.ऑफ इडंीया, पणु े यांची गपृ 
ॅ  यईुटीची योजना लागू केललेी आह.े याकामी सं  थानने एल.आय.सी.ऑफ इडंीया, पणु ेयांचेसोबत सन २००१ 

म  य ेकरार केलेला असनु, करारा माण ेसं  थान, एलआयसीकडे दरवष  अशंदानाची र  कम जमा करत असनु, 
सं  थानचे सवेािनवृ  त कमचा-यांना एल.आय.सी.ऑफ इडंीया, पणु े यांचेकडून येणा-या रकमेनसुार उपदानाची 
र  कम आदा कर  यात येते व मयत सं  थान कमचा-यांना उवरीत सेवेचा कालावधी ( Life Cover) गहृीत ध न 
उपदानाची र  कम िदली जाते. या फंडात आजपयत र  कम .७८ कोटी मा  गुंतवणकु असनु,  यावर 
एल.आय.सी.ऑफ इडंीया, पणु ेयांचेकडून सं  थानला वाष क साधारणतः ७.२०% दराने  याज िमळते.  

 ॅ  यईुटी (उपदान) रकमे  या मयादते क  शासनाकडून वेळोवेळी कर  यात आलेल े बदल व  यानसुार सं  थान 
 यव  थापनाने घतेलेले िनणय व  याअनषंुगाने केले  या प  यवहाराचा तपशील पढुील माण-े 

१) सन २०१०-  
The Payment of Gratuity Act, १९७२ (Amendment) Act अ  वये झाले  या दु  तीनसुार क  
शासना  या म व रोजगार मं ालयान,े िद.२४ म,े २०१० रोजी िनगिमत केले  या अिधसचुनतेील तरतुदीनसुार 

ॅ  यईुटी रकमचेी कमाल मयादा .३.५० लाखव न .१० लाख पयत वाढली.  यास अनसु न, सं  थान कमचा-
यां  या ॅ  यईुटी  या कमाल मयादते तशी वाढ करणबेाबत िद.०४/०७/२०१० रोजी झाले  या मा.  यव  थापन 
मंडळा  या सभेतील िनणय .५५४ अ  वये मा  यता िमळाललेी आह.े   
२) सन २०१८-  
अ) The Payment of Gratuity Act, १९७२ म  य े सन २०१८ साली झाले  या बदलानुसार (Act 
No.१२ of २०१८) क  शासना  या म व रोजगार मं ालयान े िद.२९ माच, २०१८ रोजी िनगिमत केले  या 
अिधसचुनेतील तरतुदीनसुार िद.२९ माच, २०१८ पासनु ॅ  यईुटी रकमेची कमाल मयादा .१० लाखव न .२० 
लाख पयत वाढली.   यास अनसु न जे सं  थान कमचारी िद.२९/०३/२०१८ नंतर सं  थान सेवतेून सवेािनवृ  त 
होतील  या कमचा-यांना उपरो  त तरतुदीनसुार ॅ  यईुटीची र  कम आदा कर  यास मा  यता दे  यात आली व 
 या माण ेशासनास कळिव  यात यावे असा िद.१३/१२/२०१८ रोजी  या मा.  यव  थापन मंडळा  या सभेत िनणय 
.७३१ झालेला आह.े   

आ) मा.  यव  थापन िस मती  या िनणयास अनसु न नवीन तरतुदीनसुार िद.२९/०३/२०१८ ते माह े माच 
२०२० पयत ६० सं  थान सवेािनवृ  त/मयत कमचा-यांना उपदानाची र  कम आदा कर  यात आललेी आह.े 
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३) सन २०१९- 
 मा.िवधी व  याय िवभाग यांनी िद.०४/०२/२०१९  या प ा  वये सं  थानला काही बाब ची पतुता करणबेाबत 
कळिवले होते.  यास अनसु न सं  थानने िद.३० ऑग , २०१९ चे प ा  वये पतुता केली. 
४) सन २०२०- 
अ) शासन प  िद.०९/०७/२०२०- उपदानाबाबत िवधी व  याय िवभागाने िव  त िवभाग शासन िनणय 

मांकः सिेनव-े२०१९ . .२८/सेवा-४ िद.०१.०३.२०१९  या प र  छेद ६ म  य ेनमदू तरतुदीनसुार आव  यक ती 
कायवाही करणबेाबत कळिवले आह.े (र  कम .१४ लाख पयत उपदानाची र  कम आदा करणबेाबत) 
आ) िद.२८/०८/२०२० रोजी झाले  या सं  थान  या मा.तदथ सिमती  या सभपेढुे  ताव िनणयाथ सादर 
केला असता,  यावर िनणय .४२४ अ  वये, सं  थानने उपदानाची र  कम .२० ल  पयत वाढिव  याचा 
सं  थानने महारा   शासनाला पाठिवलेला  ताव अमा  य केलेला अस  याने सदरह शासन िनणयाच े िवरोधात 
जावनू उपदाना  या र  कमते अशी वाढ करता येणार नाही असे सिमतीने एकमताने ठरवले. सबब, सदरचा  ताव 
सवानमुते मा  य कर  यात आला. सदचा िनणय हा धोरणा  मक अस  याने मा.उ  च  यायालयात िस  हील 
अॅ  लीकेशन क न मा  यता घे  यात यावी अस ेठरल.े तथािप, मा.तदथ सिमती  या िनणयानसुार सं  थानच े िवधी 
िवभागाकडून याकामी िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात आलेले नस  याचे समजते. 

 िद.२८/०८/२०२०  या मा.तदथ सिमती  या िनणयास अिधन राहन ९५ सं  थान सेवािनवृ  त कमचा-यांना 
शासना  या िद.०९/०७/२०२०  या प ानसुार र  कम .१४.०० ल  पयत उपदानाची र  कम आदा कर  यात 
आलेली /येत आह.े 
इ) िद.२९/१२/२०२० रोजी  या मा.तदथ सिमती  या सभेत सं  थान कमचारी ह ेशासक य कमचारी नाहीत. 
 यामळेु  यांना .१४ ल  पयत उपदान आदा करण े ही बाब यो  य ठरणार नाही असे शासना  या व मा.उ  च 
 यायालया  या िनदशनास आणण ेगरजेचे आह.े तसेच The Payment of Gratuity Act, 1972 नसुार .२० 

ल  पयत उपदान सं  थान कमचा-यांना आदा करण े फायदेशीर अस  याने तशी िशफारस कर  यात आली. 
या माण ेमा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यथे ेिस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कराव ेव िवधी व  याय 
िवभागाकडे सिमतीच ेिनणयानसुार सधुारीत  ताव सादर कर  यात यावा”. असे ठरले. 
५) सन-२०२१-  
अ) िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांनी िद.२०/०७/२०२१ प ा  वये,  यांचे 
१) िद.०९/०७/२०२० चे प  अिध मीत कर  यात येत आह ेतसेच  
२) सं  थान कमचा-यांना The Payment of Gratuity Act, १९७२ (Amendment) Act, २०१८ 
(Act No.१२ of २०१८) अ  वये झाले  या दु  तीनसुार क  शासना  या म व रोजगार मं ालयाने िद.२९ माच, 
२०१८ रोजी िनगिमत केले  या अिधसचुनेतील तरतुदीनसुार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  येथील 
कायम अिधकारी/कमचारी यांना र  कम .२० लाख मा  मयादपेयत उपदान अदा करता येईल असे कळिवल े
आह.े  
आ) मा.तदथ सिमती  या िद.०६/०८/२०२१  या सभेत सवेािनवृ  त सं  थान कमचा-यां  या उपदाना  या 
 रकमेबाबत Civil Application दाखल कर  याचा िनणय यापवू  झालेला असनू C.A.दाखल करताना 
 शासना  या उपरो  त प ा ामाण े(G.R.) मा.उ  च  यायालया  या िनदशनास आणनू देणचेे ठरले होते.  
  तथािप, मा.तदथ सिमती  या िनणयानुसार सं  थानचे िवधी िवभागाकडून याकामी िद.२५/११/२०२१ 
 पयत िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात आलेले नस  याचे समजते.  यानतंर मा.सव  च  यायालया  या 
 िद.३०/११/२०२१  या आदेशा  वये नवीन मा.  यव  थापन सिमती अि त  वात आलेली असनू  या सिमतीला 
 स  या धोरणा  मक व आिथक िनणय घे  याची मभुा दे  यात आललेी नाही.  
िवभागाचा अिभ ायः- िद.१३/१२/२०१८  या मा.  यव  थापन मंडळा  या सभेतील िनणयानुसार ॅ  यईुटी 
रकमचेी कमाल मयादा .१० लाखाव न .२० लाखापयत के  यान े  या माणात एल.आय.सी.पणु े यांचेकडे 
सं  थान कमचा-यांची अशंदानाची र  कम भर  यात आललेी आह े व एल.आय.सी.पणु े यांनीही सं  थान            
कमचा-यांची उपदानाची र  कम नवीन सु ानसुार ( .२० लाख) पाठिवललेी आह.े   या माण े संबंिधत 
सु वाती  या ६० सेवािनवृ  त कमचा-यांना .२० लाखा  या सु ानसुार आदाही कर  यात आली आह.े 

    यानंतर मा  माह े माच-२०२० ते आजतागायत सेवािनवृ  त झाले  या ९५ कमचा-यांना उपदानाची 
र  कम १४ लाखांचे सु ानसुार आदा कर  यात आलेली /येत आह.े आता शासनाने  यांचे िद.२०/०७/२०२१ रोजी 
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प ा  वये िद.०९/०७/२०२० चे प  अिध मीत कर  यात येत असलेब ल व सं  थान कमचा-यांना उपदानाची 
र  कम (पवु माण)े  हणजेच The Payment of Gratuity Act 1972 अ  वये आदा करणबेाबत कळिवले 
आह.े  यामळेु आता पवु पमाणचे र  कम .२० लाखाचं े सु ानसुार उपदाना  या फरकाची र  कम आदा करावी 
लागेल. उपदानाची र  कम .२० लाखा  या सु ानसुार आदा कर  याचा िनणय यापवू  या  यव  थापन सिमती  या 
सभेत पा रत झालेला आह.े  यामळेु आता यावर कुठ  याही धोरणा  मक िनणय घे  याची आव  यकता नाही असे 
वाटते. सदरची बाब ही िनयमीत खचाची आह.े  यामळेु सेवािनवृ  त सं  थान कमचा-यांचा तगादा िवचारात घतेा, 
शासना  या प ा माण े कायवाही कर  यासाठी मा.  यव  थापन सिमती  या अवलोकनाथ व न द घे  यासाठी 
ठेवणकेामी सदरचा  ताव आय  या वेळचा िवषय  हणनू सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े 

 ताव/मागणीः- िवभागा  या अिभ ायम  य े नमदु केले माण,े शासनान े  यांचे िद.२०/०७/२०२१ रोजीचे 
प ा  वये िद.०९/०७/२०२० चे प  अिध मीत कर  यात येत असलेब ल व सं  थान कमचा-यांना उपदानाची 
र  कम (पवु माण)े  हणजेच The Payment of Gratuity Act 1972 अ  वये आदा करणबेाबत कळिवल े
अस  याने, आता पवु पमाणचे उपदानाची र  कम आदा करण े ही बाब धोरणा  मक िनणयाची नस  याने तसचे 
िनयमीत खचाची अस  यान,े सेवािनवृ  त सं  थान कमचा-यांचा तगादा िवचारात घतेा शासना  या प ा माण े
(र  कम .२० लाख मा  या कमाल मयादपेयत) कायवाही कर  यासाठी मा.  यव  थापन सिमती  या सभेपढु े
अवलोकनाथ व न द घे  यासाठी सिवनय सादर. 

िनणय .३४७ यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.शासनाने िद.२०.०७.२०२१ रोजीचे प ा  वये मा  यता िद  यानुसार  
सं  थानमधील कायम कमचा-यांना The Payment of Gratuity Act,1972  या तरतुदीनसुार 
उपदानाची  (Gratuity) र  कम अदा करणेस मा  यता दे  यात आली. 

 (कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०३ १. सन २०२२ करीता बंुदी लाडू, सटुी बंुदी (गरज भास  यास) व बफ  साद बनवुन पॅिकंग करणे 

इ  यादी कामांसाठी नवीन ठेकेदार िनयु  तीची ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व २. ई-िनिवदा ि  ि या 
पुण होईपयत स  या िनयु  त केले  या ठेकेदारास आहे  याच अटी शत वर आहे  याच दराने मुदतवाढ 
देणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम, २००४ मधील 
कलम २१(१घ) म य,े ी साईभ  तांना जेवण परुिवण ेव अ  नछ  चालिवण ेअसे नमदू आह.े  
(अ)  तावना– ी साईभ  तानंा मोतीचरु लाडु साद, सटुी बुदंी साद तसेच बफ  साद इ. पदाथ लाडु व 
बफ  साद िनिमती िवभागाकडुन बा ोत ठेकेदारामाफत उ   या मजुरी दराने तयार क न घतेले जातात.  सन 
२०२१ करीता, स या  जा. . एसएसएस/लाडु साद/२८९०/२०२०, िदनांक ३० िडसबर,२०२० रोजीच े
कायादशेा  वय,े िद यशोधरा मिहला स हकारी औ ोिगक उ पादक सं  था, नािशक यांना िदनांक ०१ जानेवारी, 
२०२१ पासनू उ   या मजरुी दरान ेलाडु, सटुी बुंदी व बफ  साद तयार क न पॅिकंग क न दे  याचा बा ोत 
ठेकेदार हणनू ठेका देणते आलेला आह.े सदर ठे याची मदुत िदनांक ३१ िडसबर, २०२१ रोजी संपत आह.े  

 यास अनसु न, मा. तदथ सिमतीचे िदनांक ३१ जलैु, २०२१ रोजीचे सभतेील िनणय . ९५ अ वय,े 
ये या सन २०२२ करीता (िदनांक ०१ जानेवारी, २०२२ ते ३१ िडसबर, २०२२ या कालावधीसाठी) लाडु व गरज 
भास  यास मोफत सटुी बुंदी साद तसचे बफ  साद उ  ते मजरुी दरान े / प  दतीन े बनिवण े इ. कामासाठी            
ई-िनिवदा कािशत करणकेामी व सदरचे काम उ   या मजरुी प  दतीन े दणेेकामी येणा-या खचास मा  यता 
िमळालेली असनू, सदरचे काम अदंाजीत खचाची र कम पये ०१.५० कोटी मा चे असलेन ेमा.उ च यायालय, 
मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद याचंेकडेस िदवाणी अज सादर करणबेाबत सदरह िनणयात िनदशीत करणते आलेले 
आह.े  

सदरह िनणयानसुार, सं थानाच ेिवधी िवभागामाफत अडॅ. अिनल बजाज, औरंगाबाद यांना िवषयांिकत 
तावाचे अनषंुगाने मा. उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे िदवाणी अज दाखल करणबेाबत िदनांक 

२३ ऑग , २०२१ रोजी प  दणेेत आले होते. तथा पी, कायदशेीर बाब या गुतंागुंतीमळेु िदवाणी अजाबाबतची 
कायवाही अ ापपावेतो लंिबत आह.े  
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आता िद.०३/१२/२०२१ रोजीपासनु मा. शासन िनयु  मा.  यव  थापन सिमतीन े ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव था, िशड चा पदभार ि वकारलेला आह,े . िवधी अिधकारी यांचेशी झाले  या चचनसुार, भ ांना 
लाडू व बफ  साद ही सिुवधा उपल ध क न ावयाचे काम व या कामकाजासबंंधीत ताव हा सदरह काम 
िनयिमत कामकाजाचा भाग अस यान,े मा. उ च यायालय, मुंबई खडंपीठ औरंगाबाद यांची मा यता घणेेची गरज 
राहणार नाही, असे मत पडले.  

आता, िवषयांिकत तावाचे अनषुंगान,े स या कायरत असणारे बा ोत ठेकेदाराची मदुत िदनांक 
३१ िडसबर, २०२१ रोजी सपंु ात येत अस यान,े याकामी ई-िनिवदा ि या राबवनू, ती अिंतम होऊन, कायादशे 
दणेेस आता िवलंब होणार आह.े    
(ब) िवभागाचा अिभ ाय - 
(०१) उपरो  त नमदु प रि थती पाहता, िवषयांिकत तावाच े अनषंुगाने मा. शासनाचे अिधकृत 
संकेत थळावर ई-िनिवदा िस द करण,े यासंबंिधत तांि क व यावसाियक िनिवदा उघडण,े यनूतम दरधारकाची 
िनवड क न यास अिंतम कायादशे देण े आिद बाब साठी बराचसा कालावधी लागणार आह,े यामळेु स या 
कायरत असणारे बा ोत ठेकेदार िद यशोधरा मिहला सहकारी औ ोिगक उ पादक सं था, नािशक यांना िदनांक 
३० िडसबर, २०२० रोजीच े कायादशेात नमदु केले या मंजरू दरानसुार आिण आह े याच अटी-शत वर नवीन 
ठेकेदाराची नमेणकू ि या पणू होईपावेतो मुदतवाढ देता येईल व नवीन ठेकेदाराची िनयु  ती झालनेतंर सदर 
ठेकेदाराची मदुतवाढ आपोआप सपंु  टात येईल.  
(०२) िवषयांिकत तावाचे अनषंुगान,े स  या कायरत असणा-या ठेकेदारांस मदुतवाढ िद  यानंतर दर यानच े
कालावधीत ई-िनिवदा ि या राबवनू, पा  िनिवदाधारकांस अिंतम कायादशे देता येईल असे मत आह.े  
 (क) िवभागाचा ताव – 
 उपरो  िवषयांस अनसु न, प र छेद अ व ब म ये नमदू केले या सिव तर िववेचनास अनसु न,   
(०१) िवषयांिकत तावाचे अनषंुगान े मा. शासनाच े अिधकृत संकेत थळावर ई-िनिवदा िस द करण,े 
यासंबंिधत तांि क व यावसाियक िनिवदा उघडण,े यनूतम दरधारकाची िनवड क न यास अिंतम कायादशे दणेे 

आिद बाब साठी बराच कालावधी लागणार आ  यान े स या कायरत असणारे बा ोत ठेकेदार िद यशोधरा 
मिहला सहकारी औ ोिगक उ पादक सं था, नािशक यांना िदनांक ३० िडसबर, २०२० रोजीचे कायादशेात नमदु 
केले या मंजरू दरानसुार आिण आहे याच अटी-शत वर, नवीन ठेकेदाराची नमेणकू ि या पणू होईपावेतो िकंवा 
िदनांक ३१ माच, २०२२ अखेर ०३ मिहने यापैक  जे अगोदर घडेल तो पावतेो मदुतवाढ दणेेस मा यता असावी.  
(०२) तसेच दर यानच े कालावधीत, िवषयांिकत तावाचे अनषंुगान,े चिलत प दतीने ई-िनिवदा ि या 

शासक य तरावर सु  करणसे आिण याकामी करावयाची िस द करावयाची जािहरात व इतर अनषंुिगक 
कामकाज पूण करणसे आिण यासाठी येणारे सवसमावेशक अनषंुिगक खचास मा यता असावी.  

तरी उपरो  प र छेद क मधील बाब मांक ०१ व ०२ यास मा यता िमळणकेामी सदरचा ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढेु िनणयाथ सादर.  

िनणय .३४८ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२२ करीता बुंदी लाडू, सटुी बुंदी (गरज भास  यास) व बफ  साद 
बनवुन पॅिकंग करणे इ  यादी कामांसाठी नवीन ठेकेदार िनयु  ती करणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा 

ि या राबिवणेस व  याकामी येणा-या सवसमावेशक अनुषंिगक खचास सवानुमते मा यता दे  यात 
आली.  

तसेच याकामी स या कायरत असणारे बा ोत ठेकेदार िद यशोधरा मिहला सहकारी 
औ ोिगक उ पादक सं था, नािशक यांना िदनांक ३० िडसबर, २०२० रोजीचे कायादेशात नमुद 
केले या मंजूर दरानुसार आिण आहे याच अटी-शत वर नवीन ठेकेदाराची नेमणूक ि या पूण 
होईपावेतो िकंवा िदनांक ३१ माच, २०२२ अखेर यापैक  जे अगोदर घडेल तो पावेतो मुदतवाढ देणेस 
सवानुमते मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा 
िवषय नं.०४ साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी क  हर, धुणे व इ  ी करणे, 

टॉवेल धुवून ायर करणे, सोलापूर चादर धुणे, चादर (  लकेॅट) धुणे व गादी  या खोळी धुणेकामी            
ई-िनिवदा ि या राबवून नवीन कॉ  ॅ  टरची नेमणूक होईपावेतो आहे  याच मागील वषाचे दरात 
मुदतवाढ देणेबाबत. 

 ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४:-२१(१)(ग) “ भ  तानंा मिंदरात दवेते  या 
दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धिमक सवेा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े” व (२) पोट-
कलम(१)(ख) “भ  तांना राह  याक र ता व वापर कर  याक र ता िव ामगहृ ेबांधण ेव  याची दखेभाल करणे.” 

   तावनाः- चे दशनासाठी रा  यभरातून, दशेभरातून, दशे िवदशेातनू येणा-या साईभ  तांचे िनवासाच े
सोयीसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  माफत साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा या 
िवभागात साईभ  तांची िनवास  यव  था कर  यात येते. या िवभागातील िनवासी साईभ  तांना अिधकािधक चागंली 
सेवा सिुवधा उपल  ध  हावी याकरीता साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागातील खो  यांमधील 
बेडशीट, उशी क  हर धणू/ेइ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े सोलापरू चादर धणु,े चादर धणु े ( लॅकेट) व 
गादी  या खोळी धणुचे ेकामे आऊटसोस लॉ  ी ठेकेदाराकडून क न घेतले जातात.  

    सन २०२०-२१ मधील िद.०१/०१/२०२१ ते िद.३१/१२/२०२१ अखेर एक वषासाठी साईआ म 
भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागातील लॉ  ी कामाचा मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती िद.११/१२/२०२० 
रोजीच े सभेतील िवषय न.ं७६ िनणय .५२८ अ  वये दोन िन  नतम दरधारक १) गु कृपा लॉ  ी, िशड  यांना 
जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईआ म/२८९३/२०२० िद.३१/१२/२०२० अ वये व २) घर दा वॉिशग कंपनी िशड  
यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईआ म/२८९४/२०२० िद.३१/१२/२०२० अ वये खालील को  टकात दशिवले 

माण ेकायादशे दे  यात आललेा आह.े  
 

१) गु कृपा लॉ  ी, िशड  खालील माण ेकपड्यांकरीता िन  नतम दर ा  त झाले  
अ.न ं कपड्यांचा तपशील गु कृपा लॉ  ी, िशड    

ती नग दर . (सवकरासह) 
१ बेडशीट धवुनू इ  ी करण े ३.५० 
२ उशी क  हर धवुनू इ  ी करण े १.५० 
३ चादर धणेु (  लॅकेट) ६.३० 

४ गादी  या खोळी धणु े ७.७५ 

 
२) घर दा वॉिशंग कंपनी िशड  यांच ेखालील माण ेकपड्यांकरीता िन  नतम दर ा  त झाले  

अ.न ं कपड्यांचा तपशील घर दा वॉिशंग कंपनी, िशड   
ती नग दर . (सवकरासह) 

१ टॉवेल धवुनू ायर करण े ३.०० 
२ सोलापरू चादर धणेु ८.०० 

     तावः- साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी क  हर धणेू व इ  ी 
करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े सोलापरू चादर धणु,े चादर धणु े (  लॅकेट), गादी  या खोळी धणेुच ेकाम े करत 
असले  या लॉ  ी कॉ  ॅ  टर १) गु कृपा लॉ  ी, िशड  व २) घर दा वॉिशग कंपनी िशड  यांचा कायादशेाचा 
कालावधी िद.०१/०१/२०२१ ते िद.३१/१२/२०२१ अखेर असनू, सदर कालावधी िद.३१/१२/२०२१ रोजी 
संपु  टात येणार अस  यान,े साईभ  तांना दे  यात यते असलेली लॉ  ी सेवा सिुवधाम  य ेगैरसोय होऊ नये. यासाठी 
सन २०२१-२२ मधील िद.०१/०१/२०२२ ते िद.३१/१२/२०२२ करीता नवीन कॉ  ॅ  टरची नेमणकू करणकेामी 
न  याने दिनक वतमान प ात ई-िनिवदा जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणे व  याकामी येणा-या खचास 
मा.तदथ     (Ad-hoc) सिमतीची चि य प  दतीने िद.२०/११/२०२१ रोजी मा  यता िमळाललेी असनू, ई-िनिवदा 
मसदुा तयार क न सदर मसदुा द  तऐवज तपासणी सिमतीकडून तपासणी करणते येत आह.े ई-िनिवदा ि या 
रािब वणसे कालावधीत लाग  यास तसेच स  या कायरत असले  या लॉ  ीधारकांचा लॉ  ी कामाचा कायादशे 
िद.३१/१२/२०२१ रोजी सपंु ात येत अस  यान,े कायादशेातील अट .३७ “पढुील वषासाठी नवीन ठेकेदाराला 
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कायादशे पारीत होऊन नवीन ठेकेदाराने काम सु  करेपयत आपणास आह े याच मंजरू दरात काम क न दणेे 
बंधनकारक आह.े कोण याही कारची दरवाढ िदली जाणार नाही.” अशी अट नमदू असनू, साईआ म 
भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी क  हर धणू ेव इ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े 
सोलापरू चादर धणु,े चादर( लॅकेट) धणेु व गादी  या खोळी धणुकेामी ई-िनिवदा ि या पणु होईपावेतो स  याचे 
लॉ  ीधारक  १) गु कृपा लॉ  ी, िशड  व २) घर दा वॉिशग कंपनी िशड  यांचेकडून आह े  याच मागील मंजरू 
दरात तसेच अटी शत नसुार िद.३१/०१/२०२२ पयत अथवा ई-िनिवदा ि या पणु होऊन कायादशे दईेपावेतो 
यापैक  जे अगोदर होईल तोपयत मदुतवाढ कायादशे दऊेन कामे क न घतेा येईल. 

    साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील िद.०१/०१/२०२१ ते िद.३१/०३/२०२१ अखेर तीन 
मिह  यांम  य े .३,९३,७२६/- एवढा खच झाललेा आह.े याचा तपशील खालील माण ेआह.े 

अ.न ं मिहना गु कृपा लॉ  ी िशड  व घर दा वॉिशगं कंपनी िशड  बील र  कम पये. एकूण र  कम पय े
साईआ म भ  तिनवास साईधमशाळा 

०१ जानेवारी-२०२१ १,९७,२४० - १,९७,२४० 
०२ फे वुारी-२०२१ १,२१,२६४ - १,२१,२६४ 
०३ माच- २०२१ ७५,२२२ - ७५,२२२ 

एकूण ३,९३,७२६ - ४,३८,७२६/- 
    माह ेएि ल-२०२१ पासनू कोरोना िवषाणू  या ादभुावामळेु सव िनवास  थाने बदं कर  यात आले होते. 

मदुतवाढ दणेेकामी माह ेजानेवारी -२०२१ ते माच २०२१ या तीन मिह  यात झाललेा खच .३,९३,७२६ असून, 
 हणजेच दरमहा सरासरी अदंाजे .१,३१,२४२/- खच अपेि त आह.े तसचे साईधमशाळा िवभागाकडे सदर 

कायादशेा  या कालावधीत को  हीड सटर अस  यान े  यािठकाणी कोणताही लॉ  ी खच झालेला नाही.  
  िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ायः- 

१) सन २०२०-२१ मधील िद.०१/०१/२०२१ ते िद.३१/१२/२०२१ या कालावधीकरीता दे  यात 
आले  या लॉ  ी कामाचा कालावधी िद.३१/१२/२०२१ रोजी संपु  टात यते अस  यान,े सन २०२१-
२२ मधील िद.०१/०१/२०२२ ते िद.३१/१२/२०२२ या कालावधीकरीता ई-िनिवदा ि या रािब वणते 
येत असनू, साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी क  हर धणू ेव इस ् ी 
करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े सोलापरू चादर धणेु, चादर( लॅकेट) धणेु व गादी  या खोळी धणुकेामी 
ई-िनिवदा ि या राब वनू नवीन ठेकेदाराची नेमणकू होईपावतेो स  याचे लॉ  ीधारक १) गु कृपा 
लॉ  ी, िशड  व २) घर दा वॉिशग कंपनी िशड  यांचेकडून आह े  याच मागील मंजूर दरात व अटी 
शत नसुार िद.३१/०१/२०२२ पयत अथवा ई-िनिवदा ि या पणु होऊन कायादशे दईेपावतेो यापैक  जे 
अगोदर होईल तोपयत मदुतवाढ कायादशे देऊन लॉ  ीचे काम क न घेणसे मा  यता असावी. 

२) साईआ म भ  तिनवास िवभागाकरीता दरमहा सरासरी अदंाज े .१,३१,२४२/- (अ री .एक लाख 
एकतीस हजार दोनशे बचेाळीस मा ) व साईधमशाळा िवभागाकडे को  हीड सटर अस  यान,े 
 यािठकाणी चाल ूकायादशे कालावधीत खच झालेला नाही. मा  मदुतवाढ कालावधीत लॉ  ीचे काम 

क न  यावयाच े झा  यास दरमहा सरासरी अदंाजे .१५,०००/- (अ री .पंधरा हजार मा ) अशा 
एकि त एकूण र कम .१,४६,२४२/- (अ री .एक लाख शेहचेाळीस हजार दोनश े बेचाळीस मा ) 
या येणा-या अपेि त खचास मा  यता िमळावी. 

    उपरो  त  तावीत केले माण े ०१, व ०२ बाब स मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळणकेामी 
सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे सादर. 

िनणय .३४९ यावर सिव  तर चचा होऊन, साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी 
क  हर, धुणे व इ  ी करणे, टॉवेल धुवून ायर करणे, सोलापूर चादर धुणे, चादर (  लकेॅट) धुणे व 
गादी  या खोळी धुणेकामी स  या कायरत असलेले लॉ  ीधारक गु कृपा लॉ  ी, िशड  व घर दा 
वॉिशंग कंपनी, िशड  यांना मागील मजूंर दरात व अटी शत नुसार िद.३१.०१.२०२२ पयत अथवा  ततु  

 करणी राबिवणेत येत असलेली ई-िनिवदा ि या पुण  होऊन नवीन लॉ  ीधारकास कायादेश 
देईपावेतो यापैक  जे अगोदर होईल तो पयत मुदतवाढ दे  यास सवानुमते मा  यता दे  यात आली.                                                  

(कायवाही- साईआ म भ  तिनवास/साईधमशाळा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा 
िवषय नं.०५ शासन िनणय व प रप के वाचन – 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या सं  थान  या आ  थापनेवरील पा  असणा-या  थायी 
(कायम) व अ  थायी (कं ाटी) कमचा-यांना सन २०२०-२१ वषाकरीता िदपावली िनिम  त सानु ह 
अनुदान मंजूर कर  याबाबत. 

िनणय .३५० ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या सं  थान  या आ  थापनेवरील पा  असणा-या  थायी 
(कायम) व अ  थायी (कं ाटी) कमचा-यांना सन २०२०-२१ वषाकरीता िदपावली िनिम  त सानु ह 
अनुदान मंजूर करणेबाबत शासन िनणय मांक सांसिव १०२१/७३४/ . .२१५/का.१६, िद.३ नो  हबर, 
२०२१ चे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०६ मौजे िनमगाव-को हाळे येथील गट न.ं १८३ पै. म ये ी साईबाबा शै िणक सकुंल क  प बांधकाम 

करणे कामाचे ठेकेदार मे.  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट ा.िल.,पुणे यांचे क  पाचे कामासाठी 
मुदतवाढ मागणीबाबत.    

 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद : अिधिनयमा  या कलम 
१७ मधील पोट कलम (१)  या खंड (ढ) अ  वये सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईल िकंवा तस े
कर  यास सहा य करील, तसेच, िशड  येथे व अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील, अशी तरतूद आहे. 

 तावना:-  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .४४ नसुार ठेकेदार म.े 
 याती इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट ा.िल.,पणु े यांना कायादशे दे  यात आला असनु सदरह कामाचा तपिशल 

खालील माण े–  
 

१  कामाच ेनांव मौजे िनमगाव को-हाळे गट नं.१८३ म  य े ी साईबाबा शै िणक संकुल क  प उभारणे. 
२. ठेकेदार मे.  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट ा.िल.,पणु े
३. मंजरू िनिवदा र  कम .२१८/- कोटी.  
४. कायादशे . व िदनांक १) जा.न.ं५६३६/२०१९ िद.०८/०३/२०१९ 

२) जा.न.ं१६९०/२०१९ िद.०३/०८/२०१९ 
५. काम सु  कर  याचा  िदनांक २३/०३/२०१९. 
६. काम पणू कर  याचा कालावधी  १८ मिहने (िद.२२/०९/२०२० अखेर) 
७. थम मदुतवाढ  ०६ मिहने (िद.२२/०३/२०२१ अखेर) मा. तदथ सिमतीच े  िद.११/१२/२०२१ रोजीच े

सभेतील िनणय .४९३  
८. ि दतीय मदुतवाढ ०६ मिहने (िद.२२/०९/२०२१ अखेर) मा. तदथ सिमतीचे  िद.३१/०७/२०२१ रोजीचे 

सभेतील िनणय .७९ 
७. कामाची 

स ि थती  
 इिं लश मेिडयम  कूल इमारत, क  या िव ा मंिदर इमारत, किन  ठ व व र  ठ महािव ालय, 
 पोट कॉ  पले  स व ि विमगं पलु - या इमारत ची सव कामे पणु करणते आलेली आह.े 
 प रसर िवकास – प रसर िवकासाची िनिवदनेसूार सव कामे व एस.टी.पी. ते ना  या पयत ेनेज 
लाईन जोडणचे ेकाम पणु झाले आहते.   
 ऑडीटोरीयम - या इमारत ची सव काम े पणु करणते आलेली असनू फायर फायट ग व 
िव तुीकरणाचे कामांसाठी लावणते आलेले  कॅफो  ड ग काढणचेे काम सु  आह.े  

 
ी साईबाबा शै िणक सकुंल क  पास करारना  यानसुार काम पणु कर  यासाठी १८ मिहन े

िद.२३/०३/२०१९ ते िद.२२/०९/२०२० असा कालावधी दणेते आलेला होता. तसचे रा  यात कोरोना साथी  या 
ादभुावामळेु कं ाटदाराना चालू कं ाटाबाबत सोसा  या लागत असले  या अडचण  संदभात उपाययोजना व 

सहा य करण ेिवषयीच ेमहारा   शासन, िव  त िवभागाचे िद.२९/०७/२०२० रोजीचे शासन िनणयानसूार ठेकेदार 
यांना क  पाचे उवरीत काम पणू करणसेाठी कोणतीही दरवाढ न दतेा सहा मिहने िद.२२/०३/२०२१ या 
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कालावधीकरीता मदुतवाढ दे  यास मा. तदथ सिमतीचे िद.११/१२/२०२० रोजीच ेसभेपुढे  ताव सादर करणते 
आला होता सदरह सभेतील िनणय .४९३ अ  वये खालील माण ेिनणय संमत करणते आला आह.े  

“…यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे िनमगाव को-हाळ े येथील गट नं.१८३ पै.म  य े ी साईबाबा 
शै िणक कॉ   ले  सचे बांधकाम करण ेकामाचे ठेकेदार मे.  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  स  टंट ा.िल., पणु ेयांच े

क  पाचे कामास कोणतीही दरवाढ न दतेा सहा मिहने कालावधीकरीता मदुतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात 
आली.” 

ठेकेदार म.े  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट ा.िल.,पणु ेयांनी  यांचे िद.०९/०७/२०२१ रोजीच ेप ान े
क  पाचे कामास ०६ मिहन े  हणजेच िद.२२/०९/२०२१ पयत मदुतवाढ िमळणबेाबत िवनंती केली होती. 

ठेकेदार यांचे सदरह िवनतंीबाबत मा.तदथ सिमतीचे िद.३१/०७/२०२१ रोजीचे सभेपढु े  ताव सादर करणते 
आला होता. सदरह सभेतील िनणय .७९ अ  वये खालील माण ेिनणय संमत करणते आला आह.े 

“…यावर सिव  तर चचा केली, िद.२२ स  टबर, २०२१ पयत कुठलीही दरवाढ न दे  याचे अटीवर 
मदुतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली, यापुढे कुठ  याही प रि थतीत मदुतवाढ दे  यात येणार नाही.” 

ठेकेदार यांनी आता वरील माण ेसव काम ेपणु केली असनू  यांचे िद.२४/१२/२०२१ रोजीचे प ान ेसदरह 
कामास िद.३१/१२/२०२१ अखेर पयत मदुतवाढ मागणी करणसेाठी खालील माण ेिवनंती केली आह.े 

 “With reference to above subject, the completion date of the project as per above 
work order is 22nd September 2020. However due to Covid- 19 pandemic situation we have 
got extension of one year. As per above extension letter (reference 4). The completion date 
of the project was 22nd September 2021. As per our letter mentioned under reference 6 all 
work is completed except Auditorium building. 

We are facing lots of problem to arrange materials & labour to complete the project 
in stipulated time due to Covid-19 pandemic situation. The firefighting work of Auditorium 
building is having two levels & the total roof height is about 21 Meter having entire 
volume of scaffolding about 21000 cubic meter.  

It takes lot of time for shifting of material & erection of scaffolding. Now our all 
work is completed. Only Dismantling of scaffolding is in process. After cleaning the 
Auditorium building will be handover up to 31st December 2021. 

We have obtained lift license from competent authority and load sanction for power 
supply of 630 Kva & power is resumed at the campus. Fire NOC is in process & will get 
the same shortly. 

Hence kindly grant the extension of the project up to 31st December 2021 without 
penalty & issue us the completion certificate of the project.”  

क  पाचे आिकटे  ट डी. ओ. िनकम, पणु े यांनी  यांचे िद.२४/१२/२०२१ रोजीचे प ाने ठेकेदार यांच े
मदुतवाढ मागणीबाबत खालील माण ेअिभ ाय िदलेला आह.े   

“With reference to the above subject and reference letter mentioned under serial 
no.: 1, we had informed Sansthan regarding balance activities of work. Now contractor 
has requested time extension up to 31st December 2021 to complete the said remaining 
work and handing over the complete project vide its letter dated 24.12.2021. 

Following points needs to be considered regarding extension request of the 
contractor. 

We had visited the site on 21.09.2021 and submitted the status of the project as 
below 
1. Contractor completed English Medium School, Kanya Vidya Mandir, Jr & Sr 
college Building, Sport Complex Building, Swimming Pool & all development work before 
22.09.2021. only Auditorium building firefighting & glazing work, etc.. was balance. 
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2. Now contractor completed his all-balance work in all respect. Only Dismantling 
of scaffolding and handing over of Auditorium buildings is in process. 

3. Till today due to COVID-19 the total construction industry has been disturbed in 
respect of supply of material and availability of labour. Our project is delayed due to the 
same reason. Which should be treated as force majeure 

 After considering all above points we recommend the extension up to 31st 
December 2021. The same may please be granted”   

िनिवदतेील पृ  ठ .०५ वरील शत .०७ म  य े Liquidated Damages / Penalty बाबत 
खालील माण ेतरतूद आह.े  

“0.05% of the original signed Contract Value per day for delayed completion. The 
total compensation for delay shall further be subject to an overall maximum of 10% (Ten 
percent) of the contract amount as awarded, after which the Architect shall get the work 
done from any other party & deduct the sum thereafter from the main Contractor’s 
securities/ guarantees / deposits/ bills  due on any account.” 

 यानसूार याकामासाठी .१०,९०,०००/- मा  ती िदवस माण े िद.२३/०९/२०२१ ते 
िद.३१/१२/२०२१ अखेर .१०,९०,००,०००/- मा  दंडाची र  कम होत आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय :-    
आिकटे  ट यांनी  यांचे िद.२२/०९/२०२१ रोजीचे प ाने  या तारखपेयत क  पातील काही काम ेवगळता 

उवरीत काम े पणु झा  याचे  कळिवल े होते.  यानसूार क  पाच े कामास िदले  या िद.२२/०९/२०२१ पयतच े
मदुतीत ठेकेदार यांनी इिं लश मेिडयम  कूल इमारत, क  या िव ा मंिदर इमारत, किन  ठ व व र  ठ महािव ालय, 
 पोट कॉ  पले  स व ि विमगं पलु या इमारत चे काम ेपणु केलेली होती.  

रा  यात कोरोना साथी  या आले  या दसु-या लाटे  या ादभुावामळेु लावणते आले  या िनबधांमळेु कुशल 
/ अकुशल कारागीर उपल  ध होणसेाठी अडचण िनमाण झाली.  यामळेु ऑडीटोरीयम इमारतीचे वायरकट िवट 
बांधकामाचे काम पणु करणसे िवलंब झाला.  

तसेच क  पाचे एस. टी. पी. ते ना  या पयत ेनेज लाईन टाकणचे ेजागेवर पावसा यात मोठया माणात 
पाणी साचलेले अस  याने ेनेज लाईन साठी खोदकाम करणसे अडचण येत होती.  यामळेु सदरच ेकाम पाऊस 
कमी झा  यावर ऑ  टोबर २०२१ म  य ेकरणते आले.  

ऑडीटोरीयम इमारतीच ेछताची उंची जा  त अस  यान े  यात दोन ले  हल वर फायर फायट ग पाईपलाईन 
बसवावी लागली आह.े सदर कामासाठी मोठया माणात  कॅफो  ड ग करावी लागली या कामांमळेु आतील 
बाजनेू रंगकाम व िव तुीकरणाच े कामास िवलंब झाला. सदर कामावर अवलंबनू असणा-या ि लंथ ोटे  शन, 
बेसमट  हटीलेटर व कॅनोपी वकचे कामास िवलबं झाला.  

आिकटे  ट यांनी  यांचे िद.२२/०९/२०२१ रोजीचे प ात नमदू सव कामे ठेकेदार यांनी पणु केली आहते. 
 यामळेु ठेकेदार यांचे मागणी माण ेदडं न आकारता कुठलीही दरवाढ न दणेेचे अटीवर िद.३१/१२/२०२१ अखेर 

पयत मदुतवाढ देणसे हरकत नाही असे मत आह.े  
 ताव:- ी साईबाबा शै िणक संकुल क  प बांधकाम करण े कामाचे ठेकेदार मे.  याती इिंजिनअस अॅ  ड 

क  सलटंट ा.िल., पणु ेयांच े क  पाचे कामास िद.३१/१२/२०२१ अखेर दडं न आकारता कुठलीही दरवाढ न 
दणेेचे अ टीवर मदुतवाढ दणेबेाबतचा  ताव िनणयाथ सादर.   

िनणय .३५१ ी साईबाबा शै िणक सकुंल क  प बांधकाम करणे कामाचे ठेकेदार मे.  याती इिंजिनअस अॅ  ड 
क  सलटंट ा.िल., पुणे यांचे क  पाचे कामास दडं न आकारता कुठलीही दरवाढ न देणेचे अ टीवर 
िद.३१/१२/२०२१ अखेर मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 
28 

 
 

(7) 26.12.2021, Shirdi  
 

आय या वेळेचा 
िवषय नं.०७ ी साईबाबा मंिदर िशड  दशनरांग इमारतीचे बांधकाम ठेकेदार ीम भानू क    शन ा. िल., मुंबई 

यांनी काम पूण करणेसाठी जुन-२०२२ अखेर मूदतवाढ िमळणेसाठी केले  या िवनंतीबाबत. 
 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- अिधिनयमाच ेकलम २१ 

(१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही 
योजनांसाठी करणचेी तरतदू आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वय,े मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 

मालम ांची दखेभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल अशी तरतूद आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणय - 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .४३० अ  वये खालील माण े
िनणय संमत झाललेा आह.े 

“.. .. यावर सिव  तर चचा होवनू, ठेकेदार यांना ESS, UGT व STP चे बांधकामासाठी अ ाप 
सं  थानकडून जागा उपल  ध क न दे  यात आलेली नाही.  यामळू े क  पाचे सव काम पणू करणसेाठी या जागा 
उपल  ध करणते आ  यानंतर तेथनू पढुे चार मिह  यांची मदूतवाढ िनिवदेतील पृ  ठ ं .०५ वरील अ.नं.०७ ची 
Incentive अदा करणबेाबतची शत र  कर  याचे अटीवर दे  यास मा  यता दे  यात आली”. 
२) मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.३१/०७/२०२१ चे सभेतील िन. .७० अ  वय ेखालील माण े िनणय 
संमत झाललेा आह.े 

“..यावर सिव तर चचा केली,  तावातील अ.न.ं०१ ते ०४ बाबत ३१, ऑ  टोबर-२०२१ अखेर 
मदुतवाढ दे  यात आली. ही मदुतवाढ अिंतम आह.े यानंतर मदुतवाढ िदली जाणार नाही. अ.न.ं०५ बाबत पवु  
ठराव झालेला अस  याने  याचा िवचार कर  याची गरज नाही”. 

 तावना - ी साईबाबा मंिदर िशड  दशनरांग इमारतीचे बांधकाम ीम भानू क    शन ा. िल., 
मुंबई यांचेमाफत सु  आहे. सदरह क  पाचा ठळक त पिशल व बांधकामा  या गतीची स ि थती 
खालील माण ेआह.े  

 
कामाचे नाव ी साईबाबा मंिदर िशड  दशनरांग इमारतीचे बांधकाम करण.े 
आिकटे  ट माथरू अॅ  ड का  ेअसो., नवी िद  ली. 
ठेकेदार ीम भान ूक    शन ा. िल., मुंबई. 
कायादेश १) जा.न.ंएसएसएसटी/बांधकाम/२५२०/२०१८, िद.२३/०८/२०१८. 

२) जा.न.ंएसएसएसटी/बांधकाम/१९९९/२०१९, िद.२२/०८/२०१९. 
मंजूर िनिवदा र  कम .१०९.५० कोटी. 

ीम भानू क    शन 
ा. िल., मुंबई करारनामा 

िद.२२/१०/२०१८. 
िद.२२/०८/२०१९. 

कामाचा कालावधी १२ मिहने (िद.१९/१०/२०१८ ते िद.१८/१०/२०१९). 
मदुतवाढ – िद.३१/१०/२०२१ अखेर. 

कामाची स ि थती - 
 तळमजला - ेनाईट लोर ग व डॅडोचे काम अिंतम ट   यात, िवंडो िसल व जॅ  बला ीन माबल तसचे रेड आ ा 
 टोन बसिवण ेअिंतम ट   यात, रेड आ ा जाळी बसिवण े गतीत,  लंब गच ेकाम अिंतम ट   यात, एच.  ही.ए.सी चे काम 

अिंतम ट   यात, फायर फायट गचे काम अिंतम ट   यात, इले  ीकल क  डयटू ग व वायर गचे काम अिंतम ट   यात, टॉयलटे 
वॉटर िुफंगचे काम पणू, रेिलंगचे काम अिंतम ट   यात, स  जाचे मगंलोर टाई  स बसिवण,े अतंगत रंगकाम गतीत आह.े 
 पिहला मजला व दुसरा मजला - ेनाईट लोर ग व डॅडोचे काम गतीत, िवंडो िसल व जॅ  बला ीन माबल 
तसेच रेड आ ा  टोन बसिवण े गतीत, रेड आ ा जाळी बसिवणे गतीत, एच.  ही.ए.सी च ेकाम अिंतम ट   यात,  लंब गच े
काम गतीत, फायर फायट गच े काम अिंतम ट   यात, इले  ीकल क  डयटू ग व वायर गच े काम गतीत, टॉयलेट 
वॉटर िुफंगचे काम गतीत, स  जाचे मंगलोर टाई  स बसिवण,े अतंगत रंगकाम व रेिलंगच ेकाम गतीत आह.े 
 टेरेस ले  हलची कामे -  तािवत ित सरा मज  याबाबत िद.३१/०७/२०२१ चे सभेतील िनणयानसुार आता 
ठेकेदार यांनी टेरेस ले  हलवरील कामानंा सु वात केली असनू, आता उ  तर व दि ण बाजूच ेरॅ  पचे व ST4 मोठ्या जी  याचे 
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 लॅब का  ट ग पणू झाले आह ेतसचे ०८ ममटी म व िल ट मचे  लॅब का  ट ग पणू झाले आह.े तसेच पॅरापेट बांधकाम, 
टेरेस वॉटर िुफंग, फायर फायट ग यं णा पाईपलाईन,  टोन  लॅड ग, रेड आ ा  टोन कोप ग इ. चे काम े गतीत आहे. 
कने  ट ग कॉरीडॉर - दशनरांग क  पातील (Connecting Corridor above Pimpalwadi Road from Proposed 
Main Building to Mandir Complex) आर.सी.सी. काम, बाधंकाम व  ला  टर, टोन  लॅड ग, एच.  ही.ए.सी, फायर 
फायट ग, ेनाईट लोर ग, माबल डॅडो व टेरेस वॉटर िुफंग, रेिलंगचे इ. काम ेपणू झालेली आहते. आता अतंगत रंगकाम, 
स  जाचे मगंलोर टाई  स बसिवण ेव िव तूीकरणाचे काम गतीत आह.े 
इतर कामे - परीसर िवकास काम,े  टॉम वॉटर लाईन, िस हरेज लाईन, फायर हाय ंट लाईन, इले  ीकल केबलकरीता 
पाईपलाईन व चचे बांधकाम, चबर बांधकाम, िप  याचे पा  याची पाईपलाईन, र   याचे कॉ  ट ग,  टोन  लॅड ग इ. काम े

गतीत आह,े तसेच २४२३ नग गोदरेज लॉकस साईटवर ा  त झाल ेआहेत. 
ESS चे िस  हील वक गतीत आह ेव UGT चे काम अिंतम ट   यात आह.े 
STP चे िस  हील काम े गतीत आह,े तसेच इले ो-मेकॅिनकल उपकरण ेसाईटवर पो होच झालेली आहते. 

ी साईबाबा मंिदर दशनरांग इमारतीच े बांधकाम करारना  यानसुार काम पणू कर  यासाठी १२ मिहने 
िद.१९/१०/२०१८ ते िद.१८/१०/२०१९ असा कालावधी होता. तदनतंर ठेकेदार यांना कामात आले  या 
अडचण चा िवचार करता मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.३१/०७/२०२१ रोजीचे सभेतील िनणय .७० 
अ  वये ि दतीय मुदतवाढ दणेते आली होती. ठेकेदार यांना देणते आलेली सदर वाढीव मदूतही आता सपंू  टात 
आली आह.े 

आता ठेकेदार ीम भान ू क    शन ा. िल., मुंबई यांनी िद.१७/१२/२०२१ रोजीचे प ा  दारे,  यांना 
कामात आले  या अडचणी नमदू क न सदर क  पातील उवरीत काम ेपणू करणसेाठी माह ेजनू-२०२२ अखरे 
मदूतवाढ िमळणचेी िवनतंी केलेली आह.े  

याबाबत क  पाच े आिकटे  ट माथरू अॅ  ड का  े असो., निव िद  ली यांनी िद.१८/१२/२०२१ च े
प ा  वय,े सदर कामात आले  या अडचणी तसेच व  तुि थती नमदू क न ठेकेदार यांना क  पाचे उवरीत काम 
पणू करणसेाठी िद.३०/०६/२०२२ अखेर दंड आकारणी न करता मदुतवाढ देणचेी िशफारस केली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय: ठेकेदार ीम भान ू क    शन ा. िल., मुंबई यांना मा. तदथ सिमतीच े
िद.३१/०७/२०२१ च े सभेतील िनणय .७० अ  वय े यापवू  िद.३१ ऑ  टोबर-२०२१ अखेर मदूतवाढ देणते 
आलेली आह.े तथापी सदर मदूतीत काम पणू होव ूशकले नाही. ठेकेदार यांनी िद.१७/१२/२०२१ चे प ा  वय,े 
सदर क  पाची उवरीत काम ेपणू करणसेाठी माह ेजून-२०२२ अखेर मदुतवाढ िमळणचेी िवनंती केलेली आह.े या 

क  पाचे आिकटे  ट माथरू अॅ  ड का  ेअसो., निव िद  ली यांनी िद.१८/१२/२०२१ चे प ा  वय,े सदर कामात 
आले  या अडचणी तसेच व  तुि थती नमूद क न ठेकेदार यांना क  पाचे उवरीत काम पणू करणसेाठी 
िद.३०/०६/२०२२ अखेर दंड आकारणी न करता मदुतवाढ देणचेी िशफारस केली आह े 

 िनिवदते Liquidated Damages / Penalty चे अटी शत नसूार ठेकेदार यांना कामाचे िवलंबापोटी 
 ती िदवस .५,४७,५००/- मा  इतक  दडं आकारणी करणचेी तरतूद आह.े सदर र  कम क  पाचे िकमतीच े

जा  तीत जा  त १०% पयत ( .१०,९५,००,०००/-) कपात करणचेी िनिवदेत तरतूद आह.े  
 स  या सदर क  पाचे काम ठेकेदार याचंेमाफत गतीत असनू जवळपास ७०% काम पूण झालेले 

आह.े उवरीत काम े पणू करणसेाठी ठेकेदार यांना मदुतवाढ आव  यक आहे. ठेकेदार यांना सदर क  पातील 
उवरीत कामे पणू करणसेाठी माह ेजून-२०२२ मदूतवाढ दतेा येईल, अस ेन  मत आह.े 

 ताव: ी साईबाबा मंिदर िशड  दशनरांग इमारतीचे काम गतीत असनू ठेकेदार यांनी उवरीत काम े
पणू करणसेाठी िद.१७/१२/२०२१ रोजीचे प ा  वये दडं आकरणी न करता माह े जनू-२०२२ अखेर मदूतवाढ 
िमळणचेी िवनतंी केली आह.े तसेच आिकटे  ट यांनी क  पाची उवरीत कामे पूण करणसेाठी ठेकेदार यांना 
मदुतवाढ देणचेी िशफारस केली आहे.  

 तरी सदर क  पातील उवरीत कामे पणू करणसेाठी ठेकेदार ीम भान ूक    शन ा. िल., मुंबई यांना 
माह ेजनू-२०२२ अखेर दंड आकारणी न करता मदुतवाढ दणेेबाबत िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणय .३५२ ी साईबाबा मंिदर िशड  दशनरांग इमारत क  पाचे उवरीत कामे पूण करणेसाठी सदर कामाचे ठेकेदार 
ीम भानू क    शन ा. िल., मुंबई यांना दडं आकारणी न करता माहे जून-२०२२ अखेर मुदतवाढ 

दे  यास मा  यता दे  यात आली.                                                          (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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मा.िव  व  त यांनी आय  या वेळी घेतलेले ठराव. 
 

आय  या वेळेचा  िवषय न.ं०८ 
ठराव .३५३ सं  थानचे साईिनवास अितथीगृहाम  ये असणा-या सव खो  यांची बांधकाम िवभागाने पाहणी क न 

अहवाल सादर कर  यात यावा. अशी सचुना िव  व  त, मा. ी.जयवंतराव जाधव, यांनी केली. यावर 
सिव  तर चचा होऊन सदर सचुना सवानुमते मा  य कर  यात आली.         (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आयत ् या वेळेचा  िवषय नं.०९ 
ठराव .३५४ ी साईबाबा दैनिंदनी छपाईबाबत ता  काळ कायवाही कर  यात यावी. अशी सचुना िव  व  त 

मा. ी.जयवंतराव जाधव यांनी केली.                                                   (कायवाही- काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  िवषय न.ं१० 
ठराव .३५५ मंिदर प रसरात सु  असलेले अगरब  ती िव   टॉल करीता दे  यात आलेली तीन मिहने कालावधीची 

मुदत सपंलेली अस  याने सदर अगरब  ती िव   टॉल  बंद कर  यात यावेत. तसेच सं  थान  यित र  त 
कोणीही खाजगी इसमाने कोणतीही उ  पादने मंिदर प रसरात िवकू नये. यावर सिव  तर चचा  होऊन 
सदर सचुना सवानुमते मा  य कर  यात आली. 

(कायवाही- बगीचा िवभाग/संर ण िवभाग/मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  िवषय न.ं११ 
ठराव .३५६ सं  थानचे शै िणक सकुंलातील िव ा  याकरीता स ् कुल बस सुिवधा पवुवत सु  कर  यात यावी. अशी 

सचुना िव  व  त मा.डॉ.एकनाथ ग दकर यांनी केली. यावर सिव  तर चचा होऊन सदर सचुना सवानुमते 
मा  य कर  यात आली.                                                    (कायवाही- वाहन िवभाग/शै िणक सकुंल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  िवषय न.ं१२ 
ठराव .३५७ चे दशनाकरीता येणा-या साईभ  तांचे आधारकाड  कॅन कर  यासाठी  कॅनर देणगी  व पात अथवा 

खरेदी करणेबाबत पतूता करावी. अशी सचुना िव  व  त मा. ी. मह  शेळके यांनी केली. यावर सिव  तर 
चचा होऊन सदर सचुना सवानमुते मा  य कर  यात आली.                         (कायवाही- सरं ण िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  िवषय न.ं१३ 
ठराव .३५८ सं  थानचे दो  हीही  णालय सगंणक कृत करणेकामी कायवाही कर  यात यावी. याकामी आव  यक 

असणारे update software खरेदी करणेसाठी या े ातील त   य  तीचे मागदशन घे  यात यावे. दोन 
त   य  ती, सं  थानचे अिधकारी व जे िव  व  त उपल  ध होतील  यांचेसह पणेु, मुबंई या सार  या 
मोठया शहारातील  णालयांना भेटी देऊन तेथील software व सगंणक कृत कामकाजाची मािहती 
 यावी. update software खरेदी बाबतचा सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर 

करावा. अशी सचुना िव  व  त मा. ी.जयवंतराव जाधव यांनी केली. यावर सिव  तर चचा होऊन सदर 
सचुना सवानुमते मा  य कर  यात आली.                                     (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  िवषय न.ं१४ 
ठराव .३५९ सं  थान मालक  या पडीक व रका  या असणा-या जागेची पाहणी क न  यावर  गाडन उभारणी बाबत 

 ताव सादर करावा. अशी सचुना िव  व  त मा. ी.जयवंतराव जाधव यांनी केली. यावर सिव  तर चचा 
होऊन सदर सचुना सवानुमते मा  य कर  यात आली. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग/बगीचा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  िवषय न.ं१५ 
ठराव .३६० हॉि पटलमधील िविवध िवभागात दे  यात येणा-या सेवा तसेच सं  थानचे िविवध िवभागामाफत 

कर  यात येत असले  या कामांबाबत  या-  या े ातील नामांिकत साईभ  त डॉ  टर तसेच त   य  ती 
यांची कॉ  फर  स आयोिजत कर  यात यावी. अशी सचुना िव  व  त, मा. ी.जयवतंराव जाधव, यांनी 
केली. यावर सिव  तर चचा होऊन सदर सचुना सवानुमते मा  य कर  यात आली. या सदंभातील पुढील 
कायवाही सं  थान शासनाने करावी.                                                        (कायवाही- सव िवभाग ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  िवषय न.ं१६ 
ठराव .३६१  सं  थानमाफत नाममा  दरात वै क य तपास  या सु  कर  यात या  यात. ािमण भागात वै क य सेवा 

उपल  ध क न देणेबाबत ाधा  याने िवचार करावा.  यासाठी दो  ही  णालयातील डॉ  टस व  टॉफ 
ची मािहती घेऊन पुढील िनणय  यावा. अशी सचुना  िव  व  त मा. ी.जयवंतराव जाधव, यांनी केली. 
यावर सिव  तर चचा होऊन सदर सचुना सवानुमते मा  य कर  यात आली. या बाबत पुढील कायवाही 
सं  थान शासनाने करावी. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  िवषय न.ं१७ 
ठराव .३६२ ी े  शेगांव येथे भािवकांनी रोख  व पात देणगी िद  यास  यांना सं  थानमाफत महाराजांचा फोटो 

(Copy Right) भेट िदला जातो. सदरचा फोटो िव  करीता उपल  ध नाही. अशी योजना 
सं  थानम  येही राबिवणेत यावी. अशी सचुना िव  व  त मा. ी.जयवंतराव जाधव यांनी केली. यावर 
सिव  तर चचा होऊन सदर सचुना सवानुमते मा  य कर  यात आली. 

(कायवाही- मंिदर िवभाग/जनसपंक िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  िवषय न.ं१८ 
ठराव .३६३ सव  यायालयाम  ये सं  थानचे वतीने बाजू मांडणे करीता व र  ठ विकलांचे पॅनल तयार कर  यात यावे.  

अशी सचुना िव  व  त मा. ी.सिचन गुजर यांनी केली. यावर सिव  तर चचा होऊन सदर सचुना सवानुमते  
मा  य कर  यात आली.                                                                            (कायवाही- िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  िवषय न.ं१९ 
ठराव .३६४ दशनरांग  दारकामाईम  ये न नेता थेट मंिदराम  ये ने  यात यावी.  दारकामाईत दशनासाठी  वतं  रांग 

ठेव  यात यावी. अशी सचुना िव  व  त मा. ी.सिचन गुजर यांनी केली. यावर सिव  तर चचा झाली. 
तदनंतर मा.अ  य  महोदय यांनी  दारकामाई करीता  वतं  मिंदर समजुन  याची  वतं  दशन  यव  था 
कर  यात यावी, अशी सचुना केली. सदर सचुना सवानुमते मा  य कर  यात आली.  याबाबत कायवाही 
कर  याचे िनदश सं  थान शासनास दे  यात आले.         (कायवाही- सरं ण िवभाग/मंिदर िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  िवषय नं.२० 
ठराव .३६५ सं  थानचे िविवध िवभागाचे कामकाज जलद व तातडीने हो  याचे  टीने पुव चे  यव  थापन सिमती 

म  ये अि त  वात अस  या माणे उपसिम  या गठीत कर  यात या  यात. अशी सचुना िव  व  त 
मा.डॉ.एकनाथ ग दकर व मा. ी.सरेुश वाबळे यांनी केली. यावर सिव  तर चचा होऊन सदर सुचना 
सवानुमते मा  य कर  यात आली.  सं  थान शासनाला कायवाही कर  याचे िनदश दे  यात आले. 

(कायवाही- सभाकामकाज िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  िवषय न.ं२१ 
ठराव .३६६ साईभ  तांना हनुमान मंिदर तसेच चावडीम  ये दशनाकरीता जाणेसाठी गेट नंबर तीन बाहेर जाणेसाठी 

खुले कर  यात यावे. व तेथे फ  त बाहेर जाता येईल असे गेट तयार करावे. अशी सचुना िव  व  त 
मा. ी.सिचन गुजर व मा.डॉ.एकनाथ ग दकर यांनी केली. यावर सिव  तर चचा होऊन सदर सचुना 
सवानुमते मा  य कर  यात आली.                                                           (कायवाही- सरं ण िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  िवषय न.ं२२ 
ठराव .३६७ सं  थान कमचा-यांना कामाचे िठकाणी अिधकारी वगळता इतर सव कमचा-यांना मोबाईल वापर  यास 

बंदी कर  यात यावी. अशी सचुना िव  व  त मा.डॉ.एकनाथ ग दकर यांनी केली. यावर सिव  तर चचा 
होऊन सदर सचुना सवानुमते मा  य कर  यात आली.                                (कायवाही- सरं ण िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  िवषय न.ं२३ 
ठराव .३६८ सं  थानचे दो  हीही  णालयात निसग  टॉफ, पॅरॉमेिडकल  टॉफ व इतर र  त जागांबाबत 

स प रि थतीत कमचारी उपल  धतेचा अहवाल  यावा मग िनयमा माणे कायवाही  हावी. अशी 
सचुना िव  व  त मा.डॉ.एकनाथ ग दकर यांनी केली. यावर सिव  तर चचा होऊन सदर सचुना सवानुमते 
मा  य कर  यात आली.  या माणे सं  थान शासनाने कायवाही करावी.                                                   

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  िवषय न.ं२४ 
ठराव .३६९ खाजगी उ  पादन िव े  यांना सं  थान प रसरात जागा/गाळे उपल  ध क न देतांना जाहीर िललाव 

प  दतीचा वापर करावा. एकूण उ  प  ना  या िकती ट  के र  कम सं  थानला देणार या प  दतीने जाहीर 
िललाव करावा.  अशी सुचना मा.अ  य  महोदय यांनी केली. यावर सिव  तर चचा होऊन सदर सचुना 
सवानुमते मा  य कर  यात आली. अशा प  दतीचा िनणय घे  यात येऊन सं  थान शासनाला  िनदश 
दे  यात आले.                                                                               (कायवाही- मालम  ता िवभाग)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  िवषय न.ं२५ 
ठराव .३७० A.I.I.M.S. चे धत वर िशड  येथे A.I.I.M.S.चे सटर उभारणेत यावे. याकरीता क  शासनाकडे  ताव 

पाठिवणेत यावा. अशी सचुना िव  व  त मा. ी.जयवंतराव जाधव व मा. ी.सिचन गुजर यांनी केली. 
यावर सिव  तर चचा होऊन सदर सचुना सवानुमते मा  य कर  यात आली. अशा  व पाचा िनणय घेऊन 
तो ता  काळ सं  थान शासनाकडून काया  वीत कर  यात यावा, असे ठरले.             

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                     वरील िनणय .३३८ ते ३७० सवानुमते घे  यात आले. 

यानंतर साय.ं ०८.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
 
 
                                वा रीत/-                                                      वा रीत/- 
                    (भा  य ी बानायत,भा. .से.)                         (आ.आशतुोष अशोकराव काळे) 
                     मु  य कायकारी अिधकारी             अ  य  

ी  साईबाबा  सं  थान  िव  व  त यव  था,  िशड      

       


