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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०१/२०१९
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड

िदनांक ०८.०१.२०१९
वेळ- दपु ारी १२.३० वाजता

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा मंगळवार िद.०८.०१.२०१९ रोजी िशड येथील सं थानचे
साईिनवास अितथीगृहाम ये दपु ारी १२.३० वाजता आयोिजत करणेत आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/४८१४/२०१८,
िद.३१.१२.२०१८ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणेत आलेले होते. यानुसार मगं ळवार िद.०८.०१.२०१९ दपु ारी १२.३० वाजता
सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा. ी.सरु ेश कािशनाथ हावरे याचं े अ य तेखाली सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.
०१. मा. ी.सरु े श कािशनाथ हावरे , अ य
०२. मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर, सद य
०३. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, सद य ०४. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या
मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.
मु यकायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणेत आली.
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, सिमती उपा य मा. ी.चं शेखर ल मणराव
कदम तसेच सिमती सद य मा.डॉ.राज राजाबाली िसहं व मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को हे यांनी दरु वनी दारे कळिवले होते, याची
सिमतीने न द घेऊन, यांना अनपु ि थत राह याची अनमु ती िदली.
मा. ी.रिवं िमलकर, सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या
िद.०८.०१.२०१९ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स मा यासकट िशवसेनचे े तीनही सद य हजर राहणार नाहीत.
कृ पया याची न द यावी.
सभेस आव यक गणपतु नस यामळ
ु े िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै, २०१७ रोजीचे अिधिनयम दु तीतील
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनसु ार तीस िमनीटाकरीता सभेचे कामकाज तहकुब करणेत येऊन, यानतं र दपु ारी ०१.००
वाजता सभेचे कामकाज सु कर यात आले.
यानंतर मा.अ य महोदय यांनी िवषयपि के वरील िवषयांवर चचा सु के ली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०१
िदनांक १३.१२.२०१८ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचनू कायम करणे.
िनणय .०१
िदनांक १३.१२.२०१८ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत परु िव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचनू कायम करतांना
खालील माणे दु या कर यात आ या व यास मा यता दे यात आली.
१. िनणय .७९०- ी साईबाबा सं थान या कायम कमचा यांना ी साईबाबा हॉि पटलम ये या सिु वधा/
उपचार उपल ध होत नाहीत यासाठी बाहेरील हॉि पटलम ये उपचार / श ि येसाठी पाठिवतांना अपेि त
खचापोटी र कम . एक लाख पावेतो अ ीम र कम दे यास मा यता दे यात आली. सदर र कम देतांना
कमचा यावरील करावया या उपचार/ श ि येसाठी अपे ीत खचाचा अदं ाज वै क य संचालक व संबधीत
िवभागा या त डॉ टरांनी माणीत क न ावा. व यानुसार र कम . एक लाख पावेतो अ ीम र कम
ावी. यासाठी आव यक िनयमावली क न यव थापन सिमती समोर मा यतेसाठी सादर करावी.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
ी साईबाबा सं थान या कायम कमचा यांना ी साईबाबा हॉि पटलम ये या सिु वधा/ उपचार उपल ध
होत नाहीत, यासाठी णालयातील डॉ टरांचे स याने बाहेरील हॉि पटलम ये उपचार / श ि येसाठी
पाठिव यात येतात. याकामी उपचार/ श ि येसाठी येणा या खचाची र कम संबधीत कमचा यास
सं थानमाफत आदा कर यात येत.े स या िविवध िवमा कंप यामाफत मेडी लेम पॉलीस दारे
उपचार/श ि येसाठी कॅ शलेस सिु वधा उपल ध क न िदली जाते. याच माणे सं थानचे कायम
कमचा यासं ाठी .३ लाख पावेतोची कॅ शलेस मेडी लेम िवमा पॉलीसी घेत यास कमचा यांना सिु वधा उपल ध
होईल. तसेच यानं ा आगाऊ खच करावा लागणार नाही. यािशवाय सं थानला कमचा यावं रील
उपचारासं ाठीचा खच करावा लागणार नाही. सदर व तिु थती िवचारात घेता सं थानमधील कायम
कमचा यासं ाठी र कम .३ लाख पावेतोचा कॅ शलेस मेिड लेम िवमा काढ यास मा यता दे यात आली.
सदर मेडी लेम पॉलीसीकरीता ई-िनिवदा ि या माच-२०१९ अखेर पणु कर यात यावी. तोपयत
पवु माणेच कायवाही कर यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.०२

सन २०१९-२० करीता सं थानचे िविवध िवभागांसाठी िकराणा माल व कॅ टीन िवभागाकरीता दधु खरे दी
करणेकामी िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी ये या या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मिधल तरतूदः- महारा शासन अिधिनयम २००४ मधील कलम २१(१)(घ) साईभ तानं ा
जेवण परु िवणे व अ नछ चालिवणे.
यव थापन सिमतीचा ठरावः- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२.०२.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ८८
तािवकः-सं थानचे ी साई सादालय, लाडू िनम ती, कॅ टीन व मंिदर िवभागांसाठी सन २०१९-२०
करीता आव यक िकराणा माल व कॅ टीन िवभागासाठी दधू खरे दीचा ताव शासक य मा यते वये भांडार
िवभागास ा त झालेला आहे. उपरो त सव ा त ताव भांडार िवभागामाफत एकि त क न सन २०१९-२०
क रता िकराणा माल व दधु खरे दीचा एकि त ताव तयार के लेला आहे. ी साई सादालय, लाडू िनम ती व
मंिदर या िवभागांनी गाईचे शु तुपाचे खरे दी करीता शासक य मा यते वये ताव िदलेले आहेत. तथािप, गाईचे
शु तपु ाची खरे दी ि या वतं पणे सु अस याने याचा या तावात समावेश के लेला नाही. तसेच मिं दर
िवभागाने िकराणा मालाचे खरे दी तावात गॅस िसलडरचा समावेश के लेला आहे, मा सदर ताव फ त
िकराणा मालाचे खरे दीकरीता अस याने यात गॅस िसलडरचा समावेश करता येणार नाही.
यापुव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२.०२.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ८८ नसु ार सन २०१८१९ चे िकराणा माल व दधु खरे दी क रता एकूण . ५०,०२,००,०००/- (अ री पये प नास कोटी दोन लाख
मा ) पयतचे खचास यव थापन सिमतीची मा यता िमळालेली होती. िकराणा माल व दधु ासाठी माहे एि ल
२०१८ ते ऑ टोबर २०१८ अखेर .१८,७६,७०,०००/- (अ री पये अठरा कोटी शहा तर लाख स तर हजार
मा ) इतका य खच झालेला आहे, तसेच माहे नो हबर २०१८ ते माच २०१९ या कालावधीसाठी अदं ाजे
.१४,६६,५९,०००/- (अ री पये चौदा कोटी सहास ठलाख एकोनसाठ हजार मा ) इतका खच अपेि त
अस याचे संबंधीत िवभागांनी तावात नमदु के लेले आहे. याबाबतची सिव तर मािहती “प रिश ठ अ” हणनू
यासोबत सादर के लेली आहे.
ी साई सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन व मंिदर या िवभागांनी कळिवले या मागणी/ तावानुसार
सन २०१९-२० या आिथक वषाकरीता िकराणा माल व दधु ाचे खरे दीकामी अदं ाजे र कम . ३६,९२,३५,०००/(अ री पये छ तीस कोटी या नव लाख प तीस हजार मा ) पयतचा खच अपेि त आहे. सबं धं ीत िवभागांनी
िदले या मािहती/ तावा या आधारे खरे दी करावयाची सं या व दर िनि त करणेत आलेले आहेत, ते
सोबत या प रिश ठासह सादर के ले आहेत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- तरी सन २०१९-२० या आिथक वषाकरीता सं थानचे ी साई
सादालय, लाडू िनम ती, कॅ टीन व मिं दर या िवभागांसाठी आव यक िकराणा माल व कॅ टीन िवभागाकरीता दधू
इ. खरे दी िवभागामाफत िवहीत प दतीने खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम
. ३६,९२,३५,०००/- (अ री पये छ तीस कोटी या नव लाख प तीस हजार मा ) पयतचे खचास मा यता
िमळणेकामी सदरचा िवषय/ ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर .
िनणय .०२
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० या आिथक वषाकरीता सं थानचे ी साई सादालय, लाडू िनम ती,
कॅ टीन व मंिदर या िवभागांसाठी आव यक िकराणा माल व कॅ टीन िवभागाकरीता दधू इ यादी खरे दी करणेकामी
खरे दी िवभागामाफत िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम
. ३६,९२,३५,०००/- (अ री पये छ तीस कोटी या नव लाख प तीस हजार मा ) मा चे खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही-भांडार िवभाग/खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
सं थानचे िनधीतून उभारणी करावया या िनयोिजत घनकचरा ि या क पातील िशड नगरपंचायत यांचे
वापरासाठी करावया या १x१० टीपीडी मतेचा Biomethanation Plant वगळता उव रत कामांसाठी पिह या
ट यात ई-िनिवदा मागिवणे व सदर क पाचे यश वीतेनतं र दसु या ट यात िशड नगरपंचायत यां या
वापरासाठी १x१० टीपीडी मतेचा Biomethanation Plant साठी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता
िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम -२००४ मिधल सबं ंिधत तरतुदी–
१.
कलम १७ (२) खंड (झ) नसु ार िव व त यव ेाची मालम ता व ितचे कामकाज यांचे यो य कारे
यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनांसाठी आव यक असतील अशा सव गो टी सिमती करील.
२.
कलम २१(२) (दोन) नसु ार थािनक नागरी सेवा व सिु वधा यां याम ये सधु ारणा व वाढ हो यासाठी व
प रणामी सं थान या सोयीसाठी वाढ हो यासाठी सहा य करणेची तरतूद आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय १) मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .४५९.
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२) मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४५९.
तावना- िशड येथे ी साईबाबा समाधी या दशनासाठी येणा-या साईभ तांचे गद त िदवसिदवस
मोठ्या माणात वाढ होत आहे. वाढ या गद चे अनषु गं ाने राहाता व िशड प रसरातील िनघणा या व जमा
होणा या घनकच याची िव हेवाट लावणेकामी सयं ु घनकचरा क प राबिव यात आला होता. सदरह कामास
महारा शासनाचे जा. ं सांसिव/२०११/५३८/ . .६९/पनु .१२/का.१६ िद.२३/०२/२०१५ रोजीचे िनणया वये
मा यता दे यात आलेली आहे. या लांटम ये कच यावर ि या करणेचे काम स या थािनक ाम थां या
िवरोधामळ
ु े बंद आहे. यामळ
ु े सं थानचा िनघणारा कचरा हा सं थान मालक चे मौजे िनमगांव को-हाळे ह ीत गट
नं. १८२ म ये खड्डे घेऊन टाक यात येत आहे.
यामळ
ु े सं थान व िशड नगरपंचायत यांचे वापरासाठी घनकचरा क प उभारणीसाठी मा. यव थापन
सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेपढु े ताव सादर करणेत आला होता. सदरह सभेतील िनणय .४५९
अ वये खालील माणे िनणय समं त करणेत आला आहे.
“ ी साईबाबा सं थान व िशड नगरपचं ायत यांचेसाठी Biomethanation (Thermophilic
Anaerobic Digestion) व पाचा येक १० TPD मतेचे घनकचरा ि या यिु नटस् उभारणेसाठी िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता दे यात आली. याकामी सं थानचे गट न.ं १८२ मधील जागेम ये थमत:
सं थानसाठी Biomethanation (Thermophilic Anaerobic Digestion) व पाचा १०TPD मतेचे
घनकचरा ि या यिु नटस् उभारणेत यावे व हा क प यश वी झा यास िशड नगपचं ायतीचे मालक या
जागेम ये, यांचेसाठी सं थानमाफत १० TPD मतेचे घनकचरा ि या यिु नटस् उभारणेत यावे. सदर
क पाकरीता लॅ डफ लची आव यकता नस याने लॅ डफ लची यव था कर यात येऊ नये. लॅ डफ ल
यित र त इतर िस हील कामे व यिु नटस् उभारणीसाठी येणारा भांडवली खच तसेच दैनिं दन देखभालीसाठी थम
वषाकरीता अपेि त असलेला आवत खच िमळून येणा या खचास मा यता देणते आली.
सदर क पाची दैनंिदन देखभाल व दु ती कर याचा समावेश ई- िनिवदेत कर यात यावा व िशड
नगरपंचायत यांचेसाठी सदरह क प उभारणी करतेवेळी यांचेबरोबरील करारना याम ये, व छ भारत अिभयान
अतं गत सदर क पास अनदु ान ा क न घेणचे ी कायवाही करावी व अनदु ान ा झालेनंतर सदरह अनदु ान
सं थानकडे वग करावे, या बाबीचा समावेश करणेत यावा. तसेच िद.२८.११.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय
.५५६ अ वये सु या कच यातील ला टीक ेड ग करणेकरीता शेड उभारणीकामी व िद.२०.११.२०१४
रोजीचे सभेतील िनणय .९९२ अ वये मौजे िशगं वे येिथल िनयोिजत घनकचरा क पासाठी िशड नगरपचं ायत
यांना िनधी उपल ध क न देणचे े ताव र कर यात येत असनू , याबाबत िवधी व याय िवभाग, महारा शासन
यांना अवगत करणेत यावे, असे ठरले.”
यानतं र साईबाबा सं थान व िशड नगरपच
ं ायत याच
ं े सयं ु वापरासाठी सं थान िनधीतनू घनकचरा
ि या क प उभारणेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेत खािलल माणे िनणय
.४५९ समं त करणेत आलेला आहे.
“ ी साईबाबा सं थान व िशड नगरपचं ायत िशड याचं े सयं ु त वापरासाठी सं थान िनधीतनू १० TPD
मतेचे घनकचरा ि या यिु नट उभारणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा. यव थापन
सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .४५९ अ वये मा यता दे यात आली आहे.
यानसु ार वतमान प ातील जाहीराती दारे िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेत आ या हो या, ा त
झाले या ई-िनिवदापैक पा ठे केदार Organic Recycling system Pvt. Ltd., New Mumbai यांनी सादर
के ले या िनिवदेतील दरांनसु ार १० TPD मतेचे ०२ Biomethanation Plant, ०५ TPD मतेचे Bailing
machine तसेच िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं १८२ मधील बायोगॅस लॅ ट ते सादालय िकचन पयत
जी.आय.पाईप लाईन टाकणे व क पाचे एक वषाचे देखभाल दु ती करीता .४,४१,२१,०००/- तसेच पढु ील
०४ वषाचे देखभाल दु तीसाठी र कम .२,७६,००,०००/- मा असे एक ीत र कम .७,१७,२१,०००/- मा
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश देणबे ाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे
सभेतील िनणय .१०५१/०८ अ वये कायादेश देणबे ाबत िनणय झालेला आहे.
ी साईबाबा सं थान व िशड नगरपचं ायत िशड यांचे संयु त वापरासाठी सं थान िनधीतनू उपरो त
घनकचरा क प उभारणेकरीता िवधी व याय िवभाग, महारा शासनयांचे शासक य मा यता घेणसे ाठी
जा. .५१३१/२०१८ िद.२६/१२/२०१७ अ वये ताव शासनाला सादर करणेत आला होता. मा शासक य
मा यता देणपे वु सदर क पाचे अदं ाजप कास महारा जीवन ािधकरण यांचेकडून तांि क मा यता घेणचे े
िनदश शासनाने िदले आहे. यामळ
ु े सदर क पासाठी झालेली ई-िनिवदा ि या र क न थम अदं ाजप क
तयार करावे.अदं ाजप कास महारा जीवन ािधकरण यांचेकडून तांि क मा यता घेऊन शासनास मा यतेसाठी
सादर करावे. शासनाची मा यता िमळालेनंतर ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी असे ठरले.”
उपरो त िनणयानुसार ी साईबाबा सं थान व िशड नगरपंचायत यांचे सयं ु त वापरासाठी १० TPD
मतेचे ०२ Biomethanation Plant, ०५ TPD मतेचे Bailing Machine तसेच िनमगांव को-हाळे येथील
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गट न.ं १८२ मधील बायोगॅस लॅ ट ते सादालय िकचन पयत जी.आय.पाईप लाईन टाकणे व क पाचे एक
वषाचे देखभाल दु ती आिण ी ेस ीका ट कॉ ट कंु पन, गेट, ५.५ मीटर ं दीचा डाबं ीरीकरणासह र ता
िवकिसत करणे व सी.डी. वक करणेकरीता एकुण र कम .५,१७,७९,००३/- मा खचाचे अदं ाजप क मा. मु य
अिभयतं ा, महारा जीवन ािधकरण, नािशक यांचे तािं क मा यतेसाठी जा. .३१९९/२०१८
िद.०१/१०/२०१८ रोजी सादर करणेत आले.
मा.मु यअिभयंता,मिज ा, नािशक यांनी जा. ./मअ
ु /नािशक/िचशां/१६७३/२०१८ िद.१७/१०/२०१८
रोजी या प ाने .४,३५,३५,९४६/- िन वळ िकंमती या Biomethanation ि या क पा या खालील
अदं ाजप काला तांि क मंजुरी दान के ली आहे.
Sr. No.

A

B
C

PARTICULARS
Design, Supply, Erection, Testing & Commissioning of 2
X10 TPD capacityBiomethanation Plant (Fabricated in
steel structure Or in combination of civil work and steel
structure) The rates are inclusive of GST.
Biomethanation Plant 2 X10 TPD capacity
Bailing Machine1 x 5 TPD capacity
G.I. Pipe Line (Gas Plant to Sai Prasadalaya)
Construction of Approach Road for Solid Waste
Management Plant from Nandurkhi-NimgaonKorhale (VR
110) K.M. 0/000 to 0/225
Construction of Precast Compound at Gat no.182 for Solid
Waste Management Plant.
Total A+B+C :
GST12% for (B+C) :
Total Estimated Cost Rs.:

Amount

3,52,00,000.00
16,00,000.00
12,75,000.00
26,32,167.00
22,43,678.00
4,29,50,845.00
5,85,101.00
4,35,35,946.00

उपरो त अदं ाजप कात िशड नगरपंचायत करीता 10 TPD मतेचा Biomethanation Plant
करणेची तरतुद आहे. यासाठी र कम .१,७६,००,०००/- मा खच अपेि त आहे. सदरह तांि क मंजूरी ा त
अदं ाजप कास शासक य मा यता िमळणेसाठी मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मंबई यांचेकडे
सं थानचे जा. .३७४३, िद.२४/१०/२०१८ अ वये ताव सादर करणेत आला आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .४५९
अ वये याकामी सं थानचे गट न.ं १८२ मधील जागेम ये थमत: सं थानसाठी १० TPD मतेचा ०१
Biomethanation Plant उभारणेत यावा व हा क प यश वी झा यास िशड नगरपंचायतीचे मालक या
जागेम ये यांचेसाठी सं थानमाफत १० TPD मतेचा ०१ Biomethanation Plant उभारणेत यावा, असे
ठरले आहे. सदर क पाचे वर नमदू अदं ाजप काम ये अदं ाजे .१६ ल िकंमतीचे ०१ नग बेल ग मिशनचा
समावेश आहे. तथापी, िशड नगरपंचायत यांचे वापरासाठी यांचे जागेत करावयाचे Biomethanation plant
साठी वतं बेल ग मिशनची आव यकता लागेल. यानसु ार िशड नगरपचं ायत यांचे वापराकरीता यांचे
मालक चे जागेत करावयाचे १० TPD मतेचे Biomethanation Plant करीता खालील माणे खच येईल.
01
02

Biomethanation plant 1 x 10 TPD Capacity Rs.1.76 Cr.
Bailing machine 1 x 05 TPD Capacity
Rs.0.16 Cr.
Total Rs.1.92 Cr.

तथापी, वर नमदू .४,३५,३५,९४६/- खचा या अदांजप कात फ त एकच Bailing machine चा
समावेश आहे. यामळ
ु े िशड नगरपचं ायत याच
ं े वापरासाठी अजनू एक Bailing machine खरे दी करावयाचे
झा यास यासाठी सदर अदं ाजप कात .१६ ल इत या जादा अदं ाजीत रकमेची तरतूद क न यानसु ार
अदं ाजप क सधु ारीत करावे लागेल. या माणे सधु ा रत अदं ाजप कास मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने
महारा जीवन ािधकरण याच
ं ी पु हा तांि क मा यता घेवनू शासनाकडे सधु ारीत ताव सादर करावा लागेल.
याम ये कालाप यय होऊन क पास िवलबं हो याची श यता आहे. यासाठी स या फ त सं थानचे
वापरासाठी करावयाचा १० िटपीडी मतेचा एक Biomethanation Plant, ०५ TPD मतेचे ०१ Bailing
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Machine, जी.आय.पाईप लाईन, ी ेस ीका ट कॉ ट कंु पन, गेट, ५.५ मीटर ं दीचा डांबीरीकरणासह
र ता िवकिसत करणे व सी.डी. वक करणे या कामांसाठी ई-िनिवदा मागवनू काम सु करणे उचीत होईल. या
क पाचे यश वीतेबाबत िनरी णाअंती िशड नगरपंचायत यांचे वापरासाठी करावयाचे १० िटपीडी
मेते या Biomethanation Plant बाबत िनणय घेता येईल. तसेच दर यान िशड नगरपंचायत याचं ेकडून
याचं े वापरासाठी िनयोिजत ला टची आव यकता, उपल ध जागा इ.तपिशल मागिवता येईल.
ताव– तरी वर नमदू .४,३५,३५,९४६/- मा चे खचाचे तावास शासनाची शासक य
मा यता ा त झालेनंतर सदर अंदाजप कातील िशड नगरपंचायत यांचे वापरासाठी करावया या १x १०
टीपीडी मतेचा Biomethanation Plant वगळता उव रत कामांसाठी पिह या ट यात ई-िनिवदा मागिवणे
व सदर क पाचे यश वीतेनंतर दसु -या ट यात िशड नगरपंचायत यां या वापरासाठी १x१० टीपीडी
मते या Biomethanation Plant साठी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस िनणयाथ सादर.
िनणय .०३
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान व िशड नगरपचं ायत याचं ेसाठी अ यावत
Biomethanation (Thermophilic Anaerobic Digestion) तं ानावर आधा रत येक १० TPD
मतेचे दोन घनकचरा ि या यिु नटस् सं थानचे िनमगाव को हाळे येथील गट न.ं १८२ या जागेम ये
उभारणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता दे यात आली.
तसेच थम १० िटपीडी मते या एक Biomethanation Plant साठी कायादेश दे यात यावा व
सदर क पाचे यश वीतेबाबत खा ी झालेनंतर दसु या १० िटपीडी मते या Biomethanation Plant
साठी कायारंभ आदेश दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०४
सं थान मालक या साईधमशाळा गट न.ं १७२ मधनु ेनेज लाईन करणेसाठी परवानगी िमळणेकरीता
ामपंचायत कायालय, िनमगाव को हाळे यांचे िवनंतीप ाबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील (३) िव व त यव थेम ये िनहीत झालेली कोणतीही थावर
मालम ता, रा य शासना या लेखी पवू मंजरु ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून, एका वषापे ा आिधक
मदु तीकरीता, भाडेप याने दे यात येणार नाही, िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही. िवक यात येणार नाही
िकंवा अ यथा अ यसं ािमत कर यात येणार नाही.
तावनाः ामपंचायत कायालय, िनमगांव को-हाळे यानं ी मा. अ य सो. यानं ा अ ेिशत के ले या
िद.१४/०२/२०१८ रोजीचे प ा दारे ,“सं थान मालक चे गट न.ं १७२ मधील साईआ म धमशाळा वाहनतळ
पािकग मधनू आर.सी.सी गटार नेणेकामी आपणाकडून परवानगी िमळावी व सदरचे काम करतांना
वाहनतळावरील काही नक
ु सान झा यास याची दु ती कर याची शा वती देणेकामी ामपंचायत आपणास
हमीप दे यास तयार आहे, असे कळवनू सदर प ाबरोबर जोडले या ामसभे या िद.२६/०१/२०१८ या
ठराव ं . ०६ म ये आर.सी.सी गटार हे ी साईबाबा सं थान यां या मालक या साईआ म धमशाळा
मधील उ तर बाजसू असले या पािकग े ातनू करावे लागणार आहे सदरचे काम करतांना होणा-या
नक
ु सानीची जबाबदारी ामपच
ं ायतीची असनू नादु त झालेले काम ामपचं ायत कर यास तयार असेल.
यास ही सभा मजं रु ी व मा यता देत आहे, असे नमदू के ले आहे.
याबाबत मा. ना. ी राधाकृ ण िवखे पाटील, िवरोधी प नेता महारा िवधानसभा यांनी मा. मु य
कायकारी अिधकारी महोदया यांना अ ेिशत के ले या िद.१२/०६/२०१८ व िद.२३/११/२०१८ रोजीचे
प ां दारे , "मौजे िनमगावं को-हाळे , ता. राहाता ह ीतील िनमगांववाडी, यमनु ानगरम ये ामिनधीमधनू
करावया या ११०० िमटर ेनजे लाईन पैक ५०० िमटर ेनेज लाईन सं थानचे साईआ म धमशाळे या
पािकगमधनू जात असलेने सदर ेनजे लाईन कर यास ामपंचायत कायालय िनमगं ाव को-हाळे यानं ा
परवानगी देऊन सहकाय करावे ही िवनंती, असे कळिवलेले आहे.
िवभागाचा अिभ ायः उपरो त िवषयांिकत संदभ ं . ०१ व ०२ चे प ास अनसु न मा. सरपंच,
ामपंचायत कायालय िनमगांव को-हाळे यांना िद.१० ऑग ट, २०१८ रोजीचे प ा दारे , “सदर ेनजे लाईनचे
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काम सं थान मालक चे साईधमशाळा गट नं. १७२ मधनू करावयाचे झा यास याचा ेनजे लाईन रे खांकन
आराखडा, तो कुठे जोडणार, ेनजे लाईनची एकूण तािवत लांबी, पाईपचा यास, इ पेकशन चबसची
िठकाणे, आव यक तो लोप इ. मािहती नकाशासह इकडील कायालयाकडे सादर करावी. सदर मािहती ा त
झालेनंतर यो य तो िनणय घेता येईल, असे कळिवले होते.
परंतु ामपंचायत कायालय िनमगांव को-हाळे यांनी अ ापपयत नमदू कामाबाबत कोण याही
कारची मािहती इकडील कायालयास सादर के लेली नाही.
तथािप सदर ेनजे लाईनचे काम करणेस खािलल अटी व शत वर परवानगी देता येईल.
१)
तािवत ेनेज लाईनचा रेखांकन नकाशा, ेनेज लाईनची सं थान ह ीतून जाणारी लांबी, पाईपचा
यास, इ पे शन चबसचे िठकाण इ. तपिशल काम सु करणेपवु सं थानकडे सादर करणेत यावा.
२)
ेनेज लाईनचे कामामळ
ु े सं थान ह ीतील िनघणारे पे ह ग लॉक पवू वत बसवनू देण,े फुटणारे पे ह ग
लॉक न याने बसवनू देणे व इतर कुठलेही नक
ु सान झा यास ते ामपंचायत खचाने पवू वत क न दे यात यावे.
३)
काम पणू झालेनंतर सदरह ेनेज लाईनची दु ती व देखभाल ामपचं ायत यांनी वखचाने करावी.
४)
भिव यात, सदरह ेनेज लाईन चोकअप व ओ हर लो होणार नाही तसेच यामळ
ु े सं थान प रसरात
अ व छता व दगु धी िनमाण होणार नाही याची द ता ामपंचायतीने यावी.
५)
भिव यात सं थानचे िवकास क पास सदर ेनेज लाईनमळ
ु े अडचण िनमाण झा यास ामपचं ायत
यांचमे ाफत ती वखचाने हलिवणेत यावी.
६)
सदर ेनेज लाईनचे कामासाठी शासनाचे इतर िवभागा या आव यक या परवान या ा त क न
घे याची जबाबदारी ामपंचायत यांची रािहल.
७)
वरील माणे अटी व शत मा य असलेबाबत ामपचं ायतीचा ठराव क न तो सं थानला उपल ध
करणेत यावा.
तावः- तरी ामपंचायत कायालय िनमगांव को-हाळे यानं ा सं थानचे साईधमशाळा पािकगमधनू
ेनेज लाईन टाकणेसाठी उपरो त अटी व शत ं मा य असलेबाबतचा ामपचं ायत ठराव उपल ध क न घेऊन
काम करणेस परवानगी देणबे ाबत सदरह ताव िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .०४
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक या साईधमशाळा गट नं.१७२ मधनु ेनेज लाईन करणेसाठी
ामपचं ायत कायालय िनमगांव को-हाळे यांचेकडून ेनेजची साईज व नकाशा यासह सिव तर ताव मागवनू
शासक य तरावर िनणय घे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
टेट बँक ऑफ इिं डया, शाखा िशड यांना सं थानचे मालक चे मौजे िशड येथील िसटी सव न.ं ३२ मधील
साईनाथ छाया इमारतीतील पिह या मज यावरील वापरास िदले या जागेस मदु तवाढ देणबे ाबत.
तावअिधिनयमातील तरतदू - ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(३) म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी
पवू मंजरू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदु तीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही
िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार
नाही,अशी तरतूद आहे.
तावना- यापवू टेट बॅकं ऑफ इडं ीया,शाखा िशड यांना सं थान मालक चे मौजे िशड येथील िसटी
सव नं.३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील पिह या मज यावरील े १६२.८८ चौमी. इतके
िद.११/११/२०१६ ते िद.१०/११/२०१७ या कालावधीकरीता िल ह अॅ ड लायस स त वावर वापरास िदलेली
होती. तदनतं र जागा वापराची पढु ील मदु त िद.११/११/२०१७ ते िद.१०/१०/२०१८ या ११ मिह यांचे
कालावधीसाठी मदु तवाढ देणबे ाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेपूढे सादर
करणेत आलेला होता. यात िनणय ं .९६ माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, “ टेट बॅकं ऑफ इडं ीया, शाखा िशड यांना स.नं.३२ मधील साईनाथछाया
इमारतीतील पिह या मज यावरील े १६२.८८ चौमी.जागा िद.११/११/२०१७ ते िद.१०/१०/२०१८ या ११
मिह यांचे कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ म ये १०% वाढ क न .९९,०००/- मा दरमहा मािसक
भाडे व मीटर रड ग माणे िव तु आकार वेगळा आका न शासनाचे पवू परवानगीने मदु तवाढ दे यात यावी,” असे
ठरले.
सदर िनणया या अनषु गं ाने इकडील जा.नं.एसएसएसटी/मालम ता/६७४१/२०१८ िद.१६/०३/२०१८
अ वये मा. धान सिचव,िवधी व याय िवभाग याचं ेकडेस ताव सादर करणेत येवनू यात ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली
कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी पवू मंजरू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा
अिधक मदु तीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही
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िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही,अशी तरतदू आहे. तदनषु गं ाने टेट बॅकं ऑफ इडं ीया,शाखा
िशड यांना यापवू उपरो त जागा िद.११/११/२०१६ ते िद.१०/११/२०१७ या एक वषाचे कालावधीकरीता
वापरास िदलेली असनू सदरची मदु त िद.११/११/२०१७ ते िद.१०/१०/२०१८ या ११ मही यांचे कालावधी
करीता वाढवनू दे याचे तािवत आहे. प रणामी सदरचा कालावधी सलग एक वषापे ा जा त होत असलेने
उ त अिधिनयमातील तरतुदीनसु ार टेट बॅकं ऑफ इडं ीया,शाखा िशड यांना सं थान मालक चे िसटी सव नं.३२
मधील साईनाथछाया इमारतीतील पही या मज यावरील १६२.८८ चौमी.जागा िद.११/११/२०१७ ते
िद.१०/१०/२०१८ या ११ मही यांचे कालावधीसाठी मािसक परवाना फ .९९,०००/- मा भाडे व मीटर
रड ग माणे िव तु आकार वेगळा आका न िल ह अॅ ड लायस स त वावर मदु तवाढ देणक
े ामी व कायदेशीर
करारनामा क न घेणक
े ामी मा यता िमळणेसाठी िवनंती कर यात आली.
यास अनसु न मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग यांनी यांचेकडील जा. ं .सासंिव१०१८/६२१/ . .८९/ का.१६ िद.१५/१०/२०१८ अ वये साईनाथछाया इमारतीतील टेट बॅकं ऑफ
इडं ीया,शाखा िशड यांचे वापरात असले या १६२.८८ चौमी.जागेस िद.११/११/२०१७ ते िद.१०/१०/२०१८ या
११ मिह यांचे कालावधीसाठी .९९,०००/- मािसक भाडे व मीटर रड ग माणे िव तु बील वेगळे आका न
िल ह अॅ ड लायस स त वावर मदु तवाढ दे यात येत आहे असेबाबत इकडेस कळिवलेले आहे. तदनसु ार उ त
कालावधीचा िल ह अॅ ड लायस स करारनामा िद.२६/१०/२०१८ रोजी करणेत आलेला आहे.
उ त जागा वापराची मदु त िद.१०/१०/२०१८ रोजी सपं ु टात आलेली असलेने सदर जागे या वापराची पढु ील
मदु त वाढवनू िमळणेकामी मा.शाखािधकारी, टेट बॅकं ऑफ इडं ीया,शाखा िशड यांनी यांचेकडील
िद.१७/११/२०१८ रोजी या प ा वये इकडेस िवनंती के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- सं थान मालक चे मौजे िशड येथील िसटी सव न.ं ३२ मधील साईनाथछाया
इमारतीतील पिह या मज यावरील १६२.८८ चौमी. या टेट बॅकं ऑफ इडं ीया,शाखा िशड यांचे वापरास
असले या जागे या वापराची पुढील िद.११/१०/२०१८ ते िद.१०/०९/२०१९ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी
मागील मािसक परवाना फ म ये १०% वाढ क न हणजेच .९९,०००/-+१०% .९,९००/- अशी एकूण
र कम . १,०८,९००/- (अ री .एक लाख आठ हजार नऊशे मा ) इतके दरमहा मािसक भाडे व मीटर
रड ग माणे िव तु आकार वेगळा आका न ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४
मधील कलम १७(३) मधील तरतुदीनसु ार उ त ११ मिह यांसाठीची मदु तवाढ देता येईल व या माणे िल ह
अॅ ड लायस स करारनामा क न घेता येईल.
ताव- सं थान मालक चे मौजे िशड येथील िसटी सव न.ं ३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील
पिह या मज यावरील १६२.८८ चौमी. या टेट बॅकं ऑफ इडं ीया,शाखा िशड याच
ं े वापरास असले या
जागे या वापराची पढु ील िद.११/१०/२०१८ ते िद.१०/०९/२०१९ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी मागील
मािसक परवाना फ म ये १०% वाढ क न हणजेच .९९,०००/-+१०% .९,९००/- अशी एकूण र कम .
१,०८,९००/- (अ री .एक लाख आठ हजार नऊशे मा ) इतके दरमहा मािसक भाडे व मीटर रड ग माणे
िव तु आकार वेगळा आका न ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम
१७(३) मधील तरतदु ीनसु ार उ त ११ मिह यांसाठीची मदु तवाढ देणक
े ामी व या माणे िल ह अॅ ड लायस स
करारनामा क न घेणक
े ामी या िनणयाथ सादर.
िनणय .०५
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक चे मौजे िशड येथील िसटी सव नं.३२ मधील साईनाथ छाया
इमारतीतील पिह या मज यावरील १६२.८८ चौ.मी. जागा टेट बॅकं ऑफ इडं ीया,शाखा िशड यांना
िद.११/१०/२०१८ ते िद.१०/०९/२०१९ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी वापरास देणेकामी मागील मािसक
परवाना फ म ये १०% वाढ क न हणजेच .९९,०००/-+१०% ( .९,९००/-) अशी एकूण र कम
.१,०८,९००/- इतके दरमहा मािसक भाडे व मीटर रड ग माणे िव तु आकार वेगळा आका न मदु तवाढ देणसे
व या माणे िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घेणसे मा यता दे यात आली.
(कायवाही-मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
बँक ऑफ बडोदा, शाखा साकुरी, बँक ऑफ महारा , शाखा-िशड , स ल बँक ऑफ इिं डया,शाखा-िशड
ओ रएंटल बँक ऑफ कॉमस, शाखा-िशड या चार रा ीयकृ त बँकांना सं थान प रसरात ए.टी.एम.सिु वधा सु
करणेकामी सं थान मालक ची जागा वापरास देणबे ाबत.
तावअिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(३) म ये िव त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ा रा य शासना या लेखी पवु मंजरू ीने
असेल याखेरीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मदु तीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकंवा गहाण
टाक यात येणार नाही,िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही,अशी तरतूद
आहे.
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तावना- सं थानचे लेखाशाखा िवभागाने याच
ं ेकडील प ं .एसएसएस/वशी-लेखा/९९०/२०१८
िद.०६/०७/२०१८ अ वये “ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड याचं मे ाफत स या ी साई समाधी
शता दी वष महो सव साजरा कर यात येत असनू , शता दी उ सवादर यान
या दशनासाठी मोठया माणात
साईभ ाचं ी गद होत आहे. सं थान या आवारात साईभ ां या सिु वधेसाठी रा ीयकृ त बँकांची एटीएम सिु वधा
सु करणेबाबत िनणय घे यात आलेला होता. या अनषु गं ाने लेखाशाखा िवभागाकडून सं थानची सव
िनवास थाने, साईनाथ णालय, साईबाबा णालय, सादालय येथील िवभाग मख
ु यांना एटीएमसाठी जागा
उपल ध आहे िकंवा कसे याबाबत िवचारणा कर यात आली होती.सं थानचे बचत खाते असले या सव
रा ीयकृ त बँकांना प पाठवनू सं थान प रसराम ये एटीएम मशीन सु करणेबाबतचा ताव लेखाशाखा
िवभागाकडे जमा करणेबाबत कळिवले होते. यास अनसु न १) बँक ऑफ बडोदा,साकुरी २) बँक ऑफ
महारा ,िशड ३) स ल बँक ऑफ इडं ीया, िशड ४) ओ रएंटल बँक ऑफ कॉमस, िशड या बँकांचे ताव
लेखाशाखा िवभागाकडे ा झालेले आहेत. तथािप सं थान प रसराम ये ए.टी.एम.मिशन सु करणे अस याने
आिण सं थान मालम ेसंबंधीचे सपं णू कामकाज मालम ता िवभागामाफत होत अस याने बँकांना जागा देतांना
सव कायदेशीर पतु ता (करारनामा,जागेचे भाडे,जागा देणचे ा कालावधी तसेच सं थान मालम ा भाडयाने देता
येईल का? वगैरे) हे मालम ता िवभागामाफत करावे लागणार आहे. जेणक
े न याबाबत लेखाप र णाम ये मु े
उपि थत होणार नाहीत,” असेबाबत मालम ता िवभागास कळिवले आहे.
सं थानचे लेखाशाखेकडून ा त झाले या कागदप ाचं े अवलोकन के ले असता खालील नमदू के ले या
प रिश टामं धील रकाना २ मधील बॅका
ं ंनी यांचे बॅकें चे ए.टी.एम.चालिवणेसाठी रकाना ३ मधील जागांपैक जागा
वापरास िमळणेकामी सिु चत के लेले आहे. तदनषु गं ाने सं थानचे िविवध िवभागानं ी सदर बॅका
ं नं ा रकाना ४ म ये
दशिवले या जागा वापरास देणक
े ामी अिभ ायासह तािवत के लेले आहे.
प रिश ट
अ.
१
१)

२)

३)

बँकेचे नाव

बँकेने ए.टी.एम.साठी सं थान प रसरात जागा
वापरासाठी सिु चत के लेली िठकाणे.
३
१) साईबाबा हॉ पीटल प रसरात.
२) साईआ म प रसरात (१००० स)
या मु य वेश ाराजवळ.
३) सं थानचे साईनाथछाया इमारतीत
४) साईनाथ भोजनालय (साई सादालय)
५) ारावती भ िनवास.
६) साईबाबा भ िनवास (५०० स)

सं थानचे संबंधीत िवभागाने याचं े
अिभ ायासह तािवत के लेली िठकाणे.
२
४
बँक ऑफ बडोदा,
सदर बँकेस साईबाबा भ िनवास थानचे
शाखा साकुरी
(५०० म) मु य वेश ाराजवळ
असणारी खोली ततु कामी उपयु
ठरेल असेबाबत .अिध क,साईबाबा
भ िनवास थान यानं ी याचं े कडील प
िद.१९/०९/२०१७
ं .०३/२२९
रोजी या प ा वये अिभ ाय सादर
के लेला
अस याने
साईबाबा
भ िनवास थानचे मु य वेश ाराजवळ
असणारी खोली बँक ऑफ बडोदा,शाखा
साकुरी यांना ए.टी.एम.साठी जागा
देणेबाबत िवचार करता येईल.
बँक
ऑफ सं थान प रसरात कुठे ही.
सदर बँकेस ारावती भ िनवास
महारा , शाखा
इमारतीचे दशनी भागातील एका
िशड
गाळयाम ये
(वाहन
पाक ग)
ए.टी.एम.साठी जागा उपल ध क न देता
येईल,असेबाबत
अिभ ाय
.अिध क, ारावती भ िनवास यानं ी
यांचेकडील
प
जा.न.ं २६२
िद.१०/०९/२०१७ रोजीचे प ा वये
कळिवले माणे
बँक
ऑफ
महारा ,शाखा िशड यानं ा सदर
िठकाणी ए.टी.एम.साठी जागा उपल ध
क न देणेबाबत िवचार करता येईल.
स ल बँक ऑफ
साईबाबा हॉि पटल प रसरात मेडीकल स ल बँक ऑफ इडं ीया,िशड यांनी
इडं ीया,शाखा िशड जवळ या कॅ टीन िवभागात.
मागणी
के या माणे
साईबाबा
हॉि पटलम ये कॅ टीन िवभागात
ए.टी.एम.बसिवणे यो य राहील,
असेबाबत अिभ ाय
.वै िकय
सचं ालक, ी साईबाबा हॉि पटल

(01} 08.01.2019, Shirdi (SPJ.docx)

9

४)

िनणय .०६

ओ रएटं ल बँक १) साईबाबा हॉि पटल प रसरात.
ऑफ कॉमस,शाखा २) साईआ म िनवास थान १०००
िशड
स या मु य वेश ाराजवळ.

िशड
यानं ी
याच
ं ेकडील
जा.न.ं एसएसएसटी/एसएसएसबीएच/
िव -१०८/२०१७ िद.१८/०९/२०१७
अ वये कळिवलेव न उ त
जागा बँकेस ए.टी.एम.साठी देणेबाबत
िवचार करता येईल.
साईआ म भ िनवास
शासक य
इमारतीचे आऊटगेटजवळ आतील बाजसू
जागा
उपल ध
होईल,असेबाबत
.अिध क, साईआ म भ िनवास यांनी
यांचक
े डील प जा.नं.२०१७/१८-१८७
िद २०/०९/२०१७ अ वये अिभ ाय सादर
के लेले आहे. सदर अिभ ायाव न
ओरीएंटल बँक ऑफ कॉमस यांना
ए.टी.एम. साठी उ िठकाणी जागा
उपल ध क न देणबे ाबत िवचार करता
येईल.

िवभागाचा अिभ ाय:- सं थानचे संबंधीत िवभागांनी सादर के ले या अिभ ाया माणे व तावा माणे
उपरो त प रिश टातील रकाना रकाना ४ म ये दशिवले या जागा रकाना २ मधील बॅका
ं ंना यां या ए.टी.एम.साठी
११ मिह यांचे कालावधीसाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करील या मािसक भाडेदराने अथवा सं थान
िनि त करील या मािसक भाडेदराने यापैक जे जा त असेल या मािसक भाडेदराने व िव तु बील मीटर
रड ग माणे वेगळे आका न जागा वापरास देता येईल व या माणे िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घेता
येईल.
ताव– उपरो त तावातील प रिश टामधील रकाना २ म ये दशिवले या बॅका
ं ंना रकाना ४ म ये
तािवत के ले या िठकाण या जागा यांचे बॅकें या ए.टी.एम.साठी ११ मिह यांचे कालावधीसाठी सावजिनक
बांधकाम िवभाग िनि त करील या मािसक भाडेदराने अथवा सं थान िनि त करील या मािसक भाडेदराने
यापैक जे जा त असेल या मािसक भाडेदराने व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न जागा वापरास
देणे या व या माणे िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घेणे या िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, बँक ऑफ बडोदा, शाखा-साकुरी, बँक ऑफ महारा , शाखा-िशड , स ल बँक
ऑफ इिं डया,शाखा-िशड , ओ रएटं ल बँक ऑफ कॉमस, शाखा-िशड या चार रा ीयकृ त बँकांना सं थान
प रसरात ए.टी.एम.सिु वधा सु करणेकामी ११ मिह यांचे कालावधीसाठी खालील िठकाणी जागा उपल ध क न
दे यास मा यता दे यात आली.
अ.
१
२
३
४

बँकेचे नाव
बँक ऑफ बडोदा, शाखा साकुरी
बँक ऑफ महारा , शाखा िशड
स ल बँक ऑफ इडं ीया,
शाखा िशड
ओ रएटं ल बँक ऑफ कॉमस,
शाखा िशड

ए.टी.एम.साठी सं थान प रसरात जागा वापरासाठी िठकाण.
साईबाबा भ िनवास (५०० म)
दारावती भ िनवास
ी साईबाबा हॉि पटल
साईआ म िनवास थान (१००० म)

तसेच सदर जागेसाठी आकारावयाची दरमहा भाडे र कम सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचेकडून
िन ीत क न घे यात यावी, असे ठरले. सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून िनि त कर यात आलेली मािसक
भाडेदराची र कम व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न ११ मिह यांचे कालावधीसाठी जागा
वापरास दे यास व या माणे िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
चे यिु झयम हॉलमधील बाबांनी हाताळले या व तंच
ु े जतन करणे संदभात संवधन ि या करणेकामी त ांचे
िशड भेटीबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूद – अिधिनयमाचे कलम
२१(१) अ वये सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही
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योजनासं ाठी करणेबाबत तरतूद आहे. तयातील
पोटकलम (क) अ वये मिं दराची व िव व त यव थे या
्
मालम ताचं ी देखभाल, यव थापन व शासन या योजनासं ाठी कर यात येईल अशी तरतदु आहे.
तावना– उपरो त िवषयांक त छ पती िशवाजी महाराज व तु सं हालय, मबंु ई चे सचं ालक
मा.एस.मख
ु ज व यांचे सहकारी ी.ओमकार कडू यानं ी िद.२७/०२/२०१७ रोजी िशड येथे येऊन यिु झयम
हॉलची पहाणी क न अहवाल सादर के लेला आहे. यानसु ार चे यिु झयम हॉलमधील बाबांनी हाताळले या
व तू जतन करणे संदभात सवं धन
या करणेबाबत इकडील िवभागामाफत सदरह ताव सादर कर यात
आला होता. यावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेत िवषय ं .०५ िनणय ं . ४६२
अ वये “ यावर सिव तर चचा होऊन सं थानचे यिु झयम हॉलम ये ठे व यात आले या, साईबाबानं ी वापरले या
/हाताळले या व तू अनमोल असनु यांचे यव थीत सगं ोपन करावयाला हवे, असे सिमतीचे मत झाले. सबब
तावात नमदू के ले माणे, त ाचं े अहवालानसु ार यिु झयम हॉल अ यावत करणे व याकामी येणा-या खचास
मा यता दे यात आली. ” असा िनणय झालेला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणया वये त ाचं े अहवालानसु ार यिु झयम हॉल अ यावत करणे अस याने,
नी हाताळलेले व तंवू र त ामं ाफत संवधन ि या करणे संदभात सदरचा िवषय संवेदनशील आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- नी हाताळले या सं हालयातील व तंवू र संवधन ि या करणेसाठी छ पती
िशवाजी महाराज व तू सं ाहालय, मंबु ई येथील आले या अिधकार चे ता यात सदर या व तू न देता या
सं हालयाम ये अथवा मंिदराचे पिह या माळयावर उपल ध क न देता येईल. यावेळी सरु ि तते या टीने व तु
सं हालयाम ये आव यकता पड यास काही भागांम ये साईभ तानं ा वेश बंद करावा लागेल. तसेच सदर या
व तू मौ यवान अस याने मा. यव थापन सिमती सद य तसेच सरं ण अिधकारी, संबंधीत िवभाग मख
ू ,
कॅ मेरामॅन (ि हिडओ शटु गसह) व इतर संर ण पहारे कर सह उपि थत रहाणे आव यक वाटते. तसेच चे
यिु झयम हॉलमधील बाबांनी हाताळले या व तु जतन करणे संदभात सवं धन ि या करणेकामी छ पती
िशवाजी महाराज व तु सं हालय, मंबु ई यांचमे ाफत आले या त सचं ालकांची सं थानमाफत िनवास व भोजन,
दशन, आरती यव था तसेच यांना मंबु ईहन जाणे-येणचे ी यव था मोफत करावी लागेल, असे न मत आहे.
सदरचा िवषय संवेदनशील असलेने सदर या तावास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
तसेच यिु झयम हॉलमधील व तंचु े सवं धन या करणेचे कालावधीत मा. यव थापन सिमती सद य उपि थत
राहाणे आव यक वाटते, असे मत आहे.
ताव – सदरचे सं हालयातील बाबांनी हाताळले या व तू जतन करणेकामी यावर सवं धन या
करणेकरीता मबंु ई येथील छ पती िशवाजी महाराज व तु सं हालयाचे त ानं ा िशड येथे बोलिवणेस तसेच यांची
िनवास, भोजन, दशन, आरती इ यादी यव था व मबंु ई येथनु घेऊन येण,े कामपणु झालेनतं र मबंु ई येथे
सोडिवणेसाठी वाहन यव था मोफत (िवनामु य) करणेस मा यता असावी. तसेच त ाच
ं ा अिभ ाय घेऊन पढु ील
कायवाही करणेसाठी सदरह िवषयावं र सिव तर चचा होऊन िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .०७
यावर सिव तर चचा होऊन, चे यिु झयम हॉलमधील बाबांनी हाताळले या व तंच
ु े जतन करणे सदं भात मबंु ई
येथील छ पती िशवाजी महाराज व तु सं हालयाचे त ानं ा मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर चचसाठी
बोलिव यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-मंिदर िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
पंडीत िदनदयाल उपा याय िश ण सं था, िसडको, औरंगाबाद यांचे रामचं नाईक िव ालय, िसडको,
औरंगाबाद यांना इमारत बांधकाम व शालेय सािह यासाठी र कम .२,२६,००,०००/- आिथक सहा य देणचे े
तावावर िनणय होणेबाबत.
तावपंडीत दीनदयाल उपा याय िश ण सं था, िसडको, औरंगाबाद यांचे रामचं नाईक िव ालय िसडको,
औरंगाबाद यांनी इमारत बांधकाम . १.२३ कोटी व शालेय सािह य घे यासाठी . ४८.००ल असे एकूण
र कम १.७१ कोटीची मागणी यांचे प जा. ं . प.ं दी.ऊ.िश.स/ं २०१७-२०१८/११ िदनांक १९.०४.२०१७
नसु ार के ली होती याचा थोड यात तपशील खालील माणे
अ. इमारत बांधकाम खच :अ.न.
िववरण
र कम
१
इमारत बांधकाम खच
. २,२२,००,०००/२
इमारत बांधकाम िनधीतून के लेला खच
. ९९,००,०००/३
उवरीत बांधकामसाठी लागणारी एकूण र कम
. १,२३,००,०००/-
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ब. शालेय सािह य खरेदीसाठी लागणारा खच :अ.न.
िववरण
१
िव ा यासाठी नवीन ६०० बाके
२
ि डा सािह य
३
ंथालय
४
ससु ज योगशाळा
५
संगणक, लॅब व फिनचर
६
एकूण
एकूण
अ + ब . १,२३,००,०००+४८,००,०००/-

र कम
. १५,००,०००/. १०,००,०००/. ३,००,०००/. ५,००,०००/. १५,००,०००/४८,००,०००/१,७१,००,०००/-

अशी एकूण र कम .१.७१कोटी मा िमळणेबाबत िवनतं ी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
िशड यांना के ली होती. यावर मा. यव थापन सिमतीने खालील माणे िनणय घेतला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय :- िद.०८.९.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ७५३ अ वये चचा
होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद. ०१ आ ट बर पासनू ारंभ होत आहे. मा.
मु यमं ी महोदय यांचे अ य तेखालील कृ ती आराखडा सिमतीने िद. ३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी
एकूण . ३०२३ कोटी मा या कृ ती आराखडयास मा यता िदलेली आहे. परंतु सदरह िनधी अ ाप ा त नाही.
या महो सवाम ये िविवध काय माचे आयोजन करणे व साईभ तानं ा पायाभतु सोयीसिु वधा परु िवणेकामी
सं थानचा मोठया माणात खच होणार असनू सं थानला िनधीची कमतरता भासू शकते. अशा पा वभमु ीवर
पंडीत िदनदयाल उपा याय यांचे िश ण सं थेस इमारत बांधकाम व शालेय सािह यासाठी . १.७१ कोटी मा
आिथक सहा य करणे उिचत होणार नाही. सबब समाधी शता दी महो सवाची सांगता होईपयत सदरह िवषय
थिगत ठे व यात यावा.असा िनणय झालेला आहे.
सं थेने सादर के लेला निवन ताव:- आता पंिडत दीनदयाल उपा याय िश ण सं था, औरंगाबाद
यांनी िद.०५.०६.२०१८ रोजी र कम . २.२६ कोटी मा अनदु ानासाठी फे र ताव सादर के ला असनू , मा. ी
चं शेखर कदम, उपा य , ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यानं ी ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े सादर करणेबाबत िनदश िदलेले आहेत. यानसु ार ताव यव थापन सिमतीपढु े सादर कर यात येत
आहे.
पिं डत दीनदयाल उपा याय िश ण सं था, औरंगाबाद या सं थे या रामचं नाईक िव ालय, पंदन
नगर िसडको एन – ४ (दि ण) औरंगाबाद येथील शाळे या इमारतीचे बांधकाम पणु कर यासाठी व शालेय
सािह य खरे दी क न शाळा सव सिु वधायु त कर यासाठी िनधीची मागणी ी साईबाबा सं थान
िव व थ यव था, िशड याचं ेकडे के लेली आहे. याचा तपशील पढु ील माणेअ. इमारत बांधकाम खच :अ.न.
िववरण
र कम
१
इमारत बांधकाम खच शासन मजं रू ीनसु ार
. २,५५,००,०००/२
इमारत बांधकाम िनधीतून के लेला खच
. ९९,००,०००/३
उवरीत बांधकामसाठी लागणारी एकूण र कम
. १,५६,००,०००/ब. शालेय सािह य खरेदीसाठी लागणारा खच :अ.न. िववरण
१
िव ा यासाठी नवीन ६०० बाके
२
ि डा सािह य
३
ंथालय सव सािह यासह
४
ससु ज योगशाळा सािह यासह
५
संगणक, लॅब व फिनचर
६
एकूण

र कम
. १८,००,०००/. १२,००,०००/. ७,००,०००/. ८,००,०००/. २५,००,०००/७०,००,०००/-

क. मागणी :एकूण
अ + ब . १,५६,००,०००+७०,००,०००/-

२,२६,००,०००/-

एकूण क प खच अ + ब

.२,५५,००,०००+७०,००,००० = ३,२५,००,०००/-
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अशी मागणी के ली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:- उपरो त न याने ा त झालेला ताव मा. यव थापन सिमतीचे
िद. ३०.०६.२०१८ रोजीचे सभेत सादर के ला असता, यावर िनणय ं . ४१८ अ वये सिव तर चचा होऊन,
पडं ीत दीनदयाल उपा याय िश ण ससं था,
् िसडको, औरंगाबाद यानं ा इमारत बांधकामासाठी . १.५६ कोटी व
शालेय सािह यासाठी र कम . ७० ल अशी एकूण . २.२६ कोटी आिथक सहा य देणबे ाबतचा ताव मा य
के यास इतरही खाजगी सं था अशा कारे आिथक सहा य िमळणेबाबत मागणी करतील. या तव सदरचा ताव
थगीत ठे व यात आला. मा छाननी सिमतीचे िद. ०६.१०.२०१८ रोजी यावर आय या वेळी चचा कर यात
येऊन िनणय ं . ४६ अ वये चचा होऊन खालील माणे िनणय घे यात आला.
मा. छाननी सिमतीचा िनणय:- पंिडत िदनदयाळ उपा याय िश ण सं था िसडको, औरंगाबाद याचं े
रामचं नाईक िव ालय, िसडको, औरंगाबाद यांना इमारत बांधकाम व शालेय सािह यासाठी र कम
.२,२६,००,०००/- आिथक सहा य मागणीचा न याने ा
ताव चचला घे यात आला. यव थापन
सिमती या िद.३०.०६.२०१८ रोजी या सभेतील िनणय .४१८ याचेही अवलोकन कर यात आले.
छाननी सिमती सभासदांचे एकमताने असे मत झाले क , संबधीत िश ण सं थान िनरपे पणे शै िणक
वातावरणात यो य वाढ हावी व रा ीय िवचारसरणीचा सार िव ा याम ये ितिबंबीत हावा या िदशेने काय
करीत आहे.
िद.०५.०६.२०१८ रोजी सं थेने शाळे या इमारत बांधकाम व सािह यासाठी हणनू रकमेची मागणी
के ली आहे. सवासाठी गणु ा मक िश ण हा संक प सं थेचा िदसत असनु समाजातील सामा य घटकांसाठी
दजदार िश ण यव था िनमाण कर यासाठी सं था य न करीत आहे. सं थेला िद.२६.०३.२०१५ औरंगाबाद
महानगर पालीका यांनी शाळे करीता बांधकाम परवानगी िदली आहे.
वरील सं थे या न दणी पु तकाचे िववरण पाहता सं थेचे उ श
े व यव थापन याचं ी सांगड सं थे या
ताळेबंदात िदसनु येत.े हणनू छाननी सिमतीने एकमताने वरील सं थेस मागणी माणे र कम .२.२६ कोटी
र कम दे याचे तावास सहमती दशिवली आहे. सदरील ताव यव थापन सिमतीचे सभेत ठे व यात यावा व
शासनाकडे पाठिवणेत यावा. सं थेचा ताव मंजूर झा यानतं र सबं धीत सं थेला साईबाबा सं थान
िव त यवथा, िशड यांचेमाफत आिथक मदत झालेबाबतचा इमारती या एका बाजसु ी साईबाबा सं थान
यांचमे ाफत आिथक सहा य असा उ लेख करावा लागेल. सं थे या वेश दार/दशनीभागावर साईबाबाचं े ३x४
फुट आकाराचे फोटो लावणे म ा होईल. असे ठरले.
उपरो त तावास छाननी सिमतीचे िनणया माणे यव थापन सिमतीचे सभेसमारे ताव सादर के ला
असता, मा. यव थापन सिमतीने खालील माणे िनणय घेतला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय :- िद. १३.१२.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ७३० अ वये सिव तर चचा
होऊन पडं ीत िदनदयाल उपा याय िश ण सं था, िसडको, औरंगाबाद या सं थेची व ते चालिवत असले या
शाळे ची सिव तर मािहती यावी, सदर सं था देणगी घेते काय? िव ा याकडून फ घेतली जाते काय, या
सं थेमाफत कोणकोणते सामािजक उप म राबिवले जातात, लाभाथ कोण या आरि् थक तरातील आहेत,
याबाबत सिव तर मािहती घेऊन फे र ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करावा, असे ठरले.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणय नसु ार जा. न.एसएसएसटी/वशी-लेखा-अनदु ान/४६५७/२०१८
िद.२२.१२.२०१८ अ वये मािहती मागिवली असता पंडीत िदनदयाल उपा याय िश ण सं था, िसडको,
औरंगाबाद यांनी जा. ./पंदीउिशस/ं २०१८-१९ िद. २६.१२.२०१८ रोजी खालील माणे मािहती सादर के ली
आहे.
अ.न
१

२
३
४

मािहती
तपशील
पडं ीत िदनदयाल उपा याय िश ण सं था
पिं डत दीनदयाल उपा याय िश ण सं था िसडको, औरंगाबाद या
िसडको, औरंगाबाद या सं थेची व ते चालिवत सं थेची व ते चालवत असले या शाळांची यादी सदर तावात
असले या शाळेची सिव तर मािहती ावी.
नमदू आहे. सदर सं थेचे मु यालय, औरंगाबाद येथे असनू सं था
एकूण ३० शाळा, कॉलेजेस व व तीगृह चालवत आहे.
सदर सं था देणगी घेते का?
समाजातील दानशनू व सेवाभावी सं थाकडून देगणी घेतली जाते.
िव ा याकडून िकती फ घेतली जाते?
रामचं नाईक िव ालय हे जनू १९९६ पासनू सु झालेले असनू
स या १००ट के अनदु ािनत आहे यामुळे िनयमानसु ार
िव ा याकडून कोण याही कारची फ घेतली जात नाही.
सं थेमाफत कोणकोणते सामािजक उप म सं थेचे उ ेश हे शै णीक व सामािजक व पाचे आहेत. सं थेने
राबिवले जातात?
समाजातील सव तरातील मल
ु ा-ं मुल साठी पवु ाथिमक,
मा यिमक, उ च मा यिमक, उ च िश ण कला, िव ान,
वािण य, योग- ाणायाम, शारी रक िश ण, संगणक, यवसाय
िश ण, अ यापनाचे िश ण व िश ण इ.
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५

६

७
८
९
१०

लाभाथ कोण या आिथक तरातील आहेत?

सं थे या शाळा व महािव ालय ामु याने ामीण भागात
आहेत. सं था आिथक दबु ल घटका या व तीतील कामगारांची,
गरीबांची, मागासवग यां या िव ा यासाठी गणु व ता धान
िश ण दान करीत आहे.
सं थेने (शाळेला/िव ालयाला) निवन इमारत शाळे या वरील दोन मज याचे काम अपणू आहे. माणप सादर
िकंवा असले या इमारतीत सधु ारणा आव यक के ले आहे.
अस याबाबत सं थे या अ य / सिचव यांचे
माणप .
सं थेने उपसंचालक, िश ण िवभाग यांना जमा खचाचा िहशोब जोडला आहे मा िश ण िवभाग अशा
अगोदर सादर के ले या जमा खचाचा तपशील.
कारची मािहती मागत नाही.
आिथक वष सन २०१७-१८ या वषाचा सादर के ला आहे.
लेखाप र ण अहवालाची त.
सं थेला शासनाकडून अनदु ान िमळते िकंवा नाही सं थेला शासनाकडून के वळ वेतन िदले जाते. इतर कोण याही
याबाबतचे माणप .
कारचे अनदु ान िमळत नाही.
सं थे या मालम ेिवषयी िकंमतीसह यादी, मा. धमादाय आयु त कायालय औरंगाबाद यां याकडील न दवही
याबाबत धमादाय आयु त यांचेकडील सा ांिकत त जोडली आहे.
न दवहीचा सा ांिकत उतारा इ.

उपरो त माणे मािहती सं थेने सादर के ली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय :१) मा. यव थापन सिमतीने या कारणा तव िद. ०८.०९.२०१७ या सभेतील िनणय ं . ७५३ नसु ार ताव
अमा य के लेला आहे, या बाब ची उ ी ठ पतु अ ाप झालेली नाही. अशातच या सं थेला मदत के यास
ही बाब सयं ु तीक होणार नाही असे वाटते.
२) सं थेने यापवू िदनांक १९.०४.२०१७ या तावानुसार . १.७१ कोटीची मागणी के ली होती आता मा
सधु ारीत मागणी . २.२६ कोटी के लेली आहे.
३) सं थचे एक महािव ालय, सहा किन ठ महािव ालय, नऊ मा यिमक िव ालय, चार ाथिमक व उ च
ाथिमक िव ालय, चार पवु ाथिमक िव ालय, दोन आ म शाळा, दोन व तीगृह आहेत. सं थे या अनेक
शाखा आहेत. तावात नमदू मािहतीनुसार सदरची िश णसं था मोठी व स म िदसते.
४) अनदु ान मागणी या िव ालया या इमारतीसाठी के ली आहे ती शाळा औरंगाबाद शहरात आहे. एकंदरीत
शहरात िश ाणाची सोय उपल ध क न देणा-या अनेक अनदु ािनत व िवना अनदु ािनत शै णीक सं था
कायरत आहेत.
अशा कारे शै णीक े ात काम करणा-या अनेक िश ण सं था कायरत असनू याही अशाच
कारची मागणी करतील, यामळ
ु े अनदु ान देणे उिचत होणार नाही.
ताव:- पडं ीत दीनदयाल उपा याय िश ण सं था, िसडको, औरंगाबाद याच
ं े रामचं नाईक िव ालय
िसडको, औरंगाबाद यांना इमारत बांधकाम व शालेय सािह या साठी र कम .२,२६,००,०००/- आिथक
सहा य देणचे े ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .०८
यावर सिव तर चचा होऊन, पंडीत िदनदयाल उपा याय िश ण सं था, िसडको, औरंगाबाद या सं थेचे उ श
े हे
शै णीक व सामािजक व पाचे आहेत. सं थेने समाजातील सव तरातील मल
ु ां-मल
ु साठी पवु ाथिमक,
मा यिमक, उ च मा यिमक, उ च िश ण कला, िव ान, वािण य, योग- ाणायाम, शारी रक िश ण, संगणक,
यवसाय िश ण, अ यापनाचे िश ण व िश ण इ यादी असनु सं थे या शाळा व महािव ालय ामु याने
ामीण भागात आहेत. सं था आिथक दबु ल घटका या व तीतील कामगार, गरीब व मागासवग यां या
िव ा यासाठी गणु व ता धान िश ण दान करीत आहे. याबाबी िवचारात घेऊन पंिडत दीनदयाल उपा याय
िश ण सं था, औरंगाबाद या सं थे या रामचं नाईक िव ालय, पदं न नगर िसडको एन–४ (दि ण) औरंगाबाद
येथील शाळे या इमारतीचे उवरीत बांधकाम पणु कर यासाठी र कम . १,५६,००,०००/-मा आिथक सहा य
दे यास मा यता दे यात आली.
तसेच सं थानमाफत दे यात येणारे आिथक सहा य हे सदर शाळे या उवरीत इमारत बांधकामासाठीच
वापर यात यावे याबाबत संबधीताशी करारनामा कर यात यावा, व सं थानचे बांधकाम िवभागामाफत सदर
बांधकामाची वेळोवेळी पाहणी क न याचा अहवाल मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.
मा.छाननी सिमतीने र कम .२,२६,००,०००/- एवढे आिथक सहा य दे यास मा यता िदलेली
अस याने सदर ताव पु हा मा.छाननी सिमतीचे मा यतेसाठी सादर करावा व यांनतर शासनाचे मा यतेसाठी
सादर करावा, असे ठरले.
(कायवाही- लेखाशाखा/बांधकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.०९
ताव-

माहे ऑग ट-२०१८ व स टबर,२०१८ जमा खच त याची न द घेणबे ाबत.
लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं थानकडुन खच होणा-या
रकमाचं ा एकि त जमा खच त ता तयार कर यात येतो. सदर जमा व खचा या आकडेवारीचा त ता
मा. यव थापन सिमती या सभेसमोर न द घे यासाठी सादर कर यात येत असतो.
या अनषु ंगाने माहे ऑग ट-२०१८ व स टबर-२०१८ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त ते
तयार कर यात आले असनू ते मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर न द घेणसे ाठी सादर करणे आव यक आहे.
जमा- खचाचा तपशील खालील माणे –

अ.नं.
मिहना
जमा
खच
०१ ऑग ट-२०१८
५९,१६,२२,४४७/- २०,२१,६८,३४३/०२ स टबर-२०१८
३७,११,२२,३४२/- ५२,८७,८०,८७६/तरी लेखापु तका माणे माहे ऑग ट-२०१८ व स टबर-२०१८ या कालावधीतील जमा खचाची न द
घे यासाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.
िनणय .०९
यावर सिव तर चचा होऊन, माहे ऑग ट-२०१८ व स टबर-२०१८ या कालावधीतील जमा–खच त याचे
अवलोकन क न यांची न द घे यात आली.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
ी. भाऊसाहेब िहरे शासक य वै क य महािव ालय व णालय, धळ
ु े यांना (3Tesla) एमआरआय मिशन व
िवथ टन क बेसीकसाठी र कम .१४ कोटी मा अनदु ान देणचे े तावावर िनणय होणेबाबत.
तावमा.ना. ी िगरीष महाजन, मं ी वै क य िश ण, जलसपं दा व लाभ े िवकास महारा शासन यांनी
ीमती बल अ वाल, मु य कायकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यानं ा प पाठवनू
खालील माणे िवनतं ी के ली आहे.
ी साईबाबा सं थान, िशड माफत अनेक समाजपयोगी कामांक रता मोठया माणात देणगी व पात
सहा य कर यात येत आहे. ही बाब न क च अिभनंदनीय आहे. ी भाऊसाहेब िहरे शासक य वै क य
महािव ालय व सवेापचार णालय, धळ
ु े अतं गत गोरगरीब णां या तपासणी करणेक रता एम. आर. आय.
कॅ न हे यं ी साईबाबा सं थानकडून िमळणेक रता ताव अिध ठाता ी भाऊसाहेब िहरे शासक य वै क य
महािव ालय व सवेापचार णालय, धळ
ु े यानं ी सादर के ला आहे.
सदर तावात अिध ाता ी भाऊसाहेब िहरे शासक य वै क य महािव ालय व सवेापचार णालय,
धळ
ु े येथे ५४५ खाटा असनू या िठकाणी धळ
ु े नंदरु बार, जळगांव मालेगांव या िज हयातील ण हे िविवध
उपचारासाठी येत असतात. ही सं था सन १९८९ पासनू सु झा यापासनू येथील िव ाथ वेश मता ही १००
असनू काही िवभागात सीपीएस कोसस, मॉडन फॉम कोलॅाजी कोसस व फे लोिशप कोसस या िठकाणी सु आहे.
या सं थेत पद यु तर पदवी (पी. जी.) कोसस सु होणे िनतांत आव यक असनू या सं थेकडून
िचक सालयीन एकूण ७ िवषयात पी. जी. कोसस सु कर यासाठी एमसीआय, नवी िद ली यांचेकडे ताव
सादर के लेला असनू नजीक या कालावधीत क हाही या िठकाणी पी. जी. क रता िनरी ण ि या सु होणार
आहे. याम य ामु याने िचक सालयीन िवषय ि ीरोग सतु ी िवभाग, श यिचिक साशा , औषधवै कशा ,
कान नाक घसा, अि थ यगं ोपचार, बालरोगशा , ने श यिचिक सा, याम ये पद यु तर पदवी अ यास म सु
कर यात येणार आहे.
या सं थेत स ि थतीत एम. आर. आय. हे यं उपल ध नस यामळ
ु े यािठकाणी उपचारासाठी येणा-या
गोरगरीब णांना खाजगी णालयात एम. आर. आय. ची चाचणी कर याक रता पाठिव यात येत असते. यामळ
ु े
नाहक आिथक भदु ड हा बसत असतो. यामळ
ु े णां या नातेवाईकां या तसेच लोक ितिनधी व सामािजक
कायकत याचं ी सात याने एमआरआय यं उपल ध कर याची मागणी आहे. यामळ
ु े मदु या व म जासं थे या
बारीक आजाराचे िनदान करणेसाठी उपयोग होणार आहे.
तसेच धळ
ु े शहर हे दोन रा ीय महामागावर वसलेले अस यामळ
ु े येथे मोठया माणात अपघात होत
असतात. अपघात त णांना तातडीने उपचार िमळ यासाठी व िनदान हो यासाठी एमआरआय हे यं अ यतं
उपयु त ठरणार आहे. तसेच णालया या लेखािशषा ं . ५२ यं व साधनसामु ी अतं गत अनदु ान उपल ध
नस यामळ
ु े आिथक अनदु ान उपल ध क न देणबे ाबत िवनतं ी के लेली आहे. तसेच यांनी एमआरआय मशीनचे
Specification व . १४,००,००,०००/-िकंमतीचे मािहतीप क सादर के ले आहे. अथ साहा य साठी
अिधिनयमातील तरतुद :ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशडी अिधिनयम २००४ कलम १७
मधील (२)(ण) "मानव जातीचे क याण करणा-या िकंवा आप तीम ये सहा य करणा-या कोण याही उदा त
कायास चालना देईल." अशी तरतदु आहे.
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िवभागाचा अिभ ाय :अ)
रा यातील िज हा णालयांना िसटी कॅ न व ए स रे मशीन खरे दी करणेकामी गत मा. यव थापन
सिमतीचे िद. २४.०६.२०१५ चे सभेत िनणय . १७९ अ वये आरो य िवभागा या शासक य /
िनमशासक य णालयांना . ४३.६४ कोटी िनधी देणबे ाबत िनणय झालेला आहे, याबाबत िस हील
अॅ लीके शन नं. ९६२२/२०१६ दाखल झालेले आहे. सदरचा शासन िनणय र होणेबाबत िवधी व
याय िवभाग महारा शासन यांना िवनंती कर यात आलेली आहे. मा याबाबत अ ापपावेतो
कायवाही झालेली नाही.
आ) आ ट बर २०१७ ते आ ट बर २०१८ या कालावधीत ी साई समाधी शता दी सोहळा साजरा
कर यात आला आहे. सदर समाधी शता दी सोहळा कालावधीत सं थानने भ तां या सिु वधेसाठी
िविवध पायाभतु क पांचे भिु मपजू न के लेले आहे. तसेच भिव यातही क पासाठी मोठया माणावर
खच अपेि त आहे.
इ)
शासक य णालयांना शासनाचे अथ सक
ं पातून तरतूद उपल ध होऊ शकते.
ई)
ा यापक व िवभाग मख
ु , - िकरण िवभाग ी भाऊसाहेब िहरे शासक य वै क य महािव ालय व
सवेापचार णालय, धळ
ु े यांनी िद. २०.०७.२०१८ रोजी अिध ठाता, ी भाऊसाहेब िहरे शासक य
वै क य महािव ालय व सवेापचार णालय, धळ
ु े यांना िलहीले या प ात तांि क मनु यबळ
उपल ध नस याचे नमदू के ले आहे.
ऊ)
शासक य वै क य महािव ालये व हॉ पीटल एकाच कार या मशीनसाठी वेगवेगळया रकमेची
मागणी करत अस याचे िदसनू येते.
ी भाऊसाहेब िहरे शासक य वै क य महािव ालय व णालय धळ
ु े यांना (3 Tesla) एमआरआय
मशीन व िवथ टन क बेसीकसाठी र कम . १४ कोटी मा अनदु ान देणचे े ताव िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .१०
सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
मिं दर व सं थान प रसरात सापडले या िबनधनी व तु /सािह याच
ं ी तातडीने कायवाही करणेकरीता िनणय
होणेबाबत.
तावमिं दर, मिं दर प रसर व सं थान प रसरात सापडले या िबनधनी व तु (पस, मोबाईल, घडयाळे ,
सोने/चादं ीची व तु व इतर) अगर रकमा कमचारी व साईभ त सरं ण िवभागात जमा करतात. सरं ण
िवभागामाफत सदर व तंु सबं धं ीत साईभ तास कळावी याकरीता अलौ समट कर यात येत.े या अलौ समटनतं र
काही भ त व तंचु ी ओळख पटवनू व तु घेऊन जातात व काही वसत् च
ु ा तशाच िवभागात पडून राहतात.
साईभ तानं ी न नेले या व तंचु ी िवभागामाफत रतसर न द घेऊन पोहोच पावती बनवनू , जमाक याना दे यात येते.
या व तंुची येक मिहना सपं यानतं र अिधकृ त दक
ं डून सबं धं ीत व तंचु ी िकंमत लाव यात येते, तसेच
ु ानदाराक
सो या/चांदी या व तंचु ी सं थानचे अिधकृ त सराफाकडून व तंुचे वजन, टंच व त कालीन बाजारभावानसु ार
िकंमत लाव यात येते. या व तंपु ैक सोने/चांदी या व तंु मा. कायकारी अिधकारी यांचे मा यतेने लेखाशाखेत
जमा कर यात येतात. इतर व तु/सािह यांची देणगी काऊंटरवर पावती बनिव यात येते व नतं र यांची
लेखाशाखेमाफत कापड िव काऊंटरला साद पी िव कर यात येते.
उपरो त माणे िबनधनी व तंचु ी चलीत कायवाही कर यात येत होती, मा माहे ऑ टोबर २०१४
म ये िबनधनी व तु/र कम लेखाशाखेत जमा करणेसाठी िटपणी सादर के ली असता, यावर त कालीन
मा. कायकारी अिधकारी यांनी िबनधनी व तंुबाबत िव हेवाट लाव याचा काय ानसु ार सं थानला अिधकार आहे
काय? कायदेशीर स यासह सादर करावे असे िनदश िदले होते. यानसु ार इकडील िवभागामाफत कायदेशीर
स ला घेऊन, मा. यव थान सिमतीचे िद. १८/०५/२०१५ रोजीचे सभेत खालील माणे ताव सादर कर यात
आला होता:
‘मंिदर, मिं दर प रसर तसेच सं थान सल
ं न प रसरात सापडले या िबनधनी व तंचु ी िव हेवाट
लावणेबाबतची तावात नमदू के ले माणे कायवाही ही इिं डयन कॉ ॅ ट ऍ ट माणे यो य अस याने स या
चालू आहे याच प दतीने सापडले या िबनधनी व तंचु ी िव हेवाट लाव यास (लेखाशाखेकडे जमा करणेस)
मा यता असावी.’
वरील तावावर सिमतीत चचा होऊन िनणय . ४८ पढु ील माणे झालेला आहे:
‘मंिदर व मंिदर प रसरात सापडले या िबनधनी व तंचु ी िव हेवाट लावणेकामी तावात नमदू
के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच (१) रोख र कम / सोने, चांदी, मौ यवान व इतर िबनधनी व तु / सािह य सापड यास या
व तंुची मािहती वरीत मिं दर प रसरातील वनी पे न क ामाफत सारीत करणेत यावी. यानतं र व तु / सािह य
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घे यास आ यास या व तु / सािह याची सरं ण अिधकारी यांनी यो य परु ा यािनशी पडताळणी क न व तु /
सािह य परत करा या
(२) वरील न.ं १ मधील नमदू कायवाहीनतं र िश लक असले या व तु सािह यांपैक रोख र कम, सोने,
चांदी व इतर मौ यवान व तु ा लेखाशाखा िवभागात लवकरात लवकर जमा करा यात.
(३) वरील नं. १ मधील नमदू कायवाहीनतं र िश लक असले या व तु सािह य यांची यादी
वतमानप ाम ये जाहीर क न या व तंच
ु ी ओळख पटवनू घेऊन जा यात, अ यथा एक मिह यानंतर यांची जाहीर
िललावा दारे िव करणेत येईल, असे ि द करणेत यावे.
(४) वतमानप ातील िस दीपासनू एक मिह याचे कालावधीनंतर िबनधनी व तु / सािह यांची जाहीर
िललावा दारे िव करणेत यावी व रोख र कम सं थानखाती जमा क न घे यात यावी.
या माणे सापडले या िबनधनी व तु / सािह य यांची िव हेवाट लावणेकामी ितमाह कायवाही करणेत
यावी, असे ठरले.’
िवभागाचा अिभ ाय:- मा. यव थापनाचे वरील िनणयानसु ार िबनधनी व तु/सािह यांची यात
मोबाईल, घडयाळे यांचे माण जा त असते, यांची तातडीने कायवाही करतांना पढु ील माणे अडचणी येत
आहेत :
(१)
येक मिह यातील व तंचु ी वतमानप ात जाहीरात दे यात येते. या जाहीरातीम ये व तु मालकांना १
मिह याची मदु त दे यात येते. यामळ
ु े सदरील मोबाईल व घडयाळे संर ण कायालयात कमीत कमी २
मिहने पडून राहतात. या व तु कायालयात पडून राही याने मोबाईलमधील बॅटरी खराब होते तसेच
घडयाळे ही बंद पडतात.
(२)
या व तंचु ी िकंमत जाहीरात दे या या अगोदर लावली येत,े यावेळेस काही मोबाईल िकंवा घडयाळे
चालू ि थतीत असतात, मा जाहीरात िद यानंतर १ मिह यानंतर यांची देणगी पावती बनिवतांना तेच
मोबाईल व घडयाळे बंद ि थतीत आढळतात. यामळ
ु े यांची लेखाशाखेतील देणगी काऊंटरवर पावती
करतांना व कापडकोठी येथे साद पी िव करतांना अडचणी येतात.
(३)
कापड िव काऊंटरवर बंद मोबाईल व घडयाळे अस यामळ
ु े, यांची साद पी खरेदीसाठी भ त
ितसाद देत नाही. प रणामी कापड िव काऊंटरवर सदर व तु पडून राहतात.
(४)
पस, मोबाईल व घडयाळे याच
ु े यांची जाहीर िललावा दारे िव करणे
ं े माण कमी अस यामळ
आिथकद् टया अडचणीचे होईल.
(५)
िद. ०१/०५/२०१८ ते िद. ३०/०६/२०१८ या कालावधीतील िबनधनी व तंुची जाहीरात देणक
े ामी
येणारा खच तथा व तंच
ु ी लावलेली िकंमत याचा खालील माणे तल
ु ना मक त ता आपले मािहतीसाठी
देत आहोत :
िदनांक

वतमानप
सावमत, अहमदनगर
पु यनगरी, नागपरू
िद यमराठी, नािशक
पढु ारी, पणु े
०५/१०/२०१८
दै. लोकस ता, मंबु ई

र कम पये
१,४२८/२,५२०/२,०१६/३,९४८/३,३६०/-

तपशील
मोबाईल
घडयाळ

एकूण:- १३,२७२/-

देणगी पा.न.ं
२४७०३
२४७०४
२४७०५
२४७०६
२४७०७
२४७०८
२४७०९
२४७१०

िदनांक
०४/१२/२०१८
०४/१२/२०१८
०४/१२/२०१८
०४/१२/२०१८
०४/१२/२०१८
०४/१२/२०१८
०४/१२/२०१८
०४/१२/२०१८
एकूण:-

र कम
३,५००/४,५००/५,६००/२,३००/२,२००/३,०००/२,४००/१,४५०/२४,९५०/-

वरील रकमेचे अवलोकन के ले असता जाहीरातीसाठी १३,२७२/- मा चा खच आला असनू , मोबाईल,
घडयाळे यांचपे ासनू २४,९५०/- मा ची र कम ा त झाली आहे. हणजेच पये ११,६७८/- मा ची र कम
सं थानला ा त झाली आहे. िवशेष हणजे मे २०१५ म ये झाले या या िनणयापासनू आजपावेतो जाहीरात
देवनू ही कोण याही व तु/सािह य मालकांनी सं थानशी संपक के लेला नाही िकंबहना व तु घेऊन गेलेले नाहीत.
या िनणयानसु ार सं थानचा वेळ, मनु यबळ, कामाची तातडीची िनकट व आिथक बाब चे नक
ु सान होत आहे.
उपरो त सव बाबी िवचारात घेता, मा. यव थापन सिमतीचे िद. १८/०२/२०१५ रोजीचे बैठक तील
िनणय . ४८ म ये नमदू ‘(३) वरील न.ं १ मधील नमदू कायवाहीनतं र िश लक राहीले या इतर व तु / सािह य
यांची यादी वतमानप ाम ये जाहीर क न या व तंुची ओळख पटवनू घेऊन जा यात, अ यथा एक मिह यानतं र
यांची जाहीर िललावा दारे िव करणेत येईल, असे िस द करणेत यावे. (४)वतमानप ातील िस दीपासनू
एक मिह याचे कालावधीनंतर िबनधनी व तु / सािह यांची जाहीर िललावा दारे िव करणेत यावी’ ही अट
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िशथील कर यात यावी असे मत आहे. जेणक
े न िबनधनी या व तंचु ी येक मिह यात तातडीने कायवाही करणे
सोईचे होईल. यासाठी तृतकामी निवन ताव मा. यव थापन सिमतीत सादर क न, यास मा यता यावी
लागणार आहे.
ताव:- सरं ण िवभागाकडील िबनधनी व तु / सािह याच
ं ी तातडीने पढु ील कायवाही करतानं ा
मा. यव थापन सिमतीचे िद. १८/०२/२०१५ रोजीचे बैठक तील िनणय . ४८ म ये नमूद बाब वर पढु ील माणे
बदल करणे आव यक आहे :
(१)
रोख र कम / सोने, चांदी, मौ यवान व इतर िबनधनी व तु / सािह य सापड यास या व तंुची मािहती
वरीत मंिदर प रसरातील वनी ेपन क ामाफत सारीत करणेत यावी. यानंतर व तु / सािह य घे यास आ यास
या व तु / सािह याची सरं ण अिधकारी यांनी यो य परु ा यािनशी पडताळणी क न व तु / सािह य सबं ंिधतांना
परत करावे.
(२)
वरील न.ं १ मधील नमूद कायवाहीनंतर िश लक असले या व तु सािह यांपैक रोख र कम, सोने,
चांदी व इतर मौ यवान व तु ा लेखाशाखा िवभागात दरमहा लवकरात लवकर िवहीत प दतीने व मा यतेने जमा
करा यात.
(३)
िबनधनी व तु / सािह य यांची येक मिह यात िकंमत लावनू लेखाशाखेअतं गत पढु ील कायवाहीसाठी
देणगी काऊंटरवर देणगी पावती बनिव यात यावी.
तरी उपरो त माणे िबनधनी व तु / सािह य यांची तातडीने कायवाही होणेसाठी अ.न.ं १ ते ३ अ वये
संर ण िवभागामाफत कायवाही करणेस मा यता िमळणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
िनणयाथ सादर.
िनणय .११
यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर व सं थान प रसरात सापडले या िबनधनी व तु /सािह यांची उपरो
तावात नमदु के या माणे पवु या चिलत प दतीने कायवाही कर यास मा यता दे यात आली. तसेच
कापडकोठी िवभागाकडे िव साठी पडून असले या िबनधनी व तु /सािह यां या िकंमती कमी क न िव
कर यात या यात, असे ठरले.
(कायवाही-संर ण िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
मिं दरातनू िनघणारे हार व फुलाचं े िनमा याबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद- अिधिनयम २००४ म ये ४ (२) (ग) सिमती या अिधका-याचे
अिधकार व कत य याबाबत असनु या माणे नाशवतं अपण व तच
ंु ी िललावादवारे िकंवा अ य कारे िव हेवाट
लाव याचे व याचं े उ प न िव त यव थे या िनधीम ये जमा करणे अशी तरतुद ततु कलमा म ये नमदु
के लेली आहे.
तावना:- उपरो सदं भ य िवषया वये, आवक न.ं ८३२५ िद.०१/०७/२०१७ रोजी या प ानसु ार
इकोिनिमती इ
चर ॲ ड स ह सेस व जनसेवा फाऊंडेशन बचत गट यांनी मिं दरातनु िनघणारे हार व फुलांचे
िनमा य िमळणेबाबत एक ीत ताव सादर के लेला होता. यानसु ार िद.२५/०७/२०१७ रोजी या
मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय ं .५३० अ वये, चे समाधी मिं दरातुन िनघणारे हार व फुलांचे
िनमा यापासनु सगु ंधी ये, अगरब ी तयार करणेकामी चचा करणेसाठी जनसेवा फाऊंडेशन या बचत गटाचे
ितनीधी उपि थत होते. सभेसमोर यांनी इकोिनिमती इ
चर ॲ ड स ह सेस यांचेबरोबर संयु पणे काम
करणार अस याचे सांगीतले.
यावर सिव तर चचा होऊन, बचत गटामाफत साई आगरब ी तयार क न घेणसे ाठी चे समाधी
मंिदरातुन िनघणारे हार व फुलाचं े िनमा य जनसेवा फाऊंडेशन बचत गट व इकोिनिमती इ
चर ॲ ड
स ह सेस यांचे संयु क पास 3 वषासाठी िवनामु य दे यात यावे. या बद यात जनसेवा फाऊंडेशन बचत गट
हे सदरह अगरब ी िव तुन िमळणा या ितमाह उ प ना या १०% र कम सं थानला वग करतील असे ठरले
होते. यानुसार मिं दरातनु िनघणारे हार व फुलांचे िनमा य उचलणेकामी जा.न. एसएसएसटी/वशी बगीचा/३६७९/२०१७ िद.०९/१०/२०१७ रोजीचे प ानसु ार कायादेश देऊन यांचेकडून करारनामा क न घेणते
आलेला आहे. यानसु ार यांनी िद.०९/११/२०१७ पासनु यांनी मिं दरातील हार व फुलांचे िनमा य उचलणेस
सु वात के लेली आहे. यापासनु िनघणारे उ प नापैक यांनी १० % या खालील माणे र कम जमा के लेली
असनु याचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.न.
१.
२.
३.
४.

माहे
माहे- माच ते एि ल – २०१८
माहे- मे – २०१८
माहे- जुन ते ऑ टोबर- २०१८
नो हबर – २०१८
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सं थान अिधिनयम ठराव/या नसु ार छाननी,शासन,िनदश, तांि क कायदेिशर तसेच अिथक िवषय
इ.छाननी क न अनमु ान - धोरणा मक व आथ क िवषय आहे.
मागणी:- जनसेवा फाउंडेशन याच
ं े आवक न.ं ८५२५ िद. ०१/०८/२०१८ रोजीचे प ा वये,
१०/१०/२०१७ रोजी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था , िशड तसेच जनसेवा फाउंडेशन ,लोणी व
इकोिनिमती इ ा चर अॅ ड सि हसेस यांचते झालेले करारातुन ी रोहीत अिवनाश सदाफळ, इकोिनिमती
इ ा चर अॅ ड सि हसेस यांनी सदर क पातनु वे छे ने माघार घेतलेली असलेमुळे यापढु े जनसेवा
फाउंडेशन,लोणी याचं ेकडे सदर क प सहजतेने व खंडीत न करता १०/१०/२०१७ रोजीचे करारना यातील अटी
व शत स अनसु न पढु ील कायवाहीसाठी सपु ुद करता येईल. असे प ा वये कळिवले आहे. तसेच Ministry of
corportation affairs यांचे प ानसु ार ी रोहीत सदाफळ हे सदर क पाचे सचं ालक असलेचे िदसनु येत आहे.
तसेच सदरचा क प हा अगोदर िपं ी िनमळ येथे काया वीत करणेत आलेला होता, परंतु जनसेवा फाऊंडेशन,
लोणी या कलपाचे
थलांतर क न वरा नगर येथे काया वीत के लेला आहे.
्
आवक न.ं १५२८३ िद. ०२/११/२०१८इकोिनिमती इ फा चर अॅ ड सि हसेसचे सचं ालक ी.
रोहीत अिवनाश सदाफळ यांनी सदर पदाचा राजीनामा िदलेला असनु यांनी या क पातनु बाहेर पड याचे
उपरो त प ा वये कळिवले आहे.
तसेच इकोिनिमती इन ा चर अॅ ड सि हसेसचे ी. रिवं मनोहर देसाई यांनी उपरो त प ा वये
रोहीत सदाफळ हे कंपनी म ये पाटनर असनु यांनी यांचा सचं ालक पदाचा राजीनामा िदलेला आहे. हणेज
इकोिनिमती इ ा चर अॅ ड सि हसेस कंपनीने राजीनामा िदलेला आहे असे होत नाही. िनमा या पासनु तयार
होणा-या अगरब ती उ पादनात आ ही सहभागी/भागीदार आहे. परंतू जनसेवा फाउंऊडेशन आ हाला कंपनी
म ये ये यास मनाई करत अस याबाबत अस याचे कळिवले आहे.
मंदीरातुन िनघणारे हार व फुलांचे िनमा य जनसेवा फाउंडेशन बचत गट व इकोिनिमती इ ा चर
अॅ ड सि हसेस यांचे संयु त क पास देणसे मा यता िमळणेकामी जा. .एसएसएसटी/वशी–बगीचा
२७९१/२०१७ िद. २३/०८/२०१७ रोजीचे प ा वये िवधी व याय िवभाग मं ालय यांची परवानगी घेणेकामी प
पाठिवणेत आलेले होते. यानसु ार .सासंिव-१०१७/१४७८/ . .१६०/का.१६ िद. १८/०९/२०१८ रोजीचे
प ा वये िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यानं ी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम
२००४ या कलम १४ (२) (ग)मधील तरतुदीनसु ार नाशवतं अपणव तंच
ु ी िललावा ारे िकंवा अ य कारे
िव हेवाट लाव याचे आिण याचं े उ प न िव व त यव थे या िनधीम ये जमा कर याचे अिधकार मु य
कायकारी अिधकारी , ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यानं ा असनु सदर तावाला शासना या
मा यतेची आव यकता नसलेबाबत कळिवलेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- महारा शासनाचे िनणयानसु ार िनमा याचे िव हेवाट लाव याचे अिधकार मु य
कायकारी अिधकारी ी साईबाबा सं थान िवशव् त यव था, िशड यांना आहेत परंतु मा. यव थापन सिमतीचे
सभेतील िनणय ं .५३० नसु ार इकोिनिमती व जनसेवा फाउंडेशन व सं थान यांचा करारनामा झालेला असलेमळ
ु े
आता या उपरो त व तुि थतीनसु ार िनमा यापासनु अगरब ती बनिवणेचे पणू काम जनसेवा फाउंडेशन यानं ा
देऊन यां याशी करारनामा करणेबाबत सदरचा िवषय मा यतेसाठी िनणयाथ सिवनय सादर .
िनणय .१२
यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी इकोिनिमती इ
चर ॲ ड स ह सेस व जनसेवा फाऊंडेशन बचत
गट यांना मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर बोलिव यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-बगीचा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये नो हबर-२०१८ मिह यात वै क य िबलात दे यात आलेली
सवलत र कम .८४,९५,१३७/- ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलम ये गरीब व गरजु णांना वै िकय िबलात सवलत दे या संबंिधत
मा. य.स.िनणय .५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आहे. वै िकय िबलात सवलत दे याचे अिधकार
उप.वै.सचं ालक/वै.संचालक यांना दे यात आलेले आहेत यांचे गैर हजेरीत वै. शासक/जनसपं क अिधकारी यांना
अिधकार सपु तु कर यात येऊन णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे यात येते.
सोशल वकर हे णांची आिथक प र थीती जाणनू घेतात व आव यक कागदप ांसह सवलत मंजरु ी
करीता तावीत करतात.अशा कारे हॉि पटलम ये वै िकय िबलात सवलत दे याकरीता वतं िवभाग कायरत
आहे. िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ वये येक मिह यात दे यात आले या वै िकय सवलतीस
मा.कायकारी अिधकारी यांची मा यता घे यात येऊन आिथक वषा या शेवटी एकि त अहवाल मा. य.स.चे सभे
समोर न द घे यासाठी सादर कर यात यावा असे ठरले आहे. माहे स टबर २०१७ म ये दे यात आले या वै िकय
सवलतीस मा यतेचे तावावर मा. मु य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा. य.सिमती सभेसमोर सादर
कर यास शेरा िदला आहे. या माणे माहे नो हबर२०१८ म ये ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी ण १३,४०४
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व १,०१८ आयपीडी णांपैक २,८२८ ओपीडी व ५५७ आयपीडी णांना वै िकय िबलात एकुण
.७९,३२,८३७/- इतक सवलत दे यात आली व ी साईनाथ र तपेढीम ये गरीब व गरजु णांना वै क य
िबलात सवलत दे या सबं धं ीत मा. य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ समं त झाला आहे,
जा.न.ं एसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सेल
आजारा या णांना मोफत र त देणेबाबत िटपणी माणे एकुण ३६३ णाना र कम .५,६२,३००/- इतक
मोफत/सवलत दे यात आली आहे. सवलत/मोफतचे िववरण खालील माणे(अ)
ी साईबाबा हॉि पटल
लाभाथ
िबलापोटी
िबलात िदलेली
अ.नं.
णांची गटवारी
एकुण िबल र कम
सं या
िमळालेली र कम
सवलत
गरीब/दा र य रे षख
े ालील णांना
१
१३१
१५,३१,४५२/१५,३१,४५२/िदलेली सवलत र कम
आिथक टया दबु ल घटकातील
२
१८६
२७,२३,४४८/१०,९३,९४५/- १६,२९,५०३/णांना िदलेली सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना
३
०५
११,३३०/१,३७५/९,९५५/िदलेली सवलत र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले ण,
साई भ त, सा वी क या कुमारी,
४ आ म, डायलेिसस,
५३२
३८,३७,९८६/१७,४०,९३४/- २०,९७,०५२/िहमोिफलीया, शालेय पोशन
आरे ा ययोजना इ.
महा मा फुले आरो या योजना
५ आरो य योजना आयपीडी णांना २४९
१,१८,७८,१०४/- १,०४,२३,११९/- १४,५४,९८५/िदलेली सवलत
महा मा फुले आरो या योजना
६
२,२८२
१२,०९,८९०/१२,०९,८९०/ओपीडी णांना िदलेली सवलत
एकुण ३,३८५ २,११,९२,२१०/- १,३२,५९,३७३/- ७९,३२,८३७/-

अ.नं.

णांची गटवारी

१
२
३
४
५
६
७
८
९

थॅलॅिसिमया
िहमोिफलीया
िसकल सेल अॅनमे ीया ि
ि डन बाय एमएडी/एमएस
हॉलटं री लड डोनेशन ि
महा मा फुले आरो या योजना
सं थान ए लॉयी ि
कॉ ट ए लॉयी ि
ी साईनाथ हॉि पटल ि
एकुण
एकुण अ+ब

(ब) ी साईनाथ र तपेढी
लाभाथ
िबलापोटी
एकुण िबल र कम
सं या
िमळालेली र कम
४१
५३,२००/०
०
१७
२६,२००/३९
४,७००/११२
२,८८,८००/७
७,८००/३
४,२००/१४४
१,७७,४००/३६३
५,६२,३००/३,७४८ २,१७,५४,५१०/- १,३२,५९,३७३/-

िबलात िदलेली
सवलत
५३,२००/२६,२००/४,७००/२,८८,८००/७,८००/४,२००/१,७७,४००/५,६२,३००/८४,९५,१३७/-

उपरो त माणे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीम ये नो हबर-२०१८ म ये वै िकय
िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प दतीने दे यात आलेली सवलत र कम .८४,९५,१३७/- ची न द
घेऊन िदले या सवलतीस मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .१३
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये नो हबर-२०१८ मिह यात
वै क य िबलात दे यात आलेली सवलत र कम .८४,९५,१३७/- मा चे अवलोकन क न यास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१४

ी साईबाबा हॉि पटलम ये व ी साईनाथ णालयाम ये ०१ जानेवारी,२०१८ ते िद.३१ िडसबर,२०१८ या
कालावधीत ता परु या व पात कं ाटी प दतीने कायरत कमचा यांचा नेमणक
ू कालावधी सपं ु ात आ यानतं र
यांना पु हा कं ाटी प दतीने फे रनेमणक
ू देणबे ाबत.
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु - कलम १३ (४) नसु ार सिमतीस सं थान िव व त यव थेचा
कारभार काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयम वये ितची कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक
वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां यित र त) व कमचा-यांची नेमणक
ू करता येईल.
परंतु या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे यात येत
असेल िकवा ावयाचे असेल, अशा कोण याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणक
ू , सिमतीकडून, असे
पद रा य शासनाने मा य के ले या कमचारी आकृ तीबंधानसु ार मंजूर कर यात येईपयत के ली जाणार नाही.
आकृ तीबंधातील अटी-शत .३ “सदर पदांवर न याने िनयु ती करताना सिमतीने सदर पदाची
आव यकता व अहता याबाबत िव तृत िस ी देऊन सदर पदांवर पधा मक परी ा घेऊन िनयु ती करावी”
तसेच अट शत अ.नं. ८ म ये “सिमतीने श यतो आकृ तीबंधातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी
प तीने भरावी जेणक
े न यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही” असे नमदु आहे.
मा यव थापन सिमती ठराव १) मा यव थापन सिमती िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय १६०. “ ी साईबाबा व ी
साईनाथ णालयात णांची गैरसोय होऊ नये याकरीता ता परु या व पात ११ मिहने कालावधीसाठी
वै क य अिधका-यां या नेमणक
ू ा करणेबाबत या तावास मा यता दे यात आली”.
२) मा यव थापन सिमती िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ६०३. यावर सिव तर चचा
होऊन, ी साईबाबा सं थान णालयातील र त पदे ता परु या व पात भरती करणेकामी िद. २०/०६/२०१७
रोजी घेणेत आले या मल
ु ाखतीचे इितवृ ताचे अवलोकन कर यात येऊन, याची न द घे यात आली व या माणे
कायवाही करणेस मा यता देणते आली. तसेच या पदांवर उमेदवार उपल ध झालेले नाही अथवा या पदावर
नेमणक
ू आदेश देऊनही उमेदवार हजर झालेले नाहीत अथवा आकृ तीबधं ास अनसु न, वै क य अिधका-यां या
इतरही र त जागा भरणेची आव यकता आहे, अशा पदांसाठी फे रजािहरात दे यात यावी. तसेच ी साईनाथ
णालयातील पदे ाधा याने भरावीत, असे ठरले.
३) मा यव थापन सिमती िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय १२७. यावर सिव तर चचा
होऊन, तािवत वै क य अिधका-यांना यांचा नेमणक
ू आदेश सपं ु टात आलेनतं र ०७ िदवस सिवस ेक
देऊन िद. १३/०८/२०१८ पासनू पढु े ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा पढु ील आदेश होईपावेतो यापैक जे
अगोदर घडेल तोपयत ता परु या व पात कंञाटी प दतीने पवु याच नेमणक
ू आदेशातील अटी शत व
वेतनावर नेमणक
ू देणसे मा यता दे यात आली.
४) मा यव थापन सिमती िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ३४३. ी साईबाबा
णालयातील काड याक िवभागातील कामकाजाबाबत चचा कर यात आली. याकरीता त वै क य
अिधकारी आव यक आहे. डॉ सिं दप नारायणराव देवरे, इटं र ह नल काड ओलॉजी ट यांनी िद. ०७/०४/२०१८
रोजीचे अजा वये राजीनामा िदला आहे. डॉ देवरे यांनी राजीनामा मागे घेणबे ाबत अज िद यास यांचा राजीनामा
र क न यांना एकिञत मानधन . ६५,९११/- व सं थान िनयमानसु ार ो साहन भ ता दे यात यावा. तसेच डॉ
मनोहर िव वासराव िशंद,े इटं र ह नल काड ओलॉजी ट व डॉ संिदप नारायणराव देवरे, इटं र ह नल
काड ओलॉजी ट यांना आठवड्यातील ३-३ िदवस ओ.पी.डी. िवभागुन दे यात यावी, असे ठरले.
५) मा यवसथापन
सिमती िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ४३७. यावर सिव तर चचा
्
होऊन, तावातील िद. २९/०६/२०१७ रोजी व िद. १६/११/२०१७ रोजी नेमणक
ू ा िदले या वै क य अिधकायांना यांचा नेमणक
ू कालावधी संपु टात येत असलेचे लगतचे िदनांकापासनू पु हा ११ मिहने कालावधीसाठी
कंञाटी प दतीने ता परु या व पात नेमणक
ू ा दे यास मा यता दे यात आली.
६) मा यव थापन सिमती िद. ३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ४४०. ततु करणी िद.
२७/०६/२०१८ रोजीचे पञा वये शासनाने ी साईबाबा णालयातील डॉ टरांना मािसक वेतना यितरी त
ो साहन भ ता (Inecentives) मंजरू के लेला अस याने डॉ जाधवर याचं ी मागणी मा य करता येणार नाही. डॉ
जाधवर यांनी िद. ०३/०७/२०१८ अखेर पासनू राजीनामा मंजरु करणेबाबत अज िदलेला आहे. परंतु डॉ जाधवर
यांचे कामकाज समाधानकारक असनु यांचे िफिजिशयन या पदाचे सेवेची णालयास आव यकता अस याने
शासनाने डॉ जाधवर यांचेशी चचा क न, राजीनामा मागे घेणबे ाबत िवनतं ी करावी, यांनी राजीनामा मागे
घेत यास पवु माणेच मािसक मानधन .६७,६००/- व सं थान िनयमानसु ार ो साहन भ ता यानसु ार पुढील
११ मिह यांसाठी मदु तवाढ दे यात यावी, असे ठरले. स या साईबाबा हॉि पटलकरीता ०३ व साईनाथ
णालयाकरीता ०२ अशी एकुण ५ िफिजिशयनची पदे र त आहेत. दो ही णालयांना िफिजिशयन डॉ टरांची
आव यकता अस याने तातडीने िफिजिशयनची पदासाठी वतमान पञात जािहरात देऊन भरती ि या राबिवणेत
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यावी, िफिजिशयन या पदाची जािहरात देऊनही डॉ टस उपल ध न झा यास वाढीव ो साहन भ ता
(Inecentives) देणबे ाबत ताव यव थापन सिमतीचे सभेत सादर करावा, असे ठरले.
७) मा यव थापन सिमती िद. ३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ४३८. ी साईबाबा
हॉि पटलम ये ि लनीकल अिस टंट (काड ओलॉजी) व यिु नअर िफिजओथेरिप ट पदावर बा यञं णेमाफत
कुशल कमचा-यांची सेवा अनु मे र कम . ६५,९००/- व र कम .१५,४००/- माञ मािसक एकिञत
वेतनावर िद. १५/०६/२०१८ पासनू पढु े ११ मिहने कालावधीसाठी घे यास मा यता दे यात आली.
८) मा यव थापन सिमती िद. ०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ५५३. यावर सिव तर चचा
होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलम ये डॉ िकशोर उ दवराव गोडगे यांना यरु ोसजन पदावर अॅडहॉक बेिसस प दतीने
िद. २२/०९/२०१८ पासनू पढु े ११ मिहने कालावधीसाठी व डॉ मनोहर िव वासराव िशंदे यांना इटं र ह नल
काड ओलॉजी ट पदावर कंञाटी प दतीने िद. ०२/१०/२०१८ पासनू पढु े ११ मिहने कालावधीसाठी ता परु या
व पात नेमणक
ू दे यात यावी, तसेच यांना अनु मे मािसक एकिञत . ६९,०००/- माञ मानधन व सं थान
िनयमानसु ार ो साहन भ ता दे यास मा यता दे यात आली.
तावना- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाम ये मा यव थापन सिमतीचे उपरो त
िनणयानुसार वेळोवेळी आव यक वै क य अिधकारी व िफिजओथेरिप ट (ठे केदारामाफत) यां या ११ मिहने
कालावधीकरीता कंञाटी प दतीने ता परु या व पात खालील माणे नेमणक
ू ा के ले या आहेत.
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नेमणक
ू िदनांक

११ मिहने नेमणक
ू कालावधी
संपु ठात येत अस याची
िदनांक

०१

०२

०३

०४

०५

०१ डॉ पोण मा रामराव शेळके

वै क य अिधकारी (दतं रोग)
ी साईबाबा हॉि पटल
०२ डॉ उ वला भाऊसाहेब काळे मेडीकल ऑफ सर (दतं त )
ी साईनाथ णालय
०३ डॉ अमोल जािलंदर भोर
कॅ यअ
मेडीकल
ु टी
ऑफ सर
ी साईनाथ णालय
०४ डॉ व नाली राम च हाण
िनवासी वै क य अिधकारी
ी साईबाबा हॉि पटल
०५ डॉ िवशाल धनाजी पटेल
मेडीकल
ऑफ सर
(आथ पेडीक सजन)
ी साईनाथ णालय
०६ डॉ सदं ीप नारायणराव देवरे
दयिवकार त
ी साईबाबा हॉि पटल
०७ डॉ िनतीन दशरथ ठाकरे
दयिवकार श ञि या त
ी साईबाबा हॉि पटल
०८ डॉ िवजय मरु िलधर थोरात
श य िचिक सक
ी साईबाबा हॉि पटल
०९ डॉ िव ा मनोहर बोराडे
श य िचिक सक
ी साईबाबा हॉि पटल
१० डॉ शातं िदलीप काळे
आ थीरोग श ञि या त
ी साईबाबा हॉि पटल
११ डॉ शोभना तक
मेडीकल ऑफ सर
ु ाराम को हे
(ईएनटी सजरी)
ी साईनाथ णालय
१२ डॉ ाज ता मरु लीधर खच
मेडीकल ऑफ सर (नेञत )
ी साईनाथ णालय

१३/०२/२०१८ १२/०१/२०१९
०५/०४/२०१८ ०४/०३/२०१९
०५/०४/२०१८ ०४/०३/२०१९
०५/०४/२०१८ ०४/०३/२०१९
०५/०४/२०१८ ०४/०३/२०१९
०२/०५/२०१८ ०१/०४/२०१९
२९/०५/२०१८ २८/०४/२०१९
२९/०५/२०१८ २८/०४/२०१९
२९/०५/२०१८ २८/०४/२०१९
२९/०५/२०१८ २८/०४/२०१९
२९/०५/२०१८ २८/०४/२०१९
२९/०५/२०१८ २८/०४/२०१९
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नेमणक
ू िदनांक

११ मिहने नेमणक
ू कालावधी
संपु ठात येत अस याची
िदनांक

०१

०२

०३

०४

०५

१३ डॉ राजबाला रिवं िनकम
१४ डॉ अिभजीत मािणकराव
िडकले
१५ डॉ रोिहत राज स े
१६ डॉ अजं ली पदमाकर सोनवणे
१७ डॉ अजय नामदेव िशंदे
१८ डॉ वाधीन िकसनराव
गाडेकर
१९ डॉ राजािसगं रािजदं रिसगं
रािजंदरकौर अरोरा
२० डॉ राहल द ताञय ड गरे
२१ डॉ िजतेश मधक
ु र ठाकरे
२२ िव वजीत िव वनाथ
गायकवाड
ठे केदारामाफत
२३ डॉ अिवनाश ल मणराव
जाधवर
२४ डॉ िशरीष शशीकांत शेळके
२५ डॉ अिभषेक जयराम खोडे
२६ डॉ देिवदास ल मण ल हाटे
२७ डॉ ीकांत मधक
ु र नागरे
२८ डॉ अ य िवजय जोशी
२९ डॉ तृ ती बाळासाहेब िभसे
३० डॉ िकशोर उ दवराव गोडगे
३१ डॉ राज उ तमराव िबडगर
३२ डॉ अिमत िदपक नाईकवाडे

किन ठ -िकरण शा ञ
ी साईबाबा हॉि पटल
किन ठ -िकरण शा ञ
ी साईबाबा हॉि पटल
यिु नयर माय ोबायोलॉजी ट
ी साईबाबा हॉि पटल
िनवासी वै क य अिधकारी
ी साईबाबा हॉि पटल
िनवासी वै क य अिधकारी
ी साईबाबा हॉि पटल
िनवासी वै क य अिधकारी
ी साईबाबा हॉि पटल
िनवासी वै क य अिधकारी
ी साईबाबा हॉि पटल
किन ठ शरीर िवकृ ती शा ञ
ी साईनाथ णालय
िनवासी वै क य अिधकारी
ी साईनाथ णालय
िफिजओथेरिप ट
(बा यंञणेमाफत)
ी साईबाबा हॉि पटल
िफिजिशयन
ी साईबाबा हॉि पटल
कान, नाक, घसा त
ी साईनाथ णालय
मेडीकल ऑिफसर
(होिमओपॅथी)
ी साईनाथ णालय
रे िसडट मेडीकल ऑिफसर
ी साईनाथ णालय
व र ठ -िकरण श ञ
ी साईबाबा हॉि पटल
िनवासी वै क य अिधकारी
ी साईबाबा हॉि पटल
मेडीकल ऑफ सर
(सोनोलॉिज ट)
ी साईनाथ णालय
मदश
ू य िवशारद
ी साईबाबा हॉि पटल
आ थीरोग श ञि या त
ी साईबाबा हॉि पटल
मेडीकल ऑफ सर
(आथ पेडीक सजन)
ी साईनाथ णालय

२९/०५/२०१८ २८/०४/२०१९
२९/०५/२०१८ २८/०४/२०१९
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नेमणक
ू िदनांक

११ मिहने नेमणक
ू कालावधी
संपु ठात येत अस याची
िदनांक

०१

०२

०३

०४

०५

३३ डॉ गजानन हकूम पाटील

मेडीकल ऑफ सर
(जनरल सजरी)
ी साईनाथ णालय

२६/१०/२०१८ २५/०९/२०१९

उपरो त वै क य अिधकारी व िफिजओथेरिप ट यांचा नेमणक
ू कालावधी यांचे नावासमोर तंभ
०५ म ये दशिवले या तारखेस संपु टात येत आहे. एकाच िदवशी जा त डॉ टरांची नेमणक
ू संपु टात येत
अस यास ट याट याने काही डॉ टरांना ११ मिहने पणु हो यापवु पासनू ४ िदवसाचा Break देऊन नेमणक
ू ा देता
येतील असे मत आहे.
उपरो त वै क य अिधकारी व एक िफिजओथेरिप ट (ठे केदारामाफत) यांना यांचे नेमणक
ू सपं ु टात
येत अस याचे लगतचे िदनांकापासनू ११ मिहने कालावधीसाठी ता परु या व पात कंञाटी प दतीने स या
दे यात येत असले या एकिञत मानधनावर वै क य संचालक / वै क य अिध ीका यांचे समाधानकारक
कामकाजाचे अहवालानसु ार तसेच संबंधीत वै क य अिधका-यांकडून पु हा नेमणक
ू िमळणेचे मागणीपञास
अिधन राहन ट याट याने काही डॉ टरांना ११ मिहने पणु हो यापवु पासनू ४ िदवसाचा Break देऊन नेमणक
ू ा
देणबे ाबत िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .१४
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो त तावात नमदु वै क य अिधकारी यांना कंञाटी प दतीने व एक
िफिजओथेरिप ट यांना ठे केदारामाफत याचं े नेमणक
ू संपु टात येत अस याचे लगतचे िदनांकापासनू ११ मिहने
कालावधीसाठी ता परु या व पात कंञाटी प दतीने स या दे यात येत असले या एकिञत मानधनावर वै क य
संचालक/वै क य अिध ीका यांचे समाधानकारक कामकाजाचे अहवालानसु ार तसेच संबंधीत वै क य
अिधका-यांकडून पु हा नेमणक
ू िमळणेचे मागणीपञास अिधन राहन ट याट याने ११ मिहने पणु हो यापवु पासनू
चार िदवसाचा ेक देऊन पवु या नेमणक
ू आदेशा माणे नेमणक
ू ा दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
ी साईनाथ णालयाकडील जुने सोनो ाफ मिशन िनलखन (Scrap) करणेबाबत.
तावसदं भ य प ा वये ामीण णालय, राहाता यानं ी नादु त व जु या िनकामी झाले या सोनो ाफ मिशन
िनलखन कर यासाठी या के ानं ा आप या मिशन ॅ प करावया या आहेत यांनी िद. २६.१०.२०१८ रोजी
होणा-या बैठक स हजर राहणेबाबत कळिव यात आलेले होते. यानसु ार, णालयाचे वतीने दोन ितनीधी सदर
बैठक स हजर होते. सदर बैठक त झाले या चचनसु ार नादु त व जु या िनकामी झाले या सोनो ाफ मिशन
िनलखन कर यासदं भात मागदशक सचु ना तसेच कायप दती कळिव यात आलेली आहे.
ी साईनाथ णालयाकडे असले या खालील दोन सोनो ाफ मशी स सतत या वापरामळ
ु े नादु त,
जु या व िनकामी तसेच कालबा झाले या असनु या स या बदं अव थेत आहेत. तसेच याच
ं ा पनु वापर श य
नस याने या िनलखन (Scrap) करणे आव यक आहे. यांचा तपशील खालील माणे :अ.
ं.
1.

अॅसेट कोड
MCH/0182

तपशील

नग

िदनांक

िकंमत

SYMPHONY/14+MF1+B-COLOUR (Make

1

11.03.1999

4,80,501.00

घसारा
िकंमत

4,025.78

- L&T Medical) 1. Probe No. 30342 2. 12001
(Sr.No.03-76-390-0152-92) Acess:-

MCH/0183
MCH/0184

Ncine Kit (Part of Sonography Machine)
Clearity Sector Switch Box (Part of

1
1

11.03.1999
11.03.1999

37,225.00
36,969.00

311.88
309.74

MCH/0185

Transducer IV/7S.N. (3-38-390-002-88)

1

11.03.1999

1,45,263.00

1217.06

Sonography Machine)

(Part of Sonography Machine)

घसारा िकंमत :2.

MCH/0477

ULTRA SOUND SCANNER SYSTEM

1

1. Logic C2 Console India -01 Nos.
(Sr.No.57159WS-6) 2. 4C-RC-Probe-1 Nos.
(Sr.No.90808058) 3. Power Cord India Class 4.
E-7-RC-Probe (Sr.No.TE-014081201120)
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6,00,000.00

5,864.46
52,559.28
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उपरो त मशीन िनलखन करणेकामी मिशनचा मेक, मॉडेल, ोब इ. मािहतीसह अज िज हा समिु चत
ािधकारी याचं ेकडे सादर करणे आव यक आहे. याच माणे अजासोबत ित ाप सादर करणे बधं नकारक
असनू सिमतीतील समिु चत ािधका-यांनी अजातील नमदू मािहती आिण पीसीपीएनडीटी िनयम १९९६ या
िनयम ४ (१) व ८ (१) तसेच ६ (२) (५) व ८ (२) नसु ार “ए” व “ब” फॉममधील मािहती तपासनू पाही यानतं र
सदर सिमती सोनो ाफ मशीन िनलखन कर याचा िनणय देणार आहे. व िनलखन करावयाचा मशीनचा खच
संबंिधत क धारक िकंवा मशीनधारक यानं ी करावयाचा आहे.
तरी, उपरो त दो ही सोनो ाफ मिश स (अॅसेसरीज सह) सतत या वापरामुळे िनकामी तसेच कालबा
झालेले असनू ते बंद अव थेत आहेत व यांची घसारा वजा जाता िकंमत अ यतं कमी आहे. तसा अिभ ाय
णालयाचे बायोमेडीकल िवभागाने सादर के लेला आहे. तसेच, सदर मिश स पु हा वापरात आणता येणार
नस याने ते शासना या मागदशक सचु ने माणे िनलखन (Scrap) कर यास व यांनतर ी साईनाथ णालया या
डेड टॉक मधनू ही कमी करणे आव यक आहे. तरी मा. यव थान सिमतीचे मा यतेने सदर िवषयाची शासना या
मागदशक सचु ने माणे िनलखन (Scrap) कायवाही करणेस सदर िवषय मा. यव थापन सिमती सभेसमोर
िनणयाथ सादर.
िनणय .१५
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाकडील जुने सोनो ाफ मिशन सतत या वापरामळ
ु े िनकामी
तसेच कालबा झालेले असनू बंद अव थेत अस याने ते शासना या मागदशक सचु ने माणे िनलखन (Scrap)
कर यास व यांनतर ी साईनाथ णालया या डेड टॉक मधनू कमी कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानंतर मा.अ य महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या िवषयावर चचा सु करणेत आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.१
शासन िनणय व प रप क वाचन.
तावमहारा शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचे
कामकाजा सबं ंधीत शासन िनणय, प रप के व इतर प ा त होतात. सदर प ांची एकि त र या मागासवग
क ाकडे न द घेऊन सदर प ावर उिचत कायवाहीसाठी सबं धं ीत िवभागाकडे पाठिव यात येते. सदर शासन
प ावर सबं धं ीत िवभागाने काय कायवाही के ली आहे याबाबतचा अहवाल येक मिह यास व र ठांकडे सादर
कर यात येतो.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ चे सभेत आय या वेळचा िवषय .१७, िनणय .३४६
"सं थानचे कामकाजासबं धं ी शासनाचे िनणय,प रप के वेळोवेळी सिमतीचे बैठक त सव सिमती सद यांना
बैठक या अजडयासोबत दे यात यावी व सदर शासन िनणय, प रप के यांचे वाचन असा िवषय अजडयाम ये
समािव ट कर यात यावा."असा झालेला आहे.
उपरो त मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानसु ार िद.१४/१२/२०१८ ते िद.०५/०१/२०१९ अखेर या
कालावधीत महारा शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचे
कामकाजासंदभात खालील माणे ा त झालेली प े सोबत सादर के लेली आहेत.
अ. .

शासन प

. व िदनांक.

िवषय

ा त िदनांक

०१

शासन िनणय
.सासंिव-२०१४/६११/
. .८८/ का.१६ िवधी व याय िवभाग १५/१२/२०१८
िद.१३/१२/२०१८ (शासन शु दीप क)

०२

.संिकण-२०१६/१७६५/ . .२०४/का.
१६, िवधी व याय िद.१३/१२/२०१८

०३

शासन िनणय .सासंिव-२०१५/१००७/
. .१७७/ का.१६ िवधी व याय िवभाग २४/१२/२०१८
िद.२१/१२/२०१८

०४

.संिकण-१११८/ . .४१७/१६-अ,
सामा य शासन िवभाग िद.२८/१२/ १८

२४/१२/२०१८

२९/१२/२०१८

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड कडून िनळवंडे
धरणा या िवकासासाठी .५०० कोटी इतका िनधी उसनवार
त वावर (िबन याजी परत कर या या बोलीवर) जलसंपदा
िवभागा या अख या रतील गोदावरी मराठवाडा पाटबधं ारे
िवकास महामंडळ, औरंगाबाद यांना दे यासाठी एक िवशेष बाब
हणनू दे यास मा यता दे याबाबत
क शासनामाफत चलनातून बाद करणेत आले या परंतू सं थान
यव थापनाकडे जमा होत असले या .१०००/- व .५००/या जु या चलनी नोटांबाबत
वाढीव िशड सं थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड
नगरपंचायत सयं ु त पाणीपुरवठा योजना (िनळवंडे धरण उ व
ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर ट पा – १ चे पा
िनिवदाधारकास कायादेश देणेस मजं रू ी िमळणेबाबत
िविवध पदभरतीत समांतर आर णाची पदे िवहीत
आर णा माणे िनि त करणेबाबत
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०५

शासन िनणय .सासंिव-१०१७/१८१६/
. .२०/का.१६ िवधी व याय िवभाग ३१/१२/२०१८
िद.२८/१२/२०१८

०६

शासन िनणय .सासंिव-१०१८/१७०२/
. .१९४/का.१६ िवधी व याय िवभाग ०४/०१/२०१९
िद.०३/०१/२०१९

०७

शासन िनणय .सासंिव-१०१७/१८४४/
. .२०१/का.१६ िवधी व याय िवभाग ०४/०१/२०१९
िद.०३/०१/२०१९

रा यातील ामीण व दगु म भागातील अिधकािधक णांपयत
तातडीने वै क य सेवा पोहचिव यासाठी ी साईबाबा सं थान
माफत महारा ातील वयंसेवी सं थानं ा णवाहीका उपल ध
क न दे या या उप मासाठी िनधी मंजरू करणेबाबत.
ी भवानी माता सेवा सिमती सचं िलत मॉ ं भवानी हॉि पटल या
णालयाला Equipments for Eye, Radiology,
Cardiology Department साठी ी साईबाबा सं थान,
िशड कडून र कम .२,३५,००,०००/- इतके अथसहा य
दे याबाबत
मौजे िशड येथील ी पडं ीतराव शेळके याचं ी जमीन सव न.ं
२०३/२ पैक ०.६० आर व ीमती निलनी शेळके यांची सव न.ं
२०३/१ पैक ०.६० आर ी साईबाबा सं थानने कायम व पी
खरे दी के यामुळे उव रत २०% र कम अदा कर यास मा यता
दे याबाबत

सदर प े मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार सव सिमती सद यांना बैठक या अजडयासोबत वाचन
करणेकामी ावयाची अस याने सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ सादर करणेत येत
आहे.
िनणय .१६
यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाकडून ा त झाले या उपरो शासन िनणय व प रप क यांचे वाचन क न
यांची न द घे यात आली.
(कायवाही- मागासवग क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२
बायोिड ेडेबल पेपरचे पेपर कप खरे दी करणे व यासाठी येणारे खचाची मािहती मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
अवलोकनाथ व मािहतीसाठी सादर करणे तसेच नवीन िनिवदा ि या पणु होईपयत गरजेनसु ार पेपर कप खरे दीस
मा यता िमळणेबाबत.
तावमे.वधमान िसरॅ िमक,िशड यांनी पेपर कप परु िवणेस असमथतता दशिव यामळ
ु े तसेच शासनाचे
पयावरण िवभागाचे िद.२३ माच २०१८ व िद.३० जुन २०१८ चे अिधसचु ना वये लॅि टक वापरावर िनयमन
के यामळ
् थापन सिमतीचे
ु े व स याचे पेपर कपचे पेपरम ये लॅि टकचा थर अस यामळ
ु े मा.वयव
िद.१३.१२.२०१८ चे सभेम ये याबाबत ताव सादर कर यात आला होता. याम ये कॅ टीन सिु वधेसाठी िविवध
पयाय सचु िवले होते. याबाबत खालील माणे िनणय झालेला आहे.
िनणय ं .७५९- यावर सिव तर चचा होऊन मे.वधमान िसरॅ िमक,िशड यांनी पेपर कप परु वठा करणेस
असमथता दशिव यामळ
ु े माहे िडसबर-२०१८ करीता ३०,००,००० नग पेपर कप ०.३६ पैसे दराने मे.पाथ
एंटर ायजेस, औरंगाबाद यांचेकडून खरे दी करणेस, याकामी येणा-या र कम .१०,८०,०००/- मा चे खचास व
सदर पेपर कप खरे दीकामी येणारा जादा खच र कम .१,५०,०००/- मा मे.वधमान िसरॅ िमक,िशड यांचेकडून
वसल
ु कर यास मा यता दे यात आली.
सदयि थतीत शासनाचे िद.३०.०६.२०१८ रोजी या अिधसचु नेनसु ार अनु ेय/वापरास परवानगी
असलेले पेपरकप खरे दी करणेकामी तातडीने िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, असे ठरले.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील सदर िनणया माणे पेपर कपसाठी ई-िनिवदा काढ यासाठी िविवध
िठकाणांहन मािहती घे यात आली. याम ये आय.टी.सी कंपनी बायोिड ेडेबल पेपर तयार करीत अस याची
मािहती िमळाली यांनी खालील माणे पेिसिफके शन िदलेले आहेत.
Bio Based Barrier Paper Board from ITC Omega Bev 1S- 195 GSM (Paper 170
GSM + 25 GSM Polylactic Acid Substance) याम ये आयटीसी पेपरची कंपनी असनु Omega Bev
1S हा पेपरचा कार व कोड आहे. सदर Bio Based Paper ची मािहती यासोबत जोडली आहे. आयटीसी हा
एकच ॅ ड िनिवदेत नमदू कर याऐवजी या े ातील ITC, TNTL व Nippon वगैरे कंप या नमदू क न
िनिवदा मागिवता येतील. याबाबतची कायवाही चालू आहे.
सदरचा पेपर हा बायोिड ेडेबल असनू या पेपरला PLA (Polylactic Acid) कोट ग आहे मा याची
Cost स याचे पेपर कप या Costing पे ा दीड ते दोन पट जा त होईल असे कळते. यामळ
ु े याबाबत
मा.उपिज हािधकारी व मा.उपकायकारी अिधकारी महोदय यांचश
े ी चचा के ली असता ही बाब मा. यव थापन
सिमतीचे सभेत अवलोकनाथ व मािहतीसाठी सादर करणेबाबत ठरले आहे.
स याचा पेपर कपचा ती नगाचा दर ०.३६ पैसे आहे. मा नवीन बायोिड ेडेबल पेपर कपचे ती
नगाचा साधारण दर ०.५५ पैसे ते ०.७५ पैसे या दर यान असेल असा अदं ाज आहे. सं थानला वषाला अदं ाजे
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२,८०,००,००० चे दर यान पेपर कप लागतील व याकामी सरासरी ०.५५ ते ०.७५ पैसे दराने याकामी अदं ाजे
१,५४,००,०००/- ते १,९६,००,०००/- मा खच येईल. मागील वषा या तल
ु नेत सदर खरे दीकामी
५०,००,०००/- ते ९५,००,०००/- लाखा दर यान जा त खच येईल.
सदर बाब मा. यव थापन सिमतीचे सभेत अवलोकनाथ तसेच न याने ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत
पेपर कपची गरज पड यास मे.पाथ एंटर ायजेस, औरंगाबाद याचं ेकडून गरजेनसु ार ०.३६ पैसे ती नग दराने पेपर
कप खरे दी कर यास मा यता िमळणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .१७
आजचे सभेम ये बायोिड ेडेबल पेपरचे पेपर कपाचे नमनु े सादर कर यात आले होते. सदर नमु यांचे अवलोकन
क न यास मा यता दे यात आली. व सदर पेपरकप खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या
राबिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदरची ई-िनिवदा ि या पणु
होईपयत मे.पाथ एटं र ायजेस, औरंगाबाद यांचेकडून आव यकतेनसु ार ०.३६ पैसे ती नग दराने पेपर कप खरे दी
कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३
शासनाचे महारा टेट को-ऑप.स माकट ग फे डरे शन िल.मंबु ई यांनी सं थानला तुरडाळ परु िवणेस असमथता
दशिव यामळ
ु े जानेवारी ते माच-२०१९ या कालावधीसाठी तुरडाळीची खरे दी करणेबाबत.
तावमहारा टेट को-ऑप.स माकिटंग फे डरे शन िल., यांनी मा.अवर सिचव, पणन िवभाग मं ालय यांना
िद.०६.१२.२०१८ चे प ा वये खालील माणे कळिवले आहे.
वरील िवषयास अनसु न आपणास कळिव यात येते क , पणन महासघं ातफ रा य शासना या बाजार
ह त ेप योजने अतं गत खरे दी कर यात आले या तुरीपासनू भरपाई क न ा त तूरडाळ शासना या िनणयानुसार
िविवध शासक य िवभागास परु वठा मागणीनसु ार कर यात येत होती. परंतु सदयि थतीत सदर योजनेतील खरे दी
कर यात आलेला तुर साठा संपु ठात येत अस याने यापढु े पणन महासघं ातफ तुरडाळ पुरवठा करणे श य नाही.
तरी या नंतर तुरडाळ परु वठयाकरीता आप याकडील मागणी पणन महासघं ाकडे न दिव यात येऊ नये, ही िवनंती.
तसेच महारा ट रा य सहकारी माकिटंग फे डरे शन िल.,मंबु ई यांनी सं थानचे मा.मु य कायकारी
अिधकारी, िशड यांना िद.२९.१२.२०१८ रोजीचे प ा वये खालील माणे कळिवले आहे.
वरील िवषयास अनसु न सिवनय कळिव यात येते क , आपले कडील सदं िभय प .१ नसु ार आपण
माहे िडसबर २०१८ करीता १४० ि वटं ल तुरडाळ मागणी या कायालयाकडे न दिवली होती. यानसु ार या
कायालयाने िद.०६.१२.२०१८ रोजी आमचे धान कायालयास कळिवले होते. परंतु आमचे धान
कायालयाकडील सदं िभय प .२ नसु ार बाजार ह त पे योजना अतं गत खरे दी कर यात आले या तरु ीपासनू
ा त तरु डाळीचा साठा सपं ु टात येत अस यामळ
ु े यापढु े पणन महासघं ातफ तरु डाळ परु वठा करणे श य नसलयाचे
कळिवले आहे.
तरी यानतं र तरु डाळ परु वठयाची मागणी या कायालयाकडे न दिव यात येवु नये ही िवनतं ी. याबाबतची
व तुि थती खालील माणेसं थानने एकि त िकराणामाल खरे दी ि येचे वेळी तुरडाळ १,४०० ि वंटल खरे दीकामी ई-िनिवदा
मागिव या हो या. याम ये तुरडाळीची िनवड के लेले ६ नमु यांम ये मे.जयिहदं िकराणा टोअस,नािशक यांचे
यनु तम दर .६,१११/- ती ि वटं ल होते. तथािप यांनी चचा वाटाघाटीम ये ६,०००/- ती ि वटं ल दर िदले
होते.
तथािप दर यान महारा टेट को-ऑप.स माकिटंग फे डरे शन िल., यांनी पणन महामंडळामाफत
सं थानला शासनाची तरु डाळ ती ि वंटल .६,०००/- दराने खरे दी कर याची िवनतं ी के ली होती. याबाबतचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ चे सभेत सादर कर यात आला होता. यावर िनणय ं .२७६
व २८७ नसु ार पणु वषभर हणजेच माच-२०१९ पयत सदर दराने शासनाकडून तुरडाळ खरे दी कर याचे ठरले
होते.
सदर िनणयास अनसु न माहे मे ते नो हबर २०१८ पयत खालील माणे ८०० ि वंटल तुरडाळ
शासनाकडून ती ि वटं ल .६,०००/- दराने खरे दी कर यात आली आहे.
अ.नं
१
२
३
४
५

मिहना
मे
जनु
जुलै
ऑग ट
स टबर

परु वठा के लेली तुरडाळ
१२०
८०
१००
१३०
१३०
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६
७
८

ऑ टोबर
नो हबर
िडसबर

१२०
१२०
सदर मिह यात तुरडाळ परु िवलेली नाही.
(१४० ि वंटल)

िडसबर-२०१९ चे तरु डाळ मागणीसाठी वारंवार महारा टेट को-ऑप.स माकिटंग फे डरे शन िल.,
यांचेकडे पाठपरु ावा के ला असता यांनी तरु डाळ परु िवली नाही व वरील माणे सं थानला िडसबर मिह याची व
पढु ील कालावधीसाठी तुरडाळीची मागणी न दवु नये असे कळिवेले आहे. यामळ
ु े सं थानला वरीत तूरडाळ
खरे दी करणेची गरज आहे. तसेच जानेवारी ते माच या ३ मिह याचे कालावधीसाठी तुरडाळ खरे दी करणे गरजेचे
आहे.
सदर आिथक वषाचा कालावधी कमी रािहला आहे. यामळ
ु े सन २०१८-१९ चे ई-िनिवदेतील यनु तम
दरधारक मे.जयिहदं िकराणा टोअस, नािशक यांचश
े ी जानेवारी ते माच या ३ मिह या या कालावधीसाठी सनं
२०१८-१९ या चचा वाटाघाटी दरात सं थानला तरू डाळ परु िवणेस तयार आहे िकंवा कसे? याबाबत दरु वनीवर
सपं क साधला असता यांनी िद.२९.१२.२०१८ चे मेल ारे सं थानला जानेवारी ते माच २०१९ पयत
.६,०००/- ती ि वटं ल दराने तरु डाळ परु वणेस तयार असलेचे कळिवले आहे. यांचेकडून उव रत ३ मिह यांचे
कालावधीसाठी तरु डाळ खरे दी करावी असे मत आहे.
सादालयाने सन २०१८-१९ साठी तरू डाळीची १,४०० ि वटं लची वािषक मागणी कळिवली होती
यापैक नोवहबर-२०१८ अखरे खरे दी के लेली ८०० ि वटं ल तरु डाळ वजा जाता ६०० ि वटं ल तरू डाळीची
मागणी िशललक आहे. यास अनसु न सदर मागणीपैक जानेवारी ते माच २०१९ या ३ मिह याचे
कालावधीकरीता सादालयाचे मागणी माणे ६०० ि वंटलपयत तरु डाळ खरे दी करावी लागेल असे वाटते.
तरी जानेवारी ते माच-२०१९ या ३ मिह याकरीता सन २०१८-१९ या वषाचे ई-िनिवदा ि येतील
यनु तम दरधारक मे.जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक यांचेकडून चचा वाटाघाटी नंतरचे .६,०००/- ती
ि वंटल दराने गरजे माणे खरे दी करणेस मा यता िमळणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
िनणयाथ सादर.
िनणय .१८
यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाचे महारा टेट को-ऑप.स माकट ग फे डरे शन िल.मंबु ई यांनी सं थानला
तुरडाळ परु िवणेस असमथता दशिव यामळ
ु े सन २०१८-१९ चे ई-िनिवदेतील यनु तम दरधारक मे.जयिहदं
िकराणा टोअस, नािशक यांचेकडून माहे जानेवारी-२०१९ ते माच-२०१९ या ३ मिह याचे कालावधीकरीता
र कम .६,०००/-मा ती ि वटं ल या दराने आव यकतेनसु ार तरु डाळ खरे दी करणेस व याकामी येणा या
अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.४
मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांचे शु द तुप ोसेिसंग लॅ ट तपासणी व पाहाणी अहवालांची न द
घेणबे ाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िदनांक ०५.१०.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ५९९ अ वये ८,६००
ि वंटल तपु खरे दी कामी लाडू िनिमती िवभागाने मा यता घेतली होती. सदर िनणयास अनसु न यातील वािषक
मागणी िवचारात घेऊन सन २०१९ या एक वषासाठी मा. यव थापन सिमतीने ठरिवलेले धोरणा माणे ४
ितमाहीसाठी तुप खरे दीबाबत www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर िद.१२/११/२०१८ ते
०५/१२/२०१८ या कालावधीत ४ वतं ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या. याम ये तां ीक
िनिवदा (Technical Bid) िद.१०.१२.२०१८ रोजी उघड यात येतील असे जािहरातीत व िनिवदा फॉमम ये
नमदु कर यात आले होते. तसेच तपू ाचे नमनु े िद.०६/१२/२०१८ ते ०८/१२/२०१८ अखेर मागिव यात आले
होते.
सदर ४ ई-िनेिवदा ि येतील जानेवारी ते मा २०१९ या ई-िनिवदेत २१, एि ल ते जनू १९ या
ई-िनिवदेत १६, जल
ु ै ते स टबर १९ या ि येत १६ व ऑ टोबर ते िडसबर २०१९ या ई-िनिवदेत १४
िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. सदर ई-िनिवदाच
ं ी छाननी िद.१०/१२/२०१८ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत
झाली होती. याम ये अनु मे १४, १०, १० व १० असे िनिवदाधारक पा ठरले होते. सदर सव पा
िनिवदाधारकांचे ४ ही िनिवदेचे कमिशयल बीड िद.१३/१२/२०१८ रोजी मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
उघड यात आले होते. याम ये मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांचे तूपासाठीचे दर ४ ही
ई-िनिवदेम ये यनू तम आलेले आहेत.
वरील ४ ही ई-िनिवदेतील पा िनिवदाधारकांचे Commercial Bid िद.१३.१२.२०१८ रोजी
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत उघड यात आले होते. याम ये चारही िनिवदेम ये मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज,
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अहमदाबाद यांचे दर यनु तम अस याने यांनी सादर के लेला गाईचे शु तपु ाचा नमनु ा कोड देऊन
जा.न.ं एसएसएस/वशी-खरे दी/४६१९/२०१८ िदनांक १९.१२.२०१८ अ वये मे.अ वमेध इिं जिनअस अॅ ड
क सलट ट्स, नािशक या लॅबम ये तपासणीसाठी पाठिव यात आला होता. यांचेकडून िदनाक
ं २८.१२.२०१८
रोजी तपासणी अहवाल ा त झाला आहे, तो FSSAI 2011 चे Standards Norms माणे आहे.
तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक १३.१२.२०१८ रोजीचे सभेत खालील माणे िनणय झाला
होता.
िनणय ं .७७२- “सन २०१९ वषाकरीता गायीचे शु द तपु खरे दीकामी ऑनलाईन ा झाले या
िनिवदांमधनू तांि क िनिवदांम ये पा ठरले या िनिवदाधारकां या ऑनलाईन वािण यीक िनिवदा आजचे
यव थापन सिमतीम ये उपि थती िनिवदाधारकांसम उघडणेत आ या. याम ये ही.एस.पी.डेअरी इडं ीज,
अहमदाबाद यांचे चार ितमाही साठी दर खालील माणे असनू ते यनु म आहे. तथापी ई-िनिवदेत ित ि वंटलचे
दर मागिव यात आले होते. परंतु ही.एस.पी.डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांनी ित िकलोचे दर िदलेले आहे.
याबाबत यांनी लेखी प देऊन सदरचे दर ित िकलो असनू यापटीत ित ि वंटलचे दर ाहय धरावे अशी
िवनंती के ली, व यास सिमतीने मा यता िदली.
अ.नं.
१
२
३
४

कालावधी
जानेवारी-२०१९ ते माच-२०१९
एि ल-२०१९ ते जनू -२०१९
जल
ु -ै २०१९ ते स टबर-२०१९
आ ट बर-२०१९ ते िडसबर-२०१९

दर ित िकलो (सव करांसह)
.२७०/.२७३/.२७१/.२६९/-

ही.एस.पी.डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांचे ितिनधी यव थापन सिमतीचे सभेसमोर चचसाठी
उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता
दशिवली.
तसेच शासनाचे खरे दी धोरणानसु ार महारा ाबाहेरील िनिवदाधारक िन नतम असेल व िन नतम
आले या दराम ये महारा ातील िनिवदाधारक मालाचा परु वठा कर यास तयार असेल तर यांना ५० ट के
परु वठा आदेश िवभागनु दे यात यावा, अशी तरतुद आहे. यामळ
ु े महारा ातील िनिवदाधारक हे िन नतम
आले या दराम ये गाईचे शधु द् तपु ाचा परु वठा कर यास तयार आहेत काय? याबाबत यांना िवचारणा कर यात
आली. मा महारा ातील सव परु वठादारांनी िन नतम दरधारकाचे दराने परु वठा कर यास असमथता दशिवली.
यामळ
ु े १०० ट के शु द गायीचे तुप परु िवणेबाबतचा परु वठा आदेश ही.एस.पी.डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद
यांना दे यात यावा, असे ठरले.”
त पवु सं थान या यव थापन सिमतीचे उपा य व इ छुक असलेले सिमती सद य तसेच सं थान
अिधकारी यांनी ही.एस.पी.डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद या क पाचे हडर ऑडीट करावे. मा िडसबर
मिह या या शेवट या दोन आठवडयात भािवकाच
ु े सं थान
ं ी मोठया माणावर गद होत असते. यामळ
अिधका यांना मु यालय सोडणे श य होणार नाही, सबब िडसबर अखेर पावेतो हडर ऑडीट श य होणार नाही.
ही व तिु थती िवचारात घेऊन तपु ा या परु वठयात य यय येऊ नये हणनू थम १ जानेवारी पासनू एक
मिह याचा परु वठा आदेश दे यात यावा. हडर ऑडीटचा अहवाल ा झा यानतं र जर अहवाल
अनक
ु ू ल/समाधानकारक असेल तर थम ितमाही या पढु ील दोन मिह याचा परु वठा आदेश वतं पणे दे यात
यावा, असे ठरले. सदर ितमाहीतील परु वठा कर यात आले या शु द तपु ाचा दजा व गणु व ा तसेच
करारना यातील इतर अटी व शत याच
ं े परु वठादाराकडून के ले जाणारे पालन िवचारात घेऊन पढु ील येक
ितमाहीचे वतं परु वठा आदेश दे यास मा यता दे यात आली.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील वरील िनणया माणे १ मिह यासाठी ७५० ि वंटल शु द तपु
खरे दीबाबत मे. ही.एस.पी.डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांना परु वठा आदेश दे यात आलेला आहे. तसेच
मा.उपा य महोदय यांनी िदनांक ०४.०१.२०१९ रोजी सदर लॅ ट भेटीची तारीख िनि त के ली होती. यानसु ार
मा. यव थापन सिमतीचे सद य मा. ी.वाकचौरे साहेब, मा. ी.िबपीनदादा को हे, मा. ी. जयकर साहेब,
मा. ी.िसंह साहेब व मा.सौ शेळके मॅडम मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांचे लॅ टला भेट देणबे ाबत
इ छुक अस यास वरीत कळिवणेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-खरे दी/४८६२/२०१९
िद.०१.०१.२०१९ चे ई-मेल ारे कळवनू िवनंती कर यात आली होती.
तसेच दरु वनीव नही मा. यव थापन सिमतीचे सद य मा. ी.वाकचौरे साहेब, मा. ी.िबपीनदादा
को हे साहेब, मा. ी. जयकर साहेब, मा. ी.िसंह साहेब व मा.सौ शेळके मॅडम यांचेशी सपं क कर यात आला
होता. यांनी वेळे अभावी श य होणार नाही, असे सांिगतले होते.
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मा.मु य कायकारी अिधकारी यानं ी उपिज हािधकारी, उपकायकारी अिधकारी, .अिध क खरे दी व
FDA या दोन अिधका-यांना जाणेबाबत िनदश िदले होते. यास अनसु न मा.सह आयु त अ न व औषध
शासन नािशक व मा.आयु त, अ न औषध शासन महारा रा य, मबंु ई यानं ा जा.न.ं एसएसएस/वशीखरे दी/४८६१/२०१९ िद.०१.०१.२०१९ चे प ाने िवनतं ी कर यात आली होती.
मा.सह आयु त (अ न), मु यालय, अ न औषध शासन,महारा रा य, मंबु ई यांनी यांचे ादेिशक
कायालय, नािशक यांचेमाफत ी.िदलीप सोनवणे व ी. मोद पाटील यांना सदर भेटीसाठी िनयु त के ले होते.
यानंतर खाली नमदु के ले माणे मा.उपा य महोदय व सं थान अिधकारी/कमचारी व FDA
अिधकारी यांनी मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज,अहमदाबाद याचं े उमरगावं येथील लॅ टला िद.०४.०१.२०१९ रोजी
भेट िदली होती.
१.
मा. ी.चं शेखर कदम
उपा य
२.
ी.धनंजय िनकम
उपिज हािधकारी
३.
ी.बाबासाहेब घोरपडे
उपकायकारी अिधकारी
४.
अिवनाश कुलकण
.अिध क, खरे दी
५.
ी.िदलीप सोनवणे
अ न सरु ा अिधकारी
६.
ी. मोद पाटील
अ न सरु ा अिधकारी
वरील भेटीदर यान मा.उपा य , उपिज हािधकारी, उपकायकारी अिधकारी, .अिध क, खरे दी यांचे
भेटीचा अहवाल प रिश ट "अ” हणनू व ी.िदलीप सोनवणे व ी. मोद पाटील, अ न सरु ा अिधकारी यांनी
के लेले तपासणीचा अहवाल प रिश ट “ब” हणनू यासोबत सादर के ला आहे. अ न व औषध शासन यांचा
तपासणी अहवाल व सं थानचे मा.उपा य व अिधकारी यांचा पाहणी अहवाल, हे दो हीही अहवाल
सकारा मक आहेत.
तरी वरील नमदु के लेले सदर अहवालांची मा. यव थापन सिमतीचे सभेत न द घेणसे ाठी सिवनय सादर.
िनणय .१९
यावर सिव तर चचा होऊन, मा.उपा य , उपिज हािधकारी, उपकायकारी अिधकारी, .अिध क, खरे दी
िवभाग, तसेच मा.सह आयु त (अ न), मु यालय,अ न औषध शासन,महारा रा य, मंबु ई यांचे ादेिशक
कायालय, नािशक येथील अ न सरु ा अिधकारी ी.िदलीप सोनवणे व ी. मोद पाटील यांनी मे. हीएसपी
डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांचे शु द तुप ोसेिसगं लॅ टची तपासणी व पाहणी क न िदले या अहवालाचे
अवलोकन क न याची न द घे यात आली. तसेच मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांना िनिवदेतील
अटी शत नसु ार परु वठा आदेश दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.५
ी साई सादालयात स या काम करत असलेले चपाती/ परु ी ठे केदार व चपाती मिशनवर चपाती तयार
करणेकामी असलेले ठे केदार यांना ई- िनिवदा ि या होईपावेतो मदु तवाढ देणबे ाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- सन २००४ चा महारा अिधिनयम १४ (भाग -४) म ये महारा
िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालानं ी थािपत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील १४ (२ घ)
नसू ार भ तांना सोयीसाठी आव यक ते उपाययोजना हाती घे याचे तसेच २१ (१ घ) नसू ार भ तांना जेवण परु िवणे
आिण अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतुद के लेली आहे.
ा तिवक:- वरील िवषयास अनसु न, ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये मनु यबळा दारे
चपाती/परु ी तयार करणेकामी ी साई के टरस, यांना िद.०३/०२/२०१८ ते ०२/०२/२०१९ या ०१ वष
कालावधीकरीता ती ि वंटल कोरडा गह आटा+ मैदयास पये १२२१/- (अ री .एक हजार दोनशे ऐकवीस
मा ) सव करांसहीत या माणे मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने कामाचा कायादेश दे यात आलेला आहे.
याच माणे ी साई सादालयात तीन चपाती मिशन कायरत असनू , सदर चपाती मिशनवर मनु यबळ परु वनू
चपाती तयार करणेकामी ी साई के टरस, यांना िद.०३/०२/२०१८ ते ०२/०२/२०१९ या ०१ वष
कालावधीकरीता ती ि वंटल कोरडा गह आटा+ मैदयास पये ३६१/- (अ री .तीनशे ऐकस ट मा .) सव
करांसहीत या माणे मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने कामाचा कायादेश दे यात आलेला आहे.
उपरो त माणे मनु यबळा दारे चपाती/परु ी तयार करणेकामी व मिशनवर मनु यबळ परु वनू चपाती तयार
करणेकामी असलेले ठे केदारांची मदु त िद.०२ फे वु ारी-२०१८ अखेर सपं ु टात येत आहे. यामळ
ु े भ तांची
सादभोजनाअभावी गैरसोय होऊ नये, याकरीता पढु ील कालावधीसाठी ई-िनिवदा सु करणेस व याकामी
येणा-या खचास मा. यव थापन सिमती िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेत मा यता िमळालेली आहे. यानसू ार
इकडीलिवभागामाफत ई-िनिवदा मसदु ा तयार क न तो मसदु ा िवधी िवभाग व “िनिवदा द तऐवज तपासणी”
सिमतीकडून तपासनू कायम करणेत येवनू वृ तप ात जाहीरात िस द करणेकामी जनसंपक िवभागाकडे
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िद.०१/१२/२०१८ रोजी कायवाहीसाठी दे यात आलेली आहे. जाहीरात िस द झा यानतं र अिं तम िनिवदा
भरणेसाठी िवहीत कालावधी िद.२१/१२/२०१८ पयत फ त दोनच ई-िनिवदा आ याने, शासक य िनयमानसू ार
तीन ई-िनिवदा असणे गरजेचे अस याने िनिवदा भरणेकामी पु हा िद.२९/१२/२०१८ रोजीपयत कामाचे ०७
िदवसांचा कालावधीसाठी मदु तवाढ दे यात आलेली आहे. सदरह मदु तवाढ कालावधीपयत िनिवदा दोनच
राही या तर पु हा दसु -यांदा मदु तवाढ दयावी लागेल असे न मत आहे. तदनतं र पढु ील
या पणु क न
कायादेश देणसे ाठी साधारणतः एक ते दोन मिह याचा कालावधी लाग याची श यता आहे.
यामळ
ु े स या ी साई सादालयात सादभोजनाम ये मनु यबळा दारे चपाती/परु ी तयार करणे व
चपाती मिशनवर मनु यबळ परु वनू चपाती तयार करणेकामी स या असलेले ठे केदार यांना करारनामातील
अटी/शत नसू ार, चालू कामाकरीता सु असलेली िनिवदा ि या पणु होवनू नवीन ठे केदारास कायादेश
देईपावेतो, आहे याच मंजरू दराने मदु तवाढ देता येईल असे आहे. यानसू ार दो ही कामासाठी मिह याकाठी
अदं ाजे .४,००,०००/- पयत खच अपे ीत असनू यास मा यता िमळावी असे न मत आहे .
मागणी:- ी साई सादालयात मनु यबळा दारे चपाती/परु ी तयार करणे तसेच चपाती मिशनवर चपाती
तयार करणेकामी असलेले स याचे ठे केदारांना, सादभोजनातील चपाती अभावी भ ताचं ी गैरसोय होवू नये
याकरीता ई-िनिवदाची ि या पणु होवनू पा ठे केदारास कायादेश देईपावेतो या कालावधीकरीता आहे याच
अटी/शत वर व के ले या करारना यानसू ार संबंधीत ठे केदार ी साई के टरस, ीरामपरू यांना चपाती/परु ी तयार
करणे तसेच चपाती मिशनवर चपाती तयार करणे या दो ही कामासाठी दोन मिहने अथवा नवीन ठे केदारास
कायादेश देईपावेतो यापैक जे अगोदर घडेल या कालावधीसाठी मदु तवाढ दयावी लागेल. असे इकडील
िवभागाचे न मत आहे. यासाठी सदरचा ताव मा यतेसाठी मा. यवसथापन सिमती सभेत सादर करणे गरजेचे
आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय/मत:- तरी उपरो त तावाचा िवचार करता, ी साई सादालयाम ये
मनु यबळा दारे चपाती/परु ी तयार करणेकामी व चपाती मिशनवर चपाती तयार करणेकामी स या काम करत
असलेले ठे केदार, ी साई के टरस, ीरामपरू यांना सादभोजनातील चपाती अभावी भ तांची गैरसोय होवू नये
याकरीता दोन मिहने अथवा ई-िनिवदाची ि या पणु होवनू पा ठे केदारास कायादेश देईपावेतो यापैक जे अगोदर
घडेल या कालावधीकरीता आहे याच मजं रू दरात अटी/शत वर व के ले या करारना यानसू ार मदु तवाढ देणक
े ामी
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .२०
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम ये मनु यबळा दारे चपाती/परु ी तयार करणेकामी व चपाती
मिशनवर चपाती तयार करणेकामी स या काम करत असलेले ठे केदार, ी साई के टरस, ीरामपरू यांना
सादभोजनातील चपाती अभावी भ ताचं ी गैरसोय होवू नये याकरीता दोन मिहने अथवा ई-िनिवदाची ि या
पणु होवनू पा ठे केदारास कायादेश देईपावेतो यापैक जे अगोदर घडेल या कालावधीकरीता आहे याच मंजरू
दरात अटी/शत वर व के ले या करारना यानसू ार मदु तवाढ दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साई सादालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.६
ी साई सादालय व लाडू साद िनम ती िवभागाकरीता आव यक LPG परु वठा करणेकामी मे. भारत पे ोिलयम
कॉप रे शन िस नर/नािशक यांचे ॲड हां स रकमेत दहा लाख पये वाढ करणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतुद २०१४: अिधिनयम कलम नंबर १७ (२) (झ) सव साधारणपणे, िव व त यव थेची
मालम ता ितचे कामकाज यांचे यो य कारे यव थापन देखभाल व शासन कर या या योजनांसाठी आव यक
असतील अशा गो टी करील.
तावना: ी साई साद भोजन, बुंदी लाडु साद, ना ता पािकटे, बुंदी साद बनिवणेकामी ी
साई सादालयात एल. पी. गॅसचा इधं न हणनु सन १९८८ पासनू वापर करणेत येत आहे. स या मे. भारत
पे ोिलयम कॉप रे शन, िस नर - नािशक, तसेच मे. इिं डयन ऑईल कॉप रे शन, मनमाड येथनू दरमहा लागणारा एल.
पी. गॅस खरे दी के ला जातो. याकामी मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने मे. इिं डयन ऑईल कॉप रे शन यांचेकडे
र कम पये - ३०,००,०००/- (अ री र कम पये - तीस लाख) मा तसेच मे. भारत पे ोिलयम कॉप रे शन
यांचे कडे र कम पये २०,००,०००/- (अ री र कम पये - वीस लाख) मा अनामत र कम ठे व यात
आलेली आहे. याचा तपिशल खालील माणे.
१.
मे. इिं डयन ऑईल कॉप रे शन यांचक
े डे र कम पये - ३०,००,०००/- मा चा तपिशल
Sr.No.
1.
2.

D.D. No. & Bank
D. D No. 557570
Union Bank Of India, Shirdi
D. D. No. 035050

Date
11/12/2008

Amount Rs.
Submitted AT
7,00,000/- Manmad Territory

16/08/2011

7,00,000/- Manmad Territory
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Union Bank Of India, Shirdi
D. D. No. 381559
Union Bank Of India, Shirdi
D. D. No. 960553
Union Bank Of India, Shirdi

3.
4.

२.
Sr.No.
1.
2.
3.
4.

01/02/2013

6,00,000/- Manmad Territory

30/01/2014

10,00,000/- Manmad Territory

मे. भारत पे ोिलयम कॉप रे शन यांचे कडे र कम पये २०,००,०००/- मा चा तपिशल
D. D. No. & Bank
Date
Amt. Rs.
Submitted AT
D. D. No. 220589
15/11/1988
50,000/- Mumbai Territory
Syndicate Bank, Shirdi.
D. D. No. 002632
09/11/1991
25,000/- Mumbai Territory
Cental Bank of India, Shirdi.
D. D. No. 004971
28/10/1992
25,000/- Mumbai Territory
Cental Bank of India, Shirdi.
D. D. No. 960545
24/12/2014
19,00,000/- Mumbai Territory
State Bank of India, Shirdi.

मागणी:- स या दरमहा िन न तम दराने या पे ोिलयम कंपणीचे दर कमी असतील यांचेकडून गॅस
खरे दी के ला जातो. मा िदवसिदवस वाढ या साईभ ताचं े गद मळ
ु े साद भोजन, लाडू साद, बुंदी साद तसेच
ना ता पािकटे बनिवणेस गॅस इधं न खचात चंड वाढ झालेली आहे. दरमहा सरासरी अदं ाजे ६० मे. टन गॅस
लागतो, गॅस वापराबरोबरच गॅसचे दरवाढीमुळे मे. भारत पे ोिलयम यांचे कडे असलेली अनामत र कम पये
२०,००,०००/- मा अपरु ी पडत आहे.
दरवेळेस गॅस टॅकरचे
ं िबल ईकडील िवभागामाफत तातडीने अदायगी साठी पाठिवले जाते शासक य
मंजरु ी नंतर लेखाशाखेमाफत तातडीन RTGS पेमट मे. भारत पे ोिलयम यांना के ले जाते मा मळ
ु ातच १) गॅस
वापरात झालेली वाढ, २) गॅस दरात झालेली वाढ व ३) मे. भारत पे ोिलयम याचं े कडे असलेली कमी अनामत
र कम यामळ
ु े दरवेळेस गॅस टॅकर
ु े अडचण िनमाण होत आहे. ततु ची अडचण दरू होणे
ं भरणेस कमी बॅल स मळ
करीता मे. भारत पे ोिलयम काप रे शन िस नर / नािशक यानं ा वाढीव १०,००,०००/- मा अनामत र कम
शासक य मा यतेने लेखाशाखेमाफत RTGS करणे आव यक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साई सादालय िवभाग व लाडु साद िनिमती िवभागा करीता
दैनंिदन इधं नाची गरज िवना य यय भागिवणे साठी मे. भारत पे ोिलयम यांचेकडे असलेली अनामत र कम पये
२०,००,०००/- मा म ये र कम पये १०,००,०००/- मा वाढ करणे गरजेचे आहे. याकामी मा. यव थापन
समीतीची मा यता यावी लागेल
ताव:- तरी ी साई सादालय व लाडु साद िनम ती िवभागाकरीता आव यक दैनिं दन इधं न परु वठा
(LPG) िवना य यय होणे करीता मे. भारत पे ोिलयम काप रे शन यानं ा देणते आले या अनामत र कमेम ये
र कम पये १०,००,०००/- (अ री र कम पये-दहा लाख) मा वाढ करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .२१
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय व लाडु साद िनम ती िवभागाकरीता आव यक दैनिं दन इधं न
परु वठा (LPG) िवना य यय होणे करीता मे.भारत पे ोिलयम काप रे शन यांना दे यात आले या अनामत
र कमेम ये र कम . १०,००,०००/- मा वाढ कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.७
ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड माफत राहरी तालु यातील िचंचोली फाटा ते शिनिशंगणापरू र यांचे
ं दीकरण व डांबरीकरण करणेकामी . २४,४६,०५,००८/- मा चे खचास व सदरचा िनधी सावजिनक बांधकाम
िवभागाकडे वग करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू : अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :अिधिनयम २१
(क) पोट कलम (१) नतं र खालील माणे तरतूद आहे.“(१क) पोट कलम (१) या तरतुद ना अधीन राहन,
िव व त यव थेस, रा य शासना या पवू मंजरू ीने, आिण रा य शासनाकडून राजप ात िस द के ले या
आदेशा दारे िविनिद ट कर यात येईल अशा कमाल मयादे या आिण अशा अटी व शत या अधीन राहन,
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भ तां या सोईसाठी बस वाहनतळ, रे वे थानक व िवमानतळ आिण त सम पायाभतू सिु वधा यांसार या
पायाभतू सिु वधा परु िव यासाठी िकंवा या वाढिव यासाठी शासक य महामडं ळांना शासक य कंप यांना िकंवा
शासक य उप मानं ा सहायक अनदु ान देता येईल.”
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय –
१.
िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७७९.
२.
िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .९४९.
३.
िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२९६.
४.
िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .३४७ (२).
५.
िद.१३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .७७५.
तावना– मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .३४७(०२) अ वये,
िपंपळवाडी-एक खे-गणेशनगर-वाकडी ते रा.मा.५० पयत र ता िक.मी ००० ते २५/०० म ये मजबतू ीकरण व
डांबरीकरण करणेस व याकामी येणा-या र कम .१३ कोटी मा चे खचास मा यता देणते येऊन सदरह सताव
्
मा.शासनाकडे पाठिवणेबाबत ठरले होते. यावेळी अशीही चचा झाली क , अहमदनगर-मनमाड या
महामागावरील िचंचोली फाटा-देवळाली-टाकळीिमया-आरडगाव-कदळ- ा हणी हा र ता िशंगणापरू येथे
दशनासाठी जाणा-या भिवकांचे सोईचा व नजीकचा आहे. तरी सदर र याचेही मजबूतीकरण व डांबरीकरण
करणेबाबतचा सिव तर ताव सादर करणेबाबत ठरले.
यानंतर मा. ी.चं शेखर कदम,उपा य
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांनी
िद.११/०५/२०१८ रोजीचे प ाने राहरी तालु यातील िचंचोली फाटा ते शिन िशंगणापरू या जवळ या मागाने
िशड येथनू िचचं ोली फाटा, देवळाली, टाकळीिमयॉ,महाडूक सटर, वळण, िपंपरी वळण, खेडले परमानदं या
मागाने अनेक पाल या शिन िशंगणापरू ला जातात व पढु े या पाल या कािनफनाथ देव थानकडे जाताना खपु
अडचणी येतात. सदरचे र ते अितशय खराब असनू यांचे ं दीकरण व डांबरीकरणाचे काम ी साईबाबा सं थान,
िशड माफत होणेकामी कायवाही हावी अशी िवनतं ी के ली होती. तसेच सदरचे प ासोबत सावजिनक बांधकाम
िवभागाकडील .२० कोटी रकमेचे अदं ाजप क सादर के ले होते. यावर मा. यव थापन सिमतीचे
िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४४६ अ वये, खालील माणे ठराव संमत झालेला आहे.
“अहमदनगर-मनमाड महामागावरील िचच
ं ोली फाटा-देवळाली-आरडगाव-कदळ- ा हणी र याचे
ं दीकरण व डाबं रीकरणासाठी सावजिनक, बाधं काम िवभागाकडील अदं ाजप ाकानसु ार .२०कोटी मा चे
खचास मा यता देणेत आली. तसेच याकामी शासन मा यता घेऊन सदरचा िनधी सावजिनक बाधं काम
िवभागाकडे वग करणेत यावा, असे ठरले.”
मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानसु ार अिध क अिभयतं ा, अहमदनगर यानं ा सदरह र यांचे
सिव तर अदं ाजप क व आराखडे तां ीक मा यतेसह सादर करणेबाबत कळिवणेत आले होते. याम ये अिध क
अिभयतं ा, अहमदनगर यांनी मु य अिभयतं ा, सावजिनक बाधं काम िवभाग, नािशक यांना अ ेशीत के ले या
प ात .रा.मा ८ िचचं ोली देवळाली वरा टाकळीिमया मसु ळवाडी वळणिप ी ते खेडले परमानदं र ता पालखी
माग िक.मी ०/०० ते २७/२०० म ये दु तीकामी .२४,४६,०५,००८/- रकमेचे वाढीव खचासह सधु ारीत
अदं ाजप क कळिवले असनू याची त सं थानला िदलेली होती. यानसु ार ताव मा. यव थापन सिमतीचे
िद.१३/१२/२०१८ रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत येऊन यावर िनणय .७७५ अ वये खालील माणे िनणय समंत
झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, अहमदनगर-मनमाड या महामागावरील िचंचोली फाटा-देवळालीटाकळीिमया-आरडगाव-कदळ- ा हणी या शिन िशंगणापरू ला जाणा-या र यांचे कामासाठी सं थानमाफत
रक्कम .२० कोटी िनधी उपल ध क न देणसे मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०.०६.२०१८ रोजीचे सभेत
मा यता दे यात आलेली आहे. परंतु अिध क, अिभयंता, सावजिनक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांनी मु य
अिभयंता, सावजिनक बांधकाम मंडळ, नािशक याचं ेकडे सदर कामासाठी र कम .२४,४६,०५,००८/- मा
एवढया रकमेचा ताव तांि क मा यतेसाठी सादर के ला आहे. यामळ
ु े सदरह कामासाठी वाढीव र कम
.४,४६,०५,००८/- मा चे रकमेसह एकूण र कम .२४,४६,०५,००८/- मा चा िनधी शासन मा यतेने
सं थानमाफत देणसे मा यता दे यात आली.”
उपरो त िनणयाम ये अिध क अिभयंता, अहमदनगर यांनी कळिवले माणे महाडूक सटर, वळण,
िपंपरी वळण, खेडले परमानंद या मागाचा उ लेख नाही. अिध क अिभयतं ा यांनी िचचं ोली फाटा, देवळाली,
टाकळीिमयॉ,महाडूक सटर, वळण, िपंपरी वळण, खेडले परमानंद या र याचे अदं ाजप क तयार क न
.२४,४६,०५,००८/- मा चा खच कळिवला आहे. यानसु ार िनणय होणे आव यक आहे.
ताव– तरी िचंचोली फाटा- देवळाली-टाकळीिमया-आरडगाव-कदळ- ा हणी यामागा ऐवजी
अिध क अिभयतं ा, अहमदनगर यांनी कळिवले माणे िचचं ोली फाटा, देवळाली, टाकळीिमयॉ,महाडूक सटर,
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वळण, िपपं री वळण, खेडले परमानदं या मागासाठी .२४,४६,०५,००८/- इत या अदं ाजप क य खचास
मा यता असावी.
िनणय .२२
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड माफत राहरी तालु यातील िचचं ोली
फाटा ते शिनिशगं णापरू र यांचे ं दीकरण व डांबरीकरण करणेकामी सावजिनक बांधकाम िवभागाचे अिधकारी
यांना अदं ाजप काचे सिव तर तपिशलासह मा. यव थापन सिमतीचे पढु ील सभेपढु े चचसाठी बोलिव यात यावे,
असे ठरले.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.८
मौजे िनमगाव- को हाळे येथील गट न.ं १८३ पै. म ये ी साईबाबा शै िणक कॉ पले सचे बांधकाम करणेकामी
ा झाले या ई- िनवीदेतील िन नतम दराचे िनिवदाधारक मे. याती इजं ीिनयस ॲ ड क सलटंट, पणु े यांचे
समावेत चचा वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत.
ताव१) कामाचे नाव
मौजे िनमगाव – को-हाळे येथील गट नं १८३ पै. म ये ीसाईबाबा शै िणक
कॉ पले सचेबांधकाम करणेकामी ा त झाले या ई-िनवीदेतील िन नतम दराचे
िनिवदाधारका समवेत चचा वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत.
२)
शासिकय मा यता
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िन. .६५१
३) अदं ाजप क य र कम
.१५८,७४,१४,३९५/४)
तािवत
कामाबाबत ी साईबाबा सं थान सच
ं िलत ी साईबाबा इिं लश मेडीअम कुल, ी साईबाबा
मािहती
क यािव ा मिं दर व ी साईबाबा किन ठ महािव ालय या शै िणक सं थांकरीता
एकि त शै िणक सक
ं ू लाचे बाधं काम मौजे िनमगांव-को-हाळे येथील सं थान
मालक चे गट न.ं १८३ मधील ५ हे टर ४० आर जागेत एकूण उभारणे तावीत आहे.
मा. धानसिचव, िवधी व याय िवभाग याच
ं े शासन िनणय .सासिं व/१०१८/ ९६९/
. .११०/का.१६िद.०८/१०/२०१८ अ वये सदरह क पास व याकामी येणा-या
.१५८.७४कोटी इत या खचास शासक य मा यता िदलेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६५१
अ वये सदरहकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता देणते आली आहे.
५) िनवीदा तपशील
िद.१५/११/२०१८ रोजी वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर ई – िनिवदा सचु ना
िस द करणेत आली होती. िद.२९/११/२०१८ रोजी या कामासाठी ि -बीड िमट ग
घेणते आली. सदरह सभेस १० कंप यांचे तीिनधी उपि थत होते. िद.२९/१२/२०१८
पयतचे अिं तम मदु तीत ०३ िनवीदाधारकांनी ई-िनवीदा जमा के या हो या.
िद.०३/०१/२०१९ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत तािं क िनवीदा उघडणेत आ या
असनू ितनही िनिवदाधारक हे पा झाले आहेत. पा िनिवदाचं ा वािण यीक िलफाफा
िद.०७/०१/२०१९ रोजी या मा.खरे दी सिमती या सभेपढु े उघडणेत आला आहे.
अ) िनिवदा कालावधी
िद.१५/११/२०१८ ते िद.२९/१२/२०१९
ब) तांि क िलफाफा उघडणेची िद.०३/०१/२०१९ सकाळी ११.०० वाजता.
िदनांक व वेळ
क) िनिवदा ि येत भाग घेणा- ०३ (ितन)
या ठे केदाराचं ी सं या
ड) सव
िनिवदाधारकांनी होय, जमा के ले आहेत.
संकेत थळावर कागदप
जमा के ले आहेत काय?
इ) सव िनिवदाधारकांनी सरु ा होय.
अनामत र कम (ईएमडी) .१,२६,९९,२००/- मा
जमा के ली आहेत काय?
ई) िनिवदेची अदं ाजप क य .१,२६,९९,२०००/- (अदं ाजप क य र कम .१५८,७४,१४,३९५/- मा वर २०%
र कम
कमी क न)
६) तांि क टया पा ठे केदारां या वािण यीक देकाराचा तपिशलः
अ.नं.
ठे केदारचे नांव
िनिवदा र कम
शेरा
२६०,४८,६२,५०४/१. भानु क स शन, मंबु ई
-२. जेनेरीक इजं ीिनयर ग क स शन अॅ ड पार् जे ट्स ली., मंबु ई २६५,१२,४२,०५५/-२२८,०२,१५,०४३/३. मे. याती इजं ीिनयस अॅ ड क सलटटं , पणु े
िन नतम
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७)
अ)
ब)
क)
८)

िन नतम िनिवदा धारकाचा तपिशलठे केदाराचे नांव
मे. याती इजं ीिनयस अॅ ड क सलटंट, पणु े
िनिवदा र कम
.२२८,०२,१५,०४३/िनिवदा ट के वारी कमी/ अिधक ४३.६४३ % अधीक
ी
साईबाबा
सं थान मा. यव थापन सिमती, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .
िव त यव था,
िशड
अिधिनयम २००४ मधील
तरतूदीनसु ार िनिवदा ि वकारणेचे
अिधकार
तरी वर नमदू तपिशलानसू ार मौजे िनमगाव–को-हाळे येथील गट नं १८३ पै. म ये ी साईबाबा
शै िणक कॉ पले सचे बांधकाम करणे कामाकरीता पा िनिवंदापैक िन नतम दराचे ठे केदार मे. याती इजं ीिनयस
अॅ ड क सलटंट,पणु े यांचे दर .२२८,०२,१५,०४३/-मा ची िन नतम (४३.६४३% अधीक) िनिवदेबाबत
यांचेशी मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये चचा होऊन िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .२३
मौजे िनमगाव-को हाळे येथील गट नं. १८३ पै. म ये ी साईबाबा शै िणक कॉ पले सचे बांधकामाची
अदं ाजप िकय र कम .१५८,७४,१४,३९५/-इतक होती. मा िनिवदा ि येत ा िन नतम िनिवदा र कम
.२२८,०२,१५,०४३/- एवढया रकमेची हणजे ४३.६४ % अिधक रकमेची ा झालेली आहे. यावेळी सभेपढु े
क पाचे आिकटे ट डी.ओ.िनकम, पणु े हे उपि थत होते. अदं ाजप िकय र कम व ा िनिवदेतील र कम
यातील तफावतीबाबत आिकटे ट ी.िनकम यांना िवचारणा के ली असता, यांनी सदर तफावत ही ामु याने
जी.एस.टी.रकमेतील फरक व सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या रा य दरसचू ीतील (SSR) फरकामळ
ु े झाली
आहे, असे नमदु के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, आिकटे ट ी.िनकम यांनी नमदू के या माणे तफावतीबाबतची सिव तर
प रगणना क न व कारणिममांसा नमदू क न सिव तर अहवाल यव थापन सिमती या पढु ील सभेसमोर सादर
करावा. तसेच िनिवदा ि येतील यनु तम दरधारक मे. याती इिं जिनयस ॲ ड क स टंट, पणु े यांना यव थापन
सिमतीचे पढु ील सभेसमोर चचसाठी बोलवावे, असे ठरले.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.९
िनयोजीत ी साईबाबा मिं दर िशड दशन रांग इमारत बांधकामासाठी Artifical Sand वापरास
िद.३१.१२.२०१८ नंतरचे कालावधीकरीता मदु तवाढ िमळणेसाठी ठे केदार भानू क शन, मबंु ई यांनी के ले या
िवनतं ीबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :- अिधिनयम कलम २१ (१) अ वये
सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी करणेची
तरतदू आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये, मिं दराची व िव व त यव थे या मालम ाच
ं ी देखभाल, यव थापन
व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदू आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयः१.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५०६ नसु ार ी साईबाबा
मंिदर दशन रांग इमारत चे बांधकाम करणेसाठी ठे केदार भानू कं शन, मंबु ई यांना
जा.न.ं एसएसएसटी/बांधकाम / २५२० / २०१८ िद.२३/०८/२०१८ अ वये कायादेश देणते आलेला
आहे.
२.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६८१ अ वये, काम सु
कर याची तारीख िद.१९/१०/२०१८ िनि त करणेस मा यता देणते आलेली आहे.
३.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .७२७ अ वये,
िद.३१/१२/२०१८ अखेर पयतेचे कालावधीकरीता VSI Quality Artifical Sand आव यक या
तपास या क न वापर यास परवानगी दे यात यावी, तसेच या कालावधीनंतर नैसिगक वाळूचे
उपल धतेबाबत आढावा घेऊन पढु ील िनणय घे यात यावा, असे ठरले आहे.
तावना– सदर क पाचे भिू मपजू न मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे ह ते िद.१९/१०/२०१८ रोजी
झाले असनू , या तारखेपासनू कामास सु वात झालेली आहे. ठे केदार याचं े समवेत िद.२२/१०/२०१८ रोजी
करारानामा कर यात आलेला आहे. सदरह क पाचा ठळक तपिशल खालील माणे आहे.
कामाचे नाव
ी साईबाबा मंिदर िशड दशन रांग इमारतीचे बांधकाम करणे.
ठे केदार
भानू क शन, मबंु ई
कायादेश
जा.न.ं एसएसएसटी/बाधं काम / २५२० / २०१८ िद.२३/०८/२०१८.
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मंजरू िनिवदा र कम
करारनामा िदनांक
कामाचा कालावधी
एकूण कामाचे बांधकाम े फळ
काम जलद गतीने पणू के यास
दे यात येणारे ो साहन भ ता.
िवलबं ापोटी दडं

. १०९.५० कोटी
िद.२२/१०/२०१८.
१२ मिहने.
एकूण े फळ – २२२१४ चौ.मीटर
मंजरू िनिवदा रकमे या १ % र कम ती महा. (सदरह र कम जा तीत जा त २ %
असेल)
मजं रू िनिवदा रकमे या ०.०५ % ती िदवस. (दडं ा पोटी जा तीजा त मजं रू िनिवदा
रकमे या १० % र कम कपात करणे)

ठे कदार यांनी साईटवर ११ क बाई ड फूट गचे खोदाई काम पणू के लेले आहे. तसेच ११ फुट गचे
कॉ ट ग पणू व ाऊंड ब म व ि लंथ ब बचे काम गतीत आहे.
ठे केदार यांनी िद.२०/११/२०१८ रोजीचे प ा दारे िशड प रसरात नैसिगक वाळू उपल ध नस याने
सदर कामाचे कॉ ट ग करीता Artificial Sand वापरणेस परवानगी िमळणेबाबत िवनंती के लेली होती. ठे केदार
यांचे िवनतं ीनुसार सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/११/२०१८ रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत
आला होता. यावर िनणय .७२७ अ वये, िद.३१/१२/२०१८ अखेर पयतचे कालावधीकरीता VSI Quality
Artifical Sand आव यक या तपास या क न वापर यास परवानगी दे यात यावी, तसेच या कालावधीनंतर
नैसिगक वाळूचे उपल धतेबाबत आढावा घेऊन पढु ील िनणय घे यात यावा, असे ठरले आहे. सदरह िनणयानुसार
िद.३१/१२/२०१८ अखेर VSI Quality Artifical Sand आव यक या तपास या क न वापरणेत आलेली
आहे.
आता ठे केदार यांनी िद.३१/१२/२०१८ व िद.०१/०१/२०१९ रोजीचे प ाने असे कळिवले आहे क ,
दशनरांग क पासाठी नैसिगक वाळुचे उपल धतेबाबत कोपरगाव, राहाता, ीरामपरू , वैजापरू व संगमनेर
तालु याचे तहिसल कायालयाकडे चौकशी के ली असता वाळु िललाव झालेला नस याने वाळु उपल ध
नस याबाबत सबंधीत तहिसलदार यांनी लेखी प िदले आहे. सदर तहिसल कायालयांकडील प ानं सु ार अ ाप
नैसिगक वाळू साठयाचे िललाव झालेले नस याने यांचे काय े ात वाळु उपल ध नाही. यामळ
ु े स या नैसिगक
वाळु उपल ध नाही.
या क पासाठी िद.०५/०४/२०१८ रोजी झाले या िनिवदापवू बैठक स अनसु न िद.१०/०४/२०१८
रोजी िस द करणेत आले या Common Set of Deviation म ये पढु ील माणे प टीकरण दे यात आले
आहे. “…May be permitted only in emergency after satisfactory testing conforming to IS:
383-1970.”
या कामा या िनिवदेम ये ठे केदार यांचे मािहतीकरीता सिव तर BOQ ऑनलाईन अपलोड करणेत
आलेले होते. यावेळी PWD SSR नसु ार कॉ ट गचे कामाचे तपिशलाम ये शेवटी पढु ील माणे वा य नमदू
आहे. “…With Natural Sand / VSI Quality Artificial Sand.”
ताव– सदर क पासाठी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय
.७२७ नसु ार ठे केदार यानं ा िद.३१/१२/२०१८ अखेर नैसिगक वाळू वापरणेस परवानगी देणते आली होती.
तसेच या कालावधीनतं र नैसिगक वाळूचे उपल धतेबाबत आढावा घेऊन पढु ील िनणय घे यात यावा असे ठरले
आहे. भानू कं शन, मबंु ई यांनी िद.३१/१२/२०१८ व िद.०१/०१/२०१९ रोजीचे प ा वये राहाता, कोपरगांव,
ीरामपरू , संगमनेर , वैजापरू या तालु यात नैसग क वाळू उपल ध होत नसलेबाबत कळिवले आहे. तसेच
संबंधीत तालु याचे तहिसलदार यांनी अनु मे िद. २७,२८ /१२/२०१८ व िद.३१/१२/२०१८ चे प ा दारे वाळुचे
िललाव अ ाप झालेले नसलेबाबत कळिवले आहे. सदरह क प ०१ वषाचे आत हणजे िद.१८/१०/२०१९
रोजी पणू करणे अपे ीत आहे. िनिवदा शत त नमदू के लेनसु ार VSI Quality Artificial Sand वापरणेबाबत
तसेच नैसग क वाळूचा परु े शा माणात उपल धतेबाबत आढावा घेऊन शासक य तरावर वेळोवेळी आढावा
घेवनू VSI Quality Artificial Sand वापरणेबाबत सदरह ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .२४
यावर सिव तर चचा होऊन, ठे केदार भानू क शन, मंबु ई यांनी के ले या िवनंतीनुसार माहे माच-२०१९ िकंवा
नैसग क वाळू उपल ध होईपयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत िनयोजीत ी साईबाबा मंिदर िशड दशन रांग
इमारत बांधकामासाठी Artifical Sand वाप न आव यक strength िमळेल या अटी या अिधन राहन
Artifical Sand वापर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
सं थानकरीता अ ावत अि नशमन वाहनाचे बॉडी बांधणीकामी ा झाले या ई – िनिवदेतील यनु तम दर धारक
ी टेकॉन, मेदक है ाबाद यांचेसमवेत चचा वाटाघाटी क न कायादेश देणबे ाबत.
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ताव-

कायदयातील तरतदु ी - अिधिनयम २००४ मधील तरतदु – १७ सवसाधारणपणे , िव व त यव थेची
मालम ता व ितचे कामकाज याच
ं े यो य कारे यव थापन , देखभाल व शासन कर या या योजनासाठी
आव यक असतील अशा सव गो टी करील. असे नमदू आहे.
पा वभमु ी- सं थानकरीता अदयावत अि नशमन वाहन खरे दीकामी सं थानने खेरदी कर यात आले या
भारत बझ चेसीवर बॉडी बांधणी व इतर सािह य खरे दी करणेकामी महारा शासनाचे अिधकृ त वेबसाईट
या सक
ं े त थळावर ई िनिवदा यापवु िस द कर यात आलेली होती.
अि नशमन वाहन बॉडी बांधणी व वाहनांतील सािह याबाबत कमिशअल बीड िद.२९.०६.२०१८ रोजी
उघड यात आले. यानसु ार खालील ितन परु वठाधारकांचे वाढीव दर ा त झालेले होते.
अ.नं.
०१
०२
०३

परु वठाधारकाचं े नाव

HI TECH SERVICES
WADIA BODY BUILDERS
N K FIRE & SAFETY

िनिवदा र कम
१,७६,१८,६००/२,०४,५६,५००/१,९६,२३,८३०/-

उपरो त तीन बॉडी बांधणीधारकांनी िदले या दरापैक अ.नं. ०१ हायटेक स ह सेस,पणु े यांचे दर
यनु तम दर होते. परंतू सदं भ . १ मधील मंजरु रकमेपे ा यनु तम दरधारक यांचे दर खपु च जा त असलेकारणाने
मा.उपिज हािधकारी यांनी महारा अि नशमन सेवा सचं ालनालय, सातां ु ज मंबु ई यांचेमाफत अि नशमन वाहन
खरे दीबाबत मािहती यावी असे सिु चत के ले माणे उपरो त संदभ ं ०४ नसु ार अि नशमन सेवा
े ी प यवहार कर यात आलेला होता. यानसु ार महारा रा य अि नशमन
संचालनालय,सातां ु झ मंबु ई यांचश
सेवा संचालनालय , सातां ु झ मबुं ई यांचा मेल इकडील कायालयास ा त होवनू अि नशमन वाहनाचे बॉडी
बाधं णीम ये आव यक बदल करणेबाबत सिु चत के लेले होते.
यानसु ार अि नशमन सेवा सच
ं ालनालय यांचे कायायलयाने सिु चत के ले माणे अि नशमन वाहनाची
बॉडी बाधं णी के यास अदं ाजे र कम ४५ लाख (GST सह ) िकमतं कमी होवनू सदरचे अि नशमन वाहनाचे
बॉडी बाधं णीस १ कोटी ३० लाख पयत खच अपेि त अस याने सदर शासनाची मा यता घेणक
े ामी सदर
तावास मा. य.सिमतीची मा यता घेणसे तसेच शासनाची वाढीव खचास मा यता िमळे पयत सं थानमाफत
अि नशमन वाहनाची बॉडी बांधणी करीता र टडर ि या राबिवणेस उपरो त सदं भ ं .०२ नसु ार मा यता घे यात
आलेली होती.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानसु ार फायर अॅ ड से टी िवभागामाफत फे र ई-िनिवदा ि या
राबिवणेत आली असनु िद.२४.१२.२०१८ रोजी टे नीकल बीड उघडून िनिवदाधारकांचे सव कागदप े
तपास यात आले असता याम ये खालील ०३ िनिवदाधारक पा झाले.
अ.नं. परु वठाधारकांचे नाव
०१ देवी फायर सि हसेस,सोलापरू
०२ िवजय फायर सि हसेस, मंबु ई
०३
ी टेकॉन मेदक,है ाबाद

शेरा
पा
पा
पा

िद.०३.०१.२०१९ रोजीचे खरे दी सिमतीचे तुलना मक त यातील दर
५९,९४,०००/५३,१०,०००/४५,९३,५०४/-

उपरो त पा िनिवदाधारकाच
ं े कमिशअल िबड िद.०३/०१/२०१९ रोजी उघ यात आले असनू
उपरो त पा िनिवदाधारकापं ैक अ.नं.०३ ी टेकॉन मेदक,है ाबाद याच
ं े यनु तम दर ा त झालेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– सं थानकरीता अदयावत अि नशमन वाहन खरे दीकामी र टडर ि या
राबिवणेत आली असनू सदर ि येम ये ी टेकॉन मेदक,है ाबाद यांचे यनु तम दर ा त झालेले असनू
यनु तम दर धारक यांचेकडून सं थानने खरे दी के ले या भारत बझ कंपनीचे चेसीवर अि नशमन वाहनांची बॉडी
बांधणीकामी संबंधीतांशी अतं ीम वाटाघाटी,करारनामा क न चेसी ता यात देणेबाबत सदरचा िवषय
मा. य.सिमतीचे मा यतेसाठी सादर करणे आव यक आहे असे न मत आहे.
करीता...
अ.
अि नशमन वाहन बॉडी बांधणीकामी ई-िनिवदा ि येतील यनु तम दरधारक ी टेकॉन है ाबाद यांना
मा. य.स.सभेपढु े अतं ीम वाटाघाटी करणेकामी बोलिवणेस मा यता असावी.
ब.
ी टेकॉन है ाबाद यांचेशी करारनामा क न यांचे ता यात सं थानमाफत खरे दी कर यात आलेली चेसी
देवनू चेसीवर अि नशमन वाहनांची बॉडी बांधणी क न घेणसे मा यता असावी.
उपरो त अ आणी ब बाबत मा. य.सिमतीपढु े िनणयाथ सादर.
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िनणय .२५

ततु करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक ी टेकॉन मेदक,
है ाबाद यांचे ितिनधी ी.िकशोर हे आजचे यव थापन सिमतीसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने
यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानकरीता अ ावत अि नशमन वाहनाचे बॉडी बांधणीकामी िन नतम
िनिवदाधारक ी टेकॉन मेदक, है ाबाद यांचे िन नतम दर र कम .४५,९३,५०४/-मा ि वकारणेत येऊन
यांचेशी करारनामा क न याचं े ता यात सं थानमाफत खरे दी कर यात आलेली चेसी देऊन चेसीवर
Specification नसु ार अि नशमन वाहनांची बॉडी बांधणी क न घे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
सन २०१८-१९ या आिथक वषा या वैधािनक लेखाप र ण कामकाजासाठी सं थानचे संकेत थळावर मािहती
िस द क न आलेले ताव शासनास पाठिवणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम, २००४मिधल कलम १७(०२)(ग) अ वये, िव त
यव थे या िहशोबाची, रा य शासन िनदश देईल अशा य कडून पढु ील लगत वषातील अशा तारखेपयत
वािषक लेखाप र ण कर याची यव था करील,तसेच कलम २९(०१) म ये अ वये. “सिमती या
िव त यव थेची आिथक ि थती व जमा खचाचा तपिशल दशिवणारा िद.३१माच, रोजी संपणा-या येक
िव ीयवषाचा लेखाप र काचं ा अहवाल, तसेच यांना या िव त यव थेकडून आिथक सहा य दे यात आले
अशा देणगी ि वकारणा-या सं थेची (संपणू प यासह) तपिशलवार यादी व असे आिथक सहा य माग यामागील
उश
े व सहा याची र कम याबाबतची मािहती सोबत जोडले या छानणी सिमतीचा अहवाल, यांसह वािषक
अहवाल तयार करवनू घेईल आिण या अहवालाची एक त शासनाला व एक त धमादाय आयु ाला या
वषा या ३० स टबर या आत सादर करील.” अशी तरतदु आहे.
अिधिनयमातील तरतुदीस अनसु न वैधािनक लेखाप र क नेमणक
ु क रता सं थानचे संकेत थळावर
मािहती िस द कर यात येऊन आलेले ताव खरे दी सिमतीचे सभेत उघडून पा लेखाप र ण लेखाप र ण
लेखाप र ण सं थां या फ नुसार तुलना मक त ता मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर के ला जातो. वैधािनक
लेखाप र क नेमणक
ु क रता सदर ताव मा. िवधी व याय िवभागाकडे पाठिव यात येतो. अशा कारे मागील
आिथक वष २०१७-१८ क रता मे.मक
ु ंु द एम. िचतळे अॅ ड कं. चाटड अकौटंटस, मबंु ई याच
ं ी वैधािनक
लेखाप र क हणनु िवधी व याय िवभागामाफत .१,७७,०००/- इतक फ तसेच य अनषु िं गक खच
इत या मानधनावर कर यात आली होती.
आिथक वष २०१८-१९ लवकरच पणु होत असनु , वैधािनक लेखाप र क नेमणक
ु कामी िनकोप
पधा हो या या टीने सं थान या अिधकृ त सक
ं े त थळावर मािहती िस द क न नामांिकत साधारणतः .५००
कोट चे वर वािषक उलाढाल असले या सं था/कंप यांचे लेखाप र ण कर याचा अनभू व असले या
लेखाप र ण सं थांकडून अपेि त फ नमदु क न ताव मागिव यास व िवहीत वेळेत आलेले ताव मा.खरेदी
सिमती या सभेपढु े उघड यात येऊन यामधील पा लेखाप र ण सं था या िफ चा तल
ु ना मक त ता
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर कर यात येऊन, आलेले ताव मा.िवधी व याय िवभागाकडे सादर
कर यास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .२६
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या आिथक वषाकरीता वैधािनक लेखाप र क नेमणक
ु करणेकामी
सं थान या अिधकृ त संकेत थळावर मािहती िस द क न नामांिकत साधारणतः .५०० कोट चे वर वािषक
उलाढाल असले या सं था/कंप यांचे लेखाप र ण कर याचा अनूभव असले या लेखाप र ण सं थांकडून
अपेि त फ नमदु क न ताव मागिव यास व िवहीत वेळेत आलेले ताव मा.खरे दी सिमती या सभेपुढे
उघड यात येऊन यामधील पा लेखाप र ण सं था या िफ चा तुलना मक त ता मा. यव थापन सिमतीचे
सभेत सादर कर यात येऊन, आलेले ताव मा.िवधी व याय िवभागाकडे सादर कर यास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- लेखाशाखा)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
सन २०१९-२० या आिथक वषाकरीता अतं गत लेखाप र ण नेमणक
ू करणेकामी सं थानचे संकेत थळावर
मािहती िस द क न आलेले ताव शासनास पाठिवणेबाबत.
तावसं थानम ये दैनिं दन कामकाजाचा याप िदवसिदवस वाढत आहे, या अनषु गं ाने आिथक यवहारात व
कामकाजातही मोठया माणात वाढ झाली आहे. तसेच आिथक यवहारांसंबंधीत क व रा य शासनाकडून
िविवध कायदे पा रत होतात. या काय ातील नव-निवन तरतुद चा भाव दैनंिदन आिथक कामकाजात पडत
असतो. वैधािनक लेखाप र णाम ये आ पे ांचे माण कमी हो या या टीने व आिथक यवहारांत पारदशकता
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येऊन वेळीच यां यात सधु ारणा क न ता काळ कायवाही कर यासाठी व अतं गत िनयं ण स म राह यासाठी
अतं गत लेखाप र ण सं थेची िनयु ती के ली जाते. अिधिनयमातील तरतदु ीनसु ार वैधािनक लेखाप र कांची
नेमणक
ु मा. िवधी व याय िवभागामाफत के ली जाते. तथापी सासिं व-२०१७/१२९४/ . .१३४/का.१६/
िद.०८.११.२०१७ चे प ा वये “ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) अिधिनयम-२००४ म ये
िव व त यव थे या िहशेबाची, रा य शासन िनदश देईल. अशा य तीकडून पढु ील लगत वषातील अशा
तारखेपयत वािषक लेखाप र ा कर याची यव था करील, अशी तरतुद कर यात आली आहे. सदर तरतुद
िवचारात घेता ी साईबाबा सं थान या वैधािनक लेखाप र कां या िनयु ती माणेच अतं गत लेखा प र णासाठी
लेखाप र कांची िनयु ती शासन मा यतेनचे करणे आव यक आहे. सबब, या माणे भिव यात कायवाही कर यात
यावी. ” असे कळिवले आहे.
मा. िवधी व याय िवभागाचे सासंिव-१०१८/१०२४/ . .११८/का.१६/ िद.२५.०९.२०१८
आदेशा वये आिथक वष २०१८-१९ क रता मे.सिु नल अ यक
ं र अॅ ड असो. सीए, पणु .े यांची .६,००,०००/फ तसेच इतर कर व अनश
ु िगक
ं खच या अटी शत वर अतं गत लेखाप र क महणनु िनयु ती कर यात आली
होती.
आिथक वष २०१८-१९ लवकरच संपत असनु , पढु ील आिथक वष २०१९-२० क रता अतं गत
लेखाप र क िनयु ती होणेकामी िनकोप पधा हो या या टीने वैधािनक लेखाप र क िनयु ती माणे सं थानचे
संकेत थळावर मािहती िस द क न नामांिकत साधारणतः .५०० कोट चे वर वािषक उलाढाल असले या
सं था/कंप यांचे लेखाप र ण कर याचा अनभू व असले या लेखाप र ण सं थांकडून अपेि त फ नमदु क न
ताव मागिव यास व िवहीत वेळेत आलेले ताव मा.खरे दी सिमती या सभेपढु े उघड यात येऊन यामधील
पा लेखाप र ण सं था या िफ चा तल
ु ना मक त ता मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर कर यात येऊन,
ताव मा.िवधी व याय िवभागाकडे सादर कर यास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .२७
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० या आिथक वषाकरीता अतं गत लेखाप र क नेमणक
ू करणेकामी
सं थानचे संकेत थळावर मािहती िस द क न नामांिकत साधारणतः .५०० कोट चे वर वािषक उलाढाल
असले या सं था/कंप याचं े लेखाप र ण कर याचा अनभू व असले या लेखाप र ण सं थांकडून अपेि त फ
नमदु क न ताव मागिव यास व िवहीत वेळेत आलेले ताव मा.खरे दी सिमती या सभेपढु े उघड यात येऊन
यामधील पा लेखाप र ण सं था या िफ चा तल
ु ना मक त ता मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर कर यात
येऊन, ताव मा.िवधी व याय िवभागाकडे सादर कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
माहे ऑ टोबर-२०१८ व नो हबर-२०१८ जमा खच त याची न द घेणेबाबत.
तावलेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं थानकडुन खच होणा-या
रकमांचा एकि त जमा खच त ता तयार कर यात येतो. सदर जमा व खचा या आकडेवारीचा तक्ता
मा. यव थापन सिमती या सभेसमोर न द घे यासाठी सादर कर यात येत असतो.
या अनषु गं ाने माहे ऑ टोबर-२०१८ व नो हबर-२०१८ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त ते
तयार कर यात आले असनू ते मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर न द घेणसे ाठी सादर करणे आव यक आहे.
जमा- खचाचा तपशील खालील माणे–
अ.नं.
०१
०२

मिहना
ऑ टोबर-२०१८
नो हबर-२०१८

जमा
४४,८९,७८,७३७/४६,८२,९९,८२९/-

खच
३८,१७,२५,८३५/१८,६७,७४,११०/-

तरी लेखापु तका माणे माहे ऑ टोबर-२०१८ व नो हबर-२०१८ या कालावधीतील जमा खचाची
न द घे यासाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.
िनणय .२८
यावर सिव तर चचा होऊन, ऑ टोबर-२०१८ व नो हबर-२०१८ जमा खच त याचे अवलोकन क न याची
न द घे यात आली.
(कायवाही- लेखाशाखा)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
ताव-

ी भवानी माता सेवा सिमती यांचे माँ भवानी हॉ पीटल नागपरु यांना “Equipments for Eye, Rediology
Cardiology Department” साठी ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड कडून र कम . २.३५ कोटी
अनदु ान देणचे े करारनामा या मसु ास मा यता देणबे ाबत.
ी भवानी माता सेवा सिमती या वतीने पारडी भागात “मॉं भवानी हॉ पीटल” चे िनमाण काय सु
झाले आहे. या हॉ पीटलम ये गोरगरीब जनते या सेवेसाठी अ याधिु नक सिु वधेसह एकूण ११० खाटांची यव था
कर यात येत आहे. सं थेचा हा उप म ा त दान व सामािजक सहभागातनू पुण होणार आहे. या हॉ पीटल
क रता लागणा-या वै क य उपकरणापक “Equipments for Eye, Rediology Cardiology
Department” साठी र कम . २.३५ कोटी आिथक सहा य िमळ याची िवनंती अ य ी भवानी माता सेवा
सिमती, पारडी िज. नागपरू यांनी के ली होती.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२.०५.२०१८ रोजीचे सभेत िनणय
.३०६ मॉ भवानी हॉि पटल, नागपरु यांना “Equipments for Eye, Rediology Cardiology
Department” साठी र कम पये २.३५ कोटी आिथक मदत दे यास मा यता दे यात आली.
यानसु ार सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०२.०५.२०१८ रोजीचे सभेत िनणयाथ सादर के ला
असता िनणय .३०६ पढु ील माणे िनणय घेतला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:- यावर सिव तर चचा होऊन, मॉ भवानी हॉि पटल, नागपरु यांना
“Equipments for Eye, Rediology Cardiology Department” साठी र कम पये २.३५ कोटी आिथक
मदत दे यास मा यता दे यात आली. यासाठी छाननी सिमतीची व शासनाची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.
यानसु ार ताव मा. छाननी सिमतीचे सभेत सादर के ला असता खालील माणे िनणय झाला आहे.
मा. छाननी सिमतीचा िनणय:- मॉ भवानी हॉि पटल, नागपरु यांना “Equipments for Eye,
Rediology Cardiology Department” साठी अथसहा य देणबे ाबतचा ताव मा. छाननी सिमतीचे
िद.२२.०८.२०१८ रोजीचे सभेत सादर के ला असता यावर िनणय ं . ३७ अ वये खालील माणे िनणय घे यात
आला आहे.
१)
अनदु ान मागणी . २.३५ कोटी म ये यावया या यं सामु ीचे वग करण व अशी यं सामु ी या
इमारतीत ठे वली जाईल तीचे बाधं काम कधी पणु होणार याची मािहती.
२)
यं सामु ी िनहाय अदं ािजत िकंमतीचे िववरण.
३)
अदं ािजत िकंमतीसाठी मागिवले या दरां या कंपनीचे नाव,
४)
सदर रकमे या िविनयोगाचे हमीप सव िव तानं ी ावे.
५)
सदर यं सामु ी िकमान १० वष िवकता येणार नाही िकंवा दसु -या सं थेला देता येणार नाही असे
हिमप .
६)
खरे दी करावया या यं सामु ी या देखभाल दु तीची यव था / तरतदु .
७)
हॉ पीटल या बॅल सशीटची पडताळणी के ली असता सं थानकडे मागणी के ले या खचाची पतु ता
कर याइतपत अस याचे िदसनु येते, यामळ
ु े सदर हॉ पीटलचे ितिनधी यांना पढु ील बैठक त उपरो
बाबी कळवनू चचसाठी बोलिव याचा िनणय झाला.
यानसु ार ी भवानी माता सेवा सिमती नागपरू यांनी उपरो त तपशीलाबाबत मािहती सादर के ली आहे.
उपरो त मािहती या अनषु ंगाने ताव मा. छाननी सिमतीचे िद. ०६.१०.२०१८ रोजीचे सभेत सादर
के ला असता िनणय ं . ४३ अ वये खालील माणे िनणय झाला आहे.
मा. छाननी सिमतीचा िनणय- यावर सिव तर चचा होऊन, छाननी सिमती या िद.२२.०८.२०१८
रोजी या सभेम ये मॉ भवानी हॉि पटल, नागपरु यांना “Equipment for Eye, Rediology Cardiology
Department” साठी र कम .२.३५ कोटी आिथक मदत दे याचा िवषय चिचला गेला आहे. वरील सं थे या
कागदप ांची छाननी के यावर काही टु ी आढळ या याअनषु ंगाने िद.२२.०८.२०१८ रोजी या सभेतील िवषय
.३ अ वये पतु ता कर यासाठी हणनू संबिधत सेवासिमतीचे ितिनधी यांना बोलिव याचा िनणय घे यात
आला. याअनषु ंगाने सदरील सेवा सिमतीतफ िदलेला खल
ु ासा खालील माणे आहे.

अ.न.
मािगतलेला तपशील
१ सदर यं सामु ी या इमारतीत बसिवणार आहे ती
इमारत कधी पणु होणार आहे.
२ अनदु ान मागणी ावया याकोटी म ये ३५.२ .
यं सामु ीचे वग करण.
३ यं सामु ी िनहाय अदं ािजत िकंमतीचे िववरण.

सादर के लेली मािहती
सं थेने इमारत पणु झालेचे नागपरू सधु ार यास, नागपरू माणप सादर
के ले आहे .
सं थेने रे िडओलॉजी कलर डॉपलर मशीन व अितद ता िवभाग
याच माणे डोळयाच
ं ा तपासणी मशीन असे वग करण के लेले आहे .
सं थेने अनु मे रे िडओलॉजी कलर डॉपलर मशीन व अितद ता
िवभागासाठी एकूण ९३,५०,००० व डोळयांचा तपासणी मशीनसाठी
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४
५
६
७
८

१,४१,७३,५०० असे एकूण २,३५,२३,५०० िववरण सादर के ले आहे .
अदं ािजत िकंमतीसाठी मागिवले या दरां या
GE, Nidek/KLB, Zeiss, Appasamy, Opthrotronics,
कंपनीचे नाव.
Opthoindia Inc, Alcon, Vison sales सिव तर तपशील
जोडलेला आहे .
सदर रकमे या िविनयोगाचे हमीप सव येक िव व तांनी हमीप टॅ ं पपेपर वर सादर के ले आहे
िव व तांनी ावे .
सदर यं सामु ी िकमान १० वष िवकता येणार हमीप सादर के लेले आहे (AMC/CMC)
नाही िकंवा दसु -या सं थेीला देता येणार नाही
असे हमीप .
खरे दी करावया याय यं सामु ी या देखभाल सदर यं सामु ीची दु ती देखभालीची जबाबदारी मॉ भवानी सेवा
दु ती यव था/् तरतदु .
सिमतीने घेतली आहे याबाबत लेखी प सादर के ले आहे .
हॉ पीटल या बॅल सशीटची पडताळणी के ली
याबाबतचा खल
ु ासा सादर के लेला नाही.
असता सं थानकडे मागणी के ले या खचाची
पतु ता कर याइतपत आिथक ि थती अस याचे
िदसनू येते याबाबत खल
ु ासा .
यावर िवचार करता अितद ता िवभागासाठी हणनू जी मागणी झाली आहे. ती इमारतीसाठी नसनु
.११ ल िकंमती या Portable shared system ICU म ये लागणा या (Ultra Sound) उपकरणाची आहे.
सं थेचे सहसिचव ी.िनतीन अरासपुरे यांनी असा खल
ु ासा के ला क , यावेळी आिथक मदतीची
मागणी / ताव ी साईबाबा सं थानकडे के ला होता, याआगोदर पासनु सेवासिमतीचे बांधकाम गतीपथावर
होते. ताळेबंदात िश लके त िदसत असलेली र कम ही वरील बांधकामासाठी बहतांश वापर यात आली. सं थेने
नागपरु सधु ार यास यांचते फ िद.२१.०९.२०१८ रोजी Occupancy Certificate (भोगवटा माणप ) काही
शत वर मंजरू कर यात आले आहे. छाननी सिमती या आज या बैठक म ये सव कागदप ाचं े अवलोकन क न व
हमीप ाचे आधाराव न ी भवानी माता सेवा सिमती, पनु ापरु रोड, पाडी, नागपरु यांना “Equipment for
Rediology Cardiology Department” यासाठी यं सामु ी खरे दीसाठी लागणारे अथसहा य
.२.३५ कोटी मागणीचा ताव मंजरू कर यात आला. सदरचा ताव मा यतेसाठी महारा शासनाकडे
पाठिवणेत यावा, तसेच तो संबधीताकडे पाठिव याची तजवीज कर यात यावी. संचालकांचे हमीप यांचेवर
बंधनकारक राहील. व यं सामु ीचा कुठ याही कारे दु पयोग झा यास व बेकायदेशीरपणे िव के यास, ती
सचं ालक मडं ळाची वैय क जबाबदारी धर यात येईल. याची जाणीव ी भवानी माता सेवा सिमती, नागपरू
सिमती सद यांना सम दे यात आली.
शासन िनणय:- िवधी व याय िवभाग शासन िनणय . सासिं व १०१८/१७०२/ . . १९४ /का.१६
िद. ०३.जानेवारी २०१९ अ वये खालील माणे शासन िनणय पारीत झाला आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) अिधिनयम -२००४ मधील कलम २१ (२) (एक)
मधील तरतदू ीनसु ार ी भवानी माता सेवा सिमती सचं लीत मॉ भवानी हॉि पटल, नागपरु यानं ा “Equipments
for Eye, Rediology Cardiology Department” साठी र कम पये २.३५ कोटी इतके अथसहा य ी
साईबाबा सं थानकडून दे यास उपरो त शासन िनणया वये खालील अट या अिधन राहन मा यता दे यात
आलेली आहे.
१)
ी साईबाबा सं थान या अनदु ानातून खरे दी कर यासाठी तािवत के लेली यं सामु ी ही पधा मक
िनिवदा ि येने पारदशक र या खरे दी करावी. सदर यं सामु ी चिलत बाजार िकंमतीपे ा (Market
rate) जा त िकंमतीने खरे दी क नये. खरे दी ि ये या अिभलेखांची त सं थानला मािहती तव
सादर करावी.
२)
तािवत यं सामु ी खरे दी कर यासाठी सं थानकडून िद या जाणा-या अनदु ानातून बचत झा यास
सदर र कम सं थानला परत करावी लागेल. तथािप अनदु ानापे ा जा त र कम खच झा यास वाढीव
खच सं ोला करावा लागेल.
३)
धमादाय णालयासाठी असले या शासनाचे िनयमानसु ार आिथक टया दबु ल व अ प उ प न
गटातील णांसाठी खाटा राखीव न ठे व यास सं थानतफ दे यात येणारे अनदु ान वसल
ु पा राहील.
याबाबत धमादाय आयु तांचे माणप दरवष सं थानला सादर करावे लागेल.
४)
सदर यं सामु ी ी भवानी माता सेवा सिमतीस िकमान १० वष िवकता येणार नाही िकंवा कोण याही
कारे ह तातं रण करता येणार नाही. यं सामु ी कायाि वत असलेबाबत तसेच वषभरात सदर
यं सामु ीचा लाभ घेतले या णां या सं येबाबतचे माणप दरवष एि ल मिह यात सं थानला
सादर करावे लागेल.
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५)

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांनी अनदु ान वाटप कर यापवू उपरो त यं सामु ी
वापर यासाठी आव यक या मल
ु भतु सोयी - सिु वधा व सदर यं सामु ी हाताळणारे कमचारवृदं आहेत
िकंवा नाहीत याची खातरजमा क न यावी.
६)
सदर ी भवानी माता सेवा सिमतीने या कामासाठी िनधी िदला आहे याच कामासाठी िनधी वापरणे
आव यक आहे.
७)
सदर यं ाची दु ती देखभालीची जबाबदारी मॉं भवानी सेवा सिमतीने घेणे आव यक आहे.
८)
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत उपल ध क न दे यात येणा-या अथसहा या ारे
खरे दी कर यात येणारी यं सामु ी या िठकाणी बसिव यात येणार आहे, या िठकाणी दशनीभागावर
“ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां याकडून अथसहा य” असा फलक लाव यात
येईल.
९)
सदर अनदु ानातुन यं सामु ी खरे दी के यानतं र खचाचे उपयोिगता माणप ी भवानी माता सेवा
सिमतीने ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांना सादर करणे आव यक रािहल.
१०) उपरो त अटी व शत बरोबरच सं थानतफ लागू कर यात येणा-या इतर अनषु ांिगक अटी व शत चं ा
समावेश असलेला करारनामा ी भवानी माता सेवा सिमती, चे मॉं भवानी माता हॉ पीटल नागपरु यांनी
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां याशी एक मिहना कालावधीत क न देणे
बंधनकारक राहील. सदर करारना याची त शासनास सादर कर यात यावी.
उपरो त शासन िनणयातील अट ं . १० अ वये ी भवानी माता सेवा सिमती, पारडी, नागपरू यांचे मॉं
भवानी हॉ पीटल नागपरू यांना “Equipments for Eye, Rediology Cardiology Department” साठी
अथसहा य देतांना िशड सं थानतफ लागू कर यात येणा-या अटी व शत चा समावेश असलेला करारनामा
कर यात यावा, असा िनणय झालेला आहे. यानसु ार ी भवानी माता सेवा सिमती, पारडी, नागपरू यांचे मॉं
भवानी हॉ पीटल नागपरू यांचेशी करारना या या मसदु ा खालील माणे
:- करारनामा :करारनामा िदनांक
करारनामा िलहन घेणार :- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
(पाट नं १)
ता. राहाता िज. अहमदनगर क रता व तफ
मु य कायकारी अिधकारी िकंवा
ािधकृ त ितिनधी
करारनामा िलहन देणार :- ी भवानी माता सेवा सिमती नागपरु याच
ं ेक रता,
(पाट न . २ )
याच
ं े ािधकृ त ितिनधी,
िवधी व याय िवभाग महारा शासन याच
ं ा शासन िनणय ं . सासिं व १०१८/१७०२/ . .
१९४/का.१६ िद. ०३.जानेवारी २०१८ नसु ार ी भवानी माता सेवा सिमती सच
ं िलत मॉं भवानी हॉ पीटल या
णालयाला “Equipments for Eye, Rediology Cardiology Department” म ये (रे िडओलॉजी कलर
डॉपलर मशीन, अितद ता िवभाग, डोळे तपासणी मशीन साठी) र कम . २,३५,००,०००/- इतके अथसहा य
दे याचा िनणय घेतलेला आहे. िवधी व याय िवभाग यांचे शासन िनणयानुसार ी भवानी माता सेवा सिमती
यांचेशी करारानामा क न घेणे आव यक आहे. करारना या या अटी व शत खालील माणे
अटी व शत :१)
पाट न.ं २ यांनी ी साईबाबा सं थान या अनदु ानातून खरे दी कर यासाठी तािवत के लेली
यं सामु ी, (रे िडओलॉजी कलर डॉपलर मशीन, अितद ता िवभाग, डोळे तपासणी मशीनची)
पारदशक र या खरे दी करावी. िनिवदा ि या ही पधा मक ि येने राबवावी. सदर यं सामु ी
चिलत बाजार िकंमतीपे ा (Market rate) जा त िकंमतीने खरे दी क नये. खरे दी ि ये या
अिभलेखांची त सं थानला सादर करणे बंधनकारक राहील.
२)
तािवत यं सामु ी खरे दी कर यासाठी सं थानकडून िद या जाणा-या अनदु ानातून बचत झा यास
सदर र कम सं थानला परत करणे पाट न.ं २ यांचेवर बंधनकारक राहील. तथािप अनदु ानापे ा जा त
र कम खच झा यास वाढीव खच पाट न.ं २ यांना करावा लागेल.
३)
धमादाय णालयासाठी असले या शासनाचे िनयमानसु ार आिथक टया दबु ल व अ प उ प न
गटातील णासं ाठी खाटा राखीव ठे वणे बंधनकारक राहील तसेच अ पदरात/ इतर णाल
ं यां या
तुलनेत अ य प दरात सेवा परु िवणे बंधनकारक राहील. याबाबतचा तपशील धमादाय आयु त
कायालय यांचेमाफत मािणत क न सं थानला सादर करावे, तसे न के यास सदर अनदु ान वसल
ु पा
राहील.
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४)

५)

६)
७)

८)
९)
१०)

ी भवानी माता सेवा सिमतीचे मॉं भवानी हॉ पीटल यांना सदर यं सामु ी िकमान १०वष िवकता
येणार नाही िकंवा कोण याही कारे ह तातं रण करता येणार नाही. यं सामु ी कायाि वत असलेबाबत
तसेच वषभरात सदर यं सामु ीचा लाभ घेतले या णां या सं येबाबतचे माणप दरवष एि ल
मिह यात सं थानला सादर करणे बधं नकारक राहील.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत दे यात आलेला िनधीचा वापर या कामासाठी
िनधी िदला आहे याच कामासाठी िनधी वापरणे बंधनकारक आहे. सदर िनधी िवनावापर ठे व यास
िकंवा या यं सामु ी खरे दीसाठी िदला आहे यासाठी न वापर यास िनधी िवतरणा या िदनांकापासनू
याजासह पाट न.ं १ ला परत करणे पाट न.ं २ वर बंधनकारक राहील.
सदर यं ाची दु ती देखभालीची जबाबदारी मॉं भवानी सेवा सिमतीची राहील.
ी साईबाबा सं थान िवशव् त यव था, िशड माफत उपल ध क न दे यात येणा-या अथसहा या ारे
खरे दी कर यात येणारी यं सामु ी या िठकाणी बसिव यात येणार आहे, या िठकाणीचे दशनीभागावर
“ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां याकडून अथसहा य” असा कायम व पी िदसेल
असा फलक लावणे बंधनकारक राहील.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचेकडून दे यात आले या अनदु ानातुन यं सामु ी
खरे दी के याचे उपयोिगता माणप सादर करणे पाट न.ं २ यांना बंधनकारक रािहल.
अनदु ान िदले या रकमेतून खरे दी के लेली यं सामु ीसाठी इतर कोण याही सं थेकडून अनदु ान
मागता/ि वकारता येणार नाही.
यं सामु ीचा कुठ याही कारे दु पयोग झा यास व बेकायदेशीरपणे िव के यास ी भवानी माता
सेवा सिमती, संचालक मंडळाची वैय क जबाबदारी राहील.
वरील अटी व शत उभयतांस मा य आहेत.

पाट न.ं १
मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड तफ

पाट न. २
ी भवानी माता सेवा सिमती नागपरु यांचवे तीने,

मु य कायकारी अिधकारी िकंवा
ािधकृ त ितिनधी
िनणय .२९

ािधकृ त ितिनधी

उपरो त माणे करारनामा मसदु ा मा यता तथा िनणयाथ सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी भवानी माता सेवा सिमती,पारडी,नागपूर याच
ं े मॉं भवानी हॉ पीटल नागपरू यानं ा
“Equipments for Eye, Radiology Cardiology Department” साठी सं थानमाफत र कम पये २.३५
कोटी इतके अथसहा य दे यासाठी शासन िनणयानसु ार तावीत कर यात आले या करारना या या पढु ील
मसु ास मा यता दे यात आली.
:- करारनामा :करारनामा िदनांक
करारनामा िलहन घेणार :- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
(पाट नं १)
ता. राहाता िज. अहमदनगर क रता व तफ
मु य कायकारी अिधकारी िकंवा
ािधकृ त ितिनधी
करारनामा िलहन देणार :- ी भवानी माता सेवा सिमती नागपरु यांचेक रता,
(पाट न . २ )
यांचे ािधकृ त ितिनधी,
िवधी व याय िवभाग महारा शासन यांचा शासन िनणय ं . सासंिव १०१८/१७०२/ . .
१९४/का.१६ िद. ०३.जानेवारी २०१८ नसु ार ी भवानी माता सेवा सिमती संचिलत मॉं भवानी हॉ पीटल या
णालयाला “Equipments for Eye, Rediology Cardiology Department” म ये (रे िडओलॉजी कलर
डॉपलर मशीन, अितद ता िवभाग, डोळे तपासणी मशीन साठी) र कम . २,३५,००,०००/- इतके अथसहा य
दे याचा िनणय घेतलेला आहे. िवधी व याय िवभाग यांचे शासन िनणयानसु ार ी भवानी माता सेवा सिमती
यांचेशी करारानामा क न घेणे आव यक आहे. करारना या या अटी व शत खालील माणे
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१)

२)
३)

४)

५)

६)
७)

८)
९)
१०)

अटी व शत :पाट न.ं २ यांनी ी साईबाबा ससं थान
् या अनदु ानातनू खरे दी कर यासाठी तािवत के लेली
यं सामु ी, (रे िडओलॉजी कलर डॉपलर मशीन, अितद ता िवभाग, डोळे तपासणी मशीनची)
पारदशक र या खरेदी करावी. िनिवदा ि या ही पधा मक ि येने राबवावी. सदर यं सामु ी
चिलत बाजार िकंमतीपे ा (Market rate) जा त िकंमतीने खरे दी क नये. खरे दी ि ये या
अिभलेखांची त सं थानला सादर करणे बंधनकारक राहील.
तािवत यं सामु ी खरे दी कर यासाठी सं थानकडून िद या जाणा-या अनदु ानातून बचत झा यास
सदर र कम सं थानला परत करणे पाट नं.२ यांचेवर बंधनकारक राहील. तथािप अनदु ानापे ा जा त
र कम खच झा यास वाढीव खच पाट नं. २ यांना करावा लागेल.
धमादाय णालयासाठी असले या शासनाचे िनयमानसु ार आिथक टया दबु ल व अ प उ प न
गटातील णासं ाठी खाटा राखीव ठे वणे बधं नकारक राहील तसेच अ पदरात/ इतर णाल
ं यां या
तुलनेत अ य प दरात सेवा परु िवणे बंधनकारक राहील. याबाबतचा तपशील धमादाय आयु त
कायालय यांचेमाफत मािणत क न सं थानला सादर करावे, तसे न के यास सदर अनदु ान वसल
ु पा
राहील.
ी भवानी माता सेवा सिमतीचे मॉ ं भवानी हॉ पीटल यांना सदर यं सामु ी िकमान १०वष िवकता
येणार नाही िकंवा कोण याही कारे ह तांतरण करता येणार नाही. यं सामु ी कायाि वत असलेबाबत
तसेच वषभरात सदर यं सामु ीचा लाभ घेतले या णां या सं येबाबतचे माणप दरवष एि ल
मिह यात सं थानला सादर करणे बधं नकारक राहील.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत दे यात आलेला िनधीचा वापर या कामासाठी
िनधी िदला आहे याच कामासाठी िनधी वापरणे बंधनकारक आहे. सदर िनधी िवनावापर ठे व यास
िकंवा या यं सामु ी खरेदीसाठी िदला आहे यासाठी न वापर यास िनधी िवतरणा या िदनांकापासनू
याजासह पाट न.ं १ ला परत करणे पाट नं. २ वर बंधनकारक राहील.
सदर यं ाची दु ती देखभालीची जबाबदारी मॉ ं भवानी सेवा सिमतीची राहील.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत उपल ध क न दे यात येणा-या अथसहा या ारे
खरे दी कर यात येणारी यं सामु ी या िठकाणी बसिव यात येणार आहे, या िठकाणीचे दशनीभागावर
“ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां याकडून अथसहा य” असा कायम व पी िदसेल
असा फलक लावणे बधं नकारक राहील.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचेकडून दे यात आले या अनदु ानातनु यं सामु ी
खरे दी के याचे उपयोिगता माणप सादर करणे पाट नं. २ यांना बधं नकारक रािहल.
अनदु ान िदले या रकमेतनू खरे दी के लेली यं सामु ीसाठी इतर कोण याही सं थेकडून अनदु ान
मागता/ि वकारता येणार नाही. तसेच सं थानने िदले या अथसहा यामधनु यं सामु ी खरे दी के याची
खा ी हो यासाठी वैधािनक लेखाप र कांचा अहवाल सादर करणे बधं नकारक रािहल.
यं सामु ीचा कुठ याही कारे दु पयोग झा यास व बेकायदेशीरपणे िव के यास ी भवानी माता
सेवा सिमती, संचालक मंडळाची वैय क जबाबदारी राहील.
वरील अटी व शत उभयतांस मा य आहेत.

पाट न.ं १
मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड तफ

पाट न. २
ी भवानी माता सेवा सिमती नागपरु यांचेवतीने,

मु य कायकारी अिधकारी िकंवा
ािधकृ त ितिनधी

ािधकृ त ितिनधी

(कायवाही- लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१५
सं थान कमचारी व यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम . ६८,०१५/- मा अदा करणेस
मंजरु ी िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद– यव थापन सिमतीचा ठराव .– १) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२९७ िद. १६/०१/१९९९. २) मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ वये .
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२०,०००/- पयत मा. कायकारी अिधकारी यांचे अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन
सिमतीचे सभे या मा यतेने अदा करावी.
ा तािवक– खालील सं थान कमचा-यांची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं यामळ
ु े .
२०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
मागणी – पढु ील त यात नमदु के ले या कमचा-यांचे िबले परतावा िमळणेबाबत िवनंती अज.
कमचाडॉ टराच
ं े
आजाराचे नाव
याशी नाते
नाव
अ. सं थान णालयात उपचार घेतलेले
१ िशदं े भाऊसाहेब बाबरु ाव
विडल Diabetes & डॉ.जाधवर
Renal
िवभाग- यिु नअर कॉलेज
treatement
हददा- थं पाल
मधमु ेह,

अ. नं.

कमचा-याचे नाव

३

४

किवता शतं नु सरवार
िवभाग- ी साईबाबा
हॉि पटल
हददा-िह टोपॅथोलॉिज ट
अभयकुमार शांताराम दनु ाखे
िवभाग- औ. . स.ं
हददा – िनदशक

विडल

Chronic Renal
Failure

७२६७.००

७२६७.००

७४५८९.००

डॉ.जाधवर

ी
साईबाबा
हॉि पटल

६३२९.००

६३२९.००

२७५८३.००

डॉ.जाधवर

ी
साईबाबा
हॉि पटल

३४२६.००

२९८७.००

५५६७०७.०
०

िकडनी उपचार

वतः

HTN

र तदाब

चालु आिथक
वषात यापुव
अदा के लेली
र कम

एकूण देय
र कम

ी
साईबाबा
हॉि पटल

िकडनी उपचार

२

णालयाचे एकूण मागणी
नाव
र कम

अ- एकूण र कम .
१७०२२.०० १६५८३.००
ब. सं थान णालयात उपचार न घेतलेले ,रे फर न के लेले , णाचे वा त य बाहेरगावी अस याने
िनकडी या संगी खाजगी णालयात जाऊन उपचार घेतलेले
UTI,SepsisW डॉ.मळ
जोरी िनितन िवजय
आई
६४४९१.०० ५१४३२.००
ु े मळ
ु े
ith Septic
िवभाग-लेखाशाखा
हॉि पटल
Shock,hyona
हददा-िलिपक टंकलेखक
कोपरगांव
tremia
िकडनी
संसग,घबराट
ब- एकूण र कम .
६४४९१.०० ५१४३२.००
अ+ब - एकूण र कम .
८१५१३.०० ६८०१५.००

सदर िबलांची सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये छाननी के ली असनू देय
होणारी एकूण र कम .६८,०१५/-इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असनु तसेच णालयातील औषध
भांडार िवभागात औषधे उपल ध नस याने बाहे न िवकत घेतलेली आहेत.तसेच िनकडी या सगं ी खाजगी
णालयात जाऊन उपचार घेतलेले आहेत. सबब सदर र कम अदा कर यास हरकत नाही,असे मत आहे.
ताव– उपरो त०४ कमचारी /कमचा-यांवर अवलंिबत य ती यांचे वै क य िबलाचा परतावा र कम
.६८,०१५/-मा अदा कर यास मा यता असावी.
िनणय .३०
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु के ले या कमचा यांनी सादर के ले या बीलांची वै क य देखभाल
िनयमावली सन-१९९९ अ वये छाननी के ली असनू , यांची स यता पडताळून पािहलेली अस यामळ
ु े , उपरो
तावातील ०४ कमचा यांना देय असलेली र कम . ६८,०१५/- मा यांना आदा करणेस मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१६
ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयाम ये यांि क करणासह व छता हाऊसिकप ग कामाकरीता
ई-िनिवदा मागिव याबाबत.
ताविद.१४ नो हबर २०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेत िवषय नं.०२ व िनणय .९१५ अ वये
ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम ये यािं ञक करणासह व छतेचे काम
आऊटसोस प दतीने क न घेणक
े ामी मे.ि पक-एन- पॅन स ह सेस, मबंु ई यांचे वािषक .२,३२,९९,७०४/- माञ
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, असा िनणय झाला होता. सदर िनणयानुसार
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मे.ि पक-एन- पॅन स ह सेस, मबंु ई यांना जा. .एसएसएस/एसएसबीएच/पीआरओ/१७०४/२०१७, िद.३०
नो हबर २०१७ रोजी ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाचे यांिञक करणासह व छतेचे
कामआऊटसोस प दतीने क न घेणक
े ामी िद.०१ जानेवारी २०१८ ते िद.३१ िडसबर २०१८ या १ वष
कालावधीचा कायादेश दे यात आलेले होता.
िद.३१ िडसबर २०१८ रोजी सदर कामाची मदु त संपु टात येणार अस याने न याने ई-िनिवदा ि या
राबिवणेबाबत कायवाही माहे– स टबर २०१८ रोजी सु कर यात आलेली होती.
यानसु ार इकडील कायालयामाफत िद.२६ स टबर, २०१८ रोजी िटपणी सादर के ली असता, सदर
िटपणीवर “ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाचे यांिञक करणासह संपणु व छतेकामी के िमक स व सािह य
/ सामु ीसह एक वषासाठी न याने िनिवदा ि या राबिवताना सदर कामासाठी वापर यात येणा-या ितिदन
१५३ कमचारी सं यानमदु करणेऐवजी कामाचा िव तृत तपिशल देऊन िनिवदा काढणेबाबत मािहती घेऊन
ताव सादर करणेबाबत” िनदशीत कर यात आलेले होते.
सदर कामकाजाबाबत दैनंिदन िनयोजन व िनयञं ण हे दो ही णालयाकडील अिधसेिवकांमाफत होत
असते, यामळ
ु े िद.२६ स टबर, २०१८ रोजी या िटपणीवरील िनदशानसु ार सबंधीत अिधसेिवकांकडे मािहती
घेऊन, याबाबत व र ठांना अवगत कर यात आले. यानतं र िद.१४.११.२०१८ रोजी पु हा मागील माणेच
मनु यबळासह ताव सादर कर यात आला असता, सदर तावावर “साईआ म, ारावती भ तिनवास थान
साठी स या आऊटसोससाठीची िनिवदा ि या चालु आहे. याम ये आऊटसोस या िनिवदेम ये मोठ्या
माणावर बदल तािवत आहेत. यानसु ार मा. यव थापन सिमतीचा िवषय व ई-िनिवदा तयार करावी”, असे
िनदश दे यात आले होते.
सदर िनदशा माणे सबंधीत िनवास थान िवभागांकडे मािहती घेतली असता, यावेळी सबंधीत
िवभागांचे आऊटसोसची िनिवदा अिं तम झालेली नस याने िद.१९ नो हबर, २०१८ रोजी ी साईबाबा व ी
साईनाथ णालयाचे यांिञक करणासह संपणु व छतेकामाबाबत पुव या ठे केदारास िनिवदा ि या पुण
होऊपावेतो मुदतवाढ देणबे ाबतचा ताव सादर कर यात आला असता, यास मा यता दे यात आली. सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर कर यात आला असता, िद.१३ िडसबर २०१८ रोजीचे
मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय न.ं ३९ व िनणय ं .७६६ नसु ार िनिवदा ि या पणु होऊन ठे केदाराची
नेमणक
ु होईपयत तथापी जा तीत जा त तीन मिहने पावेतो स याकायरत असले या मे. ि पक एन पॅन सि हसेस,
मबंु ई याचं ेकडून िनिवदेतील अटी व शत नसु ार मजं ुर दरात काम क न घेणसे ाठी मदु तवाढ दे यास मा यता
िमळाली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– इकडील कायालयाकडील िद.१४.११.२०१८ रोजीचे िटपणीवरील िनदशानसु ार
साईआ म भ तिनवास थान िवभागांकडून यांचेकडील आऊटसोस ई-िनिवदेची मािहती िद.२४.१२.२०१८
रोजी ा त झालेलीआहे. यानसु ार सदर कामासाठी िनिवदा ि या राबिवतानं ा मनु यबळाची सं या नमदु न
करता कामा या या ती व व प तसेच यासाठी आव यक मिशनरी, उपकरणे, के िमकल सािह य/ सामु ी याचं ा
उ लेख करता येईल, असे न मत आहे.
सदर कामासाठी मागील दराम ये १५% वाढ ा धर यास दो ही णालयाचे यांिञक करणासह संपणु
व छतेच–े हाऊसिकप गचे कामाकरीता एकवषासाठीचा ठे का िद यास ित मिहना अदं ाजे र कम
.२२,३२,८८८/- (पणु ािकत २३,००,०००/- अ री- तेवीस लाख .) माञ या माणे वाष क र कम
.२,७६,००,०००/-(अ री- दोन कोटी शहा तर लाख .)माञ खच अपेि त आहे.
मागणी– ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाचे यांिञक करणासह सपं णु व छता- हाऊसिकप ग
क रता के िमक स व सािह य/सामु ीसह एक वषासाठीचा ठे का देणक
े ामी ती मिहना अदं ाजे र कम
.२३,००,०००/-माञ या माणे वाष क र कम .२,७६,००,०००/-माञचे खचास व ई-िनिवदा ि या
राबिवणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर.
िनणय .३१
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयाम ये यांि क करणासह व छता
हाऊसिकप ग कामाकरीता के िमक स व सािह य/सामु ीसह एक वष कालावधीकरीता िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .२,७६,००,०००/-माञचे खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१७
जैव वै क य घनकचरा यव थापन, हाताळणी, ि या व िव हेवाट करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव थे या ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ गणालय , िशड येथे
पयावरण व वनसंर ण खाते मं ालय, नवी िद ली यांनी िद.२० जुलै १९९८ रोजी जैवीक वै क य िन पयोगी व
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टाकाऊ व तंचु े िव हेवाटीकरीता काही िनयम व अटी व कायदापालनासाठी जारी के ले या अिधसचु नेनसु ार जैव
वै क य घनकचरा िनिमती, हाताळणी व यव थापन करणेत येत आहे.
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम ये िनमाण होणारा जैव वै क य घनकचरा
िनयमावलीनसु ार शा ो त प दतीचे यव थापन हाताळणी, ि या व िव हेवाट लावणे गरजेचे अस यामळ
ु े
सदरचे काम महारा िनयं ण (म. .िन.) मंडळाची मा यता ा त असले या सं थेस देणे बंधनकारक आहे.
यानसु ार म. .िन. मंडळाची मा यता ा त अहमदनगर िज हयासाठी अिधकृ त एकमेव सं था अस यामळ
ु े
मे.बायोि लन िस टीम, अहमदनगर यांचेकडे २००६ पासनू दो ही हॉि पटलमधनु िनघणारा जैव वै िकय
घनकचरा पढु ील ि या व िव हेवाटीकरीता दररोज देणते येत आहे. यामळ
ु े हॉि पटलम ये कुठ याही कारचा
जैव वै िकय घनकचरा िश लक राहत नाही.
सदर कंपनीला संपणू अहमदनगर िज हा ह ीतील वै क य घनकचरा वाहतूक व िव हेवाट
लावणेकामी महारा दषु ण िनयं ण मंडळाकडून २००४ पासनू परवाना िमळालेला आहे. यानसु ार संपणु
अहमदनगर िज हा ह ीतील वै क य सं थाना आजपयत सेवा परु वत आहेत. ी साईबाबा सं थानचे दो ही
हॉि पट स हे अहमदनगर िज हा ह ीत येत अस यामळ
ु े जैव वै क य घनकच-याचे ि या व िव हेवाट लावणे
करीता मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यांना देणसे बंधनकारक आहे. यानसु ार मे.बायोि लन िस टी स,
अहमदनगर यानं ा एसएसएस/एसएसबीएच/बीएमड लएु म/वशी/१४४२/२०१७ िदनांक १२/१०/२०१७ अ वये
िद.०१/०९/२०१७ ते ३१/०८/२०१८ या कालावधीसाठी ित मिहना एकुण . ७२,०००/-या दराने कंपनीला
कायादेश दे यात आला होता.
मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगर याचं े बरोबर या करारना याची मदु त िद.३१ ऑग ट २०१८ रोजी
सपं ु टात आली होती. परंतु मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यांनी िद. १९/०६/२०१८ रोजी या प ा वये
यांचे अहमदनगर महानगरपािलका, आरो य िवभागांशी झालेला करार िद.२१ जुलै २०१८ रोजी संपु ठात
आ याचे कळवनू “आ ही आपणास कळवू इि छतो क , अहमदनगर महानगरपािलका बरोबरचा आमचा पुव चा
करारनामा िदनांक २१ जल
ु ै २०१८ रोजी सपं ु ठात आलेला आहे. पढु ील कालावधीकरीता आ हाला अहमदनगर
महानगरपािलके कडून जैव-वै क य कचरा सक
ं लन वाहतूक िनयं ण व क पावर िव हेवाट कर याक रता
खाजगी एज सी हणनु ई िनिवदे या ि येतुन आमची िनयु ती कर यात आलेली आहे. आ ही ई-िनिवदेत
सादर के लेले दर अतं ीम कर या सबिं धत अहमदनगर महानगरपािलका व अहमदनगर िज हातील सव इडीयन
ं
मेडीकल असोिसएशन, िनमा सघं टना, हािमओपॅिथक सघं टना, हेटरनरी सघं टना तसेच िज हा आरो य
अिधकारी, िज हा श य िचक सक , वै क य आरो य अिधकारी याच
ं े कायक ते येणा-या व जैव वै िकय
कचरा िनमाण करणा-या सव सं था याच
ं ी एक आम या सोबत लवकरच बैठक घेतली जाणार आहे. सदर
बैठक त जैव-वै िकय घनकचरा यव थापन, हाताळणी, ि या व िव हेवाट लावणेकामीचे कोटेशन सादर क
शकतो. वरील नमदु के ले या प रि थतीमळ
ु े स या
आ ही आपणास कोटेशन सादर क शकत नाही. तरी देखील पढु ील दर िनि त होई पयत व आपला
ताव मा यता होईपयत आम या कंपनीकडून जैव-वै क य कचरा सक
ू िनयं ण व िव हेवाट
ं लन वाहतक
साठीची सेवा चालु राहील, याची आ ही आपणास हमी देतो. दर िनि त झा यानतं र २२ जुलै २०१८ पासनू
आपणास नवीन दर लागु के ला जाईल याची कृ पया न द यावी ही िवनंती असे कळिवले आहे.”
मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यांनी िदनांक ०६/१२/२०१८ रोजीचे प ासोबत अहमदनगर
महानगरपािलका, आरो य िवभाग यांचे प . १२८१ िद.२६/१०/२०१८ रोजीचे मे.बायोि लन िस टी स,
अहमदनगर यांना दर िनि त के लेबाबतचे प सादर के लेले आहे. या प ातील नमदु के लेले दर खालील माणे
आहे.
अ. . ि लिनकल
हे थके अर अहमदनगर शहर व अहमदनगर
ए टाि लशमट
तालु यातील दर ( ित िदन )
१ खाजगी णालय /निसग होम १ ते १० खाटांचे दवाखाने- ५.७५/११ ते २० खाटांचे दवाखाने .६.००/२० खाटां या वरील दवाखाने .६.५०/२
३
४

ि लिनक
डे-के अर सटर क रता ( २
खाटापयत )
पॅथोलॉजी लॅब

. २५०/- ित माह
.३५०/- ित माह
.५००/- ित माह छोटे लॅब
. १०००/- ित माह पॅथोलॉजी ट लॅब
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िज हयाक रता दर
१ ते १० खाटांचे दवाखाने – .६.७५/११ ते २० खाटांचे दवाखाने – .७.००/२० खाटां या वरील दवाखाने –
.७.५०/.३५०/- ित माह
.४५०/- ित माह
. ७५०/- ित माह छोटे लॅब .१५००/ित माह पॅथोलॉजी ट लॅब

47

अ. . ि लिनकल
हे थके अर अहमदनगर शहर व अहमदनगर िज हयाक रता दर
ए टाि लशमट
तालु यातील दर ( ित िदन )
५ र तपेढी
. ३०००/- ित माह
.४०००/- ित माह
६ पशु वै क य दवाखाने
.२०००/- ित माह
.३०००/- ित माह
७ शासक य िज हा णालय / . ३.२५/- ित खाट, ित िदन
. ३.७५/- ित खाट, ित िदन
उप-िज हा णालय
८
ाथिमक आरो य क े
महानगरपािलका िन:शु क
महानगरपािलका िन:शु क
९ शासक य ामीण णालये
. ३.२५/- ित खाट ित िदन
.३.७५/- ित खाट, ित िदन
१० इतर
.४५/- ित िक ॅ
. ५५/- ित िक ॅ
उपरो त दराबाबत मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यांना ी साईबाबा व ी साईनाथ
णालयाकरीता लागु होत असले या दराबाबत तपिशल मागिवला असता यानं ी िद.२४/१२/२०१८ रोजी या
प ा वये खालील माणे खल
ु ासा कळवनू लवकरात लवकर आपण दो ही हॉ पीटल , लड बॅक व पॅथोलॉजी
लॅब यासाठी जैव-वै क य िव हेवाट क पाम ये सभासद न दणी करावी व पढु ील कालावधी करीता करारनामा
व वक ऑडर लवकरात लवकर करावी असे कळिवले आहे.
“ िद.२३/१०/२०१८ रोजी मा.िज हािधकारी तथा आयु त अहमदनगर महानगरपािलका, मा.अित र त
आयु त अहमदनगर महानगरपािलका, मा.वै क य आरो य अिधकारी अहमदनगर महानगरपािलका, मा.उपादेशीक अिधकारी महारा दषू ण िनयं ण मंडळ अहमदनगर, मा.िज हा श य िचक सक िज हा सामा य
णालय अमदनरगर, मा.िज हा आरोगय अिधकारी िज हा प रषद अहदनगर , आिण उपायु त पशु सवं धन
अहमदनगर िज हा तसेच सवमा.अ य इिं डयन मेिडकल असोिसएशन अहमदनगर शहर / िज हा, सव
मा.अ य इिं डयन हॉि पटल ऑनस असोिसएशन अहमदनगर शहर/ िज हा ,सव मा.अ य िनमा सघं टना
अहमदनगर शहर / िज हा,सव मा.अ य होिमओपॅथीक संघटना अहमदनगर शहर / िज हा आिण जैव-वै क य
कचरा िनमाण करणा-या नगर शहर व िज हयातील सव दवाखाने व आ थापना यां या ितिनधी सोबत बैठक
घेवनू वै क य सं थाना आकार यात येणारे दर िनि त करावयाचे ठरिवले या माणे आ ही आपणास कळिवले
आहे.
िदनांक २३/१०/२०१८ रोजी सदरची बैठक िज हािधकारी यां या कायालयात झाली. सदर बैठक त
वै क य सं थाना आकर यात येणारे दर िनि त कर यात आले. िनि त झाले या दरा सबं धं ीचे प आ हास
िद.२६/१०/२०१८ रोजी ा त झाले. यानसु ार आ ही आपणास कळवु इि छतो क मा.क शासन व महारा
िनयं ण मडं ळा या जैव –वै क य कचरा यव थापन हाताळणी व िव हेवाट िनयमावली २०१६ माणे आपले
दो ही हॉ पीटल, लड बॅक व पॅथोलॉजी लॅब याच
ं ी वतं न द करणे बधं नकारक आहे. हणनू आ ही आपणास
िवनतं ी क रतो िक , आप या दो ही हॉ पीटलचे वतं न दणी करावी. खाटाची सं या ही बॉ बे निसग अॅ ट
माणे न दवावी. तसेच आाप या दो ही हॉ पीटलम ये असणा-या लड बॅक व पॅथ लॅब याच
ं ी वतं न द करावी
सदर या दर प का माणे आपणाला आकर यात येणारे दर खालील माणे असतील.
१.
ित खाट ित िदन .७.५०/२.
लड बॅक ित मिहना .४०००/३.
पॅथोलॉजी लॅब ित मिहना .१५००/सदरचे दर हे िदनांक २२/०७/२०१८ पासनु पढु ील पाच वषासाठी लागू राहतील. तसेच बेडची सं या
बॉ बे निसग अॅ ट सिटिफके ट माणे ाहय धरली जाईल याची न द यावी. ”
िवभागाचा अिभ ाय:- जैव वै क य घनकचरा पढु ील ि या व कायवाहीकरीता सावजिनक र या जैव
वै क य घनकचरा यव थान करणा-या सं थेस देणे बंधनकारक आहे. यानसु ार म. .िन.मंडळाची मा यता ा त
अहमदनगर िज हयासाठी अिधकृ त एकमेव सं था मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगर अस यामळ
ु े यांचेकडून
दो ही हॉि पटलमधनू िनघणारा जैव वै क य घनकचरा पढु ील ि या व िव हेवाटीकरीता दररोज देणसे
बंधनकारक आहे असे न मत आहे.
मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यांचा हॉ पीटलबरोबरचा करारनामा िद.३१/०८/२०१८ म ये
संपु ठात आला आहे. परंतु यांनी असे हटले आहे क २२ जल
ु ै २०१८ पासनू निवन दर लागू होतील परंतू
यांना १/०९/२०१८ पासनू निवन दर लागू करता येईल असे न मत आहे.
मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यांनी सेवा शु क पये ७.५० ती िदन ती खाट, लड बॅक ित
मिहना .४०००/-, पॅथोलॉजी लॅब ित मिहना .१५००/- कोटेशन िदलेले आहे.
यानसु ार आपले ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाची खाटांची सं या ६०० असनु यांचे सेवा
शु क पये १३५०००/- तसेच लड बॅक ित मिहना .४०००/- , दोन पॅथोलॉजी लॅब ित मिहना .३०००
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सव िमळून ित मिहना . १४२०००/- (अ री एक लाख बेचाळीस हजार पये ) खच येणार आहे. बायोि लन
िस टी स, अहमदनगर यानं ी पढु ील पाच वषा या कालावधीसाठी मागणी के लेली आहे.
मागणी:- महारा दषु ण िनयं ण मडं ळाचे िनयमानसु ार मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यानं ा
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयामधील िनघणारा जैव वै क य घनकचरा ि या व
िव हेवाटीकरीता घेवनु जाणेकामी पढु ील पाच वषा या कालावधीसाठी सव करांसहीत ती मिहना
१४२०००/- ( अ री पये एक लाख बेचाळीस हजार मा ) चचा व वाटाघाटी क न दर िनि त करणेस व
यासाठी येणा-या खचास मा यता असावी.
िनणय .३२
यावर सिव तर चचा होऊन, महारा दषु ण िनयं ण मंडळाचे िनयमानसु ार ी साईबाबा हॉि पटल व
ी साईनाथ णालयामधील िनघणारा जैव वै क य घनकचरा ि या व िव हेवाटीकरीता घेऊन जाणेकामी
महारा दषु ण िनयं ण मंडळाची मा यता ा त अहमदनगर िज हयासाठी अिधकृ त एकमेव सं था बायोि लन
िस टी स, अहमदनगर यांचे पढु ील पाच वष कालावधीसाठीचे नवीन दर ित खाट ित िदन .७.५०, लड बॅक
ित मिहना .४०००/- व पॅथोलॉजी लॅब ित मिहना .१५००/-मा ि वकारणेत येऊन सदरचे निवन दर
िद. १/०९/२०१८ पासनू लागु कर यास, तसेच याकामी येणा या सव करांसहीत ित मिहना र कम
.१,४२,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदरकामी िद. १/९/२०१८ पासनु पढु ील पाच वष
कालावधीसाठी बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यांचेशी करारनामा क न घे यात यावा,असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१८
चे दशनासाठी येणारे ही.आय.पी. व देणगीदार साईभ ांचे स कारासाठी छापील शॉल देणगी व पात
ि वकारणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूद – अिधिनयमाचे कलम
२१(१) अ वये सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही
योजनांसाठी करणेबाबत तरतूद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम ताचं ी देखभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतुद आहे.
तावना– चे दशनासाठी येणा-या मह वाचे, अितमह वाचे तसेच देणगीदार साईभ ताचं ा
सं थानमाफत स कार कर यात येतो. सदर स कारासाठी शॉल, उदी पॅकेट तसेच कािह अितमह वाचे साईभ तानं ा
मतू दे याची था आहे. ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम त देणगीदार साईभ त ी.के .बालासारावणन,
एम.डी. साई लोगबाला (ओपीसी) ा.िल., इरोदे, तािमळनाडू यानं ी चे दशनाथ येणारे ही.आय.पी. तसेच
देणगीदार साईभ ताचं ा स कारकामी लागणा-या शॉ स ( ी साईबाबा सं थानचे नाव व शता दी िच ह
असले या) एकूण २०३६ नग देणगी व पात िद या हो या. सदरह शॉ सपैक काही शॉ सचा सं थानमाफत ी
साईबाबा समाधी शता दी वषात स कारासाठी वापर कर यात आलेला आहे.
यास अनसु न देणगीदार साईभ त ी.के .बालासारावणन, मॅनिे जगं डायरे टर, साई लोगबाला
(ओपीसी) ा.िल., ईरोडे, तािमळनाडू यांनी उपरो त िवषयांक त िद.०२/०१/२०१९ रोजीचे प ा वये
खालील माणे िवनंती के ली आहे.
“१) आ ही मंिदराकरीता ि हआयपी तसेच देणगीदार साईभ ताचं े स कारकामी उ तम वॉिलटी या व आकषक
अशा शॉ स कमीत कमी ०५ वषभर ी साईबाबा सं थानला दे यास तयार आहे.
२) तसेच सदर या शॉ सवर ीसाईबाबांचा फोटोसह ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड असे
उठावदार नाव असले या उ तम न ीकाम के ले या शॉ स देणार अस याचे तसेच आमचेकडून याचा इतर
कुठे ही अयो य वापर करणार नस याचे यांनी कळिवलेले आहे.
३) सं थानकरीता तयार कर यात आले या शॉ स आ ही थािनक बाजारात िवकणार नाही याची वाही देतो.
४) तसेच यांनी येक मिह यात येणा-या पौिणमे या िदवशी तसेच येक गु वारी यांचेकडून ी साईबाबांना
ेस/ व परीधान करणेस परवानगी िमळणेस िवनतं ी के ली आहे. ”
िवभागाचा अिभ ाय – देणगीदार साईभ त यांनी ी साईबाबा समाधी शता दी काळात हीआयपी
साईभ ताचं े तसेच देणगीदार साईभ ताचं े स कारकामी सं थानचे नावास शता दी िच हा या लोगोसह २०३६ नग
शॉ स देणगी व पात िदले या आहे. सदर देणगीदार साईभ ताकडून हीआयपी व देणगीदार साईभ तांचे
स कारकामी येथनू पढु ेही उपरो त नमदू के ले माणे या शॉ स पवु माणे पढू ील ०५ वषाकरीता देणगी व पात
घेता येईल. देणगीदार साईभ त यांचेशी झाले या चचानसू ार सदरह स कारकामी ि टं ेड मोठी शॉलची र कम
. २३०/- ती नग व प ी शॉलची र कम .५५/- ती नग अस याचे यांनी सांगीतले आहे. यानसु ार ा त
एकूण आवक नगांची ( वॉंटीटीची) वर नमदु ती नगाचे िकंमतीनसू ार देणगीदार साईभ त यांना देणगी पावती
देता येईल, असे मत आहे.
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तसेच चे चारही आर यांना ेस/व परीधान करणेकामी सं थानमाफत लक ॉ काढ यात येऊन
यानसू ार ना व परीधान कर यात येतात. तसेच मिह याचे येक गु वारचे िदवशी काकड आरतीसाठी,
रिववारचे मा या ह आरतीसाठी व सणाचे, उ सवाचे िदवशीचे आरतीसाठी मा.िव व त याच
ं ेकरीता राखीव
ठे व यात येते. परंतू देणगीदार साईभ त यानं ी अ.नं.४ म ये नमदू के लेनसू ार येक मिह याचे पौिणमेला व येक
मिह याचे गु वारी यांचेकडून ना व परीधान करणेकामी यांनी िवनंती के लेनसू ार, सदरह िदवशीचे उवरीत
आर यांसाठी ेस/व परीधान करणेकामी यांना परवानगी देणबे ाबत मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे
आव यक वाटते, असे मत आहे.
ताव– तरी देणगीदार साईभ त ी. के . बालासारावणन, ईरोडे, मॅनेिजंग डायरे टर, साई लोगबाला
(ओपीसी) ा.िल., ईरोडे, तािमळनाडू यांचेकडून िवनंती के लेनसू ार यांनी प ात नमदू के ले माणे “ ी साईबाबांचा
फोटोसह ी साईबाबा सं थानचे नाव असले या ” शॉ स ी साईचें दशनाथ येणा-या हीआयपी व देणगीदार
साईभ ताचं े स कारकामी कमीत कमी ०५ वषाकरीता देणगी व पात ि वकारणेस मा यता िमळणेकामी व
देणगीदार साईभ त यांना ा त आवक नगा माणे देणगी पावती देणेस तसेच यांनी मागणी के लेनसू ार येक
मिह याचे पौिणमेला व येक मिह याचे गु वारी आरतीकरीता ना यांचेमाफत ेस/व परीधान करणेस
परवानगी देणबे ाबतचे तवावर सिव तर चचा होऊन िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .३३
यावर सिव तर चचा होऊन, चे दशनासाठी येणारे हीआयपी व देणगीदार साईभ तांचे स कारासाठी देणगीदार
साईभ त ी. के . बालासारावणन, ईरोडे, मॅनेिजंग डायरे टर, साई लोगबाला (ओपीसी) ा.िल., ईरोडे,
तािमळनाडू यांचेकडून ी साईबाबांचा फोटो व ी साईबाबा सं थानचे नाव असले या शॉ स देणगी व पात
ि वकारणेस, तसेच ी. बालासारावणन यांना वषातुन ५ ते ६ वेळा यांचे मागणी माणे आरतीचे सशु क पासेस
ाधा याने उपल ध क न दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मंिदर िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१९
महारा शासन, िवधी व याय िवभाग कडील शासन िनणय . सासंिव-१०१७/१८१६/ . . २०/ का.१६, िद.
२८/१२/२०१८ अ वये सधु ारीत ी साई णवािहका क पा या मा यतेनसु ार कायवाही करणेस व या
अनश
ु गं ीक बाबीस मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणबे ाबत.
तावमहारा शासन अिधिनयम २००४ मधीलः१)
कलम १७ (१) म ये,“रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन,
सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मिं दराम ये ढी
व थेनसु ार धािमक िवधी पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार
पाड यासाठी यो यती यव था करणे, भ तगणानं ा आव यकत या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे
आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे
सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२)
कलम १७ (२-ण) म ये,मानवजातीचे क याण करणा-या िकंवा मानवाला अप ती म ये सहा य करणाया अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
३)
कलम २१ (१) म ये, िव व त यव थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतुद ना अिधन
राहन, सिमतीकडून पढु ील पैक सव िकंवा कोण याही योजनांसाठी वापर यात अथवा खच कर यात
येईल,-(ख) - ढी व थांनसु ार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत करणे व
पार पाडणे.
(ग) - भ तांना देवते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ
पार पाड यासाठी
सोयी व सिु वधा परु िवणे.
(ड) – ीसाईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
४)
कलम २१ (१क-२) म ये पोट-कलमे (१) आिण (१क) म ये िनिद ट के ले या योजनांसाठी परु े शा
तरतुदी के यानतं र,िव व त यव थे या िनधीत िश लक रािहली अस यास अशा िश लक र कमेचा
िव व त यव थे या िवतरणयोगय् उ प ना या तीस ट यांपे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस
वेळोवेळी पढु ील सव िकंवा कोण याही योजनासाठी वापराता व खच करता येईल.
(एक) रा य शासना या पवू मंजुरीने, एखा ा न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकंवा न दणीकृ त
सोसायटी यां याकडून कोणतीही शै िणक सं था, ि डा अकादमी वा सं था, सावजिनक वाचनालय, णालय,
दवाखाना, िनराि त अथवा शारी रक टया िवकलांग य त साठी आधारगृह िकंवा इतर धमादाय वा धािमक
सं था यांची थापना व देखभाल करवनू घे यासाठी अथवा कला वा सािह य े ाशी संबंिधत असलेला एखादी
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न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकंवा न दणीकृ त सोसायटी यां याकडून अ य कोण याही िबगरवािणि यक सां कृ ितक सघं टनेची थापना व देखाभाल क न घेणसे ाठी छाननी सिमतीचे मा यतेने अथसाह य
दे याची तरतुद आहे.
५)
कलम-१७ (३) म ये “िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता, रा य
शासना या लेखी पवू मंजरु ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून, एका वषापे ा अिधक मदु तीक रता,
भाडेप याने दे यात येणार नाही, िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा
अ यथा अ यसं िमत कर यात येणार नाही”, अशी तरतदु आहे.
तावनाः-िविध व याय िवभाग, महारा शासन यांचे शासन िनणय .सासंिव-१०१७/ १८१६/
. .२०/का.१६, िद.२८/१२/२०१८ अ वये, खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“ ी साईबाबा सं थन िव व त यव था, अिधिनयम, २००४ कलम १७(२-ण) म ये मानव जातीचे
क याण करणा-या िकंवा मानवाला आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायाला चालना
दे यात येईल, अशी तरतूद आहे. सदर तरतूदीनसु ार ी साईबाबा सं थानमाफत महारा रा यातील आरो य
े ात / णसेवे या े ात कायरत न दणीकृ त सं थेस येक एक या माणे ५०० णवािहकांना येक पये
५ ल या माणे अनदु ान देणक
े रीता पये २५ कोटी येणा-या खचास खालील अटी व शत या अधीन राहन
शासन मा यता दे यात येत आहे.
िशड सं थानातफ अथसहा य हणनू महारा ातील आरो य े ात / णसेवे या े ात कायरत
न दणीकृ त सं थेस येक एक या माणे ५०० सामािजक सं थांना (महारा पि लक ट अॅ ट १९५० िकंवा
सोसायटी रिज ेशन अॅ ट १८६० नसु ार न दणीकृ त) येक णवािहके साठी सं थानातफ .५ ल
कायम व पी हणनू अनदु ान दे यात यावे. अशी र कम सदर सं थेला न देता मागणी करणा-या सं थेने मिहं ा
अॅ ड मिहं ा कंपनीकडे आगाऊ र कम ( . ५ लाख वजा क न) भरावी व कागदोप ी पतू ता करावी. अशी र कम
यांनी भर यानंतर सं थानातफ .५ ल इतक र कम वयंसवे ी सं थेनी भर यानतं र सं थेतफ .५ ल अनदु ान
पर पर िडलरला / कंपनीला दे यात यावी.
१)
संबंिधत सं थेशी करारनामा क न घे यात यावा.
२)
णवािहके साठी मिहं ा अॅ ड मिहं ा बोलेरो BS-IV हे मॉडेल िनि त कर यात यावे.
३)
येक णवािहके स GPS System बसवनू घे यात यावी.
४)
णवािहके या न दणी व िव याची जबाबदारी सबं िं धत सं थेची रािहल.
५)
णवािहके वर ी साई णवािहका असे नमदू कर यात यावे.
६)
णवािहका िनयमावली अिं तम क न शासन मा यते तव ता काळ सादर कर यात यावी. सदर
िनयमावलीस शासन मा यता ा त झा यानतं र िनयमावलीम ये नमदू अटी व शत नसु ार महारा ातील
न दणीकृ त सं थांना येक एक या माणे णवािहके करीता अनदु ान दे यात यावे.
मा. उ च यायालय मबंु ई, खडं पीठ औरंगाबाद येथे ी सजं य भा कर काळे यानं ी १) महारा शासन,
२) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे िव द दाखल के ले या जनिहत याचीके त मा. यव थापन
सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ व िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयाची मा.कोटाचा पढु ील आदेश
होईपावेतो थगीत ठे वणेची मागणी के लेली आहे. या करीता सं थानचे िवधी िवभागामाफत िद.०९/०९/२०१७ चे
िटपणीनसु ार अॅड. िनतीन भवर यांना वक लप िदलेले आहे. सदर जनिहत यािचके चा नंबर ८६/२०१८ असनु
पढु ील सनु ावणी िद.१०/०१/२०१९ रोजी आहे.
उपरो त शासन िनणयानुसार सं थानने करावयाची अनश
ु ंिगक कामेः०१) उपरो त शासन िनणयातील अटी व शत अ.न.ं ०१ म ये “िशड सं थानातफ अथसहा य हणनू
महारा ातील आरो य े ात / णसेवे या े ात कायरत न दणीकृ त सं थेस येक एक या माणे ५००
सामािजक सं थांना (महारा पि लक ट अॅ ट १९५० िकंवा सोसायटी रिज ेशन अॅ ट १८६० नसु ार
न दणीकृ त) येक णवािहके साठी सं थानातफ .५ ल कायम व पी हणनू अनदु ान दे यात यावे. अशी
र कम सदर सं थेला न देता मागणी करणा-या सं थेने मिहं ा अॅ ड मिहं ा कंपनीकडे आगाऊ र कम ( . ५ लाख
वजा क न) भरावी व कागदोप ी पतू ता करावी. अशी र कम यांनी भर यानतं र सं थानातफ .५ ल इतक
र कम वयंसवे ी सं थेनी भर यानतं र सं थेतफ .५ ल अनदु ान पर पर िडलरला / कंपनीला दे यात यावी”असे
नमदु कर यात आलेले आहे.
या ऐवजी खालील माणे शासन िनणयात दु ती करीता ताव सादर करवा लागेल.
िशड सं थानातफ अथसहा य हणनू महारा ातील आरो य े ात/ णसेवे या े ात कायरत
न दणीकृ त सं थेस येक एक या माणे ५०० सामािजक सं थांना (महारा पि लक ट अॅ ट १९५० िकंवा
सोसायटी रिज ेशन अॅ ट १८६० नसु ार न दणीकृ त) येक णवािहके साठी सं थानातफ .५ ल
कायम व पी हणनू अनदु ान दे यात यावे. अशी र कम मागणी करणा-या व सं थानने िनि त के ले या पा
सं थेने आगाऊ र कम ( . ५ लाख वजा क न) िडलर िकंवा कंपनीकडे भरावी व आव यक कागदप ांची पतू ता
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िनणय .३४

करावी. अशी र कम यांनी भर यानतं र सं थानातफ .५ ल इतक अनदु ान र कम वयसं वे ी सं थेला न देता
सं थानने िडलरला / कंपनीला दे यात यावी.
०२)
णवािहका देणे करीता कंपनी व मॉडेल िनि ती बाबत िद.२५/०२/२०१७ रोजी झाले या
मा. यव थापन सिमती या सभेतील िवषय .१४ व िनणय .१४ नसु ार,मिहं ा अॅ ड मिहं ा कंपनीचे मॅनेज ग
डायरे टर हे साईभ त असनु यांचे कंपनीम ये तयार होणारे पिहले वाहन ते िनयिमतपणे ी साईबाबा सं थानला
देणगी देत असतात. तसेच सं थान मधये् पा याची कमतरता पाहता यांनी सं थानसाठी . दोन कोटी मा खच
क न सं थानला पाणी साठवण तलाव तयार क न िदलेला आहे. साई- णवािहका क पाकरीता २५
णवािहका देणगी व पात देत आहेत. तसेच या क पाकरीता लागणा-या बोलेरो णवािहका सदर कंपनी
सं थानला िवशेष सवलती या दरात दे यास तयार आहेत.
या सव बाब चा िवचार करता, तसेच सदर साई णवािहका क प महारा ातील ामीण, दगु म,
आदीवासी, पहाडी इ यादी भागात राबवावयाचा अस यामळ
ु े या भागांचा भौगोिलक प रि थतीचा िवचारकरता
या क पाकरीता मिहं ा अॅ ड मिहं ा कंपनीचे मिहं ा बोलेरो BS-IV(िडझेल) हे वाहन मिहं ा अॅ ड मिहं ा
कंपनीकडून थेट खरे दी करणे सं थान िहताचे अस याने ते यां याकडून खरे दी कर यात या यात. असे ठरले होते.
आता, उपरो त शासन िनणयातील अट न.ं ०३ म ये णवािहके साठी मिहं ा अॅ ड मिहं ा बोलेरो BSIV हे मॉडेल िनि त कर यात यावे. असे नमदु कर यात आलेले आहे. यावर मिहं ा अॅ ड मिहं ा या एकाच
कंपनी या णवािहका का िनि त के ले या आहेत अशा त ारी येत आहेत.
या करीता सदर शासन िनणयात णवािहका उ पादन करणा-या कंप यांसोबत मा. यव थापन सिमतीने
चचा वाटाघाटी क न कंपनी, मॉडेल व दर िनि त करावे, अशी दु ती करावी लागेल.
०३) सदर शासन िनणयात णवािहकांवर GPSSystem बसिवणेचे नमदु के ले आहे. GPSSystem
बसिवलेस यावर िनयं ण ठे वावे लागणार आहे.सदरचे GPS िस टीमवर सं थानचे िनयं ण ठे वावयोच
अस यास याकरीता िनयं ण क करावा लागेल. यामळ
ु े सं थानची जबाबदारी वाढेल. तसेच सव ५००
णवािहकांवर एकाच कंपनीची GPS िस टीम बसिवणे करीता िनयमानसु ार िनिवदा ि या राबवावी लागेल.
शासन िनणयानुसार अनदु ान िदलेनतं र सदर णवािहका संबधीत सं था या नावावर रिज ेशन होऊन
यांचे मालक या होणार आहेत. यामळ
ु े णवािहका बाबत सव वी जबाबदारी यांची राहील. सदरची शासन
िनणयातीलGPS िस टीम बाबतची अट िशिथल करावी िकंवा कसे याबाबत िनणय होणे गरजेचे आहे.
०४) यापुव णवािहका क पांतगत णवािहका मागणी करीता सं थानचे िवहीत नमु यात-१५३
सेवाभावी सं था व िवहीत नमु यात नसलेल-े २३२ सं थाकडून अज आलेले आहेत. तथापी आता उपरो त्
िनणयानसु ार णवािहके ऐवजी अनदु ान दे याचे असलेने पवु चे णवािहका मागणी करीता आलेले अज द तरी
दाखल क न नवीन शासन िनणयानसु ार व या अनश
ु गं ीक िनयमावली नसु ार िवहीत नमु यात अनदु ान मागणी
अज फॉम तयार क न यास यापक िस दी देवनु न याने अज मागवावे लागतील.
तरी उपरो त शासन िनणयातील खालील बाब वर मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय होणे
आव यक आहे.
१)
उपरो त शासन िनणयातील अटी व शत अ.न.ं ०१ मधील मजकुरात दु ती करणे बाबत िनणय घेण.े
२)
उपरो त शासन िनणयातील अटी व शत अ.नं.०३ मधील कंपनी, मॉडेल व दर िनि ती बाबत
मजकुरात दु ती करणे बाबत िनणय घेण.े
३)
शासन िनणय णवािहकांना GPS िस टीम बसिवणे बाबत िनणय घेण.े
४)
उपरो त बाब वर झाले या िनणयानुसार कायवाहीस शासन मा यता िमळालेनंतर अनदु ान मागणी
करीता िविहत नमु यात फॉम तयार क न अज मागिवणे बाबत िनणय होणे.
मागणीः- तरी िविध व याय िवभाग, महारा शासन यांचे शासन िनणय .सासंिव-१०१७/१८१६/
. .२०/का.१६, िद.२८/१२/२०१८ नसु ार कायवाही करणे करीता उपरो त अ.नं. १ ते ५ बाब वर िनणय होणे व
यानसु ार करावयाचे कामांबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, खालील माणे िनणय घे यात आले.
१.
शासन िनणयानसु ार िशड सं थानातफ अथसहा य हणनू महारा ातील आरो य े ात / णसेवे या
े ात कायरत न दणीकृ त सं थेस येक एक या माणे ५०० सामािजक सं थांना (महारा पि लक
ट अॅ ट १९५० िकंवा सोसायटी रिज ेशन अॅ ट १८६० नसु ार न दणीकृ त) येक णवािहके साठी
सं थानातफ .५ ल कायम व पी हणनू अनदु ान दे यात यावे. अशी र कम मागणी करणा-या व
सं थानने िनि त के ले या पा सं थेने आगाऊ र कम ( . ५ लाख वजा क न) िडलर िकंवा कंपनीकडे
भरावी व आव यक कागदप ांची पूतता करावी. अशी र कम यानं ी भर यानंतर सं थानातफ .५ ल
इतक अनदु ान र कम वयंसेवी सं थेला न देता सं थानने िडलरला / कंपनीला दे यास मा यता दे यात
आली.
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२.
३.

सबं िं धत सं थेशी करारनामा क न घे यास मा यता दे यात आली.
सदर साई णवािहका क प महारा ातील ामीण, दगु म, आदीवासी, पहाडी इ यादी भागात
राबवावयाचा अस यामळ
ु े या भागांचा भौगोिलक प रि थतीचा िवचार करता या क पाकरीता मिहं ा
अॅ ड मिहं ा कंपनीचे मिहं ा बोलेरो BS-IV(िडझेल) हे वाहन GPS System सह मिहं ा अॅ ड
मिहं ा कंपनीकडून थेट खरे दी करणे सं थान िहताचे अस याने खरे दी कर यास मा यता दे यात आली.
५०० णवाहीका खरेदी करावया या अस याने मिहं ा अॅ ड मिहं ा कंपनीचे
यव थापक य संचालक अथवा यांचे ितिनधी यांना गणवाहीके ची िकंमत िन ीत करणेकामी
यव थापन सिमती सभेसमोर बोलिव यात यावे, असे ठरले.
४.
णवािहके या न दणी व िव याची जबाबदारी सबं िं धत सं थेची रािहल.
५.
णवािहके वर ी साई णवािहका असे नमदू कर यात यावे.
६.
णवािहका िनयमावली अंितम क न शासन मा यते तव ता काळ सादर कर यात यावी. सदर
िनयमावलीस शासन मा यता ा त झा यानंतर िनयमावलीम ये नमदू अटी व शत नसु ार महारा ातील
न दणीकृ त सं थांना येक एक या माणे णवािहके करीता अनदु ान दे यात यावे.
(कायवाही- वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२०
महारा शासन, िवधी व याय िवभाग कडील शासन िनणय . सासंिव-१०१७/१८१६/ . . २०/ का.१६,
िद. २८/१२/२०१८ अ वये सधु ारीत ी साई णवािहका क पा या मा यतेनसु ार कायवाही करणेस व या
अनश
ु ंगीक िनयमावलीस व इतर बाबीस मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणबे ाबत.
तावमहारा शासन अिधिनयम २००४ मधीलः१)
कलम १७ (१) म ये,“रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन,
सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मंिदराम ये ढी
व थेनसु ार धािमक िवधी पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार
पाड यासाठी यो यती यव था करणे,भ तगणांना आव यकत या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे
आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे
सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२)
कलम १७ (२-ण) म ये,मानवजातीचे क याण करणा-या िकंवा मानवाला अप ती म ये सहा य करणाया अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
३)
कलम २१ (१) म ये, िव व त यव थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतुद ना अिधन
राहन, सिमतीकडून पढु ील पैक सव िकंवा कोण याही योजनांसाठी वापर यात अथवा खच कर यात
येईल,-(ख) - ढी व थांनसु ार, मिं दरातील धािमक िवधी, पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत करणे व
पार पाडणे.
(ग) - भ तांना देवते या दशनासाठी व मिं दरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ
पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
(ड) – ीसाईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
४)
कलम २१ (१क-२) म ये पोट-कलमे (१) आिण (१क) म ये िनिद ट के ले या योजनासं ाठी परु े शा
तरतदु ी के यानतं र,
िव व त यव थे या िनधीत िश लक रािहली अस यास अशा िश लक
र कमेचा िव व त यव थे या िवतरणयो य उ प ना या तीस ट यांपे ा अिधक नसेल एवढा भाग,
सिमतीस वेळोवेळी पढु ील सव िकंवा कोण याही योजनासाठी वापराता व खच करता येईल.(एक) रा य शासना या पूव मंजुरीने, एखा ा न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकंवा
न दणीकृ त सोसायटी यां याकडून कोणतीही शै िणक सं था, ि डा अकादमी वा सं था, सावजिनक
वाचनालय, णालय, दवाखाना, िनराि त अथवा शारी रक टया िवकलांग य त साठी आधारगृह
िकंवा इतर धमादाय वा धािमक सं था यांची थापना व देखभाल करवनू घे यासाठी अथवा कला वा
सािह य े ाशी संबंिधत असलेला एखादी न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकंवा न दणीकृ त
सोसायटी यां याकडून अ य कोण याही िबगर-वािणि यक सां कृ ितक सघं टनेची थापना व देखाभाल
क न घेणसे ाठी छाननी सिमतीचे मा यतेने अथसाह य दे याची तरतदु आहे.
५)
कलम-१७ (३) म ये “िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता, रा य
शासना या लेखी पवू मंजरु ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून, एका वषापे ा अिधक मदु तीक रता,
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भाडेप याने दे यात येणार नाही, िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा
अ यथा अ यसं िमत कर यात येणार नाही”, अशी तरतदु आहे.
सतावनाःिद.२६/०७/२०१८ चे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .२० िनणय .४८० व
्
िद.२२/०८/२०१८ चे सभेतील िवषय .१ िनणय .५०६(१) नसु ार, ततु करणी खालील माणे िनणय
घे यात आले.
१)
५०० णवािहकांचा क प मा यतेसाठी मा.छाननी सिमतीचे िशफारशीने शासनाकडे फे र ताव
पाठिव यात यावा.
२)
याकामी सं थानने पा सेवाभावी सं थाना येक पये ५ (पाच) लाख उपल ध क न ावेत, उवरीत
र कम सबं धीत सं थेने ावी.
३)
संबधीत सं थेशी करारनामा क न घे यात यावा.
४)
णवाहीके साठी मिहं ा अॅ ड मिहं ा कंपनीचे BS-VI हे मॉडेल िनि त करणेत यावे.
५)
येक णवाहीके स GPS System बसवनु घे यात यावी.
६)
णवाहीके या न दणी व िव याची जबाबदारी संबधीत सं थेची राहील.
७)
णवाहीके वर ी साईबाबा सं थान िव व त यव था यांचे सौज याने ‘ ी साई शता दी णवाहीका’
असे नमदु कर यात यावे.
तसेच िद.२६/०७/२०१८ चे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .२१ िनणय .४८१ नसु ार,
सिव तर चचाहोऊन, पढु ील माणे िनयमावलीस मा यता दे यात आली.
१)
वयंसवे ी सं था ही मुंबई सावजिनक सं था १९५० (बॉ बे पि लक ट १९५०) खाली न दणीकृ त
होऊन कमीतकमी तीन वष कायरत असावी. (अथवा सोसायटी रिज. अॅ ट खाली िकंवा मा.धमदाय
आयु त यांचेकडे ३ वषापवु न दलेली असावी).
२)
या वयंसवे ी सं था या क पात समािव ट होवु शकतात यांना या क पातील जा तीत जा त एक
णवािहके साठी अनदु ान देय राहील.
३)
सदर अनदु ानातुन के वळ णवािहकाच खरेदी करता येईल.
४)
सं थान अनदु ानातनु णवािहका खरे दी के ले बाबतचा परु ावा सं थानकडे सादर करावा लागेल.
५)
णवािहके वर ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड व साई शता दी साई णवािहका असे
नाव टाकणे बधं नकारक राहील.
६)
सेवाभावी सं थेचे लेखाप र ण िनयिमत ( ित वष ) होणे आव यक असनु मागील ३ (ितन) वषाचे
लेखाप र ण अहवाल अजा सोबत जोडणे आव यक आहे.
७)
सेवाभावी सं थेची मागील ३ वषाची सरासरी वािषक उलाढाल (टनओ हर) िकमान १०(दहा) लाख
पये असावी.
८)
सेवाभावी सं थेवर कोणतेही आिथक गैर यवहारातील गु हे न दिवलेले नसावेत. या बाबत सं थेने
.१००/- चे गैर यायीक टॅ पवरील ित ाप ावे.
९)
वयंसवे ी सं थेला दे यात येणा-या अनदु ानातनु घेतलेली णवािहका ही फ त णांना सेवा
देणक
े रीताच वापरावी लागेल. यात कोण याही कारची वासी अगर अवैध वाहतुक करता येणार
नाही.
१०) सदर णवािहके चे पीयसु ी, िफटणेस,टॅ स इ यादी कामे व याकरीता येणारा खच संबधीत सं थेस
करावा लागेल.
११)
वयंसवे ी सं थेला सं थान सोबत अटी व शत चा वतं करारनामा .६००/- चे गैर यायीक टॅ प
पेपरवर क न ावा लागेल. या करीताचा खच सबं ंधीत सेवाभावी सं थेस करावा लागेल.
१२) कायदेरिशर बाब उदभव यास यायालयीन काय े राहाता, कोपरगांव व औरंगाबाद कोटाचे याय
क ेत राहील.
१३) सं थान अनदु ानातुन खरे दी के लेली णवािहका वयंसवे ी सं थेला पढु ील १० वष इतर कोणासही
चालिव यास देता येणार नाही अथवा ह तांतरीत करता येणार नाही.
उपरो त िनणयानसु ार, सदर फे र तावास व या सधु ारीत िनयमावलीस मा यता िमळणेस बाबतचा
ताव िद.२२/०८/२०१८ चे मा.छाननी सिमतीचे सभेपढु े सादर कर यात आला होता.
िद.२६/०७/२०१८ व िद.२२/०८/२०१८ चे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .२० िनणय
.४८०व िवषय .२१ िनणय .४८१ नसु ार, फे र तावास व या तावा या अनषु ंगाने सधु ा रत
िनयमावलीस मा यता िमळणेस तसेच सदरचा सधु ा रत िनयमावलीस मा यता िमळणे बाबतचा िद.२२/०८/२०१८
रोजीचे मा.छाननी सिमतीचे सभेपढु े सादर कर यात आला होते.
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िद.२२/०८/२०१८ चे मा.छाननी सिमतीचे सभेतीचे िवषय .०६, िनणय .४० नसु ार,यावर सिव तर
चचा होऊन, िवषय नं.६ वर शासक य अडचणी पािह यानतं र पढु े येणा या अडचणी व कायदेशीर बाबी ल ात
घेता, िशड सं थानतफ अथसहा य हणनू महारा ातील न दणीकृ त येक एक या माणे ५०० सामाजीक
सं थाना (मबंु ई सावजिनक सं था कायदा १९५०िकंवा सोसायटी रिज ेशन ॲ ट १८६० नसु ार नोदणीकृ त)
येक णवािहकासाठी सं थानतफ .५.०० ल कायम व पी अनदु ान हणनू दे यात यावी. अशी र कम सदर
सं थेला न देता मागणी करणा या सं थेने मिहं ा ॲ ड मिहं ा कंपनीकडे आगाऊ र कम (५ ल वजा क न)
भरावी व कागदोप ी पतु ता करावी अशी र कम यांनी भर यानंतर सं थानतफ .५ल अनदु ान पर पर िडलरला
/ कंपनीला दे यात यावे. णवािहके ची मालक ही वयंसवे ी सं थेची राहील. मा यांना सं थान या नावाने हमी
प ावे लागेल,क ते सदर णवािहका िवकणार नाही व सव कायवाही सं थानचे िनयमा माणे करतील, सदर
छाननी सिमतीची िशफारस यव थापन सिमतीपढु े ठे वनू तदनंतर शासनाकडे पाठवावी, असे ठरले.
तसेच िद.२२/०८/२०१८ चे मा.छाननी सिमतीचे सभेतील िवषय .०७ िनणय .४१ नसु ार,“सिव तर
चचा होऊन,५०० णवािहका क पाला शासनाची मंजरू ी िमळा यानंतर णवािहका िनयमावलीबाबत
शासनाकडून सकारा मक ितसाद िमळा यानंतर िनणय यावा असे एकमताने ठरले. व हा ताव यव थापन
सिमतीकडे पाठिव यात यावा”. असे ठरले.
िद.२२/०८/२०१८ चे मा.छाननी सिमतीचे सभेतीचे िवषय .०६, िनणय .४० नसु ार, “५००
णवािहकांना येक .५ ल या माणे अनदु ान देणे करीता .२५ कोटी येणारे खचास मा यता िमळणेस तसेच
मा.छाननी सिमतीने िशफारस के लेनसु ार सदर तावास मा यता िमळणे कामी व यानंतर िवधी व याय िवभाग,
महारा शासन यांचेकडे मा यता िमळणेस सादर करणे कामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेपढु े मा यता िमळणे कामी सादर कर यात आला होता.
या सभेत िवषय .१४ व िनणय .५४९ नसु ार, िद.२२/०८/२०१८ चे मा.छाननी सिमतीचे सभेतीचे
िवषय .०६, िनणय .४० नसु ार, ५०० णवािहकांना येक .५ ल या माणे अनदु ान देणे करीता .२५
कोटी येणारे खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदरचा ताव िवधी व याय िवभाग, महारा शासन
यांचेकडे पाठिवणेस मा यतेसाठी पाठिव यात यावा”, असे ठरले.
यानसु ार मा. धान सिचव, िविध व याय िवभाग, महारा शासन यांना इकडील जा.नं.एसएसएस/
वाहन/३१११/२०१८ िद.२७/०९/२०१८ नसु ार, सधु ारीत साई णवािहका योजनेचा ताव िनणया तव सादर
कर यात आला होता.
यावर,िविध व याय िवभाग, महारा शासन यांचे शासन िनणय .सासिं व-१०१७/१८१६/ . .२०/
का.१६, िद.२८/१२/२०१८ अ वये, खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“ ी साईबाबा सं थन िव व त यव था, अिधिनयम, २००४ कलम १७(२-ण) म ये मानव जातीचे
क याण करणा-या िकंवा मानवाला आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायाला चालना
दे यात येईल, अशी तरतदू आहे. सदर तरतूदीनसु ार ी साईबाबा सं थानमाफत महारा रा यातील आरो य
े ात / णसेवे या े ात कायरत न दणीकृ त सं थेस येक एक या माणे ५०० णवािहकांना येक पये
५ ल या माणे अनदु ान देणक
े रीता पये २५ कोटी येणा-या खचास खालील अटी व शत या अधीन राहन
शासन मा यता दे यात येत आहे.
१)
िशड सं थानातफ अथसहा य हणनू महारा ातील आरो य े ात / णसेवे या े ात कायरत
न दणीकृ त सं थेस येक एक या माणे ५०० सामािजक सं थांना (महारा पि लक ट अॅ ट १९५० िकंवा
सोसायटी रिज ेशन अॅ ट १८६० नसु ार न दणीकृ त) येक णवािहके साठी सं थानातफ .५ ल
कायम व पी हणनू अनदु ान दे यात यावे. अशी र कम सदर सं थेला न देता मागणी करणा-या सं थेने मिहं ा
अॅ ड मिहं ा कंपनीकडे आगाऊ र कम ( . ५ लाख वजा क न) भरावी व कागदोप ी पतू ता करावी. अशी र कम
यांनी भर यानंतर सं थानातफ .५ ल इतक र कम वयंसवे ी सं थेनी भर यानतं र सं थेतफ .५ ल अनदु ान
पर पर िडलरला / कंपनीला दे यात यावी.
२)
संबंिधत सं थेशी करारनामा क न घे यात यावा.
३)
णवािहके साठी मिहं ा अॅ ड मिहं ा बोलेरो BS-IV हे मॉडेल िनि त कर यात यावे.
४)
येक णवािहके स GPSSystem बसवनू घे यात यावी.
५)
णवािहके या न दणी व िव याची जबाबदारी संबंिधत सं थेची रािहल.
६)
णवािहके वर ी साई णवािहका असे नमूद कर यात यावे.
७)
णवािहका िनयमावली अिं तम क न शासन मा यते तव ता काळ सादर कर यात यावी. सदर
िनयमावलीस शासन मा यता ा त झा यानंतर िनयमावलीम ये नमूद अटी व शत नसु ार महारा ातील न दणीकृ त
सं थांना येक एक या माणे णवािहके करीता अनदु ान दे यात यावे.
मा. उ च यायालय मबंु ई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे ी संजय भा कर काळे यांनी १) महारा शासन,
२) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे िव द दाखल के ले या जनिहत याचीके त मा. यव थापन
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सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ व िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयाची मा.कोटाचा पढु ील आदेश
होईपावेतो थगीत ठे वणेची मागणी के लेली आहे. या करीता सं थानचे िवधी िवभागामाफत िद.०९/०९/२०१७ चे
िटपणीनसु ार अॅड. िनतीन भवर यानं ा वक लप िदलेले आहे. सदर जनिहत यािचके चा नबं र ८६/२०१८ असनु
पढु ील सनु ावणी िद.१०/०१/२०१९ रोजी आहे.
उपरो त शासन मा यतेनसु ार व यापुव चे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानुसार ी साई
णवािहके करीता सधु ारीत िनयमावली खालील माणे राहील.
१)
िशड सं थानातफ अथसहा य हणनू महारा ातील आरो य े ात / णसेवे या े ात कायरत
न दणीकृ त सं थेस येक एक या माणे ५०० सामािजक सं थांना (महारा पि लक ट अॅ ट
१९५० िकंवा सोसायटी रिज ेशन अॅ ट १८६० नसु ार न दणीकृ त) येक णवािहके साठी
सं थानातफ .५ ल कायम व पी हणनू अनदु ान दे यात येईल.न दणीकृ त सं था ही कमीत कमी ०३
वषा पवु ची असावी.
२)
अनदु ान र कम सदर सं थेला न देता मागणी करणा-या सं थेने कंपनी / िडलरकडे आगाऊ र कम ( . ५
लाख वाज क न) भरावी व कागदोप ी पतू ता करावी. अशी र कम यांनी भर यानतं र सं थानतफ . ५
ल अनदु ान पर पर िडलरला/ कंपनीला दे यात येईल.
३)
सं थान माफत पा झाले या सं थेचे नाव िस द झालेनंतर कंपनी / िडलरकडे आगाऊ र कम भ न
याबाबतचा परु ावा सं थानकडे सादर करावा लागेल.
४)
वयंसवे ी सं थेला सं थान सोबत अटी व शत चा वतं करारनामा .६००/- चे गैर यायीक टॅ प
पेपरवर क न ावा लागेल. या करीताचा खच सबं ंधीत सेवाभावी सं थेस करावा लागेल.
५)
येक णवािहके स सं थानने िनि त क न िदले या कंपनीची GPSSystem बसिवणे बंधनकारक
राहील. तसेच या बाबतचा रपोट दरमहा अथवा सं थानने मागणी के यास सादर करावा लागेल. या
कामी येणारा खच सबं ंधीत सं थेस करावा लागेल.
६)
णवािहके या न दणी व िव याची जबाबदारी संबंिधत सं थेची रािहल. णवािहके चा काही अपघात
अगर काही कायदेिशर बाब उदभव यास याची सव वी जबाबदारी या सं थेची राहील.
७)
णवािहके वर ी साई णवािहका असे चार बाजनु े ठळक अ रात व दोन रंगाम ये नमदू कर यात
यावे.
८)
सं थे या कायकारणीची िनवड ही लोकशाही प दतीने व काय ा माणे झालेली असावी व तशी प ट
तरतदु सं थे या घटनेत व उपिनधीम ये असावी.
९)
सं थेचे पॅनकाड व रिज टेशन मापणप आव यक आहे. सं थेब ल िव व तांचे कुठ याही
यायालयात वाद असु नयेत.
१०) सद य व पदािधका-यांची नांवे व दु वनी / मोबाईल मांकाची सं थे या अ य ानं ी सा ािं कत
के लेली यादी सादर करणे आव यक आहे.
११) सं थेने णवािहके ची आव यकता असलेबाबत तसेच याचं ी सं था आरो य े ात / ण सेवे या
कायरत असलेचे सं थे या अ य / सिचव यांचे माणप ावे लागेल. व खालील माणे कागदप े
मागणी अजा सोबत ावी लागतील.
अ) आयकर खा याचे आयकर अिधिनयम कलम ८० (जी) खाली आयकरातुन सटु िमळा याचे
माणप (अस यास)
ब) सं थेला शासनाकडून अनदु ान िमळते िकंवा नाही याबाबतचे माणप .
क) सं थे या मालम तेिवषयी िकंमतीसह यादी, याबाबत धमादाय आयु त यांचेकडे न दवहीचा
सा ांिकत उतारा.
ड) सं थेचे बॅकें त नाव, प ता, व खाते नंबर (सं थे या बाबतीत)
१२) सेवाभावी सं थेचे लेखाप र ण िनयिमत ( ित वष ) होणे आव यक असनु मागील ३ (ितन) वषाचे
लेखाप र ण अहवाल अजा सोबत जोडणे आव यक आहे.
१३) सेवाभावी सं थेची मागील ३ वषाची सरासरी वािषक उलाढाल (टनओ हर) िकमान १०(दहा) लाख
पये असावी.
१४) सेवाभावी सं थेवर कोणतेही आिथक गैर यवहारातील गु हे न दिवलेले नसावेत. या बाबत सं थेने
.१००/- चे गैर यायीक टॅ पवरील ित ाप ावे.
१५)
वयंसवे ी सं थेला दे यात येणा-या अनदु ानातनु घेतलेली णवािहका ही फ त णांना सेवा
देणक
े रीताच ना नफा ना तोटा या त वावर वापरावी लागेल. यात कोण याही कारची वासी अगर
अवैध वाहतुक करता येणार नाही.
१६) सदर णवािहके या चालकाकडे वाहन चालिव याचा वैध अिधकृ त परवाना असणे बंधनकारक
राहील.
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१७)

िनणय .३५

सदर णवािहके चे पीयसु ी, िफटणेस,टॅ स इ यादी कामे व याकरीता येणारा अनश
ु गं ीक खच सबं धीत
सं थेस करावा लागेल.
१८) या बाबत कायदेरिशर बाब उदभव यास यायालयीन काय े फ त राहाता,िज हा यायालय
कोपरगांव वमा.उ च यायालय औरंगाबाद कोटाचे याय क ेत राहील.
१९) सं थान अनदु ानातुन खरे दी के लेली णवािहका वयंसवे ी सं थेला पढु ील १० वष इतर कोणासही
चालिव यास देता येणार नाही अथवा ह तांतरीत करता येणार नाही.
उपरो त शासन िनणयानुसार सं थानने करावयाची अनश
ु ंिगक कामेः१)
उपरो त शासन िनणयानसु ार अनदु ान देणचे े िनयमावलीस शासन मा यता िमळालेनंतर अनदु ान देणचे ी
कायवाही करावयाची आहे. अशी मा यता िमळालेनंतर अनदु ान मागणी करीता िविहत नमु यात फॉम
तयार क न अज मागवावे लागतील. या अजाचा नमनु ा सं थानचे अिधकृ त सक
ं े त थळावर ठरावीक
कालावधीसाठी िस द करावा लागेल.
२)
णवािहकाकरीता अनदु ान देणे संबधीत सधु ारीत िनयमावलीस मा यता िमळालेनतं र यास छाननी
सिमतीची मा यता घेऊन ती शासन मा यतेस सादर करावी लागेल.
मागणीः- तरी िविध व याय िवभाग, महारा शासन यांचे शासन िनणय .सासंिव-१०१७/१८१६/
. .२०/का.१६, िद.२८/१२/२०१८ नसु ार उपरो त माणे सधु ारीत िनयमावलीस मा यता िमळणेस तसेच वरील
बाब वर िनणय होणे बाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, शासन मा यतेनसु ार ी साई णवािहके करीता खालील सधु ारीत िनयमावलीस
मा यता दे यात आली.
१)
िशड सं थानातफ अथसहा य हणनू महारा ातील आरो य े ात/ णसेवे या े ात कायरत
न दणीकृ त सं थेस येक एक या माणे ५०० सामािजक सं थांना (महारा पि लक ट अॅ ट
१९५० िकंवा सोसायटी रिज ेशन अॅ ट १८६० नसु ार न दणीकृ त) येक णवािहके साठी
सं थानातफ .५ ल कायम व पी हणनू अनुदान दे यात येईल.न दणीकृ त सं था ही कमीत कमी ०३
वषा पवु ची असावी.
२)
अनदु ान र कम सदर सं थेला न देता मागणी करणा-या सं थेने कंपनी / िडलरकडे आगाऊ र कम
( . ५ लाख वाज क न) भरावी व कागदोप ी पतू ता करावी. अशी र कम यांनी भर यानतं र
सं थानतफ . ५ ल अनदु ान पर पर िडलरला/ कंपनीला दे यात येईल.
३)
सं थान माफत पा झाले या सं थेचे नाव िस द झालेनतं र कंपनी / िडलरकडे आगाऊ र कम भ न
याबाबतचा परु ावा सं थानकडे सादर करावा लागेल.
४)
वयसं ेवी सं थेला सं थान सोबत अटी व शत चा वतं करारनामा .६००/- चे गैर यायीक टॅ प
पेपरवर क न ावा लागेल. या करीताचा खच सबं धं ीत सेवाभावी सं थेस करावा लागेल.
५)
येक णवािहके स सं थानने िनि त क न िदले या कंपनीची GPSSystem बसिवणे बधं नकारक
राहील. तसेच या बाबतचा रपोट दरमहा अथवा सं थानने मागणी के यास सादर करावा लागेल. या
कामी येणारा खच संबंधीत सं थेस करावा लागेल.
६)
णवािहके या न दणी व िव याची जबाबदारी संबिं धत सं थेची रािहल. णवािहके चा काही अपघात
अगर काही कायदेिशर बाब उदभव यास याची सव वी जबाबदारी या सं थेची राहील.
७)
णवािहके वर ी साई णवािहका असे चार बाजनु े ठळक अ रात व दोन रंगाम ये नमदू कर यात
यावे.
८)
सं थे या कायकारणीची िनवड ही लोकशाही प दतीने व काय ा माणे झालेली असावी व तशी प ट
तरतदु सं थे या घटनेत व उपिनधीम ये असावी.
९)
सं थेचे पॅनकाड व रिज टेशन मापणप आव यक आहे. सं थेब ल िव व तांचे कुठ याही
यायालयात वाद असु नयेत.
१०) सद य व पदािधका-यांची नांवे व दु वनी / मोबाईल मांकाची सं थे या अ य ांनी सा ांिकत
के लेली यादी सादर करणे आव यक आहे.
११) सं थेने णवािहके ची आव यकता असलेबाबत तसेच याचं ी सं था आरो य े ात / ण सेवे या
कायरत असलेचे सं थे या अ य / सिचव यांचे माणप ावे लागेल. व खालील माणे कागदप े
मागणी अजा सोबत ावी लागतील.
अ) आयकर खा याचे आयकर अिधिनयम कलम ८० (जी) खाली आयकरातुन सटु िमळा याचे
माणप (अस यास)
ब) सं थेला शासनाकडून अनदु ान िमळते िकंवा नाही याबाबतचे माणप .
क) सं थे या मालम तेिवषयी िकंमतीसह यादी, याबाबत धमादाय आयु त यांचेकडे न दवहीचा
सा ांिकत उतारा.
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ड) सं थेचे बॅकें त नाव, प ता, व खाते नबं र (सं थे या बाबतीत)
१२) सेवाभावी सं थेचे लेखाप र ण िनयिमत ( ित वष ) होणे आव यक असनु मागील ३ (ितन) वषाचे
लेखाप र ण अहवाल अजा सोबत जोडणे आव यक आहे.
१३) सेवाभावी सं थेची मागील ३ वषाची सरासरी वािषक उलाढाल (टनओ हर) िकमान १०(दहा) लाख
पये असावी.
१४) सेवाभावी सं थेवर कोणतेही आिथक गैर यवहारातील गु हे न दिवलेले नसावेत. या बाबत सं थेने
.१००/- चे गैर यायीक टॅ पवरील ित ाप ावे.
१५)
वयंसेवी सं थेला दे यात येणा-या अनदु ानातुन घेतलेली णवािहका ही फ त णांना सेवा
देणक
े रीताच ना नफा ना तोटा या त वावर वापरावी लागेल. यात कोण याही कारची वासी अगर
अवैध वाहतुक करता येणार नाही.
१६) सदर णवािहके या चालकाकडे वाहन चालिव याचा वैध अिधकृ त परवाना असणे बंधनकारक
राहील.
१७) सदर णवािहके चे पीयसु ी, िफटणेस,टॅ स इ यादी कामे व याकरीता येणारा अनश
ु ंगीक खच संबधीत
सं थेस करावा लागेल.
१८) या बाबत कायदेरिशर बाब उदभव यास यायालयीन काय े फ त राहाता,िज हा यायालय
कोपरगांव वमा.उ च यायालय औरंगाबाद कोटाचे याय क ते राहील.
१९) सं थान अनदु ानातुन खरे दी के लेली णवािहका वयंसेवी सं थेला पढु ील १० वष इतर कोणासही
चालिव यास देता येणार नाही अथवा ह तातं रीत करता येणार नाही.
णवािहकांकरीता अनदु ान देणे संबधीत सधु ारीत िनयमावलीस मा यता िमळालेनतं र यास छाननी
सिमतीची मा यता घेऊन ती शासन मा यतेसाठी सादर करावी, असे ठरले.
शासन िनणयानसु ार अनदु ान देणचे े िनयमावलीस शासन मा यता िमळालेनंतर अनुदान देणचे ी कायवाही
कर यात यावी. शासन मा यता िमळालेनतं र अनदु ान मागणी करीता िविहत नमु यात फॉम तयार क न अज
मागिव यात यावे. या अजाचा नमनु ा सं थानचे अिधकृ त संकेत थळावर ठरावीक कालावधीसाठी िस द
कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२१
िह दू ि प र यअ
ु ल ॲ ड सि हस फ डेशन– चा टर मबंु ई आयोिजत मबंु ई येथील िह दू आ या मीक आिण सेवा
दशनात सहभागी होणेबाबत.
तावसं थान अिधिनयमातील तरतदू - कलम न.ं १७ (२) ठ अ वये- “ ी साईबाबांचे जीवन, यांचे काय,
यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चार-व सार करील आिण ी साई सािह य
थं ालय चालवील व याचा िव तार करील ”
ा तिवक- िह दू ि प र यअ
ु ल अॅ ड सि हस फ डेशन-चा टर मबंु ई यांचेकडून उपरो त संदिभय प
सं थानला ा त झाले आहे. सदर सं थे या माफत समाजातील िनधन, पददिलत, मागास समाजीची सेवा
कर या या मह वपणू उ श
े ाने चे नई येथे ग या आठ वषापासनू सेवा मेळा याचे आयोजन कर यात आलेले
आहे. यासंदभात आप या प ात यांनी िलिहले आहे क ,
“आप या देशा या इितहासात मठ-मंिदरे , साधसु ंत आिण िविवध समाजघटकां या सं था यांनी देशाची
आ या मीक धारणा तर सपं न के लीच परंतु समाजातील िनधन,पददिलत, मागास समाजाची सेवा कर याचे
मह वपणू कायही आवजनू के ले आहे. आजही ते काय मोठ्या माणावर चालू आहे.

यातूनच आ हाला नैसिगक साधनसंप ीचे शोषण न करता िवकास साध याची िशकवण िमळते.

िचरंतन मानवीय मू यांवरील आमची ा अबािधत राहते, अ य राहते.

ीजातीचा स मान हा आमचे रा यकत, धमाचाय आिण आम या कुटुंब यव थेचा क िबंदू रािहला
आहे.

आम या सतं ां या मांिदयाळीने सतत आम या मनात आपला देश-धम आिण समाज यां यािवषयी
समपणाचा भाव जागवला.
गेली आठ वष चे नई येथे सेवा मेळा याचे यश वी आयोजन होत आहे. याला िमळणारा उ फूत
ितसाद पाहता या धत चे मेळावे देशभरात आयोिजत कर याचे योिजले आहे.
आप या महानगरी मंबु ईत पिह यांदाच िहदं ू आ या मीक आिण सेवा दशनाचे आयोजन होत आहे
िदनांक शु वार ११ ते रिववार १३ जानेवारी २०१९ रोजी सपं न होणा-या या अनो या सेवा मेळा यात सहभागी
हो यासाठी आ ही आप या सं थेला सादर िनमं ण देत आहोत. हे दशन मुंबईतील कोराक मैदान -१,
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बोरीवली (पि म), मबंु ई येथील एका िवशाल मैदानावर आयोिजत के ले जाणार आहे. या दशनात आप या
सं थेला एक टॉल िवनामू य िदला जाईल ” अस नमदू के ले असनू सदर प ात यांनी पढु े हटले आहे क ,
“मबंु ईतील या सेवा दशनात आ ही अशा सव कार या िहदं ू सं थांना िनमिं त करतो आहोत या धािमकआ या मीक काया या जोडीनेच सेवाकायही करीत आहेत. पयावरण, मानवी मू ये, मिहला स मानस मीकरण, देशभ ती तसेच या संदभात सेवाकाय करणा-या िहदं ू सं था या दशनात सहभागी होऊ शकतात.”
सदर दशनात सहभागी हो यासाठी –“कृ पया िहंदू ि प र यअ
ु ल अॅ ड सि हस फे यर तफ आयोिजत हे दशन
यश वी कर यासाठी सहकाय करावे, ही िवनतं ी” अस आवाहन यांनी सदर या प ा ारे के ले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- सदंिभय प ावर मा.अ य महोदय यांनी पढु ील माणे िनदश िदलेले आहेतCEO, We shd participate in this. It’s free. Pl. do needful.
सदर या सेवा दशनात सहभागी होणेसाठी सबं ंिधत सं थेकडून (Hindu Spiritual And Service
Foundation-Chapter Mumbai) िहंदू सं थाना आवाहन कर यात आ याचे आढळते. या पा वभमु ीवर ी
साईबाबा सं थान हे परंपरागत सवधिमयांचे देव थान हणनू ओळखले जाते. िहदं सुं ह अ य धिमय लोकही
साईबाबांना पू य मानतात. यामळ
ु ेच िशड येथे िहदं ु भ तांबरोबर अ य धिमय भािवकही दशनासाठी हजेरी
लावतात. यामळ
े समाजात जाऊ शकतो.
ु े सदर दशनात सं थान सहभागी झा यास चक
ू चा संदश
तथािप, सदर सं थेने के ले या आवाहनानसु ार उपरो त दशनात सहभागी हायचे झा यास
सं थानमाफत कािशत कर यात आले या िविवध भाषेतील ीसाईस च रत हा ंथ तसेच दैनिं दनी, िदनदिशका
व ीसाईबाबांवरील अनषु िं गक सािह य िव चा तसेच सादलाडू िव चा टॉल सदरील िहदं ू आ या मीक
आिण सेवा दशनात लावता येईल.
या अनषु ंगाने िह दू ि प र यअ
ु ल अॅ ड सि हस फे यर-मंबु ई चे कायवाह ी. सश
ु ील जाजू तसेच
ी.नायर व ी.कलगटु कर यां याशी सदर दशनात टॉल लावणेसाठी आव यक मािहती घेतली आहे. यानसु ार
सदर टॉलचा आकार १०फूट बाय १०फूट असा राहाणार असनू दशनाची वेळ सकाळी ९ ते रा ी ९ अशी
असणार आहे. ी साईबाबा सं थानसाठी यांनी १०फूट बाय १०फूट या आकाराचे२ टॉल दे याची तयारी
दशिवली असनू सदर टॉल या अतं गत साद लाडू िव टॉल व सं थान कािशत पु तकांचा िव टॉल
लावता येतील.
ताव- तरी िह दू ि प र यअ
ु ल अॅ ड सि हस फ डेशन-चा टर मबंु ई यांनी आवाहन के ले माणे तसेच
मा.अ य याचं े िनदशा माणे कोराक मैदान -१, बोरीवली (पि म), मबंु ई येथे पु तक िव व सादलाडू
िव चा टॉल लावणेस व सदर टॉलसाठी येणा-या अनषु िं गक खचाबाबत िनणय होणेसाठी सदरचा सदरचा
िवषय मा. यव थापन सिमती या सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .३६
यावर सिव तर चचा होऊन, िह दू ि प र यअ
ु ल ॲ ड सि हस फ डेशन–चा टर मबंु ई आयोिजत मबंु ई येथील
िह दू आ या मीक आिण सेवा दशनात पु तक िव व सादलाडू िव चा टॉल िद.११.०१.२०१९ ते
िद.१३.०१.२०१९ या कालावधीकरीता लावणेस व याकामी येणा या अनषु गं ीक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२२
किन महािव ालय, ी साईबाबा महािव ालयास संल न करणेबाबत.
तावअिधिनयमः- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद .१७ (१) व १७ (२) (ढ) म ये सव कार या
धमिनररपे िश णास चालना देईल िकंवा तसे कर यास सहा य करील. तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी
शै िणक सं था थापन करील अशी तरतदू कर यात आलेली आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव मांक – िनरंक
तािवकः- सं थानमाफत ी साईबाबा क या िव ा मंिदर ही मल
ु ची शाळा सन १९९० पासनू
चालिव यात येत.े सन २००० म ये क या शाळे स जोडून फ मल
ु क रता किन महािव ालय (इ.११वी व १२
वी.) सु कर यात आले. यानंतर िश ण उपसचं ालक , पणु े िवभाग यांचेकडील जा. .उमािश१/पिु व/१/१४१०५/२००५-०६ िद.१६ जल
ु ,ै २००५ चे प ा वये सन २००५-०६पासनू किन महािव ालयाम ये
मल
ु े व मल
ु साठी सहिश ण (Co-Education) वेश देणसे मा यता िदलेली आहे. यामळ
ु े सन २००५०६पासनू ी साईबाबा किन महािव ालयाम ये मल
ु े व मल
ु ी दोघेही सहिश ण (Co-Education) घेत आहेत.
शै िणक वष २०१८-१९ म ये किन ठ महािव ालया या ती ही अ यासशाखामं ये (कला, वािण य व िव ान)
एकुण १२६७ िव ाथ िश ण घेत आहेत.
शासन आदेश मांक एनजीसी २०१८/(१००/१८)/ मिश-४, िद.१५ जून, २०१८ अ वये शै िणक वष
२०१८-१९ म ये ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा महािव ालय या नावाने नवीन महािव ालय सु कर यास
मा यता िमळालेली आहे. यानसु ार जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/९४४/२०१८ िद.०२ जुल,ै २०१८ अ वये
ी साईबाबा महािव ालय हा वतं िवभाग सु कर यात आलेला असनू , याचा शभु ारंभ िद.१७.०७.२०१८
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रोजी पासनू झालेला आहे. शै िणक वष २०१८-१९ म ये ी साईबाबा महािव ालया या ती ही
अ यासशाखामं ये (कला, वािण य व िव ान) एकुण ३१६ िव ाथ िश ण घेत आहेत.
ी साईबाबा महािव ालयाचे शै िणक कामकाजासाठी िनयु ती स लागार डॉ.अ ण कंु भारे यांनी
िद.०७.०१.२०१९ रोजी दरु वनी ारे मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया, यांचे कायालयात झाले या
चचनसु ार ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड सचिलत
ी साईबाबा क या िव ा मिं दर व किन ठ
ं
महािव ालयाकडील, ी साईबाबा किन ठ महािव ालय, िशड हे ी साईबाबा महािव ालय, िशड शी सलं न
कर याचा ताव सादर कर याचे िनदश िदलेले आहेत. दो ही महािव ालयाचे एक ीकरण के यास
महािव ालयांचे कामकाजाम ये ससु ु ता येईल, असे न मत आहे.
ी साईबाबा किन ठ महािव ालय, िशड चे ी साईबाबा महािव ालय, िशड शी सल
ं नीकरण करणेस
मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेऊन, सदरचा ताव शासना या मा.िश ण उपसचं ालक/संचालक यांचेकडे
मा यतेसाठी पाठिवता येईल.
मागणी– तरी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड संचिलत ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व
किन ठ महािव ालयाकडील, किन ठ महािव ालय, ी साईबाबा महािव ालय, िशड शी सल
ं न करणेस मा यता
िमळणेस िवनंती.
िनणय .३७
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड सचिलत
ी साईबाबा क या िव ा
ं
मंिदर व किन ठ महािव ालयाकडील, किन ठ महािव ालय, ी साईबाबा महािव ालय, िशड शी संल न
कर यास मा यता दे यात आली. व तसा ताव मा.िश ण संचालक/उपसंचालक यांचेकडे मा यतेसाठी
पाठिव यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय / ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन ठ महािव ालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आजचे यव थापन सिमती सभेम ये मा.अ य महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले.
आय या वेळेचा
िवषय नं.२३, िनणय .३८ रा यातुन तसेच इतर रा यातुन वषभर पदया ी पायी चालत या दशनासाठी येत असतात.
िद.२२.१२.२०१८ रोजी मंबु ई येथील साईराम पालखी मंडळ, कांदीवली, मंबु ई या मंडळातील पायी चालणा या
साईभ ांना नािशक-िशड मागावर पांगरी गावाजवळ सायं.६.३० वा. मा ती ि व ट या वाहनाने धडक िद याने १९
साईभ जखमी झाले होते. जखमीमधील दोन भ ांना िस नर येथे व एका भ ास मंबु ई येथे उपचारासाठी पाठिव यात
आले होते. परंतु सदरचे तीनही साईभ मयत झा याचे समजते. उवरीत जखमीनां सं थानचे साईबाबा हॉि पटल म ये
ॲडिमट कर यात आले होते. यापैक अिवनाश अशोक पवार व अिनके त िदपक मेह े , रा.कांिदवली, मंबु ई हे दोन
साईभ णालयात दाखल कर यापवु च मयत झालेले होते.
अपघातात मयत झाले या साईभ ां या अिधकृ त वारसास सं थानतफ िवशेष बाब हणनू
येक .१ लाख
मदत शासनाचे मा यतेनतं र दे यासाठी सिव तर ताव पढु ील यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात यावा, असे
ठरले.
(कायवाही- लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .०१ ते ३८ सवानमु ते घे यात आले.
यानतं र दपु ारी ०३.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.
वा रीत/वा रीत/ीमती बल अ वाल (भा. .से.)
(सरु े श हावरे )
मु यकायकारी अिधकारी
अय
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड .
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