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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०५/२०२०
थळ- मा.िज हा यायालय,अहमदनगर

िदनांक ०४.०३.२०२०
वेळ- साय.ं ०४.०० वाजता

मा.उ च यायालय,मबंु ई खडं पीठ औरंगाबाद येथील जनिहत यािचका नं.१२०/२०१९ यावर िदनांक ०९/१०/२०१९ रोजी
मा. यायालयाने िदले या आदेशा वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड करीता िनयु के ले या मा.तदथ (Ad-hoc)
सिमतीची सभा बधु वार िदनांक ०४/०३/२०२० रोजी साय.ं ०४.०० वाजता मा.िज हा यायालय,अहमदनगर येथे आयोिजत करणेत
आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/२६५१/२०२०, िद.२५.०२.२०२० अ वये सव मा.सद यांना कळिवणेत आलेले होते.
यानसु ार सदरह सभा बधु वार िदनाक
ं ०४/०३/२०२० रोजी साय.ं ०४.०० वाजता मा.िज हा यायालय,अहमदनगर येथे सु
कर यात आली.
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.
१.
मा. या. ीकांत आणेकर, मख
ु िज हा व स यायािधश, अहमदनगर.
२.
मा. ी.अ ण ड गरे (भा. .से.) मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .
३.
मा. ी.िदलीप वामी, अ पर महसल
ु िवभागीय आयु , नािशक िवभाग, नािशक.
४.
मा. ीमती गीता िवण बनकर, सहा.धमादाय आयु , अहमदनगर.
सभे या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणेत आली.
यानंतर िवषयपि के वरील िवषयांवर चचा सु के ली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०१
सं थानम ये कं ाटदारामाफत कामावर असले या कं ाटी कमचा-यांना सं थान सेवेत कं ाटी प दतीने
िनयु आदेश देणेबाबत .. मा. मख
ु िज हा व स यायािधश, अहमदनगर (मा.तदथ सिमतीचे
सद य) यांचे िदनांक ०६ जानेवारी, २०२० रोजीचे प ाबाबत.
तावउपरो िवषयांस अनसु न, मा. मख
ु िज हा व स यायािधश, अहमदनगर (मा. तदथ सिमतीचे सद य) यांनी
यांचेकडील प मांक पीए/०३/२०२०, िदनांक ०६ जानेवारी, २०२० अ वये खालील माणे कळिवले आहे “ .. .. With reference to the subject noted above, my attention was invited to the
news published in daily newspaper “ Loksatta” dt. 04.01.2020. As per said news, 588
contractual employees, working in ShriSaibabaSansthan Trust have been issued with
regular appointment letters absorbing them in the employment of ShriSaibabaSansthan
Trust, Shirdi.
It is seen from order dt. 09.10.2019 passed in PIL No. 120 of 2019 between
UttamraoRambhajiShelkeVs The State of Maharashtra &ors., regularization of 2500
contractual employees is also one of the grounds agitated.
In the above background, it is clear as to why the ad-hoc Committee was bypassed
before issuing such appointment orders.
I hope that all important facts would be brought to the notice of the Committee in
this regard. ”
उपरो मा. मख
ु िज हा व स यायािधश, अहमदनगर ( मा. तदथ सिमती सद य) याच
ं े ा प ास
अनसु न िववेचना मक तपशील खालील माणे सादर करीत आहोत िवषयाची पवू पीठीका (अ-१) मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन याचं ेकडील ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड या आ थापनेवरील पदांचा आकृ तीबंध मंजरू करणेबाबतचे िदनांक ०७ ऑग , २००९ शासन
िनणयानुसार, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे आ थापनेवरील पदांचे आकृ तीबंधास,
हणजेच एकूण ४८२६ पदांना ( थायी २९०८ पदे + अ थायी १९१८ पदे) खालील अटीशत सअिधनराहनमा यतािदलेलीआहे. या अटी-शत चं ा थोड यात गोषवारा खालील माणे –
(०१) सिमतीने पदिनहाय सेवा वेश िनयम तयार करावेत व यास शासन मा यता यावी. तसेच सदर पदांवर
न याने िनयु ती करतांना सेवा वेश िनयमांचे काटेकोर पालन करणे आव यक राहील.
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(०२)

सेवा वेश िनयमामं ये येक पदांची शै िणक पा ता, जबाबदारी व कत ये ढोबळ मानाने िनि त
कर यात यावे. सेवा वेश िनयमामं ये पदो नतीची साखळी याबाबत प टपणे उ लेख असावा.
(०३) सदर पदावं र न याने िनयु ती करतानं ा सिमतीने सदर पदाच
ं ी आव यकता व अहता याबाबत िव तृत
िस दी देऊन सदर पदावं र पधा मक प र ा घेऊन िनयु ती करावी.
(०४) सेवा वेश िनयमांम ये वेतन ेणीचा उ लेख असावा.
(०५) आकृ तीबंधातील मंजरु पदांवर काम करणा-या कमचा-यांना शासना माणे िनवृ तीवेतन लागू असणार
नाही.
(०६) सिमतीला आकृ तीबंधाबाहेर जाऊन पद भरती करता येणार नाही.
(०७) सिमतीला कोण याही पदाचे पदनाम अथवा वेतन ेणी शासना या पुव मा यतेिशवाय बदलता येणार
नाही.
(०८) सिमतीने श यतो आकृ तीबधं ातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प दतीने भरावी. जेणक
े न
यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही.
(०९) आ थापनेवरील खच िसमीत कर यासाठी रा य शासना या अिधका-यांची आकृ तीबधं ाम ये िनि त
पदांवर तीिनयु तीने िनयु ती कर याची तरतदू ठे वावी.
(१०) तांि क पदे न याने भरतांना याच े ातील त ांचा िनवड ि येत समावेश असेल याची द ता
यावी.
(११) आकृ तीबंधातील पदांवर निवन कमचा-यांची िनयिमत पदावर िनयु ती झा यानंतर सदर कमचायांचाप रिव ाधीन कालावधी एक वषाचा असावा व याचे वेतन वेतन ेणीतील सु वाती या ट यावर
िनि त करावे.
(अ-२) यानंतर, मा. शासनाने िदनांक २५ स टबर, २०१४ रोजीचे शासन िनणयानुसार, सं थान सचं िलत ी
साईबाबा इिं लश िमिडयम कूल या शाळे या ाथिमक िवभागासाठी मु या यापक (एक पद) व ी
साईबाबा हॉ पीटलकरीता पर यजू िन ट (०१ पद) न याने समािव करणेस मा यता िदली.
(अ-३) यानंतर मा. शासनाने िदनांक १७ नो हबर, २०१७ चे प ानसु ार, सं थानकडील िविवध प यवहारास
अनसु न असे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां या सव
िवभागातील कामकाजाचा आढावा घेऊन वाढीव पदे मजं रू कर याचा सधु ा रत व एकि त
आकृ तीबधं ाचा ताव शासनास सादर करावा.
(अ-४) याच कालावधीत, ी साईबाबा इिं लश िमिडयम कूल, िशड कडील िव ाथ सं येत झालेली वाढ व
यामळ
ु े तुकडयां या सं येत झालेली वाढ ल ात घेऊन १० वाढीव सहा यक िश क पदांना मा यता
देणबे ाबतचा ताव मा यते तव सादर करणेत आलेला होता. यास अनसु न, मा. शासनाने िदनांक
२० िडसबर, २०१७ रोजीचे शासन िनणयानसु ार, सहायक िश क सवं गातील १० पदे िनमाण करणेस
मा यता िदलेलीआहे.
(अ-५) िदनांक ०७ ऑग , २००९ चे शासन िनणयानसु ार मंजूर आकृ तीबंधात, उपरो प र छे द अ-२ व अ५ म ये नमदू के ले या वाढीव पदांची मा यता िवचारात घेता,ं स या एकूण ४८३८ (४८२६+०२+१०) पदांचा
आकृ तीबंध मंजरू असनू , याम ये थायी पदे २९२० (२९०८+१२) + कं ाटी पदे १९१८ यांचा समावेश आहे.
(अ-६) दर यानचे कालावधीतत कालीनमा. यव थापन सिमतीचे िदनाक
ं १९ नो हबर, २०११ रोजीचे
सभेतील िनणय मांक ७६५ (२३) अ वये,सं थान शासनाकडील िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजीचे
प ा दारे , सं थानम ये माहे िडसबर, २००० पवू चे तसेच सन २००१ ते माहे िडसबर, २००५ अखेर पय त या
कालावधीत कॉ ॅ टसमाफत कं ाटी प दतीने कामावर असले या व स या काम करत असले या अकुशल८११ व कुशल-१०५ अशा एकूण ९१६ कं ाटी कामगारांना सं थान सेवेत िनयिमत नेमणक
ू ा देणसे मा यता
देणबे ाबतचा ताव मा. शासनाकडे सादर करणेत आला. सदरह मळ
तावावर मा. शासनाकडून िवचारणा
ू
करणेत आले या बाब वर वेळोवेळी अलािहदा प यवहार करणेत आलेला आहे.
(अ-७) त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेन,े सं थान शासनामाफत िदनांक ०८ िडसबर,२०११
रोजी सादर करणेत आले या (प र छे द अ-६ म ये नमदू के ले माणे) कं ाटी कमचा-यांना सं थान सेवते िनयिमत
नेमणक
ू ा देणे या तावाबाबत मा. मु यमं ी, महारा रा य याचं े अ य तेखाली िदनांक ०१ फे वु ारी, २०१८
रोजी मा. मु यमं ी यांचे शासक य िनवास थानात झाले या सं थान कामकाजासबं ंिधत आढावा बैठक चे
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इितवृ मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन याचं ेकडील प िदनाक
ं ०१ माच, २०१८ ( य ा िदनांक
०९ माच, २०१८ ) इकडील कायालयास ा झालेले होते.
उपरो िदनाक
ं ०१ फे वु ारी, २०१८ रोजीचे आढावा बैठक चे इितवृ ातील िवषय मांक ०४ ी
साईबाबा सं थान या कुशल व अकुशल ९१३ कमचा-यांना िनयिमत करणेबाबत यावर खालील माणे िनणय
घेणते आलेला आहे (०१)
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां या आकृ तीबंधातील कं ाटी पदांना थायी पदे हणनू
मा यता देणते यावी.
(०२) सदर पदांवरील पदभरती ि या राबिव यात यावी.
(०३) पदभरती येम ये ी साईबाबा सं थानमधील कामाचा अनभु व, यांचे कौश य आिण मागील सेवा
कालावधीस ाधा य दे यात यावे व यासाठी २५ गणु ेस व पात दे यात यावेत.
(अ-८) याच अनषु ंगाने मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचक
े डून िदनांक १२ स टबर,२०१८
रोजीचे प ाने असे कळिवणेत आले होते क ,
“.. .. (िदनांक ०१ फे वु ारी, २०१८ रोजीचे मा. मु यमं ी यां या आढावा बैठक तील िनणय
.०४)सदर िनणयानसु ार सं थान या आकृ तीबंधात सधु ारणा करणे आव यक आहे. या तव या अनषु गं ाने
सं थानमाफत यव थापन सिमती या मा यतेने सधु ा रत आकृ तीबंधाचा ताव शासन मा यतेसाठी सादर
कर यात यावा. ”
(अ-९) उपरो त त कालीन मा. मु यमं ी महोदय यांचे िनवास थानी िदनांक ०१ फे वु ारी, २०१८ रोजीचे
बैठक तील िनणयानुसार, कं ाटी पदे थायी पदांम ये पांतरीत झालेनतं र यावरील नेमणक
ु ांसाठी पदभरती
या कशी राबवावी याबाबत प ट िनदश देणते आलेले नाहीत. तसेच पदभरती ि येम ये कं ाटी कमचायांना कामाचा अनभु व, यांचे कौश य आिण मािगल सेवा कालावधीसाठी २५ गणु ेस देणते यावेत असे
कळिवले आहे, याबाबतही प टता नाही. तसेच सेवेतील आर णाबाबत ही प ता नाही. स या सं थानम ये
कायरत असणारे कं ाटी कमचा-यांपैक बहतांशी कमचारी हे ४३ वषापे ा जा त वयाचे आहेत, यामळ
ु े
पदभरती करतांना वयोमयादेचे िनकषात यांचा समावेश होणे श य नाही, यामळ
ु े यांना वयोमयादेत सटू ावी
िकंवा कसे तसेच सेवते ील आर ण याबाबत मा. शासन तराव न मागदशन िमळणेकामी सं थान शासनामाफत
िदनांक ०१ िडसबर,२०१८ अ वये िवनतं ी प देणते आलेले होते.
(अ-१०) यानंतर मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांनी िदनांक ३१ िडसबर, २०१८ ( ा िदनांक
१५ जानेवारी, २०१९) अ वये खालील माणे कळिवले होते १.
शासना या िदनांक १२ स टबर या (या िटपणीतील सदं भ मांक ०८) प ा वये कळिव यानसु ार ी
साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां या सन २००९ मधील मजं रू आकृ तीबधं ात १९१८ पदे
जी कायम व पी कं ाटी दाखिव यात आली आहेत या पदांपैक िकती पदानं ा थायी पदे हणनू
पांतरीत करणे आव यक आहे,
२.
यासाठी ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यांना िकती िव ीय भार येणार आहे,
३.
उपरो मु ां यासह यव थापन सिमती या मा यतेने आकृ तीबंधाचा ताव शासन मा यतेसाठी सादर
कर यात यावा.
(अ-११) सं थानम ये कमचारी कं ाटारामाफत कं ाटी प दतीने काम करत असलेले माहे िडसबर, २००० पवु चे
व सन २००१ ते २००५ अखेर पय त ढोबळमानाने ९१६ अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कमचा-यांना सं थान
सेवेत िनयिमत नेमणक
ु ा देणेबाबत ताव सादर करणेत आलेला आहे. या ९१६ कं ाटी कमचा-यांची मािहती
खालील माणे आहे त ाअ
अ. नं. तपशील
माहे िडसबर, २००० िद.२३ ऑग , २००४ िद.३१ िडसबर, २००५
पवु चे परंतु िद. २२
ते माहे िडसबर,
अखेर एकूणसं या
ऑग , २००४ अखेर २००५ अखेर सं या (३+४=५)
सं या
१
२
३
४
५
०१ तांि क कुशल कमचारी
०५२
०१६
०६८
०२ कुशल कमचारी
०३९
०१७
०५६
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०३
०४
०५

अकुशल कमचारी
कुशल सरु ा कमचारी
अकुशल सरु ा कमचारी
एकुण (१)

३५६
००४
१८४
६३५

११२
००१
०६१
२०७

४६८
००५
२४५
८४२

उपरो त ा अ व मळ
ू िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजी सादर के ले या तावातीलकमचा-यां या
सं येत खाली नमदू के ले या कारणामं ळ
ु े काही कं ाटी कमचारी कमी झालेने फरक पडलेला आहेत ाब
अ. नं. तपशील
माहे िडसबर, २००० िद.२३ ऑग , २००४ ते िद.३१ िडसबर,
पवु चे परंतु िद. २२ माहे िडसबर, २००५
२००५ अखेर
ऑग , २००४ अखेर अखेर कमी झालेली
एकूणकमी झालेली
कमी झालेली सं या सं या
सं या (३+४=५)
१
२
३
४
५
०१ काम सोडून गेलेले
४२
१२
५४
०२ मयत झालेले
१०
०१
११
०३ वयोमयादा ओलांड याने
०७
०१
०८
अिभलेख सापडत
०४
०४
०१
०५
नसलेले
०५ कमी के लेले
०३
०४
०७
एकुण (२)
६६
१९
८५
एकुण (त ा .०१+०२)
७०१
२२६
९२७
थोड यात, मळ
तावात नमदू के लेले ९१६ कमचारी अिधक नजरचक
ू
ु ने राहन गेलेले माहे िडसबर,
२००५ पवू चे ११ कमचारी असे िमळून एकूण ९२७ कं ाटी कमचारी आहेत / होते.
उपरो प र छे दांत नमदु के ले या िववेचनास आिण िवषयांिकत तावा या अनषु गं ाने कर यात
आले या प यवहारास अनसु न, या तावा बाबत करणेत आले या कायवाहीची स ःि थती खालील माणे
सिव तर नमदू के ली आहे.
िवषयाची स ःि थती (ब-१) िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजीचे तावा दारे , सं थानम ये माहे िडसबर, २००० पवू चे तसेच सन
२००१ ते माहे िडसबर, २००५ अखेर पय त या कालावधीत कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कं ाटी प दतीने
कामावर असले या व स या काम करत असले या अकुशल - ८११ व कुशल - १०५ अशा एकूण ९१६ कं ाटी
कामगारानं ा सं थान सेवते िनयिमत नेमणक
ू ा देणसे मा यता िमळणेसाठी ताव सादर करणेत आलेला होता.
या तावाचे अनषु गं ाने, उपरो प र छे द अ म ये नमदु के ले या सिव तर िववेचनास तसेच
सदं भािकंत प यवहारास अनसु न,मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांनी याच
ं ेकडील शासन िनणय
मांक सासिं व-२०१३ /२२/ . .७०/का.१६, िदनांक १७ स टबर, २०१९ अ वये शासन िनणय पा रत के लेला
आहे.
(ब-२) मा. शासनाने िदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजी “ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां या
आ थापनेवरील कं ाटी कमचा-यांना एकि त मािसक वेतन मंजरू कर याबाबत ” या शीषाखाली पा रत के ले या
शासन िनणयात खालील माणे नमदू करणेत आलेले आहे“ .. .. ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड येथे सन २००१ ते २००४या कालावधीत कं ाटी
प दतीने कामावर असले या व स या कायरत असले या ६३५कमचा-यांपैक कुशल कमचा-यांना दरमहा .
५,९१३/- ( . पाच हजार नऊशे तेरा फ ) व अकुशल कमचा-यांना दरमहा . ५,११३/- ( . पाच हजार एकशे
तेरा फ ) इतके मािसक एकि त वेतन िकंवा िकमान वेतन काय ानसु ार अनु ेय वेतन यापैक जे जा त असेल ते
वेतन देणसे मंजरु ी देऊन शासना या िद. ०७.०८.२००९ रोजी या शासन िनणया वये मंजरू के ले या
आकृ तीबंधातील कं ाटी पदावर िनयु दे यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ), अिधिनयम,
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२००४ मधील कलम १३ (४) व याखालील परंतक
ु ास अनसु न तसेच पढु ील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा
सं थान या यव थापन िनधीतनू अदा कर यास या शासन िनणया वये मा यता दे यात येत आहे.
उपरो माणे एकि त मािसक वेतन मजं रू कर यात येत असले तरी, सबं िं धत कमचा-याचा सं थान या
नोकरीत दजा (Status) हा कं ाटी कमचारी हणनू राहील. यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
यां याकडे कायम व पी नोकरी माग याचा ह क असणार नाही. ”
(ब-३) उपरो िववेचनानसु ार व सामा य शासन िवभागाकडील वेळोवेळी सादर करणेत आले या
कायालयीन िटपणीवरील आदेशानसु ार, िदनांक २३ मे, २०१९ रोजीचे कामगार िवभागाकडील िटपणी-वजाप ासोबत ा झाले या ६३५ कमचा-यांचे यादीनसु ार, याम ये समािव असणारे कं ाटी कमचा-यांचे सन
२००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४ अखेर हजर असलेले) मधील हजर िदवसांची तसेच यांनी
सादर के ले या कागदप ाचं ी पडताळणी क न खाली नमदू के ले माणे िनयु आदेश िदनांक ०२ जानेवारी,
२०२० अखेर पा रत करणेत आलेले आहेतत ा मांक ०१

अ.नं. तपशील
सं या
(अ) िदनांक २३ मे, २०१९ रोजी
कामगार िवभागाकडून ा
६३५
झाले या यादीतील कं ाटी
कमचा-यांची सं या
०१

यादीत एक नांव दोन वेळेस
००१
आलेले कं ाटी कमचारी

०२

यादीतील ६० वष वयोमान पणू
००१
के लेले कं ाटी कमचारी

०३

यादीतील मयत झालेले कं ाटी
००२
कमचारी

०४

यादीतील िदनांक २३ ऑग ,
००८
२००४ नंतरचे कं ाटी कमचारी

०५

यादीतील सतत
असणारे कमचारी

०६

यादीतील सन २००१ ते सन
२००४ (िद.२२/०८/२००४)
०१५
या कालावधीत कामावर
नसणारे कमचारी

(ब)
(क)

गैरहजर

००७

एकूण (अ.नं.०१ ते ०६)
०३४
पा रत करणेत आलेले आदेश
६०१
((अ) –(ब))

शेरा / कारण
-ी. रिवं भडांगे याचं े नांव यादीतील अ.नं.५० आिण अ.नं. ५४
वर ही आलेले आहे, यापैक यादीतील अ. न.ं ५० नसु ार िनयु
आदेश पा रत करणेत आलेला आहे.
ीमती पंचफुला राठोड (यादीतील अ.नं.०२) वयोमान ६० वष पणू
झा याने िनयु आदेश पा रत करणेत आलेला नाही.
ी. िदवेकर (यादीतील अ.नं.६०) व ी. कसबे (यादीतील
अ.नं.५६४) हे मयत अस या कारणाने िनयु आदेश पा रत
करणेत आलेले नाहीत.
सदरचे कं ाटी कमचारी हे िदनांक २३ ऑग , २००४ नंतर कं ाटी
कमचारी कं ाटदारामाफत कामावर हजर झालेले आहेत, यामळ
ु े
यांना िनयु आदेश देणते आलेले नाहीत. (यादीतील अ.न.ं
५७२, ५७४, ५७६, ५७७, ६३२, ६३३, ६३४ व ६३५ )
कामगार िवभागामाफत ०१ वषापे ा जा त तसेच ०१ वषाचे
आितल कालावधीत सतत गैरहजर असणारे एकूण २५ कं ाटी
कमचा-यांचे बाबतीत अलािहदा कायवाही सु आहे. या २५
कं ाटी कमचा-यांपैक तसेच या कं ाटी कमचा-यांची नांवे ६३५
कं ाटी कमचा-यांचे यादीत आहेत, परंतु स या कामावर हजर
नाहीत अशा कं ाटी कमचा-यांना िनयु आदेश पा रत करणेत
आलेले नाहीत (यादीतील अ.नं. ८९, १७२, २४०, ४९१, ५०४,
६०० व ६११)
कामगार िवभागाकडून ा झाले या यादीतील सन २००१ ते सन
२००४ या कालावधीत हजर नसणारे / कामावर नसणारे परंतु माहे
िडसबर, २००० पवु कामावर हजर असणारे कमचारी. (यादीतील
अ.नं.३, ४, ९, २७, ४८, ८२, ८४, १०५, ११४, ११६, १२२,
१२९, १४९ व १६९)
-िदनांक २३ मे, २०१९ रोजी कामगार िवभागाकडून ा झाले या
यादीतील ६०१ पा कमचा-यांना आदेश पा रत करणेत आले.
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(ड)

यादीत समािव आहेत परंतु
िनयु आदेश वीकारले नाही ००३
असे कमचारी

(इ)

िनयु आदेश वीका न सेवेत
जू झालेले एकूण कं ाटी
५९८
कमचारी
एकूण (क-ड)

कामगार िवभागाकडून ा झाले यायादीनसु ार हजर िदवस व
कागदप ांची पडताळणी क न िनयु आदेश पा रत करणेत
आलेले होते परंतु काही कारणा तव िनयु आदेश वीकारले
नाहीत असे कमचारी (यादीतील अ.नं.७६, ९० व ५३३ )
कामगार िवभागाकडून ा झाले या यादीतील कं ाटी कमचा-यांचे
सन २००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४ अखेर
कामावर असलेले) या कालावधीतील हजर िदवस आिण
कागदप ांची पडताळणी क न िनयु आदेश पा रत करणेत
आलेले असनू , सदर कमचारी सेवेत जू झाले आहेत.

(ब-४) उपरो प र छे द ब-३मधील, त ा मांक ०१(इ)म ये नमदु के ले माणे, कं ाटी कमचा-यांना पा रत
करणेत आले या िनयु आदेशातील कमचा-यांचा िवभागा माणे व कारानसु ार (कुशल / अकुशल कं ाटी
कमचारी) यानसु ार थोड यात गोषवारा खालील माणे त ा मांक ०२
अ.
नं .
०१

िनयु
आदेश वीका न कं ाटी कमचारी
सेवेत जू झालेले कं ाटी कुशल अकुशल एकुण
कमचारी
५९८
०८७
५११
५९८

त ा मांक ०३
अ.नं. िवभागाचे नांव
1
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१

2
सामा य शासन िवभाग
जनसंपक िवभाग
लेखाशाखा
मािहती तं ान िवभाग
मंिदर िवभाग
काशने िवभाग
आरो य िवभाग
संर ण िवभाग
फायर अॅ ड से टी िवभाग
बांधकाम िवभाग
पाणीपुरवठा िवभाग
बगीचा िवभाग
िव तु िवभाग
मेकॅिनकल िवभाग
विन ेपण िवभाग
सीसीटी ही कं ोल सेल
साईबाबा भ िनवास थान िवभाग
साई साद िनवास थान िवभाग
दारावती भ िनवास थान िवभाग
ी साई आ म िवभाग
ी साई धमशाळा

कं ाटी कमचारी
कुशल
अकुशल
3
4
०१
०६
०१
०४
१०
०२
०२
०२
०१
२५
०१
०२
०२
९०
०२
१४३
००
०४
०४
००
०५
०२
००
०३
१४
०२
०३
०२
०३
००
०१
०४
००
१४
०१
१०
०२
०१
००
०४
०१
०१
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कं ाटी कमचारी
पु ष
ी एकुण
५६३

०३५ ५९८

कं ाटी कमचारी
एकुण
पु ष
ी
(3+4)=5 6
7
०७
०७
००
०५
०५
००
१२
१२
००
०४
०३
०१
२६
२६
००
०३
०३
००
९२
८५
०७
१४५
१३५ १०
०४
०४
००
०४
०४
००
०७
०७
००
०३
०२
०१
१६
१६
००
०५
०५
००
०३
०३
००
०५
०५
००
१४
१४
००
११
११
००
०३
०३
००
०४
०४
००
०२
०२
००

एकुण
(6+7)=8
०७
०५
१२
०४
२६
०३
९२
१४५
०४
०४
०७
०३
१६
०५
०३
०५
१४
११
०३
०४
०२
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२२
२३
२४
२५
२७
२८
२९
३०
३१
३२

ी साई सादालय
कॅ ि टन िवभाग
लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग
भांडार िवभाग
वाहन िवभाग
मबंु ई कायालय
ी साईबाबा इिं लश िमिडयम कूल
ी साईबाबा क या िव ा मिं दर व किन
महािव ालय
ी साईनाथ णालय
ी साईबाबा हॉ पीटल
एकूण

०२
०२
०१
००
१३
००
०४
०१

७७
३६
०७
०१
०३
०१
०३
०२

७९
३८
०८
०१
१६
०१
०७
०३

७६
३८
०८
०१
१६
०१
०२
०३

०३
००
००
००
००
००
०५
००

७९
३८
०८
०१
१६
०१
०७
०३

०६
०४
८७

२३
३७
५११

२९
४१
५९८

२४
३८
५६३

०५
०३
३५

२९
४१
५९८

(ब-५) उपरो प र छे द ब-३ मधील त ा मांक ०१/ अ. नं. ०४म ये नमदू यादीतील जे कमचारी
िदनांक २३ ऑग , २००४ नतं र कामावर हजर झालेले आहेत, अशा ०८ कं ाटी कमचा-यांचे िनयु आदेश
लिं बत ठे वणेत आलेले आहेत. या सव ०८ कं ाटी कमचा-यांना कागदप े पडताळणीची सधं ी देणते येत असनू ,
यांना कामगार िवभागासह, या कमचा-यांनी या- या िवभागात काम के लेले आहे अशा िवभागातील उपल ध
कागदप े पडताळणीकामी उपल ध क न देणते येत आहे.
या ०८ कं ाटी कमचा-यांपैक , जे कं ाटी कमचारी हे सन २००१ ते सन २००४ (िद.२२/०८/२००४)
या कालावधीत हजर असतील व यांची कागदप ाचं ी पडताळणी पणू होईल यांना िविहत शासक य प दतीने /
मा यतेने िनयु आदेश पा रत करणेत येतील.
(ब-६) उपरो प र छे द ब-३ मधील त ा मांक ०१/ अ. न.ं ०५ म ये जे कमचारी सतत गैरहजर
आहेत अशा ०७ कं ाटी कमचारी यांचे िनयु आदेश लंिबत ठे वणेत आलेले आहेत.
या ०७ कं ाटी कमचा-यांपैक काही कं ाटी कमचा-यांचा समावेश हा कामगार िवभागामाफत ०१
वषापे ा जा त तसेच ०१ वषाचे आितल कालावधीत सतत गैरहजर असणारे एकूण २५ कं ाटी कमचा-यांम ये
आहे. याबाबत कामगार िवभागामाफत शासक य तराव न अलािहदाकायवाही सु असनू , याबाबतचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे (मा. तदथ सिमतीचे) सभेपढु े िवचाराथ तथा िनणयाथ सादर करणेत आलेला
आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे (मा. तदथ सिमतीचे) सकारा मक िनणयानंतरच, या ०७ कं ाटी कमचायांपैक जे कमचारी पा होतील आिण जे सन २००१ ते सन २००४ (िद.२२/८/२००४ अखेर) कामावर हजर
असतील, यांचे कागदप ाचं ी यथोचीत पडताळणी क न यांना िविहत शासक य प दतीने / मा यतेने िनयु
आदेश पा रत करणेत येतील.
(ब-७) उपरो प र छे द ब-३ मधील त ा मांक ०१/ अ. नं. ०६ म ये कामगार िवभागाकडून ा
झाले या यादीतील सन २००१ ते सन २००४ (िद.२२/०८/२००४अखेर) या कालावधीत हजर नसणारे /
कामावर नसणारे असे १५ कं ाटी कमचारी यांचे िनयु आदेश कागदप ाचं ी पडताळणी व पतू ता पणू होईपावेतो
लंिबत ठे वणेत आलेले आहेत.
या सव १५ कं ाटी कमचा-यांना कागदप े पडताळणीची संधी देणेत येत असनू , यांना कामगार
िवभागासह, या कमचा-यांनी या- या िवभागात काम के लेले आहे अशा िवभागातील उपल ध कागदप े
पडताळणीकामी उपल ध क न देणेत येत आहे.
या १५ कं ाटी कमचा-यांपैक , जे कं ाटी कमचारी हे सन २००१ ते सन २००४ (िद.२२/०८/२००४)
या कालावधीत हजर असतील व यांची कागदप ाचं ी पडताळणी पणू होईल यानं ा िविहत शासक य प दतीने/
मा यतेने िनयु आदेश पा रत करणेत येतील.
तसेच या कं ाटी कमचा-यांपैक जे कमचारी सन २००१ पवू हणजेच माहे िडसबर, २००० पवू
कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत सं थान सेवेत असतील, यांचेबाबतीत िवषयािं कत मळ
तावास अनसु न
ू
सकारा मक िवचार होणेकामी तसेच मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन याच
ं ेकडील िदनांक १७ स टबर,
२०१९ रोजीचे आदेशात दु ती होणेकामी मा. शासनाकडे ताव सादर करावा लागेल.
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(ब-८) या यित र , िदनांक २३ मे, २०१९ रोजी कामगार िवभागाकडून ा झाले या यादीत
समावेश नसलेले परंतु सन २००१ ते सन २००४ याकालावधीत कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कामावर
असणारे अनेक कं ाटी कमचारी िनयु आदेश िमळणेकामी शासनाकडे िवनतं ी अज करीत आहेत.
शासनाकडे ा झालेले सबं िं धत कं ाटी कमचा-यांचे अज कामगार िवभागाकडे पडताळणीकामी पाठिवणेत
येत आहेत. या सबं ंिधत कारणा तव ा होणारे सव कं ाटी कमचा-यांचे अज एकि त क न, याबाबतचा वतं
सिव तर ताव कामगार िवभागामाफत अलािहदा सादर करणेत येत आहे.
मा. तदथ सिमती सद य याचं े प ाबाबत (क) उपरो िवषयांस अनसु न, मा. मख
ु िज हा व स यायािधश, अहमदनगर ( मा.तदथ सिमती सद य)
यांचेकडील िदनांक ०६ जानेवारी,२०२० रोजीचे प ातील बाब बाबत िववेचना मक तपशील-वजा-मािहती
खालील माणे सादर करीत आहोत त ा मांक ०४
मा. मख
ु िज हा यायािधश, अहमदनगर
अ.नं. तथा मा. तदथ सिमती सद य यांचे प ातील तपशील-वजा-मािहती
तपशील
०१ With reference to the subject noted ०१. उपरो िवषयांस अनसु न, सं थानम ये कं ाटी कमचारी
above, my attention was invited to कं ाटदारामाफत सन २००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग ,
the news published in daily २००४) अखेर कायरत असणारे कुशल / अकुशल ६०१ कं ाटी
newspaper “ Loksatta” dt. कमचा-यांना आदेश मांक एसएसएस/ सा शा / आ था /
04.01.2020. As per said news, 588 २२०० / २०२०, िदनांक ०२ जानेवारी, २०२० अ वये कं ाटी
contractual employees, working in प दतीने ११ मिह याच
ं े कालावधीसाठी कं ाटी कमचारी हणनू
Shri Saibaba Sansthan Trust have िनयु आदेश पा रत करणेत आलेले आहेत.
been issued with regular ०२. या सबं ंिधत कं ाटी कमचा-यांना देणते आले या िनयु
appointment letters absorbing them आदेशांम ये अट / बाब मांक ०४ म ये मा. शासनाचे िदनांक
in the employment of Shri Saibaba १७ स टबर, २०१९ मधील अटी-शत नसु ार, “.. ..सबं ंिधत
कं ाटी कमचा-याचा सं थान या नोकरीतील दजा
Sansthan Trust, Shirdi.
(Status) हा कं ाटी कमचारी हणून राहील. यास ी
साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां याकडे
कायम व पी नोकरी माग याचा ह क असणार नाही. ”
०३. या सबं िं धत कमचा-यांना सं थानचे िनयिमत सेवेत /
कायम कमचारी हणनू सामावून घेणेत आलेले
नाही.उपरो अटीनसु ार कं ाटी कमचारी हणनू च सामावनू
घेणते आलेले आहे.
०२ It is seen from order dt. 09.10.2019 मा. यव थापन सिमतीने २६ फे वु ारी, २०१९ रोजीचे सभेत
passed in PIL No. 120 of 2019 २५०० कं ाटी कमचा-यांना सं थान सेवेत सामावनू घेणबे ाबत
between Uttamrao Rambhaji Shelke िनणय घेतलेला आहे. परंतु मा. उ च यायालय, खंडपीठ
Vs The State of Maharashtra & ors., औरंगाबाद यांचे यायालयात दाखल झाले या जनिहत
regularization of 2500 contractual यािचके म ये याबाबत हरकत घेणते आ याने सदरह तावावरची
employees is also one of the grounds कायवाही अ ाप लंिबत आहे.
agitated.
०३ In the above background, it is clear ०१. िवषयांिकत मळ
ताव हा त कालीन मा. यव थापन
ू
as to why the ad-hoc Committee was सिमतीचे िदनाक
ं १९ नो हबर, २०११ रोजीचे सभेतील िनणय
bypassed before issuing such मांक ७६५(२३) अ वये, जा. . एसएसएस / वशी-७अ /
appointment orders.
४६०१ / २०११, िदनांक ०८ िडसबर, २०११ अ वये मा. िवधी
व याय िवभाग, महारा शासन याच
ं ेकडेस सादर करणेत
आलेला होता.
०२. सदर तावाबाबत मा. शासन तरावर सं थान
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०४

यव थापनामाफत वर नमदु के ले माणे वेळोवेळी पाठपरु ावा
करणेत आला.
०३. उपरो
तावास अनसु न, मा. िवधी व याय िवभाग,
महारा शासन यांनी सं थानचे आ थापनेवरील कं ाटी कमचायांना एकि त मािसक वेतन मजं रू करणेबाबतचा यांचेकडील
शासन िनणय मांक सासंिव-२०१३ / २२ / . .७०/का.१६,
िदनांक १७ स टबर, २०१९ पा रत के ला.
०४. उपरो सव बाबी या िविहत प दतीने पणू झा याने तसेच
मा. शासनाने मंजरु ी िद याने, शासन िनणयातील अटी-शत नसु ार
सन २००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४) सं थान
शासनामाफत संबंिधत सव कमचा-यांचे कागदप ांची
पडताळणी क न पा ६०१ कमचा-यांना कं ाटी कमचारी हणनू
िनयु आदेश पा रत करणेत आलेले आहेत.
०५. वर नमदु के लेली सव कायवाही ही त कालीन मा.
यव थापन सिमतीचे िनणयानसु ार, मा. शासनाने मा यता
िदलेनंतर सं थानचे शासन तरावर पणू करणेत आले या
आहेत, याम ये मा. तदथ सिमतीस टाळ याचा कुठलाही हेतू
नाही.
०६.िवषयांिकत तावाचे अनषु गं ाने मा. िवधी व याय िवभाग,
महारा शासन याच
ं ेकडील शासन िनणय मांक सासिं व२०१३/२२/ . .७०/का-१६, िदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजी
पा रत के लेला आदेश (शासन िनणय) हा सामा य शासन
िवभाग (मागासवग क ) याच
ं ेकडील िदनांक ३१ ऑ टोबर,
२०१९ चे मजं रू िटपणीनसु ार, मा. तदथ सिमतीचे िदनांक ०४
िडसबर, २०१९ रोजीचे सभेत िवषय न.ं १६ – शासन िनणय व
प रप के याचं े वाचनया शीषाखाली अवलोकनाथ सादर करणेत
आलेला होता. मा.तदथ सिमतीनेिदनांक ०४ िडसबर,
२०१९रोजीचे सभेतीलिनणय मांक ५७५अ वये,शासनाकडून
ा झाले या उपरो शासन िनणयाचे वाचन क न न द घे यात
आली, असा िनणय पा रत के लेला आहे.
०७.तसेच वर नमदु के लेला घटना माचे अवलोकन करता,ं मा.
तदथ सिमतीचा िदनांक ०४ िडसबर, २०१९ रोजीचा उपरो
िदनांक ०४ िडसबर, २०१९ रोजीचा िनणय मांक ५७५ हा
सामा य शासन िवभागाकडे िदनांक १९ िडसबर, २०१९ रोजी
कायवाहीसाठी ा झालेनंतरच, शासक य तरावर संपणू बाबी
पणू क न, हणजेच िदनांक ०२ जानेवारी, २०२० रोजी एकूण
६०१ कमचा-यांना कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी हणनू च
िनयु आदेश पा रत करणेत आलेले आहेत.
I hope that all important facts would वर नमदु के ले या सव बाबी व याबाबतचा पतू ता अहवाल मा.
be brought to the notice of the तदथ सिमतीचे सभेपढु े न द घेणसे ाठी सादर करणेत येत आहे.
Committee in this regard.
मा. मख
ु िज हा व स यायािधश, अहमदनगर (मा. तदथ सिमतीचे सद य) यानं ी याच
ं े िदनाक
ं ०६
जानेवारी, २०२० रोजीचे प ा वये, सं थानम ये कं ाटदारामाफत कामावर असले या कं ाटी कमचा-यांना,
सं थान सेवेत कं ाटी प दतीने िनयु देणक
े ामी करणेत आले या कायवाही या अनषु गं ाने घेतले या
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आ ेपांबाबत उपरो व तिु थतीदशक अहवाल मा. तदथ सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ सादर करणेत येत
आहे.
िनणय .१६४ यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी अ यासपुवक सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc)
सिमतीचे सभेसमोर ठे व यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही-सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०२
ी. रघुनाथ भागाजी आहेर, उपकायकारी अिभयतं ा,बांधकाम िवभाग यांना देणेत आले या कारणे
दाखवा नोटीसीचे िद.११.०१.२०२० रोजीचे खुलाशाबाबत.
तावअ) िवषयाची पवू िपठीका:- ी.आर.बी.आहेर हे ी साईबाबा सं थानम ये उप कायकारी अिभयतं ा (बाधं काम)
या पदावर कायरत असनु , यांचेकडेस िद.१९.१२.२०१८ पासनु .कायकारी अिभयंता या पदाचा अित र त
कायभार देणते आलेला आहे. यांचे अख यारीतील बांधकाम िवभागाने ी साई सादालय इमारतीचे छतास
बसिव यात आलेले जुने खराब झालेले पॉलीकाब नेट िशट काढून याऐवजी नवीन िशट बसिवणे कामाचे अिं तम
देयक र कम .२२,६५,४६०/- मा मंजुर होऊन यापैक िन वळ देय र कम .४,२०,६५५/- मा ठे केदार यांना
आदा करणेस मंजुरी देणबे ाबत मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.०४.१२.२०१९ रोजीचे सभेपढु े ताव सादर
के लेला होता.
उपरो त िद.०४.१२.२०१९ चे सभेतील िनणय ं .४८७ अ वये, “ ी साई सादालय इमारतीचे छतास
बसिव यात आलेले जनु े खराब झालेले पॉलीकाब नेट िशट काढून याऐवजी नवीन िशट बसिवणेचे काम पणु
करणेसाठी करारना यानसु ार ठे केदार टॉ वट आिकटे चरल सोलुश स,नवी मंबु ई यांना िद.२०.०३.२०१९ अखेर
मदु त होती. य ात ठे केदार यांनी िद.१६.०५.२०१९ रोजी सदरचे काम पणु के ले आहे. ठे केदार यांना काम पणु
करणेस एकुण १०२ िदवस िवलंब झालेला आहे.ई-िनिवदेतील अटी शत म ये कामास िवलंब झा यास ित िदन
र कम .५००/- मा दंड हणनू आकार यात येईल अशी तरतुद आहे. यामळ
ु े सदर कामाचे एकुण िबलाची
र कम .२२,६५,४६०/- मा पैक िन ाळ देय र कम .४,२०,६४४/- मधनु दंडाची र कम .५१,०००/(५००x१०२) वजा क न उवरीत र कम .३,६९,६५५/-मा सदर कामाचे ठे केदार टॉ वट आिकटे चरल
सालुश स,नवी मंबु ई यांना अदा करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच सदरचे कामास िवलबं झा याने दडं ाची र कम वसल
ु करणेबाबत उपरो त तावात नमदु न
के याब ल मु य कायकारी अिधकारी यांनी सबं धीतांवर यो य ती कारवाई करावी, असे ठरले.”
उपरो त मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िनणयानसु ार ी.आर.बी. आहेर, .कायकारी अिभयतं ा (मळ
ु
पदनाम उप कायकारी अिभयतं ा, बाधं काम िवभाग) यांना जा.न.ं एसएसएस/सा शा/वशी-िश त/२१५९/२०१९
िद.३०-१२-२०१९ अ वये कारणे दाखवा नोटीस काढून, यांचा लेखी खल
ु ासा मागिवणेत आला होता.
(ब)
यास अनसु न ी.आर.बी. आहेर यानं ी िद.११.०१.२०२० रोजीचा लेखी खल
ु ासा मा.मु य कायकारी
अिधकारी याचं ेकडे सादर के ला असनू , यात यांनी,खालील माणे व तुि थती नमदु के ली आहे:“िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िन. .५५७ अ वये ी साई सादालय
इमारतीस निवन पॉलीकाब नेट िशट बसिव याचे काम ठे केदार टॉ वट आिकटे चरल सोलूश स, नवी मंबु ई
यांचेकडून र कम पये ३७,०३,६२०/- मा र कमेस क न घे यास मा यता दे यात आली होती. यानसु ार
इकडील जा.न.ं २८४७/२०१८ िद.१४/०९/२०१८ अ वये कायादेश दे यात आला होता. सदरह काम पणू
करणेसाठी िद.२०/०३/२०१९ अखेर (अखेर ०६ मिहने) मदू त देणेत आलेली होती. य ात ठे केदार यांनी
िद.१६/०५/२०१९ रोजी सदरचे काम पणू के ले. िदले या मदु तीपे ा ठे केदार यांना १०२ िदवसांचा वाढीव
कालावधी लागला होता. ठे केदार यांनी िदनांक २२/०७/२०१९ रोजी सदरह कामाचे दसु रे रिनगं िबलाची मागणी
के ली असता इकडील िवभागाचे िदनांक ०५/१०/२०१९ िबल रपोटनसु ार िनिवदाशत माणे ठे केदार यांचे
िबलातून कामाचे िवलंबापोटी दडं हणनू र कम ५१,०००/- मा र कम कपात क न ठे केदार यांना सदरह
िबलापोटी र कम ९,६३,४३०/- मा अदा कर यात आली होती.
ठे केदार यांनी यांचे िद.१०.०७.२०१९ रोजीचे प ा वये १० एम एम जाड पॉलीकाब नेट िशटचे
मटेरीअल परु वठा करणेसाठी िवलंब झालेला अस याने सदरह काम पणू करणेसाठी िवलंब झाला असनू या
कामासाठी मला दंड आकारणी करणेत येऊ नये अशी िवनतं ी के ली होती.
ी साई सादालय इमारतीचे छतास बसिव यात आलेले जनु े खराब झालेले पॉलीकाब नेट िशट काढून
याऐवजी नवीन िशट बसिवणे कामाचे अिं तम देयक र कम . २२,६५,४६०/- मा मंजूर होऊन यापैक िन वळ
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देय र कम . ४,२०,६५५/- मा ठे केदार यांना आदा करणेस मजं रु ी देणबे ाबात मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०४/१२/२०१७ रोजीचे सभेपढु े सादर के ला होता. यावर सदरह सभेत वरील माणे िनणय . ४८७ समं त
झालेला आहे.
माझे रजे या कालावधीत ी. डी.एम. देसाई, उप अिभयतं ा यानं ी िदनांक २६/१०/२०१९ रोजी ठे केदार
यांचे अिं तम िबल देणबे ाबत तसेच सदरह कामास िद.१६/०५/२०१९ अखेर मदू तवाढ मंजरू होऊन िबल अदा
करणेस मा यता िमळणेकामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर करणेकामी िटपणी सादर के ली
असता सदरह िटपणीवर मा. उप मु य कायकारी अिधकारी यांनी “सदर काम मदु तीत पणू झा याचे िदसनू येत
नाही तरी मदु तवाढ देणक
े ामी तसेच दडं आकारणी या संदभात िवषय मा. यव थापन सिमतीपढु े ठे ऊन यामधील
िनणयानुसार िबल आदा करावे िकंवा कसे यावर िनणय घेणे यो य राहील असे मत आहे.” असा शेरा न दिवला
आहे. परंतू ठे केदार यांचेकडून दडं ाची र कम ही दसु रे अॅड हा स िबलाम येच वसल
ु कर यात आली होती. सदरह
तावात िवलंबापोटी होणा-या दडं ाचे रकमेचा उ लेख के लेला नाही. तथापी ठे केदार यांना सदरचे काम पणू
करणेस एकूण १०२ िदवसांचा िवलंब झा याचे नमदू के ले होते. तसेच ठे केदार यांना िद. १६/०५/२०१९ अखेर
मदू तवाढ मंजूर होणेबाबत तािवत करणेत आले आहे.
िदनांक १७/१०/२०२० रोजीचे आदेशा वये माझा .कायकारी अिभयंता या पदाचा कायभार
ी डी.एम. देसाई याचं ेकडे दे यात आला होता. सदर माझे रजा कालावधीत किन ठ अिभयंता, उप अिभयंता तथा
.कायकारी अिभयतं ा यांचमे ाफत वर नमदू िद.२६/१०/२०१९ रोजीचा ताव सादर के लेला आहे. सदरह
कामाचे यापवु अदा कर यात आले या ि तीय रिनगं िबलातनू िद.०५/१०/२०१९ रोजी या मंजरू िटपणी नसु ार
१०२ िदवसा या िवलंबापोटी .५०० ित िदन या माणे .५१,००० इतक र कम कपात कर यात आली आहे.
तरी मी संपणु ामािणकपणा व सेवेशी एकिन ठता कायम राखली आहे. तसेच राखत आहे.
याचबरोबर माझे िनयं णाखाली सं थान या सव कमचा-यांचा ामािणकपणा आिण सेवेशी एकिन ठता कायम
राहील याची काळजी घेत आहे. वर नमदू व तुि थती – तथा- खल
ु ा याव न असे िदसनू येईल क , मी माझे
कामात टाळाटाळ, हलगज पणा अथवा िन काळजीपणा के लेला नाही. साईभ तानं ा चांग या कारची सिु वधा
िमळावी यासाठी मी सात याने व ामािणकपणे य न करीत आहे. तसेच उपरो त ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड सेवा (वतणक
ू ) िवनीयम २०१३ चे कलम ३ (१ व २ ) चे उ लंघन के लेले नाही हे
न पणे नमूद करतो. तरी मला कुठलेही शासन कर यात येऊ नये व वरील सदं िभय नोटीस िनकाली काढ यात
यावी ही िवनतं ी.” असे हटले आहे.
(क) गैरवतनात दोषी असले या कमचा यांस ी साईबाबा सं थान िव त यव था,(िशड ) सेवा (िश त
आिण अपील) िविनयम,२०१३ करण ३ कलम ५ अ वये िकरकोळ दडं ा मक कारवाया अतं गत(१)
ठपका ठे वणे,
(२)
पदो नती रोखणे,
(३)
याने हयगय,िकंवा आदेश भगं या कारणामळ
ु े सं थानाचे आिथक नक
ु सान के ले अस यास ते
यां या वेतनातनू वसल
ू करणे.
(४)
वेतनावाढी रोखनु धरणे,
(५)
िविनिद कालावधीसाठी वेतना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करणे आिण अशा
घटी या कालावधीत सं थाना या कमचा याला वेतनवाढ िमळे ल िकंवा कसे आिण असा
कालावधी समा झा यानतं र या या वेतनवाढी लांबणीवर टाक यावर अशा घटीचा
प रणाम होईल िकंवा नाही या सबं धं ी पढु ील िनदश देण,े
(६)
समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सेवे या खाल या ट यात घट करणे,सवसामा यपणे
याचा अथ सं थाना या कमचा या या समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सेवा यामधील
पदो नतीवरील ितबंध असा होतो,तेथनू या या थानात घट होईल तसेच सं थाना या
कमचा याची समय ेणीतील वेतन ेणी,पद िकंवा सेवेत या थानातनू आिण सेवा ये तेतनु
घट झाली या थानात िकंवा सेवा ये तेत पनु थापना कोण या अटीवर होइल यासंबंधी
पढु ील िनदश िदली जातील िकंवा नाही.
मोठया दंडा मक कारवाया अतं गत(७)
स ची सेवा िनवृ ी,
(८)
सेवेतून काढून टाकणे िकंवा बडतफ करणे,
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मा कोणतेही अिधकृ त काम कर यासाठी रे णा िकंवा बि स हणनू कायदेशीर
मोबद या यित र सं थाना या कमचा याने कोण याही य कडून अथ क लाभ ि वकार के याचा
आरोप िस द झाला तर खडं (७) िकंवा (८) म ये नमदु के लेली दडं ा मक कारवाई लादली जाऊ शकते.
वरील िश ेपैक एक िश ा देणचे ी तरतदू आहे.
(ड)
ी.रघनु ाथ भागाजी आहेर, उप कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग यांना मा.तदथ (Ad-hoc)
सिमतीचे िनणयानुसार कारणे दाखवा नोटीस दे यात आलेली होती. यास अनसु न ी.आहेर यांनी
िद.११/०१/२०२० रोजीचा लेखी खल
ु ासा सादर के लेला असनु , िदनांक िद.१७/१०/२०१९ रोजीचे आदेशा वये
. कायकारी अिभयंता या पदाचा कायभार ी डी.एम. देसाई यांचेकडे दे यात आला होता. सदर माझे रजा
कालावधीत किन ठ अिभयंता, उप अिभयंता तथा . कायकारी अिभयतं ा यांचमे ाफत वर नमूद
िद.२६/१०/२०१९ रोजीचा ताव सादर के लेला आहे. सदरह कामाचे यापवु अदा कर यात आले या ि तीय
रिनगं िबलातनू िद.०५/१०/२०१९ रोजी या मंजरू िटपणी नसु ार १०२ िदवसा या िवलंबापोटी .५०० ित िदन
या माणे .५१,०००/- इतक र कम कपात कर यात आली आहे असे नमदु आहे.सोबत, करारना यानसु ार
ठे केदार टॉ वट आिकटे चरल सोलुश स,नवी मबंु ई याचेकडुन .५१,०००/- इतका दंड वसल
ु के लेची
संदभािकंत िद.०५.१०.२०१९ रोजीचे बांधकाम िवभागाकडील िटपणीची छायांिकत त अवलोकनाथ जोडली
आहे.
ी.आहेर यानं ा उपरो त मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िनणयानुसार दे यात आलेली कारणे दाखवा
नोटीस व यांनी िद.११.०१.२०२० रोजीचा सादर के लेला लेखी खल
ु ासा याबाबत सामा य शासन शाखा
(वशी-िश त) िवभागामाफत िद.२३.०१.२०२० रोजी िटपणी सादर करणेत आलेली होती.सदरचे िटपणीवर
मा.मु य कायकारी अिधकारी यांनी, व तुि थती तदथ सिमतीस कळवा,असे िनदश िदलेले आहेत. यानसु ार
सदरचा व तिु थती दशक अहवाल ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे अवलोकनाथ तथा यथायो य
िनणया तव सादर.
िनणय .१६५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.रघुनाथ भागाजी आहेर, उपकायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग यांना
दे यात आले या कारणे दाखवा नोटीसबाबत यांनी िदले या खुलाशाचे अवलोकन कर यात येऊन,
सदर खुलासा मा य कर यात आला.
(कायवाही-सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०३
ी साईबाबा मंिदर िशड दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील ESS (Electrical Substation)
इमारतीचे बांधकामाकरीता मंजुर रेखांकनात ॲमेिनटी पेस हणून दि ण-पुव कोप यात (गेट न.ं ०२
समोर) दशिवलेली स ह न.ं २/४,३/१ व ३/७ मधील १२७५ चौ.िमटर जागा ठे केदार यांना उपल ध क न
देणेबाबत तसेच कने ट ग कॉरीडॉरचे कामासाठी स या कायरत असलेला Electrical Transformer
थलांतरीत करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसु ार सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िनयोग पढु ील सव
िकंवा यापैक कोण याही एक योजनासाठी कर यात येईल :(क). मंिदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
ताव:- साई साद नं. 01, साई साद नं. 02 तसेच जुने सादालय या इमारती पाडून यािठकाणी
साईभ ांकरीता नवीन दशन लाईन कॉ ले स बांध याचे काम ठे केदार मे. भानू कं शन, मंबु ई यांना बांधकाम
िवभागामाफत दे यात आलेले आहे. ठे केदार मे. भानू कं शन, मंबु ई यांना बांधकाम िवभागामाफत दे यात
आले या कामाम ये साईभ ांकरीता बांध यात येत असले या या नवीन दशन लाईन कॉ ले समधील
वातानक
ु ू िलत यं णा, लाईट ग यं णेकरीता सदर या कामाम ये निवन सब टेशन व जनरे टर म बांध यात येणार
असनू याम ये 1500 के . ही. ए. मतेचे 03 नग ा सफॉमर तसेच महारा रा य वीज िवतरण कंपनीचा वीज
परु वठा खंडीत झा यानतं र पयायी वीज परु वठ्याकरीता 750 के हीए मतेचे 03 नग िडझेल जनरे टर सेट,
यिु बकल पॅनल
े तसेच मेन पॅनल
े चा समावेश के लेला आहे.
01). िदनांक 17-02-2018 रोजी साईभ ांकरीता बांध यात येणा-या नवीन दशन लाईन कॉ ले स
कामाबाबत मा. अ य साहेब यांचे अ य तेखाली झाले या आढावा बैठक म ये निवन दशन रांग
कॉ ले स या िव तु लोडकरीता बसिव यात येणारे 750 के हीए मतेचे 03 नग िडझेल जनरे टर सेटची मता
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मिं दर व मिं दर परीसरातील स या या लोडकरीता कमी पडणार अस याने या 3 नग 750 के हीए या जनसेट
यित र जादा 1010 के हीए मतेचे दोन जनरे टर सेट (ए. एम. एफ. पॅनेलसहीत) व मेन िड ी यश
े
ु न पॅनल
वतं खरे दी कर याची ि या राबिव यात यावी तसेच या 1010 के हीए मतेचे दोन जनरे टर सेटसाठी (ए. एम.
एफ. पॅनल
े सहीत) व मेन िड ी यश
ु न पॅनेलकरीता स या बाधं यात येणा-या निवन दशन लाईन कॉ ले स या
निवन जनरे टर मम ये वरील 750 के हीए मतेचे 03 नग िडझेल जनरे टर सेट यित र जादा बांधकाम
कर याबाबत मा. अ य साहेब यांनी िनदश िदलेले आहेत.
यानंतर िदनांक 04-04-2019 रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी साहेब यांचे के िबनम ये नवीन दशन
लाईन कॉ ले स कामाकरीता िमट ग़ आयोिजत कर यात आलेली होती. सदर या िमट ग़करीता आिकटे ट
मे.माथरू ॲ ड कापरे असो., नवी िद ली, ठे केदार मे. भानू कं शन, मंबु ई तसेच िव तु िवभागाचे उप कायकारी
अिभयंता तसेच बांधकाम िवभागाचे अिधकारी उपि थत होते. यावेळी झाले या चचम ये नवीन दशन लाईन
कॉ ले स कामामधील निवन सब टेशन व जनरे टर मचे बांधकाम तातडीने सु करणेबाबत आिकटे ट मे.माथरू
ॲ ड कापरे असो., नवी िद ली यांना िनदश दे यात आलेले होते. यास अनसु न तसेच िदनांक 17-02-2018
रोजी मा. अ य साहेब यांनी िदले या िनदशानसु ार आिकटे ट मे.माथरू ॲ ड कापरे असो., नवी िद ली यांनी
िदनांक 13-04-2019 रोजी या ई-मेल ारे तयार के लेले निवन सब टेशन व जनरे टर मचे ॉईग़ं पाठिवलेले होते.
सदर या ॉईगम
ं ये आिकटे ट मे.माथरू ॲ ड कापरे असो., नवी िद ली यांनी 1500 के . ही. ए. मतेचे 03 नग
ा सफॉमर, 750 के हीए मतेचे 03 नग िडझेल जनरे टर सेट, यिु बकल पॅनेल तसेच मेन पॅनल
े सोबतच
मा. अ य साहेब यांनी िदले या आदेशानुसार मंिदर व मंिदर परीसरातील वाढीव लोडकरीता सं थानमाफत
खरे दी कर यात येणा-या निवन 1010 के . ही. ए. मतेचे दोन जनरे टर सेटकरीता फाऊंडेशनची यव था तसेच
मेन पॅनेलकरीता जागा सोडलेली असनू सदर या ॉईग़ला
ं मा यता देणबे ाबत आिकटे ट मे.माथरू ॲ ड कापरे
असो., नवी िद ली यांनी कळिवलेले होते. जेणक
े न ठे केदार मे. भानू कं शन, मंबु ई यांना निवन सब टेशन व
जनरे टर मचे बांधकाम सु करता येईल.
तसेच आिकटे ट मे.माथरू ॲ ड कापरे असो.,नवी िद ली यांनी पाठिवले या उपरो ई-मेलम ये
"मंिदर व मंिदर परीसरातील लोडकरीता निवन 1010 के हीए मतेचे दोन जनरे टर सेट, इले ीक पॅनल
े , के बल
इ यादी अनषु ंिगक काम हे निवन दशन लाईन कामाचे ठे केदार मे. भानू कं शन, मंबु ई यां या कोपम ये
नस याकारणाने मिं दर व मिं दर परीसरातील लोडकरीता निवन 1010 के हीए मतेचे दोन जनरे टर सेट, इले ीक
पॅनल
े , के बल इ यादी अनषु िं गक कामाकरीता िव तु िवभागामाफत टडर ि या राबिव यात येऊन आ थािपत
कर यात यावे िकंवा मे.भानू कं शन, मबंु ई यांना कायादेश दे यात येऊन यां यामाफत सदरचे निवन 1010
के हीए मतेचे दोन जनरे टर सेट, इले ीक पॅनल
े ,के बल इ यादी अनषु िं गक कामे कर यात यावे" असे कळिवलेले
होते.
02). परंतू दर यान या काळात बाधं काम िवभाग यांचे जा. न.ं एसएसएसटी/बाधं काम/35/2019
िदनांक 06-07-2019 रोजीचे प ानसु ार िनयोजीत ी साईबाबा मिं दर दशन रांग इमारत बाधं काम क पातील
ESS (Electrical substation) इमारतीचे बाधं कामाकरीता मजं रु रे खांकन ॲमेिनटी पेस हणनू दि ण-पवू
कोप-यात (गेट न.ं ०२ समोर) दशिवलेली स ह न.ं 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ. िमटर जागा ठे केदार यांना
उपल ध क न देणबे ाबतचे तावावर मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक 06-06-2019 रोजी झाले या सभेतील
खालील माणे आय या वेळेचा िवषय न.ं 15 िनणय . 272 संमत झालेला असनू यावर सिव तर चचा होऊन,
ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील ESS (Electrical substation) इमारतीचे
बांधकामाकरीता मंजरु रे खांकन ॲमेिनटी पेस हणनू दि ण-पवू कोप-यात (गेट न.ं ०२ समोर) दशिवलेली स ह
नं. 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ. िमटर जागा सदर बांधकामाचे ठे केदार यांना इले ीकल सब टेशनचे
बांधकामासाठी उपल ध क न देणबे ाबत सं थानचे िव तु िवभागाने तपासणी क न कायवाही करावी,असे ठरले
असनू िव तु िवभागामाफत पढु ील कायवाही कर यात यावी व याबाबतची स ि थती बांधकाम िवभाग, िवधी
िवभाग व मालम ा िवभागास अवगत करणेबाबत बांधकाम िवभागाने कळिवलेले होते. यानसु ार िव तु
िवभागामाफत िदनांक 30-07-2019 रोजी या िटपणीनसु ार खालील माणे कायवाही कर यात आलेली होती.
यानुसार अ). ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील ESS (Electrical
substation) इमारतीचे बांधकामाकरीता मंजरु रे खांकन ॲमेिनटी पेस हणनू दि ण-पवू कोप-यात (गेट न.ं ०२
समोर) दशिवलेली स ह नं. 2/4,3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ.िमटर जागेमधील स या असलेले वकशॉप तातडीने
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िश ट करणेकरीता मेकॅिनकल िवभागास जा.न.ं एसएसएसटी/िव तु /1145/2019 िद.10-08-2019 रोजी प
पाठिव यात आलेले होते.
ब).
साईभ ाक
ं रीता बाधं यात येत असले या ी साईबाबा मिं दर दशन रांग इमारत बाधं काम क पातील
ESS (Electrical substation) इमारतीचे बाधं कामाकरीता मजं रु रे खांकन ॲमेिनटी पेस हणनू दि ण-पवू
कोप-यात (गेट न.ं ०२ समोर) दशिवलेली स ह न.ं 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ.िमटर जागेम ये निवन
सब टेशन व जनरे टर म बांध याबाबत,
तसेच
क).
मंिदर व मंिदर परीसरातील लोडकरीता निवन 1010 के हीए मतेचे दोन जनरे टर सेट, इले ीक
पॅनल
े ,के बल इ यादी अनषु ंिगक कामाकरीता वतं ई-िनिवदा तयार करणेकरीता आिकटे ट मे.माथरू ॲ ड कापरे
असो., नवी िद ली यांना उपरो संदभ .07 नसु ार प पाठिव यात आलेले होते. परंतू याबाबत अ ापपयत
कोणतीही कायवाही झालेली नाही.
स या असले या सब टेशन व जनरे टर ममधील मेन पॅनल
े मधनू समाधी मंिदर व मंिदर परीसरातील सव
मंिदरे , चावडी, दारकामाई, गु थान, िदि त वाडा, सभा मंडप, यिु झयम हॉल, शांतुिनवास व भ िनवासमधील
सव कायालय तसेच चारही दशन हॉल, िपपं ळवाडी रोडवरील दशनलाईन शेड, साईनाथ छाया इमारत, सेवाधाम
इमारत, साईिनवास अितथीगृह इमारत, मु य भांडार, सल
ु भ शौचालय इमारत, साईउ ान इमारत, मंगल
कायालय, शांितिनके तन इमारत इ यादी सव इमारत करीता िवज परु वठा कर याकरीता के बल टाक यात आले या
आहेत. यामळ
ु े ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील ESS (Electrical substation)
इमारतीचे बांधकामाकरीता मंजरु रे खांकन ॲमेिनटी पेस हणनू दि ण-पवू कोप-यात (गेट नं.०२ समोर)
दशिवलेली स ह नं. 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ. िमटर जागा ठे केदार यांना उपल ध क न देणक
े रीता
स या या जागेवर असलेले वकशॉप तातडीने दसु -या जागेत िश ट करावे लागणार आहे. तसेच दि ण-पवू कोपयात (गेट न.ं ०२ समोर) स ह न.ं 2/4, 3/1 व 3/7 मधील काही भागाम ये स या असलेले सब टेशन कायाि वत
आहे.
यामळ
ु े सदरचे सब टेशन िश ट करणे अगोदर ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत बांधकाम
क पातील ESS (Electrical substation) इमारतीचे बांधकामाकरीता मंजरु रे खांकन ॲमेिनटी पेस हणनू
दि ण-पवू कोप-यात (गेट न.ं ०२ समोर) दशिवलेली स ह नं. 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ.िमटर
जागेमधील मोक या जागेम ये सब टेशनचे काम सु कर यात येऊन जसजसे सब टेशनचे काम पणु होत जाईल
तसतसे स या कायाि वत असले या सब टेशनमधील एक एक के बल, पॅनेल निवन सब टेशन मम ये िश ट
करता येईल.
03). िद.04-07-2019 रोजी मा. यव थापन सिमतीचे सभेत आय या वेळेचा िवषय न.ं 29 िनणय .372
अ वये खालील माणे िनणय झालेला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.26-02-2019 रोजीचे सभेतील िनणय . 163 म ये िद.06-06-2019 रोजीचे सभेत
कर यात आले या दु यांबाबत आजचे सभेम ये सिव तर चचा होऊन, सदरचा िनणय स ि थती म ये र
कर यात यावा असे ठरले. तसेच मौजे िशड मोफत स ह न.ं 1 मधील 30 गंठु े मधील अित मण धारकांबाबत
एस.एल.पी.न.ं 28596-28597 / 2017 मा.सव च यायालयाने िद.25-07-2018 रोजी आदेश क न िनकाली
काढले आहे. याबाबत अ य व सिमती सद य अॅड.मोहन जयकर, डॉ.राज िसहं यांनी महारा रा याचे
अॅड होके ट जनरल मा. ी.आशतु ोष कंु भकोणी यांचे समवेत चचा क न यांचा लेखी अिभ ाय ा त झा यानंतर
सदर अिभ ायासह ताव यव थापन सिमतीसमोर सादर कर यात यावा असे ठरले.
04). यानंतर बांधकाम िवभाग यांनी िदनांक 17-10-2019 रोजी सादर के ले या िटपणीनसु ार मु ा . 01).
मा. अ य साहेब यांनी िदनांक 21-08-2019 रोजी या सभे या वेळी ESS (Electrical substation)
इमारतीचे बांधकाम भख
ु ंडाचे उ र ह ीलगत साईिनवास इमारतीचे समोर िनयोिजत सांडपाणी ि या सयं ालगत
करणेसाठी ताव सादर करणेबाबत मौिखक सचु ना िदली असून यानुसार िनयोजीत ESS (Electrical
substation) इमारतीचे बांधकाम मंजरु रे खांकनात दशिवले या ॲमेिनटी पेसऐवजी सोबतचे मसदु ा रेखांकनात
दशिवले माणे भख
ु ंडाचे उ र ह ीलगत करणेबाबत सं थानचे िव तु िवभागाने तांि क ससु ा यता (Technical
Feasibility) तपासनू यांचा अिभ ाय सादर करणेबाबत कळिवलेले आहे. तसेच मु ा . 02). कने ट ग
कॉरीडॉरचे कामासाठी स या कायरत असलेला Electrical Transformer बाजचू े मेकॅिनकल िवभागाचे
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वकशॉप शेडचे िठकाणी थलातं रीत करणेबाबत सं थानचे िव तु िवभागामाफत खचाचे अदं ाजप कासह
सिव तर ताव सादर करणेबाबत कळिवलेले आहे.
याबाबत बाधं काम िवभाग यांनी िदनांक 17-10-2019 रोजी सादर के ले या िटपणीतील मु ा . 01 व
मु ा . 02 नसु ार कायवाही करावी असे िनदश या िटपणीवर ा त झाले असनू यानसु ार िव तु िवभागाचा
अिभ ाय खालील माणे आहे.
मु ा . 01). िनयोजीत ESS (Electrical substation) इमारतीचे बांधकाम मंजरु रे खांकनात
दशिवले या ॲमेिनटी पेसऐवजी सोबतचे मसदु ा रे खांकनात दशिवले माणे भख
ु ंडाचे उ र ह ीलगत करणेबाबत
तांि क ससु ा यता (Technical Feasibility) तपासनू यांचा अिभ ाय खालील माणे:अ).
िनयोजीत ESS (Electrical substation) इमारतीचे बांधकाम हे मंजरु रे खांकनात दशिवले या
ॲमेिनटी पेसऐवजी सोबतचे मसदु ा रे खांकनात दशिवले माणे भख
ु डं ाचे उ र ह ीलगत जर करावयाचे असेल तर
निवन सब टेशन या जागे या िठकाणी महारा रा य िवज िवतरण कंपनीचा 11 के . ही. स लाय हा जवळ
नस याने लांब अतं राव न भिु मगत के बलकरीता आर. सी. सी. मु पाईप अथवा चमधनू 11 के . ही. स लाय
आणावा लागेल. यामळ
ु े एच. टी. के बलचा तसेच आर. सी. सी. मु पाईप अथवा चचा खच वाढू शकतो.
ब).
रे खांकनात दशिवले या िठकाणी भख
ु ंडाचे उ र ह ीलगत िनयोिजत सांडपाणी क प अस याने तसेच
स या जुना से टी टॅकं अस यामळ
ु े यािठकाणी गॅस तयार होत अस याने कं ोल ि वचेस ऑन / ऑफ होते
वेळेस पाक झा यास आग लाग याची श यता नाकारता येणार नाही. तसेच शॉट सक टमळ
े चा फोट
ु े पॅनल
हो याची श यता नाकारता येत नाही.
क).
स या असले या सब टेशन व जनरे टर ममधील पॅनल
े मधनू समाधी मंिदर व मंिदर परीसरातील सव
मंिदरे , चावडी, दारकामाई, गु थान, िदि त वाडा, सभामंडप, यिु झयम हॉल, शांितिनवास व भ िनवास
इमारतीमधील सव ऑिफसेस तसेच चारही दशन हॉल, िपंपळवाडी रोडवरील दशन लाईन शेड, साईनाथ छाया
इमारत, सेवाधाम इमारत, साईिनवास अितथीगृह इमारत, मु य भांडार, सल
ु भ शौचालय इमारत, साईउ ान
इमारत, मंगल कायालय इमारत, शांितिनके तन इमारत इ यादी इमारत या वीज परु वठाकरीता के बल टाक यात
आले या आहेत. परंतू जर सदरचे सब टेशन व जनरे टर म रे खांकनात दशिवले या िठकाणी िश ट के ले तर
उपरो िठकाण या इमारत करीता टाक यात आले या के बलला जॉईटं मा न निवन िठकाणी या या लागतील.
यामळ
ु े जु या सब टेशनपासनू भख
ु डं ा या उ तर ह ी लगत या निवन सब टेशनपयत के बल टाका या लागतील.
यामळ
ु े के बलचा खच वाढू शकतो.
ड)
स या असले या सब टेशन व जनरे टर ममधील पॅनल
े मधनू समाधी मिं दर व मिं दर परीसरातील सव
मिं दरे , चावडी, दारकामाई, गु थान, िदि त वाडा, सभामडं प, यिु झयम हॉल, शािं तिनवास व भ िनवास
इमारतीमधील सव ऑिफसेस तसेच चारही दशन हॉल, िपपं ळवाडी रोडवरील दशन लाईन शेड, साईनाथ छाया
इमारत, सेवाधाम इमारत, साईिनवास अितथीगृह इमारत, मु य भांडार, सल
ु भ शौचालय इमारत, साईउ ान
इमारत, मगं ल कायालय इमारत, शािं तिनके तन इमारत इ यादी इमारत या वीज परु वठाकरीता टाक यात आले या
के बल ा रे खांकनात दशिवले या (भख
ु डं ा या उ तर ह ी लगत) िठकाण या सब टेशन व जनरे टर मपयत
नेणक
े रीता के बल च बांधावी लागणार आहे. यामळ
ु े के बल चचाही खच वाढू शकतो.
ई).
स या असले या सब टेशन व जनरे टर मपासनू भख
ु ंडा या उ तर ह ी लगत या निवन सब टेशनपयत
के बल टाक यास के बलचे अतं र वाढू शकते. के बलचे अतं र वाढ यामळ
ु े हो टेज ॉप होऊन करंट वाढेल.
यामळ
ु े साई मंिदरात हो टेजचा ॉ लेम िनमाण होऊ शकतो. तसेच हो टेज ॉपमुळे के बल गरम होतील
याच माणे करंट वाढून मेन पॅनलमधील मेनि वचेस गरम होतील व यामळ
ु े शॉटसक टचा धोका िनमाण होऊ
शकतो.
फ).
स या असले या सब टेशन व जनरे टर मपासनू भख
ु ंडा या उ तर ह ी लगत या निवन सब टेशनपयत
के बल टाक यास के बलचे अतं र वाढू शकते. के बलचे अतं र वाढ यामळ
ु े हो टेज ॉप होऊन करंट वाढेल.
हो टेज ॉपमळ
ु े ए. सी. यं णा, संगणक, िव तु उपकरणे यांना परु े से हो टेज न िमळा यास या यं णा
यवि थत काम देऊ शकणार नाही.
भ).
बांधकाम िवभागा या िदनांक 17-10-2019 रोजी या िटपणीनसु ार ी साईबाबा मंिदर दशन रांग
इमारत बांधकाम क पातील ESS (Electrical substation) इमारतीचे बांधकामाकरीता मंजरु रे खांकन
ॲमेिनटी पेस हणनू दि ण-पवू कोप-यात (गेट न.ं ०२ समोर) दशिवलेली स ह न.ं 2/4, 3/1 व 3/7 मधील
1275 चौ. िमटर जागेऐवजी सदरील ESS (Electrical substation) इमारतीचे बांधकाम भख
ु ंडाचे उ र
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ह ीलगत साईिनवास इमारतीचे समोर िनयोिजत सांडपाणी ि या सयं ालगत करावयाचे झा यास यासाठी
थम मा. तदथ सिमतीची मा यता घेऊन सधु ारीत रे खाक
ं नास िशड नगरपच
ं ायत, िशड व आव यकता
भास यास महारा शासनाची मजं रु ी यावी लागणार आहे. यामळ
ु े सदर या कायवाहीस वेळ लाग याची
श यता आहे.
ज).
ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील ESS (Electrical substation)
इमारतीचे बांधकामाकरीता मंजरु रे खांकन ॲमेिनटी पेस हणनू दशिवलेली दि ण-पवू कोप-यात (गेट न.ं ०२
समोर) स ह नं. 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ. िमटर जागेम ये सदरचे सब टेशन व जनरे टर मचे बांधकाम
झा यास सरु ि तते या ीने तसेच सदरचे िठकाण हे रोडलगत अस याने काही अपघाती घटना घड यास
याकरीता अ नीशमन वगैरे यं णेसाठी उ म राहील. तसेच सदरची जागा ही समाधी मंिदर व मंिदर परीसरातील
सव मंिदरे , चावडी, दारकामाई, गु थान, िदि त वाडा, सभामंडप, यिु झयम हॉल, शांितिनवास व भ िनवास
इमारतीमधील सव ऑिफसेस तसेच चारही दशन हॉल, िपंपळवाडी रोडवरील दशन लाईन शेड, साईनाथ छाया
इमारत, सेवाधाम इमारत, साईिनवास अितथीगृह इमारत, मु य भांडार, सल
ु भ शौचालय इमारत, साईउ ान
इमारत, मंगल कायालय इमारत, शांितिनके तन इमारत तसेच न याने बांधकाम सु असले या निवन दशन रांग
इमारत क पा या म यावत भागात येत अस याने सदर या इमारत या मटेन सकरीता तसेच तातडी या
कामाक
ं रीता वरीत संबंिधत थळी पोहोचणे श य होणार आहे.
यामळ
ु े उपरो कारणांमळ
ु े सदरील ESS (Electrical substation) इमारतीचे बांधकाम भख
ु ंडाचे
उ र ह ीलगत साईिनवास इमारतीचे समोर िनयोिजत सांडपाणी ि या सयं ालगत करणेऐवजी मा. यव थापन
सिमतीचे िदनांक 06-06-2019 रोजी झाले या सभेतील आय या वेळेचा िवषय नं. 15 िनणय . 272 अ वये
ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील ESS (Electrical substation) इमारतीचे
बांधकामाकरीता मंजरु रे खांकन ॲमेिनटी पेस हणनू दि ण-पवू कोप-यात (गेट न.ं ०२ समोर) दशिवलेली स ह
नं. 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ. िमटर जागेम ये निवन सब टेशन व जनरे टर म बांधणे यो य राहील, असे
वाटते.
मु ा . 02). कने ट ग कॉरीडॉरचे कामासाठी स या कायरत असलेला Electrical Transformer
बाजचू े मेकॅिनकल िवभागाचे वकशॉप शेडचे िठकाणी थलांतरीत करणेबाबत सं थानचे िव तु िवभागामाफत
खचाचे अदं ाजप कासह सिव तर ताव सादर करणेबाबत अिभ ाय खालील माणे:निवन दशन लाईन कॉरीडॉर मागाम ये मिं दर व मिं दर परीसराकरीता वीज परु वठ्यासाठी असलेले
ा सफॉमर, यिु बकल पॅनेल, टु पोल चर येत अस याने सदरील ा सफॉमर, यिु बकल पॅनल
े , टु पोल
चर इ यादी के बल वकसहीत िश ट ग करणे कामाचे अदं ाजप क मे. ीम भानू कं शन ा. िल., मबंु ई
यांनी सं थान या बाधं काम िवभागाकडे िदलेले असनू सदरील कामा या खचाची र कम .20,41,876.24
इतक र कम बाधं काम िवभागाने िदनांक 17-10-2019 रोजी या िटपणीसोबत पाठिवले या कागदप ानसु ार
कळिवलेली आहे. परंतु ठे केदार मे. ीम भानू कं शन ा. िल., मबंु ई यांनी बाधं काम िवभागामाफत सं थानला
सादर के लेले अदं ाजप क अपणु असनू िश ट ग करा या लागणा-या कामाचा िव तु िवभागामाफत तयार
कर यात आले या सधु ारीत अदं ाजप काचा तपिशल पढु ील माणे आहे.
Sr. No.
C.S.R. No.
PART A:- NEW WORK
01)

7-3-5

02)

7-6-7

03)

7-5-16

04)

16-5-9

05)

9-2-2

06)

9-1-5

Description

Qty.

Rate

Amount

Supplying , erecting & terminating 3 x 185 sq. mm. aluminium 11 kV(E),
XLPE armoured cable on wall/ceiling or laid in provided trench / pipe in
an approved manner as per specification no. CBHT

200
Mtr.

1700.00

3,40,000.00

150
Mtrs.

619.00

0,92,850.00

06
Nos.

15775.00

0,94,650.00

24
Mtrs

1440.00

0,34,560.00

105
Kgs.

733.00

0,76,965.00

14
Nos.

12173.00

1,70,422.00

Supplying & laying (including excavation) 25 cm dia RCC Hume pipe of
standard thickness at required depth up to 90 cms. Below road / ground
surface, for covering provided cable & necessary back filling with light
ramming to make the road/ground surface as it was (Except bitumen
carpet).
Providing and erecting Heat shrinkable outdoor termination kit for 11 kV
(UE)/ 22 kV ( E ) XLPE HT cable 3x120 to 185 sq. mm. with necessary
material as per specification no. CB-JT/HT
Supplying and erecting ISI mark GI pipe 100 mm dia. ‘B’ class at
position with accessories complete. Specification no. CW-PLB/GP.
Supplying and erecting copper strip of required size used for earthing on
wall and/or any other purpose with necessary copper clamps fixed on
wall painted with bituminous paint in an approved manner with joints
required. As per specification no. EA-EP.
Supply, Installation, Testing and commissioning of maintenance free
earthing comprising of Electrode of 17.2 mm diameter Low Carbon
Steel with 250 micron molecular copper bonded earthing rod of Length
3m along with 25 kg Carbon based environment friendly back fill ground
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enhancing compound required to fill up the excavated earth with
required quantity complete. Specification no. EA-MOBI
Supplying and erecting GI strip of required size used for earthing on wall
and/or any other purpose with necessary copper clamps fixed on wall
350
07)
9-2-3
191.00
painted with bituminous paint in an approved manner with joints
Kgs
required. As per specification no. EA-EP.
Supplying and erecting 11kV, 630A, vacuum circuit breaker of required
01
08)
5-9-8
rating, on provided MS channels / trench / foundation as per
509592.00
Each
specification no SW-HTS / VCB
Making transformer plinth (1.5 x 1.5 x 1.5) m in size with necessary
excavation in ground with 150 mm. thick M- 10 PCC at the bottom and
top and 250 mm. thick, burnt brick wall constructed at periphery and
01
09)
16-3-1
12983.00
remaining hollow portion shall be filled with 40mm hard broken
Each
aggregate. External surface duly plastered by 12 mm thick including
watering etc complete.
Making cement concrete foundation including excavation (60 x 60 x
4
10)
16-3-7
150) cm deep in 1:3:6 cement concrete, (20 to 25) mm stone metal with
5400.00
Cu. Mtr
necessary curing and finishing complete.(for stay).
11)
Non CSR
Installation of 1000 KVA Transformer
01Each
15000.00
Supplying, erecting & terminating XLPE armoured cable 3½ core 240
sq. mm. aluminium conductor with continuous 12.97 sq. mm. (8 SWG)
250
12)
7-1-23
1164.00
G.I. earth wire complete erected with glands & lugs, on wall / trusses /
Mtrs.
pole or laid in provided trench/ pipe as per specification no. CB-LT/AL
Supplying & erecting Siemens type brass cable glands for 3½ core 240
13)
7-7-11
10 Nos.
313.50
sq. mm. for XLPE armoured cable as per specification no. CB-GL
Supplying, erecting, testing, commissioning 11 KV HT metering cubical
(compact type) approved by MSEDCL/licensee fabricated with 2 mm
(14 SWG) M.S. sheets with supporting angle and channel, painted with
powder coating / epoxy paint of required shade copper bus bar size
25x6 mm electronic security lock and heavy duty mechanical lock, with
counter meter for measuring no of times the opening of doors, top side
01
137119.0
14)
6-4-2
cover (CT,PT cover) interlock with meter doors, epoxy coated 3 nos CT
Each
0
having required ratio between 75/5 A to 100/5 A, VA10,class0.2S,
11000/V3/110/V3 VA 50, class 0.2 epoxy terminal block suitable for
provided trivector meter, and provision for incoming and outgoing cables
etc. complete duly tested by licensee with necessary test certificates
and erected on provided plinth/ cc foundation
Supplying & erecting crimping type aluminium lugs for cable 240 sq.
40
15)
7-10-10
75.00
mm. complete as per specification no. CB-CL/AL
Nos.
Supplying and erecting rolled steel joist (girder) pole 100 x 116 mm (23
11
16)
8-1-12
kg/m) with provided base plate in provided foundation as per
1361.00
Mtrs.
specification no. OH-PL/RSJ
Making cement concrete foundation in 1:2:4 cement concrete with
05
17)
16-3-5
foundation bolts and nuts complete. (cost of wooden box is included)
Cu.
4485.00
(for pumps).
Mtrs.
Supplying and erecting porcelain disc type insulator with necessary
03
18)
8-6-6
hardware suitable for 11kV line, complete as per specification no. OH1042.00
Nos.
INS/DI
Supplying and erecting G.I. fly stay set for pole including straining
01
19)
8-7-3
screw, G.l. stay wire, 7/10 SWG (for to 15mtr. long) with pole clamp,
1836.00
Nos
made of 50 x 6 mm MS flat, complete erected on provided RSJ pole.
20)
Non CSR
Reinforcement Steel for Beam
0.3 Ton
66000.00
Providing & constructing (inclusive excavation) Brick Masonry Work (9"
Brick Work) Inspection chamber 75x75x90cm internal side with 75 mm
thick RCC cover, filling of screened sand & smooth internal plaster etc.
08
21)
Non CSR
5000.00
including watering, streaking joint on expand faces, rocking at joint on
Nos.
exposed face & watering complete & cleaning the site by removing
debris and making the site good.
Total Amount of Part A Rs.:PART B:- SHIFTING AND DISMENTALING
01)
Non C. S. R.
Shifting of 1000 KVATransformer
01Job
10000.00
02)
Non C. S. R.
Dismentaling of Cubical Panel
01Job
5000.00
03)
Non C. S. R.
Dismentaling of 11 KV Line
01Job
3000.00
04)
Non C. S. R.
Dismentaling of Existing DP Structure
01Job
10000.00
05)
Non C. S. R.
Dismentaling of RSJ Pole
02Nos.
3000.00
Total Amount of Part B Rs.:PART C:- LIASONING
01)
Non C. S. R.
Elecrical Inspector Office and MSEDCL Liasoning Charges
01Job
50000.00
Total Amount of Part C Rs.:Total Amount (A+B+C) Rs.:
GST 18 % Rs.:Net Amount Rs.:Round Up Rs.:-

0,66,850.00

5,09,592.00

0,12,983.00

0,21,600.00
0,15,000.00
2,91,000.00
0,03,135.00

1,37,119.00

0,03,000.00
0,14,971.00
0,22,425.00
0,03,126.00
0,01,836.00
0,19,800.00

0,40,000.00

19,71,884.00
10,000.00
05,000.00
03,000.00
10,000.00
06,000.00
34,000.00
50,000.00
50,000.00
20,55,884.00
03,70,059.12
24,25,943.12
24,25,943.00

उपरो माणे निवन दशन लाईन कॉरीडॉर मागाम ये मिं दर व मिं दर परीसराकरीता वीज परु वठ्यासाठी
असलेले ा सफॉमर, यिु बकल पॅनेल, टु पोल चर येत अस याने सदरील ा सफॉमर, यिु बकल पॅनल
े , टु
पोल
चर इ यादी के बल वकसहीत ता परु या व पात िश ट ग करणे कामाकरीता अदं ाजे र कम
.24,25,943/- इतका खच येणे अपेि त आहे. परंतू याच कामासाठी ठे केदार मे. ीम भानू कं शन ा. िल.,
मंबु ई यांनी सं थान या बांधकाम िवभागाकडे िदले या अदं ाजप काची र कम .20,41,876.24 इतक
कळिवलेली असनू याम ये खालील माणे टृ ी आढळून आले या आहेत.
01). ठे केदार मे. ीम भानू कं शन ा. िल., मंबु ई यांनी सादर के ले या अदं ाजप काम ये कॉरीडॉर
मागाम ये येणारी महारा रा य िवज िवतरण कंपनीची 11 के . ही. मतेची उ च दाबाची ओ हरहेड लाईन
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काढून उ च दाबाची के बल भिु मगत करणेकरीता सहा इचं ी हाफ राऊंड आर. सी. सी. मु पाईप दशिव यात
आलेला आहे. परंतू सदर या पाईपमधनू जनु ी के बल खराब झा यास व भिव यात आणखी एखादी निवन के बल
टाकावयाची ठर यास हाफ राऊंड आर. सी. सी. मु पाईपमळ
ु े के बल टाकता येणार नाही. तसेच हाफ राऊंडमळ
ु े
के बल मातीत जाऊन घसू -उंदीर यामळ
ु े के बल खराब होऊ शकते. यामळ
ु े सहा इचं ी हाफ राऊंड आर. सी. सी.
मु पाईपऐवजी 10 इचं ी साईजचा पणु राऊंड आर. सी. सी. मु पाईप यावा लागणार आहे. यामळ
ु े सदर या
पाईपचा समावेश क न सधु ारीत अंदाजप क तयार कर यात आलेले आहे.
02). सदरची भिु मगत के बल टाकणेकरीता सधु ारीत अदं ाजप काम ये सहा इचं ी हाफ राऊंड आर.सी.सी. मु
पाईपऐवजी 10 इचं ी साईजचा पणु राऊंड आर. सी. सी. मु पाईप घे यात आलेला आहे. यामळ
ु े सदर या
पाईपलाईनवर आर.सी.सी. क हर सह 08 नग चबस बांधावे लागणार अस याने सदर या कामाचा समावेश क न
सं थानमाफत सधु ारीत अदं ाजप क तयार कर यात आले आहे.
03). मंिदर व मंिदर परीसरातील वीज परु वठयाकरीता असणारे ांसफॉमर यबु ीकल व एच.टी.पोल चर
तसेच महारा रा य िवज िवतरण कंपनीची एच.टी. ओ हरहेड लाईन निवन दशन लाईन या कॉरीडॉर मागाम ये
येत अस याने सदरील ा सफॉमर, यबु ीकल निवन जागेत िश ट करणे टू पोल चर काढून घेणे ओ हरहेड
एच.टी. लाईन काढून भिु मगत करणे ही कामे कर याचे अगोदर महारा रा य िवज िवतरण कंपनी तसेच िव तु
िनरी क अहमदनगर यांची पवु परवानगी यावी लागणार असनू महारा रा य िवज िवतरण कंपनी तसेच
िव तु िनरी क यांचेकडे ा सफॉमर िश ट ग करणेसाठी लागणा-या कामाची फ , इ पे शन फ तसेच महारा
रा य िवज िवतरण कंपनीकडे उपरो अदं ाजप का या 1.3 % सपु र हीजन चाजसची ही र कम भरावी लागणार
आहे. तसेच महारा रा य वीज िवतरण कंपनी यासाठी िस यरु ीटी िडपॉझीट, लाईन चाजस पोटीही अित र
र कम भरणेसाठी मागणी क शकते. याकरीता य खच हा साधारणपणे र कम . 50,000/- ते
.1,50,000/- पयत लागू शकतो. परंतू ठे केदार मे. ीम भानू कं शन ा. िल., मंबु ई यांनी सादर के ले या
अदं ाजप काम ये सदरची र कम . 20,000/- इतक च गृहीत धरलेली आहे.
04). ठे केदार मे. ीम भानू कं शन ा. िल., मंबु ई यांनी सादर के ले या अदं ाजप काम ये ा सफॉमरपासनू
मेन पॅनेलपयत 400 sq. mm. ची 01 नग के बल 60 िमटरच घेतलेली आहे. परंतू य ात आता
ा सफॉमरपासनू मेन पॅनल
े पयत लोडनसु ार 240 sq. mm. या 03 नग के बल टाकले या आहेत. यामळ
ु े
सधु ारीत अदं ाजप काम ये ा सफॉमरपासनू मेन पॅनल
े पयत 240 sq. mm. या 03 नग के बल टाकणेकरीता
तसेच इतर कामाकरीता साधारणपणे 250 िमटर के बलची आव यकता अस याने सदर या कामाचा समावेश
क न सधु ारीत अदं ाजप क तयार कर यात आले आहे.
यामळ
ु े उपरो माणे ठे केदार मे. ीम भानू कं शन ा. िल., मबंु ई यांनी सादर के ले या
अदं ाजप काम ये तसेच सं थानमाफत तयार कर यात आले या सधु ारीत अदं ाजप काम ये 3,84,067/- इत या
रकमेची तफावत येत आहे.
याबाबत िनणय होणेकरीता िव तु िवभागामाफत िद.26-10-2019 रोजी िटपणी सादर कर यात
आलेली होती. िव तु िवभागामाफत सादर कर यात आले या िटपणीवर मा. उपमु य कायकारी अिधकारी साहेब
यांनी िदले या िनदशानसु ार िद.13-11-2019 रोजी उपकायकारी अिभंयता (िव तु ) तसेच िव तु पयवे की.बा.द.खाडगीर यांनी सम जाऊन मा. उपमु य कायकारी अिधकारी साहेब यांचेशी चचा के ली. सदर चचस
अनसु न खालील अहवाल/मागणी अवलोकनाथ व पढु ील आदेशासाठी सादर करीत आहोत.
मागणी:- खालील माणेः01). मु ा . 01 चा सादर कर यात आले या खल
ु ासा कारणांमळ
ु े सदरील ESS (Electrical
substation) इमारतीचे बांधकाम भख
ु ंडाचे उ र ह ीलगत साईिनवास इमारतीचे समोर िनयोिजत सांडपाणी
ि या सयं ालगत करणेऐवजी मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक 06-06-2019 रोजी झाले या सभेतील
आय या वेळेचा िवषय नं. 15 िनणय . 272 अ वये ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत बांधकाम
क पातील ESS (Electrical substation) इमारतीचे बांधकामाकरीता मंजरु रे खांकन ॲमेिनटी पेस हणनू
दि ण-पवू कोप-यात (गेट न.ं ०२ समोर) दशिवलेली स ह न.ं 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ. िमटर जागेम ये
निवन सब टेशन व जनरे टर म बाधं णे यो य राहील, असे वाटते. याबाबत िनणय होणे गरजेचे आहे.
02). (अ) मु ा . 02 उपरो माणे निवन दशन लाईन कने ट गचे कॉरीडॉर मागाम ये मंिदर व मंिदर
परीसराकरीता वीज परु वठ्यासाठी स या कायरत असलेला ा सफॉमर, यिु बकल पॅनेल, टु पोल चर येत
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अस याने सदरील ा सफॉमर, यिु बकल पॅनेल, टु पोल चर इ यादी के बल वकसहीत िश ट ग करणे
कामाकरीता अदं ाजे र कम . 24,25,943/- इतका खच येणे अपेि त आहे.
(ब)
परंतू ठे केदार मे. ीम भानू कं शन ा. िल., मबंु ई यांनी सं थान या बाधं काम िवभागाकडे िदले या
अदं ाजप काची र कम . 20,41,876.24 इतक असनू िव तु िवभागामाफत तयार कर यात आलेली सधु ारीत
अदं ाजप काची य र कम . 24,25,943/- इतक होत अस याने याकरीता महारा शासन िनणय प र छे द
. 4.1- खरे दी िकंमत 3 लाखापे ा अिधक असेल ते हा ई-िनिवदा णालीचा वापर करणे बंधनकारक
कर यात आलेले अस याने सदर या िनयमानसु ार ई-िनिवदा मागिव यात या यात िकंवा कसे, तसेच ई-िनिवदा
बोलािव यासाठी मा. तदथ सिमतीची मा यता घेण,े मा. तदथ सिमतीची मा यता िमळा यानंतर ई-िनिवदा
बोलावनू कायादेश देणे व पढु ील काम पणु होणेसाठी कमीत कमी 04 मिह याचा कालावधी लागणार आहे.
बांधकाम िवभागा या िद.17-10-2019 या िटपणीत िव तु रोिह (Transformer) थलांत रत करणेकामी मे.
ीम भानु कं शन ा. िल., मबंु ई यांनी िद.11-06-2019 रोजीचे प ा वये . 20.42 ल खच अपेि त
अस याचे कळिवले आहे. तरी कनेि टंग कॉरीडॉरचे तातडीचे कामासाठी सदरील काम हे ठे केदार मे. ीम भानु
कं शन ा. िल., मंबु ई यांचेकडून क न यावे िकंवा महारा शासना या िनयमावलीनसु ार ई- िनिवदा
मागवा यात िकंवा कसे ? याबाबत िनणय होणे गरजेचे आहे.
(क) स याचा ा सफॉमर, यिु बकल पॅनेल, टु पोल चर इ यादी के बल वकसहीत िश ट ग करणेसाठी
महारा शासनाचे मा.िव तु िन र क, वग-१ यांचेकडे अज भरणे, महारा रा य िव तु िवतरण कंपनीकडे अज
भरणे व यानंतर शासना या िविवध िवभागां या परवान या व यासाठी संबंिधत िवभागांनी मागणी के ले या
शासक य / इतर आकारांबाबत मा.तदथ सिमतीसमोर पु हा िवषय ठे ऊन यास मा यता घेऊन पढु ील कायवाही
पणू होणेसाठी कमीत कमी 03 ते 04 मिह याचा कालावधी लागणार आहे.
03). (अ)
तसेच ा सफॉमर िश ट के यानतं र ा सफॉमर कायाि वत करणेसाठीची जागेवरील मा.
िव तु िन र क (वग-१) अहमदनगर यांची इ पे शन ि हजीट व यानंतर महारा रा य वीज िवतरण कंपनी या
एच.टी. मीटर टे ट ग यिु नटची ि हिजट व तपासणी व शेवटी िश ट के लेला ा सफॉमर कायाि वत करणेसाठी
अहमदनगर
येथील मा.अिध क अिभयंता, महारा रा य वीज िवतरण कंपनी िल. यांचा, मा. उप कायकारी
अिभयतं ा, महारा रा य वीज िवतरण कंपनी िल., राहाता यानं ा लेखी आदेश व शेवटी वीज परु वठा चालु होणे
यासाठी दोन ते तीन िदवस लागू शकतील व एवढ्या कालावधीत महारा रा य वीज िवतरण कंपनीचा
वीजपरु वठा बदं रािह याने आपणाला सं थान जनसेट सतत तेवढया कालावधीकरीता चालू ठे वावे लागतील व
यासाठी इधं न खच वाढेल. याबाबत िनणय होणे गरजेचे आहे.
(ब)
ा सफॉमर यबु ीकल हीसीबी इ यादी स याचे वकशॉपचे जागेत िश ट क न बसवावे लागणार
अस याने या जागेवर असलेले मेकॅिनकल िवभागाचे वकशॉप हे वरीत इतर जागेत िश ट क न जागा रकामी
क न यावी लागणार आहे. यासाठीही बराच कालावधी लाग याची श यता नाकारता येत नाही.
याच माणे
(क)
जर निवन जागेत जनरे टर सेट व सब टेशन म लवकर तयार झाली व यात ठे केदार मे. ीम भानु
कं शन ा. िल., मंबु ई यांना बांधकाम िवभागामाफत दे यात आले या कायादेशातील 2000 के . ही.ए.
मतेचा मंजरू असलेला ा सफॉमर बसवनू तो कायाि वत क न घेता येईल व यामळ
ु े पयायाने सं थानची र कम
. 25 लाखाची बचत होऊ शके ल. याबाबत िनणय होणे गरजेचे आहे.
04)
(अ). मंिदर परीसर निवन सब टेशन व जनरे टर म तयार नस यामळ
ु े निवन दशनरांग क पाकरीता
िव तु परु वठा करणे श य होणार नाही. याकरीता थम जनरे टर म बांधणे, निवन जनरे टर, ा सफॉमर, िमटर ग
यिु बकल, हीसीबी, कं ोल पॅनल
े बसिवणे, स याचे कं ोल पॅनल
े मधील के बल िश ट ग क न निवन पॅनल
े म ये
जोडून घेणे, निवन दशनलाईन कॉ ले स या के ब स जोडून घेण,े महारा रा य वीज िवतरण कंपनी िल.व
इले ीकल इ पे टरची परवानगी घेणे इ.कामे करावी लागणार आहेत.
(ब). वरील माणे जनरे टर मचे बांधकाम सु वात होऊन 100 % काम पणू होईपयत साधारणत: 4 ते 6
मिहने कालावधी लागू शकतो. जनरे टर म बांधनू झा यानंतर निवन जनरे टर, ा सफॉमर, िमटर ग यिु बकल,
हीसीबी, कं ोल पॅनल
े बसिवणे, के बल कने शन करणे, जु या के बल िश ट क न कने शन करणे याकामी
साधारणत: 3 ते 4 मिहने इतका कालावधी लागू शकतो.
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(क). निवन जनरे टर, ा सफॉमर, िमटर ग यिु बकल, हीसीबी बसिव यापवु इले ीकल इ पे टर
यांचेकडून नकाशे मजं रु क न घेणे व बसवनू झा यानतं र कायाि वत करणे, महारा रा य वीज िवतरण कंपनी
िल.तसेच इले ीकल इ पे टर यांची मा यता घेणे याकरीता साधारण 3 मिहने इतका कालावधी लागू शकतो.
(ड). वरील सव कामांचा कालावधी गृहीत धर यास जनरेटर मचे बाधं कामास सु वात झा यापासनू सपं णु
काम पणु हो यास साधारणत: 8 ते 10 मिह याचा कालावधी लागू शके ल. यामळ
ु े दशनलाईन कॉ ले सची
इमारत जरी 100% बांधनू पणु झाली तरी उपरो जनसेट म व सब टेशन याकामास िवलंब होणार अस याने
निवन दशनलाईन कॉ ले स इमारतीस िव तु परु वठा करता येणार नाही. याकरीता थम जनरे टर मची व
सब टेशनची उभारणी क न निवन जनसेट व निवन सब टेशन कायाि वत करणे अ यंत गरजेचे आहे. याबाबत
िनणय होणे गरजेचे आहे.
05)
तसेच सदर जागेबाबत गे या वषापासनू िनणय सतत बदलत अस याने दशनलाईन कॉ ले स या
सब टेशन व जनरे टर सेटचा म या बांधकामात िवलंब होत आहे. यामळ
ु े दशन लाईन क प तयार होऊनही
जर सब टेशन व जनरे टर म तयार नसेल तर दशन लाईन क पाचे इमारतीसाठी वीजपरु वठा वेळेवर करणे
अश य होणार आहे.. यामळ
ु े सब टेशन व जनरे टर मसाठी वरीत जागा िनि त होणे अ यंत आव यक आहे.
याबाबत िनणय होणे गरजेचे आहे.
तरी उपरो िवषयावर सिव तर चचा होऊन िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .१६६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मंिदर िशड दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील ESS
(Electrical Substation) इमारतीचे बांधकामाकरीता मंजुर रेखांकनात ॲमेिनटी पेस हणून दि णपुव कोप यात (गेट न.ं ०२ समोर) दशिवलेली स ह नं.२/४,३/१ व ३/७ मधील सं थान मालक ची जागा
सदर कामाचे ठे केदार मे.भानू कं शन,मुंबई यांना नवीन सब टेशन व जनरेटर म बांधणेसाठी
उपल ध क न दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-िव ुत िवभाग/बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०४
साई साद िनवास थान िवभागाकडे पाणी वाटप काम करत असलेले २८ आऊटसोस कं ाटी
कमचा यांबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद - २१(ग) भ तानं ा मिं दरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धािमक
सेवा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे. या अिधिनयम व तरतुदी नसु ार ी साईबाबा सं थान
िव व त यव थेमाफत भ ताचं ी िनवास यव था व सिु वधा कर यात येते.
तावीक - सं थानचे मा.अ य महोदय ी हावरे साहेब यानं ी िद.११/१०/२०१६ रोजी मिं दर प रसर
व दशनलाईन म ये राऊंड घेऊन पाहणी के ली असता दशनलाईन व प रसरात साईभ तांसाठी िप याचे पाणी
वाटप यव था कायम व पी सु करणेबाबत आदेशीत के याने, शासनाचे ा त सचु नेनसु ार इकडील
िवभागाकडील िद.१४/१०/२०१६ व िद.२७/१०/२०१६ चे मजं रु िटपणी नसु ार पाणी वाटपासाठी कं ाटी
कमचारी िमळणे बाबतचा ताव सादर क न, सदर मजं रु ताव पढु ील कायवाहीसाठी कामगार िवभागाकडे
सादर करणेत आला होता.
यास अनसु न जा.नं.एसएसएस/वशी-०७ए/२८८१/२०१६ िद.०९/११/२०१६ अ वये मे.जय भवानी
एंटर ायजेस यांना मे.बी. ही.जी.इिं डया व ि पक अॅ ड पॅन सि हसेस यांचे कडील उपल ध असले या
कमचा-यांमधनू ितिदनी १६ आऊटसोस कमचारी साई साद िनवास थान िवभागास परु िवणे बाबत आदेशीत
कर यात आले होते. यानसु ार साईभ तांसाठी पाणीवाटप यव था कामकाज सु करणेत आले आहे.
तदनतं र जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/३०२४/२०१६ िद.१७/११/२०१६ मालम ता िवभागाने
िद.२१/१०/२०१६ चे िटपणीनसु ार १२ आऊटसोस कं ाटी कमचारी साई साद िनवास थान िवभागा या
मागणी माणे ी साईभ तां या च पल व बटु ठे वणेकामी, मे.बी. ही.जी.इिं डया िल. व ि पक अॅ ड पॅन सि हसेस
यां याकडील उपल ध कमचा-यां या मधनू ितिदनी १२ कमचारी परु िवणेकामी मे.जय भवानी एंटर ायजेस,
कॅ प-िशड यांना आदेशीत कर यात आले होते.
िद.०२/०१/२०१८ चे इकडील िवभागा या मंजरु िटपणीत मा. यव थापन सिमती सभा
िद.२८/०४/२०१७ या सभेतील िनणय .३५५ नसु ार गेट न.ं ०१ व १६ गंठु े येथे सु असलेले च पल टॅडं
सोसायटीकडे वग के याने व तेथे कायरत असलेले १२ आऊटसोस कमचारी र त झालेन,े सदर १२ आऊटसोस
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कमचारी मिं दर प रसरात न याने सु कर यात आलेली पाणीवाटप पॉईटवर
ं नेमणे बाबत मा यता तावास मजं रु ी
दे यात आली.
वरील तावास अनसु न जा.न.ं एसएसएस/वशी-०७ए/२५३२/२०१८ िद.२२/११/२०१८ ने कामगार
िवभागामाफत जा.नं.एसएसएस/वशी-०७ए/२८८१/२०१६ िद.०३/११/२०१६ चे आदेशातील १६ आऊटसोस
कमचारी व जा.न.ं एसएसएस/वशी-०७ए/३०२४/२०१६ िद.१७/११/२०१६ चे आदेशातील मंजरु १२ आऊटसोस
कमचारी असे एकूण २८ आऊटसोस कं ाटी कमचारी साईभ तांना पाणीवाटप करणेकरीता िद.०१/१२/२०१८
पासनू ी साई सादालय िवभागाकडील कायरत असलेले आऊटसोस ठे केदार मे.ि पक अॅ ड पॅन सि हसेस
यांचेकडे वग कर यात आलेत.
मे फोकस फॅ सेिलटी अॅ ड िस यरु ीटी सि हसेस, मंबु ई नवीन ठे केदार यांनी त डी कळिवले क ,
िद.०१/१२/२०१८ ते िद.१४/०९/२०१९ पयत आमचेकडील २८ आऊटसोस कमचा-यांची बीले आजतागायत
आदा कर यात येत होती. मा , िद.१४/०९/२०१९ रोजी मे. ि पक अॅ ड पॅन सि हसेस मंबु ई यां या
कामकाजाची मदु त संप याने “आ हाला फ त सादालयाकडील कामकाजाचे कं ाट िमळाले असलयाने
्
िद.१५/०९/२०१९ पासनू साई साद िनवास थान िवभागाकडे पाणीवाटपासाठी कमचारी परु वू शकणार नाही
याची मािहती असावी” यास अनसु न इकडील िवभागाकडील िद.१७/०९/२०१९ चे मंजुर िटपणीत खालील
माणे कायवाही होणे तव मा यता ताव मंजरु ी तव सादर कर यात आला होता.
१.
उपरो त िठकाणी साईभ तां या िप या या पा याची गैरसोय होऊ नये याकरीता कामगार िवभागामाफत
ितिदनी २८ अकुशल कं ाटी कमचारी तातडीने इकडील िवभागास परिवणे
ु स आदेश होणेस िवनतं ी.
२.
उपरो त िठकाणी साईभ ताचं ी िप याची पा याची गैरसोय होऊ नये याकरीता कामगार िवभागाकडून
कमचारी िमळणेपयत ततू ितिदनी ४० साई सेवक िमळावेत.
३.
सादालय िवभागाकडून पाणीवाटपासाठी परु िवणेत आले या २८ आऊटसोस कमचारी पवु वत
सादालय िवभागाकडे आऊटसोस ठे केदार यां याकडे वग करणेस मा यता घेणते आली.
वरील माणे तावास िद.१७/०९/२०१९ रोजी मा यता िमळालेन,े सदर ताव पढु ील
कायवाही तव कामगार िवभागाकडे पाठिव यात आला.
कामगार िवभागाने जा.न.ं एसएसएस/वशी-०७ए/१७३३/२०१९ िद.३०/१०/२०१९ ने मे फोकस
फॅ सेिलटी अॅ ड िस यरु ीटी सि हसेस, मबंु ई यांना आदेशीत के ले या प ात यारा नबं र चार म ये खालील माणे
कळिवले आहे.
“सदर २८ आऊटसोस कमचा-यांचे मजं रु ी व बोनस बाबत दरवष अडचणी िनमाण होत असतात
यापवु चे कामगार िवभागाचे जा.नं.एसएसएस/वशी-०७ए/२५३२/२०१८ िद.२२/११/२०१८ अ वये सदर २८
आऊटसोस कमचारी ी सादालय िवभागाकडील आऊटसोस ठे केदार यां याकडे वग करणेत आले आहेत. तरी
साई सादालय िवभागाने यांचेकडील आऊटसोस कमचा-यांचे कायादेशात सदर २८ अकुशल आऊटसोस
कं ाटी कमचारी साईभ तानं ा पाणीवाटप करणे करीता परु िवणे बाबत नमदु क न सदर कमचा-यांबाबत यापढु े
मजं रु ी घे यात यावी व साई साद िनवास थानकडे सदर कमचारी परु िव याचे करावे. कामगार िवभागामाफत फ त
इनसोस कमचा-यांची कामे चालत अस याने यापढु े कुठ याही कारचे आऊटसोस कमचा-यांचे कायवाही बाबत
ताव िकंवा आदेश होणे बाबत िटपणी िकंवा आदेशाम ये कामगार िवभागाचा उ लेख कर यात येऊ नये”.
मागणी- इकडील िवभागाकडील मंजरु
ताव व यास अनसु न कामगार िवभागाकडील
जा.न.ं एसएसएस/वशी-०७ए/१७३३/२०१८ िद.३०/१०/२०१९ चे आदेशातील यारा नंबर चार या मु य
मथळयाचा आ यास करता २८ आऊटसोस कमचा-यांची सवतोपरी सवकष कायवाही बाबत नमदु आहे.
परंतू सदर आदेश कामगार िवभागाकडून थेट सादालय िवभागास न होता तो मे. मे फोकस फॅ सेिलटी
अॅ ड िस यरु ीटी सि हसेस, मंबु ई ठे केदार यांना आदेशीत झालेन,े सदर २८ आऊटसोस कमचा-यांचे वेतनाचा
आिथक बोजा, बोनस व इतर अनषु ंगीक बाब वर िवचार होत नसलेन,े पाणीवाटप कमचा-यांचे माहे नो हबर
२०१९ व िडसबर २०१९ चे पगार ठे केदार यांनी के लेले नस याने सदर कमचा-यांना आिथक अडचणीस त ड
ावे लागत आहे.
क रता, मे फोकस फॅ सेिलटी अॅ ड िस यरु ीटी स ह सेस िल, मंबु ई यांचे आ.न.ं १४६२६
िद.१८/१२/२०१९ चे प ात सादालया या दरा माणे (अकुशल कामगारांना येक दर .१२७५०/-) हा दर
ी साई सादालय हाऊसिकप ग, व छता व पे ट कं ोल ई-िनवीदेतील BOQ-B व सादालयाकडील
कायादेशा नसु ार कामगार खच (अकुशल कमचारी िकमान वेतन, गणवेश, सानु ह अनदु ान, ओळखप , वकमॅन
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कॉ पनसेशन व ा.फंडासह इ यािद सव करासहीत) मजं रू दर आहे या माणे वेतन िमळणे बाबत प ात िवनतं ी
के ली असनू तसा िलखीत व पात कायादेश िमळणे बाबत प ात नमदु आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय– वरील सव सदं भाचा िवचार करता सदर २८ आऊटसोस कमचारी याचं े
वेतन स या सादालयाकडील ई-िनवीदा कालावधी िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१४/०९/२०२० अखेर एक वष
पयत अस याने, तसेच सदर कमचा-यांचे माहे िद.१५/०९/२०१९ ते िद.३१/१०/२०१९ पयतचे वेतन नवीन
ठे केदार मे फोकस फॅ सेिलटी अॅ ड िस यरु ीटी स ह सेस िल, मंबु ई यांनी अॅड हांस हणनू आदा के ले आहे. सदर
खचाची साई साद िनवास थान व साई सादालय िवभागाचे बजेट म ये तरतूद नस याने अ ाप संबंधीत ठे केदार
यांना बीले आदा करणेत आलेली नाहीत. याबाबत खालील माणे कायवाही करता येईल असे मत आहे.
अ)
सदर पाणीवाटपकडील २८ आऊटसोस कमचारी साई सादालयाकडील दैनिं दन वाढपी कामासाठी
लाव यात येणा-या कामगारांम ये समावेश कर यात येऊन ( सादालय ई-िनवीदा अटी-शत ७२ नसु ार)
सादालयाकडून सदर कामासाठी ितिदनी २८ कमचारी साई साद िनवास थान िवभागाकडे ( सादालय टडर
कालावधी िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१४/०९/२०२० अखेर एक वष कालावधीसाठी) पाणीवाटपसाठी घेता
येतील.
ब)
सादालयाकडील मंजरु दरानुसार सदर २८ आऊटसोस कमचा-यासाठी मािसक वेतन खच (एका
कमचा-याकरीता .१२७५०/-) माणे २८ कमचा-यांसाठी दरमहा .३,५७,०००/- माणे िनवीदा
कालावधीसाठी एका वषाकरीता खच र कम .४२,८४,०००/-+१८% जी.एस.टी. ध न वािषक एकूण
.५०,५५,१२०/- (अ री–प नास लाख, पं चावन हजार, एकशे वीस मा ) खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा
िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर क न, मा यतेनतं र खचाची अदं ाजप क य तरतूद सन २०२०-२१ चे
परु वणी अदं ाजप कात सादर करता येईल. ता परु ता सदरचा खच साई साद िनवास थान िवभागाकडील कं ाटी
कमचारी खच सन २०१९-२० चे मंजरु बजेट मधनू करता येईल.
क)
येथनू पुढे सदर २८ पाणीवाटप आऊटसोस कमचा-यांची या कारे भिव यात अडचण उ वू नये.
क रता, ी साई सादालयाकडील दरवष िनघणा-या ई-टडर ि येत सदर कमचा-यांचा चिलत प तीने
सामावेश करणेस मा यता असावी.
तरी उपरो त अ, ब व क माणे कायवाही करणेस व सदर खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा
ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपुढे िवचाराथ सादर.
िनणय .१६७ यावर सिव तर चचा होऊन, साई साद िनवास थान िवभागाकडे पाणी वाटप काम करत असलेले २८
आऊटसोस कं ाटी कमचा यांचे खचाबाबत अ यासपुवक सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc)
सिमतीसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही-साई साद िनवास थान/ ी साई सादालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०५
दशन/आरती पासेसचे देणगी शु कात वाढ करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद - महारा शासनाने पनु घटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत य व अिधकार” या िशषकाखाली अिधिनियम नबं र 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 पूजा-अचा,
समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणांना
आव यक 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 उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत य असतील.” अशी तरतूद कर यात आलेली आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव मांक- या दशनासाठी येणा-या मह वा या/अितमह वा या य ती
तसेच मा यवरां या िशफारशीनसु ार येणा-या य त ना जनसंपक िवभागामाफत दे यात येणा-या ही.आय.पी.
पासेससाठी शु क आकारणेबाबत संदभ मांक १ अ वये मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक २७.०१.२०१० चे
सभेतील िनणय मांक २७२ अ वये गु वार, शिनवार व रिववार या िदवशी दशन आरती पासेसवर जनसपं क
कायालयामाफत शु क आकारणेबाबत िनणय झालेला आहे. संदभ मांक २ नसु ार मा. यव थापन सिमतीचे
िदनांक ०६.०३.२०१० चे सभेतील िनणय मांक ३०९ अ वये सशु क दशन/आरती पासेसची अमं लबजावणी
य ात िदनांक १३.०३.२०१० पासनू सु कर यात आलेली आहे. संदभ मांक ३ नसु ार मा. यव थापन
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सिमतीचे िदनांक १८.०४.२०१० चे सभेतील िनणय मांक ३५८ (२५) अ वये सशु क दशन/आरती पासेस
सिु वधेतनु गु वारचा िदवस वगळ यात आलेला आहे. तसेच साईटेक क पांतगत िदनाक
ु ै २०११ पासनू
ं १४ जल
ऑनलाईन दशन/आरती सिु वधा सु कर यात आलेली आहे. सदं भ मांक ४ अ वये मा. यव थापन सिमतीचे
िदनांक १४.११.२०१३ चे सभेतील िनणय मांक ९०७ अ वये सव आर या क रता शु क आकारणेबाबत िनणय
झालेला असनू संदभ मांक ५ अ वये िदनांक ०१.०४.२०१५ पासनू जनसपं क िवभागामाफत ही.आय.पी.
य त करीता दे यात येणारे दशन पास ायोिगक त वावर आठवडयातील सातही िदवस शिनवार, रिववार या
धत वर स या या चिलत प दतीने देणगी शु क आकारणेत येऊन िवतरीत करणेबाबत िनणय झालेला आहे.
संदभ मांक ६ अ वये मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक १६.०२.२०१६ चे सभेतील िनणय मांक १२१ अ वये
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे जनसंपक िवभागामाफत िवतरीत कर यात येणा-या
ही.आय.पी. दशन/आरती पासेस घेणारांची सं या कमी होऊन, दशन रांगमे धनू येणा-या साईभ तांना लवकरात
लवकर दशन िमळावे, याकरीता ऑनलाईन व जनसपं क िवभागामाफत िवतरीत कर यात येणा-या ही.आय.पी.
दशन/आरती पासेसचे िद.०१ माच-२०१६ पासनू खालील माणे शु क आकारणेत यावे, असे ठरले.
दशन / आरती
आकारावयाचे शु क
दशन
.२००/काकड आरती
.६००/मा या ह आरती
.४००/धपू ारती
.४००/शेजारती
.४००/तािवक– मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक १६.०२.२०१६ चे सभेतील िनणय मांक १२१ चे
िनणयानुसार दशन पाससाठी ित य ती २००/- पये, काकड आरतीसाठी ित य ती ६००/- पये तसेच
मा या ह, धपु ारती व शेजारतीसाठी ित य ती ४००/- पये माणे शु क आकार यात येते. ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था (िशड ) माफत ही.आय.पी. दशन/आरतीचे पासेस करीता शु क आकारणे ही सिु वधा सु
के यामळ
ु े, जगा या व देशा या काणाकोप-यातील साईभ तांना या सिु वधेमळ
ु े वेळेचे िनयोजन करणेही सोपे
झाले आहे. तसेच या सिु वधेमळ
ु े ही.आय.पी. दशन पासेसाठी ी साई ताचं ा चागं ला ितसाद िमळत असनू ,
यामळ
ु े सं थानला मोठ्या माणत देणगी शु क ा त होत आहे.
तसेच मा. यव थापन सिमती सभेम ये वेळोवेळी झाले या िनणयानुसार जनसपं क िवभागामाफत
दशन/आरतीचे पासेस िवतरीत कर यात येतात. मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक १६.०२.२०१६ चे सभेतील
िनणयानुसार िदनाक
ं ०१.०३.२०१६ पासनू आरती पासेससाठी स याचे शु क व सधु ारीत शु काचा तपशील
खालील माणे.
१) जनसपं क िवभागसिु वधा
साईभ ताचं ी स याचे र कम
सधु ारीत र कम
सं या
शु क
शु क
ही.आय.पी.दशन
१६,३०,४७८ २००/- ३२,६०,९५,६००/- ३००/- ४८,९१,४३,४००/मा या ह,धपु व शेजारती १,५५,५७५ ४००/- ६,२२,३०,०००/- ८००/- १२,४४,६०,०००/काकड आरती
६०,३७८
६००/- ३,६२,२६,८००/- १०००/- ६,०३,७८,०००/एकूण- १८,४६,४३१
२) ऑनलाईन दशन / आरतीसिु वधा
साईभ ताचं ी
सं या
ऑनलाईन दशन
६,१७,२९६
मा या ह, धपु व शेजारती १,५९,०८५
काकड आरती
५२,५२७
एकूण८,२८,९०८

४२,४५,५२,४००/स याचे
शु क
२००/४००/६००/-
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र कम
१२,३४,५९,२००/६,३६,३४,०००/३,१५,१६,२००/२१,८६,०९,४००/-

६७,३९,८१,४००/सधु ारीत
शु क
३००/८००/१०००/-

र कम
१८,५१,८८,८००/१२,७२,६८,०००/५,२५,२७,०००/३६,४९,८३,८००/-
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िदनांक ०१.०४.२०१८ ते ३१.०३.२०१९ या आिथक वषात स याचे शु कानसु ार जनसपं क
िवभागामाफत व ऑन लाईन सिु वधे दारे दशन/आरती पासेसचे एक ीत िवतरणातनू सं थानला
६४,३१,६१,८००/- पये उ प न ा त झाले आहे. तसेच तािवत वाढीव शु क आकार यास जनसपं क
िवभागामाफत व ऑन लाईन सिु वधे दारे दशन/आरती पासेसचे एक ीत तुलना मक र कम पये
१०३,८९,६५,२००/- इतके उ प न ा त होईल. हणजेच मािगल आिथक वषातील साईभ ताचं ी सं या
िवचारात घेता सधु ारीत शु कानुसार र कम पये ३९,५८,०३,४००/- इतके वाढीव वािषक उ प न सं थानला
ा त होऊ शकते असे मत आहे.
तथािप, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड दारे िशड येथे येणा-या साईभ तांकरीता
िविवध सोयी-सिु वधा परु िव याकरीता िविवध क पांची कामे चालू आहेत. ी साई सादालयात दररोज मोफत
अ नदान के ले जात असनु याकामी समु ारे ३५ ते ४० कोटी पये इतका वािषक खच के ला जातो. तसेच
ी साईनाथ णालयात मोफत औषधांसह वै क य उपचार के ले जात असनु गरीब व गरजु णांना वै िकय
अनदु ान िदले जाते. याकामी व णालयातील कमचा-यां या वेतनासह समु ारे ९० ते १०० कोटी पये इतका
वािषक खच सं थान या वतीने के ला जातो. या कामांकरीता दशन/ आरती या वाढीव शु काचा वापर करता
येईल.
मागणी– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) चे जनसंपक िवभागामाफत िवतरीत कर यात
येणा-या ही.आय.पी. दशन/आरती पासेसचे शु कात वाढ करणेबाबत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– जनसंपक िवभागामाफत िवतरीत कर यात येणा-या दशन पासेसाठी
पये २००/- ऐवजी पये ३००/- ित य ती व सव आर यां या पासेसचे शु कात दु पट वाढ हणजे काकड
आरतीसाठी पये ६००/- ऐवजी पये १,०००/- ित य ती, मा या ह, धपु ारती व शेजारतीसाठी पये ४००/ऐवजी पये ८००/- ित य ती माणे शु क आकार यास मागील वषा या ा त झाले या पासेस या देणगी
शु का या तल
ु नेत अदं ाजे ४० ते ४५ कोटी पयांची वाढ होईल. या ा त होणा-या वाढीव देणगी र कमेचा
सं थान या िविवध िवकास क पांसाठी, ी साईनाथ णालयात णांचे मोफत उपचारांसाठी व ी
साई सादालयात दररोज मोफत अ नदानासाठी उपयोग होवनु ा सिु वधा मोठया माणात साईभ तांना परु वता
येतील. तसेच या ा त होणा-या वाढीव देणगी र कमेमळ
ु े भिव यात यासार या अनेक उप म व योजना
साईभ ताक
ं रीता राबिवता येतील, असे मत आहे.
तरी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) चे जनसपं क िवभागामाफत िवतरीत कर यात
येणा-या ही.आय.पी. दशन पासेसाठी पये २००/- ऐवजी पये ३००/- ित य ती व सव आर यां या पासेसचे
शु कात दु पट वाढ हणजे काकड आरतीसाठी पये ६००/- ऐवजी पये १,०००/- ित य ती, मा या ह,
धपु ारती व शेजारतीसाठी पये ४००/- ऐवजी पये ८००/- ित य ती माणे शु क वाढ करणेस तसेच सदरची
शु कवाढ ऑनलाईन दशन/आरती पासेससाठी करणेबाबत मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सिव तर चचा होऊन
िनणय हाणेस िवनतं ी.
िनणय .१६८ यावर सिव तर चचा होऊन, दशन/आरती पासेसचे देणगी शु कात वाढ करणेबाबतचा अ यासपुवक
सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर ठे व यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही-जनसपं क िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०६
मिं दरातुन िनघणारे हार व फुलांचे िनमा यापासनू तयार करणेत येणा या अगरब ी पाक टावर
सं थानचे नावाचा उ लेख करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदू -अिधिनयम २००४ म ये १४(२)(ग) सिमती या अिधका याचे अिधकार व कत य
याबाबत असनू या माणे "नाशवंत अपण व तचंु ी िललावा ारे िकंवा अ य कारे, िव हेवाट लाव याचे आिण
याचं े उ प न िव त यव थे या िनधीम ये जमा करणे." अशी तरतूद ततू कलमाम ये नमदु के लेली आहे.
तावना- उपरो त सदं भ य िवषया वे, 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 यानं ी मिं दरातुन िनघणारे हार व फुलाचं े
िनमा य िमळणेबाबत एकि त ताव सादर करणेत आलेला होता. यानसु ार िद. २५/०७/२०१७ रोजी या मा.
यव थापन सिमती सभेतील िनणय .५३० अ वये चे समाधी मंिदरातनु िनघणारे हार व फुलाचं े िनमा यापासनु
अगरब ती तयार करणेकामी जनसेवा फाऊंडेशन व इकोिनिमती इ ा चर अॅ ड सि हसेस याचं ेबरोबर सयं ु त
काम करणार अस याचे सािं गतले. यावर चचा होऊन सयं ु त क पास ३ वषासाठी िवनामु य दे यात यावे. या
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बद यात जनसेवा फाऊंडेशन बचत गट व इकोिनिमती इ ा चर अॅ ड सि हसेस हे सदरह अगरब ती िव तनु
िमळणा-या ितमाह उ पना या १०% र कम सं थानला वग करतील तसेच पढु ील ३ वषाम ये जनसेवा फाऊंडेशन व
इकोिनिमती इ ा चर अॅ ड सि हसेस यांना ाधा य दे यात यावे, असे ठरले. यानसु ार जनसेवा फाऊंडेशन बचत
गट यांनी िमळणा-या उ प ना या १० % र कम सं थानला वग के लेली आहे.
िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५३० नसु ार मंिदरातुन िनघणारे िनमा यापासनु अगरब ती
बनिवणेबाबत इकोिनिमती, जनसेवा फाऊंडशन व सं थान यांचेम ये िद. ०९/१०/२०१७ पासनु ०३ वषासाठी
करारनामा झालेला आहे. यापैक जनसेवा फाऊंडेशन, लोणी व इकोिनिमती इ ा चर अॅ ड सि हसेस यांनी
एकि त १३ मिहने सयं ु त क प राबिवला आहे. तदनंतर इकोिनिमती इ ा चर अॅ ड सि हसेस यांचे सचं ालक
ी. सदाफळ यानं ी राजीनामा िदलेला असनु यानं ी या क पातनु बाहेर पड याचे िद. १०/११/२०१८ चे प ा वये
कळिवले आहे. यानसु ार सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत मा यतेसाठी ठे वला असता
िद.
३०/०१/२०१९ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय . ३९ नसु ार सदर तावावर सिव तर चचा होऊन
जनसेवा फाऊंडेशन, लोणी याचं ेशी ि दप ीय करारनामा क न घे यात यावा, व करारनामा करतांना सदरचा क प हा
संसथानचा
आहे व अगरब ती पािकटावर “ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड ” या नावाचा उ लेख
्
करावा असे जनसेवा फाऊंडेशन, लोणी यांना कळिव यात यावे असे ठरले.
यानसु ार मंिदरातुन िनघणारे हार व फुलांचे िनमा यापासनु तयार होणारे अगरब ती बनिवणेकामी जनसेवा
फाऊंडेशन,(महीला बचत गट) लोणी याचं श
े ी सदरचा क प हा सं थानचा असनु अगरब ती पाक टावर “ ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड ” या नावाचा उ लेख करावा या अटीवर
िद.१३/०२/२०१९
रोजी सधु ारीत करारनामा क न घेणते आलेला आहे.
मालम ता िवभागाने गाळे भाडयासदं भात ठे वले या मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे
सभेतील िनणय ं . ५११ माणे मिं दरामधनू िनघणारे िनमा यापासनू तयार कर यात येणा-या अगरब ती उ पादनाची
िव करणेकामी वापर यात येणारा लोगो, सं थानचे कॉपीराईट अिधकार इ. बाब सह सिव तर ताव सादर करणेत
यावा असे सदर िवषया या अनषु ंगाने ठरलेले आहे.
जा.न.ं एसएसएसटी/वशी-बगीचा/१००/२०१९ िद. ०३/०१/२०२० अ वये ी साईबाबा सं थानचा लोगो
वापराबाबत कॉपीराइट अिधकार सं थानला ा त झालेले आहेत िकंवा नाही याबाबत अिभ ाय घेणेकामी माहीती
तं ान िवभागास प देणेत आलेले आहे यानसु ार जा. न.ं एसएसएसटी/वशी- आयटी/१६५/२०२०
िद.०९/०१/२०२० अ वये यानं ी सं थानचे अिधकृ त काशने, सं थानचे नाव व बोधिच ह याचं े वािम व ह क
(copyright & Trademark) घेणेची कायवाही िवभागामाफत चालू आहे. सदर कायवाही अतं गत आजपावेतो
एकूण १३ पु तकाचं े कॉपीराईट सिटिफके ट व ी साईनाथ लड बॅकं या नावाने ेडमाक सिटिफके टची कॅ न कॉपी
सं थानला ा त झालेले असनू उव रत कॉपीराइट संदभात काही टु ी/आ ेप आ याने सदर टु ी/आ ेपावं र
सनु ावणीकामी कायवाही अ ाप चालू असलेबाबत कळिवलेले आहे.
सं थान अिधिनयम ठरावया नसु ार छाननी/,शासन,िनदश, तांि क कायदेिशर तसेच अिथक िवषय इ.
छाननी क न अनमु ान- सदरचा िवषय हा धोरणा मक व पाचा आहे .
मागणी-िदनांक ३०/०१/२०१९ रोजी या मा. यव थापन सिमती या िनणय . ३९ नसु ार सदर क प हा
सं थानचा आहे यामळ
ु े मंदीरातून िनघणा-या हार व फुलाचं े िनमा यापासनू बनिवणेत येणा-या अगरब ती पाक टावर
ी साईबाबा सं थान िव वसत् यव था, िशड या नावाचा उ लेख करणेबाबत ठरलेले आहे यानसु ार सदर
अगरब ती पाक टावर जनसेवा फाउंडेशन महीला बचत गट यानं ी अगरब ती पाक टावर सं थानचे नाव टाकलेले
आहे. परंतु कॉपीराईट अिधकार याबाबत कुठलीही चचा िकंवा उ लेख झालेला नाही.
िवभागाचा अिभ ाय- जनसेवा फाउंडेशन महीला बचत गट यानं ी अगरब ती उ पादनाची िव करणेकामी
वापरलेला लोगो िकंवा नाव हे याचं े उ पादनाची िव करणेकामी सदर अगरब ती पाक टाव न काढून टाकावे िकंवा
कसे? याबाबतचा िवषय मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .१६९ यावर सिव तर चचा होऊन, जनसेवा फाउंडेशन महीला बचत गट यांनी अगरब ती उ पादनाची िव
करणेकामी पाक टावर वापरलेले ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड हे नाव तसेच शता दी
कालावधीत तयार करणेत आलेला ी साईबाबांचा फोटो असलेला लोगो कॉपीराईट रिज े शन क न
घेणेबाबत ता काळ कायवाही कर यात यावी, व स ि थतीत याचे वापराबाबत, आिथक
उलाढालीबाबत, शु काबाबत सिव तर अहवाल तयार कर यात येऊन मा.तदथ (Ad-hoc)
सिमतीसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही-बगीचा िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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यानंतर आजचे तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेम ये आय या वेळी खालील िवषयांवर िनणय घे यात
आले.
आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०१
माच-२०२० मिह याकरीता िकराणा माल व अनुषंगीक सािह य खरे दीबाबत.
तावभांडार िवभागाकडील माहे माच २०२० ची िकराणा माल व अनषु ंिगक सािह याची खरे दीची मागणी शासक य
मंजरु ीसाठी सादर के ली होती, याम ये काही मालासाठी २५% माल माच मिह यासाठी खरे दी करावा लागेल, असे
सादर करणेत आले होते. यावर मा. उप मु य कायकारी अिधकारी महोदयांनी माच २०२० करीता आव यक
असणा-या िकराणा मालाबाबत आढावा घेवनू एकि त ताव सादर करणेबाबत िद.२६.०२.२०२० रोजी सम
िनदिशत के ले होते, यास अनसु न भांडार िवभागाकडील िश लक, सन २०१९-२० चे पुरवठा आदेशातील
िश लक माल तसेच माहे फे वु ारी २०२० चे पुरवठा चलनातील िश लक माल वगैरे सिव तर आढावा घेतला
असता, साखर, हरभरादाळ, गह, तांदळ
ु , जायप ी, शहािजरे , मसाला िवलायची, दगडफुल, नाके वर, दालिचनी
व खसखस हे ११ Items माच २०२० करीता खरे दी कर यासाठी सन २०१९-२० चे परु वठा आदेशाचे २५%
माल खरे दी करावा लागेल, असे मत आहे.
सं थानचे ी साई सादालय व लाडू िनम ती िवभागाने िद.२७.०२.२०२० रोजीचे तावाने “ ी साई
सादालय व लाडू िवभागाकरीता सन २०१९-२० िकराणा मालाचे आिथक वष हे माच २०२० अखेर सपं त
आहे. उ सव काळात तसेच नाताळ व नववषािनिम त साईभ ताचं ी गद वाढ याने दालिचनी व खसखस
संपलेली असनु काही माणात िकराणा माल व मसाले सपं त येत आहे. ी रामनवमी उ सव हा एि ल
मिह या या सु वातीस आ याने साईभ तांची गद होणे अपेि त आहे. तसेच गद या माणात मालात वाढ-घट
होणे अपेि त अस याने माहे माच २०२० अखेर करीता खालील माणे २५ ट यामधील काही माणात
िकराणा माल व मसा याची आव यकता लागेल”, असे कळिवले आहे. सदर दो ही िवभागानं ी सादर के ले या
मागणीचा तपिशल खालील माणे.
अ.न.ं मालाचा तपिशल पुरवठा आदेश
दर ती
मागणी तथा
येणारा खच
प रमाण (ि वटं ल) ि वंटल
२५ % प रमाण ( .पै.)
०१ ०२
०३
०४
०५
०६
०१ हरभरा दाळ
१,९००
५,२८८/४७५ ि वंटल
२५,११,८००/०२ साखर
३६६७.५०
३,३९०/९१७ ि वंटल
३१,०८,६३०/०३ गह
३७५०
२,३३५/९३८ ि वंटल
२१,९०,२३०/०४ तांदळ
२५००.६८
३,०७५/६२५ ि वंटल
१९,२१,८७५/ू
०५ जायप ी
०१.००
१,५५,०००/- २५ िकलो
३८,७५०/०६ शहािजरे
०१.००
५४,०००/२५ िकलो
१३,५००/०७ मसाला िवलायची
०१.००
६८,०००/२५ िकलो
१७,०००/०८ दगडफुल
०१.००
४५,०००/२५ िकलो
११,२५०/०९ नाके वर
०१.००
१,२०,०००/- २५ िकलो
३०,०००/१० दालिचनी
१.८०
२२,०००/४५ िकलो
९,९००/११ खसखस
०१.००
५४,०००/२५ िकलो
१३,५००/एकुण- ९८,६६,४३५/वरील तपिशला माणे माहे माच २०२० मिह याकरीता माल वाष क िनिवदा मंजरू दराने खरे दी
करणेकामी एकूण र कम . ९८,६६,४३५/- इतका खच येईल.
सं थानचे सव २०१९-२० चे ई-िनिवदेत खालील माणे अट नमदु आहे.
अ.नं. J.४- “सं थानची सदर मागणी ही अदं ािजत अस यामळ
ु े परु वठा कालावधीत अगर यानंतरही
पढु ील वषाची खरे दी संबंधीत ि या पणु होईपावेतो आव यकतेनसु ार मंजरू के ले या प रमाणापे ा २५
ट के पयत जादा मालाची मागणी सं थानकडून झा यास या मालाचा परु वठा मा य दरानेच करणे
िनिवदाधारकावर बधं नकारक राहील” तसेच वरील सव मालाचे परु वठाआदेशात व सव परु वठादारांशी के ले या
करारमा यातही तशी तरतुद करणेत आलेली आहे.
वरील माल सादालय व लाडू िनम ती िवभाग यांचे मागणी माणे खरे दी िवभागामाफत खरे दी करता
येईल व याकामी मा. तदथ सिमतीची मा यता यावी लागेल, असे मत आहे.
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तावः- तरी माहे माच २०२० करीता वरील माणे नमदु अ.न.ं १ ते ११ या मालाचे खरे दीस व
याकामी येणारे र कम .९८,६६,४३५/- (अ री पये अ ् या णव लाख सहास ट हजार चारशे प तीस मा ) चे
खचास मा. तदथ सिमतीची मा यता िमळणेसाठी सादर.
िनणय .१७० यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावात नमुद के या माणे माच-२०२० मिह याकरीता िकराणा
माल व अनुषंगीक सािह य खरेदी करणेस व याकामी येणा या र कम .९८,६६,४३५/-मा चे खचास
मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद
यांचेकडे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-भांडार िवभाग/िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०२
साठा सपु ात आलेली पु तके छपाई व सीडी तयार करणेकामी मागिवणेत आले या ई-िनिवदेतील
यनु तम दरधारकांशी चचा वाटाघाटी क न दर िन ीत करणे व यनु तम दरधारकांस कायादेश
देणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतदु – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम १७ ठ म येखालील माणे
तरतुद आहे.
" ी साईबाबांचे जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त
मािहतीचा चार – सार करील आिण सािह य ंथालय चालवील व याचा िव तार करील."
मा. यव थापन सिमती सभा िनणयः- १) मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६.०२.२०१९ रोजीचे सभेतील
िनणय .१५३.- साठा सपं ु टात आलेली सं थान कािशत काशने पनु मु ण करणेसाठी िवहीत प दतीने
ई-िनिवदा
या राबिवणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम .८३,२५,०००/- मा चे खचास मा यता
दे यात आली.
२)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .२८२.- तावात नमदू
के ले माणे साठा सपं ु टात आले या सं थान काशनांची छपाई करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा या
राबिवणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम .३६,१०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
मा.तदथ सिमती सभेतील िनणयः१)
मा.तदथ सिमती िद.०४.१२.२०१९ चे सभेतील िनणय .५३७.- साठा सपं ु टात आलेली सं थान
कािशत काशने पनु मु ण करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा या सचु िवले या अटी व शत अ यावत
क न राबिवणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम .२,०९,७५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
तसेच याकामी मा.उ च यायालय, मबंु ई खडं पीठ औरंगाबाद याच
ं ी मा यता घेणसे ाठी िस हील अॅ लीके शन
दाखल करणयात
् यावे, असे ठरले.
२)
मा.तदथ सिमती िद.०४.१२.२०१९ चे सभेतील िनणय .५३८.- साठा सपं ु टात आलेली सं थान
कािशत काशने पनु मु ण करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा या सचु िवले या अटी व शत अ यावत
क न राबिवणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम .१,१९,३५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
तसेच याकामी मा.उ च यायालय, मंबु ई खंडपीठ औरंगाबाद यांची मा यता घेणसे ाठी िस हील अॅ लीके शन
दाखल कर यात यावे, असे ठरले.
ा तिवक- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६.०२.२०१९ चे सभेतील िनणय .१५३ व
िद.०६.०६.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .२८२, नसु ार साठा सपं ु टात आले या सं थान कािशत पु तके व
सीडी िनिमतीकामी अनु मे र कम .८३,२५,०००/- व .३६,१०,०००/-अशा एकूण र कम
.१,१९,३५,०००/- मा चे अदं ाजे खचास मा यता िमळालेली होती. तसेच
मा.तदथ
सिमतीचे
िद.०४.१२.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .५३७ नसु ार साठा संपु टात आले या सं थान कािशत पु तके
छपाईस अदं ाजे र कम .२,०९,७५,०००/- खचास मा यता िमळालेली आहे. मा.तदथ सिमतीचे
िद.०४.१२.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .५३७ व ५३८ ला अिधन राहन, सं थानचे वक ल ी िनतीन भवर
यांना साठा सपं ु ठात आलेली सं थान कािशत काशने छपाई करणेकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेकामी
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वर मा.उ च यायालयाने िद.०८.०१.२०२० रोजी र कम .३,२९,१०,०००/- (अ री र कम .तीन कोटी
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यानसु ार िद.१३.०१.२०२० रोजीचे शासक य मा यतेने िद.०५.०२.२०२० ते १८.०२.२०२० या
कालावधीत शासनाचे सक
ं े त थळावर ई-िनिवदा िस द क न ेसधारकांकडून दर मागिव यात आले होते. एकूण
१० ेसधारकांनी सहभाग घेतला होता. यापैक मे.मधरु ा ि ट सो यश
ु न, नािशक यांची िनिवदा तांि क
बाबीम ये बाद झालेली आहे. उवरीत ९ ेसधारकांनी खालील माणे दर देऊ के लेले आहेत.
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कािशत पु तके छपाईकामी यनु तम दरधारकांना मा.तदथ सिमतीसमोर चचा वाटाघाटीस बोलावनू दर िनि त
करता येईल, असे न मत आहे.
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िनणय .१७१

तावः-िवभागा या अिभ ायात नमदू के ले माणे पु तकाचे यनु तम दर असले या
िनिवदाधारकांबरोबर चचा वाटाघाटीस बोलावनू दर िनि तीसाठी सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, साठा सपु ात आलेली पु तके छपाई व सीडी तयार करणेकामी राबिवणेत
आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक यांचे खालील माणे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन
यांना कायादेश दे यास मा यता दे यात आली.
१) हे झॅगॉन ि टं अॅ ड पॅक, मुंबई
अ.न.ं
पु तकाचे नावं
छपाई सं या
युनतम दर
१
ी साईच र तेलगू
१०००००
४१.०४
२
ी साईचें स यच र मराठी
१००००
८८.९२
३
खापड डायरी तेलगू
२००००
१६.८५
४
ी साईचं र क नड
५००००
४२.३०
५
ी साईच र िह दी
१०००००
३९.०२
६
ी साईच र इं जी
१०००००
३२.३८
७
ी साईच र तामीळ
१०००००
४६.६७
८
मातृसाई तेलगु
१५०००
३१.७४
९
ी साईचें स य च र - गुजराथी
२०००
१०२.२८
२) सोहेल ए टर ायजेस, मुंबई
पु तकाचे नांव
छपाई सं या
गु पाठ अभगं मराठी
५०००
ी साईचें स यच र क नड पोथी
१०००
िशकवण व त व ान गुजराथी
२०००
साई ा याय ११ वा अ याय मराठी
२००००
तवनमंजरी क नड
५००००
ी साईनाथ सगुणोपासना ओ रया
१५०००
खापड डायरी तामीळ
१००००
ी साईसमथ च र इं जी
१००००
ी साईचें स य च र तेलगु
१००००

युनतम दर
२.४४
१०१.९५
२३.००
३.००
३.१६
४.४०
१८.६४
९६.००
१०३.००

३) सॅप ि ं ट सोल.ू ा.िल.मुंबई
अ.न.ं
पु तकाचे नांव
छपाई सं या
१
अवतार व काय गुजराथी
२०००
२
ी साई सगुणोपासना आरती क नड
२००००
३
ी साईनाथ सगुणोपासना. तेलगु
५००००
४
ी साईनाथ सगुणोपासना तामीळ
५००००

युनतम दर
२३.८८
१०.३६
११.५८
११.२०

अ.न.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९

अ.न.ं
१
२
३

४) नीट ि ं टस, अहमदनगर .
पु तकाचे नांव
ी साईनाथ तवनमंिजरी ते लगू
मल
ु ाच
ं े साईबाबा इं जी
मल
ु ाच
ं े साईबाबा तेलगु
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छपाई सं या
१५००००
२५०००
५००००

युनतम दर
३.५०
६.२५
६.७५
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अ.न.ं
१
२

५) िहरा ि ं ट सोलूशन ा.िल.मबुं ई .
पु तकाचे नावं
छपाई सं या
गु पाठ अभगं मराठी सी.डी.
५०००
मुलांचे साईबाबा िह दी
२००००

युनतम दर
३३.०४
५.२१
(कायवाही- काशने िवभाग)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०३
निवन साठवण तलाव यािठकाणी निवन ीट लाईट उभारणी करणे व इले ीकल पॅनेल
बसिवणेकामी कायादेश दे यात आले या ठे केदारास मुदतवाढ िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसु ार सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िनयोग पढु ील सव
िकंवा यापैक कोण याही एक योजनासाठी कर यात येईल :(क). मंिदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
ताव:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे मौजे िनमगावं को-हाळे िशवारातील गट
नं.२४५/१, २२१/१ व २२९ म ये साईभ ताचं ी दैनिं दन पा याची गरज भागिव यासाठी साईभ ताचं े देणगी
सहयोगातनू साठवण तलावाची िनिमती कर यात आलेली आहे. सदरील साठवण तलावावर रा ीचे
काश यव थेकरीता ीट लाईटची उभारणी करणे व मोटार पपं सेट करीता इले ीकल पॅनल
े बोड बसिवणे
इ यािद कामाचा कायादेश मे.एकवीरा इले ीकल व स अॅ ड सि हसेस, नािशक यानं ा जा. .एसएसएसटी /
इले ीक / २३७६ / २०१९ िद.१७-०९-२०१९ अ वये कायादेश दे यात आलेला आहे. काम पणु कर याचा
कालावधी ४ मिहने हणजे िद.१६-०१-२०२० पयत होता. ठे केदार मे.एकवीरा इले ीकल व स अॅ ड सि हसेस,
नािशक यांनी निवन साठवण तलावावर भिू मगत के बल टाकणेकरीता नाली खोदाई क न RCC पाईप टाकणे,
चबर बांधणे इ यािद काम पणू के लेले आहे.
पाणीपुरवठा तलाव यािठकाणी पाणीपरु वठा िवभागामाफत तलावात पाणी घेणे व पाणी उचलणे करीता
पाईप लाईनचे काम करणे तसेच तलावाचे िठकाणी िफ टरे शन लॅटं उभारणी करणे काम लंिबत आहे. सदरील
काम आता चालू झा यास ते पणु हो यास ४ ते ५ मिह याचा कालावधी लागू शकतो. पाईप लाईन टाकणे,
िफ ेशन लॅटं बांधणे व याबरोबरच िव तु ीकरणाची कामे ही एकाच वेळी होणे आव यक आहे. स या
तलावाचे िठकाणी सं थानचा सरु ा कमचारी नेम यात आलेला नस याने व सदरील प रसर हा लोकव तीपासनू
दरू अस याने ीट लाईट करीता टाक यात येणा-या के ब स, ीट लाईट पोल तसेच पॅनल
े बोडचे पेअस चोरी
जाणे, के बल तोडणे, कने टर बॉ स तोडणे यासारखे कार घडू शकतील.
मागणी:- यामळ
ु े के बल टाकणे, पोल उभे करणे, पॅनेल बोड बसिवणे ही िव तु ीकरणाची कामे
तलावाचे रािहलेले काम पणु हो याचे वेळेस करणे यो य होईल असे मत आहे. निवन साठवण तलाव यािठकाणी
निवन ीट लाईट उभारणी करणे व इले ीकल पॅनल
े बसिवणेकामी िव तु ीकरण काम करणारे ठे केदार
मे.एकवीरा इले ीकल व स अॅ ड सि हसेस, नािशक यांना िद.३० जनू , २०२० पयत मदु तवाढ िमळणेस िवनंती.
िनणय .१७२ यावर सिव तर चचा होऊन, नवीन साठवण तलाव यािठकाणी निवन ीट लाईट उभारणी करणे व
इले ीकल पॅनेल बसिवणेकामी कायादेश दे यात आलेले ठे केदार मे.एकवीरा इले ीकल व स
अॅ ड सि हसेस, नािशक यांना सदर कामासाठी िद.३० जून,२०२० पयत मुदतवाढ दे यास मा यता
दे यात आली. तसेच उवरीत काम वाढीव मुदतीत कायादेशातील मंजुर दरात क न दे यास तयार
अस याचे मे.एकवीरा इले ीकल व स अॅ ड सि हसेस, नािशक यांचेकडून लेखी घे यात यावे, असे
ठरले.
(कायवाही-िव ुत िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०४
Microsoft Licenses खरेदी करणेकामी ई-िनिवदा ि येअंतगत उघडणेत आले या वािण यीक ईिनिवदांमधील िन न म दरधारक िनिवदाकार M/s Cloudstrats Technologies Pvt.Ltd.,
Mumbai यांनी देऊ के ले या िन न म दरांबाबत चचा होऊन यांना पुरवठा आदेश देणेस मा यता
िमळणेबाबत.
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ताव-

सं थानचे िविवध िवभागाम ये कायरत असले या संगणक संचासाठी Microsoft Licenses खरेदी करणेकामी
ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती.
खरे दी करावयाचे सािह य / व तू
०१
Microsoft Licenses खरे दी करणे.
चा तपिशल.
Sr.No
01
02

०२ मागणी

03

०३ ई -िनिवदा िस ी
वृ प ा या
अिधसचु ने या
०४ यित र
चौकशी कशी
पाठिवली जाते ?
०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२

Description
Qty
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
04
MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty
50
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL
150
ChrtyUsrCAL

िद.०४.११.२०१९ ते िद.१५.११.२०१९
www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट (sai.org.in) व
ई-मेल ारे

११ परु वठाधारकांना ई.मेल ारे कळिवलेिद.०४.११.२०१९ सकाळी ११:०० वा.
िनिवदा सु झालेची िदनांक व
तांि क िनिवदा- िद.२४.१२.२०१९
वेळ
यावसायीक िनिवदा- िद.०७.०१.२०२०
ा त िनिवदाकारांची सं या
०२ (दोन)
पा िनिवदाकारांची सं या
०२ (दोन)
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली
लागू नाही.
आहेत का ?
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आहे .
अदा के ली आहे का ?
जर नमनु े िदले नाही, तर का ?
लागू नाही .
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर –

सादर के लेले दर
ि थती
( ती नग .)
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
04 Nos Qty
01
M/s Minitek Systems India Pvt Ltd, Nashik
15,174.80
L2
M/s Cloudstrats Technologies Pvt Ltd.,
L1
02
14,900.20
Mumbai
MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty
50 Nos Qty
01
M/s Minitek Systems India Pvt Ltd, Nashik
7,363.20
L2
M/s Cloudstrats Technologies Pvt Ltd.,
L1
02
7,230.98
Mumbai
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL ChrtyUsrCAL
150 Nos Qty
01
M/s Minitek Systems India Pvt Ltd, Nashik
894.44
L2
M/s Cloudstrats Technologies Pvt Ltd.,
L1
02
876.48
Mumbai
अ. न.ं

िनिवदाकाराचे नाव

१३ यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरेदी दर –
Sr.
No
01
02
03

१४

Year-2017-2018

UOM

Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL
ChrtyUsrCAL

Nos
Nos
Nos

Amount
2017-2018
----

मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल अ.न.ं
01

तपशील
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
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02

MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL
03
ChrtyUsrCAL
एकूण र कम

१५ स याची िश लक
१६ मागील खरे दी दर
१७ मागील परु वठादार

स याचे िन न तम
१८ िनिवदाकाराने सादर
के लेले दर

१९

स याचे िन न तम
िनिवदाकाराचे नाव

---

----

िनरंक
अ माणे १३ .नं.
अ.न.ं
01
02

व तूचे वणन
परु वठादाराचे नाव
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
-MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty -WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL
03
-ChrtyUsrCAL
Sr. No. Specification of Material
Amount
01
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
14,900.20
MS Office Std 2019 SNGL OLP NL
02
7,230.98
Chrty
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL
03
876.48
ChrtyUsrCAL
Sr. No. Name of Bidder Specification of Material
01
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
M/s Cloudstrats
02
MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty
Technologies Pvt
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL
Ltd., Mumbai
03
ChrtyUsrCAL

सदर खरे दीचा ताव
खरे दी सिमती समोर
२०
होय
सादर करणेत आला
आहे का ?
सदर खरे दीचा क प
( ताव)
खरे दी
सिमतीसमोर सादर मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपमु य- कायकारी अिधकारी,
२१
करणेत
आला मा.मु य-लेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .िवभाग मख
ु , आयटी िवभाग.
अस यास
उपि थताचं ी नावे
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील अदं ाजे र कम पये ---- ितसेट माकट रे ट पये---मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
जा त/ने कमी %
--------------. -----------------. -----------.
----------------------.
२३

अ.न.ं
01
02
03

तपिशल
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
MS Office Std 2019 SNGL OLP
NL Chrty
WinSvrCAL SNGL LicSAPk
OLP NL ChrtyUsrCAL

मागील खरे दी दर
--

स याचे दर
14,900.20

फरक
--

% ने कमीजा त/
--

--

7,230.98

--

--

--

876.48

--

--

२४. सिं त िटप:- सं थानचे िविवध िवभागाम ये कायरत असले या संगणक संचासाठी Microsoft
Licenses खरे दी करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येअतं गत दोन वेळेस मदु तवाढी अतं ी ा
झाले या दोन ई-िनिवदा खरे दी िनयमावली मु ा .४.४.३.१ यास अिधन राहन उघडणेत आले या आहेत.
उघडणेत आले या िनिवदांपैक िन न म दरधारक िनिवदाकार M/s Cloudstrats Tech. Pvt Ltd., Mumbai
यांनी देऊ के लेले िनिवदेतील सव लायस सेसचे दर अनु मे .१४,९००.२०, ७,२३०.९८ व ८७६.४८ एकूण
र कम पये ५,५२,६२१.८० (सव करांसहीत) हे िन न म आहेत.
सबब, िन न तम दरधारक िनिवदाकार M/s Cloudstrats Technologies Pvt Ltd., Mumbai

(0५}०४.0३ .2020, Shirdi

34

यांनी देऊ के ले या िन न म दरांबाबत याच
ं ेबरोबर चचा होऊन यांना परु वठा आदेश देणसे मा यता
िमळणेकामीचा ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेत आलेला होता. सदर या
तावावर मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.०६.०२.२०२० रोजीचे सभेम ये सिव तर चचा होऊन, Microsoft
License ची ऑनलाईन िकंमत िकती आहे, याची मािहती घेऊन याबाबतचा सिव तर तल
ु ना मक ताव
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पढु ील सभेसमोर ठे व यात यावा, असे िनदश देणते आले आहेत.
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िनदशा वये, सदर लायस सेसचे दराबाबत माय ोसॉ ट याचं े
संकेत थळावर पडताळणी के ली असता, पढु ील माणे दर िनदशनास येतात.
Sr.No.
01
02
03

Description
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL Chrty UsrCAL

Rate
39,599
25,499
12,819

उपरो माणे M/s Cloudstrats Technologies Pvt Ltd., Mumbai यांनी देऊ के ले या
िन न म दरांबाबत यांचेबरोबर चचा होऊन यांना याकामी परु वठा आदेश देणे या मा यता िमळणेकामीचा
ताव Microsoft License चे ऑनलाईन िकंमती या सिव तर मािहतीसह मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे
सभेसमोर िनणयाथ सादर करणेत आलेला होता. सदर तावावर मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे
िद.२४.०२.२०२० रोजीचे सभेम ये सिव तर चचअतं ी िन न म दरधारक िनिवदाकार M/s Cloudstrats
Technologies Pvt Ltd., Mumbai यांना मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पढु ील सभेसमोर चचसाठी
बोलिवणेत यावे, असे िनदश देणते आलेले आहेत.
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िनदशा वये, M/s Cloudstrats Technologies Pvt Ltd.,
Mumbai यांनी Microsoft Licenses साठी देऊ के ले या िन न म दरांबाबत यांचेबरोबर चचा होऊन यांना
याकामी परु वठा आदेश देणसे मा यता िमळणेकामीचा ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सिवनय
सादर.
िनणय .१७३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िविवध िवभागाम ये कायरत असले या सगं णक सच
ं ासाठी
Microsoft Licenses खरेदी करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक
M/s Cloudstrats Technologies Pvt.Ltd., Mumbai यांचे खालील माणे सव करांसहीत
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यास मा यता दे यात आली.
Sr. No. Specification of Material
Amount
01
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
14,900.20
02
MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty 7,230.98
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL
03
876.48
ChrtyUsrCAL
(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०५
ी.भारत एकनाथ सोनवणे, वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यांचे गैरिश त वतनाबाबत.
तावअ) िवषयाची पवू िपठीका:- ी.सोनवणे हे ी साई सादालय िवभागात वग-०४ कमचारी हणनु कायरत आहेत.
यांचे गंभीर गैरिश तवतनाबाबत ी साई सादालय/२३०/२०१९ िद.२१.१२.२०१९ रोजीची िटपणी सादर
के लेली असनु , यात १) ी.धोडीराम ठ बरे , ी.राजाराम सावळे, िलपीक टंकलेखक यांचा िद.२०.१२.२०१९
रोजीचा त ार अज,२) ी.सश
ु ांत वाघ, कायालयीन थायी कमचारी यांचा िद.२०.१२.२०१९ रोजीचा त ार
अज,३) ी.भै या शेख, ी.िनवृ ती देवकर, हॉल मक
ु ादम,४) ी.िदनकर गायकवाड, ी.संदीप िनमळ, सरु ा
र क यांनी त ार अज िदलेले आहेत.
यानसु ार यांचेबाबत ी साई सादालय/२३०/२०१९ िद.२१.१२.२०१९ रोजीची िटपणी व र ठांकडे
सादर करणेत आलेली आहे. सदरचे िटपणीवर शासिकय अिधकारी यांनी, कडक समज दे यात यावी असे
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िनदश िदलेले आहेत.तसेच मा. .मु य कायकारी अिधकारी साहेब यांनी, यांचेवर यापवू के ले या कारवाईचा
तपिशल सादर करा,असे िनदश िदलेले होते.
यांची सं थान सेवेत िद.०४.१२.२००६ रोजी िनयु ती कर यात आलेली असनू यांचे गैरिश त
वतनाबाबतचा तपिशल खाली माणे आहे.
अ.नं.
०१
०२
०३

आज अखेरपयत िदले या िश ा
लेखी समज
ताक द
ठपका
एकुण झाले या िश चे ी सं या

िकती वेळा
१
५
३
०९

ी.सोनवणे यांना यापवु गैरिश त वतनाबाबत एकुण ०९ वेळा िश ा करणेत आलेली आहे.
ी.सोनवणे यांचे गंभीर गैरिश त वतनाब ल सामा य शासन शाखा,वशी-िश तकडील
िद.२८.१२.२०१९ रोजीची िटपणी व र ठांकडे सादर करणेत आलेली होती.सदरचे िटपणीवर ी.सोनवणे यांना
िनलंबनाची नोटीस बजवावी असे मा.मु य कायकारी अिधकारी यानं ी िनदश िदलेले आहे.
ी.सोनवणे यांनी ी साई सादालय िवभागाकडील/२३०/२०१९ िद.२१.१२.२०१९ रोजीचे िटपणीत
नमदु के ले माणे गंभीर व पाचे गैरिश तवतन के लेले आहे. सोबत िद.२१.१२.२०१९ रोजीचे िटपणीची
छायांिकत त ी.सोनवणे यांना पाठिवणेत आलेली होती.
उपरो त गैरिश त वतनाबाबत ी.सोनवणे यांना जा.न.ं एसएसएस/सा शा/वशी-िश त/२२२३/२०२०,
िद.०७.०१.२०२० अ वये यांना सं थान सेवेतुन िनलंबीत का करणेत येवु नये अशा आशयाची कारणे दाखवा
नोटीस काढून, यांचा लेखी खल
ु ासा मागिवणेत आला होता. ी.सोनवणे यांना सदर कारणे दाखवा नोटीस
िद.०७.०१.२०२० रोजी ा होवनु यांनी िद.११.०१.२०२० रोजीचा लेखी खल
ु ासा सादर के लेला आहे. यात
यांनी,” मी भारत एकनाथ सोनवणे-वग ०४ कमचारी िशपाई/मदतनीस हणनू कायरत आहे.मा. . ी
साई सादालय िवभाग मख
ु यां या सांग याव न मा या िव द लेखी देऊन गैरिश तवतनाबाबत कमचा-यांची
लेखी घेऊन सदर कमचारी १. ी.ध डीराम ठ बरे सोब,२. ी.राजाराम सावळे,३. ी.सश
ु ांत वाघ,४. ी.िनवृ ती
देवकर,५. ी.िदनकर गायकवाड,६. ी.संदीप िनमळ,सरु ा गाड इ यादी मा.कायकारी अिधकारी साहेब, मा. . ी
साई सादालय िवभाग मख
ु यांनी मला हारसमट कर याचा कट लादला आहे. िकरकोळ कारणाव न मला
भ तादेखत व कमचा-यादेखत िवभाग मख
ु यांनी मला बोलले िक तु या गांडीत खटु ा कसा ठोकतो बघ.तु वग
चार कमचारी आहे. मी अिधकारी आहे असे मी तल
ु ा दाखवनू देतो. वग चारला कसली िकंमत ठे वायची, याला
कसले िनयम आहेत. िस यु रटी बोलावनू याला अिधका-याकडे घेऊन चला रे . सदर मी यांना हणालो साहेब
तु ही यवि थत बोला. आपण एका गावचे आहोत. यावर ते हणाले गावचे आहोत. यावर ते हणाले गावचा
असला तरी गेला उडत या श दात बोलले. मा.कायकारी अिधकारी साहेब मी आपणांस िवनंती करतो क , सदर
कुठ याही कामगाराची चुक झा यास साहेबानं ी कामगार वगाना बाजल
ु ा घेऊन यव थीत समजुन सागं ावे. सदर
मा.अिधकारी साहेब, मला िदलेले कामे मी नेहमी जबाबदारीने करतो.सदर मी मा या कामाशी ामाणीक व
एकिन ठ आहे. िकरकोळ गो टीव न कामात मा याकडुन नकळत चक
ु झाली असेल तर सगळयाचं ी माफ
मागतो.देवािनही पापाची िश ा के ली आहे.सदर मा.अिधकारी साहेब मी िवनतं ी करतो .िवभाग मख
ु यानं ी
इतराचं ऐकून मला िकरकोळ गो टीव न हारसमट करणे यो य नाही. वारंवार मला िकरकोळ कारणाव न नोटीस
देणे नेहमीचेच असते.हया हारसमटमळ
ु े मला काही कमी जा त झा यास वरील सगळे जबाबदार राहतील.सदर
हया हारसमटमळ
ु े मला िद.३१.१२.२०१९ रोजी िडऊटीवर मा या छातीत चमका िनघत हो या.मी आपणांस हात
जोडुन िवनतं ी करतो, याय दयावा.खल
ु ासा आपणासं कळवीत आहे.”असे हटलेले आहे.
सदरचे लेखी खल
ु ासा ी.सोनवणे हे ी साई सादालय िवभागात डयटु ीस असनु देखील, यांनी
रिज टर ए.डी.पो टाने पाठिवलेला आहे. यामळ
ु े .अिध क, ी साई सादालय िवभाग यांचे माफत सादर
के लेला नस याने यावर यांची वा री व अिभ ाय नाही.
गैरवतनात दोषी असले या कमचा यांस ी साईबाबा सं थान िव त यव था,(िशड ) सेवा (िश त
आिण अिपल) िविनयम,२०१३ करण ३ कलम ५ अ वये िकरकोळ दडं ा मक कारवाया अतं गत
(१)
ठपका ठे वणे,
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(२)
पदो नती रोखणे,
(३)
याने हयगय,िकंवा आदेश भगं या कारणामळ
ु े सं थानाचे आिथक नक
ु सान के ले अस यास ते यां या
वेतनातनू वसल
ू करणे.
(४)
वेतनावाढी रोखनु धरणे,
(५)
िविनिद कालावधीसाठी वेतना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करणे आिण अशा घटी या
कालावधीत सं थाना या कमचा याला वेतनवाढ िमळे ल िकंवा कसे आिण असा कालावधी समा झा यानंतर
या या वेतनवाढी लांबणीवर टाक यावर अशा घटीचा प रणाम होईल िकंवा नाही या संबंधी पढु ील िनदश देण,े
(६)
समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सेवे या खाल या ट यात घट करणे,सवसामा यपणे याचा अथ
सं थाना या कमचा या या समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सेवा यामधील पदो नतीवरील ितबंध असा
होतो,तेथनू या या थानात घट होईल तसेच सं थाना या कमचा याची समय ेणीतील वेतन ेणी,पद िकंवा
सेवेत या थानातून आिण सेवा ये तेतनु घट झाली या थानात िकंवा सेवा ये तेत पनु थापना कोण या
अटीवर होइल यासंबंधी पढु ील िनदश िदली जातील िकंवा नाही.
मोठया दडं ा मक कारवाया अतं गत
(७)
स ची सेवा िनवृ ी,
(८)
सेवेतून काढून टाकणे िकंवा बडतफ करणे,
मा कोणतेही अिधकृ त काम कर यासाठी ेरणा िकंवा बि स हणनू कायदेशीर मोबद या यित र
सं थाना या कमचा याने कोण याही य कडून अथ क लाभ ि वकार के याचा आरोप िस द झाला तर खंड
(७) िकंवा (८) म ये नमदु के लेली दडं ा मक कारवाई लादली जाऊ शकते.
वरील िश ेपैक एक िश ा देणचे ी तरतूद आहे.
ी.भारत एकनाथ सोनवणे, वग – ४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यांचेबाबत ी साई
सादालय िवभागाने के ले या त ारीबाबत यांनी िद.११.०१.२०२० रोजीचा सादर के ले या लेखी खल
ु ाशात
यांनी, .अिध क, ी साई सादालय िवभाग व इतर ०६ कमचारी यांनी कट कार थान क न, मानिसक ास
दे याचे हेतनु े दमबाजी करत आहे. िकरकोळ कारणांव न मला नोटीसा दे यात येत आहेत.तरी मला याय दयावा
असे नमदु के लेले आहे. ी साईबाबा सं थान िव त यव था,(िशड ) सेवा (िश त आिण अिपल) िविनयम
२०१३ चे करण ३ मधील कलम ५ नसु ार ी.सोनवणे यांना उपरो त गैरिश त वतनाबाबत करावयाचे
िश ेबाबत आदेश होणेस िवनतं ी आहे.
अशी ी.सोनवणे यानं ा करावयाचे िश ेबाबत िद.१६.०१.२०२० रोजीची िटपणी व र ठांकडे सादर
करणेत आलेली होती.सदरचे िटपणीवर मा.मु य कायकारी अिधकारी यानं ी,“सबधं ीताने खल
ु ासा के ला आहे,
याबाबत खाते मख
ु ांचा अिभ ाय यावा.” असे िनदश िदलेले आहेत. .अिध क, ी साई सादालय िवभाग
यांना जा.नं.एसएसएस/सा शा/वशी-िश त/२४२६/२०२०, िद.२९.०१.२०२० रोजीचे प ासोबत ी.सोनवणे
यांनी िद.११.०१.२०२० रोजीचा सादर के लेला लेखी खल
ु ासा अिभ ायासाठी पाठिवणेत आला होता.
यास अनसु न जा.न.ं एसएसएसटी/ सादा/२४४९/२०२० िद.०३.०२.२०२० रोजीचे प ा वये
.अिध क, ी साई सादालय िवभाग यांनी ी.सोनवणे याचं े खल
ु ाशावर अिभ ाय िदलेला आहे. यात
यांनी,“उपरो त िवषयांिकत व संदिभय प ास अनसु न ी सोनवणे यांचे बाबतचा इकडील िवभागाचा वयं प ट
अिभ ाय खालील माणे.
ी सोनवणे यांनी यांचे त ार अजात कथन के लेला सव खल
ु ासा हा धांदात खोटा व िदशाभल
ू
कराणारा आहे. सदरह कमचा-याचे यापवु चे िवभागातील वतनही अशाच व पाचे आहे. याबाबत याची
वैय तीक धारीणी तपास यास हे ल ात येईल. व र ठां िवषयी िननावी अज करणे, खोटया त ारी करणे याबाबत
याचा हातखंडा आहे. सदरह कमचारी हा तेथील िवभाग मख
ु ाला कोण याही मागाने दबावाखाली ठे वनू
वतःहाचे प दतीने काम क न घेवू पाहत असतो.
वा तिवकतः- िवभाग मख
ु हणनू याचे आिण माझे कधीही वाद झालेला नाही. याचे िवषयी त ार
करणारे कमचारी हे व र ठ पदावर काम करणारे असनू यांचे सवाचे कामे ही वेगवेगळया पदावरील व
िठकाणावरील असनू सदर कमचारी हो वेळोवेळी यांचेशी गैरिश तीने, अरे रावीने वागत आलेला आहे. यामळ
ु े
या सवानी याचे िवषयी त ार के लेली आहे. या त ारीची दखल घेवनू िवभाग मख
ु या ना याने मी ी
सोनवणे यांना सादालय कायालयात बोलावनू घेतले व याला“तु यािवषयी वारंवार त ारी येत आहेत, तू
कोणाचेही पदाचे व वयाचे भान न ठे वता अरे रावी करणे, िशवीगाळ करणे असेच चालू ठे वले तर तु यावर
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कायवाही करावी लागेल. यानतं र झाले या नक
ु सानीस आ ही जबाबदार राहणार नाही. तझु े यापवु चे सं थान
रे कॉड पाहता तल
ु ा ास होवू शकतो.”असे यास सांिगतले असता, चक
ु कबल
ू न होता, मी तमु या गाववाला
आहे, तु ही ही यांचे बाजनू े बोलतात अशी भाविनक साद यानी घातली. मा िवभाग मख
ु हणनू मला या
कमचा-यांची चक
ु आढळे ल, गैरिश तपणा करील, सं थान िनयमाचं े उ लंघन करे ल. याचेवर कायवाही करणे
म ा त आहे. यानसू ार सव ी ध डीराम ठ बरे , राजाराम सावळे, सश
ु ांत वाघ, िनवृ ती देवकर, िदनकर
गायकवाड, संदीप िनमळ या कमचा-यां या लेखी रे पोटवर ी सोनवणे यांचा गैरवतन रपोट सादर के लेला आहे.
ी सोनवणे यांचे यापवू या िवभागातनू ही गैरवतन रपोट झालेले आहे. यांचा लेखी खल
ु ासा िवभाग
मख
ु ामाफतअथवा आवक िवभागात देणे आव यक होते तथापी यांनी तसे न करता सदर खल
ु ासा हा रिज टर
ए.डी.ने पाठिवला आहे. याव न ी सोनवणे हे कोण या मनोवृ ीचे (गैरवतनीय मनोवृ ती व व र ठांना
अडचणीत आणणा-या वभावाची) आहेत हे प ट होते. तरी येणे माणे खल
ु ासा देत आहे.”असे हटलेले आहे.
सदरचे लेखी अिभ ायावर शासिकय अिधकारी, ी साई सादालय िवभाग यांनी, उपरो त माणे
सादालय िवभाग मख
ु यांनी यांचा अहवाल पढु ील यो य या कारवाईसाठी सादर के ला आहे.असा शेरा
न दिवलेला आहे.
१)
ी.भारत एकनाथ सोनवणे, वग–४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यांचेबाबत ी साई सादालय
िवभागाने के ले या त ारीबाबत यांनी िद.११.०१.२०२० रोजीचा सादर के ले या लेखी खुलाशात
यांनी, .अिध क, ी साई सादालय िवभाग व इतर ०६ कमचारी यांनी कट कार थान क न, मानिसक ास
दे याचे हेतुने दमबाजी करत आहे. िकरकोळ कारणांव न मला नोटीसा दे यात येत आहेत. तरी मला याय दयावा
असे नमदु के लेले आहे.
२)
ी.सोनवणे यांना करावयाचे िश बे ाबत िद.१६.०१.२०२० रोजीची िटपणी व र ठांकडे सादर करणेत
आलेली होती.सदरचे िटपणीवर मा.मु य कायकारी अिधकारी यांनी,“सबंधीताने खल
ु ासा के ला आहे, याबाबत
खाते मख
ु ांचा अिभ ाय यावा.” असे िनदश िदलेले आहेत. .अिध क, ी साई सादालय िवभाग यांना
जा.न.ं एसएसएस/सा शा/वशी-िश त/२४२६/२०२०, िद.२९.०१.२०२० रोजीचे प ासोबत ी.सोनवणे यांनी
िद.११.०१.२०२० रोजीचा सादर के लेला लेखी खल
ु ासा अिभ ायासाठी पाठिवणेत आला होता.
३)
यास अनसु न जा.न.ं एसएसएसटी/ सादा/२४४९/२०२० िद.०३.०२.२०२० रोजीचे प ा वये
.अिध क, ी साई सादालय िवभाग यानं ी ी.सोनवणे याच
ु ाशावर अिभ ाय िदलेला आहे. यात यांनी,”
ं े खल
ी सोनवणे याचं े यापवू या िवभागातूनही गैरवतन रपोट झालेले आहे. यांचा लेखी खल
ु ासा िवभाग
मख
ु ामाफतअथवा आवक िवभागात देणे आव यक होते तथापी यांनी तसे न करता सदर खल
ु ासा हा रिज टर
ए.डी.ने पाठिवला आहे. याव न ी सोनवणे हे कोण या मनोवृ ीचे (गैरवतनीय मनोवृ ती व व र ठांना
अडचणीत आणणा-या वभावाची) आहेत हे प ट होते. तरी येणे माणे खल
ु ासा देत आहे.”असे हटलेले आहे.
सबब, ी.सोनवणे याचं ेबाबत उपरो त १,२,३ चे अवलोकन करता यांना ी साईबाबा सं थान
िव त यव था,(िशड ) सेवा (िश त आिण अिपल) िविनयम २०१३ चे करण ३ मधील कलम ५ (१) अ वये
यांना सदर गैरिश त वतनाबाबत िश ा हणनू यांचेवर “ठपका” ठे वता येईल, असे मत आहे. याबाबत
िद.२४.०२.२०२० रोजीची िटपणी व र ठांकडे सादर करणेत आलेली होती.
ी.सोनवणे यांना करावयाचे िश बे ाबत िद.२४.०२.२०२० रोजीची िटपणी सामा य शासन शाखा,
वशी-िश त िवभागामाफत व र ठांकडे सादर के लेली होती.सदरचे िटपणीवर मा.मु य कायकारी अिधकारी
यांनी,”सदर कमचारी यांना यापवु तािकद, लेखी समज िदली व ठपका सु दा ठे व यात आलेला आहे. तरी सु दा
कामकाजात सधु ारणा आढळून येत नाही. सबब,िनलंबीत कर यात येत आहे. सदर ताव सिमती समोर सादर
करावा” असे िनदश िदलेले आहेत.
ी.सोनवणे यांना उपरो त गैरिश तवतनाबाबत सं थान सेवेतनू “ता परु ते सेवा िनलंबीत” क न, यांची
िवभागीय खाते चौकशी करता येईल. तरी सदरचा ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे समोर िनणया तव सादर.
िनणय .१७४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.भारत एकनाथ सोनवणे, वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग
यांचे गैरिश तवतनाबाबत यानं ा सं थान सेवेतनू “िनलबं ीत” क न, यांची िवभागीय खाते चौकशी
कर यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही-सामा य शासन िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०६
ी.सज
ं य रामदास राऊत, मदतनीस, लाडू व बफ िनम ती िवभाग यांचे गैरिश त वतनाबाबत.
तावअ) िवषयाची पूविपठीका:१)
ी.राऊत यांची िद.०५.०२.२०२० रोजी सकाळी १० वा. ते साय.ं ६ वा. पयत जनरल डयटु ी ारावती
भ तिनवास येथे लाडु साद िवतरण काऊंटर येथे नेम यात आली होती.ते डयटु ीवर असतांना दपु ारी ३.३०
वा.पर पर कोणासही पवु क पना न देता अथवा कायालयातील हालचाल रिज टरला न द न करता डयटु ीव न
िनघनु गेलांत. यामळ
ु े सदरचे कालावधीत िमडीया/वाताहर यांनी सदर काऊंटर बंद अस याची हीडीओ शटु ग
काढुन यांचे तराव न ी.राऊत यांना िवचारणा के ली आहे. तसेच ारावती येथे वा त यास असलेलया
्
साईभ तानं ी सदरचे कालावधीत लाडु साद न िमळा याने यांनी . अिध क, लाडु व बफ साद िनम ती
िवभाग यांचेकडे त ार के ली आहे.लाडु साद िवतरण काऊंटर कमचारी नसलेबाबत ारावती िवभागातील
कमचारी यांनी दरु वनी माफत सपं क क न लाडु व बफ साद िनम ती िवभागास कळिवले आहे. यानसु ार यांना
दपु ारी ४.२० वा.दरु वनीवर सपं क के ला असता यांनी उडवा-उडवीचे उ तर देवनु फोन बंद क न सपं क खंडीत
के लेला आहे.
ी.राऊत याचं े हलगज पणामळ
ु े लाडु साद उपल ध असनु साईभ तांना िमळ यास उिशर
झाला, यामळ
ु े साईभ तांनी नाराजी य त के ली आहे. तसेच सं थानची िमडीया ारे ही बदनामी झाली आहे. तसेच
ते वारंवार गैरवतन करत आहेत याबाबत यांचे रपोटही के लेले आहे.
२)
ी.राऊत हे दैनंदीन डयटु ीवर आ यावर फ गर ि ंट पचं ीग करत नाही.याबाबत अहवाल दरमहा सादर
के ला जातो.
३)
ी.राऊत हे डयटु ीवर असनु देखील हजेरी म टरला ३-४ िदवस वा री करत नाहीत, यांना वा री
करणेबाबत लेखी/त डी सचु ना देवनु ही वा री करत नाही.
४)
ी.राऊत हे अचानक रजा घेतात व रजा उपभोगुन आ यानंतर रजा अज मागणी के यानंतर अज भ न
देतात. असे यांचे िव द . अिध क, लाडु व बफ साद िनम ती िवभाग यांचे िनवेदन आलेले आहे.
उपरो त गैरिश तवतनाबाबत ी.राऊत यानं ा जा.न.ं एसएसएस/सा शा/वशी-िश त/२५३१/२०२०
िद.११-०२-२०२० अ वये कारणे दाखवा नोटीस काढून, याचा लेखी खल
ु ासा मागिवणेत आला होता. तथापी,
ी.राऊत यानं ा सदर कारणे दाखवा नोटीस िद.१५.०२.२०२० रोजी ा होवनु देिखल, यांनी लेखी खल
ु ासा
सादर के लेला नाही. याव न सदर गैरिश त वतन के याचे यांना मा य आहे असे िदसनु येते.
ी.सजं य रामदास राऊत, यांची सं थान सेवेत िद.०७.१२.२००६ रोजी िनयु ती कर यात आलेली
असनू यांना गैरिश तवतनाबाबत झाले या िश ेचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं.
आज अखेर पयत िदले या िश ा
िकती वेळा
०१
एक िदवस कामाव न ता परु ते सेवा िनलंबीत ०१
०२
ताक द
०९
०३
स त ताक द
०४
०४
सचु ना
०१
०५
लेखी समज
०१
०६
ठपका
०३
एकुण झाले या िश चे ी सं या
१९
ी.संजय राऊत, यांना गैरिश त वतनाबाबत एकुण १९ वेळा िश ा झालेली आहे.
गैरवतनात दोषी असले या कमचा यांस ी साईबाबा सं थान िव त यव था,(िशड ) सेवा (िश त व अिपल)
िविनयम,२०१३ करण ३ कलम ५ अ वये िकरकोळ दडं ा मक कारवाया अंतगत
(१)
ठपका ठे वणे,
(२) पदो नती रोखणे,
(३)
याने हयगय,िकंवा आदेश भंग या कारणामळ
ु े सं थानाचे आिथक नक
ु सान के ले अस यास ते यां या
वेतनातून वसल
ू करणे.
(४) वेतनावाढी रोखनु धरणे,
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(५)
िविनिद कालावधीसाठी वेतना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करणे आिण अशा घटी या
कालावधीत सं थाना या कमचा याला वेतनवाढ िमळे ल िकंवा कसे आिण असा कालावधी समा झा यानतं र
या या वेतनवाढी लांबणीवर टाक यावर अशा घटीचा प रणाम होईल िकंवा नाही या सबं धं ी पढु ील िनदश देण,े
(६)
समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सेवे या खाल या ट यात घट करणे,सवसामा यपणे याचा अथ
सं थाना या कमचा या या समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सेवा यामधील पदो नतीवरील ितबंध असा
होतो,तेथनू या या थानात घट होईल तसेच सं थाना या कमचा याची समय ेणीतील वेतन ेणी,पद िकंवा
सेवेत या थानातून आिण सेवा ये तेतनु घट झाली या थानात िकंवा सेवा ये तेत पनु थापना कोण या
अटीवर होइल यासंबंधी पढु ील िनदश िदली जातील िकंवा नाही.
मोठया दडं ा मक कारवाया अतं गत
(७)
स ची सेवा िनवृ ी,
(८)
सेवेतून काढून टाकणे िकंवा बडतफ करणे,
मा कोणतेही अिधकृ त काम कर यासाठी ेरणा िकंवा बि स हणनू कायदेशीर मोबद या यित र
सं थाना या कमचा याने कोण याही य कडून अथ क लाभ ि वकार के याचा आरोप िस द झाला तर खंड
(७) िकंवा (८) म ये नमदु के लेली दडं ा मक कारवाई लादली जाऊ शकते.
वरील िश ेपैक एक िश ा देणचे ी तरतूद आहे.
ी.संजय रामदास राऊत, मदतनीस,लाडु व बफ साद िनिमती िवभाग यांना उपरो त
गैरिश तवतनाबाबत ी साईबाबा सं थान िव त यव था,(िशड ) सेवा (िश त आिण अिपल) िविनयम २०१३
चे करण ३ मधील कलम ५(१) नसु ार ी.राऊत, यांना गैरिश त वतनाबाबत िश ा हणनु यांचेवर “ठपका”
ठे वता येईल, असे मत आहे.अशी िद.२५.०२.२०२० रोजीची िटपणी व र ठांकडे सादर करणेत आलेली होती.
ी.राऊत यांना करावयाचे िश ेबाबत सामा य शासन शाखा,वशी-िश त िवभागामाफत
िद.२५.०२.२०२० रोजीची उपरो त िटपणी व र ठांकडे सादर के लेली होती. सदरचे िटपणीवर उप मु य कायकारी
अिधकारी यांनी,”संजय राऊत यांना नोटीस देऊनही यांनी लेखी हणणे सादर के ले नाही याव न ते गभं ीर नाहीत
सबब, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड सेवा (िश त व अपील) िवनीमय २०१३ चे करण ३
मधील ५ (१) अ वये गैरिश तीब ल आदेशाथ सिवनय सादर.” असे िनदश िदलेले आहेत.सदरचे िटपणीवर
मा.मु य कायकारी अिधकारी यांनी,” सदर कमचा-यांस आज पयत एकुण १९ वेळा िकरकोळ िश ा िदलेली
आहे.तरी सु दा यां या वतनात बदल िदसनू येत नाही.सबब, ता काळ िनलंबीत कर यात येत आहे.सदर ताव
सिमती समोर सादर करावा.” असे िनदश िदलेले आहेत.
ी.राऊत यानं ा उपरो त गैरिश तवतनाबाबत सं थान सेवेतनू “ता परु ते सेवा िनलंबीत” क न, यांची
िवभागीय खाते चौकशी करता येईल. तरी सदरचा ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचेसमोर िनणया तव सादर.
िनणय .१७५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.सज
ं य रामदास राऊत, मदतनीस, लाडू व बफ िनम ती िवभाग यांचे
गैरिश तवतनाबाबत यांना सं थान सेवेतून “िनलंबीत” क न, यांची िवभागीय खाते चौकशी
कर यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही-सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०७
ी.रंगनाथ ब सी सोनवणे, सफाई कामगार,आरो य िवभाग याच
ं े गैरिश त वतनाबाबत.
तावअ) िवषयाची पूविपठीका:- ी.सोनवणे हे िद.१६.०१.२०२० ते िद.१९.०१.२०२० अखेर ०४ िदवस या
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले आहे. यामळ
ु े कामाची गैरसोय झाली
हणनु सदर गैरिश त वतनाबाबत ी.सोनवणे यांना जा.नं.एसएसएस/सा शा/वशी-िश त/२५२५८/२०२०
िद.११-०२-२०२० अ वये कारणे दाखवा नोटीस काढून, यांचा लेखी खल
ु ासा मागिवणेत आलेला होता.तथापी,
ी.सोनवणे यांना सदर कारणे दाखवा नोटीस िद.१४-०२-२०२० रोजी ा होवनु देिखल, यांनी लेखी खल
ु ासा
सादर के लेला नाही. याव न सदर गैरिश त वतन के याचे यांना मा य आहे असे िदसनु येते.
ी.रंगनाथ ब सी सोनवणे, यांची सं थान सेवेत िद.०४.१२.२००६ रोजी िनयु ती कर यात आलेली
असनू यांना गैरिश तवतनाबाबत झाले या िश ेचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं.
आज अखेरपयत िदले या िश ा
िकती वेळा
०१
स त ताक द
०३
०२
लेखी समज
०१
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०३
०४

ठपका
वािषक वेतनवाढ एक वषासाठी रोखणे
एकुण झाले या िश चे ी सं या

१५
०२
२१

ी.रंगनाथ ब सी सोनवणे, यांना गैरिश त वतनाबाबत एकुण २१ वेळा िश ा झालेली आहे.
गैरवतनात दोषी असले या कमचा यांस ी साईबाबा सं थान िव त यव था,(िशड ) सेवा (िश त
आिण अिपल) िविनयम, २०१३ करण ३ कलम ५ अ वये िकरकोळ दडं ा मक कारवाया अतं गत
(१)
ठपका ठे वणे,
(२)
पदो नती रोखणे,
(३)
याने हयगय,िकंवा आदेश भंग या कारणामळ
ु े सं थानाचे आिथक नक
ु सान के ले अस यास ते यां या
वेतनातून वसल
ू करणे.
(४)
वेतनावाढी रोखनु धरणे,
(५) िविनिद कालावधीसाठी वेतना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करणे आिण अशा घटी या
कालावधीत सं थाना या कमचा याला वेतनवाढ िमळे ल िकंवा कसे आिण असा कालावधी समा झा यानंतर
या या वेतनवाढी लांबणीवर टाक यावर अशा घटीचा प रणाम होईल िकंवा नाही या संबंधी पढु ील िनदश देण,े
(६)
समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सेवे या खाल या ट यात घट करणे,सवसामा यपणे याचा अथ
सं थाना या कमचा या या समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सेवा यामधील पदो नतीवरील ितबंध असा
होतो,तेथनू या या थानात घट होईल तसेच सं थाना या कमचा याची समय ेणीतील वेतन ेणी,पद िकंवा
सेवेत या थानातून आिण सेवा ये तेतनु घट झाली या थानात िकंवा सेवा ये तेत पनु थापना कोण या
अटीवर होइल यासंबंधी पढु ील िनदश िदली जातील िकंवा नाही.
मोठया दडं ा मक कारवाया अंतगत
(७)
स ची सेवा िनवृ ी,
(८)
सेवेतून काढून टाकणे िकंवा बडतफ करणे,
मा कोणतेही अिधकृ त काम कर यासाठी ेरणा िकंवा बि स हणनू कायदेशीर मोबद या यित र
सं थाना या कमचा याने कोण याही य कडून अथ क लाभ ि वकार के याचा आरोप िस द झाला तर खडं
(७) िकंवा (८) म ये नमदु के लेली दडं ा मक कारवाई लादली जाऊ शकते.
वरील िश ेपैक एक िश ा देणचे ी तरतदू आहे.
ी.रंगनाथ ब सी सोनवणे,सफाई कामगार, आरो य िवभाग यांची िद.१६.०१.२०२० ते
िद.१९.०१.२०२० अखेर ०४ िदवस या कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी (िवनावेतन) ध न,, ी साईबाबा
सं थान िव त यव था,(िशड ) सेवा (िश त आिण अिपल) िविनयम २०१३ चे करण ३ मधील कलम ५(१)
नसु ार ी.सोनवणे, यांना गैरिश त वतनाबाबत िश ा हणनु यांचेवर “ठपका” ठे वता येईल,असे मत आहे
याबाबत िटपणी िद.२६.०२.२०२० रोजी व र ठांकडे सादर करणेत आलेली होती.
ी.सोनवणे यांना करावयाचे िश ेबाबत सामा य शासन शाखा,वशी-िश त िवभागामाफत
िद.२६.०२.२०२० रोजीची उपरो त िटपणी व र ठांकडे सादर के लेली होती. सदरचे िटपणीवर मा.मु य कायकारी
अिधकारी यांनी,” सदर कमचारी यांनी खल
ु ासा/उ तर सु दा िदले नाही. यांची वतणक
ू फारच असमाधानकारक
असनु यास िनलंबीत कर यासाठी यव थापन सिमती समोर ताव सादर करावा.” असे िनदश िदलेले आहेत.
ी.सोनवणे यांना उपरो त गैरिश तवतनाबाबत सं थान सेवेतनू “ता परु ते सेवा िनलंबीत” क न, यांची
िवभागीय खाते चौकशी करता येईल. तरी सदरचा ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे समोर िनणया तव सादर.
िनणय .१७६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.रंगनाथ ब सी सोनवणे, सफाई कामगार,आरो य िवभाग यांचे
गैरिश तवतनाबाबत यांना सं थान सेवेतून “िनलबं ीत” क न, यांची िवभागीय खाते चौकशी
कर यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही-सामा य शासन िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०८
ताव-

ी रामनवमी उ सव-२०२० म ये वीणा, पोथी, फोटो, पा पुजा, ािभषेक इ.साठी मा.तदथ
सिमती या सद यांची नावे िनि त करणेबाबत.
सं थानमाफत ी रामनवमी उ सव, ी गु पौिणमा उ सव व ी पु यितथी उ सव पवु परंपरे नसु ार पार पाडले
जातात. सदर या येक उ सवात पहाटे दारकामाईत अखंड पारायणास सु वात होते त पवू चा फोटो /पोथी /
वीणा िमरवणक
ू ने समाधी मंिदरातनू गु थानमाग दारकामाईत येतात व मा. यव थापन सिमतीचे सद यां या
ह ते अख
ं ड साईस च रत पारायणास दारकामाईत सरु वात कर यात येत होती. तसेच, चे नान झा यानंतर
समािध मंिदरात मा. यव थापन सिमती या सद य यांचे ह ते पा पजु ा पार पाडली जात होती.
ी पु यितथी उ सव २०१९ या वेळी महारा िवधानसभा िनवडणक
ू अस यामळ
ु े आदश
आचारसिहतं े या मागदशक सचु नांचे पालन करणेसाठी वीणा,पोथी,फोटो,पा पजु ा, ािभषेक इ. काय मात
मा. यव थापन सिमतीचे अ य व सद य यांचेऐवजी मा. मु य कायकारी अिधकारी यांचेसह इतर अिधकारी व
िवभाग मख
ु याचं ा सहभाग होता.
िवभागाचा अिभ ाय- आता मा. उ च यायालय, मंबु ई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी नेमले या मा. तदथ
सिमती या सद यां या ह ते अखंड साईस च रत पारायणास सरु वात करता येईल व पा पजु ा ही मा. तदथ
सिमतीचे सद यां या ह ते करता येईल.
ी रामनवमी उ सवाम ये वीणा/पोथी/फोटो/पा पजु ा व ािभषेक इ यादी काय मासाठी मा यवरांची
िनि ती करणे आहे. तरी वीणा, पोथी, चा फोटो, अ यायाचे वाचन, ची पा पजु ा, ािभषेक कोणी करावा
याबाबत िनणय होणे आव यक आहे.
ी रामनवमी उ सव २०२० पा पजु ा व इतर काय म
िदनांक वेळ
ारंभ िदवस
िद.०१/०४/२०२० पहाटे ५.०५
बधु वार

काय मात सहभागी होणा-या मा यवरांची नावे
उ सवाचा थम िदवस
या फोटोची व पोथीची िमरवणक
ू
वीणापोथीितमापहाटे ५.२० अ याय वाचन –
अ याय .१ अ याय .२ –
अ याय .३ अ याय .४ –
अ याय .५ सकाळी ६.००
ची पा पजू ा सायंकाळी
ची पा पजू ा ५.४५
मु य िदवस
उ सवाचा मु य िदवस
िद.०२/०४/२०२०. पहाटे ५.०५
या फोटोची व पोथीची िमरवणक
ू
गु वार
वीणा पोथी ितमासकाळी ७.००
ची पा पजू ा सायंकाळी
ची पा पजू ा ५.४५
सांगता िदवस
उ सवाचा सांगता िदवस
िद.०३/०४/२०२० सकाळी ६.००
ची पा पजू ाशु वार
सकाळी ६.३० गु थान येथे ािभषेक - मा. मु य कायकारी अिधकारी
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सायंकाळी
५.४५

ची पा पजू ा -

ताव- तरी उपरो त त यातील काय मासाठी मा यवरांची नावे िनि त होणेसाठी सदरचा ताव
िनणयाथ सादर .
िनणय .१७७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ सव-२०२० म ये वीणा, पोथी, फोटो, पा पज
ु ा,
ािभषेक इ यादीसाठी खालील माणे मा यवरांची नावे िन ीत कर यात आली.
िदनांक वेळ
काय मात सहभागी होणा-या मा यवरांची नावे
ारंभ िदवस
उ सवाचा थम िदवस
िद.०१/०४/२०२० पहाटे ५.०५
या फोटोची व पोथीची िमरवणक
ू
बुधवार
वीणा- मा. ी.रघुनाथ आहेर
पोथी- मा. ी.िदलीप उगले
ितमा- मा. ी.अशोक औटी / मा. ी.आकाश िकसवे
पहाटे ५.२०
अ याय वाचन –
अ याय .१ - मा. ी.िदलीप उगले
अ याय .२ – मा. ी.िवजय रोहमारे
अ याय .३ - मा. ी.मोहन यादव
अ याय .४ – मा. ी.नवनाथ कोते
अ याय .५ - मा. ी.िव णु थोरात
सकाळी ६.००
ची पा पज
ू ा - मा. ी.रिवं ठाकरे
सायंकाळी ५.४५
ची पा पज
ू ा - मा. ी.िदलीप वामी
मु य िदवस
उ सवाचा मु य िदवस
िद.०२/०४/२०२०. पहाटे ५.०५
या फोटोची व पोथीची िमरवणक
ू
गु वार
वीणा - मा. ी.िदलीप वामी
पोथी - मा. ीमती बनकर मॅडम
ितमा- मा. ी.रिवं ठाकरे / मा. ी.बाबासाहेब घोरपडे
सकाळी ७.००
ची पा पज
ू ा - मा. ी.अ ण ड गरे
सायक
ची पा पज
ू ा - मा. ी. ीकातं आणेकर
ं ाळी ५.४५
सांगता िदवस
उ सवाचा सागं ता िदवस
िद.०३/०४/२०२० सकाळी ६.००
ची पा पज
ू ा- मा. ी. सयु भान गमे
शु वार
सकाळी ६.३०
गु थान येथे ािभषेक - मा. मु य कायकारी अिधकारी
सायंकाळी ५.४५
ची पा पज
ू ा - मा. ी.बाबासाहेब घोरपडे
(कायवाही-शता दी क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०९
मे.ि लोक िस यु रटी िस टी स ा.िल., यांनी मोफत दशनपास काय णाली संदभात िद.२३.०५.२०१७
रोजी करणेत आले या करारना याम ये सुधारणा करणेकामी प ा ारे के ले या िवनंतीबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम २१ (१) ग नसु ार भ ांना देवते या दशनासाठी व मिं दरात ाथनेसाठी
िकंवा कोणतेही धािमक काय, समारंभ पार पाड यासाठी सोयी-सिु वधा परु िवणे.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .:- िद.१६.०८.२०१६ िनणय .५८०
ा तािवक:- साईभ तां या होणा-या गद चे िनयोजन करणे संदभात दशनरांग यव थापन (Time
Base) काय णाली काया वीत करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील
िन. .५८० अ वये,मे.ि लोक िस यु रटी ा.िल.,यांना कायादेश देणते आलेला आहे. या माणे मे.ि लोक यांनी
सदरची काय णाली िद.१२.१२.२०१६ रोजी काया वीत के लेली आहे.
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काय णाली अतं गत साईभ ानं ा मोफत दशनपास िवतरीत करणेकरीता साईिनवास अितथीगृह,
साईउ ान, १६ गठंु े , सव िनवास थाने व िशड बस थानक येथे काऊंटर कायरत आहेत. गद चे वेळी ीराम
पाक गं , गेट न.ं ०४ शेजारील ि कोण व पालखी िनवारा यासार या िठकाणी अितरी काऊंटर सु करणेत येतात.
मे.ि लोक यांना दे यात आलेला कायादेश व करारना या माणे सदरची काय णाली काया वीत कर याकरीता
आव यक जागा, फिनचर व िव तु परु वठा इ. सिु वधा सं थानकडून उपल ध क न देणते येतात. तसेच याकामी
आव यक संगणके , संगणक य सािह य, टेशनरी तसेच आव यक मनु यबळ हे मे.ि लोक यांचमे ाफत उपल ध
करणेत येते.
याकामी करणेत आले या करारना याम ये नमदु के ले माणे सदरचा क प हा साईभ ांना िवतरीत
करणेत येणा-या दशनपासचे पृ भागावर क अथवा रा य शासनामाफत राबिवणेत येणा-या िविवध समाजपयोगी
संदेश िस क न चालिवणे अपे ीत आहे. यानुसार णालीअतं गत िवतरीत करणेत येणा-या दशनपासचे
पृ भागावर अशा कारचे संदेश छपाई क न िवतरीत के ले जातात.
मे.ि लोक यांनी िद.०४.०२.२०२० रोजीचे प ा वये, याकामी करणेत आले या करारना याम ये
“क /रा य शासनाचे जािहरात बरोबरच क /राजय् शासनाचे अगं ीकृ त सं थांचे जािहरात असा समावेश करणेत
यावा. जेणक
े न यांना बँक, िवमा कंपनी इ. बरोबर संपक क न यांची जािहरात िमळिव याचा य न करता
येईल,” असे नमदु के लेले आहे.
मे.ि लोक यांचेबरोबर काय णाली काया वीत करणेकरीता करणेत आले या करारना याम ये याबाबत
पढु ील माणे नमदु करणेत आलेले आहे.
2.1
k.

Project has to be run by insertion of social messages (Govt. Of India, State Govts.)
campaign or any campaign of Ministry of India on back side of card. Prefer language
Marathi / Hindi / English only (As per campaign department RO conditions)
मे.ि लोक यांची क शासना या Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP) यांचे
पॅनल
े वर नेमणक
ू झालेली अस याने यांना जािहराती छापणेस परवानगी िमळते. सदरचे िनयु संदभात
करारना याम ये पढु ील माणे नमदु करणेत आलेले आहे.
7.2 Trilok have empanelled agency of DAVP, there won't be any agreement with
Government hence Trilok have to present certificate of empanelment.
मे.ि लोक यांचेबरोबर करणेत आलेला करारनामा हा िद.२३ मे, २०१७ रोजी वा ांक त झालेला
असनू करारना याम ये नमदु के ले माणे करारना याचा कालावधी हा करारनामा वा ांक त झालेपासनू ०५
वषासाठी आहे. करारना याम ये कालावधीसदं भात 3. Period of Agreement व 7. Terms म ये
पढु ील माणे नमदु करणेत आलेले आहे.
3.
Period of Agreement
The period of agreement will be five years from the date of agreement and annual review
will be conducted to assess the satisfaction levels and compliance of terms, obligations and
deliverables by both the parities and areas to be improved upon will be identified and both
the parties will exchange timelines complying upon failing which suitable decisions will
be drawn according to conditions of this agreement.
7. TERMS
This Agreement shall remain in effect for a period of 5 (five years), commencing
from the Date of agreement, and annual review will be conducted to assess the satisfaction
levels and compliance of obligations and terms and deliverables by both the parties. Unless
terminated earlier by either Party in accordance with the terms and conditions of this
Agreement.
आजिमतीस चे दशनासाठी येणा-या साईभ ानं ा मोफत दशनपास अथवा ऑनलाईन िकंवा सशु क
दशनपास घेऊनच दशनासाठी वेश िदला जातो. मोफत दशनपास घेतले या साईभ ानं ा दशन पासवर नमदु
वेळेत दशनरागं वेश ारावर जाणे अपे ीत असते, परंतू ित ागृहाची सिु वधा उपल ध नस याने सदरचे साईभ
पास घेतलेनतं र लगेचच चे दशनासाठी दशनरांग वेश ारावर जातात. तसेच साईभ ानं ा उपल धते माणे

(0५}०४.0३ .2020, Shirdi

44

यांचे ऐि छक वेळेचा (Time Slot) मोफत दशनपास घेऊन यावेळी दशनास जा याची सिु वधा ही
काय णालीम ये अतं भतु आहे. परंतू साईभ सदर सिु वधेचा लाभ घेतानं ा आढळून येत नाहीत. सबब,
स ि थतीत सदर काय णालीचा उपयोग फ साईभ ाच
ं ी िशरगणती (मोजणी) व याअनषु गं ाने िनयोजनासाठी
होतो. तािवत दशनरागं इमारत बाधं नू पणु झालेनतं र साईभ ानं ा ित ालयाची (Waiting Hall) ची
उपल धता झालेनतं र सदर काय णालीचा उपयोग अिधक प रणामकारक होऊन साईभ ांचे दशन अिधक सल
ु भ
व शासनास गद चे िनयोजन करणे अिधक सक
ु र होऊ शकते, असे न मत आहे.
नमदु के ले माणे दशन रांग यव थापन णाली काया वीत करणेकामी करणेत आले या
करारना या माणे क पाअतं गत साईभ ानं ा िवतरीत करणेत येणा-या मोफत दशनपास या पृ भागावर
क /रा य शासनाचे जािहराती छापणे अपे ीत आहे. परंतू यांनी संदभ य प ाम ये िवनंती के ले माणे क /रा य
शासनाबरोबरच शासनाचे अगं ीकृ त सं थेची उदा.बँक, िवमा कंपनी इ. जािहरात दशनपासवर छाप यास परवानगी
ावयाची झा यास मे. ि लोक यांचेबरोबर करणेत आले या करारना याम ये सधु ारणा करणेकामी परु वणी
करारनामा करावा लागेल असे, न मत आहे.
मागणी:- ा तािवके त नमदु के ले माणे मे.ि लोक यांनी संदभ य प ा ारे दशनरांग यव थापन
काय णाली संदभात कर यात आले या करारना याम ये “क /रा य शासनाचे योजनांचे जािहरात बरोबर
क /रा य शासनाचे अगं ीकृ त सं थांचेही जािहरात छापणेबाबत” सुधारणा करणेकामी के ले या िवनंती बाबतचा
ताव िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी, िह न िवनतं ी.
सं थान अिधिनयम/ठराव या नसु ार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय
इ. छाननी क न अनमु ान :- तांि क, शासक य
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनदशा वये साईभ तां या होणा-या
गद चे िनयोजन करणे संदभात दशनरांग यव थापन (Time Base) काय णाली काया वीत करणेकामी मे.
ि लोक िस यु रटी िस टी स (इ)ं ा.िल. यांना कायादेश देणते आलेला आहे. या माणे यांनी सदरची
काय णाली िद.१२.१२.२०१६ रोजी काया वीत के लेली आहे. याकामी करणेत आले या िद.२३.०५.२०१७
रोजीचे करारना यानसु ार सदर क पाचा कालावधी हा ०५ वष इतका आहे. करारना याम ये नमदु के ले माणे
सदरचा क प हा साईभ ांना िवतरीत करणेत येणा-या दशनपासचे पृ भागावर क अथवा रा य शासनामाफत
राबिवणेत येणा-या िविवध समाजपयोगी सदं ेश िस क न चालिवणेत येतो.
मे.ि लोक यांनी िद.०४.०२.२०२० रोजीचे प ा ारे “दशनपासवर छपाईकरीता शासनाकडून जािहरात
िमळत नस याने सदरचा क प चालिवणेसाठी आव यक आिथक तरतदू करणेस अडचणी िनमाण होत आहेत.
सबब, याकामी सं थानबरोबर करणेत आले या करारना याम ये क /रा य शासनाचे जािहरात बरोबरच
क /रा य शासनाचे अगं ीकृ त सं थांचे जािहरात असा समावेश करणेत यावा. जेणक
े न मे.ि लोक यांना बँक,
िवमा कंपनी इ. बरोबर सपं क क न यांची जािहरात िमळिव याचा य न करता येईल” अशी िवनतं ी के लेली
आहे.
सदर णाली अतं गत मोफत दशनपास घेतले या साईभ ानं ा दशन पासवर नमदु वेळेवर दशनरागं
वेश ारावर जाणे अपे ीत असते. परंतू स ि थतीत साईभ पास घेतलेनतं र लगेचच चे दशनासाठी दशनरांग
वेश ारावर जातात. तसेच साईभ ांना यांचे वेळेनसु ार उपल धतेनुसार मोफत दशनपास घेणेची सिु वधा ही
काय णालीम ये अतं भतु आहे. सदर काय णालीचा उपयोग साईभ ांची िशरगणती (मोजणी) व याअनषु ंगाने
िनयोजनासाठी होतो.
सदर णालीअतं गत जे नागरीक, िद यांग, आजारी, गरोदर मिहला व वय वष-०१ चे आतील
बालकांचे पालक इ. साईभ ांना मोफत दशनपास िवतरीत करतांना पडताळणी करणेत येत अस याने, सदर
साईभ ांसाठी उपल ध वेश ारातून दशनासाठी वेश घेणा-या अनािधकृ त साईभ ां या सं येस आळा
बसलेला आहे. तसेच तािवत दशनरांग इमारत झालेनतं र सदर काय णालीचा उपयोग अिधक प रणामकारक
होऊ शकतो. सबब, सदरची काय णाली चालू ठे वणेकामी मे.ि लोक यांनी याकामी करणेत आले या
करारना याम ये सधु ारणा करणेसंदभात के लेली िवनंती मा य करता येईल, असे न मत आहे.
सदरची णाली चालू ठे वावयाची झा यास मे.ि लोक यांनी संदभ य प ा ारे करारना याम ये सधु ारणा
करणेबाबत के ले या िवनतं ी नुसार यांचेबरोबर परु वणी करारनामा करावा लागेल. यानुसार, मे.ि लोक यांनी
दशनरांग यव थापन काय णाली संदभात कर यात आले या करारना याम ये “क /रा य शासनाचे योजनाचं े
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जािहरात बरोबर क /रा य शासनाचे अगं ीकृ त सं थांचेही जािहरात छापणेबाबत” सधु ारणा करणेकामी के ले या
िवनतं ी बाबतचा ताव िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .१७८ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.ि लोक िस यु रटी िस टी स ा.िल., यांना मोफत दशनपासवर
क /रा य शासनाचे जािहरात बरोबरच क /रा य शासनाचे अंगीकृत उप म यांचे जािहरात चा
समावेश करणेस मा यता दे यात आली. व यानुसार मे.ि लोक िस यु रटी िस टी स ा.िल., यांचेशी
पुरवणी करारनामा क न घे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं १०
िदनाक
ं २४.०२.२०२० रोजी िशड येथे झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे इितवृ त वाचनू
कायम करणे.
िनणय .१७९ िदनाक
ं २४.०२.२०२० रोजी िशड येथे झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) 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.
िनणय .१५६- यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता सन २०२०-२०२१
या वषाकरीता लागणारे औषधे व सिजकल सािह याचे दर िनि त करणे (Rate Contract) तसेच On
Consignment Basis वरील Material खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व
याकामी येणा या अदं ाजे एकुण र कम .६९,४७,९९,४२२/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच
याकामी मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मंबु ई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस हील ॲ लीके शन दाखल
कर यात यावे, असे ठरले.
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता सन २०२०-२०२१
या वषाकरीता लागणारे औषधे व सिजकल सािह याचे दर िनि त करणे (Rate Contract) तसेच On
Consignment Basis वरील Material उपरो
तावात नमुद के ले या मु ा .१ ते २० या
कायप दतीनुसार व िवभागाचे अिभ ायात नमुद अ.न.ं १ ते ३ नुसार खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने
ई-िनिवदा ि या राबिवणेस तसेच अ.नं.१५ म ये नमुद के ले या १७९२ कारची औषधे व सिजकल
सािह य यांचे दर ित नग .३,००,०००/-चे आत अस याने सदरची औषधे व सिजकल सािह य
कोटेशन मागवून खरेदी करणेस व याकामी येणा या अंदाजे एकुण र कम .६९,४७,९९,४२२/-मा चे
खचास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ
औरंगाबाद येथे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .१६४ ते १७९ सवानमु ते घे यात आले.
यानंतर साय.ं ०५.४५ वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.
वा रीत/( ीमती िगता पी.बनकर)
सहा.धमादाय आयु ,
अहमदनगर.
वा रीत/(अ ण ड गरे,भा. .से.)
मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड .
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वा रीत/(िदलीप वामी)
अ पर महसल
ु िवभागीय आयु ,
नािशक
वा रीत/( ीकांत एल.आणेकर)
मुख िज हा व स यायािधश,
अहमदनगर.

