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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०५/२०१९
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड

िदनांक ०४.०७.२०१९
वेळ- दपु ारी ०१.०० वाजता

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा गु वार िद.०४.०७.२०१९ रोजी िशड येथील सं थानचे
साईिनवास अितथीगृहाम ये दपु ारी ०१.०० वाजता आयोिजत करणेत आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/११२९/२०१९,
िद.२५.०६.२०१९ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणेत आलेले होते. यानुसार गु वार िद.०४.०७.२०१९ दपु ारी ०१.०० वाजता
सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा. ी.सरु ेश कािशनाथ हावरे याचं े अ य तेखाली सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.
०१. मा. ी.सरु े श कािशनाथ हावरे , अ य
०२. मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर, सद य
०३. मा.डॉ.राज राजाबाली िसहं ,सद य
०४. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे,सद य
०५. मा. ी.िबपीनदादा शक
ं रराव को हे, सद य ०६. मा. ीमती अचना उ मराव कोते, सद या
मा. ी.दी.म.मगु ळीकर,भा. .से.
मु य कायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणेत आली.
सभेस आव यक गणपतु नस यामळ
ु े िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै, २०१७ रोजीचे अिधिनयम दु तीतील
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनसु ार तीस िमनीटाकरीता सभेचे कामकाज तहकुब करणेत येऊन, यानतं र दपु ारी ०१.३०
वाजता सभेचे कामकाज सु कर यात आले.
आज या यव थापन सिमतीचे सभेस िशड नगरपचं ायती या नविनवाचीत नगरा य ा मा. ीमती अचना उ मराव कोते
यव थापन सिमती सद या हणनू उपि थत हो या. िशड नगरपंचायती या अ य पदी िनवड झा याब ल सिमती या वतीने यांचे
अिभनंदन कर यात आले व स कार कर यात आला.
यानंतर मा.अ य महोदय यांनी िवषयपि के वरील िवषयांवर चचा सु के ली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०१
िदनांक ०६.०६.२०१९ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचनू कायम करणे.
िनणय .३१३ िदनांक ०६.०६.२०१९ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत परु िव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचनू कायम करतांना
खालील माणे दु या कर यात आ या व यास मा यता दे यात आली.
१. िनणय .१७९यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे आयकर व जीएसटी िवषयक संपणु दैनंिदन कामकाज करणे व
यासंबधीत वेळोवेळी मागदशन िमळणेकामी िवहीत प दतीने आयकर व जीएसटी करीता कर स लागार हणनु
नेमणक
ु करणेकामी सं थान या अिधकृ त संकेत थळावर मािहती िस द क न व साधारणपणे .१०० कोट चे वर
वािषक उलाढाल असले या सं था/कंप यांचे कर िवषयक कामकाज कर याचा अनभु व असले या लेखाप र ण
सं थांकडून दर मागिव यास मा यता दे यात आली. तसेच पा लेखाप र ण सं था यांचे दरांचा तुलना मक
त ता मा. यव थापन सिमती समोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- लेखाशाखा)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे जीएसटी िवषयक सपं णु दैनिं दन कामकाज करणे व यासबं धीत
वेळोवेळी मागदशन िमळणेकामी जीएसटी करीता कर स लागार हणनु मे.एस.जी.अदं ाणी अॅ ड कं.चाटड
अक टटं स् अहमदनगर यांची पवु याच अटी शत वर िद.०१.०७.२०१९ ते िद.३१.०३.२०२० या कालावधी
करीता िनयु ती कर यास मा यता दे यात आली. तसेच आयकर करीता कर स लागार हणनु नेमणक
ु करणेकामी
िवहीत प दतीने सं थान या अिधकृ त सक
ं े त थळावर मािहती िस द क न व साधारणपणे .१०० कोट चे वर
वािषक उलाढाल असले या सं था/कंप याचं े कर िवषयक कामकाज कर याचा अनभु व असले या लेखाप र ण
सं थांकडून दर मागिवयात येऊन पा लेखाप र ण सं थाचे दरांचा तुलना मक त ता मा. यव थापन सिमती
समोर सादर कर यात यावा, असे ठरले. निवन कर स लागार िनयु ची ि या पणु होईपयत मे.एस.जी.अदं ाणी
अॅ ड कं.चाटड अक टंटस् अहमदनगर यांना पवु याच अटी शत वर मदु तवाढ दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- लेखाशाखा)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२. िनणय .२४३
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा महािव ालयाचे शै िणक वष सन २०१९-२० करीता
नैसिगक तुकडी वाढीचे वग, ि तीय वषाचे वग व िवशेष तर िवषयाच
ं े अ यापनासाठी कायभारानसु ार अनु ेय
होणा या पदाचं ा सधु ारीत आकृ तीबंधाम ये समावेश करणेस मा यता दे यात आली. तसेच आव यक
ा यापकांची भरती ही पवु या ा यापक भरती ि येनसु ार व यामधील ित ायादी मधनु कर यात यावी,
असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा महािव ालयाचे शै िणक वष सन २०१९-२० करीता
नैसिगक तुकडी वाढीचे वग, ि तीय वषाचे वग व िवशेष तर िवषयांचे अ यापनासाठी कायभारानसु ार अनु ेय
होणा या पदांचा सधु ारीत आकृ तीबंधाम ये समावेश करणेस मा यता दे यात आली. तसेच आव यक
ा यापकांची भरती ही सामा य शासन िवभागामाफत जािहरात देऊन िविहत प दतीने कर यात यावी. भरती
ि येकामी आव यकतेनसु ार िवषय त ांना आमंि त कर यास व याकामी येणा या अनषु ंगीक खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय/सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
साई आ म भ िनवास इमारतीचे अतं गत रंगकाम व दु ती कामातील एकुण १२ इमारतीपैक ०७ इमारतीमधील
टॉयलेटची खराब झालेली जुनी क सी ड जी.आय.पाईप लाईन काढून यािठकाणी निवन सी.पी. ही.पाईपलाईन
टाकणेकरीता येणारे अदं ाजे .२७,६५,०५६/- मा चे खचास व सदरचे काम ठे केदार मे.ॲडमायरकॉन
इ ा चर ा.िल.मंबु ई यांचेकडून क न घेणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयम कलम २१ (१)
अ वये, सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी
करणेची तरतूद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये, मंिदराची व िव व त यव थे या मालम ांची देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतूद आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयः- मा. यव थापन सिमती िद.०१/०६/२०१८ िनणय .३४८ (२७)
अ वये, साई आ म भ तिनवास इमारतीचे अतं गत रंगकाम व दु ती करणेसाठी जा.न.ं एसएसएसटी/ बाधं काम/
१२६०/२०१८, िद.१३/०६/२०१८ अ वये ठे केदार अॅडमायरकॉन इ ा चर ा. िल., मबंु ई यानं ा कायादेश
देणत आला आहे.
तावना:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .३४८ (२७)
अ वये, साई आ म भ तिनवास इमारतीचे अतं गत रंगकाम व दु ती करणेसाठी िन नतम िनिवदाधारक
अॅडमायरकॉन इ ा चर ा. िल., मबंु ई याच
ं ी एकूण .४,८२,८९,६५२/- मा ची िन नतम दराची ई-िनिवदा
ि वकारणेत येऊन यांना जा. . १२६०/२०१८, िद.१३/०६/२०१८ अ वये कायादेश देणते आलेला आहे.
ठे केदार यांनी िद.२७/०६/२०१८ पासनू कामास सु वात के लेली असनू सदरह कामाचा तपिशल व स ि थती
खालील माणे.
कामाचे नाव
साई आ म भ तिनवास इमारतीचे अतं गत रंगकाम व दु ती करणे.
ठे केदार
अॅडमायरकॉन इ ा चर ा. िल., मंबु ई.
कायादेश
जा.न.ं एसएसएसटी/बांधकाम/१२६०/२०१८, िद.१३/०६/२०१८.
मजं रू िनिवदा र कम
.४,८२,८९,६५२/-.
करारनामा िदनाक
िद.२०/०६/२०१८.
ं
काम सु कर याचा िद.२७/०६/२०१८.
िदनांक
कामाचा कालावधी
०८ मिहने.
करारना यानसु ार काम िद.२६/०२/२०१९. (मदू तवाढ िमळणेकरीता ताव मा. यव थापन सिमतीचे ये या सभेत सादर
पणू कर याचा िदनांक करणेत येत आहे.)
कामाची स ि थती
ठे केदार यांचेमाफत H, I, J, K, L या इमारत चे तसेच शासक य इमारत, सादालय क ाचे व
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ओ.ए.टी. चे काम पणू क न साई भ तांसाठी वापरास देणते आलेली आहे. तसेच स या Fइमारतीचे रंगकाम व अतं गत दु तीचे काम गतीत आहेत. सदर कामांतगत साई आ म
भ तिनवास येथील एकूण १२ िनवासी इमारती (१५३६ खो या), शासक य इमारत, सादालय
क तसेच ओ.ए.टी चे कामाचा समावेश आहे.
साई आ म भ तिनवास इमारतीचे बांधकामाचे वेळी H, I, J, K, L या ०५ इमारत करीता सी. पी.
ही. सी. पाईपलाईन टाकणेत आलेली आहे. तसेच A, B, C, D, E, F व G या ०७ इमारत करीता जी. आय.
पाईप लाईन टाकणेत आलेली आहे. आता, स या सु असले या रंगकाम व इतर दु तीचे कामावेळी लश
हॉ व बसिवणेकरीता डॅडो टाई स काढ यानतं र असे ल ात आले क , सदर ०७ इमारत मधील जी. आय. पाईप
लाईन ब-याच िठकाणी गंजलेली आहे व १ ते २ वषाचे काळात ती खराब व िलके ज हो याची श यता आहे.
यामळ
ु े या ०७ इमारत चे काम सु अस याने आ ताच यािठकाणी निवन ३२ एम.एम. यासाची सी. पी. ही.
सी. पाईप लाईन टाकणे नजीक या भिव यातील दु ती कामे टाळ याचे टीने आव यक आहे.
स या सु असले या देखभाल-दु तीचे कामाचे िनिवदेत सी. पी. ही. सी. पाईप लाईन टाक याचे
काम समािव ट नस याने ते िनिवदेतील शत .४.९, पृ ठ .३० नसु ार Extra Item हणनू ठे केदार यांचेकडून
क न घेता येईल. A, B, C, D, E, F व G या ०७ इमारत चे सदर अितरी त कामासाठी ठे केदार यांनी
िद.०८/०५/२०१९ रोजीचे प ाने ०१ टॉयलेटकरीता .६०००/- . नग खच कळिवला आहे. यावर य
लागणारे मटेरीयल, मजरू ी व स याचा बाजार भाव इ. तपासणी क न सधु ारीत दर पृ थकरण इकडील
िवभागामाफत तयार करणेत आले आहे व यानसु ार ०१ टॉयलेटकरीता .३०८६/- . नग खच अपेि त आहे.
सदर दराम ये काम करणेसाठी ठे केदार यानं ी यांचे िद.०४/०६/२०१९ रोजी ई-मेल दारे तयारी दशिवलेली आहे.
यानसु ार या ०७ इमारत करीता .२७,६५,०५६/- मा खच अपेि त आहे. तसेच H, I, J, K, L या ०५
इमारत चे टॉयलेटकरीता जनु े लश वॉल काढून निवन लश वॉल टाकलेनतं र लश वॉल ते WC Pan पयत
निवन ३२ एम. एम. यासाची सी. पी. ही. सी पाईपलाईन ठे केदार याच
ं मे ाफत टाकलेली आहे. यासाठी अदं ाजे
.१,४५,८००/- मा इतका खच अपेि त आहे.
साई आ म येथील A, B, C, D, E, F व G या ०७ इमारत चे सी. पी. ही. सी पाईप टाकणेकामी
खालील तपिशला माणे खच अपेि त आहे.
Sr.No. Details of Work
Qty./Unit
Rate
Amount
A)
Removing the existing piping, plaster above the 896 Toilets 3086/27,65,056/concelled pipe, making of gabadha inside the duct
upto downtake line and removing the existing
damaged G.I pipes lowering down the same and
stacking at ground floor. Providing and laying new
concealed 32 mm dia. CPVC pipe with all
necessary fittings and connecting to existing
downtake line with the help of jhoola including
cutting, upliftment, jointing. After completion of
plumbing work, revamping the joint finishing,
curing, including all transport, taxes, lead, lift etc.
complete. (07 Buildings). (Non-SSR Item).
TOTAL AMOUNT (A + B) Rs.: 27,65,056/उपरो त माणे साई आ म भ तिनवास येिथल ८९६ खो यांचे टॉयलेटची जनु ी जी. आय. पाईपलाईन
काढून यािठकाणी निवन ३२ एम. एम. यासाची सी. पी. ही. सी. पाईप लाईन टाकणेचे अितरी त बाब चे
(Extra Item) कामासाठी वर नमदू के ले माणे एकूण .२७,६५,०५६/- मा इतका खच येईल.
तथापी वरील कामासाठी मंजूरी घेण,े ई-िनिवदा तयार करणे, जािहरात देण,े िनिवदा छाननी करणे, मा.
यव थापन सिमतीचे सभेत िन नतम िनिवदा ताव मंजरू ी देण,े कायादेश देण,े करारनामा करणे व कामास
सु वात करणे व तेथनू पढु े ०३ मिहने काम चालेल. या सव ि येसाठी ५ ते ६ मिह यांचा अवधी लागेल. तसेच
यामळ
ू े ा िनिवदेतील इतर बाक ची कामेही वेळेत होणार नाहीत. सदर काम तातडीने व कमी वेळेत पणू करणे
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गरजेचे आहे. यामळ
ू े निवन ३२ एम. एम. यासाची सी. पी. ही. सी. पाईपलाईन टाकणेचे अितरी त बाब चे
(Extra Item) काम ठे केदार मे. अॅडमायरकॉन इ ा चर ा. िल., मबंु ई याच
ं ेकडून िनिवदेतील शत .४.९,
पृ ठ .३० मिधल तरतदु ीनसु ार Extra Item हणनू क न घेणे उिचत होईल असे मत आहे.
साई आ म भ तिनवास थान इमारतीचे अतं गत रंगकाम व दु तीचे कामासाठी ठे केदार मे.
अॅडमायरकॉन इ ा चर ा. िल., मंबु ई यांना एकूण र कम .४,८२,८९,६५२/- मा इत या रकमेचा
कायादेश देणेत आलेला आहे. ठे केदार यांना आतापयत अदा के लेली बीले व उव रत कामाचे ाथिमक
अदं ाजानसू ार अितरी त बाब चे (Extra Items) चे कामासाठी येणारा अपेि त खच .२७,६५,०५६/- िमळून
होणारा एकूण खच हा मळ
ू कायादेशातील एकूण रकमे या मयादेपे ा अिधक होणार नाही, असा अदं ाज आहे.
ताव:- तरी साई आ म भ तिनवास इमारतीचे अतं गत रंगकाम व दु ती कामातील एकूण १२
इमारत पैक ०७ इमारत मिधल टॉयलेटची खराब झालेली जनु ी क सी ड जी. आय. पाईपलाईन काढून
यािठकाणी निवन सी. पी. ही. सी. पाईपलाईन टाकणेकरीता येणारे .२७,६५,०५६/- मा चे खचास व सदरचे
काम ठे केदार मे. अॅडमायरकॉन इ ा चर ा. िल., मंबु ई यांचेकडून क न घेणसे मा यता िमळणेस िवनंती.
िनणय .३१४ यावर सिव तर चचा होऊन, साई आ म भ िनवास इमारतीचे अतं गत रंगकाम व दु ती कामातील एकुण १२
इमारतीपैक ०७ इमारतीमधील टॉयलेटची खराब झालेली जुनी क सी ड जी.आय.पाईप लाईन काढून
यािठकाणी चांग या ितचे निवन सी.पी. ही.सी.पाईपलाईन टाकणेचे काम सदर कामाचे ठे केदार
मे.ॲडमायरकॉन इ ा चर ा.िल.मंबु ई यांचेकडून क न घे यास तसेच याकामी येणा या अदं ाजे र कम
.२७,६५,०५६/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
ी साईबाबा समाधी मंिदरातील लोअर ग नतु नीकरण करणे (पिहला ट पा) कामाचे ठे केदार आर.के .सावंत,
नािशक यांचे VAT व GST मधील फरक मागणी पोटी देय होणारी र कम .५,७४,२९२/-मा मंजरू होणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:अिधिनयम कलम २१ (१) अ वये, सिमतीकडून िव व त यव थे या िनधीचा िविनयोग पढु ील सव
िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी करणेची तरतूद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये, मंिदराची व
िव व त यव थे या मालम ाचं ी देखभाल, यव थापन व शासन या योजनासं ाठी कर यात येईल, अशी तरतदू
आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय:१) िद.२३-२४/०५/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िन. .३६१ खालील माणे समं त झालेला
आहे.
“….यावर सिव तर चचा होवनू , तावात नमदू के ले माणे, ी समाधी मिं दर परीसरात २९७५ चौ.मी.
जागेत ेनाईट लोअर ग व हाईट माय ोि टल इिं ज. टाई स बसिवणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा
ि येमधील िन नतम दरधारक आर. के . सावतं , नािशक याच
ं े एक ीत .७४,८२,०००/- मा दर ि वकारणेत
येवनू , यांना कायादेश दे यात यावा, असे ठरले”.
२) िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िन. .३५८ खालील माणे संमत झालेला
आहे.
“….यावर सिव तर चचा होवनू , ी समाधी मंिदर परीसरातील लोअर ग नतु नीकरण करणे (पिहला
ट पा) कामाचे अिं तम िबलानसु ार झाले या कामाची र कम .६६,८०,३२६/- मा मंजरू कर यात आली. तसेच
खराब झाले या टाई स बदलून घे यात या यात व यानतं र उवरीत िश लक देय र कम .३,६७,०३८/- मा
ठे केदार आर. के . सावतं , नािशक यांना अदा करणेस मा यता दे यात आली. तथापी मंिदर प रसरातील जागोजागी
तुटलेले लोअर ग दु त क न घेत यानंतर अिं तम िबल अदा करावे, असे ठरले”.
तावना:-मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेतील िन. .९०५ अ वये,
सदरकामी वतमानप ात तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस द करणयात
् आली होती. सदर
ि येनसू ार ई-िनिवदा अपलोड कर याची अिं तम िद.०५/०४/२०१७ अखेर अशी ठे व यात आली होती. िवहीत
मदु तीत ०३ ई-िनिवदा ा त झा या हो या व यानसु ार ठे केदार आर. के . सावंत, नािशक यांची िन नतम दराची
िनिवदा ि वकारणेत आली व यांना इकडील जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/११०४/२०१७, िद.०२/०६/२०१७
रोजी सदर कामाचा कायादेश देणते आला. सदर कामाचा थोड यात तिपशल खालील माणे आहे.

(05} 04.07.2019, Shirdi (SPJ.docx)

5

कामाचे नाव - ी साईबाबा समाधी मिं दर परीसरातील लोअर ग नतु नीकरण करणे (पिहला ट पा).
ठे केदाराचे नाव:
आर. के . सावंत, नािशक.
कायादेश मांक व िदनांक:
जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/११०४/२०१७, िद.०२/०६/२०१७.
मंजरू िनिवदा र कम:
.७४,८२,०००/-.
करारना यानसु ार काम पणू कर याची मदू त: चार मिहने. (िद.०२/०६/२०१७ ते िद.०२/१०/२०१७).
य काम पणू झा याची िदनांक:
िद.२७/०९/२०१७.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय व िदनांक: १)िनणय .३६१, िद.२३-२४/०५/२०१७.
२) िनणय .३५८, िद.०१/०६/२०१८ (अिं तम िबल अदा करणे).
३रे व अतं ीम िबलानसु ार झाले या कामाची .६६,८०,३२६/-.
िकंमत:
ठे केदार आर. के . सावतं , नािशक यांनी िद.२७/०९/२०१७ अखेर सदरचे काम पणू के लेले आहे व मा.
यव थापन सिमतीचे िद.०१/०६/२०१८ चे सभेतील िनणया वये ठे केदार यांचे अिं तम देयक देखील इकडील
िवभागाचे िद.३१/१०/२०१८ रोजीचे मंजूर िटपणीनूसार अदा करणेत आले आहे.
ठे केदार यांना िद.०२/०६/२०१७ रोजी सदर कामाचा कायारंभ आदेश दे यात आलेला होता. ठे केदार
यांना दे यात आलेला कायादेश हा सव करांसह होता. यावेळी याकामाची िनिवदा ि या पार पडली यावेळी
VAT कर अमं लात होता. तदनतं र िद.०१/०७/२०१७ पासनु GST कर लागू झालेला आहे. िनिवदेतील पृ ठ
.४२, अट .१२.३, Change in Law या शत नसु ार VAT व GST मधील फरकाची र कम
.८,६८,४४२/- मा िमळणेबाबत ठे केदार यांनी िद.०३/०१/२०१९, िद.१७/०१/२०१९, िद.२६/०२/२०१९
रोजी या प ा वये मागणी के ली आहे.
िनिवदेतील पृ ठ .४२ वर अट .१२.३, खालील माणे नमदू आहे.
Change in Law- All rates / prices quoted is inclusive of all applicable taxes / duties
and levies applicable on the date of issue of LOI. Contractor is supposed to provide full
breakup of such taxes and duties and levies as applicable on issue of LOI. Any statutory
variation on account of change in applicable taxes / duties levies within the contract period
shall be reimbursed by client or refunded by contractor, as the case may be, as approved by
client and such changes and effective dates shall be agreed and approved prior in writing.
सदर VAT व GST मधील फरकाबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१/०६/२०१८ चे सभेतील
अिं तम िबलाचे तावात नमदू के ले माणे लेखाशाखा िवभागामाफत सं थानचे कर स लागार एस. जी. अदं ानी
अॅ ड कंपनी, सी.ए., अहमदनगर याच
े डून अिभ ाय मागिव यात आला होता. सं थानचे कर स लागार यांनी
ं क
िद.०२/०४/२०१९ रोजीचे प ा वये, सव बाबी तपासनू VAT व GST मधील फरकापोटी .५,७४,२९२/- मा
इतक र कम ठे केदार आर. के . सावतं , नािशक यानं ा देय होत आहे असलेबाबत कळिवले आहे. सदरह देय
होणारी र कम ही मंजरू िनिवदा रकमे या मयादेत आहे. VAT व GST मधील फरकाबाबत सं थानचे कर
स लागार एस. जी. अदं ानी अॅ ड कंपनी, सी. ए., अहमदनगर यांचेकडून ा त झालेला अिभ ाय
िद.११/०४/२०१९ रोजी मा. मु यलेखािधकारी, लेखाशाखा िवभाग यांचे अिभ ायाकरीता पाठिव यात आला.
मा. मु यलेखािधकारी यांनी यांचक
े डील िद.१३/०४/२०१९ रोजीचे प ाने खालील माणे कळिवले आहे.
“…सनदी लेखापाल यांचेकडून िद.०१/०७/२०१७ हणजे व तु व सेवा कर अमलात ये यापवू
संबंधीत लोअर गचे कामासाठी लागणारे सािह याचे बाबिनहाय कर, यांचे दर याबाबत मािहती घे यात
आलेली आहे. यासाठीचे दर यो य अस याबाबत अिभ ाय दे यात येत आहेत.
मा िद.०१/०७/२०१७ पवु चे कर दािय व व व तु व सेवा कर लागु झा यानतं रचे कर दािय व हे
संबिधत कामाचे सिव तर अदाजप कात अतंभतु बाब व अवलंबनु आहे. उपरोकत संदभ .०२ िव त िवभागाचे
प रप कानुसार बांधकाम िवभागाने प रगणना करणे अपेि त आहे व सनदी लेखापालांनी धरलेली मजुरी व
सािह य यांचे माण माबल, वाळु, िसमट, Consumables, Site expenses तसेच अदांजप कातं ील इतर बाबी
यांची र कम व प रमाण इ यािद व तिु थती दशक आहे काय? या बाबी अदं ाजप काशी सबं धीत अस याने या
तपासनू अिभ ाय देऊन या माणे ताव मा. यव थापन सिमती समोर सादर करावा.”
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मु य लेखािधकारी यानं ी वर नमदू के ले माणे सबं धं ीत लोअर गचे कामासाठी लागणारे सािह याचे
बाबिनहाय कर, यासाठीचे दर यो य असलेबाबत अिभ ाय िदला आहे. मु य लेखािधकारी यानं ी वरील माणे
कळिवलेनसु ार ठे केदार यानं ी िनिवदेत िदलेले दर, यातील सािह य व मजरु ी याच
ं े माण तपासणेत आले असता ते
अनु मे ५८.६८ % व ४१.३२ % इतके आढळून येते. सं थानचे कर स लागार यांनी यांचे उपरो त प ात हे
माण ६०% व ४०% इतके नमदू के ले आहे. यामळ
ु े सं थानचे कर स लागार एस. जी. अदं ानी अॅ ड कंपनी,
अहमदनगर यांनी िद.०२/०४/२०१९ रोजीचे प ान ये कळिवलेनसु ार VAT व GST चे फरकापोटी
.५,७४,२९२/- मा इतक र कम ठे केदार आर. के . सावंत, नािशक यांना देय होत आहे.
ताव:- तरी ी साईबाबा मंिदर परीसरातील लोअर ग नतु नीकरण करणे (पिहला ट पा) कामातील
VAT व GST चे फरकापोटी देय होणारी र कम .५,७४,२९२/- मा ठे केदार आर. के . सावंत, नािशक यांना
अदा करणेस मंजूरी िमळणेस िवनंती.
िनणय .३१५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी मंिदरातील लोअर ग नतु नीकरण करणे (पिहला ट पा) कामाचे
ठे केदार आर.के .सावंत, नािशक यांचे VAT व GST मधील फरकापोटी देय होणारी र कम .५,७४,२९२/-मा
मंजरू कर यात येऊन सदरची र कम ठे केदार आर.के .सावंत, नािशक यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
सं थानमाफत सन २०१९-२० या वषभरात साजरे कर यात येणारे उ सव तसेच उ हाळा व पावसाळा या
कालावधीत साईभ ांचे सिु वधेकरीता मंडप व इतर अनषु ंगीक यव था उभारणेकामी अदं ाजे र कम
.५४,२३,५१७/- इत या अपेि त अदं ाजप क य खचास मा यता देण.े
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूद- अिधिनयमा या कलम २१ मधील
पोट- कलम (१) या खंड (ख) अ वये “ ढी व थांनुसार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजु ा- अचा, समारंभ व
उ सव आयोजीत करणे व पार पाडणे” या योजनासाठी सिमतीकडून िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग
कर याची तरतूद आहे.
तसेच अिधिनयमा या पोट कलम (१) या खंड (ग) अ वये “भ तानं ा मंिदरात देवेते या दशनासाठी व
मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समांरभ पार पाड यासाठी सोयी सिु वधा परु िवणे” या
योजनासाठी सिमतीकडून िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे.”
तावनाः- सं थान माफत वषभरात साजरे करणेत येणारे उ सव तसेच िदपावली, नाताळ, उ हाळा,
पावसाळयाचे कालावधीत, तसेच सं थान माफत वेळोवेळी आयोिजत िविवध काय माचे वेळी मडं प यव था
के ली जाते. याकामी ताडप ीचे छत असलेले कापडी मडं प, बॅरेकेड ग, टेज, कनात, कमानी इ. अनषु गं ीक
यव था करणेत येत.े
सं थानमाफत सन २०१८-१९ या कालावधीत साजरे करणेत येणारे उ सव तसेच उ हाळा व
पावसाळयाचे कालावधीत मडं प व इतर अनषु गं ीक यव था करणेकामी ठे केदार मेह े डेकोरे टस,औरंगाबाद यानं ा
इकडील जा.नं.३४७३/२०१८ िद.१३/१०/२०१८ रोजीचे कायादेशा वये देणते आले होते. ठे केदार यांचा मडं प
यव थेचा कालावधी िद.३०/०९/२०१९ पयत आहे. करीता सन २०१९-२०२० या वषभरात सं थानमाफत
साजरे करणेत येणारे उ सव, िदपावली, नाताळ तसेच उ हाळा व पावसाळया या कालावधीत साईभ ताचं े
सोयीसाठी मंडप व इतर अनषु गं ीक यव था करणे आव यक आहे. सदर यव थाकरणेकामी येणा-या खचाचा
तपिशल खालील माणे आहे.
१) ी साईबाबा पु यितथी उ सव २०१९ िनिम त साईभ ताचं े सोयीसाठी मंडप व इतर अनषु ंगीक यव थाः०१) एम.एस .पाईपकै या वाप न वरील बाजनू े ताडप
अ.नं मंडपाचे िठकाण व तपिशल
प रमाण
१. एम.एस .पाईपकै या वाप न वरील बाजूने ९११७
ताडप ी व आितल बाजनु े सश
ु ोिभत कापड चौ. फुट
असलेले मंडप.
२. पाईप / बाबं ु व गो टे वाप न वरील बाजूने ८५१००
ताडप ी व आितल बाजनु े सश
ु ोिभत कापड चौ. फुट
असलेले मडं प.

ी व आितल बाजनु े सश
ु ोिभत काडपअसलेलेमडं प.
कालावधी
दर ( .)
र कम ( .)
२.२० .चौ. ८०,२२९.६०
०७/१०/२०१९
फुट . िदवस
ते
१०/१०/२०१९
२.४२ .चौ. ८,२३,७६८.००
अखेर
फुट . िदवस
०४ िदवस
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३.

सभाकंु ड येथे कलाकारांचे काय मासाठी ३८४
टेज यव थाःचौ. फुट

४.

दशन रांगेसाठी व ी साई सादालय येथे ३०००
ितक ट रेिलंगसाठी बॅरेकेट ग करणेः
रिनगं फुट
पु यितथी उ सविनिम त वागत कमान ०२ नग
उभारणे.

५.

२२.००
.चौ. फुट .
िदवस
५.५० .र.
फुट . िदवस
२००० .
कमान
.िदवस
एकूण र कम .

३३,७९२.००
६६०००.००
१६०००.००
१०,१९,७९०.००

०२) िदपावली सु ीचे कालावधीत तसेच िडसबर २०१९ मधील नाताळ सु ी व नववषा िनिम ताने साईभ ताचं े
सोयीसाठी मंडप व इतर अनषु ंगीक यव थाःअ) िदपावली मंडप
अ.नं. मंडपाचे िठकाण व तपिशल
प रमाण
कालावधी
दर
र कम
१.
ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप १३,०५५.०० िद.२७/१०/२०१९ ०.५५ .चौ. १,०७,७०३.७५
उभारणे
चौ. फुट
ते
फुट . िदवस
िद.१०/११/२०१९
अखेर १५ िदवस.
एकूण र कम . (अ) १,०७,७०३.७५
ब) नाताळ मडं प
अ.नं. मंडपाचे िठकाण व तपिशल
१.
ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप
(एम.एस. पाईप व कै याचे
चर
असलेले )
२.
ी
साई सादालयातील
भोजन
ित ालय रे ल गला सरं ण कठडे
बांधणे कामी बांबचु ी ४ फुटी उंचीची
बॅरेकेड ग करणे.
३.
साईनगर मैदानाकडे जाणारा र यावर
वागत कमान उभारणे.
(१ िदवस) साईज -२०’x१५’
४.
साईनगर मैदान येथे िशड महो सव
काय मासाठी ीन मसह टेजची
उभारणी करणे ( १ िदवस)साईज ३०’x२०’

प रमाण
कालावधी
दर
१४३४३.०० िद.२५/१२/२०१९ ०.८५
चौ. फुट
ते
.चौ. फुट
िद.०२/०१/२०२० . िदवस
अखेर ०९ िदवस. ३.३०
६५१
र. फुट
.र. फुट
. िदवस

र कम
१,०९,७२३.९५

०१
नग

०१ िदवस

३०००/. नग

३०००.००

६००.००
चौ. फुट

०१ िदवस

३७.४०
.चौ. फुट
. िदवस

२२४४०.००

१९३३४.७०

एकूण र कम . (ब) १,५४,४९८.६५
एकूण र कम . (अ+ब) २,६२,२०२.४०
०३) ी रामनवमी उ सव २०२० िनिम त करावयाची यव थाः(अ) मिं दर प रसर, साई धमशाळा तसेच पालखी वागतासाठी करावयाचे मडं प, टेज, बॅरेकेड ग इ. यव
करणे.
अ.नं. मंडपाचे िठकाण व तपिशल
प रमाण
कालावधी
दर
१.
मंगल कायालय,लडीबागतसेच पालखी ३३९०.०० िद.०१/०४/२०२० १.८३ .चौ. फुट
वागतासाठी मंडप, कनात व चौ. फुट
. िदवस
ते
िबछायतीसह उभारणे,
िद.०३/०४/२०२०
२.
साईनगर मैदानावर कलाकारांचे ६००.००
अखेर ०३ िदवस २२.०० .चौ.

(05} 04.07.2019, Shirdi (SPJ.docx)

था
र कम
१८,६११.१०
३९,६००.००

8

३.
४.
५.
६.

अ.नं.
१.

२.

३.

काय मासाठी ३०x२० साईजचे टेज
व इतर यव था करणे.
दशन व भोजन यव थेसाठी बॅरेकेड ग
यव था.
वागत कमान

चौ. फुट

फुट . िदवस

११००.००
र. फुट
०३ नग

कु ती ाऊंडवर १ िदवसाकरीता मंडप ४७२५.००
उभारणे.
चौ. फुट
कु ती ाऊंडवर े कांचे बैठक ३०० र.फूट
यव थेसाठी गॅलरी

०१ िदवस
०१ िदवस

७.७० .र. फुट
. िदवस
१५०० .
कमान .िदवस
५.५० .चौ. फुट
. िदवस
५००
.र.फू
.िदवस
एकूण र कम . (अ)

२५,४१०.००
१३,५००.००
२५,९८७.५०
१,५०,०००.००
२,७३,१०८.६०

(ब) मंबु ई येथनू पायी पालखी घेवनू येणारे साईभ त यांचे सोयीसाठी कापडी / शािमयाना मंडप, कनात,
िबछायत तसेच िव तु ीकरणासह यव था करणे.
१) मंबु ई ते िस नर मागावर
मंडपाचे िठकाण व तपिशल
प रमाण
कालावधी
दर
र कम
मंबु ई ते िशड मागावर खड गोलभान, कसारा ३१५९०.०० िद.२६/०३/२०२० १.३९
२,१९,५५०.५०
बायपास, लितफवाडी पोलीस टेशन, घोटी चौ. फुट
ते
.चौ. फुट
येथे कापडी मडं प, कनात व िबछायतीसह
िद.३०/०३/२०२० . िदवस
तसेच जनरे टर, लाईट यव थेसह.
अखेर ०५ िदवस
िस नर ते वावी मागावरिस नर एमआयडीसी, ७६,६४८.०० िद.२७/०३/२०२० ०.८६
३,२९,५८६.४०
खोपडी द त मिं दराजवळ, पांगरी ी साईबाबा चौ. फुट
ते
.चौ. फुट
सं थान िव व त यव था, िशड चे जागेत व
िद.३१/०३/२०२० . िदवस
वावी येथे मंडप, कनात व िबछायतीसह तसेच
अखेर ०५ िदवस
जनरे टर, लाईट यव थेसह.
वावी ते िशड मागावर पाथरे वनराई २५,३२३.५० िद.२८/०३/२०२० ०.८६
१,०८,८९१.०५
हॉटेलजवळ , ी च धर वामी महानभू ाव चौ. फुट
ते
.चौ. फुट
मंिदर, दिु शंगवाडी िज हा प रषद शाळे म ये,
िद.०१/०४/२०२० . िदवस
मलढोन फाटा ी. पवार यांचे जागेम ये,
अखेर ०५ िदवस.
झगडे फाटा, येथे मंडप, कनात व
िबछायतीसह तसेच जनरे टर, लाईट
यव थेसह.
एकूण – (ब) ६,५८,०२७.९५
एकूण र कम . (अ+ब) ९,३१,१३६.५५

०४) सन २०२० मिधल उ हाळया या कालावधीत साईभ तांचे सोयीसाठी मंडप व इतर अनषु गं ीक यव थाः(ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप (बांबु ब याचे चर असलेले ) उभारणे.
अ.नं. मंडपाचे िठकाण व प रमाण
कालावधी
दर
र कम
तपिशल
अ) मंिदर प रसर, साई ५५,९३५.०० िद.०१/०३/२०२०
ते ०.१६ ९,५७,६०७.२०
सादालय
व चौ. फुट
िद.१५/०६/२०२०अखेरएकूण१०७िदवस .चौ.
भ तिनवास (५०० म)
फुट .
प रसरात ताडप ीचे छत
िदवस
असलेले कापडी मडं प
(बाबं ु ब याचे चर
असलेले ) उभारणे.
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ब)

समािध मंिदर उ पर ६५६७.००
बाजू चावडीगेट ते चौ. फुट
नगर ार
गेटपयत
एम.एस.पाईप
व
कै यांरचे
व चचर
असलेले कापडी मंडप
उभारणे. (१८’ उंचीचा)

०.१६५ १,१५,९४०.३८
.चौ.
फुट .
िदवस

एकूण र कम . - १०,७३,५४७.५८

०५) ी गु पौिणमा उ सव २०२०िनिम त साईभ ताचं े सोयीसाठी मंडप व इतर अनषु ंगीक यव थाःअ.नं. मडं पाचे िठकाण व तपिशल
प रमाण
कालावधी
दर
र कम
१.
एम.एस .पाईपकै या वाप न वरील १०६०८.००
२.५७ .चौ. फुट ८१,७८७.६८
बाजनू े ताडप ी व आितल बाजनु े चौ. फुट
. िदवस
सश
ु ोिभत कापड असलेले मंडप.
२.
पाईप/ बांबु व गो टे वाप न वरील ६७८३.००
२.५७
.चौ. ५२,२९६.९३
बाजनू े ताडप ी व आितल बाजनु े चौ. फुट
फुट . िदवस
सश
िद.०४/०७/२०२०ते
ु ोिभत कापड असलेले मंडप.
िद.०६/०७/२०२० ३.३० .चौ. फुट ७१,२८०.००
३.
पालखी
पदया ी
साईभ ताचं े ७२००.००
अखेर ३ िदवस
िनवास थानी ताडत ीछत, कनात व चौ. फुट
. िदवस
िबछाईत इ. यव थेसह िशगं वे नाईक,
गहु ा ता. राहरी, िनमळ िपं ी ता. राहाता
येथे मंडप उभारणी करणे.
४.
दशन रागं ेसाठी व ी साई सादालय येथे ६३५ रिनगं फुट
८.८० .र. फुट १६७६४.००
ितक ट रेिलगं साठी बॅरेकेट ग करणेः
. िदवस
एकूण र कम . २,२२,१२८.६१
०६) सन २०२० मिधल पावसाळया या कालावधीत साईभ ताचं े सोयीसाठी मंडप व इतर अनषु ंगीक यव
अ.नं मंडपाचे िठकाण व तपिशल
प रमाण
कालावधी
दर
अ) मंिदर प रसर, साई सादालय व भ तिनवास ३१४५३
०.१९ .चौ.
(५०० म) प रसरात ताडप ीचे छत असलेले चौ. फुट
फुट . िदवस
०१/०७/२०२०
कापडी मंडपउभारणे.
ते
(बांबु ब याचे चर असलेले)
३०/०९/२०२०
ब) समाधी मिं दर उ र बाजसू गेटन.ं ३ ते गेटन.ं ४ ६३९०.० अखेर
०.१९ .चौ.
एकूण ९२िदवस
पयत ताडप ीचे छत असलेले कापडी मडं प ०
फुट . िदवस
उभारणे. (एम.एस.पाईप व कै यांचे चर) चौ. फुट
एकूण र कम . -

थाःर कम
५,४९,७९८.४४

१,११,६९७.२०
६,६१,४९५.६४

०७) सन २०१९-२०२० मिधल उ सव व सटु यांचे कालावधीत सं थान प रसरात साईभ तांचे ता परु ते िनवास
यव थेकरीता मंडप व इतर अनषु गं ीक यव थाःअ.नं. यव थेचा तपिशल
प रमाण कालावधी
दर
र कम
.चौ.फुट
एम.एस.पाईप कै या / बाबं ु ब यांचे चर सश
ु ोिभत कापड असलेले मडं प उभारणे. (िबछायत व कनातीसह)
१)
साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म)
०३ िदवसांकरीता ७.१५
३,९७,३६१.२५
येथे 45’ x 325’,साई धमशाळा येथे
५५५७५
90’ x 60’ – 2 No.,90’ x 35’ – 1 चौ. फुट ०५ िदवसांकरीता ७.१५
३,९७,३६१.२५
No. जुने सादालय येथील मैदानावर
०९ िदवसांकरीता ८.२५
४,५८,४९३.७५
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150’ x 60’ x 3 Nos.
एकूण र कम . - १२,५३,२१६.२५
एकूण पुणाक त र कम . (१ ते ७) ५४,२३,५१७.००
०८) सन २०१९-२० म ये उ सव व सु याच
ं े कालावधीत सं थान प रसरात साईभ ताचं े एैनवेळी होणा-या
गद त साईभ ताचं े सोईसाठी तसेच इतर िवभागाचे मागणीनसु ार धािमक, सां कृ ितक काय मासाठी तसेच
उदघाटने इ.करीता कापडी मडं प व इतर अनषु गं ीक यव था करणेसाठी दर मागिवणे.
अ.नं. यव थेचा तपिशल
कालावधी
०१. एम.एस.पाईप, कै या / बांबु ब यांचे चर ०१ िदवसाकरीता
असलेले सश
ु ोिभत कापडी मंडप उभारणे.
०३ िदवसाकरीता
०७ िदवसाकरीता
१० िदवसाकरीता
१५ िदवसाकरीता
०२. िबछायत (पी. ही.सी मॅटीन)
०१ िदवसाकरीता
०३ िदवसाकरीता
०७ िदवसाकरीता
१० िदवसाकरीता
१५ िदवसाकरीता
०३. कनात
०१ िदवसाकरीता
०३ िदवसाकरीता
०७ िदवसाकरीता
१० िदवसाकरीता
१५ िदवसाकरीता

दर .चौ.फुट
-

उपरो त माणे सं थान माफत वषभरात साजरे करणेत येणारे उ सव, उ हाळया या व पावसाळया या
कालावधीत साईभ ताचं े सिु वधेकरीता उन, वारा, पाऊस यापासनू संर ण होणेकामी सं थान प रसरात तसेच पायी
पालखी घेऊन येणारे साईभ तांचे िनवास यव थेकरीता ता परु ते पालखी मागावर मंडप यव थेकरीता र कम .
५४,२३,५१७/- मा खच अपेि त आहे. सदरह अदं ाजप कात उ सवातील ता परू या िनवास यव थे या
खचाचा समावेश असनू सदरह मंडप यव था आव यकतेनसु ार करता येईल.
तसेच वषभरात साईभ ताचं े व इतर िवभागाचे मागणीनसु ार धािमक, सां कृ ितक काय मासाठी तसेच
उदघाटने इ. करीता आव यकतेनसु ार एैनवेळी मंडप व इतर अनषु ंगीक यव था करावयाची झा यास याकामी दर
मागिवणेत येत आहे.
ताव- सं थान माफत वषभरात साजरे करणेत येणारे उ सव, उ हाळया या व पावसाळया या
कालावधीत साईभ ताचं े सिु वधेकरीता मडं प व इतर यव था तसेच उ सव व सटु याच
ं े कालावधीत ता परु ते
िनवास यव था करणेकामी येणारे अदं ाजे र कम .५४,२३,५१७/- मा चे खचास व सदर यव थेसाठी
वतमानप ात तसेच सं थानचे सक
ं े त थळावर जािहरात िस द क न ई –िनिवदा मागिवणेस मा यतेकरीता सदरह
तावावर िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .३१६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत सन २०१९-२० या वषभरात साजरे कर यात येणारे उ सव तसेच
उ हाळा व पावसाळा या कालावधीत साईभ ाच
ं े सिु वधेकरीता मडं प व इतर अनषु गं ीक यव था उभारणेकामी
अदं ाजे र कम .५४,२३,५१७/-मा चे अदं ाजप क य खचास मा यता दे यात आली. तसेच पावसाळयाचे
कालावधीत मंडपावर पाणी साचणार नाही याची काळजी घेणबे ाबत संबधीत ठे केदारास सिु चत कर यात यावे,
असे िनदश दे यात आले.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(05} 04.07.2019, Shirdi (SPJ.docx)

11

िवषय नं.०५
ताव-

दादर, मबंु ई येथील सं थानचे साईिनके तन इमारतीची दु ती (Structural Repairs) करणे कामाचे अिं तम देयक
मजं रु होऊन सदर अिं तम देयकापैक िन वळ देय र कम .६,४३,८९०/- मा ठे केदार यांना आदा करणेस मजं रु ी
देण.े
दादर, मबंु ई येथील सं थानचे साईिनके तन इमारतीची दु ती (Structural Repairs) करणेचे काम
ठे केदार िभवाई क शन, िशंगणापरू , ता.मानयांनी पणू के ले असनू ठे केदार यांनी सादर के ले या दसु रे व अिं तम
िबलाची सिव तर तपासणी स लागार बव क स टंट, मंबु ई यांनी के लेली आहे. ठे केदार यांना अतं ीम िबल अदा
करणेकामी मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळणेसाठी खालील माणे ताव सादर करणेत येत आहे.
कामाचे नांव- दादर, मंबु ई येथील सं थानचे साईिनके तन इमारतीची दु ती (Structural Repairs) करणे

ठे केदाराचे नांव
कायादेश मांक व िदनांक
मंजरू िनिवदा र कम
मा. यव थापन मडं ळ िनणय माक
ं व िदनांक
दसु रे व अिं तम िबलाची र कम (अ)
आजपयत अदा के लेली र कम (ब)
िन वळ दे य र कम (अ-ब)
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा त झालेला खच
करारना यानसु ार काम पणू कर याची मदू त
य काम पणू झा याचा िदनांक

िभवाई क शन, िशंगणापरू , ता.मान
जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/२७८/२०१८ िद.१४/०४/२०१८
.१६,२३,५१०/िन. २२५(०३) िद.०४/०४/२०१८
.०९,३८,९५१/.०२,९५,०६१/.०६,४३,८९०/.०६,८४,५५९/- कमी ( ४२.१६% कमी)
िद.२१/०४/२०१८
िद.२०/०८/२०१८

दादर, मबंु ई येथील सं थानचे साईिनके तन इमारतीची दु ती (Structural Repairs) करणेचे काम
ठे केदार िभवाई क शन, िशंगणापरू , ता.मानयांनी िद.२०/०८/२०१८ अखेर िवहीत मदु तीत पणू के ले आहे.
ठे केदार यांनी िद.१२/०४/२०१९ रोजीचे प ा वये सदर कामाचे दसु रे व अिं तम िबल सादर के ले आहे. या कामाचे
स लागार बव क स टंट, मंबु ई यांनी िबलाची सिव तर तपासणी के ली असनू िद.१४/०५/२०१९ रोजीचे पेमट
सट िफके ट सादर के ले आहे.
य ात काम करतेवेळी िवषेशत: Structural repairs by Polymer Mortar, Polymer
Grouting, Horizontal net for safety, Providing & fixing G. I. Pipes व Painting या बाब चे
परीमाणात बचत झाली आहे. यामळ
ु े िनिवदा रकमेपे ा .०६,८४,५५९/- (४२.१६% कमी)मा ने कामाची
र कम कमी झालेली आहे. यानसु ार सदरह कामाची Gross Value of Work Done .०९,३८,९५१/-मा
होत असनू यापवु अदा के लेली र कम वजा जाता अिं तम िबलापोटी िन वळ र कम .०६,४३,८९०/- मा
इतक र कम देय आहे. ठे केदार यांनी िवहीत मानकांनसु ार काम पणु के लेले असनू स लागार बव क स टंट, मंबु ई
यांनी वेळोवेळी कामाची पहाणी व तपासणी के ली आहे. तसेच स लागार यांनी ठे केदार यांचे अिं तम िबल
मािणत के ले आहे. तरी यानसु ार अिं तम देयकानसु ार झाले या कामाची एकून र कम .९,३८,९५१/- मा मंजूर
होऊन यापैक िन वळ देय र कम .०६,४३,८९०/- मा ठे केदार यांना अदा करणेस हरकत नाही असे मत आहे.
ताव :-दादर, मंबु ई येथील सं थानचे साईिनके तन इमारतीची दु ती (Structural Repairs)
करणेकामाचे ठे केदार िभवाई क शन, िशंगणापरू , ता.मान यांचे दसु रे व अिं तम देयकानसु ार झाले या कामाची
एकुण र कम .०९,३८,९५१/- मा मंजूर होऊन यापैक यापुव अदा के लेली र कम वजा जाता िन वळ देय
र कम .०६,४३,८९०/- मा ठे केदार यांना आदा करणेबाबत िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .३१७ यावर सिव तर चचा होऊन, दादर, मंबु ई येथील सं थानचे साईिनके तन इमारतीची दु ती (Structural
Repairs) करणे कामाचे एकुण िबलाची र कम .९,३८,९५१/- मा मंजरू कर यात आली. तसेच झाले या
कामाची सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी य पाहणी क न यानंतर उवरीत िन वळ देय र कम
.६,४३,८९०/- मा सदर कामाचे ठे केदार िभवाई क शन, िशंगणापरू , ता.मान यांना आदा करणेत यावी, असे
ठरले.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.०६
ताव-

ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड यांचे मालक चे मौजे िशड येथील स ह नं.१२६/४ पै.चे े ापैक
नगरपचं ायत, िशड यांना िदले या े ा यती र सं थानचे े ात नगरपचं ायत करीत असले या तावीत
बांधकामाबाबत.
अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(३) म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी
पवू मंजरू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदु तीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही
िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार
नाही,अशी तरतूद आहे.
तसेच २१(२)(दोन) म ये थािनक नागरी सेवा व सिु वधा यां याम ये सधु ारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी
सं थान या सोय म ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपचं ायतीला सहा य कर यासाठीची तरतूद आहे.
तावना - िशड नगरपचं ायत,िशड यां या िशड शहर वाढीव पाणीपरु वठा योजने या झोन ं .३
मधील जलकंु भाकरीता ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे मालक चे सव न.ं १०७ पै. उ तर-पवू
कोप-यात व झोन ं .२ मधील जलकंु भाकरीता सव न.ं १२६ पै. मधील नांदख
ु र यालगत ( तािवत िवकास
योजनेतील १८ मीटर वळण र यालगत) येक १२ आर इतके ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड
यां या मालक चे े िशड नगरपंचायतीस महारा शासन,िवधी व याय िवभाग,मं ालय,मंबु ई यांचेकडील
शासन िनणय ं .सासंिव/२००६/५८०/(७९)/का.१६ िद.२०/१२/२००६ रोजी या शासन िनणया माणे
शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. यानसु ार याचवेळेस सं थानकडून नगरपंचायत,िशड यांनी सव
नं.१२६/४ पै. ०.१२ आर े ाचा ताबा सं थानकडून घेवनू यात जलकंु भाचे बांधकाम पणू के लेले आहे.
उपरो त सव न.ं १२६/४ चे े ात नगरपचं ायतीने बांधकामासाठी आखणी के लेचे िद.१६/०२/२०१९ रोजी
िनदशनास आलेव न बांधकाम िवभागाकडील मुकादम ी.िगरीश चोळके व मालम ता िवभागाकडील
कं.मोजणीदार ी.बाळासाहेब जाधव यांना ता काळ सं थानचे उ त े ाचे सम थळिनरी ण क न येणबे ाबत
सिु चत करणेत आले. या माणे यांनी िद.१६/०२/२०१९ रोजी उ त े ाची सम पाहणी क न इकडेस
अहवाल सादर के लेला आहे. यात यांनी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे मालक चे मौजे
िशड येथील सव न.ं १२६/४ पैक नांदख
ु र यालगत े १२ आर इतके िशड नगरपंचायत,िशड यां या िशड
शहर वाढीव पाणीपरु वठा योजने याझोन ं .२ मधील जलकंु भाकरीता दे यात आलेले आहे. या माणे िशड
नगरपचं ायत,िशड यानं ी याचवेळेस सदर े ाचा ताबा घेवनू यात जलकंु भाचे बाधं काम पूण के लेले आहे.
नगरपचं ायत,िशड यानं ी सदर े ात कमचारी िनवास थान बांध याचे व कंपाऊ
ं ं ड करणेचे तािवत
के लेले असलेचे िद.१६/०२/२०१९ रोजी सं थानचे िनदशनास आले असता सदर जागेत सम जावनू सं थान
कमचारी यांनी पाहणी के ली असता सदर जलकंु भाचे प रसरात कमचारी िनवास थानचे चनु ा फ क ने
लाईनआऊट के लेली असनू कॉलमचे खड्डे घेतलेले िदसनू आलेले आहे. सदरचे लाईन आऊटचे िनरी ण के ले
असता नगरपचं ायत,िशड यानं ी ी साईबाबा सं थानचे े ात उ त बांधकाम तािवत असलेचे िदसनू आलेले
आहे.
या तव सं थानने नगरपंचायतीस िदले या ०.१२ आर े ाचाच वापर करावा. या यित र त
सं थानचे मालक चे उव रत े ाचा वापर क नये अथवा यात बांधकाम क नये,असेबाबत मु यािधकारी,िशड
नगरपंचायत, यांना इकडील जा.नं.एसएसएसटी/मालम ता/५६५०/२०१९ िद.२३/०२/२०१९ अ वये कळिवणेत
आले.
त षु ंगाने मु यािधकारी,िशड नगरपचं ायत,िशड यांनी यांचेकडील जा. ं .नप/ं टे-८/२/४९१/२०१९
िद.०१/०३/२०१९ अ वये
तुत करणी इकडील जा. ं .एसएसएसटी/मालम ता/५६५०/२०१९
िद.२३/०२/२०१९ या प ास अनसु न “िशड नगरपचं ायत ह ीतील सव ं .१२६/४ पै. मधील १२.७९ आर
जागा ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड चे मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय ं .२४ िनणय
ं .३०५ नसु ार व शासन िनणय ं .सासंिव-२००६/५८०/(७९)/का.सोळा िद.२० िडसबर २००६ अ वये िशड
नगरपंचायतीस िमळालेली आहे. सदर जागेची महसल
ु द तरी ७/१२ उता-यावर नगरपचं ायतची मालक ह क
सदरी न द झालेली आहे. सदर जागेची उपअिध क,भमु ी अिभलेख कायालयाकडून मोजणी क न नकाशा ा त
क न घेणेत आलेला आहे. सदरची जागा ही सधु ा रत ( ा प) िशड िवकास योजनम ये अि नशमन क व
कमचारी िनवास थान या योजनासाठी दशिवलेली आहे. तािवत आर णानसु ार सदर जागेत अि नशमन क
व कमचारी िनवास थानचे बांधकामाचे तावास मा.सहसचं ालक,नगररचना िवभाग, नािसक यांचे

(05} 04.07.2019, Shirdi (SPJ.docx)

13

िशफारशीनसु ार सहायक सचं ालक, नगररचना िवभाग,अहमदनगर यांनी याच
ं ेकडील प ं .बा.ं प/मौ.िशड ,
ता.राहाता/स.न.ं १२६/४ (१२६/१ जनु ा) ससअ
ं /२७७५/१८ िद.२०/०८/२०१८ अ वये मजं रू ीची िशफारस के लेली
आहे. मजं रू बाधं काम नकाशानसु ार नगरपचं ायत मालक या सदर जागेतच बांधकाम चालू आहे. िशड
नगरपचं ायतने नगरपचं ायत मालक चे जागेतच तािवत बाधं कामाचे लाईन आऊट क न बांधकाम सु के लेले
अस याने ी साईबाबा सं थानला पवू सचु ना दे याचा नच उदभवत नाही,”असेबाबत इकडेस कळिवलेले
आहे.
तुत प ाचे अवलोकन के ले असता नगरपंचायतीने िशड सधु ारीत ा प िवकास योजनेम ये
सं थानचे मालक चे सव न.ं १२६/४ पै. चे े ाम ये अि नशमन क व कमचारी िनवास थान या योजनासाठी
े तािवत के लेले असलेचे नमदु के लेले आहे. िशवाय तािवत आर णानसु ार सदर जागेत अि नशमन क
व कमचारी िनवास थानचे बांधकामाचे तावास मा.सहायक सचं ालक, नगररचना यांनी मंजरु ीची िशफारस
के लेली असलेचेही नमदु के लेले आहे. हणजेच सदरची सधु ारीत ( ा प) िशड िवकास योजना अ ापपावेतो
मंजरू झालेली नाही व अिं तम झालेली नाही.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे मालक चे सव न.ं १२६ पै. ०.१२ आर इतके च े
नगरपंचायतीस जलकंु भाचे बांधकाम करणेकामी सन २००६ म ये िदलेले आहे व तदनसु ार याचवेळेस
सं थानकडून नगरपचं ायत,िशड यांनी सव न.ं १२६ पै.चे ०.१२ आर े ाचा ताबा सं थानकडून घेवनू यात
जलकंु भाचे बांधकाम पणू के लेले आहे.
हणजेच नगरपचं ायत,िशड यांचे मालक चे स यि थतीत फ त ०.१२ आर इतके च े आहे.
तरीदेखील नगरपचं ायतने सदर सव न.ं १२६ पै.चे े ात सधु ारीत ( ा प) िवकास योजनेत तािवत अि नशमन
क व कमचारी िनवास थान दशिवलेले आहे. मा सदरची सधु ारीत ( ा प) िशड िवकास योजना अ ापपावेतो
मंजरू व अिं तम झालेली नाही. यामळ
ु े नगरपचं ायतीने यांना सं थानने िदले या ०.१२ आर े ा यित र त
सं थानचे इतर े ात बांधकाम करणे अथवा सं थानचे उव रत े ाचा वापर करणे ही बाब िवधी ाहय नाही.
वा तिवक पाहता नगरपचं ायतीने सधु ारीत ( ा प) िशड िवकास योजनेस अिं तम मंजुरी ा त झालेनंतर
त्या माणे भुसंपादनाची कायवाही पणू क न घेवनू भसु ंपािदत े नगरपचं ायतीकडे वग झालेनंतर यात तािवत
अि नशमन क व कमचारी िनवास थानचे बांधकाम करणे िवधी ाहय आहे.
मा नगरपचं ायतीने उपरो त माणे ि या पणू न करता सं थानचे जागेत अि नशमन क व कमचारी
िनवास थानचे बांधकाम बेकायदेशीरपणे सु के लेले असलेचे िनदशनास येत आहे. या तव सदरचे बांधकाम
ता काळ बदं करणेत यावे आिण सं थानची मालक ची जागा पवू वत क न देणते यावी. सं थानने नगरपचं ायतीस
िदले या ०.१२ आर े ाचे टाक चे े ासह जागेची िनि ती क न घेवनू या यित र त सं थानचे इतर े ात
कोण याही कारचे बाधं काम क नयेअथवा सं थानचे मालक चे े ाचा वापर क नये, असेबाबत
मु यािधकारी,िशड नगरपचं ायत,िशड यांना इकडील प जा.न.ं एसएसएसटी/मालम ता/५८३८/२०१९
िद.०५/०३/२०१९ अ वये पनु : च कळिवणेत आले.
त ाप मु यािधकारी,िशड नगरपचं ायत,िशड यानं ी सदर प ास कोणताही ितसाद िदला नसलेने ततु
करणा सदं भात िद.०२/०४/२०१९ रोजी तहिसलदार, राहाता, मु यािधकारी, िशड नगरपंचायत, िशड ,
उपअिध क, भमु ी अिभलेख, राहाता यांची बैठक घे यात आली.
सदर बैठक त मु यािधकारी,नगरपंचायत,िशड यांनी “सं थान मालक चे मौजे िशड येथील सव
नं.१२६ पै. चे िशड -नांदख
ु या १८ मी. र यालगत ०.१२ गंठु े जागा नगरपचं ायतीचे शहर वाढीव पाणीपरु वठा
योजने या जलकुंभाकरीता सन २००६ म ये शासना या मा यतेने िदलेली आहे. या माणे नगरपंचायतचे नावाने
न द झालेली आहे व सदर े ात सन २०१३ म ये जलकंु भाचे बांधकाम पणू करणेत आलेले आहे. सं थानकडून
नगरपंचायतला जलकंु भासाठी िमळाले या ०.१२ गंठु े जागेची मोजणी होवनू िनि ती करणेत आलेली न हती.
यामळ
ु े नगरपंचायतीने भमु ी अिभलेख िवभागाकडून नगरपचं ायतीस िमळाले या जागेची मोजणी क न घेतली
असता सदर १८ मी. र यालगत या जागेपासनू मोजमापानसु ार सं थान या जागेत अदं ाजे ५ ते ५.५ गंठु यात
सं थान या जागेत टाक सरकलेली आहे. र याकडील जागेत िशड सधु ारीत ा प िवकास आराखडयात
नगरपंचायतीचे अि नशमन क व कमचारी िनवास थान दशिवलेले आहे. या अनषु गं ाने नगररचना िवभागाकडून
नगरपंचायतीने बांधकामास परवानगी घेतली आहे. यासाठी समु ारे २.५ कोटीचे टडर काढ यात आलेले आहे
आिण ठे केदाराला कायारंभ आदेश देखील दे यात आलेला आहे. या माणे टाक चे दि ण बाजक
ू डील
र यालगत या जागेत नगरपचं ायतीचे अि नशमन क व कमचारी िनवास थानचे बांधकाम चालू करणेत आलेले
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आहे. सदरचे बाधं काम आता बदं करता येणार नाही. जलकुंभाचे बांधकाम सं थान या जागेत सरकलेले आहे.
सदर या अि नशमन क ाचा उपयोग सावजिनक िहतासाठीच होणार आहे. यासाठी सदरचे े नगरपचं ायतीस
सं थानकडून िमळणेकामीचा ताव नगरपचं ायतीमाफत अलािहदा सादर करणेत येईल व सदर जागेची होणारी
िकंमत नगरपचं ायत सं थानला अदा करे न. तरी सदरचे
अि नशमन क व कमचारी िनवास थानचे चालू असलेले बांधकाम बंद क नये,”असेबाबत
मु यािधकारी, िशड नगरपचं ायत,िशड यांनी िवनंती के ली.
तुत बैठक त झाले या चचत सं थान मालक चे मौजे िशड येथील जमीन सव न.ं १२६ पै.चे ०.१२
आर े नगरपचं ायतीस जलकंु भासाठी देणक
े ामी सन २००६ साली शासनाने मा यता िदलेली आहे. मा
यावेळेस सदर े ाचीमोजणी तसेच ताबा देण-े घेणचे ी कायवाही झालेली नसलेचे िदसनू आले. तसेच शासन
िनणयाम ये सदरचे ०.१२ आर े हे तािवत १८ मी. ं दी या र यालगत पासनू दे यासाठी शासनाने मा यता
िदलेली आहे. मा सदरचा र ता यावेळी अि त वात नस याकारणाने यावेळेस सदर ०.१२ आर े ाचे ह ी
िनशा या िनि त झाले या नसलेचे िदसनू येते. िशड नगरपचं ायत, िशड यांनी सदर ०.१२ आर े ाची मोजणी
करणेकामीची ह स यि थतीत असले या िशड -नांदख
ु रोडलगत पासनू गृहीत ध न या िठकाणापासनू मोजणी
के ली अस याकारणाने नगरपंचायतीमाफत बांधणेत आलेले जलकंु भ सं थान या जागेत सरकलेले असलेचे
िदसनू येत आहे. नगरपचं ायतने िद.०७/०४/२०१८ रोजीची मोजणी बेस ध न सं थान मालक चे उव रत े ात
अि नशमन क व कमचारी िनवास थानचे बांधकाम सु के लेले आहे. सदरचे तािवत बांधकाम न करणेबाबत
सं थान शासनाने नगरपचं ायतीमाफत सदर े ात बांधकामासबं ंधीची आखणी के ली याचवेळेस लेखी
कळिवलेले आहे व तदनतं र देखील नगरपचं ायतने सु के लेले बांधकाम सं थानने नगरपंचायतीस िदले या ०.१२
आर े ाची िनि ती होईपयत बांधकाम क नये,असेबाबत देखील नगरपचं ायतीस सं थानने लेखी कळिवलेले
आहे. तरीदेखील नगरपंचायतीने सदरचे बांधकाम सु च ठे वलेले आहे,असे िनदशनास आलेले आहे.
नगरपंचायतमाफत सु असलेले अि नशमन क व कमचारी िनवास थानचे बांधकाम हे सावजिनक
िहता या ि कोनातून होत असलेबाबत मु यािधकारी,िशड नगरपचं ायत,िशड यांनी सांिगतले असनू यासाठीचे
टडर काढून ठे केदारास कायारंभ आदेश देखील पा रत के ला आहे व या िठकाणी बांधकाम सु देखील करणेत
आलेले आहे. अशा प रि थतीत बांधकाम बंद करणे सावजिनक िहताचे ि ने िहतावह ठरणार नाही. सदर
े ाची होणारी िकंमत नगरपचं ायत सं थानला देणसे तयार आहे आिण जागा मागणीचा ताव नगरपचं ायत
सं थानकडे सादर करणार असलेबाबत मु यािधकारी,िशड नगरपचं ायत,िशड यानं ी सािं गतलेने “नगरपचं ायत,
िशड यानं ी तसा जागा मागणीचा वतं ताव सं थानकडे ता काळ सादर करावा. िनयमानसु ार पढु ील कायवाही
करणेत यावी,” असे बैठक त ठरले.
िवभागाचा अिभ ाय– उपरो त बैठक त ठरले माणे िशड नगरपच
ं ायत,िशड याच
ं ेकडून जागा
मागणीचा वतं ताव सं थानकडे ा त झा यानतं र ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम
२००४ मधील तरतुदीनसु ार उिचत कायवाही करता येईल.
ताव– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड याच
ं े मालक चे मौजे िशड येथील सव
नं.१२६/४ पै. चे े ापैक नगरपचं ायत,िशड यांना िदले या े ा यित र त नगरपचं ायतने सं थानचे े ात
तािवत के ले या बांधकामाखालील जागा मागणीचा वतं ताव सं थानकडे ा त झालेनंतर ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनसु ार कायवाही करणेकामी मा. यव थापन
सिमती या बैठक त िनणयास मंजरू ी िमळणेकामी सादर.
िनणय .३१८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे मालक चे मौजे िशड येथील सव
नं.१२६/४ पै. चे े ापैक नगरपचं ायत, िशड यांना िदले या े ा यित र त िशड नगरपंचायतीने सं थानचे
े ात तािवत के ले या बांधकामाखालील जागा मागणीचा वतं ताव सं थानकडे ा त झालेनंतर ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनसु ार कायवाही करणेस मा यता
दे यात आली.
तसेच नगर-मनमाड र ता ते १६ गंठु े पयतचा जनु ा िपंपळवाडी रोड No Vehicles Zone व No
Hawkers Zone हणनू घोिषत करणेसाठीचा ताव मु यािधकारी, िशड नगरपचं ायत यांचेकडे पाठिव यात
यावा, असे ठरले.
(कायवाही-मालम ा िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.०७
ताव-

मौजे ई, ता.राहाता,िज.अहमदनगर येथील जमीन गट नं.२८८/अ,२८८/ब,२८८/क व गट नं.२९४ पै. एकूण े
१०.२३ हे टर े सं थानला कायम खरे दी घेणसे बं धात मॅनेिजगं टी, राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल
ट, मबंु ई यांचेकडील प जा.न.ं आरके डीसीटी/२३२/२०१९ िद.१ माच,२०१९ रोजीचे प ाबाबत.
अिधिनयमातील तरतदू – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(२)(ट) म ये िवकास कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच
िव व त यव थेची उि टे व योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती सपं ादीत करील िकंवा
खरे दी करील,अशी तरतूद आहे.
तावना- यापवू राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट,मंबु ई यांनी मौजे ई िशवाराम ये समु ारे
५४ एकर ११ गंठु े जमीन सं थानला काही अटी व शत वं र दान हणनू दे याचे तािवत के लेले होते. यात याचं े
नावावर य ात असले या खालील नमदू के ले या जमीनी बि सप ाने देवू के ले या हो या.
प रिश ट अअ.नं. गट नंबर
दयानानी टचे नावावर असलेले े
१
२९३
०७ हे ३२ आर ०० चौमी
२
२७५
०० हे ६९ आर ०० चौमी
३
२८०
०० हे ६१ आर ०० चौमी
४
२८३
०० हे ४६ आर ०० चौमी
५
२८४
०० हे ४८ आर ०० चौमी
६
२८५
०० हे ५४ आर ०० चौमी
एकूण
१० हे १० आर ०० चौमी
तसेच खालील प रिश ट “ब” म ये नमदू के ले या मौजे ई,ता.राहाता येथील जमीनी यांचे य ात
नावावर नसले या परंतु या जमीनी सबं धं ात राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट,मबंु ई यांना असलेले
कायदेशीर अिधकार सं थानला दे याबाबत तािवत के लेले आहे.
प रिश ट बअ.नं. गट नबं र
े
क जेदार सदरी असलेली नावे
हे.आर.चौमी
१
२९४
०५.९०.००
राज चादं मल भनसाळी/सभु ाष चांदमल भनसाळी
२
२७३
०१.९२.००
िभमबाई बाबुराव कहांडळ
३
२७४
००.७४.००
एकनाथ सहादू पठारे /िशवनाथ सहादू पठारे /रे वेकडे
४
२८८ अ
०३.०६.००
लखीचंद कचरदास भंडारी
५
२८८ ब
००.५४.००
पु पाताई लखीचदं भडं ारी
६
२८८ क
००.९७.००
पु पाताई लखीचदं भडं ारी
एकूण
१३.१३.००
उपरो त प रिश ट अ मधील जमीन गट न.ं २९३ े ७ हे.३२ आर इतके दयानानी टने सं थानला
िद.०१/१२/२००९ रोजी न दणीकृ त बि सप ा वये िदलेले आहे. प रिश ट अ मधील उव रत जमीनीचे संबंधात
यायालयात वाद सु अस याने सदर जमीन चे बि सप होवू शकलेले नाही.
उपरो त प रिश ट ब मधील जमीन चे मळ
ू मालकाशी राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट,मंबु ई
यांनी सन १९८७-८८ म ये जमीन खरे दीचा करार के लेला होता.
त तं र मळ
ु मालक ी.लखीचंद कचरदास भंडारी व इतर यांनी य थ इसम ी.सं ाम माधवराव
देशमख
ु याचं ेबरोबर उ त जमीनीचा यवहार ठरवनू यांना िवसार पावती क न िदली.
सदर यवहारासबं ंधात ी.सं ाम माधवराव देशमख
ु यांनी दै.सावमत व दै.लोकमत म ये जाहीर नोटीस
िस ्द के ली. यास अनसु न राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट यांनी हरकत घेतली. यामळ
ु े ी.सं ाम
माधवराव देशमख
ु यांनी ी.भंडारी/भनसाळी व दयानानी चॅ रटेबल ट यांचिे व ्द मा.िदवाणी
यायाधीश,व. तर,कोपरगाव यांचे कोटात पे.म.ु नं.४९/२००८ चा दावा दाखल के ला. सदर दा यात
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िद.०५/०३/२०१२ रोजी या करारना यानसु ार वादी व ितवादी ं .१ ते ५ याच
ं े िद.०६/०३/२०१२ रोजी तडजोड
होवनू दावा िनकाली काढ यात आला.
उपरो त दावा चालू असतानं ा अजदार यानं ी सं थानकडे सदर जमीनी खरे दी करणेकामी
िद.१७/११/२०११ रोजी अज के लेला होता. या अनषु गं ाने सदर जमीनीचे िकंमतीबाबत िद.२४/०९/२०११
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय न.ं १७ मधील िनणय ं .७५९ माणे खालील माणे िनणय झालेला
आहे.
“उपरो त तावावर सिव तर चचा होवनू यापवू मा. यव थापन मंडळाने िद.१०/१०/२०१० रोजीचे
सभेत घेतले या िनणयास अनसु न दयानानी ट यांची वर नमदू के लेली जमीन सव कायदेशीर बाब ची
पडताळणी व पतु ता क न .५५,००,०००/- ित एकर या दराने खरे दी कर यात यावी. याकामी िवहीत प ्दतीने
सं थान वक लामाफत जमीनीचा सच रपोटसह अिभ ाय घेणते यावा तसेच वक लामाफत जमीनीबाबत
कोण याही य तीची/सं थेची हरकत नाही याबाबत वृ तप ात जाहीर नोटीस िस ्द क न जमीनी खरे दीस
कोणाचीही हरकत नाही,याबाबत पडताळणी कर यात यावी. दयानानी ट,संबंधीत जमीन मालक व इतर
िहतसंबंधीत य ती/सं था यांचते असणारे सव यायालयीन दावे िनपट यानंतर जमीन मालकांनी सं थानकडे
जमीन िव चा वतं र या ताव सादर करावा. यानसु ार जमीनीचे खरे दीखत न दणीचे वेळेस जमीनी या
एकूण िकंमती या ८० ट के र कम अदा करणेस व उव रत २० ट के र कम जमीनीस सं थानचे नाव लागलेनंतर
सं थानमाफत रतसर शासक य मोजणी क न ता यात िमळणारे जमीनी या माणात र कम जमीन मालकांना
अदा करणेस तसेच जमीन खरे दीकामी मु ांक व न दणी शु क,सरकारी मोजणी शु क, वक ल फ आदी
अनषु ंिगक यो य या समावेशक खचास मा यता दे यात यावी,असे ठरले”. असे बाबतचा िनणय झालेला आहे.
उपरो त पे.म.ु नं.४९/२००८ मधील िद.०६/०३/२०१२ रोजी झाले या तडजोडी माणे व यातील
िद.०५/०३/२०१२ रोजी या करारना यानसु ार मळ
ू जमीन मालक यांनी उपरो त जमीनी सं थानला िवकत
घे यास सहकाय के ले नाही व करारना यानसु ार कायवाही करणेस अडथळे िनमाण के ले आिण अॅड.रिवराज
लालाजी गोतीस यांनी यांचे जाहीर न के ले या प कारासाठी दावा िमळकत मळ
ू जमीन मालक यांचेकडून खरे दी
घेणबे ाबतचे िवधान के ले व यांना यापोटी िवसार िद याचे िवधान के ले हणनू ी.सं ाम माधवराव देशमख
ु यांनी
मे.िदवाणी यायाधीश,व. तर,कोपरगाव यांचे कोटात सौ.पु पाताई लखीचदं भंडारी, ी.लखीचंद कचरदास भंडारी,
ी.राज चदं नमल भनसाळी, ी.सभु ाष चदं नमल भनसाळी, ीमती राधाबाई कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल
ट, ी.अिभिजत िजत शहा आिण अॅड.रिवराज लालाजी गोतीस याच
ं िे व ्द िद.२६/०९/२०१२ रोजी
पे.म.ु नं.५९/२०१२ चा दावा दाखल के लेला आहे. यात ी साईबाबा सं थानला ितवादीपणात सामील के लेले
आहे.
सदर दा याचे कामकाज अ ाप चालू असनू यात उपरो त वादी व ितवादी नं.१ ते ६ यांनी या दा यात
तडजोड कर याचे िनि त क न दा यातील जमीनी सं थानला कायम खरे दी दे यास समं ती िदली आहे व
तडजोडीचा मसदु ा तयार क न तो उपरो त वादी, ितवादी यानं ा मा य आहे. तडजोडीचे मसु ाबरोबर सं थानने
येकाला िकती र कम ावयाची आहे याचा त ता तयार के लेला आहे व या प ानसु ार वतन कर याची तसेच
पे.म.ु नं.५९/२०१२ यात हकूमनामा क न घे याची उपरो त वादी, ितवादी या सवाची जबाबदारी आहे. तरी
सदरचा तडजोडीचा मसदु ा तपासनू यास मा यता ावी व तडजोडीवर ससं थान
् या जबाबदार ितिनधीमाफत
सही करावी,असेबाबतचा अज ी.सं ाम माधवराव देशमख
ु व इतर ६ यांनी िद.०४/०३/२०१६ रोजी इकडेस
सादर के लेला आहे.
उपरो त िनणय ं .७५९ माणे कायवाही करणेकामी मा यता िमळणेसाठी शासनाकडे अहवाल सादर
करणे या िनणयाथ तुतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजी या सभेपढू े सादर करणेत
आला.
सदर सभेत मा.मु य कायकारी अिधकारी यांनी “शेती महामडं ळाची जमीन खरेदीचा ताव
शासनाकडे तािवत आहे. यामळ
ु े खाजगी जमीनी या खरे दीपे ा सरकारी जमीन ाधा याने खरे दी करा यात,”
अशी माहीती िदली. यावर िनणय ं .९९ माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन,शेती महामंडळाची जागा खरे दी करणेबाबतचा ताव यव थापन
सिमतीने मा य क न शासन परवानगीसाठी पाठिवणेत आलेला आहे. परंतु मौजे ई,ता.राहाता,िज.अहमदनगर
येथील जमीन गट न.ं २८८अ,२८८/ब,२८८/क व गट न.ं २९४ पै.एकूण े १०.२३ हे टर े हे येलो झोनम ये
असनू तेथील सं थान मालक या जमीनीलगत आहे व शेती महामडं ळाकडून खरेदी करावया या जमीनीपे ा
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कमी भावाने िमळत आहे. तसेच सं थानने तािवत जमीन खरे दी के यास राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल
ट यांची या यित र त तेथे असलेली उव रत जमीन सं थानला िवनामु य दान देणचे ी श यता आहे. याकरीता
सदरह े शासनाचे मा यतेने कायम खरे दी क न घेणते यावे. यासाठी िद.२४/०९/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय
ं .७५९ ची अमं लबजावणीसाठी ताव सादर करणेत यावा,असे ठरले.
सदर िनणया माणे मा. धान सिचव,िवधी व याय िवभाग,महारा शासन,मं ालय,मंबु ई यांचक
े डेस
जा.न.ं एसएसएसटी/मालम ता/६२१२/२०१८ िद.१९/०२/२०१८ अ वये ताव सादर कर यात आला.
तदनषु गं ाने महारा शासन,िवधी व याय िवभागाकडील शासन िनणय ं .सासंिव-१०१८/४४२/
. .५४/का.१६ िद.२४/१०/२०१८ अ वये काही अटी व शत ं या अधीन राहन सदर तावास मा यता दे यात
आलेली आहे. शासनाकडील सदर िनणया माणे मे.िदवाणी यायाधीश,व. तर,कोपरगाव यांचे कोटात चालू
असलेला पे.म.ु नं.५९/२०१२ म ये सं थानचे वतीने सं थान काही अटी व शत स अधीन राहन जमीन खरे दी
करणेत तयार असलेबाबत परु सीस सादर करणेत आलेली आहे.
तुत करणातील मे.िदवाणी यायाधीश,व. तर,कोपरगाव यांचे कोटात दाखल असलेला
पे.म.ु नं.५९/२०१२ म ये राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट,मंबु ई हे ितवादी आहेत. उपरो त
प रिश ट ब म ये नमदू के ले या मौजे ई, ता.राहाता येथील जमीनी राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल
ट,मबंु ई यांचे य ात नावावर नसले या परंतु या जमीनीसंबधं ात राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल
ट,मंबु ई यांना असलेले कायदेशीर ह क सं थानला दे यात आलेले आहेत. दयानानी ट यांचे नावावर
असलेले उपरो त प रिश ट अ मधील जमीन गट न.ं २९३ े ७ हे टर ३२ आर इतके दयानानी टने,
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५/११/२००८ चे सभेतील िनणय ं .८४२ माणे खालील नमदू के ले या अटी व
शत वर िद.०१/१२/२००९ रोजी सं थानला न दणीकृ त बि सप ाने िदलेले आहे.
१)
दयानानी टने तावातील प र छे द-१ मधील देऊ के लेली जमीन बि सप ाने दान हणनू
ि वकारणेत यावी.
२)
सदर े ापैक १५ एकर े ाम ये साईभ तांसाठी िनवास थाने,कमचा-यांसाठी िनवास थाने बांधणे
इ.कामे करणेत यावीत व उव रत अदं ाजे १० एकर जमीनीम ये अ याि मक सं था उभार यात यावी. याम ये
सामािजक िवकास सं थेचा समावेश करावा.
३)
दयानानी टने दान देऊ के ले या जमीन या पूवा मी या मालकां या कुटूंबातील दोन य त ना
नोकरी देता येणार नाही.
४)
सामािजक िवकास साधणा-या अ यास क ाबाबत कमीत कमी ५ सद य असलेली उपसिमती थापन
करणेत यावी. सदर शै िणक वग सु हो याचे वेळेस जर उपसिमती नेम याचे िनि त झालेतर दयानानी टने
नामिनदिशत के ले या दोन य ती सद य हणनू घे याऐवजी िनमिं त स लागार हणनू घे यात यावेत.
५)
सं थानने वत:चे खचाने अ याि मक अ यास क ाची उभारणी करावी. तािवत अ यास क ा या
नावात सु वातीस ी साईबाबा याचं े नाव असणे आव यक आहे. यानतं र या सं थेचे नाव असावे.
६)
अ याि मक शै िणक सक
ं ु लाम ये सु होणा-या वगासाठी जर शासनाने यव थापनाला कोटा मजं रू
के ला तर यावेळेस शासनाचे िनयम व अटी माणे यावेळेस ठरे ल या माणात उमेदवार घे यात यावे. यावेळी
दयानानी टची िशफारस िवचारात घेता येईल.
७)
ये ठ वृ द नागरीकांसाठी वृ दा म,अनाथ मल
ु ांसाठी अनाथा म व वारक-यांसाठी भ तिनवास थान
इ.बांधकाम सं थान मालक या इतर उपल ध जमीनीम ये सोयीने कर यात यावे.
८)
अ याि मक सं थेचे कामकाजास जमीन ता यात िमळा यापासनू १ ते २ वषात सु वात कर यात येईल.
उपरो त पे.म.ु नं.५९/२०१२ मधील तािवत तडजोडीनसु ार दयानानी ट यांना र कम
.२५,५७,५००/- इतक िमळणार आहे. सदरची र कम उ त टने ी साईबाबा सं थानला दान हणनू देवू
के लेली आहे. तथािप उ त दयानानी टने यांचेकडील िद.०१/०३/२०१९ रोजीचे प ा वये You may be
well aware of the fact that we have legal rights on the above mentioned land to the tune of
60 to 90% of the land. The above matter was settled by the above Consenters at the
Kopargaon Court, District Ahmednagar on the 8th of March 2012. We have now learned to
understand that you have procured the permission order from the Govt.of Maharashtra to
complete the above transaction. According to the previos consent terms our Trust was
supposed to receive an amount of Rs.Twenty five lakhs fifty seven thousand and five
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hundred only (Rs.25,57,500/-). Previously also in the year 2009 we had donated to the
Shirdi Sansthan 17 to 18 acres of land which is touching the above mentioned land. We do
not want to take any money from the Shirdi Sansthan just as we had previously done with
regard to the earlier gift to the Shirdi Sansthan. The only condition is and as previously
agreed to, is that whichever building comes up on the above mentioned land will require to
have the name of our Trust, Radha Kaliandas Daryanani Charitable Trust mentioned on a
marble plaque. We would appreciate if preference be given to our guests while visiting
Shirdi. We would request you to kindly confirm the above so that the process of the Court
Consent could be completed, असे नमदू के लेले आहे.
मा. यव थापन सिमती या िद.१५/११/२००८ मधील िनणय ं .८४२ चे अवलोकन के ले असता यात
अट ं .५ म ये सं थानने वत:चे खचाने अ याि मक अ यास क ाची उभारणी करावी. तािवत अ याि मक
अ यास क ा या नावात सु वातीस ी साईबाबा यांचे नाव असणे आव यक आहे. यानतं र या सं थेचे नाव
असावे,असे नमदू के लेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– सं थानचे मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५/११/२००८ रोजी या सभेतील िनणय
ं .८४२ म ये नमदू के ले या अटी व शत , या राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट,मंबु ई यांनी, जर
ी साईबाबा सं थानला ई िशवाराम ये ५४ एकर जमीन दान के ली तरच लागू राहतील असे उपरो त िनणय
ं .८४२ व न अिभ ेत होत आहे. मा राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट,मंबु ई यांनी सं थानला फ त
१८ एकर जमीन (७ हे टर ३२ आर) दान के लेली आहे. हणजेच राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल
ट,मंबु ई यांनी उपरो त िनणय ं .८४२ मधील अटी व शत चं ी सवागीण पतु ता के लेली असलेचे िदसनू येत
नाही. अशा प रि थतीत राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट,मंबु ई यांची उपरो त िद.०१/०३/२०१९
रोजी या प ात नमदू के लेली “उ त े ात बांध या जाणा-या इमारतीचे कोनिशलेवर राधा कािलयनदास
दयानानी चॅ रटेबल ट,मंबु ई हे नाव लावणेत यावे” ही िवनंती मा य करता येणार नाही.
ताव– सं थानचे मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५/११/२००८ रोजी या सभेतील िनणय ं .८४२
म ये नमदू के ले या अटी व शत चं ी राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट,मंबु ई यांनी सवागीण पतु ता
के लेली नसलेन,े यांचेकडील उपरो त प जा.नं.आरके डीसीटी/२३२/२०१९ िद.०१ माच २०१९ रोजी या प ात
नमदू के लेली, “उ त े ात बाधं या जाणा-या इमारतीचे कोनिशलेवर राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल
ट,मबंु ई याचं े नाव लावणे” बाबतची िवनतं ी मा य अथवा अमा य करणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .३१९ यावर सिव तर चचा होऊन, मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५/११/२००८ रोजी या सभेतील िनणय ं .८४२ म ये
नमदू के ले या अटी व शत चं ी राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट,मबंु ई हे सवागीण पतु ता कर यास
तयार अस यास यांनी िद.०१ माच,२०१९ रोजीचे प ा वये के लेली सदर े ावर बांध या जाणा या इमारतीचे
कोनिशलेवर राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट,मबंु ई याच
ं े नाव लाव याची िवनतं ी मा य करता येईल,
असे यांना कळिव यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
सं थान प रसरात BTI PAYMENTS PVT LTD, Bangalore यांना ए.टी.एम.साठी जागा उपल ध क न
देणबे ाबत BTI PAYMENTS PVT LTD, Bangalore यांचेकडील िद.०७.०५.२०१९ रोजीचे अजाबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३)
म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी पवू मंजरू ीने असेल
याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक यात
येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही,अशी तरतदू आहे.
तावना - BTI PAYMENTS PVT LTD,Bangalore यांनी यांचेकडील संदभ य प ा वये,
“Shirdi is a one of the biggest pilgrimage sites in India, thousands of devotees gather daily
at the Sai Baba Temple complex to honor his legacy.In our survey we found that there is
requirement of ATMs in Shirdi as there are non branches ATM available.We as a WLA
service provider arrange cash locally and our ATM is always loaded with donominations
(100-200-500) which will help customer in their day-to day expenses.
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Introduction- India1 ATM organization’s fundamental purpose is to serve as
unifier of sorts, providing access to basic banking services across cultural,geographic and
demographic divides. The India1 ATM name and barand mark effectively encapsulate this
purpose.Primarily working for the rural customer, India1 ATM will strive to provide
freedom from the compromises that Indians have to make when it comes to
easy,secure,reliable and efficent accessibility to ATMs across the country.India1ATM
aims to become one of the leading fiancial services companies in India. We are proud to
announce that BTI payments Pvt. Limited has received a not from the Reserve Bank Of
India to deploy white Label ATMs over the next few years.White Label ATMs(WLAs) are
not required to have bank branding and can only be operated by companies that have been
fully approved by the Reserve Bank of India. There are no additional charges for a
cardholder to use a White Label ATM.
Our ATMs are reliable,easy to use and located in safe,high footfall locations.We
are already seeking to indentify more and more good, safe locatoins to deploy our white
Label ATM (retail chains, shopping centers, business factories etc) and would be happy to
discuss the benefits to you of having an ATM on your premises.As debits cards and card
based payments continue to grow in India, so will consumer demand for ATMs convenient
locations such as supermarkets, retail stores, tourists palace and service staions.
An ATM on your premises will help pilgrimage to get proper and convenient cash
which will help them to enjoy the four risk free and also help to flourish the local market.
India1 ATM offers the following benefits.
1.
Aceepts all debit cards issued by the banks in india.
2.
customers can enjoy services like cash withdrawal, balance inquiry, mini
statement and Pin change
3.
Multi ligual support with an easy to use the interactive interface
4.
customer can make multiple transactions to withdraw more cash as per his/her
limit
5.
EMV machines to ensure the secure transactions.
6.
convenient locations across multiple cities and towns in India.
7.
Privacy screen filters, keypad shields, electronic surveilance for completely safe
and secured transactions.
8.
We arrange cash locally which help us to make 100% cash availability evenon
holidays too .
Space Requirement
1.
Min 60 sqft for bunker mode (Three side wall, RCC roof and shutter)
2.
Min 50 sqft (7*7) for porta cabin Model (only open space required)
3.
Min 40sqft (5*8) for shop-in shop (ATM Machine would be placed in Covered
space)
All the interior development inside the approved premises would be done by
company.
Additional benefits.
Screen Display containing the details of Arti schedule or any other information which
Mandir Sanstha would like to share with devotees.
Suggested locations
1.Saibaba Temple premises
2. Sai Ashram 1

(05} 04.07.2019, Shirdi (SPJ.docx)

20

3.New Saiprasadalay
4.DwravatiBhaktNiwas
5.Sai chaya Building, Near SBI bank
6.Super Speciality hospital असेबाबत कळिवलेले आहे.
उ त प ाचे अनषु गं ाने मालम ता िवभागाचे .अिध क ी. ही.एम.बग,कं.स लागार ी.कृ णा
वालझाडे,कं.मोजणीदार ी.बा.ना.जाधव यांनी सबं ंधीत िवभागांचे .अिध क याचं ेसमवेत साईआ म भाग-१,
साईनाथ णालय व साईआ म भाग-२ या िठकाणी BTI Payments Pvt Ltd, Bangalore यांना यांचे
ए.टी.एम.साठी जागा वापरास देणक
े ामी सं थान मालक या उपल ध जागांची संयिु क र या पाहाणी के लेली
असनू यात खालील नमूद के ले या जागा BTI Payments Pvt Ltd,Bangalore यांना यांचे ए.टी.एम.साठी
उपल ध होवू शकतील,असे िदसनू आलेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय - BTI Payments Pvt Ltd,Bangalore यांना यांचे ए.टी.एम.साठी
१) सं थानचे साईआ म भाग-१ या प रसरात शासक य इमारतीचे उ तरे कडील सादालयाचे इन गेट या
िज याजवळ इमारती या आतील बाजसू बांधीव जागा समु ारे १०x ७ फुट इतक ,
२) साईनाथ णालय या िठकाणी बांधीव जागा उपल ध नाही. तथािप साईनाथ णालया या शासक य
इमारतीचे समोरील दि ण बाजूकडे असले या शेडम ये आव यकते माणे मोकळी जागाआिण
३) सं थानचे साईआ म भाग-२ या प रसरात आर लॉक या दि णेकडील पवू ािभमख
ु असले या ित गाळा
१५x१० फुट या आकारा या ३ गाळयांपक
ै एक गाळा या जागा सावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करील या
भाडेदराने अथवा ी साईबाबा सं थान िनि त करील या भाडेदराने यापैक जे जा त भाडे असेल या भाडेदराने
व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न ११ मिह यांचे भाडेकराराने वापरास देता येईल व या माणे
करारनामा क न घेता येईल.
ताव - BTI Payments Pvt Ltd,Bangalore यांना यांचे ए.टी.एम.साठी सं थानचे साईआ म
भाग-१ या प रसरात शासक य इमारतीचे उ तरे कडील सादालयाचे इन गेट या िज याजवळ इमारती या
आतील बाजसू बांधीव जागा समु ारे १०x ७ फुट ही जागा तसेच साईनाथ णालया या शासक य इमारतीचे
समोरील दि ण बाजक
ू डील असले या शेडम ये आव यकते माणे मोकळी जागा आिण सं थानचे साईआ म
भाग-२ या प रसरात आर लॉक या दि णेकडील पूवािभमख
ु असले या १५x१० फुट या आकारा या ३
गाळयापं क
ै एक गाळा सावजिनक बाधं काम िवभाग िनि त करील या भाडेदराने अथवा ी साईबाबा सं थान
िनि त करील या भाडेदराने यापैक जे जा त भाडे असेल या भाडेदराने व िव तु बील वेगळे आका न ११
मिह यांचे भाडेकराराने वापरास देणक
े ामी या व या माणे करारनामा क न घेणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .३२० सदरचा ताव अमा य कर यात आला.
(कायवाही-मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०९
ी साई ं या पादक
ु ाचं ी ितमा असलेली २० ॅम वजनाची चांदीची नाणी तयार क न परु वठा करणेकामी भारत
सरकार,टंकसाळ, मंबु ई यांनी िद.१५.०५.२०१९ रोजी सादर के ले या दरप काबाबत.
तावर कम .२५०००/- व यापे ा जा त र कम देणगी देणा-या देणगीदार साईभ ानं ा ी साई ं या
पादक
ु ां या ितमा असलेली २० ॅम शु द चांदीची नाणी साद पाने स ेम भेट हणनू देणते येत आहे.
याअनषु ंगाने, यापुव सन-२०१७-१८ म ये १०००० नग व सन-२०१८-१९ या वषात १०००० नग चांदीची
नाणी भारत सरकार टंकसाळ,मबंु ई यासं थेकडून खरे दी के लेली आहेत. सदरची नाणी संपत आ याने व
सं थानकडे उपल ध असलेली चांदी िवतळवनू नाणी बनिवणेकामी कालावधी लागणार अस याने न याने
५००० नग चांदीची नाणी (दोन ट यात २५०० नग नाणी ) तयार क न घेणबे ाबत िद.२१/०१/२०१९ चे प ात
नमदू तपिशला माणे भारत सरकार टंकसाळ,मंबु ई यांचेकडुन सवसमावेशक दर मागिव यात आले होते.
यास अनसु न,भारत सरकार टंकसाळ,मंबु ई यांनी िद. ०७/०२/२०१९ चे प ाने ित नग पये १,५०३ /- + जी
एस टी या माणे दरप क सादर के लेले होते. सदरचे दरप कासह मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६/०२/२०१९
रोजी झाले या सभेसमोर मा यतेसाठी ताव सादर कर यात आला होता. यावर सदं भ .०४ अ वये
पढु ील माणे िनणय झालेला आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी उपरो त िनणय .१०३ अ वये, स या चांदीची नाणी
तयार कर याऐवजी सव चांदी भारत सरकार टंकसाळ,मंबु ई यांचेकडून िवतळून बार तयार क न घे यात यावेत. व
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ी साई पादक
ु ा/ ी साई ितमा असलेली नाणी बनिवणेकामी नामांिकत वेलस यांना मा. थािनक उपसिमतीचे
सभेसमोर बोलावनू चांदी या िवटापासनू ी साई पादक
ु ा/ ी साई ितमा असलेली नाणी सं थानम ये तयार क न
घे याबाबत या कायप दतीची मािहती ावी व यास मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळालेनतं र, महारा
शासनाची मा यता घे यात यावी. असे ठरले. तथािप या सव ि येस कालावधी लागणार असलयाने
् , स या ी
साईबाबां या चरणी र कम .२५०००/- िकंवा यापे ा अिधक देणगी देणा-या साईभ तांना साद पाने चांदीची
ितमा स मे भेट देणक
े ामी साई पादक
ु ांची ितमा असलेली २० मॅ वजनाची ५००० नग शु द चादं ीची नाणी
भारत सरकार टंकसाळ,मंबु ई याचं ेकडून, सन २०१८ म ये खरे दी के ले या दराम ये तयार क न घे यास व
यासाठी सव समावेशक खचास मा यता दे यात आली. मा सन २०१८ म ये सं थानने खरेदी के ले या
ना यां या दराम ये ही नाणी देणबे ाबत भारत सरकार टंकसाळ,मंबु ई यांनी असमथता दशिव यास, मा.
यव थापन सिमतीपढु े तसा सधु ा रत दरानसु ार ताव सादर करावा. व दर यान या काळात २० मॅ वजना या
ना यांचा साठा संप यास पा देणगीदार साईभ ताचं ी प ता व मोबाईल नंबर सह सिव तर न द क न ठे व यात
यावी, असे ठरले.
यापुव सन २०१८ म ये भारत सरकार टंकसाळ,मंबु ई यांचेकडून िद.२१/०५/२०१८ चे कायादेशा वये
ी साई ं या पादक
ु ांची ितमा असलेली २० ॅम शु द चादं ीची १०००० नग नाणी, ित नग पये १,४१३/- + जी
एस टी या दराने खरे दी के लेली आहेत. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६/०२/२०१९ चे सभेतील उपरो त िनणयास
अनसु न भारत सरकार टंकसाळ,मंबु ई यांनासन २०१८ चे दराम ये नाण चा परु वठा करणेबाबत िद.
११/०४/२०१९ रोजी प दे यात आले होते.
यास अनसु न, भारत सरकार टंकसाळ,मंबु ई यांनी ित नग पये १,४१३/- + जी एस टी या दराने
५००० नग चांदीची नाण चा परु वठा करणेबाबत िद.१५/०५/२०१९ रोजी दरप क सादर के ले होते. परंतु सदर दर
िकती कालावधीसाठी राहतील याबाबत प ट काहीही नमदू के लेले नाही.
तथािप, भारत सरकार टंकसाळ, मंबु ई यांचेकडून उपरो त माणे ५००० नग चांदीची नाण ची खरे दी
करणे ही बाब िद.०६ ०५/२०१९ चे प रप कानसु ार एकल ोत खरे दी प दतीम ये मोडत अस याने शासनाची
मंजरु ी घेणे आव यक आहे. शासनाची मंजरु ी िमळणेकामी ०३ ते ०४ मिहने कालावधी लाग याची श यता
आहे. बाजारात सोने-चांदीचे भावात दररोज चढ-उतार होत अस याने, शासनाची मंजरु ी िमळालेनतं र, भारत
सरकार टंकसाळ, मबंु ई याचं ेकडून खरे दी कर यात येणारी चांदीची नाणी उपरो त दराम ये उपल ध होतीलच
याबाबत िनि त सांगता येणार नाही. क रता िकमान ०६ मिहने कालावधीसाठी सदर दर बधं नकारक राहतील.
याबाबत िद.२७/०५/२०१९ रोजी भारत सरकार टंकसाळ, मबंु ई यानं ा प दे यात आले होते.
यास अनसु न, भारत सरकार टंकसाळ, मबंु ई यानं ी िद.०४/०६/२०१९ रोजीचे प ाने चादं ी धातू या
िकंमती या चढ-उतारामळ
ु े चांदीचे मु य सहा मिहने कालावधीसाठी र कम पये १,४१३/- मा + जीएसटी
बधं नकारक ठे वणेबाबत आपले हणणे यो य यवहाय नाही. तसेच भारत सरकार टंकसाळ, मबंु ई याच
ं े िनयमात
बसत नाही. आपले आदेशाचे वेळी पये १,४१३/- + जी एस टी या दराबाबत पु हा िवचार कर यात येईल.
असे कळिवले आहे. हणजेच सदरचे दर सहा मिहने कालावधीसाठी बधं नकारक राहणार नाहीत. एकल ोत
खरे दीकामी महारा शासनाची मा यता आव यक अस याने, भारत सरकार टंकसाळ, मंबु ई यांचेकडून सदरची
चांदी नाणी खरे दी करणेकामी तसेच येणा-या खचास महारा शासनाची मा यता यावी लागेल.
याबाबत खालील माणे कायवाही करता येईल.
अ) भारत सरकार टंकसाळ, मबंु ई यांचेकडून सदरची चांदीची नाणी खरे दी करणे हे एकल ोत खरे दी
प दतीम ये मोडत अस याने महारा शासनाकडे ताव पाठिवताना चांदीचे मु याम ये होणा-या चढउतार मुळे
भारत सरकार टंकसाळ, मंबु ई हे यांनी सादर के लेले ित नग र कम पये १,४१३/- + जी एस टी या दराम ये
बांिधलक घे यास तयार नस याने, यांनी सादर के ले या ित नग र कम पये १,४१३/-+जी एस टी या दराम ये
िकंवा यापे ा कमी दराम ये भारत सरकार टंकसाळ, मंबु ई हे चादं ीची नाणी दे यास तयार अस यास खरे दी करता
येतील. अशा प दतीने शासनाचे मा यतेसाठी ताव पाठिवता येईल.
ब) र कम .२५०००/- व यापे ा जा त र कम देणगी देणा-या देणगीदार साईभ ांना ी साई ं या पादक
ु ां या
ितमा असलेली २० ॅम शु द चांदीची नाणी सपं ली अस या कारणाने मा. यव थापन सिमती सभा
िद.२६/२/२०१९ िनणय .१०६ अ वये सदर देणगीदार साईभ ताचं ी प ता व मोबाईल नंबरसह सिव तर न द
क न ठे व यात येत आहे. मा. यव थापन सिमती सभा िद.२६/२/२०१९ िनणय .१०३ अ वये सं थानकडे
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उपल ध असलेली िवतळिवणे यो य चादं ी िवतळवनू यापासनू तयार होणा-या शु द चादं ी पासनू ी साई ं या
पादक
ु ां या ितमा असलेली २० ॅम शु द चादं ीची नाणी तयार झालेनतं र कायवाही करता येईल.
तरी, उपरो त “अ” िकंवा “ब” माणे कायवाही करणेबाबत सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .३२१ यावर सिव तर चचा होऊन, ततु करणी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६.०२.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय
. १०३ अ वये ठर या माणे सं थानकडील िवतळिव या यो य असलेली सव चांदी भारत सरकार टंकसाळ,
मंबु ई ( India Governmnet Mint, Mumbai) यांचेकडून िवतळून बार तयार क न घे यात यावेत. व या
चांदी या बार पासनु ी साई ं या पादक
ु ांची ितमा असलेली २० ॅम वजनाची चांदीची नाणी सं थान प रसरात
तयार क न घेणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात यावा,असे ठरले.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
माहे जानेवारी-२०१९ व फे वु ारी-२०१९ जमा-खच त याची न द घेणबे ाबत.
तावलेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं थानकडून खच होणा-या रकमांचा
जमा-खच त ा तयार कर यात येतो. सदर जमा व खचा या आकडेवारीचा त ा मा. यव थापन सिमती या
सभेसमोर न द घे यासाठी सादर कर यात येत असतो.
या अनषु गं ाने माहे जानेवारी-२०१९ व फे वु ारी-२०१९ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त े तयार
कर यात आले असनू ते मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर न द घेणेसाठी सादर करणे आव यक आहे. जमाखचाचा तपिशल खालील माणे अ.नं. मिहना
जमा
खच
०१
जानेवारी-२०१९
५६,६८,३२,५११/२२,४३,२५,२२७/०२
फे वु ारी-२०१९
४४,५२,६४,८०४/१८,११,२७,४९२/तरी लेखापु तका माणे माहे जानेवारी-२०१९ व फे वु ारी-२०१९ या कालावधीतील जमा खचाची न द
घे यासाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.
िनणय .३२२ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे जानेवारी-२०१९ व फे वु ारी-२०१९ जमा-खच त याचे अवलोकन क न
याची न द घे यात आली.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
दि णापेटीतील र कम मोजणीतनू ा होणा या सु े नाणी ठे वणेकामी बँकाना सं थानमाफत मोफत जागा
उपल ध क न देणबे ाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड करीता भ ांना सहजा सहजी देणगी देता यावी हणनू
सं थानमाफत मंिदर व मंिदर प रसरात दि णापेटया बसिव यात आले या आहेत. दि णापेटयांतील रकमेची
मोजणी आठवडयातनू साधारणत: दोन वेळेस (मंगळवार व शु वार) होत असते. याम ये येक मोजणीम ये
साधारणत: १.५० ते २ कोटी पयत र कम ा होत असते. दि णापेटी मधनू नोटांबरोबरच नाणीही ा होत
असतात. ना यांचे माण येक दि णापेटी मोजणी म ये साधारणत: ४ ते ४.५० लाख पये मा एवढे असते.
पढु ील मिह यांचे दि णापेटीतील र कम मोजणीचे िनयोजन अगोदर या मिह याम ये के ले जाते.दि णापेटीतील
र कम मोजणीकामी,अिधिनयम २००४ मधील कलम २०(३) अ वये, िशड तील फ रा ीयकृ त बँकानाच,
येक वेळी, एक असे च य प दतीने उपि थत राहणेबाबत प ा दारे आगाऊ कळिव यात येत असते. यानुसार
संबंधीत बँका िनयोिजत वेळाप का माणे सकाळी ८:३० वाजता दि णा पेटयातील र कम मोजणीचे
कामकाजासाठी उपि थत राहतात. दि णापेटी र कम मोजणीचे कामकाज पणू झा यानतं र याच िठकाणी रोख
र कम (नोटा व नाणी) ि वका न याची पोहोच सं थानला देतात.
परंत,ु िदवसिदवस दि णापेटीतून ा होणा-या ना याच
ं े माण मोठया माणात वाढत चालले
अस याने, या माणात बँकाकडे नाणी जमा होतात, या माणात बाजाराम ये यांचा खप होत नाही. यामळ
ु े
येक बँकाकडे स या मोठया माणात नाणी पडून आहेत. बँकाना नाणी ठे व यासाठी यांचेकडे जागा उपल ध
नाही. यामळ
ु े पयायाने बँका कॅ श काऊ
ु े
ं िटंग (Cash Counting) साठी ये यास टाळाटाळ करीत आहेत. यामळ
येक वेळेस दि णापेटयातं ील रकमेची मोजणी करणेसाठी बँकाना खपू िवनतं ी करावी लागत आहे. सं थानकडून
दि णापेटयातील र कम मोजणी(Cash Counting) बाबतचे िनयोजनाचे प आगाऊ ा झा यानतं र लगेचच
ब-याचशा बँका नाणी साठिव यासाठी बँकाकडे परु े शी जागा उपल ध नाही, असे कारण सांगनू दि णापेटयातिल
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रक्कम मोजणीसाठी उपि थत राहणार नस याचे प ा दारे कळिवतात. याअनषु गं ाने, उवरीत बँकाना कॅ श
काऊ
ं िटंगसाठी उपि थत राहणेबाबत दरु वनीव न िवनतं ी के ली असता, यासु दा बँकेकडे नाणी साठिवणेसाठी
जागा उपल ध् नस याचे सांगनू उपि थत राह यास नकार देतात. बँका उपि थत राहत नस याने पयायाने
िनयोजीत दि णापेटयातील र म (Cash Counting) मोजणीचे कामकाज र करावे लागत आहे. यामळ
ु े
सं थानचे आिथक नक
ु सान तर होतेच, आिण ी साईभ ांचीही कुचंबना होते. एकूणच दि णापेटील र कम
मोजणीचे कामकाजात स या खपु अडचणी िनमाण होत आहेत.
याअनषु ंगाने, या संदभात जा.नं एसएसएस/वशी-लेखा/७००/२०१९, अ वये िदनांक ३१ मे,२०१९
रोजी रझ ह बँक ऑफ इिं डया,बेलापरू ,मंबु ई (RBI) , यांना तसेच जा.नं.एसएसएस/ईओ /लेखा ९७८/ २०१९,
िद.१७ जून,२०१९ रोजी संबंधीत सव रा ीयकृ त बँकाचे मा.अ य यांना डी.ओ.प पाठिवणेत आलेले आहेत.
याअनषु ंगाने, सं थानचे आिथक नक
ु सान होऊ नये हणनू , तसेच दि णापेटयातील र कमेची (Cash
Counting) मोजणी िनयोिजत तारखे माणे होऊन बँकेत वेळेत र कम जमा हावी हणनू , उपरो संदभा वये,
बँकाचे ितिनधी व सं थान ितिनधी सोबत भारतीय रझव बँक ,मंबु ई यांनी िदनांक १९/०६/२०१९ रोजी बैठक
आयोिजत के लेली होती. सदर बैठक त रझ ह बँक ऑफ इिं डया यांनी उपि थत सव बँकाचे ितिनधी व सं थान
ितिनधी यांनी पढु ील माणे पर पर सहमतीने करारनामा करावा असे सचु िवले.
Whereas, it was decided the following by the aforesaid parties in this regard.
(A) This strong room will be offered to the bank within premises owned by the temple
at free of cost without charging any rent.
(B)
The coin will be sorted denomination-wise by the temple and made into
bags/pouches having same number of coins and thereafter it will be deposited and credit
will be claimed by the temple authorities
(C)
The responsibility of providing guarding round the clock (24 Hours) of the strong
room will be the responsibility of the temple.
(D) The temple should make arrangements for providing CCTV Coverage.
(E)
This arrangement will be enforced till normalcy is restored and the temple is
requested to close down the above facility
सं थानची थावर मालम ा भाडेप याने देणबे ाबत, अिधिनयम -२००४ मधील कलम १७ (३) म ये
पढु ील माणे तरतदु आहे.
“िव त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ा, रा यशासना या लेखी पवू मजं रु ीने
असेल याखेरीज सिमतीकडून, एका वषापे ा अिधक मदु तीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकंवा गहाण
टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ यसं ािमत कर यात येणार नाही.”
तरी, अिधिनयम-२००४ मधील उपरो तरतदु ीस अिधन राहन रझ ह बँक ऑफ इिं डया (RBI) यांनी
सचु िव यानसु ार ,िशड तील रा ीयकृ त बँकाना नाणी साठिवणेकामी सं थानमाफत ११ मिह याच
ं े करारानक
खो या उपल ध क न देता येईल, असे मत आहे.
ताव- रझ ह बँक ऑफ इिं डया (RBI) यांनी संदभ य िमट गम ये के ले या सचु नेनसु ार िशड तील
दि णापेटी र कम मोजणीसाठी उपि थत राहत असले या रा ीयकृ त बँकाना नाणी साठिवणेकामी सं थानमाफत
आव यकतेनसु ार मोफत खो या उपल ध क न देण.े यासाठी २४ तास बंदक
ु धारी सरु ार क देण,े CCTV
यं णा काया वीत क न देणे व बँका या मागणीनसु ार यांना दे यात आले या खो यां या बांधकामातील
दु ती व ील सं थानमाफत बसनू देण,े इ यादीसाठी मा यता व यासाठी होणारे अनषु ंिगक खचास मा यता
िमळणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती या सभे समोर िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .३२३ यावर सिव तर चचा होऊन, दि णापेटी र कम मोजणीसाठी उपि थत राहत असले या िशड तील रा ीयकृ त
बँकाना नाणी साठिवणेकामी सं थानमाफत आव यकतेनसु ार मोफत खो या उपल ध क न दे यास मा यता
दे यात आली. तसेच उपल ध क न दे यात आले या खो यां या सुर ेसाठी २४ तास बंदक
ु धारी सरु ार क व
CCTV यं णा काया वीत क न दे यास आिण बँका या मागणीनसु ार यांना दे यात आले या खो यां या
बांधकामातील दु ती व ील सं थानमाफत बसवनु दे यास व याकामी येणा या अनषु ंिगक खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही-लेखाशाखा)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१२
ताव-

ी साईबाबा पालखी सोहळा सिमती,िशड यांचा ी े पढं रपरू पायी िदडं ी सोहळयासाठी सं थानतफ सहकाय
िमळणेबाबतचे िवनतं ी प .
(अ) अ य , ी साईबाबा पालखी सोहळा सिमती, िशड यांनी िदनांक ३० मे, २०१९ रोजीचे िवनतं ी प ाने
खालील माणे िवनतं ी के लेली आहे “.. .. सालाबाद माणे साईबाबा पालखी सोहळा, िशड ( ी े िशड ते ी े पंढरपरु ) आषाढी
वारीचे िनिम ाने िदनांक २७ जून, २०१९ ते िदनांक १३ जुल,ै २०१९ पय त आयोिजत के लेला आहे. साईबाबा
पालखी सोहळयात १००० ते १५०० पय त वारकरी पायी िदडं ीचा लाभ घेत असतात. याकरीता खालील माणे
साईबाबा सं थानचे वतीने सहकाय िमळावे,ही अपे ा आहे. १) पाच िदवसांचे अ नदान २) पाणी टॅकर
ं सहकाय
३) साईबाबा सं थानची णवािहका. ”
(ब) याबाबत िववेचन असे क , ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम, २००४ म ये
कलम २१ म ये िव त यव था िनधीचा िविनयोगया शीषाखाली खालील माणे तरतूदी आहेत –
(१) िव व त यव थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतुद ना आधीन राहन, सिमतीकडुन
पढु ीलपैक सव िकंवा कोण याही योजनांसाठीवापर यात अथवा खच कर यात येईल :(क) मंिदराची व िव व त यव थे या मालमतांची देखभाल, यव थापन व शांसन .
(ख) ढी व थांनसु ार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजु ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत करणे व पार
पाडणे.
(ग) भ तांना देवते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ
पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
(घ) भ तानं ा जेवण देणे व अ नछ चालवणे.
(ड) ी साईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
(च) सिमतीने कजाऊ घेतले या कोण याही र कमांची रा य शासना या मंजरु ीने परतफे ड करणे.
(छ) कोण याही यायालयाचा िकंवा यायािधकरणाचा िकंवा कोण याही ािधकरणाचा कोणताही
यायिनणय हकुमनामा िकंवा िनवाडा याची
पतू कर यासाठी आव यक असतील अशा कोण याहीरकमांचे दान.
(ज) या या वेळी अमं लात असले या कोण याही काय ा वये िव व त यव थेकडुन देय असलेले
कोणतेही कर, भाडे, भरपाई आकार व इतर
रकमा याचं े दान
(झ) िव वसत यव थे या मालमतांचा िवकास करणे आिण िव व त यव थे या योजनांसाठी थावर
िकंवा जगं म मालम ताचं े सपं ादन करणे.
(ञ) भ तां या िनवासासाठी व यांचा उपयोजनासाठी िव ामगृहे बांधणे व यांची देखभाल करणे
आिण
(ट) कलम १७ या पोट- कलम (२) म ये िविनिद ट के लेली कत ये पार पाडणे.
(१क) पोट-कलम (१) तरतुद ना आधीन राहन, िव व त यव थेस, रा य शासना या पूव मंजरु ीने,
आिण रा य शासनाकडून राजप ात िस द के लेलया आदेशा दारे िविनिद ट कर यात येईल अशा कमाल
मयादे या आिण अशा अटी व शत या अधीन राहन भ तां या सोयीसाठी बस वाहनतळ, रे वे थानक व
िवमानतळ आिण त सम पायाभूत सिु वधा यांसार या पायाभूत सिु वधा परु िव यासाठी िकंवा या वाढिव यासाठी
शासक य िवभागांना, शासक य महामंडळांना, शासक य कंप यांना िकंवा शासक य उप मांना सहायक अनदु ान
देता येईल.
(२) पोट–कलमे (१) आिण (१क) म ये िनिद ट के ले या योजनांसाठी परु े शा तरतुदी के यानंतर
िव व त यव थे या िनधीत िश लक रािहली अस यास अशा िश लक रकमेचा िव व त यव थे या
िवतरणयो य उ प ना या तीस ट ् यांपै ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पढु ील सव िकंवा
कोण याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईल :(एक) रा य शासना या पवू मंजूरीने, एखा ा न दणीकृ त सवाजिनक िव व त यव था िकंवा न दणीकृ त
सोसायटी यां याकडून कोणतीही शै िणक सं था, ि डा अकादमी वा सं था, सावजिनक वाचनालय, णालय,
दवाखाना, िनराि त अथवा शारी रक ट्या िवकलांग य त साठी आधारगृह िकंवा इतर धमादाय वा धािमक
सं था यांची थापना व देखभाल करवनू घे यासाठी अथवा कला वा सािह य े ाशी संबंिधत असलेली एखादी
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न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकंवा न दणीकृ त सोसायटी यां याकडुन अ य कोण याही िबगरवािणि यक सां कृ ितक सघं टनेची थापना व देखभाल करवनू घेणसे ाठी िकंवा
(दोन) थािनक नागरी सेवा व सिु वधा यां याम ये सधु ारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थाना या
सोयीम ये वाढ हो यासाठी िशड नगर पचं ायतीला सहा य कर यासाठी : परंत,ु रा य शासन, या पोट – कलमा या योजनाथ, मंबु ई उ च यायालया या पवू मा यतेने िनयु त
के ले या मबंु ई उ च यायालया या िनवृ त यायाधीशा या अ य तेखाली, असा अ य आिण सिमती या
सद यांनी यां यमधनु िदलेल इतर दोन सद य अशा एकुण तीन सद यांची िमळुन बनलेली एक छाननी सिमती
थापन करील, आिण या छाननी सिमतीचा कालावधी सिमती या कालवधीबरोबरच संपल
े , परंत,ु आणखी असे
क , छाननी सिमती आप या सभाचं े आयोजन कर यासाठीव कामकाज पाह यासाठी आिण, या
अिधिनयमाखालील आपली काय पार पाड यासाठी िविनयम तयार करील तसेच सं थान िव व त यव थेकडुन
िव तीय सहा य िमळ यासाठी या अिधिनयमाखाली िविवध न दणीकृ त सावजिनक धमादाय
िव व त यव थांकडून सिमतीला ा त झाले या अजाची िशफारसकर यासाठी मानके िनधा रत कर या या
टीने, मंबु ई उ च यायालयान, के वल आर. सेमलानी यां या कणामधील रट िवनतं ी अज . २००३ चा
२७६४ याम ये िदलेले िनदेश आिण मागदशक त वे यांना अनु प अशी, मागदशक त वे तयार क न ती कािशत
करील.”
तथािप,यापुव सन २००७ ते २०१८ या कालावधीत िशधा व पात अनदु ान / सहा य करणेबाबत
खालील माणे कायवाही झालेली आहे –
०१. त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक ०६ जानेवारी, २००७ रोजीचे सवसाधारण
सभेत िनणय मांक ४९ अ वये खालील माणे िनणय घेणते आलेला होता –
“.. ..मा. शासनाने सचु िवले माणे सं थानमाफत िशधा सामु ी वाटपाबाबत िनयम व िविनयम तयार
करणेबाबत िनयु त के लेले ी. सधु ाकर िव.जोशी, सेवािनवृ त आय.ए.एस अिधकारी, यांनी तयार क न िदलेली
िशधाबाबतची िनयमावली, अजाचा िवहीत नमनु ा व िशधा सामु ी िविनयोगाबाबतचे प इ. माहीती शासनाचे
मा यतेसाठी पाठिवणेस मा यता देणबे ाबतचा ताव मा. कायकारी अिधकारी यानं ी सादर के ला होता. यास
मा यता दे यात आली.”
०२. त कालीन मा. यव थापन सिमतीची िवशेष सभािदनांक२७ जानेवारी, २०१० रोजी मा.
मं ी,िवधी व याय िवभाग, महारा शासन याचं े अ य तेखाली मं ालयात पार पडली. याम ये िवषय मांक
२८ –िशधा व पात दे यात येणा-या मदतीसबं धं ातील तयार कर यात आले या िनयमावलीस मा यता
िमळणेबाबतचे तावावर सदर ताव बदं कर यात यावा,असा िनणय घेणते आला.
०३.
यानतं र, सन २०१८ म ये अ य , ी साईबाबा पालखी सोहळा सिमती, िशड यांनी िदनाक
ं
२३ मे, २०१८ रोजीचे िवनतं ीप ा दारे ,माहे जल
,
ै
२०१८
मधील
िशड
ते
प
ढ
रप
र
या
पायी
िद
ड
ी
सोहळयासाठी
ु
ं ू
ं
िशधा व पात सािह य / िकराणा माल मागणी के लेली होती. सदर तावावर मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक
०१ जनू , २०१८ रोजीचे सभेत आय या वेळेचा िवषय मांक १७ / िनणय मांक ४०७ अ वये,आषाढी
एकादशीिनमी त िशड ते पंढरपरु पायी जाणा-या िदंडीस आव यकतेनसु ार सं थानचे सादालयातुन िशधा
उपल ध क न दे यात यावा. तसेच याबाबतचा ताव छाननी सिमतीचे मा यतेने शासन मा यतेसाठी पाठिव यात
यावा, असा िनणय घेणते आला.
०४. मा. यव थापन सिमतीचे उपरो िनणय मांक ४०७ नसु ार,मा.छाननी सिमतीचे िदनांक ०६
ऑ टोबर, २०१८ रोजीचे सभेत िवषय मांक ०४– ी साईबाबा पालखी सोहळा, िशड यांना ी े पढं रपरू
पायी िदंडी सोहळयासाठी सं थानतफ सहकाय िमळणेबाबतचा ताव सादर करणेत आला होता. या तावावर
िनणय माक
ं ४५ नसु ार, यापवु शासनाने व यव थापन सिमतीने िद.२७.०१.२०१० रोजी घेतले या
िनणयानुसार पालखी सोहळा, पंढरपरु पायी िदडं ीसाठी िशधा व पात मदत देणे िनयमात बसत नसनु आिण
शासनाने िशधा व पात मदत बंद करावी असा िनणय घेत याने िवषय न.ं ४ यास छाननी सिमतीने अमा य के ले
असनू ही बाब सबं धीतां या िनदशनास आणनू दे यात यावी, असा िनणय घेतला.
(क)
आता,प र छे द अम ये नमदू के ले माणे, अ य , ी साईबाबा पालखी सोहळा सिमती,
िशड यांनी िदनांक ३० मे, २०१९ रोजीचे प ाने,माहे जल
ु ै,२०१९ चे िशड ते पढं रपूर या पायी िदडं ी
सोहळयासाठी, या िदंडीत सहभागी होणारे वारक-यांसाठी ०५ िदवसाचे अ नदान तसेच पाणी टॅकर
ं व
णवािहके ची यव था सं थानमाफत हावी, हणनू िवनंती के लेली आहे. याबाबत, सामा य शासन
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िवभागामाफत िशधा व पात सहा य / अनदु ान देणबे ाबत सन २००७ ते सन २०१८ चे कालावधीतील
व तःु ि थतीदशक िटपणी सादर करणेत आलेली होती. यावर मा. मु य कायकारी अिधकारी सो यांनी,
धोरणा मक बाब आहे, यव थापन सिमतीपढु े ठे वा असे िनदश िदलेले आहेत.
िवभागाचा अिभ ाय (ड)
उपरो प र देछांत नमदु के ले माणे, ी साईबाबा पालखी सोहळा सिमती, िशड यांना माहे
जुल,ै २०१९ मधील िनयोिजत िशड ते पंढरपरू पायी िदंडी सोहळयाकरीता अ नदान व पात िशधा उपल ध
क न ावयाचा झा यास,िदनांक२७ जानेवारी २०१० रोजी मा. मं ी िवधी व याय िवभाग,महारा शासन यांचे
अ य तेखाली झाले या िवशेष सभेतील िवषय मांक २८ नसु ार तसेच मा. छाननी सिमतीचे िदनांक ०६
ऑ टोबर, २०१८ रोजीचे िनणयानसु ार, िवषयांिकत िदंडी सोहळयासाठी अ नदानासाठी िशधा व पात सािह य /
िकराणा माल उपल ध क न ावयाचा झा यास,पनु ः मा. छाननी सिमतीपढु े ताव सादर क न, यांची
मा यता िमळालेनतं र मा. शासनास मा यतेसाठी ताव सादर करावा लागेल.तसेच, अशी िशधा / सािह य
व पातील सहा य / मदतीची िकंमत / र कम िकती मयादेपय त असावी याबाबतचा िनणय यावा लागेल.
या यित र अशा व पातील मदत सु के यास,िशड व िशड प रसरातील पंढरपरू अथवा अ य
तीथ थानी जाणारे पायी िदडं ी अथवा पदया ी पालखी आयोिजत करणा-या संघटना / सं था / य वेळोवेळी
अशा कारची सिु वधा सं थानमाफत उपल ध क न देणबे ाबत सं थानकडे अजा दारे मागणी कर याची श यता
नाकारता येत नाही.
यािशवाय सं थानमाफत पाणी टॅकरची
वतं यव था नस याने तसेच णालयाकडील स याचे
ं
णांची सं या पहातां णवािहका उपल ध क न देता येणे श य होणार नाही, असे मत आहे.
ताव
(इ)
उपरो प र छे दांत नमदू के ले या िववेचनास अनसु न,अ य , ी साईबाबा पालखी
सोहळा सिमती,िशड यांनी माहे जल
ु ै, २०१९ म ये आयोिजत के ले या िशड ते पढं रपरू यापायी िदंडी या ेसाठी
अ नदान हणनू िशधा व पात िकराणा माल / सािह य उपल ध क न ावे िकंवा कसे, तसेच अशा िशधा
व पात िकराणा माल/सािह य उपल ध क न ावयाचे झा यास याची िकंमत/र कमेची मयादा िकती असावी,
याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .३२४ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड ते पढं रपरू िदडं ी ही थािनक अस याने यांना अ नदान व पात िशधा
देणसे ाठीचा ताव शासनाकडे मा यतेसाठी पाठिव यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
ी साईस च रत मराठीतील अ याय .१५ वतं पणे पु तक पाने कािशत करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान अिधिनयम तरतदु महारा अिधिनयम २००४ कलम नं. १७ (ठ) मधील तरतदु .
“ ी साईबाबाचं े जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त
मािहतीचा चार– सार करील आिण ी साई सािह य थं ालय चालवील व याचा िव तार करील.ˮ
ा तिवक:- डॉ.ओम ीश गो. ीद तोपासक ( ी.कुबल) यांनी िद. ०५/०६/१९ चे प ाम ये खालील
माणे कळिवले आहे.
आप या सं थानतफ साईभ ासं ाठी उपयु काशने कािशत कर यात आली आहेत. उदा:-साईनाथ
सगणु ोपासना , ी साईनाथ तवनमजं री व ी साईसमु नांजली याब ल आपले शतश:आभार !
कै . गेािवदं रघनु ाथ दाभोळकर तथा हेमांडपतकृ त ‘ ी साईस च रत ‘ या थं ाचे साईभ त पारायण
करीत असतात. परंतु यांना सपं णु थं वाचता येत नाही. ते भ िन य उपासनेसाठी पधं रावा अ याय वाचतात.
ी दासगणचंू े िकतन ,चोळकर या गरीब भ ताचं ी नवसकथा आिण िभंतीवरील एक य:कि त पाल यांना िनिम त
क न सव भ तां या मनातील द:ु ख, िचतं ा आिण अ ान यांचे िनरसन ी साईबाबांनी कसे के ले , हे भ त
हेमांडपंत यांनी या अ यायात सांिगतले आहे. अतं ानी नी परमा मा सव , सवसा ी, सवगत आिण सवशि मान
असनू सु टीचा कनवाळू पालन-पोषणकता हा िपता शरणागत भ ताचं ी सव अ र ट–संकटे नाहीशी करतो, असे
भ तानं ा िदलेले वचन वत: ीबाबाच पुण करतात, असा हा १५ वा अ याय आपण जर सटु ा, वतं पॉके ट
साईज व पात कािशत के ला तर वासात ने आण कर यासाठी सोईचे ठरे ल. सर वती गगं ाधरकृ त “ ी
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गु च र ” या थं ाचे अ याय . १४, १८ अवतरिणका हे वरील प दतीने भािवकांना उपल ध आहेत. याच
पा वभमू ीवर १५ या अ यायाचे काशन लवकरात लवकर क न साईभ ताचं ी सोय करावी, ही िवनतं ी.
िवभागाचा अिभ ाय:- अजदार डॉ.ओम ीश गो. ीद तोपासक ( ी.कुबल) यानं ी याचं े प ात के ले या
िवनतं ीस अनसु न १५ या अ यायाबाबत ी साईस च रत या थं ात पढु ील माणे नमदु के ले आहे.

वाचील जो हा अ याय अदरी | अथवा नेमान आवर्तन करी | तयाच संकट गु राय िनवारी | खूण अतंरी ढ
बांधा
||१०५||
सदर ओवीचा ी साईचें स यच र या ंथाम ये पढु ील माणे भावाथ िदलेला आहे.

हा अ याय जो आदराने वाचेल अथवा नेमाने याचे पारायण करील याचे संकट गु महाराज दूर करतील, हे
मनात प के यानात ठे वा.

ी साईस च रत व ी साईचें स यच र या दोनीही ंथाम ये १५ या अ यायातील उपरो त ओव चे
जे महा य वणन के ले आहे ते आिण अजदार यांची िवनंती िवचारात घेता साईच र ातील अ याय . १५ हा
वतं पु तक पी (पॉके ट साईज) छापनू सं थानतफ कािशत करता येईल. तसेच यापवु ही साईस च रतातील
अ याय . ११ असाच वतं पणे छाप यात आलेला आहे. सदरह पु तकाचे नांव “ ीसाई ा याय” असनू
या पु तकाची मािसक सरासरी िव ही ४५० ते ५०० आहे. अ य पु तकां या िव चा िवचार करता सदर
पिु तके ची होणारी िव ही कमी आहे . तथािप अजदार यांची िवनंती व या अ यायाचे मह व यांचा िवचार करता
ायोिगक त वावर सरु वातीस या पिु तके या साधारण ५००० ती छापनू िव चा अदं ाज घेता येईल, असे न
मत आहे.
ताव:- तरी अजदारा या िवनंती माणे ी साईस च रतातील अ याय .१५ हा वतं पणे छापनू
कािशत करणेबाबतचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .३२५ यावर सिव तर चचा होऊन, या े ातील त य चा स ला घेऊन ी साईस च रत मराठीतील अ याय .१५
ायोगीक त वावर वतं पणे पु तक पाने ५००० ित कािशत करणेस व याकामी येणा या अपेि त खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
ी साईसमथ सतच र इं जी (लेखक कै . ीमती झरीन) हे पु तक म याळी भाषेत ओवी पाने छपाई
करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम- कलम न.ं १७ (२) ठ
“ ी साईबाबाचं े जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त
मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह य थं ालय चालवील व याचा िव तार करील ”
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय – िद.७/८/२०१६ िनणय . ४५७
तावात नमदु के या माणे डॉ. अिनता िदनेश शारजा, सयं ु त अरब अमीरती (UAE) यांनी
ी.साईच र इं जी या थं ाव न म याळम भाषेत ओवी टू ओवी के लेला अनवु ाद बरोबर असलेबाबत,
म याळम भाषेचा िवभाग असले या िव ापीठातील त ा यापकाकडून िव ापीठाचे लेटरहेडवर माणप
घेणबे ाबत डॉ.अिनता िदनेश शारजा, संयु त अरब अमीरती (UAE) यांना कळिव यात यावे व िव ापीठाचे
माणप ा त झा यानंतर ते कािशत करणेत यावे, असे ठरले.
ा तिवक- डॉ. अिनता िदनेश देवे आबधु ाबी यांनी यां या िद.०८/०३/१९ रोजी या प ात खालील
माणे कळिवले आहे.
As per Santhan’s permission and instructions, I had done the translation and
printed 300 copies by myself and submitted to the Publication Department. The book was
well accepted and appreciated by the Malayali devotees. Some of minor printing mistakes
were corrected now and the soft copy of that is being sent to Publications section
(publication.sssts@ gmail.com)
I request you to take the necessary steps to countinue the reprinting of the
Malayalam Satcharitra (ovi to ovi) translation for the benefit of the devotees.
िवभागाचा अिभ ाय- ी साईबाबा सं थानमाफत साईबाबाचं े जीवन काय , यां या िलला तसेच ी
साईबाबां या िशकवणक
े ाने यांचे जीवनावर अधारीत गोिवंद रघनु ाथ
ू चा चार सार कर या या उ श
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दाभोळकर यानं ी िलिहले या साईच र ाचं े आधारावर वेगवेगळया १६ भाषेम ये साईच र कािशत क न
साईभ तानं ा काउं टरव न तसेच ऑनलाईन िव साठी उपल ध क न दे यात आलेली आहेत.
स या िव करणेत येत आसले या येक सं थान कािशत पु तकाच
ं ी छपाई करतानं ा याचे फु
रड ग हे सबं धीत भाषेचे सपं णु ान असले या तसेच या ातं ातील मा यता ा त िव ापीठाकडून मा यता त
य तीकडून पवु तपासणी क नच डाटा तयार कर यात आलेला आहे. या माणे ेसधारकांकडून छपाई कर यात
येते.
डॉ अिनता िदनेश देवे आबधु ावी यांनी उपरो त िनणयात नमदु के ले माणे सं थानला सदरह
पु तकाबाबत िव ािपठाचे माणप व पु तकां या २७९ ती २८.२.१८ रोजी देणगी व पात िदले या आहेत.
याची िव सं थानचे बक
ु टॉलवर चालू असनू आतापयत १७१ तीची िव झाली असनू १०८ ती
िश लक आहेत, हणजेच मिह यास साधारणतः ११ त ची िव झाली आहे. सदर या पु तकाची सरासरी
िव पाहाता ती अितशय अ य प आहे. यामळ
ु े सदरह पु तका या ती छापनू िव करणे यवहाय होणार
नाही.
सबब सदरह पु तक सं थानचे वेबसाईटवर साईभ तांसाठी उपल ध क न देता येईल. परंतु सदरह
देणगी आले या पु तकाची सरासरी िव पाहता पवू सदरह पु तक छपाईबाबतचा झालेला िनणय पनु िवचाराथ
मा. यव थापन सिमती या सभेसमोर ठे वता येईल असे न मत आहे.
ताव- तरी िवभागा या अिभ ायाम ये नमदू के ले माणे पु तका या िव ची व तूि थती िवचाराता
घेता पवु झालेला िनणय पुनिवचाराथ सादर .
िनणय .३२६ यावर सिव तर चचा होऊन, म याळम भाषेचा िवभाग असले या िव ापीठातील त ा यापकाकडून तपासणु
यांचा अिभ ाय घेऊन ी साईसमथ सतच र इं जी (लेखक कै . ीमती झरीन) हे पु तक म याळी भाषेत ओवी
पाने छपाई करणेस मा यता दे याता आली.
(कायवाही- काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
मा यवरांना भेट दे यात आलेली काशने िकंमतीसह खच टाकणेबाबत.
तावअिधिनयमः- सन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ म ये मा. यव थापन सिमतीची कत ये व
अिधकाराबाबत कलम न.ं १७ (२) ठ म ये खालील माणे तरतुद आहे.
“ ी साईबाबांचे जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चारसार करील आिण ी साई सािह य थं ालय चालवील व याचा िव तार करील”
यव थापन सिमतीचा ठराव:- िद. ३०.०६.२०१८ िनणय ं .४३०.
ा तिवक:- सं थानचे मा. अ य , मा. उपा य , मा. सद य व मा. कायकारी अिधकारी यांना व
वेगवेग या े ातील अितमह वा या य ना यां या िशड भेटीत, जनसपं क कायालयामाफत आयोजीत
प कार िदन, सतं कवी दासगणु महाराज पु यितथी उ सव काय म, शै िणक सक
ं ु लात होणारे काय म व
सेवािनवृ कमचारी िनरोप समारंभ, देणगीदार साईभ इ यादीना भेट हणनु दे यात येत असतात.सदरचे
काशने सािह य सन २०१८-२०१९ साठी िवभागांचे मागणीनुसार िनःशु क दे यात आले असनू सदरचा
तपशील खालील त यात नमदु के लेला आहे.
अ.नं
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.

पी यु बी कोड न.ं
पी यु बी नं १
पी यु बी नं २
पी यु बी नं ३
पी यु बी नं ४
पी यु बी नं ४
पी यु बी नं ५
पी यु बी नं ६
पी यु बी नं ७
पी यु बी नं ३७
पी यु बी नं ३९

पु तकांचे नाव
ी साईच र पोथी
ी साईच र
ी साईच र
ी साईच र
ी साईच र
ी साईच र
ी साईच र
ी साईच र
साईबाबा ऑफ द धान
खापड डायरी
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िडल स पोथी

इं जी
मराठी

अ.नं
१३.

पी यु बी कोड न.ं
पी यु बी नं २०९

सीडीचे नाव
िशड दशन

भाषा
िहंदी

अ.नं
१४.
१५.
१६.

पी यु बी कोड न.ं
पी यु बी नं ३१५
पी यु बी नं ४६२
पी यु बी नं ४६४

ी साई डायरी व कॅ लडस २०१७
ी साई डायरी (िडल स
ी साई कॅ लडस (िडल स)२०१८
ी साई कॅ लडस (3D Wall)२०१८

वष
२०१८
२०१८
२०१८

अ.नं
१७.
१८.
१९.
२०.
२१.
२२.
२३.

पी यु बी कोड न.ं
पी यु बी नं ३१७
पी यु बी नं ४६७
पी यु बी नं ४६८
पी यु बी नं ४७०
पी यु बी नं ४७१
पी यु बी नं ४७2
पी यु बी नं ४७3

ी साई डायरी व कॅ लडस २०१८
ी साई डायरी (िडल स)-२०१९
ी साई कॅ लडस (िडल स)२०१९
ी साई िडल स वॉल कॅ लडस २०१९
ी साई 3D वॉल कॅ लडस २०१९
ी साई डे क कॅ लडस२०१९
ी साई 3D डे क कॅ लडस२०१९
ी साई वॉलकॅ लडस(ऑिफस)२०१९

वष
२०१९
२०१९
२०१९
२०१९
२०१९
२०१९
२०१९

अ.नं
२४.
२५.
२६.
२७.
२८.
२९.

पी यु बी कोड न.ं
पी यु बी नं ७३५
पी यु बी नं ७३६
पी यु बी नं ७३७
पी यु बी नं ७३८
पी यु बी नं ७४१
पी यु बी नं ७५६

अ. .
०१.
०२.
०३.
०४.

फोट चा तपशील
3D साईबाबा फोटो (अॅ े िलक टॅड)
ं
3D साईबाबा फोटो (फायबर े म)
3D साईबाबा फोटो (फायबर े म)
3D साईबाबा फोटो (फायबर े म)
3D फोटो टोन POKET
3D साईबाबा फोटो वॉल

तपशील
पु तके
सीडी
ी साई डायरी व कॅ लडस
फोटो
एकुण पये

३ X१३५/५३ X२००/एकुण पये
ती Xदेणगी मु य
१X५०
एकुण पये
ती Xदेणगी मु य
७६X८६/१२८८X२०२/७७९X२३७/एकुण पये
तीX देणगी मु य
२२९३X९०/२११०X१५/३२X२१०/१५X२४०/५०X१२०/५X५५/१५१९X३०/एकुण पये
तीX देणगी मु य
५X१७५/६५६X१७५/६X२४५/३४३X४००/११८००X५/१९७X२२०/एकुण पये

४०५/१०६००/६७०९९४/एकुण पये
५०/५०/एकुण पये
६५३६/२६०१७६/१८४६२३/४५१३३५/एकुण पये
२०६३७०/३१६५०/६७२०/३६००/६०००/२७५/४५५७०/३००१८५/एकुण पये
८७५/११४८००/१४७०/१३७२००/५९०००/४३३४०/३५६६८५/-

र कम पये
६७०९९४/५०/७५१५२०/३५६६८५/१७,७९,२४९/-

(अ री .सतरा लाख, एकोणऐशं ी हजार, दोनशे एकोणप नास मा )
िवभागाचा अिभ ाय-अिधिनयमातील तरतदु ीस अिधन राहन आिथक वष २०१८-२०१९ क रता
सं थानमाफत भेट दे यात आलेली काशने िकंमतीसह खच टाकता येतील,असे न मत आहे.
ताव- तरी िद.०१.०४.२०१८ ते ३१.०३.२०१९ अखेर मोफत दे यात आले या पु तके , फोटो,
सीडी, डायरी व कॅ लडस व याकामी एकूण र कम पये. १७,७९,२४९,/- झाले या खचास मा यता िमळणेस व
सदर खच काशने िवभाग (Publication Expenses) खाती खच टाकणेस मंजरु ी िमळणेकामी िनणयाथ
सादर.
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िनणय .३२७

यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१.०४.२०१८ ते ३१.०३.२०१९ या कालावधीत मा यवरानं ा दे यात आले या
पु तके , फोटो, सीडी, डायरी व कॅ लडस याकामी झाले या एकुण र कम . १७,७९,२४९,/-मा चे खचास तसेच
सदरची र कम काशने िवभाग खाती (Publication Expenses) खच टाकणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
ी साईबाबा पु यितथी उ सव-२०१९ साजरा करणेस व याकामी येणारे खचाचे अदं ाजप कास मा यता
िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतुद
१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१)
रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं थान
िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मिं दराम ये ढी व थेनसु ार
धािमक िवधी पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था
करणे. भ तगणानं ा आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये
िव व त यव ेाचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि टये सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) - भ तांना देवते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी
िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम (१) (ख) - ढी व थांनुसार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजू ाअचा समारंभ व उ सव आयोिजत करणे.
तावना:- उपरो त अिधिनयमातील तरतदु ी व पवु ापार ढी परंपरे नसु ार सं थान यव थापनामाफत
धािमक पुजा िवधी, उ सव साजरे के ले जात आहेत.
मंिदर िवभागाकडील िदनांक ०२/०१/२०१९ रोजीचे तावानुसार ी पु यितथी उ सव सोमवार,
िद.०७ /१०/२०१९ ते गु वार, िद.१० /१०/२०१९ (अि न शु ९|| शके १९४१ ते अि न शु १२ || शके १९४१)
असा चार िदवस साजरा कर यात येणार आहे.
सन-२०१९ म ये साजरा करावयाचे ी पु यितथी उ सवासाठी पढु ील माणे िनयोजन करावे लागणार आहे.
अ.नं. तपिशल
उ सवासाठी करावयाची तयारी व कामे
१.
उ सव
िनमं ण अिधिनयमातील तरतुदीनसु ार भ मंडळाचे सामा य, आजीव व आ यदाते सभासदांना
पि का व साद
उ सवा या िनमं ण पि का पाठवा या लागतात.
यंदाचे ी पु यितथी उ सवात भ तमंडळाचे सभासद, ित ठीत यि व ाम थ यांना
पाठिवणयासाठी
१,८०,००० िनमं णपि का पाक टांसह छपाई क न घे यात येतील तसेच
्
नेहमी माणे ेसनोट ( यजू ॲटम) वतमानप ातून िस दीस दे यात येईल.
२
उ सव यव था
अ ) कलाकार काय म – उ सवाचे चार िदवसांकरीता िनमिं त कलाकारांचे काय म िनि त
करावयाचे आहेत. याकरीता वतं ताव सादर कर यात येईल.
िनमं ीत कलाकारांची िनवास यव था सं थानमाफत िवनामु य कर यात येईल. िनमं ीत
कलाकारांचे मानधन मंदीर िवभागामाफत आदा कर यात येईल. िनमंि त कलाकारांचा काय म
ी साईबाबा समाधी मिं दर शता दी मंडपाचे टेजवर आयोिजत करता येईल
सोमवार
सायंकाळी ७.३० ते रा ौ. १०.१५ पयत.
िद.०७/१०/२०१९
( ारंभ िदवस )
मगं ळवार
१) सायक
ं ाळी ०७.३० ते रा ौ. १०.३० पयत.
िद.०८/१०/२०१९ २. कलाकाराचं ी सेवा हजेरी काय म नेहमी या थे माणे रा ी ११.०० ते पहाटे ५.०० या वेळेत
(मु य िदवस)
ी साईबाबा समाधी मिं दर शता दी मडं प (सोळा गठंु े ) येथे आयोिजत करता येईल.समाधी मिं दर
दशनासाठी रा भर उघडे रािहल.
बुधवार
१)
सायंकाळी ७.३० ते १०.१५ पयत .
िद.०९/१०/२०१९.
(ितसरा िदवस )
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गु वार
िद. १०/१०/२०१९.
(सांगता िदवस )
सोमवार
िद.०७/१०/२०१९
(साय.ं ४ ते ६)
मंगळवार
िद.०८.१०.२०१९
(साय.ं १० ते १२)
बुधवार
िद.०९/१०/२०१९
(सकाळी ४ ते ६)
गु वार
िद.१०/१०/२०१९
(सकाळी १० ते १२)
सोमवार
िद.०७/१०/२०१९
ते
गु वार
िद.१०/१०/२०१९

३.

४.

५.

२)

सायंकाळी ७.३० ते ९.०० पयत .

ब) क तन काय म- उ सवाचे चार िदवसांकरीता क तनकार िनि त करावयाचा आहे. याकरीता
वतं ताव सादर कर यात येईल.
िनमं ीत क तनकाराचं ी िनवास यव था सं थानमाफत िवनामु य कर यात येईल. िनमं ीत
क तनकारांचे मानधन मदं ीर िवभागामाफत आदा कर यात येईल.
नेहमी या थे माणे क तनकाय म समाधी मंिदराचे उ तर बाजुस असले या जागेत टेज उभा न
करता येईल.

क) िविवध िमरवणक
ू ा - पोथी, फोटो, वीणा, अ याय वाचन, पालखी, रथ, िभ ा झोळी,
िसमो लंघन िमरवणक
ािभषेक, पा पजु ा थे माणे कर यात येतील व यातील सद यां या
ू
सहभागािवषयीचा ताव वतं सादर कर यात येईल.
उ सवाचे पिहले िदवशी िदनांक.०७/१०/२०१९ रोजी चे पालखीची गावातं नू रा ौ.९.१५ वा
िमरवणक
ू िनघेल व दसु -या िदवशी िद.०८.१०.२०१९ रोजी चे रथाची गावातं ून रा ौ. ९.१५
वा िमरवणक
ू िनघेल.
ड) आराधना िवधी - आराधना िवधी समाधी मंिदरा या पिह या माळयावर कर यात येईल.
सदरह आराधना िवधीचे थेट पे ण (Live telecast) िट हीवर व इतर मा यमामाफत कर यात
येईल. यामळ
ु े समाधी मंिदर प रसरातील दरू िच वाणी या संचावर व संपणु जगात देखील भ तानं ा
हा सोहळा बघता येईल. समाधी मिं दरा या वा तुस (बुटी वाडयास ) १०० वष झाली
अस यामळ
ु े गावकरी व इतर यांची वदळ मिं दरा यावर बंद क न लाई ह दशन देणते येईल.
आराधना िवधीकरीता जे यजमान (पितप नी) यांची साद भोजनाची यव था मिं दराचे पिह या
माळयावर हॉलम ये करणेत येईल, यांचे िशवाय इतरांना समाधी मंदीर हॉलवर वेश िदला
जाणार नाही. जे भोजन यजमान, ा हण सवु ािसनीना िदले जाते. तेच शाहीभोजन गावकरी व
मा यवर यानं ा ीसाई सादालया या ही.आय.पी. हॉल या बाजल
ू ा असले या दोन हॉलम ये
ठरािवक वेळेत दे यात ये याची यव था कर यात येईल.
अखंड
पारायण उ सव काळात सोमवार,िद.०७/१०/२०१९ रोजी पहाटे ५.१५ वा ी दारकामाई मदं ीरात ी
यव था
साईच र ाचे अखंड पारायणास सु वात होईल. िद.०८/१०/२०१९ रोजी पहाटे ५.०० वा पारायण
समा ती होईल. मा. यव थापन सिमतीचे सद य पिहले ०५ अ याय वाचतील व उव रत रािहलेले
४८ अ याय येक एक असे ४८ साईभ त वाचतील. इ छुक भ ताचं ी नावे
िद.०६/१०/२०१९ रोजी देणगी काऊंटर येथे न दिवली जातील याच िदवशी सायक
ं ाळी यां या
नावा या िच या काढून पारायणाकरीता नावे िनि त के ली जातील. पारायणात भाग घेणा-या
येक भ तांस साद हणनू एक ीफळ दे यात येईल. अखडं पारायणाकरीता दारकामाई
रा भर उघडी ठे व यात येईल.
ी साईस य त पजु ा उ सव काळात सोमवार, िद.०७/१०/२०१९ ते गु वार, िद.१०/१०/२०१९ अखेर मिं दर
व अिभषेक पुजा
िवभागामाफत पार पाड या जाणा-या ी साईस य त (स यनारायण पजु ा) व अिभषेक पजु ा
भ तां या गद चा अदं ाज घेवनू बंद िकंवा चालू ठे वणेबाबत मा. मु य कायकारी अिधकारी यांचे
तरावर िनणय घे यात येईल.
िव तु रोषणाई
समाधी मंिदर, ारकामाई, चावडी, गु थान व मिं दर प रसरात िव तु रोषणाई कर यात येईल. ी
दारकामाई मंडळ, मंबु ई हे िवनामु य रोषणाई करीत असतात. यांची िशड येथे िनवास, भोजन व
चहा- ना टयाची यव था सं थानमाफत िवनामु य कर यात येते. मा क भाडे व जाणे -
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६.
७.

गाव जेवण
साद- भोजन, चहा,
कॉफ , दधु , िब क ट
, लाडु

८.

सरं ण िवभाग

९.

लेखाशाखा

१०.

बांधकाम

११.

जादा
कमचारी

१२.
१३.

भ ताचं ी ासिं गक
िनवास यव था
थमोपचार क

१४.

पालखी यव था

१५

पाणी परु वठा

१६

खचाचे अदं ाजप क

कं ाटी

ये याचा खच दे याची था आहे. यावेळी िव तु िवभागामाफत यांना कळिव यात येईल ते न
आ यास सं थानमाफत िव तु रोषणाई कर यात येईल.
उ सवा या सांगता िदनी नेहमी माणे गावजेवण दे यात येईल.
उ सव काळात सादालयात िम टा नासह भ तांना मोफत साद भोजन िदले जाते. मा.
यव थापन सिमतीचे सद य व यांचे कुटुंिबय तसेच िनमंि त कलाकारांना वतं साद
भोजनाची यव था कर यात येईल. पोलीस कमचारी व उ सवात काम करणेकरीता मदतीसाठी
येणा-या य तीची साद भोजनाची यव था नेहमी माणे के ली जाईल. साईभ ताचं े सोयीसाठी
चहा, कॉफ , दधू व िब क टे इ यादी कॅ टीनम ये २४ तास सिु वधा उपल ध आहे. उ सव काळात
लाडू साद िव जा तीत जा त िठकाणी सु करणेत येईल. याकामी सबंिधत िवभागाकडुन
िनयोजन कर यात येईल.
सन २०१९ चे पु यितथी उ सवात चारही िदवसांचे साद भोजनात िम ठां न पदाथ देणसे ाठी
मा. मु य कायकारी अिधकारी याचं े तरावर िनि ती करता येईल.
उ सव काळात समाधी मिं दर व मिं दर प रसरात बदं ोब त ठे वणेकामी सरं ण िवभागात ठे केदारी
प दतीने जादा गाड नेम यात येतील. तसेच शातं ता व सु यव था राखणेसाठी परु े सा बदं ोब त
ठे वणेकामी मा.पोलीस अिध क, अहमदनगर यानं ा तसेच सां कृ तीक काय मासाठी
वनी ेपणचे परवानगीबाबत मा. पोलीस िनरी क, िशड यांना िवनतं ी कर यात येईल.
उ सवासाठी करावयाची तयारी व कामे
उ सवाचे मु य िदवशी मंदीर रा भर उघडे अस याने देणगी काऊंटर तीन िश टम ये चालू
ठे व यात येतील.
उ सव कालावधीत समाधी मदं ीर प रसरात व इतर िठकाणी तसेच आव यकतेनसु ार
मंडप/शािमयाने इ. यव था के ली जाईल.
उ सवाचे पवु तयारी करणेकामी व उ सव पार पाडणेकरीता िविवध िवभागाक
ं डून आले या
मागणीची छाननी के यानंतर मा. मु य कायकारी अिधकारी, यांचे तरावर या- या खा यास
जादा कं ाटी कमचारी वग दे यात येईल.
सं थानचे साईआ म भ तिनवास थान, साई धमशाळा, दारावती, साईबाबा भ त िनवास थान
इ. इमारतीमधनू पालखी पदया ी व भ तांची िनवास यव था कर यात येईल
सं थानमाफत नेहमी माणे थमोपचार क सु कर यात येतील. तसेच ससु ज अशी णवािहका
मंिदर प रसर, ी साई सादालय प रसर या िठकाणी ठे व यात येईल.
ी पु यितथी उ सवात ब-याच िठकाणाहन पाल या येत असतात. उ सवात येणा-या पाल या
ठे व याची यव था ी साईबाबा धमशाळा येथे कर यात येत.े या वष ही नेहमी माणे ती यव था
कर यात येईल. याच माणे येणा-या पाल यांसाठी िप याचे पा याची यव था मागील
उ सवा माणे यदं ाही कर यात येईल नेहमी माणे पालखी मडं प, वीज यव था व पाणी यव था
करणेत येईल.
पाटबंधारे खा यास उ सव काळात कॅ नॉल चालू ठे वणेबाबत िवनतं ी कर यात येईल. िनयिमत
पाणीपुरवठा राहील याची यव था कर यात येईल.
ी साईबाबा पु यितथी उ सव -२०१८ म ये अदं ाजप क य र कम .१,४९,१५,०००/- मा
इत या र कमेस मजं ुरी दे यात आली होती. य ात .९८,२८,९५८/- मा इतका खच
झालेला आहे.
ी साईबाबा पु यितथी उ सव-२०१९ करीता अदं ाजप क य .७५,५८,८९८/- मा चा
खच मजं रु ीसाठी सादर के ला आहे.
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ी पु यितथी उ सव-२०१८ करीता झालेला खच व अपेि त खच तपिशलवार मािहती खालील
माणे आहे.
अ.नं.
१.
२.
३.
४.
५
६
७
८.
९.
१०.

तपिशल
मडं प, कमानी, टेज व इतर खच
कलाकार िबदागी – क तनकार व
िनमंि त कलाकार काय म, आराधन
िवधी पजु ा सािह य व इतर
भ तानं ा िम टा न खच (गावजेवण व
मजरू ी)
िव तु रोषणाई, (जनरे टर भाडे, इधं न इ.
खच)
साऊंड िस टीम भाडेत वावर
हीडीओ शटु ग सबं धं ीत कामाक
ं रीता
फोटो ि टं ग, फोटो अ बम,
सी.डी/डी. ही.डी. मेमरी काड खरे दी.
िनमं ण पि का, पो टेज खच, ि टकर
,उदी साद भरणे मजरू ीसह खच
जादा कं ाटी कमचारी, वयंसवे क
(िवदयाथ ) मानधन खच

िवभाग

अदं ाजे खच
६०,००,०००
१०,००,०००

ी पु यितथी
उ सव-२०१९
य खच
अदं ाजे खच
१८,२९,४७२.४५ १४,८२,१७६
२०,८८,०३६.०० १०,०००००

८,९०,०००

१३,००,९२४.०० ११,०७,८८०

िव तु

२७,००,०००

१४,८९,२९७.०० १५,००,०००

विन ेपण
सी.सी.टी ही

५,००,०००
३०,०००

-

बाधं काम
मंदीर
सादालय

ी पु यितथी उ सव-२०१८

-

सामा य शासन २३,४५,०००

२३,२९,४८५.०० १३,९५,०००

साई सादालय
कॅ टीन, संर ण

८,००,०००

५,४३,८५२.८८

७,०८,८४२

३,५०,०००

-

३,५०,०००

३,००,०००

२,४७,८९१.००

१५,०००

१,४९,१५,०००

९८,२८,९५८.३३ ७५,५८,८९८

पाल याचे िप याचे पाणी यव था
पाणी परु वठा
खच
इतर खच – फिनचर व भांडी, े न खच सादालय,
भाडो ी
वाहन िवभाग
एकूण पये -

िवभागाचा अिभ ाय– ी पु यितथी उ सव २०१९ साजरा करणेसाठी व याकामी सं थानचे िविवध
िवभागांनी उपरो त माणे सादर के ले या अदं ाजप कास मा यता िमळणेकामी सदरह िवषय मा. यव थापन
सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, असे न मत आहे.
ताव – तरी ी पु यितथी उ सव २०१९ साजरा करणेकामी वरील माणे कायवाही करणेस व यासाठी येणाया अदं ाजे .७५,५८,८९८ ( पये पं याह तर लाख आ ाव न हजार आठशे अ ् या नव) मा चे खचास
मा यता िमळणेकामी िनणयाथ सादर
िनणय .३२८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी पु यितथी उ सव-२०१९ साजरा करणेकामी उपरो
तावात नमदु
के या माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या अदं ाजे र कम . ७५,५८,८९८/- मा चे खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- शता दी क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
महारा पयटन िवकास महामंडळा या िशड येथील ‘द िपली स इन’ या हॉटेलम ये राहणा या पयटकांना
ऑनलाईन दशनपास िमळणेकामी सं थान ची िलंक उपल ध क न देणबे ाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- कलम १७ (१) भ गणानं ा आव यक सोयी व सिु वधा उपल धल क न देण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव ं .:-िद.०१.११.२०१८ रोजीचे सभेतील िन. ं .६६७.
ा तािवक :-जगभरातून िशड येथे चे दशनासाठी येणा-या साईभ ांना यांचे दशन व िनवासाची आगाऊ
यव था करणे या ीने ऑनलाईन आरती/दशनपास व म बुक ग करता यावी, याकरीता सं थानमाफत
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राबिवणेत आले या साईटेक क पाअतं गत online.sai.org.in िह वेबसाईट िवकसीत क न काया वीत करणेत
आलेली आहे. सदरचे वेबसाईटला साईभ ाक
ं डून ल णीय माणात ितसाद िमळत आहे. स ि थतीत सदर
वेबसाईटवर िनधारीत तारखेपयत ऑनलाईन आरती/दशनपास आर ीत करणेची सिु वधा (कोटा िश लक
अस यास) उपल ध क न देणते आलेली आहे.
महारा पयटन िवकास महामंडळाचे यांचे िशड येथील “द िपि स इन” ा हॉटेलम ये राहणा-या
साईभ ांना ऑनलाईन दशनपास आर ीत करणेची सिु वधा उपल ध क न देणबे ाबतचे संदभ यप इकडील
िवभागास ा झालेले आहे. सदर प ाम ये यांनी पढु ील माणे नमदु के लेले आहे.
महारा पयटन िवकास महामंडळाचे िशड येथील “द िपि स इन” ा हॉटेलम ये ५३ खो या
असनू , िशड ला येणारे भािवक हे खो यांची ऑनलाईन प तीने आर ण करीत आहेत. भािवकांना ी
साईबाबां या समाधी दशनासाठी स या वेगळा दशन पास यावा लागतो. तरी सदरचा दशनपास ऑनलाईन
प तीने उपल ध झाला तर, भािवकांना िशड वारीचे िनयोजन करणे सोपे होईल, असे नमदु के ले आहे. सदरचे
प ाम ये यांनी महारा पयटन िवकास महामंडळ िशड येथील “द िपि स इन” या हॉटेलम ये राहणा-या
पयटकानं ा ऑनलाईन दशनपास िमळणेकामी महामंडळा या www.maharastratourism.gov.in या
संकेत थळावर िशड सं थान या दशनपासची िलंक उपल ध क न देणबे ाबत िवनंती के लेली आहे.
स ि थतीत रे वेने चे दशनासाठी िशड , कोपरगाव, नगरसल
ु , मनमाड व नािशक या रे वे टेशन वर
उतरणा-या साईभ ांसाठी IRCTC यांचे ितक ट आर ण वेबसाईटवर ऑनलाईन दशनपास आर ीत करणेची
सिु वधा मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१.११.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६६७ अ वये, सं थानचे
online.sai.org.in या वेबसाईट ारे िद.२६.०१.२०१९ पासनू उपल ध क न देणेत आलेली आहे. सदर सिु वधे
अतं गत आजपावेतो ऑनलाईन दशनपास आर ीत के ले या साईभ ांची मािहती पढु ील माणे.
Sr.No.
01
02
03
04
05
06

Month
No of Passes
No of Devotees
January-2019
47
127
February-2019
104
266
March-2019
63
162
April-2019
89
266
May-2019
129
368
June-2019
96
266
महारा पयटन िवकास महामडं ळ यांनी याच
ं े प ाम ये यानं ा याच
ं े हॉटेलम ये राहणा-या
साईभ ासं ाठी ऑनलाईन दशनपासची सिु वधा कशा कारे उपल ध क न पािहजे? याबाबत वयं प मागणी
के लेली
नाही.
प ाम ये
यांनी
ऑनलाईन
दशनपास
िमळणेकामी
यां या
www.maharashtratourism.gov.in या सक
ं े त थळावर सं थान या ऑनलाईन दशन पासची िलक
ं उपल ध
क न ावी, जेणे क न महामडं ळा या हॉटेल या खो यांचे आर ण करतांना पयटक/भािवकांना ऑनलाईन
दशनपास घेता येईल. महारा पयटन िवकास महामडं ळ हे रा य शासनाचा उप म आहे, यामळ
ु े याबाबत िशड
सं थानने महामंडळाला सहकाय करावे, अशी िवनंती के लेली आहे.
महारा पयटन िवकास महामंडळ यांनी मागणी के ले माणे यांचे िशड येथील “द िपि स इन” ा
हॉटेलम ये ऑनलाईन म आर ीत करणा-या साईभ ांना चे ऑनलाईन दशनपास आर ीत करणेची सिु वधा
उपल ध क न देणबे ाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर िनणयाथ सादर करता येईल व िदले या
िनदशानसु ार मे.टाटा क स ट सी सि हसेस व महारा पयटन िवकास महामंडळ यांचे तं यांचे सम वयाने
पढु ील कायवाही करता येईल, असे न मत आहे.
मागणी:- ा तािवके म ये नमदु के ले माणे महारा पयटन िवकास महामंडळ यांनी मागणी के ले माणे
यांचे िशड येथील “द िपि स इन” ा हॉटेलम ये ऑनलाईन म आर ीत करणा-या साईभ ानं ा चे
ऑनलाईन दशनपास आर ीत करणेची सिु वधा उपल ध क न देणबे ाबत व मे.टाटा क स ट सी सि हसेस व
महारा पयटन िवकास महामंडळ यांचे तं यांचे सम वयाने सदरची सिु वधा काया वीत करणेबाबतचा ताव
िनणयाथ मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी, िह न िवनतं ी.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय
इ. छाननी क नअनमु ान : -तांि क व शासक य
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िवभागाचा अिभ ाय / प मत :-महारा पयटन िवकास महामडं ळ यांनी मागणी के ले माणे याचं े
िशड येथील “द िपि स इन” ा हॉटेलम ये ऑनलाईन म आर ीत करणा-या साईभ ानं ा चे ऑनलाईन
दशनपास आर ीत करणेची सिु वधा उपल ध क न देणे बाबत व मे.टाटा क स ट सी सि हसेस व महारा पयटन
िवकास महामडं ळ याचं े तं याच
ं े सम वयाने सदरची सिु वधा काया वीत करणेबाबतचा ताव िनणयाथ
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
िनणय .३२९ यावर सिव तर चचा होऊन, “द िपि स इन” ा हॉटेलम ये ऑनलाईन म आर ीत करणा-या साईभ ांना
चे ऑनलाईन दशनपास आर ीत करणेची सुिवधा उपल ध क न दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
शै िणक वष २०१९-२० पासनू ई.७ वी व ई.९ वी ची येक १ वाढीव तुकडी सु करणेस मा यता
िमळणेबाबत.
तावसन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ ( भाग ४) कत ये व अिधकार १७ (२-ढ) :- म ये सव कार या
धमिनरपे िश णास चालना देईल िकंवा तसे कर यास सहायय करील. तसेच, िशड व अ य िठकाणी
शै िणक सं था थापन करील.
ा तािवक:- ी साईबाबा क या िव ा मिं दर व किन ठ महािव ालय, िशड येथील शै. २०१९-२०
म ये िद.०३/०४/२०१९ रोजीचे मजं रू िटपणी अ वये, इ.५वी करीता नवीन वेश िद.०७ मे २०१९ पासनू सु
कर यात आलेले आहेत. तसेच इ. ६ वी ते ८ वी पयत या वगाम ये जागे या उपल धते नुसारनिवन वेश देता
येतील असे मंजरु िटपणीम ये नमदु कर यात आले होते.
मा. गटिश णािधकारी साहेब यांची िद.११/०६/२०१९ रोजीचे िमट गम ये िज.प. ाथिमक शाळे तील
शै.वष २०१८-१९ मधील शाळे तील उ तीण झाले या इ. ८वी या ३०िव ािथन ना क या शाळेत इ. ९वी म ये
नवीन वेश दयावा असे मौिखक सचू ना दे यात आले या असनू सोबत शै.वष २०१८-१९ ची इ.८ वी या
िव ािथन ची यादी दे यात आलेली आहे.
ी साईबाबा क या िव ा मिं दर िशड येथील शै.वष २०१९-२० करीता आवक टपाला दारे आले या
पालकांचे अजात यां या मल
ु ना इ.७ वी व इ.९वी या वगात क या शाळेत नवीन वेश िमळावा असे ०२
िवनतं ी अज आलेले आहेत .तसेचशै.वष २०१९-२० करीताइ. ७ वी या वगासाठी ३० िव ािथनी व इ.९ वी
या वगासाठी २२ िव ािथन ना क या शाळेत वेश िमळावा अशी पालकानं ी िवनतं ी के लेली असनू शाळे कडील
रिज टरला नावं न दणी के लेली आहे.
आर.टी.ई.अतं गत िनयमानसु ार िव ािथन ना नवीन वेश ावा लागत अस यामळ
ु े या सव
िव ािथन ना वेश दयावयाचा झा यास नैसिगक तक
ु डी वाढ करावी लागणार आहे.
शै िणक वष २०१९-२०िद. १७/०६/२०१९ अखेरची िव िथन ची नवीन वेश िव ारिथनी सं या व
नवीन वेश घेणक
े रीता वेट ग रिज टरला नांव न दणी सं या खालील माणे आहे.
अ.
न.
१
२
३
४
५
६
७
८
९

इय ता व शै. वष २०१९-२० शै. वष २०१९-२० आजची
तुकडी
म यील िव ािथन एकूण
व नवीन वेश
सं या
िव ािथनी पट सं या
५वी अ
६०
नवीन वेश-१२०
५ वी ब
६०
६ वी अ ४९
१०४ +
नवीन वेश-२०
६ वी ब
५५
एकूण-१२४
७ वी अ ७२
१३९
७ वी ब ६७
८ वी अ ५८
११२ +
नवीन वेश-२३
८ वी ब ५४
एकूण- १३५
९ वी अ ७६
१३९
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शै. वष २०१९-२० ची शै.वष २०१९-२० ची
नवीन िव ािथन सं या एकूण
िव ािथन
( वाढीव)
सं या (वाढीव)
१२०
-

१२४
ती ा -३०

-

१६९
१३५

ती ा -२२ +

१९१
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१०

९ वी ब

६३

११
१२

१० व अ
१० व ब
एकूण

६०
६६

१२६
७८३

िज.प. ाथ. शाळा- ३०
एकुण–५२
८२

१२६
८६५

िवभागाची मागणी :- ी साईबाबा क या िव ा मिं दर िशड येथील शै.वष २०१९-२० पासनू इ. ७ वी
व इ. ९ वी या वगासाठी येक ०१ वाढीव तुकडी करावयाची झा यास सदर वाढीव तुकडीला अ यापन
करणेकामी ०३ वाढीव िश काचं ी आव यकता भासणार आहे. ी साईबाबा किन ठ महािव ालयाकडे
आजिमतीस कायभार कमी असलेले ०३ कुशल कं ाटी िश क यांचा तावीत वाढीव तक
ु डीला अ यापन
करणेसाठी उपयोग करता येईल असे न मत आहे
सं थान अिधिनयम /टराव यानसु ार अनमु ान :- शालेय शासनाचे टीने धोरणा मक िवषय आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा क या िव ा मिं दर व किन ठ महािव ालय िशड येथील
शै.वष २०१९-२० म ये आजिमतीस इ. ७ वी या एकूण ०२ वग तक
ु डी असनू एकूण १३९ िव ाथ नी
िश ण घेत आहेत. पालकांचे िवनतं ी िवचारात घेता आणखी ३० नवीन वेश ावयाचे झा यास एकूण
िव ाथ सं या १६९ होणार आहे. तसेच इय ता ९ वी या एकूण ०२ वग तुकडी असनू एकूण १३९ िव ाथ नी
िश ण घेत आहेत. पालकाचं े िवनंती िवचारात घेता आणखी ५२ नवीन वेश ावयाचे झा यास एकूण
िव ाथ सं या १९१ होणार आहे.
तरी उपरो त प रि थती िवचारात घेता इ.७ वी व ९ वी या तावीत दोन तुकडयाम ये एक तुकडी
वाढ करणेस , ी साईबाबा किन ठ महािव ालय िवभागाकडे कायभार कमी असलेने ०३ िश क क या िव ा
मंदीर िवभागाकडे वग करणेकामी िनणयाथ सादर,
िनणय .३३० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा क या िव ा मंिदर करीता शै िणक वष २०१९-२० पासनू इय ा ७ वी
व इय ा ९ वी ची येक १ वाढीव तुकडी सु करणेस तसेच ी साईबाबा किन ठ महािव ालयाकडील
कायभार कमी असलेले ०३ िश क क या िव ा मदं ीर िवभागाकडे वग कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन महािव ालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
साईबाबा भ िनवास इमारतीतील निवन A,B,C व D िवंग णाली अमंलात आणणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- अिधिनयमातील िविनयम २१ मधील पोटकलम (१) (ख) म ये भ तांना
राह याकरीता व वापर कर याकरीता िव ामगृहे बांधणे व यांची देखभाल करणे अशी तरतुद आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव:- िनरंक
तावना:- साईबाबा भ तिनवा थान िवभागात एकुण ४९६ म तसेच १९८ लॉकर साईभ ताचं े
वापरात आहेत. यात ितिदनी एकुण ३७२० ते ३८०० पयत साईभ ताचं ी िनवास यव था कर यात येत.े
या दशनासाठी येणा-या साईभ ताचं ी साईबाबा भ तिनवास िवभागात िनवासाची सोय कर यात
येते. सदर साईभ त हे म कांऊटर बक
ु ग दारे िकंवा ऑन लाईन प दतीने खो या आरि त करतात.
१) संदभ . २ अ वये सरं ण िवभागाने साईबाबा भ तिनवास िवभागात वाढ या चोरीचे माणामुळे
इमारतीम ये काही आव यक ते बदल खालील माणे सचु िवलेले आहेत.
अ.नं. सरं ण िवभागाचा सचु िवलेले उपाय योजणाचा तपिशल
०१
आपले िवभागाकडील असणा-या सव िवंगपैक A,B,C व D,असे फ त ४ िवंग सु ठे वावेत
इतर िवंग कमी कर यात या यात.
०२ वरील सव िवगं चे िजने व बाजु या िल ट ठे वनू इतर िजने आपा कालीन माग हणनु ठे वावेत.
०३ सदर िजना व िल ट जवळच मदतिनसाचा पॉई ट ठे वावा.
०४ सव इमारत चे कॉनर या म टोअर म हणनु वापर यात या यात.
०५ A,B,C व D, िवगं चे शेवटी ीलचे शटर बसवावेत व याची चावी सबं िं धत िवगं मदतिनस
यांचेकडे ठे वावी.
०६
येक िवगं चे माळयावर एक सीसीटी ही कॅ मेरा बसवावा.
०७
येक िवंग मदतनीस यांनी डयटु ी वेळी पणु लॉकडे ल दयावे.
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सदं भ . ०३ अ वये िद. २९/०४/२०१९ रोजीचे िटपणी म ये मा. .मु य कायकारी अिधकारी यांनी
नमदु के ले या िनदशा वये ‘ यांनी पढु ील माणे सचु ीत के लेले होते. ‘ सरं ण िवभागाचे नजरे स सदर बाब
अणावी व तयां या माणी माणे व सरं णाचे टी कोनातनु सदर बाब तपसनु सरं ण िवभागाचे अिभ ाय यावे ‘
असे िनदश िदलेल होते.
सदभ .०४ नसु ार साईबाबा भ तिनवास िवभागाने जा.न.ं २३/२४० िद. ०१/०५/२०१९ रोजीचे प ाने
A,B,C व D, िवंग णाली आमलात आणणे बाबत संर ण िवभागास अिभ ाय इकिडल िवभागास प ाने
कळिव यात आले आहे.
२) या माणे संदभ . ०५ अ वेय सरं ण िवभागाणे जा.नं.-१९७/२०१९ िद.०३/०६/२०१९ रोजीचे प ाने
खालील माणे उपाय योजणा सचु िव यात आले या आहे.
अ.नं.
०१
०२
०३
०४

अ.नं.
१

संर ण िवभागाचा अिभ ाय तपिशल
साईभ ताचं े सरु े या टीकोणातुन A,B,C व D,असे ०४ िवंग तयार कर यात यावेत.
माळयावरील मदतनीसाचा टेबल येक िवंगचे िल टशेजारी ठे वावा.
न याने तयार कर यात येणा-या A,B,C व D,या ०४ िवगं करीता एका िवगं मधनु दसु -या िवगं म ये
ये-जा करता येवु नये याकरीता येक िवगं या कॉनरवर लोखडं ी ील बसवनु , म जाव कर यात
यावा.
माळयांवरील मदतनीस कमचा-यांना सतक राहणेबाबात यो य या सचु ना दे यात या यात .

ताव :अ) इमारतीमधील जुने िवगं चे निवन िवंग म ये कर यात आलेले बदल खालील माणे .
जुने िवंग
अ.नं.
निवन िवंग
सन १९९४ म ये िवभाग चालु झालेपासनु पुढील माणे
१
आता निवन िवंग कर यात आले या आहेत.
िवंग कर यात आले या हो या.
खालील माणे.
A, AB, BC, CD, DA- ५ िवंग
A , B, C व D – ४ िवंग
म नंबर णाली
म नंबर णाली
िवंग
म नंबर
एकुण
िवंग
म नंबर
म
तळमजला
२ ते १८ व A-1
१९
A तळमजला ०२ ते १८ व A-1
AC,B-1 AC
AC
पहीला
१०६ ते १३३
२८
पहीला
१०१ ते १४१ , A-2
मजला
मजला
VIP,A-2 HALL
A,
दसु रा मजला
२०६ ते २३५
३०
दसु रा
२०१ , २०६ ते २४३
मजला
=३९,A-9, C,
N/AC-18, A-3
VIP, A-3 HALL
ितसरा मजला ३०३ ते ३३० =२८ ३०
ितसरा
३०१ते३३८=३८
A-301,A-302
मजला
A-4 VIP,A-4
HALL
HALL
तळमजला
१९ ते ५०=३२
३४
तळमजला १९ ते ५० = ३२ B,C-1,B-5 VIP
B
1 AC
पहीला
१३४ ते १४१
३७
पहीला
१०१ते१३२=३२
मजला
=०८, १०१ ते
मजला
B-2 ,B-6 VIP,BAB
१२६ =२६, A2 HALL
2,B-2 VIP,A-2
HALL
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या

एकुण
म
१८
४३
४३

४०
३३
३५
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दसु रा मजला

BC,

२३६ते२४३=०८,
२०१ ते २२६=२६,
A-3,B-3 VIP,A-3
HALL
३३१ ते ३३८ =०८,
ितसरा मजला ३०१ ते ३२४ =२४,
A-4,B-4 VIP,A-4
HALL
तळमजला
१ ते १२६= १२६
BC (लॉकर)
तळमजला
C (लॉकर)
C तळमजला
म
पहीला मजला

३७

दसु रा मजला

३५

ितसरा
मजला

हॉल

Bc लॉकर
तळमजला

B-5,C-1 VIP= ०२ म
१ ते १२६ = १२६ लॉकर

१२७ ते १३२=०६,
१०१ ते १२२=२२
C-2 ,B-6 VIP,B2 HALL
२२७ ते २३२=०६,
२०१ ते २२२=२२
C-3,B-7 VIP,B-3
HALL
३२५ ते ३३२=०८
३०१ ते ३२२=२२
C-4,B-8 VIP,B-4
HALL

३१

पहीला
मजला

१०१ ते १४१, C-2
VIP

४२

३१

दसु रा मजला

२०१ ते २४३, C-3
VIP

४४

३३

ितसरा
मजला

३०१ते३४३=४३
C-4 ,C-7 VIP,

४५

तळमजला

गाळे /शॉप

००

२९

पहीला
मजला

१०१ ते १२९ , D1VIP,C-5
VIP,C-1 HALL

३२

३३

दसु रा
मजला

३२

३२३ ते ३४३ =२१
३०१ ते ३०९=०९
C-7,D-3 VIP,C3 HALL

३३

ितसरा
मजला

२०१ ते २१९ व
२३२= २०
AC-1 TO 8=08
T-SUIT,C-6
VIP,D-1 VIP, C2 HALL
३०१ ते ३३४=३३
D-3 VIP,A-6
VVIP, D-5
VVIP,C-3
HALL

पहीला
१०८ ते १२९=२२
मजला
१०१ ते १०५=०५
दसु रा मजला २१० ते २१९=१०,
दसु रा मजला
A/C-०१ ते

२७

D
पहीला
मजला

१२३ ते १४१=१९
१०१ ते १०७=०७
C-5,D-1 VIP,C1 HALL
दसु रा मजला २२३ ते २४३=२१
२०१ ते २०९=०९
C-6,D-2 VIP,C2 HALL
ितसरा
मजला

DA

३५

हॉल
११

ितसरा मजला

CD

३०१ ते ३३२=३२
B-4,B-8 VIP, B-4
HALL

३५

१२७ ते १९८=७२
५१ ते ६१=११

दसु रा मजला

C

२०१ ते२३२=३२
B-3,B-7 VIP, B-3
HALL

२३
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तळमजला
म न.ं ५१ ते ६१= ११ म
१२७ ते १९८= ७२ लॉकर

३७
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०९=०९ TSUIT, NAC-18,
232,201
३१० ते ३३४=२५
D-5,A-6 VVIP

ितसरा
मजला
एकुण

अ.नं.
२

२६
५२७

एकुण

ब) जनु े िवगं व निवन िवगं नसु ार कमचारी सं या त ता.
जुने िवंग
अ.नं.
मज यावरील मदतिनस डयटु ी पॉई ट
२
िवगं
िश ट
एकुण
A, मजला
०४ १२ २० सं या
ते ते ते
१२ २० ०४
तळमजला
१ १ १
३
पहीला मजला
१ १ १
३
दसु रा मजला
१ १ १
३
ितसरा मजला
१ १ १
३
B
तळमजला
AB, पहीला मजला
दसु रा मजला
ितसरा मजला

१
१
१
१

१
१
१
१

१
१
१
१

C
तळमजला
१ १ १
BC, पहीला मजला १ १ १
दसु रा मजला
१ १ १
ितसरा मजला
१ १ १
BC, लॉकर तळमजला १ १ १
CD, पहीला मजला १ १ १
दसु रा मजला
१ १ १
ितसरा मजला
१ १ १
DA पहीला मजला १ १ १
दसु रा मजला
१ १ १
ितसरा मजला
१ १ १

३
३
३
३

निवन िवंग
मज यावरील मदतिनस डयटु ी पॉई ट
िवगं
िश ट
A
मजला
०४
ते
१२
तळमजला
१
पहीला मजला
२
दसु रा मजला
२
ितसरा मजला
२

B

३
C

३
३
३
३
३
३
३
३
३
३

एकुण कमचारी िश टिनहाय
१९ १९ १९
५७
३
एका मदतिनसास २७ म देखरे ख करता येत होती.

D

३
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५२७

१२
ते
२०
१
२
२
२

२०
ते
०४
१
१
१
१

२
२
२
२

१
१
१
१

५
५
५
५
३

तळमजला
पहीला मजला
दसु रा मजला
ितसरा मजला

२
२
२
२

तळमजला लॉकर
तळमजला
पहीला मजला
दसु रा मजला
ितसरा मजला

१ १
१ १
२ २
२ २
२ २

१
१
१
१
१

०
२
२
२

०
१
१
१

तळमजला
पहीला मजला
दसु रा मजला
ितसरा मजला

एकूण
सं या

०
२
२
२

३
५
५
५

३
५
५
५
०
५
५
५

एकुण कमचारी िश टिनहाय २९ २९ १६ ७४
दोन मदतिनसास येक साधारण १८ ते २५ म देखरे ख
करता येत.े
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क) स या कायरत असले या मदतिनस कमचा-यांचे कामाचे व प, जबाबदारी व वकलोड बाबतचा
तपिशलवार मािहती त ता.
अ.नं पदनाम

०१

कालावधी
दैनंिदन

मदतिनस

कामाची
शेरा
वेळ/िश ट

कामाचे व प / जबाबदारी
०१) खोली खाली झालेनंतर बेडिशट, उिशक हर , बदलनु देणे
तसेच आरसा, टी पॉय, खचु , सफाई करणे.
०२) साईभ तानं ा जादा गादी, चादर, बेडिशट, देवाण घेवाण करणे.
०३) खोली खाली करतेवेळी साईभ ताचं े खोली तपासनू घेण.े
०४) व छता कमचारी याच
ं ेकडुन खोली साफसफाई क न घेण.े
०५)नोदणी के लेले खो याची मदु त सपं लेबाबत भ तांना मिहती देण.े
०६) येक िश ट मधील खाली झाले या खो याची जमा
झालेले बेडशीट,उशीक हर टोअर मधनु बदलनु आणणे.
०७) साईभ तांना दे यात आले या खो यावं रती िनयं ण ठे वणे.
०८) पावतीवर नमदु असले या य त चे ओळखप ाची व
भ ताचं ी सं याची पहाणी क नच खोलीम ये वेश देण.े
०९) जादा य ती आढळ यास काऊंटरला येऊन जादा सेवाआकर
पावती क न घेण.े
१०) येक िश टम ये खाली झाले या खो यांची साफसफाई क न
घेऊन चावी काउंटरला जमा करणे.

४ ते १२ ,
१२ ते २०,
२० ते ०४
तीनही
िश ट .

साईभ तांसाठी २४
तास सेवा परु िव याचे
काम
येक
िश टम ये चालते.
यामळ
ु े पणु पणे ०८
तास
कामाचा
वकलोड आहे

ड) ितनही िश ट नसु ार दैनंिदन खोली दे याचे व खाली हो याचे सरासरी माण पढु ील माणे.
एकूण ४८४ खो यांपैक
खोली आर ीत हो याची सं या िश टिनहाय खो या खाली हो याची सं या िश टिनहाय
सरासरी ट के वारी
सरासरी ट के वारी
०४ ते १२
१२ ते २०
२० ते ०४
०४ ते १२
१२ ते २०
२० ते ०४
४५% ते ५५ ४०% ते ४५
४५%
ते
१०%ते
१५ % ते २०%
४०% ते ४५%
%
%
५०%
१५%

खोली खाली
हो याचे माण
२४ ते ४८ २४० ते २५०
तासाम ये
(सं या /२/५=)

१७० ते १७५

५५ ते ४०

२६० ते २६५

१८० ते १८५

३५ ते ४०

शेरा
खोली आर ीत व
खाली हो याचे
सरासरी माण ४
ते १२ िश ट म ये
जादा व इतर दोन
िश ट म ये म यम
व पाचे असते.
परंतु साईभकतांची
श यतो
ऑनलाईन बिु कंग
दोन िदवसाची
अस याने दैनंदीन
सरासरी
४८
तासा माणे
आहे.व स ि थती
िवंग ०५ आहे.

िवभागाची मागणी:- साईबाबा भ तिनवास इमारतीतील निवन िवंग णाली " ए, बी, सी व डी" अशा
चार िवगं आमलांत आणणे बाबत.
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िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत :०१) स या ए, एबी, बीसी, सीडी, व िडए अशा पाच िवगं कायरत आहेत. सरं ण िवभागाकडील
िद.१८.०२.२०१९ रोजीचे व िद. ०३/०६/२०१९ रोजीचे अिभ ाय प ानसु ार उपरो त नमदु ०१ व ०२ माणे
"ए,बी,सी व डी" अशा चार िवगं करता येतील असे न मत आहे.
०२) निवन िवंग ए,बी,सी, डी करणेकामी साईटेक सगं णक णालीत आव यक ते बदलाबाबत कायवाही
माहीती तं ान िवभागामाफत करणेस.
०३) निवन कायप दतीम ये A,B,C,D, िवंग णाली आमलांत आणली तर येक ४ ते १२ व १२ ते २०
येक िश ट माणे २९ - २९ कमचारी तसेच २० ते ०४ या िश टला १६ कमचारी डयटु ी करतील व यांचे
िनयं णाखाली अदं ाजे १८ ते २५ खो या व २० ते ०४ िश ट म ये ३५ ते ४५ खो या येत आहेत.
०४) निवन िवंग A,B,C,D, करणे कामी दोन िवगं मधील कॉनरला व आपतकालीन िज याला जाळी गेट
बसिवणेकामी मॅकेिनकल िवभागास कळिवणेस मा यता असावी.
०५) एका कमचा-यांस पणु मज यावरील भौगोिलक प रि थीती व िवंग तसेच म सं येनसु ार यावर िनयं ण
ठे वणे श य होणार नाही. हणनु िल टचे म यावर दोन भाग तयार कर यात येऊन सरु वातीचे म नंबर लगत एक
कमचारी आिण िल ट जवळ एक कमचारी नेम यात आ यास सव खो यावर िनयं ण ठे वणे अगदी सहज श य
होईल असे न आहे.
०६) जनरल िश ट म ये कमचारी रजा कालावधीत कामाची यव था आपआपसात करता येईल. परंतु २४ x ७
कालावधीत (ितन िश ट)
म ये भ तानं ा सिु वधा देताना रजा/सु ी कालावधीत या पॉई टवर बदली कमचारी असणे अ याव यक आहे.
७) निवन िवंग णाली A,B,C,D, नसु ार मज यावरील मदतिनसाचे ०४ ते १२, १२ ते २०, २० ते ४ या िश ट
म ये डयटु ी लावणेस मा यता असावी.
०८) िस िस िट. ही कं ोल सेल माफत कॅ मेरे बसवीणेबाबत स ह कर यात आलेला असनु तातडीने िसिसिट ही
िवभागामाफत कायवाही करणेस मा यता असावी.
०९) न याने निवन िवंग णाली " ए, बी, सी व डी" अशा चार िवंग तयार क न याची अमंलबजावणी करणेस
मा यता असावी.
सदर निवन िवगं णाली " ए, बी, सी व डी"आमलातं आणणे तसेच ०१ ते ०९ मु ाचं े मा यतेकरीता
सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .३३१ यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा भ िनवास इमारतीतील निवन A,B,C व D िवगं णाली अमल
ं ात
आणणेस व ताव नमदु के या माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा भ िनवास थान/मेकॅिनकल िवभाग/सीसीटी ही क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
सन २०१८-१९ या आिथक वषातील लाडू व बफ साद िनिमती िवभागाचे कडधा य व िकराणा मालाचे
घट-तटु ीबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१(१) (घ)- सन २००४ चा महारा अिधिनयम . १४ (भाग-४) म ये
महारा िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालांनी तािवत के लेले अ यादेश व के लेले िविनयममधील २१
(१)घ नसु ार भ तांना जेवण परु िवणे आिण अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतदु आहे.
तावना– लाडु व बफ साद िनिमती िवभागातं गत चे दशनासाठी येणा-या साईभ ताचं े गद नसु ार
दररोज सरासरी अदं ाजे ४० ते ५० हजार मोफत बुंदी साद पाक टे तसेच सरासरी २५ ते ३० हजार लाडु साद
पाक टांची िनिमती िव के ली जाते. चे उ सवाम ये ही सं या वाढुन अदं ाजे ६५ ते ७० हजार मोफत बंदु ी
साद पाक टांचे वाटप के ले जाते व अदं ाजे ४० ते ५० हजार लाडु साद पाक टांची िव के ली जाते. याकामी
लागणारे कडधा य (हरभरा दाळ) मिशन दारे व मनु यबळा दारे दाळीम ये िनघणा-या काडया ,खडे काढुन
व छ कर यात येते व यानंतर सदरची हरभरा दाळ िगरणीवर दळुन पीठ तयार क न यावी लागते, याम ये
दाळीचे य वजन व दाळ दळ यानंतरचे वजन यात तफावत( घट-तुट) येत.े
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७.०७.२००८ रोजीचे सभेतील िनणय .५६० (३१) अ वये, सन
२००७-०८ या आिथक वषात आलेली य घट/तुट खच टाक यात आली होती. मा सदरील घट-तुटीस
मा यता देतांना अतं गत लेखापरी क - मा. ी ए.जी.ल गाणी व मु यलेखािधकारी यांनी पढु ील कालावधीसाठी
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िदनांक
िद.०१/०४/२०१८
ते
िद.३१/०३/२०१९
िद.०१/०४/२०१८
ते
िद.३१/०३/२०१९

खालील माणे सचु ना (िनयमावली) सचु िवलेली होती यास मा. यव थापन सिमतीने िद.०७/०७/२००८ रोजीचे
सभेतील िनणय .५६० (३१) नसु ार मा यता िमळालेली आहे.
१.
सन २००७-०८ म ये सादालयात य आलेली घट-तटु इतर देव थान व सं था याच
ं ेकडील
चिलत घट-तटु ीचे माण पाहता आपलेकडील आलेली सरासरी घट-तटु यो य असनु इतराच
ु नेने कमी
ं े तल
अस याने तािवत माणानसु ार घट-तुट जमा-नांवे टाकणेत यावी.
२.
दर ६ मिह यांनी य मालाचा साठा व रिज टर माणे िदसणारा साठा याची पडताळणी करावी.
३.
दर ६ मिह यानंतर य िश लक माल व रिज टर माणे िदसणारा साठा याची तपासणी के यानंतर
तपासणी अतं ी आलेली घट-तुट तािवत सरासरी पे ा कमी आढळ यास याबाबतचा अहवाल मा. यव थापन
सिमतीसमोर अवलोकनाथ सादर करावा, मा तािवत सरासरीपे ा आलेली घट-तुट जादा असेल तर यास
मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी.
उपरो त माणे िनयमावलीनसु ार दरवष लाडु व बफ साद िनिमती िवभागातील एकुण खच पडले या
िकराणा मालातील य आलेली घट-तुटीस मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणते आलेली आहे.
यास अनसु न सन २०१८-१९ म ये कडधा य व िकराणा मालाम ये आले या घट-तुटीचा तपिशल
(कालावधी िदनांक -०१/०४/२०१८ ते िदनांक -३१/०३/२०१९)
आवक िकराणा खच झालेला य आलेली घट-तुटीचे माण मा य घटिकराणा
माल
िकराणा माल
घट-तुट
( ती ि वंटल) तुटीचे माण
मालाचा
तपिशल
िकलो ॅम
िकलो ॅम
िकलो ॅम
िकलो ॅम
िकलो ॅम
हरभरा दाळ
िहरवी
िवलायची

७००७१७.५००

६९४६७५.५००

२४७६.००

०.३५३ ॅम

०२ .००

३०००.७९८

२९६४.७९८

२५.००

०.८३३ ॅम

०१.००

मागणी- सन २०१८-१९ या आिथक वषाम ये िवभागाकडे य िश लक िकराणा मालाचा साठा व
रिज टर माणे खच पडलेला िकराणा माल याची पवु व अतं गत लेखाप र क यांचे कडुन तपासणी कर यात
आली होती.
उपरो त त यातील घट-तुटीचे अवलोकन करता य आलेली घट-तुट ही मा य असले या
घट-तुटी या माणापे ा कमी आलेली आहे. यामळ
ु े सदरील घट-तुट नांवे टाक या या िनयमावली .०३ नसु ार
घट-तुटीचा व तुिन ठ अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ सादर करावा लागणार आहे.
िवभागाचा प ट अि पाय व मत– लाडु व बफ साद िनिमती िवभागाकडील िद.०१/०४/२०१८ ते
िद.३१/०३/२०१९ या कालावधीत कडधा य व िकराणा मालात झालेली घट-तुट ही मा.मु यलेखािधकारी तसेच
अतं गत लेखापरी क यानं ी सचु िवले या सचु नानं ा (िनयमावली) अधीन राहन आहे, तसेच मा. यवसथापन
्
सिमती या िनणयानसु ार मा य घट-तटु ीचे माणापे ा लाडु व बफ साद िनिमती िवभागाची य घट-तटु कमी
आहे. यास अनसु न सदर या अहवालाची मा यता घेणक
े ामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .३३२ यावर सिव तर चचा होऊन, लाडु व बफ साद िनिमती िवभागाकडील िद.०१/०४/२०१८ ते िद.३१/०३/२०१९
या कालावधीत कडधा य व िकराणा मालात झालेली घट-तटु अहवालाचे अवलोकन क न यास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२१
महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनी िशड येथे िनयु के ले या कमचारी व यांचे अवलंबीतांना वै क य सेवा
परु िवणेबाबत.
तावसीआयएसएफ कमचारी व एमएडीसी कमचारी व यांचे अवलंिबतांना सीजीएचएस या दरानसु ार
उपचार करणे सोपे व सोई कर होणेकरीता ीसाईबाबा सं थान णालये व महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनी
यांचमे ये करार करणेबाबत िवनंती के लेली आहे.
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सदं भ य प .०२ अ वये महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनी व ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था , िशड यांचमे ये करार करता येणार नाही या सदं भात िटपणी सादर के लेली होती यावर मा.उप
िज हािधकारी सो यांनी कॅ शलेससाठी आव यक ती ि या वरीत सु करावी असे आदेश के लेले आहे.
परंतु सदं भ य प . .३ व ४ अ वये पु हा सीआयएसएफ कमचारी व एमएडीसी कमचारी व यांचे
अवलंिबतांना सीजीएचएस या दरानसु ार उपचार करणे सोपे व सोई कर होणेकरीता ी साईबाबा सं थान
णालये व महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनी यांचे म ये करार करणेबाबत िवनतं ी के लेली आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय .
१.
जे कमचारी िकंवा कमचा-यांवर अवलंबीत ण उपचार/तपासणी साठी ी साईबाबा सं थान
णालयात येणार आहे यांचे हमीप (Including I Card No , कमचा-याचे नाव , अवलंिबताचे नाव ) देणे
गरजेचे राहील.
२.
या कमचा-यांचे िकंवा अवलिं बतांचे हमी प आले अशा णांचे उपचार/तपास या हया एमएडीसी
यांनी सीजीएचएच या िनयमानसु ार पाठिवलेले दर व ी साईबाबा सं थान णालयातील दर यांचमे ये तफावत
अस यामळ
ु े ी साईबाबा हॉि पटल या Accounting/Billing या टीने मा. यव थापन सिमतीने
ठरिवले या दरा माणे बील आकारणेत येईल तसेच या तपास या /उपचार ी साईनाथ णालयात होणार
आहेत यावर मा. यव थापन सिमत या सभेम ये झाले या िनणयानसु ार कुठलेही िबल (रिज ेशन िफ वगळुन)
आकारणेत येणार नाही
३.
जे कमचारी िकंवा अवलंिबत ण उपचार/तपासणी साठी येणार आहेत यांना एमएडीसी Authority
letter / े डीट नोट देणसे तयार असलेमळ
ु े व नंतर बीलाची सपं णु र कम िमळणार असलेमळ
ु े णाचे तपास या
/उपचाराचे बील एमएडीसीला िव त िवभाग ी साईबाबा हॉि पटल, िशड यांचमे ाफत सादर के यावर ३०
िदवसाचे आत ी साईबाबा सं थानचे खाती जमा करावे लागतील.
४.
तसेच जे उपचार ी साईबाबा सं थानचे णालयात होत नाही यासाठी दसु रे णालयात उपचारासाठी
जावे लागेल.
५.
जी औषधे/इजं े शन ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयात उपल ध असतील ते
एमएडीसी/सीजीएसचएस या कमचा-यांना देणते येतील व जी औषधे /इजं े शन उपल ध नसतील ती
एमएडीसी/सीजीएचएस या कमचा-यांना िकंवा अवलंिबतांना बाहे न व खचाने आणावी लागतील
वरील नमदु के ले या अटी या अिधन राहन वै क य सेवा देणसे ाठी महारा एअरपोट डे हलपमट
कंपनी व ी साईबाबा सं थान िव व त यव था , िशड यांचमे ये सामजं य करार करता येईल .सदरची बाब
सबं धं ीत एअरपोट सचं ालक ,महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनी यानं ा प ादवारे कळिवणेत येणार आहे.
तरी सदर या िवषयाबाबत काय तर मा यता िमळणेकरीता सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े सादर.
िनणय .३३३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु के ले या अटीनसु ार महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनी िशड येथे
िनयु के लेले कमचारी व यांचे अवलंबीतांना सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयात
वै क य सेवा उपल ध क न दे यास मा यता दे यात आली. तसेच याबाबत यांचेशी करारनामा क न घे यात
यावा, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल / ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२२
आप कालीन ि थतीत १० बेड आर ीत करणेसाठी ी साईबाबा हॉि पटल व महारा एअरपोट डे हलपमट
कंपनी यांचमे ये सामंज य करार करणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलम ये िवमानतळा या वाशांसाठी आप कालीन हॉि पटलायझेशनसाठी कमीत
कमी १० बेडचे आर ण िनयम व अटीसह नतु नीकरण करणे आव यक आहे असे सचु िवलेले आहे हणनु
सामंज य करारातील मसदु यातील लॉज .०१ आिण ०४ मधील सामंज य कराराचे नतु नीकरण कर याची
िवनंती के लेली होती.
संदभ य पञ .०२ अ वये महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनी व ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था िशड यांचेम ये झालेला सामंज य करार हा यापवु च सपं लेला आहे िशड िवमानतळ काकडी
येथे परु िवणेत आले या णवािहके चे सेवेबाबत आकारणेत आलेले भाडे र कम २७,०१,९३५/- अ ाप पयत
ी साईबाबा सं थान खाती जमा झालेले नाहीत ी साईबाबा सं थान िव व त यव था सचं िलत ी साईबाबा
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हॉि पटलची काया वीत बेड सं या ही २५० आहे यात आयसीसीयु बेड सं या ६१ असनु ती पणु मतेने
भरलेली असते. आप कालीन ि थतीत १० बेड आर ीत करणे श य होणार नाही यामळ
ु े ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था िशड व महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनी यांचमे ये १० बेड आर ीत ठे वणेबाबत
सामजं य करार करता येणार नाही असे जा.नं.एसएसएस/एसएसबीएच/वै. /३२३५/२०१९ िद.२३/०१/२०१९
रोजीचे पञा वये मु य कायकारी अिधकारी महोदया यांचे वा रीने ी .सी.एस गु ता, कायकारी सचं ालक, िशड
िवमानतळ काकडी यांना कळिवलेले आहे.
आता सदं भ य पञ .०३ अ वये ी िदपक शा ञी एअरपोटसंचालक ,िशड इटं रनॅशनल एअरपोट
िशड यांचा ईमेल इकडील कायालयास ा त झालेले आहे आप कालीन ि थतीत १० बेड आर ीत करणेसाठी
ी साईबाबा हॉि पटल व महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनी याचं ेम ये सामंज य करार करणेबाबत िवनतं ी
के लेली आहे.
यामागील पा वभमु ी –
१.
महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनी व ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचेम ये
ऑग ट २०१७ ते फे वु ारी २०१८ या सहा मिह या या कालावधीसाठी णवािहका व १० बेड आप कालीन
काळात आर ीत ठे वणेबाबतचा सामंज य करार करणेत आलेला होता.
२.
सदर सामंज य करार हा फे वु ारी म ये म ये सपं लेनंतर महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनीचे
िवनंतीव न िद.१०/०४/२०१८ पयत णवािहके ची सेवा दे यात आलेली होती.
३.
िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे आय या वेळेचा िवषय न-ं ०७ िनणय .२०६
नसु ार मनु यबळ व वाहन चालक यांचे कमतरतेमळ
ु े एअरपोट ािधकरण यांना िशड िवमानतळावर परु िवणेत
येणारे णवािहके ची सेवा बदं करणेत यावी असे ठरले होते.
४.
िद.०५ एि ल २०१८ रोजी सदरचा िनणय मा.पी. ही.पाडालकर सह. यव थापक (िवमानतळ) महारा
िवमानतळ िवकास कंपनी,मंबु ई यांना कळिवणेत आलेली होते.
५.
िद.२६ ऑ टोबर २०१८ रोजी सीएस गु ता कायकारी संचालक, महारा एअरपोट डे हलपमट
कंपनी यांचे १० बेड राखीव ठे वणेसाठी सामंज य कराराचे नतु नीकरण करावयाचे पञ आलेले आहे.
६.
महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनी व ीसाईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड याचं ेम ये
झालेला सामजं य करार हा यापवु च सपं लेला आहे. िशड िवमानतळ काकडी येथे परु िवणेत आले या
णवािहके या सेवेबाबत आकारणेत आलेले भाडे र कम २७,०१,९३५/- पैक २४,००,०००/- इतक
र कम ी साईबाबा सं थान खाती जमा के लेले आहेत व उवरीत र कम येणे बाक आहे. ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड सचं िलत ी साईबाबा हॉि पटलची काया वीत बेडसं या ही २५० आहे यात
आयसीसीयचु ी बेडसं या ६१ असनु ती पणु मतेने भरलेली असते अशाि थतीत१० बेड आर ीत करणे श य
होणार नाही यामळ
ु े ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड व महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनी याचं े
म ये १० बेड आर ीत ठे वणेबाबत सामजं य करार करता येणार नाही असे जा.नं.एसएसएस/एसएसबीएच/ वै. /
३२३५/२०१९ िद.२३/०१/२०१९ रोजीचे पञा वये मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया, ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड याचं े वा रीने ी सी.एस.गु ता, कायकारी सचं ालक, िशड िवमानतळ काकडी यांना
कळिवलेले आहे.
७.
िशड िवमानतळ काकडी येथे परु िवणेत आले या णवािहके चे सेवेबाबत आकारणेत आले या
भाडेपैक काही र कम ी साईबाबा सं थानचे खाती जमा करणेत आलेली आहे.
८.
िद.०४ एि ल २०१९ रोजीचे ईमेल दारे ी िदपक शा ञी एअरपोट संचालक, िशड इटं रनॅशनल
एअरपोट यांनी १० बेड राखीव ठे वणेसाठी व या अनषु ंगाने सामंज य करार करणेसंबधी िवनंती के लेली आहे.
िवभागाचे प ट मत१.
महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनी व ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचमे ये
झालेला सामंज य करार हा यापवु च सपं लेला आहे.
२.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड सचं िलत ी साईबाबा हॉि पटलची काया वीत
बेडसं या ही २५० आहे यात आयसीसीयचु ी बेडसं या ६१ असनु ती पणु मतेने भरलेली असते. यामळ
ु े
िशड इटं रनेशनल एअरपोटसाठी यांनी १० बेड राखीव ठे वता येणार नाही.
३.
परंतु आप कालीन प र थीती िनमाण झा यास १० बेडची उपल धता क न देता येईल.
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४.
आप कालीन ि थतीत ी साईबाबा हॉि पटलम ये १० बेड आर ीत करावे याऐवजी आप कालीन
ि थतीत ी साईबाबा हॉि पटलने उपचाराकरीता १० बेड उपल ध क न दयावे असे एमओयमु ये बदल क न
सामजं य करार करता येईल व यानसु ार प र थीतीनसु ार बेड उपल ध करता येईल असे मत आहे.
मागणी- तरी आप कालीन ि थतीत ी साईबाबा हॉि पटलम ये १० बेड आर ीत करावे याऐवजी
आप कालीन ि थतीत ी साईबाबा हॉि पटलने उपचाराकरीता १० बेड उपल ध क न दयावे असे एमओयमु ये
बदल क न महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनी व ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचमे ये
सामंज य करार करणेबाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .३३४ यावर सिव तर चचा होऊन, महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनी यांचेसाठी ी साईबाबा हॉि पटलम ये १०
बेड आर ीत न ठे वता आप कालीन ि थतीत ी साईबाबा हॉि पटलम ये १० बेड उपल ध क न दे यास
मा यता दे यात आली. व या माणे महारा एअरपोट डे हलपमट कंपनी यांचेशी सामंज य करार करणेस
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२३
ठे केदारामाफत आऊटसोस प दतीने ११ मिहने कालावधीसाठी कायरत असलेले प रचारीकांचा इनसोस कं ाटी
प दतीने सं थान सेवेत घेऊन इनसोस कं ाटी प रचारीका यांचे वेतना माणे मािसक वेतन िमळणे बाबत
िद.०२.०५.२०१९ व िद.०४.०५.२०१९ रोजीचे अजाबाबत.
तावमा यव थापन सिमती सभेतील िनणय .- १. मा यव थापन सिमती िद. २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील
िनणय ३४६.
ी साईबाबा सं थानम ये कायरत असले या कुशल, अकुशल व सरु ा कंञाटी कमचा-यां माणेच िद.
२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय १४१ मधील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा व ी साईनाथ
णालयातील ११ मिहने कालावधी तसेच कंञाटदारामाफत कंञाटी प दतीने कायरत असले या टाफनस,
टेि निशयन कमचा-यांना यांचे ितिदन वेतनावर ४० वेतनवाढ दे यात यावी.
२. मा यव थापन सिमती िद. १३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ७२८/४.
महारा दक
ु ाने व यपारी सं था कायदा २०१७ मधील तरतदु ीनसु ार कंञाटी कामगारांना ावया या
सोयी सवलतीबाबत सिमती सद य मा अॅड मोहन जयकर यांनी अ यास क न याबाबत िशफारस करावी, असे
ठरले होते. सदर िवषयावर काय ातील तरतदु ी या अनषु गं ाने पु हा सिव तर चचा कर यात आली. काय ातील
तरतुदीनसु ार कंञाटी कामगारानं ा भरपगारी सा ताहीक सु ी (Paid Weekly Off) अनु ेय अस याने कंञाटी
कमचा-यांना िद. ०१/१२/२०१८ पासनू भरपगारी सा ताहीक सु ी (Paid Weekly Off) दे यास मा यता
दे यात आली.
तावना-११ मिहने कालावधीसाठी बा यञ
ं णेमाफत आऊटसोस प दतीने कायरत टाफनस
ऋिषके श कोते व इ. याचं े कंञाटी प दतीने इनसोसम ये सं थान सेवेत घेणबे ाबतचे िद. ०२/०५/२०१९ व
िद.०४/०५/२०१९ रोजीचे अज ा त झाले असनु याम ये खालील माणे नमदु आहे.
"आ ही खालील स ा करणा-या सव प रचारीका साईनाथ णालय व साईबाबा हॉ पीटल म ये सन
२०१८ पासनु कंञाटी आऊटसोस प दतीने प रचारीका हणनु ११ मिहने करारावर काम करीत आहोत आ हाला
मािसक . ७०००/- ते .८०००/- इतके वेतन िमळते. िमळणारे वेतन अ यतं कमी असनु , कमी पगारावर
घरखच भागिवणे अडचिणचे होत आहे. तसेच साईनाथ णालय व साईबाबा हॉि पटल म य इनसोस कंञाटी
प दतीने काम करणा-या प रचारीका यांना मािसक साधारणता . १४,०००/- ते १५०००/- पयत वेतन िमळते.
तसेच इनसोस कंञाटी व आऊटसोस कंञाटी या दो ही प रचारीका क रत असले या कामाचे व प एकच आहे.
कामाचे व प एकसारखेच असनु ही दो ही प रचारीका यांना िमळणा-या मािसक पगारात मोठ्या माणात
( . ७००० ते ८०००) इतक तफावत आहे. तरी आ ही सव आऊटसोस कंञाटी प दतीने काम करीत
असणा-या प रचारीका ( टाफनस) आपणास िवनतं ी करतो क , आ हाला इनसोस कंञाटी प दतीने सं थान
सेवेत घेऊन, इनसोस कंञाटी प रचारीका यांचे वेतना माणे मािसक वेतन दे यात यावे, ही न िवनतं ी."
मा यव थापन सिमती िद. १९/०२/२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय १७३ नसु ार, ी साईबाबा व ी
साईनाथ या दो ही णालयांक रता िफिजओथेरिप ट, एमआरआय टेि निशयन, डायलेिसस टेि निशयन, यु
पीएमटी टेि निशयन, यु बायोमेडीकल इि वपमट इिं जिनअर व फामािस ट या पॅरामेडीकल पदांवर
कंञाटदारांमाफत नेमणक
ू ामी उमेदवारां या मुलाखती घेणते आ या हो या सदर मल
ु ाखतीतुन िनवड के ले या
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उमेदवारानं ा येक मािसक .११,०००/- मेहनताना देणबे ाबत ठरले. तसेच मा यव थापन सिमती
िद. २८/०८/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय ६६६/४ नसु ार स या कंञाटी प दतीने कंञाटदारामाफत व ११
मिहने कालावधीकरीता कायरत असले या व न याने घे यात येणा-या प रचारक/प रचारीका यांना ितमहा
.११,०००/- वेतन दे यात यावे, असे ठरले.
उपरो त कमचा-यां यितरी त बा यंञणेमाफत कायरत असले या इतर (कुशल व अकुशल)
कमचा-यांचा कामगार िवभागामाफत िकमान वेतन दराने एकिञत वेतन दे यात येत आहे.
मा यव थापन सिमती िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय १४१ नसु ार, सं थानम ये
बा यंञणेमाफत कायरत असले या कंञाटी कमचा-यांना िद. ०१ एि ल, २०१७ पासनू यां या तीिदन
वेतनावर ४० वाढ दे यात आली. तदनतं र, मा यव थापन सिमती िद. २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय
३४६ नसु ार, ी साईबाबा सं थानम ये कायरत असले या कुशल, अकुशल व सरु ा कंञाटी
कमचा-यां माणेच िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय १४१ मधील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा
व ी साईनाथ णालयातील ११ मिहने कालावधी तसेच कंञाटदारामाफत कंञाटी प दतीने कायरत असले या
टाफनस, टेि निशयन कमचा-यांना यांचे ितिदन वेतनावर ४० वेतनवाढ दे यात यावी.
मा यव थापन सिमती िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय १४१ नसु ार िदलेली वेतनवाढ
िकमान वेतन दरानसु ार देणते येत असले या वेतनावर िदलेली आहे. तर मा यव थापन सिमती
िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ३४६ नसु ार िदलेली वेतनवाढ . ११,०००/- या मािसक एकिञत
वेतनावर िदलेली आहे.
उपरो त िनणयानुसार या कमचा-यांना ११,०००/- मािसक एकिञत वेतन दे यात येत होते यांचे वेतन
१५,४००/- इतके झाले आहे.
िद. २०/०२/२०१८ रोजीचे िटपणीत नमदु के लेले अजदार यांची कुशलची मंजरु ी असनु यानसु ार
बा यंञणेमाफत कायरत अस याने यांना िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय १४१ नसु ार यांचे
ितिदन वेतनावर ४० वेतनवाढ कामगार िवभागामाफत दे यात आलेली असनु स या यांना सवसमावेशक
एकिञत िकमान वेतन . ४५५.३४ ती िदवस या दराने मिह यातील ड्यटु ीनसु ार ( ितमिहना जा तीत जा त
२६ िदवस) वेतन अदा करणेत येत होते.
आता, मा यव थापन सिमती िद. १३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ७२८/४ नसु ार, महारा
दक
ु ाने व यपारी सं था कायदा २०१७ मधील तरतुदीनसु ार कंञाटी कामगारांना ावया या सोयी सवलतीबाबत
सिमती सद य मा अॅड मोहन जयकर यांनी अ यास क न याबाबत िशफारस करावी, असे ठरले होते. सदर
िवषयावर काय ातील तरतुदी या अनषु गं ाने पु हा सिव तर चचा कर यात आली. काय ातील तरतुदीनुसार
कंञाटी कामगारांना भरपगारी सा ताहीक सु ी (Paid Weekly Off) अनु ेय अस याने कंञाटी कमचा-यांना
िद. ०१/१२/२०१८ पासनू भरपगारी सा ताहीक सु ी (Paid Weekly Off) दे यास मा यता दे यात आली.
स या ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात खालील माणे परीचारीकां या नेमणक
ू ा आहेत.
नेमणक
ू चा कार
कायम / थायी

शै िणक पाञता
जीएनएम / बीएस सी निसग

सं थान आ थापनेवर ११ मिहने कालावधीसाठी
कंञाटी प दतीने
लेबर ठे केदारामाफत कंञाटी टाफनस
शासन मंजुरीनसु ार ी साईनाथ णालयात लेबर
ठे केदारामाफत ११ मिहने कालावधीसाठी
आऊटसोस प दतीने २५+१० टाफनस
ी साईबाबा णालयात लेबर ठे केदारामाफत
११ मिहने कालावधीसाठी आऊटसोस प दतीने
६ टाफनस

जीएनएम / बीएस सी निसग

स याचे देय वेतन
पे बॅ ंड ९३००-३४८००
ेड पे ४२०० नसु ार वेतन
. ३२६७०/. १५,४००/-

जीएनएम / बीएस सी निसग
जीएनएम / बीएस सी निसग

ित िदन ५९२.३१
ित िदन ३३७.०७

जीएनएम / बीएस सी निसग

ित िदन ३२५.२४
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सन २००९ चे मजं रु आकृ तीबधं ात प रचारीकांची पदसं या स ि थती खालील माणे आहे.
हॉि पटल
मंजरु
भरलेली पदे
पदसं या
आकृ तीबंधतील शासन थायी सं थान
ठे केदारामाफत बा यंञणेमाफत ११
मंजरु ी
मंजरु ी
आ थापनेवरील कंञाटी
मिहने कालावधीसाठी
कंञाटी
प दतीने
ी साईबाबा २००
००
१०१ ०८
७७
०६
ी साईनाथ १२७
२५
६०
०२
५८
३५
एकुण
३२७
२५
१६१ १०
१३५
४१
शासन िनणय .सासिव १०१७/६२५/ . .६७/का.१६ िद. १८/१२/२०१७ अ वये िवधी व याय
िवभाग, महारा शासन यांनी ी साईनाथ णालयात बा यञं णे ारे प रचा रकांची िनयु ती कर यासाठी ी
साईबाबा सं थान िव व त यव थे या आ थापनेवर प रचा रका संवगातील ( .९३००-३४८००+४२००) २५
का पिनक पदे िनमाण क न यावर पाञ परि◌चारीकांची िनयु ती यव थापन सिमतीला करता येईल असे
कळिवले होते. यास अनसु न िद. ११/०१/२०१८ रोजीचे मंजुर िटपणीअ वये २५ का पिनक प रचारीका
पदांवर व ी साईनाथ णालयाचे आकृ तीबंधानसु ार र त असले या प रचारीकाचं े १० पदांवर अशा एकुण ३५
पाञ प रचारीकांची सेवा बा यञं णेमाफत ११ मिहने कालावधीसाठी घेणते आलेले आहेत.
ी साईबाबा हॉि पटलचे मंजरु आकृ तीबंधानसु ार र त असले या ०६ परि◌चारीकांचे पदावर ११
मिहने कालावधीसाठी बा एज सीमाफत (आऊटसोिस ारे ) घेणते आले या आहेत.
हॉि पटलसाठी मंजरु असलेला आकृ तीबंध सन २००९ चा असनु यानतं र हॉि पटलम ये न याने
वॉडसं या, बेडसं या वाढिवलेली असनु णसं याही वाढलेली आहे. याकरीता आणखी प रचारीकांची /
टाफनसची आव यकता अस याने िद. १८/१२/२०१७ रोजीचे शासनिनणयानुसार २५ प रचारीका व यावेळी
ी साईनाथ णालाचे मंजरु आकृ तीबंधानसु ार र त असले या पदावर १० प रचारीका अशा एकुण ३५
प रचारीकांची सेवा बा यञं णे ारे ११ मिहने कालावधीसाठी घेणते येत आहे.
िद. २९/०१/२०१६ रोजी मा सव च यायालय येथे रट िपटीशन (सी) नं ५२७/२०११ ेन नसस
असोिसएशन ऑफ इिं डया िव द यिु नयन ऑफ इिं डया व इ. म ये खालील माणे िनणय िदलेला आहे.
3. Upon hearing the learned counsel and going through the petition, we feel that the nurses
who are working in private hospitals and nursing homes are not being treated fairly in the
matter of their service conditions and pay.
4.
We expect that the central government will look into the grievances ventilated in
this petition, by forming a committee within four months from today. We are sure that
after examining the faotual situation, if the committee is of the view that the grievances
ventilated in the petition are correct, the committee will make its recommendations, so as
to do the needful for improvement of working conditions and pay of the nurses working in
private hospitals and nursing homes within six months from its constition, which can
ultimately be given a form of legislation by the respondent-states or by the central
government itself.
5.
We are sure that the recommendations of the committee shall be duly considered
by the central government and it shall do the needful.
6.
We do not propose to give any guidelines, as prayed for in this petition, as the
grievances are to be looked into by the committee consisting of experts.
7.
So far as the grievance, with regard to system of execution of bonds by private
hospitals and nursing homes, is concerned, the learned counsel appearing on behalf of
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Indian Nursing Council has submitted that the said system has now been abolished.
Therefore, the said grievance does not survive.
8.
With the aforesaid directions, the writ petition stands disposed of.
सदर िनणयास अनसु न िद. २४/०२/२०१६ रोजी आरो य व प रवार क याण मञं ालय, क शासन
यांनी मा सव च यायालयाचे िनणयास अनसु न सिमती थापन के ली. सदर सिमतीने खालील माणे िशफारस
के लेली आहे.
Recommendations of the committee constituted in compliance of Hon’ble Apex
Court Judgement dated 29.01.2016 in W.P.(C)527/2011, vide Ministry’s order No. Z29011/15/2013-N dated 24.02.2016.
Committee examined all the information collected from various states AIGNF and TNAI
and felt that adequate salary and basic facilities are not provided to nurses employed in
private hospitals/ nursing homes. Their pay and working condition is really pathetic and
some steps are required to be taken to uplift the standard of working conditions in respect
of nurses. After deliberations and discussions, the committee has made following
recommendations:
1.
Salary:
a.
In case of >200 bedded hospitals, salary given to private nurses should be at par
with the salary of State Govt. nurses given in the concerned State/ UT for the similar
corresponding grade.
b.
In case of >100 bedded hospitals, salary given to private nurses should not be
more than 10% less in comparison of the salary of State Govt. nurses given in the
concerned State/ UT for the similar corresponding grade.
c.
In case of 50-100 bedded hosptials, salary given to private nurses should not be
more than 25% less in comparison of the salary of State Govt nurses given in the
concerned State ? UT for the similar corresponding grade.
d.
Salary given to private nurses should not be less than Rs.20000/- pm in any case
even for <50 bedded hospitals.
2.
Working conditions:
a.
Working conditions viz. leaves, working hours, medical facilities, transporration,
accommodateion etc. given to nurses should be at per with the benefits granted to State
Govt. nurses woring in the concerned State/UTs.
3.
Steps should be taken by all States/ UTs for formulating legislation, guidelines to
be adopted for implementation of the above recommendations in case of Nurses working
in private hospitals/ institutions.
उपरो त िशफारसी आरो य व प रवार क याण मञं ालय, क शासन यांनी िद. २०/०९/२०१६ रोजी
ि वकार या असनु महारा निसग कौि सल यांनी िद. २४/११/२०१७ रोजी खालील माणे नोटीिफके शन
काढलेले आहे.
This is to bring to kind notice of all head of institution / management regarding the
judgement passed by Hon’ble Supreme Court dated 29/01/2016 in W.P©No. 527/2011
regarding the minimum salary to be paid to nurses working in private hosptials /
institutions. The ministry of health & family welfare (Nursing Section), government of
india have also issued notification dated 20th September 2016 for implementation of above
said order in all private hosptials / clinical establishments across india. So kindly refer to
the notification annexed herewith and implement the same with a view to safeguard the
interest of Nurses.
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स या उपरो त त यात नमदु के ले माणे प रचारीकां या नेमणक
ू ा करणेत आले या आहेत. साईबाबा
सं थान आ थापनेवर ११ मिहने कालावधीसाठी कायरत असले या १० प रचारीका यांनी समान काम समान
वेतन थम नेमणक
ू पासनू फरकासहीत अदा करणेबाबत व कायम करणेबाबत मा औ ोिगक यायालय,
अहमदनगर येथे त ार (यएु लपी) ४१-५०/२०१८ दाखल के लेली आहे. सदर त ारीत िद. ३०/०३/२०१९
रोजी ए झीबीट य२ु वर आदेश िदले असनु यात यांना ११ मिहने कालावधीसाठी नेमणक
ू देऊन कराराचे
नतु नीकरण करणेबाबत आदेश िदलेले आहेत.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानसु ार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ. छाननी
क न अनमु ान १)
ित िदन ३३७.०७ (३५ प रचारीकांचा स याचा वेतनदर)
२)
ित िदन ३२५.२४ (०६ प रचारीकांचा स याचा वेतनदर)
३)
ित िदन ३५७.८४ कुशल कमचा-यांचे स याचे वेतनदर
तावातील (२५+१०)३५ (साईनाथ णालय) + ०६ (साईबाबा हॉि पटल) परीचारीकांना स याचे
कुशल कमचा-यांचे वेतनदरावर (३५७.८४) ४०% वेतनवाढ िद यास खालील माणे आिथक भार राहील.
हॉि पटल सं या स याचा स याचे स याचे ४०%
४०%
ित िदन ित
ित
िदन ित महा
ितदीन मािसक कुशल
वेतनवाढ वेतनवाढ आथ क महा
एकुण
एकुण
वेतन दर वेतन
कमचा- िद यास िद यास भार
आथ क परीचारीकांचा परीचारीकांचा
दे यात
यांचे
ितदीन मािसक
भार
आथ क भार आथ क भार
येत आहे
वेतन
होणारी होणारी
वेतनवाढ वेतनवाढ
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
(५ x (६ x (६ - ३) (७-४) (२ x ८)
(२ x ९)
४०%) ४०%)
साईनाथ ३५ ३३७.०७ १०११२ ३५७.८४ ५००.९७ १५०२९ १६३.९ ४९१७ ५७३६.५
१७२०९५
णालय
साईबाबा ०६ ३२५.२४ ९७५७ ३५७.८४ ५००.९७ १५०२९ १७५.७३ ५२७२ १०५४.३८ ३१६३१.४
हॉि पटल
िवभागाचा प ट अिभ ाय- तावातील अजदार यांचा ११ मिहनेचा कालावधी संपु टात आ याने
यांना पु हा ११ मिहने कालावधीसाठी नेमणक
ू करणेबाबतचा ताव मा यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर
करणेत आलेला आहे.
उपरो त तावात नमदु के ले या ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयात कायरत
परीचारीकांची वेगवेगळी मंजरु ी असनु २५ प रचारीकांची िद. १८/१२/२०१७ रोजीचे शासन िनणयानुसार
बा यंञणे ारे का पनीक पदावर बा यंञणे ारे ११ मिहनेसाठी नेमणक
ू के लेली आहे. यानसु ार वेगवेगळे वेतन
.३३७.०७ व .३२५.२४ ितदीन दे यात येत आहे. सदर प रचारीकांना एकच स याचे कुशल कमचा-याचे
वेतनदर .३५७.८४ ितिदन िन चीत क न मा यव थापन सिमती िद. २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय
३४६ नसु ार, तावातील ११ मिहने कालावधीसाठी िद. २५/२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय १४१
मधील अटीस अधीन राहन तसेच या प रचारीकाच
ं ी गैरहजेरी १५ ट के पे ा कमी आहे अशा प रचारीकानं ा
ितिदन िनि त के ले या वेतनावर ४०% वेतनवाढ देता येईल व मा यव थापन सिमतीचे िद. १३/१२/२०१८
रोजीचे सभेतील िनणय ७२८(४) नसु ार पगारी आठवडा सु ी देता येईल, असे न मत आहे.
तरी, उपरो त ११ मिहने कालावधीसाठी आऊटसोस प दतीने कायरत असलेले परीचारीकाचं े
िद.०२/०५/२०१९ व िद. ०४/०५/२०१९ रोजीचे अजावर िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणया तव सादर.
िनणय .३३५ यावर सिव तर चचा होऊन, ततु करणी कायदेशीर बाब ची तपासणी क न११ मिहने कालावधीसाठी
आऊटसोस प दतीने कायरत असलेले परीचारीकानं ा स या ितिदनी दे यात येत असले या वेतनावर ४०%
वेतनवाढ व यव थापन सिमतीचे िद.१३.१२.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .७२८(४) नसु ार पगारी सु ी
दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२४
ताव-

मा.औ ोिगक यायालय,अहमदनगर यांचे िद.३०.०३.२०१९ रोजीचे आदेशास अनसु न ११ मिहने
कालावधीकरीता याआधी नेमणक
ू ा के ले या प रचारीकांकडून न याने करारनामा क न घेणबे ाबत.
अिधिनयम कलम २००४ तरतदु – कलम १३(४) मधील सिमतीस सं थान िव व त यव थेचा कारभार
काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा वये ितची कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक
वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां यित र त) व कमचा-याची नेमणक
ू करता येईल.
परंतु या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे यात येत
असेल िकंवा ावयाचे असेल, अशा कोण याही अिधका-यांची िकंवा कमचा-याची नेमणक
ू , सिमतीकडून, असे
पद रा य शासनाने मा य के ले या कमचारी आकृ तीबंधानसु ार मजं ूर कर यात येईपयत के ली जाणार नाही.
आकृ तीबंधातील अटी-शत . ३ –“सदर पदांवर न याने िनयु ती करताना सिमतीनेसदर पदाची आव यकता व
अहता याबाबत िव तृत िस ी देऊन सदर पदांवर पधा मक परी ा घेऊन िनयु ती करावी.”तसेच अट शत .
८ म ये “सिमतीने श यतो आकृ तीबंधातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी जेणक
े न
यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही” असे नमदु आहे.
मंजरु आकृ तीबंधाम ये, कंञाटी प दतीने भरावयाची पदे ११ मिह यां या कराराने भरावी व कराराचे
दरवष नतु नीकरण करावे असे नमदु आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव .–
१) मा यव थापन सिमती िद. ०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय १०४९.
याकरीता यव थापन सिमतीचे उपा य मा. ी चं शेखर कदम यांचे अ य तेखाली सिमती सद य
मा. ी भाऊसाहेब वाकचौरे व मा ी ताप भोसले यांची सिमती तयार करणेत आली. या सिमतीने तािवत
प रचारक/ प रचारीकांना मदु तवाढ देणे यो य होईल का, याची शहािनशा क न याचा अहवाल यव थापन
सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.
२) मा यव थापन सिमती िद. ०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय १२८.
तावास मा यता दे यात आली.
३) मा यव थापन सिमती िद. ०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय १३९.
िदनांक ०२/०२/२०१८ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा सद यांना सभेत परु िव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ त वाचनू कायम करत
असताना खालील माणे दु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.
(१) िनणय . १२८यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो त तावास मा यता दे यात आली
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
तािवत ११ प रचारक/ प रचारीकानं ा स या . १५,४००/- माञ ितमहा एकिञत वेतनावर
बा यञ
ू दे यात यावी. याचबरोबर सदरह प रचारक / प रचारीका यांना पवु माणे ११ मिहने
ं णे ारे नेमणक
कालावधीसाठी नेमणक
े ामी शासनाचे मागदशन घे यासाठी ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
ू देणक
४) मा यव थापन सिमती िद. ०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय २२५ (२५).
ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलम ये ११-११ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प दतीने कायरत
असले या ११ प रचारक / प रचारीका यांना िदनाक
ं ०२.०२.२०१८ रोजीचे यव थापन सिमती सभेतील िनणय
१२८ अ वये बा यंञणे ारे नेमणक
ू देणबे ाबत ठरलेले आहे. परंतु आता, या शासन िनणयाचे अनश
ु ंगाने
िनणय १२८ घे यात आला, या शासन िनणयास थिगती िमळालेली आहे. यामळ
ु े सदरह प रचारक /
प रचारीका यांना पुव माणेच ११ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प दतीने नेमणक
ू दे यात यावी, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
तावना- ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात ११ मिहने कालावधीसाठी
ता परु या नेमणक
ू ा िदले या प रचारक / प रचारीकांचा नेमणक
ू कालावधी िडसबर २०१७ ते जुन २०१८ या
कालावधीत ट या-ट याने सपं ु टात येत अस याने यांना पु हा न याने ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा
आरि त वगासाठी उमेदवार उपल ध होईपावेतो यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत ता परु या व पात नेमणक
ू ा
देणबे ाबत िनणय घेणक
े रीता ताव िद. ०८/१२/२०१७ रोजीचे मा यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेत
आला होता यावर िनणय १०४९ नसु ार, याकरीता यव थापन सिमतीचे उपा य मा. ी चं शेखर कदम
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यांचे अ य तेखाली सिमती सद य मा. ी भाऊसाहेब वाकचौरे व मा ी ताप भोसले याचं ी सिमती तयार
करणेत आली. या सिमतीने तािवत प रचारक/ प रचारीकानं ा मदु तवाढ देणे यो य होईल का, याची शहािनशा
क न याचा अहवाल यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.
तावातील नमदु ११ मिहने कालावधीकरीता कायरत प रचारीका यांनी िद. १९/०१/२०१८ रोजीचे
पञा वये, आपण सािं गत या माणे आ ही आमची कोट के स मागे घेतलेली असनु के स withdrawal copy
सोबत जोडत आहेात. तरी आ हाला ११ मिहने ेकनतं र पु हा duty Rejoin क न घे यात यावे, असे कळिवले
होते.
तदनतं र, मा यव थापन सिमती िद. ०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय १२८ अ वये तावास
मा यता दे यात आली.
तदनतं र मा यव थापन सिमती िद. ०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय १३९ अ वये, िदनांक
०२/०२/२०१८ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव मा सद यांना सभेत
परु िव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ त वाचनू कायम करत असताना खालील माणे
दु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.
(१) िनणय . १२८- यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो त तावास मा यता दे यात आली
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
तािवत ११ प रचारक/ प रचारीकांना स या . १५,४००/- माञ ितमहा एकिञत वेतनावर
बा यंञणे ारे नेमणक
ू दे यात यावी. याचबरोबर सदरह प रचारक / प रचारीका यांना पवु माणे ११ मिहने
कालावधीसाठी नेमणक
े ामी शासनाचे मागदशन घे यासाठी ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
ू देणक
तदनतं र, मा यव थापन सिमती िद. ०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय २२५ (२५) अ वये, ी
साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलम ये ११-११ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प दतीने कायरत असले या ११
प रचारक / प रचारीका यांना िदनांक ०२.०२.२०१८ रोजीचे यव थापन सिमती सभेतील िनणय १२८ अ वये
बा यंञणे ारे नेमणक
ू देणबे ाबत ठरलेले आहे. परंतु आता, या शासन िनणयाचे अनश
ु ंगाने िनणय १२८
घे यात आला, या शासन िनणयास थिगती िमळालेली आहे. यामळ
ु े सदरह प रचारक / प रचारीका यांना
पवु माणेच ११ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प दतीने नेमणक
ू दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
उपरो त िनणयास अनसु न खालील परीचारीकां या ११ महि◌ने कालावधीसाठी नेमणक
ू ा करणेत
आलेलया
् आहेत. नेमणक
ू देतेवेळी यांचेकडून अॅफ डे हीट भ न घेतलेले आहे.
अ नाव
नेमणक
११ मिहने नेमणक
ू तारीख हजर तारीख
ू
नं
सपं ु टात येत अस याची
तारीख
०१ ०२
०३
०४
०५
१
कु मिनषा ि टफन आवारे
०१/०५/२०१८ ०३/०५/२०१८ ०२/०४/२०१९
२ कु आशमु ती संपत सदाफुले
०१/०५/२०१८ --------------३
ीमती वैशाली भगवान ०१/०५/२०१८ ०३/०५/२०१८ ०२/०४/२०१९
महागडे
४
ी आिशष शरद सयु वश
०१/०५/२०१८ ०३/०५/२०१८ ०२/०४/२०१९
ं ी
५ सौ आशा रमेश जगताप
०१/०५/२०१८ ०३/०५/२०१८ ०२/०४/२०१९
६
कु ितमा रामचं कोळगे
०१/०५/२०१८ ०३/०५/२०१८ ०२/०४/२०१९
७
ी राहल काश आहोळ
०१/०५/२०१८ ०३/०५/२०१८ ०२/०४/२०१९
८ कु ाज ता िदपक जाधव
०१/०५/२०१८ ०३/०५/२०१८ ०२/०४/२०१९
९
ीमती कावेरी सदु ाम ह के
०१/०५/२०१८ ०३/०५/२०१८ ०२/०४/२०१९
१० सौ थ िनलेश ीवा तव
०१/०५/२०१८ ०३/०५/२०१८ ०२/०४/२०१९
११ कु किवता योसेफ पडं ीत
०१/०५/२०१८ ०५/०५/२०१८ ०४/०४/२०१९
उपरो त प रचारीकांपैक कु आशमु ती सपं त सदाफुले ा नेमणक
ू आदेशातील अटी-शत नसु ार १५
िदवसाचे आत कामावर हजर न झा याने यांचा नेमणक
ू आदेश संपु टात आलेला आहे. तदनंतर यांनी कामावर
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हजर क न घेणसे ाठी सं थानिवरोधात औ ोिगक यायालय अहमदनगर येथे कोटके स दाखल के लेली असनु सदर
के सचे कामकाज सं थानमाफत अॅड अशोक पाटील हे पहात आहे.
उपरो त परीचारक / परीचारीका याच
ू कालावधी सपं ु टात येत अस याने यांचे
ं ा ११ मिहने नेमणक
कामकाजाबाबतचा अहवाल वै क य सचं ालक व वै क य अिध ीका यांनी िद. ०४/०१/२०१९ व िद.
०७/०३/२०१९ रोजीचे पञा वये खालील माणे कळिवलेला आहे.
अ.नं नाव
अहवाल
१
कु मिनषा ि टफन आवारे
यांची वतणक
ु ही चांगली असनु ते हकूमा माणे कामे करीत आहेत. यांची
कामकाज समाधानकारक आहेत.
२
ीमती वैशाली भगवान यांची वतणक
ु ही चांगली असनु ते हकूमा माणे कामे करीत आहेत. यांची
महागडे
कामकाज समाधानकारक आहेत.
३
ी आिशष शरद सयु वश
यांची वतणक
ु ही चागं ली असनु ते हकूमा माणे कामे करीत आहेत. यांची
ं ी
कामकाज समाधानकारक आहेत.
४
सौ आशा रमेश जगताप
यांची वतणक
ु ही चागं ली असनु ते हकूमा माणे कामे करीत आहेत. यांची
कामकाज समाधानकारक आहेत.
५
कु ितमा रामचं कोळगे
यांची वतवणक
ु चांगली असनु ते हकूमा माणे कामे करतात. यांचे बाबत
काहीही करणे चालु अथवा तावीत नाही. यांना िनयमा माणे मदु तवाढ
देणसे हरकत नाही.
६
ी राहल काश आहोळ
यांची वतणक
ु ही चांगली असनु ते हकूमा माणे कामे करीत आहेत. यांची
कामकाज समाधानकारक आहेत.
७
कु ाज ता िदपक जाधव
यांची वतणक
ु ही चांगली असनु ते हकूमा माणे कामे करीत आहेत. यांची
कामकाज समाधानकारक आहेत.
८
ीमती कावेरी सदु ाम ह के यांची वतवणक
ु चागं ली असनु ते हकूमा माणे कामे करतात. यांचे बाबत
काहीही करणे चालु अथवा तावीत नाही. यांना िनयमा माणे मदु तवाढ
देणसे हरकत नाही.
९
सौ थ िनलेश ीवा तव
यांची वतणक
ु ही चागं ली असनु ते हकूमा माणे कामे करीत आहेत. यांची
कामकाज समाधानकारक आहेत.
१० कु किवता योसेफ पंडीत
यांची वतणक
ु ही चांगली असनु ते हकूमा माणे कामे करीत आहेत. यांची
कामकाज समाधानकारक आहेत.

अ
नं

०१
१
२

ी साईबाबा सं थान णालयाकरीता सन २००९ चे मंजरु आकृ तीबंधानसु ार प रचारक / प रचारीका
ची मंजुर पदसं या व स ि थती खालील माणे आहे.
णालय

मंजुर पदे
थायी कंञाटी का पिनक
पदे
(११
मिहनेसाठी)
०२
०३
०४
०५
साईबाबा १६० ४०
००
साईनाथ
१०२ २५
२५
एकूण २६२ ६५
२५

एकुण

०६
२००
१५२
३५२

भरलेली पदे
थायी अ थायी का पिनक आऊटसो
(११
पदे ११ िसग/
मिहने) मिहनेसाठी बा यञ
ं
णे ारे
०७
०८
०९
१०
१०१ ०८
००
८४
५२
०२
२५
५८
१५३ १०
२५
१४२

एकुण

११
१९३
१३७
३३०

उपरो त १० अ थायी (११ मिहने कालावधीसाठी) प रचारक / प रचारीका यांनी सं थानिवरोधात
त ार यएु लपी मांक ४१-५०/२०१८ औ ािगक यायालय, अहमदनगर येथे दाखल के लेली असनु सदर के सचे
कामकाज सं थानमाफत अॅड अशोक पाटील, अहमदनगर हे पहात आहेत.
सदर कोट के सम ये प रचारक/प रचारीका यानं ी खालील माणे मागणी के लेली आहे.
मा. यायालयास त ारदारातफ न ाथना क ,
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अ)

जाब देणार यानं ी त ादाराबाबत त ारीत नमदु के ले या अनचु ीत कामगार थांचा अवलबं के याचे
जाहीर क न या बेकायदेशीर अयो य असनु या र कर याचे आदेश जाब देणार यांना हावेत.
ब)
त ारदारास समान कामास समान मोबदला त वाने थम नेमणक
ू पासनु िदलेले वेतन व देय वेतन व
फायदे फरकासहीत अदा कर याचे आदेश जाब देणार यानं ा हावेत.
क)
त ारदारास थम नेमणक
ु पासनु िकंवा २४० िदवस सेवेपासनु िकंवा यो य या काळापासनु प रचारीका
हणनू कायम क न सव फायदे फरकासहीत अदा कर याचे आदेश जाब देणार यांना हावेत.
ड)
त ारदारास स याचे नेमणक
ु प देताना घे यात आलेला करार हा बेकायदेशीर अस याचे जाहीर करावे.
इ)
सोबत या अतं रीम आदेश अजातील बाबी कायम हा यात.
ई)
इतर यो य ते यायोिचत आदेश त ारदारा या बाजुने हावेत.
तसेच यांनी अतं रीम आदेशा तव अज सादर के ला असनु यात यांनी खालील माणे मागणी के लेली
आहे.
अ)
त ारी या सनु ावणी या काळात त ारदारास सेवेतनू कमी न कर यािवषयक आदेश, सेवेत ठे व याचे
आदेश जाब देणार यांना हावेत.
ब)
त ारदारास समान कामास समान मोबदला त वाने कायम प रचा रका माणे मळ
ु वेतन, ेड पे आिण
इतर वेतन दे याचे आदेश जाब देणार यानं ा हावेत.
क)
त ारीचे कामकाज त ारीचे व प पाहाता वरीत पणु कर यािवषयक आदेश हावेत.
ड)
इतर यो य ते यायोिचत आदेश त ारदारा या बाजुने हावेत.
यावर मा. औ ोिगक यायालय, अहमदनगर यांनी िद. १८/०६/२०१८ रोजी खालील माणे आदेश
िदले आहेत.
Perused the applications for dispensing with the notice Under Rule 115 and other
papers. Heard Mr. Modgekar Advocate. The Complainants are stated to be in the
employment for years and were services are likely to be terminated. Issue show cause
notice returnable on 22-06-2018. Till then only the services of the complainants was not
be terminated except by following due process of law.
उपरो त तावातील प रचारीकाचं ा ११ मिहने नेमणक
ू चा कालावधी तंभ ५ म ये दशिवले या
तारखेअखेर सपं ु टात येत आहे. तथािप यांनी सं थानिवरोधात त ार यएु लपी माक
ं ४१-५०/२०१८ औ ािगक
यायालय, अहमदनगर येथे दाखल के लेली असनु सदर के सचे कामकाज सं थानमाफत अॅड अशोक पाटील,
अहमदनगर हे पहात अस याने उपरो त प रचारीकाच
ू करावी िकंवा
ं ी पु हा ११ मिहने कालावधीसाठी नेमणक
कसे ? याबाबत अॅड अशोक पाटील याच
ं े जा.नं.एसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/३६९२/२०१९ िद.
१९/०३/२०१९ पञा वये कायदेिशर अिभ ाय मागिवणेत आले आहे. माञ अ ापपावेतो अिभ ाय ा त झालेले
नाही.
तदनतं र, उपरो त प रचारीका यांनी मा औ ोिगक यायालय अहमदनगर येथे दाखल के ले या त ार
यएु लपी ४१/२०१८ ते ५०/२०१८ यावर मा यायालयाने िद. ३०/०३/२०१९ रोजी EXH U2 वर
खालील माणे आदेश िदलेला आहे.
1.
Application Exh.U-2 is partly allowed.
2.
Respondent is directed not to terminate service of complainant without following
due process of law till disposal of complaint.
3.
Respondent is directed to Renew contractual agreement of complainant strictly as
per rules and regularations of Government Resolution dated 7 August 2009 till disposal of
main complaint.
ाज ता जाधव व इ. ९ यांनी िद. २३/०४/२०१९ रोजीचे अजा वये, मा यायालयाने िद.
३०/०३/२०१९ या अतं रीम आदेशाने आम या सेवा कमी क नये आमचे सेवा करार नतु नीकरण करावे असे
आदेश िदनांक ३०/०३/२०१९ चे के ले. आ हास िद. ३/४/२०१९ ते ०६/०४/२०१९ या काळात वारंवार िवनं या
क नही काम िदलेले नाही. मा यायालयाचे आदेश पाहाता आम या सेवा सलग धरा यात आ हास वरील
काळाचे वेतन माहे एि ल २०१९ या वेतनातुन अदा हावेत ही िवनतं ी. असे कळिवले आहे.
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सं थान अिधिनयम/ठराव यानसु ार छाननी, शासन िनदश, तांिञक, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनमु ान- ित कमचारी एकिञत मािसक वेतन . १५,४००/- या माणे . १,५४,०००/-.
िवभागाचा अिभ ाय- शासन िनणय सासिं व-२००९/४३३/(३७/०९) का. सोळा िद. ०७/०८/२००९
म ये कंञाटी प दतीने भरावयाची पदे ११ मिहनेचे कराराने भरावी व कराराचे दरवष नतु नीकरण करावे असे नमदु
आहे.
तरी, तावातील नमदु प रचारीकांचा ११ मिहने नेमणक
ू चा कालावधी ( तंभ ५ म ये दशिवले या
तारखेअखेर) संपु टात आ यापासनु ०४ िदवस ेक देऊन मा औ ोिगक यायालय अहमदनगर यांचे
िद. ३०/०३/२०१९ रोजीचे आदेशास अनसु न ११ मिहने कालावधीकरीता याआधी नेमणक
ू ा के ले या
प रचारीकांकडून िद. ०७/०८/२००९ रोजीचे शासनिनणयाम ये नमदु के लेनसु ार कराराचे नतु नीकरण करणेबाबत
िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .३३६ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावात नमदु प रचारीकांचा ११ मिहने नेमणक
ू चा कालावधी संपु टात
आ यापासनु ०४ िदवस ेक देऊन मा औ ोिगक यायालय अहमदनगर यांचे िद.३०/०३/२०१९ रोजीचे
आदेशास अनुस न ११ मिहने कालावधीकरीता याआधी नेमणक
ू ा के ले या प रचारीकांकडून
िद.०७/०८/२००९ रोजीचे शासन िनणयाम ये नमदु के लेनसु ार कराराचे नतु नीकरण करणेस मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२५
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये मे-२०१९ मिह यात वै िकय िबलात दे यात आलेली
सवलत र कम .९४,५९,१६२/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलम ये गरीब व गरजु णांना वै िकय िबलात सवलत दे या संबंिधत मा. य.स.िनणय
.५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आहे. वै िकय िबलात सवलत दे याचे अिधकार
उप.वै.सचं ालक/वै.संचालक यांना दे यात आलेले आहेत यांचे गैर हजेरीत वै. शासक/जनसपं क अिधकारी यांना
अिधकार सपु तु कर यात येऊन णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे यात येते.
सोशल वकर हे णांची आिथक प र थीती जाणनू घेतात व आव यक कागदप ांसह सवलत मंजरु ी
करीता तावीत करतात.अशा कारे हॉि पटलम ये वै िकय िबलात सवलत दे याकरीता वतं िवभाग कायरत
आहे. िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ वये येक मिह यात दे यात आले या वै िकय सवलतीस
मा.कायकारी अिधकारी याचं ी मा यता घे यात येऊन आिथक वषा या शेवटी एकि त अहवाल मा. य.स.चे सभे
समोर न द घे यासाठी सादर कर यात यावा असे ठरले आहे. माहे स टबर २०१७ म ये दे यात आले या वै िकय
सवलतीस मा यतेचे तावावर मा. मु य कायकारी अिधकारी यानं ी दर महा मा. य.सिमती सभेसमोर सादर
कर यास शेरा िदला आहे. या माणे माहे मे २०१९ म ये ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी ण १६,३६० व
१,०८५ आयपीडी णांपैक ३,९०९ओपीडी व ५७६ आयपीडी णांना वै िकय िबलात एकुण
.८८,८५,४१२/- इतक सवलत दे यात आली व ी साईनाथ र तपेढीम ये गरीब व गरजु णांना वै क य
िबलात सवलत दे या सबं ंधीत मा. य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत झाला आहे,
जा.न.ं एसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सेल
आजारा या णांना मोफत र त देणबे ाबत िटपणी माणे एकुण ३८९ णाना र कम .५,७३,७५०/- इतक
मोफत/सवलत दे यात आली आहे. सवलत/मोफतचे िववरण खालील माणे(अ)
ी साईबाबा हॉि पटल
लाभाथ
िबलापोटी
िबलात िदलेली
णांची गटवारी
एकुण िबल र कम
अ.नं.
सं या
िमळालेली र कम सवलत
गरीब/दा र य रे षेखालील
णांना
१
१९३
१८,३३,३६०/१८,३३,३६०/िदलेली सवलत र कम
आिथक टया दबु ल घटकातील
२
४४४
३०,११,५३९/१३,१२,१५६/१६,९९,३८३/णांना िदलेली सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली
३
६
१४,१५०/१४,१५०/सवलत र कम
४
कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई ७४९
४६,९५,१९६/३०,१७,९२३/१६,७७,२७३/-
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५
६

भ त, सा वी क या कुमारी,
डायलेिसस, िहमोिफलीया,
पोशन आरे ा ययोजना इ.
महा मा फुले आरो या योजना
योजना आयपीडी णांना
सवलत
महा मा फुले आरो या योजना
णांना िदलेली सवलत
एकुण

आ म,
शालेय
आरो य
िदलेली २५४
ओपीडी

१,२१,२२,७०१/- १,०४,५६,८७०/- १६,६५,८३१/-

२,८३९

१९,९५,४१५/-

-

१९,९५,४१५/-

४,४८५

२,३६,७२,३६१/- १,४७,८६,९४९/- ८८,८५,४१२/-

(ब) ी साईनाथ र तपेढी
अ.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९

लाभाथ
सं या
थॅलॅिसिमया
४६
िहमोिफलीया
१
िसकल सेल अॅनमे ीया ि
०
ि डन बाय एमएडी/एमएस
५
हॉलटं री लड डोनेशन ि
४९
महा मा फुले आरो या योजना
१४२
सं थान ए लॉयी ि
६
कॉ ट ए लॉयी ि
२
ी साईनाथ हॉि पटल ि
१३८
एकुण ३८९
एकुण अ+ब ४,८७४
णांची गटवारी

एकुण िबल र कम
५९,६००/२,४००/८,८००/५,४००/३,०६,१५०/९,२००/१,८००/१,८०,४००/५,७३,७५०/२,४२,४६,१११/-

िबलापोटी
िमळालेली र कम
१,४७,८६,९४९/-

िबलात िदलेली
सवलत
५९,६००/२,४००/८,८००/५,४००/३,०६,१५०/९,२००/१,८००/१,८०,४००/५,७३,७५०/९४,५९,१६२/-

ताव- उपरो त माणे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीम येमे २०१९म ये वै िकय
िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प दतीने दे यात आलेली सवलत र कम .९४,५९,१६२/- ची न द
घेऊन िदले या सवलतीस मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .३३७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीम ये माहे मे-२०१९ म ये वै िकय
िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प दतीने दे यात आलेली सवलत र कम .९४,५९,१६२/- मा ची
न द घे यात येऊन यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२६
सं थान कमचारी व यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम .८,७२,४६१/- मा आदा
करणेस मंजरु ी िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद –
यव थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.
२) मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ वये . २०,०००/- पयत मा.
कायकारी अिधकारी यांचे अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने
अदा करावी.
ा तािवक – खालील सं थान कमचा-यांची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं यामळ
ु े .
२०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
पढु ील त यात नमदु के ले या कमचा-यांचे िबले परतावा िमळणेबाबत िवनतं ी अज
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कमचा-याचे नाव

आजाराचे नाव

डॉ टरांचे
नाव

णालयाचे नाव

एकूण मागणी एकूण
र कम
र कम

चालु
आिथक
वषात
देय
यापवु
अदा
के लेली
र कम

अ. सं थान णालयात उपचार घेतलेले डांगे राज साहेबराव
मल
डॉ. जाधवर
ी साईबाबा १५०१५.०० १५०१५.०० ००.००
ु गा Noonas
१ िवभाग- िवदयतु
Syndromeज मजात
हॉि पटल
हददा-तारतं ी
िवसंगती
अ एकुण र कम .
५०१५.००
१५०१५.००
ब. सं थान णालयात उपचार न झा याने सं थान मा य यादीत रे फर के लेले२ वा मीक बाबरु ाव धरम वत: Cardiac
डॉ.संिदप
बी
हॉल २३३७३१.०० २३३०३१.०० ००.००
िवभाग- सी.सी.िट ही
MRI,SOS,CRT
देवरे
ि लिनक पणु े
हददा-मदतनीस
PTCD/CABG
हदयश ि या
३ सरु े खा राजू गायकवाड
सासु ARI,
डॉ. जाधवर
बी
हॉल ३५१९७६.०० ३३५४८३.०० ००.००
िवभाग-साईनाथ णालय
PneumonitisLung
ि लिनक पणु े
हददा-प रचा रका
malignancy
िकडनी संदभात तसेच
फुफुसाचा ककरोग
उपचार
ब एकुण र कम . ५८५७०७.०० ५६८५१४.००
क. सं थान मा य यादीत बाहेरील हॉि पटलम ये उपचार घेतलेले परं तु रे फर न के लेले िनकडी या सगं ी उपचार घेतलेले
४

योती पौलस येवले
िवभाग-साईबाबा हॉि पटल
हददा-प रचा रका

वत:

Pain in abdomen डॉ.िनितन पै
pricking pain &
severeDysmenorr
hoeaित उदर वेदना

बॉ बे
६७०८५.००
हॉि पटल मबंु ई

६७०८५.००

००.००

क एकुण र कम . ६७०८५.०० ६७०८५.००
ड. सं थान णालयात उपचार न घेतलेल,े रे फर न के लेले िनकडी या संगी, खाजगी णालयात उपचार घेतलेले
५ परदेशी िनता िहरामण
सासु
HTN
/MI डॉ.मनोज
मॅ नम
हट २८२६४९.०० २२१८४७.०० ००.००
िवभाग-इिं लश िमडीयम
Angioplasty
चोपडा
इिं टीयटु
कुल
उ च र तदाब
नािसक
हददा-स.िशि का
हदयश ि या
ड एकुण र कम . २८२६४९.०० २२१८४७.००
अ +ब +क +ड एकुण र कम . ९५०४५६.०० ८७२४६१.००
सदर िबलांची सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये छाननी के ली असनू देय
होणारी एकूण र कम .८,७२,४६१/-इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असनु तसेच णांना सं थान मा य
यादीतील हॉि पटलम ये पढु ील उपचाराकरीता पाठिव यात आले व उपचार घेतले आहेत.तसेच काही
िनकडी या सगं ी खाजगी णालयात उपचार घेतलेले आहेत. सबब सदर र कम अदा कर यास हरकत
नाही,असे मत आहे.
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ताव– उपरो त ०५ कमचारी/कमचा-यांवर अवलंिबत य ती यांचे वै क य िबलाचा परतावा र कम
.८,७२,४६१/- मा अदा कर यास मा यता असावी.
िनणय .३३८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावात नमदु के ले या कमचा यांनी सादर के ले या बीलांची वै क य
देखभाल िनयमावली सन-१९९९ अ वये छाननी के ली असनू , याच
ु े
ं ी स यता पडताळनू पािहलेली अस यामळ
उपरो ०५ कमचा यांना देय असलेली र कम .८,७२,४६१/- मा यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२७
डॉ.िकरण रामकृ ण गोरे, जनरल सजन, ी साईबाबा हॉि पटल यांचे गैरिश तवतनाबाबत चौकशी अिधकारी
यांनी िद.०१.०५.२०१९ रोजी सादर के ले या िन कष अहवाल व िनलंबन भ याबाबत.
तावडॉ. िकरण रामकृ ण गोरे हे ी साईबाबा हॉि पटल येथे सहा यक स लागार हणनू कायरत आहेत. डॉ.
गोरे यांचे िव द खालील माणे त ारी आ याने यांची खातेिनहाय चौकशी कामी िद. २३/१२/२०१३ रोजीचे
आरोपपञ देणते आले आहे.
१. डॉ. गोरे यांचे िव द डॉ. अिनल िव लराव घरटे, अपघात क वै क य अिधकारी यांचा िद.
२७/०६/२०१३ रोजीचा त ार अज इकडील कायालयात दाखल झाला आहे.
२. ी. शेख अकबर कालुभाई, म.ु पो. ता. राहाता िज. अहमदनगर यांचा िद. ११/१०/२०१३ रोजीचा
त ार अज इकडील कायालयात दाखल के लेला आहे.
३. वै क य अिध क, ी साईनाथ णालय, िशड व वै क य संचालक, ी साईबाबा सं थान
णालये यांनी िद. १०/१०/२०१३ रोजीचे सयं ु िनवेदन सादर के लेले आहे. यात असे हटले आहे क , माहे
जूलै २०१३ ते स टबर २०१३ या कालावधीत डॉ. गोरे, जनरल सजन, ी साईबाबा हॉि पटल खाजगी ॅ टीस
करत अस याचे णाचे नातेवाईकांकडून त डी व पात मािहती दे यात आलेली आहे.
४. वै क य सचं ालक, ी साईबाबा सं थान णालये यांचे िद. २०/११/२०१३ रोजीचे िनवेदन आले
आहे क , िद. २०/११/२०१३ रोजीचे पु यनगरी दैिनक वतमान प ामधील बातमी व न असे िनदशनास येते क ,
डॉ. गोरे, जनरल सजन, ी साईबाबा हॉि पटल हे राहाता येथे खाजगी वै क य ॅ टीस करत आहेत.
अशा कारे व र ां या कायदेशीर व वाजवी हकुमांचे जाणनू -बुजून उ ामपणा करणे िकंवा पालन न
करणे, सं थान सेवेशी अ ामािणकपणा करणे, अ थापनेत लागू असले या िनयमाचं ा नेहमी-नेहमी भगं करणे,
सं थानने िदले या सचु नाचं े व िनयमाच
ं े भगं करणे, यवसाय रोध भ ा िमळणेसाठी खोटे ित ाप दाखल क न
सं थान शासन व यव थापन याच
ू क न, फसवणक
ू करणे ही डॉ. गोरे याचं ी कृ ये थायी आदेशाचे
ं ी िदशाभल
कलम 24 (ए), (डी), (एच), (एन) नसु ार गभं ीर व पाची गैरवतने ठरतात. ती गैरकृ ये डॉ. गोरे यानं ी के लेली
असलेमळ
ु े यांचेवर दी इडं ि यल ए लॉयमट ( टॅड ग ऑडस) ॲ ट 1946 नसु ार बॉ बे इडं ि यल ए लॉयमट
( टॅड ग ऑडस) स, 1959 नसु ार सदं भ . 01 नसु ार आरोपप दे यात आले आहे. सदरची चौकशी
करणेकामी ॲड. बी. वाय. काळवाघे, कोपरगाव यांची िद. २३/१२/२०१३ चे आदेशाने नेमणक
ू कर यात आली
आहे.
दर यान या काळात िद. १७/१२/२०१४ रोजीचे आदेशा वये डॉ. गोरे यांचा यवसाय रोध भ ा बंद
कर यात आला आहे. यानतं र डॉ. िकरण रामकृ ण गोरे यांनी खालील माणे गैरिश त वतन के लेले आहे. डॉ. गोरे
यांना सं थान सेवते ून िद. १४/०६/२०१६ रोजीचे आदेशा वये िद. १४/०६/२०१६ पासनु सं थान सेवेतून
सेवािनलंबीत कर यात आले. डॉ. गोरे यांना सेवािनलंबीत क न बॉ बे इडं ीयल ए लॉयमट ( टँड ग ऑडस)
स 1959 चे कलम 25(5-ए) अ वये, (1) पिह या 90 िदवसांसाठी पगाराचे 1/2 (िन मा), (2) न वद
िदवसांहन अिधक ते 180 िदवसांसाठी पगारा या 3/4 (पाऊणपट) व (3) 180 िदवसांहन अिधक ते खातेचौकशी
पणु होऊन िनणय होईपयत पगाराचे 100 ट के (पणु ) इतका िनवाह भ ा (गजु राण भ ा) देणबे ाबत आदेश पारीत
कर यात आला. सदरचे गैरिश त वतनाबाबत डॉ. गोरे यांनी खालील माणे गैरिश त वतन के याने यांना िद.
०६/०८/२०१६ रोजीचे परु वणी आरोपप देणते आले.
१. डॉ. गोरे हे िद. १८/१२/२०१५ ते २१/१२/२०१५ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय
गैरहजर राहीलेत. यामळ
ु े णालयात णांची गैरसोय व णांचे हाल झाले. तसेच या कालावधीत डॉ. गोरे यांनी
हजेरी म टरवर वा री के लेली आहे.
२. डॉ. गोरे यांचेिव द ी ग गे उ म मारे ातराव रा.पोहे टाकळी, ता.पाथरी, िज.परभणी यांनी िद.
०१/०२/२०१६ रोजी यांचे िवषयी त ार अज िदलेला आहे.
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३. िद. ०८/०२/२०१६ या िदवशी वै क य सच
ं ालक व वै क य शासक यांनी राऊंड घेतला असता
असे िनदशनास आले क , ते OPD म ये उिशरा आ याने णांची तपासणी वेळेवर झालेली नाही व णांना
यांची वाट पहावी लागली.
४. िद. ०४/०३/२०१६, िद. ११/०३/२०१६, १८/०३/२०१६, २५/०३/२०१६, ०१/०४/२०१६ व िद.
०८/०४/२०१६ या तारखेस वेळेत डयटु ीवर आलेले नाहीत. असे िनदशनास आले आहे क , ते OPD म ये न
आ याने णांची तपासणी वेळेवर झालेली नाही व णांना यांची वाट पहावी लागली, णांना बराच वेळ
ताटकळत उभे राहावे लागले.
५. डॉ. गोरे हे िद. ०१/०३/२०१६ ते िद. ०३/०३/२०१६, िद. ०५/०३/२०१६ ते िद. ०९/०३/२०१६,
िद. १०/०३/२०१६, िद. १२/०३/२०१६ ते िद. १७/०३/२०१६, िद. १९/०३/२०१६, िद. २१/०३/२०१६ ते िद.
२४/०३/२०१६, िद. २६/०३/२०१६, िद. ३०/०३/२०१६ व िद. ३१/०३/२०१६ असे एकूण २३ िदवस डयटु ीवर
आले नाहीत परंतू यांनी हजेरी म टरवर वरील िदवशी सु दा हजर असलेबाबत वा री के लेली आहे.
अ) डॉ. िकरण रामकृ ण गोरे यांचे खातेिनहाय चौकशीम ये चौकशी अिधकारी यांनी िद.
०१/०५/२०१९ रोजीचे चौकशी अहवालात मळ
ु आरोपपञाबाबत खालील माणे िन कष िदलेला आहे १)
डॉ. ी. िकरण रामकृ ण गोरे दोषी नाहीत.
२)
डॉ. िकरण रामकृ ण गोरे यांनी इडं ीयल ए लॉयमट ( टॅिडंग ऑडर) अॅ ट १९४६ थायी
आदेशाचे कलम २४ (ए), २४ (डी), २४ (एच), २४ (एन) चा भंग के लेला नाही.
परु वणी आरोपपञाबाबत चौकशी अिधकारी यांनी खालील माणे िन कष िदले आहे.
१)
मु ा न.ं ०१ वगळता मु ा नं. ०२ ते ०५ यातील डॉ. गोरे यांचेिव चे आरोप िन:संशयपणे
शाबीत झालेले आहे. सबब, डॉ. िकरण रामकृ ण गोरे दोषी आहेत.
बॉ बे इडं ीयल ए लॉयमट ( टँड ग ऑडस) स 1959 चे कलम २५ (१) जो कामगार
गैरवतनाबाबत दोषी असेल
(अ) याला ताक द ावी िकंवा ठपका ावा.
(ब) पेमट ऑफ वेजेस अॅ ट, १९३६ यां या तरतुदी या मयादेत राहन आिण यानसु ार दंड करावा.
(क) चार िदवसांपे ा जा त नाही इतका काळ याला यव थापका या सही या लेखी आदेशाने स पड
करावे.
(ड) नोटीशीिशवाय बडतफ करावे.
(२) कामगारावर कोण या गैरवतनाचा आरोप आहे हे याला लेखी कळिव यािशवाय िकंवा
याबाबतीत खल
ु ासा कर याची याला सधं ी िद यािशवाय या यािव कलम (१) या पोट कलम (ब) खाली
आदेश काढता कामा नये.
(३) कामगारािव अरोिपत गैरवतना याबाबतीत कल (४) खालील माणे चौकशी के यािशवाय
कल (१) या पोटकल (ड) खाली बडतफ चा आदेश काढता कामा नये असे नमदु आहे.
तरी, डॉ गोरे हे परु वणी आरोपपञात नमदु आरोपात दोषी अस याने यांना ावयाचे िश ेबाबत िनणय
होणेस िवनतं ी.
ब) डॉ. गोरे यांना सं थान सेवेतनू िद. १४/०६/२०१६ रोजीचे आदेशा वये सं थान सेवते ून सेवािनलंबीत
कर यात आले.
डॉ. गोरे, खाजगी ॅ टीस करत अस याबाबत त ारी ा त झा याने णालयाचे वतीने
एच.आर.मॅनेजर यांनी िदनांक ०४/०५/२०१९ रोजी साय.ं ५ चे समु ारास राहाता येथे जाऊन डॉ. िशंदे यांचे
हॉि पटल शेजारी डॉ. गोरे यांचे हॉि पटल अस याची खाञी के ली आहे व तेथील फोटो मोबाईलम ये काढले
असनु याची ि ंट सोबत जोडली आहे. यांचे हॉि पटलकडे जाताना लहान मल
ु ांचे हॉि पटल, डॉ. पाटील
अॅि सडट हॉि पटल, डॉ. कुलकण आयवु द पंचकम हॉि पटल व याचे शेजारी डॉ. गोरे हॉि पटल, मळ
ु याध
िवकार, पोट-िवकार, कॅ सर सटर असे बोड लावलेले आहेत. डॉ. गोरे यांचे हॉि पटल वरती डॉ. गोरे
हॉि पटलअसे िपव या अ रात नाव आहे. तसेच िब ड ग या समो न उज या बाजुला मळ
ु याध,पाई स
इजं े शन पोटिवकार इडं ो कोपी कॅ सर सटर असाही बोड लावलेला आहे. तसेच शासक य अिधकारी यांनी िद.
२३/०४/२०१९ रोजी डॉ. गोरे याचं े राहाता येथे हॉि पटल असलेबाबत फोटो ि टं िदले या आहेत. याव न असे
िनदशनास येते क , डॉ. गोरे यांचे राहाता येथे वतःचे हॉि पटल असनु ते खाजगी यवसाय करतात.
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िदनांक १७/०५/२०१९ रोजीचे पञा वये िसवहील
् सजन, अहमदनगर, व वै क य अिध क, ामीण
णालय, राहाता याचं ेकडे डॉ. गोरे यांचे हॉि पटलबाबत बॉ बे निसग होम रिज ेशन अॅ ट १९४९ नसु ार न दणी
के लेबाबतची सव तसेच सदर न दणीचे वेळोवळी रनी हल के लेबाबतचे माणपञांची मागणी कर यात आली
होती . तसेच मु यािधकारी, राहाता नगरपचं ायत, राहाता यांना डॉ. गोरे याच
ं े णालयाचे रिज ेशनबाबत न दणी
के लेबाबतची सव माणपञांची व यांनी भरले या पाणी प ी बाबत या पाव यांबाबत मागणी कर यात आली
होती.
नगरपंचायत, राहाता यांनी डॉ. गोरे हॉि पटल राहाता यांचे हॉि पटल रिज ेशन न दणीबाबत काहीही
एक रे कॉड या कायालयाकडे उपल ध नाही. यासोबत राहाता नगरप रषदेने डॉ. गोरे यां या सन २०१६-२०१७ ची
१ ( याज खास पाणीप ी), सन २०१७-२०१८ खास पाणीप ी, सन २०१७-२०१८ ची खास पाणीप ी, आिण
सन २०१८-२०१९ ची खास पाणीप ी अशा चार पाणीप ी या पाव या आिण िविवध करां ारे िमळाले या
करिनधारण िवभागा या पाव या जोडून िदले या आहेत. वै क य अिध क, राहाता यांनी डॉ. गोरे यांचे साई
अिभनव म टी पेशािलटी हॉि पटलचे बॉ बे निसग होम रिज ेशन अॅ ट, १९४९ रिज शन सिटिफके ट िदलेले
असनु याचा रिज ेशन नंबर २७५ असा असनु सदर दवाखा याची न दणी िदनांक १८/१०/२०१६ रोजी
कर यात आलेली असनु िदनांक ३१/०३/२०१९पयत सदर रिज ेशनची मदु त नमदु आहे.
िदनांक २१/०५/२०१९ रोजीचे डॉ. गोरे यांनी पञ िदले असनु यांनी मला आप या आदेशानसु ार
जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/९८३/२०१६ नसु ारदे यात येणारा िनवाह भ ता (गजु राण भ ता) आजपासनु बंद
कर यात यावा,ही िवनंती. मला जा. .एसएसएस/वशी–७बी/ ९६८/२०१४ नसु ार यवसाय रोध भ ता बंद
के लेला आहे. मा यावरील खातेिनहाय चौकशीत घेले या िनकालास मी बांधील राहील. यानसु ार पढु ील िनणय
घेईल. महोदय, मी माझा खाजगी यवसाय राहाता येथे चालु के ला असनु , यामळ
ु े इथनु पढु े मला दे यात येणारा
गजु राण भ ता बंद करा यात यावा, ही िवनतं ी. असे पञ डॉ. िकरण गोरे यांनी िदलेले आहे.
उपरो त सव बाब चा िवचार करता, डॉ. गोरे हे सेवािनलंबीत असताना खाजगी यवसाय के लेला असनु
यांनी सदर मािहती दडवनू आिण सं थानची िदशाभुल क न िनवाह भ ता घेतलेला आहे.
तरी, डॉ. गोरे यांना िदनाक
ं १४/०३/२०१६ ते िद. ३०/०४/२०१९ या कालावधीत . २३,८०,१३३/दे यात आलेला िनवाह भ ता व यावरील ०८ % दराने याजासिहत एकूण र कम ही नोटीस िमळालेपासनू
१०िदवसाचे आत ी साईबाबा हॉि पटल िव त िवभाग येथे जमा करावी अ यथा तमु चे िव कायदेशीर
कारवाई कर यात येईल, असे िद. २९/०५/२०१९ रोजीची नोटीस देणते आली होती.
सदर नोटीसीस अनसु न, डॉ. गोरे यांनी िद.०६/०६/२०१९ अ वये खालील माणे लेखी खल
ु ासा सादर
के लेला आहे “िवनतं ीपवू क खल
ु ासा करतो क , आपण िवषयािं कत नोटीस मला िमळालेली आहे. सदरील
नोटीसीमधील आरोप मला मा य व कबल
ु नाही. महोदय, आपण माझी िवभागीय चौकशीचे आदेश िद.
२३/१२/२०१३ रोजी आरोपपञ देवनू िदलेले आहेत. तसेच आपण िद. १४/०६/२०१६ पासनु िनवाहभ ता माझी
कोणतीही मागणी नसताना चालु के ला आहे.
महोदय, माझेवर िदनांक २३/१२/२०१३ रोजी आरोपपञ ठे व यात आले होते. परंतु आपण सदरची
चौकशी मला ञास दे याचे हेतुने आजपयत पणु के लेली नाही. याबाबत मी आपणाकडे वेळोवेळी िवनंती के ली
असता, आपण ऑिफसमधनु मला कळिव यात आले क , आता सं थान आपणास कधीही सेवते घेणार नाही.
महोदय, आपणास िवनतं ीपवू क कळिवतो क , मला २०१३ ते २०१६ या कालावधीत आपण सदरची
चौकशी पणु के ली नाही व यामळ
ु े माझे शा ररीक, मानिसक व आिथक ख चीकरण झाले.
सदरचे काळात मला आरो यिवषयक काम करता न आ यामळ
ु े याचा माझे ानावर भाव पडला व
यामळ
ु े माझे मानिसक ख चीकरण झाले. या आप या कृ यामळ
ु े माझी खाञी झाली होती क , आपण मला परत
सेवेत घेणार नाही यामळ
ु े मी माझे भिव याचा िवचार क न व माझे कुटूंबाची पालनपोषणाची जबाबदारी माझेवर
अस यामळ
ु े व आपण कदािचत मला सेवेतून काढून टाक यास माझेवर उपासमारीची वेळ येवू नये हणनू सदरचे
हॉि पटलची न दणी के ली होती, परंतु मी सदरचे हॉि पटलम ये कधीही वै क य यवसाय के लेला नाही व
यामळ
ु े माझेवरील आरोप िनराधार आहे.
महोदय, माझी ी साईबाबांवर िनतांत ा अस यामळ
ु े मी साईबाबा संचलीत हॉि पटल येथे सेवेत
आलो. आले या णांवर मी ामािणकपणे उपचार के लेले आहेत. यामळ
ु े सदरील हॉि पटलम ये माझे नावावर
ण येत होते. यामळ
ु े वै क य यवसायातुन माझेवर खोटे आरोप कर यात आले होते व होत आहेत.
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महोदय, माझे कुठ याही अिधकारास व कुठलेही आरोप मा य न करता मी िदनांक २१/०५/२०१९
रोजी वतःहन िनवाहभ ता बदं करणेबाबत अज के ला होता. तसेच ी साईबाबा सं थान हे सावजिनक िव व त
सं था असनु भािवकांची यावर अपार ा आहे. सं थानमधील सेवकावं रील आरोपामं ळ
ु े सं थानची बदनामी
होते. यामळ
ु े माझे कुठ याही ह कास बाधा न येवू देता मी आपण नोटीस मधील िदलेली र कम १२ (बारा)
मिह यांम ये भर यास तयार आहे.
तरी आपणास न िवनतं ी क , आपण माझे अजाचा सहानभु तु ीपवू क िवचार करावा व मला सदरची
र कम पढु ील काळात भर याची मभु ा ावी व सदरचे र कमेवर आपण नोटीसीम ये नमदु के ले माणे कोणतेही
याज आका नये.” अशा कारचा खल
ु ासा डॉ. गोरे यांनी के लेला आहे.
यानंतर डॉ गोरे यांनी िद. १२/०६/२०१९ रोजी खालील माणे पञ िदले असनु यात यांनी “आपले िद.
२९/०५/२०१९ रोजीचे नोटीसीस अनसु न मी माझा िद. ०६/०६/२०१९ रोजीचा खल
ु ासा आपणास सादर क न
मला सं थानकडून ा त झाले या िनवाह भ याची र कम मी समान १२ ह यात भरणेस तयार असलेबाबत
कळिवले आहे.
िनलंिबत कालावधीत मा या खा याम ये य ात मला ा त झालेली र कम आयकर वगळता बारा
समान ह यात जमा कर याकरीता ी साईबाबा सं थानचे नाव १२ अकाऊंट पे ॉस चेक सोबत जोडून देत
आहे. याचा तपिशल खालील माणे साईबाबा सं थान ट िशड यांचे नावे देत आहे.
अ नं बॅकें चे नाव
चेक नंबर
र कम
िदनांक
१
स ल बॅकं ऑफ इिं डया, िशड
०४७७७१
१७६८४०
११/०७/२०१९
२
स ल बॅकं ऑफ इिं डया, िशड
०४७७७२
१७६८४०
११/०८/२०१९
३
स ल बॅकं ऑफ इिं डया, िशड
०४७७७३
१७६८४०
११/०९/२०१९
४
स ल बॅकं ऑफ इिं डया, िशड
०४७७७४
१७६८४०
११/१०/२०१९
५
स ल बॅकं ऑफ इिं डया, िशड
०४७७७५
१७६८४०
११/११/२०१९
६
स ल बॅकं ऑफ इिं डया, िशड
०४७७७६
१७६८४०
११/१२/२०१९
७
स ल बॅकं ऑफ इिं डया, िशड
०४७७७७
१७६८४०
११/०१/२०२०
८
स ल बॅकं ऑफ इिं डया, िशड
०४७७७८
१७६८४०
११/०२/२०२०
९
स ल बॅकं ऑफ इिं डया, िशड
०४७७७९
१७६८४०
११/०३/२०२०
१० स ल बॅकं ऑफ इिं डया, िशड
०४७७८०
१७६८४०
११/०४/२०२०
११ स ल बॅकं ऑफ इिं डया, िशड
०४७७८१
१७६८४०
११/०५/२०२०
१२ स ल बॅकं ऑफ इिं डया, िशड
०४७७८२
१७६८४०
११/०६/२०२०
एकुण र कम
२१,२२०,७४
(अ री- एकवीस लाख बावीस हजार चौ-या तर माञ)
सदर अजाचा व चेकचा ि वकार क न मला याची पोहोच िमळावी ही िवनतं ी.
याचबरोबर मी िवनतं ीपवू क अज करतो क , सदर अजाचा व चेकचा ि वकार क न मला असोिसएट
क स टंट (जनरल सजरी), ी साईबाबा हॉि पटल या पदाव न कायमु त क न राजीनामा मजं रू करावा, ही
िवनतं ी. माझे खातेिनहाय चौकशी समा त क न मला कायमु त करावे ही िवनतं ी व या आशयाचे पञ मला िदले
जावे ही िवनतं ी.
भिव यातही ी साईबाबा सं थनला कधीही मा या वै क य ानाची व अनभु वाची आव यकता
असेल या- या वेळी मी ी साईबाबां या चरणी सेवा देणसे त पर राहील.” असे कळिवले आहे. व उपरो त
नमदु के ले माणे सोबत १२ चेक िदलेले आहे.
डॉ. गोरे यांना िद. १४/०६/२०१६ ते िद. ३१/०४/२०१९ पयत िनलंबन भ ता अदा करणेत आलेला
आहे. सदर कालावधीत डॉ गोरे यांना अदा करणेत आलेला सानु ह अनदु ान व महागाई भ याचा फरक असे
एकिञत २४,१३,९१९/- पये अदा करणेत आले असनु यातुन २,९१,८४५/- पये आयकर कपात करणेत
आलेला आहे. डॉ. गोरे यांना दे यात आले या एकूण िनवाह भ याची र कम .२४,१३,९१९/- वर
आयकरापोटी कपात के लेली एकूण र कम २,९१,८४५/- ही सं थानने यांचेवतीने वतीने आयकर िवभागाला
भरणा के लेली आहे. ही र कम यां या नावावर आयकर िवभागात जमा आहे. यामळ
ु े सदर आयकर र कम .
२,९१,८४५/- ही नोटीस िमळालेपासनू ०७ िदवसांचे आत िव त िवभाग, ी साईबाबा हॉि पटल येथे जमा
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करावी अ यथा तुमचे िव पढु ील कारवाई कर यात येईल असे िद. २४/०६/२०१९ रोजीचे नोटीसी ारे
कळिव यात आलेले आहे.
तरी अ) डॉ गोरे हे परु वणी आरोपपञात नमदु आरोपात दोषी अस याने यांना ावयाचे िश ेबाबत
िनणय होणेस ब) िद. १६/०६/२०१९ रोजी र कम . २१,२२,०७४/- चे िदले या १२ मिह याचे समान
ह याम ये १२ अॅड हा स चेक जमा क न घेणबे ाबत िनणय होणेस िवनंती
िनणय .३३९ यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ.िकरण रामकृ ण गोरे , जनरल सजन, ी साईबाबा हॉि पटल यांना िनलंबन
कालावधीत आदा करणेत आले या एकुण र कम .२४,१३,९१९/- मा पैक आयकराची र कम
.२,९१,८४५/-वगळता उवरीत र कम . २१,२२,०७४/- मा यांचेकडून वसल
ु क न यांचा राजीनामा मंजरू
कर यात यावा, व यांना सं थान सेवेतुन कायमु कर यात यावे, तसेच आयकर र कम .२,९१,८४५/-मा
माफ कर यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत,प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल यांचे िवषयी घे यात आले या ॲङ
अशोक पाटील, अहमदनगर व ॲङ िनितन भवर,ॲड होके ट औरंगाबाद यांचे कायदेशीर अिभ ायबाबत.
तावीमती पंडीत वेरोिनका कािशनाथ या िद. ०२/०५/२००६ पासनू प रचारीका या पदावर सं थान सेवेत हो या. मा.
यव थापन सिमतीचे िद. २६/०३/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय . २५१ नसु ार िद. ०९/०६/२०११ रोजी या
आदेशा वये कु. पंडीत यांचे नांव िद. १३/०६/२०११ पासनू सं थानचे हजेरी पटाव न कमी कर यात आलेले
आहे. सदर आदेशािव
ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत, बडतफ प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल यांनी
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड िव मा. कामगार यायालय अहमदनगर येथे रे फर स (आयडीए)
नं. ६१/२०१४ िद. ०८/०४/२०१५ रोजी दाखल के लेली होती. यात िद. २६/०६/२०१८ रोजी यायिनवाडा
के ला आहे.
मा. कामगार यायालयाने िदले या यायिनवाड्या िव मा. उ च यायालयात खंडपीठ औरंगाबाद
येथे ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत यांचे िव रीट िपटीशन . ११४६३/२०१८ दाखल कर यात आली
होती. यात मा.उ च यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यानी िद. १६/१०/२०१८ रोजी खालील माणे आदेश
िदलेला आहे.
12. When the Labour Court delivered the impugned judgment, the respondent was
said to have undertaken fresh employment with another organization. No litigant is
expected to starve during the period of unemployment. If an alternate employment is taken
up, the law is settled that backwages can be deprived. If the respondent does not desire to
join duties pursuant to the judgment and award of the Labour Court, it would be a different
situation which can be dealt with by the petitioner / Management on its own merits.
Refusing continuity of service merely because a terminated employee undertakes an
alternate employment for keeping his or her mind, body and soul together, would not
disentitle her from continuity in service.
13. In view of the above, I do not find that the impugned judgment and award
could be termed as being perverse or erroneous. This petition, being devoid of merit is,
therefore, dismissed.
ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत यांनी िद. १५/०६/२०१८ रोजी १. आरो य िश ण िवभाग,
महारा शासन, २. एम.य.ु एच.एस., नािशक, ३. महारा निसग कौि सल, मंबु ई, ४. िशवा ट, औरंगाबाद,
५. सेवा निसग कॉलेज, ीरामपरु , ६. साखर कामगार हॉि पटल ट, ीरामपरु यांचेिव रीट िपटीशन .
६३३२/२०१८ दाखल के ली असनु रीट मेमोतील प र छे द . ०९ म ये एका िठकाणी Petitioner has
completed her B.S.C. Nursing in the year 2007 and joined as a Tutor / Clinical Instructor
from academic year 2007 with respondent No. 5. She was there till the year 2010 and
thereafter petitioner joined the post Graduate course in the yar education year 2010 for
M.S.C. Nursing. For ready reference hereto annexed and marked as ANNEXURE – B is
the copy of experience certificate dated 30.07.2010 issued by respondent No. 5. असे नमदु
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के ले आहे. ीमती पडं ीत यांनी महारा शासनािव दाखल के ले या रीट िपटीशन म ये या सन २००७ पासनु
सन २०१० पयत ट्यटु र / ि लनीकल इं टर या पदावर सेवा निसग कॉलेज, ीरामपरु येथे कायरत हो या, हे
यांनी मा य के लेले आहे. याचा अथ यांनी सं थान णालयात नोकरीत असताना सं थानची फसवणक
ु कन
दसु -या सं थेत नोकरी के लेली आहे.
ीमती पंडीत यांना िद. १३/०६/२०११ रोजी वेतनबॅ ड . ९३००-३४८००, मळ
ु वेतन . ९,७१०/-,
ेड पे . ४,२०० नसु ार वेतन दे यात येत होते. मा. कामगार यायालय अहमदनगर रे फर स (आयडीए) न.ं
६१/२०१४ मधील िद. २६/०६/२०१८ रोजीचा यायिनवाडा व मा. उचच् यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांचा
रीट िपटीशन . ११४६३/२०१८ िद. १६/१०/२०१८ रोजीचे आदेशानसु ार ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत
यांना प रचारीका या पदावर दर यान या काळातील वेतनािशवाय िद.१३/०६/२०११ पासनू पढु े सं थान सेवेत
सलग सेवा ध न यांना िमळत असले या शेवटचे वेतनबॅ ड . ९३००-३४८००, मळ
ु वेतन . ९,७१०/-+ ेड
वेतन .४,२००/- नसु ार होणा-या वेतनावर पवू वत कामावर हजर क न घेणेबाबत तसेच सन २००७ ते सन
२०१० या कालावधीत सं थानम ये नोकरी करत असताना, दसु -या सं थेत नोकरी के याबाबत िवचारात घेऊन
िनणय घेणबे ाबत ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद. १३/१२/२०१८ रोजीचे सभेत सादर करणेत आला होता.
यावर िवषय नं. ४०, िनणय . ७६७ अ वये, “यावर सिव तर चचा होऊन, मा. उ च यायालय, औरंगाबाद
खंडपीठ यांचा रट िपटीशन . ११४६३/२०१८ िद. १६/१०/२०१८ रोजीचे आदेशानसु ार ीमती वेरोिनका
कािशनाथ पंडीत यांना प रचारीका या पदावर दर यान या काळातील वेतनािशवाय िद. १३/०६/२०११ पासनु पेढे
सं थान सेवेत सलग सेवा ध न यांना िमळत असलेले शेवटचे वेतनबॅ ड . ९३००-३४८००, मळ
ु वेतन .
९,७१०/- + ेड वेतन . ४,२००/- नसु ार होणा-या वेतनावर पवु वत कामावर हजर क न घे यात यावे”, असे
ठरले.
तसेच ीमती पंडीत यानी सन २००७ ते सन २०१० या कालावधीत सं थानम ये नोकरी करत
असताना दसु -या सं थेत नोकरी के लेब ल यांचेिव करावया या कायदेशीर कारवाईबाबात सं थानचे
वक लांचा स ला घेऊन सिव तर ताव मा. यव थापन सभेसमोर सादर करावा.” असा िनणय पारीत कर यात
आला आहे.
उपरो त िनणया माणे ीमती वेरोिनका पंडीत यांना िद. १०/०१/२०१९ पासनु कामावर हजर क न
घेणते आलेले आहे. अॅड. िनतीन भवर यानं ा िद. ०७/०१/२०१९ रोजीचे पञा वये कायदेशीर स ला देणबे ाबत
कळिवणेत आले होते. सदर पञास अनसु न, अॅड. िनतीन भवर, िसनीयर अॅड होके ट, खडं पीठ औरंगाबाद यानं ी
िद. २३/०१/२०१९ चे माणे कायदेशीर स ला िदलेला आहे–
With reference to the subject cited above, I have to state that, I have gone through
the Writ Petition No 11463/2018 filed by Shri Saibaba Sansthan Trust, Writ Petition No.
6332/2018 and Reference (IDA) No. 61/2014 filed by Smt. Veronika Pandit and the
judgement and order dated 26.02.2018 passed by the Labour Court at Ahmednagar etc.
carefully and on understanding the same, I giving my legal opinion as follows –
1.
As you know that, Smt. Veronika Kashinath Pandit was working as staff
nurse in the Hospital run by Shri Saibaba Sansthan Trsut for the period from 02.05.2006.
On 09.06.2011 the managing committee of Shri Saibaba Sansthan Trust adopted a
Resolution No. 09.06.2011 for terminating the services of Smt. Veronika Kashinath Pandit
and in pursuance of the said Resolution Smt. Veronika Kashinath Pandit was terminated
w.e.f. 13.06.2011. The said termination order was challenged by Smt. Veronika Kashinath
Pandit by filing Refernece (IDA) No. 61/2014 before the Labour Court at Ahmednagar.
However, the Learned Presiding Officer, 2nd Labour Court at Ahmednagar pass his
judgment and award on 26.06.2018 partly answering the reference (I.D.A.) No. 61/2014 in
affirmative holding the termination of Smt. Veronika Kashinath Pandit is illegal, improper.
The learned Presiding Officer, 2nd Labour Court at Ahmednagar also directed Shri
Saibaba Sansthan Trust to reinstate Smt. Veronika Kashinath Pandit in services with
continuity of services w.e.f. 13.06.2011, but without back wages. Thereafter, Shri Saibaba
Sansthan Trust filed Writ Petition No. 11463/2018 in Hon’ble High Court, challenging the
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judgment and order dated 26.06.2018. During course of hearing on Writ Petition No.
11463/2018 it was came to the knowledge that, Smt. Veronika Kashinath Pandit filed writ
Petition No. 6332/2018 before the Division Bench of the Hon’ble High Court specifically
contending that she was working with Seva Nursing College, Shrirampur for the period
from 01.08.2007 to 04.08.2010 and to that effect a Certificate of Experience is also issued
to her by Seva Nursing College, Shrirampur on 30.07.2010. The said fact is observed by
Hon’ble High Court in paragraph No. 10 of its judgment and order passed in Writ Petition
No. 11463/2018. In view of this position, it is very much clear that from 02.05.2006 to
13.06.2011 Smt. Veronika Kashinath Pandit was working with Seva Nursing collegege,
Shrirampur and she drawn salary for the said period from the said college. Hence, it means
that Smt. Veronika Kashinath Pandit was simultaneously worked with two institutions viz.
Shri Saibaba Sansthan Trust & Seva Nursing College, Shrirampur.
2.
Therefore, as per my view and legal opinin stringent action should be
taken against Smt. Veronika Kashinath Pandit by way of initiating Departmental Enquiry
against her. Simultaneiously, Shri Saibaba Sansthan may also initiate Criminal
Proceedings against Smt. Veronika Kashinath Pandit for cmommitting breach of trust and
fraud. These two proceedins are permissible in law.
तसेच अॅड. अशोक पाटील, कामगार कायदे स लागार, अहमदनगर यांना िद. ०७/०१/२०१९ रोजीचे
पञा वये कायदेशीर स ला देणबे ाबत कळिवणेत आले होते. सदर पञास अनसु न, यांनी िद. ३०/०४/२०१९ चे
पञा वये खालील माणे स ला िदलेला आहे –
I have perused your letter dt. 07/01/2019 and reply thereto. I would like to furnish
my opinion as below :
1.
It has been bought to my notice that Smt. Veronika Kashinath Pandit,
Staff Nurse was working as a tutor / Clinical Instructor during a period from 2007 to 2010
at Seva Nursing College,
Shrirampur. However this act of her double employment was intentionally
suppressed by her which appears on the face of record.
2.
It has also been brought to my notice that Smt. Veronica Pandit has filed
Writ Petition No. 6332/2018 before Hon High Court bench Aurangabad and in the said
writ petition also she has stated her grade of employment with Seva Nursing College,
Shrirampur. Meaning thereby she was working else where though she was in employment
of Saibaba Hospital during the period from 2007 to 2010.
3.
This conduct of Smt. Veronica Pandit amounts to a serious misconduct in
the eye of law and therefore in my opinion we should initiate a disciplinary action against
her. It is also advisable to follow the proper procedure of enquiry by giving her full and
fare opportunity of hearing.
तरी उपरो त िवषयावर िनणय होणे तव िवनंती.
िनणय .३४० यावर सिव तर चचा होऊन, ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत,प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल यांना कारणे
दाखवा नोटीस दे यात यावी. यांचक
े डून खल
ु ास आ यानंतर भिव यात असा कार होणार नाही याबाबत यांना
ताक द दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२९
ी साईनाथ णालयात मोफत वणयं वाटप िशबीराचे आयोजन करणेस व येणा या र कम .९०,०००/अदं ाजे खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १७(१) व १७(२)(ण) मानव जाती या क याण करणा-या िकंवा
मानवाला आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
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अ.नं
०१
०२
०३

०४

यव थापन सिमती ठराव . – नवीन ताव
ा तािवक – ी साईबाबां या िशकवणक
ु स अनसु न गरीब व गरजु णांची सेवा करणे या अनषु गं ाने
ी साईनाथ णालय िवभागाने मोफत वणयं वाटप िशबीर आयोजन करणेचा मानस य त के ला आहे. तरी
या िनिम त िद. ०९ ते १० ऑग ट २०१९ या कालावधीत िशरडी येथे सदरह िशबीर घेणचे े िनयोजन आहे. मोफत
वणयं िशबीरासाठी New Sound Hearing Aid Pvt. Ltd., िद ली या वतीने मोफत २०० नग पॉके ट
साईज िहअ
ं र ग मिशन व १०० नग बलु टुथ िहअर ग मिशन असे एकुण ३०० नग िहअर ग ऍड मिशन मोफत
कनबधीर णांना ऑडीओमे ी तपासणी कर यात येवनु यो य र या Frequency सेट क न दे यात येणार आहे.
तसेच ी साईनाथ णालयात णांची ऑडीओमे ी तपासणी करणेकामी New Sound Hearing Aid Pvt.
Ltd., िद ली या वतीने दोन कुशल त ऑडीओलॉिज ट सदर कंपनीमाफत मोफत येणार आहेत.
ी साईनाथ णालयातील कान, नाक, घसा िवभागातील वै िकय अिधकारी डॉ. शोभना को हे,
डॉ. अमोल जोशी, डॉ. योगेश गेठे, डॉ. गौरव रॉय व डॉ. िशरीष शेळके सदर िशबीरात सहभाग न दिवणार आहेत.
तसेच अशा कारचे पॉके ट मॉडेल ऑडीओमे ी मिशन ही समु ारे २,५००/- व लु टुथ िहअर ग
ऑडीओमे ी मिशन ही समु ारे ६,०००/- पये िकमतीचे खाजगी णालयात अदं ाजे आकारणी कर यात येते.
तसेच कणबधीर णांना ऑडीओमे ी तपासणी करणेकामी खाजगी णालयात समु ारे . ५००/- इतका दर
आकारला जातो.
New Sound Hearing Aid Pvt. Ltd., िद ली या देणेत येणा-या िहअर ग मिशन करीता सदर
कंपनीकडुन खालील माणे खच करणेत येईल.
१)
पॉके ट साईज िहअ
= . ५,००,०००/ं र ग मिशन २०० नग X . २,५००/२)
बलु टुथ िहअर ग मिशन १०० नग X . ६,०००/= . ६,००,०००/३)
कणबधीर णांना ऑडीओमे ी तपासणी ३०० X . ५००/= . १,५०,०००/------------------------------------------------------------------------------------------------------------एकुण = . १२,५०,०००/सदर मिशन खरे दीकामी खाजगी णालयात अित र त दर लागत असलेमळ
ु े ामीण भागातील ण
अशा कार या िहअर ग एड मिशन घे यापासनु वंिचत राहतात. यामळ
ु े ी साईबाबा सं थान या ी साईनाथ
णालयात अशा कारचे मोफत वणयं वाटप िशबीराचे आयोजीत करणे बाबत मानस य त के लेला आहे.
यामळ
ु े जा तीत जा त गरीब व गरजु णांना याचा फायदा होईल. New Sound Hearing Aid Pvt. Ltd.,
िद ली या वतीने ी साईबाबा सं थान बरोबर यापवु देखील ी साईबाबा शता दी काळात मोफत िहअर ग ऍड
मिशन वाटप िशबीराचे आयोजन कर यात आले होते. सदर िशबीरात एकुण २०० णांना वणयं वाटप करणेत
आले होते. मोफत वणयं वाटप िशबीराम ये िकमान ३०० णांना लाभ दे याचा मानस सदर कंपनीने
दशिवलेला आहे. सदर िशबीराकरीता सं थान या इतर िवभागाकडुन िशबीरासाठी लागणा-या अनषु गं ीक बाब ची
देखील पतु ता होणे आव यक आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय - िद. ०९ ते १० ऑग ट २०१९ रोजी मोफत वणयं वाटप िशबीरा या
अनषु ंगाने खालील िवभागांमाफत कायवाही होणे तसेच येणा-या सव अनषु गं ीक खचास मा यता िमळणे
आव यक आहे. तसेच येणारे त ऑडीओलॉिज ट यां या राह याची, जेवणाची, दशन, आरतीची व इतर
अनषु ंगीक गो ट ची यव था िशबीर या एक िदवस आगोदर व एक िदवस नंतर असे िद. ०८ ते ११ ऑग ट
२०१९ अखेर कालावधीत कर याची आव यकता आहे.
िवभाग
करावयाचे कामाचे तपिशल
अदं ाजे
खच
र कम
बांधकाम
िशबीराकरीता ी साईनाथ णालया या उ तर बाजुस असले या इमारतीस ८,०००/िवभाग
शेडला चारही बाजुने कनात लावनु िमळणे.
काशने िवभाग तं तथा मा यवर यां याकरीता मोफत चे ३ डी फोटो े म
(१० नग) ५,०००/जनसपं क
वृ तप व वृ तवािहणीवर मोफत वणयं वाटप िशबीराची िस ी क न गरजु ३,०००/िवभाग,
ी णांना सहभागी होणेकामी आवाहन करणे.
साईबाबा
हॉसपीटल
िव तु िवभाग िशबीर थळी इले ीक पॉईट,ं लाईटची यव था करणे.
-
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०५

कॅ टीन िवभाग

०६

िस.िस.टी. ही.
िवभाग
वाहन िवभाग

०७
०८

०९

१०
११
१२

िशबीर काळात मा यवर तथा डॉ टस यां याकरीता मोफत चहा, कॉफ , ५,०००/िब क ट व िमनीरल वाटर बॉटल ची यव था कर यात यावी.
उ ाटन काय मासाठी फोटो ाफ व ि हडीओ शटु गची यव था
२,०००/-

मा यवर तथा तं यां यामागणी माणे णालय मंदीर, सादालय व बाहेरील
हॉटेलम ये ये - जा कर यासाठी वातानक
ु ु लीत गाडीची यव था करणे.
दारावती
एकुण ०५ तं व मा यवर इतर टाफ यां याकरीता ०३ वातानक
ु ु लीत मची
भ तिनवास
यव था िशबीर काळात मोफत कर यात यावी, तसेच िशबीर काळा या एक
िदवस पवु व िशबीर समा ती नंतर एक िदवस अितरी त मची मोफत यव था
(िद. ०८ ते ११ ऑग ट २०१९) कर यात यावी.
ी
१)
िशबीर काळात मा यवर तथा तं यां यासाठी १०० य त करीता
साई सादालय िवनामु य ना टा परु िवणे.
२)
िशबीरकाळात तं व मा यवर करीता भोजनाची यव था
ि ह.आय.पी. क ात अथवा बाहेरील हॉटेलम ये यव था
(िद. ०८
ते ११ ऑग ट २०१९) कर यात यावी.
जनसंपक
आव यकते माणे मा यवर यां यासाठी मोफत या दशनाची ि ह.आय.पी.
िवभाग
दशन व आरतीची यव था कर यात यावी
कामगार िवभाग िशबीरकाळात सकाळ, दपु ार, रा ी अित र त ०२ सरु ार क येक
िश टकामी ी साईनाथ णायलात िमळावे.
ी साईनाथ िशबीरासाठी लागणारे अनषु ंगीक िकरकोळ खचास मा यता िमळणे बाबत.
णालय
(रांगोळी, ले स, लॉवर डेकोरेशन, हॉटेल िबल, पाणी जार, सोफा, टेबल,
खचु , इ यादी)
एकुण खच

२,०००/१०,०००/-

२०,०००/-

३,०००/२,०००/३०,०००/९०,०००/-

तरी उपरो त र कम िशबीर अदं ाज प कामधनु र कम . १०,००,०००/- खचातनु खच टाक यात
येवनु करणेत येईल. तरी ी साईनाथ णालयात िद. ०९ ते १० ऑग ट २०१९ या कालावधीत मोफत वण
यं वाटप िशबीर ी साईबाबा सं थान िव व त यव था व New Sound Hearing Aid Pvt. Ltd., िद ली
यांचे संयु त िव माने आयोिजत करणेस व येणा-या ९०,०००/- इत या खचास मा यता िमळणेस व व सदरह
ताव मा. यव थापन सिमती समोर िनणयाथ सादर.
िनणय .३४१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयात िद. ०९ ते १० ऑग ट २०१९ या कालावधीत मोफत वण
यं वाटप िशबीर New Sound Hearing Aid Pvt. Ltd., िद ली यांचे संयु त िव माने आयोिजत करणेस व
याकामी येणा या र कम . ९०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईनाथ हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
ी साईनाथ णालयात मोफत लॉ टीक सजरी िशबीराचे आयोजन करणेस व येणा या र कम .४,७०,०००/अदं ाजे खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १७(१) व १७(२)(ण) मानव जाती या क याण करणा-या
िकंवा मानवाला आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
यव थापन सिमती ठराव . – नवीन ताव
ा तािवक – ी साईबाबां या िशकवणक
ु स अनसु न गरीब व गरजु णांची सेवा करणे या अनुषगं ाने
ी साईनाथ णालय िवभागाने मोफत लॅ टीक सजरी िशबीर आयोजन करणेचा मानस य त के ला आहे. तरी
या िनिम त िद. ०९ ते ११ िडसबर २०१९ या कालावधीत िशरडी येथे सदरह िशबीर घेणचे े िनयोजन आहे.
लॅ टीक सजरी िशबीरासाठी िविवध आठ देशातनु दहा लॅ टीक सजन सहभाग न दिवणार आहेत. ी साईनाथ
णालयात जनरल ओ.टी असनु याम ये तीन ऑपरे शन िथएटर काया वीत आहेत. लॅ टीक सजरी वेळी
(गायिनक इमज सी सोडुन) इतर सव सजरी बंद ठे वनु लॅ टीक सजरीसाठी जनरल ऑपरे शन िथएटरमधील तीनही
टेबल ससु ज ठे व यात येतील.
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अ.नं
०१

०२

०३
०४
०५
०६
०७

िद. ०९ ते ११ िडसबर २०१९ अखेर मोफत लॅ टीक सजरी िशबीरासाठी उपरो त सदं भा वये डॉ. राम
िचलगर, लॅ टीक सजन, Give Me 5 Foundation, औरंगाबाद यांचे िद. ०६ मे २०१९ रोजीचे प ाने िशबीर
घे याकामी परवानगी मािगतलेली आहे.
डॉ. राम िचलगर यां या माफत िशबीरासाठी िस ी, नाव न दणी, नाकाची लॅ टीक सजरी, जळीत
णांवर श ि या, ह ती रोगावर श ि या असे िविवध आजारांवर श ि या दारे उपचार करणार आहेत.
तसेच अशा कारचे श ि यासाठी खाजगी णालयात श ि या नसु ार जा तीचा खच आकारणी कर यात
येतो. यामळ
ु े ामीण भागातील ण अशा कार या श ि या कर यापासनु वंिचत राहतात यामळ
ु े ी
साईबाबा सं थान या ी साईनाथ णालयात अशा कार या श ि या मोफत आयोजीत करणे आव यक
वाटते. यामळ
ु े जा तीत जा त गरीब व गरजु णांना याचा फायदा होईल. डॉ. राम िचलगर यां या Give Me 5
Foundation या वतीने ी साईबाबा सं थान बरोबर यापवु देखील ी साईबाबा शता दी काळात लॅ टीक
सजरी िशबीराचे आयोजन कर यात आले होते. सदर िशबीरात एकुण १०१ णांवर नाकाची लॅ टीक सजरी,
जळीत णांवर श ि या, ह ती रोगावर श ि या असे िविवध आजारांवर यश वी र या श ि या करणेत
आ या हो या.
मोफत लॅ टीक सजरी िशबीराम ये िकमान ५० णांना लाभ दे याचा मानस डॉ. िचलगर यांनी
दशिवलेला आहे. सदर िशबीराम ये दाखल झाले या णांची यो य ती चाचणी वतः डॉ. राम िचलगर यांचेकडुन
कर यात येणार असनु यानंतर िनवड कर यात आले या णांवर श ि या करणेत येणार आहेत.
सदर लॅ टीक सजरी िशबीराम ये खु या, जािहरातीसाठी ले स बोड, वृ तवाहीनीवरील बात या,
वृ तप ात जाहीराती व येणा-या मा यवर तथा डॉ टस यां यासाठी वाहन यव था, ि ह.आय.पी. भोजन यव था,
दशन यव था, िनवास यव था, औषध यव था इ याद ची सं थान माफत मोफत यव था करावी लागणार
आहे. तसेच िशबीरासाठी येणारे डॉ टस हे परदेशी (अमे रका, इटली, ीस, पे , िसंगापरु , तैवान, िफलीपी स)
असलेमुळे यांची जेवणाची व ना ट्याची सोय बाहेरील हॉटेलम ये करणे गरजेचे आहे.
तसेच सं थान या इतर िवभागाकडुन िशबीरासाठी लागणा-या अनषु ंगीक बाब ची देखील पतु ता होणे
आव यक आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय - िद. ०९ ते ११ िडसबर रोजी मोफत लॅ टीक सजरी िशबीरा या अनषु गं ाने
खालील िवभागांमाफत कायवाही होणे तसेच येणा-या सव अनषु गं ीक खचास मा यता िमळणे आव यक आहे.
तसेच डॉ. िचलगर व परदेशीय डॉ टस यां या राह याची, जेवणाची, दशन, आरतीची व इतर अनषु गं ीक गो ट ची
यव था लॅ टीक सजरी िशबीर कालावधी या एक िदवस आगोदर व एक िदवस नतं र (िद. ०८ ते १२ िडसबर
२०१९) कर याची आव यकता आहे.
िवभाग
करावयाचे कामाचे तपिशल
अदं ाजे
खच
र कम
बांधकाम
१)
िशबीर उ ाटन व समा ती काय मासाठी मंडप यव था (२५'X४०' ६०,०००/िवभाग
साईज)
२)
मा यवर बैठक यव थेसाठी सोफासेट ०७ नग व ०३ टी पॉय
३)
३०० णांना बैठक यव थेकामी ३०० खु या
जनसंपक
वृ तप व वृ तवािहणीवर लॅ टीक सजरी िशबीराची िस ी क न गरजु ३,०००/िवभाग,
ी णांना सहभागी होणेकामी आवाहन करणे.
साईबाबा
हॉसपीटल
िव तु िवभाग िशबीर थळी इले ीक पॉईट,ं लाईटची यव था करणे.
कॅ टीन िवभाग
िशबीर काळात मा यवर तथा डॉ टस यां याकरीता मोफत चहा, कॉफ , ५,०००/िब क ट व िमनीरल वाटर बॉटल ची यव था कर यात यावी.
वनी ेपण
िशबीर थळी उ ाटनासाठी साऊड िस टीमची यव था करणे
िवभाग
िस.िस.टी. ही. उ ाटन काय मासाठी फोटो ाफ व ि हडीओ शटु गची यव था
२,०००/िवभाग
वाहन िवभाग
१)
िशबीर काळात मा यवर तथा डॉ टस यांना मंबु ई, पणु ,े औरंगाबाद, ५,०००/-
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०८

०९

१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

नािशक, व िशरडी िवमानतळ येथनु आणणे व सोडणेकामी वातानक
ु ु लीत
गाडीची यव था कर यात यावी.
२)
मा यवर तथा डॉ टस यां यामागणी माणे णालय मंदीर, सादालय
व बाहेरील हॉटेलम ये ये-जा कर यासाठी वातानक
ु ु लीत गाडीची यव था
करणे.
दारावती
एकुण २० डॉ टस व मा यवर इतर टाफ यां याकरीता १० वातानक
ु ु लीत ३०,०००/भ तिनवास
मची यव था िशबीर काळात मोफत कर यात यावी, तसेच िशबीर काळा या
एक िदवस पुव व िशबीर समा ती नतं र एक िदवस अितरी त मची मोफत
यव था (िद. ०८ ते १२ िडसबर २०१९) कर यात यावी.
ी
१)
िशबीर काळात मा यवर तथा डॉ टस यां यासाठी १०० ५०,०००/साई सादालय
य त करीता िवनामु य ना टा परु िवणे.
२)
िशबीरकाळात २० परदेशी डॉ टराक
ं रीता भोजनाची यव था
ि ह.आय.पी. क ात अथवा बाहेरील हॉटेलम ये यव था (िद. ०८ ते १२
िडसबर २०१९) कर यात यावी.
जनसपं क
आव यकते माणे मा यवर तथा डॉ टस यां यासाठी मोफत या दशनाची ३,०००/िवभाग
ि ह.आय.पी. दशन व आरतीची यव था कर यात यावी
कामगार िवभाग िशबीरकाळात सकाळ, दपु ार, रा ी अित र त ०२ सरु ार क येक २,०००/िश टकामी ी साईनाथ णायलात िमळावे.
औषध भांडार, िशबीरकामी मागणी माणे लागणारे औषध, गो या व इतर अनषु ंगीक २,००,०००/ी साईबाबा सािह याची उपल धता करणे.
हॉ पीटल
काशने िवभाग डॉ टस तथा मा यवर यां याकरीता चे ३ डी फोटो े म (१० नग) व ी साई १०,०००/च र (मराठी, िहंदी, इं जी भाषा आवृती) (१० नग)
मंदीर िवभाग
िशबीर उ ाटनकामी पजु े या साही यासह पजु ा-याची यव था करणे. तसेच डॉ टस तथा मा यवर यां याकरीता ०५ नग ी साईबाबांची मतु मोफत
दे याची यव था कर यात यावी.
मेकॅिनकल
िशबीर उ ाटन सगं ी फॅ न ०६ नग, कुलर ०४ नगची यव था कर यात यावी. िवभाग
बगीचा िवभाग िशबीर उ ाटन संगी काय मा या िठकाणी शषु ोभनासाठी ५० कंु डयांची यव था कर यात यावी.
ी साईनाथ िशबीरासाठी लागणारे अनषु ंगीक िकरकोळ खचास मा यता िमळणे बाबत. १,००,०००/णालय
(रांगोळी, ले स, लॉवर डेकोरेशन, हॉटेल िबल, पाणी जार, सोफा, टेबल,
खचु , इ यादी)
एकुण खच
४,७०,०००/(र कम पये चार लाख स तर हजार मा )

तरी उपरो त र कम िशबीर अदं ाज प कामधनु र कम . १०,००,०००/- खचातनु खच टाक यात
येवनु करणेत येईल. तरी ी साईनाथ णालयात िद. ०९ ते ११ िडसबर २०१९ या कालावधीत मोफत लॅ टीक
सजरी िशबीर ी साईबाबा सं थान िव व त यव था व िग ह मी फाई फाऊंडेशन याचं े सयं ु त िव माने आयोिजत
करणेस व येणा-या ४,७०,०००/- इत या खचास मा यता िमळणेस व सदरह ताव मा. यव थापन सिमती
समोर िनणयाथ सादर.
िनणय .३४२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयात िद.०९ ते ११ िडसबर २०१९ या कालावधीत मोफत
लॅ टीक सजरी िशबीर िग ह मी फाई फाऊंडेशन यांचे संयु त िव माने आयोिजत करणेस व याकामी येणा या
र कम .४,७०,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईनाथ हॉि पटल)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.३१
ताव-

ी गणपती ने ालय, जालना यांचे सं थान हॉि पटलबरोबर Affiliation (सल
ं नीकरण) करणेसबं धी आले या
प ाबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतुद - कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती या क याण करणा-या िकंवा
मानवाला आपतीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
यव थापन सिमती ठराव .- नवीन ताव.
ा तािवक- समाजातील सव तळा-गाळातील गरीब व गरजु णांना वै क य सेवा िमळावी या उ श
े ाने
साईबाबां या िशकवणक
ु स अनसु न १९६४ साली ी साईनाथ णालय सु कर यात आलेले आहे. या
णालयात णां या सेवेसाठी उ तम पायाभुत सिु वधा उपल ध क न िदले या आहेत.िद.०१ जानेवारी २०१७
पासनू ी साईनाथ णालयात होणारे उपचार हे के वळ १० पये णतपासणी फ घेऊन मोफत करणेत आलेले
आहेत.
ी साईनाथ णालयात स या अॅलोपॅथी, होिमओपॅथी, व आयवु िदक अशा िविवध वै क य उपचार
प दतीने उपचार घे या या सिु वधा उपल ध क न दे यात आले या आहेत. तसेच िज हा णालय,अहमदनगर
यांचमे ाफत टी.बी. णांसाठी डॉट सटर, एड्स िवषयी समपु देशन व एच.आय. ही ची मोफत वै क य तपासणी
कर याची सिु वधा ी साईनाथ णालयात सु करणेत आलेली आहे.
ी साईनाथ णलयात दोन ससु ज श या संकुल काया वीत आहेत. यात जनरल सजरी, ऑथ .
सजरी, ीरोगत व सतु ी िवभाग सबं ंधीत श या के या जातात, तसेच कान, नाक,घसा सजरी व ने रोग
िवभाग याकरीता वतं पणे श यागृहे कायरत आहेत. यािशवाय ०८ कॉटचे अितद ता िवभाग असनु या
िवभागात गभं ीर, अ यव थ णांवर उपचार के ले जातात. यािशवाय ससु ज अशी र तपेढी देखील कायरत आहे.
उपरो त सदं भ य प ा वये ी गणपती ने ालय ,जालना यांनी असे नमुद के ले आले आहे क , ी साईबाबा
सं थान ट हे गरजु य त ना सव कारे यो य या सेवा परु वत आहे. यापैक णसेवा ही एक मह वाची सेवा
टकडुन परु िवली जात आहे.याबरोबरच ीगणपती ने ालय,जालना यांचेकडुनही ने णांना सेवा परु िवली
जात आहे. ी गणपती ने ालय,जालना हे पेशािलटी आय इ सीटयटु आहे जे १९९२ पासनु गरजु णांवर
उपचार करत आहे. आजपयत ७,५०,००० णावं र उपचार क न २,००,००० णावं र श ि या के ले या
आहेत. परंतु या याही पुढे जाऊन अिधकािधक सेवा गरजु णांपयत पोहच याक रता आप या सहकायाची
अपे ा आहे.
गणपती ने ालय हे ९५ बेडचे आय हॉ पीटल असनु याम ये १० ऑपरे शन िथएटस व १४
क सलट टस डॉ टस कायरत आहेत. या णालयामधये् िवशेषताह मोतीिबदं ,ु लॉकोमा.कॉिनया,आय बॅक, लहान
मल
ु ां या डोळयासबं धं ीचे आजार यांवर तसेच अजनु अनेक गतंु ागतंु ी या आजारावं र उपचार के ले जातात.
सदर हॉ पीटलम ये शासनाची MJPJAY व PMJAY या योजना क मस लागु असनु
दा र यरे षेखालील णांवर मोफत उपचार के ले जातात. तसेच णालयाम ये रा ीय वा य बीमा योजना,सव
िश ा अिभयान,मोतीिबदं ु महारा , कुल आय कॅ प यासार या योजना दारे णांना उपचार परु िवले जातात.
णालयात IPF क म या अतं गत २५ % श ि या हया सपं णु पणे मोफत के या जातात. यांनी
शेवटी असेही नमूद के ले आहे क , ी गणपती ने ालय हे आप या सार या ट हॉ पीटलम ये येणा-या णांना
अजनू ही आव यक या ने संबंधी सेवा देणसे इ छुक आहे.
िवभागाचे मत – ी साईनाथ णालयांत ने रोग िवभागात मु य वे क न णांचे डोळयांिवषयीचे सव
टीन तपासणी तसेच मोतीिबदं ु सार या श ि या िविवध कारे करणेत येतात.
ी साईनाथ णालयाची ने रोग िवभागांतील ओपीडी,आयपीडी व श ि या यांची आकडेवारी
खालील माणे.
अ.नं. वष
ओपीडी आयपीडी
श ि या
१
जानेवारी २०१७ ते िडसबर २०१७
४९,३५६ ४९०२
४२२१
२
जानेवारी २०१८ ते िडसबर २०१८
४४,९८८ ४३८६
३८६९
३
जानेवारी २०१९ ते मे २०१९
१९,१४१ १८९४
१८१३
णालयात असणारा णांचा वाढता ओघ ल ात घेता व काही आव यक व आपलेकडे उपल ध
नसणा-या उपचारांक रता सगं ी काही णांना पढु ील उपचारांक रता बाहेरील णालयांत रे फर करावे लागते. ी
गणपती ने ालयाचा पवु पासनु च ी साईबाबा सं था णालया या रे फरल यादीत समावेश आहे. यामळ
ु े
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डोळयासबं धं ीचे जे उपचार ी साईनाथ णालयातं होत नाहीत,अशा णांना ी गणपती ने ालय,जालना येथे
पाठिवले जात आहे.परंतु आव यक ती सपु र पेशािलटी दजाची सेवा ी साईनाथ णालयात गणपती
ने ालयाकडुन उपल ध होत असेल तर णांना इतर जाणेची आव यकता राहणार नाही.
परंतु आजपयत सं थान णालयाने इतर कोण याही णालयाशी णसेवेबाबत सल
ं नीकरण के लेले
नाही. ी गणपती ने ालयातील ने िवभागांतील त डॉ टरांची ी साईनाथ णालयात ि हजीट ग हणनु
आव यक ती कागदप े घेवनु सं थान िनयमानसु ार अटी व शत वर नेमणक
ु देता येईल,असे मत आहे. तरी सदरचा
िवषय मा. यव थापन सिमतीपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .३४३ सदरचा ताव अमा य कर यात आला.
(कायवाही- ी साईनाथ हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानंतर मा.अ य महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या िवषयावर चचा सु कर यात आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
िद.०३.०७.२०१९ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ वाचुन कायम करणे.
िनणय .३४४ िदनांक ०३.०७.२०१९ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत परु िव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना
पु टी दे यात आली.
१.
लाडू िनिमती िवभागासाठी टेनलेस टील भांडी खरे दी कामी ई-िनिवदेतील ा यनु तम दराबाबत िनणय
होणेबाबत.
सं थानचे लाडु िनिमती िवभागासाठी टेनलेस टील भांडी खरे दीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या
राबिव यात आली होती.
०१ खरे दी करावयाचे सािह य/व तुचा तपिशल
लाडु िनिमती िवभागासाठी टेनलेस टील भांडी खरे दी
०२ मागणी
टेनलेस टील भाडं ी
०३ ई-िनिवदा िस ी
िद. २७.०२.२०१९ ते िद. १८.०३.२०१९
०४ वृ प ा या अिधसचू ने या यित र चौकशी कशी www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट व ०८
पाठवली जाते?
िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे
०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले?
०८ ईमेल आय डी वर
०६ िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िदनांक – २७.०२.२०१९
टेि नकल बीड – ३०.०५.२०१९
कमिशयल बीड – २८.०६.२०१९
०७
ा त िनिवदाकारांची सं या
०८ (आठ)
०८ पा िनिवदाकारांची सं या
०७ (सात)
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
नमनु े मागिवलेले नाहीत.
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली आहे ०६ िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम भरलेली आहे. तर ०२
का ?
िनिवदाधारकांना MSME अतं गत सटु आहे.
११ जर नमनु े िदले नाही, तर का ?
--१२ िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर –
दर ती िकलो
Sl.No
01
02
03
04
05
06

Description of Item(s)/
Supplier Name
GorakhRasane
NAVNITLAL AND
BROS
OM
SAI
ENTERPRISES
SWARAJ
INDUSTRIES
SUPER SEALS
Mahalaxmi Steel

टेनलेस
टील टेनलेस
टील टेनलेस
टील टेनलेस
टील
पातेले (म यम)
कढई (मोठी)
पातेले (मोठे )
पातेले (लहान)
422.10
417.60
422.10
422.10
437
433
437
437
451.50

477

451.50

451.50

470

475

476

476

483.80
525

477.90
530

483.80
525

483.80
525
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GANDHI BROTHERS 580

575

580

580

१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

यापवु के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर – ---मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल - --स याची िश लक ि थती
--मागील खरे दी दर
-मागील परु वठादार
-स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर
वरील अ.नं १२ म ये नमदु के ले आहेत.
स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
मे. सोमनाथ गगं ाधर रासने, सगं मनेर

२०

सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर - होय
कर यात आला आहे का ?
सदर खरे दीचा ताव खरेदी सिमती समोर सादर मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा. उप मु य कायकारी
कर यात आला अस यास उपि थतांची नावे.
अिधकारी, मा.मु यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी,
.अिध क, खरे दी
मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमी/जा त
------------

२१
२२

२३. संि टीप – ( ताव)- सं थानचे लाडु िनिमती िवभागासाठी टेनलेस टील भांडी खरे दीकामी
ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती. याची मदु त िद. १८.०३.२०१९ रोजी सपं लेली होती.
तथापी िद. १०.०३.२०१९ रोजी लोकसभे या िनवडणक
ू ची आचारसंिहता सु झालेने सदर िनिवदांबाबतची
पढु ील कायवाही करता आली नाही. यामळ
ु े आचार सिं हता सपं यानंतर िद. ३०.०५.२०१९ रोजी या िनिवदेचे
तांि क बीड उघड यात आले आहेत. तसेच तांि क िनिवदेम ये पा ठरले या ०७ िनिवदाधारकां या कमिशअल
िनिवदा िद. २८.०६.२०१९ रोजीचे मा. खरे दी सिमती सभेत उघड यात आ या आहेत. याम ये मे. सोमनाथ
गंगाधर रासने, संगमनेर यांचे दर चारही items साठी यनु तम आहेत.
तरी सं थानचे लाडु िनिमती िवभागासाठी टेनलेस टील भांडी खरे दीसाठी यनु तम िनिवदाधारक मे.
सोमनाथ गंगाधर रासने, संगमनेर यांचेशी िनिवदेत िदले या यनु तम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय
होणेकामी सदरचा िवषय मा. थािनक उपसिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे. सोमनाथ
गंगाधर रासने, संगमनेर हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी दर
कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी खालील माणे दर देऊ के ले.
मे.सोमनाथ गंगाधर रासने,संगमनेर
चचावाटाघाटी
Qty िनिवदेतील
SR.
नतं रचे दर
Sl.No
Description of Work / Item(s)
In L1 दर पये
NO
पये ती
Nos.
ती िकलो
िकलो
1
1.00
टेनलेस टील पातेले (म यम)
साईज -वरचा यास - ११४३ mm,
तळाचा यास - ११०४.९ mm, उंची-५३३ mm, 12 422.1
421/तळाची जाडी- ६ mm बाजुंची जाडी- ४ mm
टील ३०४ ेड, ८ % िनके ल
2
2.00
टेनलेस टीलकढई (मोठी)
साईज -वरचा यास - १३८४.३ mm, उंची 15 417.6
416/३८१mm, जाडी - ५ mm
टील ३०४ ेड ८% िनके ल
3
3.00
टेनलेस टीलपातेले (मोठे )
25 422.1
421/साईज–वरचा यास - १२३१.९ mm, तळाचा
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यास-११६८.४ mm, उंची-४८२.६ mm,
तळाची जाडी-६ mm, बाजुंची जाडी- ४ mm
टील ३०४ ेड, ८ % िनके ल
4
4.00
टेनलेस टीलपातेले (लहान)
साईज –वरचा यास - १००३.३ mm, तळाचा
यास-९२७.१ mm, उंची-४८२.६ mm, तळाची 30 422.1
421/जाडी - ६ mm, बाजुंची जाडी- ४ mm
टील ३०४ ेड, ८ % िनके ल
यावर सिव तर चचा होऊन, लाडू िनिमती िवभागासाठी टेनलेस टील भांडी खरे दी कामी
ई-िनिवदेतील िन नतम िनिवदाधारक मे. सोमनाथ गंगाधर रासने, संगमनेर यांनी चचअतं ी देऊ के लेले वरील माणे
अिं तम दर ि वकारणे येऊन यांना कायादेश दे यात यावा,अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही-खरे दी िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२.
वाहन िवभागाकडील नवीन १५ बसेसचा िद.१४.०८.२०१९ ते िद.३१.०३.२०२० अखेर िवमा नतु नीकरण
करणेकामी िन नतम दर देणारे िवमा कंपनीचे ितिनधीसोबत चचा वाटाघाटी क न अिं तम दर िनि त करणेबाबत.
वाहन िवभागाकडील नवीन १५ बसेसचा िद.१४/०८/२०१९ ते ३१/०३/२०२० या कालावधी करीता
िझरो डेप िवमा नतु नीकरण करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने ४ रा ीयकृ त िवमा कंप याकडून बदं
िलफा याम ये दरप के मागिव यात आली होती.
०१ खरे दी करावयाचे सािह य / व तचु ा तपिशल
वाहन िवभागाकडील नवीन १५ बसेसचा िद.१४/०८/२०१९
िद.३१/०३/२०२० अखेर िवमा नतु णीकरण करणे.
०२ मागणी
वाहन िवभागाकडील नवीन १५ बसेसचा िद.१४/०८/२०१९
िद.३१/०३/२०२० अखेर िवमा नतु णीकरण करणे कामी िन नतर
देणारे िवमा कंपनीचे ितिनधीसोबत चचा वाटाघाटी क न अिं तम
िनि त करणे बाबत.
०३ ई-िनिवदा िस दी / दरप के
जा.न.ं एसएसएस/वशी/वाहन/ ७७८ /२०१९ िद.०४.०६.२०१९
०४ वृतप ा या अिधसचू ने या यित र त चौकशी कशी दरु वनी ारे व सम िदले
पाठवली जाते?
०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले?
सव रा ीयकृ त िवमाकंपनीचे ितनीधीना सम िदले.
०६ िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िद.०४/०६/२०१९ ते िद.१५/०६/२०१९ अखेर
०७ ा त िनिवदाकारांची सं या
०५ (पाच)
०८ पा िनिवदाकारांची सं या
०५ (पाच)
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का?
१० सव िनिवदाकारांनीबयाणा र कम आदा के ली आहे का
दरप के असलेने बयाना र कम नाही.
११ जर नमनु े िदले नाही, तर का.
१२ िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर—
दरप कात िदलेले दर
िद. य.ु
यनु ाइटेड
यनु ाइटेड
िद.ओरीए ट नेशनल
इिं डया
इिं डया
इिं डया
ल इं योर स इं योरे स
अ.न तपिशल
IDV
अॅ यरु स
इ शरु े स
इ शरु े स
क.
िल. क. िल.
कं.िल. शाखा कं.िल. - कं.िल. िशड
शाखाशाखा
ीरामपरु
नािशक रोड
कोपरगाव
-कोपरगांव
१५ बसचा िझरो
१
२५६५०००० १०६६५०० १११७०६५ ११३९९७० ११३३८३५ ११२५०००
डेप िवमा
अपा
पा
पा
पा
पा
पा / अपा
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शेरा
L1
L4
१३ यापुव के ले या नतु नीकरणचा तपिशल आिण नतु नीकरण दरअ.नं. वष
प रमाण
सदर १५ बसेस नवीन असलेने थम िवमा नतु नीकरण कर यात येत आहे.

L3

L2

एकुण दर ह ता र कम

१४ मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशलःअ.नं. वष
खच प रमाण
सदर १५ बसेस नवीन असलेने थम िवमा नतु नीकरण कर यात येत आहे.
१५ स याची िश लक ि थती
लागु नाही.
१६ मागील नतु नीकरण दर
लागु नाही.
१७ मागील नतु नीकरण िवमा कंपनी
लागु नाही.
१८ स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर
नवीन १५ बसेसचा िद.१४/०८/२०१९ ते ३१/०३/२०२० अखेर
िवमा नतु णीकरणासाठी िदलेले दर .११,१७,०६५/- (सदरचे दर
सव GST व करासहीत आहेत.)
१९ स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नावं
यनु ायटेड इडं ीया इं शरु े स कंपनी िल. िवभागीय कायालय नािशक
२० सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला होय.
आहे का?
२१ सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला .अिध क वाहन िवभाग, मा. शासक य अिधकारी,
अस यास उपि थतांची नावे
मा. उप मु य कायकारी अिधकारी, मा मु य कायकारी अिधकारी,
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपिशल अदं ाजे .
अदं ाजे अपे ीत खच १०,५०,०००/२३ १५ बसेस निवन खरे दी के ले या अस याने यांची िवमा र कम वाहना या िकमती म ये समािव ट होती. आता थमच
िद.१४/०८/२०१९ ते ३१/०३/२०२० या कालावधीचा िझरो डेप िवमा नतु णीकरण कर यात येत आहे.
२४ सिं त िटपः- िद.२६.०२.२०१९ रोजी या मा. यव थापन सभेतील िनणय मांक १४० नसु ार
“११० वाहनांचा िद.०१/०४/२०१९ ते िद.३१/०३/२०२० या कालावधीतील वाष क िवमा नतु णीकरण
करणेकामी िन नतम दर धारक यनु ायटेड इिं डया इ ुारे स कं. िल.िशड यांनी चचअतं ी देऊ के लेले र कम
.२०,००,०००/- मा अिं तम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, व उवरीत २५ वाहनांचा
वषापे ा कमी कालावधी करीता िझरो डेप िवमा नतु णीकरण करणे कामी फे र दरप के मागिव यात यावेत, अशी
िद.१८/०२/२०१९ रोजीचे उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.”
यानुसार सन २०१९-२० या वषाकरीता ११० वाहनांचे िवमा नतु णीकरण करणे कामी यनु ायटेड इिं डया
इ ुारे स कं. िल.शाखा-िशड यांना कायादेश व .२० लाख मा अ ीम र कम देवनु सदर वाहनांचे िवमा
नतु णीकरण क न घे यात आलेले आहे.
उवरीत २५ वाहनापैक ५ वाहनाचं ा िवमा नतु णीकरण िद.ओरीए टल इं योर स कं.िल. िशड यांचेकडून
तसेच ४ वाहनांचा िवमा नतु णीकरण नेशनल इं योरे स कं िल.शाखा-कोपरगाव यांचेकडून क न घे यात
आलेला आहे.
तसेच उवरीत वाहनांपैक (निवन बसचे) १५ वाहनांचे िद.१४/०८/२०१९ ते िद.३१/०३/२०२० या
कालावधी िवमा नतु णीकरण करणे कामी दरप के मागवनू ा त ५ दरप के मा.खरे दी सिमती या सभेपढु े
िद.२८/०६/२०१९ रोजी उघड यात आली होती.
यावेळी १५ बसेसचे िझरो डेप िवमा नतु णीकरण करणे करीता िवमा कंप यांनी िदले या दराचा िवचार
करता यनु ायटेड इडं ीया इं शरु े स कंपनी िल. िवभागीय कायालय नािशक यांचे दर सवात कमी हणजे
.११,१७,०६५/- मा आहेत.
सबब, १५ बसेसचे िवमा नतु णीकरणाकरीता िन नतर दर देणारी िवमा कंपनी युनायटेड इडं ीया इं शरु े स
कंपनी िल. िवभागीय कायालय नािशक यांचे तीिनधीना मा.उपसिमती या सभेपढु े बोलावनु चचा वाटाघाटी
क न अतं ीम दर िन चीत करता येतील.
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मागणीः- तरी नवीन १५ बसेसचा िद.१४/०८/२०१९ ते िद.३१/०३/२०२० या कालावधी करीता िझरो डेप िवमा
नतु णीकरण करणे करीता यनु तम दर देणारे यनु ायटेड इडं ीया इं शरु े स कंपनी िल. िवभागीय कायालय नािशक
यांना मा.उप सिमती या सभेपढु े बोलावनु चचा वाटाघाटी क न अतं ीम दर िन चीत क न मा. यव थापन
सिमतीस िशफारस करणे कामी सादर.
तुत करणी राबिव यात आले या दरप कातील िन नतम दरधारक यनु ायटेड इडं ीया इं शरु े स कंपनी
िल. िवभागीय कायालय नािशक हे चचसाठी अनपु ि थत होते.
यावर सिव तर चचा होऊन, वाहन िवभागाकडील नवीन १५ बसेसचा िद.१४.०८.२०१९ ते िद.३१.०३.२०२०
अखेर िवमा नतु नीकरण करणेकामी िन नतम दरधारक यनु ायटेड इडं ीया इं शरु े स कंपनी िल. िवभागीय कायालय
नािशक यांचे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मानय् कर यात आली.
(कायवाही- वाहन िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३.
िज हा प रषद,अहमदनगर यांचे तावानसु ार शाळा खो या बांधकामासाठी १५९ खो यामधनू तालक
ु ािनहाय
१२४ खो यांची िनवड होऊन िमळणेबाबत.
अहमदनगर िज हा प रषदेचे िश णािधकारी यांनी िद. २४.०५.२०१७ रोजी ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यांना ताव सादर क न िज हा प रषद शाळांना ५०० वग खो यांची आव यकता
असनू सन २०१६-१७ या डीएसआर नसु ार एका खोलीला र कम .७,२०,०००/- मा एवढा, अशी एकूण
.३६ कोटीची मागणी के ली होती.
मा. मु यमं ी महोदय, यांचे अ य तेखालील बैठक तील िनदश:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड
यां या कामकाजासंदभात वषा, मा. मु यमं ी महोदय यांचे शासक य िनवास थान येथे िद. ०१ फे वु ारी २०१८
रोजी आयोिजत के ले या बैठक तील मु ा ं . १ नसु ार निवन वग खो यांची आव यकता असले या शाळांची
तालुका िनहाय यादी िज हा प रषद, अहमदनगर यांनी िज हािधकारी, अहमदनगर यांना सादर करावी. असे िनदश
िदलेले होते.
उपरो त िनदशास अनसु न िज हा प रषद अहमदनगर या ाथिमक शाळांना निवन वग खो या
बाधं कामासाठी .३६ कोटी अनदु ान देणबे ाबतचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे, िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे
सभेपढु े िनणयाथ यव थापन सिमतीसमोर सादर कर यात आला. सदर बैठक त मु य कायकारी अिधकारी,
िज हा प रषद अहमदनगर यानं ी मा. मु यमं ी महोदयां या बैठक तील िनदशा माणे िज हािधकारी अहमदनगर
यांचे अ य तेखालील सिमती या बैठक चे प जा. ं . काया४/बाधं /४२१/२०१८ िद. ०३.०४.२०१८ नसु ार
पाठिवले या इितवृ ता या ती मा. थािनक उपसिमती या सद यांना वाटप कर यात आ या. सदर इितवृतात
१०९२ वगखो यां या बाधं कामासाठी एकूण . ६८,१६,४०,०००/- मा इतका िनधी िमळणेबाबतची िशफारस
कर यात आलेली आहे. तसेच इितवृ तात शाळाच
ं ी नावे व नवीन बाधं ावया या खो यांची सं याही नमदू
के लेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:- मा. यव थापन सिमती या िद. ०४.०४.२०१८ रोजी या सभेतील
इितवृ त कायम करतांना उपरो त िवषयासंदभात मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०२.०५.२०१८ रोजीचे सभेत
खालील माणे िनणय झाला आहे.
िद. ०२.०५.२०१८ चे सभेतील िवषय ं . १ िनणय ं . २८७ (७) अ वये चचा होऊन मा. मु यमं ी
महोदयांकडील बैठक तील िनदशा माणे िज हािधकारी, अहमदनगर व मख
अिधकारी, िज हा प रषद
्
ु यकायकारी
अहमदनगर यांनी िज हयातील १०९२ वग खो यां या बांधकामासाठी र कम . ६८,१६,४०,०००/- मा चा
ताव सादर के ला आहे.
सदर तावावर चचा होऊन, अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळांना वग खो या
बांधकामासाठी र कम . ३० कोटी अनदु ान देणसे त वतः मा यता दे यात आली. सदरह अनदु ान ट याट याने
दे यात यावे, पिह या ट यासाठी . १० कोटी मा अनदु ान दे यात यावे. याक रता िज हािधका-यां या यादीतून
शाळांची िनवड थािनक उपसिमतीने करावे, असे ठरले.
मा. थािनक उपसिमतीचा िनणय:- मा. थािनक उपसिमतीचे इितवृ त कायम करतांना
िद.०६.०९.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ५५७ (२०) नसु ार सिव तर चचा होऊन खालील माणे िनणय
झाला आहे.

(05} 04.07.2019, Shirdi (SPJ.docx)

74

१)
उपरो त मजं रू िनधी िज हा प रषद, अहमदनगर याच
ं ेकडे वग करणेत यावा व वग खो यांचे बांधकाम
शासना या सावजिनक बाधं काम िवभागामाफत कर यात यावे.
२)
सबधं ीत तालु याचे उपअिभयतं ा व गट िश णािधकारी यानं ी मा. थािनक िव व तांशी िवचार
िविनमय क न भिु मपजु नाचे काय म आयोिजत करावे.
३)
वग खोलीवर ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचे सन २०१८-१९ म ये ा त िनधीतून
बांध यात आलेली वग खोली असे नमदू करावे. अशा उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. तसेच
िज हा प रषदे या १५९ खो यांसाठी सदर . १० कोटी इतके अनदु ान दे यात येत आहे, सदर खो यासांठी
अनदु ान कमी पड यास जा तीची र कम िज हा प रषद/ ामपंचायत यांनी यांचेकडील उपल ध अनदु ानातनू
खच करावी, तसेच मा. िज हािधकारी यां या सिमतीने िवहीत के ले या मानांकानसु ार अनदु ान खच करावे, असे
ठरले.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानसु ार ताव शासना या मा यतेसाठी सादर कर यात आला होता.
यानसु ार शासन िनणय ं . सासंिव-१०१८/८९३/ . .८८/का.१६ िद. २६ जनु २०१८ पारीत झालेला आहे तो
खालील माणे
शासन िनणय :- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) , अिधिनयम २००४ मधील कलम १७
(२) (ण) मधील तरतुदीनसु ार िज हा प रषद, अहमदनगर यांना शाळे या निवन खो या बांधकामासाठी पिह या
ट यांत पये १० कोटी इतके अनदु ान ी साईबाबा सं थान ारे दे यास खालील अट या अिधन राहन मंजुरी
दे यात येत आहे.
१)
उपरो त मंजरू िनधी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचेमाफत िज हा प रषद,
अहमदनगर यांना उपल ध क न दे यात यावा.
२)
िज हा प रषद, अहमदनगर यां या अख यारीतील शाळांचे बांधकाम सावजिनक बांधकाम िवभाग
अहमदनगर यांचेमाफत कर यात यावे.
३)
िज हा प रषद, अहमदनगर याचं ेमाफत कामा या गती माणे सावजिनक बांधकाम िवभाग,
अहमदनगर यांचेकडे िनधी वग कर यात यावा.
४)
िज हािधकारी, अहमदनगर यांनी सादर के ले या यादीतील शाळाचं ी िनवड ी साईबाबा सं थान या
थािनक सिमतीमाफत कर यात यावी. असा शासन िनणय झालेला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय :- िद.२०.११.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ७२३
अ वये तसेच िवधी व याय िवभागाचा शासन िनणय .सासिं व-१०१८/८९३/ . .८८/का.१६ िद.२६
जनु ,२०१८ अ वये, िज हा प रषद, अहमदनगर यांना शाळां या निवन खो या बांध यासाठी पिह या ट यात
.१० कोटी मा इतके अनदु ान दे यास मा यता दे यात आली. िज हा प रषद, अहमदनगर यांना नवीन शाळा
खो या बाधं कामासाठी मा.िज हािधकारी याच
ं े अ य तेखालील सिमतीने कळिवले या शाळा खो यां या
यादीमधनू शाळाचं ी िनवड िद.०३.०९.२०१८ रोजी या थािनक उपसिमतीचे सभेम ये कर यात आली होती.
यानसु ार पिह या ट यातील अनदु ान र कम .१० कोटी िज हा प रषद,अहमदनगर याच
ं ेमाफत शासनाचे
सावजिनक बांधकाम िवभाग,अहमदनगर यांचेकडे वग कर यास मा यता दे यात आली.
तसेच िज हा प रषद, अहमदनगर यांना उवरीत र कम .२० कोटी अनदु ान देणबे ाबत या तावास
शासनाची मा यता िमळा यानंतर, मा.िज हािधकारी यांचे अ य तेखालील सिमतीकडून उवरीत शाळा
खो यांची यादी मागिव यात यावी. मा.िज हािधकारी यांचेकडून ा झाले या शाळा खो यांची िनवड
कर यासाठी ताव पु हा मा. थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात यावा. मा.उपसिमतीचे
िशफारशीनसु ार व मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने िनवड कर यात आले या शाळा खो यांकरीता दसु या
ट यातील र कम .२० कोटी अनदु ान िज हा प रषद, अहमदनगर यांचमे ाफत शासनाचे सावजिनक बांधकाम
िवभाग,अहमदनगर यांचेकडे वग कर यात यावे, असे ठरले. यानसु ार जा. न. एसएसएसटी/वशी-लेखाअनदु ान/३१४२/२०१८ िद. २८ स टबर २०१८ रोजीचे प ा वये ताव शासन मा यतेसाठी सादर के लेला आहे.
तथािप, उपरो त मा. यव थापन सिमती व शासनिनणया माणे कायवाही क न िज हा प रषद, अहमदनगर
यांना शाळां या नवीन वग खो या बांधकामासाठी पिह या ट यांतील र कम . १० कोटी अनदु ान
िद.२९.१२.२०१८ रोजी RTGS ारे आदा कर यात आलेले आहे.
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फे र ताव:- मु य कायकारी अिधकारी, िज हा प रषद, अहमदनगर यानं ी सन २०१७ – २०१८ या
DSR नसु ार सवसाधारण े ासाठी ६.२० ल व अिदवासी ड गराळ े ासाठी . ६.७० माणे एकूण १०९२
वग खो या बांधकामासाठी ६८ कोटीचा िनधी िमळणेबाबत िवनतं ी के ली होती.
यानसु ार १५९ शाळाखो यांची यादी ा त झाली असनू यामधील अट ं . ८ अ वये सवसाधारण
े ातील शाळेसाठी नवीन वग खो या बांधकामासाठी ती वग खोली अदं ाजे ६ ल २० हजार व अिदवासी /
ड गराळ े ातील शाळां या बांधकामासाठी ती वग खोली अदं ाजे पये ६ ल ७० हजार एवढा खच अपे ीत
धर यात आलेला आहे. तसेच सदर नवीन वग खो या बांधकामासाठी अनदु ान कमी पड यास जा तीची र कम
िज हा प रषद/ ामपचं ायत यांनी यांचेकडील उपल ध अनदु ानातून खच करावी असे सं थानचे आदेशात नमदू
के ले आहे.
तथािप, सन २०१८-२०१९ या DSR नसु ार सवसाधारण े ातील शाळेसाठी नवीन वग खोली
बांधकामासाठी ती वग खोली अदं ाजे पये ८ ल व अिदवासी / ड गराळ े ातील शाळे तील नवीन वग खोली
बांधकामासाठी ती वग खोली पये ८ ल ५० हजार एवढा खच अपे ीत धर यात यावा. यानसु ार १५९ वग
खो यांसाठी १२.८२ कोटी िनधी आव यक आहे. सदरह वाढीव . २.८२ कोटी िनधी िकंवा पिह या ट यांतील
१० कोटी . िनधीतून उपरो त . ८.०० ल व ८.५० ल या तरतूदी माणे िजत या वग खो या होऊ शकतील
तेवढयांची यादी सधु ारीत होवनू िमळणेबाबत िज हा प रषदेने िवनतं ी के ली होती.
सं थानमाफत मंजरू कर यात आलेली र कम . ३० कोटी रकमे या शाळा खो यांसाठी एकदाच
मंजरू ी िमळावी तसेच शाळा िनवडतांना एक खोली ऐवजी यातील सव खो यांना मंजरू ी िमळावी हणजे िकमान
ती शाळा यवि थत र या पणु होईल. िज हा प रषद थायी सिमती व िज हा प रषद सवसाधारण सभेम ये
याबाबत चचा झालेली आहे, असे िज हा प रषदे या प ात नमदू आहे.
उपरो त फे र तावा या अनषु गं ाने मा. यव थापन सिमती या िद. २६.०२.२०१९ िनणय ं . १५९ अ वये
खालील माणे िनणय घे यात आला.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:- िज हा प रषद, अहमदनगर यांना शाळा खो या बांधकामासाठी सं थानतफ
३० कोटी िनधी मंजरू कर यात आला असनू यापैक १० कोटी िनधी दे यात आलेला आहे. सदरचा िनधी मा.
िज हािधकारी यांचे अ य तेखालील सिमतीने कळिव यानसु ार साधारण े ातील शाळेतील नवीन वग खोली
बाधं कामासाठी ितवग अदं ाजे र कम .६.२० ल व अिदवासी / ड गराळ े ातील नवीन वग खोली
बाधं कामासाठी ित वग खोली अदं ाजे र कम . ६.७० ल या माणे १५९ वग खो या बांधकामासाठी अनदु ान
वग कर यात आले आहे.
परंतु मु य कायकारी अिधकार, िज हा प रषद, अहमदनगर यांनी िद. २२.०१.२०१९ या प ानसु ार
सादर के ले या तावानसु ार सन २०१८-१९ या DSR नसु ार साधारण े ातील नवीन वग खोली
बाधं कामासाठी ित वग खोली र कम . ८.०० ल व अिदवासी / ड गराळ े ातील नवीन वग खोली
बाधं कामासाठी ित वग खोली अदं ाजे र कम . ८.५० ल एवढा अपेि त खच धर यात यावा व यानसु ार
१५९ वग खोलीसाठी वाढीव र कम . २.८२ कोटी िनधी िमळणेस िकंवा पिह या १० कोटी िनधीतनू उपरो त
. ८.०० ल व ८.५० ल या तरतूदी माणे िजत या वग खो या होऊ शकतील तेवढयांची यादी सधु ारीत
होऊन िमळणेस िवनंती के ली आहे. तसेच मंजरू कर यात आलेली र कम . ३० कोटी एकदाच मंजूर करावी व
शाळा खो या िनवडतांना एक खोली ऐवजी यातील सव खो यांना मंजरू ी िमळावी हणजे िकमान एक शाळा
यव थीत र या पणु होईल, असे िज हा प रषद थायी सिमती व सवसाधारण सभेत चचा झालेचे कळिवले होते.
यावर सिव तर चचा होऊन, अनदु ान िवतरणाबाबत मा. उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम ये खािचका
दाखल अस याने व अनदु ान िवतरणास परवानगी नस याने स ि थतीत िवतरीत के ले या १० कोटी
अनदु ानानसु ार तालुकािनहाय मंजूर के ले या शाळा खो यांची सं या कमी क न यानसु ार अनदु ान सावि क
बांधकाम िवभागाकडे वग करावे व ता काळ वग खो यांचे बांधकाम सु कर यात यावे. यापवू िवतरीत १०
कोटी अनदु ानात नवीन डीएसआर नसु ार जेवढया शाळा खो या बांधकामे पणु होणे श य आहे, यानसु ार शाळा
खो यांची सं या िज हा प रषदेने िनि त करावी. मा असे करतांना सं थानने यापवू तालुकािनहाय मंजूर
के ले या शाळा खो यांची सं या माणशीर प तीने कमी करणेबाबत िज हा प रषद, अहमदनगर यांना
कळिव यात यावे असा िनणय झाला आहे.
याबाबत सं थानने जा. न. एसएसएसटी/वशी-लेखा-अनदु ान/५९११/२०१९ िद. ०७.०३.२०१९ चे
प ा वये सन २०१८-२०१९ चे DSR नसु ार जेवढया शाळा खो या बांधकामे पणू होणे श य आहे यानसू ार

(05} 04.07.2019, Shirdi (SPJ.docx)

76

शाळा खो यांची सं या िनि त करावी मा असे करतानं ा सं थानने यापवू तालक
ू ािनहाय मजं रू के ले या शाळा
खो यांची सं या माणिशर (Proportionate) प तीने कमी कर यात यावी. असे कळिवले होते.
तथािप, िज हा प रषदेचे मु य कायकारी अिधकारी यानं ी िद.०८.०३.२०१९ रोजी प पाठवनू िवधी व
याय िवभागा या िद. २६ जनु २०१८ या शासन िनणया वये शाळाच
ं ी िनवड ी साईबाबा सं थान या थािनक
उपसिमती माफत कर यात यावी असे कळिवले आहे. तसेच यांनी यापवू मंजरू के ले या १५९ खो यांची
माणिशर (Proportionate) प तीने खो या सं या कमी क न १२४ खो यां या िनवड दशिवणारे प सादर
के ले आहे याचा तपशील खालील माणे :अ.न.
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८०.००
६४.००
६८.००
६८.००
१०००.००

शेरा
नवीन तावानुसार
ित शाळा खोली
र कम
(लाखात)

८.००
८.००
८.००
८.००
८.००
८.००
८.००
८.००
८.००
८.००
८.००
८.००
८.५०
८.५०

उपरो त त याम ये नमदू के यानसु ार तालक
ु ािनहाय १५९ वग खो या मधनू १२४ वग खो यांची
िनवड करता येईल.
ताव:- िज हा प रषद अहमदनगर यांचे तावानसु ार शाळा खो या बाधं कामासाठी १५९
खो यामधनू तालक
ु ािनहाय १२४ खो यांची िनवड होऊन िमळणेबाबतचा ताव िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, िज हा प रषद,अहमदनगर यांचे तावानसु ार शाळा खो या
बांधकामासाठी १५९ खो यामधनू तालक
ु ािनहाय खालील माणे १२४ खो यांची िनवड कर यात आली.
अ.न.
तालुका
अिं तम यादी शाळा नांव
वग खोली सं या
१
नेवासा िज. प. ाथिमक शाळा र तापरू
०१
२
िज. प. ाथिमक शाळा, खपु टी
०१
३
िज. प. ाथिमक शाळा, बाभळ
०१
ु वेढा
४
िज. प. ाथिमक शाळा जैऊर हैबती
०१
५
िज. प. ाथिमक शाळा, गणेशवाडी
०१
६
िज. प. ाथिमक शाळा, गळिनंब
०१
७
िज. प. ाथिमक शाळा, िपं ीशहाली
०१
८
िज. प. ाथिमक शाळा, फ तेपरु
०१
एकूण खो या
०८
०९
कजत िज. प. ाथिमक शाळा, कोरे गाव
०१
१०
िज. प. ाथिमक शाळा, राशीन
०१
११
िज. प. ाथिमक शाळा टाकळी खडं े वरी
०१
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१२
१३
१४
१५
१६

िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.

१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४

पाथड

२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१

कोपरगांव

४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९

संगमनेर

५०
५१
५२

ीग दा

ाथिमक शाळा, िपंपळवाडी
ाथिमक शाळा, ितखी
ाथिमक शाळा, घमु री
ाथिमक शाळा, िदघी
ाथिमक शाळा, कजत शहर (मल
ु ांची)
एकूण खो या
िज. प. ाथिमक शाळा, मोहटे
िज. प. ाथिमक शाळा, खरवंडी कासार
िज. प. ाथिमक शाळा,कळसिपं ी
िज. प. ाथिमक शाळा, साके गांव
िज. प. ाथिमक शाळा, ससु रे
िज. प. ाथिमक शाळा, टाकळी मानरु
िज. प. ाथिमक शाळा, धामणगावं
िज. प. ाथिमक शाळा, खोजेवाडी (िनवडुंगे)
एकूण खो या
कारवाडी
डांगेवाडी
भा करव ती (िखड गणेश)
ओगदी
िशवाजीनगर (दहेगाव बोलका)
रांजणगांव देशमुख
रे लवाडी कोकमठाण
अचं लगांव
करंजी
परजणेव ती सवं सर
िशंदवे ती पढेगांव
का हेगांव
धो े
चासनळी
कारवाडी (कोकमठाण)
नाटेगावं
पढेगावं
एकूण खो या
िज. प. ा. शाळा, अभं ोरे
िज. प. ा. शाळा, िचचं ेवाडी
िज. प. ा. शाळा, साकूर
िज. प. ा. शाळा, कासार दमु ाला
िज. प. ा. शाळा, दे. ख. आखाडा
िज. प. ा. शाळा, िड स
िज. प. ा. शाळा, कौठे धांदरफळ
िज. प. ा. शाळा, गंजु ाळवाडी
एकूण खो या
िज. प. ा. शाळा, कोकणगाव
िज. प. ा. शाळा, येळपणे
िज. प. ा. शाळा, वेळू
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०१
०१
०१
०८
०१
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०१
०१
०१
०१
०१
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०१
०१
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०१
०१
०१
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०१
०८
०१
०१
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५३
५४
५५
५६
५७

िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.

५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५

जामखेड

६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३

नगर

७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२

िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.

ा. शाळा, िचभं ळा
ा. शाळा, ढोकराई
ा. शाळा, घारगांव
ा. शाळा, द वाडी
ा. शाळा, हसे
एकूण खो या

ाथिमक शाळा, सातेफळ
ाथिमक शाळा, हापटेवाडी
ाथिमक शाळा, फाळके वाडी
ाथिमक शाळा, इनामव ती
ाथिमक शाळा, नाहली
ाथिमक शाळा, पारे वाडी
ाथिमक शाळा, कडभनवाडी
ाथिमक शाळा, जातेगाव
एकूण खो या

खांडके
सारोळा ब दी
भोरवाडी
ने ती
िचचं ोडी पाटील
माथणी
पदमपरू वाडी
खातगाव टाकळी

ीरामपरू

शेवगांव

अकोले

सतु िगरणी
ह रहरनगर उदु
अशोकनगर उदु
वांगी खुद
खानापरू
गळिनंब
खोकर
फ याबाद
खंडाळा
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.

ा. शाळा क-हे टाकळी
ा. शाळा शहरटाकळी
ा. शाळा, सामनगांव
ा. शाळा, मजलेशहर
ा. शाळा खामगांव ऊदु
ा. शाळा चापडगांव
ा. शाळा ढोरजळगांव
ा. शाळा मंगु ी

एकूण खो या

एकूण खो या

एकूण खो या

िज. प. ाथिमक शाळा, गणोरे
िज. प. ाथिमक शाळा, नायकर वाडी
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९३
९४
९५
९६
९७
९८

िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.

९९
१००
१०१
१०२
१०३
१०४
१०५
१०६

पारनेर

१०७
१०८
१०९
११०
१११
११२
११३
११४
११५
११६

राहरी

११७
११८
११९
१२०
१२१
१२२
१२३
१२४

राहाता

ाथिमक शाळा, िहवरगांव आंबरे
ाथिमक शाळा, शेलद
ाथिमक शाळा, रे डे
ाथिमक शाळा, धामनवन पाटीलवाडी
ाथिमक शाळा, िशरपंजु े देवाचीवाडी
ाथिमक शाळा, तांभोळ
एकूण खो या
िज. प. ाथिमक शाळा, वाळवणे
िज. प. ाथिमक शाळा, घाणेगांव
िज. प. ाथिमक शाळा, अळकुटी
िज. प. ाथिमक शाळा, पवळदरा
िज. प. ाथिमक शाळा, पारनेर मल
ु ी
िज. प. ाथिमक शाळा, वरखेड मळा
िज. प. ाथिमक शाळा, गणेशवाडी रायतळे
िज. प. ाथिमक शाळा, वडनेर
एकूण खो या
जुंदरे वाडी
लाख
मालंजु े ख.ु
गोटुंबे आखाडा
हनुमान वाडी
करजगांव
बाभळ
ु गांव
खडांबे ब.ु
महा ख व ती
डु े वाडी
एकूण खो या
िशंगवे जाधव व ती
िज. प. ा. शाळा पणु तांबा
िज. प. ा. शाळा, कोकणे व ती
िज. प. ा. शाळा सदाफळ लास
िज. प. ा. शाळा वाळक
िज. प. ा. शाळा, इनामके व ती
िज. प. ा. शाळा ल मीवाडी
िज. प. ा. शाळा के लवड
एकूण खो या
एकूण एकंदर

०१
०१
०१
०१
०१
०१
०८
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०८
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
१०
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०८
१२४

तुत करणी िनधी उपल ध क न िदला असला तरी सं थानचा िनधी इतर स थांना िवतरणाबाबतचे
करण यायालयात चालू आहे. यामळ
ु े सदर ताव िज हा प रषद, अहमदनगर यांना पाठिव या अगोदर
ॲङ िनतीन भवर यांचा कायदेशीर स ला घे यात यावा, व यांचे स यानसु ार कायवाही कर यात यावी, तसेच
िनधी उपल ध क न दे यात आले या शाळा-खो यांचे भिू मपजु न ता काळ क न घे यात यावे, अशी या
उपसिमतीची िशफारस होती.
सदरची िशफारस मा य करतांना पढु ील माणे िनणय घे यात आला.
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यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो १२४ शाळा खो यां या िनवडीस मा यता दे यात आली. तसेच
ततु
करणी िवधी व याय िवभाग, शासन िनणय .सासिं व-१०१८/८९३/ . .८८/का.१६
िद.२६ जनु ,२०१८ अ वये िज हा प रषद, अहमदनगर यांना शाळां या निवन खो या बांध यासाठी पिह या
ट यात र कम .१० कोटी अनदु ान िद.२९.१२.२०१८ रोजी आदा करणेत आलेले आले, यामळ
ु े िनवड
कर यात आले या १२४ शाळा खो यांचे भिू मपुजन ता काळ क न घे यात यावे, असे ठरले.
कायवाही- लेखाशाखा)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------४.
संगणक दु ती देखभाली अतं गत आव यक संगणक य व अनषु ंगीक सािह य खरे दी करणेसाठी वािषक दरकरार
करणेकामी ई-िनिवदा ि येअतं गत उघडणेत आले या वािण यीक ई-िनिवदांमधील िन नतम दरधारक
िनिवदाधारकांना चचा करणेसाठी बोलिवणेबाबत.
मािहती तं ान िवभागामाफत सं थानचे िविवध िवभागांना मागणी माणे कायालयीन कामकाजासाठी
संगणके व अनषु ंगीक सािह यवपरु िवणेत येत अस याने संगणके दु ती देखभालीअतं गत वेळोवेळी आव यकक
संगणक य व अनषु ंगीक सािह यर खरे दी करणेसाठीदरकरारिनि तकरणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिव या◌ात
आली आहे.
खरे दी करावयाचे सािह य/ व तू
०१
संगणक य व अनषु ंगीक सािह य खरे दी करणेकामी दरकरार करणे.
चा तपिशल.

०२

मागणी

Sr.
No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Description
HDD 500 GB SATA Seagate/Sony/Samsung
HDD 1TB SATA Seagate/Sony/Samsung
HDD 1 TB Portable USB Seagate/Sony/Samsung
HDD 2 TB Portable USB Seagate/Sony/Samsung
DVD drive USB External Portable
OTG cable (USB to OTG)
Web Camera Intel/Iball With atleast 1 meter Cable
Antivirus Net Protector Total Security
Antivirus Quick Heal Total Security
Computer CMOS battery
VGA cable
Power Cable ISI Standard
SMPS for Lenovo Thinkcenter Desktop 14+2 Pin
SMPS for Dell Optiplex 380
CPU Cooling FAN Lenovo Thinkcenter Desktop
CPU Cooling FAN Dell optiplex 380
CPU Cooling Paste
USB Mouse Logitech/iball
RAM 2GB 1333 Mhz
RAM 4GB 1600 Mhz
RAM 4GB 1666 Mhz
HDMI Cable 20 meters
VGA Cable 20 Meters
USB Keyboard Logitech/iball
Head Carriage for LQ 310+ DMP
Carriage Belt for LQ 310+ DMP
EPSON LQ 310+ Dmp Printer Flat tern gear
PF gear for LQ 310 DMP
Ribbon Mask for LQ 310 DMP
Head Cable Pair for LQ 310+ DMP
Head for LQ 310+
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

LQ 310+ Belt drive Pully
EPSON LQ 310+ Dmp Printer carriage Bush
Combination gear 13.6 for LQ310+ DMP
Logic Board for LQ 310+ DMP
Main Board For LQ310+ DMP
Knob for LQ 310+ DMP
RD assembly for LQ 310 DMP
Tractor for LQ 310+ DMP
EPSON LQ 310+ Dmp Printer Tractor Spocket
Ribbon Cartidage for LQ 310+ DMP
Ribbon Cake for LQ 310+ DMP 13 meter
USB Printer Cable 1.5 meter
WD spray
Q2612A tonner HP original
88 A tonner HP original
36 A tonner HP original
Q2612A tonner Compitable
88 A tonner Compitable
36 A tonner Compitable
Brother Toner TN-2365
Brother Toner TN-2365 Drum Unit
925 A Toner HP original
337 A Toner HP original
HP cp1025 CE-310A
HP cp1025 CE 311A
HP cp1025 CE 312A
HP cp1025 CE 313A
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612
Magnet Rod
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612
Magnet Bush
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612
Teflon sleev
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612
Teflon sleev cream
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Heater
Assembly
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Pressure
Roller
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Pickup
Roller
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 relay
Telfon for HP P1007
Presser Roller for HP P1007
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A,
78A, 88A, 16A, 36A Toner Refilling And
Reconditioning
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A
Toner Drum
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A
Tonerwifer Blade
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A
Toner PCR roller
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A
Toner Dr Blade
12 A Powder 140 Gram Pouch/Bottle
88A Powder 100 Gram Pouch/bottle
88A Drum
88 A wifer Blade
88 A PCR roller
88 A Dr Blade
Toner Powder HP1025 Cyan Powder
Toner Powder HP1025 Magenta Powder
Toner Powder HP1025 Yellow Powder
Toner Powder HP1025 Black Powder
HP cp1025 Reset Chip (CMYK)
Tonner Powder for Brother Laserjet printer
Brother 2365 Reset Gear
Refilling Cartidge of LQ310 with Cake
Refilling Brother Toner TN-2365 with Powder
Cat 6 Cable Box 305 meter Dlink Original
Switches 5 Port Dlink
Switches 8 Port Dlink
OFC Joint encloser 4 holes
Rack 6U fully loaded
Rack 9U fully loaded
Rack 12U fully loaded
RJ 45 Dlink Original 1 box = 100 Units
LIU 16 Port Fully Loaded
LIU 24 Port Fully Loaded
Usb LAN card iball/Baton/
D-link Original/i-ball (Hydraulic) Crimping tool for
RJ45 and RJ11
D-link or i-ball Baton LAN tester
Laprite 58 in 1 Aluminum Alloy Precision Magnetic
Toolkit With 30 bits electronics repair Toolkit
Optic Fiber Cable Armour 10mm to 12mm thickness 6
Core
Optic Fiber Cable Armour 12mm to 15mm thickness 12
Core
ISO propyl Alcohol (200ml)
Three hole Fiber Optic Stripper with 6” Handle (Make
D-link/Baton/Jonard)
Optic Fiber protective Sleeve for Splicing 70 mm
Media converter for fast Ethernet over single mode with
SC connector (Dual fiber, Gb Speed, Support up to 20
km range) With 1 year warranty Make Dlink/Digisol
Media Converter with SFP Slot Gigabit Ethernet 1x
10/100/1000Base-T RJ45 to 1x 1000Base-X With 1 year
warranty Make Dlink/Digisol
Media converter for single mode with SC connector
(Single fiber core, Gb Speed, Support up to 20 km
range) With 1 year warranty Make Dlink/Digisol
Display Port(M) to HD Mi (F) Convertor with Audio
(1080P) Make : Amazon Basis Warranty 1 year
DisplayPort(M) to VGA(F) Convertor
Make:-
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113
114
०३

AmazonBasis With 1 year warranty
VGA(M) to HDMI (F) with Sound Convertor and audio
cable Make : Oxyura, Amazon Basis With 1 year
warranty
HDMI(M) to VGA(F) with audio Convertor and cable
Make: F Cables Kart, Storite, Amazon basis, with 1
year warranty

०५

ईिनिवदा िस ीवृ तप ा या अिधसुचने या यित र त
चौकशी कशी पाठिवली जाते ?
तर तसे, कोणाला पाठिवले ?

०६

िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ

०७
०८

ा त िनिवदाकारांची सं या
पा िनिवदाकारांची सं या
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का
लागू नाही.
?
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम अदा
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आहे .
के ली आहे का ?
जर नमनु े िदले नाही, तर का ?
लागू नाही .
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर –
सादर के लेले दर
अ.नं.
िनिवदाकाराचे नाव
( ती नग .)
HDD 500 GB SATA Seagate/Sony/Samsung
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
1,275.00
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
0
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
1,624.00
HDD 1TB SATA Seagate/Sony/Samsung
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
2,515.00
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
2,650.00
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
3,304.00
HDD 1 TB Portable USB Seagate/Sony/Samsung
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
3,250.00
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
3,235.00
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
3,605.28
HDD 2 TB Portable USB Seagate/Sony/Samsung
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
4,600.00
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
4,750.00
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
5,028.80
DVD drive USB External Portable
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
1,300.00
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
1,320.00
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
1,624.00
OTG cable (USB to OTG)
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
200
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
50
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
84
Web Camera Intel/Iball With atleast 1 meter Cable
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
875
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
855
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
996.8
Antivirus Net Protector Total Security
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
350
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
400
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
448
Antivirus Quick Heal Total Security

०४

०९
१०
११
१२

िद.२४.०१२०१.९ ते िद.२१०.२२०१.९
www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट )sai.org.in) व परु वठाधारकांना ई.मेल ारे
०३ परु वठाधारकानं ा ई .मेल ारे कळिवले आहेिद.२४.०१२०१.९ सकाळी ११वा ००:.
तांि क िनिवदा.िद -०१०.३२०१.९
यावसायीक िनिवदा.िद -३००.५२०१.९
०३ (तीन)
०३ (तीन)
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ि थती
L1
-L2
L1
L2
L3
L2
L1
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L3
L1
L2
L2
L1
L3
L1
L2
L3
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01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Computer CMOS battery
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
VGA cable
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Power Cable ISI Standard
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
SMPS for Lenovo Thinkcenter Desktop 14+2 Pin
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
SMPS for Dell Optiplex 380
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
CPU Cooling FAN Lenovo Thinkcenter Desktop
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
CPU Cooling FAN Dell optiplex 380
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
CPU Cooling Paste
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
USB Mouse Logitech/iball
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
RAM 2GB 1333 Mhz
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
RAM 4GB 1600 Mhz
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
RAM 4GB 1666 Mhz
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
HDMI Cable 20 meters
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
VGA Cable 20 Meters
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
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1,025.00
1,100.00
1,092.00

L1
L3
L2

18
18
33.6

L1
L1
L2

90
60
67.2

L3
L1
L2

60
60
67.2

L1
L1
L2

6,500.00
0
2,240.00

L2
-L1

6,500.00
0
2,240.00

L2
-L1

850
0
1,344.00

L1
-L2

850
0
1,344.00

L1
-L2

25
0
112

L1
-L2

175
200
190.4

L1
L3
L2

810
750
952

L2
L1
L3

1,275.00
1,350.00
1,568.00

L1
L2
L3

2,175.00
1,400.00
1,680.00

L3
L1
L2

1,375.00
1,080.00
1,596.00

L2
L1
L3

1,075.00

L3

85

02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
USB Keyboard Logitech/iball
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Head Carriage for LQ 310+ DMP
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Carriage Belt for LQ 310+ DMP
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
EPSON LQ 310+ Dmp Printer Flat tern gear
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
PF gear for LQ 310 DMP
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Ribbon Mask for LQ 310 DMP
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Head Cable Pair for LQ 310+ DMP
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Head for LQ 310+
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
LQ 310+ Belt drive Pully
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
EPSON LQ 310+ Dmp Printer carriage Bush
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Combination gear 13.6 for LQ310+ DMP
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Logic Board for LQ 310+ DMP
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Main Board For LQ310+ DMP
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Knob for LQ 310+ DMP
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
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650
1,008.00

L1
L2

345
305
442.4

L2
L1
L3

325
0
168

L2
-L1

195
0
112

L2
-L1

45
0
56

L1
-L2

45
0
56

L1
-L2

95
0
56

L2
-L1

225
0
168

L2
-L1

1,850.00
0
2,800.00

L1
-L2

120
0
168

L1
-L2

45
0
156.8

L1
-L2

45
0
56

L1
-L2

3,250.00
0
2,128.00

L2
-L1

2,100.00
0
2,128.00

L1
-L2

35
0

L1
--
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03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
RD assembly for LQ 310 DMP
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Tractor for LQ 310+ DMP
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
EPSON LQ 310+ Dmp Printer Tractor Spocket
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Ribbon Cartidage for LQ 310+ DMP
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Ribbon Cake for LQ 310+ DMP 13 meter
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
USB Printer Cable 1.5 meter
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
WD spray
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Q2612A tonner HP original
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
88 A tonner HP original
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
36 A tonner HP original
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Q2612A tonner Compitable
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
88 A tonner Compitable
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
36 A tonner Compitable
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Brother Toner TN-2365
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
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56

L2

120
0
168

L1
-L2

800
0
532

L2
-L1

275
0
532

L1
-L2

66
120
185.92

L1
L2
L3

15.25
36
16.46

L1
L3
L2

95
60
100.8

L2
L1
L3

188
100
72.8

L3
L2
L1

4,170.00
3,650.00
3,920.00

L3
L1
L2

3,377.00
2,890.00
3,584.00

L2
L1
L3

4,425.00
3,650.00
4,480.00

L2
L1
L3

325
750
476

L1
L3
L2

325
750
476

L1
L3
L2

325
750
476

L1
L3
L2

2,075.00
2,245.00
2,464.00

L1
L2
L3
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Brother Toner TN-2365 Drum Unit
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
1,950.00
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
2,500.00
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
2,352.00
925 A Toner HP original
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
2,900.00
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
2,930.00
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
3,248.00
337 A Toner HP original
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
3,080.00
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
3,560.00
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
3,696.00
HP cp1025 CE-310A
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
2,912.00
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
3,500.00
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
3,472.00
HP cp1025 CE 311A
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
3,235.00
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
3,500.00
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
3,696.00
HP cp1025 CE 312A
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
3,235.00
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
3,500.00
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
3,696.00
HP cp1025 CE 313A
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
3,235.00
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
3,500.00
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
3,696.00
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 Magnet Rod
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
55
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
72
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
3,696.00
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 Magnet Bush
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
15
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
15
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
84
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 Teflon sleev
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
85
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
310
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
168
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 Teflon sleev cream
01
M/s Rohra Computer Products, Mumbai
60
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
200
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
112
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Heater Assembly
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
825
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
3,000.00
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
224
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Pressure Roller
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
260
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
250
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
784
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Pickup Roller
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
68
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
90
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
168
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 relay
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L1
L3
L2
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L3
L2
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L1
L2
L1
L3
L2
L1
L3
L2
L2
L3
L1
L2
L1
L3
L1
L2
L3
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01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
120
L1
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
350
L3
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
112
L2
Telfon for HP P1007
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
110
L1
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
350
L3
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
120.74
L2
Presser Roller for HP P1007
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
250
L2
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
300
L3
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
218.4
L1
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A, 78A, 88A, 16A, 36A Toner Refilling And
Reconditioning
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
85
L1
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
360
L3
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
237.29
L2
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A Toner Drum
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
140
L3
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
90
L2
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
63.84
L1
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A Tonerwifer Blade
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
45
L2
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
45
L2
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
24.08
L1
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A Toner PCR roller
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
45
L2
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
63
L3
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
37.52
L1
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A Toner Dr Blade
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
45
L3
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
35
L2
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
20.72
L1
12 A Powder 140 Gram Pouch/Bottle
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
110
L3
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
90
L2
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
85.68
L1
88A Powder 100 Gram Pouch/bottle
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
115
L3
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
85
L1
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
95.76
L2
88A Drum
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
140
L3
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
90
L2
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
63.84
L1
88 A wifer Blade
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
45
L2
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
45
L2
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
24.08
L1
88 A PCR roller
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
45
L2
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
63
L3
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
37.52
L1
88 A Dr Blade
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
45
L2
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
45
L2
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
20.72
L1
Toner Powder HP1025 Cyan Powder
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01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Toner Powder HP1025 Magenta Powder
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Toner Powder HP1025 Yellow Powder
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Toner Powder HP1025 Black Powder
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
HP cp1025 Reset Chip (CMYK)
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Tonner Powder for Brother Laserjet printer
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Brother 2365 Reset Gear
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Refilling Cartidge of LQ310 with Cake
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Refilling Brother Toner TN-2365 with Powder
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Cat 6 Cable Box 305 meter Dlink Original
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Switches 5 Port Dlink
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Switches 8 Port Dlink
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
OFC Joint encloser 4 holes
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Rack 6U fully loaded
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
Rack 9U fully loaded
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
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310
230
134.4

L3
L2
L1

310
230
134.4

L3
L2
L1

310
230
134.4

L3
L2
L1

310
230
134.4

L3
L2
L1

75
250
33.6

L2
L3
L1

115
150
109.76

L2
L3
L1

75
80
72.8

L2
L3
L1

66
90
39.2

L2
L3
L1

595
500
156.8

L3
L2
L1

4,350.00
5,550.00
4,704.00

L1
L3
L2

425
450
392

L2
L3
L1

540
600
644

L1
L2
L3

850
0
84

L2
-L1

3,950.00
0
3,696.00

L2
-L1

4,690.00

L2

L2

90

02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
0
-03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
4,312.00
L1
Rack 12U fully loaded
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
6,450.00
L2
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
0
-03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
4,816.00
L1
RJ 45 Dlink Original 1 box = 100 Units
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
520
L3
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
450
L2
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
448
L1
LIU 16 Port Fully Loaded
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
6,250.00
L1
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
0
-03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
8,612.80
L2
LIU 24 Port Fully Loaded
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
6,950.00
L1
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
0
-03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
7,851.20
L2
Usb LAN card iball/Baton/
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
475
L1
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
500
-03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
504
L2
D-link Original/i-ball (Hydraulic) Crimping tool for RJ45 and RJ11
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
1,325.00
L3
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
650
L1
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
802.03
L2
D-link or i-ball Baton LAN tester
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
340
L1
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
650
L3
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
392
L2
Laprite 58 in 1 Aluminum Alloy Precision Magnetic Toolkit With 30 bits electronics repair Toolkit
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
1,350.00
L2
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
0
-03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
854.24
L1
Optic Fiber Cable Armour 10mm to 12mm thickness 6 Core
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
12.65
L1
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
0
-03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
28
L2
Optic Fiber Cable Armour 12mm to 15mm thickness 12 Core
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
20.55
L1
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
0
-03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
42.56
L2
ISO propyl Alcohol (200ml)
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
125
L1
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
0
-03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
448
L2
Three hole Fiber Optic Stripper with 6” Handle (Make D-link/Baton/Jonard)
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
5,250.00
L2
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
0
-03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
3,522.30
L1
Optic Fiber protective Sleeve for Splicing 70 mm
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
2.5
L2
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
0
-03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
2.24
L1
Media converter for fast Ethernet over single mode with SC connector (Dual fiber, Gb Speed, Support
up to 20 km range) With 1 year warranty Make Dlink/Digisol
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
1,850.00
L1
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02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
0
-03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
2,688.00
L2
Media Converter with SFP Slot Gigabit Ethernet 1x 10/100/1000Base-T RJ45 to 1x 1000Base-X With 1
year warranty Make Dlink/Digisol
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
3,800.00
L2
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
0
-03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
2,847.46
L1
Media converter for single mode with SC connector (Single fiber core, Gb Speed, Support up to 20
km range) With 1 year warranty Make Dlink/Digisol
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
2,400.00
L1
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
0
-03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
4,536.00
L2
Display Port(M) to HD Mi (F) Convertor with Audio (1080P) Make : Amazon Basis Warranty 1 year
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
1,150.00
L2
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
0
-03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
380.8
L1
DisplayPort(M) to VGA(F) Convertor Make:- AmazonBasis With 1 year warranty
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
1,140.00
L2
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
0
-03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
360.68
L1
VGA(M) to HDMI (F) with Sound Convertor and audio cable Make : Oxyura, Amazon Basis With 1
year warranty
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
1,900.00
L3
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
580
L1
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
949.14
L2
HDMI(M) to VGA(F) with audio Convertor and cable Make: F Cables Kart, Storite, Amazon basis,
with 1 year warranty
01
M/s. M/s Rohra Computer Products, Mumbai
1,700.00
L3
02
M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
280
L1
03
M/s Om Sai Enterprises, Mumbai
379.66
L2
यापवु के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर (दरकरार)–यापवु सगं णक य व अनषु गं ीक सािह य खरे दी करणेकामी दरकरार करणेत
आलेला नाही.
मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल Sr. No.
Specification of Material
Qty
01
HDD 500 GB SATA Seagate/Sony/Samsung
02
HDD 1TB SATA Seagate/Sony/Samsung
03
HDD 1 TB Portable USB Seagate/Sony/Samsung
04
HDD 2 TB Portable USB Seagate/Sony/Samsung
05
DVD drive USB External Portable
06
OTG cable (USB to OTG)
07
Web Camera Intel/Iball With atleast 1 meter Cable
20
08
Antivirus Net Protector Total Security
60
09
Antivirus Quick Heal Total Security
10
Computer CMOS battery
30
11
VGA cable
02
12
Power Cable ISI Standard
13
SMPS for Lenovo Thinkcenter Desktop 14+2 Pin
14
SMPS for Dell Optiplex 380
20
15
CPU Cooling FAN Lenovo Thinkcenter Desktop
16
CPU Cooling FAN Dell optiplex 380
17
CPU Cooling Paste
18
USB Mouse Logitech/iball
19
RAM 2GB 1333 Mhz
20
RAM 4GB 1600 Mhz
21
RAM 4GB 1666 Mhz
22
HDMI Cable 20 meters
23
VGA Cable 20 Meters
24
USB Keyboard Logitech/iball
50
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Head Carriage for LQ 310+ DMP
Carriage Belt for LQ 310+ DMP
EPSON LQ 310+ Dmp Printer Flat tern gear
PF gear for LQ 310 DMP
Ribbon Mask for LQ 310 DMP
Head Cable Pair for LQ 310+ DMP
Head for LQ 310+
LQ 310+ Belt drive Pully
EPSON LQ 310+ Dmp Printer carriage Bush
Combination gear 13.6 for LQ310+ DMP
Logic Board for LQ 310+ DMP
Main Board For LQ310+ DMP
Knob for LQ 310+ DMP
RD assembly for LQ 310 DMP
Tractor for LQ 310+ DMP
EPSON LQ 310+ Dmp Printer Tractor Spocket
Ribbon Cartidage for LQ 310+ DMP
Ribbon Cake for LQ 310+ DMP 13 meter
USB Printer Cable 1.5 meter
WD spray
Q2612A tonner HP original
88 A tonner HP original
36 A tonner HP original
Q2612A tonner Compitable
88 A tonner Compitable
36 A tonner Compitable
Brother Toner TN-2365
Brother Toner TN-2365 Drum Unit
925 A Toner HP original
337 A Toner HP original
HP cp1025 CE-310A
HP cp1025 CE 311A
HP cp1025 CE 312A
HP cp1025 CE 313A
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 Magnet Rod
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 Magnet Bush
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 Teflon sleev
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 Teflon sleev cream
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Heater Assembly
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Pressure Roller
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Pickup Roller
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 relay
Telfon for HP P1007
Presser Roller for HP P1007
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A, 78A, 88A, 16A,
36A Toner Refilling And Reconditioning
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A Toner Drum
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A Tonerwifer Blade
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A Toner PCR roller
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A Toner Dr Blade
12 A Powder 140 Gram Pouch/Bottle
88A Powder 100 Gram Pouch/bottle
88A Drum
88 A wifer Blade
88 A PCR roller
88 A Dr Blade
Toner Powder HP1025 Cyan Powder
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200
635
5
25
70
40
25

500
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

१५
१६
१७

१८

Toner Powder HP1025 Magenta Powder
Toner Powder HP1025 Yellow Powder
Toner Powder HP1025 Black Powder
HP cp1025 Reset Chip (CMYK)
Tonner Powder for Brother Laserjet printer
Brother 2365 Reset Gear
Refilling Cartidge of LQ310 with Cake
Refilling Brother Toner TN-2365 with Powder
Cat 6 Cable Box 305 meter Dlink Original
Switches 5 Port Dlink
Switches 8 Port Dlink
OFC Joint encloser 4 holes
Rack 6U fully loaded
Rack 9U fully loaded
Rack 12U fully loaded
RJ 45 Dlink Original 1 box = 100 Units
LIU 16 Port Fully Loaded
LIU 24 Port Fully Loaded
Usb LAN card iball/Baton/
D-link Original/i-ball (Hydraulic) Crimping tool for RJ45 and RJ11
D-link or i-ball Baton LAN tester
Laprite 58 in 1 Aluminum Alloy Precision Magnetic Toolkit With 30 bits
102
electronics repair Toolkit
103
Optic Fiber Cable Armour 10mm to 12mm thickness 6 Core
104
Optic Fiber Cable Armour 12mm to 15mm thickness 12 Core
105
ISO propyl Alcohol (200ml)
106
Three hole Fiber Optic Stripper with 6” Handle (Make D-link/Baton/Jonard)
107
Optic Fiber protective Sleeve for Splicing 70 mm
Media converter for fast Ethernet over single mode with SC connector
108
(Dual fiber, Gb Speed, Support up to 20 km range) With 1 year warranty
Make Dlink/Digisol
Media Converter with SFP Slot Gigabit Ethernet 1x 10/100/1000Base-T
109
RJ45 to 1x 1000Base-X With 1 year warranty Make Dlink/Digisol
Media converter for single mode with SC connector (Single fiber core, Gb
110
Speed, Support up to 20 km range) With 1 year warranty Make
Dlink/Digisol
Display Port(M) to HD Mi (F) Convertor with Audio (1080P) Make :
111
Amazon Basis Warranty 1 year
DisplayPort(M) to VGA(F) Convertor Make:- AmazonBasis With 1 year
112
warranty
VGA(M) to HDMI (F) with Sound Convertor and audio cable Make :
113
Oxyura, Amazon Basis With 1 year warranty
HDMI(M) to VGA(F) with audio Convertor and cable Make: F Cables
114
Kart, Storite, Amazon basis, with 1 year warranty
स याची िश लक
िनरंक
मागील खरे दी दर
अ माणे १३ .न.ं
मागील परु वठादार
िनरंक
Sr. No. Specification of Material
01
HDD 500 GB SATA Seagate/Sony/Samsung
02
HDD 1TB SATA Seagate/Sony/Samsung
03
HDD 1 TB Portable USB Seagate/Sony/Samsung
04
HDD 2 TB Portable USB Seagate/Sony/Samsung
स याचे
िन न तम
िनिवदाकाराने सादर के लेले
05
DVD drive USB External Portable
दर
06
OTG cable (USB to OTG)
07
Web Camera Intel/Iball With atleast 1 meter Cable
08
Antivirus Net Protector Total Security
09
Antivirus Quick Heal Total Security
10
Computer CMOS battery
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4
1

Amount
1275
2515
3235
4600
1300
50
855
350
1025
18

94

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

VGA cable
Power Cable ISI Standard
SMPS for Lenovo Thinkcenter Desktop 14+2 Pin
SMPS for Dell Optiplex 380
CPU Cooling FAN Lenovo Thinkcenter Desktop
CPU Cooling FAN Dell optiplex 380
CPU Cooling Paste
USB Mouse Logitech/iball
RAM 2GB 1333 Mhz
RAM 4GB 1600 Mhz
RAM 4GB 1666 Mhz
HDMI Cable 20 meters
VGA Cable 20 Meters
USB Keyboard Logitech/iball
Head Carriage for LQ 310+ DMP
Carriage Belt for LQ 310+ DMP
EPSON LQ 310+ Dmp Printer Flat tern gear
PF gear for LQ 310 DMP
Ribbon Mask for LQ 310 DMP
Head Cable Pair for LQ 310+ DMP
Head for LQ 310+
LQ 310+ Belt drive Pully
EPSON LQ 310+ Dmp Printer carriage Bush
Combination gear 13.6 for LQ310+ DMP
Logic Board for LQ 310+ DMP
Main Board For LQ310+ DMP
Knob for LQ 310+ DMP
RD assembly for LQ 310 DMP
Tractor for LQ 310+ DMP
EPSON LQ 310+ Dmp Printer Tractor Spocket
Ribbon Cartidage for LQ 310+ DMP
Ribbon Cake for LQ 310+ DMP 13 meter
USB Printer Cable 1.5 meter
WD spray
Q2612A tonner HP original
88 A tonner HP original
36 A tonner HP original
Q2612A tonner Compitable
88 A tonner Compitable
36 A tonner Compitable
Brother Toner TN-2365
Brother Toner TN-2365 Drum Unit
925 A Toner HP original
337 A Toner HP original
HP cp1025 CE-310A
HP cp1025 CE 311A
HP cp1025 CE 312A
HP cp1025 CE 313A
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612
Magnet Rod
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612
Magnet Bush
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612
Teflon sleev
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612
Teflon sleev cream
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Heater
Assembly
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60
60
2240
2240
850
850
25
175
750
1275
1400
1080
650
305
168
112
45
45
56
138
1850
120
45
45
2128
2100
35
120
532
275
66
15.25
60
72.80
3650
2890
3650
325
325
325
2075
1950
2900
3080
2912
3235
3235
3235
55
15
85
60
224

95

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Pressure
Roller
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Pickup
Roller
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 relay
Telfon for HP P1007
Presser Roller for HP P1007
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A,
78A, 88A, 16A, 36A Toner Refilling And
Reconditioning
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A
Toner Drum
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A
Tonerwifer Blade
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A
Toner PCR roller
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A
Toner Dr Blade
12 A Powder 140 Gram Pouch/Bottle
88A Powder 100 Gram Pouch/bottle
88A Drum
88 A wifer Blade
88 A PCR roller
88 A Dr Blade
Toner Powder HP1025 Cyan Powder
Toner Powder HP1025 Magenta Powder
Toner Powder HP1025 Yellow Powder
Toner Powder HP1025 Black Powder
HP cp1025 Reset Chip (CMYK)
Tonner Powder for Brother Laserjet printer
Brother 2365 Reset Gear
Refilling Cartidge of LQ310 with Cake
Refilling Brother Toner TN-2365 with Powder
Cat 6 Cable Box 305 meter Dlink Original
Switches 5 Port Dlink
Switches 8 Port Dlink
OFC Joint encloser 4 holes
Rack 6U fully loaded
Rack 9U fully loaded
Rack 12U fully loaded
RJ 45 Dlink Original 1 box = 100 Units
LIU 16 Port Fully Loaded
LIU 24 Port Fully Loaded
Usb LAN card iball/Baton/
D-link Original/i-ball (Hydraulic) Crimping tool for
RJ45 and RJ11
D-link or i-ball Baton LAN tester
Laprite 58 in 1 Aluminum Alloy Precision Magnetic
Toolkit With 30 bits electronics repair Toolkit
Optic Fiber Cable Armour 10mm to 12mm thickness 6
Core
Optic Fiber Cable Armour 12mm to 15mm thickness 12
Core
ISO propyl Alcohol (200ml)
Three hole Fiber Optic Stripper with 6” Handle (Make
D-link/Baton/Jonard)
Optic Fiber protective Sleeve for Splicing 70 mm
Media converter for fast Ethernet over single mode with
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250
68
112
110
218.40
85
63.84
24.08
37.52
20.72
85.68
85
63.84
24.08
37.52
20.72
134.40
134.40
134.40
134.40
33.60
109.76
72.80
39.20
156.80
4350
392
540
84
3696
4312
4816
448
6250
6950
475
650
340
854.24
12.65
20.55
125
3522.30
2.24
1850

96

109
110
111
112
113
114
Sr.
No.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
१९

स याचे
िन न तम
िनिवदाकाराचे नाव

12
13
14

SC connector (Dual fiber, Gb Speed, Support up to 20
km range) With 1 year warranty Make Dlink/Digisol
Media Converter with SFP Slot Gigabit Ethernet 1x
10/100/1000Base-T RJ45 to 1x 1000Base-X With 1 year
warranty Make Dlink/Digisol
Media converter for single mode with SC connector
(Single fiber core, Gb Speed, Support up to 20 km
range) With 1 year warranty Make Dlink/Digisol
Display Port(M) to HD Mi (F) Convertor with Audio
(1080P) Make : Amazon Basis Warranty 1 year
DisplayPort(M) to VGA(F) Convertor Make:AmazonBasis With 1 year warranty
VGA(M) to HDMI (F) with Sound Convertor and audio
cable Make : Oxyura, Amazon Basis With 1 year
warranty
HDMI(M) to VGA(F) with audio Convertor and cable
Make: F Cables Kart, Storite, Amazon basis, with 1
year warranty
Name of Bidder
M/s Rohra Computer
Products, Mumbai
M/s Mangalmurti
Enterprises, Ahmednagar
M/s. M/s Rohra Computer
Products, Mumbai
M/s Mangalmurti
Enterprises, Ahmednagar
M/s Rohra Computer
Products, Mumbai
M/s Mangalmurti
Enterprises, Ahmednagar
M/s. Rohra Computer
Products, Mumbai
M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

M/s Rohra Computer
Products, Mumbai
M/s Mangalmurti
Enterprises, Ahmednagar
M/s. M/s Rohra Computer
Products, Mumbai
M/s Mangalmurti
Enterprises, Ahmednagar
M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai
M/s. Rohra Computer
Products, Mumbai
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2847.46
2400
380.80
360.68
580
280

Specification of Material
HDD 500 GB SATA Seagate/Sony/
Samsung
HDD 1TB SATA Seagate/ Sony/ Samsung
HDD 1 TB Portable USB Seagate/ Sony/
Samsung
HDD 2 TB Portable USB Seagate/ Sony /
Samsung
DVD drive USB External Portable
OTG cable (USB to OTG)
Web Camera Intel/Iball With atleast 1
meter Cable
Antivirus Net Protector Total Security
Antivirus Quick Heal Total Security
Computer CMOS battery
VGA cable
Power Cable ISI Standard
SMPS for Lenovo Thinkcenter Desktop
14+2 Pin
SMPS for Dell Optiplex 380
CPU Cooling FAN Lenovo Thinkcenter
Desktop
CPU Cooling FAN Dell optiplex 380
CPU Cooling Paste
USB Mouse Logitech/iball
RAM 2GB 1333 Mhz
RAM 4GB 1600 Mhz
RAM 4GB 1666 Mhz
HDMI Cable 20 meters
VGA Cable 20 Meters
USB Keyboard Logitech/iball
Head Carriage for LQ 310+ DMP
Carriage Belt for LQ 310+ DMP
EPSON LQ 310+ Dmp Printer Flat tern
gear

97

28
29
30
31
32
33

M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai
M/s. Rohra Computer
Products, Mumbai

34

PF gear for LQ 310 DMP
Ribbon Mask for LQ 310 DMP
Head Cable Pair for LQ 310+ DMP
Head for LQ 310+
LQ 310+ Belt drive Pully
EPSON LQ 310+ Dmp Printer carriage
Bush
Combination gear 13.6 for LQ310+ DMP

35

M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai

Logic Board for LQ 310+ DMP

36
37
38

M/s. M/s Rohra Computer
Products, Mumbai

Main Board For LQ310+ DMP
Knob for LQ 310+ DMP
RD assembly for LQ 310 DMP

39

M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai

Tractor for LQ 310+ DMP

M/s Rohra Computer
Products, Mumbai

EPSON LQ 310+ Dmp Printer Tractor
Spocket
Ribbon Cartidage for LQ 310+ DMP
Ribbon Cake for LQ 310+ DMP 13 meter

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

M/s Mangalmurti
Enterprises, Ahmednagar
M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai
M/s Mangalmurti
Enterprises, Ahmednagar

M/s Rohra Computer
Products, Mumbai

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai
M/s Mangalmurti
Enterprises, Ahmednagar
M/s Rohra Computer
Products, Mumbai
M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai
M/s Rohra Computer
Products, Mumbai
M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai
M/s Rohra Computer
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USB Printer Cable 1.5 meter
WD spray
Q2612A tonner HP original
88 A tonner HP original
36 A tonner HP original
Q2612A tonner Compitable
88 A tonner Compitable
36 A tonner Compitable
Brother Toner TN-2365
Brother Toner TN-2365 Drum Unit
925 A Toner HP original
337 A Toner HP original
HP cp1025 CE-310A
HP cp1025 CE 311A
HP cp1025 CE 312A
HP cp1025 CE 313A
HP LASER JET 1020/3050/3015/ 1018/
3392 Q 2612 Magnet Rod
HP LASER JET 1020/3050/3015/ 1018/
3392 Q 2612 Magnet Bush
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018 /
3392 Q 2612 Teflon sleev
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/
3392 Q 2612 Teflon sleev cream
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/
3392 Heater Assembly
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/
3392 Pressure Roller
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/
3392 Pickup Roller
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/
3392 relay
Telfon for HP P1007
Presser Roller for HP P1007
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/
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Products, Mumbai
70
71
72

M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

M/s Mangalmurti
Enterprises, Ahmednagar

88A Powder 100 Gram Pouch/bottle

M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai

88A Drum
88 A wifer Blade
88 A PCR roller
88 A Dr Blade
Toner Powder HP1025 Cyan Powder
Toner Powder HP1025 Magenta Powder
Toner Powder HP1025 Yellow Powder
Toner Powder HP1025 Black Powder
HP cp1025 Reset Chip (CMYK)
Tonner Powder for Brother Laserjet printer
Brother 2365 Reset Gear
Refilling Cartidge of LQ310 with Cake
Refilling Brother Toner TN-2365 with
Powder

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

M/s Rohra Computer
Products, Mumbai
M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai
M/s Rohra Computer
Products, Mumbai
M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai
M/s Rohra Computer
Products, Mumbai
M/s Mangalmurti
Enterprises, Ahmednagar
M/s Rohra Computer
Products, Mumbai
M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai

103
104

M/s. M/s Rohra Computer
Products, Mumbai

105
106
107
108

3392 Q 2612 A, 78A, 88A, 16A, 36A Toner
Refilling And Reconditioning
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/
3392 Q 2612 A Toner Drum
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/
3392 Q 2612 A Tonerwifer Blade
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/
3392 Q 2612 A Toner PCR roller
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/
3392 Q 2612 A Toner Dr Blade
12 A Powder 140 Gram Pouch/Bottle

M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai
M/s. M/s Rohra Computer
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Cat 6 Cable Box 305 meter Dlink Original
Switches 5 Port Dlink
Switches 8 Port Dlink
OFC Joint encloser 4 holes
Rack 6U fully loaded
Rack 9U fully loaded
Rack 12U fully loaded
RJ 45 Dlink Original 1 box = 100 Units
LIU 16 Port Fully Loaded
LIU 24 Port Fully Loaded
Usb LAN card iball/Baton/
D-link Original/i-ball (Hydraulic)
Crimping tool for RJ45 and RJ11
D-link or i-ball Baton LAN tester
Laprite 58 in 1 Aluminum Alloy Precision
Magnetic Toolkit With 30 bits electronics
repair Toolkit
Optic Fiber Cable Armour 10mm to 12mm
thickness 6 Core
Optic Fiber Cable Armour 12mm to 15mm
thickness 12 Core
ISO propyl Alcohol (200ml)
Three hole Fiber Optic Stripper with 6”
Handle (Make D-link/Baton/Jonard)
Optic Fiber protective Sleeve for Splicing
70 mm
Media converter for fast Ethernet over
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Products, Mumbai

109

M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai

110

M/s. M/s Rohra Computer
Products, Mumbai

111

M/s Om Sai Enterprises,
Mumbai

112
113
M/s Mangalmurti
Enterprises, Ahmednagar
114
२०

२१
२२
२३

single mode with SC connector (Dual
fiber, Gb Speed, Support up to 20 km
range) With 1 year warranty Make
Dlink/Digisol
Media Converter with SFP Slot Gigabit
Ethernet 1x 10/100/1000Base-T RJ45 to 1x
1000Base-X With 1 year warranty Make
Dlink/Digisol
Media converter for single mode with SC
connector (Single fiber core, Gb Speed,
Support up to 20 km range) With 1 year
warranty Make Dlink/Digisol
Display Port(M) to HD Mi (F) Convertor
with Audio (1080P) Make : Amazon Basis
Warranty 1 year
DisplayPort(M) to VGA(F) Convertor
Make:- AmazonBasis With 1 year warranty
VGA(M) to HDMI (F) with Sound
Convertor and audio cable Make : Oxyura,
Amazon Basis With 1 year warranty
HDMI(M) to VGA(F) with audio Convertor
and cable Make: F Cables Kart, Storite,
Amazon basis, with 1 year warranty

सदर खरे दीचा
ताव
खरे दी सिमती समोर सादर होय
करणेत आला आहे का ?
सदर खरे दीचा
ताव
खरे दी सिमतीसमोर सादर मा कायकारी अिधकारीमु य., मा.उपमु य कायकारी अिधकारी, मालेखािधकारीमु य., मा शासक य .
करणेत आला अस यास अिधकारी, िवभाग मख
ु ., आयटी िवभाग .
उपि थतांची नावे
घाऊक आिण िकरकोळ दर यांचे तपशील अंदाजे र कम पये ---- ितसेट माकट रे ट पये---मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
जा त/ने कमी %
--------------. --------------. -----------.
----------------------.
यापवु दरकरार िनि त क न सािह य खरे दी करणेत आलेले नाही .

२४. संि क िटप :- उपरो अ. .१९ माणे िनिवदाधारकांनी देऊ के ले या दरा माणे त यातील
अ.नं.०१,०२,०४,०५,०८ ते १०,१२, १५ ते १८,२०,२७,२८,३१ ते ३४,३६ ते ३८, ४० ते ४२, ४८ ते ६२, ६५,
६७, ६९, ८९, ९१, ९७ ते ९९, १०१, १०३ ते १०५,१०८,११० या सािह यासाठी M/s. M/s Rohra
Computer Products, Mumbai यांनी देऊ के लेले दर, अ.नं.०३,०६,०७,१० ते १२,१९,२१ ते २४,४३,४५ ते
४७,६०,६४,७५,१००,११३,११४ या सािह यासाठी M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar यांनी
देऊ के लेले दर तसेच अ.न.ं १३,१४,२५,२६,२९,३०,३५,३९, ४४, ६३, ६६, ६८, ७० ते ७४, ७६ ते ८८,९०,९२
ते ९६,१०२,१०६,१०७,१०९,१११,११२ या सािह यासाठी M/s Om Sai Enterprises, Mumbai यांनी देऊ
के लेले दर हे िन न म आहेत. तसेच त यामधील अ.नं.१०,१२ व ६० या सािह यासाठी M/s Rohra
Computer Products, Mumbai व M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar यांनी देऊ के लेले
दर हे समान व िन न म आहेत. याकामी िस करणेत आले या िनिवदेम ये नमदु के लेनसु ार िनिवदाधारकांनी
सािह यां माणे देऊ के लेले िन न मदर िवचारात यावयाचे अस याने उपरो माणे िन न मदरधारक M/s.
Rohra Computer Products, Mumbai, M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar व M/s
Om Sai Enterprises, Mumbai यांना यांनी देऊ के ले या सािह यांसाठीचे दराबाबत चचा होऊन दरकरार
करणेस मा यता िमळणे कामीचा ताव मा. थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, संगणक दु ती देखभाली अतं गत आव यक संगणक य व अनषु ंगीक
सािह य खरे दी करणेसाठी वािषक दरकरार करणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि या अतं गत पढु ील
सािह याकरीता फ दोनच दर ा झाले अस याने सदर सािह यासाठी न याने फे र ई-िनिवदा ि या
राबिव यात यावी.
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Tender
Sr. No
1
13
14
15
16
17
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
92
93
94
95
97
98
102

Sr.No.

Description

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

103
104
105
106

30
31
32
33

107
108

34
35

109

36

110

37

111

38

112

39

HDD 500 GB SATA Seagate/Sony/Samsung
SMPS for Lenovo Thinkcenter Desktop 14+2 Pin
SMPS for Dell Optiplex 380
CPU Cooling FAN Lenovo Thinkcenter Desktop
CPU Cooling FAN Dell optiplex 380
CPU Cooling Paste
Head Carriage for LQ 310+ DMP
Carriage Belt for LQ 310+ DMP
EPSON LQ 310+ Dmp Printer Flat tern gear
PF gear for LQ 310 DMP
Ribbon Mask for LQ 310 DMP
Head Cable Pair for LQ 310+ DMP
Head for LQ 310+
LQ 310+ Belt drive Pully
EPSON LQ 310+ Dmp Printer carriage Bush
Combination gear 13.6 for LQ310+ DMP
Logic Board for LQ 310+ DMP
Main Board For LQ310+ DMP
Knob for LQ 310+ DMP
RD assembly for LQ 310 DMP
Tractor for LQ 310+ DMP
EPSON LQ 310+ Dmp Printer Tractor Spocket
OFC Joint encloser 4 holes
Rack 6U fully loaded
Rack 9U fully loaded
Rack 12U fully loaded
LIU 16 Port Fully Loaded
LIU 24 Port Fully Loaded
Laprite 58 in 1 Aluminum Alloy Precision Magnetic Toolkit With 30 bits
electronics repair Toolkit
Optic Fiber Cable Armour 10mm to 12mm thickness 6 Core
Optic Fiber Cable Armour 12mm to 15mm thickness 12 Core
ISO propyl Alcohol (200ml)
Three hole Fiber Optic Stripper with 6” Handle (Make Dlink/Baton/Jonard)
Optic Fiber protective Sleeve for Splicing 70 mm
Media converter for fast Ethernet over single mode with SC connector
(Dual fiber, Gb Speed, Support up to 20 km range) With 1 year warranty
Make Dlink/Digisol
Media Converter with SFP Slot Gigabit Ethernet 1x 10/100/1000Base-T
RJ45 to 1x 1000Base-X With 1 year warranty Make Dlink/Digisol
Media converter for single mode with SC connector (Single fiber core,
Gb Speed, Support up to 20 km range) With 1 year warranty Make
Dlink/Digisol
Display Port(M) to HD Mi (F) Convertor with Audio (1080P) Make :
Amazon Basis Warranty 1 year
DisplayPort(M) to VGA(F) Convertor Make:- Amazon Basis With 1 year
warranty
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तसेच अ.नं.६९, HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 Q 2612 A, 78A, 88A,
16A, 36A Toner Refilling And Reconditioning याकरीता M/s Rohra Computer Product,
Mumbai यांनी देऊ के लेले िन नतम दर हे फ Labour Charges साठी अस याचे यांनी प ा दारे
कळिवलेले अस याने सदर सािह यासाठी फे र िनिवदा ि या राबिवणेत यावी,
उवरीत सािह यांसाठी िन नतम िनिवदाधारकांचे खालील माणे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन
या माणे यांचेबरोबर दरकरार करणेत यावा, तसेच या सािह यासाठी समान दर ा झालेले आहेत अशा
सािह यांचा िवभागुन परु वठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.

M/s Rohra Computer Product, Mumbai
Tender
Sr.No
2

Sr.No.

4

2

5
8
9
10
12
18
20
41
42
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

59

23

60

24

61

25

62

26

65

27

1

Description of Material

Qty

Rate

HDD 1TB SATA Seagate/Sony/Samsung
HDD 2 TB
Portable USB
Seagate/Sony/Samsung
DVD drive USB External Portable
Antivirus Net Protector Total Security
Antivirus Quick Heal Total Security
Computer CMOS battery Sony
Power Cable ISI Standard
USB Mouse Logitech,iball, dell, HP
RAM 4GB 1600 MhzHynix, Kingston
Ribbon Cartridge for LQ 310+ DMP
Ribbon Cake for LQ 310+ DMP 13 meter
Q2612A tonner Compatible
88 A tonner Compatible
36 A tonner Compatible
Brother Toner TN-2365
Brother Toner TN-2365 Drum Unit
925 A Toner HP original
337 A Toner HP original
HP cp1025 CE-310A
HP cp1025 CE 311A
HP cp1025 CE 312A
HP cp1025 CE 313A
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392
Q 2612 Magnet Rod
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392
Q 2612 Magnet Bush
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392
Q 2612 Teflon sleeve
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392
Q 2612 Teflon sleeve cream
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392
Pickup Roller

1

2515.00

1

4600.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1300.00
350.00
1025.00
18.00
60.00
175.00
1275.00
66.00
15.25
325.00
325.00
325.00
2075.00
1950.00
2900.00
3080.00
2912.00
3235.00
3235.00
3235.00

1

55.00

1

15.00

1

85.00

1

60.00

1

68.00
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67
89
91
99
101

28
29
30
31
32

Teflon for HP P1007
Cat 6 Cable Box 305 meter D-link Original
D-link Switch 8 Port
USB LAN card iball/Baton
LAN tester iball, Baton

1
1
1
1
1

110.00
4350.00
540.00
475.00
340.00

Description of Material

Qty

Rate

HDD 1 TB
Portable USB
Seagate/Sony/Samsung
OTG cable (USB to OTG)
Web Camera with at least 1 meter Cable iball
, Logitech
Computer CMOS battery Sony
VGA cable ISI mark
Power Cable ISI Standard
RAM 2GB 1333 Mhzhynex, Kingston
RAM 4GB 1666 Mhzhynex, Kingston
HDMI Cable 20 meters ISI Mark
VGA Cable 20 Meters ISI Mark
USB Keyboard Logitech,iball, dell, HP
USB Printer Cable 1.5 meter
Q2612A tonner HP original
88 A tonner HP original
36 A tonner HP original
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392
Q 2612 Magnet Bush
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392
Pressure Roller
88A Powder 100 Gram Pouch/bottle Tonner
Make
Crimping tool (Hydraulic) for RJ45 and
RJ11
VGA(M) to HDMI (F) with Sound Convertor
and audio cable With 1 year warranty TGK,
Honeywell, Amazon Basis, Oxyura.
HDMI(M) to VGA(F) with audio Convertor
and cable
with 1 year warranty TGK,
Honeywell, Amazon Basis, FCables Kart,
Storite.

1

M/s Mangalmurti Enterprises, Ahmednagar
Tender
Sr.No.

Sr.No.

3

1

6

2

7

3

10
11
12
19
21
22
23
24
43
45
46
47

4
6
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

60

16

64

17

75

18

100

19

113

114

20

21
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3235.00

1
1

50.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18.00
60.00
60.00
750.00
1400.00
1080.00
650.00
305.00
60.00
3650.00
2890.00
3650.00

1

15.00

1
1
1
1

855.00

250.00
85.00
650.00
580.00

1
280.00

103

M/s Omsai Enterprises, Mumbai
Tender
Sr.No.
44
63

Sr.
No.
1
2

Description of Material

Qty

Rate

WD spray
1
72.80
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 1
224.00
Heater Assembly
66
3
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 1
112.00
relay
68
4
Presser Roller for HP P1007
1
218.40
70
5
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 1
63.84
Q 2612 A Toner Drum
71
6
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 1
24.08
Q 2612 A Toner wiper Blade
72
7
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 1
37.52
Q 2612 A Toner PCR roller
73
8
HP LASER JET 1020/3050/3015/1018/3392 1
20.72
Q 2612 A Toner Dr Blade
74
9
12 A Powder 140 Gram Pouch/Bottle Tonner 1
85.68
Make
76
10
88A Drum
1
63.84
77
11
88 A wiper Blade
1
24.08
78
12
88 A PCR roller
1
37.52
79
13
88 A Dr Blade
1
20.72
80
14
Toner Powder HP1025 Cyan Powder
1
134.40
81
15
Toner Powder HP1025 Magenta Powder
1
134.40
82
16
Toner Powder HP1025 Yellow Powder
1
134.40
83
17
Toner Powder HP1025 Black Powder
1
134.40
84
18
HP cp1025 Reset Chip (CMYK)
1
33.60
85
19
Tonner Powder for Brother LaserJet printer
1
109.76
86
20
Brother 2365 Reset Gear
1
72.80
87
21
Refilling Cartridge of LQ310 with Cake
1
39.20
88
22
Refilling and reconditioning Brother Toner 1
156.80
TN-2365 with Powder
90
23
Dlink Switch 5 Port
1
392.00
96
24
RJ 45 Dlink Original 1 box = 100 Units
1
448.00
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------५.

सं थानचे िविवध िवभागात काया वीत यपु ीएससाठी आव यक बॅट या खरे दी करणेकामी दरकरार िन ीत
करणेसाठी ई-िनिवदा ि येअतं गत उघडणेत आले या वािण यीक ई-िनिवदामं धील िन नतम दरधारक
िनिवदाधारकानं ा चचा करणेसाठी बोलिवणेबाबत.
सं थानचे िविवध िवभागामं ये काया वीत कर यात आले या यपु ीएससाठी आव यक बॅट-या
वेळोवेळी खरे दी करणेसाठी दरकरार िनि त करणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती.
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०१

खरे दी करावयाचे सािह यण/ व तू यपु ीएससाठी आव यक बॅट या-वेळोवेळी खरे दी करणेसाठी, दरकरार
चा तपिशल.
िनि त करणे.

०२ मागणी
०३ ईिनिवदा िस ीवृ तप ा या अिधसचु ने या
०४ यित र त चौकशी कशी
पाठिवली जाते ?
०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
०६

िनिवदा सु झालेची िदनांक व
वेळ

Sr. No.

Batteries Brand

01
02
03

EXIDE LIMINIOUS
QUANTA
SF SONOC

Specification of
Material
12 Volt 100 Ah
12 Volt 65 Ah
12 Volt 42 Ah

िद.०४.०२२०१.९ ते िद.०२०.३२०१.९
www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट )sai.org.in) व
परु वठाधारकांना ई.मेल ारे१२परु वठाधारकानं ा ई .मेल ारे कळिवले आहेिद.०४०.२२०१.९ सकाळी ११वा ००:.
तांि क िनिवदा.िद -०७०.३२०१.९
यावसायीक िनिवदा.िद -३००.५२०१.९
०३ (तीन)
०३ (तीन)

०७ ा त िनिवदाकारांची सं या
०८ पा िनिवदाकारांची सं या
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली
०९
लागू नाही.
आहेत का ?
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम
१०
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आहे .
अदा के ली आहे का ?
११ जर नमनु े िदले नाही, तर का ?
लागू नाही .
१२ िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर –
सादर के लेले दर
अ.नं.
िनिवदाकाराचे नाव
ि थती
( ती नग .)
EXIDE LIMINIOUS QUANTA SF SONOC 12 Volt 100 Ah
01
M/s. Microtronics Aurangabad
6,095.00
L1
02
M/s. Pacific Marketing, Nashik
6,480.00
L2
03
M/s. Om Sai Enterprises, Mumbai 6,905.81
L3
EXIDE LIMINIOUS QUANTA SF SONOC 12 Volt 65 Ah
01
M/s. Microtronics Aurangabad
3,975.00
L1
02
M/s. Pacific Marketing, Nashik
4,860.00
L3
03
M/s. Om Sai Enterprises, Mumbai 4,545.81
L2
EXIDE LIMINIOUS QUANTA SF SONOC 12 Volt 42 Ah
01
M/s. Microtronics Aurangabad
2,915.00
L1
02
M/s. Pacific Marketing, Nashik
3,330.00
L2
03
M/s. Om Sai Enterprises, Mumbai 3,363.57
L3
१३ यापवु के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरेदी दर (दरकरार)–

१४

Amount

Sr.No

Year-2017-2018

UOM

01
02
03

12 Volt 100Ah (AMRON QUANTA)
12 Volt 65 Ah (AMRON QUANTA)
12 Volt 42 Ah (AMRON QUANTA)

Nos
Nos
Nos

2017-2018
6,256.00
4,106.00
2,944.00

मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल अ.न.ं
०१

तपशील
12 Volt 26 Ah (AMRON QUANTA)
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२०१७
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१४,७९२-/
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Nil
Nil

105

०२
12 Volt 18 Ah (AMRON QUANTA)
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

२०१७

१,२६,००० -/
१,४०,७९२टॅ स + -/

िनरंक
अ माणे १३ .नं.
अ.न.ं
01
02
03
Sr.
No.

व तचू े वणन
12 Volt 100Ah (AMRON QUANTA)
12 Volt 65 Ah (AMRON QUANTA)
12 Volt 42 Ah (AMRON QUANTA)

परु वठादाराचे नाव
M/s. Microtronics
Aurangabad

Specification of Material

Amount

12 Volt 100Ah (EXIDE/LIMINIOUS/ QUANTA/SF
6,095.00
SONOC)
12 Volt 65 Ah (EXIDE/LIMINIOUS/ QUANTA/SF
02
3,975.00
SONOC)
12 Volt 42 Ah (EXIDE/LIMINIOUS/ QUANTA/SF
03
2,915.00
SONOC)
Sr. No.
Name of Bidder
Specification of Material
01
12 Volt 100Ah
M/s.
Microtronics
02
12 Volt 65 Ah
Aurangabad
03
12 Volt 42 Ah
01

सदर खरे दीचा ताव
खरे दी सिमती समोर
२०
होय
सादर करणेत आला
आहे का ?
सदर खरे दीचा क प
खरे दी सिमतीसमोर
मा. मु य कायकारी अिधकारी, मा.उप मु य कायकारी अिधकारी,
२१ सादर 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 %
-----------.
----------------------.
--------------. -----------------.
अ.न.ं

२३

01
02
03

तपिशल

मागील खरे दी
स याचे दर
दर

12 Volt 100Ah (EXIDE/
LIMINIOUS/
QUANTA/SF 6,256.00
SONOC)
12 Volt 65 Ah (EXIDE/
LIMINIOUS/QUANTA/SF
4,106.00
SONOC)
12 Volt 42 Ah (EXIDE/
LIMINIOUS/QUANTA/SF
2,944.00
SONOC)

फरक

% ने कमीजा त/

6,095.00

161.00

2.64% ने जा त

3,975.00

131.00

3.29% ने जा त

2,915.00

29.00

0.99% ने जा त

२४. संि िटप:- सं थानचे िविवध िवभागांम ये काया वीत कर यात आले या यपु ीएससाठी
आव यक असणा-या 12 Volt 100Ah, 12 Volt 65Ah, 12 Volt 42Ah बॅट-या आव यकतेनसु ार
वेळोवेळी खरे दी करणेसाठी दरकरार िनि त करणेकामी M/s. Microtronics Aurangabad यांना यांनी देऊ
के ले या दरांबाबत यांचे बरोबर चचा होऊन परु वठा आदेश देणबे ाबत िनणय होणे तव सदरचा िवषय
मा.उपसिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर.
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ततु
करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक
M/s. Microtronics Aurangabad हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी अनपु ि थत होते.
यावर सिव तर चचा होऊन सं थानचे िविवध िवभागात काया वीत यपु ीएससाठी आव यक बॅट या
खरे दी करणेकामी िन नतम िनिवदाधारक M/s. Microtronics Aurangabad यांचे खालील माणे िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन यांचश
े ी दरकरार कर यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
M/s. Microtronics Aurangabad
दर
अ.नं. तपिशल
( ती नग .)
01
EXIDE LIMINIOUS QUANTA SF SONOC 12 Volt 100 Ah 6,095.00
02
EXIDE LIMINIOUS QUANTA SF SONOC 12 Volt 65 Ah
3,975.00
03
EXIDE LIMINIOUS QUANTA SF SONOC 12 Volt 42 Ah
2,915.00
(कायवाही- मािहती तं ान)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
ी साईबाबा मिं दर िशड दशन रांग इमारतीवर वाढीव ितस या मज याचे बांधकाम करणेस व यासाठी येणारे
अदं ाजे .४३.२१ कोटी इत या अपे ीत खचास मा यता देण.े
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतदू - अिधिनयमाचे कलम
२१(१) अ वये सिमतीकडून िव व त यव थे या िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही
योजनांसाठी करणेची तरतदू आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये, मिं दराची व िव व त यव थे या
मालम ाचं ी देखभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदू आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणय –
१. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५०६ नसु ार ी साईबाबा मंिदर
दशनरांग इमारत चे बांधकाम करणेसाठी ठे केदार भानू क स शन, मंबु ई यानं ा जा. नं. एसएसएसटी /बांधकाम
/२५२०/२०१८,िद.२३/०८/२०१८ अ वये कायादेश देणते आलेला आहे.
२. मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .३११ खालील माणे संमत झालेला
आहे.
“.. साईभ ताचं े दशनासाठी दशनरांगेचे काम भानू क शन, मंबु ई यांचे माफत सु आहे. सदरह
बांधकामात भिव यात ०१ मज याचे बांधकाम तािवत आहे. दशनरांग भ ताचं े वापरासाठी खल
ु ी झालेनंतर
भिव यात वर या मज याचे बांधकाम करणे अडचणीचे होईल. भ तां या गद चा िवचार करता ितस-या
मज याचे बांधकाम भानू क शन यांचेकडून करणेस िकती खच अपेि त आहे. याकरीता आिकटे ट माथरु
अॅ ड का े यांचेकडून खचाचा तपिशल मागवनू पढु ील बैठिकत सादर करावे, असे ठरले.”
तावना - ी साईबाबा मंिदर िशड दशन रांग इमारतीचे बांधकाम भानू क शन, मंबु ई यांचेमाफत
सु आहे. सदरह इमारतीचे बांधकाम स या िनिवदे माणे G+2 असनू याम ये खालील माणे सिु वधा आहेत.
िनयोजीत ी साईबाबा मंिदरिशड दशनरांग इमारतीमधील सिु वधा.
तळमजला- िनयोिजत दशनरांग इमारतीम ये ०३ भ य वेश हॉल आहेत, याम ये भ तानं ा मोबाईल व
च पललॉकस, बायोमे ीक पास काउंटर - ४८, पेड पास काउंटर – २०, लाडू काउंटर - १०, उदी व कापडकोठी
काउंटर - १०, बुक टॉल, डोनेशन ऑिफस, चहा/कॉफ काउंटर, िस यरू ीटी चेक एकाच िठकाणी व एकाच वेळी
- ४०, जीने – ११, लेडीज व जे टस टॉयलेट यव था इ.
पिहला व दसु रा मजला - भ तांकरीता बस याची यव था असलेले एकूण १२ मोठे हॉल (एक हॉल
साईज - १५.१० मीटर x ३१.१५ मीटर), चहा / कॉफ काउंटर, िवदयतु ीकरण यव था जनरे टर बॅकअपसह,
वायिु वजन यव था, उदवाहक / िल ट यव था - १०, जीने - ११, लेडीज व जे टस टॉयलेट यव था, आर ओ
ि ये ारे शु द िप याचे पा याची यव था, फायर फायट ग यव था इ.
या यतीरी त या क पात साडं पाणी ि या सयं ं , रॅ प, थमोपचार क , सपं णू इटं ेरीअर वक,
सायनेजेस, अतं गत र ते, ीट लाईट, इले ीकल सब टेशन, जनरे टर यव था, वायिु वजन यव था,
लॅ ड के प ग, रे नवॉटर हाव ट ग, िपपं ळवाडी र याव न मिं दर परीसरातील जू या दशनरांगेला जोड यासाठी
कने ट ग ि ज, सरं ण िभतं इ यादी सिु वधाचं ा समावेश करणेत आला आहे.
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सदरह क पाचा ठळक तपिशल व सि थती खालील माणे आहे.
कामाचे नाव
ठे केदार
कायादेश
मंजरू िनिवदा र कम
करारनामा िदनांक
कामाचा कालावधी
एकूण कामाचे बांधकाम े फळ
िनिवदेसोबत अपलोड के लेले नकाशे
व GFC ाईगं माणे बांधकाम
े फळ
कामाची स ि थती

ी साईबाबा मिं दर िशड दशन रागं इमारतीचे बाधं काम करणे.
भानू क शन, मबंु ई.
जा.न.ं एसएसएसटी/बांधकाम/२५२०/२०१८, िद.२३/०८/२०१८.
.१०९.५० कोटी.
िद.२२/१०/२०१८.
१२ मिहने (िद.१९/१०/२०१८ ते िद.१८/१०/२०१९).
िनिवदेत नमदू एकूण बांधकाम े फळ – २२,२१४ चौ.मी. (FSI Area).
िनिवदेसोबत अपलोड के लेले नकाशे व GFC ाईगं माणे एकूण बांधकाम े फळ –
२४,४०३ चौ.मी.(Builtup Area).
 सदर क पातील मु य इमारतीचे फुट ग व आरसीसी कॉलमचे तळमजला व पिहला
मजला लॅब पयतचे १०० ट के काम पणू झाले आहे.
 ि लथं बीम व मेझॅनाईन लॅबचे १०० ट के काम पणू झाले आहे.
 ि लथं ले हलचे डे लॅबचे ९० ट के काम पणू झाले आहे.
 तळमजला लॅबचे समु ारे ८० ट के काम पणू झाले आहे.
 पिहला मजला लॅबचे ३० ट के काम पणु झाले आहे.
 कने ट गकॉरीडॉरपैक मंिदर प रसरातील पी.आर.ओ चे समोरील कारंजाचे भागातील
आरसीसी फुट ग,ि लथं बीम, लॅबले हलपयत कॉलम, बॅकिफल ग व ि लथं ले हल डे
लॅबचे काम पणू झाले आहे.

िवभागाचा अिभ ाय- सदरह क पासाठी िकती FSI िश लक आहे व ि मीयम भ न िकती FSI
िमळू शके ल व ितस-या मज याचे बाधं काम ठे केदार भानू क शन, मबं ई याच
ं े दराने करणेसाठी िकती खच
येईल याबाबत आिकटे ट याच
ं ेकडून मािहती मागिवणेबाबत ा त सचू नेनसु ार आिकटे ट यानं ा दरू वनीव न
कळिव यात आले होते. याबाबत आिकटे ट यांनी िद.२५/०६/२०१९ रोजीचे प ा दारे ितस-या मज याचे
बाधं काम करणेसाठी ५९९८ चौ. मी. आिधकचा FSI आव यक आहे असे कळिवले आहे. आिकटे ट यानं ी
िद.२५/०६/२०१९ रोजीचे प ा दारे खालील माणे कळिवले आहे.
“.. .. There are three issues because of which the plans need to be submitted to the
Nagar Panchayat Shirdi for obtaining requisite permissions.
 The area marked plot no 2 of 1275 sqm is being shown vacant for the purpose of erecting
the shopping complex as per Sansthan’s requirement.
 The ESS needs to be shifted from the south side of the plot to the North side.
 The Sansthan Board has decided to add another floor over the Darshan-Q building to
increase the seating capacity of the Q-Complex.
Towards this, we need to resubmit plans and take permissions from the Nagar Panchayat. We
have revised the drawing to be submitted to the Nagar Panchayat (drawing enclosed). After
adding the Third floor and shifting the ESS (area increased as per requirement of the
Electrical Department), the area chart for the Darshan-Q Complex is as follows:
 Total Plot area = 25,500 sqm
 Plot No1 Area = 24,225 sqm (Darshan-Q Complex)
 Plot No 2 Area = 1,275 sqm (shopping complex being accommodated)
 Plot No 1 Open Area 10% of site = 2,423 sqm (Clause 13.3.1)
 Plot No 1 Amenities Area 5% of site = 1,211 sqm (Clause 13.3.11)
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 Area for Permissible FSI = 90% X (Site Area) = 90% X 24,225 = 21,802.50 sqm say
21,803 sqm (Clause 13.4.1)
 Permissible FSI = 1.20 X 21,803 sqm = 26,163 sqm (Table 13 Clause 23.2.1)
 Proposed FSI including 3rd Floor = 32,161 sqm
 Excess over allowable FSI = 32,161 - 26,163 = 5,998 sqm
The excess FSI can be met as follows:
 Relaxation of FSI, i.e. extra FSI, is covered under clause 24.8 “Religious Buildings”,
which permits the Chief Officer in consultation with the DTP Pune, to permit an excess FSI of
0.50 for Religious Purpose.
 With an excess of 0.50 the total FSI available on Plot No 1 will be 1.20+0.50 = 1.70 i.e. a
total of 21,803 X 1.7 = 37,065 sqm. However, this FSI can be permissible subject to the
payment of premium. Therefore, the excess FSI allowed against payment of premium is
37,065 - 26,163 = 10,902 sqm.
 The premium payable for additional FSI for the Religious building as per clause 24.8 (v),
is only 25% of the rate as per the ready recknor or as decided by the Govt from time to time.
The Premium for extra FSI is @ Rs 23,400/- per sqm as demanded by the Nagar Panchayat
vide its letter dated 07.10.2017, during the time of earlier sanction process. This means using
the same rate an extra expenditure of = Rs 10,902 sqm X 23,400/- X 25%= Rs 6.38 Cr.
 However, if we apply/pay premium for only the required FSI then the premium value
shall be 5,998 sqm X 23,400/- X 25%= Rs 3.51 Cr.
In this regard we are required to make an application under Clause 6.5.1.1 (i) & (v)
with special reference to Clause 24.8 to the Chief Officer Nagar Panchayat Shirdi. Should you
agree to such a proposal we will prepare a draft of a letter for your consideration, which you
may further suitably amend and forward under your letterhead.
In the event of an unfavourable response from either the Nagar Panchayat, or, DTP
Pune, we can also take up the case with the Minister of Urban affairs/ Chief Minister of
Maharashtra”.
तसेच िद.०३/०६/२०१९ रोजीचे ई-मेल दारे वाढीव मज याचे बांधकामासाठी खालील माणे खच
येइल.
िब टअप एरीया- ७०१३ चौ. मी.X .४९२९३/- या दराने र कम .३४.५७ कोटी. भानू क शन
यांचे दर सन २०१७-१८ माणे आहेत. आता सन २०१८-१९ चे दरानसु ार २५ ट के वाढ गृहीत ध न .८.६४
कोटी असा एकूण .४३.२१ कोटी ( .३४.५७ कोटी + .८.६४ कोटी) खच अपेि त आहे.
सदरह कामी थमतः खालील बाब ची मंजरू ी घेणे आव यक आहे.
१.
वाढीव ितस-या मज याचे बांधकामासाठी ५५९८ चौ.मीटर इत या अिधक या FSI करीता िशड
नगरपंचायत येथे ि िमयम चाजस, िवकसन शु क, छाननी शु क जमा करणे आव यक आहे.
े ामी मा. सह सचं ालक,
२.
इमारतीचे लांबी, ं दी व उंचीनसु ार इमारतीचे समािसक अतं रास िशिथलता घेणक
नािशक व मा. सचं ालक, नगर रचना, पणु े यांची परवानगी घेणे आव यक आहे.
३.
वाढीव ितस-या मज यास िशड नगरपंचायत, िशड यांची मा यता घेण.े
४.
आिकटे ट यांचमे ाफत वाढीव ितस-या मज याचे आयटेम वाईज सिव तर अदं ाजप क तयार क न
घेण.े
५.
सदरह क पासाठी मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचेकडील शासन
िनणय .सासिं व-१०१७/१३१३/ . .१३३ िद.१६/०२/२०१८ रोजी .११२.४० कोटी मा चे खचास मा यता
िदलेली आहे. तथापी, वाढीव ितस-या मज याचे बाधं कामास येणा-या अित र त खचास मा. धान सिचव, िवधी
व याय िवभाग याचं ी परवानगी आव यक आहे.
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ताव- तरी ी साईबाबा मिं दर िशड दशन रागं इमारतीवर वाढीव ितस-या मज याचे बाधं काम
करणेसाठी क पाचे आिकटे ट यानं ी कळिवले या र कम .४३.२१ कोटी मा चे खचास तसेच याकामी
व रल अ.ं .०१ ते ०५ नसु ार शु क भरणा व आव यक परवानगी घेणक
े ामी सदरह ताव िनणयाथ सिवनय
सादर.
िनणय .३४५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मंिदर दशनरांग इमारत चे बांधकाम हे सदर कामाचे ठे केदार भानू
क स शन, मंबु ई यांना बांधकामाचे एकुण े फळानसु ार (Lumpsum) िदलेले असनु Item wise िदलेले
नाही. यामळ
ु े दशन रांग इमारतीवर वाढीव ितस-या मज याचे बांधकाम करावयाचे अस यास यासाठी वतं
ई-िनिवदा ि या राबवावी लागेल. तथापी स या दशन रांग इमारतीवर वाढीव ितस-या मज याची आव यकता
नाही, असे ठरले.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
िनयोजीत शै िणक संकुल क पातील शालेय इमारतीकरीता फिनचर वक, सीसीटी ही, ई-लिनग सिु वधा आिण
ऑडीटोरीअमकरीता फिनचर, ॲकॉि टक वक व एच. ही.ए.सी.यं णा तसेच िविवध खेळांचे सािह य, मैदाने
िवकसीत करणे व लॅ ड के िपंक करणे याकामी येणारे अदं ाजप क य र कम .७९.३५ कोटी मा चे खचास
मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- अिधिनयमा या कलम १७
मधील पोट कलम (१) या खंड (ढ) अ वये सव कार या धमिनरपे िश णास चालना दईल िकंवा तसे
कर यास सहा य करील, तसेच, िशड येथे व अ य िठकाणी, शै िणक सं था थापन करील, अशी तरतूद आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय- मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०.०१.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .४४
तावना- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचेमाफत कायरत असले या ी साईबाबा
इिं लश मेडीअम कूल, िशड , ी साईबाबा क या िव ा मंदीर, िशड व ी साईबाबा किन ठ महािव ालय, िशड
या शै िणक सं थांकरीता मौजे िनमगांव-को-हाळे येथील गट न.ं १८३ मधील ५ हे टर ४० आर जागेत िनयोजीत
शै िणक संकुल उभारणेकामी िन नतम दराचे िनिवदाधारक मे. याती इिं जिनयस अॅ ड क सलटंट, पणु े यांना
जा. .एसएसएसटी/ बाधं काम/ ५९३६/२०१८, िद.०८/०३/२०१९ अ वये र कम .२१८ कोटीचा कायादेश
देणते आलेला आहे. ठे केदार याच
ं मे ाफत िस हील काम गतीपथावर आहे.
सदरह कामा या िनिवदेम ये शै िणक सक
ं ु लातील इमारत चे व ऑडीओटोरीयमचे अतं गत फिनचरचे
कामाचा समावेश नाही. यामळ
ु े वतं पणे ई-िनिवदा मागिवणे आव यक आहे. याकामी क पाचे आक टे ट
डी.ओ.िनकम यानं ी .७९.३५/- कोटी मा चे खालील माणे अदं ाजप क सादर के लेले आहे.
SR NO.

BUILDING TYPE

A]

English Medium School
1. Furniture Work
2. IT Work
3. False Ceiling
Total of English Medium School
KanyaVidyaMandir
1. Furniture Work
2. IT Work
3. False Ceiling
Total of KanyaVidyaMandir
Jr. Sr. BBA & BCA College
1. Furniture Work
2. IT Work
3. False Ceiling
Total of Jr. & Sr. College
Sport Complex

B]

C]

D]
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TOTAL COST

5,42,56,743.00
3,85,23,879.00
3,69,79,150.59
12,97,59,772.59
3,09,12,125.00
3,72,18,171.00
2,10,94,514.48
8,92,24,810.48
3,09,12,125.00
3,70,95,946.00
2,10,94,514.48
8,91,02,585.48
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E]

F]

G]

1. Furniture Work
2. IT Work
3. False Ceiling
4. Indoor & Outdoor Sport Field
Total of Sport Complex
Auditorium
1. Furniture Work
2. IT Work
3.Acoustic Work
4.Stagecraft
5.Stage lighting
6. HVAC Work
Total of Auditorium
Swimming Pool
1. Furniture Work
2. IT Work
Total of Swimming Pool
Landscape Work
TOTAL COST
Add 10% Escalation
Add GST 18%
Add Contingencies 5%
TOTAL PROJECT COST

2,10,877.00
72,07,052.00
27,08,753.27
12,00,54,870.00
13,01,81,552.27
64,36,660.00
76,36,291.00
4,72,51,641.00
72,42,620.00
69,14,676.00
5,16,41,296.00
12,71,23,184.00
2,50,880.00
55,31,282.00
57,82,162.00
2,54,37,995.00
59,66,12,061.82
5,96,61,206.18
10,73,90,171.13
2,98,30,603.09
79,34,94,042.00

उपरो त अदं ाजप कात आिकटे टयानं ी ी साईबाबा इिं लश मेडीअम कूल, ी साईबाबा क या
िव ा मदं ीरव ी साईबाबा महािव ालयया इमारत साठी फिनचर म ये ामु याने बचेस, टेब स, यिु बकल,
फाई स टोरे ज यिु नटव फॉ स िसल ग याच
ं ा समावेश के लेला आहे. तसेच ऑडीटो रअम करीता आव यक
खु या, ऑकॉ टीक व टेज ा ट वक याच
ु ू िलत
ं ा समावेश के लेला आहे. ऑडीटो रअम हे पणू पणे वातानक
असणार आहे. यािशवाय पोट कॉ ले स म ये आव यक फिनचर सह िविवध खेळाच
ं े सािह यांचा समावेश
आहे. सव इमारत म ये सीसीिट ही कॅ मेरे, सव वग खो यांम ये िडजीटल बोड (इटं रअॅ टीव िड ले), ऑडीओ
िस टीम, इटं रनेट सिु वधा (वायफाय) यांचा समावेश कर यात येणार आहे. तसेच लॅ ड के प व िविवध खेळांची
मैदाने िवकसीत करणे कामाचा समावेश अदं ाजप कात करणेत आलेला आहे.
सदरचे कामात फिनचर वक, फॉ स िसल गवक व माहीती तं ान िवषयी बाब करीता खालील माणे
खच अपे ीत आहे.
SR NO.
A]
B]
C]
D]
E]
F]

BUILDING TYPE
English Medium School
KanyaVidyaMandir
Jr. Sr. BBA & BCA College
Sport Complex
Auditorium
Swimming Pool
Item wise total

Furniture Work
5,42,56,743.00
3,09,12,125.00
3,09,12,125.00
2,10,877.00
64,36,660.00
2,50,880.00
12,29,79,410.00

False Ceiling
3,85,23,879.00
2,10,94,514.48
2,10,94,514.48
27,08,753.27

IT Work
3,69,79,150.59
3,72,18,171.00
3,70,95,946.00
72,07,052.00
76,36,291.00
55,31,282.00
8,34,21,661.23 13,16,67,892.59

Total
12,97,59,772.59
8,92,24,810.48
8,91,02,585.48
1,01,26,682.27
1,40,72,951.00
57,82,162.00
33,80,68,963.82

िवभागाचा अिभ ाय - आिकटे ट यांनी सव वग खो या, ऑिफसवपॅसेज इ. िठकाणी फॉ स िसल ग
करणेचे अदं ाजप कात गृहीत धरलेले आहे. यासाठी यांनी .८,३४,२१,६६१/- मा र कमेचे अदं ाजप क सादर
के ले आहे. तथापी सव वग खो यावपॅसेज येथे फॉ स िसल ग करणेची आव यकता नाही असे मत आहे. फॉ स
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िसल ग करावयाचे झा यास स याचे मे. याती इिं जिनयस अॅ ड क सलटटं , पणु े याचं े िनवीदेतील िवजे या
िद यांचा आयटम कमी करावा लागेल. सदरची िनवीदा ही लमसम व पाची अस याने िनवीदेतील एखादा
आयटम कमी करणे श य नाही. तसेच आिकटे ट यानं ीसव इमारत म ये सीसीिट ही कॅ मेरे, सव वग खो यामं ये
िडजीटल बोड (इटं रअॅ टीव िड ले), ऑडीओ िस टीम, इटं रनेट सिु वधा (वायफाय) याच
ं ा अदं ाजप कात
समावेश के लेला आहे. सदरह बाबी या सं थानचे मािहती तं ान व िस.सी.टी. ही िवभागामाफत वतं पणे
िनवीदा या राबवनू करणे यो य होईल असे मत आहे.
सं थानचे ी साईबाबा इिं लश मेडीअम कूल, ी साईबाबा क या िव ा मंदीरव ी साईबाबा महािव ालय
यांचेकडे स या उपल ध असलेले व सिु थतीत असलेले वापर यायो य फिनचर न याने खरे दी कर याची
आव यकता नाही यामळ
ु े याबाबत संबंधीतांकडून माहीती घेता येईल तसेच यांना न याने तयार होणा-या
इमारत म ये कोण या सिु वधा आव यक आहे याचा िव तृत तपिशल घेऊन तसेच वग खो यांम ये िडजीटल बोड
(इटं रअॅ टीव िड ले), ऑडीओ िस टीम, इटं रनेट सिु वधा (वायफाय) याचं ा समावेश करणेसाठी के ले या
तरतूद ची सं थानचे मािहती तं ान व िस.सी.टी. ही िवभागामाफत पडताळणी क न यानसु ार अदं ाजप काम ये
सधु ारणा करता येईलव तयार होणारे सधु ारीत अदं ाजप क मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर करता येईल,
असे मत आहे.
ताव– तरी क पाचे आक टे ट डी.ओ.िनकम, पणु े यांनी सादर के ले या र कम .७९.३५कोटी
मा चे शै िणक संकुलातील इमारत चे फिनचर वक, सीसीिट ही, ई-लिनग सिु वधाआिण ऑडीटोरीअमकरीता
फिनचर, अॅकॉि टक वकव एच. ही.ए.सी यं णातसेच िविवध खेळांचे सािह य, मैदाने िवकसीत करणे व
लॅ ड के िपगं करणे ही कामे करणेसाठी धोरणा मक िनणय होणेसाठी सादर.
िनणय .३४६ यावर सिव तर चचा होऊन, िनयोजीत शै िणक संकुल क पातील शालेय इमारतीकरीता फिनचर वक,
सीसीटी ही, ई-लिनग सुिवधा आिण ऑडीटोरीअम करीता फिनचर, ॲकॉि टक वक व एच. ही.ए.सी.यं णा
तसेच िविवध खेळांचे सािह य, मैदाने िवकसीत करणे व लॅ ड के िपंक करणे याकामी उपरो
तावात नमदु
के लेली अंदाजप क य र कम अवा तव व पाची अस याचे तसेच नमदु कर यात आले या कामांपैक काही
कामांची शै िणक संकुलासाठी आव यकता नस याचे सिमती सद यांचे मत झाले. याबाबत आव यक
असणा या कामांसह अदं ाजप िकय खचाचा अ यासपवु क सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
सादर कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
ी साईबाबा मिं दर िशड दशनरागं इमारत बांधकामाचे ठे केदार भानू क शन, मबंु ई यांनी Builtap Area चे
वाढीपोटी के ले या अितरी रकमे या मागणीबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतदू - अिधिनयमाचे कलम २१ (१) अ वये
सिमतीकडून िव व त यव थे या िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी करणेची
तरतदू आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये, मिं दराची व िव व त यव थे या मालम ाच
ं ी देखभाल, यव थापन
व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतूद आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणय - मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५०६
नसु ार ी साईबाबा मंिदर दशनरांग इमारत चे बांधकाम करणेसाठी ठे केदार भानू क स शन, मंबु ई यांना जा. न.ं
एसएसएसटी /बांधकाम /२५२०/२०१८, िद.२३/०८/२०१८ अ वये कायादेश देणते आलेला आहे.
तावना - सदर क पाचे बांधकामास िद.१९/१०/२०१८ पासनू सु वात कर यात आली आहे. ठे केदार याचं े
समवेत िद.२२/१०/२०१८ रोजी करारानामा कर यात आलेला आहे. सदरह क पाचा ठळक तपिशल
खालील माणे आहे.
कामाचे नाव
ी साईबाबा मंिदर िशड दशनरांग इमारतीचे बांधकाम करणे.
ठे केदार
भानू क शन, मंबु ई.
कायादेश
जा. नं. एसएसएसटी/बांधकाम/२५२०/२०१८, िद.२३/०८/२०१८.
मजं रू िनिवदा र कम
.१०९.५० कोटी.
करारनामा िदनांक
िद.२२/१०/२०१८.
कामाचा कालावधी
१२ मिहने (िद.१९/१०/२०१८ ते िद.१८/१०/२०१९).
एकूण कामाचे बांधकाम े फळ
िनिवदेत नमदू एकूण बांधकाम े फळ - २२,२१४ चौ.मी. (FSI Area).
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िनिवदेसोबत अपलोड के लेले नकाशे िनिवदेसोबत अपलोड के लेले नकाशे व GFC ाईगं माणे एकूण बांधकाम े फळ व GFC ाईगं माणे बांधकाम २४,३४२ चौ.मी. (Builtup Area).
े फळ
कामाची स ि थती

सदर क पातील मु य इमारतीचे फुट ग व आर.सी.सी कॉलमचे तळमजला
व पिहला मजला लॅबपयतचे १०० % काम पणू झाले आहे.

मेझॅनाईन लॅबचे १०० % काम पणू झाले आहे.

ि लंथ ले हल ेड लॅबचे ९० % काम पणू झाले आहे.

तळ मजला लॅबचे समु ारे ८० % काम पणू झाले आहे.

पिहला मजला लॅबचे ६० % काम पूण झाले आहे.

कने ट ग कॉरीडॉरपैक मंिदर प रसरातील पी.आर.ओ चे समोरील कारंजाचे
भागातील आरसीसी फुट ग, ि लंथ बीम, लॅब ले हलपयत कॉलम, बॅकिफल ग व
ि लंथ ले हल ेड लॅबचे काम पणू झाले आहे.
अ) ठे केदार यांनी के लेली मागणी- ठे केदार यांनी िद.२९/०५/२०१९ रोजीचे प ा वये करारना यातील अट .०५,
पृ ठ .०३ नसू ार खालील माणे मागणी के ली आहे,“…. We would like bring to your notice, we are
already submitted, with reference our letter BHANU/SP/2019/82 dated 24.03.2019, and
dated 29.05.209 claim for extra built up area.
As per your reference letter SSST/CONST/807/2019 dated 07.06.2019 you
instructed us to submit detail working of built up area. Now we are submitted detail
drawing of area calculation with measurement sheet. Our calculation is based upon1.0
As per Market basis.
2.0
As per tender basis.
3.0
As IS code basis .
As per clause 5 on page 3 of the agreement the payment is to be made as per
actual built up area.
As per tender area 22214 sqm. And amount is 109,50,00,000/- including all tax.
So rate per sqm. Is (109,50,00,000/-)/22214 sqm. = Rs.49293/- per sqm. Including all tax.
On the above calculation basis claim amount is like that
1.0
As per market basis =( 27051 – 22214) sqm. X 49293/- = Rs. 23,84,30,241/- +
adding a cost index of 25% due to different in cost from SSR 17-18 to SSR 18-19 Now
amount is 29,80,37,801/2.0
As per tender basis =(26262– 22214) sqm. X 49293/- = Rs. 19,95,38,064/- +
adding a cost index of 25% due to different in cost from SSR 17-18 to SSR 18-19 Now
amount is Rs. 24,94,22,580/3.0
As per IS code basis =(25733 – 22214) sqm. X 49293/- = Rs. 17,34,62,067/- +
adding a cost index of 25% due to different in cost from SSR 17-18 to SSR 18-19 Now
amount is Rs. 21,68,27,584/-.”
ब) आिकटे ट यांनी िदलेला अिभ ाय - याबाबत क पाचे आिकटे ट माथरू अॅ ड का े असोिसएट्स, नवी
िद ली यांनी िद.२१/०६/२०१९ रोजीचे प ा दारे खालील माणे अिभ ाय िदलेला आहे.
A. THE CLAIM:
The contractor has claimed that the actual built up areas of the project are more
than the areas as given inthe scope of work, hence he is payable extra on account of this.
His claim is that actual built up areas as per IS Code is 25,733 sqm while the areas given in
the scope of work are only 22,214 sqm. Therefore he is payable forextra built up area of
3,519 Sqm.
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The areas given under the scope of work are 22,214 sqm at page no. 31,clause 1 &
2 based on thesubmission drawing areas which were 19,553 sqm as per allowed FSI areas.
The areas given in thescope of work includes the FSI areas of 19,553 sqm and non FSI
areas e.g. AHUs on GF, FF & SF(38+266+266 = 570 sqm), Mezzanine for storage racks
(565 sqm), Pedestrian connecting bridge on GF &FF (54+109 = 163 sqm), Mumtys at
terrace level (544sqm), ESS (500 sqm), Bridge over Pimpalwadi road(48+97-145 sqm) and
Connecting bridge areas in the temple complex (174 sqm) totalling to 22,214 sqm.
The contractor has claimed areas of 25,733 sqmts of actual built up measured.
However the actual builtup area is only 24,342 Sqm the difference being of majorly
because of the UGT, STP and Mumty(Staircase top floor) areas taken by the contractor but
are not allowable under the built up areas as per IS:3861:2002.
Annexure-A gives a comparison of breakup areas between the NIT areas and the
allowable Builtup/Constructed Areas based upon the relevant IS Code. As per this chart
the areas given under the scopeof work are 22,214 sqm and the allowable actual built up
area being 24,342Sqm thereby the difference isof 2,128Sqm and not 3,519 Sqm as claimed
by the contractor.
B. WHAT THE CONTRACT SAYS:
Now as per the Contract Agreement various conditions need to be looked into:
Page 34, Also page 114 para 2, 3, 4, 5, 6 in Schedule-A (Price Quoted by
Contractor)
DISCLAIMER:
1.
The Bill of Quantities is exhaustive but may not be limited to the items
listed. The Contractor shall go through the drawings and identify any missing items and
shall execute the same within the same Lump Sum price quoted by him.
2.
Quantities given in the Bill of Quantities are provisional, and these
quantities are only to facilitate the Contractor to estimate for each item and arrive at a final
LUMP SUM to be quoted in the tender.
3.
The contractor shall verify the quantities mentioned against each item in
the BoQ on his own based on the drawings and good engineering practices.
4.
The payment shall be made based on Payments Schedule which details
out the interim payments structure based on milestones therein.
Page 34 Clause No.14:- Tenderer’s lumpsum contract price as arrived at from
schedule ‘A’ shall be deemed to include full & entire completion of all works as described
here-in-before and in accordance with good engineering practice and recognized
principles. The tender specifications, drawings, MPWD & CPWD specifications & BIS
provisions are to complement each other. In case of any missing or incomplete detail, these
documents shall supplement the drawbacks. Details of construction which may not have
been inadvertently specified or shown on the drawing but are apparently and obviously
required for making the building trades and services functional and are essential for
completion of work shall be deemed to be included in the lumpsum contract signed by the
contractor. The details of such work shall have appropriate quality and specifications and
shall match the quality and specifications of this Contract. Decision of the Chief Executive
Officer, ShriSaibabaSansthan Trust Shirdi shall be final and binding in this regard.
Page 3, Clause No.05:- This Contract is fixed lump sum contract to carry out the
work in respect of Construction of ShriSaibaba Temple ShirdiDarshan Queue Complex for
ShriSaibabaSansthan Trust Shirdi, Tal: RahataDist: Ahmednagar, Maharashtra, to be paid
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according to actual builtup measured and the rates contained in the schedule of items /
quantities or as provided in the said conditions. All the explicitly stated and computed rates
as mentioned above under this agreement shall be inclusive of all taxes, levies, duties etc.
of whatever nature.
Page 40 Clause No.02:-Although all the details of construction have been by and
large covered in these documents, any item or detail of construction not specifically
covered but obviously implied and essential to consider civil works and all internal
services complete and functional, shall be deemed to have been covered in the lumpsum
signed. The tenderer may, however, consider a minimum level of specifications
conforming to IS codes or National Building Code to cover these missing details.
Page 40 Clause No.03:-The work shall be carried out strictly in accordance with
particular specifications and drawings.The drawings and specifications shall be taken
complementary and also supplementary to each other and shall form part of this contract.
Any material or work including all architectural pattern/ feature work in reinforced
cement concrete, masonry, plastering, finishing, flooring or other work shown on drawings
and not specifically included in specifications or vice versa shall be executed and deemed
to be included in the scope of work for lumpsum rate.
Page 40 Clause No.05:-In case there are no specifications for items shown on the
drawings or where items are not exhaustively described, the latest general specifications of
CPWD/MPWD shall be followed for which nothing extra shall be paid.
Page 24 Clause No.10.4:-The rates and prices quoted by the Bidder shall be fixed
for the entire duration of the contract and shall not be subject to variations on any account
except to the extent of variations allowed as per the conditions of the contract indicated in
the bidding document.
Page 54 Clause No.31:-Items not covered in the Contract and Bill of Quantities
and found by Sansthan to be necessary to execute the work will be treated as extra item
and, shall be paid, accordingly. Rate for such items shall be worked out as per SSR rate
applicable at the time of execution. If the Rate for such items is not included in the SSR
rates, the Rate of such items shall be worked out on the basis of current market rates of
labor and materials plus 10% overheads and profit of Contractor.
Page 34 Clause No.16:-Site for all works under this contract shall be handed over
simultaneously & the Contractor shall commence work accordingly. Site has been
earmarked for Sewage Treatment Plant & UG Tank. Construction for these facilities at site
shall be commenced simultaneously upon the commencement of this contract.
C. OUR OBSERVATIONS:
The areas given in the General summary data sheet (pages 4 & 5) and in the Scope
of Work (Page 31)are based on, as per sanctioned plan FSI areas, however the tender
drawings given along with the tenderare having the same builtup area as is being
constructed as per GFC drawings. In short the tender drawings and GFC drawings there is
no difference in area. However, the fact that the Areas given under data sheet are FSI areas
and not the Built-up Areas the difference in areas has arisen. It becomes important to
differentiate the two situations and conditions.
I.
The Tender/BID drawings and GFC drawings have no difference in Area
except minor changes amounting to just 22 Sqm for the Connecting Corridor in the
Temple Complex.
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II.
The Scope of work says 22,214 Sqm whereas the final Built-up areas as
per GFC drawings amount to 24,342Sqm.
As per clause 5 on page 3 of the agreement, the payment is to be made as per
actual built-up area. Therefore the issue is, which is the yardstick for payment to the
contractor, whether the 22,214 Sqm as per Scope of Work is applicable? OR the
24,342Sqm as per the GFC drawings is applicable?
a)
Nowhere in the agreement, including drawings and documents, has it been
mentioned that the total areas to be constructed are 24,342Sqm. However, at two places in
the agreement, firstly at tender document page 4 under the data sheet (general summary),
and secondly at page 31 under Scope of Work, it is clearly mentioned that the “Total Area
to be constructed is 22,214 Sqm.”
b)
As per clause 1 (l) on page 47 in the definition of tender documents
reference to the general summary (data sheet) is made before other conditions (which
include scope of work), documents and drawings. This sets the data sheet and the scope of
work becoming the basis of the yardstick of measurement instead of the BID / GFC
drawings.
Based on above stated paras (a) and (b), it can be interpreted that the basis of
payment being actual built up areas:
I.
The actual built up area is 24,342Sqm and
II.
The area as per scope of work is 22,214 Sqm.
III.
Therefore, the difference is an excess of 2,128Sqm of actual constructed
area which becomes payable.
Based on the awarded contract amount of Rs.109.50 Crs. and an area of 22,214
Sqm, the rate per sqm of the actual constructed area works out to = Rs.49,293/- per sqm.
Hence the cost of excess areas works out to 2,128Sqm X Rs.49,293/=Rs.10,48,95,504/-.
क) िनिवदा तसेच करारना यात नमदू असले या सबं धं ीत अटी व शत DISCLAIMER:
1.
The Bill of Quantities is exhaustive but may not be limited to the items
listed. The Contractor shall go through the drawings and identify any missing items and
shall execute the same within the same LumpSum price quoted by him.
2.
Quantities given in the Bill of Quantities are provisional and these
quantities are only to facilitate theContractor to estimate for each item and arrive at a final
LUMP SUM to be quoted in the tender.
3.
The contractor shall verify the quantities mentioned against each item in
the BoQ on his own based on the drawings and good engineering practices.
4.
The payment shall be made based on Payments Schedule which details
out the interim payments structure based on milestones therein.
YARDSTICK FOR RUNNING PAYMENT:
13.For release of payments in “Running Bills” against all of schedules the
percentage againsteach stage in Schedule‘C’shall remain firm throughout the contract,
irrespective of actualexpenditure incurred by thecontractor against items of these
stages.Any variation shall bedeemed to be accounted for by the contractor and the
financial effect of the same shall bedeemed to be included in the lumpsum rate contracted.
14. Tenderer’s lumpsum contract price as arrived at from schedule ‘A’ shall be
deemed toinclude full & entire completion of all works as described here-in-before and in
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accordancewith good engineering practice andrecognized principles.The tender
specifications,drawings, MPWD & CPWD specifications & BIS provisions are to
complement each other. Incase of any missing or incomplete detail, these documents shall
supplement the drawbacks.Details of construction which may not have been inadvertently
specified or shown on thedrawing but are apparently and obviously required for making
the building trades andservices functional and are essential for completion of work shall be
deemed to be includedin the lumpsum contract signed by the contractor. The details of
such work shall haveappropriate quality and specifications and shall match the quality and
specifications of thisContract. Decision of the Chief Executive
Officer,ShriSaibabaSansthan Trust Shirdi shallbe final and binding in this regard.
Agreement Page 3, Clause No.05:This Contract is fixed lump sum contract to
carry out the work in respect of Construction of ShriSaibabaTemple ShirdiDarshan Queue
Complex for ShriSaibabaSansthan Trust, Shirdi, Tal:Rahata, Dist: Ahmednagar,
Maharashtra, to be paid according to actual builtup measuredand the rates contained in the
schedule of items / quantities or as provided in the said conditions. All the explicitly stated
and computed rates as mentioned above under this agreement shall be inclusive of all
taxes, levies, duties etc. of whatever nature.
Page 24, Clause No.10.4:The rates and prices quoted by the Bidder shall be fixed
for the entire duration of the contract and shall not be subject to variations on any account
except to the extent of variations allowed as perthe conditions of the contract indicated in
the bidding document.
Page 34, Clause No.14:Tenderer’s lumpsum contract price as arrived at from
schedule ‘A’ shall be deemed to include full & entirecompletion of all works as described
here-in-before and in accordance with good engineering practice and recognized
principles.The tender specifications, drawings, MPWD & CPWD specifications & BIS
provisions are to complement each other. In case of any missing or incomplete detail, these
documentsshall supplement the drawbacks. Details of construction which may not have
been inadvertently specifiedor shown on the drawing but are apparently and obviously
required for making the building trades andservices functional and are essential for
completion of work shall be deemed to be included in the lumpsum contract signed by the
contractor.
The details of such work shall have appropriate quality andspecifications and shall
match the quality and specifications of this Contract.Decision of the Chief Executive
Officer, ShriSaibabaSansthanTrust,Shirdi shall be final and binding in this regard.
Page 40, Clause No.02:Although all the details of construction have been by and
large covered in these documents, any item or detail of construction not specifically
covered but obviously implied and essential to consider civil worksand all internal services
complete and functional, shall be deemed to have been covered in the lumpsumsigned. The
tenderer may, however, consider a minimum level of specifications conforming to IS
codes orNational Building Code to cover these missing details.
Page 40, Clause No.03:The work shall be carried out strictly in accordance with
particular specifications and drawings.Thedrawings and specifications shall be taken
complementary and also supplementary to each other and shall form part of this contract.
Any material or work including all architectural pattern/ featurework in reinforced cement
concrete, masonry, plastering, finishing, flooring or other work shown ondrawings and not
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specifically included in specifications or vice versa shall be executed and deemedto be
included in the scope of work forlumpsum rate.
Page 40, Clause No.05:In case there are no specifications for items shown on the
drawings or where items are not exhaustively described, the latest general specifications of
CPWD/ MPWD shall be followed for which nothing extra shall be paid.
Page 48, Clause No.09:“The Contractor shall provide everything necessary for the
proper execution of the works according to the intent and meaning of the specifications
and drawings taken together whether the same may or may not be particularly shown or
described therein, provided that the same can reasonably be inferred therefrom and if the
Contractor finds any discrepancy in the specifications and drawings, or between the
drawings, he shall immediately and in writing refer the same to the Architect and
Employer who shall decide which is to be followed subject to provisions of Conditions 12
to 14 hereinafter.”
Page 48, Clause No.12:“The several documents forming the contract are to be
taken as mutually explanatory of one another. In case of discrepancy/ ambiguity the
following order of precedence shall be observed:
(a)
Description in Schedule-A.
(b)
Particular Specifications.
(c)
Drawings (Detailed drawings being followed in preference to small scale
drawings and figured dimensions in preference to scale drawings).
(d)
Special Conditions.
(e)
General Conditions of Contract.”
Page 48, Clause No.13:“If there are varying or conflicting provisions made in any
one of the aforesaid documents forming part of the contract, the Chief Executive Officer,
ShriSaibabaSansthan Trust Shirdi shall be the sole deciding authority with regard to
intention and interpretation of the document and his decision in this respect shall be final
and binding.”
Page 49, Clause No.15:“The Contractor shall be deemed to have calculated his
own details from the drawings and specifications before quoting unit rates against different
items of Schedule-A. Notwithstanding any errors or inaccuracies in the unit rates quoted
by the Contractor, these rates shall be deemed to include for the full and entire completion
of the items of Work in accordance with the provisions of the contract and no adjustment
shall be made on account of any errors in those rates. The Chief Executive Officer,
ShriSiababaSansthan Trust,Shirdi, shall be the sole deciding authority in this regard to the
intention and interpretation of the documents and his / her decision in this regard shall be
final and binding.”
Page 54, Clause No.31: “Extra Items and settlement formula for extra items: Items
not covered in the Contract and Bill of Quantities and found by Sansthan to be necessary
to execute the work will be treated as extra item and, shall be paid, accordingly. Rate for
such items shall be worked out as per SSR rate applicable at the time of execution. If the
Rate for such items is not included in the SSR rates, the Rate of such items shall be worked
out on the basis of current market rates of labor and materials plus 10 % overheads and
profit of Contractor.
The Contractor should get prior written approval of any such work involving
additional Items or labor, before execution of such extra items. Contractor should specify
such items before 15 days of planned execution of such items to Sansthan. No extension of
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time for completion of the works will be granted on account of the extra items. Extra items
carried out by theContractor without prior permission of the Sansthan will not be payable
under any circumstances.”
Page 60, Clause No.52:“Discrepancy and adjustment of errors: In the event of any
discrepancies occurring in Drawings/BOQ/ Specification and Other tender documents,
superior specifications against them will be applicable.
However, Sansthan reserves the right to instruct Contractor to follow specific
direction other than mentioned in Contract.In the event of any discrepancy between the
details and/ or description given in the Bill of Quantities, the drawings and the Technical
specifications, then the item shall be deemed to have been priced in accordance with the
details and/ or description confirming to the most superior provisions contained in any of
the following:
a)
Bill of Quantities.
b)
Technical Specifications.
In all the cases, it is understood that the details and/or description not specifically
mentioned in the Bill of quantities and/or the drawings shall be the same as those
mentioned in the Technical specifications. Any further interpretation of above clause shall
be at the discretion of the Sansthan, whose decision shall be final and binding on the
parties to this Contract.”
Page 62, Clause No.62:“Documentation:-Drawings and Documents:The drawings
and documents prepared for the project shall be treated as confidential documents and
must not be copied or loaned to any other party without the express permission of the
Sansthan.
The tender drawings furnished by the Sansthan are for tender purpose only and are
intended as a guide to the Contractor and give general layout of buildings and structures
and general positions of utilities, services and equipment only and in measuring from these
drawings and preparing tender quotes the Contractor must make due and proper allowance
for all necessary diversions from the straight line, rises or falls as may be required for the
proper execution of the works.
Detailed drawings in all cases shall be worked to in preference to those of a more
general nature and figured dimensions where indicated shall be followed in preference to
scaled dimensions.
Should any item of equipment, materials or labor which would reasonably and
obviously be inferred as necessary for the complete, safe and satisfactory usage of the
works or part thereof, not be expressly specified, the Contractor shall provide and execute
such work as a part of the Contract at no extra cost to the Sansthan.
The bidders are free to seek any such clarifications with respect to any of the
design, drawings, and technical specifications, Bill of Quantities (BOQ) and cost
estimation, from the Sansthan in writing within 15 days from last day of issue of tender.
The queries will be answered in writing before 15 days from last day of issue of tender.
Bidders are requested to send copy of all such pre-bid clarifications to Sansthan at their
email address.
The Contractor may suggest improvements in the drawings and specifications,
based on quality improvement or earlier completion of the work or reduction in the project
cost to Sansthan. Such suggestions will be evaluated by the Sansthan and their final
decision of acceptance or rejection will be informed to the Contractor.
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Sansthan shall issue from time to time, Contract drawings / specifications, free of
charge approved for work, to the Contractor. Additional copies as and when required shall
be supplied by the Sansthan and costs shall be reimbursed by the Contractor. In case the
issue of drawings does not conform to the work schedule / programs planned & approved,
the Contractor shall immediately submit a revised program so that; by deployment of
adequate resources, the work is completed within the stipulated time period.
The Sansthan may from time to time during the course of Contract issue the
Contractor with revised Contract drawings / specifications and the Contractor shall ensure
that all superseded drawings are removed from site and stored in a lockable cabinet as
directed by the Sansthan and replaced by revised Contract drawings.
The Contractor shall ensure that only the valid up to-date Contract drawings are
used for preparation of working drawings, setting out, construction etc.
The Contractor shall be entirely responsible for co-ordination of entire work at site
including the work carried out by Sub-Contractor.”
Page 71, Clause No.135:“No alteration, omission or variation shall vitiate this
contract but in case the Architect/ Executive Engineer/ Employer thinks proper at any time
during the progress of the works to make any additions, alterations or omissions from the
work or any alteration in the kind or quality of the materials to be incorporated therein, the
Architect, with approval of the Employer, shall give the Contractor written notice thereof
well in advance of the work being taken up and the Contractor shall alter, add to, or omit
from, as the case may require, in accordance with such notice.
The value of such extra alteration, additions or omissions shall in all cases be
determined by the Employer in accordance with the provision of Conditions 89 and 90
hereof and the same shall be added to or deducted from the contract amount accordingly,
subject to the condition that the contract sum will not thereby vary on the whole by more
than 20% (twenty percent).”
Page No.73, Clause No.142:“The Architect will measure the work and keep record
in measurement books as under:
(a) In case of Lump sum, measurements will be as per Payments Schedule.
(i) All alterations, additions and or omissions ordered on the Contractor in the kind
or quality and actually executed, to determine the financial liability for payment/ recovery.
(b) For all items under the payment schedule, the entries for all items executed
shall be recorded schedule wise and should be aided if required by descriptions/ diagrams/
sketches/ drawings indicating the location of items executed at site.
(c) DELETED.”
COMMON SET OF DEVIATIONS S.No.12 - Drawings(Pre-Bid Meeting
dtd.05/04/2018):
Point Raised: Drawings in AutoCAD format may be given.
Clarification: Latest drawings in PDF and DWG formats are uploaded separately,
along with this CSD. The AutoCAD drawings are uploaded only for the convenience of
bidders for the quantity calculations only, without any liability on the Trust and the
Architect.
COMMON SET OF DEVIATIONS S.No.12 - Quantities(Pre-Bid Meeting
dtd.12/06/2018):
Point Raised:There seems to be huge variations in the quantities specified in the
tender and the actual quantities.
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Clarification: The bidder is advised to follow his own calculations. Please read the
Disclaimer on Page no.34 of tender document.
आिकटे ट माथरू अॅ ड का े असोिसएट्स, नवी िद ली यानं ी सादर के ले या वरील माणे
अिभ ायानसू ार Builtup Area चा थोड यात तपिशल खालील माणे आहे.

Sr.
No.

1
a
b

c
d
e
f
g
h

COMPARATIVE CHART OF AREAS OF THE PROJECT AS PER NIT AND ACTUAL BUILT UP MEASURED
Floor
Unit
NIT AREA
ACTUAL BUILT UP
REMARKS/JUSTIFICATION
MEASURED
Take
SUBTake
SUB50% TOTAL
50%
TOTAL
A. MAIN BUILDING
SAI-QUEUE
GROUND FLOOR
Main Block
Sqm 6,582
6,582
6,582
6,582
Shaft cutouts
Sqm
35.52
35.52 Small Shafts / Ducts cutout areas come
under actual built up measured area as they
are having walls all around.
Boxes
Sqm
69.00
69.00 Same as above
Canopy within Area
Sqm
84.00
84.00 Canopy Area faling inside GF on the front
face
Ramp
Sqm
422.00
422.00 Ramp area comes under actual built up
measured area.
AHU's
Sqm
38
38
37.67
37.67
Mezzanine
Sqm 565
565
585.00
585.00
Mezzanine Stairs
Sqm
---Stairs area comes under actual built up
measured area

i

Canopies Outside

Sqm

j

Sqm

k

Corridor Bridge within
SAI-Q Site
ST-05

l
m
n

Cladding
ST-03
Electrical Room

109

55

-

381.00

190.50

55

--

--

Sqm
Sqm
Sqm
Sqm
Sqm

47.18
10.48
43.11
92.22
34.22

47.18
10.48
43.11
92.22
34.22
8,232.90

6,133
113.00

6,133
113.00 Small Shafts/Ducts cutout areas come under
actual built up measured area as they are
having walls all around.
44.35 Same as above
37.32 Canopy Area faling inside GF on the front
face
422.00 Ramp area comes under actual built up
measured area
-Area taken in SaiMandir Complex

7,239
2
a
b

FIRSTFLOOR
Main Block
Shaft cutout

Sqm
Sqm

6,133

6,133

190.50 50 % of Cantilevered Canopy Area to be
taken
-Area taken in SaiMandir Complex

c
d

Boxes
Canopy within

Sqm
Sqm

44.35
37.32

e

Ramp

Sqm

422.00

f

Corridor Bridge

Sqm

109

109

--

g
h

AHU's
Slab Projection (Rear
Side)
Cladding
Closet (Front Side)
Behind Lift Area
Box Area
Plumbing Cutout

Sqm
Sqm

266

266

266.00
29.75

266.00
29.75

47.32
4.36
13.95
9.90
35.52

47.32
4.36
13.95
9.90
35.52
7,156.47

6,133

6,133.00

i
j
k
l
m

Sqm
Sqm
Sqm
Sqm
Sqm
6,508.00

3
a

SECOND FLOOR
Main Block
Sqm

6,133

6,133.00
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b

Shaft cutout

Sqm

113.00

113.00

Small Shafts / Ducts cutout areas come
under actual built up measured area as they
are having walls all around.

c
d

Boxes
Canopy within Area

Sqm
Sqm

44.35
37.32

44.35
37.32

e

Ramp

Sqm

422.00

422.00

f
g

AHU's
Slab Projection (Rear
Side)
Cladding
Closet (Front Side)
Behind Lift Area
Box Area
Plumbing Cutout

Sqm
Sqm

266.00
29.75

266.00
29.75

Same as above
Canopy Area falling inside GF on the front
face.
Ramp area comes under actual built up
measured area.

47.32
4.36
13.95
9.90
35.52

47.32
4.36
13.95
9.90
35.52
7,156.47

h
i
j
k
l

266

266

Sqm
Sqm
Sqm
Sqm
Sqm
6,399.00

4.
a
5
a

TERRACE FLOOR
Mumty's
Sqm

544

544
544

--

---

Minor variation

500

500

537.00

537.00

ESS area increased as the Elect. Dept.
requires installation of 2 nos. of 1010 KVA
DG sets for existing temple supply &
Substation office area.

12.31

12.31
549.31
23,095.14

ESS (Electric Sub-Station)
ESS

Sqm

ESS Clading

Sqm
500
21,190

TOTALAREA MAIN BUILDING SAI-QUEUE
B. SAI-Q TO SAI MANDIR CONNECTING
BRIDGE
1
GROUND FLOOR
Sqm
97
2

FIRST FLOOR

Sqm

49

97

TOTAL SAI-Q TO SAI-M BRIDGE
C. SAI MANDIR COMPLEX
1
Ground Floor
Sqm
1.1 Cladding - GF
Sqm
1.2 Connecting Bridge GF Sqm

49

Area taken in SaiMandir Complex

97

Area taken in SaiMandir Complex

146
179
347

2
First Floor
Sqm 526
2.1 Shaft Cutout
Sqm
2.2 Cladding
Sqm
TOTAL
SAI-MANDIR Sqm
COMPLEX
TOTAL AREA OF THE PROJECT IN SQM

179
174

174

526

196.37
5.87
543.00

271

723.42
12.00
37.87

196.37
5.87
271.36

50 % of the remaining area of the
connecting corridor in the Temple premises
added back in NIT areas i.e.= 526-179=347.
Since this area has no walls etc only. 50%
has been taken towards actual built up area.

879

723.42
12.00
37.87
1246.89

22,214

24,342.02 2,128 Sqm Area is Increased.

वरील त यानसु ार Builtup Area म ये होणारी वाढ ही ामु याने १) रॅ प-१२६६ चौ.मी.
२) मेझॅनाईन लोअर - २०४ चौ.मी.३) शा ट - २६१.५२ चौ.मी. ४) कने ट ग ीज - ३६७.८९ चौ. मी. या
कामाम ये होत आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– ठे केदार यानं ी As per IS Code Basis - ३५१९ चौ.मी. इत या वाढीव
बाधं काम े ासाठी दर .४९,२९३/- ती चौ.मी. दर + २५%SSR 2017-18 to SSR 2018-19 मधील
वाढगृहीत ध न एकूण र कम .२१,६८,२७,५८४/- मा इत यावाढीव रकमेची मागणी के लेली आहे.
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याबाबत आिकटे ट यानं ी िद.२१/०६/२०१९ रोजी सादर के ले या अिभ ायानसु ार य ात
बाधं कामाचा िब टअप एरीया २४,३४२चौ.मी. इतका होत आहे. िनिवदेतील Scope of Work म ये २२,२१४
चौ.मी. इतका िब टअप एरीया नमदू करणेत आलेला आहे. हणजेच २,१२८चौ.मी. इतके बांधकाम े वाढीव
होत अस याचे आरि् कटे ट यांनी कळिवले आहे.
सदर वाढीव े ाकरीता .४९,२९३/- ती चौ.मी. दराने .१०,४८,९५,५०४/- मा इतक र कम
ठे केदार यांना देय होत अस याचे आिकटे ट यांनी िदले या अिभ ायानसु ार कळिवलेले आहे.
याबाबत वर नमदू खंड - क म ये सदर कामाचे िनिवदेतील काही अटी व शत नमदू के या असनू
कृ पया यांचे अवलोकन होणेस िवनंती.
1)
करारना यातील शत ं .०५अ वये ठे केदार यांनी वरील मागणी के लेली असनू सदरह शत
खालील माणेआहे.
This Contract is fixed lump sum contract to carryout the work in respect of
Construction of ShriSaibaba Temple ShirdiDarshan Queue Complex for
ShriSaibabaSansthan Trust Shirdi, Tal: Rahata, Dist: Ahmednagar, Maharashtra, to be paid
according to actual builtup measured and the percentage contained in the schedule of
payment of the tender document. All the explicitly stated and computed rates as mentioned
above under this agreement shall be inclusive of all taxes, levies, duties etc. of whatever
nature.
2)
िनिवदेतीलपृ ठ ं .३४ वर खालील माणे Disclaimer ची शत नमदू आहे.
1.
The Bill of Quantities is exhaustive but may not be limited to the items listed. The
Contractor shall go through the drawings and identify any missing items and shall execute
the same within the same Lump Sum price quoted by him.
2.
Quantities given in the Bill of Quantities are provisional and these quantities are
only to facilitate the Contractor to estimate for each item and arrive at a final LUMP SUM
to be quoted in the tender.
3.
The contractor shall verify the quantities mentioned against each item in the BoQ
on his own based on the drawings and good engineering practices.
4.
The payment shall be made based on Payments Schedule which detailsout the
interim payments structure based on milestones therein.
3)
िनिवदेतीलपृ ठ ं .३४ वर खालील माणे YARDSTICK FOR RUNNING PAYMENT ची
शत .१३ व १४ नमदू आहे:
13.For release of payments in “Running Bills” against all of schedules the
percentage againsteach stage in Schedule‘C’shall remain firm throughout the contract,
irrespective of actualexpenditure incurred by thecontractor against items of these stages.
Any variation shall bedeemed to be accounted for by the contractor and the financial effect
of the same shall bedeemed to be included in the lumpsum rate contracted.
14. Tenderer’s lumpsum contract price as arrived at from schedule ‘A’ shall be
deemed toinclude full & entire completion of all works as described here-in-before and in
accordancewith good engineering practice andrecognized principles. The tender
specifications,drawings, MPWD & CPWD specifications & BIS provisions are to
complement each other. Incase of any missing or incomplete detail, these documents shall
supplement the drawbacks.Details of construction which may not have been inadvertently
specified or shown on thedrawing but are apparently and obviously required for making
the building trades andservices functional and are essential for completion of work shall be
deemed to be includedin the lumpsum contract signed by the contractor. The details of
such work shall haveappropriate quality and specifications and shall match the quality and
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specifications of thisContract. Decision of the Chief Executive Officer,
ShriSaibabaSansthan Trust Shirdi shallbe final and binding in this regard.
4)
सदर कामाचे करारना यातील शत ं .०५अ वये ठे केदार यानं ी िब टअप ए रयाचे आधारे वाढीव
रकमेची मागणी सं थानकडे के लेली आहे. तथापी, िनिवदेम ये अथवा करारना याम ये िब टअप ए रयाचा ती
चौरस मीटरचा दर कुठे ही नमदू के लेला नाही.
सदर कामाचे िनिवदेतील कोपम ये ठे केदार यांनी खालील कामे करावयाची आहेत.

Civil Work - Main Building Civil Work, Connecting Bridge Civil Work, Electric
Substation Civil Work, UG Tank, OH Tank, STP etc.

Electrification - Internal and External Electrification with Substation, Transformer,
DG Sets, Cabling, ESS Equipments etc.

Internal & External Fire Fighting System, Lifts Installation and Commissioning,
STP Eqiupments Installation and Commissioning, CCTV, PA System, TV, Internal &
External Plumbing, Internal & External Drainage and Sewerage System, Internal &
External Water Supply, Water Pumps, Fire Pumps, False Ceiling, Signages, HVAC
System, Furniture, Interior Work, Lockers, Security Systems etc.

External Development - Roads, Pathways, Parking Bays, Boundary Wall,
Landscaping etc.
तथापी Builtup Area म ये ठे केदार यांनी एकूण .१०९.५० कोटी ÷ एरीया २२,२१४ चौ. मी. =
.४९,२९३/- . चौ. मी. हा दर + २५%SSR 2017-18 to SSR 2018-19 मधील वाढगृहीत ध न एकूण र कम
.२१,६८,२७,५८४/- मा इत या वाढीव रकमेची मागणी के ली आहे.
आिकटे ट यानं ी य ातील िब टअप एरीया २४,३४२ चौ.मी. इतका होत असलेचे कळिवले आहे.
िनिवदेतील Scope of Work म ये २२,२१४ चौ.मी. इतका िब टअप एरीया नमदू करणेत आलेला आहे. हणजेच
एकूण २,१२८चौ.मी. इतके बांधकाम े ात वाढ होतअसलेचे कळिवले आहे.सदर वाढीव े ाकरीता .४९,२९३/ती चौ.मी. दराने एकूण र कम .१०,४८,९५,५०४/- मा ठे केदार यांना देय होत अस याचे आिकटे ट माथरू अॅ ड
का े असो., निव िद ली यांनी याचं े िद.२१/०६/२०१९ रोजी िदले याअिभ ायानसु ार कळिवले आहे.
5)
िनिवदेतील पृ ठ ं . ४९ वरील शत ं .१५ (वर नमदू के ली आहे) अ वये ठे केदार यांनी िनिवदा भरतेवेळी
ॉईगं व पेिसिफके शन व न िडटे स कॅ ल यल
ु टे करणे आव यक होते व यानसू ार ई-िनिवदा भरणे आव यक होते.
6)
िनिवदेतील पृ ठ ं .०५ वरील डाटा िशट तसेच पृ ठ ं .३१ वरील Scope of Work म ये एकूण
२२,२१४ चौ. मी. बाधं काम े नमदू के ले आहे. िनिवदेसोबत परु िवणेत आले या टडर ॉईगन
ं सु ार २४,३४२चौ. मी.
इतका builtup area आहे.ठे केदार यानं ी िनिवदा भरतेवेळी ॉईगं व न एरीया कॅ ल यल
ु टे करणे आव यक होते व
यानसू ार ई-िनिवदा भरणे आव यक होते.
7)
िद.१२/०६/२०१८ रोजी झाले या Pre-bid meeting चे Common Set of Deviations (CSD)
मिधल अ.न.ं १२ अ वये Quantity Variation चे उपि थत कर यातआले या मु याबाबत,“The bidder is
advised to follow his own calculations. Please read the Disclaimer on Page no.34 of tender
document.” या माणे प टीकरण करणेत आलेले आहे.
सदर कॉ ॅ ट हे एक Lumpsum व पाचे Contract असनू वरील शत चं ा अ यास होऊन ठे केदारयांनी ई-िनिवदा
भरणे अपेि त होते.
ताव-तरी ी साईबाबा मिं दर िशड दशनरागं इमारत बाधं कामाचे ठे केदार भानू क शन, मबंु ई यानं ी
वाढीव िब टअप एरीयापोटी के ले या अित र त रकमे या मागणीबाबतिनणय होणेस सिवनय सादर.
िनणय .३४७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मिं दर िशड दशनरागं इमारत बांधकामाचे Contract हे Drawing
म ये बदल झाला नस यास यानसु ार Lumpsum व पाचे िदलेले अस याने भानू क शन, मबंु ई यांना
ई-िनिवदेतील मजं रू रकमेपे ा अित र र कम दे याची आव यकता नाही, असे ठरले.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०५

िनयोिजत दशन रागं इमारत व मिं दर प रसरातील िव मान दशनरागं हॉल यांना जोडणारा Connecting
Corridor शांतीिनवास इमारतीचे पिह या मज यावरील दशन रागं ेला दि ण बाजनु े जोडणेसाठी तेथील
Pavilion चा Sloping Slab तोडून या िठकाणी लॅट लॅब करणे व तेथील कॉरीडॉरचे बांधकामात इतर
अनषु ंगीक बदल करणेसाठी व यासाठी येणारे अदं ाजे र कम .२६,०४,७८०/- इत या अपे ीत वाढीव खचास
मा यता देण.े
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयम कलम २१ (१)
अ वये सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी
करणेची तरतूद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये, मंिदराची व िव व त यव थे या मालम ांची देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतूद आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयः- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभेतील
िनणय .५०६ नसु ार ी साईबाबा मंिदर दशनरांग इमारत बाधं कामाकरीता िन नतम िनिवदाधारक भानु
क शन, मंबु ई यांना जा.नं.एसएसएसटी/बांधकाम/२५२०/२०१८, िद.२३/०८/२०१८ अ वये कायादेश देणते
आलेला आहे.
तावना:- सदर क पाचे बांधकामास िद.१९/१०/२०१८ पासनू सु वात करणेत आली आहे. ठे केदार
यांचे समवेत िद.२२/१०/२०१८ रोजी करारानामा कर यात आलेला आहे. सदरह क पाचा ठळक तपिशल
खालील माणे आहे.
कामाचे नाव
ी साईबाबा मंिदर िशड दशन रांग इमारतीचे बांधकाम करणे.
ठे केदार
भानू क शन, मबंु ई.
कायादेश
जा.न.ं एसएसएसटी/बाधं काम/२५२०/२०१८, िद.२३/०८/२०१८.
मंजरू िनिवदा र कम
.१०९.५० कोटी.
करारनामा िदनांक
िद.२२/१०/२०१८.
कामाचा कालावधी
१२ मिहने. (िद.१९/१०/२०१८ ते िद.१८/१०/२०१९)
कामाचे एकूण बांधकाम े फळ िनिवदेत नमदू एकूण बांधकाम े फळ – २२,२१४ चौ. मी. (FSI Area).
कामाची स ि थती

सदर क पातील मु य इमारतीचे फुट ग व आर.सी.सी कॉलमचे तळमजला व
पिहला मजला लॅबपयतचे १०० % काम पणू झाले आहे.

मेझॅनाईन लॅबचे १०० % काम पणू झाले आहे.

ि लंथ ले हल ेड लॅबचे ९० % काम पणू झाले आहे.

तळ मजला लॅबचे समु ारे ८० % काम पणू झाले आहे.

पिहला मजला लॅबचे ६० % काम पूण झाले आहे.

कने ट ग कॉरीडॉरपैक मंिदर प रसरातील पी.आर.ओ चे समोरील कारंजाचे
भागातील आरसीसी फुट ग, ि लंथ बीम, लॅब ले हलपयत कॉलम, बॅकिफल ग व ि लंथ
ले हल ेड लॅबचे काम पणू झाले आहे.
या क पाचे मजं रू रे खाक
ं न नकाशा व बाधं काम नकाशे तसेच िनिवदे सोबत अपलोड के ले या
नकाशानं सू ार िवषयािं कत Connecting Corridor हा शांतीिनवास इमारतीचे पिह या मजलयास
् गेट न.ं ०२
समोर टॉयलेट एरीया या िठकाणी जोडणे तािवत आहे. परंतू सदर Connecting Corridor हा पिह या
मज यास यािठकाणी जोडला जाणार आहे, यािठकाणी टॉयलेट एरीया आहे. सदर िठकाणी दसु -या व ितस-या
मज यावरील टॉयलेटचे डाऊनटेक पाईप आलेले आहेत. तसेच सदर िठकाणी ०३ आर.सी.सी. कॉलम येत
आहेत. तसेच सदर Connecting Corridor मळ
ु े एक संपणू जे टस टॉयलेट एरीया तोडावा लागेल व यामळ
ू े
पिह या मा यावरील भ ताचं ी गैरसोय होईल. सदर िठकाणी Connecting Corridor जोडणे उिचत होणार
नाही.
सदर क पाचे आिकटे ट माथरू अॅ ड का े असो., निव िद ली यानं ी िद.२२/०६/२०१९ रोजीचे
प ा वये खालील माणे अिभ ाय िदलेला आहे.
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“.. .. Please fine attached two drawings giving the proposal of the connection to
Shanti Niwas of the connecting corridor, (coming from Darshan Q complex), with
minimum no of columns in the court in front of Dwar No 2.
The connection to Shanti Niwas has also been shown. Earlier the connection had
been shown as a direct connection into Shanti Niwas which, in essence means that it will
have to go through the pipe shafts for toilets at the connecting level of first floor as well as
the above two floors of toilets. Keeping this option will not only render the toilets useless
but also the space available for passage for the Queue is restricted.
Secondly, the structural connection is posing a problem at foundation level.
Thirdly, the segregation of the VIP traffic coming from the Darshan Q complex is a
problem.
The enclosed proposal takes care of all three problems by making an entry
connection over the existing Pavilion connecting to the Shanti Niwas. The regular devotees
can continue moving on the First floor level of the Shanti and Bhakta Niwas upto the
temple via existing first floor route. While the VIP devotees can be segregated by sending
them down to the ground floor of Shanti Niwas and further to the temple via existing
ground floor route.
This proposal will involve the breaking of the current sloping roof of the pavilion
adjacent to the Shanti Niwas and constructing a slab connecting to the Shanti Niwas at first
floor level and over this a roof similar to the earlier pavilion roof will be constructed. In all
there will be no extra area construction at the Ground Floor level while at the first floor
level and extra area of 60 sqm needs to be added.
As per Annexure-B with our letter no. 4069/2019/UK/51 dated 4th Jun 2019 the
rate for construction for extra areas is Rs.43,413/sqm.
Hence the cost of excess areas works out to 60 sqm X Rs.43,413/- = Rs
26,04,780/-.
We will go ahead with the detailing upon receiving approval from your end.”

सदर Connecting Corridor साठी पयायी जागा शांतीिनवास इमारतीचे शासक य कायालयाचे
वेश दाराचे पि मेस असले या पोचचा Trapezoidal Slab काढून यािठकाणी नवीन लेन लॅब टाकून
पिह या मा यास जी याजवळ सदर Connecting Corridor जोडणे उिचत होईल असे कळिवले आहे. तसेच
सदर कामाम ये ६० चौ. मीटर इतके बाधं काम े फळात वाढ होत असनू याम ये .४३,४१३ .चौ.मीटर या
दराने एकूण र कम .२६,०४,७८०/- मा इत या रकमेत वाढ होत अस याचे कळिवले आहे. याबाबत
आिकटे ट यांचेकडून वाढीव े फळाकरीता सिव तर अदं ाजप क तयार क न घेता येईल.
ताव:- तरी िनयोिजत ी साईबाबा मिं दर िशड दशनरांग इमारत व मंिदर प रसरातील िव मान दशन
रांग हॉल यांना जोडणारा Connecting Corridor शांतीिनवास इमारतीचे पिह या मज यावरील दशन रांगल
े ा
दि ण बाजूने जोडणेसाठी तेिथल Pavilion चा Sloping Slab तोडून या िठकाणी लॅट लॅब करणे व तेिथल
कॉरीडॉरचे बांधकामात इतर अनषु िं गक बदल करणेसाठी व यासाठी येणारे अदं ाजे .२६,०४,७८०/- इत या
अपेि त वाढीव खचास मा यता देणे तसेच मंजूर बांधकाम नकाशांम ये बदल होत अस याने याकामी सधु ारीत
बांधकाम परवानगी घेणसे ाठी िशड नगरपंचायत यांचेकडे ताव सादर करणेसाठी सदरह तावावर िनणय
होणेस िवनतं ी.
िनणय .३४८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मिं दर िशड दशनरांग इमारत व मंिदर प रसरातील िव मान दशन रांग
हॉल यांना जोडणारा Connecting Corridor शांतीिनवास इमारतीचे पिह या मज यावरील दशन रांगेला
दि ण बाजनू े जोडणेसाठी तावात नमदु के या माणे कायवाही कर यास व याकामी येणा या अदं ाजे र कम
. २६,०४,७८०/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०६

ताव-

ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना ी साई सादालयाचे पि म आऊट
गेटलगत िमनरल वॉटर, दु धज य पदाथ, थडं पेय व साद िव टोअर सु कर यास परवानगी िमळणेबाबत
मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए पालॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांचेकडील प
. ीसासंए े सो/३३५/२०१९ िद.११.०३.२०१९.
अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(३) म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी
पवू मंजरू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदु तीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही
िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार
नाही,अशी तरतूद आहे.
तावना –मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यानं ी
यांचेकडील प ं . ीसासंए े सो/३३५/२०१९ िद.११/०३/२०१९ रोजीचे प ा वये “सं थानमाफत न याने ी
साई सादालयासाठी पि म बाजसू आऊट गेट सु कर यात आले असनू सदर गेटलगत साईभ तांना िमनरल
वॉटर,दु धज य पदाथ,थंडपेय व साद िमळ याची सोय हावी यासाठी ी साई सं थान ए लॉईज े डीट कोऑप.सोसायटी िल.िशड ही ी साई सादालयाचे पि म बाजूचे आऊट गेटलगत िमनरल वॉटर,दु धज य
पदाथ,थंडपेय व साद िव टोअर चालवू इि छत आहे. तरी साईभ ताचं े सेवेसाठी व सोयीसाठी सं थेस ी
साई सादालयाचे पि म बाजचू े आऊट गेटलगत िमनरल वॉटर,दु धज य पदाथ,थंडपेय व साद िव टोअर
चालिवणेस परवानगी िमळावी,”असेबाबत िवनंती के लेली आहे.
साई सादालयाचे गद चे िनयोजनाचे ि कोनातनू व जागे या आव यकते या व उपयु तते या
ि कोनातून ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना यांचे िवनंती माणे
साई सादालयाचे पि म बाजसू असले या आऊट गेटजवळ िमनरल वॉटर,दु धज य पदाथ,थंडपेय व साद िव
टोअरसाठी जागा उपल ध क न देता येईल िकंवा कसे? याबाबतचे .अिध क,साई सादालय िवभाग व
संर ण अिधकारी,संर ण िवभाग यांचेकडून इकडील प
ं .एसएसएसटी/मालम ता/३९०/२०१९
िद.१८/०५/२०१९ अ वये वयं प ट अिभ ाय मागिवणेत आले.
यास अनसु न .अिध क,साई सादालय िवभाग यांनी यांचेकडील जा.नं.एसएसएस/वशीसाद/३८/२०१९ िद.२०/०५/२०१९ अ वये “ ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड
यांना ी साई सादालया या पि म बाजसू असले या आऊट गेटजवळ िमनरल वॉटर,दु धज य पदाथ,थडं पेय व
साद टोअरसाठी जागा उपल ध क न देता येईल,” असेबाबतचे अिभ ाय िदलेले आहेत.
तसेच सरं ण अिधकारी,सरं ण िवभाग यानं ी यांचेकडील जा.नं.१५८/२०१९ िद.२२/०५/२०१९
अ वये “साईभ तांचे सोयीचे ि ने सदर नमदू िठकपणी ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी
िल.िशड यांना सं थान िनयमा माणे ी साई सादालयाचे पि म आऊट गेटजवळ िमनरल वॉटर,दु धज य
पदाथ,थडं पेय व साद िव
टोअर सु कर यास परवानगी देणसे हरकत नाही,” असेबाबतचे अिभ ाय िदलेले
आहेत.
चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांचे उपरो त
िद.११/०३/२०१९ रोजी या प ात साई सादालयाचे पि म बाजचू े आऊट गेटलगत िमनरल वॉटर,दु धज य
पदाथ,थंडपेय व साद िव टोअर चालिव यास परवानगी िमळणेबाबत िवनंती के लेली आहे. तथािप यात
सदर िव क ाचा टॉल ठे व यासाठी िकती जागेची आव यकता आहे याबाबतचे मोजमाप सदर प ात नमदू
के लेले नसलेने आज िद.२२/०६/२०१९ रोजी उ त सोसायटीस दरु वनी ारे िवचारणा के ली असता यांनी
याचं ेकडील प जा. ं . ीसासएं े सो/५४/२०१९ िद.२२/०६/२०१९ रोजी या प ा वये उ त िठकाण या
मोक या जागेत १५ फुट x८ फुट या आकाराचा एक िव टॉल ठे व यासाठी १५ फुट x८ फुट इतक जागा
वापरास िमळावी असेबाबत इकडेस कळिवले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड
यांना, यांचेकडील उपरो त प ात नमदू के ले या िवनतं ी माणे सं थान मालक या मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील
गट न.ं ८० पै. व ८५ पै. चे े ातील साई सादालयाचे पि म आऊट गेटलगत मोक या जागेत िमनरल
वॉटर,दु धज य पदाथ,थंडपेय व साद िव टोअर सु करणेकामी १५ फुट x८ फुट या आकाराचा एक िव
टॉल ठे व यासाठी १५ फुट x८ फुट या आकाराची जागा,शासनाचे सावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करीत
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या भाडेदराने अथवा ी साईबाबा सं थान िनि त करील या भाडेदराने यापैक जे जा त असेल या भाडेदराने व
िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न ११ मिह यांचे भाडे कराराने वापरास देता येईल व या माणे भाडे
करारनामा क न घेता येईल.
ताव - ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना, यांचेकडील उपरो त
प ात नमदू के ले या िवनंती माणे सं थान मालक या मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील गट न.ं ८० पै. व ८५ पै. चे
े ातील साई सादालयाचे पि म आऊट गेटलगत मोक या जागेत िमनरल वॉटर,दु धज य पदाथ,थंडपेय व
साद िव टोअर सु करणेकामी १५ फुट x८ फुट या आकाराचा एक िव टॉल ठे व यासाठी १५ फुट x८
फुट या आकाराची जागा,शासनाचे सावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करीत या भाडेदराने अथवा ी
साईबाबा सं थान िनि त करील या भाडेदराने यापैक जे जा त असेल या भाडेदराने व िव तु बील मीटर
रड ग माणे वेगळे आका न ११ मिह यांचे भाडे कराराने वापरास देता येईल व या माणे भाडे करारनामा क न
घेणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .३४९ सदरचा िवषय थिगत ठे व यात आला.
(कायवाही-मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
िशड येथे सं थानचे म यवत अि नशमन क उभारणीकामी २ एकर े ाची जागा िन ीत करणे/खरे दी करणे
बाबत.
तावअिधिनयमातील तरतुद –१) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील
कलम १७ (३) माणे िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी
पवू मंजरू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदु तीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही
िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार
नाही,अशी तरतूद आहे.
२) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचेसाठी “जमीन खरे दी धोरण” िनि त कर याबाबतचे
महारा शासन,िवधी व याय िवभागाकडील शासन िनणय ं .सासंिव-१०१७/१८४४/ . .२०१/का.१६
िद.२५/०६/२०१८.
तावना- सं थानचे म यवत अि नशमन क उभारणीकामी िशड बस थानकासमोरील सव
नं.१२५/७ मधील १ हे टर १९ आर, १२५/८ मधील १ हे टर २१ आर पैक २ एकर जागा उपल ध झा यास
शहरा या म यवत िठकाणी अि नशमन क उभारता येईल िकंवा साई सादालया या मागील बाजसू िमलीटरी
कॅ पकडे जाणा-या र यावर गट न.ं ८७ पैक १ हे टर ५४ आर व गट न.ं ८८ पैक १ हे टर ४६ आर पैक २ एकर
जागा उपल ध होवू शके ल यासाठी उपरो त दोन जागापं ैक एका जागेवर म यवत अि नशमन क उभारणीकामी
िनणय होणेकामीचा ताव मा.वयव
् थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आला.
यात िनणय ं .२० माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“िशड बस थानकासमोरील सव न.ं १२५/७ मधील १ हे टर १९ आर, १२५/८ मधील १ हे टर २१
आर पैक २ एकर जागेम ये सं थानकरीता अि नशमन क उभारणेत यावे,”असे ठरले.
तथािप सदरचे २ एकर े िशड िवकास आराखडयाम ये आर ण ं .३४ नसु ार सं थानचे णालय
िव तारीकरणासाठी आरि त अस याने सदरचे े या कारणासाठी आरि त के लेले आहे याच कारणासाठी
याचा वापर करणे िवधी ाहय अस याने तसेच सदर े ावरील सं थानचे णालय िव तारीकरणासाठीचे
आर ण शासनाकडून र क न आणणेकामी वेळ जा त लागणार अस याने त कालीन मा.मु य कायकारी
अिधकारी महोदया यांचेसमवेत चचा करणेत आली असता, सदरचे े ाचे आर ण र करणेऐवजी अि नशमन
क ासाठी िवनाआर ण असलेली सं थान मालक ची अ य जागा उपल ध होवू शके ल िकंवा कसे याबाबत
फायर अॅ ड सेफटी िवभाग व मालम ता िवभाग यांनी सयं ु त पाहणी करावी,अशा सचु ना के ले या हो या.
यानसु ार फायर अॅ ड सेफटी िवभाग व मालम ता िवभागाने सयं ु त पाहणी के ली असता सं थान या
िशड शहरा नजीक या सव जागा वेगवेगळया कारणांसाठी आरि त असलेमळ
ु े फायर अॅ ड सेफटी िवभागास
म यवत अि नशमन क उभारणेकामी े उपल ध होवू शकले नाही.
तदनंतर िद.२६/०१/२०१९ रोजी त कालीन मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया यांचेसमवेत
उपिज हािधकारी, .अिध क,मालम ता िवभाग, .अिध क,फायर अॅ ड सेफटी िवभाग यांची एकि त चचा
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झाली असता यात सं थानचे णालये अ य िठकाणी होणार असलेमळ
ु े िशड बस डेपो पाक गं ते रंग रोड
दर यानचे अदं ाजे ९ एकर जागेवरील स याचे हॉि पटल िव तारीकरणाचे आर ण मालम ता िवभागामाफत र
क न सं थान उपयोगी िविवध कारणांसाठी (फायर टेशन, िनवास थाने,पाक गं व इतर) वापर करणेकामी
फे र ताव सादर करावा. याबाबतची कायवाही मालम ता िवभागामाफत करणेबाबत मा.मु य कायकारी
अिधकारी महोदया यांची सिु चत के लेले होते.
यानसु ार सं थानचे मालम ता िवभागामाफत िशड िवकास आराखडयाम ये आर ण ं .३४ नसु ार
सं थानचे णालयाचे िव तारीकरणासाठी आरि त असलेले सव न.ं १२५ पै., १२६ पै. व १२४ पै. मधील
आरि त े ६ हे टरचा िविनयोग सं थानचे णालय िव तारीकरणा यित र त इतर कारणांसाठी करणेकामी
सदरचे आर ण ं .३४ र करणे व यासाठीचा ताव नगरपंचायत, िशड माफत शासनाकडे सादर
करणेकामी या िनणयाथचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६/०२/२०१९ रोजी या सभेपढु े सादर करणेत
आला. यात िनणय ं .१३० माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
िशड िवकास आराखडयामधील आर ण ं .३४ नसु ार सं थानचे णालयाचे िव तारीकरणासाठी
आरि त असलेले सव न.ं १२५ पै.,१२६ पै.व १२४ पै.मधील आरि त े ६ हे टरचा िविनयोग सं थानचे
णालय िव तारीकरणासाठी कर यात यावा. तसेच सं थानचे म यवत अि नशमन क उभारणीकामी इतर
िठकाणी जागेची िनवड कर यात यावी,असे ठरले.
स यि थतीत िशड येथे सं थान मालक चे म यवत िठकाणी िवनाआरि त कोणतेही े उपल ध
होवू शकत नाही. सं थानचे म यवत अि नशमन क ाची िनकड ल ात घेता िशड येथे म यवत िठकाणी
हणजेच चे मंिदरापासनू समु ारे १ िकमी.अतं राचे आत फायर अॅ ड सेफटी िवभागासाठी म यवत अि नशमन
क उभारणेकामी २ एकर े उपल ध करणेसाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचसे ाठी जमीन
खरे दी धोरण िनि त करणेबाबत या शासन िनणय ं .सासिं व-१०१७/१८४४/ . .२०१/ का.१६
िद.२५/०६/२०१८ रोजी या शासन िनणयातील तरतदु ीनसु ार जमीन खरेदी करणेकामी सं थानचे मालम ता
िवभागामाफत कायवाही करता येईल. यासाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े मा यतेसाठी
सादर करता येईल. यास मा यता असावी,असेबाबतची िद.११/०६/२०१९ रोजीची कायालयीन िटपणी सं थानचे
फायर अॅ ड सेफटी िवभागाने सादर के लेली आहे.
यावर मा.उप मु य कायकारी अिधकारी यानं ी सं थान या अख यारीतील सव न.ं व आर णिनहाय
सं थान मालक ची जमीनीबाबत अिभलेख सादर करावा जेणक
े न जमीन खरे दी धोरणानसु ार कायवाहीबाबत
िनणय घेता येईल, असेबाबत सिु चत के लेले आहे. तसेच मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदय यानं ी सं थानची
जागा नाही काय? खल
ु ासा करावा, असेबाबत िनदिशत के लेले आहे. तदनषु गं ाने सदर या िवषयाबाबतची
कायवाही मालम ता िवभागामाफत करणेकामी, सं थानचे फायर अॅ ड सेफटी िवभागाने िद.१८/०६/२०१९ रोजी
यांचेकडील िद.११/०६/२०१९ रोजीचे कायालयीन िटपणीची त मालम ता िवभागाकडे पाठिवलेली आहे.
तदनषु गं ाने तुत करणी खालील माणे मािहती सादर करणेत येत आहे.
अ)
सं थान मालक चे िशड शहरालगत म यवत िठकाणी असलेले े व यावरील आर णाबाबतची
मािहती दशिवणारा त ता.
अ.न.ं

सव न.ं

१

५४,५५

े
हे.आर
०१.८९

२

२०७/२

००.८०

३

१२५/६,
१२५/७,
१२५/८
८७/८८

०१.२०
०१.१९
०१.२१
०३.००

१२४/११
१२४/१२

००.६०
००.६०

४
५

िठकाण

आर णाचे कारण

िशड गावठाण ह लगत पूव आर ण ं .२३ बेघरांसाठी घरे आरि त.
बाजसू .
साई दा हौ.सोसायटी शेजारी
आर ण ं .१ (सधु ारीत िशड िवकास आराखडा)
वाहनतळासाठी आरि त.
साईनगर शेजारी.
आर ण
सं थानचे
णालय
ं .३४
िव तारीकरणासाठी.
िनमगाव-को-हाळे
िशवारात आर ण नाही. तथािप सदर जागेवर सं थानचे लाडू
सैिनक आरामगृह,एम.एस.ई.बी. काऊंटर तािवत आहे.
जलसंपदा िवभाग,वाहनतळ
पानमळा रोडचे पवू बाजूस.
आर ण ं .३७ व ३८ ाथिमक शाळा व
ि डांगणासाठी आरि त.
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ब) उपरो त त यात दशिवले या े ा यित र त िवनाआर णाचे सं थान मालक चे िशड शहरालगत
व म यवत िठकाणी अ य े उपल ध नाही.
िवभागाचा अिभ ाय - सं थान मालक चे िशड शहरालगत म यवत िठकाणी िवनाआर णाचे े
उपल ध नाही.सं थानचे म यवत अि नशमन क ाची िनकड ल ात घेता िशड येथे म यवत िठकाणी हणजेच
चे मिं दरापासनू समु ारे १ िकमी.अतं राचे आत फायर अॅ ड सेफटी िवभागासाठी म यवत अि नशमन क
उभारणेकामी िवनाआरि त समु ारे २ एकर े उपल ध करणेकामी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड
यांचेसाठी जमीन खरे दी धोरण िनि त करणेबाबत या शासन िनणय ं .सासंिव-१०१७/१८४४/ . .२०१/
का.१६ िद.२५/०६/२०१८ रोजी या िनणयातील तरतुदीनसु ार जमीन खरे दी करता येईल.
ताव- सं थान मालक चे िशड शहरालगत म यवत िठकाणी िवनाआर णाचे े उपल ध
नाही.सं थानचे म यवत अि नशमन क ाची िनकड ल ात घेता िशड येथे म यवत िठकाणी हणजेच चे
मंिदरापासनू समु ारे १ िकमी.अतं राचे आत फायर अॅ ड सेफटी िवभागासाठी म यवत अि नशमन क
उभारणेकामी िवनाआरि त समु ारे २ एकर े उपल ध करणेकामी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड
यांचेसाठी जमीन खरे दी धोरण िनि त करणेबाबत या शासन िनणय ं .सासंिव-१०१७/१८४४/ . .२०१/
का.१६ िद.२५/०६/२०१८ रोजी या िनणयातील तरतुदीनसु ार जमीन खरे दी करणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .३५० यावर सिव तर चचा होऊन, अि नशमन क उभारणीकामी २ एकर े ाची आव यकता नाही यासाठी आव यक
असणा या जागेसाठीचा सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मालम ा िवभाग/फायर ॲ ड से टी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
ऐितहािसक व त,ु श ा ,े कलादालन व दशन मांड यासाठी सं थान मालक ची मौजे िनमगांव- को हाळे,
ता.राहाता येथील साई सादालय इमारतीतील जागा वापराचे मदु तवाढी सबंधात करारनामा करणेबाबत
ी.अिभजीत देिवदास िशंद,े रा. ीरामपरू यांचा िद.१४.०६.२०१९ रोजीचा अज.
तावअिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(३) म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी
पवू मजं रू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदु तीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही
िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार
नाही,अशी तरतदू आहे.
तावना- उपरो त िवषयाबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजी या सभेतील िनणय
ं .५२ माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होवनू , ऐितहािसक व त,ु श ा ,े कलादालन व दशन माडं याकरीता
ी.अिभिजत देिवदास िशदं ,े रा. ीरामपरु यांना सं थान मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे ,ता.राहाता येथील
साई सादालय इमारतीतील वापरास िदले या जागेचे िद.३१/०१/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ या ११ मिहने
कालावधीसाठीचे भाडेदरा माणे ी.अिभिजत देिवदास िशदं े यांचेकडून उ त कालावधीसाठीची र कम
.१,१०,०००/- इतक यांनी उपरो त माणे िद.२५/१०/२०१७ रोजी सं थानकडे जमा के ले या र कम
.१,५०,८४०/- मधनु वजा क न उव रत र कम पुढील कालावधीसाठी या भाडे रकमेतून िहशोिबत क न
समायोिजत कर यास मा यता दे यात आली.
उपरो त जागा वापराची मदु त िद.०१/०१/२०१८ ते िद.३०/११/२०१८ या ११ मिह या या
कालावधीसाठी पवु या भाडेदराची र कम .१०,०००/- म ये १०% वाढ क न हणजेच दरमहा र कम
.११,०००/- इतके भाडेदराने व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न मदु तवाढ देणेस व करारनामा
क न घे यास मा यता दे यात आली.
तसेच िद.०१/१२/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१९ या ११ मिह यां या कालावधीसाठी यापुव चे भाडे
र कम .११,०००/- म ये १०% वाढ क न हणजेच दरमहा र कम .१२,१००/- इतके भाडेदराने व िव तु
बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग,मं ालय,मबंु ई यांचेकडील
जा.न.ं सासंिव-१०१६ /८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ रोजीचे प ातील अटी व शत स अधीन राहन
मदु तवाढ दे यास व या माणे िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घे यास मा यता दे यात आली.”
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उपरो त िनणया माणे करारनामा क न देणेकामी ी.अिभिजत देिवदास िशदं ,े रा. ीरामपरू यांना
इकडील प ं . एसएसएसटी/मालम ता/६६८/२०१९ िद.३०/०५/२०१९ अ वये अलािहदा कळिवणेत आलेले
आहे.
यास अनसु न ी.अिभिजत देिवदास िशदं े यांनी यांचेकडील िद.१४/०६/२०१९ रोजी या प ा वये
१) उ त करारना या या मसु ाम ये शासनाकडील िद.२२/१०/२०१८ रोजी या प ात नमदू के ले माणे सदर
जागा वापराची मदु त ११ वेळा वाढवनू दे यास मा यता दे यात आलेली आहे,याबाबतचा उ लेख के लेला नाही.
याबाबत करारना यात उ लेख करणेत यावा,ही िवनंती.
२) सं थानचे मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजी या सभेतील िनणय ं .८३५ म ये झाले या
िनणया माणे सदर दशनाचा पणू सेटअपची उभारणी झा यानतं र भाडे सु कर यात यावे,असे नमदू के लेले आहे.
मा सदर जागेचे भाडे िद.३१/०१/२०१७ पासनू हणजेच थम करारनामा झालेपासनू लगेच आकारणी करणेत
आलेली असलेचे िदसनू येत.े तरी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजी या सभेतील आय या
वेळचा िवषय न.ं २१ िनणय ं .९६६ माणे मािसक भाडे .१०,०००/- माणे दशन सु झाले या तारखेपासनू
हणजेच िद.०१/१०/२०१७ पासनू आकारणी करणेत यावी व या माणे भाडेदराची आकारणी क न मी
सं थानकडे जमा के ले या रकमेतून िहशोिबत क न समायोिजत करणेत यावी,ही िवनतं ी.
३) याच माणे मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजी या सभेतील आय या वेळचा िवषय न.ं १८
िनणय ं .१०७८ माणे मा या मंजरू झाले या माग यांबाबत कायवाही करणेत आलेली नाही. या माणे
कायवाही करणेत यावी,ही िवनतं ी,असेबाबत इकडेस कळिवलेले आहे.
ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांना सं थान मालक ची मौजे िनमगाव-को-हाळे ,ता.राहाता येथील
साई सादालय इमारतीतील जागा ऐितहािसक व तू,श ा े,कलादालन व दशन मांड यासाठी वापरास
िदले या जागे या भाडे संदभात वेळोवेळी खालील माणे िनणय झालेले आहेत.
१) मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजी या सभेतील िनणय ं .८३५ माणे“आजचे सभेत अजदार
ी.अिभिजत देिवदास िशदं ,े रा. ीरामपरू यांना बोलिव यात आले होते. सभेने यांचेबरोबर या िवषयावर चचा
के ली व यांचा आशय समजनू घेतला. ी.िशंदे यांनी सभेसमोर सांिगतले क ,िशव पशाने पावन झाले या व तु व
छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास दशन पी ठे वणेसाठी आव यक फिनचर व इतर अनषु िं गक बाबी तयार
करणे खिचक आहे. यामळ
नमदू
्
ु े कमीत कमी ५ वषासाठी जागा िमळावी. यावर सिव तर चचा होऊन सतावात
के ले या अटी/शत वर ी.अिभिजत िशदं े यानं ा िशव पशाने पावन झाले या
व तु व छ पती िशवाजी महाराजाच
ं ा इितहास दशन पी ठे वणेकामी तुत ११ मिहने कालावधीसाठी सावजिनक
बाधं काम िवभागाकडून िनि त के ले या भाडेदरा माणे भाडे व मीटर रड ग माणे िव तु बील आकारणेत येवनू
िल ह अॅ ड लायस स त वावर सादालयावरील हॉलची जागा उपल ध क न दे यात यावी.तसेच यां या पणू
सेटअपची उभारणी झा यानतं र भाडे सु कर यात यावे. ी.िशदं े यां या मागणीनसु ार यांना ११-११ मिह यां या
कराराने पाच वषासाठी जागा उपल ध क न देणक
े ामी िवधी व याय िवभाग,महारा शासन याच
ं ेबरोबर
प यवहार करणेत यावा व सं थान या िनयोिजत साईसृ टी क पाम ये िशव पशाने पावन झाले या व तु व
छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास दशन पी ठे वणेबाबतचा समावेश करणेत यावा,”असे ठरले.
२) मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजी या सभेतील िनणय ं .९६६ माणे“मा.िव व तानं ी आजचे
सभेत खालील माणे सचु ना मांड या. या मा यत कर यात आ या. (०२) ी.अिभिजत िशदं े यांना िशव पशाने
पावन झाले या व तु व छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास दशन पी ठे वणेकामी तुत ११ मिहने
कालावधीसाठी सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून िनि त के ले या भाडेदरा माणे भाडे व मीटर रड ग माणे
िव तु बील आकारणेत येवनू िल ह अॅ ड लायस स त वावर सादालयावरील हॉलची जागा उपल ध क न
देणबे ाबत िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेम ये िनणय संमत झालेला आहे. ी.अिभिजत िशदं ,े ीरामपरू यांनी
आजचे सभेत येवनू ते करत असले या कामामळ
ु े देशभराम ये छ पती महाराजाचं ा इितहास पोहोचणार
असलेबाबत मािहती िदली व सदरह िठकाणचे भाडे कमी करणेबाबत सभेस िवनंती के ली. सभेने यावर चचा क न
छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास दशन पी ठे वणेकामी ी.अिभिजत िशंदे यांना िल ह अॅ ड लायस स
त वावर दे यात येणा-या हॉलचे .१०,०००/- मा मािसक भाडे, िव तु बील वेगळे या माणे आकारणेत यावे.
३) मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजी या सभेतील िनणय ं .४३५ माणे “यावर सिव तर चचा
होऊन िशव पशाने पावन झाले या व तु व छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास दशन पी ठे वणेसाठी
ी.अिभिजत देिवदास िशंद,े ीरामपरू यांना साई सादालय इमारतीत जागा िदलेली आहे. परंतु यांनी आजपयत
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सदरह दशन सु के लेले नाही. याकरीता यांचा िद.२८/०४/२०१७ रोजीचा मागणी अज िनकाली काढ यात
यावा. तसेच यांना िदले या एकूण ७२०० चौ.फुट जागेचे शासना या सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून भाडे
िनि त क न घेवनू या माणे भाडे आकारणेत यावे, असे ठरले.
४) मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजी या सभेतील िनणय ं .४५९ माणे“िद.२३/०५/२०१७
रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव मा.सद यांना सभेत परु िव यात
आ या हो या. याची न द घे यात येवनू सदरह इितवृ त वाचनू कायम करत असतांना खालील माणे दु या
कर यात आ या. यास मा यता दे यात आली.
(६) िनणय ं .४३५ यावर सिव तर चचा होऊन िशव पशाने पावन झाले या व तु व छ पती िशवाजी
महाराजांचा इितहास दशन पी ठे वणेसाठी ी.अिभिजत देिवदास िशंद,े ीरामपरू यांना साई सादालय इमारतीत
जागा िदलेली आहे. परंतु यांनी आजपयत सदरह दशन सु के लेले नाही. याकरीता यांचा िद.२८/०४/२०१७
रोजीचा मागणी अज िनकाली काढ यात यावा. तसेच यानं ा िदले या एकूण ७२०० चौ.फुट जागेचे शासना या
सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून भाडे िनि त क न घेवनू या माणे भाडे आकारणेत यावे, असे ठरले.
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन िशव पशाने पावन झाले या व तु व छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास
दशन पी ठे वणेसाठी ी.अिभिजत देिवदास िशदं ,े ीरामपरू यांना साई सादालय इमारतीत जागा िदलेली आहे.
परंतु यांनी आजपयत सदरह दशन सु के लेले नाही. याकरीता याचं ा िद.२८/०४/२०१७ रोजीचा मागणी अज
िनकाली काढ यात यावा. तसेच यांना िदले या जागेस शासना या सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून भाडे
िनि त कर यात येवनू यांना जागा वापरास िदलेपासनू सदरह भाडे आकार यात यावे,असे ठरले.
५) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजी या सभेतील िनणय ं .१०७८ माणे
“ ी साई सादालयावरील िशवसृ टी सं हालयाचे चालक ी.अिभिजत िशदं े यांनी आजचे सभेसमोर येवनू
खालील माग या मा य करणेबाबत लेखी प ा ारे िवनंती के ली. यां या माग या –
१)
सदर हॉलम ये या काचे या आहेत यांना लोखंडी ील सं थानकडून बसवनू िमळावे.
(कलादालनात अ यतं मौ यवान अशी ऐितहािसक श आहेत.)
२)
फायबरचा ह ती बसिवणेकामी जागा िमळावी. (सदर जागा ही बुंदी गाळप िठकाण व बांधकाम िवभाग
यांचमे ये असलेली रकामी जागा).
३)
याच शेजारी ितक ट िव साठी रकामी खोली आहे. ती िमळाली तर भािवकां या सोयीचे होईल.
४)
साईभ तानं ा िशवसृ टीबाबत माहीती िमळावी हणनू िज याजवळ िकंवा ह तीजवळ साऊंड रे कॉड गं
वाजव याची परवानगी िमळावी.
५)
साईभ तानं ा िशवसृ टी या उप माबाबत माहीती िमळावी यासाठी २०० म व ५०० म,१००० म
या सादालयात जातानाची ित ा रागं ेशेजारी तसेच मिं दर प रसरात व सादालय येथे
ही.आय.पी. सादालयाकडे जाताना ८x१२ या मापाची flexboard लावणेची जागा व परवानगी
िमळावी. तो खच आ ही वत: क .
६)
आता स या सादालयामधनू बाहेर पड यासाठी जो एकच दरवाजा वापरला जात
आहे.( सादालयामधनू बाहेर पड यासाठीचे गेट हे िशवसृ टी या बाजनू ेच असावे.) तोच चालू
ठे वावा,ही िवनतं ी.
७)
िशवसृ टी या उप माचे सामािजक योगदान हणनू िवशेष बाब ाहय ध न व यासाठी मोठया
माणात झालेला खच ल ात घेता जागेचे करार हा स या ११ मही याचा आहे तो ११ वष करावा.
तसेच पवू ठरले या ठरावा माणे जागे या भाडयापोटी व वीज बील व इमारत दु ती खचापोटी
.१०,०००/- दरमहा भाडे यावे. (स या या कराराची मदु त पढु ील मही याम ये सपं त आहे.)
८)
िद.१८/०७/२०१७ चे भाडे मागणी प सोबत जोडत आहे. ते भरलेले आहे. पण करारात ठर या माणे
िशवसृ टी चालू झालेवर भाडे आकारले जाईल असे ठरले होते. या माणेच भाडे यावे व आता जे
भाडे भरले आहे ते पढु ील भाडयापोटी यावे. मागील भाडे माफ क न िमळावी,ही िवनंती.
९)
ी साईबाबा सं थान या संकेत थळावर िशवसृ टी या उप माची माहीती िद यास या दशनासाठी
येणा-या भािवकांना िशवसृ टी या उप माची माहीती िमळे ल.
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१०)

िशवसृ टी व आय.टी.िवभाग याच
ं से मोर जी मोकळी जागा आहे या जागेत भािवक जावनू दघु टना होवू
शकते. कारण या जागेतील छत डोम कमकुवत झाले आहेत. यातनू मोठी दघु टना होवू नये यासाठी
आय.टी.िवभागासमोर जो सरु ा र क आहे यावर जबाबदारी ावी.
११) स या सं थानमाफत वीजपरु वठा भेटत आहे. तो िमळावाच पण इले ीक बोड याच
ं ेकडून वीजेचे नवीन
कने शन घे यासाठी परवानगी िमळावी. याचा दर कमी आहे यिु नटचा.
वरील िवनतं ीनुसार नवीन या जागा सं थान देणार आहे यांचे भाडे आकारणयात
् येवू नये.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , “िशवसृ टी क प हा बीओ त वावर ी.अिभिजत िशंदे
यांना चालिव यास िदलेला अस यामळ
ु े ी.अिभिजत िशंदे यां या उपरो त माग या मंजरू कर यात येवनू
या माणे कायवाही कर यात यावी. ी.अिभिजत िशंदे यांना िशवसृ टी सं हालयासाठी िदले या जागेची मदु त
सपं ु टात येत अस यामळ
ु े याचं े मागणीनसु ार पढु े ११ वष मदु तवाढ देणसे ाठी िवधी व याय िवभाग,महारा
शासन याचं े मा यतेसाठी ताव सादर करणेत यावा. िशवसृ टी व आय.टी.िवभाग यांचया
् समोरील जागेतील
डोमची दु ती कर यात यावी. तसेच यांना सं थान या वीज परु वठयासोबतच महारा शासनाचा वीजपरु वठा
घे यासाठी एनओसी देणेबाबत कायदेशीर बाबी तपासनू पढु ील कायवाही कर यात यावी.”
ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांना वापरास िदले या उ त जागेचा िल ह अॅ ड लायस स करारनामा
िद.३१/०१/२०१७ रोजी करणेत आला असनू सदर करारनामा िद.३१/०१/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ या ११
मिह यांचे कालावधीसाठी के लेला असनू यात अट ं .२ वर सदर ११ मिहने कालावधीसाठीचे सदर जागेचे भाडे
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .९६६ माणे र कम .१०,०००/(अ री .दहा हजार मा ) इतके दरमहा माणे व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आकारणेचे िनि त के लेले
आहे. या माणे िनि त के ले या भाडेदरा माणे लायसे सी यांनी लायसे सॉर यांना येक मिह या या ५
तारखेपयत ावयाचे आहे,असे नमदू के लेले आहे.
या माणे मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजी या सभेतील िनणय ं .५२ म ये नमदू
के ले माणे ी.अिभिजत देिवदास िशंदे याचं ेकडून िद.३१/०१/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ या ११ मिहने
कालावधीसाठीचे भाडे ितमहा र कम .१०,०००/- माणे .१,१०,०००/- इतक आकारणी करणेत आलेली
आहे.
तथािप ी.अिभिजत देिवदास िशदं े यांनी यांचेकडील उपरो त िद.१४/०६/२०१९ रोजी या अजा वये
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजी या सभेतील िनणय ं .८३५ म ये नमदू के ले माणे दशन सु
झाले या तारखेपासनू हणजेच िद.०१/१०/२०१७ पासनू भाडे आकारणी करणेत यावी,अशी िवनतं ी के लेली
आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- उ त वापरास िदले या जागे या भाडे सदं भात मा. यव थापन सिमतीचे
उपरो त माणे वेळोवेळी िनणय झालेले आहेत. या तव मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजी या
सभेतील िनणय ं .८३५ व िद.२२/१२/२०१६ रोजी या सभेतील िनणय ं .९६६ व िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे
सभेतील िनणय ं .१०७८ चे अनषु गं ाने ऐितहािसक व तु,श ा े,कलादालन व दशन मांड याकरीता
ी.अिभिजत देिवदास िशंद,े रा. ीरामपरू यांना सं थान मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे,ता.राहाता येथील
साई सादालय इमारतीतील वापरास िदले याजागेचे िद.३१/०१/२०१७ ते िद.३०/०९/२०१७ या ८ मिहने
कालावधीचे भाडे माफ करता येईल. तसेच िद.०१/१०/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ या ३ मिहने
कालावधीसाठीचे .१०,०००/- भाडेदरा माणे ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांचक
े डून र कम .३०,०००/इतक यांनी सं थानकडे िद.२५/१०/२०१७ रोजी जमा के ले या र कम .१,५०,८४०/- मधनू वजा क न उव रत
र कम .१,२०,८४०/- इतक पढु ील कालावधीसाठी या भाडे रकमेतून िहशोिबत क न समायोिजत करता येईल.
ताव– ऐितहािसक व तु,श ा े,कलादालन व दशन मांड याकरीता ी.अिभिजत देिवदास
िशंद,े रा. ीरामपरु यांना सं थान मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे ,ता.राहाता येथील साई सादालय इमारतीतील
वापरास िदले या जागेचे िद.३१/०१/२०१७ ते िद.३०/०९/२०१७ या ८ मिहने कालावधीचे भाडे आकारणे
अथवा माफ करणे या िनणयाथ तसेच िद.०१/१०/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ या ३ मिहने कालावधीसाठीचे
.१०,०००/- भाडेदरा माणे ी.अिभिजत देिवदास िशंदे याचं ेकडून र कम .३०,०००/- इतक यांनी
सं थानकडे िद.२५/१०/२०१७ रोजी जमा के ले या र कम .१,५०,८४०/- मधनू वजा क न उव रत र कम
.१,२०,८४०/- इतक पुढील कालावधीसाठी या भाडे रकमेतून िहशोिबत क न समायोिजत करणे या िनणयाथ
सादर.
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िनणय .३५१

यावर सिव तर चचा होऊन, ऐितहािसक व तु,श ा े,कलादालन व दशन मांड याकरीता ी.अिभिजत
देिवदास िशदं ,े रा. ीरामपरु यानं ा सं थान मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे ,ता.राहाता येथील साई सादालय
इमारतीतील वापरास िदले या जागेचे िद.३१/०१/२०१७ ते िद.३०/०९/२०१७ या ८ मिहने कालावधीचे भाडे
माफ कर यात यावे, असे ठरले. तसेच िद.०१/१०/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ या ३ मिहने कालावधीसाठीचे
.१०,०००/- भाडेदरा माणे ी.अिभिजत देिवदास िशदं े यांचेकडून र कम .३०,०००/- मा यांनी सं थानकडे
िद.२५/१०/२०१७ रोजी जमा के ले या र कम .१,५०,८४०/- मधनू वजा क न उव रत र कम .१,२०,८४०/पढु ील कालावधीसाठी या भाडे रकमेतून िहशोिबत क न समायोिजत करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०९
ी गु पोिणमा उ सव-२०१९ मधील पं.राजा काळे , पणु े यांचे काय माचे मानधनाबाबत.
तावसं थानमाफत साज-या होणा-या ी गु पौिणमा उ सव २०१९ म ये (िद.१५,१६,१७ जुलै २०१९ )
कला सादर कर याची सधं ी िमळणेबाबत खालील कलाकारांनी िवनतं ी के ली होती.
अ.नं. कलाकाराचे नांव
०१ आर.के .शंकर, बगं लोर
०२ उ जवल शमा, ह र ार

मो.नबं र
९८८६३९२७३४
७०४२७०५४०४

काय माचा कार
भजन सं या
भजनसं या

मानधन
िवनामु य
२५,०००/( वास भाडे)
०३ अपना शक
१०
िवनामु य
ं र , बगं लोर ९९४५७१९८२२ भरतनाटयम
०४ अनतं पाचं ाळ, मबंु ई
९९३०१२६३२७ अभगं /भ ती सगं ीत
१०
३५,०००/०५ आि नी जोशी, नािशक ८९९९३६५३०७ भजन सं या
१०
िवनामु य
०६ अजय मोरे , मंबु ई
९८१९८७२३६४ साई गीत आिण भ ती गीत २५
२५,०००/( वास भाडे)
०७ िवजय साखरकर, मबंु ई ९८२०२१५८११ साई वर नृ यो सव
३०
८०,०००/उपरो त त यातील कलाकाराचं ा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे सभेत सादर
कर यात आला असता, यावर िनणय .१९६ खालील माणे झाला आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी गु पौिणमा उ सव २०१९ कालावधीत आयोिजत करावया या
सां कृ ितक काय मांसाठी िवनामु य सेवा देणा-या कलाकारांचे काय म आयोिजत कर यात यावेत, तसेच
पं.िजत अिभषेक यांचे िश य प.ं राजा काळे यांचे भजन सं या काय माचे आयोजन कर यात येऊन यांना िशड
येथे ये या-जा याचे वास भाडे आदा करणेत यावे, अथवा वाहन यव था कर यात यावी,असे ठरले.
िवभागाचा अिभ ाय – ी गु पौिणमा उ सवाचे मु य िदवशी प.ं राजा काळे यांचा काय म आयोजन
करणेबाबत िद.०६.०६.२०१९ चे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत मा. ी. जयकर साहेब यानं ी िशफारस होती
या माणे उपरो त िनणय झालेला आहे. यांनतर मा. यव थापन सिमती सद य मा.अॅड.मोहन जयकर यानं ी
िद.१९.०६.२०१९ रोजी दरु वनीव न िद.१६.०७.२०१९ रोजी पडं ीत राजा काळे यांचा भ ती सगं ीत काय म
ठे वणेबाबत व यांना र कम .२,००,०००/- मानधन देणबे ाबत इकडील कायालयास कळिवले आहे.
तथािप प.ं राजा काळे यानं ा मा. ी.जयकर याच
ं े िशफारसी माणे ा या लागणा-या मानधना या
र कमेबाबत इितवृ तात दु ती करावी लागेल.
ताव- तरी िवभागाचे अिभ ायाम ये नमदू के ले माणे पं.राजा काळे यांना मानधन हाणनू ा या
लागणा-या र कम .२,००,०००/- ची न द िद.०६.०६.२०१९ चे इितवृ तातील िनणय .१९६ म ये
(दु तीसाठी) होणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यास मा यता असावी.
िनणय .३५२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी गु पौिणमा उ सवाचे मु य िदवशी िद.१६.०७.२०१९ रोजी प.ं राजा काळे यांचा
काय म आयोजीत क न यांना र कम .२,००,०००/-मा मानधन आदा करणेस तसेच िद.१७.०७.२०१९
रोजी ी.मदन च हाण, रायपरु , छ ीसगढ यांचा काय म आयोजीत क न यांना र कम .२,००,०००/-मा
मानधन आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही-शता दी क )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
ताव-

ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड व नाटय रिसक सच
ं ,िशड यांचे संयु िव माने २५ वा
ी साईस च रत पारायण सोहळयाची जागा िन ीत होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकंवा
िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था
पाहणे, मंिदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण
पार पाड यासाठी यो 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 ेाचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ वये, भ तानं ा देवते या दशनासाठी व मिं दरात
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
३) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ वये, ी साईबाबांचे जीवन, यांचे काय, यां या लीला
व यांची िशकवण यांबाबत या उपयु त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह य ंथालय
चालवील व याचा िव तार करील.
मा. यव थापन सिमती सभा
१)
िद. ०६.०६.२०१९ रोजीची मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय . २७७ - ी साई स च रत
पारायण सोह याचे आयोजन साई आ म-१ या िठकाणी करणेस व याबाबत या अनषु ंिगक सिु वधा
उभारणेकामी येणा-या सव समावेशक खचास मा यता दे यात आली. तसेच ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था िशड व नाट्य रिसक संच िशड याचं े संयु त िव ामाने २५ वा ी साईबाबा स च रत पारायण
सोहळा असा नामो लेख कर यात यावा, असे ठरले.
तावना– मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ रोजीचे सभेत ी साईस च रत पारायण
सोहळा सं थानचे साईआ म -१ िठकाणी आयोिजत कर याचे िनि त झाले आहे.
तथािप आता ी भाऊ िशरगावकर िशड यांनी िद. १९.०६.२०१९ व िद. २६.०६.२०१९ रोजीचे
प ा वये शु वार िद.०२.०८.२०१९ ते शिनवार िद. १०.०८.२०१९ या कालावधीत होणारा ी साई स च रत
पारायण सोहळा साई कॉ ले स समोरील १६ गठंु ् या या मोक या जागेत आयोिजत कर यात यावा अशी िवनतं ी
के ली आहे.
यानतं र िशड ाम थ यांनी िद. १.०७.२०१९ रोजीचे प ा वये यावष साधारणतः १० हजारा या
आसपास पारायणाथ या सोहळयात सहभागी हो याची श यता आहे. या सं येचा िवचार करता वेश दार .३
जवळील जागा (१६ गठंु े ) यासाठी अपरु ी पडेल. याच माणे सदर िठकाणी व छतागृहांची सिु वधा उपल ध
नाही. मिहला व पु ष अशा २ स ामं ये जरी पारायणाचे आयोजन के ले तरी बसायला अितशय अडचणीचे होते.
पारायण सु असतांना भ तांना ये-जा कर यासाठी अ यतं अ ं द जागा िश लक राहते. तेथनू भ तां या वदळीचा
ास होतो.
एखा ा िदवशी जा त-गद झा यास चगराचगरी होऊन अनिु चत कार घड याची श यता नाकारता
येत नाही. तसेच यामळ
ु े सरं ण यव थेवरही अित र त ताण येतो.
या सव बाब चा िवचार करता यावष चे ी साईस च रत पारायण साईनगर समोरील मैदानावर
आयोिजत कर यात यावे. सदर जागेचा आकार िवि तण अस याने मिहला व पु ष ंथवाचकांचे पारायण एकाच
स ात घेता येईल. यािठकाणी व छतागृहांचीही सोय आहे. याच माणे कमचारी वसाहतीमधील
व छतागृहांचा वापरही करता येवू शकतो. तेथे वाहनतळाचीही सिु वधा आहे.
तरी वरील गो ट चा िवचार करता यावष चा ी साईस च रत पारायण सोहळा१६ गंठु े येथे आयोिजत न
करता साईनगर मैदानावर आयोिजत करावा अशी िवनतं ी के ली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे सभेतील िनणय .२७७ ची
त पुढील कायवाहीसाठी सबं ंधीतांना परु िव यात आलेली होती यावर बांधकाम िवभागाने िद.०१.०७.२०१९
चे प ा वये साई आ म-१ या िठकाणी असले या टसाईल फॅ ि क मंडपाम ये साधारणतः २५०० ते २७००
पारायणाथ बस याची मता आहे असे कळिवले आहे.
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ी साईस च रत पारायणासाठी साधारणतः ३००० ते ४००० पु ष वाचक व ५००० ते ६००० मिहला
वाचकाचं ी न द होत असते.
उपरो त दो ही बाबी व ाम थांचे प िवचारात घेता ी साईस च रत पारायणाचे िठकाण िनि त
हावे असे वाटते.
ताव:- तरी ी साई स च रत पारायणासाठी िठकाण िनि त होणेसाठी सदरचा ताव िनणयाथ
सादर.
िनणय .३५३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड व नाटय रिसक संच,िशड यांचे संयु
िव माने २५ वा ी साईस च रत पारायण सोहळा िद.०२.०८.२०१९ ते िद.१०.०८.२०१९ या कालावधीत
साईनगर मैदान येथे आयोजीत कर यास व मंडप उभारणीकामी अ पकालावधीतील ई-िनिवदा (०७ िदवस)
ि या राबिवणेस व िन नतम दरधारकास कायादेश दे यास मा यता दे यात आली तसेच याकामी येणा या
अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- शता दी क /बांधकाम िवभाग/िव तु िवभाग/सीसीटी ही िवभाग/)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
ी साईस च रत पारायणासाठी नाटयरिसक संच, िशड यांनी सचु िवलेले काय म िनि त करणेस व मानधन
देणबे ाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकंवा
िवशेष आदेशास अिधन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम चे ी व कामकाजाची काय मतेने यव था
पाहणे, मंिदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण
पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणांना 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 टये सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ांना देवते या दशनासाठी व मंिदरात
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
३. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थानं सु ार, मिं दरातील धािमक िवधी, पजू ा-अचा,
समारंभ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेत िनणय .२७७
ी साई स च रत पारायण सोह याचे आयोजन साई आ म-१ या िठकाणी करणेस व याबाबत या अनषु िं गक
सिु वधा उभारणेकामी येणा-या सव समावेशक खचास मा यता दे यात आली. तसेच ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था िशड व नाट्य रिसक सचं िशड याच
ं े सयं ु त िव माने २५ वा " ी साईबाबा स च रत पारायण
सोहळा " असा नामो लेख कर यात यावा, असे ठरले.
तावनाः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे सौज याने व नाट्यरिचक संच, िशड
यांचे सहकायाने िद.०२.०८.२०१९ ते िद.१०.०८.२०१९ या कालावधीत २५ वा ी साईस च रत पारायण
सोहळा साजरा कर यात येणार आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .२७७ म ये ी साईस च रत
पारायण कालावधीत आयोिजत करावया या सां कृ ितक काय म व पारायण समा तीनतं र काढावया या
शोभाया े या अदं ाजप कास (कलाकार िबदागी र कम .१४,३५,०००/- ) मा यता िमळालेली आहे.
आता नाटयरिसक संच,िशड यांनी िद.०३/०७/२०१९ चे प ा वये सदर पारायण सोह यात
खालील माणे सां कृ ितक काय म व याचं े मानधन व तसेच पारायण समा तीनतं र काढावया या
शोभाया ेसाठीचा तपिशल व यांचे मानधनाबाबत कळिवले आहे.
अ) सां कृ ितक काय म
अ.न.ं

िदनांक व वेळ

कलाकाराचे नांव

िठकाण

०१

शु वार,
िद. पारायणाथ मिहला िशड
०२.०८.२०१९
मंडळ
सायं.४.३० ते ६

संपक
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काय म

कलाकार
सं या

मिहलांचा हळदी - कंु कू
समारंभ
-

मानधन र कम
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रा ौ ७.३० ते १०
०२

०३

०४

०५

०६

०७

०८

शिनवार
िद.०३.०८.२०१९
सायं.४ ते ६.००
रा ौ ७.३० ते १०
रिववार
िद.०४.०८.२०१९
सायं.४ ते ६.००
रा ौ ७.३० ते १०
सोमवार
िद.०५.०८.२०१९
रा ौ ७.३० ते १०
मंगळवार
िद.०६.०८.२०१९
द.ु ४.०० ते ६.००
रा ौ ७.३० ते १०
बधु वार
िद. ०७.०८.२०१९
दपु ारी ४.०० ते ६.०
रा ौ ७.३० ते १०
गु वार
िद. ०८.०८.२०१९
द.ु ४.०० ते ६.००
रा ौ. ७.३० ते
१०.१५
शिनवार
िद.१०.०८.२०१९
सकाळी ९.३० ते
१२

ी.सा.िश. .म.ं चे िशड
ाथिमक
िव ामंिदर
अनतं पांचाळ,
मबंु ई

०२४२३-२५५०८६ सां कृ ितक काय म

१५०

िवनामू य

९९३०१२६३२७

अभंग/भ ती संगीत

१०

४०,०००/-

ी मनहर उधास,
नर नािशरकर

मबंु ई
नागपरू

९८२१०७७५५१
९८५०३५२१३०

साई भजन सं या
संगीतमय साई िवचार कथा

१५
०४

िवनामु य
५,०००/-

साई ेऋषी
शादल
ु महािडक

कलक ता
मंबु ई

८९६१७५८०४५
९८१९२९६६३२

साई जीवन च र (नाटक)
महारा देश संदु रा

३५
२०

४०,०००
८०,०००/-

ह.भ.प. सौ. अंजली मंबु ई
जोशी

९३२३०१९३५१

िकतन

४

५,०००/-

िवजय साखरकर

९८२०२१५८११

साई वर नृ यो सव

३०

५०,०००/-

ह रश वाला

मंबु ई
मबंु ई

९८६७४९१४९९

भजन

०८

५०,०००/-

राहल गु ता
साद भगत

िद ली
लोणी

९२१२७३५१५०
९०७५४०२८३८

राधाकृ ण िशव तांडव नृ य
क तन

२०

५०,०००/-

५

५,०००/-

महेश कुडाळकर

कुडाळ

९८२००४११८२

नाटक-दशावतारी

४०

६०,०००/-

महेश जोशी

बीड

का याचे िकतन

४

५,०००/-

एकूण .

३,९२,०००/-

ब) पारायणानंतरची शोभा या ा - शु वार िद०९.०८.२०१९ सायंकाळी ४.००
अ.नं.
तपिशल
िठकाण
कलाकार
सं या
०१ संबळ, सनई व डफवादन ७ गट
िनरिनरा या
३५
िठकाणचे
०२ िशंग तुतारी सनई चौघडा (गाडीसह)
कोपरगाव
०५
०३ झांजपथक
िशड
३०
०४ ढोलपथक – १) मोरया
मंबु ई
१००
०५ टॅ टरवर िजवतं देखावे –
कुडाळ
३५
०६ दाि णा य वा
नािशक
२०
०७ िजवंत देखावे
पणु े
६०
०८ लाऊड पीकर ( सपं णू सेट ऑपरे टरसह
वेस
०५
०९ इतर खच –
टॅ टर इधं न, जनरे टर, बोड इ.
एकूण पये -
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३५,०००/५,०००/मोफत
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िनणय .३५४

िवभागाचा अिभ ाय :- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड व नाटयरिसक सच
ं यांचे सयं ु त
िव माने गेली २४ वष ी साईस च रत पारायण सोहळा आयोिजत कर यात येत आहे.
नाट्य रिसक सचं , िशड यानं ी सचु िवलेनसु ार ी साई स च रत पारायण सोहळयात उपरो त माणे
सां कृ ितक काय म व शोभाया चे े िनयोजन नेहमीचे थे माणे करता येईल, असे न मत आहे.
ताव– मा. यव थापन सिमतीचे िनणयास अिधन राहन िवभागा या अिभ ायाम ये सचु िवले माणे
सां कृ ितक काय म आयोिजत करणेस व शोभाया ा काढणेस तसेच याकामी करावया या अनषु गं ीक सिु वधा
होणेसाठी िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड नाटय रिसक संच व िशड ाम थ यांचे
संयु िव माने २५ वा ी साईस च रत पारायण सोहळा िद.०२.०८.२०१९ ते िद.१०.०८.२०१९ या
कालावधीत खालील माणे काय म ी साई समाधी शता दी मंडप (१६ गंठु े ) येथे आयोिजत कर यास तसेच
याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
अ) सां कृ ितक काय म

अ.न.ं

िदनांक व वेळ

कलाकाराचे नांव

०१

शु वार,
िद. ०२.०८.२०१९
साय.ं ४.३० ते ६
रा ौ ७.३० ते १०

पारायणाथ मिहला िशड
मंडळ

शिनवार
िद.०३.०८.२०१९
साय.ं ४ ते ६.००
रा ौ ७.३० ते १०
रिववार
िद.०४.०८.२०१९
साय.ं ४ ते ६.००
रा ौ ७.३० ते १०
सोमवार
िद.०५.०८.२०१९
रा ौ ७.३० ते १०
मंगळवार
िद.०६.०८.२०१९
द.ु ४.०० ते ६.००
रा ौ ७.३० ते १०

अनतं पाच
ं ाळ,

बुधवार
िद. ०७.०८.२०१९
दपु ारी ४.०० ते ६.०
रा ौ ७.३० ते १०
गु वार
िद. ०८.०८.२०१९
द.ु ४.०० ते ६.००
रा ौ. ७.३० ते १०.१५
शिनवार
िद.१०.०८.२०१९
सकाळी ९.३० ते १२

०२

०३

०४

०५

०६

०७

०८

िठकाण

ी.सा.िश. .म.ं चे िशड
ाथिमकिव ामंिदर

संपक

काय म

कलाकार
सं या

मिहलाच
ं ा हळदी - कंु कू
समारंभ
-

मानधन
र कम .
--

०२४२३-२५५०८६ सां कृ ितक काय म

१५०

िवनामू य

मबंु ई

९९३०१२६३२७

अभगं /भ ती सगं ीत

१०

४०,०००/-

ी मनहर उधास,
नर नािशरकर

मबंु ई
नागपरू

९८२१०७७५५१
९८५०३५२१३०

साई भजन सं या
सगं ीतमय साई िवचार कथा

१५
०४

िवनामु य
५,०००/-

साई ेऋषी
शादल
ु महािडक

कलक ता
मंबु ई

८९६१७५८०४५
९८१९२९६६३२

साई जीवन च र (नाटक)
महारा देश संदु रा

३५
२०

४०,०००
८०,०००/-

ह.भ.प. सौ. अंजली मंबु ई
जोशी

९३२३०१९३५१

िकतन

४

५,०००/-

िवजय साखरकर

९८२०२१५८११

साई वर नृ यो सव

३०

५०,०००/-

ह रश वाला

मंबु ई
मबंु ई

९८६७४९१४९९

भजन

०८

५०,०००/-

राहल गु ता
साद भगत

िद ली
लोणी

९२१२७३५१५०
९०७५४०२८३८

राधाकृ ण िशव तांडव नृ य
क तन

२०

५०,०००/-

५

५,०००/-

४०
४

६०,०००/५,०००/-

एकूण .

३,९२,०००/-

महेश कुडाळकर
महेश जोशी

कुडाळ
बीड

९८२००४११८२

नाटक-दशावतारी
का याचे िकतन

तसेच उपरो काय मापैक एखादा कलाकार गैरहजर रािह यास याऐवजी दसु रा िवनामु य काय म
आयोिजत कर यात यावा,असे ठरले.
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ब) पारायणानतं रची शोभा या ा - शु वार िद०९.०८.२०१९ सायक
ं ाळी ४.००
अ.नं.
तपिशल
िठकाण
कलाकार
मानधन र कम .
सं या
०१ सबं ळ, सनई व डफवादन ७ गट
िनरिनरा या
३५
३५,०००/िठकाणचे
०२ िशंग तुतारी सनई चौघडा (गाडीसह)
कोपरगाव
०५
५,०००/०३ झांजपथक
िशड
३०
मोफत
०४ ढोलपथक – १) मोरया
मंबु ई
१००
६०,०००/०५ टॅ टरवर िजवंत देखावे –
कुडाळ
३५
७०,०००/०६ दाि णा य वा
नािशक
२०
३५,०००/०७ िजवतं देखावे
पणु े
६०
३०,०००/०८ लाऊड पीकर ( सपं णू सेट ऑपरे टरसह) वेस
०५
२०,०००/०९ इतर खच – टॅ टर इधं न, जनरे टर, बोड इ.
५०,०००/एकूण पये ३,०५,०००/(कायवाही- शता दी क /बांधकाम िवभाग/िव तु िवभाग/ विन ेपन िवभाग/)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
साईिलला दैमािसक, कायकारी संपादकाचे कामकाजाबाबत.
तावअिधिनयम तरतुद– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम .१७ (२) ठ
म ये " ी 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," अशी तरतदू आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय१) मा. यव थापन सिमतीचे िद.८.१२.२०१७ चे सभेतील िनणय .१०२३- साईिलला व साई अपण सेवा ही
मै ािसके िनधा रत वेळेत िस द हावीत, याक रता सदरह मै ािसकांचे सपं ादक य कामकाजासाठी वतं दोन
सपं ादकाचं ी नेमणक
ू करणे आव यक आहे. परंतू सं थान या मजं रू आकृ तीबधं ाम ये कायकारी सपं ादकाचे एकच
पद अस यामळ
ु े साईिलला मै ािसकाचे कायकारी सपं ादकपदी ी िव ाधर ताठे , पणु े यांची व साई अपण सेवा
मै ािसकाचं े कामकाजासाठी ी भगवान दातार, पणु े यांची िवशेष काय अिधकारी हणनू कं ाटी प दतीने येक
ती माह एकि त .२५,००० मा मानधनावर दोन वष कालावधीसाठी नेमणक
ू करणेत यावी. तसेच सदरह
मै ािसक अक
ं िनधा रत वेळेत िस द झाला तरच या कालावधीचे मानधन अनु ेय राहील,असे ठरले.
२) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७.०३.२०१८ चे सभेतील िनणय .१८८- ी िव ाधर ताठे , काय.संपादक व
भगवान रामचं दातार, िवशेष काय अिधकारी यांनी तावात मागणी के या माणे वास व िनवासाची यव था
न करता (खच मंजूर न करता), याऐवजी यांना मानधना यित र त वास व िनवास खचासाठी येक
.१०,०००/- मा ितमहा भ ता दे यात यावा. मा यासाठी ी ताठे व ी दातार यांनी दरमहा िकमान एक
आठवडा िशड म ये येऊन, काम करणे बंधनकारक राहील, असे ठरले.
ा तिवकः- ी साईबाबा सं थानचे साईिलला व ी साई अपणसेवा या मै ािसक/िनयतकािलकांमधनू
सं थानमाफत साईभ तांना दे यात येणा-या सोई-सिु वधा, ी साईबाबांचे जीवन, काय, यां या िलला व िशकवण
तसेच साईभ तांना चे भ तीमधनू आलेले अनभु व, सं थान माफत घे यात आले या नवीन योजना, सधु ारणा,
सं थानचे उ सव आिद मािहती कािशत करणेत येत.े
याकामी स या साईिलला मै ािसकाचे कायकारी संपादकपदी ी िव ाधर ताठे , पणु े यांची व ी साई
अपण सेवा मै ािसकाचे सपं ादक य कामकाजासाठी ी भगवान दातार,पणु े यांची िवशेष काय अिधकारी हणनू
कं ाटी प दतीने ११ मिह यासाठी जा.न.ं एसएसएस/सा शा-आ था/५६४० व ५६४१/२०१८, िद.२२.०१.२०१८
चे कायादेशा वये सामा य शासन िवभागामाफत नेमणक
ू कर यात आली होती व यानंतर सन-२०१९ या
वषासाठी जा.न.ं एसएसएस/सा शा-आ था/५०४०/२०१८, िद.१८.०१.२०१९ व जा.नं.एसएसएस/सा शाआ था/५०४१/२०१९, िद.१८.०१.२०१९ चे कायादेशा वये अनु मे िद.३० जून २०१९ व िद.१५ जल
ु ै २०१९
अखेर मदु तवाढ दे यात आलेली आहे.
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िवभागाचा अिभ ायः- साई अपण सेवा मै ािसकाचे िवशेष काय अिधकारी ी भगवान दातार याचं े
कामकाज चांगले आहे. ते काम पहात असले या साईअपण सेवा या िनयतकालीकाची माडं णी व सपं ादक य
कामकाज अितशय सबु क व िनटनेट या व पाचे आहे. या अक
ं ातील मजकूराला वाचिनयता व बहिवधता
आहे.
तथािप, साईलीला दैमािसक (मराठी) माहे माच – एि ल ( ीरामनवमी िवशेषांक) ची मु णपवू त ी
ताठे यांनी तपासणीसाठी िशड कायालयाकडे पाठिवली असता, याम ये मोठ्या माणावर दु या (श दलेखन/
याकरणीय ट्या चक
ु ा) करणे गरजेचे अस याचे िदसनू आ याने यांना इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशीकाशने/२४१/२०१९, िद.१७.०४.२०१९ अ वये प पाठिव यात आले होते.
तसेच सं थानचे मंबु ई कायालयाकडून मािहती घेतली असता, ी ताठे हे ी साईलीला िहदं ी-इं जी
दैमािसकाचे काम पाहात नसनू हे काम सहा यक संपादक ी सिु नल राणे, मंबु ई कायालय हेच करत अस याचे
िनदशनास आलेले आहे. मा ी साईलीला (िहंदी-इं जी) या अक
ं ावर कायकारी सपं ादक हणनू ी. ताठे याचं े
नाव िनदशीत के लेले असते, ही बाब यो य वाटत नाही असे वाटते.
याच माणे िद.०७.०३.२०१८ चे सभेत िनणय .१८८ म ये ी. ताठे व ी. दातार यांनी दरमहा
िकमान एक आठवडा िशड म ये येऊन काम करणे बंधनकारक आहे असे नमदु आहे. िनणया माणे काशने
िवभागाकडून याबाबत दो ही सपं ादकानं ा दरु वनीव न कळिव यात आलेले आहे. मा ी.ताठे यानं ी िशड म ये
येऊन कधीही काम के लेले नाही. या पा वभिू मवर ी. दातार हे अधनू मधनू िशड येथे येऊन साई अपणसेवा या
िनयतकालीकाचे काम पाहात असतात.
उपरो त सवबाबी िवचारात घेता, ी ताठे याचं ी ी साईलीला अक
ं ा या कामाबाबत अना था
अस याचे िनदशनास येत.े
ी. दातार यांचक
े डे साईअपण सोबत साईिलला या संपादनाची जबाबदारी सोपवावयाची झा यास
यां या मानधनात वाढ करावी लागेल. साईअपण साठी यांना दरमहा . २५ हजार मानधन िदले जाते.
साईिलला या सपं ादनाची जबाबदारी यां याकडे िद यास यां या मानधनात वाढ करणे अपेि त आहे.
ी.दातार यांचेकडे ही जबाबदारी दे याचे िनि त झा यास, याबाबत यांचेशी चचा क न ठरवावे लागेल.
स या ी.भगवान दातार हे िवशेष कायकारी अिधकारी हणनू “साईअपण सेवा” या एकाच
िनयतकािलकाचे सपं ादक य काम पाहात आहेत. सदर कामासाठी यां या मानधनािशवाय यांना िनवास व
वासभ ता हणनू मिह यातले ७ िदवस िशड येथे येवनू काम कर या या अटीवर र कम १० हजार दे याचा
िनणय / आदेश आहे. जर साईिलला या मै ािसकाचे सपं ादक य काम ी दातार याच
े डे सोपिवले तर
ं क
यां यावरची कामाची जबाबदारी वाढणार आहे. या अनषु गं ाने करावा लागणारा वास व अनषु िं गक खच यात
वाढ होणे यथा याय आहे. साईिलला या कामासाठी यांना िशड , मबंु ई, नािशक येथे वास करावा लागणार
आहे, यािशवाय अक
ं ा या सपं ादक य कामासाठी अ य िठकाणीही वास करावा लागू शकतो. (उदा –एखादया
साईभ ताची मल
ु ाखत घेण,े सं थान आयोिजत एखादया काय मास उपि थत राहणे इ.) हणनू वास खचाची
तरतदू . १० हजारात वाढ क न २० हजार करावी असे तािवत के ले आहे.
साईिलले या कामासाठी असले या कमचारी आकृ तीबंधाचे अवलोकन के ले असता यात कायकारी
संपादक १ पद आिण सहा यक सपं ादक ५ पदे अशी तरतूद आहे.
स या सहा यक संपादक हणनू ी. सिु नल राणे हे ०५/०६/१९८६ पासनू या पदाचे काम पाहात
आहेत(परंतू ी राणे यांनी िडसबर १९९४ म ये राजीनामा िदला होता, यानंतर ते जनू १९९५ ते स टबर १९९९
या कालावधीत सं थान सेवेत न हते.) हणजेच यांना या कामाचा दीघ अनभु व आहे. ी.राणे यांचे काम
चांगले आहे, तसेच यांनी जानेवारी १९९३ ते जुन १९९५, ऑ टोबर २००७ ते ऑ टोबर २०११ व ऑ टोबर
२०१२ फे वु ारी २०१८ या कालावधीत कायकारी सपं ादक हणनू ही काम पािहले आहे. हणजेच कायकारी
संपादक या पदा या कामाचाही ी. राणे यांना अनभु व आहे.िद.०९.११.२०११ ते स टबर २०१२ या
कालावधीत ी राणे यांना िनलंिबत कर यात आले होते. या कालावधीत साईिलला या अक
ं ाची जबाबदारी
ी.मोहन यादव, जनसंपक अिधकारी यांचेकडे दे यात आली होती. तथािप या कालावधीत ी यादव यांचेकडे
असले या जनसपं क या मह वा या िवभागा या कायबाह यामळ
ु े अक
ं ाचे सपं णू काम हे ी. नवे दु साईदास
मराठे िलपीक- टंकलेखक, लेखाशाखा यांनी के ले होते. यासाठी खाली नमदु के ले या पयायांचा िवचार हावा,
असे न मत आहे.
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अ) आता जे पद भर यासाठी सदरचा ताव सादर कर यात आला आहे तो कायकारी सपं ादकाचा
आहे. या पदाचा आवाका मोठा आहे. दैिनक, सा तािहक, पाि क आद चा सपं ादक य कामाचा दीघ अनभु व
तसेच मराठी यित र त िहदं ी, इं जी या भाषाच
ं े चागं ले ान या पदावर काम करणा-या य तीस असणे गरजेचे
आहे. या बाब चा िवचार करता ी.दातार हे या पदासाठी यो य आहेत तसेच यांना मदत हणनू ी नवदू मराठे
यांना सहा यक संपादक पदाचा कायभार सोपिवता येईल व यासाठी ी मराठे यांना व र ठ पदाचे कामकाजाचा
कायभार हणनू अित र त मेहनताना दयावा लागेल. िकंवा
ब) तसेच पूवानभु वाचा िवचार के यास ी. राणे यां याकडे ही कायकारी सपं ादकपदाची जबाबदारी सोपिवता
येईल परंतु यासाठी यांना व र ठ पदाचे कामकाजाचा कायभार हणनू अित र त मेहनताना ावा लागेल
ताव– ी साईलीला मराठी दैमािसक या अक
ं ाचे संपादक य कामकाज पाहाणेकामी िवभागाचे
अिभ ायात नमदु के ले माणे अथवा मा. यव थापन सिमतीचे िनदशा माणे पढु ील कायवाही करणेकामी सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी.
िनणय .३५५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत कािशत कर यात येणारे साई अपणसेवा या दैमािसकाचे काशन
बंद कर यात यावे, तसेच ी साईिलला या मराठी दैमािसकाचे कायकारी सपं ादक पदासाठी जािहरात िस द
क न िनयु कर यात यावी. कायकारी संपादक पदासाठी िनयु ि या पणु होईपयत ी.भगवान दातार यांची
ी साईिलला या मराठी दैमािसकासाठी कायकारी संपादक हणनू िनयु कर यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
अनक
ु ं पा कारणा तव नेमणक
ू देणसे ंबधी सं थानचे धोरण व याकरीता सं थान यव थापनासाठी वतं पणे लागू
करावया या िनयमावली / तरतुदीबाबत.
तावअ)
सं थान सेवेत असतांना कमचारी / अिधकारी िदवंगत झा यास िकंवा गंभीर आजार,
अपघात यामळ
ु े सं थान सेवा कर यास वै क य टया कायमचा असमथ ठर यामळ
ु े सेवा िनवृ त झा यास अशा
कमचा-यां या कुटूंबावर ओढावणा-या आिथक आप तीत कुटूंिबयांना तातडीने मदत िमळ या या उ श
े ाने, सदर
कमचा-यां या कुटुंबातील एका पा नातेवाईकास शै िणक पा ता व वय यानसु ार सं थान अतं गत कोण याही
गट क व ड ेणी या सरळसेवा वेशाने भर या जाणा या पदावर अनक
ु ं पा कारणा तव मा. शासनाचे धोरणानसु ार
सेवेत समावनू घेतले जाते. यानसु ार यापवु मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने अनक
ु ं पा कारणा तव या– या
वेळी मयत झाले या कमचा-यां या एका पा नातेवाईकास िद.०७/०८/२००९ अखेर पयत वेळोवेळी कायम
पदावर सं थान सेवते कामावर घेणते आलेले आहे.
ब) मा. शासन िनणय मांक, अक
ं पा १२१७/ . .१०२/आठ/ मं ालय, मबंु ई ४०० ०३२ िदनांक २१ स टबर, २०१७ अ वये अनक
ु ं पा त वावर शासन सेवते िनयु ती दे यासदं भात िनगिमत कर यात आले या
शासन िनणय / प रप क याचं े एकि करण क न सवसमावेशक आदेश पा रत के लेला आहे.
सदरह शासन िनणयानसु ार मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय
.५३७ अ वये मा.शासनाचे अनक
ु ं पा कारणा तव नेमणक
ू देणबे ाबत या िनयमावलीतील अटी शत सं थान
यव थापनाकरीता लागु करणेत आले या आहेत.
क) तथापी, मा. शासनाने पा रत के ले याअनक
ु ं पा िनयु ती योजनेसंदभातील तरतुदी ा के वळ
शासक य कमचा-यांपरू याच सीमीत आहेत. सदर तरतुदी ा िज हा प रषदा / नगरपािलका / महामंडळे /
ािधकरणे / यापारी उप म व इतर त सम आ थापनावरील कमचा-यांना थेट लागू होणार नाहीत. यासाठी
संबधीत शासक य िवभागाने वतं पणे िनणय घेणे आव यक राहील, असे नमदू के लेले आहे.
यामळ
ु े , सदर शासन तरतुदी सं थान यव थापनासाठी थेट लागु न करता, यासाठी अनक
ु ं पा
कारणा तव िनयु ती िवषयक सं थानचे धोरण व याकरीता सं थान यव थापनासाठी वतं तरतुदी लागू
करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेत िनणय .२०९ खालील माणे पारीत
करणेत आलेला आहे.
“..., शासनाने लागु के ले या िद.२१ स टबर, २०१७ या अनक
ु ं पा नेमणक
ू बाबतचे धोरणाम ये /
िनणयात, सदर अनक
ु ं पा धोरण वतं र या राबिवणेस शासक य सं था यांचे तरावर वतं आहेत, असे नमूद
के लेले आहे. यास अनसु न सं थान यव थापनामाफत अनक
ु ं पा धोरण राबिवणेस व याअनषु ंगाने सं थान
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शासनामाफत वतं र या िनयमावली तयार करणेस मा यता दे यात आली. सदरचे धोरणा मक िनयमावलीस
मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेऊन, मा. शासनाकडे मा यतेसाठी पाठिवणेत यावी,”असे ठरले.
मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानसु ार, मा. शासनाचे िद.२१ स टबर, २०१७ या अनक
ु ं पा
नेमणक
ू बाबतचे धोरण / िनणयाचे धत वर अनक
ु ं पा िनयु ती सदं भात सं थान यव थापनासाठी लागु करावया या
वतं तरतुदीम ये खालील बाब चा समावेश करता येईल, असे मत आहे.
अ. .
तरतदू ी
०१ अनक
ु ं पा िनयु ती योजनेचा लाभ सं थानचे थायी कमचा-यां या पा कुटूंिबयांना अनु ेय राहील.
सं थान सेवेत असतांना िदवंगत झाले या कमचा-यां या पा कुटूंिबयांना पा तेनसु ार गट-क व गट-ड संवगात
०२
अनक
ु ं पा त वावर िनयु ती अनु ेय राहील.
सं थानांतगत कोण याही गट-क आिण गट-ड मधील सरळ सेवे या पदांवर या पदा या सेवा वेश िनयमातील
०३
िवहीत शै िणक अहता अस यास अशी िनयु ती देता येईल.
०४ अनक
ु ं पा िनयु तीसाठी पा कुटिूं बय (अ) अनक
ु ं पा िनयु तीसाठी खालील नातेवाईक पा राहतील व यापैक एका पा नातेवाईकास िनयु ती अनु ेय
राहील.
०१.पती/प नी ०२.मल
ु गा/मल
ु गी (अिववाहीत/िववाहीत), मृ यपू व कायदेशीर र या द तक घेतलेला
मल
ु गा/मल
ु गी(अिववाहीत/िववाहीत) ०३.िदवंगत शासक य कमचा-याचा मल
ु गा हयात नसेल िकंवा तो
िनयु तीसाठी पा नसेल तर याची सनू ०४.घट फोिटत मल
ु गी िकंवा बहीण, प र य ता मल
ु गी िकंवा बहीण,
िवधवा मल
ु गी िकंवा बहीण०५.के वळ िदवगं त अिववाहीत शासक य कमचा-यां या बाबतीत या यावर सव वी
अवलंबून असणारा भाऊ िकंवा बहीण
(आ) मृत अिधकारी / कमचा-यां या पित / प नीने कोणाची अनक
ु ं पा त वावर िनयु ती करावी याबाबत नामांकन देणे
आव यक राहील. मृत अिधकारी / कमचा-यांचे पती / प नी हयात नस यास या या / ित या सव पा
कुटुंिबयांनी एकि त येऊन कोणाची िनयु ती करावी याबाबत नामांकन करावे.
०५. कुटूंबाची हलाखीची प रि थती (अ) अनक
ु ं पा त वावर िनयु तीकरीता मािसक उ प नाची तसेच ठोक रकमेची मयादा यापढु े राहणार नाही.
(आ) अनक
ु ं पा त वावर िनयु ती देताना असे ताव सं थान सेवेतील रोजगारावर असलेली मयादा, या योजने या
मागील भिू मका ल ात घेऊन जो कमचारी मृत झाला आहे या या कुटुंिबयांना ता काळ उदभवणा-या आिथक
पेच सगं ावर मात कर या या उ श
े ाने िवचारात यावेत.
(इ) िदवंगत सं थान कमचा-याचा नातेवाईक पवू च सेवेत असेल तथािप तो या या कुटूंबातील अ य सद यांना
आधार देत नसेल तर अशा करणात या कुटूंबाची आिथक प रि थती हलाक ची आहे िकंवा कसे हे ठरिवताना
िनयु ती ािधका-यांनी अ यािधक द ता यावी, जेणक
े न सेवेत असलेला सद य कुटूंबाचा उदरिनवाह करत
नाही या नांवाखाली अनक
ु ं पा त वावरील िनयु तीचा दु पयोग के ला जाणार नाही.
यासंदभात िनयु ती ािधका-याने िमळणा-या िनवृ तीवेतनाची र कम, कुटूंबातील य त ची सं या, यांची
मालम ता/दािय व, गंभीर आजारामळ
ु े अथवा अपघातामळ
ु े मृत झाला अस यास यासाठी कर यात आलेला
वै क य खच, कूटुंबातील िमळव या य ती इ यादी बाबी िवचारात घेणे अपेि त आहे.
०६ लहान कुटूंबाचे माणप िदनांक ३१ िडसबर २००१ नतं र ितसरे अप य झाले या कमचा-यां या कुटूंिबयास अनक
ु ं पा त वावरील
िनयु तीसाठी पा समजले जाणार नाही.
०७ योजनेची मािहती दे याची जबाबदारी (अ) आ थापना अिधका-याने अनक
े , पा नातेवाईक, अज
ु ं पा त वावर िनयु ती या योजनेची मािहती (योजनेचा उ श
कर याची मदु त, शै िणक अहता, टंकलेखक माणप सादर कर यास मदु त, अज िवहीत नमू यात भरणे
इ.मािहती) सं थान कमचा-यां या कुटूंिबयांना वरीत उपल ध क न देणे आव यक आहे. तसेच सदर मािहती
िमळा याब ल कुटूंबाकडून पोच घेणे आव यक आहे.
(आ) िदवंगत सं थान कमचा-याचा पा वारसदार स ान नसेल तर तो स ान झा यानंतर एक वषा या आत अनक
ु ं पा
त वावर िनयु तीसाठी अज क शके ल मा तो स ान झा यावर याने असा अज करणे अपेि त आहे हे देखील
कुटूंबिनवृ तीवेतन धारकाला कुटूंब िनवृ तीवेतनिवषयक कागदप ाचं ी पतू ता करतेवेळी लेखी कळिवणे संबंिधत
आ थापना अिधका-यावर बंधनकारक राहील.
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०८
(अ)
(आ)

०९
(अ)
(आ)
१०
(अ)
(आ)
(इ)

ई)

११

१२
(अ)
(आ)
(इ)

१३
(अ)
(आ)
(इ)

कुटूंबातील अ य सद याचं ा सांभाळ कर याबाबतचे ित ाप
अनक
ु ं पा त वावर िनयु ती दे यापवू संबंिधतांकडून कुटूंबातील अ य य त चा सांभाळ कर याबाबत ित ाप
घे यात यावे.
अनक
ु ं पा त वावर िनयु ती दे यापवू संबंिधताकडून िदवगं त कमचा-यावर अवलंबनू असले या कुटूंबातील अ य
य त चा सांभाळ कर याबाबत ित ाप घे यात यावे. भिव याम ये सदर त ारीची चौकशी सबं िधत िनयु ती
ािधकारी / िश तभगं िवषयक ािधका-याने करावी. चौकशीअतं ी अनक
ु ं पा िनयु तीधारकाने ित ाप ाचे
उ लंघन के याचे िन प न झा यास याला सेवेतून काढून टाक याची देखील िश ा देता येईल.
कुटूंबातील इतर सद याचं े संमतीप अनक
ु ं पा त वावर िनयु ती ही कुटूंबातील एकाच पा नातेवाईकास अनु ेय अस याने कुटूंबातील इतर सद यांचे
ना हरकत माणप सादर करणे आव यक आहे.
या सं थान कमचा-यांना वैयि क काय ानसु ार एकापे ा जा त ल न कर यास ितबधं नसेल अशा कमचाया या एकापे ा जा त प नी हयात अस यास, या प नीला िकंवा ित या मल
ु ाला/ मल
ु ीला अनक
ु ं पा त वावर
िनयु ती ायची आहे या यित र त अ य प नीचे देखील ना हरकत माणप घेणे आव यक आहे.
अज कर यासाठी मदु त अनक
ु ं पा िनयु तीसाठी िदवगं त सं थान कमचा-यां या कुटूंबातील पा नातेवाईकाने सं थान अिधकारी/कमचारी
िदवंगत झा या या िदनांकापासनू एक वषा या मदु तीत सं थानचे मु य कायकारी अिधकारी यांचक
े डे िवहीत
नमू यात प रपणू अज सादर करणे आव यक आहे.
सेवते असताना िदवंगत सं थान कमचा-यां या कुटूंबातील अ ान वारसदारा या बाबतीत एकाने स ान हणजे १८
वषाचा झा यावर एक वषा या आत अनक
ु ं पा िनयु तीसाठी प रपणू अज सादर करणे आव यक आहे.
पा वारसदारास िवहीत एक वषा या मदु तीनतं र दोन वष इत या कालावधीपयत (मृ यु या िदनाक
ं ापासनु तीन
वषापयत) तसेच िदवगं त सं थान कमचा-या या अ ान वारसदारा याबाबतीत तो उमेदवार स ान झा यानतं र िवहीत
एक वषानंतर मदु तीनंतर दोन वषापयत (सं ान झा यानतं र तीन वषापयत) अज सादर कर यास िवलबं झा यास असा
िवलबं मािपत कर याचे अिधकार सं थानचे मु य कायकारी अिधकारी यांना दे यात येत आहे.
जोपयत अनक
ु ं पा िनयु ती करता आव यक असलेली सव कागदप े उमेदवाराकडून ा त होत नाहीत तोपयत याचे
नाव ित ासचू ीम ये समािव ट करता येणार नाही. या िदवशी संपणू कागदप े ा त होतील या िदवशीच याचे
नाव ित ासचू ीम ये समािव ट करावे.
मागासवग यांसाठी आरि त ठे वले या पदांवर अनक
ु ं पा त वावर िनयु देतांना करावया या कायवाहीबाबत मागासवग यासं ाठी आरि त ठे वले या पदावं र अनक
ु ं पा त वावर िनयु देतानं ा सामा य शासन िवभाग,
महारा शासन याचं ेकडील शासन िनणय मांक अकंपा / १२१७ / . . १०२ / आठ, िदनांक २१ स टबर,
२०१७ अ वये िवहीत के ले या िनयमावलीतील तरतूद मांक २० अ वये कायवाही करणेत यावी.
अनक
ु ं पा िनयु तीसाठी वयोमयादा
िकमान वयोमयादा - १८ वष
कमाल वयोमयादा - वया या ४५ वषापयत याच उमेदवारांना अनक
ु ं पा िनयु ती अनु ेय असेल. यामळ
ु े
ित ासचू ीतील उमेदवारांना वया या ४५ वषापयत िनयु ती न िमळा यास यांची नावे वयाची ४५ वष पणू
होताच आव यक ती न द घेऊन ित ासचू ीतून काढून टाक यात यावीत.
उपरो (आ) म ये नमूद के ले माणे,अनक
ु ं पा िनयु पा उमेदवारास ४५ वषापय त जरी अनु ेय असली तरी,
संबंधीत पा / नामिनदशीत उमेदवारास या िविहत के ले या वयोमयादेपय त िनयु न िमळा यास, संबंधीत पा
उमेदवाराने संमती िद यास यांचे कंु टूंबातील इतर पा व स ान य स नामिनदशीत करता येईल, परंतु ही संधी
संबंधीतास फ एकदाच िमळेल आिण याचे नांव ित ासचू ीत अज ा झाले या िदनांकांस समािव के ले
जाईल.
अनक
ु ं पा िनयु तीसाठी शै िणक अहता
पा नातेवाईकाची शै िणक अहता व िन न वयोमयादेनसु ार याला गट क िकंवा गट-ड मधील पदावर अनक
ु ं पा
िनयु ती अनु ेय राहील.
संबधीत पदांसाठी िविहत शै िणक पा ता आिण िन न वयोमयादा याबाबत या अटी या नेमणक
ू साठी कटा ाने
पाळ यात येतील.
तथापी िदवगं त सं थान कमचा-याची प नी शै िणक पा ते यित र त इतर अटी पणू करत अस यास ित या
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बाबतीत गट-ड म ये नेमणक
ू साठी शै िणक अहतेची अट शथील कर याची अिधकार सबं धीत िनयु ती
ािधका-याला असतील.
१४ गट-क मधील िलपीक-टंकलेखक पदावर अनक
ु ं पा िनयु तीसाठी टंकलेखन माणप सादर कर यास मदु त
(अ) अनक
ु ं पा त वावर िलपीक-टंकलेखक पदावर िनयु त झाले या उमेदवारांना िवहीत वेगमयादेचे टंकलेखन अहता
माणप सादर कर यासाठी शासन िनणय िद.०६.१२.२०१० अ वये ०६ मिहने असलेली मदु त वाढवनू ती ०२
वष इतक कर यात येत आहे.
(आ) कोण याही कारणा तव दोन वषापे ा अिधक मदु तवाढ अनु ेय असणार नाही. हा कालावधी सपं ताच िनयु ती
संपृ टात आणावी.
अनक
ु ं पा त वावर गट-क मधील िलपीक-टक
ं लेखक पदावर िनयु ती िमळा यानतं र िवहीत मदु तीत टंकलेखन
१५
माणप सादर न के यास अनसु रावयाची कायप दती
अनक
ु ं पा त वावर गट-क मधील िलपीक-टंकलेखक पदावर िनयु ती िमळा यानतं र टंकलेखनाची िवहीत
वेगमयादेची प र ा पास होऊ शकले नाहीत हणनू यां या सेवा सपं ृ टात आण या आहेत, अशा उमेदवारांचा
गट-ड मधील िनयु तीसाठी पदांची उपल धता िवचारात घेऊन न याने िनयु ती दे याबाबत िवचार कर यात
यावा. मा अशा रीतीने गट-ड मधील पदावर िनयु ती ि वकार यानंतर कुठ याही प रि थतीत गट-क मधील
पदासाठी याचा िवचार करता येणार नाही, ही बाब यांना िनयु तीपवू प ट करावी.
१६ गट-क मधील िलपीक-टंकलेखक पदावर अनक
ु ं पा िनयु तीसाठी सगं णक अहता माणप सादर करणे
(अ) अ)D.O.E.A.C.C सोसायटी या अिधकृ त ‘C.C.C’ िकंवा ‘O’ तर िकंवा ‘A’ िकंवा‘B’ िकंवा ‘C’ तर
पैक कोणतेही एक प र ा उ तीण झा याचे माणप िकंवा,
ब)प र ा उ तीण झा याचे माणप िकंवा महारा रा य उ च व तं िश ण मंडळ, मंबु ई यां याकडील
अिधकृ त MS-CIT प र ा उ तीण झा याचे माणप
(आ)
सगं णक ानाची वरील िकमान अहता अनक
ु ं पा त वावरील िनयु ती या वेळी धारण करीत
नसले याउमेदवारानं ा सदर अहता गट-क मधील पदावर (वाहन चालक वगळून) अनक
ु ं पा त वावर िनयु ती
झा या यािदनांकापासनू दोन वषा या आत ा त करणे आव यक राहील. या दोन वषा या कालावधीत
सबं िं धतांनी िवहीत सगं णक अहता ा त के याचे माणप िनयु ती अिधका-यांना सादर करावे, अ यथा हा
कालावधी सपं ताच उमेदवाराच
ु ं पा त वावरील िनयु ती आपोआप सपं ु टात येईल, अशी प ट तरतूद
ं ी अनक
उमेदवारां या िनयु ती या देशात िनयु ती ािधका-यांनी नमदू करावी.
१७ पद उपल धते अभावी गट-क मधील पदाऐवजी गट-ड मधील पदावर िनयु ती देताना अनुसरावयाची कायप दती
गट-क मधील पदांवर अनक
ु ं पा त वावर िनयु तीसाठी पा असणा-या कमचा-याला पदा या उपल धतेअभावी
गट-ड मधील पदांवर िनयु ती िद यास पद उपल ध होताच गट-क मधील पदावर याला ाधा याने िनयु ती
दे यात यावी. अशी िनयु ती सरळसेवा िनयु तीने भर यात येणा-या पदांवरील समज यात यावी. मा गट-ड
मधील पदावर अनक
ु ं पा योजने वये िनयु ती दे या या आदेशात तसा प ट उ लेख कर यात यावा, तसे कर यात
आले तरच गट-क मधील पदावर िनयु ती देता येईल.
१८ अनक
ु ं पा िनयु तीकरीता ठे व यात येणारी ती ासचू ी वेबसाईटवर (संकेत थळावर) िस द कर याबाबत अनक
ु ं पा िनयु तीसाठी ती ासचू ीवर असले या उमेदवारांची नावे व इतर मािहती कायालया या वेबसाईटवर
िस द करावी.
१९ अनक
ु ं पा िनयु तीसाठी िवहीत पदाच
ं ी मयादा अनक
ु ं पा िनयु तीसाठी गट-क आिण गट-ड म ये ती वष र त होणा-या पदां या २०% पदे ही अनक
ु ं पा
िनयु तीने भर यात यावी.
अनक
ु ं पा त वावरील ती ासचू ीवरीलउमेदवाराचे िनधन झा यास याऐवजी कुटुंबातील अ य पा वारसदाराचा
२०
समावेश अनक
ु ं पा िनयु ती या ती ासचू ीत करणे कमचा-या या मृ यनू तं र या या पा कुटूंिबयांचे नाव अनक
ु ं पाधारकां या ित ासचू ीम ये समािव ठ के लेनंतर
याचे िनधन झा यास ती ासचू ीतील उमेदवाराऐवजी या या कुटूंबातील अ य पा वारसदाराची नाव
अनक
ु ं पाधारकां या ती ासचू ीम ये मळ
ू उमेदवारा या ती ासचू ीतील िदनाक
ं ाला घेतले जाईल. मा न या
उमेदवाराचे वय सदर िदनाक
ं ाला १८ वषापे ा जा त असावे. जर न या उमेदवाराचे वय मूळ उमेदवारा या
ती ासचू ीतील िदनांकास १८ वषापे ा कमी असेल, न या उमेदवाराचे नाव याला या िदवशी १८ वष पणू
होतील या िदनांकास घे यात यावे.
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२१
२२

अनक
ु ं पा िनयु ती हा कमचा-यां या कुटूंबाचा “वारसा ह क”नाही मा.सव च यायालयाने िदले या िविवध िनणयानुसार अनक
ु ं पा त वावरील िनयु ती हा कमचा-यां या कुटूंबाचा
“वारसा ह क” होत नाही. तसेच िविश ट कालावधी उलटून गे यावर अनक
ु ं पा िनयु ती अनु ेय होत नाही.
अनक
ु ं पा िनयु तीबाबत या अटी व शत िशथील कर याबाबत अनक
ु ं पा िनयु तीसाठी सं थान कमचा-यां या िवधवांना के वळ गट-ड मधील पदावर िनयु ती करावयाची
अस यास शै िणक अहता िशथील कर याबाबतची तरतूद राहील.
अनक
ु ं पा िनयु तीबाबतचे ताव कायालयास ा त झा यानंतर यांची सपं ूण शहािनशा संबंिधत
कायालयांने क न जर अटी व शत चं ी पतू ता होत असेल तरच तो ताव िवचारात यावा अ यथा ते ताव
कायालयाने यांचे तरावर उिचत उ तर देऊन िनकालात काढावेत. याकरीता ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े सादर कर याची आव यकता नाही.

उपरो त माणे अनक
ु ं पा िनयु ती िवषयक सं थान यव थापनासाठी वतं तरतदु ी लागु करावया या
झा यास, मा. शासन िनणय मांक, अक
ं पा १२१७/ . .१०२/आठ/ मं ालय, मंबु ई ४०० ०३२ िदनांक - २१
स टबर, २०१७ अ वये, यापुव सं थान यव थापनासाठी लागु करणे आले या तरतुद संदभातीलमा. यव थापन
सिमतीचे िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५३७ िनर त करावा लागेल.
तसेच, िद.२१ स टबर, २०१७ या शासन िनणयात अनक
ु ं पा धोरण वतं र या राबिवणेस शासक य
सं था (िज हा प रषदा/नगरपािलका/महामंडळे / ािधकरणे/ यापारी उप म व इतर त सम आ थापना) याचं े
तरावर वतं आहेत, असे नमदू के लेले आहे.
यास अनसु न सं थान यव थापनामाफत अनक
ु ं पा धोरण राबिवणेसाठी मा. शासनाचे अनक
ु ं पा
तरतुद चा आधार घेऊन, सं थान शासनामाफत वतं िनयमावली तयार करणेत आली आहे. सदर िनयमावली
मा. शासनाचे अनक
ु ं पा िवषयक तरतुद िवचारात घेऊन तयार करणेत आली अस याने, सदर िनयमावालीसमा.
यव थापन सिमतीचे मा यतेने मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचेकडे मा यतेसाठी सादर करता
येईल.
सबब, मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय . २०९ अनसु न,
अनक
ु ं पा िनयु तीसदं भात (मा. शासनाचे अनक
ु ं पा धोरणानसु ार / यांचे धत वर) तयार करणेत आलेली उपरो त
िनयमावली वतं पणे सं थान यव थापनासाठी लागु करणेबाबत िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .३५६ यावर सिव तर चचा होऊन, अनक
ु ं पा कारणा तव नेमणक
ू देणसे बं धी या धोरणास मा यता दे यात आली. तथापी
याबाबतची िनयमावली यव थापन सिमतीचे पढु ील बैठक त चचसाठी सादर कर यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही-सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
ी साईदास िनवृ ी िशंद,े सरु ा र क, संर ण िवभाग सेवा िनलंबीत कमचारी यांचे पु हा कामावर जु क न घेणे
संदभातील िद.११.०३.२०१९ रोजीचे अजाबाबत सिमतीचे िद.०३.०७.२०१९ रोजीचे अहवालावर िनणय
होणेबाबत.
तावी.साईदास िनवृ ती िशंद,े वग-४ कमचारी, हा संर ण िवभागात कायम सरु ा र क मह् णनू कायरत
आहे. ते िद.३०/१०/२०१८ पासनू िवनापरवानगी रजा अजािशवाय गैरहजर आहेत. तय् ामळ
ु े दैनंिदन
कामकाजामधय् े अडथळा िनमाण होऊन साईभ ांना सेवा परु िवणेस अडचण िनमाण झाली आहे. ी.िशंदे यांचे
सदरचे कृ तय् गैरिश त वतनात मोडते.
दर यान साईदास िनवृ ती िशदं े यांचेवर िशड पोलीस टेशन गु हा रजी नंबर|229|2018
भा.द.िव.कलम ३०४(ब) माणे िद.२८/१०/२०१८ रोजी दाखल झाला असनु सदर गु हयातील मयत नामे
वैशाली साईदास िशंदे वय ३३ रा.वेदभ ती िनवास गणेशवाडी, िशड हीस तीचे सासरचे लोकांनी तीचे माहे न
घराचे कज भर यासाठी पैसे आनावे हणनु मानिसक व शाररीक ास िद याने सदर मयत हीने िशड येथील तीचे
राहते घराचे छताव न उडी मा न आ मह या के ले आहे. ती या आ महतेस तीचे सासरचे लोकांनी वृत के ले
हणनु मयत हीचे आईचे िफयादी व न गु हा राजी दाखल कर यात आला आहे. ी.िशदं े यास िद.२८/१०/२०१८
रोजी सदर गु ात अटक कर यात आलेली असनु यास िद.२८/१०/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१८ रोजी पावेतो
पोलीस क टडी रीमांड घे यात आलेली असनु दीतीय पोलीस क टडी िद.३१/१०/२०१८ ते िद.०२/११/२०१८
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रोजी पयत पोलीस क टडी रमाडं घे यात आलेली असनू िद.०२/११/२०१८ रोजी पासनु तो यायालयीन कोठीत
आहे,
ी साईबाबा ससं ्थान िव त यव था, (िशड ) सेवा (वतणक
ू ) िविनयम, २०१३ चे कलम ३ –
ामािणकपणा, सेवेशी एकिन ता कायम राख याचे सं थाना या कमचा-याचे कत य या शीषाखाली उपकलम १
म ये संस्थानचा तय् ेक कमचारी नेहमीच - (i) संपणु ामाणीकपणा कायम राखेल (ii) सेवेशी एकिनषठ् ता
कायम राखेल; आिण (iii) सं थान या कमचा-याला साजेसे नसणारे कृ य करणार नाही, असे नमदू करणेत
आलेले आहे.
ी. साईदास िनवृ ती िशंद,े सरु ा र क (वग-४ कमचारी) यांचे वर नमदू के लेले गैरिश तवतन
िवचारात घेतां, यांनी उपरो सेवा (वतणक
ू ) िविनयम, २०१३ मधील कलम ३(१) चे उ लंघन क न, िश तभंग
के लेला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१३/१२/२०१८ रोजीचे सभेम ये ी.िशदं े याचं ेवर िशड पोलीस
टेशनम ये दाखल झाले या गु हयाबाबत ताव सादर कर यात आला होता. िनणय .७५६ नसु ार ‘‘ यावर
सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) सेवा (िश त व अपील) िविनयम, २०१३
कलम ०४ (२) (अ) अ वये ी.साईदास िनवृ ती िशंद,े सरु ा र क(वग-४ कमचारी) यास सदर गु ात अटक
झा या या िद.२८/१०/२०१८ पासनू पवु ल ी भावाने सं थान सेवेतून िनलंबीत कर यात यावे, असे ठरले’’
आहे.
यानसु ार ी.साईदास िनवृ ती िशंदे यांना जा.न.ं एसएसएस/सा शा/वशी-िश त/३१३४/२०१९
िद.१९.०१.२०१९ रोजीचे आदेशा वये िद.२८/१०/२०१८ पासनू संसथ् ानचे सेवेतुन“िनलंबीत” करणय् ात
आलेले आहे.
महारा शासन िव त िवभागाचे प रप क मांक डीआरएस १०८३/सीआर-१५५५/एसईआर-८
मं ालय, मंबु ई ४०००३२, िदनांक २७ जल
ु ै १९८७ नसु ार कमचा-या या अपराधिस ी या कालावधीत िनवाह
भ या या दान करणे अस याने ी. साईदास िशंदे यांना सेवा िनलंबन कालावधीत ी साईबाबा संसथ् ान
िवशव् सत् वय् वसथ् ा, िशड सेवा (पद हन अवधी आिण िनलंबन, सेवेतुन बडतफ आिण काढुन टाकणे या
कालखंडातील दाने) िवनीयम, २०१३ चे कलम १७(अ) अनव् ये तय् ांना िनलंबन कालावधीत िनमय् ा वेतनावर
रजेवर असताना जेवढे रजा वेतन िमळाले असते तेवढे वेतन अिधक रजा वेतनावरील महागाई भतत् ा इतका िनवाह
भतत् ा िद.२८.१०.२०१८ पासनू पवु ल ी भावाने दे यात येत आहे.
आता, यांना CRIMINAL BAIL APPLICATION NO.80/2019 अ वये यांना जामीनावर
मु त करणेत आलेले आहे. सदरचे CRIMINAL BAIL APPLICATION NO.80/2019 म ये ORDER
BELOW EXH-1 नसु ार अित र त मा.स यायालय, कोपरगावं यानं ी िद.२१.०२.२०१९ रोजी खालील
माणे आदेश के लेले आहेत.
1)
Instant application for grant of bail of the applicant is hereby allowed.
2)
The applicant Saidas Nivrutti Shinde age 45 years, be released on bail on
furnishing P.R.bond of Rs.15,000/-with one solvent suerty in the like amount in
connection with CR No. 229/2018 (RTC No.43/2019) registered with Shirdi Police Station
on the following conditions :a)
Applicant shall not tamper with the prosecution evidence in any manner.
b)
Applicant is directed to furnish documents pertaining to his permanent residence.
3)
The concerned police station be informed about the order.
4)
Bail before Ld.J.M.F.C.
ी.िशदं े यांनी िद.११.०३.२०१९ रोजीचे अजा वये नोकरीस पु हा कामावर जु क न घेणबे ाबत िवनतं ी
अज के लेला आहे. यात यांनी,”वरील िवषयास अनसु न मी िवनतं ी पवु क अज करतो क , मी ी साईबाबा
सं थान िशड येथे सरं ण िवभागात सन २००८ पासनू कायम कमचारी हणनु जु आहे.िद.२८.१०.२०१८ रोजी
माझेवर िशड पोलीस टेशनम ये ग.ु र.नं.२२९/२०१८ भा.द.वी. कलम ३०४ (ब) अ वये गु हा दाखल होवनू
मला अटक कर यात आली होती. यानंतर माझे वरील भा.द.वी.कलम ३०४ (ब) हा कलम कमी कर यात आला
आहे व आज रोजी माझेवर भा.द.वी.कलम ३०६ वगैरे अ वये गु हा दाखल आहे. सदर गु ात मला
िद.२१.०२.२०१९ रोजी जामीन मंजरु झालेला आहे. सदर या गु ात सपं णु तपास होवनु कोपरगावं येथील
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िज हा स यायालयात दोषारोप प दाखल होवनू सदरची के स लबं ीत आहे.वरील कारणामळ
ु े समु ारे ४ मिहने
माझेवर सदर गु ाबाबत चौकशी चालू अस याने मी यायालयीन क टडीत होतो. यामळ
ु े मी कामावर येवु
शकलो नाही अथवा रजेचा अज देवू शकलो नाही.
माझेवर ी साईबाबा सं थानने िद.१९.०१.२०१९ रोजी िनलंबनाची कारवाई झा याचे प मला
िद.०९.०३.२०१९ रोजी िमळाले आहे. वा तिवक सदर गु ात माझा काहीएक सबंध नाही.अदयाप पावेतो
सदर या गु ात माझेवर आरोप िस द झालेला नाही. माझे कुटूंबाची सव वी जबाबदारी माझेवर अस याने मला
कामाची अ यतं आव यकता असनू मला दसू रे कुठलेही उ प नाचे साधन नाही.तरी मला माझे यापवु चे १०
वषातील कामाचा व िव वासपू णाचा िवचार होवनू पु हा कामावर जू कर यात यावे. ही न िवनतं ी.” असे
हटलेले आहे.
ी.साईदास िनवृतत् ी िशंद,े सरु ा र क,(वग -०४ कमचारी), सरं ण िवभाग यांना स या कामावर हजर
क न घय् ावे िकंवा तय् ांचेवर दाखल असलेलय् ा गनु ह् याचय् ा िनकालानतं र िनणय घय् ावा िकंवा कसे ? याबाबत
संस्थान पॅनलवरील कायदेशीर सलल
् ागार अॅड.अशोकराव पाटील,अहमदनगर यांना जा.नं.एसएसएस/सा शा/
वशी-िश त/६११३/२०१९ िद.२२.०३.२०१९ माणे प देणय् ात येवनु त्यांचा कायदेिशर अिभ ाय मागिवणेत
आलेला होता.
अॅड.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांनी िद.२३.०३.२०१९ रोजीचे ी.िशंदे यांचेबाबत कायदेशीर
अिभ ाय प िदलेले आहे. यात यांनी,“ I have gone through your letter referred above and
perused the relevant provisions of service rules relating to suspension of an employee
involved in criminal offence. It appears that,the accused Shri.Saidas Shinde is released on
bail and therefore,he has moved an application to resume on duty. In view of an offence
registered against him and subsequent arrest and detention in Police custoday it is
sufficient to place him under suspension. Therefore, in my opinion his request for
reemployment did not require any consideration at this stage.असे प ट मत िदलेले आहे.
ी.साईदास िनवृ ती िशंद,े सरु ा र क,(वग -०४ कमचारी),सरं ण िवभाग यांना कामावर हजर क न
घेवु नये असा प ट अिभ ाय सं थान पॅनलवरील अॅड.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांनी िद.२३.०३.२०१९
रोजीचे प ा वये िदलेला आहे.तसचे यांचेवर दाखल असले या गु हयाच
ं े व प पाहता तपासाकामी यानं ा पु हा
अटक होवु शकते. ी.िशदं े याचं ेवर असले या गु हयाचा िनकाल लागेपयत यांना कामावर हजर क न घेता येणार
नाही.तरी.िशदं े यानं ी कामावर हजर क न घेणबे ाबत िदलेले िद.११.०३.२०१९ रोजीचे अजाचे करण यांचेवर
असले या के सेसचा यायालयीन िनकालानतं र िवचार करता येईल.ततु ास ी.िशदं े याच
ं े कामावर हजर/ जू क न
घेणचे े करण बदं करणेत येवनु , द तरी दाखल करता येईल याबाबत िद.२७.०३.२०१९ रोजीची िटपणी सादर
करणेत आलेली होती. ी.िशदं े यानं ा मा. यव थापन सिमतीचे िनणय .७५६ अ वये सेवा िनलंबीत के लेले आहे.
यामळ
ु े ी.िशदं े यानं ा यांचे िवनतं ी अजानसु ार कामावर यावयाचे झा यास याकामी मा. यव थापन सिमतीची
मा यता यावी लागेल.
सबब, ी.साईदास िनवृ ती िशंद,े सरु ा र क,(वग -०४ कमचारी),सरं ण िवभाग यांना कामावर हजर
क न घेवु नये असा प ट अिभ ाय सं थान पॅनलवरील अॅड.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांनी
िद.२३.०३.२०१९ रोजीचे प ा वये िदलेला आहे.तथापी, ी.साईदास िनवृ ती िशंद,े सरु ा र क यांना सेवा
िनलंबीत ठे वनु िनवाह भ ता आदा करणे ऐवजी यांचे िद.११.०३.२०१९ रोजीचे िवनतं ी अजाचा सहानभु तू ीपवु क
िवचार होवनु मा.अित र त स यायालयाचे होणारे पढु ील आदेशास अिधन राहन ी.िशंदे यांना कामावर हजर
क न घेणचे े तावावर िनणय होणेस िवनंती आहे.
िनणया तव सिवनय सादर.
िनणय .३५७ यावर सिव तर चचा होऊन, ततु करणी मा.िज हा स यायालय,कोपरगांव यांचा जो िनकाल लागेल या
िनकालास अिधन राहन ी. साईदास िनवृ ी िशंद,े सरु ा र क, संर ण िवभाग यांना तुत सं थान सेवेत जु क न
घे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.१५

ताव-

मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश यांना हरबराडाळ व खा तेल परु िवणेस नकार िद यामळ
ु े यांचवे र कारवाई
करणे,MSME अतं गत येणा या सु म, लघु व म यम उप मातंगत न दणीकृ त असलेले उ पादक व परु वठादार
यांना बयाणा र कम व िनिवदा फ भरणेची सवलत र करणे व दर का दारे खरे दी के ले या हरबराडाळ
खरे दीसाठी आले या खचास काय र मा यता िमळणेबाबत.
भांडार िवभागाने लाडू िनिमती, कॅ टीन व मिं दर िवभागासाठी सन २०१९-२० क रता िकराणामाल व
अनषु ंिगक सािह य र कम .३६,९२,३५,०००/- मा ची खरे दी ई-िनिवदा प दतीने करणेकामी मा. यव थापन
सिमतीचे िद.०८.०१.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय मांक २ अ वये मा यता घेतलेली आहे. सदर ताव
िद.२५.०१.२०१९ रोजी खरे दी िवभागाकडे दे यात आला होता. यानसु ार खरे दी िवभागाने सादालय, लाडू
िनिमती, कॅ टीन व मिं दर िवभागासाठी सन २०१९-२० क रता िकराणा माल व अनषु िं गक सािह य खरे दीकामी
ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.११.०२.२०१९ ते ०२.०३.२०१९ या कालावधीत मागिव या हो या. याम ये खादय
तेल व हरबराडाळ इ.चा समावेश होता. खादय तेला या ई-िनिवदा ४ वाटरसाठी ४ ट यांम ये वतं दरांसाठी
मागिव यात आ या हो या. तसेच हरबराडाळ, गह, तांदळ
ु व साखर या ४ आयटेम या ई-िनिवदा ४ वाटरसाठी
४ ट यांम ये वतं दरांसाठी मागिव यात आ या हो या.
(अ) खादयतेल- खादय तेल खरेदी या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.०७.०३.२०१९ रोजी
उघड यात आ या हो या. तथािप िद.१०.०३.२०१९ रोजी लोकसभा िनवडणक
ू ची आचारसिं हता सु
झा यामळ
ु े याबाबतची पढु ील नमनू े िनवडणे, कमिशअल बीड उघडणे, चचा-वाटाघाटी करणे व मा. यव थापन
सिमतीची अिं तम मा यता घेणे वगैरे कायवाही आचारसंिहता संपलेनंतर करणेचे ठरले होते. यास अनसु न
तांि क िनिवदेम ये पा ठरले या िनिवदाधारकांनी सादर के लेले खादयतेलाचे नमनु े त ांकडून िदनांक
२१.०५.२०१९ रोजी िनवड यात आले होते. तसेच िद.३०.०५.२०१९ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत
खादयतेलाचे कमिशअल बीड उघड यात आले होते. याम ये मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांचे खादय
तेल व हरबराडाळ या दोन आयटेमचे यांचे दर ४ वाटरम ये यनू तम आले होते. अस याचे व मा. यव थापन
सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे सभेत चचा व वाटाघाटीसाठी करणेसाठी उपि थत राहणेबाबत यांना
िद.४/६/२०१९ रोजी दरू वनीवर कळिव यात आले होते.
यानतं र मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश यांनी िद.५/६/२०१९ रोजी सायक
ं ाळी खालील माणे ईमेल पाठिवला होता.
We had participated in the captioned tender process. It is learnt that we are L1 in
the abovementioned Tender for Edible Oil.
However, after going through the commercial bids of other bidders, we realized
that inadvertently while calculathing per Quintal rate, we had considered
“ per Litre rate” (instead of per kilogram rate) while quoting per Quintal rate (as
per the Standard 15 litre packing rate quoted to us by the manufacturers).
Under such cirucumstances, we request you to kindly reconsider our rate
calculating as-per litre rate in proportion to per quintal rate; instead of per kilo rate in
proportion to per quintal rate. Otherwise it will not be possible for us to supply the Edible
Oil as required by you. This is nothing but a calculation error as per Litre rate is used and
prevailing in the market as a standard.
सदर ई-मेलबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेत चचा होऊन मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश यांनी
दराम ये मािगतलेली दरवाढ दे याची िनिवदा अटी-शत व सधु ा रत खरे दी िनयमावलीत तरतूद नसलेमळ
ु े खादय
तेलाचे दरात वाढ देता येणार नाही. तसेच मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश यांनी ई-िनिवदेसोबत एमएसएमई
अतं गत िनिवदा फ व बयाणा र कम भरलेली नसलेमळ
ु े यांना खादय तेल पुरवठयासाठी पढु ील ३ वषासाठी
काळया यादीत टाकणेबाबत व खादय तेलासाठी फे र ई-िनिवदा ि या राबिवणेबाबत व तोपयत सं थानला
आव यक असणारे खादय तेल मागील परु वठादार देणसे तयार असलेस यांचेकडून अगर ते तयार नस यास
तातडीने दरप के मागवनू खरे दी करणेचा िनणय झालेला होता. सदर िनणयास अनसु न मे.अिमतकुमार ेिडंग
कंपनी,बाश यांचा काळया यादीत समावेश के ला आहे तसे यांना लेखी प ा ारे कळिव यात आले आहे व
खादयतेलासाठी फे र ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली आहे.
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(ब) हरबराडाळ- भांडार िवभागाने लाडू िनिमती, कॅ टीन व मिं दर िवभागासाठी सन २०१९-२० क रता
िकराणामाल व अनषु िं गक सािह य र कम .३६,९२,३५,०००/- मा ची खरे दी ई-िनिवदा प दतीने करणेकामी
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८.०१.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय मांक २ अ वये मा यता घेतलेली आहे.
सदर ताव िद.२५.०१.२०१९ रोजी खरे दी िवभागाकडे दे यात आला होता. यानसु ार खरे दी िवभागाने
सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन व मंिदर िवभागासाठी सन २०१९-२० क रता िकराणा माल व अनषु िं गक
सािह य खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.११.०२.२०१९ ते ०२.०३.२०१९ या कालावधीत मागिव या
हो या. याम ये गह, तांदळ
ु , साखर, व हरभरा दाळीचे एक ीत ई-िनिवदेचा समावेश होता. गह, तांदळ
ु , साखर, व
हरभरा दाळी या ई-िनिवदा ४ वाटरसाठी ४ ट यांम ये वतं दरांसाठी मागिव यात आ या होतया.
्
गह, तांदळ
ु , साखर, व हरभरा दाळी या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.०७.०३.२०१९ रोजी
उघड यात आ या हो या. तथािप िद.१०.०३.२०१९ रोजी लोकसभा िनवडणक
ू ची आचारसिं हता सु
झा यामळ
ु े याबाबतची पढु ील नमनू े िनवडणे, कमिशअल बीड उघडणे, चचा-वाटाघाटी करणे व मा. यव थापन
सिमतीची अिं तम मा यता घेणे वगैरे कायवाही आचारसंिहता संपलेनंतर करणेचे ठरले होते. यास अनसु न
तांि क िनिवदेम ये पा ठरले या िनिवदाधारकांनी सादर के लेले गह, तांदळ
ु , साखर, व हरभरा दाळीचे नमनु े
त ांकडून िदनांक २१.०५.२०१९ रोजी िनवड यात आले आहेत. तसेच िद.३०.०५.२०१९ रोजीचे खरे दी
सिमतीचे सभेत कमिशअल बीड उघड यात आले आहेत.
मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांना हरबरा दाळ व खादय तेलाम ये यांचे दर यनू तम अस याचे
व मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे सभेत चचा व वाटाघाटीसाठी करणेसाठी उपि थत राहणेबाबत
यांना िद.४/६/२०१९ रोजी दरू वनीवर कळिव यात आले होते. तथािप ते चचा वाटाघाटीस अनपु ि थत होते.
मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश यांचे हरभरा दाळीसाठीचे ती ि वंटल दर त ानं ी िनवडलेले हरभरा
दाळीचे नमु यांम ये इतर िनिवदाधारकांपे ा ४ ही वाटरम ये यनू तम आहेत. यामळ
ु े मे.अिमतकुमार ेिडंग
कंपनी, बाश यांना इकडील जा.नं.एसएसएसटी/वशी-खरे दी/८३४/२०१९ िद.११/६/२०१९ रोजीचा परु वठा
आदेश ई-मेल ारे दे यात आला होता.
तथािप, मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश यानं ी िद.११ जनू , २०१९ रा ौ ९.४२ वाजता
खालील माणे ई-मेल ारे कळिवले आहे.
We have learnt about allotment of Tender to us by going through attached Work
Order sent through this email.
However, you are hereby informed that, in view of unexpected unforeseen
financial difficulties which our firm is going through at present and considering the terms
and conditions mentioned in the Work Order, it would be difficult for us to enter into any
agreement.
सं थान या िकराणा माल व इतर अनषु िं गक सािह याचे वािषक ई-िनिवदेम ये थमच मे.अिमतकुमार
ेड ग कंपनी, बाश यानं ी हरभरा दाळ परु िवणेस असमथता दशिवली आहे. यामळ
ु े हरबराडाळ खरे दीसाठी फे र
ई-िनिवदा ि या करावी लागली आहे. तसेच हरबराडाळ ३०० ि वंटल तातडीने दरप कातील यनु तम दरधारक
मे.जयिहदं िकराणा टोअस, नािशक यांचेकडून ती ि वंटल .५,३३९/- दराने खरे दी करावी लागली असनू
याकामी .१६,०१,७००/- खच आला आहे. यास काय तर मा यता िमळावी िह िवनतं ी. तसेच हरबराडाळ
खरे दी साठीची िनिवदा ि या अिं तम होईपयत आव यक असणारी हरबराडाळ स याचे दरप का ारे खरे दी
कर यात येणा-या दराने मे.जयिहंद िकराणा टोअस,नािशक हे तयार अस यास यांचेकडून अथवा दरप का ारे
खरे दी करावी लागेल.
मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांनी हरबराडाळ व खादयतेलाचा परु वठा न के लयामळ
ु े सं थानला
ई-िनिवदा ि येसाठी येणा-या खचाची भरपाई याचं क
े डून सं थानला िमळावी हणनू सं थान अॅड हके ट या
स याने याबाबतीत उिचत कारवाई करावी असे मत आहे.
मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांनी सधु ा रत खरे दी िनयमावलीतील MSME योजनेचा फायदा
घेऊन हरबराडाळ व खादयतेल खरे दीची सं थानची ई-िनिवदा भरली होती. यामळ
ु े यांना िनिवदा फ व बयाणा
र म भरावी लागली नाही. यांची बयाणा र कम सं थानकडे जमा नस यामळ
ु े हरबराडाळ व खादयतेल
परु िवणेस यांनी ऐनवेळी नकार िद यामळ
ु े सं थानला फे र ई-िनिवदा ि या राबवावी लागली तसेच हरबराडाळ
खरे दीसाठी दरप के मागवनु खरे दी करावी लागली. यापढु े अशा कार या घटना घडू नये व यामळ
ु े सं थान या
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कामाची अडचण होऊ नये हणनू MSME हणनू सु म व लघ,ु म यम उदयोग िवकास अिधिनयम २००६
उ पादक हणनू न दणीकृ त असले या उदयोगांना िनिवदा शु क व बयाणा र कम भर यापासनू सटु देऊ नये असे
मत आहे.
तरी,
१. मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांनी हरबराडाळ व खादयतेलाचा परु वठा न के याने सं थान अॅड हके ट
यां या स याने यांचेवर कारवाई करणेस,
२. सु म व लघ,ु म यम उदयोग िवकास अिधिनयम २००६ उ पादक हणनू न दणीकृ त असले या उदयोगांना
यापुढे सं थान या ई-िनिवदेसाठी आकार यात येणारे िनिवदा शु क व बयाणा र कम भर यापासनू सटू न देणसे ,
३. तातडीचे दरप का ारे के ले या ३०० ि वंटल हरबराडाळ खरेदीस व याकामी आलेले र म
.१६,०१,७००/- मा चे खचास काय तर मा यता िमळणेस,
४. हरबराडाळ खरे दीची ई-िनिवदा ि या होईपयत आव यक असणारी हरबराडाळ स याचे दरप कातील
यनु तम दरधारक मे.जयिहदं िकराणा टोअस, नािशक हे तयार अस यास याचं ेकडून दरप का ारे खरे दी के ले या
दराने व तयार नस यास पु हा दरप का ारे हरबराडाळ खरे दी करणेस,
वरील अ.नं.१ ते ४ बाब बाबत िनणय होणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
िनणयाथ सादर.
िनणय .३५८ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश यांनी हरबराडाळ परु वठा कर यास नकार
िद याने तातडीने दरप का दारे कर यात आले या ३०० ि वंटल हरबराडाळ खरे दीस व याकामी आले या
र कम .१६,०१,७००/-मा चे खचास काय र मा यता दे यात आली. तसेच तातडीने हरबराडाळ खरे दी कामी
आले या वाढीव खचाची र कम मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश यांचेकडून वसल
ु कर यात येऊन यांचे नाव
काळया यादीत टाक यात यावे, तसेच MSME अतं गत िनघणा या टु ी बाबत सिव तर तपासणी क न ताव
मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.
हरबराडाळ खरे दीकामी फे र ई-िनिवदा ि या राबिव यास मा यता दे यात आली. तसेच सदरची
ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत आव यक असणारी हरबराडाळ स याचे दरप कातील यनु तम दरधारक
मे.जयिहदं िकराणा टोअस, नािशक यांचेकडून खरे दी कर यास तसेच ते परु वठा कर यास तयार नस यास
दरप का दारे खरे दी कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१६
अ न सरु ा व मानके कायदा २००६ अतं गत अ न सरु ा अिधकारी यांनी के ले या तपासणी अहवालाचं े
मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांना िदलेले नोटीस व खल
ु ासाबाबत.
तावसहा यक आयु त, अ न व औषध शासन, अहमदनगर यानं ी जा.नं.असमु ाका/२७०/१९/३
िद.२७.०५.२०१९ चे प ा वये सं थानला खालील माणे कळिवले होते.
उपरो त िवषयां या अनषु ंगे आपणास कळिव यात येते क , िद.०१.०४.२०१९ रोजी लाडु िनिमती
िवभागातून देशी तूप (सबु ाग ॅ ड-अॅगमाक) व लाडु या अ न पदाथाचा नमनु ा तपासणीसाठी घे यात आला
होता. देशी तुपाचा नमनु ा कमी तीची (भेसळयु त) आढळुन आलेला आहे. सदर नमु याम ये Baudouin test
Positive आलेली असनु Reishart value कमीत कमी २८ आव यक असताना २५.४ आढळुन आलेली
आहे. याव न सदर देशी तुपात इतर पदाथाची भेसळ क न देशी तपू तयार के याचे थम दशनी आढळुन येत
आहे.
सदर बाब आरो या या टीकोनातून गंभीर असनु सदं भ मांक २ दारे सदर िवशलेषण अहवाल
आपले संबंिधत िवभागास पाठिव यात आलेले आहे. याची त या प ासोबत आपलेकडे पाठिव यात येत
आहे.
सदर प ावर “संबंिधतांना नोटीसा काढा” असे िनदश होते. यास अनसु न शु द तपू परु वठादार मे. हीएसपी
डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांना खालील माणे नोटीस िद.०५.०६.२०१९ रोजी दे यात आली होती.
Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi has given you the supply orders to supply
2,150 quintal pure cow Ghee per quarter, as referred above for two quarters of the year
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2019. You have supplied the ghee from time to time as per our requirement. The supply
period of the second quarter will be ending on 30th June, 2019.
The Food Supply Inspector, FDA, Ahmednagar had collected the ghee sample on
01.04.2019 from our Ladu Nirmiti Department.
Now the Assistant Commissioner, FDA, Ahmednagar has informed us vide his
letter dtd.27.05.2019 along with Lab Report, stating that the Ghee sample taken from
Sansthan has prima facie found of low quality and adulterated.
The Lab Report of the ghee sample for the Baudouin test is Positive and Reishart
Value is 25.4 instead of 28. Both the tests were crossed FSSAI Norms and very harmful to
the human being.
In this regard, we call your explanation for the reasons thereof within 7 days from
the date of receipt of this notice.
सदर नोटीसीस अनसु न हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांनी िद.१३.०६.२०१९ रोजीचे
प ाने खालील माणे यांचा खल
ु ासा सादर के ला आहे.
We have also received the letter of Assistant Commissioner, FDA Ahmednagr
Dt.31.05.2019 Through email and we have replied promptly on 03.06.2019 a copy of the
same attached herewith for your perusal. We are very much sure about our quality of ghee,
there might be error in judgment in carrying out Analysis by Food Analyst, so we have
challenged the analysis of Food Analyst Aurangabad and deposited the fee of Rs.5750/for further analysis of said sample at higher laboratory i.e Referral Food
Laboratory,CFTRI, Mysore with the permission of Assistant Commissioner, FDa,
Ahmednagar. A copy of the same attachend for your kind perusal.
The NABL accredited analysis report of Gujarat laboratory for the said batch noBPI05310A of the ghee supplied by us is also attached herewith along with test report of
our laboratory.
वरील माणे मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांनी लेखी खल
ु ासा सादर के ला आहे.
यासोबत गजु रात लॅबोरे टरी या NABL लॅबचा व यांचे इनहाऊस लॅबचा रपोट जोडला आहे. तसेच फुड
इन पे टर या लॅब रपोट या िव द यांनी अपील दाखल के ले आहे. या प ाची त जोडली आहे. तसेच
हैसरु लॅबचे िफसाठी .५,७५०/- िड.िड ची तही सोबत जोडली आहे.
सन २०१९ ची शु द तपू खरे दीची व तुि थती खालील माणेसं थानकडून सन २०१९ या वषासाठी ४ वाटरचे ४ ई-िनिवदा वतं क न ई-िनिवदा ि या
राबिव यात आली होती. याम ये ४ वाटरम ये यनु तम असणारे मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, यांना थम
जानेवारी २०१९ या एक मािह यासाठी ७५० ि वंटल गाईचे तूप परु िवणेबाबत परु वठा आदेश दे यात आला
होता. यानंतर िद.०३.०१.२०१९ ते ०४.०१.२०१९ या कालावधीत सं थानचे यव थापन सिमतीचे
मा.उपा य , मा.उपिज हािधकारी, मा.उप कायकारी अिधकारी तथा मु य लेखािधकारी, अ न व औषध
शासन िवभागाचे नािशक येथील २ अ न सरु ा अिधकारी व .अिध क,खरे दी यांनी मे. हीएसपी डेअरी
इडं ीज, अहमदाबाद याचं े उमरगांव येथील लॅ टला िद.०४.०१.२०१९ रोजी Vendor Audit साठी भेट िदली
होती. सदर भेटीचे दोनही अहवाल सकारा मक होते. सदर दोनही अहवाल न द घे यासाठी मा. यव थापन
सिमतीचे िद.०८.०१.२०१९ चे सभेत सादर कर यात आले होते. यावर िद.०८.०१.२०१९ चे सभेत
खालील माणे िनणय झालेला आहे.
िनणय ं .१९- यावर सिव तर चचा होऊन, मा.उपा य , उपिज हािधकारी, उपकायकारी अिधकारी,
.अिध क, खरे दी िवभाग, तसेच मा.सह आयु त (अ न), मु यालय, अ न औषध शासन, महारा रा य,मंबु ई
यांचे ादेिशक कायालय, नािशक येथील अ न सरु ा अिधकारी ी िदलीप सोनवणे व ी. मोद पाटील यांनी
मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांचे शु द तूप ोसेिसगं लॅ टची तपासणी व पाहणी क न िदले या
अहवालाचे अवलोकन क न याची न द घे यात आली. तसेच मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांना
िनिवदेतील अटी शत नसु ार परु वठा आदेश दे यास मा यता दे यात आली.
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वरील िनणयानसु ार फे वु ारी ते माच-२०१९ या दोन मिह यासाठी परु वठा आदेश दे यात आला होता.
यानतं र एि ल ते जनू -२०१९ या तीमाहीकरीता परु वठा आदेश दे यात आलेला आहे.
अ न सरु ा अिधकारी यानं ा सं थान या लाडू िनिमती िवभागाने VPI05310A या बॅचचे सॅ पल िदले
होते. सदर बॅचचे तपू सं थानला िद.२७.०२.२०१९ रोजी परु िवले होते. सदर बॅचचे तपू सं थानकडून चार
योगशाळेत तपास यात आले होते. याम ये CFTRI, Mysore, अ वमेध लॅब,नािशक, सं थान लॅब व िज हा
आरो य योगशाळा, नािशक या चार लॅबम ये तपासणीसाठी पाठिव यात आले होते. सदर चारही योगशाळे चे
रपोट FSSAI Norms माणे आहेत. सदर चारही लॅब रपोट या झेरॉ स ती यासोबत आपले अवलोकनाथ
सादर के या आहेत.
लाडू िनिमती िवभागाकडे लाडू/शु द तूपा या संदभात काही त ारी आहेत का? याची मािहती घेतली
असता लाडू िवभागाकडे लेखी अथवा त डी त ारी ा त झाले या नाहीत. अशी मािहती िमळाली आहे.
वरील व तिु थती सहा यक आयु त, अ न, अहमदनगर यांना, यांनी पाठिवलेले िद.२७.०५.२०१९ चे प ाचे
अनषु ंगाने कळिव यात आ या आहेत.
तसेच सदर बॅचचे सॅ पलची पु हा तपासणी कर याचे िनदश िद.२१/६/२०१९ रोजी िमळाले होते.
या माणे सदर शु द तपू ाचे सॅ पल रजनल अॅगमाक लॅबोरे टरी, मंबु ई या क शासना या योगशाळे ला
तपासणीसाठी िद.२४/६/२०१९ रोजी पाठिवले आहे. याबाबत िद.२७.०६.२०१९ रोजी सदर लॅब रपोटबाबत
पाठपरु ावा के ला असता यांनी िद.०५.०७.२०१९ पयत हा रपोट तयार होईल असे सांिगतले आहे.
मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज,अहमदाबाद यानं ी जानेवारी २०१९ पासनू आतापयत सं थानला
परु िवले या शु द तपू ाचे लॅब रपाटचे तपासणीचा गोषवारा खालील माणेलॅबला
एकुण Conform आलेले Conform नसलेले येणे बाक लॅब रपोट
पाठिवलेले सॅ पल एकुण लॅब रपोट
एकुण लॅब रपोट
५६
४८
१
७
वरील लॅब रपोटम ये CFTRI, Mysore या लॅबचे आतापयत ा त झालेले सव रपोटस Conform
आलेले आहेत.
िवभागाचा अिभ ाय- वरील माणे सदर करणाची व तिु थती िवचारात घेता या बॅचचे तपू ा या
बाबतीत सहा यक आयु त,अहमदनगर यांनी अहवाल िदला आहे या बॅचचे सॅ पल सं थानकडून CFTRI,
Mysore, अ वमेध लॅब,नािशक, सं थान लॅब व िज हा आरो य योगशाळा, नािशक या चार लॅबम ये
तपासणीसाठी पाठिव यात आले होते. सदर चारही योगशाळेचे रपोट FSSAI Norms माणे आहेत. तसेच
सदर तूपाचा सं थान या लाडू िवभागाम ये वापर होऊन ते सपं ले आहे. लाडू िनिमती िवभागाकडे याबाबत लेखी
अथवा त डी कुठ याही त ारी ा त झाले या नाहीत. याम ये अ न औषध शासना या लॅब रपोट िव द
संबंिधत परु वठादार मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज,अहमदाबाद यांनी अपील दाखल के ले आहे व हे सॅ पल
CFTRI, Mysore या लॅबलाच पाठिव यात येणार अस याचे कळिवले आहे. या सव बाब चा िवचार हावा
असे मत आहे.
सदर करणाची व तुि थती मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर अवलोकनाथ व पढु ील िनणयाथ सादर.
िनणय .३५९ यावर सिव तर चचा होऊन, ततु करणी उपरो
तावात नमदु व तुि थतीचे अवलोकन क न याबाबत
मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज,अहमदाबाद यांना तािकद दे यात यावी,असे ठरले.
(कायवाही- खरे दी िवभाग )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१७
मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांचे लंिबत िबले व शु द तुप उपल धतेबाबत.
तावखरे दी िवभागाकडील िद.२९.०५.२०१९ चे िटपणी अ वये मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद
यांना जल
ु ै २०१९ ते स टबर २०१९ या कालावधीसाठी २,१५० ि वंटल गाईचे शु द तूप खरे दीसाठी परु वठा
आदेश सादर कर यात आला होता.
तथािप दर यानचे कालावधीत सहा यक आयु त, अहमदनगर यानं ी मे. हीएसपी डेअरी,इडं ीज,
अहमदाबाद यांचे शु द तूप बॅच ं . VPI05310A बाबत प व लॅब रपोट पाठिव यामळ
ु े त डी सचु नेनसु ार सदर
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परु वठा आदेश फाईल लिं बत ठे व यात येऊन मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यानं ा नोटीस दे याचे
िनदश होते. यानसु ार मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांना नोटीस दे यात आली होती. यांनी के लेला
खल
ु ासा खरे दी िवभागाकडील िद.१८.०६.२०१९ चे िटपणीनसु र सादर कर यात आला होता. यावर मे. हीएसपी
डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद याच
ं े शु द तपू ाचे सॅ पल पु हा तपास यासाठी पाठिवणेचे िनदश झाले आहेत.
या माणे रजनल अॅगमाक लॅब, मंबु ई या क शासना या लॅबचा सदर VPI05310A बॅचचे शु द तूपाचे सॅ पल
तपासणी िद.२४.०६.२०१९ रोजी पाठिवलेला आहे.
स या भांडार िवभागाकडे गाईचे शु द तूप ३७७ ि वंटल साठा आहे. भांडार िवभागाची जुन २०१९ ची
मागणी १००० ि वंटल आहे. तर मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांचेकडून ३०.०६.२०१९ पयतचे
परु वठा आदेशातील ६५० ि वंटल तूप येणे बाक आहे. तसेच माहे जल
ु ै २०१९ मिह याची भांडार िवभागाची
मागणी ९०० ि वंटल आहे. तथािप जुलै ते स टबर २०१९ या कालावधीचा पुरवठा आदेश देणचे ा ताव वरील
FDA ची नोटीस आ यामळ
ु े लंिबत आहे.
िद.२५.०६.२०१९ रोजी मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांना तपू ाचे पढु ील परु वठयाबाबत
फोन के ला असता, यांनी सं थानकडून यांचे बीलाची मोठी र कम ब-याच िदवसापासनू िमळाली नस याची
सांिगतले आहे व सदर र कम िमळा यास पढु ील परु वठा सरु ळीतपणे करता येईल असे कळिवले आहे. तसेच
पेमट िमळणेबाबत यांनी मेल के याचेही सांिगतले होते.
मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांनी िद.२४.०६.२०१९ रोजी खालील माणे मेल के ला
आहे.
After continued follow up our payment is still pending from invoice u/19-20/060
to 64 GUMG/19-20/072 to 75 dtd.21st May, 2019 onwards against subag agmark cow ghee
15 kg tin supply.
Regarding this, here we are let you know that we have to paid amount to farmers
against milk purchase, as on today situation we are facing problems for making payment to
farmers, We are managing best from our side and doing continue supply of Sansthan, so
here request you to please release due payment on urgent basis, so we can go forward
smoothly.
Please find the attached ledger with bill details. Here we request you to please
release due payment as earliest.
We hope you will consider our request and looking forward for your kind Cooperation.
लेखाशाखा रोखपाल िवभागाकडे मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद याच
ं ी बीले काही लिं बत
आहेत का याची मािहती घेतली असता यांनी खालील माणे बीले लिं बत अस याचे सांिगतले आहे.
अ.नं

१
२

बील नं
६०,६१,६३,६४
७२,७३,७४,७५
एकुण र कम-

र कम पये
८१,९०,०००/८१,९०,०००/१,६३,८०,०००/-

बॅच नंबर
VPI1231OA
VIP1471OA

तसेच खरे दी िवभगाकडून िद.२२.०६.२०१९ रोजी बील नं.९३,९४,९५,९६ बॅच नंबर-VPI1621OA
िद.१४.०६.२०१९ .८१,९०,०००/- ची बीले लेखाशाखेकडे पाठिवली आहेत. हणजेच मे. हीएसपी डेअरी
इडं ीज, अहमदाबाद यांची एकुण र कम .२,४५,७०,०००/- सं थानकडून आदा होणे बाक आहे.
लेखाशाखेकडे लंिबत असले या बीलातील शु द तूपाचा पुणत: वापर होऊन तो साठा संपलेला
आहे. तसेच सदर दोनही बॅचचे CFTRI लॅब वगळता सव रपोट FSSAI Norms माणे Conform आहेत. तर
CFTRI लॅबचे वरील दोन बॅचचे लॅब रपोट येणे बाक आहेत.
मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज,अहमदाबाद यानं ी जानेवारी २०१९ पासनू आतापयत सं थानला
परु िवले या शु द तपू ाचे लॅब तपासणीचे रपोटचे गोषवारा खालील माणे-
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लॅबला एकुण
पाठिवलेले सॅ पल
५६

Conform आलेले
एकुण लॅब रपोट
४९

Conform नसलेले
एकुण लॅब रपोट
१

येणे बाक
लॅब रपोट
६

वरील लॅब रपोटम ये CFTRI, Mysore या लॅबला आतापयत १४ सॅ पल पाठिव यात आले होते.
यापैक ा त झालेले ०९ रपोटस Conform आलेले आहेत व ०५ रपोट येणे बाक आहेत. याचा भांडार
िवभागाकडील त ता अवलोकनाथ सादर के लेला आहे.
मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज,अहमदाबाद यांचे शु द तूपाबाबत सहा यक आयु त,अ न अहमदनगर
यांनी िदले या नोटीस-खल
ु ासाबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े वतं तावही सादर कर यात आलेला
आहे.
स या सं थानकडे असलेला शु द तूपाचा साठा अदं ाजे १५ िदवस हणजेच साधारण
िद.१०/०७/२०१९ पयत परु ेल असा अदं ाज आहे.
यामळ
ु े मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज,अहमदाबाद यांना जल
ु ै ते स टबर २०१९ या कालावधीचा परु वठा
आदेश देणेबाबत िनणय होणे गरजेचे आहे. परु वठा आदेश दयावयाचा नस यास तातडीने शु द तूप
उपल धतेबाबत पयायी यव था करावी लागेल.
तसेच पढु ील कालावधीसाठी परु वठा आदेश दयावा अगर कसे? याबाबत िनणय होणे गरजेचे आहे.
पढु ील परु वठा आदेश दयावयाचा नस यास दरप का ारे तातडीने शु द तूप खरे दीची ि या क न तपू ाची खरे दी
करावी लागेल.
िवभागाचा अिभ ाय- वरील माणे सदर करणाची व तिु थती िवचारात घेता या बॅचचे तूपा या
बाबतीत सह यक आयु त,अहमदनगर यानं ी अहवाल िदला आहे या बॅचचे सॅ पल सं थानकडून CFTRI,
Mysore, अ वमेध लॅब,नािशक, सं थान लॅब व िज हा आरो य योगशाळा, नािशक या चार लॅबम ये
तपासणीसाठी पाठिव यात आले होते. सदर चारही योगशाळेचे रपोट FSSAI Norms माणे आहेत. तसेच
सदर तपू ाचा सं थान या लाडू िवभागाम ये वापर होऊन ते सपं ले आहे. लाडू िनिमती िवभागाकडे याबाबत लेखी
अथवा त डी कुठ याही त ारी ा त झाले या नाहीत. याम ये अ न औषध शासना या लॅब रपोट िव द
सबं िं धत परु वठादार मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज,अहमदाबाद यानं ी अपील दाखल के ले आहे व हे सॅ पल
CFTRI, Mysore या लॅबलाच पाठिव यात येणार अस याचे कळिवले आहे. मे. हीएसपी डेअरी
इडं ीज,अहमदाबाद यांनी परु िवलेले बॅचचे सं थानकडे चार लॅबचे Conform रपोट असताना, पु हा शु द तपू
खरे दीकामी दरप के /ई-िनिवदा मागिव यास स या या दरापे ा जा त दराने सं थानला शु द तूप खरे दी करावे
लाग याची श याता नाकारता येत नाही. या सव बाब चा िवचार हावा असे मत आहे.
तरी,
१. मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांचे लंिबत बीलाबाबत ( .२,४५,७०,०००/-).
२. जुलै ते स टबर या कालावधीतील शु द तूपासाठी मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज,अहमदाबाद यांना परु वठा
आदेश दयावा अगर कसे?
वरील १ ते २ बाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .३६० यावर सिव तर चचा होऊन, मे. हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांचे लंिबत बीलाची र म
.२,४५,७०,०००/-मा यांना आदा कर यात येऊन माहे जल
ु ै ते स टबर-२०१९ या कालावधीतील शु द
तूपासाठी यांना परु वठा आदेश दे यात यावा,असे ठरले.
(कायवाही- खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१८
अित र तांदळ
ु खरे दी अहवाल.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे सभेत मा. यव थापन सिमतीचे सद य अॅड.मोहन
जयकर यांनी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८.०४.२०१७ रोजीचे सभेत मागील िद.२७.०३.२०१७ रोजीचे सभेत
इितवृ त वाचनू कायम करतांना िनणय ं .२५३ म ये दु ती होऊन याम ये अित र त तांदळ
ु खरे दी के ला िकंवा
कसे? याबाबत चौकशी क न अहवाल सादर करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे सद य अॅड. ी.मोहन जयकर,
ी. भाऊसाहेब वाकचौरे व ी.सिचन तांबे यांची सिमती नेम यात आली होती. यानसु ार सदर सिमती या वतीने
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सिमती सद य अॅड.मोहन जयकर यांनी िद.०६.०६.२०१९ या यव थापन सिमती या सभेत बदं पािकटात
अहवाल सादर के ला. सदर अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे पढु ील बैठक त ठे व यात यावा असा िनणय
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे सभेत िनणय ं .३०८ अ वये झाला आहे. यास अनसु न सदर
अहवालाची त यासोबत सादर के ली आहे.
सदरचा अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेत अवलोकनाथ सिवनय सादर.
िनणय .३६१ यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी सिमती सद य मा.अॅड.मोहन जयकर यांनी सादर के ले या
अहवालाचे अवलोकन क न याची न द घे यात आली.
(कायवाही-खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१९
माहे जानेवारी-२०१९ ते माच-२०१९ या कालावधीम ये ा झाले या शु द तुप व खा तेलाचे
योगशाळेमाफत करणेत आले या तपास यांचे अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद. ०८.१०.२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय . ८०० अनवये
् “यापढु े
मोतीचरु लाडु साद िनम ती करीता खरे दी करणेत येत असले या गावरान तुपाचे येक नमु याची तपासणी
अ वमेध इिं जनीअस अॅ ड क सलटंटस नािसक, या NABL मा यता ा त योगशाळे कडुन क न घे यात यावी”,
असे ठरलेले आहे.
खरे दी िवभागाचे िद.१४.०७.२०१७ रोजीचे िटपणीवरील िनदशानसु ार सं थानला ा त होणा-या गाईचे
शु तुप व खा तेलाची तपासणी रा य/ क शासना या योगशाळे मधनू क न घेणबे ाबत िनदश आहेत.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ६३७ अ वये “सं थानसाठी
िकराणा माल अथवा इतर या सािह यां या नमु यांची लॅब तपासणी कर यात येते अशा लॅब तपास यांचा
अहवाल सभेसमोर सादर कर यात यावा”, असे ठरलेले आहे.
वरील नमदु िनणया माणे, गाईचे शु तुपाचे स याचे परु वठादार ही. एस. पी. डेअरी इडं ीज,
ऊमरगांव, गजु रात, यांचेकडून सं थानला ा त होणा-या शु तूपाची तपासणी सं थानचे योगशाळे सह अ वमेध
इिं जनीअस अॅ ड क सलटंटस, नािसक,(एन.ए.बी.एल. योगशाळा), िज हा आरो य योगशाळा (रा य
शासक य योगशाळा) व क ीय खा ो ोिगक अनसु धं ान सं थान, मैसरू , (क शासन म यवत योगशाळा)
यांचेकडून करणेत येत आहे. तसेच खा तेलाची तपासणी सं थानचे योगशाळे सह रा य शासक य
योगशाळे कडून करणेत येत आहे.
वरील िनणयानसु ार सं थानला माहे जानेवारी २०१९ ते माच २०१९ या कालावधीम ये ा त झाले या
शु तपु व खा तेलाचे िविवध योगशाळमाफत करणेत आले या तपास यांचे अहवाल तपिशलवार
प रिश ठासह यासोबत सादर के ले आहेत. याम ये
ही.एस.पी. डेअरी इडं ीज, ऊमरगांव, याच
ं े शु तपू ाचे बॅच न.ं VPI10381OA/ Dtd.07.02.2019
चे नमनु े लॅब तपासणीसाठी १) ादेिशक आरो य योगशाळा, औरंगाबाद, २) सं थानची अतं गत योगशाळा,
३) अ वमेध इिं जनीअस अॅ ड क सलटंटस, नािसक, (NABL Lab) व ४) क ीय खा ो ोिगक अनसु ंधान
सं थान, मैसरू , (क शासन म यवत योगशाळा) या चार योगशाळकडे पाठिवणेत आलेले होते, यापैक
सं थानची अतं गत योगशाळा, अ वमेध इिं जनीअस अॅ ड क सलटंटस, नािसक, व क ीय खा ो ोिगक
अनसु ंधान सं थान, मैसरू , या ितनही योगशाळचे तपासणी अहवालाम ये उपरो त गाईचे शु तुपाचे नमनु े अ न
सरु ा व मानके कायदा २००६, (िनयम व िनयमन २०११) नसु ार खा यास यो य (conform) अस याचे नमदु
के लेले आहे. तर ादेिशक आरो य योगशाळा, औरंगाबाद, यांचे तपासणी अहवालाम ये “The Above
Submitted Sample does not conforms to the standards of Ghee as per Food Safety
standards (Food Products & Food Additives) Regulations 2011.” असे नमदू के लेले आहे.
उव रत सव योगशाळचे तपासणी अहवालाम ये शु तपू ाचे सव नमनु े अ न सरु ा व मानके कायदा
२००६, (िनयम व िनयमन २०११) नसु ार खा यास यो य (conform) अस याचे नमदु के लेले आहे.
खा तेलाचे सव योगशाळकडील तपासणी अहवालांम ये ते अ न सरु ा व मानके कायदा २००६,
(िनयम व िनयमन २०११) नसु ार conform अस याचे नमदु आहे.
भांडार िवभागातनू उपरो त प रिश ठातील नमदु सव बॅचचे शु तुप व खा तेलाचा साठा िवनात ार
संपलेला आहे.
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तरी वरील माणे तपासणी अहवाला या झेरॉ स ती (पा.न.ं १ ते ३७ ) व िद.२५.०६.२०१९ रोजीचे
तपिशलवार प रिश ठ (पा.न.ं १ ते ७) यासोबत सादर के लेले आहे, ते मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .३६२ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे जानेवारी-२०१९ ते माच-२०१९ या कालावधीम ये ा झाले या शु द तपु व
खा तेलाचे योगशाळेमाफत करणेत आले या तपास याच
ं े अहवालाचे अवलोकन क न याची न द घे यात
आली.
(कायवाही- भांडार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२०
अिखल भारतीय कुम ीय महासभा, मंबु ई यांचे िद.१३.१२.२०१९ व िद.१५.१२.२०१९ रोजी होणा या
अिधवेशनासाठी साईआ म भ िनवास िवभागातील खो या आर णाबाबत.
तावअिधिनयमः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “
भ तानं ा मंिदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धिमक सेवा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी व
सिु वधा परु िवणे.” व (२) पोट-कलम (१) (ख) “ भ तांना राह याक रता व वापर कर याक रता िव ामगृहे बांधणे
व याची देखभाल करणे.”
मा. यव थापन सिमती ठरावः- िनरंक.
तािवकः- िद.१२/०६/२०१९ व िद.१५/०६/२०१९ रोजी या प ा वये राजिष छ पती शाह महाराज
को हापरू , राजे सयाजीराव गायकवाड, देवास-नरे श खासेराव पवार, डॉ पंजाबराव देशमख
ु , मा.यशवंतराव च हाण
मा. नर ितडके , मा.वसतं दादा पाटील, IG ी मह िसगं गंगवार आिण मा. ीमती बकुल पटेल इ याद नी संपणू
देशात कायरत असले या कुम , कुणबी, मराठा, पाटील, देशमख
ु , 96-कुळी व यां या उपजाती यांना एकि त
कर या या िवशाल टीकोनातून सामािजक कायाची चळवळ सु के ली आहे.
दरवष देशातील 23 रा यापैक येक रा यात अिधवेशन संप न होतात. मागील वष माहे स टबर
म ये हेच अिधवेशन राज थान येथील झालावार येथे संप न झाले. या संगी समाजबांधवांनी पढु ील अिधवेशन
साईनगर िशड येथे यावे अशी आ ही मागणी के ली आहे.
सं थे या वतीने आप या साई सं थानाला तीन वेळा भेटी देऊन िद.27 मे 2019 रोजी मा. रा ीय
अ य ी.एल.िप.पटेल. महासिचव, डॉ ही.एस.िनरंजन, कोष य मा.बी.एल.वमा व थािनक रा य
पदािधकारी यांनी आप याकडे उपल ध असले या व आ हाला आव यक असले या थािनक सिु वधापैक
थम ट यात िनवासासाठी उपल ध असले या Non-AC स, सं या 1100 (अकराशे) व सामािजक
काया या अिधवेशनासाठी आपलेकडे उपल ध असलेले खल
ु े सभागृह (पडोल) िद.13-14-15 िडसबर 2019
या कालावधीसाठी आरि त कर यास न िवनतं ी आहे. यासाठी येणारा खच आ ही आप या सं थानाकडे
आगाऊ जमा कर यास तयार आहेत.
तावः- उपरोक्त सदं भ य प ात, शु वार िद.१३/१२/२०१९ ते रिववार िद.१५/१२/२०१९ अखेर
तीन िदवसांसाठी सदर काय मात सहभागी होणा-या य त साठी ११०० नॉनएसी खो या सशु क देणबे ाबत
िवनंती के ली असनु यानसु ार खो या उपल ध क न िद यास होणारा सेवा आकाराचा तपशील पढु ील माणे
आहे.
खोली
आरि त
सेवाआकार (२४ तासांकरीता) एक िदवसाचा दोन िदवसाचा
कार
खो या
(०५ य त साठी)
सेवा आकार
सेवा आकार
NAC
११००
३००
३,३०,०००/६,६०,०००/अ री-सहा लाख साठ हजार पये मा .
िवभागाचे प ट मत/अिभ ायः- तािवत मागणी माणे साईआ म भ तिनवास िवभागात यापवु
िविवध काय मांसाठी खो या दे यात आले या असनु , सदर संघटनेने अिधवेशनासाठी येणा-या य त साठी
११०० खो यांसह खल
ु े सभागृह (पडोल) हणजेच शता दीमंडपाची मागणी के ली आहे.
मा. यव थापन सिमती सभे या िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िवषय .५२ िनणय .२२४
अ वये साईआ म भ तिनवास िवभागातील टे साईल फॅ ीक शेड (शता दी मडं प) कोण-कोण या काय मांसाठी
उपल ध क न देता येईल व यासाठी आकार यात येणारे शु क याबाबत वतं िनयमावली तयार कर यात
आलेली असनु यातील अ.नं १ अ वये “साईआ म भ तिनवास िवभागातील शता दीमडं प फ त
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धािमक/सां कृ तीक काय मांसाठी िनयमा माणे सेवाआकार घेऊन देता येईल. तसेच सदरील मडं पाम ये ल न
समारंभ, सामािजक, राजिकय व अनषु गं ीक काय मासाठी परवानगी िदली जाणार नाही.” असे नमदु आहे.
दरवष माहे िडसबरम ये नाताळ उ सवािनिम त साईभ ताचं ी मोठ्या माणात गद होत असते तसेच,
सदरचा काय म सामािजक अस याने शता दी मडं पाम ये अिधवेशन आयोजनास परवानगी देता येणार
नस याने, यांनी मागणी के यानसु ार येणा-या य त ची फ त िनवास यव था करावयाची झा यास,
१)
सदर अिखल भारतीय कुम ीय महासभा, मंबु ई यांचेकडून ११०० खो यांचे दोन िदवसांसाठी
ित म ०५ य त या माणे .६,६०,०००/- (अ री-सहा लाख साठ हजार पये मा ) सेवा आकार घेणसे ,
२)
माहीती तं ान िवभागामाफत िद.१३/१२/२०१९ ते िद.१५/१२/२०१९ दोन िदवस ११०० खो यांचे
ऑनलाईन आर ण बंद क न आरि त करणेस,
३)
िद.१३/१२/२०१९ ते िद.१५/१२/२०१९ अखेर ११०० खो या िद यास यादर यान ऑनलाईन व
पॉट बुिकंगसाठी खो यांची मागणी करणा-या साईभ तांची मोठ्या माणात गैरसोय होणार अस याने सं थानचे
इतर िनवास थानाम ये िनवास यव था करता येईल.
४)
सदर सं थेस िद.१३/१२/२०१९ ते िद.१५/१२/२०१९ अखेर ११०० नॉनएसीखो या आरि त करणेत
आले असलेबाबत कळिवणेस.
उपरो त ०१ ते ०४ बाबीस मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमती सभेसमोर
िनणयाथ सादर.
िनणय .३६३ सदरचा ताव थिगत ठे व यात आला.
(कायवाही-साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२१
िशड शहर व सं थान प रसरातील ला टीक बंदीबाबत.
तावमहारा अिवघटनशील कचरा (िनयं ण) कायदा, २००६ अतं गत महारा शासना ारे ला टीक व
थमाकॉल इ यादी व तंपू ासनू बनिवले या अिवघटनशील व तंचु े उ पादन, वापर, िव , वाहतुक यांचे िनयमन
कर याकरीता िद.२३ माच २०१८ रोजी महारा ला टीक व थमाकॉल अिवषटनशील व तंचु े (उ पादन, वापर,
िव , वाहतूक, हाताळणी, साठवणक
ू ) अिधसचु ना २०१८ िस द कर यात आलेली आहे.
सदरचे अिधसचु नेतील महारा िवघटनशील व अिवघटनशील कचरा (िनयं ण) कायदा, २००६ या
कलम २ (एच) व कलम ४ चे उपकलम १ व २ अ वये दान कर यात आले या अिधकाराअतं गत सपं णु रा यात
िनयमन कर यात येत आहे. ला टीक पासनु बनिवले या िपश या (हॅ डल असले या व नसले या) तसेच
थमाकॉल पासनु बनिवले या व तु शासनाने वापरासाठी बदं ी घाल यात आलेली आहे.
शासनाचे अिधसचु नेनसु ार सं थानमाफत ला टीक बदं ीबाबत कायवाही सु कर यात आलेली असनु
सं थानमाफत िव कर यात येणारे साद पाक टे, अ नपाक टे याकरीता ला टीकचा वापर बदं कर यात
आलेला आहे. चे दशनासाठी येणारे भािवकांकडून मिं दराम ये ला टीक िपश यामं ये आणला जाणारा साद
व इतर सािह ा याकरीता वापर यात येणा या ला टीक िपश या वापरास बदं ी क न मिं दराचे व दशनरांगेचे
वेश ारावर ला टीक बंदीबाबत सचु ना फलक लाव यात आलेले आहेत. तसेच मंिदराचे वेश ारावर तपासणी
क न भािवकांकडील ला टीक िपश या काढुन घे यात येत आहे.
िद.२१/०६/२०१९ रोजी रा ौ. मा. ी रामदास कदम साहेब, पयावरण मं ी हे चे दशनासाठी आले
असता, मंिदर प रसराबाहेर तसेच ारकामाई मंिदर प रसराचे बाहेर साईभ ांकडे लॅ टीक िपश या आढळ या,
सबब ला टीक बदं ीबाबत कटा ाणे कायवाही होणेकामी मा. मं ी महोदय यांनी िनदश िदलेले होते.
तथापी ला टीक बंदी होऊनही काही माणात ला टीक िपश यांचा वापर िशड प रसरातील
दक
ु ानदारांकडून साद पॅक ग व वाहतुककामी कर यात येत अस याने, यापवू वेळोवेळी िशड नगरपचं यात यांना
प ाने ला टीक बंदीबाबत भावीपणे कायवाही होणेकामी मु यािधकारी, िशड नगरपंचायत, िशड यांना
उपरो सदं िभय . ४ व ५ चे प ा वये कळिव यात आलेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय:- उपरो सदरचे अिधसचु नेतील महारा िवघटनशील व अिवघटनशील कचरा
(िनयं ण) कायदा, २००६ या कलम २ (एच) व कलम ४ चे उपकलम १ व २ अ वये दान कर यात आले या
अिधकाराअतं गत संपणु रा यात िनयमन कर यात येत आहे. ला टीक पासनु बनिवले या िपश या (हॅ डल
असले या व नसले या) तसेच थमाकॉल पासनु बनिवले या व तु शासनाने वापरासाठी बंदी घाल यात आलेली
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अस याने, उपरो सदं िभय . ३ चे प रप का वये सं थानचे गेट . ०१,०२, ०३,०४ व ारकामाई मु य गेट
येथे सरु ार ाकामं ाफत तपासणी कर यात येऊन भािवकाक
ं डील ला टीक िपश या काढुन घे यात येतात.
तथापी मा. मं ी महोदय याच
ं े िनदशा वये व शासन अिधिनयमानसु ार ला टीक बदं ीबाबतची मािहती
भािवकां या मािहतीसाठी सं थानचे सक
ं े त थळावर कािशत करता येईल.
तसेच मंिदर प रसराबाहेरील साद, फुलहार व इतर दक
ु ानांम ये असले या ला टीक िपश या
ला टीक बंदीबाबतची कायवाही कायवाही कर याची बाब सं थानचे अ या र यात येत नस याने, मा.
िज हािधकारी, अहमदनगर व िशड नगरपचं ायत, िशड यांचेमाफत कायवाही होणेसाठी यांना कळिवता
येईल,असे न मत आहे.
ताव:तरी
१) मा. मं ी महोदय यांचे िनदशा वये व शासन अिधिनयमानसु ार ला टीक बंदीबाबतची मािहती सं थानचे संकेत
थळावर कािशत करणेस.
२) मंिदर प रसराबाहेरील साद, फुलहार व इतर दक
ु ानांम ये असले या ला टीक बंदीबाबतची कायवाही
कर याची बाब सं थानचे अ या र यात येत नस याने, मा. िज हािधकारी व िशड नगरपचं ायत, िशड
यांचमे ाफत दक
ु ानदारांवर कायवाही होणेसाठी.
सदरह िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढू े सादर करणेस मा यता िमळणेस िवनंती.
िनणय .३६४ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत साईभ ांना मोफत कापडी िपश या उपल ध क न दे यात या यात,
सं थान प रसरात ला टीक बंदीचे फलक सव भाषेत लाव यात यावेत, तसेच सं थान प रसराबाहेरील ला टीक
बंदीबाबत िशड नगरपचं ायत यांना कळिव यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-संर ण िवभाग )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२२
चे मंिदरात व दारकामाई येथे दशनासाठी, आरतीचे वेळी, पालखी/रथ िमरवणक
ू साठी तसेच थािनक
उ सवाचे काय माचे िठकाणी उपि थत असणा या थािनक ाम थ व साईभ ांसाठी िनयमावली तयार
करणेबाबत.
तावचेरथ / पालखी िमरवणक
ु बदं ोब तकामी सरं ण िवभागामाफत कायम व कं ाटी सरु ा र काचं ी
नेमणक
ु कर यात येत आहे. तथापी िदवसिदवस गु वारची पालखी िमरवणक
ु व मख
ु तीन उ सव व इतर
थानीक उ सवाचे रथ / पालखी िमरवणक
ु चे वेळी िशड ाम थांबरोबरच िशड पच
ं ोषीतील भािवकांची गद
वाढत चालली आहे. सदरची गद वर िनयं ण ठे व याचे काम कायम व कं ाटी सरु ा र कामं ाफत कर यात येत
आहे. तथापी िशड तील तसेच पच
ु समाधी मिं दरातनू
ं ोषीतील काही लोक फोटो व पादक
ं ी िमरवणक
ु ाच
िनघालेपासनु फोटो बरोबर जा याचा य न करतात. तसेच ारकामाई मिं दरात गे या नतं र आरती िमरवणक
ु नतं र
पालखी सोबत चावडीपयत जातात. चावडीम ये आरती झालेनतं र िमरवणक
ु सोबत पु हा समाधी मिं दराम ये
येतात. या सव िमरवणक
ु म ये काही ाम थ एकदा दशन झा यानंतर ही पु हा-पु हा चे फोटो, पादक
ु ा, सटका
िकंवा रथ/पालखीस हात लावनू दशन घे याचा य न करतात. यामळ
ु े पालखी िमरवणक
ू चे वेळी गद होऊन
पालखी पड याची दाट श यता असते. सरु ा र कानं ी ाम थांना अडिव यास सरु ार कां सोबत ाम थ वाद
घालतात, धमकावतात तसेच काही वेळेस पोलीस टेशन म ये त ार दाखल हो याचे कार झालेले आहेत.
तसेच सदर कारामळ
ु े इतर ाम थांना व साईभ ांना पालखीचे यव थीत दशन िमळत नस याने यांनी पालखी
भोवतालची गद कमी करणेबाबत मौखीक त ारी ा ा होतात.
मा. यव थापन सिमती िद.२०/११/२०१८चे सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं ०१ ी राज
सोपानराव जगताप, (िव तु पयवे क, .पाणी परु वठा िवभाग मख
ु (अितरी कायभार .अिध क मिं दर
िवभाग) यांचे िवरोधात िशड पोलीस टेशनला दाखल झाले या थम मािहती अहवाल व िनवेदनाबाबतचे
िवषयावर सिव तर चचा होऊन िनणय .७१४ अ वये चे मिं दरात व ारकामाई येथे दशनासाठी, आरतीचे
वेळी, पालखी िमरवणक
ू साठी तसेच सं थानचे उ सवाचे काय माचे िठकाणी उप थीत असणा या थािनक
ाम थवसाईभ ांसाठीिनयमावलीतयारक नमा. यव थापनसिमतीचेपढु ीलसभेम येमा यतेसाठीसादरकरावी,
असेठरले. तसेच पढु ील पालखीचे दर यान होणा या गद चे वेळी सरु ा यव था चोख ठे ऊन कोणताही अनिु चत
कार होणार नाही याची द ता यावी, असे ठरले.
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मा. यव थापन सिमतीचे िनदशानसु ार चे गु वारचे पालखी व इतर वेळी होणारी गद कमी
कर यासाठी व चे पादक
ु ा, सटका व फोटोचे पावी य राख यासाठी करावयाची िनयमावली खालील माणे
तयार करणेत आली आहे.
१.
या ाम थानं ा पालखीसाठी हजर रहावयाचे असेल यांनी ९.०० वाजेपवू च दशन घेऊन दारकामाईव
चावडी प रसरात बॅरीगेट गचे आत जाऊन बसावे. पालखीपवू १० िमिनटे कोणालाही पालखी मागातनू
समाधी मंिदरात दशनासाठी सोडले जाणार नाही. इतर साईभ तानं ी स याचे चलीत प दती माणे
बॅरीगेटचे बाहेर पालखी सोहळा पाहणेकामी बसावे.
२.
पालखीसाठी येणारे ाम थांनी िद यांग गेटने वेश क न दशन झालेनतं र दारकामाईचे िकंगगेटने
ारकामाई व चावडीचे प रसरात पालखीचे वेळी बसनू रहावे.
३.
पालखीवेळी दशन लाईन ऑफ स बाजू दोन लाईनने मागे काढावी. पादक
ु ा बाजु दोन लाईन म ये
ाम थांना दशनासाठी सोडावे, सदर ाम थांनी नमदू दोन दशनरांगम ये दशनानतं र थांबू नये तसेच
गाभा-यातून दशनासाठी जावू नये.
४.
सं थानचे पालखी सोहळयासाठी नेमणक
ु के लेले कमचारी यतीरी ा कोणीही कमचारी हे वत: िकंवा
यांचे कुटूंबीय समाधी मंदीर ते ारकामाई या मागात पालखी या मागे-पढु े चालणार नाहीत. यांनी
ारकामाई व चावडी समोरील जागेत पालखीसाठी बसावे.
५.
या गु वार पालखी िमरवणक
ू चे वेळी पालखी समोर, मागे व समाधी गाभारा ते दारकामाई या
मागात अिधकृ त य (कै .ता या पाटील कोते याचं े ०१ वंशज व कै .बयाजी पाटील कोते यांचे ०१
वंशज, छ ी धरणे करीता कै . भागोजी िशंदे यांचे ०१ वंशज, ब ीधारक०२, डफ वादक ०२, ताशा
वादक ०२, अ दािगरीधारक ०१, िशंग वादक ०२, पालखी सेवेकरी०४, व बंदोब त कमचारी,
भजनीमंडळ) यांचे िशवाय कोणीही चालु नये अथवा उभे राह नये.
६.
ाम थांनीपालखीसोहळा / िमरवणक
ू संपलेनंतर बाहेर जाणेकरीता दारकामाईचे िकंगलहानगेट व
िद यांगगेट यांचा वापर करावा.
७.
रा ौ. ८.३०वा. चार पैक पादक
ु ा बाजु दोन दशन रांगा भ तांना दशनासाठी बंद करा यात. फ
ऑफ स बाजु दोन दशन रांगा चालू ठे वा यात. गद चा अदं ाज घेऊन बायोमे ीक पास िवतरण बंद करणे
बाबत िनणय यावा.
८.
ची पालखी दारकामाई व चावडी येथे जातांना व पु हा समाधी मिं दराकडे परत येतानं ा जाळी
बाहेरील भािवकांना चे पालखी िमरवणक
ु सल
ु भतेने बघता यावी या करीता ाम थांनी पालखी
मागात उभे न राहता चावडी व दारकामाई समोरील मोकळया जागेत खाली बसावे.
९.
पालखीचे वेळी फोटो धर याकरीता कै .ता यापाटील कोते याच
ं े ०१ वश
ं ज व कै .बयाजीपाटील कोते
यांचे ०१ वश
ं ज, छ ी धरणेकरीता कै . भागोजी िशदं े यांचे ०१ वश
ं ज, ब ीधारक०२, डफ वादक ०२,
ताशा वादक ०२, अ दािगरीधारक ०१, िशगं वादक ०२, पालखी सेवेकरी ०४ हजर राहतील. यापैक
कोणी गैरहजर अस यास िकंवा आव यकता अस यास मिं दरातील चोपदारानं ी नमदू काम करावे.
१०.
या पादक
ु ा व सटका एक पजु ारी यांचे हातात राहील. यांचे बाजूला मंिदर अिध क /पयवे क
यांचेकडे चा कोट असेल. या फोटोसमोर दोन पजु ारी चौरी हलवतील. यांचे दो ही बाजल
ू ा
मंिदर डयटु ीचे पजु ारी व चोपदार व संर ण डयटु ीचे गाड हजर राहतील.
११.
थानीक उ सव / मु य उ सवाचे वेळी देविधकांचा फोटो (उदा. िव लाचा फोटो िकंवा ीराम भंचु ा
फोटो िकंवा ीकृ णाचा फोटो, इ यादी) पादक
ु ां या मागे सं थान पजु ारी धरतील.
१२.
भजनी मंडळाम ये चाल यासाठी मंिदर िवभागाने िदलेले काड सोबत ठे वावेत. भजनी मंडळात ०७
टाळकरी व मंिदर िवभागाचे एक मृदगुं वादक हजर राहतील.
१३.
भजनी मंडळाचे पढु े थािनक झांजपथकाचे जा तीत जा ा २० सद य व यापुढे शाळकरी मल
ु े लेझीम
पथकाचे २० मल
ु े यांना मागणीनसु ार परवानगी देता येईल. सदर इ छुकांनी आपली नावे पालखीपवू
मंिदर व सरं ण िवभागाकडे ावीत. पालखी चावडीत गे यानंतर चावडीतील आरतीनतं र बाबा
चावडीम ये िव ांतीसाठी थांबत अस यामळ
ु े पालखी चावडीमधनू समाधी मंिदरात माघारी येताना
कोणतेही वा वाजवू नये. सव वा वादक हे चावडी प रसरातच थांबनू राहतील. यांनी
पालखीबरोबर माघारी समाधी मंिदरात येवू नये. बाहेर जा यासाठी यांनी िद यांग गेट िकंवा गु थान
गेटचा वापर करावा.
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१४.

थानीक गांवकरी, कमचारी यानं ी समाधी मिं दर ते ारकामाई गेट दर यान थांबू नये. यांना
पालखीसाठी हजर रहावयाचे आहे यांनी ारकामाई, मख
ु दशन हॉल, चावडी प रसर येथे
पालखीपवू च जावनू बसावे. ाम थांची जा त गद झा यास सदर सं या बाबत वेगळे आदेश
काढ यात येतील.
१५.
चावडीम ये चा फोटो व पादक
ु ा नेले नंतर चावडीम ये िचलीमसाठी फोटो धरणारे व छ ी धरणारे
य िशवाय कोणीही ाम थांनी थांबु नये.
१६.
सव आरतीचे वेळी जाळीचे पढु ,े जाळीचे आत मह वाचे / अितमह वाचे य ती / देणगीदार यांना
जनसंपक िवभागाचे िनदशानसु ार ठरवनू िदले या जागीच उभे करावे. ाम थांनी आरतीचे वेळी
जाळीचे पढु े उभे राह नये. याकामी जनसपं क िवभाग, मंिदर िवभाग व संर ण िवभागाचे कमचारी
संयु तीक जबाबदारी पार पडतील.
१७.
फोटो/छ ी धरणारे मानकरी यांना सतु क/वृ दी अस यास अथवा गैरहजर अस यास सव अिधकार
मंिदर अिध क / पयवे क यांना राहील.
१८.
चे ितनही मु य उ सव िकंवा थानीक उ सवाचे वेळी िशड गावातून पालखी व रथ मीरवणक
ु चे
वेळी वरील माणे सव कामकाज चालेल.
१९.
पालखी/रथ / आरती / दशन यव था िनयमाम ये बदल कर याचा अिधकार सं थान यव थापनाने
राखनू ठे वलेला आहे.
तरी ची गु वारची िन याची पालखी व इतर वेळी आरती/दशनकरीता वरील माणे िनयमावली तयार
करणेत आली असनु , सदर िनयमावली अिं तम करणेकामीवरील माणे िनयमावलीचे अवलोकन होऊन
िनयमावलीम ये काही िनयम वाढिवणे अथवा कमी करणेबाबत चचा होऊन िनणय होणेस िवनंती. तसेच सदर
िनयमावली नागरीकांना मािहती होणेकामी सं थानचे संकेत ाळावर व मिं दर प रसरात बोडवर िस द करणेस
मा यता असावी.
िनणय .३६५ सदरचा िवषय थिगत ठे व यात आला.
(कायवाही-संर ण िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२३
व र महािव ालय B.Sc.(Computer Science) थम वष वेश ि या व शु काबाबत.
तावअिधिनयमः- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु
.१७ (१) व १७ (२) (ढ) म ये सव कार या
धमिनररपे िश णास चालना देईल िकंवा तसे कर यास सहा य करील. तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी
शै िणक सं था थापन करील अशी तरतदू कर यात आलेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव मांक –
०१. मा. य.सिमतीचे िद.०५.१०.२०१८ चे सभेतील िनणय .६१३ (२१)
०२. मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे सभेतील िनणय .२४४
तािवकः- ी साईबाबा स थानचे नवीन व र ठ महािव ालय सु करणेकामी महारा शासन, उ च
व तं िश ण िवभाग, शासन आदेश मांक – मा यता – २०१८/(३०/१८)/मािश-४, िद.२८ फे वु ारी, २०१८
चे आदेशा वये शै िणक वष २०१८-१९ पासनू नवीन महािव ालय सु कर यासाठी इरादाप िमळाले आहे.
तसेच शासन आदेश मांक एनजीसी २०१८/(१००/१८)/ मिश-४, िद.१५ जून, २०१८ अ वये शै िणक वष
२०१८-१९ म ये नवीन महािव ालय सु कर यास मा यता दे यात आली. उपरो त संदभ .०३ चे आदेशा वये
ी साईबाबा महािव ालय हा वतं िवभाग सु कर यात आलेला आहे. शासनाकडून व िव ापीठाकडून ा त
झाले या मा यतेनसु ार शै िणक वष २०१८-१९ म ये महािव ालयात तीनही शाख या थम वषाक रता वेश
दे यात आलेले होते, थम वषाक रता ती ही शाखेत एकुण ३१५ िव ा यानी वेश घेतलेले आहेत.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५.१०.२०१८ चे सभेतील िनणय .६१३ (२१) नसु ार ी साईबाबा
व र ठ महािव ालयात B.Sc.(Computer Science) व BCA हा नवीन अ यास म व कला, वािण य
शाखेची दसु री तुकडी तसेच नैसिगक तुकडीवाढीचे वग शै िणक वष सन २०१९-२० म ये सु करणेस मा यता
िमळालेली आली. याबाबतचा ताव सािव ीबाई फुले पणु े िव ापीठात दाखल कर यात आलेला होता.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे सभेतील िनणय .२४४ अ वये ी साईबाबा
महािव ालयाम ये B.Sc.(Computer Science) व BCA अ यास माचे वग सु करणेसाठी महारा
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शासनाची तसेच पणु े िव ापीठाची मा यता घे यात यावी, व यानतं र सदर ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
सादर करणेत यावा, असे ठरले.
यानसु ार उ च व तं िश ण िवभाग, शासन आदेश मांक मा यता २०१९/(१३१/१९)/मिश-४,
िद.१५ जनू , २०१९ अ वये ी साईबाबा महािव ालयाम ये बी.ए सी. (कॉ यटु र साय स) व बीसीए (िव ान) या
तािवत नवीन अ यास मास कायम िवनाअनदु ािनत त वावर सु करणेस मा यता िदलेली आहे.
बहतांशी िव ाथ व पालकांची बी.ए सी. (कॉ यटु र साय स) या अ यास मासाठी मागणी आहे.
प रसरातील इतर महािव ालयाम ये बी.ए सी. (कॉ यटु र साय स) चे थम वषासाठी वेश ि या सु झालेली
असनू , बहतांशी पालक व िव ाथ वेश ि येसाठी चौकशी करता महािव ालयाम ये येत आहे. यामळ
ु े चालु
शै िणक वष सन २०१९-२० म ये बी.ए सी. (कॉ यटु र साय स) हा अ यास म सु करता येईल.
सदर अ यास माक रता िव ा याकडून आकारावयाचे शै िणक शु काबाबत िव ापीठ आदेश
.५४२ िद.१७.०२.२०११ नसु ार शै िणक शु क व इतर शु क घेणबे ाबत िनदश आहेत. शु कासंबधं ी आदेश
पी.जी.एस.७८५२ िद.२३.१२.२००९ हा िव ापीठाचे संकेत थळावर उपलबध आहे, याची त सोबत
जोडलेली आहे. याचा तपिशल खालील माणे
त ता .०१ - थम वष B.Sc.(Computer Science) िवनाअनदु ािनत
अ. . शु काचा तपिशल
थम वष
01.
Registration Fee
25
02.
Admission Fee
20
03.
Tuition Fee
8400
04.
Laboratory Fee
15000
05.
Library Fee
100
06.
Laboratory Deposit
100
07.. Gymkhana Fee
100
08.
Library Deposit
150
09.
Computerisation Fee
30
10.
Student Aid. Fund
10
11.
Ashwhamegh Fee
30
12.
Disaster Management
20
13.
Student Welfare Fund
50
14.
Student Insurance
10
15.
Medical Fee
60
16.
Eligibility Fee
300
17.
Development Fee
125
18.
Student Activities
950
19.
Physical Education
50
20.
Vridhi Process
50
21.
NSS Fee
10
22.
Tutorial/ Seminar / Workshop Test Fee 100
23.
Comp.Lab.Dev.Fee
300
24.
Magazine Fee
100
Total Fee 26090
(उपरो त नमदु त याम ये अ. .२० Vridhi Process फ ही िव ापीठाचे फ यित र त नमदु
के लेली आहे. कारण सदरची र कम ही सबंधीत Software कंपनीस आदा करावी लागणार आहे.)
िव ापीठाचे मागदशक त वानसु ार B.Sc.(Computer Science) हा अ यास म सव
महािव ालयामं ये कायम िवनाअनुदािनत त वावर कायरत आहे. यामळ
ु े सदर अ यस मासाठी आकारावयाचे
शु क देखील िवनाअनदु ािनत माणे आकार यात येत असते. यानसु ार B.Sc.(Computer Science) थम वष
या अ यास मासाठी र कम .२६,०९०/- मा इतके शु क आकारावे लागेल. यापैक काही र कम िनयमानसु ार
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िव ापीठास अदा करावी लागते. याबाबतचे चलन वेळोवेळी िव ापीठाकडून कळिव यात येत असते.
सं थानमाफत सु कर यात येणारे महािव ालय हे कायम िवनाअनदु ािनत त वावर चालिव यात येत आहे.
सदरची वेश ि या राबिवतानं ा पवु माणेच वृ ी सॉ टवेअर ारे ऑनलाईन प तीने वेश ि या
राबिवता येईल, तसेच िव ा याकडून ि वकार यात येणारे शु क हे रोख व पात न घेता, िव ा याना चलना ारे
बॅकें त भरणा करणेबाबत कळिवता येईल, तसेच बी.ए सी. (कॉ यटु र साय स) हा अ यास मासाठी वेश ि या
तातडीने सु करणे गरजेचे अस याने, िद.२७.०६.२०१९ पासनू सदरचे वेश ि या सु करता येईल, असे न
मत आहे. तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे सभेतील सदरचा
तावास काय तर
मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर करता येईल.
मागणी– तरी उ च व तं िश ण िवभाग, शासन आदेश मांक मा यता २०१९/(१३१/१९)/मिश-४,
िद.१५ जून, २०१९ चे मा यतेनसु ार ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा महािव ालयाम ये सन २०१९-२० या
शै िणक वषात B.Sc.(Computer Science) हा नवीन अ यास म सु कर यात आलेला आहे. तसेच
सदरचा अ यास म हा िवनाअनदु ािनत अस याने यासाठी िव ापीठामाफत िनि त के लेले त ता .०१ म ये
नमदु के लेले .२६,०९०/- मा इतके शु क आकारणी क न िव ा याची मागणी िवचारात घेता, तातडीने वेश
ि या सु कर यात आलेली आहे. तरी के ले या कायवाहीस काय तर मा यता िमळणेस िवनंती.
िनणय .३६६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे ी साईबाबा महािव ालयाम ये सन २०१९-२० या शै िणक वषात
B.Sc.(Computer Science) हा नवीन अ यास म सु कर यास शासनाचे उ च व तं िश ण िवभागाची
मा यता ा झालेली आहे. तसेच सदरचा अ यास म हा िवनाअनदु ािनत अस याने यासाठी िव ापीठामाफत
िनि त के लेले र कम .२६,०९०/-मा इतके शु क आकारणी क न सु कर यात आले या वेश ि येस
काय तर मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२४
ी साईबाबा हॉि पटलम ये धानमं ी जन आरो य योजना सु करणेबाबत तसेच या अनषु ंगाने ी साईबाबा
सं थान िव त यव था,िशड STATE HEALTH AUSSURANCE SOCIETY (SHAS) व
THIRDI PARTY ADMINISTRATOR यांचेम ये सामजं य करार करणेबाबत.
तावसदं भ-१. िद.०५ माच २०१९ रोजीचा महा मा योितबा फुले जन आरो य योजने अतं गत अगं ीकृ त
असलेली खाजगी णालये धानमं ी जन आरो य योजनेकरीताअगं ीकृ त करणेबाबतचा शासन िनणय .
२.
डॉ.िव वजीत माने , मॅनेजर ऑपरे श स (Empanelment) यांचा िद.०६ माच २०१९ रोजीचा ई मेल.
३.
डॉ.मयरु मथु ा, District Head, Ahmednagar यांचा िद.१४ माच २०१९ रोजीचा ई मेल.
४.
िद.१८/०३/२०१९ रोजीची िटपणी व यावरील मा.उप मु य कायकारी अिधकारी सो याचं े आदेश.
५.
जा.न.ं एसएसएस/एसएसबीएच/एमजेपीजेएवाय /९६/२०१९ िद.१२ माच २०१९ रोजीचे मॅनजे र
ऑपरे श स (Empanelment) मेडी.अिस.इ शरु स िटपीए ाय हेट िलमीटेड यानं ा पाठिवलेले प .
उपरो त सदं भ य .०१ िद.०५ माच २०१९ रोजी खालील माणे शासन िनणय िनगमीत झालेला आहे.
िद.२१ स टेबर २०१८ या शासन िनणयानुसार स ि थतीत शासक य णालयात उपचारांकरीता
मा यता दे यात आलेली आहे.महा मा योितबा फुले जन आरो य योजनेतंगत अगं ीकृ त ४०५ खाजगी णालये
आहेत. सदर अगं ीकृ त खाजगी णालयात धानमं ी जन आरो य योजनेतगत सामािजक, आिथक व जाती
जनगणनेमधील सव ण (SECC Data) या आधारे िनि त के ले या लाभा याना सदर अगं ीकृ त खाजगी
णालयात ८४० उपचारांकरीता (९७१ उपचारांपैक शासक य णालयांसाठी राखीव १३१ उपचार वगळुन )
धानमं ी जन आरो य योजना व महा मा योितबा फुले जन आरो य योजना एकि तरी या राबिव यासाठी
मा यता दे यात येत आहे. तसेच, अ य रा यातील णांना धानमं ी जन आरो य योजनेचा लाभ दे यासाठी
नॅशनल िटएमएस(Portability ) म ये एकुण १३९३ उपचारांकरीता अतं भाव कर यात मा यता दे यात येत
आहे. मु य कायकारी अिधकारी, रा य आरो य हमी सोसायटी,वरळी, मंबु ई यांनी अगं ीकृ त णालयांशी
करावया या कराराम ये योगय ते बदल कर याची कायवाही करावी.
संदभ .०२ डॉ.िव वजीत माने , मॅनेजर ऑपरे श स यांचा ईमेल इकडील कायालयास ा त झालेला
आहे यात िदनांक ०५ माच २०१९ रोजीचे शासन िनणयानसु ार धानमं ी जन आरो य योजना व महा मा
योितबा फुले जन आरो य योजना एकि तरी या राबिव यासाठी मा यता दे यात आलेली आहे. धानमं ी जन
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आरो य योजने या अतं गत पॅनेल या पढु ील ि येसाठी सलं न एमओयु (करारसाठी अितरी त करार) सह
१००/- टॅ प पेपरवर अिधकृ त टॅ प आिण वा री कर यासाठी िवनतं ी के लेली आहे.
सदं भ .०३ डॉ.मयरु मथु ा,District Head,Ahmednagar यांनी धानमं ी जन आरो य योजना सु
करणेबाबतचा एमओयु वा रीत क न ०२ िदवसाचे आत शिनवारी सं याकाळ पयत िज हा कायालयात
पाठवावा अशी िवनंती के लेली आहे.
संदभ .०४ ी साईबाबा हॉि पटलम ये आयु यमान भारत धानमं ी जन आरो य योजना सु
करणेसाठी ०३ ते ०४ मिह याचा अवधी लागेल सदर बाब संबंधीत डॉ.िव वजीत माने, मॅनेजर ऑपरे श स
(Empanelment)यांना प ा दारे तसेच ईमेल दारे कळिवणेसाठी मा यतेसाठी िटपणी सादर के लेली होती सदर
िटपणीवर मा.उप मु य कायकारी अिधकारी सो यांनी मु य कायकारी अिधकारी यांचेकडे अवलोकनाथ ठे वा
असे आदेशीत के लेले आहे.
संदभ .०५ जा.नं.एसएसएस/एसएसबीएच/एमजेपीजेएवाय /९६/२०१९ िद.१२ माच २०१९ रोजीचे
प ा वये मॅनेजस ऑपरे श स (Empanelment)मेडी.अिस.इ शरु स िटपीए ाय हेट िलमीटेड यांना ी साईबाबा
हॉि पटलम ये धानमं ी जन आरो य योजना सु करणेसाठी िनणय घेणसे ाठी िकमान ०३ ते ०४ मिह याचा
अवधी दयावा असे कळिवलेले आहे. परंतु यास यांनी अवधी देणबे ाबत कोणताही िनणय आप याकडे लेखी
िकंवा ईमेल दारे कळिवलेला नाही.
यामागील पा वभमु ी- ी साईबाबा सं थान िव व त यव थासचं िलत ी साईबाबा हॉि पटलम ये
िद.१४/०२/२०१३ पासनु राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना सु करणेत आलेली हेाती सु वातीला फ त
०८ िज हयाकरीता ही योजना लागु करणेत आलेली होती. िद.२१/११/२०१३ पासनु सपं णु महारा ात सु
करणेत आली.
िद.०१/०६/२०१७ रोजी सदर योजनेचे नाव बदलुन महा मा योितबा फुले जन आरो य योजना करणेत
आले. सदर योजनेत ९७२ आजारांचा समावेश असनु परंतु ी साईबाबा हॉि पटलम ये १४ िवभांगातगत
असले या उपल ध सोईनसु ार २१२ आजारांवर उपचार/श ि या के या जातात. उरले या ७६० पैक १३२
आजार शासक य णालयांसाठी आर ीत आहे.
सदर योजने अतं गत सन २०१३ ते सन-२०१८ पयत समु ारे २३,४१५ णांनी या योजनेचा लाभ
घेतलेला आहे व दररोज घेत आहे. ी साईबाबा हॉि पटलम ये णालयां या २५ %खाटा योजनेसाठी आर ीत
के ले या आहेत. परंतु दररोज हॉि पटलमधील उपचार घेणारे णांपैक ४५ % ण सदर योजनेचा लाभ घेत
आहे. महा मा योितबा फुले जन आरो य योजने अतं गत येणारे णांची सं या जा त आहे यामळ
ु े णांना
ऑपरे शनकरीता ०२ ते ०३ मिह याची ित ा यादीस या चालु आहे.
सदर योजने दारे अतं र ण हणनु उपचार घेतले या णांची सं या व या दारे ी साईबाबा सं थानला
िमळालेली र कम तपशील पढु ील माणे.
अ.नं .
वष
ण सं या
सं थानकडे आलेली र कम
०१
२०१२-१३
३४
२,४८,१०२
०२
२०१३-१४
२,१०६
७,८२,३४,४६५
०३
२०१४-१५
४,२४५
३६,१२,६०,१८३
०४
२०१५-१६
४,०७६
२९,२२,१६,८७६
०५
२०१६-१७
४,४४९
२७,५५,०९,५०४
०६
२०१७-१८
४,५६७
२९,२०,४४,८०३
०७
२०१८-१९
३,९३८
२८,८२,७८,२६६
एकुण
२३,४१५
१५८,७७,९२,०३९
धानमं ी जन आरो य योजना सु करणेसाठी एमओयचु ा ाफट पाठिवलेला असनु यानसु ार महा मा
योितबा फुले जन आरो य योजना व धानमं ी जन आरो य योजना यामधील ठळक मदु दे पढु ील माणे .
एमजेपीजेएवाय
अ
लाभ
लाभाथ कार
अतं गत उपल ध दे यात येणा-या रकमेचे िवभाजन
नं .
पये
उपचारांची सं या
०१ फ त पीएमजेएवाय ५ लाख ८४०
 ५ लाखापयतची उपचाराची र कम दर वष दर
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लाभाथ (महारा )

एमजेपीजेएवाय
आिण पीएमजेएवाय
०२
५ लाख
दो हीचे लाभाथ
(महारा )

०३ महारा रा य सोडुन ५ लाख
इतर
रा यातील
पीएमजेएवाय
लाभाथ

८४०

००

कुटुंबासाठी रा य आरो य एशरु स सोसायटी (SHAS)
महारा माफत देणते येणार आहे
 जे कुटुंब SECC Data या िनकषानसु ार पा आहेत
आिण या कुंटुबाकडे एमजेपीजेएवाय साठी पा
रे शनकाड उपल घ आहे यांना १.५ लाखापयतची
उपचाराची र कम एमजेपीजेएवाय अतं गत दरवष दर
कुटुंबासाठी इ शरु स कंपनी माफत देणते येणार आहे.
 या कुटुबांचे १.५ लाख एमजेपीजेएवाय अतं गत
वापर यात आलेले असतील अशा णांना पढु ील ३.५
लाख पीएमजेएवाय अतं गत महारा रा य आरो य
एशरु स सोसायटी (SHAS)माफत देणते येणार आहे.
१,२ आिण ३ यांची एकि त र कम ५ लाखापे ा जा त
दरवष दर कुटुंबाला देता येणार नाही.
५ लाखापयत र कम दर वष दर कुटुंबासाठी १३९३
आजारासाठी संबंधीत रा य आरो य एशरु स सोसायटी
(SHAS) माफत देणेत येणार आहे.

िवभागाचा प ट अिभ ाय- ी साईबाबा हॉि पटलम ये महा मा योितबा फुले जन आरो य
योजनेसाठी मनु यबळ व सगं णक णाली सु आहे यामळ
ु े धानमं ी जन आरो य योजना सु करणेसाठी ततु
निवन संगणक णाली सु करणेची आव यकता नाही मा आणखी मनु यबळाची आव यकता लागेल. यात
तीन डाटा ए ी ऑपरे टर ीऑथ साठी (परवानगी), तीन िड चाज साठी व तीन िबल गसाठी असे एकुण ०९
कमचारी लागतील. तसेच रा य आरो य ए शरु स सोसायटी याचं श
े ी लेम िमळिवणेकामी प यवहार करणेस
०१ िलपीक व सटु टया सोडिवणेकामी ०२ कुशल कमचारी असे एकुण १२ कुशल कमचारी याचं ी आव यकता
आहे. एमजेपीजेएवाय व पीएमजेएवाय काम तीन िशफटम ये चालते. तसेच सदर योजनेचे अतं गत येणारे णांचे
रिज ेशनपासनु र कम ा त होईपयत सव कामकाज पणु मतेने पारपाडणेसाठी १२ कुशल कमचा-यांचे गरज
पडणार आहे. तरी तेवढे कुशल कमचारी सदर योजना सु होणेपवु कामगार िवभागामाफत िमळावे असे न मत
आहे.
ी साईबाबा हॉि पटलसाठी एकुण ३०० बेडची मा यता घेणते आलेली आहे. परंतु जागेची व
मनु यबळाची कमतरता अस यामळ
ु े फ त २४० बेड स या काया वीत असनु यात अितद ता िवभागाचे ६१
बेड आहे स याची बेड सं या अपणु पडत आहे यामळ
ु े ०२ ते ०३ मिह याची ित ा यादी आहे. धानमं ी जन
आरो य योजना सु के यानतं र ित ा यादी आणखी वाढु शकते यामळ
ु े ण व णांचे नातेवाईक यांचा
भावनांचा उ क
े होवु शकतो यामळ
ु े आणखी बेड सं या वाढिवणे अ यतं गरजेचे आहे.
एमजेपीजेएवाय अतं गत भरती होणा-या णांची सं या ही दरमहा ३०० ते ३५० असते या णाचे
साधारण ०२ ते २.५ कोटी दरमहा आपण अगोदर खच करीत असतो व हे पैसे दोन ते तीन मिहने नतं र
आप याला भेटतात. पीएमजेएवाय ही योजना संपणु भारतासाठी लागु अस यामळ
ु े या योजने अतं गम अदं ाजे
३०० ण दरमहा भरती होवु शकतात. या णाची सदु धा पैसे आप याला दोन ते तीन मिह यानतं र ण या
रा याचा असेल या रा या या SHAS (STATE HEALTH ASSURANCE SOCIETY) यांचेकडुन
भेटणार आहेत तो पयत दरमहा दो ही योजना िमळुन ५ कोटी इतका आिथक भार सदरची र कम जमा होईपयत
पडेल.
एमजेपीजेएवाय माणेच पीएमजेएवाय साठी सदु धा मोफत के सपेपर ओपीडी तपास या(
अॅ जीओ ाफ , २ डी इको, टीएमटी, र ता या तपास या , एमआरआय, सीटी कॅ न, सोनो ाफ ) या मोफत
करा या लागतील. एमजेपीजेएवाय अतं गत दरमहा सरासरी १५ लाख पयां या ओपीडी तपास या मोफत
करा या लागत आहेत. पीएमजेएवाय सु के लेनतं र दरमहा सरासरी १५ लाखा या पायां या ओपीडी तपास या
करा या लागतील असे दो ही योजना सु के लेनतं र ३० लाख पया या दरमहा मोफत ओपीडी तपास याचा
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आिथक भार ी साईबाबा सं थानवर पडणार आहेत हणजेच साधारणपणे ३.६ कोटी इतका आिथक बोजा ी
साईबाबा सं थानवर पडु शकतो.
महा मा योितबा फुले जन आरो य योजनेम ये णांवर सपं णु उपचार के लेनतं र ऑनलाईन बील सादर
के लेनतं र एमजेपीजेएवाय योजनेकडुन सदर उपचाराची र कम ा त होत नसेल िकंवा सबं धं ीत पॅकेज रदद
झा यास जसे िबलावर सवलत देणे गरजेचे आहे तसेच पीएमजेएवाय योजनेसाठी सदु धा ऑनलाईन बीले सादर
के लेनतं र पीएमजेएवाय/ णांचे रा य सरकार SHAS(STATE HEALTH ASSURANCE
SOCIETY)यांचेकडुन सदर उपचाराची र कम ा त होत नसेल िकंवा संबंधीत पॅकेज रदद झा यास सदर
बीलावर सवलत देणे गरजेचे राहील. एमजेपीजेएवाय अतं गत आतापयत ी साईबाबा हॉि पटलम ये समु ारे ३८
णांचे १४,६८,१८९/- इतके पयांचे बीले नामंजरु झालेले आहे हणजेच आतापयत दरवष २ लाख ५१
हजार इतके बीले नामंजरु झालेले आहे.पीएमजेएवाय ही योजना सु के लेनंतर सदु धा अशी बीले नामंजुर होवु
शकतात दो ही योजनांचे नामंजरु बीलावर पणु पणे सवलत देणे गरजेचे राहील. दो ही योजनेसाठी िमळुन ०५ ते १०
लाख पयांचा वािषक आिथक भार नामंजरु बीलावर दे यात येणा-या सवलतीवर पडु शकतो.
एमजेपीजेएवाय योजने अतं गत णांचे य उपचारापोटी ाथिमक मंजरु ी आदेशापे ा िवमा
कंपनीकडुन एमजेपीजेएवाय योजनेकडुन कमी िमळाले या रकमेस वै क य सवलत हणनु नावे टाकणेस मा यता
िदलेली आहे.एमजेपीजेएवाय अतं गत आतापयत ी साईबाबा हॉि पटलम ये समु ारे ८४२ णां या उपचारापोटी
ाथिमक मंजुरी आदेशापे ा कमी आलेली र कम १ कोटी ०७ लाख ३३ हजार ३०९ (वािषक १५ लाख )
एवढी आलेली असनु दो ही योजना एक ीत चालु के लेनतं र ाथिमक मंजरु ी आदेशापे ा कमी आले या रकमेत
समु ारे ३० लाखापयत दरवष आिथक भार ी साईबाबा सं थानवर पडु शकतो.
तपशील

पडणारा
आिथक भार

दो ही
मोफत
आिण
वािषक
भार

योजने अतं गत
ओपीडी पेपर
तपास या यावर
पडणारा आिथक

३.६ कोटी

दो ही योजने अतं गत दो ही योजने अतं गत दो ही योजना सु
पॅकेज रदद झा यास, य
उपचारापोटी के लेनतं र अदं ाजे दरवष
नामंजरु
झा यास ाथिमक
मंजरु ी पडणारा आिथक भार
सवलत दे यात येणारा आदेशापे ा कमी येणारे
वािषक आिथक भार
रकमेस सवलत दे यात
येणारा वािषक भार
५ ते १० लाख

३० लाखापयत

०४ कोटी.

वरील बाब चा िवचार करता ी साईबाबा हॉि पटलम ये महा मा योितबा फुले जन आरो य
योजनेबरोबर धानमं ी जन आरो य योजना सु करणेसाठी सामंज य करार करता येईल.
मागणी- तरी उपरो त िवभागा या अिभ ायाम ये नमदु असले या मु ावर िवचार होवनु सदर योजना
सु करणेसाठी दरवष सं थानवर पडणारा आिथक भारास, तसेच योजना चालु करणेसाठी कं ाटदारामाफत १२
कुशल कमचारी उपल ध क न दे यास योजनेनी पाठिवले या एमओयुचे अवलोकन क न महा मा योितबा फुले
जन आरो य योजना सु ठे वनु याबरोबरच धानमं ी जन आरो य योजना ी साईबाबा हॉि पटलम ये सु
करणेसाठी व या अनषु गं ाने ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड सचं ािलत हॉि पटल, STATE
HEALTH ASSURANCE SOCIETY (SHAS) व THIRD PARTY ADMINISTRATOR
यांचमे ये सामंज य करार करणेबाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ
सादर.
िनणय .३६७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटलम ये महा मा योितबा फुले जन आरो य योजना
सु ठे वनु याचबरोबर धानमं ी जन आरो य योजना सु करणेस तसेच या अनुषंगाने ी साईबाबा सं थान
िव त यव था,िशड STATE HEALTH AUSSURANCE SOCIETY (SHAS) व THIRDI
PARTY ADMINISTRATOR यांचेम ये सामंज य करार करणेस, कं ाटदारामाफत १२ कुशल कं ाटी
कमचारी आऊटसोस प दतीने घे यास व यासाठी येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.२५
ताव-

ी साईनाथ णालयातील िफजीिशयन डॉ टराच
ं े स ि थतीबाबत.
अिधिनयम-२००४ मधील तरतदू ः- कलम १७ (१) व १७ (२) (ण) मानवजातीचे क याण करणा-या
िकंवा मानवाला आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
मा. यव थापन सिमती ठराव .-नवीन ताव.
तािवकः- समाजातील सव तरातील गरीब वृ व गरजू णांना वै क य सेवा िमळावी या उ श
े ाने
ी साईबाबां या िशकवणक
ु स अनसु न १९६४ साली ी साईनाथ णालय सु करणेत आलेले आहे. या
णालयात णां या सेवेसाठी उ तम पायाभतू सिु वधा उपल ध क न िदले या आहेत. तेथे येणा-या येक
णास मोफत उपचार परु िवले जात अस यामळ
ु े गरीब व गरजू णांसाठी ी साईनाथ णालय हे ५३ वषापासनू
मोठे वरदान ठरले आहे. ी साईनाथ णालयात स या अॅलोपॅथी, होिमओपॅथी, व आयवु िदक असे िविवध
उपचार प दतीने णांना उपचार घे याची सिु वधा उपल ध आहे.
ी साईनाथ णालयाम ये िविवध वॉडम ये िविवध कारचे ण उपचारासाठी दाखल होत असतात.
ी साईनाथ णालय हे धमादाय णालय आहे. सदर णालयाची दैनंिदन ओपीडीची णसं या ही साधारण
७०० ते ८०० होती. परंतू मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय . ९४४ िद. २२/१२/२०१६ अ वये ी
साईबाबांनी सु के लेले णसेवेचे काय पढु े सु ठे वनू , याची या ती वाढिवणेसाठी िद. ०१/०१/२०१७ पासनू
ी साईनाथ णालयाम ये होत असलेले वै कि◌य उपचार सव तरातील णांना मोफत करणेत आलेले
असनू , सदर बाबत णालयामाफत कायवाही चालू आहे. यानसु ार णालयातील के सपेपर िवभागातून
के सपेपरसाठी , १०/- इतके शु क आका न णांस मोफत आरो य सेवा परु िवणेत येतात. णालय मोफत
के लेमळ
ु े दैनिं दन ओपीडीची सं या ही १००० ते १२०० इतक झालेली आहे. यामळ
ु े आयपीडी णां या
सं येम ये मोठया माणाम ये वाढ झालेली आहे. णालयात असणारे बेड (३०० बेड) हे देखील पणु मतेने
भरलेले असतात.
ी साईनाथ णालयाकडील सन २०१६, २०१७,२०१८ अखेर ण सं यासन
ओपीडी ण
आयपीडी ण
ऑपरे शन ण
जानेवारी ते िडसबर २०१६
२९४८६४
१२९५०
८२३०
जानेवारी ते िडसबर २०१७
३४०४५७
१५९४५
१०९३१
जानेवारी ते िडसबर २०१८
३२९१५०
१४६०२
१०६४०
एकुण
९६४४७१
४३४९७
२९८०१
ी साईनाथ णालयात खालील िवभाग ०१ ते १० िवभाग कायरत आहेत.
०१. मेिडसीन ०२.जनरल सजरी ०३.आथ पेिडक ०४.पेिडअॅ ीक ०५. ीरोग ०६.कान, नाक, घसा,
०७. ने रोग ०८.रेिडओलॉजी ०९.आय.सी.य,ू १०.र तपेढी,
यापैक मेिडसीन िवभागांतगत ओपीडी िवभागात टीन दैनंिदन औषधोपचार करणेत येतात. व
आयपीडी िवभागात मेल मेिडकल वॉड व िफमेल मेिडकल वॉड तसेच आय.सी.य,ू िवभागातील णांवर उपचार
करणेचे काय चालू आहे. सदर िवभागात एकुण ६० बेड उपल ध असनू जनरल आजारांपासनू (मले रया, कावीळ,
टायफाईड, पॅरालेसीस, अनेिमया, दयाचे व फु पसु ाचे आजार ते अ यव थ णांवर उपचार के ले जातात.
सदर उपचाराकामी िफजीिशयन (एम.डी.मेिडसीन) या डॉ टरांची आव यकता असते. सदर डॉ टर
णावं र वरील माणे उपचाराची देखभाल करणे बरोबरच श येकामी व श येपवु होणारी यो य या
िफटनेस ची जबाबदारी देखील पार पाडतात. ण तपासणी क न णास यो य तो िफटनेस िमळा यािशवाय
सदर या णांची श या करता येत नाही. तसेच िफजीिशयन डॉ टरांवर आय.सी.सी.य,ू िवभागातील
अ यव थ णांवर उपचार करणेची जबाबदारी असते. एकुणच कोण याही णालयाला िफजीिशयन डॉ टरांची
िनतांत गरज असते. यािशवाय णालय चालिवणे िजक रीचे आहे. णालयातील मेिडसीन ओपीडीचा तपिशल
खालील माणे-
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सन
२०१६
२०१७
२०१८

डॉ. काटे
ओपीडी ण
४७६४
१२०४६
१४४८३

डॉ. पोरवाल
आयपीडी ण.
१५६१२
१८०४९
१९९३३

ताव- ी साईनाथ णालयात आकृ तीबंधानसु ार एकुण दोन पदे िफजीिशयन पदासाठी मंजरू
आहेत. डॉ.बी.बी.साबळे , हे िफजीिशयन हणनू
ी साईनाथ णालयाम ये कायरत होते. परंतू,
िद.३०/०६/२०१७ पासनू डॉ.साबळे हे सेवािनवृ त झालेमळ
ु े सदरचे पद र त आहे. वेळोवेळी वतमानप ात
िद.०५/६/२०१७, िद.१५/०२/२०१८, िद.०८/०८/२०१८, िद.०१/०१/२०१९, रोजी जाहीरात देऊन सदर पद
भरणेची कायवाही के ली असता, सदर पदावर कोण याही डॉ टरांची नेमणक
ू झालेली नाही. परंतू, िफजीिशयन हे
पद णालयाचे टीकोणातून मह वाचे असलेमळ
ु े डॉ.सिचन काटे (एम.डी.(चे ट) यांची हीजीट ग प दतीने ी
साईनाथ णालयात फ जीिशयन या पदावर नेमणक
ू करणेत आली. डॉ. काटे हे आठवडयातनू चार िकंवा
गरजेनूसार पाच िदवस ी साईनाथ णालयात सेवा देत होते. परंतू णालयात कामाचा याप बघता एका
डॉ टरला पणु वेळ ओपीडी, आयपीडी, तसेच रा ीचे ऑन कॉल ण पहाणे, अवघड आहे. यामळ
ु े
णालया या आव यकतेनसु ार डॉ.पोरवाल हे कॅ यअ
ु टी मेिडकल ऑफ सर,एम.बी.बी.एस.असतांना सु दा
यांचे कामाचे व प पाहन यांना िद. ०३/०६/२००४ या मा.कायकारी अिधकारी ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था,िशड याचे आदेशाने ी साईनाथ णालयात िफमेल मेिडकल वॉडची जबाबदारी सोपिवणेत
आली. त तं र ी साईनाथ णालयात डायबेटीक के अर सटर सु करणे कामी डॉ.पोरवाल यांना सं थान
शासनाने मा. यव थापन सिमतीचे िद. १३/१२/२०११ रोजीचे िनणय .४२ अ वये आयलड येथे सन २०१२
साली िश णास पाठिवले होते. सदर िश ण पणु क न आ यानतं र आजतागायत डॉ.पोरवाल हे पणु मतेने
डायबेटीक के अर सटर चालवत आहे. परंतू ०१/०१/२०१७ पासनू ी साईनाथ णालय पणु पणे मोफत झाले
अस यामळ
ु े णालयातील णांचा वाढता ओघ ल ात घेता, डॉ.काटे याचं े बरोबर डॉ.पोरवाल याचं ेवर
जबाबदारी िन चीत करणेत आली.
याअनषु गं ाने णालयातील मेल मेिडकल वॉड, िफमेल मेिडकल वॉड, आय सी.य,ू या िवभागातील
सपं णु जबाबदारी ही डॉ.पोरवालाक
ं डे सोपिवणेत आली. एकुणच मेिडसन िवभागात उपचाराकरीता येणा-या
ओपीडी णांची तपासणी भरती णांची सपं णु तपासणी व देखभाल, आयसीयू णांची देखभाल, श ये
करीता णांचा िफटनेस तसेच डायबेटीक णांचे सपं णु उपचार व समपु देशन करणेचे काम िवनात ार
डॉ.पोरवाल हे करत आहेत. याकरीता डॉ. फु ल पोरवाल सी.एम.ओ.एमबीबीएस याच
ं ेवर िद.०१/०१/२०१७
पासनू त डी आदेशा वये डॉ. काटे यांचेबरोबर िवभागनू जबाबदारी टाकणेत आली. यामळ
ु े णालयाची ता परु ती
गरज पणु झाली.
आता, िद.१३/०६/२०१९ रोजीचे प ा वये डॉ.काटे यांनी िफजीिशयन या पदाचा िद.१६/०६/२०१९
पासनू राजीनामा देणक
े ामी अज इकडील कायालयाकडे सादर के लेला आहे. तरी डॉ.काटे यांनी राजीनामा िदला
असलेमुळे णालयात एकही िफजीिशयन डॉ टर राहणार नाही. मेिडसीन िवभागाची सपं णु जबाबदारी
डॉ. पोरवाल यांचेवर आलेली आहे. याकरीता णालयाची ण यव था ढासळणेची श यता नाकारता येत
नाही. तसेच डॉ.पोरवाल यांचे बरोबर चचा के ली असता, सदरचे पद पणु वेळ एक डॉ टर सांभाळू शकत नसलेमळ
ु े
यांनी देखील सपं णु काम पहाणेस असमथता दशवीली आहे.
िवभागाचे प ट मतः-आता, दोनही णालयातील डॉ टरांची र त पदे भरणेकामी
िद.०६/०६/२०१९ रोजी मनु यबळ िवभागामाफत मा. य.सिमती सभेम ये ताव सादर के ला असनू , यास
मा यता देखील िमळाली आहे. परंतू सदरचे कायवाही पणु होणेस िवलंब लागणार असलेमळ
ु े स ि थतीला
िफजीिशयन िवना णालयाची मोठी अडचण िनमान होणार आहे. संगी णांना इतर णालयात रे फर करावे
लागू शकते.
स ि थतीला ी साईबाबा णालयात देखील पणु वेळ िफजीिशयन हणनू डॉ.जाधवर, हे एकटेच काम
बघत आहे.
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डॉ.जाधवर यानं ा देणते येणारे पेमट व
फे वु ारी
ो साहन भ ता
१,०७,०००/पगार
६९,०००/एकुण र कम
१,७६,०००/-

ो साहन भ ता माहे फे वु ारी माच व एि लमाच
एि ल
१,२२,०००/१,३२,०००/६९,०००/६९,०००/१,९१,०००/२,०१,०००/-

तसेच तीन ि हजीट ग डॉ टर डॉ.इगं ळे , डॉ.ढाकणे, डॉ.काटे, हे येक एक िदवस काम पहात आहेत.
पैक डॉ.काटे यांनी राजीनामा िदलेमळ
ु े ी साईबाबा णालयाचे देखील एक िदवस रकामा राहणार आहे. तसेच
इतर देान डॉ टरांना ी साईनाथ णालयात सेवा देणक
े ामी िवचारणा के ली असता, यांनी नकार िदलेला आहे.
तसेच मुळातच िफजीिशयन या पदाचे डॉ टर कमी असलेमुळे आसपासचे कोपरगांव, राहाता, संगमनेर,
या प रसरातील डॉ टरांना ि हजीट ग प दतीने सेवा देणक
े ामी वेळोवेळी िवचारणा के ली असता ते नकार देतात व
इत या कमी मानधनास तयार होत नाहीत. एकुणच णालयाची िफजीिशयन िशवाय अडचण िनमान होणार
आहे. व ण यव थेवर प रनाम होणार आहे.
ी साईनाथ णालयातील िफिजिशयन या मह वा या पदावर अकरा मिहने अथवा ि हजीट ग प दतीने
इ छुक उमेदवार आलेस सेवा वेश िनयम, मानधन व ो साहन भ ता बाबतचा िनयम िशथील क न फ त
िफजीिशयन या पदाकरीताच डॉ टर िमळत नसलेमळ
ु े िवशेष बाब हणनू एकुण र कम .०२,०१,०००/- अ री
. दोन लाख एक हजार पये मा . इतके मानधन देऊन नेमणक
ू देणसे मा यता असावी. करीता सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर,
िनणय .३६८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील िफिजिशयन या मह वा या पदावर अकरा मिहने अथवा
ि हजीट ग प दतीने इ छुक उमेदवार आ यास सेवा वेश िनयम, मानधन व ो साहन भ ता बाबतचा िनयम
िशथील क न फ त िफजीिशयन या पदाकरीताच डॉ टर िमळत नसलेमळ
ु े िवशेष बाब हणनू एकुण र कम
.०२,०१,०००/- अ री . दोन लाख एक हजार पये मा इतके मानधन देऊन नेमणक
ू देणसे मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२६
डॉ.िव लराव िवखे पाटील फाऊंडेशन मेिडकल कॉलेज ॲ ड हॉि पटल, अहमदनगर यांना साई आ म-१ ऐवजी
ी साईबाबा समाधी मंिदर प रसरात र संकलनाकामी परवानगी िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १७(१) व १७(२)(ण) मानव जाती या क याण करणा-या
िकंवा मानवाला अप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
यव थापन सिमती ठराव – नवीन ताव
तािवक– मा.अ य साहेब यांनी िद. १२/०२/२०१७ रोजी घेतले या र तपेढयांचे चचास ात
समाजात र तदानाचे मह व जावे, अडीअडचणी या वेळी गरजु णांना र त उपल ध हावे, र तदान संक पना
जिवली जावी तसेच थॅलॅसेिमया, िहमोफे िलया व िसकलसेल अॅिनिमया यासार या णांना सं थान माफत मदत
हावी, ित पती बालाजी सं थानम ये या कारे के शदान ही सक
ं पना जवलेली आहे. याच धत वर िशरडीत
र तदान ही सक
ं पना जवावी अशी चचा झाली.
यास अनसु न र तदान चळवळ वाढीस लागणेसाठी ी साईनाथ र तपेढी व महारा ातील इतर नामांक त
र तपेढी यांचमे ये सम वय साधणेकामी समीती गठीत कर यात आली. तसेच गठीत सिमती सद यांनी बाहेरील
र तपेढयांना र तदान िशबीर घेणक
े ामी परवानगी देणेकरीता र तदान िशबीर िनयमावली बनिव यात आलेली
आहे. सरह िनयमावली खालील माणे आहे.
०१) र तदान िशबीर घेणक
े रीता आठवडयातुन ०१ िदवस ठरवनु परवानगी िदली जाईल.
०२) र तदान िशबीराची वेळ ही सकाळी ०९ ते ०५ अशी असेल.
०३) िशबीराची वेळ िकंवा िदवस वाढिवणे तसेच कमी करणेचे सपं णु अिधकार वै िकय अिध ीका,
वै िकय सचं ालक यानं ा राहतील.
०४)
ी साईबाबा सं थान उ सव काळात िशबीराची वेळ आव यकतेनसु ार वाढिवणेत येईल.
०५) र तदान िशबीरात र तदान करणेकरीता येणा-या र तदा यांना आप या र तपेढीची सपं णु मािहती
आव कयतेनसु ार देणते यावी.
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०६)

र
र
र
र

तदान िशबीर घेणक
े रीता आलेनतं र व झाले या र तदा यांची सं येची न द र तपेढीने सं थान
तपेढीत ठे वणे बधं नकारक आहे.
०७)
तदान िशबीरात सक
ं लीत होणा-या र त िपश यांपैक २५% िपश या सं थानचे ी साईनाथ
तपेढीत जमा करणे बधं नकारक आहे.
०८)
ी साईबाबा सं थान या नाव लौिककास बाधा पोहोचेल अशा कारचे कोणतेही काम र तपेढीकडुन
होता कामा नये, याची काळजी यावी.
०९) र तदान िशबीराची परवानगी कोणाला ावी अथवा देऊ नये याची संपणु जबाबदारी सं थान
शासनाची आहे.
१०) र तदान िशबीर घेणक
े ामी दे यात येणा-या सं थान या जागेबाबत व मिशनरी बाबतची सपं णु
जबाबदारी ही िशबीर आयोजक र तपेढी यांची राहील.
िवभागाचे प ट मत/अिभ ाय–उपरो त िनयमावली अ वये र तदान िशबीराकरीता येणा-या
र तपेढयांना िनयमावल चे पालन कर यात येवनु तथा र तपेढयांचे कागदप ांची पडताळणी क न (उदा. अज,
एफडीए लायस स, एसबीटीसी सिटिफके ट, थॅलेसेिमया अहवाल, ऑडीट रप ट, दर आकारणी प ) र तदान
िशबीराकरीता सं थान प रसरात समािव ट कर याकरीता मा यता देणते आलेली आहे. या अनषु ंगाने सं थान
प रसरातील दैनंिदन र तदान िशबीराकरीता सं थान माफत खालील र तपेढयांना दोन ट पयात परवानगी दे यात
आलेली आहे. याची मािहती खालील माणे आहे.
अ.नं र तपेढीचे नाव
वार
अ.नं र तपेढीचे नाव
वार
ी साईबाबा मदं ीर प रसर
साईआ म - ०१ १००० म
०१ द ताजीभाले र तपेढी, औरंगाबाद
सोमवार
०१ डॉ िव लराव िवखे पाटील फाऊंडेशन , मगं ळवार
अहमदनगर
०२ जनक याण र तपेढी, अहमदनगर
मंगळवार
०२ जनक याण लड बॅक, जालना
गु वार
०३ मे ो र तपेढी, िज हा णालय बुधवार
०३ िप.एम.टी., लोणी
शु वार
र तपेढी, नािशक
०४ िज हा णालय र तपेढी, अहमदनगर शु वार
०४ आनंदऋिषजी लड बॅक, अहमदनगर शिनवार
०५ हेडगेवार लड बॅक, अकोला
रिववार
ी साईनाथ र तपेढी यानं ा रिववार, गु वार, शिनवार असे तीन िदवस राखीव ठे व यात आलेले आहेत.
पिह या ट पयात चार र तपेढयानं ा ी साईबाबा मदं ीर प रसराम ये व दसु -या ट पयात पाच र तपेढयांना
साईआ म – १ येथे सकाळी ०९ ते सायक
ं ाळी ०५ वा. पयत सपणु वेळ र तसक
ं लनकामी परवानगी दे यात
आलेली आहे.
परंतु असे िनदशनास आले आहे क , या र तपेढयानं ा साईआ म – १ येथे र तसक
ं लनाकरीता
परवानगी िदलेली आहे, अशा र तपेढयाच
ं े र तसक
ं लन खपु च कमी माणात होत असनु समाधी मदं ीर
परीसरातील र तसक
ु े साईआ म – १ (१००० म) येथील
ं लन क ात र तसक
ं लन चागं ले होत आहे. यामळ
काही र तपेढया समाधी मंदीर परीसरात आव यकते नुसार िनि त के ले या वारा या िदवशी सायंकाळी ०५ ते
रा ी ०९ वा. पयत र तसंकलन करत आहेत.
डॉ िव लराव िवखे पाटील फाऊंडेशन, अहमदनगर यानं ा दसु -या ट पयात िद. २८/०६/२०१८ रोजी
पासनु साईआ म – १ येथे र तसंकलनाकामी परवानगी दे यात आली असनु यांना मंगळवार हा वार ठरवनू
देणते आलेला आहे. साईआ म - १ येथील इतर र तपेढयां मंदीर प रसरातील र तपेढयांचे परु े से र तसंकलन
झा यानंतर सांयकाळी ०५ ते रा ी ०९ वा. पयत मदं ीर प रसरात र तसंकलन करीत असतात. परंतु डॉ. िव लराव
िवखे पाटील फाऊंडेशन, अहमदनगर यांना ी साईनाथ र तपेढीचे वार असले या िदवशी मंदीर प रसरात
सायंकाळी ०५ ते रा ी ०९ वा. पयत र तसंकलन करणेकरीता ०९ ते १० वेळा सधं ी िमळालेली आहे. तरी डॉ
िव लराव िवखे पाटील फाऊंडेशन, अहमदनगर यां या िवनतं ी प ात नमदु के या माणे ी साईबाबा मदं ीर
प रसरात इतर र तपेढयां बरोबर सदर र तपेढीस रिववार व गु वार असे आठवडयातील दोन िदवस
र तसंकलनाकरीता संधी िमळावी असे नमदु के ले आहे.
तथािप, स ाि थतीला ी साईबाबा मंदीर प रसरात खालील माणे र तपेढयांचे वार व वेळ िनि ती
कर यात आलेले आहे.
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अ.नं
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७

वार

वेळ
सकाळी ०९ ते ०५
सोमवार द ताजीभाले र तपेढी, औरंगाबाद
मंगळवार जनक याण र तपेढी, अहमदनगर
बुधवार मे ो र तपेढी, िज हा णालय र तपेढी, नािशक
गु वार
ी साईनाथ र तपेढी, िशरडी
शु वार िज हा णालय र तपेढी, अहमदनगर
शिनवार
ी साईनाथ र तपेढी, िशरडी
रिववार
ी साईनाथ र तपेढी, िशरडी

सायंकाळी ०५ ते ०९
डॉ िव लराव िवखे पाटील फाऊंडेशन , अहमदनगर
जनक याण लड बॅक, जालना
िप.एम.टी., लोणी
आनंदऋिषजी लड बॅक, अहमदनगर
हेडगेवार लड बॅक, अकोला

ताव- उपरो त को टका माणे स ाि थतीला ी साईबाबा मंदीर प रसरातील र तसंकलनक ातील
सव वार इतर र तपेढयांना िनि त के यामळ
ु े फ त सोमवार व बुधवारचे सायंकाळी ०५ ते रा ी ०९ वा. एवढेच
टाईम लॉट िश लक असनु डॉ. िव लराव िवखे पाटील फाऊंडेशन यांना सदर िदवशी बोलिवता येईल. तसेच ी
साईनाथ र तपेढी करीता रिववार, गु वार व शिनवार (सकाळचे टाईम लॉट) हे वतःसाठी ठे व यात आ यामळ
ु े
गु वार व रिववार देणे श य होणार नाही. तसेच सव टाईम लॉट इतर र तपेढयांना या पवु च िनि त के ले
असलेमुळे डॉ. िव लराव िवखे पाटील फाऊंडेशन यांना सदर वार देता येणार नाही. असे मत आहे.
तसेच डॉ. िव लराव िवखे पाटील फाऊंडेशन, अहमदनगर यांचेकडे र तसंकलन करणेकरीता मोबाईल
हॅन उपल ध असलेबाबत देखील चौकशी के ली असता सदरची हॅन उपल ध नसलेचे यांनी कळिवले आहे.
क रता, डॉ. िव लराव िवखे पाटील फाऊंडेशन, अहमदनगर र तपेढी यानं ा स ाि थतीला मगं ळवार
बरोबरच सोमवार अथवा बधु वार या िदवशी मदं ीर परीसरात र तसक
ं लनाकरीता परवानगी देता येईल. तसेच इतर
िदवशी (गु वार व रिववार) पवु परवानगी देणेत आले या र तपेढयानं ा डावलनु परवानगी देणे यो य होणार नाही,
असे मत आहे. यास मा यता असावी.
तरी सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करणेस मा यता असावी.
िनणय .३६९ यावर सिव तर चचा होऊन, मदं ीर प रसरात गु वार व रिववार या िदवशी र सक
ं लनाठी इतर र पेढयांना पवु
परवानगी दे यात आलेली आहे. यामळ
ु े डॉ. िव लराव िवखे पाटील फाऊंडेशन, अहमदनगर याच
ं ेशी चचा
क न गु वार व रिववार यितरी यांना र संकलासाठीचे वार ठरिव यात यावेत, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२७
हॅट सरसकट माफ योजना (Amnesty Scheme) संदभात जे िविध यांचे मागदशनाबाबत.
तावसं थानला आिथक वष २००९-१० व २०१०-११ या वषाचे हॅट करिनधारण कर यात येऊन
.४३.८३ कोटी देय हॅटकर जमा करणेबाबत िव कर िवभागाने कळिवले आहे. बाबत, िव कर िवभागाकडे
२००९-१० चे अिपल दाखल कर यात आले असनु २०१०-११ चे अिपल दाखल करणे व देय होणारी १०%
हॅटकर भरणेबाबत तसेच दर यान या कालावधीत हॅट सरसकट माफ योजना (Amnesty Scheme)
सरकारने जाहीर के ली आहे. याम ये योजनेचा लाभ घेऊन .६९ कोटी तडजोड हॅटकर भरणे या संदभात
िद.०६.०६.२०१९ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत ताव सादर कर यात आला होता. यावर िनणय
.२७९ अ वये, “िव कर िवभागाचे मा.अित र आयु , मा.सह आयु व िव कर अिधकारी हे आजचे
यव थापन सिमतीसमोर उपि थत होते. सिमतीने यांचेकडुन शासनाने जाहीर के ले या Amnesty Scheme
संबंधी सिव तर मािहती घेतली. यावर सिव तर चचा होऊन, सदरचा ताव थगीत ठे व यात येऊन सिमती
सद य मा.अॅड.मोहन जयकर यांचे मागदशन घेऊन सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये सादर
करावा असे ठरले आहे.”
दर यानचे कालावधीत Amnesty Scheme चा पिहला ट पा िद.३०.०६.२०१९ ची मुदत
िद.३१.०७.२०१९ पयत वाढली आहे. मा.िव त ी.जयकर यांनी हॅट करासंबंधीत आिथक वष २००९-१० ते
२०१७-१८ या कालावधीतील हॅट करासंबधीत आले या िव कर िवभागा या नोटीसा व या सबं ंधीत
लेखापु तकांम ये आले या न दी या सवाचा िवचार करता देय होणारा हॅटकर व िव कर िवभागाने Amnesty
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Scheme चे तरतदु ीस अनसु न .६९ कोटी हॅटकर देय दशिवला आहे. मा.िव व त ी.जयकर याचं े
मागदशनाने खालील माणे :१)
सं थानचे कर स लागार ी. ेिणक गाधं ी, पणु े यांना कळिव यात आले होते. यांनी िद.१४.०६.२०१९
रोजी ई-मेल ारे सखोल तपासणीअतं ी Amnesty Scheme चा लाभ घे याचा िवक प ि वकार यास हरकत
नाही, असे कळिवले आहे.
२)
मा.सव य यायालय, िद ली येथील ये ठ िवधी अॅड.एस गणेश, िद ली हे सं थानचे करिवषयक
यायालयीन कामकाज िवनामोबदला करतात. यांनी िद.०२.०७.२०१९ रोजी सव संबंधीत द तऐवज घेऊन
य भेटीक रता बोलािवले होते. मा.िव व त ी.जयकर, यांचे सहकारी अॅड.अभय धाडीवाल व लेखािधकारी
ी.एस.पी. लंके, यांनी िद.०२ व िद.०३.०७.२०१९ रोजी य भेट देऊन चचा-िविनमय के ला. यांनी
खालील माणे सचु िवले आहे.
a.
न दणी क रता Condonation of Delay क रता अज क न पवु या तारखेपासनु न दणी मांक
िद यास हॅटकर काय ानसु ार Input VAT व Output VAT याबाबत मािहती संकिलत क न िकती हॅटकर
देय होईल. यावर याज व दडं माफ सबं ंधीत मा.उपायु , िव कर िवभाग, नािशक यांचे मागदशन यावे.
b.
Amnesty Scheme अनसु ार त लेखाप र ण सं थेमाफत हॅट ची देय र कम िनि त करावी.
c.
उपरो a व b अ वये येणारी हॅट ची देय र कम याचे अवलोकन क न सं थानचे टीने िहताचा
पयाय िनवडुन कायवाही करावी.
d.
Amnesty Scheme चा पयाय िनवड यास मा.उ च यायालयात असलेली हॅट करासंबंधीत
यािचका मागे घेणयाची
तरतुद अस याने यािचका मागे यावी लागेल.
्
e.
तसेच हॅट संबंधीत सदर कायवाही कर याक रता थमतः मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.िव व त
ी.जयकर व अॅड.एस. गणेश यांची कॉ फर स कॉल होऊन अिं तमतः येणारी हॅट देय र कमेबाबत Amnesty
Scheme अथवा सरळ हॅट करिनधारणे क न देय होणारी र कम याबाबत य चचा-िवचारिविनमयाअतं ी
यो य तो पयाय िनवडावा लागेल.
f.
अशा कारे आिथक वष २००९-१० ते २०१७-१८ अखेर हॅट करासबं ंधीत मािहती संकिलत
कर याक रता त लेखाप र ण सं थेची ता काळ िनयु क न ७ ते १० िदवसांचे आत मािहती संकिलत क न
Amnesty Scheme अथवा वािषक हॅट करिनधारण क न िद.३१.०७.२०१९ पयत सपं णु कायवाही पुण होणे
आव यक आहे.
अशा कारे ये ठ िविध अॅड.एस. गणेश, िद ली व सीए अॅड. ेिणक गांधी, पणु े यानं ी हॅट
करासबं धं ीत Amnesty Scheme सबं धं ीत स ला िदला असनु हॅट सबं धं ीत स ि थती मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े अवलोकनाथ व िनणयाथ सादर.
िनणय .३७० यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी खालील माणे िनणय घे यात आले.
१. जे िविध ॲड होके ट एस.गणेश, िद ली यांनी सचु िव या माणे Administrative relief अतं गत व
Amnesty Scheme अतं गत साधारणत: िकती र कम देय होत आहे याची मािहती मा.उपायु , सह
आयु िव कर िवभाग यांचेकडुन ा क न यावी.
२. कामाची िनकड ल ात घेता M/s Suresh D. Daule &Co., Chartered Accountants यांची र कम
.२,००,०००/-मा फ वर िनयु कर याची िशफारस सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी के ली,
यास मा यता दे यात आली.
३. आिथक वष २००९-१० व २०१०-११ चे अपील करीता देय होणारी १०% र कम अदा कर यास व
अिपल कायवाही कर यास मा यता दे यात आली.
४. हॅट संबधीत Administrative relief अतं गत व Amnesty Scheme अतं गत देय होणा या रकमेबाबत
मािहती ा झा यानतं र सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांचे स यानसु ार हॅट बाबत संपणु
कायवाही कर यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- लेखाशाखा)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.२८
ताव-

सं थान कायम कमचा यानं ा महारा नागरी सेवा (सधु ारीत वेतन) िनयम,२०१९ सातवा वेतन आयोग लागू
करणेबाबत.
िवषयाची पवू पीठीका - (अ) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम,२००४ चे कलम १६
म ये सावजिनक िव त यव थेचे कमचारी सं थान िव त यव थेकडे नेमनू देणे या शीषाखाली पढु ील माणे
तरतूद आहे “ .. .. १६. िनयत िदवसा यालगतपवू , जी य ती पवू या िव व त यव थे या सेवेत असेल आिण
या या कामकाजासंबंधात काम करीत असेलअशी कोणतीही य तीही, िनयत िदवसा या लगतपवू ितला जे
वेतन लागू होते याच वेतनावर व सेवे या याच इतर अटी व शत वर, िनयत िदवसापासनू ,
सिमती यािनयं णाखाली, सं थान िव व त यव थे या कामकाजाश
ं ी संबंिधत अशा सेवेसाठी नेमनू दे यात
आ याचे व िनयु त के याचे मान यात येईल, आिण सेवे या अशा शत म ये रा य शासना या पवू मा यतेखेरीज
यावय् तीचे अिहत होईल अशा रीतीने सिमतीकडून कोणताही बदल कर यात येणार नाही िकंवा अशा य तीला
सेवेतून काढून टाक यात येणार नाही.
परंत,ु या अिधिनयमा या िकंवा िनयमां या तरतुदीनुसार अशा कोण याही य तीची सेवा समा त
कर या या सिमती या अिधकारावर, या कलमातील कोण याही गो टीमळ
ु े प रणाम होणार नाही. ”
या यित र उपरो अिधिनयमातील कलम १७ म ये सिमतीची कत ये व अिधकार या शीषाखाली
पढु ील माणे तरतूद आहे “ .. .. १७ (२) (घ) सिमती या सद यांना व मु य कायकारी अिधका-याला व इतर अिधकारी व
कमचारी यानं ा यव थापन िनधीतनू वेतन, मानधन, फ व भ ते आिण इतर देय रकमा िनयिमत दान करील.”
(ब) तसेच, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम, २००४ मधील कलम १५
म ये मु य कायकारी अिधकारी आिण इतर अिधकारी व कमचारी यां या सेवे या अटी व शत या शीषाखालील
पोटकलम (३) म ये, सिमती या मु य कायकारी अिधका-यांचे आिण इतर अिधका-यांचे व कमचा-यांचे वेतन व
भ े आिण इतर खच हे यव थापन िनधीतून देणते येतील, असे नमदू करणेत आलेले आहे.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम, २००४ मधील कलम २१ म ये िव त
यव था िनधीचा िविनयोग या शीषाखालील पोटकलम (१) (ट) म ये, कलम १७ या पोटकलम (२) म ये
िविनिद के लेली कत ये पार पाडणे असे नमदू करणेत आलेले आहे.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम, २००४ मधील कलम २२ म ये यव थापन
िनधी व याचा िविनयोग या शीषाखालील पोटकलम (३) (ख) म ये, सिमतीचे इतर अिधकारी व कमचारी यांचे
वेतन व भ े देणे अशी सु प तरतदू आहे.
हणजेच अिधिनयमातीलउपरो सव तरतदु ीनसु ार कमचा-यांना ावयाचे वेतन व इतर अनषु िं गक भ े
आदा करणेबाबतचे अिधकार मा. यव थापन सिमतीला आहेत, अशी धारणा आहे.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम, २००४ मधील कलम २२ म ये यव थापन
िनधी व याचा िविनयोग या शीषाखालील पोटकलम (२) म ये, यव थापन िनधीत, िश लक र कम उपल ध
अस यास ती िवचारात घेऊन िव त यव थे या लगतपवू वषातील अदं ाजे थल
ू वािषक उ प ना या १०
ट यापे ा अिधक नसेल इतक सिमतीकडून िनि त करणेत येईल एवढी र कम, रा यशासना या मा यतेन,े
दरवष या िनधीम ये जमा करणेत येईल. रा यशासनास, आव यक वाटलेतर, कोण याही वषात िव त यव था
िनधीतनू कोण याही अित र रकमा या िनधीत जमा करणेब ल कोण याही वेळी िनदेश देता येईल, असे नमूद
करणेत आलेले आहे.
(क) सं थान आ थापनेवरील थायी कमचा-यांना महारा शासन अिधसचु ना राजप मांक
वेपरु २०१९ / . . १ / सेवा – ९, िदनांक ३० जानेवारी, २०१९ अ वये, महारा नागरी सेवा (सधु ा रत वेतन)
िनयम, २०१९( हणजेच ०७ वा वेतन आयोग) पवू ल ी भावाने हणजेच िदनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासनू
लागू करणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक २६ फे वु ारी, २०१९ रोजीचे सभेपढु े िनणयाथ
सादर करणेत आला होता. या तावावर या सभेत साधक-बाधक चचा होऊन, िनणय मांक १४२ अ वये
खालील माणे िनणय घेणते आलेला आहे –
“ सं थान आ थापनेवरील कायम ( थायी) कमचा-यांना महारा नागरी सेवा (सधु ा रत वेतन)
िनयम,२०१९ हणजेच ०७ वेतन आयोग यातील तरतुद सह व इतर अनषु ंिगक बाब सह िद. ०१
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जानेवारी,२०१६ पासनु पवु ल ी भावाने लागु करणेस तसेच िदनाक
ं ०१ जानेवारी,२०१६ पासनु ची वेतनातील
फरकाची र कम रोखीने आदा करणेस मा यता दे यात आली. तथापी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
अिधिनयम २००४ मधील िनयम (२२) नसु ार यव थापन िनधीतनु होणारा खच सन २०१७-१८ या वषातील
थल
ु उ प ना या १० % पे ा अिधक होत अस याने रा य शासना या मा यतेनतं र ०७ या वेतन आयोगाची
अमं लबजावणी कर यात यावी, असे ठरले.” यानसु ार जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/३९/२०१९ िद.३ एि ल,
२०१९ रोजीचा सातवा वेतन आयोग मा यता िमळणेबाबत मा. धान सिचव िवधी व याय िवभाग यांचेकडे
ताव सादर कर यात आलेला होता.
आता, िवधी व याय िवभाग, यांचे .सासंिव- १०१९/ ३७३/ . . ७९/ का.१६, िदनांक
०४/०७/२०१९ रोजीचे प ानसु ार खालील माणे कळिवलेले आहे.
“ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड अिधिनयम, २००४ मधील कलम १५, िनयम १७ व
िनयम २२ नसु ार सिमती या अिधकारी व कमचारी यांचे वेतन व भ ते व इतर खच हे यव थापन िनधीतनू
कर याचे अिधकार सिमतीस आहेत. यामळ
ु े ी साईबाबा सं थानातील अिधकारी व कमचारी यां या वेतनबाबत
सिमतीने यां या तरावर िनणय यावा”, असे कळिवलेले आहे.
तरी, सं थान आ थापनेवरील (सं थान खु , शै णीक संकुल व णालये) कायम ( थायी) कमचायांना महारा नागरी सेवा (सधु ारीत वेतन) िनयम, २०१९ हणजेच ०७ वा वेतन आयोग यातील सव तरतुद सह
व इतर अनषु ंिगक बाब सह िदनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासनू पवू ल ी भावाने लागू करणेस तसेच िदनांक ०१
जानेवारी, २०१६ पासनू ची वेतनातील फरकाची र कम रोखीने आदा करणे या मा यते तव तसेच मा. िवधी व
याय िवभाग, महारा शासन, यांचेकडील .सासिं व-१०१९/३७३/ . .७९/ का.१६, िदनांक ०४/०७/२०१९
रोजीचे िनदशानसु ार उपरो त िवषयांिकत ताव मा. यव थापन सिमती या मा यतेने लागू करणे या
मा यतेसाठी सिवनय सादर.
िनणय .३७१ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.िवधी व याय िवभाग,महारा शासन यांनी यांचेकडील िद.०४ जुलै,२०१९
रोजीचे प ा वये सं थान आ थापनेवरील कायम ( थायी) कमचा यांना महारा नागरी सेवा (सधु ारीत वेतन)
िनयम, २०१९ हणजेच ०७ वा वेतन आयोग लागू करणेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे थरावर िनणय
घेणबे ाबत कळिवले आहे. यास अनसु न सं थानचे आ थापनेवरील कायम ( थायी) कमचा यांना िवषयांिकत
०७ वा वेतन आयोग िद.०१ जानेवारी,२०१६ पासनू पवु ल ी भावाने यातील सव तरतुद सह व इतर अनषु गं ीक
बाब सह िविहत व चिलत िनयमानसु ार माहे जल
ु ै-२०१९ चे वेतनात लागु करणेस तसेच िवषयािं कत वेतन
आयोगातील तरतदु ीम ये कमचा यांना िद.०१ जानेवारी,२०१६ पासनू देय होणारी वेतनातील फरकाची र कम
रोखीने आदा करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच मा.िवधी व याय िवभाग,महारा शासन यांनी यांचेकडील िद.०४ जल
ु ै,२०१९ रोजीचे प ा वये
कळिव या माणे ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड अिधिनयम-२००४ मधील यव थापन िनधी व
याचा िविनयोग या शीषाखाली कलम २२(२) म ये नमदु के ले या तरतदु ीनसु ार यव थापन िनधीची मयादा
वाढवनू घेणक
े ामी यापवु शासनाकडे सादर कर यात आले या तावाचा पाठपरु ावा करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग/लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आजचे यव थापन सिमती सभेम ये मा.अ य महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले.
आय या वेळेचा
िवषय नं.२९, िनणय .३७२ मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६.०२.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .१६३ म ये िद.०६.०६.२०१९
रोजीचे सभेत कर यात आले या दु याबाबत आजचे सभेम ये सिव तर चचा होऊन, सदरचा िनणय
स ि थतीम ये र कर यात यावा, असे ठरले. तसेच मौजे िशड मोफत स ह नं.१ मधील ३०
गंठु े मधील अित मण धारकांबाबत एस.एल.पी.नं.२८५९६-२८५९७/२०१७ मा.सव च यायालयाने
िद.२५.०७.२०१८ रोजी आदेश क न िनकाली काढले आहे. याबाबत अ य व सिमती सद य ॲङ
मोहन जयकर, डॉ. राज िसंह यांनी महारा रा याचे ॲड होके ट जनरल मा. ी.आशषु ोत कंु भकोणी
यांचे समवेत चचा क न यांचा लेखी अिभ ाय ा झा यानंतर सदर अिभ ायासह ताव
यव थापन सिमतीसमोर सादर कर यात यावा,असे ठरले.
(कायवाही- मालम ा िवभाग/बांधकाम िवभाग/िवधी िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.३०, िनणय .३७३ आऊटसोस कं ाटी कामगार िवनापरवानगी तसेच गद या कालावधीत गैरहजर असतात. यामळ
ु े या
आऊटसोस कं ाटी कामगाराच
ं े हजेरीचे माणे ८०% पे ा कमी आहे अशा कामगारानं ा कामावर
घे यात येऊ नये.
(कायवाही- कामगार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३१, िनणय .३७४ वृ ारोपनासाठी िविवध सामािजक सं थाना सं थानमाफत मोफत झाडांची रोपे परु िव यात यावीत.
(कायवाही- बगीचा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३२, िनणय .३७५ सं थान या वाहनांसाठी ता परु या व पात शेड उभारणेस तसेच साईनाथ णालय येथे पेशंटचे
नातेवाईकांना थांब यासाठी शेड उभारणेस व याकामी येणा या अनषु ंगीक खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३३, िनणय .३७६ ी.रामचं लोळे , पेठ वडगांव,को हापरु यांना २ ते १२ स टबर,२०१९ या कालावधीत यांनी मागणी
के यानसु ार दोन िदवसांसाठी या पादक
ु ा िनयमावलीचे काटेकोर पणे अनपु ालन क न उपल ध
क न दे यात या यात.
(कायवाही- शता दी क /मंिदर िवभाग/संर ण िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३४, िनणय .३७७ मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट नं.१७७,१७८,२८२/१,२८४/२८८/६ मधील देणगी व पात
िमळाले या इमारतीम ये आय.ए.एस.अकॅ डमी सु करणेबाबतची कायवाही िनयमानसु ार ता काळ सु
कर यात यावी.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३५, िनणय .३७८ सं थानचे शासिकय अिधकारी डॉ.आकाश िकसवे यांची सं थानचे ी साईनाथ णालय व
ी साईबाबा हॉि पटलसाठी सम वयक हणनू िनयु कर यात यावी.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३६, िनणय .३७९ मा. यव थापन सिमती या िद.३०.०१.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .९२ अ वये शता दी वषाचे
कालावधीतील मु य कायकारी अिधकारी व शता दी महो सवासाठी िनमाण कर यात आले या
शता दी क ासाठी सं थान आ थापनेवर अ थायी व पात महारा शासनाकडील ितिनयु वर
आलेले उपिज हािधकारी, पोलीस उपअिध क,मु यलेखािधकारी यांचेसह यांचे कुटूंबातील ४
य साठी दशन/आरती करीता ओळखप देणसे मा यता दे यात आलेली आहे. याच माणे शता दी
महो सवानतं र या पढु े शासनामाफत ितिनयु ने िनयु होणारे मा. मु य कायकारी अिधकारी व इतर
शासक य अिधकारी यांचेसह यांचे कुटूंबातील ४ य साठी दशन/आरती करीता ओळखप देणसे
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग /जनसंपक िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.३७, िनणय .३८० ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीवर, सिमती सद य हणनू न याने नेमणक
ू कर यात आले या
नगरा य ा मा. ीमती अचना उ मराव कोते यांचा थािनक उपसिमती सभेम ये सद य हणनू समावेश
कर यात यावा.
(कायवाही- सभाकामकाज िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३८, िनणय .३८१ सं थानचे दो ही णालयात असणा या मिश स् काही तांि क कारणा तव बंद पड यास पेशंटची
गैरसोय होऊ नये याकरीता तपासणीसाठी तारखा िदले या पेशंटना दरु वनी/एसएमएस दारे
कळिव यात यावे, व मिश स दु त झा यानंतर अशा पेशंटना पु हा कळिव यात यावे. तसेच याबाबत
आव यकतेनसु ार Press Note दे यात यावी.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल / ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३९, िनणय .३८२ मंिदर प रसरातील साई स य त हॉलचे पिह या मज यावर यान मंिदर तयार करणेचे काम सु आहे.
सदरह यान मंिदर हॉल साऊंड फ
ु हो याचे ीने या िठकाणी यपु ी हीसी िखड या, ॲकॉ टीक
डोअर िव डो सीलसह बसिवणेत यावेत.िखड यांना रोलर लाईडं बसिवणेसाठी िवहीत प दतीने
कोटेशन मागिवणे यावेत, अतं गत कामात आव यक या िकरकोळ सधु ारणा सदर कामाचे ठे केदार
यांचेकडून क न घे यात यावे, असे ठरले. तसेच यासाठी येणा या अदं ाजे र कम पये सात लाख
मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .३१३ ते ३८२ सवानमु ते घे यात आले.
यानंतर साय.ं ०६.३०वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.

वा रीत/वा रीत/(दी.म.मगु ळीकर,भा. .से)
(सरु े श हावरे )
मु य कायकारी अिधकारी
अय
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड .
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