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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .१६/ २०१५
िदनां क २०.०८.२०१५
थळ- साईिनवास अितथीगृ ह, िशड
वेळ- दु पारी १२.०० वाजता
ीसाईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा गु वार िदनां क २०.०८.२०१५ रोजी दु पारी १२.०० वाजता
साईिनवास अितथीगृ ह, िशड येथे आयोिजत कर यात आली असलेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ २८६३/ २०१५, िदनां क
१९ ऑग ट, २०१५ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होते. यानु सार सदरह सभा गु वार िदनां क २०.०८.२०१५ रोजी
दु पारी १२.०० वाजता साईिनवास अितथीगृ ह, िशड येथे मा.अ य ी.िवनय जोशी, मु य िज हा यायाधीश, अहमदनगर यां चे
अ य तेखाली सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा.सद य उपि थत होते.
०१. मा. ी. िवनय जोशी, मु य िज हा यायाधीश, अहमदनगर, अ य
०२. मा. ी.अिनल कवडे, िज हािधकारी, अहमदनगर, सद य
०३. मा. ी.राज जाधव, कायकारी अिधकारी, सद य
सभे या सु वातीस ी साईबाबां ची ाथना करणेत येऊन, मा.अ य
अ य तेखाली सभेचे कामकाज सु कर यात आले.
यानं तर िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु करणेत आली.

ी.िवनय जोशी, मु य िज हा यायाधीश, अहमदनगर यां चे

िवषय नं०१.

िदनां क ०६.०८.२०१५ रोजी अहमदनगर येथे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ वाचू न कायम
करणे.
िनणय .२७३ िदनां क ०६.०८.२०१५ रोजी अहमदनगर येथे झाले या यव थापन सिमतीचे सवसाधारण सभे या इितवृ ा या ती
सव सद यांना सभेत पु रिवणेत आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ त वाचू न कायम करणेत आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं०२.
ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप. सोसायटी िल., िशड यां ना चालिवणेस िदलेले िकयॉ क/ गाळे
यां चे मु दतवाढीबाबत.
तावी साई सं थान ए लॉईज े .को-ऑप सोसायटी िल.,िशड यां ना सं थानचे मा यतेने सं थान प रसरात साईभ ां चे
सेवेसाठी व सोईसाठी लोक म, मोबाईल कॅ मेरा लोक म, पाद ाणे गृ ह, साद व नॉ हे टी टोअर तसेच थं डपेय व
दु धज य पदाथ िव चे टॉल चालिवणेस व ता पुरते यवसाय करणेसाठी खालील िठकाणी चालिवणेस िदलेले १४
िकयॉ क वापराची मु दत िद.६/१२/२०१४ रोजी सं पलेली आहे.
अ.नं.
१
२
३
४
५
६
७

िठकाण
साईआ म भाग-१ प रसर
साईआ म भाग-२ प रसर
साई सादालय प रसर
दारावती िनवास थान प रसर
साईउ ान प रसर
साई साद िनवास थान प रसर
साईबाबा िनवास थान प रसर
एकू ण

िकयॉ क सं या
४
१
१
२
२
१
३
१४

साईभ तांचे सेवेसाठी व सोयीसाठी सदर यवसाय व िकयॉ क चालिवणेसाठी पु ढील पाच वषाकरीता
मु दवाढ िमळावी अशी िवनं ती चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े .को-ऑप सोसायटी िल. यां नी के लेली आहे.
सं थान अिधिनयम 2004 मधील कलम 17 (3) िव त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर
मालम ा, रा य शासना या लेखी पु वमं जु रीने असेल याखेरीज सिमतीकडू न, एका वषापे ा अिधक मु दतीक रता,
भाडेप ् याने दे यात येणार नाही. िकं वा गहाण टाक यात येणार नाही. िवक यात येणार नाही िकं वा अ यथा अ यसं िमत
कर यात येणार नाही.
मा.उ च यायालय,खं डपीठ औरं गाबाद यां नी जनिहत याचीका .18/2011 मधील िस हील अज
12056/2012 म ये िद.16/10/2012 रोजी खालील माणे िनदश िदलेले आहे.
लॉज नं.6 we direct that, without prior permission of this Court, the Committee.
a)
Shall not take any steps in creating third party interest in the movable or immovable
properties of the Respondent No.2 trust;
b)
Shall not enter into an agreement, contract for purchase of any immovable property on
behalf of the Respondent No.2 trust;
तसेच सं जय भा.काळे यां नी महारा शासन व इतर यां चे िव द दाखल के ले या जनिहत यािचका
.२५/२०१२ म ये उपि थत १४ मु यां म ये मं िदर प रसरातील गाळयां चा मु ा उपि थत के लेला आहे. याबाबत
यायालयीन आयोगासमोर चौकशी सु आहे.
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मा.कायासन अिधकारी यां चेकडील िद.२८/१०/२०१३ रोजीचे प ाने सं थानने करावयाची कायवाही/
उपाययोजना याबाबत सिव तर िववरणप देवू न ी साई सं थान ए लॉईज े .को.सोसायटीचे पेढा िव बाबत पु ढील
माणे कायवाही करणेबाबत सु चीत के ले आहे.
१) यव थापन सिमती या ठरावानु सार व मं िदर प रसरात भ ां ची जा त गद होवू नये तसेच सु रि तते या
कारणा तव मं िदर प रसरातील सोसायटीस दे यात आलेले ६ टॉल बं द कर यात यावेत व ते सं थानने वत: या
ता यात ठे वावे.
२) जु ने सादालय प रसरात व अ य कोण याही प रसरात सोसायटीस टॉल ावयाचे झा यास जािहरात/
िनिवदा प दतीचा अवलं ब क न सवात जा त र कमेची ऑफर ि वका न टॉ स दे यात यावे.
३) सोसायटीमाफत िव के या जाणा या खा पदाथाची अ न व औषध शासनाकडू न तपासणी क न घेणे
सोसायटीस बं धनकारक कर यात यावे.
४) मोबाईल व च पल टॅ ड सु िवधा पु रिव यासाठी सोसायटीकडू न अितशय नाममा परवाना फ घे यात येत
अस याने सं थानचे आिथक नु कसान होत अस याचे थमदशनी िदसू न येत अस याने मोबाईल व च पल टॅ ड
सोसायटीकडू न काढू न घे यात यावे व यासाठी जािहर िनिवदा मागिव यात या यात.
५) मोबाईल व च पल टॅ ड सु िवधा पु रिव यास सोसायटीस िद यामु ळे सं थानचे आिथक नु कसान झा याचे
थमदशनी िदसू न येत अस याने मा.उ च यायालयाने िनयु के ले या मा.िज हा यायािधश, अहमदनगर व
मा.िज हािधकारी, अहमदनगर यां चा समावेश असले या सिमतीमाफत याबाबत सिव तर चौकशी कर यात यावी व
यां या अहवालानु सार व िशफारशीनु सार पु ढील कायवाही कर यात यावी.
६) कमचा यां या सदर सोसायटीस सं थानकडू न वीज, पाणीपु रवठा या वा अ य काही सु िवधा पु रिव या
अस यास यां चा भरणा सोसायटीने के लेला आहे िकं वा कसे, याबाबतही कायकारी अिधकारी यां नी चौकशी क न व
सं बं धीतां कडू नसदर र कमेची वसु ली क न तसा अहवाल ता काळ रा य शासनास सादर करावा.
उपरो त माणे जनिहत यािचका .२५/२०१२ म ये उपि थत मु यां बाबत सं थानने करावयाची
कायवाही/उपाययोजना बाबत शासनाने कळिवले आहे.
यास अनु स न मं िदर प रसरातील ६ टॉल िद.६/१२/२०१३ पासू न सं थानचे इतर प रसरात थलां तरीत के ले
आहे. याबद यात सं थान प रसरात ७ िठकाणी १४ िकयॉ क वापरासाठी िदले आहेत. न याने टॉल िदलेले नाहीत.
सोसायटीस यवसाय कर यासाठी चालिव यास िदलेले िकयॉ क/गाळे यां ची मु दत सं पु टात आ याने
चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप.सोसायटी यां नी मु दतवाढीबाबत ताव सादर के लेले आहेत.
सदर करणी मु दतवाढीबाबत इतर शासक य सं थे या कमचारी सं घटनां ना कशा कारे परवानगी िदली जाते
याबाबत मािहती उपल ध क न यानु सार सं थानकडे ताव दाखल करणेबाबत चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज
े डीट को.ऑप.सोसायटी यां ना मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां नी सम चचम ये सां िगतलेले आहे.
चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप.सोसायटी यां नी िद.२९/४/२०१५ रोजीचे प ा वये
कळिवले आहे क , शासक य कमचा-यां चे कमचारी को.ऑप. े िडट सोसायटी यां ना शासनाचे या- या अ थापनेने
यांचे जागेतच शासनाचे चिलत दरानु सार करारां वर जागा उपल ध क न िदले या आहेत. याच धत वर सं थेसही
समाधी मं िदराचे प रसरात साईभ तांचे सेवेसाठी व सोईसाठी वाष क करारां वर भाडेत वावर जागा उपल ध क न
ा यात ही िवनं ती.
महारा ाचे रा यपाल यां या आदेशानु सार व नावाने महारा शासन िनणय .शाकाजा-१११३/ . .२६/
२०१३/२२ नु सार मुं बई येथील महारा शासनाचे मं ालय इमारतीचे प रसरात िद.महारा मं ालय अॅ ड अलाईड
ऑिफसेस को.ऑप.बॅ ं क िल. तसेच िद.महारा मं ालय व सं ल न कमचारी को.ऑप. े िडट सोसा.िल.यां ची कायालये
शासनाचे चिलत दरानु सार जागा भाडे करारानु सार चालु आहेत. िशवाय सदरचे िठकाणी इमारत पु नबां धणीचे काम
सु अस याने उपरो त कमचारी को.ऑप. े िडट सोसायटीची कायालये शासनाचे आकाशवाणी आमदार िनवास येथे
ता पुर या व पात इमारत पु नबां धणी होईपयत थलां तरीत करणेबाबतचा आदेश सोबत जोडला आहे. याच धत वर
सं थेस समाधी मं िदराचे प रसरात साईभ तांचे सेवेसाठी व सोईसाठी सं थानचे िनयम व अटीस अिधन राहन
भाडेत वावर जागा उपल ध क न ावी ही न िवनं ती.
मुं बई येथील महारा शासनाचे मं ालय इमारतीचे प रसरात िद.महारा मं ालय अॅ ड अलाइड ऑिफसेस
को.ऑप.बॅ ं क िल. तसेच िद. महारा मं ालय व सं ल न कमचारी को. ऑप. े िडट सोसा.िल. या सं थांना शासनाने
या माणे शासक य जागेतच वतं िनणय घेऊन मा.रा यपाल यां चे आदेशाने सु धारीत दराने .३२.१२ ित चौ.फु ट व
यात ितवष ५ ट के दरवाढ व इतर अटीस आधीन राहन जागा भाडेत वावर िदले या आहेत. याच माणे ी साई
सं थान ए लॉईज े िडट को.ऑप.सोसायटी िल. िशड या सं थान कमचा-यां चे सं थेसही ी साईबाबां चे समाधी
मं िदराचे प रसरात व सं थान प रसरात अकरा-अकरा मिह यांचे िल ह अॅ ड लायसे सी त वानुसार सं दिभय प ातील
शासन िनणयानु सार भाडे आकार आका न जागा उपल ध क न दे यात यावी िह न िवनं ती.
सदरचे प ासोबत शासन िनणय .शाकाजा-१११३/ . .२६/२०१३/२२ िद.२२ एि ल,२०१३ ची त
जोडलेली आहे. ी साई सं थान ए लॉईज े .को-ऑप सोसायटी िल.,िशड यां ना चालिव यास िदलेले िकयॉ क
वापराची मु दत सं पलेली अस याने पु ढील कालावधीसाठी मु दतवाढ देणेकामी
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१.
सं थान अिधिनयम 2004 मधील कलम 17 (3) मधील तरतु द,
२.
मा.उ च यायालय,खं डपीठ औरं गाबाद यां नी जनिहत यािचका .18/2011 मधील िस हील अज
12056/ 2012 म ये िद.16/10/2012 रोजी िदलेले िनदश.
३.
सं जय भा.काळे यां नी महारा शासन व इतर यां चे िव द दाखल के ले या जनिहत यािचका
.२५/२०१२ म ये उपि थत १४ मु यां म येमं िदर प रसरातील गाळयां चा मु .ा
४.
मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग यां नी िद.२८/१०/२०१३ रोजीचे प ाने याबाबत
सं थानने करावयाची कायवाही /उपाययोजना.
५.
महारा शासन िनणय .शाकाजा-१११३/ . .२६/२०१३/२२ नु सार मुं बई येथील महारा
शासनाचे मं ालय इमारतीचे प रसरात िद.महारा मं ालय अॅ ड अलाईड ऑिफसेस को.ऑप.बॅ ं किल. तसेच
िद.महारा मं ालय व सं ल न कमचारी को.ऑप. े िडट सोसा.िल.यां ची कायालये शासनाचे चिलत दरानु सार जागा
भाडे/ करार.
वरील सव बाबी िवचारात घेऊन ी साई सं थान ए लॉईज े .को-ऑप सोसायटी िल.,िशड
यां ना वापरास िदलेले सं थान प रसरातील १४ िकयॉ क चालिवणेस मु दतवाढ देणेबाबत खालील मु यां वर
िनणय होणेसाठी सादर.
अ)
१४ िकयॉ क िद.७/१२/२०१४ ते िद.६/१२/२०१५ या एक वष कालावधीसाठी वापरास देणेकामी शासनाचे
मं जू रीस ताव सादर क न मु दतवाढ देणेबाबत मा यता घेणे.
िकं वा
ब)
िद.२८/१०/२०१३ रोजीचे शासनाचे प ास अनु स न १४ िकयॉ क वापरास देणेकामी िनिवदा ि या
राबिवणे व सदर ि या पु ण होईपावेतो मािसक परवाना फ म ये १० ट के वाढ क न मागील अटी शत वर
चालिव यास देणेबाबत िनणय होणे.
िकं वा
क)
िनिवदा ि या न करता शासनाची मा यता ा त होईपावेतो सदर १४ िकयॉ क बं द ठे वणे.
वरील माणे १४ िकयॉ क वापराची मु दत सं पु टात येऊन बराच कालावधी झालेला आहे. पु ढील मु दतवाढ
िदलेली नस याने करारनामा ही झालेला नाही. सदर १४ िकयॉ क पु ववत सु आहेत. याबाबत काही कायदेशीर बाब
उ भव यास अडचणीचे ठ शकते. यामु ळे सदर करणी वरीलपैक िनणय तातडीने घेणे आव यक आहे.
उपरो त ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .२७४ यावर सिव तर चचा होऊन, सदरह ताव शासन मा यते साठी पाठिवणेत यावा, असे ठरले.
तसेच ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप. सोसायटी िल., िशड यां ना चालिवणेस िदलेले
िकयॉ क/ गाळे यां ना यांची मु दत सं पलेपासू न पु ढे एक वष कालावधीसाठी अथवा शासन आदेश येईपयत
यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत िल ह अॅ ड लायस स त वावर मािसक परवाना फ म ये १०% वाढ क न
व िव ु त बील िमटर रं डीग माणे वेगळे आकार यात येऊन मागील अटी शत वर मु दतवाढ दे यास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, मालम ता िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं०.३
ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप. सोसायटी िल., िशड यां ना नानगृ ह या यवसायास मु दतवाढ
देणेबाबत.
तावमा.ि सद य सिमतीचे िद.०९/१०/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय . ९०३ अ वये ी साई सं थान ए लॉईज े डीट
को-ऑप. सोसायटी िल., िशड यां ना जनरल नानगृ ह (िपं पळवाडी रोड लगत) या यवसायास िद.०१/११/२०१४ ते
िद.३१/१०/२०१५ या कालावधीसाठी पु व चेच अटी/शत वर मागील परवाना फ .१०,०००/- म ये १०% वाढ क न
हणजेच .११,०००/- व िवदयु त बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न मु दतवाढ देणेत यावी असे ठरले.
तसेच िस हील अॅ लीके शन नं.३६८६/२०१४ अ वये मा. उ च यायालयाने िद.०२/०५/२०१४ रोजीचे
खालील माणे आदेशा वये जागा वापरास देणेबाबत परवानगी िदलेली आहे.
By application (No.3686/2014), the Committee has urged for permission to execute
agreement of leave and licence in favour of Union Bank of India and State Bank of India for the
purpose of installation of ATM machines and providing a space for a Bank on year to year basis
and for providing facility of broadcasting of various religious programmes of Shri Sai Baba on
leave and licence upon execution of leave and licence agreement and for providing facility of
Hot Water, Cold Drinks and General Stores and for that purpose grant necessary permission.
Considering day today management needs and urgency in the matter, we allow the
Committee to take such decisions.
Application (No.3686/2014) allowed accordingly.
मा. उ च यायालयाचे उपरो त परवानगीने तसेच िद. ०९/१०/२०१४ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेतील
िनणय . ९०३ अ वये ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड यां ना िद.०१/११/२०१४ ते
िद.३१/१०/२०१५ अखेर १२ मिहने कालावधीसाठी इकडील जा. .एसएसएस/वशी-िवधी/ ३९३२/२०१४
िद.१८/११/२०१४ अ वये मागील परवाना फ .१०,०००/- म ये १०% वाढ क न हणजे .११,०००/- व िवदयु त
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बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न मु दतवाढीचा आदेश दे यात आलेला असू न यांचेकडू न करारनामा क न
घे यात आलेला आहे. तसेच भ तांकडू न गरम पा यासाठी ित बादली .३/- आकारणेबाबत सोसायटीस ठरवू न
िदलेले आहे. याची मु दत िद.३१/१०/२०१५ रोजी सं पु टात येत आहे.
ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड यां नी जा.नं. ीसासं ए े सो/१०९/२०१५
िद.१८/०७/२०१५ रोजीचे प ा वये सं था साईभ तांचे सेवेसाठी व सोईसाठी सं थानचे जनरल नानगृ ह (िपं पळवाडी
रोडलगत) येथे चालवत असले या नानगृ ह या यवसायाची मु दत िद.३१/१०/२०१५ रोजी पु ण होत अस याने
साईभ तांचे सेवेसाठी व सोईसाठी सदर यवसायास सं थेस पु ढील पाच वषाकरीता चालिव यास मु दतवाढ िमळावी
अशी िवनं ती के लेली आहे.
सं थानचा अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) म ये खालील माणे तरतु द आहे.
“िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता, रा य शासना या लेखी पु व मं जु रीने
असेल याखेरीज सिमतीकडू न एक वषापे ा अिधक मु दतीकरीता, भाडेप याने दे यात येणार नाही, िकं वा गहाण
टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकं वा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही.”
तसेच मा.उ च यायालय,मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद यां नी िस हील अॅ लीके शन नं.१२०५६/२०१२ पी.आय.एल.नं.१८/
२०११ म ये िद.१६ आ टोबर,२०१२ रोजी सिमतीला खालील माणे आदेश िदले आहे.
(6)
We direct that, without prior permission of this court, the Committee(a)
shall not take any steps in creating third party interest in the movable or immovable
properties of the respondent No.2- trust:
यात मा. कोटा या परवानगीिशवाय सं थानचे चल वा अचल मालम तेसं दभात कोण याही कारे ित-हाईत
य तीचा ह क िनमाण होईल असे पाऊल उचलू नये असा आदेश झालेला आहे.
परं तु िस हील अॅ लीके शन नं.३६८६/२०१४ मधील मा. उ च यायालयाचे िद.०२/०५/२०१४ रोजीचे
आदेशास अनु स न (Considering day today management needs and urgency in the matter, we
allow the Committee to take such decision) िल ह अॅ ड लायसे स त वावर मा.ि सद य सिमती सभेचे
मा यतेने मु दतवाढ देता येईल.
वरील बाबी िवचारात घेता ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड यां चे
िद.१८/०७/२०१५ रोजीचे प ास अनु स न सोसायटीस जनरल नानगृ ह (िपं पळवाडी रोडलगत) पु ढील एक वषाकरीता
मागील मािसक परवाना फ .११,०००/- म ये १०% वाढ क न ( .११०००/- + १०% र कम .११००/- =
.१२१००/-) .१२,१००/- (अ री .बारा हजार शं भर मा ) व िवदयु त बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न गरम
पाणी पु रिवणेचे यवसायास िद.०१/११/२०१५ ते िद.३१/१०/२०१६ या एक वषाचे कालावधीसाठी मु दतवाढ देणेचे
िनणयाथ सादर.
िनणय .२७५ यावर सिव तर चचा होऊन, सदरह ताव शासन मा यते साठी पाठिवणेत यावा, असे ठरले.
तसेच ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप. सोसायटी िल., िशड यां ना नानगृ ह या
यवसायास यांची मु दत सं पलेपासू न पु ढे एक वष कालावधीसाठी अथवा शासनआदेश ये ईपयत यापैक जे
अगोदर घडेल तोपयत िल ह अॅ ड लायस स त वावर मािसक परवाना फ म ये १०% वाढ क न व िव ु त
बील िमटर रं डीग माणे वेगळे आकारण्यात येऊन मागील अटी शत वर मु दतवाढ दे यास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- .अिध क, मालम ता िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं०.४
ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप. सोसायटी िल., िशड हे वागतक येथे चालवत असले या
लोक मला मु दतवाढ देणेबाबत.
तावी साई सं थान ए लॉईज े िडट को.ऑप.सोसायटी साईभ तांचे सेवेसाठी व सोईसाठी बस टॅ ड समोरील सं थान
मालक चे जु ने वागतक ाचे जागेत लोक म चालवत असु न सदर लोक म चालिव याची मु दत िद.२१/१/२०१५
रोजी सं पलेली अस याने पु ढील पाच वषासाठी लोक म चालिव याची मु दतवाढ िमळणेस सोसायटीने
िद.५/१२/२०१४ रोजीचे प ा वये िवनं ती के लेली आहे.
तुत करणी मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५/३/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .२४१ अ वये ी साई
सं थान एम् लॉईज े िडट को.ऑप.सोसायटी यां ना िद.२१/३/२०१३ पासू न पु ढे पाच वष कालावधीसाठी िल ह अॅ ड
लायस स फ म ये ित वष १० ट के वाढ क न मु दतवाढ दे यात यावी. मा यांचेबरोबर करारना याचे येक वष
नु तनीकरण क न घेणेत यावे. तसेच त पुव याकामी सं थान वक लामाफत अज सादर करणेत येऊन मा.मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.
उपरो त मा. यव थापन सिमतीचे िनणयास अनु स न जा. .एसएसएस/वशी-िवधी/७८९/२०१४
िद.१५/५/२०१४ रोजीचे प ा वये अॅड.सं जय आर.चौक दार, औरं गाबाद यां ना िस हील अज मसु दा तयार क न देणेस
िवनं ती के ली असता यावर अॅड.चौक दार यां नी िद.२४/६/२०१४ रोजी कायदेशीर मागदशनपर प िदले आहे. यात
खालील माणे नमु द के ले आहे.
"In this respect I have to opinion that since the aforesaid decision does not fall in the
category of major financial decision, therefore, the Committee need not approach Hon’ble High
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Court for the purpose of executing the contract/agreement between Sansthan and the aforesaid
Employees Co-Operative Credit Society, Hence this opinion."
तुत करणी मा.कोटाची मा यता घेणेची आव यकता नाही असे अॅड.चौक दार यां नी कळिवले आहे.
तथापी यापु व दाखल कर यात आले या िस हील अज .३६८६/२०१४ म ये मा.उ च यायालय,मुं बई
खं डपीठ औरं गाबाद यां नी िद.२/५/२०१४ रोजी खालील माणे आदेश िदलेला आहे.
By application (No.3686/2014), the Committee has urged for permission to execute
agreement of leave and licence in favour of Union Bank of India and State Bank of India for the
purpose of installation of ATM machine and providing a space for a Bank on year to year basis
and for providing facility of broadcasting of various religious programmes of Shri Saibaba
on leave and licence upon execution of leave and licence agreement, agreement and for
providing facility of Hot Water, Cold Drink and General Stores and for that purpose grant of
necessary permission.
Considering day today management needs and urgency in the matter, we allow the
Committee to take such decision.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयास व अॅड.चौक दार यां चे कायदेशीर मागदशनास अनु स न ी साई सं थान
ए लॉईज े डीट को.ऑप.सोसायटी िल.िशड यां ना वागत क येथील यवसायास िद.२२/१/२०१३ ते
िद.२१/१/२०१८ पावेतो िल ह अॅ ड लायसे स फ म ये ित वष १० ट के वाढ क न मु दतवाढ देणेबाबतचा िवषय
मा. ि सद य सिमतीचे िद.२८/८/२०१४ रोजीचे सभेपु ढे ठे वणेत आला होता. यावर सिव तर चचा होऊन उपरो त
तावास मा यता दे यात आली.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/८/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .७१२ अ वये ी साई सं थान
ए लॉईज े िडट को.ऑप.सोसायटी िल.िशड यां ना खालील त यात दशिव या माणे मािसक परवाना फ म ये ित
वष १० ट के वाढ क न व िव ु त आकार िमटर रड ग माणे वेगळा आका न मु दतवाढ दे यात आलेली असू न
करारनामा कर यात आलेला आहे.
अ.नं. कालावधी
मािसक परवाना फ
०१
िद.२२/१/२०१३ ते िद. २१/१/२०१४
७७९/०२
िद.२२/१/२०१४ ते िद. २१/१/२०१५
८५७/सदर लोक म चालिव याची मु दत िद.२१/१/२०१५ रोजी सं पलेली अस याने तुत करणी िद.
२२/१/२०१५ ते िद.२१/१/२०१६ पयत मु दतवाढ देणेकामी िवधी िवभाग व मालम ता िवभागाकडू न सादर कर यात
आले या कायालयीन िटपणीवर मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां नी को.ऑप. े डीट सोसायटीला जागा देणे करणी
शासनाने िदले या आदेशाचे काय? याबाबत िवचारणा के लेली आहे.
ी साई सं थान ए लॉईज े .को.सोसायटीस चालिव यास िदले या टॉल बाबत मा.कायासन
अिधकारी,िवधी व याय िवभाग यां नी यांचेकडील िद.२८/१०/२०१३ रोजीचे प ाने सं थानने करावयाची कायवाही/
उपाययोजना याबाबत सिव तर िववरणप देवू न खालील माणे काही कायवाही करणेबाबत सु चीत के ले आहे.
१) यव थापन सिमती या ठरावानु सार व मं िदर प रसरात भ ां ची जा त गद होवू नये तसेच सु रि तते या कारणा तव
मं िदर प रसरातील सोसायटीस दे यात आलेले 6 टॉल बं द कर यात यावेत व ते सं थानने वत: या ता यात ठे वावे.
२) जु ने सादालय प रसरात व अ य कोण याही प रसरात सोसायटीस टॉल्स ावयाचे झा यास जािहरात/ िनिवदा
प दतीचा अवलं ब क न सवात जा त र कमेची ऑफर ि वका न टॉ स दे यात यावे.
३) सोसायटीमाफत िव के या जाणा या खा पदाथाची अ न व औषध शासनाकडू न तपासणी क न घेणे
सोसायटीस बं धनकारक कर यात यावे.
४) मोबाईल व च पल टॅ ड सु िवधा पु रिव यासाठी सोसायटीकडू न अितशय नाममा परवाना फ घे यात येत अस याने
सं थानचे आिथक नु कसान होत अस याचे थमदशनी िदसू न येत अस याने मोबाईल व च पल टॅ ड सोसायटीकडू न
काढू न घे यात यावे व यासाठी जािहर िनिवदा मागिव यात या यात.
५) मोबाईल व च पल टॅ ड सु िवधा पु रिव यास सोसायटीस िद यामु ळे सं थानचे आिथक नु कसान झा याचे
थमदशनी िदसू न येत अस याने मा.उ च यायालयाने िनयु के ले या मा.िज हा यायाधीश, अहमदनगर व
मा.िज हािधकारी,अहमदनगर यां चा समावेश असले या सिमतीमाफत याबाबत सिव तर चौकशी कर यात यावी व
यां या अहवालानु सार व िशफारशीनु सार पु ढील कायवाही कर यात यावी.
६) कमचा यां या सदर सोसायटीस सं थानकडू न वीज, पाणीपु रवठा या वा अ य काही सु िवधा पु रिव या अस यास
यां चा भरणा सोसायटीने के लेला आहे िकं वा कसे, याबाबतही कायकारी अिधकारी यां नी चौकशी क न व
सं बं धीतां कडू नसदर र कमेची वसु ली क न तसा अहवाल ता काळ रा य शासनास सादर करावा.
सदर करणी मु दतवाढीबाबत इतर शासक य सं थे या कमचारी सं घटनां ना कशा कारे परवानगी िदली जाते
याबाबत मािहती उपल ध क न यानु सार सं थानकडे ताव दाखल करणेबाबत चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज
े डीट को.ऑप.सोसायटी यां ना मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां नी सम चचम ये सां िगतलेले आहे. यानु सार यांनी
उपल ध क न िदले या मािहतीनु सार मा.रा यपाल यां या आदेशानु सार व नावाने महारा शासन िनणय .शाकाजा१११३/ . .२६/२०१३/२२ नु सार मुं बई येथील महारा शासनाचे मं ालय इमारतीचे प रसरात िद.महारा मं ालय
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अॅ ड अलाईड ऑिफसेस को.ऑप.बॅ ं क िल. तसेच िद.महारा मं ालय व सं ल न कमचारी को.ऑप. े िडट
सोसा.िल.यां ची कायालये शासनाचे चिलत दरानु सार जागा भाडे करारानु सार चालु आहेत.
उपरो सव बाब चा िवचार करता ी साई सं थान ए लॉईज े .को-ऑप सो. िल.,िशड
वागतक ाजवळील चालिवत असले या लोक म बाबत खालील मु यावर िनणय होणेसाठी सादर.
अ)
सदर लोक म िद. २२/१/२०१५ ते िद.२१/१/२०१६ या एक वषाचे कालावधीसाठी वापरास देणेकामी
शासनाचे मं जु रीस ताव सादर क न मु दतवाढ देणेबाबत मा यता घेणे. िकं वा
ब)
िद.२८/१०/२०१३ चे शासनाचे प ास अनु स न वागतक जवळील लोक म वापरास देणेकामी िनिवदा
ि या राबवु न सदर ि या पु ण होईपावेतो मािसक परवाना फ म ये १०% वाढ क न मागील अटी शत वर
चालिव यास देणेबाबत िनणय होणे. िकं वा
क)
िनिवदा ि या न करता शासनाची मा यता ा होईपावेतो सदर वागतक ाजवळील लोक म बं द ठे वणे.
सदर लोक म वापराची मु दत सं पु टात येऊन बराच कालावधी झालेला अस याने व लोक म पु ववत सु
अस याने मु दतवाढीबाबत पु ढील िनणय तातडीने होणे आव यक आहे.
उपरो त ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .२७६ यावर सिव तर चचा होऊन, सदरह ताव शासन मा यते साठी पाठिवणेत यावा, असे ठरले.
तसेच ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप. सोसायटी िल., िशड हे वागतक येथे
चालवत असले या लोक मला यांची मु दत सं पलेपासू न पु ढे एक वष कालावधीसाठी अथवा
शासनआदेश येईपयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत िल ह अॅ ड लायस स त वावर मािसक परवाना फ
म ये १०% वाढ क न व िव ु त बील िमटर रं डीग माणे वे गळे आकार यात येऊन मागील अटी शत वर
मु दतवाढ दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, मालम ता िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं०.५
नािशक िसं ह थ कुं भमेळा सन-२०१५ चे कालावधीत पाणी पु रवठा िवभागाकडू न कर यात आले या पाणी
यव था व वाढीव सािह य खरे दी करणेबाबत.
तावनािशक िसं ह थ कुं भमेळा सन २०१५ म ये िद. ०१ जु ल,ै २०१५ ते िद. ३० स टबर, २०१५ या कालावधीत िशड म ये
ी साईबाबां चे समाधीचे दशनासाठी मोठया माणावर गद हो याची श यता अस याने िशड स येणा-या
साईभ तांसाठी िप याचे पा याची तसेच सं डास बाथ मसाठी व तािवत वाहनतळाचे िठकाणी पा याची सोय उपल ध
क न देणेसाठी आव यक सािह य खरे दी करणेसाठी अं दाजे . १७,९७,९६०/- मा खचास व भाडो ी टॅ ं कर
लावणेकरीता अं दाजे . ७,४०,८८०/- मा असे एकु ण अं दाजे . २५,३८,८४०/- खचास पाणीपु रवठा िवभाग िद.
१७.०१.२०१५ चे िटपणी वये मा यता घे यात आलेली होती. नािशक िसं ह थ कुं भमेळा २०१५ करीता सं थानतफ
िशड व िशड प रसरातील साईभ तांसाठी अित र त सु िवधा करणेसाठी सव कामे िवहीत कायप दतीने क न देणेस व
याकामी येणारे अं दाजे . ५७,५४,८०,०००/- मा चे खचास मा. यव थापन सिमतीचे िद. ३०/०१/२०१५ रोजीचे
सभेत व मा.उ च यायालय खं डपीठ औरं गाबाद िद. ०६.०५.२०१५ रोजीचे आदेशा वये मा यता दे यात आलेली
आहे.
मा. िज हािधकारी साहेब यां नी या यित र त वाढीव पा या या टा या ठे वणेबाबत िनदश िदलेव न पाणी
पु रवठा िवभागाकडु न पाणी यव थेसाठी वाढीव पा या या टा या व टा या ठे वणेसाठी आव यक टॅड तयार
करणेसाठीचे सािह य खरे दी करणेसाठी िद. ०८/०८/२०१५ रोजीचे िटपणी वये मा यता घे यात आलेली होती. परं तु
बां धकाम िवभागाकडु न दे यात आले या टडरम ये वाहनतळाचे िठकाणी १० टॉयलेटकरीता २००० िल. मतेची
अित र त पाणी यव था सं बं धीत टडरधारकाकडु न कर यात येणार अस याने स ि थतीत िवभागाकडील उपल ध
पाणी टा या ठे वू न पाणी साठिव याची यव था करणेकरीता टा या ठे वणेसाठी आव यक असलेले टॅ ंड तयार
करणेसाठी लागणारे एम.एस.अॅ ं गल५०x५०x५ mm व एम.एस.प ी २५x५ mm हे मटे रयल अपु रे पड याने ते खरे दी
करणे आव यक आहे.
खरे दी िवभागाकडु न यापु व कर यात आले या िनिवदा ि येत िन नतर दराचे ठे केदार मे. यु िनयन ेिडं ग,
नािशक यां चेकडु न टा या ठे वणेसाठी आव यक असलेले टॅ ंड तयार करणेसाठी लागणारे एम.एस.अॅ ं गल५०x५०x५
mm व एम.एस.प ी २५x५ mm हे सािह य जा.नं./एसएसएस/खरे दी-पा.पु./२१९६/२०१५, िद. २१/०७/२०१५ चे
आदेशा वये . ४७.९५/- मा ती िकलो या दराने खरे दी कर यात आलेले आहे.
खरे दी करावया या वाढीव सािह याचा व यासाठी येणा-या खचाचा तपिशल खालील माणे.
अ.नं. सािह याचा तपिशल
मागणी
खरे दी दर ती िकलो. एकु ण पये
०१
एम.एस.अॅ ं गल- ५०x५०x५ mm, हेवी. ३००० िकलो.
. ४७.९५/- ती िकलो. १,४३,८५०.००
०२
एम.एस.प ी-२५x५ mm
९०० िकलो.
. ४७.९५/- ती िकलो. ४३,१५५.००
एकु ण पये- १,८७,००५.००
िद. १७/०१/२०१५ रोजीचे िटपणी वये नािशक िसं ह थ कुं भमेळा २०१५ करीता िशड स येणा-या
साईभ तांसाठी िप याचे पा याची तसेच सं डास बाथ मसाठी व तािवत वाहनतळाचे िठकाणी पा याची सोय उपल ध
क न देणेसाठी आव यक सािह य खरे दी करणेसाठी अं दाजे . १७,९७,९६०/- मा खचास यापु व मा यता दे यात
आलेली आहे. िनिवदा ि येनं तर खरे दी िवभागामाफत यापु व खरे दी कर यात आले या सािह यासाठी .
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१५,०५,६९२/- मा खच आलेला आहे. वरील नमु द वाढीव सािह य खरे दी करणेसाठी .१,८७,००५/- मा खच
येईल. सदरचा खच िश लक अं दाजप िकय र कम . २,९२,२६८/- मा मधु न करता येईल.
िद. १०/०८/२०१५ रोजीचे िटपणी वये सदरचे सािह य खरे दी करणेकरीता मा यता घे यात आलेली होती.
परं तु खरे दी िवभागाकडु न सदरचे सािह य खरे दी करणेकरीता सं बं धीत पु रवठाधारकास पु रवठा आदेश देणेसाठी
मा. यव थापन सिमतीची काय तर मा यता घेणेबाबत सु चिव यात आलेले आहे.
तरी पाणी पु रवठा िवभागाकरीता स या उपल ध असले या टा या ठे वणेसाठी टॅ ंड तयार करणेसाठी
वरील माणे सािह याची आव यकता आहे. तरी सदरचे सािह य िनिवदा ि येतील िन नतर दराचे ठे केदार मे. यु िनयन
ेिडं ग, नािशक यां चेकडु न खरे दी करणेस व यासाठी येणारे एकु ण . १,८७,००५/- मा चे िश लक रकमेतु न वाढीव
खचास काय तर मा यता िमळणेस व खरे दी िवभागाकडु न पु रवठा आदेश होणेसमं जु री िमळावी ही िवनं त.ी
िनणय .२७७ यावर सिव तर चचा होऊन, कुं भमेळयाचे कालावधीम ये साईभ तांचे सोयीसाठी िप याचे पा या या
टा या ठे वणेसाठी टॅडं तयार क न घेणेकामी तावात नमु द के ले माणे आव यक असलेले सािह य,
िनिवदा ि येतील िन नतर दराचे ठे केदार मे.यु िनयन ेिडं ग, नािशक यां चेकडु न खरे दी करणेस व यासाठी
येणा-या एकु ण .१,८७,००५/- मा चे वाढीव खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- पाणी पु रवठा िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं०.६
िद.१६.०८.२०१५ ते िद.१५.०८.२०१६ अखेर या कालावधीचे साईिनवास अितथीगृ ह येथील टाटा काय
कने शन फ भरणेबाबत.
ताविद.१७/०५/२००९ रोजी मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िवषय नं. २५ व िनणय .४८८ अ वये मा यता िमळा याने
सं थान या अितथीगृ हातील २५ मम ये टाटा कायचे कने शन घे यात आलेले आहे. मागील वष टाटा काय
रचाजकरीता भरले या फ ची मु दत िद.१५/०८/२०१५ रोजी सं पु टात येत अस यामु ळ,े पु ढील िद.१६/०८/२०१५ ते
िद.१५/०८/२०१६ या वषाकरीता सु ् ि म पोटस क डस िम स पॅक रचाज कर यासाठी खालील माणे दर आहेत.
साईिनवास अितथीगृ हातील २५ कने शनचे येक ०४ कने शन माणे ०६ ु प व िसं गल कने शनचा १ ु प
आहे.
ु प या ०४ पैक पही या कने शनसाठी दरमहा पये३४० x १ = ३४०/व उवरीत ०३ कने शनसाठी दरमहा पये२०० x ३ = ६००/एका ु पसाठी दरमहा फ एकु ण पये- = ९४०/०४ कने शन या एका ु पची दरमहा फ पये९४० x ६ = ५६४०/०१ िसं गल कने शन या ु पची दरमहा फ पये३४० x १ = ३४०/दरमहा एकु ण २५ कने शनची फ एकु ण पये- = ५९८०/दरमहा एकु ण २५ कने शनची फ पये- ५९८० x ११ मिहने = ६५,७८०/- पये आहे. ११ मिह यांचे फ
भर यानं तर १ मिहना मोफत िमळतो. २५ कने शनची वािषक फ पये- ६५,७८०/- मा ् भरावी लागणार आहे.
वरील माणे सन २०१५ ते २०१६ या वषासाठी रचाज फ भरणेकामी पये- ६५,७८०/- मा ् इतका खच
अपेि त आहे. तरी िद.१६/०८/२०१५ ते िद.१५/०८/२०१६ अखेर टाटा काय रचाजकरीता येणा-या पये६५,७८०/- (अ री- पास ठ हजार सातशे ऐं शी पये मा ्) खचास व टाटा कायचे अिधकृ त डी ी युटर ी. पचं द
भागचं द कासलीवाल, ीरामपु र यां ना कोटेशन माणे रचाज कर याकरीता पु रवठा आदेश देणेस िवनं त.ी व सदरचा
िवषय मा.उप सिमतीचे सभेपु ढेसादर करणेस मा यता असावी. तसेच पु ढील येक वष टाटा काय या चिलत
दरा माणे रचाज फ भर याकरीता मा यता िमळावी.वरील रचाजसचे दर टाटा काय कं पनीचे आज रोजीचे दरा माणे
असु न, कं पनीचे रचाज करतेवेळी दर बदल यास वाढीव र कमेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .२७८ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१६.०८.२०१५ ते िद.१५.०८.२०१६ अखेर या कालावधीचे साईिनवास
अितथीगृ ह येथील टाटा काय कने शन फ भरणेबाबत या उपरो त तावास व याकामी येणा-या
.६५,७८०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सीसीटी ही क ोल सेल मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं०.७
वाहनतळां चे िठकाणी वीज जोडणी क न घेणेकरीता िव ु त चाजस भरणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पु ढील सव
िकं वा यापैक कोण याही एका योजनासाठी कर यात येईल :(क). मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन
वरील अिधिनयमास अनु स न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
कुं भमेळा कालावधीत भ ां ची वाहने पाक ं ग करणेकरीता उभार यात येण-या
ा िविवध िठकाणचे पाक ं ग
ए रयाम ये महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडू न िव ु तपु रवठा जोडु न यावयाचा अस याने महारा रा य वीज
िवतरण कं पनीने कळिवले या िव ु त चाजसची र कम भरावी लागणार आहे.
याकामी िदनां क ३०-०१-२०१५ रोजी झाले या मा. ीसद य सिमतीचे सभेमधील िवषय .०६ िनणय
.०६ नु सार वीज जोडणी या िस यु रटी चाजसची र कम पये ७५,०००/- मा भरणेस मा यता िमळालेली आहे.
िव ु त चाजस भरावया या रकमेचा तपशील पु ढील माणे आहे.

{16} 20.08.2015, Shirdi

8

अ. . िठकाण
१)
सावळीिवहीर बु ॥ सावळीिवहीर फाटा
२)
(सावळीिवहीर) सोम या शाळे या पाठीमागे ल मीवाडी
३)
िनमगां व-को-हाळे , नगर-मनमाड रोडचे पू व बाजू स
४)
साकु री, नगर-मनमाड रोड (साई उपासनी फॅ ि के शन शेजारी हॉटेल
भात समोर, गोदावरी वसाहत)
५)
साकु री, मा.ना.राधाकृ ण िवखे पा.पे ोलपं पाजवळ
६)
िशड , िबरे गाव रोड, कालीका
७)
ई, िपं पळवाडी रोड
८)
नां द ु ख बु ॥, नां द ु ख रोड,

ाहक मां क
१६४५४०००३७९६
१६४७२००१५७५०
१६४६६००५६९१५
१६४७१०११६५७४

र कम
. २०,१००.००
. २०,१००.००
. १५,१००.००
. १५,१००.००

१६४७१०११६५८२
. १५,१००.००
१६४५५८०७६२१९
. २०,१००.००
१६४५५८०७६२२७
. १५,१००.००
१६४५५८०७६२३५
. १६,०००.००
एकु ण र कम पये :.१,३६,७००.००
०१). उपरो आठ वाहनतळां चे िठकाणी िव ु तपु रवठा जोडू न घेणेकरीता एकु ण पये१,३६,७००/- इतक िव ु त
चाजसची र कम महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडे भरावी लागणार आहे.
०२). येक ाहक मां काचे नावे वतं रकमेचा भरणा करावा लागणार आहे.
०३). िव ु त चाजस भरणेकरीता मा यता िमळाले या र कमपे ा .६१,७००/- इतक र कम जादा भरावी लागणार
आहे.
उपरो माणे महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडे िव ु त चाजसची र कम पये १,३६,७००/- मा
भरणेस व जादा रकमेस ( पये ६१,७००/-) मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .२७९ यावर सिव तर चचा होऊन, िसं ह थ कुं भमेळयाचे कालावधीत साईभ तांचे सोयीसाठी बनिव यात
आले या वाहनतळाचे िठकाणी वीज जोडणी क न घेणेकरीता महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडे
.१,३६,७००/- मा िव ु त चाजसची र कम भरणेस मा यता दे यात आली. (कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं०.८
नािशक िसं ह थ कुं भमेळा सन-२०१५ चे कालावधीत सं थानतफ िशड व प रसरात साईभ तांचे वाहनां चे
पाक गकरीता मौजे िशड येथील गट १०५/१/२/२ पैक मधील े ाम ये वाहनतळाची व इतर अनु षं िगक
यव था करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा
िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने
यव थापाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पू जा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत
कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा
उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा
आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये
असतील.
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सु िवधा पुरिवणे.
मा. यव थापन सिमती िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.३० जानेवारी, २०१५ रोजीचे सभेत िनणय
.०६ खालील माणे सं मत करणेत आलेला आहे.
“.. .. उपरो त तावावर सिव तर चचा होऊन, नािशक िसं ह थ कुं भमेळा सन-२०१५ िनिम ताने सं थानतफ
िशड व िशड प रसरात साईभ तांसाठी अित र त सु िवधा करणेसाठी तािवत कामां मधील िशड व राहाता या
शहरां बाहे न जाणारा नगर-मनमाड दु पदरी बा वळण र ता िवकसीत करणेचे काम वगळू न इतर कामे िवहीत
कायप दतीने क न घेणेस व यासाठी येणा-या अं दाजे .५७,५४,८०,०००/- मा चे खचास त वतः मा यता दे यात
आली. याकामी येणा-या खचास सं थान विकलामाफत अज सादर करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.खं डपीठा या मा यतेनं तर पु ढील कायवाही करणेत यावी. तसेच
िशड व राहाता या शहरां बाहे न जाणारा नगर-मनमाड दु पदरी बा वळण र ता िवकसीत करणेबाबत सिमती य
आढावा घेऊन िनणय देईल, असे ठरले.”
मा.उ च यायालय खं डपीठ परवानगी आदेश:- Civil Application No.3500/2015 in Public Interest
Litigation No.18/2011 वर मा. उ च यायालय यां नी िद.०६/०५/२०१५ रोजी िदले या आदेशा वये
.५७,५४,८०,०००/- मा चे खचास परवानगी देणेत आलेली आहे.
तावना:- िद.२७ऑग ट २०१५ ते िद.२६ स टबर २०१५ या कालावधीत मु य शाही नाना या ितथी अस याने
िशड येथे जा तीत जा त गद हो याची श यता आहे. यासाठी िशड व प रसरात साईभ तांकरीता अित र त सोयीसु िवधा उपल ध करणे आव यक आहे. याअनु षं गाने वर नमू द गद चे कालावधीत भ तांसाठी करावया याअित र त
सु िवधां म ये साईभ तां यावाहनां साठी वाहनतळे तयार करणे, जड वाहतू क बा वळण र याने वळिवणे, ता पुर या
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व पाचे िनवारा शेडस्, अित र त दशनरां ग यव था, ता पुर या सावजिनक व छतागृ हां ची यव था, पाणीपु रवठा,
सु र ा, अित र साद भोजन यव था, अ पोपहार इ यादी सोयी-सु िवधा सं थानतफ करणे तािवत आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणया वये इकडील िवभागामाफत िशड व प रसरात साईभ तांचे
वाहनां करीता ता पुरते वाहनतळे िवकसीत करणेकामी ई-िनिवद क या पू ण क न िन नतम दरधारक मे. एस.के . येवले
अॅ ड कं . सं गमनेर यां ना पू व चे सात िठकाणी वाहनतळ िवक सीत करणे कामी इकडील जा. .१८९८/२०१५
िद.०४/०७/२०१५ अ वये कायादेश दे यात आलेला आहे.
मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद येथे दाखल के ले या िस हील अॅ लीके शन नं. ३५००/२०१५
मधील पी.आय.एल. नं.१८/२०११ वर मा. उ च नयायालय यां नी िद.०६/०५/२०१५ रोजी िदले या आदेशा वये
.५७,५४,८०,०००/- मा चे खचास परवानगी िदलेली आहे. उपरो त मं जु र खचा म ये ०७ िठकाणी वाहनतळे
िवकसीत करणेकामाचा समावेश कर यात आलेला होता. तदनं तर िद. २४/०६/२०१५ रोजी झाले या मा. ि सद य
सिमती सभेत वाढीव ०४ िठकाणी वाहनतळे िवकसीत करणेबाबत खािलल माणे िनणय . १७२ सं मत करणेत
आलेला आहे.
“ नािशक िसं ह थ कुं भमेळा सन -२०१५ चे कालावधीत सं थानतफ िशड व प रसरात साईभ तांचे
वाहनां साठी ०४ वाढीव वाहनतळे िवकसीत करणे व वाहनतळां या जागां करीता भाडेप ा अदा करणेसाठी येणा-या
अं दाजे .२,३९,२५,७२६/- मा चे खचास, तसेच सदरह कामे यापु व ०७ वाहनतळां रीता कर यात येत असले या ईिनिवदा ि ये दारे ठरिव यात येणा-या ठे केदां राकडू न मं जू र दराने क न घेणेस च य प दतीने सिमती अ य व
सद यांची मा यता घे यात येऊन, यावर कायवाही चालू कर यात आलेली आहे.
िदनां क २३/०७/२०१५ रोजी मा. िज हािधकारी, अहमदनगर तथा सद य व मा. पोिलस अिध क,
अहमदनगर यां नी िदले या भेटीम ये साई साद ॉपट ज िल., येथू न अं तगत वाहतू क साठी येण-ा या बस / ी ेड
र ां करीता िशड येथील साई आ म भ तिनवासचे दि ण बाजू जवळील े ाम ये ता पुरते व पात थां बा तयार
कर यात यावा असे िनदश दे यात आले. यास अनु स न मौजे िशड येथील ी. यादव बाबु राव कोते यां नी यांचे गट
. १०५/१/२/२ पैक मधील े िवनामोबदला देणेबाबत सहमती दशिवली असू न, सदरचे े अिध हीत करणेबाबत
मा. तहिसलदार, राहाता यां ना िद.१४/०८/२०१५ रोजीचे प ा वये कळिवणेत आले आहे. सदरची कायवाही
यांचेमाफत सु आहे.
करीता सदरचे े ाम ये कुं भमेळा सन २०१५ िनमी त िद. २७/०८/२०१५ ते िद.२६/०९/२०१५ या
कालाधीकरीता अं तगत वाहतू क साठी येणा-या बस/ ी ेड र ा थां बा यासाठी सदरचे े ाम ये मु म टाकु ण ले हल
करणे, िनवारा शेड उभारणे, पु ष व ीयां साठी वतं साधन गृ ह इ यादी यव था करणेसाठी र कम
.४,२५,००००/- खच अपे ीत आहे.
तरी िवषयां क त कामासाठी येणारे अं दाजे .४,२५,०००/- मा चे खचास व सदरह कामे ही मं जू र दराचे
ठे केदार यां चेकडून क न घेणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .२८०
तावीत े ाची सिमती अ य व सद यांनी सम पाहणी क न असे ठरिवले क , कुं भमेळया या
कालावधीम ये येणा-या भािवकां या सोयीसाठी या जागेचे सपाटीकरण करणेत येऊन ते थे एक िफरते
शौचालय व िप या या पा या या दोन टा या ठे वणेत या यात.
तसेच यासाठी य ात येणा-या खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं०.९
नािशक िसं ह थ कुं भमेळा सन-२०१५ चे कालावधीत सं थानतफ िशड व प रसरात िनयोजीत वाहनतळां वर
साईभ तांचे सोयीसाठी पोटबल टॉयलेट व यु रन स भाडेत वावर घेणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा
िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने
यव थापाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पू जा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत
कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा
उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा
आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे.
मा. यव थापन सिमती िनणय :-मा. यव थापन सिमतीचे िद.३० जानेवारी, २०१५ रोजीचे सभेत िनणय
.०६ खालील माणे सं मत करणेत आलेला आहे.
“.. .. उपरो त तावावर सिव तर चचा होऊन, नािशक िसं ह थ कुं भमेळा सन-२०१५ िनिम ताने सं थानतफ
िशड व िशड प रसरात साईभ तांसाठी अित र त सु िवधा करणेसाठी तािवत कामां मधील िशड व राहाता या
शहरां बाहे न जाणारा नगर-मनमाड दु पदरी बा वळण र ता िवकसीत करणेचे काम वगळू न इतर कामे िवहीत
कायप दतीने क न घेणेस व यासाठी येणा-या अं दाजे .५७,५४,८०,०००/- मा चे खचास त वतः मा यता दे यात
आली. याकामी येणा-या खचास सं थान विकलामाफत अज सादर करणेत येऊन, मा.मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.खं डपीठा या मा यतेनं तर पु ढील कायवाही करणेत यावी. तसेच
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िशड व राहाता या शहरां बाहे न जाणारा नगर-मनमाड दु पदरी बा वळण र ता िवकसीत करणेबाबत सिमती य
आढावा घेऊन िनणय देईल, असे ठरले.”
मा.उ च यायालय खं डपीठ परवानगी आदेश:- Civil Application No.3500/2015 in Public Interest
Litigation No.18/2011 वर मा. उ च यायालय यां नी िद.०६/०५/२०१५ रोजी िदले या आदेशा वये
.५७,५४,८०,०००/- मा चे खचास परवानगी देणेत आलेली आहे.
तावना:-िद.२७ऑग ट २०१५ ते िद.२६ स टबर २०१५ या कालावधीत मु य शाही नाना या ितथी अस याने
िशड येथे जा तीत जा त गद हो याची श यता आहे. यासाठी िशड व प रसरात साईभ तांकरीता अित र त सोयीसु िवधा उपल ध करणे आव यक आहे. याअनु षं गाने वर नमू द गद चे कालावधीत अित र त सु िवधां म ये साई
भ तां यावाहनां साठी वाहनतळे तयार करणे,ता पुर या व पाची िनवास यव था, अित र त दशनरां ग यव था,
ता पुर या सावजिनक व छतागृ हां ची यव था करणे, पाणीपु रवठा यव था, सु र ा यव था, अित र साद
भोजन यव था, अ पोपहार इ. सोयी-सु िवधा सं थानतफ करणे तािवत आहे.
१)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३० जानेवारी, २०१५ रोजीचे सभेत िनणय .०६ िनणया वये इकडील
िवभागामाफत १६० पोटबल टॉयलेटस व १६० यु रन स भाडेत वावर घेणेकामी िद.१५/०५/२०१५ रोजीचे मं जू र
िटपणी वये याकामी वतमानप ात व सं थानचे सं केत थळावर जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणे त आ या
हो या.
२)
सदर वेळी ०३ ठे केदारां नी ई-िनिवदा सादर के या. ा त ई-िनिवदां चे तां ीक िलफा यातील कागदप ां ची
छाननी के ली असता फ त ०२ ठे केदार पा झालेले होते.
३)
तदनं तर िद.१८/०६/२०१५ रोजीचे मं जू र िटपणी अ वये याकामी दु स-यां दा वतमानप ात व सं थानचे
सं केत थळावर िनिवदा मागिवणेसाठी जािहरात िस द कर यात आली,सदर वेळी ०४ ठे केदार यां नी ई-िनिवदा अपलोड
के या. या िकयेत पा होणा-या ०३ ठे केदारां या वािण यीक िनिवदा िद.०८/०७/२०१५ रोजी उघडणे त आ या
असता यावेळी YLDA India Pvt.Ltd., Pune यां चे दर .६१,४४,०००/- मा िन नतम आले होते.
तथापी ि दतीय िन नतम दरधारक SaraplastPvt.Ltd., Pune यां नी िद.०९/०७/२०१५ रोजीचे प ा दारे
सदरह िनिवदा िकयेबाबत मा. अ य सो. यां चेकडे हरकत दाखल के ली अस याने सदरह हरकतीबाबत िनणय
होणेसाठी िद.२७/०७/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य सिमतीपु ढे ताव सादर करणेत आला. यावर सिव तर चचा
होऊन, वरीलपैक ि दतीय व तृ तीय िन नतम दरधारक यां चेशी मा.कायकारी अिधकारी यां नी सम चचा क न
यांचेपैक जे ठे केदार वर नमु द िन नतम दरधारक यां चे दरात काम करणेस तयार असतील यांचेकडु न काम क न यावे
असे ठरले.
यानु सार िद.२८/०७/२०१५ रोजीचे िटपणी अ वये मा यता घेवु न िनिवदाधारक SaraplastPvt. Ltd.,
Pune व Windoors International Ltd., Mumbai यां ना िद.२८/०७/२०१५ रोजीचे प ा दारे व ई-मेल दारे सु चीत
करणेत येवू न िद.२९/०७/२०१५ रोजी मा.कायकारी अिधकारी यांचे समोर चचकरीता बोलिव यात आले. यानु सार
सदर िदवशी ठे केदार यां चे खािलल ितिनधी उपि थत होते.
१.
ी. शैलेश ि रसागर, सारा ला ट ा. िल., पु ण.े
२.
ी. राहल गु जराथी, िवं डोस इं टरनॅशनल िल., मुं बई.
यावेळी मा.कायकारी अिधकारी यां नी सदर िनिवदाधारकां ना िन नतम दरधारक यां ची िनिवदा र कम
.६१,४४,०००/- मा इतक अस याचे सां गू न सदर रकमेत काम कर याची तयारी आहे काय, यािवषयी िवचारणा
के ली. यावर वरील दो ही ितिनध नी िन नतम दरात काम करणेस असमथता दशिवली. यावर मा. कायकारी
अिधकारी यां नी यांनी देऊ के ले या ई-िनिवदा दरात काही सवलत दे याची तयारी अस यास तसा सु धारीत दर ताव
देणेची िवनं ती के ली.
यानु सार मे. सारा ला ट ा. िल. पु णे (ि दतीय िन नतम दरधारक) यां नी सादर के ले या सु धारीत दर तावात
काही अट चा समावेश के ला अस याने वरील िवषयां िकत कामासाठी ा त झाले या ई-िनिवदा र क न याकामी अ प
मु दती या िनिवदा सू चने दारे फे र ई-िनिवदा मागिवणेचे तावास िद.०१/०८/२०१५ रोजी मा.ि सद य सिमतीने च य
प दतीने मा यता िदलेली आहे.
४)
यानु सार याकामी िद.०१/०८/२०१५ रोजीचे मं जू र िटपणी वये १८८ पोटबल टॉयलेटस व १६० यु रन स
भाडेत वावर घेणेकामी वतमानप ात व सं थानचे सं केत थळावर न याने ितस-यां दा ई-िनिवदा मागिवणेसाठी जािहरात
िस द कर यात आली. सदरह कामाची ई-िनिवदा ही www.mahatenders.gov.in या सं केत थळावर अपलोड
करणेत आलेली होती. कर यात आले या ई-िनिवदा ि ये या तारखां चा तपिशल खालील माणे आहे.
Sr. No. Activity
Date & Time
1)
Tender publishing date:
05/05/2015.
2)
Tender document download start date:
05/08/2015 from 11:00 Hrs.
3)
Tender document download end date:
11/08/2015 upto 17:00 Hrs.
4)
Bid submission start date:
05/08/2015 from 12:00 Hrs.
5)
Bid submission closing date:
11/08/2015 upto 17:00 Hrs.
6)
Technical bid hard copy submission date: 12/08/2015 upto 17:00 Hrs.
7)
Bid opening date (Technical):
13/08/2015 at 11:00 Hrs.
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8)

Bid opening date (Commercial):
13/08/2015 at 15:00 Hrs.
उपरो तकामीिविहत मु दतीत खालील ०२ िनिवदाधारक यां नी ई-िनिवदा अपलोड के ले या आहेत.
01) YLDA India Pvt. Ltd., Pune.
02) M/s. Bhutani International Pvt. Ltd.,
New Delhi.
वरील माणे अपलोड झाले या ई-िनिवदां चा िलफाफा .०१ (Technical Bid)िद.१३/०८/२०१५ रोजी
सकाळी ११:०० वाजता मा. शासिकय अिधकारी व लेखािधकारी यां चे सम उघडणे त येऊन, अपलोड के ले या
िनिवदाधारकां चे कागदप ां ची छाननी करणेत येऊन यांचे मु यमापनाबाबतचा अहवाल त या या व पात सादर
कर यात आलेला होता. सदर अहवालावर मा. मु य लेखािधकारी यां नी खालील माणे अिभ ाय िदलेला आहे.
“मा. कायकारी अिधकारी यां चेशी चचा झा या माणे कायवाही करावी. YLDA हे पा ठ शकत नाहीत
परं तू भू तानी यां चेकडू न कागदप े मागवू न यावीत, तसेच भु तानी यां चाDD ाहय धरणेत यावा.”
सदरह िनिवदा ितस-या वेळी मागिव यात आलेली अस याने व काम पू ण करणेसाठी अ य प कालावधी
आहे करीता मे. भु तानी इं टरनॅशनल यां चे ितिनधी .ी िदपेश भु तानी यां चेशी दू र वनीवर चचा क न कागदप े मागणी
के ली असता, यांनी ई-मेल दारे काही कागदप े पाठिवली आहेत. यापैक ामु याने नािशक महानगरपािलका यां नी
२००० टॉयलेट व ३०० मु ता-या भाडेत वावर उभारणेसाठी .४,०८,९१,०००/- मा र कमे या कायादेशाची त
यांनी सादर के ली आहे.
यानु सार M/s.Bhutani International Pvt. Ltd.; New Delhi हे नािशक येथे काम करत असलेबाबत
िदले या कायादेशाबाबतची खा ी करणेसाठी मा. िज हािधकारी, अहमदनगर यां नी मा. आयु त नािशक
महानगरपािलका यां चेबरोबर दू र वनी दारे चचा क न सदर काम करत असलेबाबत खा ी करणेत आली.
तथापी मे. भू तानी यां नी यांचे तां ीक ई-िनिवदेतू न खालील कामा या पू ण वाचा दाखला यापु व च सादर
के लेला आहे.सदर दाख यात कामाची िकमं त .३० ल पे ा कमी अस याने याचा मु यमापनासाठी समावेश
के लेला न हता.
अ. न. िकमान पा ता िनकष
सादर के लेली कागदप े
शेरा
१
िनिवदाधारक यां नी मागील ०५ वषात Reliance Broadcast Network
सदर िकमान पा ता िनकषानु सार
खालील माणे कामे के लेली असणे Ltd.,Work Order for Mobile
ठे केदार यां नी . ३० ल
आव यक आहे.
Toilet Service -Portable Toilets on िकमं तीचे दोन कामे करणे
या कारचे . ६० ल िकमतीचे एक Rent for DETDC Project.
आव यक आहे. तथापी
काम
Date of Completion – 30/08/15.
१) Reliance Broadcast
अथवा
Value of Work – Rs.41,69,340/-. Network Ltd.,यां चे
या कारचे . ३० ल िकमतीचे दोन GSIDC - Installation and
.४१.६९ ल इत यारकमेचे
कामे
Maintenance of Chemical Portable एक काम.
Toilets for Exposition St. Francis २) GSIDC,Goa,यां चे
Xavier 2014-2015 at Old Goa.
.२९.६०७ ल इत या रकमेचे
Date of Completion – 04/01/2015. दु सरे काम के लेले आहे.
Value of work – Rs.29,60,770/-. तथापी िकमान पा ता
िनकषानु सारGSIDC, Goa,
यां चेकडील काम पू ण वा या
दाख यानु सार फ त .
३९,२३०/- इतक र कम कमी
पडत आहे.
िकमान प ाता अट नु सार िनिवदाधारक यां नी .६० ल र कमेचे ०१ काम अथवा .३० ल र कमेची ०२
कामे मागील ०५ वषात करणे आव यक अस याने सदर ठे केदार यां नी वर नमू द के ले माणे .४१.६९ ल व
.२९.६०७ ल अशी ०२ कामे के लेली असू न यांची एकू ण िकमं त .७१.३० ल इतक होते. यामु ळे
यासं बं धीतीची पू वपा ता अट िशथील क न M/s.Bhutani International Pvt.Ltd.New Delhi यां ना पा
ठरिवणेबाबत िवचार होणेस हरकत नाही.
याबाबत िदनां क १५/०८/२०१५ रोजी मा. िज हािधकारी, अहमदनगर यां चेशी िशड येिथल िसं ह थ
कुं भमेळा आढावा बैठक त मा. कायकारी अिधकारी यां नी चचा के ली. यावेळी सदर चचत M/s.Bhutani
International Pvt.Ltd.New Delhi हे नािशक येिथल िसं ह थ कुं भमे याचे नािशक महानगरपालीका यां चे
कायादेशा वये पोटबल टॉयलेटचे .४.०८९ कोटी र कमेचे काम करीत आहेत. यामु ळे िशड येथील कामाचा िवचार
करता यांना पिह या ट याचे काम देणेस हरकत नाही असे वाटते. तसेच आता िशड येथे िसं ह थ कुं भमेळा २०१५
करीता करावयाचे यव थेसाठी अ यंत अ प कालावधी िश लक राहीलेला अस याने सदर काम तातडीने होणे
आव यक आहे. कुं भमेळा कालावधीत मोठ् या माणात साईभ तांची गद हो याची श यता अस याने सदर पोटबल
टॉयलेटचे काम वेळेत पू ण झाले नाही तर साईभ तांची गैरसोयहोईल व सदर काळात प रसर अ व छ झा यास रोगराई
पसर याची श यता नाकारता येत नाही. या अनु षं गाने मा. अ य व मा. िज हािधकारी अहमदनगर यां चेशी झाले या
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चचनु सार “M/s.Bhutani International Pvt.Ltd.New Delhiयां ची वािण यीक िनिवदा (Financial Bid)
उघडू न यावर पु ढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.
यानु सार वरील माणे ा त दोन ई- िनिवदां पैक फ त M/s.Bhutani International Pvt.Ltd.,New
Delhi यां ची वािण यीक िनवीदा मा. कायकारी अिधकारी यां चे मा यतेने िद.१७/०८/२०१५ रोजी दु पारी २:२४ वाजता
उघड यात आली. या ई-िनिवदेमिधल िव तीय देकाराचा तपिशल खािलल माणे आहे.
Estimated Value : Rs.82,72,000/-. (Total – 188 Toilets and 160 Urinals).
Sr. No. Name of Contractor
Quoted Amount (Rs.)
01)
M/s. Bhutani International Pvt. Ltd., New Delhi.
73,60,000/तथापी मा. अ य व मा. िज हािधकारी यां चेशी झाले या चचनु सार गद चे िनयोजन बघू न ट याने ट याने
सदर काम हाती घेता येईल. पिह या ट यात एकू ण ८० यु रन स व ९० पोटबल टॉयलेटचे काम हाती घेता येईल.
याकरीता ठे केदार यां नी िदले या दरानु सार .३६,२०,०००/- मा इतक र कम होत आहे. याचा तपिशल
खालील माणे आहे.
Sr.
Description
Days Qty.
Unit Rate
Amount
No.
Toilets:
1
1.01 Providing, Installing and Maintenance 20.00 90.00 Nos. 1200.00 21,60,000.00
of Portable Toilets with septic /
collection tank - Operative Days.
1.02 Providing, Installing and Maintenance 10.00 90.00 Nos. 600.00 5,40,000.00
of Portable Toilets with septic /
collection tank - Non-Operative Days.
Urinals:
2
2.01 Providing, Installing and Maintenance 20.00 80.00 Nos. 450.00 7,20,000.00
of Portable Urinals with septic /
collection tank - Operative Days.
2.02 Providing, Installing and Maintenance 10.00 80.00 Nos. 250.00 2,00,000.00
of Portable Urinals with septic /
collection tank - Non-Operative Days.
Total Amount:
36,20,000.00
तसेच तदनं तर गद चे िनयोजनानु सार ठे केदार यां ना उवरत कामासाठीचा कायादेश दु स-या ट यात देता येईल,
असे मत आहे.
तावः- सं थानतफ िशड व प रसरात िनयोजीत वाहनतळां वर साईभ तांचे सोयीसाठी पोटबल टॉयलेट व यु रीन स
भाडेत वावर घेणेबाबत ०३ वेळा िनिवदा मागिव यात आ या असू न सदरह िनिवदा येस अ प ितसाद िमळालेला
आहे. तसेच या े ात काम करणारे ठे केदार हे फार कमी आहे त. िसं ह थ कुं भमेळा-२०१५ करीता िशड येथे
साईभ तांचे करावयाचे यव थेसाठी अ यंत अ प कालावधी िश लक राहीलेला अस याने कुं भमेळा कालावधीत
साईभ तांची गैरसोय टाळणेसाठी व सावजिनक आरो याचा न िनमाण होऊ नये या बाब चा साक याने िवचार क न
झाले या सिव तर चचनु सार पिह या ट यात एकू ण ८० यु रन स व ९० पोटबल टॉयलेटचे काम हाती घेऊन ठे केदार
यां ना .३६,२०,०००/- मा इत या रकमेचा कायादेश देता येईल तसेच गद चे िनयोजन बघता व गरज भास यास
उवरीत काम दु स-या ट यात करणेसाठी वतं कायादेश देता येईल, असे मत आहे.
तरी M/s.Bhutani International Pvt.Ltd. New Delhi यां ची एकू ण .७३,६०,०००/- मा इत या
रकमेची िनिवदा ि वकारणेत येऊन यांना पिह या ट यात वरील माणे .३६,२०,०००/- मा इत या रकमेचा
कायादेश देणेस व गद चे माण बघू न गरज भास यास दु स-या ट यात उव रत कामाचा कायादेश देणेस मा यता
िमळणेस िवनं ती.
िनणय .२८१ यावर सिव तर चचा होऊन, नािशक िसं ह थ कुं भमेळा सन-२०१५ चे कालावधीत सं थानतफ िशड व
प रसरात िनयोजीत वाहनतळां वर साईभ तांचे सोयीसाठी पोटबल टॉयलेट व यु रन स भाडेत वावर
घेणेबाबत या तावास व याकामी येणा-या खचास तातडीची गरज हणू न सिमती अ य व सद य यां ची
च य प दतीने मा यता घेऊन कायवाही चालू करणेत आली आहे. सबब या तावाची न द घे यात येऊन,
यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
ी.िकशोर के शव ीरसागर, िलपीक-टं कलेखक यां चे बदलीबाबत.
तावी.िकशोर के शव ि रसागर, िलपीक-टं कलेखक, मुं बई कायालय यां नी िदनां क०१ एि ल, २०१५ रोजी या अजा वये,
मी सं थान या मुं बई कायालय येथे िलपीक-टं कलेखक हणू न कायरत आहे. सं थान कािशत साईलीला (मराठी) व
ीसाईलीला (िहं दी– इं जी) या ैमािसकां या नवीन सभासदां ची सं गणकावर न द करणे, जु या सभासदां चे नु तनीकरण
करणे, दु र वनी, ई-मेल, टपाल या ारे व य सं पक साधू न सदर ैमािसकासं बधी िवचारणा करणा-या सभासदां ना
{16} 20.08.2015, Shirdi

13

समपक मािहती देण,े यां या सम यांचे िनवारण करणे, अं क सभासदां ना टपालाने पाठिव याकामी यां या न द ची
ि टकस काढणे, टपालासाठी ॅ ं िकं ग करणे आिद नेमू न िदले यामु य कामां बरोबरचमी मुं बई कायालयातीलभ तांसाठी
दशन व िनवासाक रता ऑनलाईन बु क ग करणे, पु तक-फोटो िव या, देण यां या पाव या बनिवणे, वै िकय
आिथक मदतीसाठी येणा-या णांना, त्यां या नोतवाईकां ना मािहती देणे इ यादी कामेही करीत असतो.
सदर िनयतकािलकां या काशनाकरीता कर यात येत असले या लेखन- सं दभशोधन – सं पादन- सं गणक य
अ रजु ळणी- मु ि तशोधन – पृ ठरचना – आवरणसजावट आिद कामां म ये माझा सहभाग िब कु ल नसतो. मा , या
कामां त माझा सहभाग अस याचे समजू न, सामा य शासन िवभाग, ीसाईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
यां याकडील जा.नं.एसएसएस/ सा शा/आ था/६०२३/२०१५, िदनां क २९ माच, २०१५ या आदेशा वये माझी बदली
कर यात आलेली आहे. स या मुं बई कायालयात कायरत असले या एकू ण ०६ कायम कमचा-यां पैक ०३ कमचारी
ये या ०३ ते ०६ मिह यात सेवािनवृ त होणार आहेत. यामु ळे तेथील कामे नीट पार पाड यासाठी येथे कमचा-यां ची
िनतां त आव यकता आहे. याचबरोबर माझे वडील ी.के शव पं ढरीनाथ ि रसागर (वय वष ८४) हे अ थ या या
आजाराने त आहेत, तर आई सौ. रजनी के शव ि रसागर (वय वष ७४) ही कॅ सरपीडीत आहे. डॉ टरां नी ित यावर
िनयिमत उपचार क न घे यास सां िगतलेले आहे. या दोघां चीही सव वी जबाबदारी मा यावर आहे. तरी कृ पया उपरो त
उ लेिखत बाब चा सहानु भूतीपू वक सवकष टीने िवचार क न मला मुं बई कायालयतील कामां साठी येथेच कायरत
असू ावे. अशी िवनं ती के लेली आहे.
सदर या अजासोबत ी.िकशोर ि रसागर यां नी डॉ. िनमल राऊत यां चे सौ. रजनी ि रसागर यां या
आजाराबाबतचे माणप जोडलेले आहे. सदर या अजावर .अिध क, मुं बई कायालय यां नी, उपरो त उ िे खत
मािहती व तुि थतीदशक असू न, सदर िनवेदनाचा कृ पया सहानु भू तीपू वक व मुं बई कायालयातील कामकाज सु रळीतपार
पाड या या टीने िवचार हावा. असा अिभ ाय िदलेला आहे.
ी साईबाबांचे दशनासाठी िशड येथे येणा-या साईभ तांना ता काळ सेवा-सु िवधा पु रिवणेकामी मु न यबळ
काय मता पडताळणी करणेकामी िद.२३/१०/२०१४ व िद.०६/१२/२०१४ रोजीचे प रप का वये सव िवभागां ना
कळवू न तपिशलवार मािहती मागिव यात आलेली होती. याकामी मा.कायकारी अिधकारी महोदय यां चे क ात
िद.०८/११/२०१४ रोजी बैठक आयोिजत कर यात आली होती. सदर बैठक त मा.कायकारी अिधकारी महोदय यां नी
मुं बई कायालयाकडील सव कमचा-यां ना पु णवेळ वकलोड नसलेबाबत तसेच काशने िवभागाकडील
िद.०५/११/२०१४ रोजीचे प ा वये साईलीला मािसकाच कामकाजावर कोणाचेही िनयं ण नस याने मुं बई
कायालयाकडे उपल ध असले या कमचा-यां पैक ०२ िलपीक वग य कमचारी,०१ िशपाई व ०१ व छता कमचारी
ठे ऊन उवरीत सव कमचारी साईलीलाचे कामासह िशड येथे वग करणेबाबत आदेश िदलेले होते.
मुं बई कायालयाकडे ०६ थायी व ०४ कं ाटी असे एकू ण १० कमचारीकायरत आहेत. यातील ०३ थायी
व०३ कं ाटी असे एकू ण०६ कमचारी िशड येथे वग करणेबाबत तसेच मुं बई कायालयाकडील साईलीला ैमािसकाचे
कामकाज िशड येथे वग करणेबाबत ताव मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १८/०२/२०१५ रोजीचे सभेत सादर
कर यात आला होता. यावर सिमतीने िनणय ं .४३ खालील माणे घेतलेला आहे.
सं थानचे मुं बई कायालयाकडील कमचा-यां चे मु न यबळ यव थापनाबाबत सदरह कायालया या गरजेनु सार
कायकारी अिधकारी यां नी िनणय यावा, असे ठरले.
यानु सार जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/६०२३/२०१५, िदनां क २९ माच, २०१५ रोजी या आदेशाने
मुं बई कायालयाकडील ी.सु िनल द ता य राणे, सहा यक सं पादक व ी.िकशोर के शव ि रसागर, िलपीक-टं कलेखक
यां ची बदली िशड कायालयाकडे कर यात आलेली आहे. ी.ि रसागर यां नी यां या अजात, स या मुं बई कायालयात
कायरत असले या एकू ण ०६ कायम कमचा-यां पैक ०३ कमचारी ये या ०३ ते ०६ मिह यांत सेवािनवृ त होणार
आहेत. यामु ळे तेथील कामे नीट पार पाड यासाठी येथे कमचा-यां ची िनतां त आव यकता अस याचे नमु द के लेले
आहे. परं तु मुं बई कायालयाचे .अिध क ी.रामचं बाबु दग हे िदनां क३०/०६/२०१५ रोजी सेवािनवृ त झा यानं तर
िडसबर २०१५ अखेरपयत तेथील कोणतेही कमचारी सेवािनवृ त् होणार नाहीत.
उपरो त व तूि थतीनु सार आ थापना िवभागा या िदनां क ०८/०४/२०१५ रोजी या मं जू र िटपणी अ वये
ी.ि रसागर यां ची बदली थिगत करणेबाबतची िवनं ती अमा य कर यात आली होती व तसे यांना जा.नं.एसएसएस/
सा शा/ आ था/ १८७/ २०१५, िदनां क११ एि ल,२०१५ चे प ा वये कळिव यात आलेले होते.
त्यानं तर ी.िकशोर के शव ि रसागर, िलपीक-टं कलेखक यां नी सं थानिव द मा.उ च यायालय, खं डपीठ
मुं बई येथे रट िपटीशन . ४१२१/२०१५ ही कोट के स दाखल के लेली आहे. सं थानने सदर रट िपटीशनम ये र लाय
अॅिफडे हीट कोटात दाखल के लेले आहे. यावर िदनांक २१/०७/२०१५ रोजी मा.उ च यायालयाने िदलेले आदेश
कामगार िवभागाने जा. .एसएसएस/वशी-०७ए/१६२०/२०१५, िदनां क ३० जु ल,ै २०१५ रोजी या प ा वये
खालील माणे कळिवलेले आहे.
ी.ि रसागर यां चे िद.०१/०४/२०१५ रोजीचे अजास िद. ११/०४/२०१५ रोजीचे प ाने उ तर िदले असू न
यांचा अज नामं जु र करणेत आलेबाबत कळिवणेत आलेले आहे असे मा. उ च यायालयाचे िनदशनास आणू न िदले
आहे. तथापी, मा. उ च यायालयाने ी. ि रसागर यां चा िद.०१/०४/२०१५ रोजीचा अज सं थानकडे लं बीत असू न
यांचे आईचे कॅ सरचे आजारपण व इतर सं बं िधत मु यां चा मा.ि सद यीय सिमतीने कायदयानु सार िवचार करणे गरजेचे
आहे. सदरचे अजावर आजपासू न सहा आठवडयात मा.ि सद यीय सिमतीने लवकरात लवकर िनणय यावा.
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िद. २८/०४/२०१५ रोजीचे टेटस को बाबतचा आदेश यांचे िद.०१/०४/२०१५ रोजीचे अजावर िनणय
होईपयत व यांनतर दोन आठवडे लागु रािहल, जर िनणय त ारदारचे िवरोधात असला तर कायदयानु सार
त ारदारां या सव िवनं यांचा िवचार करावा, असा आदेश क न मा. उ च यायालयाने सदर रट िपटीशन
अॅि लके शनसह िनकाली काढले आहे.
तरी मा.उ च यायालयाचे आदेशानु सार ी.िकशोर के शव ि रसागर, िलपीक-टं कलेखक यां चे िद.
०१/०४/२०१५ रोजीचे बदलीबाबतचे अजावर मा.ि सद यीय सिमतीचे सभेत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .२८२ उपरो त तावावर पु ढील माणे चचा झाली.
शासनाला कामकाजा या सोयीनु सार कमचा-याची कोठे ही समक पदावर बदली कर याचे पू ण
अिधकार आहेत व एकाच िठकाणी काम कर याचा कमचा-यां ना कोणताही ह क् नसतो, याबाबत िनयु ती
आदेशाम ये प ट उ लेख के लेला असतो. तरीही ी. ीरसागर यां नी यांची बदली थिगत करणेबाबत
शासनाला िवनं ती के ली होती. यावर सामा य शासन िवभागाने सव टीने िवचार क न ी.िकशोर
के शव ीरसागर, यां ना यांची बदली थिगत कर याची िवनं ती अमा य करणेत आलेली आहे, असे
िद.११.०४.२०१५ रोजीचे प ा वये कळिवले ले होते . परं तु मा.उ च यायालया या तािवत आदेशामु ळे
सिमतीने या िवषयावर पु निवचार के ला क , साईिलला मािसकाचे काम िशड कायालयाकडे हलव यात
आलेले आहे यामु ळे आता मुं बई कायालयास जा त कमचा-यां ची आव यकता नाही.
ी. ीरसागर यां या आई-वडीलां या आजारािवषयीही सहानू भू तीपु वक िवचार के ला असता,
सं थानचे सु पर पेशािलटी हॉि पटल कायाि वत असू न याम ये कमचारी व यांचेवरील अवलं बीतां वर
िवनामु य उपचार के ले जातात. तसेच सं थान णालया यित र त बाहे न औषधे यावी लाग यास अथवा
इतर णालयामध्ये उपचार घेत यास या खचाची तीपू त सं थानमाफत कर यात येते. याकरीता
ी. ीरसागर यां या आई-वडीलां ची हॉि पटलिवषयी कोणतीही असु िवधा होणार नाही, असे सिमतीचे मत
आहे. सबब ी.िकशोर के शव ीरसागर, िलपीक-टं कलेखक यां ची बदली थिगत करणेबाबतची िवनं ती
अमा य करणेत आली व याबाबत यांना ता काळ कळिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
िसं ह थ कुं भमेळा- २०१५ कालावधीत आप ती यव थापनासाठी े न, जे सीबी, डं पर इ. वाहने भाडो ी
लावणे व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता िमळणेबाबत.
ताविसह थ कुं भेमळा कालावधीम ये सं र ण िवभागाकडील प रप कानु सार व िद.०६/०७/२०१५ रोजीचे मं जर
िटपणीनु सार, कुं भमेळा कालावधीत आप ती यव थापनासाठी हा ो े न-०१, LMV े न-०१, डं पर-०२, जे.सी.बी.०३ (एक ऑन कॉल) इ.वाहने भाडो ी त वावर लावणेकामी इकडील जा.नं.एसएसएस/वाहन/१९९८/२०१५
िद.०९/०७/२०१५ रोजीचे प ाने प रसरातील े नधारकां कडू न दरप के मागिव यात आली होती. यानु सार ा त
झालेली ०६ दरप के मा.कायकारी अिधकारी सो. यां चे मा यतेनु सार िद.२९/०७/२०१५ रोजी शासक य अिधकारी
यां चे सम उघडणेत आलेली आहेत. सदर दरप ाकाम ये देवु के ले या दरां चा तु लना मक त ता खालील माणे.
अ.
नं.

दरप क धारक

जे.सी.बी. (२४ तास)

टॅड ग दर

य
वापराचे दर

ित िदन
4399.00

य
वापराचे
दर
ित तास
699.00

ित िदन
4221.00

ित तास
521.00

L.M.V. े न
डं पर (२४ तास)
(स.०६ ते रा.१०)
टॅड ग दर
य
टॅड ग दर
य
वापराचे
वापराचे दर
दर
ित िदन
ित तास
ित िदन
ित तास
1211.00 4111.00 2950.00 19000.00

5550.00
----

750.00
----

4350.00
5500.00

650.00
----

5300.00
----

----

----

7000.00

----

4500.00

----

----

----

251.00
9600.00

551.00
650.00

---------

---------

---------

---------

---------

---------

टॅड ग दर

१.
२.
३.
४.
५.
६.

ि मु त े न सि हस,
बाभळे वर
गु द त े न सि हस, राहाता
समृ दी े न सि हस,
िशड
ओम गु देव े न सि हस,
कोपरगाव
के .आर.वाबळे, ई
सं तोष ाने वर उदावं त
िशड -नां द ु ख रोड

हा ा े न (२४ तास)

6600.00 4000.00 20000.00
----------

उपरो त तु लना मक त याचा िवचारकरता, कुं भमेळा-२०१५ मधील चार पवणीचे (अगोदरचे-०२ िदवस
मु य िदवस-०१ नं तरचे-०२ िदवस एकु ण-०५ िदवसा माणे) एकु ण २० िदवस गद या कालावधीत आप ती
यव थापनासाठी एक जेसीबी मिशनकरीता देवु के लेले युनतम दरधारक, के .आर.वाबळे , रा. ई यां चे टॅड गसाठी
(उभे ठे वणे) दर ित िदन (२४ तास) .२५१/- मा व य वापरासाठीचे ित तास .५५१/- मा , एक हा ा े न, व
एक LMV े न करीता देवु के लेले युनतम दरधारक, ि मु त े न सि हस, बाभळे वर यां चे हा ा े नकरीता टॅड गसाठी
(उभे ठे वणे) दर ित िदन (२४ तास) .४,२२१/- मा व य वापरासाठीचे ित तास .५२१/- मा , LMV े न
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करीता टॅड गसाठी (उभे ठे वणे) दर ित िदन (०६ ते २२ या वेळेत १६ तास) .२११/- मा व य वापरासाठीचे
ित िदन (०६ ते २२ या वेळेत १६ तास) .४,१११/- मा ि वकारणेत येवु न यांना कायादेश देणे यो य होईल.
तसेच डं पर करीता दोनच कोटेशनधारकां नी दर देवु के लेले असलेने डं पर करीता पु हादरप के मागिव यात
आलेली व ा त झालेली ितन दरप के मा. कायकारी अिधकारी सो. यां चे मा यतेने मा. शासक य अिधकारी (वाहन
िवभाग) यां चे समोर उघड यात आलेली आहेत. याचा तु लना मक त ता खालील माणे आहे.
अ.नं.

दरप क धारक
टॅड ग दर
ित िदन
2950.00

१.

डं पर
य वापराचे दर
ित तास
ित िदन
792.00 19000.00

ि मु त े न सि हस,
बाभळे वर
२.
गु द त े न सि हस, राहाता
3,500.00 812..00 19,500.00
३.
भगवान े न सि हस, राहरी
3,600.00
833.00 20,000.00
सदरचे सव वाहनां चे (जे.सी.बी., हा ा े न, LMV े न, डं पर) दर हे २४ तासासाठी (उभे ठे वणे) व य
वापर झा यास ती तास या माणे मागिव यात आलेले आहेत. यात उपरो त पैक कोण याही वाहनाचा (जे.सी.बी.,
हा ा े न, LMV े न, डं पर) आव यकतेनु सार वापर झा यास झाले या य वापराचे िबल ती तासी उपरो त नमु द
के ले या दरानु सार अदा करणेत येईल. व सदरचे य वापर झालेले तास हे ती िदनी (२४ तासासाठी) नमु द कर यात
आले या २४ तासामधू न वगळू न उवरीत तासां चे िबल सं बं धीत युनतम दरधारकां स अदा करणेत येईल.
तरी उपरो त तु लना मक त याचा िवचारकरता, कुं भमेळा-२०१५ मधील चार पवणीचे (अगोदरचे-०२ िदवस
मु य िदवस-०१ नं तरचे-०२ िदवस एकु ण-०५ िदवसा माणे) एकु ण २० िदवस गद या कालावधीत आप ती
यव थापनासाठी दोन डं पर करीता देवु के लेले युनतम दरधारक, ि मु त े न सि हस, बाभळे वर यां चे टॅड गसाठी
(उभे ठे वणे) दर ित िदन (२४ तास) .२९५०/- मा व य वापरासाठीचे ित िदन (२४ तास ) करीता
.१९,०००/- मा ि वकारणेस व युनतमदरधारकां ना कुं भमेळा- २०१५ चे आप ती यव थापन िवभाग यां ना
आव यकतेनु सार े न, जे.सी.बी. व डं पर इ. वाहने भाडो ी लावणे बाबत कायादेश देणेस व सदर कामी येणा-या अं दाजे
र कम .९,२५,०००/- मा चे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती आहे.
िनणय .२८३ उपरो त तावावर सिव तर चचा होऊन, िसं ह थ कुं भमेळा- २०१५ चे कालावधीत आप ती
यव थापनासाठी े न, जे सीबी, डं पर इ. वाहने भाडो ी लावणे कामी िवहीत प दतीने के ले या कायवाहीचे
अवलोकन करणेत येऊन, याकामी येणा-या य खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सदरहकामी तावात नमू द के ले माणे सं बं धीतिन नतम दरधारकास नािशक येथील येक
शाही नाना या अगोदरचा ०१ िदवस व नं तरचे ०२ िदवस अशा कारे आव यकते नु सार कायादेश दे यात
यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
सन २०१५-१६ करीता सादालय, कॅ टीन, लाडू िनिमती व मं िदर िवभागां साठी आव यक िकराणा माल
खरे दीकामी फेर िनिवदा िकयेबाबत.
िवषय नं.१३
गाईचे गावरान तु प खरे दीबाबत.
िनणय .२८४ उपरो त िवषय नं.१२ व १३ वरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
िद.०९.०८.२०१५ रोजी सं थानचे दो ही णालयासाठी वै िकय अिध क व इतर ३७ पदां साठी घेणेत
आले या मु लाखतीचे बं द पािकट उघडणेबाबत.
तावमा.उ च यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबाद यां चा िद. १३/०८/२०१३ व िद. १७/०४/२०१५ रोजीचे आदेशानु सार
सं थानचे दो ही णालयासाठी वै क य अिध क व इतर 37 पदे भरणेसाठी मा यता िमळाली होती. यानु सार
सं थानचे सं केत थळावर व वतमानप ाम ये जािहरात िस द करणेत आली होती. िस द के ले या जािहरातीनु सार
िविवध पदां साठी अज ा त झाले होते. सदर अज मा डीन, बीजेएमसी, पु णे यां चेकडू न पडताळणी क न पा
उमेदवारां ना िद.०९/०८/२०१५ रोजी मु लाखतीसाठी साईिनवास गे ट हाऊन, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड येथे बोलिवणेत आले होते. तसेच सदर उमेदवारां या मु लाखती घेणेकामी मा यायालयाचे आदेशानु सार डीन,
गवहनमट मेडीकल कॉलेज, सं बं धीत िवषयातील त तसेच िस हील सजन, अहमदनगर यां ना आमं ि त करणेत आले
होते.
मा. यायालयाचे आदेशानु सार िनवड सिमतीसमोर िद ०९/०८/२०१५ रोजी ी साईिनवास गे ट हाऊस, ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड येथे उपि थत उमेदवारां या मु लाखती घेणेत आ या. सदर मु लाखतीचे
ि हडीओ िच ीकरण करणेत आलेले आहे. मु लाखती सं पु टात आ यानं तर डीन, बीजेएमसी, पु णे व िस हील सजन,
अहमदनगर यां नी घेतले या मु लाखतीचा िनकाल ि हडीओ िच ीकरणासमोर पाक टात िसल के ला आहे.
तरी घेणते आले या मु लाखतीचे बं द पाक ट उघडणेस तसेच िनवड झाले या अजदारां ना नेमणू क आदेश
देणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
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िनणय .२८५

सं थान या दो ही णालयासाठी वै िकय अिध क व इतर ३७ पदे भरतीबाबत या मु लाखतीसं बं धीचे बं द
पािकट आजचे सभेसमोर उघडणेत आले. उमेदवारां ना िमळाले ले गु ण, यांची शै िणक अहता, वय, अनु भव,
र त पदे या सव गो ट चा ी-सद यीय सिमतीने बारकाईने अ यास के ला व या पदां साठी लायक उमेदवार
िमळाले यांची या सं बं धीत पदावर िनवड क न, िनवडले या उमेदवारां ची यादी ताबडतोब सं थानचे
अिधकृ त सं केत थळावर िस द करणेत आली.
सं केत थळावर िस द करणेत आले या यादीमधील अ.नं.२,४,५, ६,७,८, १०,१२,१३, १५,१७,१९,
२०,२१,२२,२३, २४,२५, व २७ या पदां साठी यो य व लायक उमेदवार िमळालेले नस यामु ळे सदरह पदे र त
ठे व यात आलेली आहेत. तसेच अ.नं.३,९,११,१४,२६,३०,३१ व ३६ या पदां या काही तां ि क बाब क रता
गोपनीय अहवाल शासनास पाठिवणे या सु चना के या व तोपयत सदर पदा या नेमणू क िवषयीचा िनणय
थिगत ठे वणेत आला व तसे सं केत थळावर िस द करणेत आले.
उपरो त तावावर सिव तर चचा होऊन, िनवड सिमतीने िनयु तीसाठी िशफारस के ले या
उमेदवारां ना नेमणू क आदेश दे यात यावा. तसेच िनवड सिमती या िशफारशीनु सार या पदासाठी यो य व
लायक उमेदवार िमळाले नाहीत, या पदां साठी पु हा जािहरात िस द करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
सं थानचे दो ही णालयासाठी वै िकय अिध क व इतर ३७ पदे भरणेसाठी मु लाखती घेणेकामी मा.उ च
यायालयाने थापन के ले या सिमतीचे सद यांना तसेच सं बं धीत िवषयातील त ां चे मानधनाबाबत.
तावमा.उ च यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबाद यां चा िद. १३/०८/२०१३ व िद. १७/०४/२०१५ रोजीचे आदेशानु सार
सं थानचे दो ही णालयासाठी वै क य अिध क व इतर 37 पदे भरणेसाठी मा यता िमळाली होती. यानु सार
सं थानचे सं केत थळावर व वतमानप ाम ये जािहरात िस द करणेत आली होती. मा. यायालयाने आदेशानु सार
मु लाखती घेणेकामी िनवड के ले या त ां ना येक . ५०००/- या माणे मानधन देणेकामी एच आर िवभाग, णालये
िद. १७/०७/२०१५ रोजीची मं जु र िटपणी अ वये मा यता िमळालेली आहे.
मा. यायालयाचे आदेशानु सार उमेदवारां या मु लाखती घेणेकामी जा.नं.एसएसएस/ एसएसबीएच/ एचआर/
१२५५/ २०१५ िद.२९/०७/२०१५ व जा.नं.एसएसएस/ एसएसबीएच/ एचआर/१२५८/२०१५ िद. ३०/०७/२०१५
अ वये डीन बीजेएमसी, पु णे तसेच िस हील सजन अहमदनगर व सं बं धीत िवषयातील त ां ना आमं ि त करणेत आले
होते.
िनवड के ले या सिमतीने सु चिवलेनु सार िद ०९/०८/२०१५ रोजी साईिनवास गे ट हाऊस ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड येथे उमेदवारां या मु लाखती घेणेत आ या. सदर मु लाखती घेणेकामी सोबतचे
यादीनु सार डीन बीजेएमसी, पु णे तसेच िस हील सजन अहमदनगर व सं बं धीत िवषयातील त उपि थत होते. सदर िनवड
सिमतीला यांचे नावासमोर दशिवले माणे मानधन दे यात आले आहे. मानधनाचा एकु ण खच .१,०६,०००/- तसेच
मा डीन सो यां ना पु याहन ये याजा यासाठी वाहनखच, चहा ना टा, जेवण यासाठी .७०००/- तसेच सं बं िधत
िवषयातील त ां ना चहा, ना टा, जेवण यासाठी ५०००/- असा एकु ण १,१८,०००/- खच आलेला आहे.
तरी मा. यायालयाचे आदेशानु सार मु लाखत घेणेकामी िनवड के ले या सिमतीला िदले या एकु ण
.१,१८,०००/- खचास काय तर मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .२८६ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो त तावास व .१,१८,०००/- मा चे खचास काय तर मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
Que Management काय णाली या सादरीकरणाबाबत.
िनणय .२८७
चे दशनासाठी येणा-या साईभ तां या गद चे यव थापन व यांचे वेळेचा सदु पयोग हावा यासाठी साईटेक
क पातं गत दशनपास (Que Management) काय णाली कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां नी िवकसीत के लेली असू न
यावर मा.िज हािधकारी तथा सद य यां चेबरोबर त डी चचा झाली असता, मा.िज हािधकारी सो यां नी ित पती
देव थान येथे दशनपास (Que Management) णाली िवकसीत के ले या मे.ि लोक िस युरीटी िस टी स इं डीया
ा.िल., बॅ ं गलोर यां नादशनपास (Que Management) काय णालीचे सादरीकरण करणेसाठी ीसद य सिमतीचे
सभेसमोर बोलिवणेबाबत िनदश िदले होते.
यानु सार आजचे सभेसमोर मे.ि लोक िस युरीटी िस टी स इंडीया ा.िल., बं गलोर चे सं चालक ी.
ीिनवास राव हे उपि थत होते. यांनी भारतातील ित पती देव थान, वै णव देवी, बाबा अमरनाथ अशा अनेक
देव थान या िठकाणी ही काय णाली िवकसीत के लेली असू न या धत वर िशड येथे तयार करावया या दशनपास
णालीचे सादरीकरण सभेस दाखिवले व सभेने िवचारले या नांची समपक उ तरे िदली. या णालीम ये आव यक
असलेले सं गणक, ि टं र, ि ं ट गसाठी लागणारे कागद इतर अनु षं गीक तां ि क सं गणक य सािह यव मनु यबळ हे सव
यांचेच रािहल. साईभ तांना दे यात येणा-या येक काडमागे सं बधीत कं पनी सरकारी योजनां ची जािहरात करणार आहे
व यामागे यांना भारत सरकारकडू न याचा मोबदला िमळणार अस याने सदरह काम ते िवनामु य करणार आहेत.
सं थानमाफत फ त यांना जागा, िवज व कने टी हीटी उपल ध क न ावी लागेल, अशी मािहती यांनी सभेस िदली.

{16} 20.08.2015, Shirdi

17

उपरो त सादरीकरणावर अशी चचा झाली क , दशनपास काय णालीम ये साईभ तांना िमळणा-या
दशनपासवर दशनासाठी जा याची वेळ असणार आहे. यामु ळे साईभ त नेमू न िदले या वेळेतच दशनासाठी या गेटवर
जातील व अनाव यक गद होणार नाही, यामु ळे साईभ तां या वेळेची बचत होईल व गद चेही यव थापन होऊ
शके ल. याकरीता मे.ि लोक िस युरीटी िस टी स इं डीया ा.िल., बं गलोर यां नी इतर देव थान या िठकाणी बसिवले या
दशनपास (Que Management) काय णालीची य पाहणी करावी व या देव थानसोबत के ले या कराराचा
अ यास क न सिव तर ताव या करारासह सभेसमोर सादर करावा.
तसेच दशनपास (Que Management) काय णाली राबिवणेसाठी सदरह कं पनीला सं थान प रसरातील
वेगवेगळया िठकाणी जागा, वीज व कने टी हीटी उपल ध क न देणेबाबत. व यांचे अिधकारी, कमचारी यां चेकरीता
िनवास, भोजनाची िवनामु य यव था करणेचाही उ लेख सदरह तावाम ये करणेत यावा.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानं तर मा.अ य महोदय यां चे परवानगीने आय या वेळे या िवषयां वर चचा करणेत आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
मा.िव व तां या सू चनां बाबत.
िनणय .२८८ मा.िव व तांनी आजचे सभेत खालील माणे सु चना के या, या मा य करणेत आ या.
(१) नगरा य ा, िशड नगरपं चायत िशड यां नी यांचेकडील जा. .नप/ टे. ं .८/ २३४/ २०१५, िद.२०.०८.२०१५
रोजीचे प ा वये सु या कच-यातील लाि टकपासू न ॅ यूअ स तयार करणेसाठी मशीन, शेड उभारणीकामी
सं थानमाफत िनधी उपल ध क न देणेबाबत िवनं ती के लेली आहे. या प ावर चचा करणेसाठी मु यािधकारी, िशड
नगरपं चायत, िशड हे सभेम ये उपि थत होते. यांनी, लाि टक कचरा गोळा करणे, मिशनची दु ती देखभाल करणे,
सदरह क प चालिवणे या सव गो टी नगरपं चायत िशड माफत करणेत येईल, अशी मािहती सभेस िदली.
यावर चचा होऊन, िसं ह थ कुं भमेळया या कालावधीम ये िशड येथे चं ड माणात गद हो याची श यता
आहे व यावेळेस ला टीक कचराही मोठया माणात जमा होणार असू न यामु ळे िशड तील नागरीक व येणारे साईभ त
यां या आरो याला धोका िनमाण हो याची श यता नाकारता येत नाही. या पा वभू मीवर लाि टक कचरा न ट करणेचा
क प उभारणे ज रीचे आहे, असे सिमतीचे मत झाले.
यामु ळे सदरह क प उभारणेस मा यता घेणेसाठी शासनास ताव सादर करणेत यावा व मा.उ च
यायालयाम ये िस हील अजही दाखल करणेत यावा. तसेच या दर यान तािवतकामी येणारा खच कोणी देणगीदार
उचलणेस तयार आहे का, याचीही शहािनशा करणेत यावी. (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख/ िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .२७३ ते २८८ सवानु मते घे यात आले.
यानं तर रा ौ ०९.०० वाजता सभा समा तीची घोषणा कर यात आली.

वा रत/-xxx
(राज जाधव)
कायकारी अिधकारी
सद य

वा रत/- xxx
(अिनल कवडे)
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