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  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .०६/२०१९                                                                                   िदनांक २६.०७.२०१९  
थळ- साईिनवास अितथीगहृ, िशड                                                                      वेळ- सकाळी १०.०० वाजता 

ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शु वार िद.२६.०७.२०१९ रोजी िशड  येथील सं  थानच े
साईिनवास अितथीगहृाम  य े सकाळी १०.०० वाजता आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/१४५६/ 
२०१९, िद.१८.०७.२०१९ अ वय ेसव मा.सद यांना कळिवणते आलेल ेहोत.े यानुसार शु वार िद.२६.०७.२०१९ रोजी सकाळी 
१०.०० वाजता सं थानच ेिशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम य ेमा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे यांच ेअ  य तेखाली सु  कर  यात 
आली. 

या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होत.े  
०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे, अ य  ०२. मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर, सद य 
०३. मा.डॉ.राज  राजाबाली िसंह,सद य  ०४. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे,सद य  
०५. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद य      ०६. मा. ीमती अचना उ मराव कोते, सद या 
                                     मा. ी.दी.म.मगुळीकर,भा. .स.े  

                     मु य कायकारी अिधकारी 
सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.    
सभेस आव यक गणपतु  नस यामळेु िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै, २०१७ रोजीच ेअिधिनयम दु तीतील 

कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतदूीनसुार तीस िमनीटाकरीता सभेच े कामकाज तहकुब करणते येऊन, यानंतर सकाळी 
१०.३० वाजता सभेच ेकामकाज सु  कर यात आले. 

यानंतर मा.अ य  महोदय यांनी िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िदनांक ०४.०७.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करण.े 
िनणय .३८३ िदनांक ०४.०७.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करतांना 
खालील माण ेदु या कर यात आ या व यास मा यता दे यात आली. 
१. ि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  करणसे तसेच ी साईबाबा 
किन  ठ महािव ालयाकडील कायभार कमी असलेले ०३ िश क क  या िव ा मंदीर िवभागाकडे वग कर यास 
मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा क या िव ा मिंदर व किन  महािव ालय) 
  याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे. 

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  करणसे तसेच ी साईबाबा किन  ठ 
महािव ालयाकडील कायभार कमी असलेले ०३ कुशल कं ाटी िश क क  या िव ा मदंीर िवभागाकडे वग 
कर यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन  महािव ालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२. िनणय .३६३- सदरचा ताव थिगत ठेव यात आला. 
(कायवाही-साईआ म भ िनवास) 

याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे.                                   
           

सदरचा ताव अमा य कर यात आला. 
(कायवाही-साईआ म भ िनवास) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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३.   िनणय .३४४/३-  यावर सिव तर चचा होऊन, िज हा प रषद,अहमदनगर यांच े तावानसुार शाळा 
खो या बांधकामासाठी १५९ खो यामधनू तालुकािनहाय खालील माण े १२४ खो यांची िनवड कर यात 
आली. 

अ.न. तालुका अिंतम यादी शाळा नांव वग खोली सं  या 
१ नेवासा िज. प. ाथिमक शाळा र  तापरू ०१ 
२  िज. प. ाथिमक शाळा, खपुटी ०१ 
३  िज. प. ाथिमक शाळा, बाभळुवेढा ०१ 
४  िज. प. ाथिमक शाळा जऊैर हबैती ०१ 
५  िज. प. ाथिमक शाळा, गणशेवाडी 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, कोरेगाव ०१ 
१०  िज. प. ाथिमक शाळा, राशीन ०१ 
११  िज. प. ाथिमक शाळा टाकळी खंडे  वरी ०१ 
१२  िज. प. ाथिमक शाळा, िपंपळवाडी ०१ 
१३  िज. प. ाथिमक शाळा, ितखी ०१ 
१४  िज. प. ाथिमक शाळा, घमुरी ०१ 
१५  िज. प. ाथिमक शाळा, िदघी ०१ 
१६  िज. प. ाथिमक शाळा, कजत शहर (मलुांची) ०१ 

एकूण खो या ०८ 
१७ पाथड  िज. प. ाथिमक शाळा, मोहटे ०१ 
१८ िज. प. ाथिमक शाळा, खरवंडी कासार ०१ 
१९  िज. प. ाथिमक शाळा,कळसिपं ी ०१ 
२०  िज. प. ाथिमक शाळा, साकेगांव ०१ 
२१  िज. प. ाथिमक शाळा, ससुरे ०१ 
२२  िज. प. ाथिमक शाळा, टाकळी मानरु ०१ 
२३  िज. प. ाथिमक शाळा, धामणगांव ०१ 
२४  िज. प. ाथिमक शाळा, खोजेवाडी (िनवडंुगे) ०१ 

एकूण खो या ०८ 
२५ कोपरगांव कारवाडी ०१ 
२६  डांगेवाडी ०१ 
२७  भा  करव  ती (िखड  गणेश) ०१ 
२८  ओगदी ०१ 
२९  िशवाजीनगर (दहगेाव बोलका) ०१ 
३०  रांजणगांव दशेमुख ०१ 
३१  रेलवाडी कोकमठाण ०१ 
३२  अचंलगांव ०१ 
३३  करंजी ०१ 
३४  परजणवे  ती सवं  सर ०१ 
३५  िशंदवे  ती पढगेांव ०१ 
३६  का  हगेांव ०१ 
३७  धो  े ०१ 
३८  चासनळी ०१
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३९  कारवाडी (कोकमठाण) ०१
४०  नाटेगांव ०१
४१  पढेगांव ०१

एकूण खो या १७ 
४२ संगमनरे िज. प. ा. शाळा, अभंोरे ०१ 
४३  िज. प. ा. शाळा, िचचंेवाडी ०१ 
४४  िज. प. ा. शाळा, साकूर ०१ 
४५  िज. प. ा. शाळा, कासार दमुाला ०१ 
४६  िज. प. ा. शाळा,  द.े ख. आखाडा ०१ 
४७  िज. प. ा. शाळा, िड स ०१ 
४८  िज. प. ा. शाळा, कौठे धांदरफळ ०१ 
४९  िज. प. ा. शाळा, गुंजाळवाडी ०१ 

एकूण खो या ०८ 
५० ीग दा िज. प. ा. शाळा, कोकणगाव ०१ 
५१  िज. प. ा. शाळा, येळपण े ०१ 
५२  िज. प. ा. शाळा, वेळू ०१ 
५३  िज. प. ा. शाळा, िचभंळा ०१ 
५४  िज. प. ा. शाळा, ढोकराई ०१ 
५५  िज. प. ा. शाळा, घारगांव ०१ 
५६  िज. प. ा. शाळा, द वाडी ०१ 
५७  िज. प. ा. शाळा, हसे  ०१ 

एकूण खो या ०८ 
५८ जामखेड िज. प. ाथिमक शाळा, सातेफळ ०१ 
५९  िज. प. ाथिमक शाळा, हापटेवाडी ०१ 
६०  िज. प. ाथिमक शाळा, फाळकेवाडी ०१ 
६१  िज. प. ाथिमक शाळा, इनामव  ती ०१ 
६२  िज. प. ाथिमक शाळा, नाहली ०१ 
६३  िज. प. ाथिमक शाळा, पारेवाडी ०१ 
६४  िज. प. ाथिमक शाळा, कडभनवाडी ०१ 
६५  िज. प. ाथिमक शाळा, जातेगाव ०१ 

एकूण खो या ०८ 
६६ नगर खांडके ०१ 
६७  सारोळा ब  दी ०१ 
६८  भोरवाडी ०१ 
६९  ने  ती ०१ 
७०  िचचंोडी पाटील ०१ 
७१  माथणी ०१ 
७२  पदमपरूवाडी ०१ 
७३  खातगाव टाकळी ०१ 

एकूण खो या ०८ 
७४ ीरामपरू सतुिगरणी ०१ 
७५  ह रहरनगर उद ु ०१ 
७६  अशोकनगर उद ु ०१ 
७७  वांगी खुद ०१ 
७८  खानापरू ०१ 
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७९  गळिनंब ०१ 
८०  खोकर ०१ 
८१  फ  याबाद ०१ 
८२  खंडाळा ०१ 

एकूण खो या ०९ 
८३ शेवगांव िज. प. ा. शाळा क-ह ेटाकळी ०१ 
८४  िज. प. ा. शाळा शहरटाकळी ०१ 
८५  िज. प. ा. शाळा, सामनगांव ०१ 
८६  िज. प. ा. शाळा, मजलेशहर ०१ 
८७  िज. प. ा. शाळा खामगांव ऊद ु ०१ 
८८  िज. प. ा. शाळा चापडगांव ०१ 
८९  िज. प. ा. शाळा ढोरजळगांव ०१ 
९०  िज. प. ा. शाळा मुंगी ०१ 

एकूण खो या ०८ 
९१ अकोल े िज. प. ाथिमक शाळा, गणोरे ०१ 

९२  िज. प. ाथिमक शाळा, नायकर वाडी ०१ 
९३  िज. प. ाथिमक शाळा, िहवरगांव आंबरे ०१ 
९४  िज. प. ाथिमक शाळा, शेलद ०१ 
९५  िज. प. ाथिमक शाळा, रेडे ०१ 
९६  िज. प. ाथिमक शाळा, धामनवन पाटीलवाडी ०१ 
९७  िज. प. ाथिमक शाळा, िशरपुंजे दवेाचीवाडी ०१ 
९८  िज. प. ाथिमक शाळा, तांभोळ ०१ 

एकूण खो या ०८ 
९९ पारनेर िज. प. ाथिमक शाळा, वाळवण े ०१ 

१००  िज. प. ाथिमक शाळा, घाणेगांव ०१ 
१०१  िज. प. ाथिमक शाळा, अळकुटी ०१ 
१०२  िज. प. ाथिमक शाळा, पवळदरा ०१ 
१०३  िज. प. ाथिमक शाळा, पारनेर मलुी ०१ 
१०४  िज. प. ाथिमक शाळा, वरखेड मळा ०१ 
१०५  िज. प. ाथिमक शाळा, गणशेवाडी रायतळे ०१ 
१०६  िज. प. ाथिमक शाळा, वडनेर ०१ 

एकूण खो या ०८ 
१०७ राहरी जुंदरेवाडी ०१ 
१०८  लाख ०१ 
१०९  मालुंजे ख.ु ०१ 
११०  गोटंुबे आखाडा ०१ 
१११  हनुमान वाडी ०१ 
११२  करजगांव ०१ 
११३  बाभळुगांव ०१ 
११४  खडांबे ब.ु ०१ 
११५  महा ख व  ती ०१ 
११६  डु े वाडी ०१ 

एकूण खो या १० 
११७ राहाता िशंगवे जाधव व  ती ०१ 
११८  िज. प. ा. शाळा पणुतांबा ०१ 



 
5 

 

(06} 26.07.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

११९   िज. प. ा. शाळा, कोकण ेव ती ०१ 
१२०  िज. प. ा. शाळा सदाफळ  लास ०१ 
१२१  िज. प. ा. शाळा वाळक  ०१ 
१२२  िज. प. ा. शाळा, इनामके व ती ०१ 
१२३  िज. प. ा. शाळा ल  मीवाडी ०१ 
१२४  िज. प. ा. शाळा केलवड ०१ 

एकूण खो या ०८ 
एकूण एकंदर १२४ 

 तुत करणी िनधी उपल ध क न िदला असला तरी सं थानचा िनधी इतर स थांना िवतरणाबाबतच े
करण यायालयात चाल ू आह.े यामळेु सदर ताव िज हा प रषद, अहमदनगर यांना पाठिव या अगोदर     

ॲङ िनतीन भवर यांचा कायदशेीर स ला घे यात यावा, व यांच ेस यानुसार कायवाही कर यात यावी,  तसेच 
िनधी उपल ध क न दे यात आले या शाळा-खो यांच े भिूमपजुन ता काळ क न घे यात यावे, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस होती. 
 सदरची िशफारस मा य करतांना पढुील माण ेिनणय घे यात आला. 

यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  १२४ शाळा खो यां या िनवडीस मा यता दे यात आली. तसेच 
तुत करणी िवधी व याय िवभाग, शासन िनणय .सासंिव-१०१८/८९३/ . .८८/का.१६ िद.२६ 

जुन,२०१८ अ वये िज हा प रषद, अहमदनगर  यांना शाळां या निवन खो या बांध यासाठी पिह या ट यात 
र कम .१० कोटी अनदुान िद.२९.१२.२०१८ रोजी आदा करणते आलेले आल,े यामळेु िनवड कर यात 
आले या १२४ शाळा खो यांच ेभिूमपुजन ता काळ क न घे यात याव,े असे ठरल.े   

(कायवाही- लेखाशाखा) 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 
यावर सिव तर चचा होऊन, खालील  माण े १२४ शाळा खो यांची िनवड कर यात आली. तसेच 

तुत करणी िवधी व याय िवभाग, शासन िनणय .सासंिव-१०१८/८९३/ . .८८/का.१६ िद.२६जुन,२०१८ 
अ वये िज हा प रषद, अहमदनगर  यांना शाळां या निवन खो या बांध यासाठी पिह या ट यात र कम .१० 
कोटी अनदुान िद.२९.१२.२०१८ रोजी आदा करणते आलेले आले, यामळेु िनवड कर यात आले या १२४ 
शाळा खो यांच ेभिूमपुजन ता काळ क न घे यात याव,े असे ठरले. 

अ.न. तालुका अिंतम यादी शाळा नांव वग खोली सं  या 
१ नेवासा िज. प. ाथिमक शाळा र  तापरू ०१ 
२  िज. प. ाथिमक शाळा, खपुटी ०१ 
३  िज. प. ाथिमक शाळा, बाभळुवेढा ०१ 
४  िज. प. ाथिमक शाळा जऊैर हबैती ०१ 
५  िज. प. ाथिमक शाळा, गणशेवाडी 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, कोरेगाव ०१ 
१०  िज. प. ाथिमक शाळा, राशीन मलुी ०१ 
११  िज. प. ाथिमक शाळा टाकळी खंडे  वरी ०१ 
१२  िज. प. ाथिमक शाळा, िपंपळवाडी ०१ 
१३  िज. प. ाथिमक शाळा, ितखी ०१ 
१४  िज. प. ाथिमक शाळा, घमुरी ०१ 
१५  िज. प. ाथिमक शाळा, िदघी ०१ 
१६  िज. प. ाथिमक शाळा, कजत मलु े ०१ 

एकूण खो या ०८ 
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१७ पाथड  िज. प. ाथिमक शाळा, मोहटे ०१ 
१८  िज. प. ाथिमक शाळा, खरवंडी कासार ०१ 
१९  िज. प. ाथिमक शाळा,कळसिपं ी ०१ 
२०  िज. प. ाथिमक शाळा, साकेगांव ०१ 
२१  िज. प. ाथिमक शाळा, ससुरे ०१ 
२२  िज. प. ाथिमक शाळा, टाकळी मानरु ०१ 
२३  िज. प. ाथिमक शाळा, धामणगांव ०१ 
२४  िज. प. ाथिमक शाळा, खोजेवाडी  ०१ 

एकूण खो या ०८ 
२५ कोपरगांव कारवाडी ब ०१ 
२६  डांगेवाडी ०१ 
२७  भा  करव  ती  ०१ 
२८  ओगदी ०१ 
२९  िशवाजीनगर ०१ 
३०  रांजणगांव दशेमुख ०१ 
३१  रेलवाडी  ०१ 
३२  अचंलगांव ०१ 
३३  करंजी ०१ 
३४  परजणवे  ती सवं  सर ०१ 
३५  िशंदवे  ती पढगेांव ०१ 
३६  का  हगेांव ०१ 
३७  धो  े ०१ 
३८  चासनळी ०१ 
३९  कारवाडी कोकमठाण ०१ 
४०  नाटेगाव ०१ 
४१  पढेगाव ०१ 

एकूण खो या १७ 
४२ संगमनरे िज. प. ा. शाळा, अभंोरे ०१ 
४३  िज. प. ा. शाळा, िचचंेवाडी ०१ 
४४  िज. प. ा. शाळा, साकूर ०१ 
४५  िज. प. ा. शाळा, कासार दमुाला ०१ 
४६  िज. प. ा. शाळा,  द.े ख. आखाडा ०१ 
४७  िज. प. ा. शाळा, िड स ०१ 
४८  िज. प. ा. शाळा, कौठे धांदरफळ ०१ 
४९  िज. प. ा. शाळा, गुंजाळवाडी ०१ 

एकूण खो या ०८ 
५० ीग दा िज. प. ा. शाळा, कोकणगाव ०१ 
५१  िज. प. ा. शाळा, येळपण े ०१ 
५२  िज. प. ा. शाळा, वेळू ०१ 
५३  िज. प. ा. शाळा, िचभंळा ०१ 
५४  िज. प. ा. शाळा, ढोकराई ०१ 
५५  िज. प. ा. शाळा, घारगांव ०१ 
५६  िज. प. ा. शाळा, द वाडी ०१ 
५७  िज. प. ा. शाळा, हसे  ०१ 

एकूण खो या ०८ 
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५८ जामखेड िज. प. ाथिमक शाळा, सातफेळ ०१ 
५९  िज. प. ाथिमक शाळा, हापटेवाडी ०१ 
६०  िज. प. ाथिमक शाळा, फाळकेवाडी ०१ 
६१  िज. प. ाथिमक शाळा, इनामव  ती ०१ 
६२  िज. प. ाथिमक शाळा, नाहली ०१ 
६३  िज. प. ाथिमक शाळा, पारेवाडी ०१ 
६४  िज. प. ाथिमक शाळा, कडभनवाडी ०१ 
६५  िज. प. ाथिमक शाळा, जातेगाव ०१ 

एकूण खो या ०८ 
६६ नगर खांडके ०१ 
६७  सारोळा ब  दी ०१ 
६८  भोरवाडी ०१ 
६९  ने  ती ०१ 
७०  िचंचोडी पाटील ०१ 
७१  माथणी ०१ 
७२  पदमपरूवाडी ०१ 
७३  खातगाव टाकळी ०१ 

एकूण खो या ०८ 
७४ ीरामपरू सतुिगरणी ०१ 
७५  ह रहरनगर उद ु ०१ 
७६  अशोकनगर उद ु ०१ 
७७  वांगी खुद ०१ 
७८  खानापरू ०१ 
७९  गळिनंब ०१ 
८०  खोकर ०१ 
८१  फ  याबाद ०१ 
८२  खंडाळा ०१ 

एकूण खो या ०९ 
८३ शेवगावं िज. प. ा. शाळा क-ह ेटाकळी ०१ 
८४  िज. प. ा. शाळा शहरटाकळी ०१ 
८५  िज. प. ा. शाळा, सामनगांव ०१ 
८६  िज. प. ा. शाळा, मजलशेहर ०१ 
८७  िज. प. ा. शाळा खामगांव ऊद ु ०१ 
८८  िज. प. ा. शाळा चापडगावं ०१ 
८९  िज. प. ा. शाळा ढोरजळगावं श.े ०१ 
९०  िज. प. ा. शाळा मुंगी ०१ 

एकूण खो या ०८ 
९१ अकोल े िज. प. ाथिमक शाळा, गणोरे ०१ 
९२  िज. प. ाथिमक शाळा, नायकर वाडी ०१ 
९३  िज. प. ाथिमक शाळा, िहवरगावं आबंरे ०१ 
९४  िज. प. ाथिमक शाळा, शेलद ०१ 
९५  िज. प. ाथिमक शाळा, रेडे ०१ 
९६  िज. प. ाथिमक शाळा, पाटीलवाडी धामनवन  ०१ 
९७  िज. प. ाथिमक शाळा, दवेाचीवाडी िशरपुंज े ०१ 
९८  िज. प. ाथिमक शाळा, तांभोळ ०१ 

एकूण खो या ०८ 
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९९ पारनेर िज. प. ाथिमक शाळा, वाळवण े ०१ 
१००  िज. प. ाथिमक शाळा, घाणेगांव ०१ 
१०१  िज. प. ाथिमक शाळा, अळकुटी ०१ 
१०२  िज. प. ाथिमक शाळा, पवळदरा ०१ 
१०३  िज. प. ाथिमक शाळा, पारनरे मलुी ०१ 
१०४  िज. प. ाथिमक शाळा, वरखेड मळा ०१ 
१०५  िज. प. ाथिमक शाळा, गणशेवाडी रायतळे ०१ 
१०६  िज. प. ाथिमक शाळा, वडनेर ब.ु ०१ 

एकूण खो या ०८ 
१०७ राहरी जुंदरेवाडी ०१ 
१०८  लाख ०१ 
१०९  मालुंजे ख.ु ०१ 
११०  गोटंुबे आखाडा ०१ 
१११  हनुमान वाडी ०१ 
११२  करजगांव ०१ 
११३  बाभळुगांव ०१ 
११४  खडांबे ब.ु ०१ 
११५  महा ख व  ती ०१ 
११६  डु े वाडी ०१ 

एकूण खो या १० 
११७ राहाता जाधव व  ती िशंगव े ०१ 
११८  िज. प. ा. शाळा पणुतांबा ०१ 
११९   िज. प. ा. शाळा, कोकण ेव ती ०१ 
१२०  िज. प. ा. शाळा सदाफळ  लास ०१ 
१२१  िज. प. ा. शाळा वाळक  ०१ 
१२२  िज. प. ा. शाळा, इनामे व ती ०१ 
१२३  िज. प. ा. शाळा ल  मीवाडी ०१ 
१२४  िज. प. ा. शाळा केलवड ०१ 

एकूण खो या ०८ 
एकूण एकंदर १२४ 

(कायवाही- लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०२ िशड  शहरातील अहमदनगर - मनमाड महामागावरील गेट नं.०१ जवळ  कायवॉक (पादचारी पलु) ‘िडझाईन व 

िब ड’ त वावर उभारणेकामी ा  ई-िनिवदा र  क न ठेकेदार यांची अनामत र कम परत करण.े   
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः -   

०१. अिधिनयमाच ेकलम १७ (१) नसुार रा  य शासना  या कोण  याही कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष 
आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेन े  यव  था पाहण,े 
मंिदराम  य े ढी व परंपरा थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार 
पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण,े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी सिुवधा उपल  ध क न देण ेआिण या 
अिधिनमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवयाचा आह,े ती उि  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कमी लावण,े ही सिमतीची कत  य असतील. अशी तरतूद आह.े  
२.  अिधिनयमाचे कलम २१ (१) मधील खंड (ग) अ  वय,े भ  तानंा मंिदरात दवेते  या दशनासाठी व 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सवेा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी सिुवधा परुिवण.े अशी तरतदू आह.े  
 मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय :-  
१. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .८९३ 
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२. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१४७  
३. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .३४८(०५) 

मा. िवधी व  याय िवभाग महारा   शासन िनणय :-  
शासन िनणय सासिंव-१०१७/९२४/ . .१००/का.१६,िद.०१/०६/२०१८ 

 तावना:िशड  शहरातून जाणारा नगर-मनमाड र  ता आता िस  नर-अहमदनगर रा  ीय महामाग 
.१६० झालेला आह.े  याची िशड  शहरातील लांबी ही कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प (सा.बां.) 

िवभाग, अहमदनगर यांचे अख  यारीत आह.े सदर महामागावर गेट न.ं०१ जवळ कायवॉक (पादचारी पलू) 
“िडझाईन व िब  ड” त  वावर उभारणचेे कामास मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ िनणय .८९३ व 
िनणय .१४७ िद.२५/०२/२०१७ अ  वये सावजिनक बांधकाम िवभाग, महारा   शासन यांची मा  यता 
िमळालेनंतर Design and build या त  वावर उ ाहक (Lift) च ेकाम वगळून  कायवॉक उभारणीसाठी िवहीत 
प दतीन ेई-िनिवदा मागिवणेस मा यता दे यात आली आह.े सदरह  कायवॉक उभारणसेाठी सन २०१६-१७ चे 
िज  हा दरसुचीतील दरान ेकेल  या ाथिमक अदंाजप कानसुार .१,०३,१९,९०२/- मा  खच येईल. 

याकामी कायकारी अिभयतंा, जागितक बॅकं क  प (सा.बां.) िवभाग, अहमदनगर यांचेकडील जा. . 
नाहदा/रेशा/६८२/सन२०१७ िद.०५/०५/२०१७ रोजीच े प ा  वय े परवानगी दे  यात आली आह.े तसचे शासन 
िनणय . सासंिव-१०१७/९२४/ . .१००/का. सोळा िद. ३१/०८/२०१७ अ  वये िशड  नगरपचंायत िशड  व 
आव  यकते माण े अ  य  थािनक शासक य यं णांची परवानगी घवेनू सदरचा पादचारी पलू (Skywalk) 
“िडझाईन व िब  ड” त  वावर बांध  यासाठी सं  थानमाफत . १,०३,१९,९०२/- मा  खचास शासक य मा  यता 
दे  यात आली आह.े  यानसुार िशड  नगरपंचायत, िशड  यांच ेपरवानगीसाठी इकडील िद.०५/१०/२०१७ रोजीच े
प ा  वये सादर केले  या  तावाबाबत मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत यांनी जा. .नप/टे-८१२/२६८७/२०१७ 
िद.१७/१०/२०१७ अ  वये खालील माण ेकळिवले आह.े 

“.. सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचे मा  यते माण े व  यांनी मंजूर केले  या आराखडया माण े
 कायवॉक (पादचारी पलु) उभार  यास या कायालयाची खालील अटीस अिधन राहन हरकत नाही. 

१. कोपरगाव-अहमदनगर र  ता .रा.मा. .८ (निवन रा.म.मा.१६०)(सा. .९०/२००)हा मा. कायकारी 
अिभयंता, जागितक बॅकं क  प (सा.बा.ं) िवभाग, यांच ेअख  यारीत अस  यान ेरा  ीय महामागाचे िनयमानुसार 
 यांचे कायालयाकडून  कायवॉक (पादचारी पलु) पलुाचे आराखडयास मंजुरी घवेनू बांधकाम कर  यात याव.े 
 यात काही फेरबदल करावयाचे झा  यास  यास पवुपरवानगी घेण ेबंधनकारक राहील. 

२. बांधकाम करतांना कोणाचेही ह  कावर, जागेवर अित मण करता यणेार नाही. 
३. सदर पलुाचे बांधकाम पणु झा  यावर संरचना  मक समथतेबाबत दाखला (Structural stability 
Certificate) नगरपचंायतकडे सादर करण ेबंधनकारक राहील. 
४. सदर पादचारी पलुावर साईभ  तांच ेसरुि तते  या  टीन ेउपाययोजना करण ेबंधनकारक राहील. 
५. मा. कायकारी अिभयतंा, जागितक बॅकं क  प (सा.बां.) िवभाग, अहमदनगरयांचे संदभ .१ च े
प ातील अटी व शत  आपणावर बंधनकारक राहतील.” 

िवषयांक त कामांसाठी वृ  तप ात व सं  थानचे सकेंत  थळावर जािहरात िस  क न 
िद.०२/०४/२०१८ ते िद.१२/०४/२०१८ अखेर ितस-यांदा  ई-िनिवदा मागिवणते आ  या हो  या.  यातील 
िन  नतम दराचे ठेकेदार आर. एल. भतुडा, कोपरगाव यांचे िनिवदबेाबत मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय .३४८(०५) खालील माण ेझाला आह.े  

“..िशड  शहरातील अहमदनगर-मनमाड महामागावर गटे न.ं ०१ जवळ कायवॉक (पादचारी पलु) 
“िडझाईन व िब  ड” त  वावर उभारणकेामी िन  नतम दरधारक यांचकेडून अगोदर   चरल िडझाईन तयार क न 
घेवनू ते सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचेकडून मंजूर क न घे  यात यावे अस ेठरले. ” 

 यानसुार ठेकेदार आर. एल. भतुडा. कोपरगाव यांनी िद.२५/०६/२०१८ रोजीच ेप ा  वये सादर केलेले 
  चरल िडझाईन इकडील  िद.१५/०७/२०१८ रोजीच े प ा  वय े कायकारी अिभयंता, संक  पिच  िवभाग 

(सावजिनक बांधकाम िवभाग) ना िशक यांच ेमाफत अिध क अिभयंता, खाडीपलु .१ , कोकण भवन, नवी 
मुंबई यांचे मंजरूीसाठी पाठिवले असता ,  यांनी िद.१२/०८/२०१८ रोजीचे प ा  वये अदंािजत िकंमती  या ०.५% 
( .१०३ ल  x०.५% ) र  कम .५१,५००/-मा  धनादेशा ारे जमा करण े व या कामा  या िनिवदते पादचारी 
पलुा  या सकं  पनासाठी काही िनकष (Design cretieria) नमदू केल ेअस  यास  यासंबंधी मािहती दणेेबाबत 
कळिवले आह.े 
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सदर कामाच ेBill of Quantities म  य ेखालील माण ेनमूद आह.े 
“ ..The rate shall include cost of all design calculations, engineering drawings, 

structural drawings and slope drawing including approval from competent authority, 
structural designer, labour, T&P, scaffolding other incidental charges including wastage, 
enabling temporary service all fitting fixtures complete as per technical specification 
diversion to road etc.  ..” 

उपरो  त अटीनसुार ठेकेदार आर. एल. भतुडा. कोपरगाव यांना िडझाइन तपासणी शु  क भरणबेाबत 
कळिवता येईल. मा   कायवॉक उभारणेसाठी िशड  शहरातील अहमदनगर-मनमाड महामागावर गेट न.ं ०१ 
जवळ पवुस सं  थानची जागा उपल  ध असली तरी या िठकाणी दशन रांग इमारतीच े काम सु  अस  यान े
भिव  यात या भागात होणारी गद  िवचारात घवेनू सदर र   यावर र  ता .०५ -नाला र  ता व ल  मीनगर 
वसाहतीलगत जागा उपल  ध करणबेाबत मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत यांना इकडील िद.०६/०९/२०१८ चे 
प ाने कळिवणते आले होते.  यावर मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायतयांनी जा. .नप/टे-०८/११२०/२०१९ 
िद.१२/०६/२०१९ अ  वये खालील माण ेकळिवले आह.े 

उपरो  त अटीनसुार ठेकेदार आर. एल. भतुडा. कोपरगाव यांना िडझाइन तपासणी शु  क भरणबेाबत 
कळिवता येईल. मा   कायवॉक उभारणेसाठी िशड  शहरातील अहमदनगर-मनमाड महामागावर गेट न.ं ०१ 
जवळ पवुस सं  थानची जागा उपल  ध असली तरी पि मेकडील बाजसू जागा उपल  ध नाही. तसेच दशन रांग 
इमारतीच े काम सु  अस  यान े भिव  यात या भागात होणारी गद  िवचारात घवेनू सदर र   यावर र  ता .०५- 
नाला र  ता व ल  मीनगर वसाहतीलगत जागा उपल  ध करणबेाबत मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत यांना 
इकडील िद.०६/०९/२०१८ विद.०१/०६/२०१९ चे प ान े कळिवणते आले होते.  यावर मु  यािधकारी,िशड  
नगरपंचायतयांनी जा. .नप/टे-०८/११२०/२०१९ िद.१२/०६/२०१९ अ  वये खालील माण ेकळिवले आह.े 

“..अहमदनगर-मनमाड र   यावर ी साईबाबा मंिदराचे पि मेकडील महा ार . ०१ जवळ कायवॉक 
(पादचारी पलु) उभारणसे या कायालयाकडील संदभ य .१ अ  वय ेअ. .१ ते ५चे अटी शत स अिधन राहन 
परवानगी िदलेली आह.े  यानसुार अट .२ अ  वये बांधकाम करतांना कोणाचेही ह  कावर,जागेवर अित मण 
करता यणेार नाही, अस े नमदू केले आह.े या  तव  तावीत जागे  या पि म बाजनूे असले  या खाजगी 
मालम  ते  या Set back distance म  य े  कायवॉक बांधकाम अनु ेय होणार नाही. तसेच र   या  या पि म 
बाजनेू खाजगी मालक  या िमळकती असलेन े िशड  नगरपचंायत  या मालक ची अदंाज े१२.००मीटर x ५.०० 
मीटर जागा उपल  ध क न देता यते नाही.” 

 ताव:- तरी उपरो  त बाब चा िवचार करता  िवषयांक त कामासाठी जागा उपल  ध होत नस  याने तुत 
याकामी ा  त झाले  या ई-िनिवदा र  क न ठेकेदार यांची अनामत र  कम परत करणसे मा  यते  तव सिवनय 
सादर. 

िनणय .३८४ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  शहरातील अहमदनगर - मनमाड महामागावरील गेट नं.०१ जवळ कायवॉक 
(पादचारी पलु) ‘िडझाईन व िब ड’ त वावर उभारणेकामी ा  ई-िनिवदा र  क न ठेकेदार आर.एल.भतुडा, 
कोपरगाव यांची अनामत र कम .५१,५००/- परत  कर यास मा यता दे यात आली.                                                                            

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०३ मंिदर प रसरातील गेट नं.१ जवळ व केशव मंिदर येथील मोकळया जागेत साईभ ांच े सिुवधेकरीता च पल 

टॅ डसाठी िस हील व टे साईल फॅ ीकच े शेड उभारण े कामाच े ठेकेदार साई इिंजिनअर ग व स,वैजापरु यांच े
अिंतम दयेक मंजरू करणे व यापैक  उवरीत देय र कम .१,९६,६८४/- मा  आदा करणेस मंजरूी दणे.े   

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूद – अिधिनयमाच े
कलम २१ मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वये “ मिंदरा  या व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी 
दखेभाल,  यव  थापन व शासन करण े” अशी तरतूद आह.े  

 तावना– मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ५२३(१४) अ  वये 
मंिदर प रसरात गेट न.ं ०१ व ०२ चे िठकाणी साईभ  ताचंे सिुवधकेरीता च  पल  टॅ  ड तयार करणकेामी साई 
इिंजिनअर ग व  स, ीरामपरू यांचे िन  नतम दर ि वकारणते येऊन  यांना कायादशे देणसे मा  यता देणते आलेली 
आह.े ठेकेदार यानंी गेट न.ं ०१ जवळील च  पल  टॅ  ड साठी शेड उभारणचेे काम िद. १५/१०/२०१७ रोजी पणू 
केलेले आह.े केशव मंिदर येिथल मोकळया जागेत च  पल  टॅ  डसाठी शेड उभारणकेामी परवानगी िमळणकेामी 
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 ताव िशड  नगरपचंायत िशड  यांचकेडे सादर केला होता. परंतु सदरह शेड उभारणीस नगरपचंायतीकडून 
मा  यता ा  त झालेली नाही.  यामळेु केशवमंिदर यिेथल मोकळया जागेत शेड उभारणीच ेकाम कर  यात आलेल े
नाही. ठेकेदार यांनी गेट न.ं ०१ जवळील शेडच े झाले  या कामाचे पिहले व अिंतम िबल सादर केले आह.े 
इकडील िवभागामाफत सदर िबलाची सिव  तर तपासणी करणते आली असनू सदर कामाचा व अिंतम िबलाचा 
तपिशल खालील माण ेआह.े  

१. कामाच ेनाव मंिदर प रसरातील गेट न.ं ०१ जवळ व केशव मंिदर येिथल 
मोकळया जागेत  साईभ  ताचंे सिुवधेकरीता च  पल 
 टॅ  डसाठी िस  हील व टे  साईल फॅ ीकच ेशेड उभारण.े  

२. ठेकेदाराच ेनाव साई इिंजिनअसर ग व  स, वैजापरू  
३. मंजरू िनिवदा र  कम .९,६१,८००/-  
४. काम बहाल करणबेाबत मा.  यव  थापन सिमती 

िनणय .व िद.   
िनणय ं . ५२३(१४), िद.२५/०५/२०१७  

५. ठेकेदार यांना दे  यात आलेला कायादशे ं . व 
िदनांक  

जा. नं. २९२०/२०१७, िद.३१/०८/२०१७  

६.  य  काम सु  के  याचा िदनांक  िद.१०/०९/२०१७  
७. अिंतम िबलानसुार झाले  या कामाची र  कम  .४,५५,६८४/- 
८. यापुव  अदा केललेी र  कम  .२,५९,०००/- 
९. उवरीत िश  लक देय र  कम  .१,९६,६८४/-  
१०. मंजरू िनिवदेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .०५,०६,११६/- ( ५२.६२१%) कमी  
११. करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदुत  िद.३०/१०/२०१८  
१२.  य  काम पणू झा  याचा िदनांक  िद.१५/१०/२०१८  

 
मंिदर प रसरातील गेट न.ं०१ जवळील व केशव मिंदर येिथल मोकळया जागते च  पल  टॅ  ड साठी 

मागिव  यात आले  या ई- िनिवदतेील िन  नतम दरानसुार मंजरू िनिवदा र  कम .९,६१,८००/- मा  इतक  आह.े 
ठेकेदार यांचे ई-िनिवदमे  य ेगेट न.ं ०१ जवळील च  पल  टॅ  ड साठी र  कम .५,०१,१११/- इतक  असनू केशव 
मंिदर येथील मोकळया जागेतील च  पल  टॅ  ड करीता .४,६०,६८९/- मा  इतक  र  कम आह.े ठेकेदार यांनी गेट 
नं. ०१ जवळील शेड उभारणीच ेकाम िवहीत मानकांनसुार समाधान कारक र  या पूण केले आह.े  केशव मिंदर 
येथील मोकळया जागेत च  पल  टॅ  ड साठी शेड उभारणीकामी िशड  नगरपंचायतीकडून मा  यता ा  त झाललेी 
नस  याने सदरचे काम कर  यात आलेले नाही.  यामळेु खचात बचत झाललेी आह.े याबाबतचा सिव  तर तपिशल 
खालील माण-े  

अ.नं.  कामाचा तपिशल  िनिवदा र  कम ( )  अिंतम िबल र  कम 
( ) 

िश  लक र  कम  
( ) 

०१  गेट न.ं ०१ जवळील च  पल  टॅ  ड शडे  ५,०१,१११.००  ४,५५,६८४.००  ४५,४२७.००    
०२  केशव मंिदर यिेथल मोकळया जागेतील च  पल 

 टॅ  ड शेड  
४,६०,६८९.००  िनरंक ४,६०,६८९.००  

 एकूण -  ९,६१,८००.००  ४,५५,६८४.००  ५,०६,११६.००  
वरील माण ेमंजूर िनिवदा रकमपेे ा . ५,०६,११६/- (५२.६२ %) मा  इतका कमी खच झाललेा आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय:- ठेकेदार यांनी गेट न.ं ०१ जवळील च  पल  टॅ  डसाठी शेड उभारणीचे काम 
िवहीत मानकानंसुार समाधानकारक र  या पूण केलेले अस  याने ठेकेदार याचंे अिंतम िबल मंजरू करणसे हरकत 
नाही. ठेकेदार यांनी सादर केले  या अिंतम िबलाची तपासणी केली असता  य   झाले  या मोजमापानसुार 
सदरह िबलाची एकूण र  कम .४,५५,६८४/- मा  इतक  होते. 

 ताव:- तरी ठेकेदार साई इिंजिनअर ग व  स, वैजापरू यांच े मंिदर प रसरातील गटे न.ं ०१ जवळ  
साईभ  ताचंे सिुवधेकरीता च  पल  टॅ  ड शेडचे िस  हील व टे  साईल फॅ ीक शडे उभारणी कामाचे पिहले व अिंतम 
दयेक र  कम .४,५५,६८४/- मा  मंजरू होऊन उवरीत िन  वळ दये र  कम .१,९६,६८४/- मा  ठेकेदार यांना 
अदा करणबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 
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िनणय .३८५ यावर सिव तर चचा होऊन,  मिंदर प रसरातील गेट नं.१ जवळ व केशव मंिदर येथील मोकळया जागेत 
साईभ ांच ेसुिवधेकरीता च पल टॅ डसाठी िस हील व टे साईल फॅ ीकच ेशेड उभारणे कामाच ेएकुण िबलाची 
र कम .४,५५,६८४/- मा  मंजरु कर यात येऊन यापैक  उवरीत िन वळ दये र कम .१,९६,६८४/-मा  सदर 
कामाच ेठेकेदार साई इिंजिनअर ग व स,वैजापरु यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.                                                                           

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
िवषय नं.०४ दादर मुंबई येथील सं थानच े साईिनकेतन इमारतीमधील सं थान कायालयाच े नतुनीकरण (Civil Furniture, 

Plumbing, Air Conditioning and Electrical) करण ेकामाच ेअिंतम देयक मंजरू होऊन यापकै  िन वळ 
दये र कम .१९,१५,६८७/-मा  ठेकेदार यांना आदा करणेस मंजरूी दणे.े   

ताव-  दादर मुंबई येथील सं  थानचे साईिनकेतन इमारतीमधील सं  थान कायालयाचे नूतनीकरण (Civil, 
Furniture, Plumbing, Air Conditioning and Electrical) करणचेे काम ठेकेदार जय एंटर ायजेस, मुंबई 
यांनी पणू केले असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या दसुरे व अिंतम िबलाची सिव  तर तपासणी केलेली आह.े सदर 

क  पाचा तपिशल खालील माण ेआह.े 
कामाचे नांव-  दादर मुंबई येथील सं  थानचे साईिनकेतन इमारतीमधील सं  थान कायालयाचे नतूनीकरण 

(Civil, Furniture, Plumbing, Air Conditioning and Electrical) करण.े 

 
दादर मुंबई येथील सं  थानचे साईिनकेतन इमारतीमधील सं  थान कायालयाचे नूतनीकरण (Civil, 

Furniture, Plumbing, Air Conditioning and Electrical) करणचेे काम ठेकेदार जय एंटर ायजेस, 
मुंबईयांनी िद.१०/०३/२०१९ अखेर िवहीत मदुतीत पणू केले आह.े ठेकेदार यांनी िद.०८/०४/२०१९ रोजीच े
प ा  वये सदर कामाचे दसुरे व अिंतम िबल सादर केले आह.े  य ात काम करतेवेळी काही बाब चे परीमाणात 
बचत झाली आह.े  यामळेु िनिवदा रकमपेे ा .४,३५,९०१/-(११.९६% कमी)मा न े  य  खच कमी झाललेा 
आह.े  यानसुार सदरह कामाची Gross Value of Work Done .३२,०८,४२६/-मा  होत असनू यापवु  अदा 
केलेली र  कम वजा जाता अिंतम िबलापोटी िन  वळ .१९,१५,६८७/- मा  इतक  र  कम दये होत आह.े  

 ताव:- दादर मुंबई येथील सं  थानचे साईिनकेतन इमारतीमधील सं  थान कायालयाचे नतुनीकरण 
(Civil, Furniture, Plumbing, Air Conditioning and Electrical) करण ेकामाचे अिंतम दयेक र  कम 
.३२,०८,४२६/- मा  मंजरू होऊन  यापैक  िन  वळ देय र  कम .१९,१५,६८७/- मा  ठेकेदार यांना आदा 

करणसे मंजुरी िमळणसे िवनतंी. 
िनणय .३८६ यावर सिव तर चचा होऊन, दादर मुंबई येथील सं  थानचे साईिनकेतन इमारतीमधील सं  थान कायालयाच े

नतुनीकरण (Civil, Furniture, Plumbing, Air Conditioning and Electrical) करण े कामाचे एकुण 
िबलाची र  कम .३२,०८,४२६/- मा  मंजरू कर यात येऊन  यापकै  िन  वळ दये र  कम .१९,१५,६८७/- मा  
सदर कामाचे ठेकेदार जय एंटर ायजेस, मुंबई यांना आदा कर यास मा यता दे यात आली.  तसेच साईिनकेतन 
इमारतीमधील साफसफाई व व छता चांग या कारे ठेवणबेाबत संबधीतांना सुचीत कर यात यावे, िनवास थान 
वापरास दणेबेाबत िनयमावली तयार करणते यावी, यामधील दोन म िव तांसाठी राखीव ठेव यात यावे,असे 
ठरले.                                                                 

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

ठेकेदाराच ेनांव जय एंटर ायजेस, मुंबई 
कायादशे मांक व िदनांक  जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/३७८९/२०१८ िद.२५/१०/२०१८   
मंजरू िनिवदा र  कम   .३६,४४,३२७/-  
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन.  ६१३(११) िद.०५/१०/२०१८  
दसुरे व अिंतम िबलाची र  कम  (अ) .३२,०८,४२६/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  (ब) .१२,९२,७३९/- 
िन  वळ दे य र  कम (अ-ब) .१९,१५,६८७/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .०४,३५,९०१/- कमी (११.९६% कमी) 
करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदूत िद.२१/०३/२०१९ 

 य  काम पणू झा  याचा िदनांक  िद.१०/०३/२०१९  



 
13 

 

(06} 26.07.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

िवषय नं.०५ सं थान मालक च ेमौज े िशड  व को हाळे येथील जिमनीच ेभोवती ि  कॉ ट क पाऊंड करण ेकामाच ेदसुरे व 
अिंतम दयेक .२८,५७,३८१/-मा  मंजरु होऊन यापैक  िन वळ दये र कम .५४,५६१/-मा  ठेकेदार यांना 
आदा करणसे मंजरुी देणे.   

ताव-  सं थानमालक चे मौजे िशड  व को-हाळे येथील जिमन चे भोवती ि  का  ट क  पांउड करणचेे काम 
ठेकेदार ि मु  क  स  शन, नािशक यांनी पणु केले असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या दसूरे व अिंतम िबलाची 
सिव  तर तपासणी करणते आली आह.े ठेकेदार यांना अतंीम िबल अदा करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीची 
मा  यता िमळणसेाठी  ताव त  ता  व पात खालील माण ेसादर करणते यते आह.े  
कामाच ेनांव-  सं थानमालक चे मौजे िशड  व को-हाळे येथील जिमन चे भोवती ि -का  ट क  पांउड करण.े 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
सं थानमालक चे मौजे िशड  व को-हाळे येथील जिमन चे भोवती ि  का  ट क  पांउड करणचेे काम 

ठेकेदार ि मु  क  स  शन, नािशक यांनी िद.२०/०९/२०१८ अखेर िवहीत मदुतीत काम पणू केले आह.े मौजे 
िशड  येथील गट न.ं१२४/११ व १२४/१२ या दोन लगत  या े ांना एक ीत कंपाऊंड के  याने ि  का  ट 
क  पांउड  या बाबी म  य ेबचत झाली आह.े  यामळेु मंजुर िनवीदा र  कमे पे ा अिंतम िबलाची र  कम कमी झाली 
आह.े  

ठेकेदार यानंी दसूरे व अिंतम िबल िद.२१/०५/२०१९ रोजीच े प ा  वय े सादर केले आह.े ठेकेदार 
यांचमेाफत कमचारी भिव  य िनवाह िनधी संबंधीत कागदप ाचंी अ ाप पतुता झालेली नाही. ठेकेदार यांना अिंतम 
िबल अदा करणपेवु  कमचारी भिव  य िनवाह िनधी संबंधीत कागदप ाचंी पतुता क न घतेा येईल.या िबलाची 
सिव  तर तपासणी केली असनु कामाची Gross Value of Work Done .२८,५७,३८१/- मा  होत असनु या 
पवु  अदा केलेली रक्  कम वजा जाता अिंतम िबलापोटी एकूण र  कम .५४,५६१/- मा  इतक  र  कम दये आह.े     

तरी सं थान मालक चे मौजे िशड  व को-हाळे येथील जिमन चे भोवती ि  का  ट क  पांउड करण े
कामाच े दसूरे व अिंतम देयक र  कम .५४,५६१/- मा  आदा करणसे मा  यता दणेेबाबतचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर होणसे िवनतंी. 

िनणय .३८७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक चे मौजे िशड  व को-हाळे येथील जिमन चे भोवती ि  का  ट 
क  पांउड करण ेकामाच ेएकुण िबलाची र कम . २८,५७,३८१/- मा  मंजरु कर यात येऊन यापैक  िन वळ दये 
र कम . ५४,५६१/-मा  सदर कामाचे ठेकेदार ि मुत  क  स  शन, नािशक यांना आदा करणेस मा यता दे यात 
आली.                                                                            

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ अनकंुपा कारणा तव नेमणकू दणेेसंबधी सं थानच ेधोरण व याकरीता सं थान यव थापनासाठी वतं पणे लाग ू 

करावया या िनयमावली/तरतुदीबाबत.   
ताव- अ) सं  थान सवेेत असतांना कमचारी / अिधकारी िदवंगत झा  यास िकंवा गंभीर आजार, अपघात यामळेु 

सं  थान सेवा कर  यास वै क य  टया कायमचा असमथ ठर  यामळेु सेवा िनवृ  त झा  यास अशा कमचा-यां  या 
कुटंूबावर ओढावणा-या आिथक आप  तीत कुटंूिबयांना तातडीने मदत िमळ  या  या उ शेान,े सदर कमचा-यां  या 
कुटंुबातील एका पा  नातेवाईकास शै िणक पा ता व वय यानसुार सं  थान अतंगत कोण याही गट क व ड 

ठेकेदाराच ेनांव ि मु  क  स  शन, नािशक  
कायादशे मांक व िदनांक  जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/६७०८/२०१८ 

िद.१४/०३/२०१८   
मंजरू िनिवदा र  कम   .३४,९५,०४८/-  
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन.  १४०(०४), िद.०७/०३/२०१८ 
दसूरे व अिंतम िबलाची र  कम (अ) .२८,५७,३८१/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  (ब) .२८,०२,८२०/- 
िन  वळ दे य र  कम (अ-ब) .५४,५६१/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .६,३७,६६७/- कमी  
करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदूत िद.२०/०९/२०१८  

 य  काम पणू झा  याचा िदनांक  िद.२०/०९/२०१८  
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ेणी या सरळसेवा वेशान े भर या जाणा या पदावर अनकंुपा कारणा तव मा. शासनाचे धोरणानसुार सेवेत 
समावनू घेतले जाते.  यानसुार यापवु  मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने अनकंुपा 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 सवेेत कामावर घेणते आलेले आह.े 

ब)   मा. शासन िनणय मांक, अकंपा १२१७/ . .१०२/आठ/ मं ालय, मुंबई ४०० ०३२ िदनांक- 
२१ स  टबर, २०१७ अ  वये अनकंुपा त   वावर शासन सेवेत िनयु  ती दे  यासंदभात िनगिमत कर  यात आले  या 
शासन िनणय / प रप क यांचे एकि करण क न सवसमावेशक आदेश पा रत केलेला आह.े  

सदरह शासन िनणयानुसार मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय 
.५३७ अ  वये मा.शासनाचे अनुकंपा कारणा  तव नेमणकू देणेबाबत  या िनयमावलीतील अटी शत  सं  थान 

 यव  थापनाकरीता लाग ुकरणते आले  या आहते.  
क)  तथापी, मा. शासनान े पा रत केले  याअनकंुपा िनयु  ती योजनेसंदभातील तरतुदी ा केवळ 

शासक य कमचा-यांपरू  याच सीमीत आहते. सदर तरतुदी ा िज  हा प रषदा / नगरपािलका / महामंडळे / 
ािधकरण े /  यापारी उप म व इतर त  सम आ  थापनावरील कमचा-यांना थेट लाग ू होणार नाहीत.  यासाठी 

संबधीत शासक य िवभागान े  वतं पण ेिनणय घेण ेआव  यक राहील, अस ेनमदू केलेले आह.े 
 यामळेु, सदर शासन तरतुदी सं  थान  यव  थापनासाठी थटे लाग ु न करता,  यासाठी अनकंुपा 

कारणा  तव िनयु  ती िवषयक सं  थानचे धोरण व  याकरीता सं  थान  यव  थापनासाठी  वतं  तरतुदी लाग ू
करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेत िनणय .२०९ खालील माण े पारीत 
करणते आललेा आह.े  

“..., शासनान े लाग ु केले  या िद.२१ स  टबर, २०१७  या अनकंुपा नेमणकू बाबतचे धोरणाम  य े / 
िनणयात, सदर अनकंुपा धोरण  वतं र  या राबिवणसे शासक य सं  था  यांचे  तरावर  वतं  आहते, अस ेनमूद 
केलेले आह.े  यास अनसु न सं  थान  यव  थापनामाफत अनकंुपा धोरण राबिवणेस व  याअनषंुगाने सं  थान 

शासनामाफत  वतं र  या िनयमावली तयार करणसे मा  यता दे  यात आली. सदरचे धोरणा  मक िनयमावलीस 
मा. यव थापन  सिमतीची मा  यता घेऊन, मा. शासनाकडे मा  यतेसाठी पाठिवणते यावी,”असे ठरल.े 

मा.  यव  थापन सिमतीच ेउपरो  त िनणयानुसार, मा. शासनाच े िद.२१ स  टबर, २०१७  या अनकंुपा 
नेमणकू बाबतचे धोरण / िनणयाचे धत वर अनकंुपा िनयु  ती संदभात सं  थान  यव  थापनासाठी लाग ुकरावया  या 
 वतं  तरतुदीम  य ेखालील बाब चा समावेश करता यईेल, असे मत आह.े 

अ. . तरतदूी 
०१ अनकंुपा िनयु  ती योजनेचा लाभ सं  थानच े  थायी कमचा-यां  या पा  कुटंूिबयांना अनु ेय राहील.   

०२ 
सं  थान सेवेत असतांना िदवंगत झाले  या कमचा-यां  या पा  कुटंूिबयांना पा तेनसुार गट-क व गट-ड संवगात 
अनकंुपा त  वावर िनयु  ती अनु ेय राहील. 

०३ 
सं  थानांतगत कोण  याही गट-क आिण गट-ड मधील सरळ सेवे  या पदांवर  या पदा  या सेवा वेश िनयमातील 
िवहीत शै िणक अहता अस  यास अशी िनयु  ती दतेा येईल. 

०४ अनकंुपा िनयु  तीसाठी पा  कुटंूिबय -  
(अ) अनकंुपा िनयु  तीसाठी खालील नातेवाईक पा  राहतील व  यापैक  एका पा  नातेवाईकास िनयु  ती अनु ेय 

राहील.      
०१.पती/प  नी ०२.मलुगा/मलुगी (अिववाहीत/िववाहीत), मृ  यपूव  कायदशेीर र  या द  तक घतेलेला 
मलुगा/मलुगी(अिववाहीत/िववाहीत) ०३.िदवंगत शासक य कमचा-याचा मलुगा हयात नसेल िकंवा तो 
िनयु  तीसाठी पा  नसेल तर  याची सनू ०४.घट  फोिटत मलुगी िकंवा बहीण, प र  य  ता मलुगी िकंवा बहीण, 
िवधवा मलुगी िकंवा बहीण०५.केवळ िदवगंत अिववाहीत शासक य कमचा-यां  या बाबतीत  या  यावर सव  वी 
अवलंबून असणारा भाऊ िकंवा बहीण 

(आ) मतृ अिधकारी / कमचा-यां  या पित / प  नीन ेकोणाची अनकंुपा त  वावर िनयु  ती करावी याबाबत नामांकन दणे े
आव  यक राहील. मतृ अिधकारी / कमचा-यांच े पती / प  नी हयात नस  यास  या  या / ित  या सव पा  
कुटंुिबयांनी एकि त येऊन कोणाची िनयु  ती करावी याबाबत नामांकन कराव.े 

०५. कुटंूबाची हलाखीची प रि थती - 
(अ) अनकंुपा त  वावर िनयु  तीकरीता मािसक उ  प  नाची तसचे ठोक रकमचेी मयादा यापढु ेराहणार नाही. 

(आ) अनकंुपा त  वावर िनयु  ती दतेाना अस े  ताव सं  थान सवेेतील रोजगारावर असलेली मयादा, या योजने  या 
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मागील भिूमका ल ात घऊेन जो कमचारी मतृ झाला आह े  या  या कुटंुिबयांना ता  काळ उदभवणा-या आिथक 
पेच सगंावर मात कर  या  या उ शेाने िवचारात यावेत.   

(इ) िदवंगत सं  थान कमचा-याचा नातेवाईक पवू च सेवेत असले तथािप तो  या  या कुटंूबातील अ  य सद  यांना 
आधार दते नसेल तर अशा करणात  या कुटंूबाची आिथक प रि थती हलाक ची आह ेिकंवा कस ेह ेठरिवताना 
िनयु  ती ािधका-यांनी अ  यािधक द ता  यावी, जेणके न सेवेत असलेला सद  य कुटंूबाचा उदरिनवाह करत 
नाही या नांवाखाली अनकंुपा त  वावरील िनयु  तीचा दु पयोग केला जाणार नाही.  
यासंदभात िनयु  ती ािधका-यान े िमळणा-या िनवृ  तीवेतनाची र  कम, कुटंूबातील  य  त ची सं  या,  यांची 
मालम  ता/दािय  व, गंभीर आजारामळेु अथवा अपघातामळेु मतृ झाला अस  यास  यासाठी कर  यात आलेला 
वै क य खच, कूटंुबातील िमळव  या  य  ती इ  यादी बाबी िवचारात घणे ेअपेि त आह.े 

०६ लहान कुटंूबाचे माणप  - 

 
िदनांक ३१ िडसबर २००१ नंतर ितसरे अप  य झाले  या कमचा-यां  या कुटंूिबयास अनकंुपा त  वावरील 
िनयु  तीसाठी पा  समजले जाणार नाही. 

०७ योजनेची मािहती दे  याची जबाबदारी - 
(अ) आ  थापना अिधका-यान ेअनकंुपा त  वावर िनयु  ती  या योजनचेी मािहती (योजनेचा उ शे, पा  नातेवाईक, अज 

कर  याची मुदत, शै िणक अहता, टंकलेखक माणप  सादर कर  यास मदुत, अज िवहीत नमू  यात भरण े
इ.मािहती) सं  थान कमचा-यां  या कुटंूिबयांना  वरीत उपल  ध क न दणे ेआव  यक आह.े तसचे सदर मािहती 
िमळा  याब ल कुटंूबाकडून पोच घणे ेआव  यक आह.े 

 (आ) िदवंगत सं  थान कमचा-याचा पा  वारसदार स ान नसले तर तो स ान झा  यानंतर एक वषा  या आत अनकंुपा 
त  वावर िनयु  तीसाठी अज क  शकेल मा  तो स ान झा  यावर  याने असा अज करण ेअपेि त आह ेह ेदखेील 
कुटंूबिनवृ  तीवेतन धारकाला कुटंूब िनवृ  तीवेतनिवषयक कागदप ाचंी पतूता करतेवेळी लेखी कळिवण ेसंबंिधत 
आ  थापना अिधका-यावर बंधनकारक राहील. 

०८  कुटंूबातील अ  य सद  यांचा सांभाळ कर  याबाबतच े ित ाप   
(अ) अनकंुपा त  वावर िनयु  ती दे  यापवू  संबंिधतांकडून कुटंूबातील अ  य  य  त चा सांभाळ कर  याबाबत ित ाप  

घे  यात याव.े 
(आ) अनकंुपा त  वावर िनयु  ती दे  यापवू  संबंिधताकडून िदवगंत कमचा-यावर अवलंबनू असले  या कुटंूबातील अ  य 

 य  त चा सांभाळ कर  याबाबत ित ाप  घे  यात यावे. भिव  याम  य ेसदर त ारीची चौकशी सबंिधत िनयु  ती 
ािधकारी / िश  तभगंिवषयक ािधका-याने करावी. चौकशीअतंी अनकंुपा िनयु  तीधारकाने ित ाप ाच े

उ  लंघन के  याचे िन  प  न झा  यास  याला सेवेतून काढून टाक  याची दखेील िश ा देता येईल. 
०९ कुटंूबातील इतर सद  यांचे संमतीप  - 

(अ) 
अनकंुपा त  वावर िनयु  ती ही कुटंूबातील एकाच पा  नातेवाईकास अनु ेय अस  यान ेकुटंूबातील इतर सद  यांच े
ना हरकत माणप  सादर करण ेआव  यक आह.े 

(आ) 
 या सं  थान कमचा-यांना वैयि क काय ानसुार एकापे ा जा  त ल  न कर  यास ितबंध नसले अशा कमचा-

या  या एकापे ा जा  त प  नी हयात अस  यास,  या प  नीला िकंवा ित  या मलुाला/ मलुीला अनकंुपा त  वावर 
िनयु  ती ायची आह े  या  यित र  त अ  य प  नीचे देखील ना हरकत माणप  घणे ेआव  यक आह.े 

१० अज कर  यासाठी मदुत -  

(अ) 
अनकंुपा िनयु  तीसाठी िदवगंत सं  थान कमचा-यां  या कुटंूबातील पा  नातेवाईकाने सं  थान अिधकारी/कमचारी 
िदवंगत झा  या  या िदनांकापासनू एक वषा  या मदुतीत सं  थानचे मु  य कायकारी अिधकारी यांचकेडे िवहीत 
नमू  यात प रपणू अज सादर करणे आव  यक आह.े 

 (आ) 
सेवते असताना िदवंगत सं  थान कमचा-यां  या कुटंूबातील अ ान वारसदारा  या बाबतीत एकाने स ान  हणज े१८ 
वषाचा झा  यावर एक वषा  या आत अनकंुपा िनयु  तीसाठी प रपणू अज सादर करणे आव  यक आह.े  

(इ) पा  वारसदारास िवहीत एक वषा  या मदुतीनतंर दोन वष इत  या कालावधीपयत (मृ  यु  या िदनाकंापासनु तीन 
वषापयत) तसेच िदवंगत सं  थान कमचा-या  या अ ान वारसदारा याबाबतीत तो उमेदवार स ान झा  यानतंर िवहीत 
एक वषानंतर मदुतीनंतर दोन वषापयत (सं ान झा  यानतंर तीन वषापयत) अज सादर कर  यास िवलबं झा  यास असा 
िवलबं मािपत कर  याचे अिधकार सं  थानच ेमु  य कायकारी अिधकारी यांना दे  यात येत आह.े  

ई) जोपयत अनकंुपा िनयु  ती करता आव  यक असललेी सव कागदप  ेउमेदवाराकडून ा  त होत नाहीत तोपयत  याच े
नाव ित ासचूीम  य ेसमािव  ट करता येणार नाही.  या िदवशी संपणू कागदप  े ा  त होतील  या िदवशीच  याचे 
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नाव ित ासचूीम  य ेसमािव  ट कराव.े 
११ मागासवग यांसाठी आरि त ठेवले या पदांवर अनकंुपा त वावर िनयु  दतेांना करावया या कायवाहीबाबत - 

 मागासवग यांसाठी आरि त ठेवले या पदांवर अनकंुपा त वावर िनयु  दतेांना सामा य शासन िवभाग, 
महारा  शासन यांचेकडील शासन िनणय मांक अकंपा / १२१७ / . . १०२ / आठ, िदनांक २१ स टबर, 
२०१७ अ वये िवहीत केले या िनयमावलीतील तरतूद मांक २० अ वये कायवाही करणते यावी.  

१२ अनकंुपा िनयु  तीसाठी वयोमयादा  
(अ) िकमान वयोमयादा - १८ वष  
(आ) कमाल वयोमयादा - वया  या ४५ वषापयत  याच उमदेवारांना अनकंुपा िनयु  ती अनु ेय असले.  यामळेु 

ित ासचूीतील उमदेवारांना वया  या ४५ वषापयत िनयु  ती न िमळा  यास  यांची नावे वयाची ४५ वष पणू 
होताच आव  यक ती न द घऊेन ित ासचूीतून काढून टाक  यात यावीत. 

(इ) उपरो  (आ) म ये नमूद केले माण,ेअनकंुपा िनयु  पा  उमेदवारास ४५ वषापय त जरी अनु ेय असली तरी, 
संबंधीत पा  / नामिनदशीत उमेदवारास या िविहत केले या वयोमयादपेय त िनयु  न िमळा यास, संबंधीत पा  
उमेदवारान ेसंमती िद यास  यांचे कंुटंूबातील इतर पा  व स ान य स नामिनदशीत करता येईल, परंतु ही संधी 
संबंधीतास फ  एकदाच िमळेल आिण याच ेनांव ित ासचूीत अज ा  झाले या िदनांकांस समािव  केले 
जाईल. 

१३ अनकंुपा िनयु  तीसाठी शै िणक अहता  
(अ) पा  नातेवाईकाची शै िणक अहता व िन  न वयोमयादनेसुार  याला गट क िकंवा गट-ड मधील पदावर अनकंुपा 

िनयु  ती अनु ेय राहील. 
(आ) संबधीत पदांसाठी िविहत शै िणक पा ता आिण िन  न वयोमयादा याबाबत  या अटी या नमेणकू साठी कटा ान े

पाळ  यात येतील. 
(इ) तथापी िदवगंत सं  थान कमचा-याची प  नी शै िणक पा ते  यित र  त इतर अटी पणू करत अस  यास ित  या 

बाबतीत गट-ड म  य े नमेणकू साठी शै िणक अहतेची अट शथील कर  याची अिधकार सबंधीत िनयु  ती 
ािधका-याला असतील. 

१४ गट-क मधील िलपीक-टंकलेखक पदावर अनकंुपा िनयु  तीसाठी टंकलेखन माणप  सादर कर  यास मदुत  
(अ) अनकंुपा त  वावर िलपीक-टंकलेखक पदावर िनयु  त झाले  या उमदेवारांना िवहीत वेगमयादचेे टंकलेखन अहता 

माणप  सादर कर  यासाठी शासन िनणय िद.०६.१२.२०१० अ  वये ०६ मिहने असलेली मदुत वाढवनू ती ०२ 
वष इतक  कर  यात यते आह.े             

(आ) कोण  याही कारणा  तव दोन वषापे ा अिधक मदुतवाढ अनु ेय असणार नाही. हा कालावधी सपंताच िनयु  ती 
संपृ  टात आणावी.  

१५ 
अनकंुपा त  वावर गट-क मधील िलपीक-टंकलेखक पदावर िनयु  ती िमळा  यानंतर िवहीत मदुतीत टंकलेखन 

माणप  सादर न के  यास अनसुरावयाची कायप  दती  

 

अनकंुपा त  वावर गट-क मधील िलपीक-टंकलेखक पदावर िनयु  ती िमळा  यानंतर टंकलेखनाची िवहीत 
वेगमयादचेी प र ा पास होऊ शकले नाहीत  हणनू  यां  या सवेा सपंृ  टात आण  या आहते, अशा उमेदवारांचा 
गट-ड मधील िनयु  तीसाठी पदांची उपल  धता िवचारात घेऊन न  यान े ि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 अनकंुपा िनयु  तीसाठी संगणक अहता माणप  सादर करण े 
(अ) अ)D.O.E.A.C.C सोसायटी  या अिधकृत ‘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, मुंबई यां  याकडील 
अिधकृत MS-CIT प र ा उ  तीण झा  याचे माणप   

 (आ)             सगंणक ानाची वरील िकमान अहता अनकंुपा त  वावरील िनयु  ती  या वेळी धारण करीत 
नसले  याउमदेवारानंा सदर अहता गट-क मधील पदावर (वाहन चालक वगळून) अनकंुपा त  वावर िनयु  ती 
झा  या  यािदनांकापासनू दोन वषा  या आत ा  त करण े आव  यक राहील. या दोन वषा  या कालावधीत 
संबंिधतांनी िवहीत संगणक अहता ा  त के  याचे माणप  िनयु  ती अिधका-यांना सादर करावे, अ  यथा हा 
कालावधी संपताच उमदेवारांची अनकंुपा त  वावरील िनयु  ती आपोआप संपु  टात येईल, अशी  प  ट तरतूद 
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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 दतेाना अनुसरावयाची कायप  दती  

 गट-क मधील पदांवर अनकंुपा 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  यान े िनयु  ती 
दे  यात यावी. अशी िनयु  ती सरळसवेा िनयु  तीने भर  यात येणा-या पदांवरील समज  यात यावी. मा  गट-ड 
मधील पदावर अनकंुपा योजने  वय ेि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 यईेल.  

१८ अनकंुपा िनयु  तीकरीता ठेव  यात येणारी ती ासचूी वेबसाईटवर (संकेत  थळावर) िस  द कर  याबाबत -  
 अनकंुपा िनयु  तीसाठी ती ासचूीवर असले  या उमेदवारांची नावे व इतर मािहती कायालया  या वबेसाईटवर 

िस  द करावी. 
१९ अनकंुपा िनयु  तीसाठी िवहीत पदांची मयादा -  

 अनकंुपा िनयु  तीसाठी गट-क आिण गट-ड म  य े ती वष  र  त होणा-या पदां  या २०% पद े ही अनकंुपा 
िनयु  तीने भर  यात यावी. 

२० 
अनकंुपा त  वावरील ती ासचूीवरीलउमेदवाराचे िनधन झा  यास  याऐवजी कुटंुबातील अ  य पा  वारसदाराचा 
समावेश अनकंुपा िनयु  ती  या ती ासचूीत करण े-  

 

कमचा-या  या मृ  यनूतंर  या  या पा  कुटंूिबयांच ेनाव अनकंुपाधारकां  या ित ासचूीम  य ेसमािव  ठ केलनेंतर 
 याचे िनधन झा  यास ती ासचूीतील उमेदवाराऐवजी  या  या कुटंूबातील अ  य पा  वारसदाराची नाव 

अनकंुपाधारकां  या ती ासचूीम  य े मळू उमदेवारा  या ती ासचूीतील िदनाकंाला घतेल े जाईल. मा  न  या 
उमेदवाराचे वय सदर िदनाकंाला १८ वषापे ा जा  त असावे. जर न  या उमेदवाराच े वय मूळ उमदेवारा  या 

ती ासचूीतील िदनांकास १८ वषापे ा कमी असेल, न  या उमेदवाराचे नाव  याला  या िदवशी १८ वष पणू 
होतील  या िदनांकास घे  यात याव.े   

२१ अनकंुपा िनयु  ती हा कमचा-यां  या कुटंूबाचा “वारसा ह  क”नाही -   

 
मा.सव  च  यायालयाने िदले  या िविवध िनणयानुसार अनकंुपा त  वावरील िनयु  ती हा कमचा-यां  या कुटंूबाचा 
“वारसा ह  क” होत नाही. तसेच िविश  ट कालावधी उलटून गे  यावर अनकंुपा िनयु  ती अनु ेय होत नाही. 

२२ अनकंुपा िनयु  तीबाबत  या अटी व शत  िशथील कर  याबाबत -  

 

अनकंुपा िनयु  तीसाठी सं  थान कमचा-यां  या िवधवांना केवळ गट-ड मधील पदावर िनयु  ती करावयाची 
अस  यास शै िणक अहता िशथील कर  याबाबतची तरतूद राहील.  
          अनकंुपा िनयु  तीबाबतच े  ताव कायालयास ा  त झा  यानंतर  यांची सपंूण शहािनशा संबंिधत 
कायालयांने क न जर अटी व शत चंी पतूता होत असले तरच तो  ताव िवचारात  यावा अ  यथा ते  ताव 
कायालयान े  यांचे  तरावर उिचत उ  तर दऊेन िनकालात काढावेत.  याकरीता  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेपढु ेसादर कर  याची आव  यकता नाही.  

 

उपरो  त माण ेअनकंुपा िनयु  ती िवषयक सं  थान  यव  थापनासाठी  वतं  तरतुदी लाग ुकरावया  या 
झा  यास, मा. शासन िनणय मांक, अकंपा १२१७/ . .१०२/आठ/ मं ालय, मुंबई ४०० ०३२ िदनांक - २१ 
स  टबर, २०१७ अ  वये, यापुव  सं  थान  यव  थापनासाठी लाग ु करण े आले  या तरतुद  संदभातील मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेिद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५३७ िनर  त करावा लागेल.  

तसेच, िद.२१ स  टबर, २०१७  या शासन िनणयात अनकंुपा धोरण  वतं र  या राबिवणसे शासक य 
सं  था (िज  हा प रषदा/नगरपािलका/महामंडळे/ ािधकरण/े  यापारी उप म व इतर त  सम आ  थापना)   यांचे 
 तरावर  वतं  आहते, अस ेनमदू केलेल ेआह.े  

  यास अनसु न सं  थान  यव  थापनामाफत अनकंुपा धोरण राबिवणसेाठी मा. शासनाच े अनकंुपा 
तरतुद चा आधार घऊेन, सं  थान शासनामाफत  वतं  िनयमावली तयार करणते आली आह.े सदर िनयमावली 
मा. शासनाच े अनकंुपा िवषयक तरतुद  िवचारात घऊेन तयार करणते आली अस  यान,े सदर िनयमावालीस       
मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेन ेमा. िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे मा  यतेसाठी सादर करता 
येईल. 

सबब, मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभतेील िनणय .२०९ अनसु न, 
अनकंुपा िनयु  ती संदभात (मा.शासनाच े अनकंुपा धोरणानसुार/  यांचे धत वर) तयार करणते आलेली उपरो  त 
िनयमावली  वतं पण ेसं  थान  यव  थापनासाठी लाग ुकरणबेाबत िनणय होणसे िवनतंी. 
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िनणय .३८८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानम य े अनकंुपा कारणा तव नेमणकू दणेेसंबधी शासनाच े अनकंुपा 
धोरणानसुार/  यांचे धत वर तयार कर यात आले या उपरो  त िनयमावलीस मा यता दे यात आली. तसेच सदरची 
िनयमावली शासनाकडे मा यतेसाठी पाठिव यात यावी,असे ठरले.    

  तसेच तुत करणी घे यात आलेला मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०९.२०१८ रोजीचे सभेतील 
िनणय .५३७  “शासनाच ेअनकंुपा कारणा तव नेमणकू दणेेबाबत या िनयमावलीतील, िनयम १ ते २३ अनसुार 
सं थान सेवेत असतांना िदवगंत झाले  या गट-क व गट-ड संवगामधील सं थान कमचा-यां  या 
पा  यांना अनकंुपा त  वावर िनयु  ती दे यास मा यता दे यात आली. तसेच सं थान सेवेतील गट ‘अ’ व  ‘ब’ या 
संवगातील    कमचा-यां  या पा  कुटंूिबयांना अनकंुपा त  वावर िनयु  ती दणेेबाबत मागदशन घेणकेामी शासनाच े
िवधी व याय िवभाग यांचकेडे ताव सादर करणते यावा.” हा िनणय र  कर यात यावा, असे ठरले. 

                                                                     (कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ सन २०१९ िदपावली िनिम  सं थान कमचा यांना सानु ह अनदुान देणेबाबत.   

ताव- (अ) अ  य , ी साईबाबा सं  थान कमचारी सघंटना, िशड  यांनी जा. . ीसासंकस/ं ३७/ २०१९, िदनांक 
१३ जुल,ै२०१९ रोजीचे िवनतंी प ाने खालील माण ेिवनतंी केली आह े- 

“ .. .. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  माफत दरवष  सं  थानमधील कायरत कायम व 
कं ाटी कमचा-यांना िदपावलीपुव  सानु ह अनदुान दे  यात येते. दरवष  सं  थान कायम व कं ाटी कमचा-यांना 
सानु ह अनदुान िमळणसेाठी कमचारी संघटनेकडुन सं  थान शासनाकडे मागणी कर  यात येत.े मागील दोन ते 
तीन वषापासनू पडणारा दु  काळ, तसेच वाढलेली महागाई ल ात घतेा सं  थानमधील कायम व कं ाटी कमचा-
यांची आिथक प रि थती खालावलेली आह.े िदपावलीचा कालावधी जवळ आलेला असनू सं  थानमधील 
कायम व कं ाटी कमचा-यांना सानु ह अनदुानाची र  कम िदपावलीपवु  िद  यास सं  थान कमचा-यांना  यांच े
कंुटबासमवेत आनदंान ेिदपावली साजरी करता येईल. 

तरी आपणास न  िवनतंी आह ेक , सं  थानमधील कायम व कं ाटी कमचा-यांना िदपावलीपवु  सानु ह 
अनदुानाची र  कम आदा करणसेाठी आपणाकडुन कायवाही होवनू िदपावलीपवु  सं  थानमधील कायम व कं ाटी 
कमचा-यांना सानु ह अनदुान देणसे मा  यता ावी ही न  व कळकळीची िवनंती आह.े” 
उपरो  आशया माणचे काया य , ी साईबाबा सं थान कमचारी सघंटना, िशड  यांनी जा. . १४५ / िदनांक 
१५ जुलै, २०१९ अ वये सं थानचे कायम व कं ाटी कमचा-यांना दोन मिह याचे पगाराइतके सानु ह अनदुान 
िमळाव,े हणनू िवनंती केललेी आह.े   
(ब) उपरो  संघटनां या मागणीस अनसु न िववेचन असे क ,सन १९७७ पासनू त  कालीन मा.  यव  थापन 
मंडळ/सिमतीच े िनणयानसुार तसेच सं  थानचे  यव  थापन पहाणारे मा.कोट रसी  हर यांच े अिधकारात व 
मा.  यायालयाचे िनणयानुसार,सं  थान कमचा-यांना िदपावली उ  सवािनिम  त दरवष  िदपावलीपवु  सानु ह 
अनदुान देणते येत आह.े  यानंतर सन १९८४ म  य ेमा.िसटी िस  हील कोट, मुंबई यांनी सं  थान  यव  थापनासाठी 
ि कम तयार क न, मा.धमादाय आयु  त, महारा   रा  य, मुंबई यांचे िनयं णाखाली, त  कालीन मा.  यव  थापन 
मंडळानेही सं  थानच े  यव  थापन पहात असतांना दरवष  सं  थान  कमचा-यांना सानु ह अनदुान देणसे मा  यता 
िदलेली आह.े  
 दर  यानच ेकालावधीत, माह ेऑग  ट, २००४ म  य ेमहारा   शासनाने सं  थानच ेदनंैिदन  यव  थापन व 

शासन पहाणकेरीता, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम, २००४ (अिधिनयम मांक 
१४) हा कायदा पारीत केला आह.े या अिधिनयमात सं  थान कमचा-यांचे बाबतीत ामु  याने खालील तरतदुी 
करणते आले  याआहते - 

कलम १५-मु  य कायकारी अिधकारी आिण इतर अिधकारी व कमचारी यां  या सेवे  या अटी व शत  
या शीषाखालील पोटकलम (३) सिमती  या मु  य कायकारी अिधका-यांच ेआिण इतर अिधका-यांचे व कमचा-
यांचे वतेन व भ  ते आिण इतर खच ह े  यव  थापन िनधीतून दे  यात यतेील.  

कलम १६-सावजिनक िव  व  त  यव  थचेे कमचारी सं  थान िव  व  त  यव  थकेडे नेमनू दणेे या 
शीषाखालील “िनयत िदवसा  या लगतपवु  जी  य  ती पवू  या िवश ्व  त  यव  थे  या सवेते असले आिण  या  या 
कामकाजासंबंधात काम करीत असेल अशी कोणतीही  य  ती ही, िनयत िदवसा  या लगतपूव  तीला जे वेतन 
लाग ूहोते  याच वेतनावर व सेवे  या  याच इतर अटी व शत वर, िनयत िदवसापासनू सिमती  या िनयं णाखाली, 
सं  थान िव  व  त  यव  थे  या कामकाजांशी सबंंधीत अशा सवेेसाठी नेमनू दे  यात आ  याचे व िनयु  त के  याचे 
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मान  यात येईल; आिण सेवे  या अशा शत म  य ेरा  य शासना  या पवू मा  यतेखेरीज  या  य  तीचे अिहत होईल 
अशा रतीन ेसिमतीकडून कोणताही बदल कर  यात येणार नाही िकंवा अशा  य  तीला सेवेतून काढून टाक  यात 
येणार नाही.  

कलम १७ - सिमतीची कत  य ेव अिधकार या शीषाखालील पोटकलम (२) (घ) सिमती  या सद  यांना 
व मु  य कायकारी अिधका-याला व इतर अिधकारी व कमचारी यांना  यव  थापन िनधीतनू वेतन, मानधन, फ  व 
भ  ते आिण इतर दये रकमा िनयिमत दान करील. 

तसेच या  यित र  त कलम १५ चे तरतुदीत उ  लखे केले  या  यव  थापन िनधीबाबत, या अिधिनयमात 
कलम २२ -  यव  थापन िनधी व  याचा िविनयोग या शीषाखालील तरतुदीत पोटकलम (३) (ख) म  य ेसिमतीच े
इतर अिधकारी व कमचारी यांच ेवेतन व भ  ते देण ेअसे  प  टपण ेनमदू करणते आलेले आह.े 

उपरो  त अिधिनयमातील तरतुदीनसुार, महारा   शासनान े िनयु  त केले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे 
मा  यतेन े तसचे महारा   शासनाच ेमा  यतेन े दरवष  सं  थान सेवकांना िदपावली उ  सवाकरीता  यां  या ती वष  
माह ेऑ टोबर ते माह ेस टबर याकालावधीतील एकूण वािषक वतेना  या ८.३३% इतके सानु ह अनदुान दे  यात 
येत आह.े           

मा.िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन याचंेकडील शासन प  . सासंिव-२०११/५३८/ . .६९ / 
पनुबांधणी-१२/का.१६, िदनांक २३ जानेवारी,२०१३ चे प ा  वय,े शासनान े शासना  या चिलत धोरणानसुार 
शासक य कमचा-यांना बोनस दे  याचे बदं असतांना सं  थान  या आ  थापनेवरील कमचा-यांना शासनाची मा  यता 
न घेता पर पर बोनस आदा करणते आला आह ेयाबाबत खलुासा करणते यावा, असे कळिवलेले होते.  

तथापी, तदनतंर मा. िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन यांनी  यांचेकडील शासन िनणय मांक - 
सासंिव १०१६/१४३२/ . .१८२/काया-१६, िद. २९ ऑ  टोबर, २०१६, शासन िनणय . सासंिव-१०१७/ 
१५३९/ . .१६६/काया-१६, िद.०५ ऑ  टोबर,२०१७, शासन िनणय मांक सासंिव-१०१८/ १९६३/ 

. .३७/काया-१६, िद. २९ म,े २०१८ तसेच आता शासन िनणय मांक सासंिव-१०१८/१४८१/ . .१६६/ 
का.१६, िद.२२ ऑ  टोबर, २०१८ अ वये अनु मे सन २०१६, सन २०१७, सन २०१२ ते २०१५ व सन २०१८ 
या कालावधीतील सं थान कमचा-यांना एकुण वािषक वतेना या ८.३३ % इतके सानु हअनदुानवाटपास 
मा यता िदलेली आह.े   

सन २०१८ म य ेमा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२ऑग ,२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ५१३ 
नसुार व मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन याचंेकडील िद.२२ ऑ  टोबर,२०१८ चे शासन िनणयानुसार 
व मा यतेनसुार, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या सेवेतील पा  कायम (  थायी) व कं ाटी 
(अ  थायी) कमचा-यांना िद.०१ ऑ टोबर,२०१७ ते िद.३० स टबर,२०१८ या कालावधीत िमळाले या  यां  या 
एकूण वािषक वतेनाच ् या ८.३३% इतके सानु ह अनुदान मंजरू कर  यात आलेले होते. याकामी लेखाशाखा 
िवभागाकडील िदनांक ११जुल,ै २०१९ रोजीच ेअहवालानसुार,एकूण पये८,५७,४६,४५३/- मा  इतक  र  कम 
पा  कायम (  थायी) व अ  थायी (कं ाटी) सं थान कमचा-यांना सानु ह अनदुानापोटी आदा कर  यात आललेी 
आह.े 

(क) उपरो  त व  तिु थती िवचारात घेता, चिलत प  दती माण े ी साईबाबा सं  थान कमचारी 
संघटनां या  मागणीनसुार, सन २०१९ चे िदपावली उ  सवाचे सानु ह अनदुानाकरीता खाली नमदु केले  या अटी 
शत नसुार सं  थान आ  थापनेवरील  थायी (कायम), अ  थायी (कं ाटी), एकि त मानधन / वेतनावरील कमचा-
यांना सानु ह अनदुान दणेबेाबत  तावीत करणते येत आह.े 

(०१)  सन-२०१९ िदपावली उ  सवािनिम  त सानु ह अनदुानासाठी चिलत िनयमा माण े पा  
ठरणा-या  थायी (कायम) व अ  थायी  (कं ाटी) सं  थान कमचा-यांना िद.०१ ऑ  टोबर, २०१८ ते िद. ३० 
स  टबर, २०१९ अखेर या कालावधीत  यां  या एकूण वािषक वेतना  या ८.३३ ट  के दरान ेव लेखाशाखेकडील 
िदनांक ११ जलैु,२०१९ रोजीचे अहवालानसुार अदंाजे र  कम पये १२,१०,००,०००/- मा  (अ री पये बारा 
कोटी दहा लाख मा ) इतका खच येणार आह.े  

(०२) िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१८ ते िदनांक ३० स  टबर, २०१९ या कालावधीत सं  थान 
आ  थापनेवरील  थायी (कायम) तसेच मानधनावर सेवेत असलेले अिधकारी व कमचारी, कं ाटी प  दतीन े
नेमणकूा दे  यात आलेले अिधकारी / कमचारी, कं ाटी स  लागार / मोजणीदार, डीटीपी ऑपरेटर, ंथपाल, 
अधवेळ सहा यक िश क यांना िदले  या  यां  या एकूण वािषक वतेना या / पगारा  या ८.३३ ट  के दराने होणारी 
र  कम आदा करता येईल.  
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(०३) िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१८ ते िदनांक ३० स  टबर, २०१९ या कालावधीत  या कमचा-
यांवर गैरवतनाचा ठपका ठेवनू अथवा  या कमचा-यांवर िश  तभंगाची कारवाई क न, सेवेतून कमी केललेे 
आह.ेतसेच  या कमचा-यांनी या कालावधीत सं  थान सवेेचा राजीनामा िदला आह,ेअशा कमचा-यांना सानु ह 
अनदुान देय होणार नाही.  

(०४) िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१८ ते िदनांक ३० स  टबर, २०१९ या कालावधीत सं  थानला 
कं ाटी प  दतीने कामगार परुिवणसेाठी नमेले  या लेबर व सरु ा कं ाटदारामाफत कामास असले  या कं ाटी 
कुशल, अकुशल व एकि त वेतन / मानधनावरील तसचे माजी सैिनक सरु ा र कासह इतर सरु ा कमचारी यांना 
िदले  या  यां  या एकूण वािषक वतेनाच े८.३३ ट  के दराने होणारी सानु ह अनदुानाची र  कम सबंंधीत कं ाटी 
कामगार यांना कं ाटदारामाफत अदा करता येईल. 

(ड) उपरो  त  तावीत केले माण,े सन २०१९चे िदपावली उ सवासाठी अट शत .०२ व ०४ 
नसुार पा  होणा-या सं  थानच े  थायी (कायम) व अ  थायी (कं ाटी) कमचा-यांना िद.०१ ऑ  टोबर, २०१८ ते 
३० स  टबर, २०१९ या कालावधीत  यां  या एकूण वािषक वेतना  या ८.३३ ट  के दरान े अदंाजे र  कम पय े
१२,१०,००,०००/- मा  (अ री पये बारा कोटी दहा लाख मा ) इतके सानु ह अनदुान वाटप/ आदा 
करणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े मा  यतेन,ेमा. धान सिचव िवधी व  याय िवभाग, महारा   
शासन यांचेकडे मा  यतेसाठी पाठिवता येईल,  यास मा  यता असावी. 

िनणय .३८९ यावर सिव तर चचा होऊन, िदपावली सन-२०१९ करीता उपरो  तावातील अट-शत .०२ व ०४ नसुार 
पा  होणा या सं थानच े थायी (कायम) व अ थायी (कं ाटी) कमचा यांना िद.०१ आ ट बर.२०१८ ते िद.३० 
स टबर,२०१९ या कालावधीतील यां या एकुण वािषक वेतना या ८.३३ ट के दरान ेसानु ह अनदुान दे यास 
मा यता दे यात आली,  त पवु  सदरचा ताव मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग,महारा  शासन यांचेकडे 
मा यतेसाठी सादर करणते यावा, यांच ेमा यतेनंतर पढुील कायवाही कर यात यावी, असे ठरले.                                                                       

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०८ ी साई सादालय िवभागाच ेचाज दवेाण-घवेाण मधील कमी असले या व त ु / सािह यांची ी.िवजय िभला 

िसनकर, त कालीन .अिध क, ी साई सादालय िवभाग यांच ेपगारातून वसूली करणेबाबत.   
ताव-  ी साई सादालय िवभागाचे उपरो  त संदिभय प  सामा  य शासन िवभागास ा  त झाले असनू  यात 

 यांनी ‘‘ ी.िवजय िसनकर .अिध क सादालय यांचेकडुन ी सदुाम शेळके .अिध क, ी. रामराव शेळके 
.अिध क, सादालय यानंा चाज दवेाण-घेवाणाचे वेळी खालील प रिश  ट अ व ब म  य ेनमुद केले माण ेव  तू/ 

साही  य कमी आढळून आलेले आह.े   
  तथापी कमी असले  या िकरकोळ व डेड  टॉक व  तू/सािह  यांची ी िसनकर, .अिध क यांचे 

 यित र  त ी साई सादालयाच ेत  कालीन .अिध क  ी सदुाम शेळके व डेड  टॉक संबंिधत काम सांभाळणारे 
िलपीक यांनी जवळील असले  या लाडू साद िनिमती िवभागात व इतर  शोध घेऊन/खा ी क न तेथ े
सापडले  या व  तू/सािह  य यादीतनू कमी क न व उवरीत कमी असले  या व  तू/साही  यांची घसारा िकंमत काढून 
खालील माण ेयादी तयार कर  यात आललेी असनू ी.िसनकर यांनी िद.३१/०५/२०१५ अखेर डेड  टॉक चाज 
दतेेवेळी खालील यादीत दशिव  या माण ेडेड  टॉक व िकरकोळ साही  य कमी असलेबाबत संमतीदशक  वा री 
केलेली आह.े  

अ) डेड  टॉक नसुार कमी असले  या िकरकोळ व  तूंची यादी 
अ.नं
. 

व  तूंचे कोड 
नंबर 

व  तूंचे नाव वणन रिज  टर नसुार 
 य  सं  या  

मळु िकंमत कमी असले  या 
व  तूंची सं  या  

कमी असले  या 
व  तूंची िकंमत 

०१ SUN/P159 S S Plates १०० ४५००.०० १९ ८५५.०० 
०२ SUN/P126 Steel Kawache ३३ १३५३०.०० १७ ६९७०.०० 
०३ SUN/P058 S S Chimta Big ११ ७९६.०० ०३ २१७.०९ 
०४ SUN/P059 S S Chimta Small १२ ८२७.०० ०२ १३७.८३ 
०५ SUN/P061 Plastic Creat २० ३२००.०० २० ३२००.०० 
०६ SUN/P141 Plastic Creat २०० ५४६००.०० २०० ५४६००.०० 
०७ SUN/P099 Altra Slim Board ६७ १९५९७.५० ११ ३२१७.५० 

एकुण ६९,१९७.०० 
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लाडू िवभागाकडे वग करणते आलेले कॅरेटची िकंमत -५७,८००.०० 
कमी असले  या व  तूंची एकुण िकंमत ११,३९७.४२ 

आ) डेड  टॉक नसुार कमी असले  या व  तूंची यादी 
अ.नं
. 

व  तूंचे कोड 
नंबर 

व  तूंचे नाव वणन रिज  टर नसुार 
 य  सं  या  

मळु िकंमत कमी असले  या 
व  तूंची सं  या  

कमी असले  या 
व  तूंची िकंमत 

०१ UTE/1094 Steel Wati ४०००  ९०१९२.०० ४३१ ९७१८.१८ 
०२ UTE/1097 S S Tate १००० ३०४४००.०० १९ ५७८३.६० 
०३ UTE/1092 S S Tate 7 Kappe २४९७५ ५२३१४०४.३६ ३१ ६४९३.४३ 
०४ UTE/1093 S S Glass २४५०० १०३१८९२.०० ११५० ४८४३५.७४ 
०५ SUN/132 S S Tipale ४८ १८२४०.०० ०६ २२८०.०० 
०६ UTE/1096 S S Tray १०० ६४९०५.०० २७ १७५२४.३५ 
०७ FUR/814 S S Seating Stool १४ ३१५००.०० ०५ ११२५०.०० 
०८ FUR/864 Wooden Planter 

Box 
१३ २३९४८.६० ११ २०२६४.२० 

०९ FUR/867 Vertical Birds for 
Windows(Curtain) 

१ सेट (३१) १२८१२२.६८ ०४ १६५३१.९५ 

१० MCH/827 Nirmala Make 
Priclinre Machine 

०१ १८९००.०० ०१ १८९००.०० 

११ FUR/848 Office Revolving 
Chairs 

०८ ३६०००.०० ०३ १३५००.०० 

१२ UTE/1048 S S Square Daba ०६ १६६६५.९६ ०३ ८३३२.९८ 
एकुण १७९०१४.४३ 
घसारा वजा जाता र  कम ३१२१६.०० 
प रिश  ट अ व ब ११३९७.४२ + ३१२१६.०० एकुण वसलूी पणुाक त र  कम ४२६१३.०० 

 
उपरो  त माण ेकमी असले  या डेड  टॉक व िकरकोळ व  तू/साही  यांची यादी यापवु  शासन शाखा व 

अतंगत लेखापरी ण िवभागाकडे सादर कर  यात आलेली आह.े आता िद.०७.०१.२०१८ रोजी 
साई सादालयाकडील चाज दवेाण-घेवाण मधील कमी असले  या व  तू/साही  यांची ी.िसनकर .अिध क 
यांच े पगारातनू वसलुी करणबेाबतची िटपणी शासक य मा  यतेकरीता सादर कर  यात आलेली असनू  यावर 
मा.उपिज  हािधकारी ी.िनकम साहबे यांनी थम तफावतीबाबत सादालय िवभागान े सामा  य शासन 
िवभागाकडे अहवाल दयावा  यानंतर पढुील कायवाही सामा  य शासन िवभागाने करावी अस े िनदश/आदेश 
िदलेले आह.े’’ अस ेनमदू केलेले आह.े   

 तरी, याबाबत ी.िवजय िभला िसनकर, .अिध क, साई साद िनवास  थान व ी.िव  ण ु दगडु थोरात, 
.अिध क, ी साई सादालय यांना अनु म ेसंदभ ं .०२ व ०३ अ  वये प  दऊेन, उपरो  त आढळून न आलेले 

सािह  याबाबत सं  थानचे इतर िवभागाम  य े िदलेले नस  याची खा ी करण,े आढळुन न आले  या सािह  याचा 
पु  हा गांिभयान े शोध घणे,े डेड  टॉकच े यादी मधील न दीम  य े टुी नस  याबाबत खा ी करण,े सदरच े
सािह  यापैक  अिभलेख क ामाफत िन पयोगी सािह  य  हणनू िव  कर  यात क न  याबाबत  या न दी कमी 
कर  याचे राहन गे  याची खा ी करण ेइ. बाब ची खा ी क न घेणबेाबत तसेच यापवु  सादालयाम  य ेडेड  टॉकच े
कामकाज पहाणारे सव सबंंिधत िलपीक, अिध क यांचेकडून सदरच े सािह  यांबाबत  मािहती घेणबेाबत 
कळिवणते आल ेहोते. 

ी.िवजय िभला िसनकर, .अिध क, साई साद िनवास  थान यांना संदभ ं .०२ चे प  दवेनु दखेील 
 यांनी  यांचे लखेी  हणण ेिदलेले नाही. 

    यास अनुस न .अिध क, ी साई सादालय यांनी संदभ ं .०४ चे प ा  वये उपरोक् त वसलुी 
यादीतील SUN/P126  टे.  टील कवच े एकुण १७ नग कव  यापकै  ०९ नग कवच े सापडलेल े असनु  यांची 
िकंमत .३,६९०/- कमी क न न  याने तयार केलेली वसलुी यादी पाठिवलेली आह.े 
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[२] संदभ ०५ रोजीचे प  .लेखािधकारी यांना पाठिवणते येवनु  यांना  िद.३१.०३.२०१५ अखेर वरील 
सािह  यांचा घसारा िकंमत कळवावी असे कळिवणते आले होते. 

 यानसुार लेखािधकारी, लेखाशाखा यांनी कमी असले  या सािह  याचे घसारा िकंमतीबाबत संदभ 
ं .०६ रोजीचे प  इकडील कायालयास िदललेे आह.े   यात  यांनी,” संदभ य प ा  वये आपण मागणी केले माण े

अचल मालम  ते  या (Fixed Asset) व िकरकोळ सािह  याची घसारा िकंमत काढून िमळणबेाबत मागणी 
कर  यात आली होती. 

 यानसुार अचल मालम  ते  या (Fixed Asset) व िकरकोळ सािह  याचा सतत वापर असलेन े  यांचे 
आयु  यमान साधारण १ ते २ वष िकंवा  यापे ा कमी जा  त अस ुशकते.  यामळेु  यांना घसारा िकंमत नसते. 

अ.न.ं व  तूचंे कोड 
नंबर 

व  तूचंे नाव वणन कमी असले  या 
व  तूचंी सं  या  

िद.३१.०३.२०१९ घसारा िकंमत  

01. UTE/1094 Steel Wati 431 1531.42 
02. UTE/1097 S S Tate 19 900.68 
03. UTE/1092 S S Tate 7 Kappe 31 1011.23 
04. UTE/1093 S S Glass 1150 7542.94 
05. SUN/132 S S Tipale 06 िकरकोळ सािह  य घसारा िकंमत नाही. 
06. UTE/1096 S S Tray 27 2729.04 
07. FUR/814 S S Seating Stool 05 3606.49 
08. FUR/864 Wooden Planter Box 11 9784.68 
09. FUR/867 Vertical Birds for 

Windows(Curtain) 
01 45703.95 याबाबत  वतं  मत नमदु 

केले आह.े 
10. MCH/827 Nirmala Make Priclinre 

Machine 
01 449.01 

11. FUR/848 Office Revolving Chairs 03 5091.51 
12. UTE/1048 S S Square Daba 03 625.68 

  
उपरो  त त   याम  य ेआपण अ.न.ं०९ (FUR/867) ची सं  या ०४ नग कळिवणते आली होती.परंत ु

संगणकात िद.३१.०३.२०१५ अखेर  य ात ०१ नगच िदसतो.  यामळेु एका नगाचा घसारा िकंमत िदलेली आह े
अस ेनमदु आह.े 

   य ात मा  ी साई सादालय िवभागान े वेळोवेळी प ा  वय े कळिवलेले आहे िक FUR/867 
Vertical Birds for Windows(Curtain) 01 सटे (31) िकंमत पये.१,२८,१२२.६८ कळिवलेली 
आह.ेएका सटेम  य े३१ नग असनु एका नगाची िकंमत .४,१३२.९८ असनु  यांनी कळिवललेे ०४ नगाची िकंमत 
.१६,५३१.९५ इतक  होत आह.े संपणु एक सेटची घसारा िकंमत .४५,७०३.९५ िदलेली असनु एका नगाची 

घसारा िकंमत .१,४७४.३२ इतक  असनु एकुण ०४ नगाची घसारा िकंमत .५,८९७.२८ इतक  होत आह.े 
लेखाशाखकेडुन िद.३१.०३.२०१५ अखरे ी साई सादालय िवभागाकडे कमी असले  या 

सािह  याची घसारा िकंमत .३९,१५२.०१ (अ री र  कम पये एकोणचाळीस हजार एकशे बाव  ण) असनु 
सदरची र  कम समान ह   यात मािसक पगारातनु वसलु करता येईल. 

 तदनतंर ी.िसनकर यांनी िद.२१.०३.२०१९ रोजीचा िवनंती अज केलेला असनु  यात  यांनी कागद ाचंी मागणी 
केलेली होती. 
[३] ी.िसनकर यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-िश  त/३८०२/२०१९ िद.२९.०३.२०१९ रोजीचे प ासोबत 
कागदप े दे  यात आलेली आहते.  यास अनसु न ी.िसनकर यांनी िद.२१.०४.२०१९ रोजीचा लेखी खलुासा 
सादर केललेा आह.े  यात  यांनी,वरील ा  त दो  हीही सदंभािकंत प ास अनसु न खालील माण ेखलुासा िदला 
आह.े 

अ ) िद.२४.०४.२०१४ चे बदली आदेशाने माझी बदली लेखाशाखेत सादालय िवभागाकडे झाली 
असता िद.२५.०४.२०१४ रोजी कामावर हजर झालो आह.े  यावळेी  चाज दणेार ी.उ  तम पंढरीनाथ ग दकर 
(त  कालीन शासिकय अिधकारी) यांचेकडुन  ये  कामकाजाचा चाज घेतला.सदर चाज दवेाण-घेवाण प ावर 
दोघाचंे  वा री खाली (चाज दवेाण घेवाण यादी नतंर सादर करणते येईल) अस े  वह  ता रात मी  वतं: न द 
केली आह ेव फ  त एक पानी चाज देवाण-घेवाण प  शासन िवभागास सादर केल े आह.े 
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तदनतंर मला  ये ात डेड  टॉक मोजुन दे  याची जबाबदारी, ी.उ  तम पंढरीनाथ ग दकर यांची होती, 
याबाबत मी  यांना वेळोवेळी सम  भेट घतेली असता  यांनी सांगीतले क , तु  ही डेड  टॉक यादी माण ेसािह  य 
चेक क न  या व काही कमी अस  यास तसा िनणय घेऊ. 

 यानंतर िद.०९.०३.२०१५ चे बदली आदशेा  वय ेमाझी सादालय िवभागाकडुन अिभलेख क ाकडे 
बदली झाले नंतर मी सादालयातील व र  ठ िलपीक ी.सदुाम एकनाथ शेळके यांचेकडे चाज दणेबेाबत 
आदशेात नमदु अस  याने िद.१९.०४.२०१५ पासनू िद.२१.०५.२०१५ अखेर पयत सपंणु डेड  टॉकची 
िद.३१.०३.२०१५ अखेर लेखाशाखेकडील यादी नसुार मी  वतं: ी.शेळके व सादालय िवभागातील िलपीक 

ी.काटकर तसेच अतंगत लेखा प र ण िवभागाच े ी.कुसारे असे चौघांनी िमळुन डेड  टॉक यादी माण ेसािह  य 
चेक क न घेतले आह ेव तसा अहवाल िद.२३.०५.२०१५ रोजी शासन शाखकेडे सादर केला आह.े  यावेळेस 
दखेील  ये ात मोजदाद झाले  या व  तु बाबत प रि थतीचे अवलोकन केले होते. 

ब) आ  थापना िवभागाकडील िद.०९.०१.२०१९ रोजीचे प  ा  त झाले असता िद.२१.०३.२०१९ 
रोजीचे अजाने आ  थापना िवभागाकडुन सादालया िवभागाकडील डेड  टॉक व  तु कमी जास ्त असलेबाबत 
सादर केले  या अहवाला  या छायांिकत त िमळणबेाबत मागणी केली  यानसुार िद.२९.०३.२०१९ चे प ासोबत 
खालील माण े०५ पेपर ा  त झाल ेआह.े 
 १.िद.०९.०१.२०१९ रोजीचे मला ा  त झाले  या प ाचीच सारखी त ी.िव  ण ु दगडू थोरात, 

.अिध क, सादालय यांना िदलेबाबतची झेरॉ  स त. 
 २.िद.१४.०१.२०१९ रोजी ी.औटी, शासिकय अिधकारी यांना सादालयाकडील व र  ठ िलपीक 

ी.संजय कंुभार व िलपीक टंकलेखक, ी.कारभारी काटकर यांना एकाच आशयाचा अहवाल सादर करणबेाबत 
दे  यात आले  या प ा  या स  य ती. 
 ३.िद.२४.०१.२०१९ रोजी ी.सजंय कंुभार व ी.काटकर यांनी सादालय अिध क यांना िदललेे 
सयु  त क प .  या प ातील दोन ओळ बाबत उ  लेख करीत आह.े  यांनी  हटले आह े क  आ  ही  यावेळी 
डेड  टॉक व  तुची तपासणी केली  यापैक  एकाही वेळी मोजणीसाठी ी.िसनकर उपि थत रािहलेले नाही हे  यांचे 
चकु चे असनु  यांनी मला  ये  मोजणीसाठी सम  बोलािव  याचा  नच येत नाही. कारण मी ी.सदुाम शळेके 
यांना िद.२३.०५.२०१५ रोजी  य  कमी व जा  त असले  या व  त ुव सािह  यांची मोजदाद क न िदललेी आह.े 

क) वरील काराबाबत सादालय िवभागान े  या िटप  या व वसलुीबाबत मंजुर क न घेत  या आहते 
 यां  या स  य ती मला िमळण े आव  यक होते. परंत ु  या दे  यात आ  या नाहीत.कारण  या मजंरु काळता 
सादालय िवभागाचा चाज देणारे ी.ग दकर ह े शासिकय अिधकारी  हणनु कत  यावर होते व अलीकडे म े

२०१८ म  य ेते सं  थान सेवेतुन सवेा िनवृ  त झाले आहते. ते कत  यावर असतांना सादालय िवभागाकडील सव 
नोट्स मा  यतेसाठी  यां  या माफत पुढे पाठिव  या जात हो  या व सदर वसलुी काराबाबत  यांनी मला सम  
वसलुी िटपणी दाखिवली होती.  यावेळेस ते  वतं:  हटले होते यातील .३५,०००/- मी भरतो व उव रत र  कम 
आपण भरा असे  यांनी सांगीतले होते. 

  करीता, सदर मंजरु वसलुी करण सादालय िवभागाकडुन कायवाही  तव आ  थापना िवभागाकडे 
सादर झाले असते तर कदािचत ी.ग दकर यांचेकडे मला सदर बाबत  य  अथवा लेखी कळवनू पाठपरुावा 
करता आला असता परंतु तसे घडुन आ  याचे िदसनू आले नाही. 

  मला वसलूी बाबत प  ा  त झालेनतंर ी.ग दकर सेवा िनवृ  ती शासिकय अिधकारी याचंेशी 
दरु  वनीव न सपंक केला असता या करणाशी माझा काहीही संबध नाही असे उ  तर  यांनी िदले आह.े 

ड)  प  ट खलुासा- ( ी.िसनकर) 
१.  सादालय िवभागाकडुन डेड  टॉक संदभातील मंजुर िटप  या पढुील कारवाईसाठी आ  थापना 
िवभागाकडे उिशरान ेसादर झा  या आहते.  हणजेच ी.ग दकर यांच ेसेवा िनवृ  तीनतंर जवळपास ६ ते ७ मिहन े
उिशराने सादर के  याच ेिदसनु येत आह.े कारण सादर िटप  या वेळेत आ  थापना िवभागाकडे सादर के  या अस  या 
तर ी.ग दकर यांचेकडुन सेवा िनवृ  ती अगोदर शासनाकडे मला मािहती सादर करता आली असती व ख-या 
गो  टीस  याय िमळाला असता.परंतु जाणीवपवुक सादालय िवभागाकडुन उिशराने कारवाही  तव करण 

शासन िवभागाकडे पाठिवणते आ  याचे िदसनू येत आह ेअसे माझे मत आह.े 
२. मी सादालयात चाज घतेला असतांना सदर िवभागात डेड  टॉक कामकाज बघणकेामी  वतंं  िलपीक 
न  हता व  यावेळेस  ये  मोजदाद क न िदली  यावेळेस तेथील काही  टाफने सागंीतले क , साहबे निवन 
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सादालय सन २००९ पासनु जस े सु  झाले तसा आज पयत  य  उपल  ध असले  या  टॉकची मोजदाद 
झालेली नाही जी तु  ही  वत: उभं राहन क न घते आहातं. 

माझा साईबाबांवर पणु िव  वास असनु मी १९८६ पासनू आजपयत पणु तनमनधनाने सेवा पार पाडत 
आह.ेयाबाबत आपण पसनल फाईल बघावी अस ेन  मत आह.े 

  तरी वरील काराचे अवलोकन होऊन आपण या बाबतीत यो  य  याय ाल अशी अपे ा करतो, कारण 
साईबाबांकडे  याय माग  यासाठी साईभ  त यते असतात  याअनषंुगाने आपण यो  य  याय ाल ही न  िवनंती.” 
अस े  हटलेले आह.े 
 [४] ी.िवजय िभला िसनकर,त  कालीन .अिध क, ी साई सादालय यांना सदंभ ं .०२ अ  वये एक 
मिह  याच ेकालावधीतही उपरो  त पैक  ज ेसािह  य उपल  ध होणार नाही.  या कमी असले  या व  तुंची घसारा 
िकंमत वजा जाता न  याने वसलूीची िकंमत सामा  य शासन िवभागास कळिवणबेाबत, .अिध क, ी 
साई सादालय िवभाग यांना प  दे  यात आले होते. लेखाशाखेकडुन िद.३१.०३.२०१५ अखरे ी साई 

सादालयाकडे कमी असलेले सािह  याची घसारा िकंमत काढुन िदले बाबत प  िदलेले आह.े  यास अनसु न 
ी.िसनकर यांचेकडुन ी साई सादालय िवभागाकडे कमी असले  या सािह  याची घसारा िकंमत 
.३९,१५२.०१ (अ री र  कम पये एकोणचाळीस हजार एकशे बाव  ण) इतक  होत आह.े  

सदरच े करण ह े सन २००५ पासनूच े आह.े  यामळेु सन २०१४ ते सन २०१८ या कालावधीत 
सादालय िवभागाच े मखु खालील अिधकारी/कमचारी यांनी कामकाज पािहलेले आह.े 

अ.नं. अिधका-याचे नाव पदनाम कालावधी 
०१. ी.सकुदेव भटु पाटील अिध क िद.२७.१०.२००३ ते िद.१२.०२.२००८ 
०२. ी.िदलीप ि बक उगल े अिध क िद.१३.०२.२००८ ते िद.२८.०९.२०१२ 
०३. ी.उ  तम पंढरीनाथ ग दकर अिध क िद.२९.०९.२०१२ ते िद.२०.०३.२०१४ ( .अ.नेमणकु) 
०४. ी.िवजय िभला िसनकर अिध क िद.२४.०४.२०१४ ते िद.०८.०३.२०१५ 

  
यात ामु  याने ी.उ  तम पंढरीनाथ ग दकर यांच े बदली पासनु सादालय िवभागाकडील 

डेड  टॉकबाबतचा या करणाशी सबंध आह.े  यामळेु  या  या वेळेस असलेले खाते मखु व  यांनी सादर 
केले  या चाज दवेाण घवेाण यादया अहवाल ह ेही मह  वाचे ठरतात. ी.िसनकर यांनी  यांचे िद.२१.०४.२०१९ 
रोजीच ेखलुा  यात ी.उ.पं.ग दकर (त  कालीन शासक य अिधकारी) यांचेबाबतही उ  लेख केलेला आह.े आज 
तरी ी.ग दकर ह ेसवेािनवृ  त झाल ेअसतील तरी ी.िसनकर यांना नैसिगक  याय त  वानसुार  याय िमळणकेामी 

ी.उ.पं.ग दकर यांना प  वजा नोटीस पाठवनू  यांचाही खुलासा ा  त क न घणे े सयंु  तीक राहील, असे मत 
आह.े 

ी.उ.पं.ग दकर यांचा खलुासा ा  त झालेनतंर या करणाबाबत व  तु:ि थतीदशक अहवाल सादर 
क न िनणय घणेे उिचत राहील, याबाबत िद.११.०५.२०१९ रोजीची सादर केललेी होती. मंजरु िटपणीस अनसु न 

ी.उ  तम पढंरीनाथ ग दकर, सेवािनवृ  त शासिकय अिधकारी यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-िश  त/६९६/२०१९ 
िद.३१.०५.२०१९ रोजी प  पो  टान ेरिज  टर ए.डी.न ेपाठिवणे आले आह.े 
[५]  यास अनसु न ी.उ  तम पढंरीनाथ ग दकर, सेवािनवृ  त शासिकय अिधकारी यांनी 
िद.१०.०६.२०१९ रोजीचा लखेी खलुासा सादर केलेला आह.े  यात  यांनी,”वरील संदभ य प ा  वय ेमागीतल े

माण ेखलुासा खालील माण े सादालयातुन मोशन िमळाले नंतर मी शासिकय अिधकारी या पदावर हजर 
झालेवर माझे जागेवर ी.िसनकर यांना .अिध क  हणनु दे  यात आले होते.  याच वेळेस सादालयाचा चाज 
दवेनु  यांना सांगीतले िक माझेकडे सादालयासह आणखी ८ ते १० िवभागाचा कायभार अस  याने मला  य  
डेड  टॉक मोजताना हजर राहता यणेार नाही.आपण आपल ेसहाका-या समवेत डेड  टॉक मोजनु घणेेत यावा. परंत ु

ी.िसनकर यांचेकडुन तो मोजला गेला नसावा. मा  सन २०१३-२०१४  या डेड  टॉक यादया लेखाशाखेत सादर 
करतांना सव डेड  टॉक बरोबर असनु तो सादालया  या ता  यात आह ेअसा शरेा माक व  वा री क न यादया 
सादर केले  या आह.ेजे  हा ी.िसनकर यांची बदली इतर िवभागात झाली ते  हा डेड  टॉक मोजताना यादीतील 
प ात दाखवले  या व  तु कमी अस  याने सादालयामाफत  ताव सादर क न ी.िसनकर याचंेकडुन भ न घणेे 
बाबत  तावास मा  यता घेतलेली आह.े सदरचा  ताव सादालया  या िकंवा लेखाशाखे  या द  तरी आढळुन 
येईल.  यामळेु पैसे भरण ेबाबत माझे कोणा बरोबर बोलण े िकंवा चचा झालेली नाही. सदरचा खलुासा आपले 
अवलोकनाथ सादर.(डेड  टॉक मोजणबेाबत सागंीतले आह ेहे ी.िसनकर यांनी प ात कबलु केले आह े
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ी.उ  तम प.ंग दकर यांनी  यांचे खलुाशा सोबत िद.३१.०३.२०१४  अखेरचे सादालय िवभागाकडील 
डेड  टॉक यादीच ेशेवटचे पानाची छायांिकत त जोडली आह.े यादीवर, “उपरो  त यादीतील सव व  तुंची  य  
पडताळणी केली असनु  या सव व  तु सादालया  या ता  यात आह.े” असा अिभ ाय नमदू केलेला असनू, 
 याखाली .अिध क, ी साई सादालय िवभाग  हणनू ी.िवजय िभला िसनकर यांची  वा री आह.े  

[६] िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:-सबब,उपरो  त सव बाब चा िवचार करता ी साई सादालय 
िवभागाकडे कमी असले  या सािह  याची घसारा िकंमत .३९,१५२.०१ (अ री र  कम पये एकोणचाळीस 
हजार एकशे बाव  ण) इतक  होत आह.े ी साईबाबा सं  थान िव  त यव  था,(िशड ) सवेा (िश  त आिण 
अिपल) िविनयम २०१३ चे करण ३ मधील कलम ५ (३) नसुार सं  थान कमचा-याने कामकाजात हयगय 
के  यास िकंवा आदशे भंग के  यास व या कारणामळेु सं थानाचे आिथक नकुसान झाले अस यास सदरच े
नकुसान  यां  या वेतनातून वसलू करण ेबाबतची तरतुद आह.े 

गैरवतनात दोषी असले या कमचा यांस ी साईबाबा सं थान िव त यव था,(िशड ) सेवा (िश  त 
आिण अिपल) िविनयम, २०१३  करण ३ कलम ५ अ वये िकरकोळ दडंा मक कारवाया अतंगत 
(१) ठपका ठेवण,े   
(२) पदो नती रोखण,े  
(३) याने हयगय,िकंवा आदशे भंग या कारणामळेु सं थानाचे आिथक नुकसान केले अस यास ते यां या 
वेतनातून वसलू करण.े 
(४) वेतनावाढी रोखनु धरण,े 
 (५) िविनिद  कालावधीसाठी वतेना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करण े आिण अशा घटी या 
कालावधीत सं थाना या कमचा याला वेतनवाढ िमळेल िकंवा कसे आिण असा कालावधी समा  झा यानंतर 
या या वेतनवाढी लांबणीवर टाक यावर अशा घटीचा प रणाम होईल िकंवा नाही या संबंधी पढुील िनदश देण,े 

(६) समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सेवे या खाल या ट यात घट करण,ेसवसामा यपण े याचा अथ 
सं थाना या कमचा या या समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सवेा यामधील पदो नतीवरील ितबंध असा 
होतो,तेथनू या या थानात घट होईल तसचे सं थाना या कमचा याची समय ेणीतील वतेन ेणी,पद िकंवा 
सेवेत या थानातून आिण सवेा ये तेतनु घट झाली या थानात िकंवा सेवा ये तेत पनु थापना कोण या 
अटीवर होइल यासंबंधी पढुील िनदश िदली जातील िकंवा नाही. 
मोठया दंडा मक कारवाया अतंगत  
(७) स ची सवेा िनवृ ी,     
(८) सेवेतून काढून टाकण ेिकंवा बडतफ करण,े 

मा  कोणतेही अिधकृत काम कर यासाठी ेरणा िकंवा बि स हणनू कायदशेीर मोबद या यित र  
सं थाना या कमचा याने कोण याही य कडून अथ क लाभ ि वकार के याचा आरोप िस द झाला तर खंड 
(७) िकंवा (८) म य ेनमदु केलेली दडंा मक कारवाई लादली जाऊ शकते.  

वरील िश ेपैक  एक िश ा देणचेी तरतूद आह.े 
सबब,  यामळेु उपरो  त अ.नं. [१] ते [६] म  य ेनमुद केले  या सव तपिशलवार बाब चा सारासार िवचार 

क न, ी साई सादालय िवभागाचे त  कालीन .अिध क, ी.िवजय िभला िसनकर (स  या .अिध क, साई 
साद िनवास  थान) यांचे वेतनातुन पणुािकत र  कम .३९,१५२/- (अ री र  कम पये एकोणचाळीस हजार 

एकशे बाव  ण मा ) समान ह   यात वसलु करणते यावी िकंवा कसे  याबाबतच े  तावावर िनणय होणसे िवनंती 
आह.े 

िनणया  तव सिवनय सादर. 
िनणय .३९० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय िवभागाच ेचाज दवेाण-घेवाण मधील कमी असले या व त ु / 

सािह यांची र कम ी.िवजय िभला िसनकर, त कालीन .अिध क, ी साई सादालय िवभाग यांच ेपगारातून 
वसूल न करता याबाबत यांना ताक द दे यात यावी,असे ठरले. तसेच सव .अिध क/िवभाग मखु यांनी  
अतंगत िवभागामाफत दर वष  डेड टॉक या ा अ यावत क न या यात, चाज दवेाण-घेवाण करतेवेळी यो य ती 
काळजी घे यात यावी अशा सचुना संबधीतांना दे यात या यात, असे ठरले.                                                                           

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.०९ सन २०२० करीता गाईच ेशु द तुप खरेदी करणकेामी येणा या खचास मा यता िमळणबेाबत.   
ताव- अिधिनयम २००४ मिधल तरतूदः- महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधील कलम २१(१)(घ) साईभ  तानंा 

जेवण परुिवण ेव अ  नछ  चालिवण.े 
ा  तािवकः- चे दशनासाठी यणेा-या साईभ  तांना सं  थानमाफत मोफत बुंदी सादाचे वाटप केले 

जाते व लाडू सादही उपल ध क न िदला जातो.  तसेच ी स  य त पजेुसाठी साद वाटप केले जाते. यासाठी 
शु  तुपाची ई-िनिवद प तीन ेवाष क खरेदी केली जाते.  

स  या सन २०१९ वषासाठी शु  तुप खरेदीसाठी िडसबर २०१९ अखेरपयत ८,६०० ि वंटल शु  तुप 
खरेदीचा िनणय झालेला होता,  या माण ेकायवाही चालू आह.े 

सन २०२० साली  शु  तपु खरेदीसाठी ऐणारा अदंाजे खच काढणसेाठी पवु चे १४-१५ िनिवदाधारक 
व परुवठाधारक यांना ई-मले करणते आले होते.  यापैक  खालील उ  पादकानंी ई-मेल ारे  यांचे अदंाजे दर 
कळिवलेले आहते.  

अ.नं. उ  पादकांच ेनांव सरासरी वाष क दर ( ती ि वंटल) 
०१ गंगा डेअरी, आ ा ३१,७००/- 
०२ गडु हे  थ इडं  ीज, िद  ली  ४१,८५०/- 
०३ हष े श डेअरी, ह र ार ३०,६२५/- 
०४  ही.एस.पी. डेअरी इ ंड  ीज, उमरगांव ३७,२२५/- 
०५ गोिवंद िम  क डेअरी,फलटण ४६,९२६/- 

सरासरी ती ि वटंल दर पय-े ३७,६६५/- 
 

वरील सव दरांची सरासरी काढता सन २०२० साठी अदंाजे पये ३७,६६५/- ती ि वंटल शु  तुप 
खरेदीसाठी खच येईल असा अदंाज आह.े 
जानेवारी ते िडसबर२०२०यावषासाठी सं  थानच े ी साई सादालय,लाडू िनम ती व मंिदर या िवभागांकडून 
 यांची वाष क मागणी प रप का ारे मागिवणते आली होती,  याचा तपिशल खालील माण:े- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माह े जानेवारी २०१९ ते जनू २०१९ या कालावधीत ३,६४९ ि वंटल शु  तुपाची खरेदी करणते 
आलेली असनू  यासाठी . ९,८९,७३,०००/- इतका य  खच झाललेा आह.े तसचे माह े जुलै २०१९ ते 
िडसबर २०१९ या कालावधीत अदंाजे ४,३०० ि वंटल शु  तुपाची खरेदी करणचेी आव  यकता आह,े  यासाठी 
. ११,६१,००,०००/- इतका खचअपेि त आह.े 

सन २०२० करीता (माह ेजानेवारी २०२० ते िडसबर २०२०) ी साई सादालय, लाडू व बफ  साद 
िनम ती व मिंदर या िवभागांकडून शु  तुप खरेदीच े  ताव भांडार िवभागास ा  त झालेले आहते,  यानसुार एकुण 
८,४००ि वंटल शु  तुप खरेदी करणचेी आव  यकता आह.े सदर शु  तुपासाठी वरील . ३७,६६५/- ती 
ि वंटल दरा माण े सन २०२० साठी  शु  तुपाचे खरेदीकरीता अदंाजे . ३१,६३,८६,०००/-  इतका खच 
अपेि त आह.े 

महारा   रा  य िवधानसभेची िनवडणकू पुढील २-३ मिह  याच ेकाळात अपिे त अस  यामळेु आचार 
संिहतेम  य ेकाही कालावधी खच होईल  हणनू सदरचा  ताव लवकर सादर करणते आला आह.े 

 ताव:- तरी सन २०२० करीता (माह े जानेवारी २०२० ते िडसबर२०२०) सं  थानच े ी साई 
सादालय, लाडू िनम ती व मंिदर या िवभागांसाठी वाष क ८,४०० ि वंटल गाईच ेशु  तुप खरेदी िवभागामाफत 

अ.नं. िवभागांचे नांव 
सन २०२० ची 
वाष क मागणी 
(ि वंटलम  य)े 

अदंाजे दर ती 
ि वंटल ( ) 

एकुण र  कम पये 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ 
०१ लाडू व बफ  साद िनम ती िवभाग  ८,०८७.५६ ३७,६६५/- ३०,४६,१७,९४७.४० 
०२ ी साई सादालय िवभाग १०.०० ३७,६६५/- ३,७६,६५०.०० 
०३ मंिदर िवभाग ११२.२० ३७,६६५/- ४२,२६,०१३.०० 

एकूण         ८,२०९.७६ 
पणुाक त एकुण मागणी  ८,४००.०० ३७,६६५/- ३१,६३,८६,०००/- 
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िवहीत प  दतीने खरेदी करणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे र  कम . ३१,६३,८६,०००/- (अ री एकतीस कोटी 
ेस  ठ लाख शहाऐशंी हजारमा ) पयतचे खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े

सभेपढुे िनणयाथ सादर. 
िनणय .३९१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानच े ी साई सादालय, लाडू िनम ती व मंिदर या िवभागांसाठी माह ेजानेवारी 

२०२० ते िडसबर २०२० या कालावधीसाठी ८,४०० ि वंटल गाईच े शु  तपु खरेदी करणकेामी खरेदी 
िवभागामाफत िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा या अदंाजे र  कम                      
. ३१,६३,८६,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.                                                                         

(कायवाही-भांडार िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना ी साई सादालयाच े पि म आऊट 

गेटलगत िमनरल वॉटर, दु धज य पदाथ, थंडपेय 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.   
ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 

१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झाललेी कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े 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 आह.े        

 तावना– मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी 
 यांचेकडील प  ं . ीसासंए े सो/३३५/२०१९ िद.११/०३/२०१९ रोजीच े प ा  वय े “सं  थानमाफत न  यान े     
ी साई सादालयासाठी पि म बाजूस आऊट गेट सु  कर  यात आले असनू सदर गटेलगत साईभ  तानंा िमनरल 

वॉटर, दु  धज  य पदाथ, थंडपेय व साद िमळ  याची सोय  हावी यासाठी ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट         
को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  ही ी साई सादालयाच े पि म बाजचूे आऊट गेटलगत िमनरल वॉटर,दु  धज  य 
पदाथ, थंडपेय व साद िव   टोअर चालव ू इि छत आह.े तरी साईभ  ताचंे सेवेसाठी व सोयीसाठी सं  थसे      

ी साई सादालयाच े पि म बाजचूे आऊट गेटलगत िमनरल वॉटर,दु  धज  य   पदाथ,थंडपेय व साद िव  
 टोअर चालिवणसे परवानगी िमळावी,” अस ेबाबत िवनतंी केललेी आह.े 

 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 माण े

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 कस?े याबाबतच े .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 मागिवणते आले.  

 यास अनसु न .अिध क,साई सादालय िवभाग यांनी  यांचेकडील जा.न.ंएसएसएस/वशी- साद/ 
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, थंडपेय व 
साद  टोअरसाठी जागा उपल  ध क न देता येईल,” असबेाबतचे अिभ ाय िदलेले आहते.  

तसेच सरं ण अिधकारी,संर ण िवभाग यांनी  यांचेकडील जा.नं.१५८/२०१९ िद.२२/०५/२०१९ 
अ  वये “साईभ  तांच ेसोयीच े ि ने सदर नमूद िठकपणी ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी 
िल.िशड  यांना सं  थान िनयमा माण े ी साई सादालयाचे पि म आऊट गेटजवळ िमनरल वॉटर, दु  धज  य 
पदाथ, थंडपेय व साद िव    टोअर सु  कर  यास परवानगी दणेसे हरकत नाही,” असबेाबतचे अिभ ाय िदलेल े
आहते.  

चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांच े उपरो  त 
िद.११/०३/२०१९ रोजी  या प ात साई सादालयाचे पि म बाजचूे आऊट गेटलगत िमनरल वॉटर,दु  धज  य 
पदाथ,थंडपेय व साद िव   टोअर चालिव  यास परवानगी िमळणबेाबत िवनंती केलेली आह.े तथािप  यात 
सदर िव  क ाचा  टॉल ठेव  यासाठी िकती जागेची आव  यकता आह ेयाबाबतचे मोजमाप सदर प ात नमदू 
केलेले नसलेन े आज िद.२२/०६/२०१९ रोजी उ  त  सोसायटीस दरु  वनी ारे िवचारणा केली असता  यांनी 
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 यांचेकडील प  जा. ं . ीसासएं े सो/५४/२०१९ िद.२२/०६/२०१९ रोजी  या प ा  वय े उ  त िठकाण  या 
मोक या जागेत १५ फुट x८ फुट या आकाराचा एक िव   टॉल ठेव  यासाठी १५ फुट x८ फुट  इतक  जागा 
वापरास िमळावी असबेाबत इकडेस कळिवले आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना, 
 यांचेकडील उपरो  त प ात नमदू केले  या िवनंती माण ेसं  थान मालक  या मौज ेिनमगाव-को-हाळे येथील गट 

नं.८० प.ै व ८५ प.ै चे े ातील साई सादालयाच े पि म आऊट गेटलगत मोक या जागेत िमनरल वॉटर, 
दु  धज  य पदाथ, थंडपेय व साद िव   टोअर सु  करणकेामी १५ फुट x८ फुट या आकाराचा एक िव   टॉल 
ठेव  यासाठी १५ फुट x८ फुट या आकाराची जागा,शासनाचे सावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करीत  या 
भाडेदरान ेअथवा ी साईबाबा सं  थान िनि त करील  या भाडेदराने यापैक  ज ेजा  त असेल  या भाडेदरान ेव 
िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न ११ मिह  यांचे भाडे करारान ेवापरास देता येईल व  या माण ेभाडे 
करारनामा क न घतेा येईल. 

 ताव- ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना,  यांचेकडील उपरो  त 
प ात नमदू केले  या  िवनंती माण ेसं  थान मालक  या मौजे िनमगाव-को-हाळे यथेील गट न.ं८० प.ै व ८५ पै. चे 

े ातील साई सादालयाचे पि म आऊट गेटलगत मोक या जागते िमनरल वॉटर, दु  धज  य पदाथ, थंडपेय व 
साद िव   टोअर सु  करणकेामी १५ फुट x८ फुट या आकाराचा एक िव   टॉल ठेव  यासाठी १५ फुट x८ 

फुट या आकाराची जागा, शासनाच े सावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करीत  या भाडेदराने अथवा             
ी साईबाबा सं  थान िनि त करील  या भाडेदराने यापैक  जे जा  त  असले  या भाडेदराने व िव तु बील मीटर 

रड ग माण ेवगेळे आका न ११ मिह  यांचे भाडे करारान ेवापरास दतेा येईल व  या माण ेभाडे करारनामा क न 
घेणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .३९२ सदरचा ताव अमा य कर यात आला. तसेच आव यक यािठकाणी साईभ ांना िप या या पा याची यव था 
सं थानमाफत मोफत कर यात यावी, असे ठरले.                                                                                

(कायवाही-मालम ा िवभाग/पाणी परुवठा िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
िवषय नं.११ िद महारा ् ॲ ो इडं ीज डे हलपमट कॉप रेशन िलिमटेड, मुंबई यांना ी साईबाबा सं थान ट, िशड च े

प रसरात नोगा ॅ ड फुड ॉड टस िव  क ाकरीता वापरास िदले या जागे या वापराची मदुत वाढवनू 
दणेेबाबत.   

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े 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 आह.े  

 तावना- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े िद.०२/०५/२०१८ रोजी  या सभेतील 
िनणय ं .३१० नसुार मॅनेिजंग डायरे  टर, िद महारा   अॅ ो इडं  ीज डे  हलपमट कॉप रेशन िलिमटेड,मुंबई यांना 
सं  थान मालक चे साईआ म भ  तिनवास  थान-१ येथील  वागतक ाचे लगत दि णकेडील गाळा न.ं४ 
आकारमान समुारे १५IIx१० फूट असलेला गाळा िद.०१/०८/२०१८ ते िद.३०/०६/२०१९ या ११ मिह  यांच े
कालावधीसाठी सावजिनक बांधकाम िवभागाने  यांचेकडील िद.२६/१०/२०१८ रोजी  या  प ा  वये िनि त 
केलेले मािसक भाडे दर र  कम .३,४४७/- व िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे आका न नोटराईज क न 
घेवनू वापरास दणेते आलेला आह.े  

 उ  त गाळा वापराची मदुत िद.३०/०६/२०१९ रोजी संपु  टात यते अस  याकारणान ेपढुील िद.०१/०७/२०१९ ते 
िद.३०/०५/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठीची मदुत वाढवनू िमळणकेामी मा.िवभागीय  यव  थापक,िद 
महारा   अॅ ो इडं  ीज डे  हलपमट कॉप रेशन िलिमटेड,मुंबई िवभागीय कायालय,नािशक यानंी  यांचेकडील प  

ं .िवकाना/नोगा/२०१९-२०/१९९ िद.२४/०४/२०१९ अ  वये तसेच मा.अ  य , ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  यांना उ शेनू िलहीले  या प  जा. ं .िवकाना/नोगा/२०१९-२०/४२१ िद.०१/०६/२०१९ 
अ  वये इकडेस िवनंती केलेली आह.े सदर प ावर मा.अ  य  महोदय यांनी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे पढुील िमट गम  य ेसादर करणबेाबत सिुचत केलेले आह.े  
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िवभागाचा अिभ ाय- मा.िवभागीय  यव  थापक,महारा   कृिष उ ोग िवकास महामंडळ मया.मुंबई 
िवभागीय कायालय,नािशक याचं ेउपरो  त िवनतंी प ा माण े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े
मालक चे साईआ म भ  तिनवास  थान-१ येथील  वागतक ाचे लगत दि णकेडील गाळा न.ं४ आकारमान 
समुारे १५IIx१० फूट असलेला गाळा िद.०१/०८/२०१८ ते िद.३०/०६/२०१९ या ११ मिह  यांचे 
कालावधीसाठी यापवू  या भाडेदरात १०% वाढ क न  हणजेच .३,४४७/-+१०% .३४५/-अस ेएकूण दरमहा 
भाडे र  कम .३,७९२/- व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वेगळे आका न पवू चेच अटी व शत वर भाडेत  वान े
वापरास मदुतवाढ देता येईल व  या माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घतेा येईल. 

 ताव- मा.िवभागीय  यव  थापक,महारा   कृिष उ ोग िवकास महामंडळ मया.मुंबई िवभागीय 
कायालय,नािशक यांना वापरास िदले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े मालक च े
साईआ म भ  तिनवास  थान-१ येथील  वागतक ाच े लगत दि णकेडील गाळा न.ं४ आकारमान समुारे 
१५IIx१० फूट असलेला गाळा िद.०१/०७/२०१९ ते िद.३०/०५/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी 
यापूव  या भाडेदरात १०% वाढ क न  हणजेच .३,४४७/-+१०% .३४५/-अस े एकूण दरमहा भाडे र  कम 
.३,७९२/- व मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे आका न पूव चेच अटी व शत वर भाडेत  वान े वापरास 

मदुतवाढ देणे  या व  या माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घणेे  या िनणयाथ सादर. 
िनणय .३९३ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.िवभागीय  यव  थापक,महारा   कृिष उ ोग िवकास महामंडळ मया.मुंबई 

िवभागीय कायालय, नािशक यांना वापरास िदले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े
मालक चे साईआ म भ  तिनवास  थान-१ येथील  वागतक ाच े लगत दि णकेडील गाळा न.ं४ आकारमान 
समुारे १५IIx१० फूट असलेला गाळा िद.०१/०७/२०१९ ते िद.३०/०५/२०२० या ११ मिह  यांचे 
कालावधीसाठी यापवू  या भाडेदरात १०% वाढ क न  हणजेच .३,४४७/-+१०%  .३४५/-असे एकूण 
दरमहा भाडे र  कम .३,७९२/- व मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे आका न पूव चेच अटी व शत वर 
भाडेत  वाने वापरास मदुतवाढ दे यास मा यता दे यात आली. व  या माण े िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा 
क न घे यात यावा, असे ठरले.                                                                             

(कायवाही-मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१२ ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप  सोसायटी िल. िशड  यांना चालिवणेस िदले या १२ िकयॉ क/ गाळे 

यांच ेमदुतवाढबाबत.   
ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 

१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े 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 आह.े         

 तावना- मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यांनी 
 यांचेकडील जा.नं. ीसासंए े सो/५७/२०१९ िद.१५/०६/२०१९ अ  वय,े“सं  थसे साईभ  ताचंे सवेेसाठी व 

सोईसाठी सं  थानच ेसाईआ म भाग - १ प रसरात-४, साईआ म भाग -२ प रसरात-१,साई सादालय प रसरात -
१, ारावती िनवास  थान प रसरात- २, साईबाबा भ  तिनवास  थान प रसरात १, साईउ यान प रसरात २ व 
साई साद िनवास  थान प रसरात १ अस ेएकुण १२ िकयॉ  क/गाळे िदलेले असनू सदर िकयॉ  क/ गाळे यांची मदुत 
िद.०६/०९/२०१९ रोजी पणु होत असनु सं  थसे साईभ  ताचंे सेवेसाठी व सोईसाठी सदर िकयॉ  क/ गाळे हे पढुील 
११ मिह  यांसाठी चालिव  यास परवानगी िमळावी,” अस ेबाबत इकडेस कळिवले आह.े  

  यापूव  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७८७ अ  वय े
खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२०/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ६९७ (३) अ  वये ी साई 
सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप साेसायटी िल. िशड  यांना चालिवणसे िदले  या १४ िकयॉ  क/गाळे 
वापरासाठी मदुतवाढ दणेेसबंंधी सदर सोसायटीचे चेअरमन व सद  य यांना मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर 
चचसाठी बोलिव  यात यावे व तोपयत सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात यावा असे ठरले होते.  

   यानसुार आजच े मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेसमोर ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप 
सोसायटी िल. िशड चे चेअरमन,  हा चेअरमन व सिचव ह ेउपि थत होते.सिमती सद  यांनी िवचारले  या  नांना 
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 यांनी समपक उ  तरे िदली.  यानसुार ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यांना 
चालिवणसे िदले  या १४ िकयॉ  क/गाळे वापरासाठी िद.०७/१०/२०१८ ते िद.०६/०९/२०१९ या ११ 
मिह  यां  या कालावधीसाठी ित िकयॉ  क मागील मािसक भाडे .४,३९२/- म  य े १० %वाढ क न र  कम 
.४,३९२/-+१० % र  कम .४३९/-= .४,८३१/-) र  कम  ४,८३१/- व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे 

आका न पवू चेच अटी व शत वर मदुतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली.  
  सदर िनणयानुसार उ  त सोसायटी बरोबर करावयाचा करारनामा नोटरी यांचेसमोर िद.०७/०२/२०१९ 

रोजी न दवनू घे  यात आलेला आह.े सदर जागा वापराची मदुत िद.०६/०९/२०१९ रोजी पणु होत असनू पढुील 
११ मिहन ेकालावधीसाठी मदुतवाढ िमळणबेाबत चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी 
िल. िशड  यांनी उ  त सदंभ य प ा  वये इकडेस कळिवले आह.े मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१३/१२/२०१८ 
रोजीचे सभेतील िनणय ं .६९७(३) अ  वये १४ िकयॉ  क/गाळे  या जागा वापरास मदुतवाढ दे  यात आललेी 
होती.परंतु  यानंतर चअेरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी  यांचेकडील 
जा. ं . ीसासंए े सो/१९४/२०१८ िद.१९/११/२०१८ रोजीचे प ा  वये १४ िकयॉ  क/गाळेपैक  साईबाबा 
भ  तिनवास  थान (५००) म प रसरातील मु  य गेटलगत असलेले साद  टोअर (िकयॉ क) व जनरल  टोअर 
(िकयॉ  क) ह े दोन िकयॉ  क बंद करणसे मा  यता िमळणबेाबत िवनतंी केलेली होती.  यास अनसु न इकडील 
जा. ं .४११५/२०१८ िद.१९/११/२०१८ रोजीच े प ा  वय े  यांनी मागणी केलेल े दोन िकयॉ  क बदं करणसे 
परवानगी दे  यात आलेली आह.े या  तव उवरीत १२ िकयॉ  क/गाळे जागा वापरास मदुतवाढ िमळणबेाबत  यांनी 
संदभ य प ात नमदू केलेले आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- साईभ  तानंा सं  थान प रसरात सवेा-सिुवधा उपल  ध क न दे  यासाठी १२ 
िकयॉ  क/गाळयांच ेजागा वापरास पवु चेच अटी व शत वर  हणजेच मागील मदुतवाढ  कालावधीच ेमािसक भाडे 
रकमते १० % वाढ क न ( .४,८३१/- म  य े१०% वाढ .४८३/-= .५,३१४/-) र  कम .५,३१४/- (अ री 
.पाच हजार तीनश े चौदा मा ) ित  िकयॉ  क/गाळेच े मािसक भाडे आका न तसेच िव तु बील मीटर 
रड ग माण े वेगळे आका न व  या माण ेकरारनामा क न उ  त सोसायटीस पढुील ११ मिहने कालावधीसाठी 
 हणजेच िद.०७/०९/२०१९ ते िद.०७/०८/२०२० या कालावधीसाठी जागा वापरास मदुतवाढ दतेा येईल व 
 या माण ेकरारनामा नोटराईज क न घेता येईल. 

 ताव- साईभ  तांना सं  थान प रसरात सेवा-सिुवधा उपल  ध क न दे  यासाठी १२ िकयॉ  क/गाळयांच े
जागा वापरास पवु चेच अटी व शत वर  हणजेच मागील मदुतवाढ  कालावधीच ेमािसक भाडे रकमते १० % वाढ 
क न ( .४,८३१/- म  य े१०% वाढ .४८३/-= .५,३१४/-) र  कम .५,३१४/- (अ री .पाच हजार तीनश े
चौदा मा ) ित  िकयॉ  क/गाळेच ेमािसक भाडे आका न तसेच िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न व 
 या माण े करारनामा क न उ  त सोसायटीस पढुील ११ मिहन े कालावधीसाठी  हणजेच िद.०७/०९/२०१९ ते 

िद.०७/०८/२०२० या कालावधीसाठी जागा वापरास मदुतवाढ देणे  या िनणयाथ सादर. 
िनणय .३९४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यांना चालिवणसे 

िदलेले १२ िकयॉ क/ गाळे जागा वापरास पवु चेच अटी व शत वर मागील मािसक भाडे रकमते १० % वाढ 
क न ( .४,८३१/- म  य े १०% वाढ .४८३/-= .५,३१४/-) र  कम .५,३१४/-मा  ित  िकयॉ  क/गाळा 
मािसक भाडे आका न तसेच िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे आका न िद.०७/०९/२०१९ ते 
िद.०७/०३/२०२० या सहा मिहने कालावधीसाठी मदुतवाढ दे यास व या माण े करारनामा क न घे यास 
मा यता दे यात आली.  

सदर १२ िकयॉ  क/गाळयांम य ेिव  कर यात येणा या व तु साईभ ांना माफक दरात उपल ध क न 
दणेेबाबत या अटी करारना याम ये टाक यात या यात. साईभ ांना ि क  कर यात येणारे सािह य व व तु यांचा 
दजा व िकंमत तपासणीकामी उप मु य कायकारी अिधकारी, मु यलेखािधकारी व संबधीत िवभागाच े शासक य 
अिधकारी यांची सिमती नेम यात येऊन पाहणी कर यात यावी, तसेच सदरचे यवसाय सं थानमाफत ना-नफा ना-
तोटा या त वावर चालिवता येतील काय?  या बाबत पडताळणी क न सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे 
सभेसमोर सादर कर यात यावा,असे ठरले.                                                                         

(कायवाही- मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.१३ गु थान मंिदराच ेदि णकेडील मोबाईल,कॅमेरा लोक म चालिवणेस ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को- 

ऑप  सोसायटी िल.िशड  यांना मदुतवाढ दणेबेाबत.   
ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 

१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमजंूरीन े असेल  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े 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 आह.े         

 तावना- मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यांनी 
 यांचेकडील जा.न.ं ीसासंए सो/५६/२०१९ िद.२४/०६/२०१९रोजीचे प ा  वय,े “ ी साईबाबा सं  थानचे 

आ  थापनवेर काम करत असले  या  कायम कमचा-याचंी नांेदणीकृत सहकारी सं  था असनु  सं  था सं  थे  या 
सभासदांना कज परुवठयाबरोबरच सं  थान प रसरात सं  थान मा  यतेने ी साईभ  ताचंे सवेेसाठी व सोईसाठी 
मोफत पाद ाणगेहृ व बॅग  लोक म सिुवधा चालवत आह.े  याच माण े मोबाईल कॅमरेा  लोक म 
 यव  था, साद िव   टोअर,नॉ  हे  टी  टोअर,दु  धज  य पदाथ व थंडपेय िव   टोअर,शालेय सािह  य िव  

क  चालवत असनु  या मा  यमातून ी साईभ  तांना तसचे शालेय िव ा  याना वाजवी दरात चांगली सेवा परुिवत 
आह.े सं  थसे सदर  यवसायांचे मा  यमातून िमळणा-या उ  प  नातून सं  था सं  थे  या सभासदांना  हणजेच 
सं  थान कमचा-यांना कमी  याजदराने कज परुवठयाबरोबरच अनके सिुवधा पुरवत आह े  यामळेु सं  था ही 
सं  थान कमचा-यांची कामधने ू ठरत आह.े सं  था साईभ  ताचंे सवेेसाठी व सोईसाठी गु  थान मिंदरालगत 
चालवत असले  या  मोबाईल कॅमेरा  लोक म या  यवसायाची मदुत िद.०६/०८/२०१९ रोजी पणु होत असनु 
सं  थसे साईभ  तांचे सवेेसाठी व सोईसाठी सदर मोबाईल कमेरा   लोक म  यवसाय पढुील ११ मिह  यांसाठी 
चालिव  यास परवानगी िमळावी,ही िवनंती,”असेबाबत इकडेस कळिवले आह.े   

  यापुव  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०९/२०१८ रोजी  या सभेत उ  त िवषयाबाबत िनणय ं .५४३ 
हा खालील माण ेझालेला आह.े  

  ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यांना गु  थान मंिदराच ेदि णकेडील 
सं  थान मालक ची मौजे िशड  यथेील िसटी सव नं.२० नगरपचंायत िमळकत न.ं७०६ म  य े मोबाईल,कॅमेरा 
 लोक म चालिवणे  या  यवसायास िद.०७/०९/२०१८ ते िद.०६/०८/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी 

दरमहा भाडे र  कम .८,५७५/-+१०% .८५८/- एकुण र  कम .९,४३३/- इतक  िनि त क न व िव तु बील 
मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न मदुतवाढ दे  यास व याकामी पवू माण ेकरारनामा क न घेणसे मा  यता दे  यात 
आली.  

 सदर िनणया  या अनषंुगाने ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यांचेशी उ  त  
कालावधीसाठीचा करारनामा िद.२९/१०/२०१८ रोजी नोटराईज कर  यात आलेला आह.े सदर जागा वापराची 
मदुत िद.०६/०८/२०१९ रोजी संपु  टात येत अस  याने पढुील ११ मिह  यांसाठी मदुतवाढ िमळणबेाबत संदभ य 
प ाने मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सेासायटी िल.िशड  यांनी इकडेस िवनतंी केलेली 
आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- साईभ  तां  या सेवेसाठी व सोईसाठी सं  थानन े सं  थान मालक ची मौजे िशड  
येथील िसटी सव न.ं२०,नगरपंचायत िमळकत न.ं७०६ मधील एक गाळा े  ३७.७० चौ.फूट इतक  जागा ी 
साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना मोबाईल,कॅमेरा  लोक म या  यवसायासाठी 
पवू चेच अटी व शत स अधीन राहन तसेच मागील कालावधीच ेमािसक भाडेम  य े१०% वाढ क न  हणजेच 
.९,४३३/-+१०% .९४३/-एकुण र  कम .१०,३७६/- (अ री .दहा हजार तीनशे शहा  तर मा ) इतके 

मािसक भाडे आका न तसचे िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे  आका न व  या माण ेकरारनामा क न उ  त 
सोसायटीस पढुील ११ मिहन े कालावधीसाठी  हणजेच िद.०७/०८/२०१९ ते िद.०६/०७/२०२० या 
कालावधीसाठी जागा वापरास मदुतवाढ देता येईल व  या माण ेकरारनामा नोटराईज क न घतेा येईल.      

 ताव- साईभ  तां  या सवेेसाठी व सोईसाठी सं  थानने सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी सव 
नं.२०,नगरपंचायत िमळकत न.ं७०६ मधील एक गाळा े  ३७.७० चौ.फूट इतक  जागा ी साई सं  थान 
ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना मोबाईल,कॅमेरा  लोक म या  यवसायासाठी पवू चेच अटी 
व शत स अधीन राहन तसेच मागील कालावधीचे मािसक भाडेम  य े १०% वाढ क न  हणजेच .९,४३३/-
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+१०% .९४३/-एकुण र  कम .१०,३७६/- (अ री .दहा हजार तीनशे शहा  तर मा ) इतके मािसक भाडे 
आका न तसेच िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे  आका न व  या माण ेकरारनामा क न उ  त सोसायटीस 
पढुील ११ मिहन ेकालावधीसाठी  हणजेच िद.०७/०८/२०१९ ते िद.०६/०७/२०२० या कालावधीसाठी जागा 
वापरास मदुतवाढ देणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .३९५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना सं  थान 
मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी सव नं.२० नगरपचंायत िमळकत नं.७०६ मधील एक गाळा े  ३७.७० 
चौ.फूट इतक  जागा मोबाईल,कॅमेरा  लोक म या  यवसायासाठी पवू चेच अटी व शत स अधीन राहन मागील 
मािसक भाडेदराम  य े१०% वाढ क न  हणजेच .९,४३३/-+१०% .९४३/-एकुण र  कम .१०,३७६/- इतके 
मािसक भाडे आका न तसेच िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे  आका न िद.०७/०८/२०१९ ते 
िद.०६/०२/२०२० या सहा मिहने कालावधीसाठी मदुतवाढ दे यास व  या माण े करारनामा क न घे यास 
मा यता दे यात आली. 

  तसेच मोबाईल,कॅमेरा  लोक म सं थानमाफत ना-नफा ना-तोटा या त वावर चालिवता यतेील काय?  
या बाबत पडताळणी क न सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर कर यात यावा,असे ठरले.   

(कायवाही-मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१४ ी साईबाबा सं थान करीता काया वीत असलेली आयडीया पो टपेड पुमोबाईल सेवा बंद क न याऐवजी 

ि पेड सेवेबाबत कंपनीच े ितिनधीसमवेत सम  चचा होणेस तसेच अिधकारी, िवभाग मखु व इतर 
कमचा यांची वगवारी िनि त क न यांना यांच े मािसक पगारात टेलीफोन अल स र कम दणेबेाबतच े

तावावर िनणय होणेबाबत.   
ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांकः-  

    १) िद.२१/०६/२००९ रोजीचे  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय ं .३०िनणय ं .५७९.  
    २) िद.०५/०६/२०१४ रोजीचे  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय ं .७१ िनणय ं .३५९.  
   ा  तािवक:- ी साईबाबा सं  थानचे अिधकारी व कमचारी यानंा कायालयीन कामकाजाकरीता सं  थान 

अतंगतव बाहरेील दरु  वनीसपंकासाठी BSNL  या पुमोबाईल सेवेऐवजी Idea कंपनीची पुमोबाईल सेवा सु  
करणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसारमा  यता िमळाललेी आह.े  यानसुारसं  थान अिधकारी/कमचारी 
यांचेकरीता आयडीया कंपनीचा .९९/- चा CUG पुमोबाईल  लॅन कायरत असनु, आयडीया कंपनीकडुन 
एकुण १०० मोबाईल सीमकाड७७२००७७२०० ते ७७२००७७२९९ या मांकाच ेखरेदी केलेल ेअसनु ७ डेटा 
काडही खरेदी क न िविवध िवभागास वापरासाठी दे  यात आलेले आहते. 

   सदरच े एकुण १०० पुमोबाईलसीमकाड हे सं  थान आ  थापनेवरील मंजरू पदाकरीता 
त  कालीनमा.कायकारी अिधकारी साहेब याचंे मा  यतेन े संबिधत अिधकारी व कमचारी यांना कायालयीन 
कामकाजाचे वापरासाठी दे  यात आलेलेआहते.सदरकामी घे  यात आले  या एकुण १०० सीमकाडचे व ७ डेटा 
काडचे दरमहा बील अदंाजे र  कम पये३० ते ३२ हजाराच ेआसपास  येत आह.े 

   तथापी, स ि थतीत आयडीया व वोडाफोन हया दोन कंप  यांची वोडाफोन आयडीया नावान े एकच 
कंपनी झालेली असनु वोडाफोन आयडीया कंपनी  या पो  टपेड पुमोबाईल सवेे  या  लॅनम  य े बदल झालेले 
अस  याने  यांचेकडुन तसेच जीओ कंपनीकडुन सधुारीत  लॅन ई-मेल  दारे मागिव  यात आलेले आह.े सदर 
दो  हीही कंप  यांचा सधुारीत पो  टपेड  लॅनचा तुलना  मक त  ता व स ि थतीत सु  असले  या  लॅनचा तपिशल 
खालील माण ेआपले अवलोकनाथ सादर करत आह.े 

 
        PLAN DETAILS IDEA JIO IDEA  

 Existing Unlimited Plan 
 CUG 99 CUG 199 CUG 225 

Activation Fees-Company Paid Nil Nil Nil 
Activation Fees-Employee  
Paid 
For 1St Connection 

Free Free  

Activation Fees-Employee  
Paid 
For 2nd / 3rd  Connection 

Rs.200 each Free  

Plan Enrollment Fee (PEF) Nil Nil Nil 
Monthly Rental (Rs.) 99 199+21=220 225 
Prime Charges for one year          NA 99 0 
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परो  त सधुारीत पुमोबाईल  लनॅचे व स ि थतीतील मोबाईल कंप  यांचे सेवा सिुवधाचंे प रि थतीच े
अवलोकन करता...  
(अ) मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार सं  थान अिधकारी/कमचारी यांना दे  यात आले  या आयडीया 

पुमोबाईल सवेे  या एकुण बीलाम  य ेदऊे केले  यासवलती  या दरांचा तपिशल खालील माण ेआह.े  
स ि थतीत सं  थान अिधकारी / कमचारी यांचेकरीता आयडीया कंपनीने सं  थानकरीता कमीत कमी सवलतीच े
दराचा पुमोबाईल  लनॅ .९९/- चा िदलेला असनु स  या हाच CUG पुमोबाईल  लॅन कायरत आह.े  यास 
मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घे  यात यऊेनखालील सवलती  या  यित र  त जादा होणारे बील संबिधत 
अिधकारी /कमचारी यांचे मासीक पगारातून वसलूकर  यात येत आह.े  

१) मा.अ  य  व उपा  य     सव बील सवलत(सवलतीचा लाभ घते नाही) 
२) मा.मु  यकायकारी अिधकारी  सव बील सवलत 
३) मा.उपमु  यकायकारी अिधकारी  सव बील सवलत 
४) मा. शासिकय अिधकारी                .७००/- पयत सवलत (१००+२००+४००)  
५) डॉ  टस व िवभाग मखु   .३००/- पयत सवलत (१००+२००) 
६) पयवे क                                              .२५०/- पयत सवलत (१००+१५०)  
७) तांि क सहा यक, व र  ठ िलपीक   .२००/- पयत सवलत (१००+१००)  
८) वाहन चालक व सरु ा पयवे क  .१५०/- पयत सवलत (१००+५०)  

  स ि थतीत वोडाफोन आयडीया कंपनीची पु सवेा  यवि थत िमळत नसनु िशड त जा  त गद  
झा  यास  मोबाईलसेवा खंडीत होते व मोबाईल लागत नाही.तसेच िशड  येथील आयडीया पुमोबाईल सवेा 
परुवठादार समथ क  यिुनकेशनयांचेकडुन देखील सेवा त  परतेने िमळणसे िवलंब होत आह.े तसचे बील ग 
बाबत  या काही त ारीचे  यांचेकडुन िकंवा  यांचे ितिनधीकडुन ता  काळ िनरसण होत नाही.  यांचे आयडीया 
कंपनीचे व र  ठ अिधकारी यांचेशी वेळोवेळी संपक करावा लागतो,  यामळेु सं  थानचे कायालयीन कामकाजाच े
दळणवळणात अडथळा िनमाण होत आह.े  
  (ब) स ि थतीत अस े िनदशनास येत आह े क , सं  थानमाफत िवतरीत कर  यात आले  या 
आयडीया कंपनी  या एकुण १०० CUG पुमोबाईल सीमकाड पकै  साधारणत: २५ते ३० सीमकाडचा वापर 
दखेील कमचा-यांकडुन होत नस  याचे  िनदशनास येत आह.ेबहतांशी कमचारी ह ेसं  थानचे सीमकाडचा वापर 
करत नस  याचे िनदशनास येत आह.ेपरंत,ु पुमोबाईल CUG सीमकाड पो  टपेड अस यामळेु  या नंबरचा वापर 
होवो अथवा ना होवो दरमहाच े भाडे .९९+(GST) .१७.८२= पये ११६.८२ पैसे एका सीमकाडसाठी 
सं  थानला कंपनीस भराव ेलागत आह.े  
  “सं  थानमधील सवच िवभागात बहतांशी  यके टेबलवर अतंगत दरु  वनी नंबर सव िवभागांशी 
कायालयीन कामकाजाचे सम  वय साधणकेरीता कायाि वत क न दे  यात आललेे आहते.तसचे िवभाग मखुानंतर 

(to be paid in advance) 
Complimentary Subscription  NA Free  NA 
Clip Charges 0 0 0 
 Plan Benefits   
Free Benefits 
(Within Home Network) 

350 Local Min. 
200 SMS Free 

0 Data / 4G Data 

Free –Unlimited 
3000 SMS Free 

25 GB-4G Speed 

Free –Unlimited 
       100 SMS Free 
20 GB-2G/3G/4G Data 

 Local Calls   
Within Group Free Free –Unlimited Free –Unlimited 
Idea to Idea 0.30 ps. Free –Unlimited Free –Unlimited 
Idea to Other Mobile 0.30 ps. Free –Unlimited Free –Unlimited 
Idea to Fixed Line(Land Line) 0.50 ps. Free –Unlimited Free –Unlimited 
 STD Calls   
All STD Calls 0.50 ps Free –Unlimited Free –Unlimited 
 Roaming Calls   
Incoming Free for Mumbai 

Within Group 
Free –Unlimited Free –Unlimited 

Outgoing Local Rs.1 Free –Unlimited Free –Unlimited 
Outgoing STD Rs.1.50 Free –Unlimited Free –Unlimited 
 SMS   
Local 0.30 ps. 100 Free SMS / Day NA 
National 0.30 ps. NA 
International Rs.5 Rs.5  NA 
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पयवे क व इतर कमचा-यांस पु मोबाईल सीमकाड वापरासाठी िदललेे आहते.तसचे  यांचे कायालयातील 
टेबलवर व  यांचे िनवास  थानी  दखेील सं  थानन ेअतंगत दरु  वनी  नंबर कायाि वत क न िदलेले आहते.  यामळेु 
अिधकारी व कमचा-यास सम  वय साधने अितशय सखुकर आह.े  यामळेु सदरची पु मोबाईल सेवेकामी होणारा 
खच आथ क  टया सं  थानच े िहतावह नाही. तसचे स ि थतीतील पुमोबाईल पो  टपडे नबंर ीपडे सवेमे  य े
करावयाचा तसेच अिधकारी/कमचा-याची यांची पदिनहाय वगवारी नसुार मासीक भ  ता कमचा-याचे पगारात 

ावयाचा िनणय झा  यास सदर सीमकाड ह े संबधीत कमचा-याच े वैय  तीक नावावर होणार अस  याने ते 
काया  वीत ठेवणहे े संबधीत अिधकारी व कमचारी यांची वैय  तीक जबाबदारी आह.े तथापी, सदर ीपेड 
सीमकाड अिधकारी/कमचारी यानंी वेळेत रचाज न के  यास  याची सवेा खंडीत होऊन सपंकात अडथळा िनमाण 
होऊन दये मासीक भ  ता  यास सु च रािहल. सदर कारणा  तव पुमोबाईल सेवेतील स ि थतीतील कायरत 
CUG Vodafone idea कंपनीचा पो  टपेड नंबर बंद क न सं  थान, शासन िनयु  त अिधकारी व सं  थान 
आ  थापनेवरील अिधकारी/कमचारी यांची पदिनहाय वगवारी िन  चीत क न  यांचे स ि थतीतील वैय  तीक 
नावावर व वापरात असले  या मांकासच मासीक भ  ता ावा िकंवा कस ेयाबाबत िनणय घेण ेिहतावह व उिचत 
ठरेल, अस ेन  मत आह’े’ 
  उपरो  त “अ” व “ब” चा सारासार िवचार करता, ी साईबाबा सं  थान करीता कायाि वत असलेली 
आयडीया पो  टपेड पुमोबाईल सवेा बंद क न  याऐवजी अिधकारी व िवभाग मखु यांनाच मासीक पगारात 
टेलीफोन अल स र  कम देण े बाबतचा िनणय होणबेाबत  ताव िद.१५/०४/२०१९ रोजीचे िटपणी अन ् वय े
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेमा  यते  तव सादर कर  यात आला होता.  
  सदर  तावावर “२५ ते ३० बंद िसमकाड बाबत व  तुिन  ठ तपशील सादर करावा तसेच 
स ि थतीतील Phone Number जे Postpaid आहते ते Prepaid करता येतील जेणके न कामकाजात 
सलुभता रािहल”, अस ेन  मत आह,े अस ेिनदश िदलेले आहते. 
  उपरो  त िनदशास अनसु न स ि थतीत दये सिुवधांचा वापर कमी माणात होत  असले  या 
पदिनहाय अिधकारी/कमचारी यांचकेडील िसमकाड चा सिव  तर तपशील खालील माण.े 
 

अ.नं. देय िसमकाड सिुवधांचा कमी माणात वापर 
करणारे अिधकारी / कमचारी नाव  

ह ा मोबाईल नंबर गपृ मोबाईल 
 लॅन 

होणारा वापर 

१. एफ. सी.टी. मिशन (ऑपरेटर िवभाग)  ७७२००७७२०१ ११६.८२० ११६.८२० 

२. एफ. सी.टी. मिशन (ऑपरेटर िवभाग)  ७७२००७७२०२ ११६.८२० ११६.८२०  
३. मा. ीमती बल अ वाल (िद.१०/०६/२०१९ 

रोजी जमा)   
माजी मु  य कायकारी 
अिधकारी महोदया 

७७२००७७२०७ ६४९.००० ७६५.८२० 

४. शासक य अिधकारी राखीव (जमा)   ७७२००७७२११ ११६.८२० ११६.८२० 

५. मा.उपिज  हािधकारी ि वय सहा यक( जमा)  ७७२००७७२१४ ११६.८२० ११६.८२० 

६. डॉ. मैिथली िपतांबरे  वै िकय  अिध ीका ७७२००७७२१५ ११६.८२० ११६.८२० 

७. ी. एस.पी.लंके  लेखािधकारी ७७२००७७२१८ ११६.८२० ११६.८२० 

८. मा.उपिज  हािधकारी ि वय सहा यक (जमा)  ७७२००७७२२५ ११६.८२० ११६.८२० 
९. ी.सजंय  डी. धने  वर  . अिध क ७७२००७७२२७ ११६.८२० ११६.८२० 

१०. ी.  ही. डी. गाडेकर  िव ुत पयवे क ७७२००७७२३२ ११६.८२० ११६.८२० 

११. ी.बी.टी. तरुकणे  िव ुत पयवे क ७७२००७७२३८ ११६.८२० ११६.८२०  
१२. ी. ि ह.एच. बजाज . अिध क ७७२००७७२४६ ११६.८२० ११६.८२० 

१३. ितिनयु  ती अिधकारी आर. एस. घलेु (जमा)   कायकारी अिभयंता ७७२००७७२४९ ११६.८२० ११६.८२० 

१४. ी. संिदप ए. सालकर  िलपीक ७७२००७७२५० ११६.८२० ११६.८२० 

१५. िवधी िवभाग (जमा)  िलपीक ७७२००७७२५३ ११६.८२० ११६.८२० 

१६. ी.वसंत नाना  जेजुरकर व. लेखापाल ७७२००७७२५६ ११६.८२० ११६.८२० 

१७. ी. एन.आर. गडाख  वाहन चालक ७७२००७७२५७ ११६.८२० ११६.८२० 

१८. ितिनयु  ती अिधकारी रिवं  भामरे (जमा)   उप अिभयंता ७७२००७७२६६ ११६.८२० ११६.८२०  
१९. अिभलेख क  (जमा) . अिध क ७७२००७७२६९ ११६.८२० ११६.८२० 

२०. ी.सिुनल जी. सावंत  . अिध क ७७२००७७२७१ ११६.८२० ११६.८२० 

२१. आरो  य िवभाग (जमा) .अिध क ७७२००७७२७२ ११६.८२० ११६.८२० 

२२. ितिनयु  ती अिधकारी ी आनंद भोईटे 
(सीमकाड हरिवलेले असलेबाबत िशड  पोिलस 
 टेशन यांचे िद.१२/०६/२०१९ रोजीचे प )   

पोलीस उप अिध क ७७२००७७२७३ ११६.८२० ११६.८२० 

२३. ी. एस. बी. पटणे ाचाय ७७२००७७२७८ ११६.८२० ११६.८२० 

२४. ी. जी.  ही. वरगडेु  . ाचाय ७७२००७७२७९ ११६.८२० ११६.८२० 
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२५. ी.िवकास एम. िशवगजे . ाचाय ७७२००७७२८१ ११६.८२० ११६.८२० 

२६. संर ण िवभाग (जमा) सर ा पयवे क ७७२००७७२८९ ११६.८२० ११६.८२० 

२७. लाडु िनम ती िवभाग (जमा)  अिध क ७७२००७७२९३ ११६.८२० ११६.८२० 

२८. ी. जी. एस. जाधव  अिभयंता ७७२००७७२९७ ११६.८२० ११६.८२० 

२९. डॉ. ि तम वडगावे  . शासक ७८८८०८००८२ ११६.८२० ११६.८२० 
 

   उपरो  त त   याचे अवलोकन करता, स ि थतीतील कायरत असेलेले CUG पो  टपेड िसमकाड च े
मासीक भाडे सं  थानला ितमहा भराव े लागत आह.े तरी, एकुण िवतरीत कर  यात आले  या १०० CUG 
पो  टपेड िसमकाडचा अिधकारी/कमचारी यांचेकडुन परेुपरु वापर होत नस  याने सदर CUG नंबर पो  टपेड मधनु 
ि पेड करणकेामी सेवापरुिवणा-या BSNL,Vodafone Idea, Reliance Jio,Airtel या कंप  यांकडुन ई-मले 
 दारे  यांचे स ि थतीतील कायरत असलेले ि पेड  लॅन मागिव  यात आले असनु  याचा सिव  तर तपशील 

खालील माण–े 
  A) BSNL– 

 

Sr.No. Plan 
Amount 

Validity Calling Benefits Data Benefits SMS Benefits 

1 39 180 Days 10 Days Local + STD Unlimited 1 GB Data  20 Days ----- 
2 99 24 Days Local + STD Unlimited ----- ----- 
3 106/107 180 Days 26 Days Days Local + STD Unlimited 2 GB Data 15 Days ----- 
4 118 28 Days Days Local + STD Unlimited 1 GB Data  28 Days ----- 
5 333 45 Days BSNL Local + BSNL Landline  Unlimited Unlimited Data ----- 
6 339 26 Days BSNL Local + BSNL Landline  

Unlimited,Other Local +STD 30 min/Day 
Unlimited Data ----- 

7 395 71Days BSNL Local + BSNL Landline  3000 
Min,Other 1800 min/Day 

Unlimited Data ----- 

8 444 60 Days BSNL Local + BSNL Landline  Unlimited Unlimited Data ----- 
9 186 28 Days Local + STD Unlimited(Without Mumbai  

& Delhi) 
1 GB Data/Days 100 SMS Daily 

10 429 81 Days Local + STD Unlimited(Without Mumbai  
& Delhi) 

1 GB Data/Days 100 SMS Daily 

11 485 90 Days Local + STD Unlimited(Without Mumbai  
& Delhi) 

1.5 GB Data/Days 100 SMS Daily 

12 666 129Days Local + STD Unlimited(Without Mumbai  
& Delhi) 

1.5 GB Data/Days 100 SMS Daily 

13 999 181Days Local + STD Unlimited(Without Mumbai  
& Delhi) 

1 GB Data/Days 100 SMS Daily 

14 1699 365Days Local + STD Unlimited(Without Mumbai  
& Delhi) 

Speed 2 GB Data/Days 100 SMS Daily 

15 2099 365 Days Local + STD Unlimited(Without Mumbai  
& Delhi) 

Speed 4 GB Data/Days 100 SMS Daily 

  

 B) Vodafone Idea 

Sr.No. Plan Amount Validity Calling Benefits Data Benefits SMS Benefits 

1 495 84 Days Unlimited calling Daily 1.4 GB Data Daily 100 SMS Daily 

2 1699 365 Days Unlimited calling Daily 1.4 GB Data Daily 100 SMS Daily 
 

 C) Reliance Jio 

Sr.No. Plan Amount Validity Calling Benefits Data Benefits SMS Benefits 
1 1699 365 Days Local + STD Unlimited 1.5 GB Data 

Daily 
100 SMS Daily 

 

 D) Airtel 

Sr.No. Plan Amount Validity Calling Benefits Data Benefits SMS Benefits 
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1 148 28 Days Local + STD Unlimited 1 GB on a Month 100 SMS Daily 
2 248 28 Days Local + STD Unlimited 1.4 GB Daily Data 100 SMS Daily 
3 495 84 Days Local + STD Unlimited 1.4 GB Daily Data 100 SMS Daily 
4 998 365 Days Local + STD Unlimited 12 GB on 365 

Days 
100 SMS Daily 

5 1699 365 Days Local + STD Unlimited 1 GB Daily Data 100 SMS Daily 
 

  उपरो  त कंप  यांचे ा  त  ि पेड  लॅनचे अवलोकन करता :– 
 Airtel व Vodafone Ideaयांनी ४९५ म  य े ८४ िदवसाकरीता लोकल व एस.टी.डी कॉल 
अ निलमीटेड,१०० एस.एम.एस. ितिदन  व १.४ GB ितिदन दऊे केला आह.ेतसचे ितवषाकरीता १६९९ 
पये चाज नमदु केले असनु सदरकामी लोकल व एस.टी.डी  कॉल अ निलमीटेड, १०० एस.एम.एस. ितिदन  व 

१.४ GB ितिदन देऊ केला आह.े 
 Reliance Jio यांनी एका वषाकरीता १६९९ पये + ९९  ाईम चाज नमदु केले असनु सदरकामी 
लोकल व एस.टी.डी  कॉल अ निलमीटेड, १०० एस.एम.एस. ितिदन  व १.५ GB ितिदन दऊे केला आह.े 
तसेच सदर िसमकरीता VOLTE Compatible Handset असण ेआव  यक अस  याचे  यांनी नमदु केले आह.े  
  BSNL व Vodafone idea यांनी ४८५ म  य े ९० िदवसाकरीता लोकल व एस.टी.डी  कॉल 
अ निलमीटेड व रोम ग (मुंबई व िद  ली वगळता), १०० एस.एम.एस. ितिदन व १.५ GB ितिदन देऊ केला 
आह.े 

   तरी, सदरचे स ि थतीतील कायरत असलेले पो  टपेड िसमकाड ह ेि पेड म  य ेकरावयाचे झा  यास 
खालील मु ांवर संबधीत कंपनीच े ितिनध  समवेत  यांनी दऊे केलेला ि पेड  लनॅचे सेवा-सिुवधे बाबत सम  
चचा क न,यो  य  या कंपनीची िनवड िन  चीत क न, अिधकारी/कमच-याची वगवारी व मासीक अल स इ  यादी 
मु ांवर मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे खालील मु ांवर चचा होऊन िनणय अतंीम होण ेआव  यक आह.े  
१) स ि थतीत कायरत असलेले Vodafone Ideaकंपनीच े िसमकाड मांक इतर दसु-या कंपनीच े
िसमकाड म  य ेपोट (पो  टपेड ते ि पेड)करावयाच ेतसेच कमचा-याचे वैय  तीक नावावर कायम  व पी ावयाच े
झा  यास  यासाठी संबधीत कंपनीचेिनयमानसुार सं  थानला आव  यक तो प  यवहार Vodafone 
Ideaकंपनीस/इतर दसु-या कंपनीस करावा लागेल. 
२)  पो  टपेड िसमकाड ह ेि पेड म  य ेकरावयाचे झा  यास सदर मांक हा वैय  तीक कमचा-याचे नावावर 
करणकेामी सबंधीत कंपनीस िनयमानुसार लागणारे आव  यक ते कागदप  े अिधकारी/कमचारी यांना वैय  तीक 
कंपनीस ावी/सादर करावी लागणारआह.े  
३) सदर सिुवधेकामी कमचा-याचे मासीक पगाराम  य ेटेलीफोन अल स ची र  कम िन  चीत होऊन, सदरची 
सेवा कोण  या पदासाठी /वगवारी ावयाची  यानसुार  यांचे मासीक पगाराम  य े टेलीफोन अल स र  कमेबाबत 
िनणय होण ेआव  यक आह.े 
४)  स ि थतीतील कायरत असलेले पो  टपेड िसमकाड ह े ि पेड म  य े सं  थान अिधकारी/कमचारी 
(सं  थान आ  थापना, महारा   शासन) यांच ेवैयि क (खाजगी) नावावर झालेनतंर सदरच ेिसमकाड हरवले,चोरी 
गेले याची सव  वी जबाबदारी सबंधीताची रािहल.  
५)   स ि थतीतील पुमोबाईल पो  टपडे नंबर  ीपेड  सवेेम  य ेकरावयाचा तसचे अिधकारी/कमचा-याची 
यांची पदिनहाय वगवारी नसुार मासीक भ  ता कमचा-याचे पगारात ावयाचा िनणय झा  यास सदर सीमकाड ह े
संबधीत कमचा-याच ेवैय  तीक नावावर होणार अस  याने ते काया  वीत ठेवण ेह ेसंबधीत अिधकारी व कमचारी 
यांची वैय  तीक जबाबदारी आह.े तथापी, सदर ि पेड िसमकाडअिधकारी/कमचारी यानंी वेळेत रचाज न के  यास 
 याची सेवा खंडीत होऊन सपंकात अडथळा िनमाण होऊन दये मासीक भत ्ता  यास सु च रािहल. सदर 

कारणा  तव पुमोबाईल सेवेतील स ि थतीतील कायरत CUG Vodafone ideaकंपनीचा पो  टपेड नंबर बदं 
क न सं  थान, शासन िनयु  त अिधकारी व सं  थान आ  थापनेवरील अिधकारी/कमचारी यांचीपदिनहाय वगवारी 
िन  चीत क न  यांचे स ि थतीतील वैय  तीक नावावर व वापरात असले  या मांकासच मासीक भ  ता ावा 
िकंवा कसे याबाबत िनणय घेण ेिहतावहव उिचत ठरेल, अस ेन  मत आह.े 

    यास अनसु न सदर  तावावर मा. यव  थापन सिमतीचे सभेत संबधीत कंपनीचे ितनीधीशी चचा 
होऊन िनणय होण े कामी िद.१७/०५/२०१९ रोजीचे िटपणी अ  वये सिव  तर  ताव सादर करणते आलेला 
होता.सदर  तावावर  यांनी सीमकाड जमा केलेल े नाही  यांचेकडुन जमा क न घेऊन  ताव फेरसादर 
करणबेाबत शासिकयिनदश िदलेले आह.ेसदरह िनदशास अनसु न त  कािलन मु  य कायकारी अिधकारी 
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ीमती. बल अ वाल महोदया यांनी  यांना वापरासाठी िदलेले सीमकाड .७७२००७७२०७ ह े
िद.१०/०६/२०१९ रोजी सं  थानकडे जमा केलेल े आह.ेतसचे त  कालीन पोलीस उपअिध क ी.आनंद भोईटे 
यांनी  यांना वापरासाठी िदलेल े सीमकाड  यांचेकडुन िद.१२/०६/२०१९ रोजी हरिवलेले अस  यान े  यांनी 
 याबाबत िशड  पोलीस  टेशनच े प  ( िमिसंग रिज.नं. ९३५/२०१९) िद.१२/०६६/२०१९ रोजी सं  थानकडे 

सादर केलेले आह.े  यानसुार आयडीया कंपनीस आव  यक ती कागदप े दऊेन  यांचेकडुन सदरचे िसम सं  थानला 
घेता येईल.  

   िवभागाचा अिभ ाय:- उपरो  त  तावातील नमदु मु ांबाबत मा. यव  थापन सिमतीचे सभेत सबंधीत 
कंपनीचे ितनीधीशी चचा होऊन िनणय होणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे मा  यते  तव सादर 
करता येईल, अस ेन  मत आह.े  

    िवभागाचा  ताव:- उपरो  त  तावात नमदु केलेनसुार “सं  थानमधील सवच िवभागात बहतांशी 
 यके टेबलवर अतंगत दरु  वनी नबंर सव िवभागांशी कायालयीन कामकाजाचे सम  वय साधणकेरीता कायाि वत 

क न दे  यात आलेले आहते.तसेच िवभाग मखुानंतर पयवे क व इतरकमचा-यांस पु मोबाईल सीमकाड 
वापरासाठी िदलेले आहते.तसचे  यांचे कायालयातील टेबलवर व  यांचे िनवास  थानीदखेील सं  थानन ेअतंगत 
दरु  वनी नंबर कायाि वत क न िदलेले आहते.  यामळेु अिधकारी व कमचा-यास सम  वय साधन े अितशय 
सखुकर आह.े  यामळेु सदरची पुमोबाईल सेवेकामी होणारा खच आथ क  टया सं  थानच ेिहतावह नाही.तसचे 
स ि थतीतील पुमोबाईल पो  टपेड नंबर ि पेड सेवेम  यकेरावयाचा तसेच अिधकारी/कमचा-याची यांची 
पदिनहाय वगवारी नसुार मासीक भ  ता कमचा-याचे पगारात ावयाचा िनणय झा  यास सदर िसमकाड ह ेसंबधीत 
कमचा-याचे वैय  तीक नावावर होणार अस  यान े ते काया  वीत ठेवणहे े संबधीत अिधकारी व कमचारी यांची 
वैय  तीक जबाबदारी आह.े तथापी, सदर ीपेड सीमकाड अिधकारी/कमचारी यांनी वेळेत रचाज न के  यास 
 याची सेवा खंडीत होऊन सपंकात अडथळा िनमाण होऊन दये मासीक भ  ता  यास सु च रािहल. सदर 

कारणा  तव पुमोबाईल सेवेतील स ि थतीतील कायरत CUG Vodafone ideaकंपनीचा पो  टपेड नंबर बदं 
क न सं  थान, शासन िनयु  त अिधकारी व सं  थान आ  थापनेवरील अिधकारी/कमचारी याचंी पदिनहाय वगवारी 
िन  चीत क न  यांचे स ि थतीतील वैय  तीक नावावर व वापरात असले  या मांकासच मासीक भ  ता ावा 
िकंवा कसे याबाबत िनणय घेण ेिहतावह व उिचत ठरेल, अस ेन  मत आह”े.  

तरी, सदरचे स ि थतीतील कायरत असलेले पो  टपेड िसमकाड ह े ि पेड म  य े करावयाचे झा  यास 
खालील मु ांवरसंबधीत कंपनीचे ितिनध  समवेत  यांनी देऊ केलेला ि पेड  लनॅच ेसेवा-सिुवधे बाबत सम  
चचा क न,यो  य   या कंपनीची िनवड िन  चीत क न, अिधकारी/कमच-याची वगवारी व मासीक अल स इ  यादी 
मु ांवर मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे खालील मु ांवर चचा होऊन िनणय अतंीम होण ेआव  यक आह.े 

  १) स ि थतीत कायरत असलेले Vodafone Ideaकंपनीच े िसमकाड मांक इतर दसु-या कंपनीच े
िसमकाड म  य ेपोट (पो  टपेड ते ि पेड)करावयाच ेतसेच कमचा-याचे वैय  तीक नावावर कायम  व पी ावयाच े
झा  यास  यासाठी संबधीत कंपनीच े िनयमानसुार सं  थानला आव  यक तो प  यवहार Vodafone Idea 
कंपनीस/इतर दसु-या कंपनीस करावा लागले. 
२)  पो  टपेड िसमकाड ह ेि पेड म  य ेकरावयाचे झा  यास सदर मांक हा वैय  तीक कमचा-याचे नावावर 
करणकेामी सबंधीत कंपनीस िनयमानुसार लागणारे आव  यक ते कागदप  े अिधकारी/कमचारी यांना वैय  तीक 
कंपनीस ावी/सादर करावी लागणार आह.े  
३) सदर सिुवधेकामी कमचा-याचे मासीक पगाराम  य ेटेलीफोन अल स ची र  कम िन  चीत होऊन, सदरची 
सेवा कोण  या पदासाठी/वगवारी ावयाची  यानसुार  यांचे मासीक पगाराम  य े टेलीफोन अल स र  कमेबाबत 
िनणय होण ेआव  यक आह.े 

  ४)  स ि थतीतील पो  टपेड िसमकाड ह े ि पेड म  य े सं  थान अिधकारी/कमचारी (सं  थान आ  थापना, 
महारा   शासन) यांचे वैयि क (खाजगी) नावावर झालेनतंर सदरचे िसमकाड हरवले,चोरी गेले याची सव  वी 
जबाबदारी संबधीताची रािहल.   

  ५)   स ि थतीतील पुमोबाईल पो  टपडे नंबर  ीपेड  सवेेम  य ेकरावयाचा तसचे अिधकारी/कमचा-याची 
यांची पदिनहाय वगवारी नसुार मासीक भ  ता कमचा-याचे पगारात ावयाचा िनणय झा  यास सदर सीमकाड ह े
संबधीत कमचा-याच ेवैय  तीक नावावर होणार अस  याने ते काया  वीत ठेवण ेह ेसंबधीत अिधकारी व कमचारी 
यांची वैय  तीक जबाबदारी आह.े तथापी, सदर ि पेड िसमकाड अिधकारी/कमचारी यांनी वेळेत रचाज न 
के  यास  याची सेवा खंडीत होऊन सपंकात अडथळा िनमाण होऊन दये मासीक भ  ता  यास सु च रािहल. सदर 
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कारणा  तव पुमोबाईल सवेेतील स ि थतीतील कायरत CUG Vodafone idea कंपनीचा पो  टपेड नंबर बंद 
क न सं  थान, शासन िनयु  त अिधकारी व सं  थान आ  थापनेवरील अिधकारी/कमचारी याचंी पदिनहाय वगवारी 
िन  चीत क न  यांचे स ि थतीतील वैय  तीक नावावर व वापरात असले  या मांकासच मासीक भ  ता ावा 
िकंवा कसे याबाबत िनणय घेण ेिहतावह व उिचत ठरेल, अस ेन  मत आह.े 

तरी, उपरो  त नमदु केले नसुार  तावावर मा. यव  थापन सिमतीचे सभेत संबधीत कंपनीच े
ितनीधीशी चचा होऊन िनणय होण ेकामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे मा  यते  तव सिवनय सादर. 

िनणय .३९६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान करीता काया वीत असलेली आयडीया पो टपेड पुमोबाईल 
सेवा बंद कर यात यावी, व याऐवजी ि पेड सेवेबाबत सव कंपनीच े ितिनधीसमवेत मु य कायकारी अिधकारी 
यांनी सम  चचा क न सिव तर ताव यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर करावा, असे ठरले.                                                                           

(कायवाही- विन ेपन व टेिलफोन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ मौज ेको हाळे येथील स ह नं.९७ मधील ०१ ते ६२ आर. े ात आंबा लागवड करणबेाबत.   

ताव-  उपरो  िवषया वये  सं  थानने शतेी महामंडळ तसचे िशड  प रसरात अनेक जिमनी िवकत घतेले  या 
आहते  यामधील  ब-याच जिमनी स  या पडीक आहते. सं  थानच े मौजे को-हाळे येथील स  ह न.ं ९७ म  य े
०१ह.े६२आर. े  आह.े   सदर े  ह ेिशड  शहरापासनू ६ िक.मी अतंरावर आह.े  सदर े ात एक िवहीर असनू 
ही  जिमन स  या पडीक आह.े सदर े ा  या कडेने कंपाउंडचे काम पणू  क न सरुि त क न घणेेत आललेे 
आह.े  सदर जिमनीम  य े सं  थाचे नवीन क  प  तािवत  नसलेमुळे या जिमनीती असले  या िवहीरीतील 
पा  याचा वापर क न  कमी पा  यावर जोपासली जाणारी  केशर आं  यांची लागवड क न बाग तयार करता येईल.  

सं  थान अिधिनयम ठराव यानसुार छाननी, शासन ,िनदश तांि क व कायदेिशर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान –  

            सदरचा िवषय आिथक व धोरणा  मक  व पाचा आह.े  
      मागणी - सं थानचे मौजे - को हाळे, तालुका राहाता  येथील स ह नं ९७ मधील  ०१ ह.े ६२ आर. 

े ात  कमी पा  यावर जोपासली जाणारी आंबा लागवड करता यईेल.  सदर  े ात अदंाजे  ७५० रोपांची 
लागवड करता येईल .   केशर आबंा रोप े ाधा  यान ेराहरी कृषी िवदयािपठातनु  खरेदी करता येईल तसेच सदर 
कृषी िवदयािपठात रोप ेउपल  ध न झा  यास  प रसरातील िविवध नसरीकडून  दरप के/कोटेशन मागवनू  खरेदी 
करता येईल.  

      वृ लागवड करणकेामी खालील माण ेखच अपे ीत आह.े   
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
िवभागाचा अिभ ाय- उपरो  त माण ेसं  थानचे मौजे - को-हाळे,  तालुका - राहाता येथील स  ह न.ं ९७ 

मधील ०१ ह.े ६२ आर. े ा  या कडेन ेकंपाउंडचे काम पणू  क न घणेते आलेल ेआह.े सदर े ात एक िवहीर 
असनू ही  जिमन स  या पडीक असलेने तसेच  सं  थानच े  नवीन क  प  तािवत  नसलेमळेु या िवहीरीतील 
पा  याचा वापर क न  कमी पा  यावर जोपासली जाणारी  केशर आंबा लागवड क न बाग तयार करता येईल.   
केशर आबंा रोपे  ाधा  याने राहरी कृषी िवदयािपठातुन  खरेदी करता येईल तसेच सदर कृषी िवदयािपठात रोप े
उपल  ध न झा  यास  प रसरातील िविवध नसरीकडून  दरप के/कोटेशन मागवनू  खरेदी करता येईल.   

   सदर े ात आंबा लागवड करणकेामी  रोपे खरेदी, खडड्े खोदाई करण,े खते औषधे खरेदी तसेच 
ीपची  यव  था करणकेामी दरप के / कोटेशन मागिवणसे व याकामी येणा-या अदंाज े . २,३३,७५०/- (दोन 

अ.ंन तपिशल नग दर/ ती झाड  र कम 

०१ केशर आंबा रोपे (२ ते ४ फुट उंची) ७५०   १२५/- ९३,७५०/- 
०२  खडड्े खोदाई   (२ X २ ) ७५० ३५/- २६,२५०/- 
०३  वाहतुक व लागवड मजुरी ७५० २५/- १८,७५०/- 
०४  खते व औषध े  २०/- १५,०००/- 
०५  ीप  यव  था   १८,०००/-  ती एकर  ७२,०००/- 
०६ क  टी  हटेर   २०००/- ती एकर ८,०००/- 

 एकुण  २,३३,७५०/- 
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लाख तेहतीस हजार सातशे प  नास) मा  खचास तसेच सदर े ात आंबा बागचेी लागवड करणसे मा  यता 
िमळणबेाबतचा िवषय िनणयाथ सिवनय सादर.   

िनणय .३९७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानच ेमौज ेको-हाळे येथील स  ह नं.९७ मधील ०१ ह.े६२ आर े ा या कडेन े
कंपाऊंडचे आतम ये आंबा लागवड कर यास तसेच यासाठी रोप ेखरेदी, खते व औषध खरेदी, खड्डे खोदाई 
आिण ीपची यव था करणेकामी िवहीत प दतीने दरप के/कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा-या अपे ीत 
खचास मा यता दे यात आली.                                                                             

(कायवाही-बगीचा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१६ मंिदर प रसरातील गु थान िनबंवृ ाखाली पडले या िनंबोळया (िबया) पासनू तयार करणते आले या 

रोपांबाबत.   
ताव-  ी साईबाबांच ेसमाधी मंदीराच ेजवळ ी गु  थान मंदीरालगतच परुातन िनंबवृ  आह.े  सदर िनंबवृ  

बाबां  या काळापासनू अस  यान े  याची महती सवदरु पसरलेली आह.े  ी साई स  च र ात या वृ ाचे मह   व 
सांिगतलेले असलेन े या वृ ाची पान े गोड अस  याने या वृ ास धािमक  टीन े मह   व ा  त झालेले आह.े 
गु  थान िनंबवृ ासमोर भािवक उद, लोबान जाळतात तसेच या वृ ास दि णा घालतात  यामळेु सदर गु  थान 
िनंबवृ ाच ेजतन व संवधन करण ेआव  यक आह.े    

               सदर िनंबवृ ाचे जतन कर  या  या  टीने िनंबवृ ापासनु िट  यकु  चर पदधतीने रोपे तयार करणकेामी 
के.एफ.बायो  लॅ  ट, पणु े यांना  यांचे मागणीनसुार वेळोवेळी िनंबवृ ाची कोवळी पाने व फांदया परुिवणते 
आले  या असनू  यापासनू तयार झालेली २१  रोप े त्  यांनी सं  थानला जमा केलेली असनू सदर रोप े सं  थानच े
गलुाब बागते लावणते आलेली आह.े 

                 गु  थान िनंबवृ ा  या िनंबोळया (िबया)  गोड असलेन े  प ी झाडांवर बसनू खात असलेमळेु सदर 
िनंबवृ ापासनू िनंबोळया कमी माणात िमळतात परंतु  यापैक  सदर िनंबवृ ाखाली पडले  या िनंबोळया (िबया) 
गोळा करणते आले  या असनू  यापासनू रोपे तयार करणते आली आह.े  या िनंबोळयापासनू समुारे  १०० रोप े
तयार झाली असनू ही रोप ेअदंाज े०४ ते ०५ इचं उंचीची आह.े   

  सं  थान अिधिनयम ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश तांि क, कायदिेशर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान- सदरचा िवषय  धोरणा  मक  व पाचा आह.े  

  मागणी- स ि थतीला गु  थान िनबंवृ ाखाली  पडले  या िनंबोळया जमा क न रोपे तयार करणकेामी  
ीन हाऊस (५०० म) येथ ेमाती  या िपश  या भ न  यात (िबया) िनंबोळया टाक  या असनू  या िनंबोळयापासनू 

अदंाजे १०० रोपे तयार झाली आहते.   ही रोपे समुारे ०४ ते ०५ इचं उंचीची आह.े  तसचे काही नवीन रोपे अजनू 
उगवत आहेत व पढुे भिव  यात ही सदर िबयांपासनू  नवीन रोप ेतयार होणार आह.े 

  िवभागाचा अिभ ाय- स ि थतीला गु  थान िनबंवृ ाखाली पडले  या िनंबोळयापासनू तयार करणते 
आले  या  रोपांचे संगोपण तसेच सदर रोपे लागवडी यो  य झालेनतंर साई मंदीरानंा / साईभ  तांना  भटे  हणनू दणे े
िकंवा िव  करण ेयाबाबतचा िवषय िनणयाथ सिवनय सादर.  

िनणय .३९८ यावर सिव तर चचा होऊन, गु  थान िनंबवृ ाखाली पडले  या िनंबोळयापासनू तयार करणेत आले  या रोपांपैक   
सव मा.सिमती सद यांना येक  एक रोप िवनामु य दे यात यावे. तसेच उवरीत रोप ेव यापढु ेतयार होणारी रोप े
मागणी करणा या साईभ ांची यादी तयार कर यात येऊन यास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घे यात यावी.  
िनंबवृ  रोपाच ेउपल धतेनुसार मवारीनसुार ऐ छीक दणेगी ि वका न दे यात यावीत, असे ठरले.                                                                           

(कायवाही-बगीचा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१७ साई आ म भ िनवास व साई धमशाळा िवभागाकडील लॉ ी कामाचा िद लॉ ी सटर नािशक व साई दा 

लॉ ी ॲ ड सि हसेस, सावळिवहीर यांना िद.०१.०८.२०१९ ते िद.३१.०८.२०१९ अखेर एक मिह यासाठी 
िदले या मदुतवाढ कायादशेास काय र मा यता िमळणबेाबत.   

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “भ  तांना मंिदरात देवते  या 
दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धिमक सवेा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े” व (२) पोट-
कलम (१) (ख) “ भ  तांना राह  याक र ता व वापर कर  याक र ता िव ामगहृे बांधणे व  याची दखेभाल करण.े” 
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    तावनाः- सन२०१८-१९मधील िद.०१/०८/२०१८ ते िद.३१/०७/२०१९ अखेरएक वषासाठी 
साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागातील लॉ  ी कामासाठीद लॉ  ी सटर,नािशक व साई  दा 
लॉ  ी अॅ  ड सि हसेस, सावळीिवहीरयांना कायादशे दे  यात आलेला आह.े  

   साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी क  हर धणू/ेइ  ी करण,े टॉवेल 
धवुनू ायर करण,े चादर धणु े व भ  तांच े कपडे शु  क आका न धणू/ेइ  ी करण े कामाचा कालावधी 
िद.३१/०७/२०१९ रोजी सपंु  टात येत अस  याने,सन २०१९-२० या आिथक वषासाठी नवीन कॉ  ॅ  टरची 
नेमणकू करणकेामी वतमान प ात जािहरात िस  द कर  यात आली असनू ई-िनिवदा भरणचेी अतंीम मदुत 
िद.०९/०७/२०१९ सायं ०५.०० वाजेपयत ठेव  यात आली असनू,ई-िनिवदा ि या रािब वणसे कालावधीत 
लागणार अस  याने तसेच स  या कायरत असले  या लॉ  ीधारकांचा लॉ  ी कामाचा कायादशे 
िद.३१/०७/२०१९ रोजी संपु  टात येत अस  यान,ेव लोकसभा िनवडणकू २०१९ आदश आचार संिहता माह ेमाच 
२०१९ पासनू सु  झालेली अस  याने ई-िनिवदाची मदुत सपंणपेवु  खरेदी सिमती, उपसिमती सभा व 
मा.  यव  थापन सिमती  या सभा आचार संिहता  या कालावधीम  य े झाले  या नाहीत.  यामळेु िवहीत वेळेत       
ई-िनिवदा ि या पुण करता आललेी नाही. 

   साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी क  हर धणू/ेइ  ी करण,े टॉवेल 
धवुनू ायर करण,े चादर धुण ेव गादी  या खोळी धणेु व भ  तांच ेकपडे शु  क आका न धणू/ेइ  ी करणकेामी     
ई-िनिवदा ि या पणु होईपावेतो स  याचे लॉ  ीधारक १) द लॉ  ी सटर,नािशक व २) साई  दा लॉ  ी अॅ  ड 
सि हसेस, सावळीिवहीर यांचेकडून िद.०१/०८/२०१९ पासनू  आह े  याच मागील मंजरू खालील को  टकात 
दशिवले या दरात िद.३१/०८/२०१९ अखेर ए क मिह  यासाठीमदुतवाढ दऊेन कामे क न घतेा येईल. 

   साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील िद.०१/०८/२०१८ते िद.३१/०५/२०१९ अखेर दहा 
मिह  यांम  य े .१७,६८,७८६/- एवढा खच झालेला आह.े  हणजेच दरमहा सरासरी अदंाजे .१,७८,८७८/- 
तसेच साईधमशाळा िवभागाकडील िद.०१/०८/२०१८ते िद.३१/०५/२०१९अखेर दहा मिह  यांम  य े
.१,५५,६१८/- एवढा खच झालेला आह.े  हणजेच दरमहा सरासरी अदंाजे .१५,५६१/- असा दो  ही 

िवभागाकरीता ए कि त .१,९४,४३९/-(अ री .एक लाख चौ-या  नव हजार चारश ेएकोणचाळीस) मा  खच 
अपेि त आह.े 

 १) द लॉ  ी सटर नािशक 
अ) सं  थानचे कपडे धणेु इ  ी करण ेकामासाठीच ेदर. 

अ.नं कपड्यांचा तपशील मळु ती नग दर GST 18% ती नग दर पय े  )सवकरासह(  
१ बेडशीट धवुनू इ  ी करण े ४.०० ०.७२ ४.७२ 
२ उशी क  हर धवुनू इ  ी करण े २.०० ०.३६ २.३६ 
३ सोलापरू चादर धणेु ७.०० १.२६ ८.२६ 
४ चादर धणेु ६.०० १.०८ ७.०८ 
५ गादी  या खोळी धणु े ६.०० १.०८ ७.०८ 

 
  २)  साई  दा लॉ  ी अॅ  ड सि हसेस, सावळीिवहीर. 
   अ) सं  थानचे कपडे धणेु इ  ी करण ेकामासाठीचे दर 

अ .नं  कपड्यांचा तपशील मळु ती नग दर GST 18% ती नग दर पय े  )सवकरासह(  
१ टॉवेल धवुनू ायर करण े ४.०० ०.७२ ४.७२ 
२ चादर धणेु ६.०० १.०८ ७.०८ 
३ गादी  या खोळी धणु े ६.०० १.०८ ७.०८ 

 
   ब) साईभ  तांचे कपडे शु  क आका न धणु/ेइ  ी करणे . 

अ.नं कपड्यांचा तपशील मळु ती नग दर GST 18% ती नग दर .(सव करांसह) 
 परुषांचे कपडे धणेु/इ  ी करणे    

१ सफारी सटु २५.४२ ४.५८ ३० 
२ शट /टी-शट १२.७१ २.२९ १५ 
३ पॅ  ट / िज  स पॅ  ट १२.७१ २.२९ १५ 
४ जाकेट/  वेटर १२.७१ २.२९ १५ 
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 पु षांचे कपडे फ  त इ  ी करणे    
१ सफारी सटु १२.७१ २.२९ १५ 
२ शट /टी-शट ५.९३ १.०७ ७ 
३ पॅ  ट / िज  स पॅ  ट ५.९३ १.०७ ७ 
४ जाकेट/  वेटर ५.९३ १.०७ ७ 
 मिहलांचे कपडे धणेु/इ  ी करणे    

१ साडी २५.४२ ४.५८ ३० 
२  लाऊज ८.४७ १.५३ १० 
३ टी-शट १२.७१ २.२९ १५ 
४ लॅ  स/ शॉट पॅ  ट १२.७१ २.२९ १५ 
५ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट १२.७१ २.२९ १५ 
६ नाईट सटु २१.१८ ३.८२ २५ 
७ जाकेट /  वेटर १२.७१ २.२९ १५ 
८ पेटीकोट/गाऊन १२.७१ २.२९ १५ 
 मिहलांचे कपडे फ  त इ  ी करणे     

१ साडी १६.९४ ३.०६ २० 
२  लाऊज ५.९३ १.०७ ७ 
३ टी-शट ५.९३ १.०७ ७ 
४  लॅ  स/शॉट पॅ  ट ५.९३ १.०७ ७ 
५ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट ५.९३ १.०७ ७ 
६ नाईट सटु ५.९३ १.०७ ७ 
७ जाकेट/  वेटर ५.९३ १.०७ ७ 
८ पेटीकोट/गाऊन ५.९३ १.०७ ७ 
 मुलांचे कपडे धणेु/इ  ी करणे    

१ सफारी सटु १२.७१ २.२९ १५ 
२ शट/ टी-शट १२.७१ २.२९ १५ 
३ पॅ  ट / िज  स पॅ  ट १२.७१ २.२९ १५ 
४ जाकेट/  वेटर १२.७१ २.२९ १५ 
५ शॉट पॅ  ट  १२.७१ २.२९ १५ 
 मुलांचे कपडे फ  त इ  ी करणे    

१ सफारी सटु ५.९३ १.०७ ७ 
२ शट/ टी-शट ५.९३ १.०७ ७ 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट ५.९३ १.०७ ७ 
४ जकेट/  वेटर ५.९३ १.०७ ७ 
५ शॉट पॅ  ट  ५.९३ १.०७ ७ 

 
   तावः- सन २०१८-१९ या वषाम  य े काम करत असले  या लॉ  ी कॉ  ॅ  टर १) द लॉ  ी सटर, 

नािशक व २) साई  दालॉ  ी अॅ  ड सि हसेस, सावळीिवहीर यांचा कायादशेाचा कालावधी िद.०१/०८/२०१८ 
ते िद.३१/०७/२०१९ अखेर असनू, सदर कालावधी िद.३१/०७/२०१९ रोजी संपु  टात येणार अस  याने, 
साईभ  तानंा दे  यात येत असलेली लॉ  ीसेवा सिुवधाम  य ेगैरसोय होऊ नय.े यासाठीस  याच ेलॉ  ीधारक यांना 
आह े  याच मागीलमंजरू दरात व करारना  यातील अटी/शत स अधीन राहन िद.०१/०८/२०१९ पासनू ई-िनिवदा 

ि या पुण होऊन नवीन कॉ  ॅ  टरची नमेणकू होईपयत िद.३१/०८/२०१९ अखेर एक मिह  यासाठी मदुतवाढ 
कायादशे ावा लागणार आह.े  

   साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील िद.०१/०८/२०१८ ते िद.३१/०५/२०१९ अखेर दहा     
मिह  यां म  य े .१७,६८,७८६/- एवढा खच झालेला आह.े  हणजेच दरमहा सरासरी अदंाजे .१,७८,८७८/- 
तसेच साईधमशाळा िवभागाकडील िद.०१/०८/२०१८ ते िद.३१/०५/२०१९ अखेर दहा मिह  यांम  य े
.१,५५,६१८/- एवढा खच झालेला आह.े  हणजेच दरमहा सरासरी अदंाजे .१५,५६१/-  दो  ही िवभागाकरीता 

ए कि त .१,९४,४३९/-(अ री .एक लाख चौ-या  नव हजार चारश ेएकोणचाळीस) मा  खच अपेि त आह.े 
   िवभागाचे  प  ट मत / अिभ ायः- 
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१) सन २०१९-२० मधील िद.०१/०८/२०१९ ते िद.३१/०७/२०२० या कालावधीकरीता ई-िनिवदा 
ि या रािब वणते यते असनू, वतमान प ात जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा ऑनलाईन अपलोड करणचेी 

अतंीम मदुत िद.०९/०७/२०१९ अखेर साय.ं०५.०० वाजेपयत ठेव  यात आलेली आह.े मा  स  या कायरत 
असले  या लॉ  ीकामचा कायादशे िद.३१/०७/२०१९ रोजी संपु  टात येत अस  यान ेसाईआ म भ  तिनवास व 
साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी क  हर धणू/ेइ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े चादर धणु,े 
गादी  या खोळी धणेु व भ  ताचंे कपडे शु  क आका न धणू/ेइ  ी करणकेामी ई-िनिवदा ि या राब वनू नवीन 
ठेकेदाराची नेमणकू होईपावेतो स  याचे लॉ  ीधारक १)द लॉ  ी सटर,नािशक यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-
साईआ म भ  तिनवास/१४०५/२०१९ िद.१५/०७/२०१९ अ  वये व २) साई  दा लॉ  ी अॅ  ड 
सि हसेस,सावळीिवहीर यांनाजा.न.ंएसएसएस/वशी-साईआ म भ  तिनवास/१४०३/२०१९ िद.१५/०७/२०१९ 
अ  वय े िद.०१/०८/२०१९ पासनू िद.३१/०८/२०१९ अखेर एक मिह  यासाठी िद.०८/०७/२०१९ रोजी 

शासक य मा  यता घेऊन,आह े  याच मागील मंजरू दरात व अटी/शत स अ धीन राहन मदुतवाढ कायादशे दे  यात 
आला असनू  यास काय  तर मा  यता िमळणसे, 
२) साईआ म भ  तिनवास िवभागाकरीता दरमहा सरासरी अदंाज े .१,७८,८७८/- व साईधमशाळा 
िवभागाकरीता दरमहा सरासरी अदंाजे .१५,५६१/-अशा एकि त र  कम .१,९४,४३९/- (अ री .एक लाख 
चौ-या  नव हजार चारशे एकोणचाळीस मा ) या येणा-या अपेि त खचास, 

  उपरो  त  तावीत केले माण०े१ व ०२ बाब स मा.  यव  थापन सिमती सभेची मा  यता िमळणकेामी 
िवषय सादर.  

िनणय .३९९ यावर सिव तर चचा होऊन, साई आ म भ िनवास व साई धमशाळा िवभागाकडील लॉ ी कामाचा िद लॉ ी 
सटर नािशक व साई दा लॉ ी ॲणड् सि हसेस, सावळिवहीर यांना िद.०१.०८.२०१९ ते िद.३१.०८.२०१९ 
अखेर एक मिह यासाठी दे यात आले या मदुतवाढ कायादशेास काय र मा यता दे यात आली. तसेच याकामी 
साईआ म भ  तिनवास िवभागाकरीता अदंाजे .१,७८,८७८/- व साईधमशाळा िवभागाकरीता अंदाजे 
.१५,५६१/-अशी एकुण र  कम .१,९४,४३९/-मा चे अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.                                                                           

(कायवाही-साई आ म भ िनवास) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१८ ी साईस य त पजुा व अिभषेक पजुेकरीता आव यक ीफळ वािषक खरेदी करणबेाबतचा मा. यव थापन 

सिमतीच ेिद.०६.०६.२०१९ रोजीच ेसभेतील ठराव र  होणेबाबत.   
ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय . २१३ “ यावर सिव  तर चचा 

होऊन, माह-ेएि ल २०१९ ते माच २०२० अखेर ी साईस  य त पजुा  व अिभषेक पजुेकरीता आव  यक 
असलेले ीफळ ई-िनिवदा  दारे खरेदी करणकेामी खरेदी िवभागामाफत िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या 
राबिवणसे व याकामी येणारे अदंाजे र  कम .१६ ल  मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.” 

   तावना-मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .२१३ अ  वये मंिदर 
िवभागाकरीता नारळाची वािषक खरेदी करणबेाबतचा  ताव खरेदी िवभागास कळिवणते आलेला होता. परंत ू
दर  यान साईभ  त ी.संभाजी शामसुंदर शहाण,े िशड  यांनी उपरो  त संदिभय .२ चे प ा  वये मंिदर िवभागासाठी 

ी साईस  स त व अिभषेक पजुकेरीता सन २०१९-२०२० या कालावधीत आव  यक लागणारे नारळ/ ीफळ 
दणेगी  व पात दे  याची ई  छा  य  त केलेली आह.े 

   यानसुार इकडील िवभागामाफत सदरह ीफळ दणेगी  व पात ि वकारणसे परवानगी िमळणबेाबतचा 
िद.०७/०७/२०१९ रोजी  ताव सादर कर  यात आला होता. सदरह  तावावर मा.उप मु  य कायकारी 
अिधकारी सो. यांनी “मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील झाललेा ठराव र  करणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमती सभेत सादर करणते यावा”, अस ेिनदश देणते आले आह.े    

  िवभागाचा अिभ ाय- ी साईस य त पूजा व भ  अिभषके पजूेकरीता तसेच उ  सवातील 
काय मातील कलाकारांचे स  कारासाठी व इ. करीता लागणारे ीफळ सं  थानमाफत खरेदी करावे लागणार 
आह.े सं  थानमाफत ती मिह  यास अदंाजे साधारण  ीसाईस  य त ६,५०० व अिभषेक ५,००० पजुा होत 
असतात. तसेच ावण मिहना, उ  सव, पौिणमा, सटुयांचे काळात सदर  या पजुमे  य ेवाढ होत असते. करीता मिंदर 
िवभागाकरीता ीस  यनारायण व अिभषेक पजुेकरीता लागणारे नारळ देणगी  व पात देणेबाबत इकडील 
जा.न.ंएसएसएस/मंिदर/१३४८/२०१९ िद.११/०७/२०१९ रोजीचे प ा  वये दणेगीदार यांना कळिवणते आललेे 
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आह.े तसेच आदशेानुसार नारळ वािषक खरेदीबाबत झालेला मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०६/०६/२०१९ 
रोजीचे सभेतील िनणय मांक २१३ ची कायवाही र  करता येईल.   

 ताव– तरी मंिदर िवभागाकरीता ीस  यनारायण व अिभषेक पजेुकरीता लागणारे नारळ दणेगी 
 व पात साईभ  त ी.संभाजी शामसुंदर शहाण,े िशड  याचंेकडून ि वकारण ेयेत असनू, मा.  यव  थापन सिमतीच े

िद.०६/०६/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय . २१३ अ  वये ीफळ वािषक खरेदी करणबेाबतचा िनणय र  
करणबेाबतचे तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .४०० यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ  त ी.संभाजी शामसुंदर शहाण,े िशड  यांनी मिंदर िवभागासाठी                  
ी साईस य त व अिभषेक पजुकेरीता सन २०१९-२०२० या कालावधीत आव  यक लागणारे ीफळ दणेगी 
 व पात दे  याची ई  छा  य  त केलेली अस यान े तसे यांचेकडून लेखी घे यात यावे, व  मंिदर िवभागासाठी 
ीफळ खरेदी बाबतचा मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .२१३ र  

कर यात यावा, असे ठरले.                                                                           
(कायवाही-मंिदर िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१९ डॉ. किवता सरवार, िह टोपॅथोलॉिज ट, ी साईबाबा हॉि पटल यांचा िद.०१.०५.२०१९ रोजीचा व र  

शरीरिवकृती शा  (Sr Pathologist) या पदाचे अितरी  कायभाराच े ो साहन भ ा िमळणेबाबतचा अज.  
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) सेवा (वतेन) िविनयम, २०१३ ( करण४/२३/ब)- इतर 

 यके पदासाठी  याला दरमहा १००० पये एवढ्या मयादपेयत आनमुािनक वेतना  या २० ट  के एवढे 
अित र  त िकंवा िवशेष वेतन अनु ेय असले आिण असे वेतन दान करताना सं  थाना  या कमचा-यांनी अशा 
पदावर िनयु  ती झाली िकंवा  याला अित र  त भार सोपव  यात आला ही बाब ल ात घतेली जाणार नाही तसेच 
अस े अित र  त वेतन िकंवा िवशषे वेतन कोण  याही प र  थीतीत सव  य पदा  या आनमुािनक वतेना  या २० 
ट  यापे ा जा  त नसले आिण तो धारण करीत असले  या अित र  त भारा  या दरमहा कालावधीत १००० पय े
एवढ्या मयादत असेल. 

मा  यव  थापन सिमतीचा ठराव - 
१) मा  यव  थापन सिमती िद. ०८/०३/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय  १९६. 

ी साईबाबा हॉि पटलम  य े िद. ११.१०.२००७ पासनु लागु कर  यात आले  या दरपञकास मा. 
 यव थापन सिमती  या सभेतील िनणय .७७०/२२/०९/२००७ अ  वये पुढील सधुारणा होऊपयत लाग ु

कर  यास मा  यता िमळाली आह े  यास अनसु न हॉि पटल सवेाचंी बीले आकारली जात आह.े हॉि पटल सु  
होऊन जवळजवळ अडीच वष पणु झाली आह.े सु वाती  या काळात हॉि पटल पणु मतेन ेचाल  या  या  टीन े
कमीत कमी दर आकारणी व डॉ  टरांना मािसक िफ  स मानधन / पगार अिधक कामाचे माणात काही माणात 
जा  त ट  केवारीन ेमोबदला दे  याचे धोरण अवलंबनु हॉि पटल सेवांचे दरपञक तयार कर  यात आले होते. स  या 
हॉि पटल पणु मतेने चालत आह.े तपास  या / सजरीसाठी लागणारा एकुण महसलुी (Revenue) खच व 
भांडवली खच आिण   य  दर आकारणी यांचा िवचार करता असणारी तटु काही माणात भ न काढ  या  या 

 टीन े िद.३.१.२००९ रोजीच े मा.  य.चे सभेम  य े हॉि पटल सवेांच े दर १०% वाढ कर  याबाबत चचा/ 
िवचारिवनीमय होऊन िनणय झाला होता  यास अनसु न सव हॉि पटल सवेाचंे दर १०% वाढ क न तो त  ता 
आजचे सभेत सादर कर  यात आला होता. याम  य ेपढुील माण ेठळक बदल झाले आह.े 
१.  १०% वाढ क न दर पणुाक त के  याने कमी माणात वाढ असले  या काही दराम  य ेबदल झालेला 
नाही तर काही दरामं  य ेजा  त माणात वाढ झाली आह.े 
२.  दर वाढ  यामळेु ट  केवारीने इं  स  टी  ह लागु असले  या डॉ  टरांना दे  यात येणारा इं  स  टी  हसु  दा 
 या माणत वाढणार आह,े तर दयश  ञि या िवभागातील तपासणी / श  ञि यांवर िफ  स माणात इं  सटी  ह 

अस  याने काणे  याही माणात बदल कर  यात आलेला नाही. 
३.  वेळोवेळी मा वै क य संचालक यांचे मंजुरीने सु  कर  यात येत असले  या नवीन तपास  याचा 
नेहमी माण ेसमावेश या दरपञकात कर  यात आला आह.े  यांच ेदर इतर हॉि पटलमधील दराशी तलुना क न 
ठरिव  यात आले आह.े 
४.  १०% वाढ क नही मोठ्या माणावर तुट असलेले दयश  ञि या िवभागातील BAV व BPV या 
श  ञि यां  या दराम  य ेमाञ ४०% वाढ  सचुिवली आह.े ( .२५०००/- व न .३५०००/-), तर पॅथॉलॉजी 
िवभागाम  य ेHarmon चाच  याच ेदर काही माणात कमी कर  यात आले आह.े पवु चे दर व इतर हॉि पटलच े
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दर याचंी तलुना करता काही चाच  यांचे दर कमी क न तर काही नवीन तपास  याचा समावेश क न पॅथोलॉजी  ट 
यांनी दर सचुिवले आह.े  या माण ेसधुारणा क न  तािवत दर सादर केले आह.े 
५.  Opthal िवभागासाठी भलुत ाचंा दर पवु माणचे श  ञि या दरा  या ११% राहील. Opthal 
िवभागासाठी श  ञि यचेे दर  वतंञ दशिव  यात आले आह.े 

तरी िद. ०३/०१/२००९ रोजीचे मा  य.सिमतीच े सभेम  य े झाले  या चचस अनसु न हॉि पटल 
सेवां  या दरांत १०% वाढ क न तयार कर  यात आलेल े दरपञक अवलोकनाथ सादर केले आह.े  यांची         
िद. १६/०२/२००९ पासनू अमंलबजावणी कर  यास मा  यता दणेबेाबतचा  ताव मा कायकारी अिधकारी यांनी 
सादर केला होता. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, लाग ुकेले  या सधुारीत दरपञकास मा  यता दे  यात आली. तथािप,  
१.  िद.०१.०४.२००९ पासनू ए  जीओ ाफ चे दर कमी क न पवु  इतकेच .५०००/- ठेव  यात याव.े 
२.  काही माणात तुट भ न काढ  या  या  टीन ेदर लाग ुकेले अस  याने डॉ  टरां  या इ  से  टी  ह रकमते 
वाढ अथवा घट होणार नाही,  यांना पवू  इतक च इ  सटेी  ह र  कम िमळेल, अशा माणात दर लाग ुकराव,े व  
३.  सं  थान कमचा-यांना आव  यक वै क य उपचार कर  याबाबत सव वै क य अिधका-यांना स  त 
सचुना ा  यात, असे ठरल.े 

२) मा  यव  थापन सिमती िद. २३/१०/२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय  २२ िनणय  ८६८. 
ी साईनाथ  णालयाम  य े  णांना िवनामु  य  णसवेा उपल  ध क न िदली जाते.  यामळेु या 

 णालयाम  य े  णांची सं  या जा  त असते. सदरह  णालय ामीण भागातील अस  यामळेु त  डॉ  टस कमी 
वेतनावर काम करत नाहीत व ी साईबाबा हॉि पटलमधील डॉ  टरां  या वेतनाबरोबर तलुना करीत आहते. ी 
साईनाथ  णालयाम  य े  णसेवा संपणुपण े मोफत केलेली अस  याने सदर डॉ  टरांना  णां  या िबला  या 
रकमतेून इ  सटी  ह दणेे श  य नाही.  यामळेु एक िवशेष बाब  हणनू व ी साईबाबा  णालयाशी तलुना क न   

ी साईनाथ  णालयातील डॉ  टरांना  यांचे मळु वतेन + ेड पे यावर २००% असा िफ  स इ  सटी  ह लाग ु
करणते यावा. हा इ  सटी  ह लाग ुके  यास सं  थानवर अदंाजे ितमाह . १२ लाख माञ आिथक बोजा पडेल, 
 यास मा  यता दे  यात आली. 

तसेच न  याने भरती होणा-या  थायी, मानधनावर, कंञाटी वै क य अिधकारी त्  याच माण े              
ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील सव शासक य पदांना  तावात नमदु केले  या इ  सटी  हम  य ेबदल 

करणसेाठी  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले. 
३) मा  यव  थापन सिमती िद. १४/११/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय  ९१४. 
िद २३.१०.२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय  ८६८- यावर सिव  तर चचा होऊन असे ठरले क ,        

ी साईनाथ  णालयाम  य े  णांना िवनामु  य  णसवेा उपल  ध क न िदली जाते.  यामळेु या  णालयाम  य े
 णांची सं  या जा  त असते. सदरह  णालय ामीण भागातील अस  यामळेु त  डॉ  टस कमी वतेनावर काम 

करत नाहीत व ी साईबाबा हॉि पटलमधील डॉ  टरां  या वेतनाबरोबर तुलना करीत आहते. ी साईनाथ 
 णालयाम  य े  णसेवा सपंणुपण े मोफत केलेली असल ्याने सदर डॉ  टरांना  णां  या िबला  या रकमेतनू 

इ  सटी  ह दणेे श  य नाही.  यामळेु एक िवशेष बाब  हणनू व ी साईबाबा  णालयाशी तलुना क न             
ी साईनाथ  णालयातील डॉ  टरांना  यांचे मळु वतेन + ेड पे यावर २००% असा िफ  स इ  सटी  ह लाग ु

करणते यावा. हा इ  सटी  ह लाग ुके  यास सं  थानवर अदंाजे ितमाह . १२ लाख माञ आिथक बोजा पडेल, 
 यास मा  यता दे  यात आली. 

तसेच न  याने भरती होणा-या  थायी, मानधनावर, कंञाटी वै क य अिधकारी  याच माण े             
ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील सव शासक य पदांना  तावात नमदु केले  या इ  सटी  हम  य ेबदल 

करणसेाठी  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले.  
याऐवजी खालील माण ेवाच  यात  याव.े 
यावर सिव  तर  चचा होऊन असे ठरले क , ी साईनाथ  णालयाम  य े  णांना िवनामु  य  णसेवा 

उपल  ध क न िदली जाते.  यामळेु या  णालयाम  य े  णांची सं  या जा  त असते. सदरह  णालय ामीण 
भागातील अस  यामळेु त  डॉ  टस कमी वेतनावर काम करत नाहीत व ी साईबाबा हॉि पटलमधील डॉ  टरां  या 
वेतनाबरोबर तलुना करीत आहते. ी साईनाथ  णालयाम  य े  णसेवा संपणुपण ेमोफत केलेली अस  याने सदर 
डॉ  टरांना  णां  या िबला  या रकमेतून इ  सटी  ह दणे े श  य नाही.  यामळेु एक िवशेष बाब  हणनू व ी 
साईबाबा  णालयाशी तुलना क न ी साईनाथ  णालयातील डॉ  टरांना  यांचे मळु वेतन + डे पे यावर 
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२००% असा िफ  स इ  सटी  ह लागु करणते यावा. हा इ  सटी  ह लागु के  यास सं  थानवर अदंाजे ित माह        
. १२ लाख माञ आिथक बोजा पडेल,  यास मा  यता दे  यात आली. परंत ु याकामी िवधी व  याय िवभाग, 

महारा   शासन याचंी मंजरुी घे  यात येऊन,  यानंतर सदरह इ  सिट  ह संबंधीतांना आदा  करणते यावा. 
तसेच न  याने भरती होणा-या  थायी, मानधनावर, कंञाटी वै क य अिधकारी  याच माण े             

ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील सव शासक य पदांना  तावात नमदु केले  या इ  सटी  हम  य ेबदल 
करणसेाठी  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले. 

४) मा  यव  थापन सिमती िद. २२/०८/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय  ५२५. 
१.  अित र  त िकंवा भारी पदावर कायरत असले  या सव शासक य पदांना संदभ   ०२ अ  वये 

ो  साहन भ  ता दे  यास मा  यता दे  यात आली. 
२.  जे वै क य अिधकारी अित र  त /  शासक य पदांवर कायरीत आहते व  यां  या मळू पदाला 

ो  साहन भ  ता लाग ूअसेल तर कोण  याही एकाच पदाचा (मळु िकंवा भारी / अित र  त) ो  साहन भ  ता देय 
होईल. कोण  याही एकाच पदाचा ो  साहन भ  ता लाग ूकरणचेा सपंणु अिधकार मा मु  य कायकारी अिधकारी 
यांना राहील. 
३.   या वै क य अिधका-यांकडे अित र  त / भारी शासक य पदाचा कायभार सोपिवललेा असेल व 
 यां  या मळु पदाला ो  साहन भ  ता लागू नसेल तर अित र  त / भारी शासक य पदाचा िनयमा माण े ो  साहन 

भ  ता देता येईल. 
४.  संदभ  ०२ (िद. २३.१०.२०१७ रोजी झाले  या मा  यव  थापन सिमती  या सभेतील िवषय न ं२२ 
िनणय  ८६८) चे िनणयाम  य ेमु ा  ६ अ  वये शासना  या मंजरूी आदेशा  या िदनांकापासनू ो  सहन भ  ता 
लाग ू होईल, अस े नमदु आह.े  यानसुार िद. २७.०६.२०१८ रोजी झाले  या शासनाचे आदेशानसुार ो  साहन 
भ  ता ावा लागणार आह.े परंतु अक  ट ग  या  टीकोनातनू िवचार के  यास िद. ०१.०७.२०१८ पासनू ो  सहन 
भ  ता लागू करण ेयो  य राहील. सबब ो  साहन भ  ता दणेकेामी बनिव  यात आले  या िनयमावलीतील मु ा  ६ 
म  य ेतशा  व पाचा बदल कर  यात यावा.  
५.  अशा अितरी  त / भारी शासक य पदांवर कायरत असले  या वै क य अिधका-यांचा ो  साहन 
भ  ता हा स ि थतीला असले  या  (िद. ०१.०७.२०१८  या) मळु वतेन + ेड पे  या २००% दे  यात यावा. 
६.  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील अित र  त / भारी शासक य पदावर काम करणा-या सव 
वै क य अिधका-यांना ो  साहन भ  ता दे  यात येईल. तसेच अशा पदांवर निवन भत  होईल  यावेळी याबाबत 
वेळोवेळी प रि थती अनसुार िनणय घे  यात  यावा. 
७.  तसेच शासना  या धोरणानसुार डॉ  टसना यापवु  ो  साहनपर तीन व सहा वेतनवाढी मंजूर कर  यात 
आ  या आहते. आता  वतंञ ो  साहन भ  ता मंजरू कर  यात  आ  याने िद. ०१.०७.२०१८ पासनू ो  साहनपर 
दे  यात  आले  या वेतनवाढी र  कर  यात या  यात. 

 तावना- ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटलसाठी मजंुर आकृतीबंधाम  य े व र  ठ शरीर 
िवकृती शा  ञ  (Senior Pathologists) ची दोन पद ेमंजरु असनु एक पद र  त आह ेतसेच दसु-या पदावर     
डॉ. अशोक अनंत  यायािधश ह े कायरत होते माञ जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/४६६७/२०१८              
िद.०७/०३/२०१८ नसुार डॉ  यायािधश यांच ेवयास ६० वष पणु होत अस  याने चिलत सेवािनयमानसुार  यांना 
िद. ३१/०५/२०१८ चे मा  या  हो  तर सं  थान सेवेतून िनवृ  त कर  यात आले आह.े डॉ  यायािधश यांना संबंधीत 
पदाचे वेतन व मा  यव  थापन सिमती िद. ०८/०३/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय  १९६ म  य ेनमुद केले माण े
सं  थान िनयमानसुार ो  साहन भ  ता दे  यात येत होते. 

डॉ अशोक अनतं  यायािधश िद. ३१/०५/२०१८ चे मा  या  हो  तर सं  थान सेवेतून िनवृ  त होत 
अस  याने सदर पदाचे अितरी  त कामकाज िमळणकेामी डॉ मधरुा िनहार जोशी, वै क य अिधकारी 
(पॅथॉलॉजी  ट), ी साईनाथ  णालय व डॉ किवता शतंन ुसरवार, िह  टोपॅथोलॉजी  ट, ी साईबाबा हॉि पटल 
मागणी अज केले होते. 

उपरो  त अजास अनसु न ी साईबाबा हॉि पटल मधील व र  ठ शरीर िवकृती शा  ञ  (Senior 
Pathologists) पदाचे कायभाराबाबत िद. १९/०५/२०१८ रोजी िटपणी सादर करणते आली होती  यावर 
त  कालीन उपिज  हािधकारी यांनी, १) ीमती जोशी यांची िनयु  ती ी साईनाथ  णालयातील आह.े २) त्  यांना 
Sr Pathologist पदाचा Charge दतेाना ी साईनाथ  णालयातील पदावर दसु-या Pathologist ची बदली 
करावी, अस ेवै क य अिध ीका यांनी कळिवले आह.े माञ ह ेश  य होणार नाही. तूत ीमती सरवर यांचेकडे 
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मळू पदाचे काम कायम ठेऊन Sr Pathologist पदाचा अित र  त कायभार ावा, अस ेमत आह.े अित र  त 
कायभार हाताळताना ीमती सरवर यांना मळू पदाचे वेतन िमळेल व सं  थान  या वेतन िनयमातील िनयम  
२३(ब) अ  वये अित र  त वेतन दये होईल माञ Sr Pathologist पदाचे incentives  यांना दये होणार नाहीत. 
या माण े ीमती सरवर यांचेकडे अित र  त कायभार दे  यास  हरकत नाही.  यास  त  कालीन मु  य कायकारी 
अिधकारी यांनी मंजरूी िदली. सदर मंजुरीस अनसु न जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/११६/२०१८ 
िद.३१/०५/२०१८ अ  वये ी साईबाबा हॉि पटल मधील व र  ठ शरीर िवकृती शा  ञ  पदाचे कायभाराबाबत 
खालील माण ेआदेश पारीत करणते आलेला आह.े  

"डॉ अशोक अनंत  यायािधश, िसनीअर पॅथॉलॉजी  ट यांचे वयास िद. ३०/०५/२०१८ रोजी ६० वष 
पणु होत आहते. सबब, चिलत सेवािविनयमानुसार  यांना िद. ३१/०५/२०१८ चे म  या  नो  तर सं  थान सवेतेुन 
सेवािनवृ  त करणते यते आह.े सं  थान  यव  थापनाचे कामाच ेसोईचे  टीने व शासक य कारणा  तव डॉ किवता 
शंतन ु सरवार, िह  टोपॅथोलॉजी  ट, ी साईबाबा हॉि पटल यांचेकडे मुळ पदाच े काम कायम ठेवनु िसनीअर 
पॅथॉलॉजी  ट या पदाचा अित र  त कायभार िद. ३१/०५/२०१८ चे म  या  नो  तर पासनु पढुील आदेश होईपावेतो 
दणेेत येत आह.े  यांना िसनीअर पॅथॉलॉजी  ट या पदाच े ो  साहनपर भ  ता (इ  सटीव) दये होणार नाही. 
संबंधीतांनी सदर पदाचा चाज दवेाण-घेवाण क न चाजयादीची एक त इकडील कायालयाकडे सादर करावी. 
सदरचे आदेशामळेु सबंंधीतांची पदावनती / पदो  नती झाली आह े असे समजणते येऊ नये. सदर आदशेाची 
कायवाही ता  काळ करणते यावी." 

  उपरो  त आदेशानसुार डॉ किवता शंतन ुसरवार, िह  टोपॅथोलॉजी  ट यांनी िद. १९/०७/२०१८ रोजीच े
अजा  वये व र  ठ शरीर िवकृती शा  ञ  या पदाचे अितरी  त कामकाज संभाळत अस  यान ेया पदाचा ो  साहन 
भ  ता िमळणचेी मागणी केली होती. सदर अजास अनसु न िद. २३/०८/२०१८ रोजी िटपणी सादर केली होती. 
 यावर त  कालीन उपिज  हािधकारी यांनी, व र  ठ पदाचे Incentive िमळणार नाही, या अटी  या अधीन राहन 
ीमती सरवर यांना अित र  त कायभार दे  यात आला आह.े  यामळेु Incentive देय नाही, असे मत आह.े असे 

िनदश िदले होते. सदर िनदशास त  कालीन मु  य कायकारी अिधकारी यांनी मंजुरी िदली आह.े डॉ सरवार ा 
 यांचे अजावर केले  या कायवाहीची िवचारणा करीत अस  याने िद. २१/०९/२०१८ रोजीचे मंजरु िटपणीस 

अनसु न डॉ सरवार यांचा अज नि तबंद केलेबाबत  यांना िद. २६/१०/२०१८ रोजीचे पञा  वये कळिवलेल े
आह.े 

  डॉ सरवार या त  वै क य अिधकारी असनु  यांची शै िणक पाञता एम.डी. पॅथोलॉजी असनु  यांची  
िह  टोपॅथोलॉजीस ्ट या पदावर नमेणकू असनु  यांना वरी  ठ पॅथॉलॉजी  ट या पदाचा ता  परु  या  व पात पढुील 
आदशे होईपावेतो अितरी  त कायभार देणते आलेला आह.े 

 आता डॉ सरवार यांनी िद. ०१/०५/२०१९ (  य ात ा  त िद. ०३/०७/२०१९) रोजीचे अजा  वय ेखालील माण े
मागणी केली आह.े 

मी िद. ०१/०९/२०१५ पासनु सं  थान  या साईबाबा हॉिसपटल म  य ेकायम कमचारी कायरत आह.े मी 
माझ े मळु पद िह  टोपॅथोलॉिज  ट ाचा भार सांभाळुन िद. ०१/०६/२०१८ पासनु भारी पद िसिनअर 
पॅथोलॉिज  ट या पदाचा अित र  त कायभारही सांभाळत आह.े माझ ेमळुपदाला इं  सटी  हज मा  यता नसनू माझ े

भारी पदाला इं  सिट  हज मा  यता अस  याकारणाने भारी पदाचे इं  सेिट  हज मला दे  यात याव ेही िवनंती ते पद 
धारण के  या  या िदनांकापासनु  हणजेच ०१ जून २०१८ पासनु िमळाव.े  सं  थानचे सभा  ११/२०१७ िवषय न ं
२२ मधील ो  साहन भ  ता िनयमावली मु ा  १५ नसुार केवळ शासक य पदातील अिधका-यांना 
(व.ैसंचालक, व.ैउपसंचालक, व.ैअिध क) भारी पदाचा इं  सिट  हज िमळु शकतो  यां  या मळु पदाला 
इं  सिट  हज िमळत असले तरी सु  दा माञ मा या मळुपदाला इं  सटी  हज नसतानाही मा या भारी पदाचा 
इं  सिट  हज मला िमळत नाहीय.े  यासंबंधी मी यापुव  दोनदा अज केलेला आह.े  यामळेु सं  थान िनयमावलीत 
बदल क न केवळ शासक य पदांतील अिधका-यांना भारी पदाचे इं  सिट  हज दये असनु शकतो याऐवजी 

शासक य तसचे वै क य अिधका-यांना ते सांभाळत असणा-या भारी पदाचा इं  सिट  ह दये अस ुशकतो असा 
िनयम कर  यात यावा ही न  िवनंती. 

िवभागाचे  प  ट अिभ ाय- 
१.  मा  यव  थापन सिमती िद. ०८/०३/२००९ रोजीच े सभेतील िनणय  १९६ नसुार, साईबाबा 
हॉि पटलमधील त  वै क य अिधका-यांना ो  साहन भ  ता दे  यात येत आह.े सदर िनणयाम  य े अित र  त /  

भारी पदावर काम करणा-या वै क य अिधका-यांना ो  साहन भ  ता देणबेाबत तरतुद नाही. 
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२.  मा  यव  थापन सिमती िद. २२/०८/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय  ५२५ नसुार, साईबाबा व 
साईनाथ  णालयाकडील वै क य अिधकारी अित र  त / भारी शासक य पदांवर कायरत आहते व  यां  या 
मळू पदाला ो  साहन भ  ता लाग ूअसेल तर कोण  याही एकाच पदाचा (मळु िकंवा भारी / अित र  त) ो  साहन 
भ  ता दणेेत येत असनु कोण  याही एकाच पदाचा ो  साहन भ  ता लाग ू करणचेा संपणु अिधकार मा मु  य 
कायकारी अिधकारी यानंा देणते आलेला आह.े सदर िनणयाम  य े अित र  त / भारी पदावर काम करणा-या 
वै क य अिधका-यांना ो  साहन भ  ता देणबेाबत तरतुद नाही. 
३.  डॉ अशोक अनंत  यायाधीश, िसनीअर पॅथोलॉजी  ट स  या सेवािनवृ  त यांना िद. ०८/०३/२००९ 
रोजीच ेसभेतील िनणय  १९६ नसुार ो  साहन भ  ता दणेते येत होता. डॉ  यायाधीश ह ेसेवािनवृ  त झालेनतंर 
 यांचे पदाचा अितरी  त कायभार डॉ. किवता सरवार यांचेकडे िद. ३१/०५/२०१८ म  या  नो  तर पासनू दणेेत 

आलेला आह.े माञ िद. ०८/०३/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय  १९६ म  य ेअित र  त /  भारी पदावर काम 
करणा-या वै क य अिधका-यांना ो  साहन भ  ता दणेबेाबत तरतुद नस  यान े डॉ सरवार यांना िसनीअर 
पॅथोलॉजी  ट या पदाचा ो  साहन भ  ता देणते आललेा नाही. 

तरी, डॉ किवता शतंन ुसरवार, िह  टोपॅथोलॉजी, ी साईबाबा हॉ  पीटल यांचा भारी पदाचा ो  साहन 
भ  ता ते पद धारण के  या  या िदनांकापासनु िमळणबेाबत  या िद. ०१/०५/२०१९ रोजीचे अजावर िनणय होणसे 
िवनंती. 

  िनणया  तव सादर. 
िनणय .४०१ यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ.किवता शंतन ु सरवार, िह  टोपॅथोलॉजी, ी साईबाबा हॉ  पीटल यांना भारी 

िसनीअर पॅथोलॉजी  ट पदाचा ो  साहन भ  ता िद.०१/०६/२०१८ पासनू पढुील आदशे होईपयत दे यास मा यता 
दे यात आली.                                                                              

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२० ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  र पेढीम य े जुन-२०१९ मिह यात वै िकय िबलात दे यात आलेली 

सवलत  र कम .९८,११,५४८/-ची न द घऊेन खचास मा यता िमळणबेाबत.   
ताव-  ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या सबंंिधत 

मा.  य.स.िनणय .५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार 
उप.वै.सचंालक/व.ैसंचालक यांना दे  यात आललेे आहते  यांचे गरै हजेरीत वै. शासक/जनसपंक अिधकारी यांना 
अिधकार सपुतु कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात यतेे.  

सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक कागदप ांसह सवलत मंजरुी 
करीता  तावीत करतात.अशा कारे हॉि पटलम  य े वै िकय िबलात सवलत दे  याकरीता स ्वतं  िवभाग 
कायरत आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात आले  या वै िकय सवलतीस 
मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात येऊन आिथक वषा  या शेवटी एकि त अहवाल मा.  य.स.च ेसभ े
समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा असे ठरले आह.े माह ेस  टबर २०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय 
सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर 
कर  यास शरेा िदला आह.े  या माण ेमाह ेजुन२०१९ म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण १५,३०१ व 
१,०६० आयपीडी  णांपैक  ३,४१७ओपीडी व ५४७ आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण                             
.९२,१७,२९८/- इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै क य 

िबलात सवलत दे  या सबंंधीत मा.  य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत झाला आह,े 
जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सले 
आजारा  या  णांना मोफत र  त देणबेाबत िटपणी माण े एकुण ३९७  णाना र  कम .५,९४,२५०/- इतक  
मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतचे िववरण खालील माण-े 
(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ 
गरीब/दा र य रेषेखालील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

१७६ १९,९८,९६६/- - १९,९८,९६६/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील ३७० ३२,९०,९०४/- १४,६०,३२२/- १८,३०,५८२/- 
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 णांना िदलेली सवलत र  कम 

३ 
सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

२ १,४००/- - १,४००/- 

४ 

कु ा, साप, माकड चावलेले  ण, साई 
भ  त, सा  वी क  या कुमारी, आ म, 
डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय 
पोशन आरेा  ययोजना इ. 

५९२ ४७,३६,५०७/- २८,०१,६१६/- १९,३४,८९१/- 

५ 
महा  मा फुले आरो  या योजना आरो  य 
योजना आयपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

२३० १,०७,८३,५५४/- ९२,२५,६३५/- १५,५७,९१९/- 

६ 
महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 

 णांना िदलेली सवलत 
२,५९४ १८,९३,५४०/- - १८,९३,५४०/- 

 एकुण ३,९६४ २,२७,०४,८७१/- १,३४,८७,५७३/- ९२,१७,२९८/- 
 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४४ ६०,६००/- - ६०,६००/- 
२ िहमोिफलीया १ ६००/- - ६००/- 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस १७ १४,४००/- - १४,४००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ५५ ६,६००/- - ६,६००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  १२८ २,९९,४५०/- - २,९९,४५०/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ८ ७,२००/- - ७,२००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ७ १४,८००/- - १४,८००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  १३७ १,९०,६००/- - १,९०,६००/- 
 एकुण ३९७ ५,९४,२५०/- - ५,९४,२५०/- 
                एकुण अ+ब ४,३६१ २,३२,९९,१२१/- १,३४,८७,५७३/- ९८,११,५४८/- 

 
 ताव- उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपढेीम  य े जनु  २०१९ म  य े

वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीन ेदे  यात आलेली सवलत र  कम .९८,११,५४८/- 
ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 

िनणय .४०२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य ेमाह ेजनु- २०१९ म  ये वै िकय 
िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे  यात आलेली सवलत र  कम .९८,११,५४८/-मा ची 
न द घे यात येऊन यास मा यता दे यात आली.                                                                             

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२१ ी साईनाथ णालयातील लॉ ी िवभागाकरीता लागणारी निवन मिशनरी खरेदीकामी मा यता िमळणबेाबत. 

ताव- अिधिनयम-२००४ मधील तरतूदः- कलम १७ (१) व १७ (२) (ण) मानवजातीच े क  याण करणा-या िकंवा 
मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल. 

 तािवकः- समाजातील सव  तरातील गरीब वृ  व गरज ू  णांना वै क य सवेा िमळावी या उ शेान े
ी साईबाबां  या िशकवणकु स अनसु न १९६४ साली ी साईनाथ  णालय सु  करणते आललेे आह.े या 
 णालयात  णां  या सेवेसाठी उ  तम पायाभतू सिुवधा उपल  ध क न िदले  या आहते. तेथ े येणा-या  यके 
 णास मोफत उपचार परुिवले जात अस  यामळेु गरीब व गरज ू  णांसाठी ी साईनाथ  णालय ह े५३ वषापासनू 

मोठे वरदान ठरले आह.े ी साईनाथ  णालयात स  या अलॅोपॅथी, होिमओपॅथी, व आयवुिदक अस े िविवध 
उपचार प  दतीने  णांना उपचार घे  याची सिुवधा उपल  ध आह.े  
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  ी साईनाथ  णालयाम  य ेिविवध वॉडम  य ेिविवध कारचे  ण उपचारासाठी दाखल होत असतात. 
ी साईनाथ  णालय ह ेधमादाय  णालय आह.े सदर  णालयाची दनंैिदन 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  केलेल े  णसवेेचे काय पढु े सु  ठेवनू,  याची  या  ती वाढिवणसेाठी िद. ०१/०१/२०१७ 

पासनू ी साईनाथ  णालयाम  य ेहोत असलेले वै क ि◌य उपचार सव  तरातील  णांना मोफत करणते आलेल े
असनू, सदर बाबत  णालयामाफत कायवाही चाल ू आह.े  यानसुार  णालयातील केसपपेर िवभागातून 
केसपेपरसाठी , १०/- इतके शु  क आका न  णांस मोफत आरो  य सेवा परुिवणते येतात.  णालय मोफत 
केलेमळेु दैनंिदन ओपीडीची सं  या ही १००० ते १२०० इतक  झालेली आह.े  यामळेु आयपीडी  णांच ्या 
सं  यमे  य ेमोठया माणाम  य ेवाढ झाललेी आह.े  णालयात असणारे बेड (३०० बेड) ह ेदेखील पणु मतेन े
भरलेले असतात. तसचे ी साईबाबा  णालयाची दखेील दनैंिदन ओपीडी ही साधारणपण े५०० ते ५५०  ण 
अशी आह.े व कायरत असणारे २५० बेड हे दखेील पणु मतेने भरलेले असतात.   

 याबाबतचा अहवाल खालील माण ेआह.े  
ी साईनाथ  णालयाकडील सन २०१६ ते नो  हबर २०१८ अखेर  ण सं  या- 

सन ओपीडी  ण आयपीडी  ण ऑपरेशन  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 

 
ी साईबाबा हॉ  पीटलकडील सन २०१६ ते नो  हबर २०१८ अखेर  ण सं  या- 

सन ओपीडी  ण आयपीडी  ण ऑपरेशन  ण 

जानेवारी ते िडसबर २०१६  २३२९९२ १२४०१ ९६१९ 

जानेवारी ते िडसबर  २०१७ १५९०४८ १३४६६ १०१५७ 

जानेवारी ते िडसबर २०१८ १७०२९३ १२४५३ ९७०३ 

एकुण ५६२३३३ ३८३२० २९४७९ 

 
दोनही  णालयामधील  णांचे कपडे धणुिेवषयी उपरो  त सदंभ . ०१ च ेमा.  यव  थापन सिमती सभा 

िद.२३ जुलै २००९ िवषय न.ं१२ िनणय .५१७ अ  वये रॅ  सन गारमट िल. बगॅलोर यां  या मिशनरी सं  थान  या 
लॉ  ीम  य ेअसनू  यांची िव नतंरची सेवा चांग  या दजाची आह.े िशवाय सदर मिशनरी  यव  थीत काम दते 
आह.े ते  हा  यांना परुवठा आदशे दे  यात यावा. व दोन वषाचा वारंटी कालावधी संपलेनतंर  यांचेकडे दरवष  
पये १० हजार माण ेसीएमसी करणते याव.े अस ेठरल.े  

 यानषुगंाने िद.२३/१०/२००९ साली रॅमसन फिनिशंग, बॅगलोर या कंपनीला .२१,१४,४५१.७५/- चा 
लॉ  ी मिशन परुवठा करणबेाबत आदशे देणते आला होता.  

 तावः-सदरचे लॉ  ी व बॉयलर मिशन  णालयाचे बायोमिेडकल िवभागामाफत िद.१०/०३/२०११ 
रोजी ी साईनाथ  णालयाम  य ेकाया  वीत करणते आले. तदनतंर िद.१०/०३/२०११ ते १०/०३/२०१३ अखेर 
दोन वषाचा वॉरंटी कालावधी िपरीयड कंपनीमाफत िदललेा होता.  

सदर लॉ  ी मिशन िवभागात कायान ्वीत झाललेी मिशनरी खालील माण-े 
अ.नं. कायरत मिशन कंपनीचे नांव 
०१ वॉिशंग मिशन ३० िक.लो. मॅ  

रामस  स गारम  टस ा.िल. 

०२ वॉिशंग मिशन ५० िक.लो. ॅम  
०३ वॉिशंग मिशन ५० िक.लो. ॅम  
०४ कलडर मिशन  
०५ ायर मिशन  
०६ हाय ो मिशन ३० िक.लो. ॅम  
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०७ हाय ो मिशन ३० िक.लो. ॅम  
०८ बॉयलर मिशन  मॅ  सीमा बॉयलर ा.िल. 

सन-२०११ पासनू सं  थानचे ी साईनाथ  णालयाम  य ेलॉ  ी िवभाग कायरत आहते. ी साईबाबा 
हॉ  पीटल व ी साईनाथ  णालयाकडे ज े  ण  णालयाम  य ेभरती होतात,  यांच ेिलनन धणेुकामी ी साईनाथ 

 णालयाच े लॉ  ी िवभागाकडे येतात. सदर िवभागाम  य े  णांचे कपडे धणु,े िपळण,े ेस करण,े यासाठी 
वेगवेगळया अ यावत मिशनरी उपल  ध आहते. सदर मिशनवर दोनही  णालयाचे कपडे धणेुकामी येतात.  

ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ  णालय िवभागांच ेलॉ  ी िवभागाकडून सन २०१६ -२०१७-
२०१८ अखरे धवुनू ेस केलेले कपडयांचा वािषक त  ता खालील माण-े 

सन   ी साईबाबा हॉ  पीटल िवभाग 
(धवुनू घेतललेे नग ) 

ी साईनाथ  णालय िवभाग  
(धवुनू घेतललेे नग) 

२०१६ ०१,१२,००२ ०१,६१,१३३ 
२०१७ ०१,१९,४३१ ०१,६५,२३५ 
२०१८ ०१,१९,६२७ ०१,६१,३३० 
एकुण ०३,५१,०६० ०४,८७,६९८ 

  
परंत,ू २०११ पासनू सदर लॉ  ी मिशनच ेकायमच दु  ती व देखभाल आजअखेर चाल ूआह.े तसेच 

रॅमसन कंपनीन ेदखेील वेळोवेळी दु  ती व दखेभाल करीता मोफत सवेा िदललेी आह.े याबाबत खालील नमदू 
केले माण ेमिशनचा वारंवार होणा-या दु  ती व दखेभालीबाबतचा अहवाल व खच सोबत  या त   या माण-े 

अ.न.ं मिशन खच झाललेा खच, र  कम .प.ै 
०१ िद. ३०/०४/२०११ रोजी वॉिशंग मिशन केडाऊन  िद.२१/०१/२०१२ रोजी रल ेबदलला.     १,३९५/- 
०२ िद.१७/१२/२०११ रोजी कलडर मिशन केडाऊन  िद.८०/०६/२०१२ रोजी बे  ट बदलला.    ४,१०४/- 
०३ िद.२९/१२/२०११ रोजी बॉयलर मिशन केडाऊन िद.२०/११/२०१२ रोजी बे  ट बदलला.    ३,३००/- 
०४ िद.३०/०१/२०१२ रेाजी बॉयलर मिशन केडाऊन बॉयलर मिशन दखेभाल व दु  ती खच     २०,०००/- 
०५ िद.१७/०२/२०१२ रोजी लहान वॉिशंग मिशन केडाऊन िद.०६/१२/२०१३ रोजी  टीम वॉल चज   ४,०५०/- 
०६ िद.०६/०४/२०१२ रोजी बॉयलर ो  लमे  िद.१८/०४/२०१४ रोजी बे  ट बदलला.    ३,६०२/- 
०७ िद.१२/०५/२०१२ रोजी वॉिशगं मिशन बे  ट केडाऊन -- 
०८ िद.०७/०६/२०१२ रोजी ायर मिशन केडाऊन -- 
०९ िद.२३/१०/२०१२ रोजी केडाऊन, एसटीपी मोटार 

ो  लमे. 
-- 

१० िद.२९/०४/२०१३ रोजी बे  ट ो  लमे, िडझले पंप, 
 व कलडर मिशन व वॉल केडाऊन 

-- 

११ िद.११/०३/२०१४ रोजी वॉिशंग मिशन केडाऊन ४,०००/- 
१२ िद.२०/०६/२०१४ रोजी बॉयलर केडाऊन ७५,३८३/- 
१३ िद.०१/०४/२०१४ ते ३१/०३/२०१५ सीएमसी.  ७१,७७७/- 
१४ िद.०१/०४/२०१३ ते ३१/०३/२०१४ सीएमसी.  १०,०००/- 
१५ िद.२५/०३/२०१४ रोजी बॉयलर मिशन केडाऊन  २४,१५७/- 
१६ िद.११/११/२०१४ रोजी बॉयलर मिशन केडाऊन  ६६,३८७/- 
१७ िद.०१/०४/२०१५ ते ३१/०३/२०१६ 

मोफत दु  ती व दखेभाल खच  
-- 

१८ िद. ०१/०४/२०१६ त े३१/०३/२०१७ 
मोफत दु  ती व दखेभाल खच  

-- 

१९ िद.०१/०४/२०१७ ते ३०/०३/२०१८ 
दु  ती व दखेभाल खच  

३८,००९/- 

२० िद.०१/०४/२०१८ ते ३०/१२/२०१८दु  ती व 
 दखेभाल खच  

२४,००२/- 

 एकुण खच ३,५०,१६६/- 
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याच दर  यान िद.२४/११/२०१४ रोजीचे मंजूर  तावानसुार सदर  या लॉ  ी िवभागाचे दु  ती व 
दखेभालीचे कामकाज मेकॅिनकल िवभागाकडे वग करणते आले आह.े  

स ि थतीला उपरो  त मिशनचा आढावा घतेलेनतंर अस ेिनदशनास आले क  वारंवार होत असलेला 
ेकडाऊन व िबघाडामळेु दनंैिदन कामकाजाम  य े अडथळा िनमाण होत आह.े प रणामी ी साईबाबा व ी 

साईनाथ  णालयाम  य े अडॅमीट असले  या  णांना  व  छ कपडे िमळणसे िवलंब होतो.  यामळेु पेशंट व 
 णांकडून त ार ये  याची श  यता नाकारता येत नाही.  

याबाबत सन २०१६-२०१७ या वषात लॉ  ी िवभागाचा कायम व कं ाटी कामगार वेतन खच, 
दखेभाल व दु  ती, िवजबील, घसारा, मभाडे (संभा  य) इ  यादी वषािनहाय याबाबतचा सिव  तर अहवाल 
खालील माण-े 

सन 
कायम कमचारी 
खच 

कं ाटी 
कमचारी खच 

देखभाल व 
दु  ती 

िव
ज 
बी
ल 

मिशनचे नांव व झालेला घसारा 
केिमकल 
+ िमठ  

म भाडे 
संभा  य 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ 

२०१६-
१७ 

१२,९६,०००/- २,४०,०००/- िनरंक  -- 

रॅमसन वॉिशंग मिशन,  मॉल(  ही) 
रॅमसन लॅट वक अयणव ए  सेस रज 
रॅमसन म ायर बीग व अससे रज रॅमसन 
पोटबल बॉयलर बीग व असेस रज रॅमसन 
वॉिशंग मिशन  मॉल व असेस रज 
रॅमसन हाय ो ए  ा  टर मेडी व असेस रज 

२५७९७.९६ 
५८६९७.५८ 
२९७११.१८ 
९७३९४.४५ 
६९८५७.४४ 
३५९४३.०७ 

४,३४,७७०/- -- 

२०१७-
१८ 

१२,९६,०००/- २,४०,०००/- ३८,००९/ -- 

रॅमसन वॉिशंग मिशन,  मॉल(  ही) 
रॅमसन लॅट वक अयणव ए  सेस रज 
रॅमसन म ायर बीग व असेस रज 
रॅमसन पोटबल बॉयलर बीग व अससे रज 
रॅमसन वॉिशंग मिशन  मॉल व असेस रज 
रॅमसन हाय ो ए  ा  टर मेडी व असेस रज 

१९३४८.४७ 
४४०२३.१९ 
२२२८३.३८ 
७३०४५.८४ 
५२३९३.०८ 
२६९५७.३० 

४,३४,७७०/- -- 

   
उपरो  त त   यामधील अ.नं.०५ (िवजबील) व अ.न.ं०९ ( मभाडे) याबाबत लॉ  ी िवभागाच े

िवजबील हे एकि त र  या  णालया  याच लाईट बील म  य े समािव  ट आह.े व सदरचा लॉ  ी िवभाग हा 
 णालयाच ेइमारतीम  यचे समािव  ट आह.े 

  तसेच ी साईनाथ  णालयातील ितस-या मज  याचे बांधकाम अिंतम ट   यात असनू काही िवभाग 
न  याने तसचे काही िवभागांच े  थलांतर करणते येणार आहते. न  यान ेसु  होणा-या िवभागाकरीता लागणारे िलनन 
ह ेदखेील धलुाई कामी देणते येणार असलेमळेु पवु  या कपडयां  या धलुाई सं  यमे  य ेवाढ होणार आह.े तसचे 
सदरचे  णालयातील कपडे बाहे रल लॉ  ीमधनू धवुनू घेणकेामी चौकशी केली असता, ी साईनाथ 

 णालयातील लॉ ीम  य े  णांचे अनेक कारचे कपडे धु  याचे काम चाल ूअसते, यात ामु  यान ेर  ताचे डाग, 
ऑपरेशन िथएटरमधील कपडे  यांचे डाग न िनघणारे असतात. अशा कपडयांची सं  या जा  त असते. अशा 

कारचे कपडे इतर लॉ  ीम  य ेधवूनू देण ेश  य नस  याचे परुवठा धारकानंी  य दश  सांिगतले आह.े याकरीता 
सदरच ेकपडे धु  यास  वतं  लॉ  ी यिुनट  णालयात असण ेगरजेच ेआह.े तसेच  णालया  या Maharashtra 
pollution Control Board, नतुनीकरण कामी  णालयातील सांडपा  यावर STP (Sewage Treatment 
Plant) व ETP Effiuent Treatment Plant ह े  लॉ  ट आव  यक असतात. या अनषंुगान े  णालयात STP 
Plant पवु पासनूच कायरत आह ेव स ि थतीला नवीन ETP Plant दखेील मॅकेिनकल िवभागाकडून नकुताच 
काया  वीत झालेला आह.े सदरचा  ETP Plant हा लॉ  ीचा वे  ट वॉटर (Waste Water) वरच बसिवलेला 
आह.े  

  मॅकेिनकल िवभागान े १३/०५/२०१९ रोजी लॉ  ी िवभागाकडील मिशनर ची  य  पहाणी केली 
असता, सदर मिशनर बाबत तांि क अहवाल इकडील कायालयाकडे िद.२१/०६/२०१९ रोजी सादर आह.े  
अ.नं. कायरत मिशनर चा तपिशल कंपनीचे नांव मेकॅिनकल िवभागाचा अिभ ाय 
०१ वॉिशंग मिशन ३० िकलो मॅ रामस  स गारम  ट ा.िल.  पेअरपाट अभावी बंद 
०२ वॉिशंग मिशन ५० िकलो मॅ रामस  स गारम  ट ा.िल.  पेअरपाट अभावी बंद 
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०३ वॉिशंग मिशन ५० िकलो मॅ रामस  स गारम  ट ा.िल. चालू ि थतीत आह.े 
०४ कॅलडर मिशन रामस  स गारम  ट ा.िल. चालू ि थतीत आह.े 
०५ ायर मिशन रामस  स गारम  ट ा.िल. चालू ि थतीत आह.े 
०६ हाय ो मिशन ३० िकलो मॅ रामस  स गारम  ट ा.िल.  पेअरपाट अभावी बंद 
०७ हाय ो मिशन ३० िकलो मॅ  रामस  स गारम  ट ा.िल. चालू ि थतीत आह.े 
०८  टीम बॉयलर  मि झमो बॉयलर ा.िल.  पेअरपाट अभावी बंद 

  
उपरो  त एक ते आठ मिशन खरेदीकामी अदंाजे र  कम पय-े४०,००,०००/-+ जी.एस.टी (अ री . 

चाळीस लाख+जी.एस.टी) एवढ खच अपेि त अस  याचे कळिवणते आलेले आह.े  
िवभागाचा  प  ठ अिभ ायः- उपरो  त माण े वारंवार होणा-या मिशनचा ेकडाऊन व दु  ती व 

दखेभालीचा झाललेा खच तसेच मिशनची घसारा िकंमतीचा िवचार के  यास स ि थतीला लॉ  ी िवभागाकडील 
सव मिशनरी बदलनू अ ायावत नवीन मिशन खरेदी करण े गरजचेे असनू  यासाठी अदंाजे ४०,००,०००/-+ 
जी.एस.टी. (चाळीस लाख पये) इतका खच अपे ीत आह.े  

   तरी उपरो  त सव गो  टीचा िवचार करता, ी साईनाथ  णालयाकडील लॉ ी िवभागातील सव 
मिशनरी बदलून नवीन मिशन खरेदी करणकेामीचा  तावास व अपेि त खचास तसचे पढुील खरेदी या 
मेकॅिनकल िवभागामाफत होणसे मा  यता असावी. 

िनणय .४०३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयाकडील लॉ ी िवभागातील सव जुनी मिशनरी बदलून निवन 
मिशनरी खरेदी करणकेामी मॅकेिनकल िवभागामाफत िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी 
येणा या अदंाजे र कम .४०,००,०००/-+ जी.एस.टी.चे खचास मा यता दे यात आली.                                                                             

(कायवाही- ी साईनाथ णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यानंतर मा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळे या िवषयावर चचा सु  कर यात आली. 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०१ िद.२३.०७.२०१९ रोजी िशड  येथ ेझाले या थािनक उपसिमती सभेच ेइितवृ  वाचुन कायम करण.े 
िनणय .४०४  िदनांक २३.०७.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभते परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, या इितवृ  तातील खालील िशफारश ना 
पु  टी दे  यात आली. 

१ सं थानच ेिविवध िवभागासाठी झेरॉ स पेपर खरेदीकामी ई-िनिवदते ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
 सं  थानचे िविवध िवभागासाठी लागणा  या झेरॉ स पपेर खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात 

आली होती.  
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तचुा तपिशल सं थानचे िविवध िवभागासाठी झेरॉ स पेपर खरेदी 
०२ मागणी झेरॉ स पेपर  
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. १४.०६.२०१९ ते िद. २७.०६.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसूचने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व ०४ 
िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे    

०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले? ०४ ईमेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – १४.०६.२०१९  

टेि नकल बीड – ०३.०७.२०१९ 
कमिशयल बीड – ११.०७.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०७ (सात) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०६ (सहा) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. नमनेु मागिवलेले नाहीत.     
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका ? ०२ िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम  भरलेली आह.े   तर ०५ 

िनिवदाधारकांना MSME अंतगत सुट आह.े  
११ जर नमनेु िदले नाही, तर का ? --- 
१२ 
 

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –                                                                Rate Per Packet  in Rs 
Sl. Description of Item(s)/ Supplier Name झेरॉ  स पेपर झेरॉ  स पेपर  टटमट 
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No िलगल 
१३x८ (F/S) 

छोटे-११x८  
(A4) 

साईज झेरॉ  स 
पेपर- (A3) 

01 Mital Stationery and Printers, Mumbai 237.41 197.74 375.20 
02 LAXMI MARKETING, Nasik 241.49 202.49 259.49 
03 OM SAI ENTERPRISES, Mumbai 239.89 201.07 402.86 
04 P P BAFNA VENTURES PRIVATE LIMITED, 

Aurangabad 
242.33 201.96 395.50 

05 SHRI KRISHNA SALES CORPORATION, 
Ahmednagar 

246 207 525 

06 Poona envelope mfg company, Pune 269 222 400 
 

१३ यापवु  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – मागील २०१८-१९ मधील परुवठादार म.े ीनाथ जनरल टोअस, 
अहमदनगर यांनी परुवठा केलेला नस यामळेु यांची सुर ा अनामत र कम ज  कर यात आलेली असनु म.े ीनाथ जनरल 
टोअस, अहमदनगर यांना ०३ वषासाठी काळया यादीत समािव  केले आह.े   

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -  --- 
१५ स  याची िश  लक ि थती --- 
१६ मागील खरेदी दर  
१७ मागील परुवठादार म.े ीनाथ जनरल टोअस, अहमदनगर 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केलेले दर वरील अ.नं १२ म ये नमदु केले आहते.  
१९ स  याचे युनतम िनिवदाकाराचे नाव म.े िमतल टेशनरी & ि ंटस, मुंबई आिण  

म.े ल मी माकट ग, नािसक    

२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -कर  यात 
आला आह ेका ?  

होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 
आला अस  यास उपि थतांची नाव.े 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा. उप मु य कायकारी अिधकारी, 
मा.मु  यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ मागील खरेदी                  स  याचे ा  त दर                      फरक                  % ने कमी/जा  त 
----                                   ---                                      ----                              ---- 

 
२३. संि  टीप ( ताव) –सं  थानच े िविवध िवभागासाठी झेरॉ स पेपर खरेदीकामी ऑनलाईन ई-

िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती. याची मदुत िद. २७.०६.२०१९ रोजी संपलेली होती. या ई- िनिवदते 
०७ िनिवदाकारांनी भाग घतेला होता.  िद. ०३.०७.२०१९ रोजी या िनिवदचेे तांि क बीड उघड यात आले 
आहते. तसेच तांि क िनिवदमे  य ेपा  ठरले  या ०६ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. ११.०७.२०१९ 
रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभेत उघड  यात आ  या आहते.  याम य ेम.े िमतल टेशनरी & ि ंटस, मुंबई यांचे दर 
A4 आिण Legal (F/S) झरेॉ स पपेरसाठी तर म.े ल मी माकट ग, नािसक यांचे टेटमट साईज झेरॉ स 
पेपरसाठी  itemwise यनुतम आहेत.    

  तरी सं  थानचे िविवध िवभागासाठी झेरॉ स पेपर खरेदीसाठी  यनुतम िनिवदाधारक म.े िमतल टेशनरी 
& ि ंटस, मुंबई आिण म.े ल मी माकट ग, नािसक यांचेशी यांनी िनिवदते िदले  या यनुतम दरांबाबत चचा 
वाटाघाटी होऊन सदरचा िवषय मा. थािनक उपसिमतीच ेसभेत िनणयाथ सादर.   

   यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच े िविवध िवभागासाठी झेरॉ स पेपर खरेदी करणकेामी 
राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक म.ेिमतल टेशनरी ॲ ड ि ंटस, मुबंई आिण 
म.ेल मी माकट ग,नािशक यांच े खालील माण े िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदेश दे यात 
यावा,अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

म.े िमतल टेशनरी & ि ंटस, मुंबई 
Sr. 
No 

Description of Item(s) Qty.  In  
Packets. 

िनिवदतेील 
L1 दर पय े

ती पॅकेटस 
1.00 झेरॉ  स पेपर िलगल-१३x८ F/S)- कंपनी-ज.ेके/रजत/  पॅ  ो/त  सम 

८० जीएसएम,  (५०० शीट्स=१ पॅकेट)  
4000 237.41 
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2.00 झेरॉ  स पेपर छोटे-११x८ (A4)- कंपनी-ज.ेके/रजत/  पॅ  ो/त  सम 
८० जीएसएम,   (५०० शीट्स=१ पॅकेट) 

5000 197.74 

 
म.े ल मी माकट ग, नािसक 

Sr. 
No 

Description of Item(s) Qty  In  
Packets. 

िनिवदतेील 
L1 दर पय े

ती पॅकेटस 
3.00  टटमट साईज झरेॉ  स पेपर- (A3)- कंपनी-ज.ेके/रजत/  पॅ  ो/त  सम 

८० जीएसएम,  (५०० शीट्स=१ पॅकेट) 
40.00 259.49 

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

२ सादालय िवभागासाठी खा तेल खरेदीकामी फेर ई-िनिवदते ा  यनु म दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
  सं  थानचे सादालय िवभागासाठी खादयतेल खरेदीकामी ऑनलाईन फेर ई-िनिवदा ि या 

राबिव  यात आली होती.  
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल खादयतेल खरेदी 
०२ मागणी खादयतेल 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. १९.०६.२०१९ ते िद. ०१.०७.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व 
१५िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले?  १५ ई-मले आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – १९.०६.२०१९  

टेि नकल बीड – ११.०७.२०१९ 
कमिशयल बीड – १८.०७.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ४ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ४ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय.  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
होय 

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? --- 
१२ 
 

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 
Period of July-2019 to September-2019 
Sr. 
No 

Description of 
Work / Item(s) 

No.of 
Qty 

Units jaihind 
kirana stores 

M/S 
PRAMOD 
SUPPLIER
S 

Ramnath 
Jagannath and 
company 

Kailas Food 
And Kirana 
General 
Stores 

        Rate Rate Rate Rate 

1 Edible Oil      
(Khadya Tel)   
Sunflower, 
Refined, 
Agmark/FSSAI, 
New 15Kg.Tin  

750.50 
Quinta
l 

9286.00 9481.50 9590.00 9150.00 

Period of October-2019 to December-2019 
Sr. 
No 

Description of 
Work / Item(s) 

No.of 
Qty 

Units jaihind 
kirana 
stores 

M/S 
PRAMOD 
SUPPLIERS 

Ramnath 
Jagannath 
and 
company 

Kailas Food 
And Kirana 
General 
Stores 

        Rate Rate Rate Rate 
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1 Edible Oil      
(Khadya Tel)   
Sunflower, 
Refined, 
Agmark/FSSAI, 
New 15Kg. Tin  

750.50 Quintal 9389.00 9544.50 9590.00 9190.00 

Period of January-2020 to March-2020 
Sr 
No 

Description of 
Work / Item(s) 

No.of 
Qty 

Units jaihind 
kirana 
stores 

M/S 
PRAMOD 
SUPPLIERS 

Ramnath 
Jagannath 
and 
company 

Kailas Food 
And Kirana 
General 
Stores 

        Rate Rate Rate Rate 

1 Edible Oil      
(Khadya Tel)   
Sunflower, Refined, 
Agmark / FSSAI,       
New 15Kg.Tin  

750.50 Quintal 9432.00 9744.00 9930.00 9250.00 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
मागील वष चे दर- 

अ.नं कालावधी दर 
१ एि ल ते जनू १८ ८,८७५ 
२ जुलै ते स  टबर १८ ८,८७५ 
३ ऑ  टोबर ते िडसबर १८ ८,८७५ 
४ जानेवारी ते माच १९ ८,८७५ 

               या वष  थम िनिवदते आलेले दर- 
अ.नं कालावधी दर 
१ एि ल ते जनू १९  ८,८६५ 
२ जुलै ते स  टबर १९ ८,८६५ 
३ ऑ  टोबर ते िडसबर १९  ८,८७५ 
४ जानेवारी ते माच २० ८,८७५ 

 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -  --- 
१५ स  याची िश  लक ि थती --- 
१६ मागील खरेदी दर वरील अ.न ं१३ म ये नमदु केले आहते.  
१७ मागील परुवठादार म.ेकैलास फुड अॅ  ड िकराणा जनरल  टोअस, सातारा 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव म.ेकैलास फुड अॅ  ड िकराणा जनरल  टोअस, सातारा 

२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -
कर  यात आला आह ेका ?  

होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नाव.े 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा. 
उपकायकारी अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ मागील खरेदी                  स  याचे ा  त दर                         फरक                  % ने कमी/जा  त 
 ----                                   ---                                  ----                              ---- 

२३. संि  टीप ( ताव)– सं  थानच े सादालय िवभागासाठी खादयतेल खरेदीकामी सदर फेर ई-
िनिवदा राबिव यात आलेली असनु या ई-िनिवदेम  य े०४ िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता.  याकामी तांि क 
िनिवदमे  य े४ ही िनिवदाधारक पा  ठरले होते. तसेच नमनेु िनवडीम  य े०४ िनिवदाधारक पा  ठरले आहते. सदर 
पा  ०४ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद.१८.०७.२०१९ रोजी उघड  यात आ  या आहते. याम  य े
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म.ेकैलास फुड अॅ  ड िकराणा जनरल  टोअस, सातारा  िनिवदाधारक यांच े यनुतम दर वर सादर केले या 
त याम ये अधोरेिखत केले माण े  यनुतम आहते.   

  तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.ेकैलास फुड अॅ  ड िकराणा जनरल  टोअस, सातारा  यांचशेी िनिवदेत 
िदले  या  यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी  सदरचा िवषय मा. उपसिमतीचे सभेत 
िनणयाथ सादर. 

  तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक म.ेकैलास फुड 
अॅ  ड िकराणा जनरल  टोअस, सातारा ह े आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होत.े 
उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, सादालय िवभागासाठी खा तेल खरेदीकामी राबिव यात आले या      
ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे.कैलास फुड अॅ  ड िकराणा जनरल  टोअस, सातारा यांच ेखालील 

माण ेिन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली. 

            Kailas Food and Kirana General Stores, Satara 
Supply Period- July to September-2019 
Sr. 
No 

Description No.of 
Qty 

Units L1 Rate in 
 Tender Rs 

1 Edible Oil  (Khadya Tel)   
Sunflower, Refined, Agmark / 
FSSAI, New 15Kg.Tin 

750.50 Quintal 9,150.00 

 
Supply Period- Octomber to December-2019 
Sr. 
No 

Description No.of 
Qty 

Units L1 Rate in 
 Tender Rs 

1 Edible Oil  (Khadya Tel)   
Sunflower, Refined, Agmark / 
FSSAI, New 15Kg.Tin 

750.50 Quintal 9,190.00 

 
Supply Period- January to March-2020 
Sr. 
No 

Description No.of 
Qty 

Units L1 Rate in 
 Tender Rs 

1 Edible Oil  (Khadya Tel)   
Sunflower, Refined, Agmark / 
FSSAI, New 15Kg.Tin 

750.50 Quintal 9,250.00 

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

३ सादालय िवभागासाठी प ावळ खरेदीकामी फेर ई-िनिवदते ा  यनु म दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
 सं  थानचे सादालय िवभागासाठी प ावळ खरेदीकामी ऑनलाईन फेर ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली 

होती.  
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल प ावळ खरेदी 
०२ मागणी प ावळ 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. १४.०६.२०१९ ते िद. २७.०६.२०१९ 

थम मदुतवाढ िद.०५.०७.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व ६ 
िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? ६ ई-मेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – १४.०६.२०१९  
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टेि नकल बीड – ११.०७.२०१९ 
कमिशयल बीड – १८.०७.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ५ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ३ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय.  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
५ पैक  २ िनिवदाधारकांनी बयाणा र  कम भरलेली आह ेतर ३ 
िनिवदाधारकांना MSME अतंगत सटु होती. 

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? --- 
१२ 
 

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 
Sr. 
No 

Description of Work / Item(s) No.of  
Qty 

Units SAMADHAN 
RAJARAM 
CHAVAN 

Ganesha 
Packaging 

SAI PLASTO 
INDUSTRIES 

1 Plain disposable leaf plates 
(Patraval Plain) Cutting, Kacchi 
Badam 

12000 Nos. 1.20 1.00 1.00 

2 Leaf Patraval- Four Block,      १४ 
इचं, पळसा  या अथवा त  सम पानापासून 
बनिवलेली पयावरण परुक प ावळी सपोट 
पेपर- 80 GSM पॉली पेपर- पयावरण 
परुक/िवघटण होणारा 
(To be supplied as per Schedule 
given in Tender documents.) 

2500000 Nos. 2.05 1.85 1.96 

 

१३ यापवु  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – थम खरेदी 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -  --- 
१५ स  याची िश  लक ि थती --- 
१६ मागील खरेदी दर थम खरेदी 
१७ मागील परुवठादार ----- 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केलेले दर वरील अ.नं १२ म ये नमदु केले आहते.  
१९ स  याचे युनतम िनिवदाकाराचे नाव म.ेगणेशा पॅकेज ग, िस  नर व म.े साई  ला  टो इडं  ीज, संगमनेर 

२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -
कर  यात आला आह ेका ?  

होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नावे. 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा. उपकायकारी 
अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, 

.अिध क, खरेदी 
२२ मागील खरेदी                  स  याचे ा  त दर                         फरक                  % ने कमी/जा  त 

 ----                                   ---                                  ----                              ---- 
 

२३. संि  टीप ( ताव) - सं  थानच े सादालय िवभागासाठी  लेन व चार क   यांची प ावळ 
खरेदीकामी ई-िनिवदा राबिव यात आलेली असनु या ई-िनिवदेम  य े ०५ िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. 
याकामी तांि क िनिवदमे  य े३ िनिवदाधारक पा  ठरल ेहोते. सदर पा  ०३ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा 
िद.१८.०७.२०१९ रोजी उघड  यात आ  या आहते. याम  य े  लने प ावळसाठी म.ेगणशेा पॅकेज ग, िस  नर व म.े 
साई  ला  टो इडं  ीज, संगमनरे यांचे दर सादर केले या त याम ये अधोरेिखत केले माण े  यनुतम व समान 
आहते.  तर प ावळ चार क   यांसाठी म.ेगणशेा पॅकेज ग, िस  नर याचंे दर  यनुतम आहते. 

  तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.ेगणशेा पॅकेज ग, िस  नर व म.े साई  ला  टो इडं  ीज, संगमनेर यांचशेी 
िनिवदते िदले  या  यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी  सदरचा िवषय मा. उपसिमतीच े
सभेत िनणयाथ सादर. 
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  तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे.गणशेा पॅकेज ग, 
िस  नर ह े आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली. तर मे. साई  ला  टो इडं  ीज, 
संगमनेर ह ेचचसाठी अनपुि थत होते. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, सादालय िवभागासाठी प ावळ खरेदीकामी राबिव यात आले या ई-
िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक  मे.गणशेा पकेॅज ग, िस  नर व मे. साई  ला  टो इडं  ीज, संगमनेर यांच े
खालील माण े िन नतम दर ि वकारण े येऊन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, तसेच Plain disposable 
leaf plates (Patraval Plain) Cutting, Kacchi Badam यासाठी मे.गणशेा पॅकेज ग, िस  नर व म.े साई 
 ला  टो इडं  ीज, संगमनेर यांच े दर समान अस यान े यांना िवभागनु परुवठा आदेश दे यात यावा, अशी या 

उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 
Ganesha Packaging, Sinnar 

Supply Period July 19 to March-2020 
Sr. 
No 

Description 
No.of  
Qty 

Units 
L1 Rate in 
 Tender Rs 

1 Plain disposable leaf plates ( Patraval 
plain) Kacchi Badam 

6,000 Nos 1.00 

2 Leaf Patraval - Four Block, 14 इचं पळसा या 
अथवा त सम पानापासनू बनवलेली पयावरण परुक 
प ावळी सपोटपेपर- ८०जी.एस.एम पॉलीपपेर 
पयावरण परुक/ िवघटण होणारा ( To be supplied 
as per Schedule given in Tender 
documents. 

25,00,000 Nos 1.85 

 
SAI PLASTO INDUSTRIES, SANGAMNER 

Supply Period July 19 to March-2020 
Sr. 
No 

Description No.of Qty Units 
L1 Rate in 
 Tender Rs 

1 Plain disposable leaf plates ( Patraval plain) 
Kacchi Badam 

6,000.00 Nos 1.00 

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

४ सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन िवभागासाठी हरबरा डाळ खरेदीकामी नमनेु िनवडले या िनिवदाधारकातुन ा  
झाले या यनु म दराबाबत िनणय होणेबाबत. 

सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती िवभागांसाठी हरबराडाळ खरेदीकामी ऑनलाईन फेर ई-िनिवदा 
ि या राबिव  यात आली होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तचुा तपिशल हरबरा डाळ खरेदी 
०२ मागणी हरबराडाळ 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. १९.०६.२०१९ ते िद. ०१.०७.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी 

कशी पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व १५ 
िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवल?े  १५ ईमेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालचेी िदनांक व वेळ िदनांक – १९.०६.२०१९  

टेि नकल बीड – ११.०७.२०१९ 
कमिशयल बीड – १८.०७.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकाराचंी सं या ८ 
०८ पा  िनिवदाकाराचंी सं या ८ 
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०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. होय.  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली 

आह ेका ? 
८ पकै  ७ िनिवदाधारकांनी बयाणा र  कम भरललेी आह े तर १ 
िनिवदाधारकाला MSME अतंगत सटु होती. 

११ जर नमनेु िदल ेनाही, तर का ? --- 
१२ 
 

िनिवदाकारांनी सादर केलले ेदर – 
July-2019 to September-2019 
Sr. 
No 

Description of 
Work / Item(s) 

No.of 
Qty 

Units jaihind 
kirana 
stores 

M/S Santosh 
Trading 
Company 

M/S 
PRAMOD 
SUPPLIERS 

S S T 
Udyog 

        Rate Rate Rate Rate 
1 
 

Split gram 
(Harbaradal) 
UnPolished, Dry, 
Stoneless 

1900 
 

Quinta
l 

5648 5771 5490 7700 

Octomber-2019 to December-2019 
Sr. 
No 

Description of 
Work / Item(s) 

No.of 
Qty 

Units jaihind 
Kirana 
stores 

M/S Santosh 
Trading 
Company 

M/S 
PRAMOD 
SUPPLIER
S 

S S T 
Udyog 

        Rate Rate Rate Rate 
1 Split gram 

(Harbaradal) 
UnPolished, Dry, 
Stoneless 

1900 Quintal 

5888 5991 5780 7700 

January 2020 to March 2020 
Sr.
No 

Description of 
Work / Item(s) 

No.of 
Qty 

Units jaihind 
kirana 
stores 

M/S Santosh 
Trading 
Company 

M/S 
PRAMOD 
SUPPLIERS 

S S T 
Udyog 

    Rate Rate Rate Rate 
1 Split gram 

(Harbaradal) 
UnPolished, 
Dry, Stoneless 

1900 
 

Quint
al 

5827 6200 5870 7700 

 

१३ यापवु  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – मागील वष चे दर- 
अ.न ं कालावधी दर 
१ एि ल ते जनू १८ ४,८९९ 
२ जलैु ते स  टबर १८ ४,९२५ 
३ ऑ  टोबर ते िडसबर १८ ५,१८५ 
४ जानेवारी त ेमाच १९ ५,०४१ 

या वष  थम िनिवदते आलले ेदर- 
अ.न ं कालावधी दर 
१ एि ल ते जनू १९  ५,३५० 
२ जलैु ते स  टबर १९ ५,४०० 
३ ऑ  टोबर ते िडसबर १९  ५,५०० 
४ जानेवारी त ेमाच २० ५,३७५ 

 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -  --- 
१५ स  याची िश  लक ि थती --- 
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१६ मागील खरेदी दर वरील अ.नं १३ म ये नमदु केल ेआहते.  
१७ मागील परुवठादार िहरालाल चु  नीलाल भरािडया, नांदडे व रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड 

कंपनी, नािशक 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकारान ेसादर केलले ेदर वरील अ.नं १२ म ये नमदु केल ेआहते.  
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराचे नाव  

२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -
कर  यात आला आह ेका ?  

होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नावे. 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा. उपकायकारी 
अिधकारी, मा.मु  यलखेािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, 

.अिध क, खरेदी 
२२ मागील खरेदी                  स  याचे ा  त दर                         फरक                  % ने कमी/जा  त 

 ----                                   ---                                  ----                              ---- 
२३. संि  टीप ( ताव) –सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती िवभागासंाठी हरबराडाळ खरेदीकामी सदर 

फेर ई-िनिवदा राबिव यात आललेी असनु या ई-िनिवदमे  ये ०८ िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. याकामी तांि क 
िनिवदमे  ये ८ ही िनिवदाधारक पा  ठरल ेहोते. तसेच नमुन ेिनवडीम  य े०४ िनिवदाधारक पा  ठरल ेआहते. सदर पा  
०४ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद.१८.०७.२०१९ रोजी उघड  यात आ  या आहते. याम  य े जलैु त े
स  टबर २०१९ व ऑ  टोबर ते िडसबर २०१९ या कालावधीसाठी म.े मोद स  लायस,मुंबई याचंे तर जानवेारी ते माच-
२० या कालावधीसाठी म.ेजयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक याचंे यनुतम दर वर सादर केले या त याम य े
अधोरेिखत केले माणे  यनुतम आहते.   

  तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.े मोद स  लायस, मुंबई व म.ेजयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक याचंेशी 
िनिवदते िदले  या  यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणेकामी  सदरचा िवषय मा.  थािनक उप 
सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर. 

  तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील माह ेजुलै ते स टबर-२०१९ व ऑ ट बर ते 
िडसबर-२०१९ या कालावधीसाठी िन नतम दर असलेले मे. मोद स  लायस, मुंबई ह ेआजच े थािनक उपसिमती 
सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीन े यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी खालील 

माण ेदर दऊे केले. 
Pramod Suppliers , Mumbai 

Supply Period- July to September-2019 
Sr. 
No 

Description No.of 
Qty 

Units L1 Rate in 
 Tender Rs 

चचअतंी दऊे 
केलेले दर 

1 Split gram (Harbaradal) UnPolished, 
Dry, Stoneless 

1900.00 Quintal 5,490.00 5,470.00 

Supply Period- October to December-2019 
Sr. 
No 

Description No.of 
Qty 

Units L1 Rate in 
 Tender Rs 

चचअतंी दऊे 
केलेले दर 

1 Split gram (Harbaradal) UnPolished, 
Dry, Stoneless 

1900.00 Quintal 5,780.00 5,770.00 

  यावर सिव तर चचा होऊन, सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन िवभागासाठी हरबरा डाळ खरेदीकामी 
माह ेजुलै त ेस टबर-२०१९ व ऑ ट बर ते िडसबर-२०१९ या कालावधीसाठी िन नतम दर असलेले मे. मोद 
स  लायस, मुंबई यांनी चचअतंी देऊ केलेले वरील माण े अिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे 
दे यात यावा, तसेच माह ेजानेवारी ते माच-२०२० या कालावधीसाठीच े िन नतम दरधारक मे.जयिहदं िकराणा 
 टोअस, नािशक ह ेचचसाठी अनपुि थत होते, तथापी यांनी नमदु केलेले दर जा त अस यान ेमाह ेजानेवारी ते 

माच-२०२० या कालावधीसाठी हरबरा डाळ खरेदी करणकेामी फेर ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी, अशी 
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                               (कायवाही- खरेदी िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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५ ी साई सादालयातील वायिुवजन यं णचेे एक वषाकरीता CAMC देणेकामी ा  ई-िनिवदतेील िन न म 
दरधारकाशी चचा वाटाघाटी करणबेाबत. 

०१ कामाच ेनांव ी साई सादालयातील वायुिवजन यं णचे े एक वषाकरीता CAMC  
दणेेकामी  

०२ शासक य मा  यता िदनांक १७/०५/२०१९ रोजीची मजंरु िटपणी 
०३ अदंाजे खच . ४,०८,९७५/- + GST  
०४  तावाची थोड  यात मािहती. ी साई सादालयातील मु  य िकचन, लाडु िकचन, बुंदी िकचन व 

चपाती िकचन येथील कमचा-यांना उ  णतेचा ास कमी होणेसाठी 
बसिवणते आले  या वायिुवजन यं णचे े एक वषासाठी कॉ  ेिस  ह 
वािषक सि हस कॉ   ट (CAMC) देणकेरीता ई-िनिवदा मागिवणसे व 
याकामी येणा-या पय े४,०८,९७५/- (GST अितरी  त) मा चे अपिे त 
खचास िदनांक १७.०५.२०१९ रोजीचे िटपणी अ  वये मा  यता  घणेते 
आलेली आह.े  

०५ ई-िनिवदा तपिशल - ई िनिवदा नोटीस महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in 
या वेबसाईटवर अपलोड कर  यात आली होती. ई िनिवदा अपलोड 
कर  याची मदुत िद. १०.०६.२०१९ ते िद. १८.०६.२०१९ पयत दे  यात 
आली होती. मा  मदुतीत एकच िनिवदा ा  त झालेली अस  यान ेिदनांक 
२५.०६.२०१९ पयत मुदतवाढ दणेते आली. सदर मदुतीत दोनच िनिवदा 

ा  त झाले  या अस  याने िदनांक ०२.०७.२०१९ पयत दसु-यांदा 
मदुतवाढ देणते आली होती  

 I. कामाची मदुत ३६५ िदवस 
 II. तांि क िनिवदा उघड  याची िदनांक व               

वेळा 
िदनांक ०५/०७/२०१९ सकाळी ११ : ०० वाजता 

 III. ा  त ई-िनिवदा ०२ 
 IV. ा  त ई-िवदाधारकांनी सव   

आव  यक कागदप  े  ऑनलाईन  
जमाकेल ेआहते का ? 

होय  

 V. सव िनिवदाधारकांनी EMD भरलेल े
कागदप  ेजमा केले आहते का ? 

होय 

 VI. मागील वषाकरीता िन  न  तम दर पये - 
,८९,५००/- + GST  

 VII. मागील िन  न  तम दर धारक - म.े कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई 
 

ई-िनिवदा ि यातील तांि क  टया पा  िनिवदाधारकांनी िदले  या दराचा तपशील. 
अ.नं. िनिवदाधारकांच ेनाव ई-िनिवदतेील ा  त दर र  कम 

(GST वगळता) 
शेरा 

१. म.े कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई ३,४९,२००/- L 1 

२. म.े हरंेब एंटर ाईजस, जळगाव  ३,६९,८००/- L 2 

 
उपरो  त तपिशला नसुार, ी साई सादालयातील मु  य िकचन, लाडु िकचन, बुंदी िकचन व चपाती 

िकचन येथील कमचा-यांना उ  णतेचा ास कमी होणसेाठी बसिवणते आले  या वायिुवजन यं णचेे एक वषासाठी 
कॉ  ेिस  ह वािषक सि हस कॉ   ट (CAMC) दणेेकरीता म.े कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई याचं ेदर र  कम 

पय े- ३,४९,२००/- + GST  (अ री र  कम पय े- तीन लाख एकोणप  नास हजार, दोनशे + GST) मा  
िन  न  तम असनु  यांचेशी ा  त दराबाबत चचा / वाटा घाटी क न पढुील कायवाही करण ेकरीता मा.  यव  थापन 
सिमती सभेस िशफारस करणकेामी सदरचा  ताव मा. उपसिमतीच ेसभेपढु ेसादर. 
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  तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे. कैलास 
रेि जरेशन व  स, मुंबई हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी अनपुि थत होते, तथापी यांनी        
ई-िनिवदमे ये नमदु केलेले दर अिंतम अस याचे ई-मेल दारे कळिवले आहे. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील वायिुवजन यं णचेे एक वषाकरीता CAMC 
दणेेकामी िन नतम िनिवदाधारक मे. कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांच े िन नतम दर र कम .३,४९,२००/- 
मा  (GST वगळता) ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा,अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली. 

 (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

६ सन २०१९-२०२० करीता िद.०१.१०.२०१९ ते िद.३०.०९.२०२० या कालावधीसाठी साई आ म भ िनवास 
व साई धमशाळा या दो ही िवभागाकडील इमारतीम य ेव प रसरात पे ट कं ोल करणकेामी िन नतम दरधारकास 
वाटाघाटीसाठी उपि थत रहाणबेाबत. 

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

   यव थापन सिमतीचा ठराव :- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/०२/२०१९ रोजीचे िवषय न.ं३१ व 
िनणय .१२६ नसुार यावर सिव  तर चचा होऊन, िद.०१/०५/२०१९ ते िद. ३०/०४/२०२० या एक वष 
कालावधीसाठी साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा या दो  ही िवभागांकडील इमारतीम  य ेव प रसरात पे  ट 
कं ोल करण ेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व  याकामी येणा-या साईआ म भ  तिनवास व 
साई धमशाळा िवभागासाठी एकि त अदंाजे खच र  कम .८,९३,५८३/- + .१,६०,८४५/-(१८ % GST) 
अशी एकुण र  कम .१०,५४,४२८/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 

    तािवक:-  या दश नासाठी येणा-या साईभ  तांचे िनवासासाठी  साईआ म भ  तिनवास या 
िवभागाकडे १२ इमारती असनु, १ इमारतीम  य े१२८  म या माण ेएकुण १२ इमारती म  य े१५३६  स  आहते.   

तसेच साईधमशाळा िवभागाकडे एकुण ४ इमारती असनु एका इमारतीत ३२ हॉल या माण े ४ 
इमारतीमधील १२८ हॉलम  य ेसहली, पुने येणारे साईभ  त,अधं/अपंग इ  याद ची िनवास यव था कर यात यते 
आह.े 

  मे. पे  ट कं ोल एम. वॉ  श, मुबंई यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईधमशाळा/८१८/२०१८ 
िद.१८/०५/२०१८ अ  वय े  िद.०१/०५/२०१८ ते िद. ३०/०४/२०१९  या एक वष कालावधीत दो  ही 
िनवास  थानाम  य े वािषक सहा औषध फवारणी करण ेकामी कायादशे दे  यात आलेला होता.  कायदशेाची मदुत 
३०/०४/२०१९ अखेर सपुं  ठात आली आह.े 

         लोकसभा िनवडणकु आदश आचार सिहता लाग ुअस  यान ेिनिवदा या करता आली नाही. तसेच 
ई-िनिवदा ि या पणु कर  यासाठी काही कालावधी लागणार अस  याने याकालावधीत औषध फवारणी करण े
आव  यक आह.े  साई आ म भ  तिनवास व साई धमशाळा दो  ही िवभागाकडील पे  ट कं ोल करण ेकामी निवन 
ठेकेदार नेमणकु होई पयत स  याचे म.े पे  ट कं ोल एम. वॉ  श, मुंबई यांचे कडुन िद.०१/०६/२०१९ ते 
िद.३०/०९/२०१९ याकालावधीत दोन औषध फवारणी कामी जा.नं.एसएसएस/वशी-साईधमशाळा/६८३/२०१९ 
िद.३०/०५/२०१९ अ  वये िद.०१/०६/२०१९ ते िद.३०/०९/२०१९ या कालावधीसाठी मदुतवाढीचा कायादशे 
दे  यात आललेा आह.े   

  दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  य े व प रसरात पे  ट कं ोल क न घेण े साईभ  ताचंे सिुवधेसाठी 
आव  यक आह.े सन २०१९-२० करीता िद. ०१/१०/२०१९ ते िद. ३०/०९/२०२० या एक वष कालावधीसाठी 
दिैनक वतमान प ात सचूना जािहरात जनसंपक िवभागामाफत िद. १९/०६/२०१९ रोजी िस  द करणते आली. 
तसेच महारा   शासना  या व सं  थान  या अिधकृत संकेत  थळावर ई-िनिवदा िद. १९/०६/२०१९ रोजी अपलोड 
करणते आली.  

  ई-िनिवदाधारकांना िनिवदा भरणपेवू  िनिवदा संदभात काही अडचणी अस  यास  यांचे िनरसन 
करणकेामी िद. २६/०६/२०१९ रोजी ी-बीड िमट ग ठेव  यात आली होती. सदर िमट गच े इितवतृ्  त मािहती 
तं ान िवभागामाफत सं  थानचे संकेत  थळावर व ई.डी.पी. िवभागामाफत महारा   शासनाचे 
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www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर अपलोड क न, ई – िनिवदा ऑनलाईन सादर कर  याची 
अिंतम मदुत िद.०४/०७/२०१९ अखेर होती. 

  सदर ई-िनिवद े ि येम  य े मदुतीत सात िनिवदाधारकां  या िनिवदा ा  त झा  या. ऑनलाईन ा  त 
तांि क बीड (Technical Bid) िद. ११/०७/२०१९ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेसमोर उघड  यात येवनू, 
कागदप ांचा तुलना  मक त  ता तयार क न लेखाशाखा िवभागाकडुन तपासनु घे  यात आलेला आह.े  यामधील 
पा  / अपा  िनिवदांचा तपिशल खालील माण े–  

अ.नं िनिवदाधारकांचे नाव पा  / अपा  
१ APS Agro Trading, Nashik अपा  
२ Central Warehousing Corporation, Navi Mumbai पा  
३ IPM and Fumigation,Chunabhatti , Mumbai अपा  
४ National Pest Management Techniques, Nagapur, Ahmadnagar अपा  
५ Pepcopp pest Control Services Pvt., Mumabi अपा  
६ Pest Control M.Walshe, Mumbai पा  
७ Pest Terminatiors, Pune अपा  

  अ.नं. ०२ व अ.न.ं ०६ यांचे ाईज बीड उघडण ेकामी शासक य िवभागांनी करावया  या कायालयीन 
खरेदीसाठी  या कायप  दतीची सधुा रत िनयमपिु तका मधील िनयम .४.४.३.१ िनिवदा कालावधीस मदुतवाढ 
मधील (ब) दोन िनिवदा तांि क  टया पा  ठर  यास खरेदीची वा  तिवक िकंमत व अगोदर ठरलेली अदंािजत 
िकंमत याम  य े (-) २० ट  के ते (+)१० ट  के तफावत अस  यास ती मा  य कर  यास खरेदीदार िवभागास मभुा 
रािहल. या िकंमत ेणीम  य े(Price Band) िकंमती न आ  यास फेरिनिवदा काढावी.  

   उपरो  त नमदु शासन िनयमावली नसुार अ.नं. २ व ६ मांकाच ेपा  झालेले िनिवदाधारकांचे ाईज 
िबड (बीड ऑफ कोटेशन)   िद.१८/०७/२०१९ रोजीचे  थािनक  खरेदी सिमतीचे सभेत उघड  यात आले.   

मागणी- साई आ म भ  तिनवास व साई धमशाळा येथ ेपे  ट कं ोल करणकेामीचा त पिशल खालील 
माण े-   

अ.नं. पा  ई- िनिवदाधारकांची नाव े

साईआ म  भ  तिनवास 
  १२ इमारती (१५३६ खो  या)   
३४९७३५.०० चौ.फुट    
साईधमशाळा  
०४ इमारती ( १२८ हॉल करीता) 
  १०५३९९.६८ चौ.फुट 
तसेच इमारती मधील खो  या, 
टॉयलेट, बाथ म व  टोअर म 
यांचे एकुण े फळ   

फवारणीचा चौ. फुट दर 
Exclusive of All 

Taxes 
दर ित चौ. फुट 

पय े  पैसे 

वािषक दर 
(एकुण सहा  
फवारणी ) 
पये     पैसे 

1 
Central Warehousing 
Corporation, Navi Mumbai ४५५१३४.६८  चौ. फुट. 

2.04 9,28,474.75 

2 
Pest Control M.Walshe, 
Mumbai 

1.50 6,82,702.02 

Note – Rate of GST as applicable by Govt, time to time 

  उपरो  त त   यात दशिवले माण े अ.नं. ०२ मधील Pest Control M.Walshe, Mumbai ह े
िन  नतम दरधारक आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- सन २०१९-२० करीता िद. ०१/१०/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० या 
वष कालावधीसाठी साई आ म भ  तिनवास व  साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  य ेव प रसरात 
पे  ट कं ोल करण ेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवतांना िनिवदाधारकांकडुन GST वगळुन दर मागिव  यात आले 
आहते.  

  शासक य िवभागांनी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी  या कायप  दतीची सधुा रत िनयमपिु तका 
मधील िनयम .४.४.३.१ िनिवदा कालावधीस मदुतवाढ मधील (ब) दोन िनिवदा तांि कदु  टया पा  ठर  यास 
खरेदीची वा  तिवक िकंमत व अगोदर ठरलेली अदंािजत िकंमत याम  य े(-)२० ट  के ते (+)१० ट  के तफावत 
अस  यास ती मा  य कर  यास खरेदीदार िवभागास मभुा रािहल.  यानसुार अगोदरची अदंािजत र  कम 
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.१०,५४,४२८/- या रकमचेी (-)२० ट  के र  कम .२,१०,८८५.६० वजा क न . ८,४३,५४२.४० र  कम यते 
असनु पा  ठरले  या Pest Control M.Walshe, Mumbai यांच ेिन  नतम वािषक दर . ६,८२,७०२.०२ असे 
आहते.    

शासक य िनयमावली िनयम .४.४.३.१ मधील (ब) - (-)२० ट  के ते (+)१० ट  के तफावत चाट 
(-)२० ट  के  (+) १० ट  के 

ई- िनिवदते  
ा  त िन  नतम 

दर 
Pest Control 
M. Walshe 
र  कम पय े 

िकटकनाशक 
औषध 
फवारणीकामी 
अगोदरची 
अंदािजत िकमंत 
कॉलम १ 

या र  कमेवर 
(-)२० ट  के 
र  कम पये 
 
 
कॉलम २ 

कॉलम १ 
(वजा)  
कॉलम २ 
 र  कम पय े 

 
कॉलम न. ०१ 

कॉलम न. ०१ चे 
१० ट  के 

एकुण र  कम  

१०,५४,४२८/- २,१०,८८५.६० ८,४३,५४५.४० १०,५४,४२८/- १,०५,४४२.८० ११,५९,८७०.८० ६,८२,७०२.२० 
   यानसुार पा  िनिवदाधारकांच े वािणि यक बीड (Financial Bid)  खरेदी सिमतीच े                     

िद. १८/०७/२०१९ रोजीचे सभते उघडुन  याम  य ेअ.नं .०२ मधील Pest Control M.Walshe, Mumbai 
यांचे िन  नतम वािषक दर .६,८२,७०२/- (अ री . सहा लाख  याऐशंी हजार सातशे दोन मा ) ा  त झालेल े
आहते.  

  पा  िनिवदाधारकांपैक  िन  नतम दर आलेले Pest Control M.Walshe, Mumabi, ह ेमागील सन 
२०१७-१८ व २०१८-१९ या दोन वषापासनु दो  ही िवभागाकडे पे  ट कं ोलचे काम करीत आह.े  त्  यांच ेकामाचा 
दजा चांगला असनु काम समाधानकारक आह.े  यांचे कामाबाबत साई भ  ताचंी कुठिलही त ार नाही. तरी पे  ट 
कं ोलच ेकाम Pest Control M.Walshe, Mumbai यांना दे  यास हरकत नाही, अस ेन  मत  आह.े 

िवभागवार वग करण 

िकटक नाशक फवारणी 
करणे कामी कं ाट 
कालावधी 

िन  नतम दर असलेले                         
ई -िनिवदधारकाचे 
नाव 
 

अ.नं. िवभागाचे नाव 

फवारणीचा चौ. फुट दर 
 Exclusive of All 

Taxes  
दर ित चौ. फुट 

पय े  पैसे 

वािषक दर 
(एकुण सहा  फवारणी ) 

पये     पैसे 

िद.०१/१०/२०१९  
ते  िद.३०/०९/२०२० 
एक वष कालावधी 
करीता 

 पे  ट कं ोल एम 
वॉ  श, मुंबई 

१ 
साईआ म  भ  तिनवास 
  १२ इमारती (१५३६ खो  या)  
३४९७३५.०० चौ.फुट    

१.५० 

५,२४,६०२.५० 

२ 
साईधमशाळा  
०४ इमारती (१२८ हॉल करीता) 
१०५३९९.६८ चौ.फुट 

१,५८,०९९.५२ 

एकूण र   म पये   ६,८२,७०२.०२           
  पुंणािकंत र  कम . ६,८२,७०२/- 

अ री पये –  (सहा लाख  यऐशंी हजार सातशे दोन मा )  

 साईआ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  य े व प रसरात पे  ट कं ोल 
करणकेामी िद. ०१/१०/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० अखेर िन  नतम दरधारक  Pest Control M.Walshe, 
Mumbai यांना वाटाघाटीसाठी बोलिवणसे सदरचा िवषय मा.  थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर सादर. 

  तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक  Pest Control 
M.Walshe, Mumbai ह ेआजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी 
दर कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२०२० करीता िद.०१.१०.२०१९ ते िद.३०.०९.२०२० या 
कालावधीसाठी साई आ म भ िनवास व साई धमशाळा या दो ही िवभागाकडील इमारतीम य ेव प रसरात पे ट 
कं ोल करणेकामी िन नतम दरधारक Pest Control M.Walshe, Mumbai यांच े र कम .१.५० ित 
चौ.फुट  या माण े वािषक सहा  फवारणीकरीता एकुण र कम .६,८२,७०२/-मा  िन नतम दर ि वकारणते 
येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

(कायवाही- साई धमशाळा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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७ साई आ म भ िनवास व साईधमशाळा या िवभागाकडील सन २०१९-२० मधील िद.०१.०९.२०१९ ते 
िद.३१.०८.२०२० या कालावधीसाठी िन नतम दरधारकास लॉ ी कामाचा चचा वाटाघाटी क न कायादशे 
दणेेस मा यता िमळणबेाबत. 

सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी क  हर धणु/ेइ  ी 
करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े चादर धणु े व भ  तांचे कपडे भ  तांकडून शु  क आका न धणु/ेइ  ी क न 
घेणकेामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. 

१ करावयाचे कामाचा तपशील बेडशीट, उशी क  हर धणेु/इ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े चादर 
धणु ेव भ  तांच ेकपडे भ  तांकडून शु  क आका न धणु/ेइ  ी करण.े 

२ मागणी ित नगासाठीचे दर सव करासह 
३ ई-िनिवदा िस  दी िद.२७/०६/२०१९ 
४ वृ प ा  या अिधसचूने  या  यित र  त चौकशी 

कशी पाठवली जाते? 
महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.inव न सं  थानचे 
संकेत  थळाव न व परुवठाधारकांना दरु  वनी व ई-मले  दारे 

५ तर तसे कोणाला पाठिवल.े - 
६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ २८/०६/२०१९ वेळ – सकाळी ११.०० वाजेपासनू 
७ ा  त िनिवदाधारकांची सं  या ०३ 
८ पा  िनिवदाधारकांची सं  या ०३ 
९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का ? नाही 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम अदा केली 

आह ेका? 
होय  

११ जर नमनु ेिदले नाही तर का ? लॉ  ी धणु ेव इ  ी करणचेे काम अस  याने नमनेु मागणी केली नाही. 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर 

अ) सं  थानचे सन २०१९-२० साठीचे कपड्यांसाठी दर 
अ.नं कपडयाचंा तपशील लोकसेवा सिुशि त 

बेरोजगार सेवा सहकारी 
सं  था, िसडको औरंगाबाद 

ती नग दर 
.(सवकरासह) 

िवजय अशोक च  हाण 
साई  दा लॉ  ी 
सावळीिवहीर 

ती नग दर 
.(सवकरासह) 

गु कृपा लॉ  ी,िशड  
ती नग दर . 

(सवकरासह) 

१ बडेशीट धवुनू इ  ी 
करण े

२८.०० ४.४८ ४.४० 

२ उशी क  हर धवुनू इ  ी 
करण े

१३.०० २.२० २.०० 

३ टॉवेल धवुनू ायर करण े १७.०० ११.८० ३.८० 
४ सोलापरू चादर धणेु २९.०० १४.२० ११.८० 
५ चादर धणेु २७.०० १०.२० ८.२५ 
६ गादी  या खोळी धणु े २४.०० १०.०० ८.२५ 

आ) ब) भ  तांचे सन २०१९-२० चे कपडे शु  क आका न धणु/ेइ  ी करण ेकामासाठीचे दर 
अ.नं कपड्यांचा तपशील लोकसेवा सिुशि त 

बेरोजगार सेवा सहकारी 
सं  था, िसडको 
औरंगाबाद ती नग दर 
(सवकरासह) 

िवजय अशोक च  हाण 
साई  दा लॉ  ी 
सावळीिवहीर 

ती नग दर (सवकरासह) 

गु कृपा लॉ  ी,िशड
ती नग दर  

(सवकरासह) 

 पु षांच ेकपडे धणु/ेइ  ी करणे     
१ सफारी सटु ३४ ३० २५ 
२ शट/टी शट १६ १५ १५ 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   १६ १५ १५ 
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४ जाकेट/  वटेर १९ २० १२ 
 पु षांच ेकपडे फ  त इ  ी करणे    
१ सफारी सटु १५ १५ १३ 
२ शट/टी शट ७ ८ ७ 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   ८ ८ ७ 
४ जाकेट/  वटेर १० १० ७ 
 मिहलांचे कपडे धुणे/इ  ी करणे     
१ साडी २७ ३० २५ 
२  लाऊज १२ १० ८ 
३ टी-शट १७ १५ १५ 
४  लॅ  स/शॉट पॅ  ट १७ १५ १५ 
५ पॅ  ट/जी  स १९ १५ १५ 
६ नाईट सटु २६ २५ २५ 
७ जाकेट/  वटेर १९ २० १५ 
८ पेटीकोट/गाऊन १९ २० १५ 
 मिहलांचे कपडे फ  त इ  ी करणे     
१ साडी २० १५ २० 
२  लाऊज ७ ६ ७ 
३ टी-शट ८ ८ ७ 
४  लॅ  स/शॉट पॅ  ट ८ ८ ७ 
५ पॅ  ट/जी  स ८ ८ ७ 
६ नाईट सटु १० १० ७ 
७ जाकेट/  वटेर १० १० ७ 
८ पेटीकोट/गाऊन १० १० ७ 
 मलुांचे कपडे धणुे/इ  ी करणे    
१ सफारी सटु २५ ३० १५ 
२ शट/टी शट १२ १५ १५ 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   १६ १५ १५ 
४ जाकेट/  वटेर १६ २० १५ 
५ शॉट पॅ  ट  १६ १० १५ 
 मलुांचे कपडे फ  त इ  ी करणे    
१ सफारी सटु १२ १५ ७ 
२ शट/टी शट ८ ८ ७ 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   ८ ८ ७ 
४ जाकेट/  वटेर ८ १० ७ 
५ शॉट पॅ  ट  ७ ८ ७  

१३  सं  थानचे सन २०१८-१९ साठीच ेकपडे धुवनू इ  ी करणेकामाचे दर  
 १) द लॉ  ी सटर नािशक 

आ) सं  थानचे कपडे धणेु इ  ी करण ेकामासाठीच ेदर. 
अ.नं कपड्यांचा तपशील मळु ती नग दर  

 
GST 18% ती नग दर 

(सवकरांसह) 
१ बेडशीट धवुनू इ  ी करण े ४.०० ०.७२ ४.७२ 
२ उशी क  हर धवुनू इ  ी करण े २.०० ०.३६ २.३६ 
३ सोलापरू चादर धणेु ७.०० १.२६ ८.२६ 
४ चादर धणेु ६.०० १.०८ ७.०८  
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५ गादी  या खोळी धणु े ६.०० १.०८ ७.०८ 

२) साई  दा लॉ  ी अॅ  ड सि हसेस, सावळीिवहीर. 
 अ) सं  थानचे कपड्यासाठी दर 

अ
.नं  

कपड्यांचा तपशील मळु ती नग दर 
पये      पैस े

GST 18% 
पये      पैस े

ती नग दर पये  
)सवकरासह(  

१ टॉवेल धवुनू ायर करण े ४.०० ०.७२ ४.७२ 
२ चादर धणेु ६.०० १.०८ ७.०८ 
३ गादी  या खोळी धणु े ६.०० १.०८ ७.०८ 

 ब) साईभ  ताचंे कपडे शु  क आका न धणेु/इ  ी करण े. 
अ.नं कपड्यांचा तपशील मळु ती नग दर 

पये      पैस े
GST 18% 
पये      पैस े

ती नग दर . 
(सव करांसह) 

 पु षांच ेकपडे धणु/ेइ  ी करणे    
१ सफारी सटु २५.४२ ४.५८ ३० 
२ शट /टी-शट १२.७१ २.२९ १५ 
३ पॅ  ट / िज  स पॅ  ट १२.७१ २.२९ १५ 
४ जाकेट/  वटेर १२.७१ २.२९ १५ 
 पु षांच ेकपडे फ  त इ  ी करणे    
१ सफारी सटु १२.७१ २.२९ १५ 
२ शट /टी-शट ५.९३ १.०७ ७ 
३ पॅ  ट / िज  स पॅ  ट ५.९३ १.०७ ७ 
४ जाकेट/  वटेर ५.९३ १.०७ ७ 
 मिहलांचे कपडे धुणे/इ  ी करणे    
१ साडी २५.४२ ४.५८ ३० 
२  लाऊज ८.४७ १.५३ १० 
३ टी-शट १२.७१ २.२९ १५ 
४ लॅ  स/ शॉट पॅ  ट १२.७१ २.२९ १५ 
५ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट १२.७१ २.२९ १५ 
६ नाईट सटु २१.१८ ३.८२ २५ 
७ जाकेट /  वटेर १२.७१ २.२९ १५ 
८ पेटीकोट/गाऊन १२.७१ २.२९ १५ 
 मिहलांचे कपडे फ  त इ  ी करणे     
१ साडी १६.९४ ३.०६ २० 
२  लाऊज ५.९३ १.०७ ७ 
३ टी-शट ५.९३ १.०७ ७ 
४  लॅ  स/शॉट पॅ  ट ५.९३ १.०७ ७ 
५ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट ५.९३ १.०७ ७ 
६ नाईट सटु ५.९३ १.०७ ७ 
७ जाकेट/  वटेर ५.९३ १.०७ ७ 
८ पेटीकोट/गाऊन ५.९३ १.०७ ७ 
 मलुांचे कपडे धणुे/इ  ी करणे    
१ सफारी सटु १२.७१ २.२९ १५ 
२ शट/ टी-शट १२.७१ २.२९ १५ 
३ पॅ  ट / िज  स पॅ  ट १२.७१ २.२९ १५ 
४ जाकेट/  वटेर १२.७१ २.२९ १५ 
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५ शॉट पॅ  ट  १२.७१ २.२९ १५ 
 मलुांचे कपडे फ  त इ  ी करणे    
१ सफारी सटु ५.९३ १.०७ ७ 
२ शट/ टी-शट ५.९३ १.०७ ७ 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट ५.९३ १.०७ ७ 
४ जकेट/  वटेर ५.९३ १.०७ ७ 
५ शॉट पॅ  ट  ५.९३ १.०७ ७  

 
   संि  त िटप-  साईआ म व साईधमशाळा िवभागाकडील लॉ  ी कामासाठी ई-िनिवदा ि या 

राबिव  यात आली होती  याम  य े तीन िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता.  यांचे तांि क िनिवदमे  य े पा  
ठरले  या तीनही िनिवदाधारकांचे वािणि यक िनिवदा िद.१८/०७/२०१९ रोजी खरेदी सिमतीम  य ेउघ  यात यऊेन 
 याम  य े 

अ) सं  थानच ेसन २०१९-२० साठीचे कपड्यांसाठी दर 
अ.नं कपडयांचा तपशील गु कृपा लॉ  ी, िशड  ती नग दर . (सवकरासह) 
१ बेडशीट धवुनू इ  ी करण े ४.४० 
२ उशी क  हर धवुनू इ  ी करण े २.०० 
३ टॉवेल धवुनू ायर करण े ३.८० 
४ सोलापरू चादर धणेु ११.८० 
५ चादर धणेु ८.२५ 
६ गादी  या खोळी धणु े ८.२५ 

    
   गु कृपा लॉ ी, िशड  यांचसें  थानचे कपडे व साईभ  तांचे कपडे धणु/ेइ  ी करण ेकामाचे दर िन  नतम 

अस  याने  यांना मा .उपसिमती सभेसमोर चचसाठी बोलिवणेस व िन  नतम दरधारक गु कृपा लॉ ी, िशड  यांना 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा 
तपशील 

साईभ  तिनवास मता व वापरात येणा-या खो  यानसुार 

१५ स  याची िश   क ि थती िद.३१/०८/२०१९ रोजी कायादशे संपु  टात येत आह.े 
१६ मागील खरेदी दर अ.नं.१३ म  य ेदशिवले माण े 
१७ मागील परुवठादार १) साई  दा लॉ  ी अॅ  ड सि हसेस, सावळीिवहीर 

२) द लॉ  ी सटर,नािशक  
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर अ.नं.१२ म  य ेदशिवले माण े
१९ सन २०१९-२० साठीचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव गु कृपा लॉ  ी, िशड  
२० सदर कामाचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 

कर  यात आला आह ेका? 
होय. 

२१ सदर कामाचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नावे  

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपमु  य कायकारी, मा.मु  य 
लेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, संबंधीत भारी 
अिध क. 

२२ घाऊक व िकरकोळ दर यांच ेतपशील  - मागिव  यात आलेला नाही. 
२३ सन २०१८-१९ चे  दर सन २०१९-२० चे  ा  त दर फरक 

१) बेटशीट                 .४.७२ .४.४० .०.३२ कमी 
२) उशी क  हर             .२.३६ .२.०० .०.३६ कमी 
३) टॉवेल                   .४.७२ .३.८० .०.९२ कमी 
४) सोलापरू चादर         .८.२६ .११.८० .३.५४ जा  त 
५) चादर                    .७.०८ .८.२५ .१.१७ जा  त  

 ६) गादी  या खोळी       .७.०८ .८.२५ .१.१७ जा  त 
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लॉ  ी कामाचा कायादशे दणे ेकामीचा  ताव मा. यव थापन सिमती सभेकडे िशफारस करणसेाठी सदर ताव 
मा.उपसिमती सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

   तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक  गु कृपा लॉ ी, िशड  
ह ेआजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा 
केली असता यांनी खालील माण ेअिंतम दर दऊे केले. 
अ) सं  थानच ेसन २०१९-२० साठीचे कपडयांसाठी दर 

अ.नं कपडयांचा तपशील गु कृपा लॉ  ी, िशड   
ती नग दर . (सव करासह) 

१ बेडशीट धवुनू इ  ी करणे ४.४० 
२ उशी क  हर धवुनू इ  ी करणे २.०० 
३ टॉवेल धवुनू ायर करण े ३.८० 
४ सोलापरू चादर धणु े १०.०० 
५ चादर धणेु ८.२५ 
६ गादी  या खोळी धणेु ८.२५ 

   

  ब)  भ  तांचे सन २०१९-२० चे कपडे शु  क आका न धणु/ेइ  ी करणे कामासाठीचे दर 
अ.नं कपड्यांचा तपशील गु कृपा लॉ  ी,िशड  

ती नग दर .  (सवकरासह) 
पु षांच ेकपडे धणु/ेइ  ी करणे  

१ सफारी सटु २४ 
२ शट/टी शट १४ 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   १४ 
४ जाकेट/  वटेर ११ 

पु षांच ेकपडे फ  त इ  ी करणे 
१ सफारी सटु १२ 
२ शट/टी शट ६ 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   ६ 
४ जाकेट/  वटेर ६ 

मिहलांचे कपडे धुणे/इ  ी करणे  
१ साडी २४ 
२  लाऊज ७ 
३ टी-शट १४ 
४  लॅ  स/शॉट पॅ  ट १४ 
५ पॅ  ट/जी  स १४ 
६ नाईट सटु २४ 
७ जाकेट/  वटेर १४ 
८ पेटीकोट/गाऊन १४ 

मिहलांचे कपडे फ  त इ  ी करणे  
१ साडी १४ 
२  लाऊज ५ 
३ टी-शट ६ 
४  लॅ  स/शॉट पॅ  ट ६
५ पॅ  ट/जी  स ६
६ नाईट सटु ६
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७ जाकेट/  वटेर ६
८ पेटीकोट/गाऊन ६

मलुांचे कपडे धणुे/इ  ी करणे 
१ सफारी सटु १४ 
२ शट/टी शट ११ 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   १४ 
४ जाकेट/  वटेर १४ 
५ शॉट पॅ  ट  ०९ 

मलुांचे कपडे फ  त इ  ी करणे 
१ सफारी सटु ६
२ शट/टी शट ६
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   ६
४ जाकेट/  वटेर ६

                          ६ 
    
   यावर सिव तर चचा होऊन, साई आ म भ िनवास व साईधमशाळा या िवभागाकडील सन २०१९-

२० मधील िद.०१.०९.२०१९ ते िद.३१.०८.२०२० या कालावधीतील लॉ ी कामासाठी राबिव यात आले या 
ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक गु कृपा लॉ  ी, िशड  यांची चचअतंी देऊ केलेले वरील माण ेअिंतम 
दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा,अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

  (कायवाही- साई आ म भ िनवास) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

८ सन-२०१९-२० या आिथक वषात िन पयोगी भगंार सािह  य िव कामी ा  त ई-िनिवदातील उ च  तम 
दरासंदभात िनणय होणबेाबत. 

मा.  यव  थापन सिमती िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभतेील िनणय .६८ नसुार सन-२०१९-२० या 
वषात सं  थानकडील दनंैिदन वापराने जमा होणारे िन पयोगी भगंार सािह  याची िवहीत प  दतीन ेिव  करणसेाठी 
मा  यता िमळाललेी आह.े त्  यानुसार ऑनलाईन  यापा-यांकडून भगंार सािह  य िव कामी ई-िनिवदा मागिवणते 
आले  या आहते.  याचा तपिशल खालील माण े– 

 
०१ िव  करावयाचे सािह  य/व  तूचा तपिशल  अ.नं.१२ म  य ेनमदु केले माण े
०२ मागणी  अ.नं.१२ म  य ेनमदु केले माण े
०३ ई-िनिवदा िस  दी  िद. २०/०६/२०१९ ते ०२/०७/२०१९ 
०४ वृ  तप ा  या अिधसचूने  या  यित र  त चौकशी कशी 

पाठवली जाते?  
www.mahatenders.gov.in 
सं  थान वेबसाईटवर व मािगल वषा  या  यापा-यांना दरु  वनीव न 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवल े  

०६ िनिवदा सु  झालचेी िदनांक व वळे  िद. २०/०६/२०१९, टे  नीकल बीड – ११/०७/२०१९, 
कमिशयल बीड – १८/०७/२०१९ 

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं  या  ०७ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं  या  ०७ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का  - 

१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम अदा केली आह ेका  होय . 
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का  - 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेल ेदर-  
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Sl.
No 

Description of Work / 
Item(s) 

No
.of 
Qt
y 

Unit
s 

akbar 
sandekha 
pathan 

MAHAKA
LI 
INDUSTRI
ES 

Shafi
k 
Shaik
h 

New 
india 
scrap 
center 

VIVEK 
TIN 
SUPPLY 

Tulsid
as 
Velji 
And 
Co 

Jalara
m 
Tradin
g 
Comp
any 

1 िन पयोगी गो  या (कलतान) 
चांगले (५० िकलो भरती  या )  

1 ित 
नग 

39.00 53.10 0.00 7.50 0.00 15.52 15.51 

2 िन पयोगी गो  या (कलतान) 
खराब (५० िकलो भरती  या ) 

1 ित 
नग 

37.00 41.30 0.00 5.50 0.00 10.32 10.20 

3 रकामे तेलातूपाचे लहान / मोठे 
त डाचे चागंले डबे 

1 ित 
नग 

29.24 30.68 0.00 25.50 53.51 0.00 0.00 

4 रकामे तेलातूपाचे लहान/मोठे 
त डाचे त ड फुटलेल े / चेपलेले 
खराब डबे 

1 ित 
नग 

22.25 21.24 0.00 18.50 43.60 0.00 0.00 

5 रकामे तेला-तूपाच े गंजलेले / 
फुटलेले चांगले कारचे डबे 

1 ित 
नग 

13.00 0.00 0.00 16.50 32.55 0.00 0.00 

6 रकामे तेला-तूपाच े गंजलेले / 
फुटलेल/ेजाळलेले खराब डबे 

1 ित 
नग 

13.50 0.00 0.00 13.50 23.55 0.00 0.00 

7 रकाम े काजचू े डबे (आह े  या 
ि थतीत)  

1 ित 
नग 

11.20 14.16 0.00 12.25 8.10 0.00 0.00 

8  लॉि टक गो  या  1 ित 
िकलो 

10.00 0.00 6.00 6.25 0.00 8.54 8.53 

9  लॉि टक व  तू (उदा. कचरा 
कंुडया /बाद  या/मग,छोटे/मोठे 
फुटलेले म, फुटले  या 
पा  या  या फायबर टा  या इ.)  

1 ित 
िकलो 

26.25 0.00 27.00 22.25 0.00 0.00 0.00 

10  लॉि टक म २० िल. ते ५० 
िल.चे आतील सव कलर ( 
चांगल)े 

1 ित 
नग 

45.00 0.00 30.00 51.50 0.00 0.00 0.00 

11  लॉि टक म ५१ िल. ते १०० 
िल. पयतचे सव कलरचे 
(चांगल)े  

1 ित 
नग 

55.00 0.00 95.00 78.50 0.00 0.00 0.00 

12 दधुा  या रका  या  लॉि टक 
िपश  या (भरले  या बारदान 
/गोणीसह) 

1 ित 
िकलो 

20.35 0.00 16.50 11.25 0.00 0.00 0.00 

13 रकामा खो  याचा चांगला पु ा 
(काटून)  

1 ित 
िकलो 

8.35 0.00 9.50 8.25 0.00 10.15 9.75 

14 रकामा खो  याचा तेलकट / 
खराब पु ा  

1 ित 
िकलो 

7.65 0.00 7.50 7.50 0.00 8.52 8.51 

15 उ  तर पि का व इतर त  सम र ी 
(भरले  या बारदान गोणीसह)  

1 ित 
िकलो 

15.65 0.00 18.50 16.50 0.00 0.00 0.00 

16 िन पयोगी लोखंडी भंगार 
सािह  य 

1 ित 
िकलो 

26.65 0.00 27.00 23.75 0.00 0.00 0.00 

17 लोखंडी क स 1 ित 
िकलो 

8.65 0.00 16.00 9.50 0.00 0.00 0.00 

18 िन पयोगी लोखंडी प याचे 
भंगार सािह  य  

1 ित 
िकलो 

21.80 0.00 21.50 16.50 0.00 0.00 0.00 

19 िनकामी तां  याचे भंगार सािह  य  1 ित 
िकलो 

355.00 0.00 400.0
0 

331.5
0 

0.00 0.00 0.00 

20 िनकामी  टीलचे भंगार सािह य  1 ित 
िकलो  

37.60 0.00 40.00 41.50 0.00 0.00 0.00 

21 िनकामी अॅ  यिुमिनअम भंगार 
सािह  य 

1 ित 
िकलो 

91.25 0.00 98.50 98.50 0.00 0.00 0.00 
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22 जळालेल ेइल.ेब  ब, टयबुबार इ. 1 ित 
िकलो 

50.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

23 इले.टयबुचे जळालेले कॉपर 
चोक 

1 ित 
नग 

19.25 0.00 30.00 20.50 0.00 0.00 0.00 

24 इले.टयबुचे जळालेले 
इले  ॉिनक चोक  

1 ित 
नग 

3.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

25 सोडीयम लाईटच े जळालेले 
चोक 

1 ित 
नग 

100.00 0.00 100.0
0 

107.5
0 

0.00 0.00 0.00 

26 वापरललेे काळे ऑईल 1 ित 
िलटर 

16.65 28.32 5.00 16.50 0.00 0.00 0.00 

27 मतू वर वाहीलेले िनमा  य तेल 1 ित 
िलटर 

30.85 29.50 0.00 15.50 35.10 0.00 0.00 

28 िवटले  या,फाटले  या,जीण 
झाले  या कापडी व  त ू
(उदा.चादर,बेडशीट,  लॅ  केट,ख
राब झाले  या गादया,गादी  या/ 
उशी  या खोळी, टॉवेल, 

 णालयाकडील िलनन इ.)  

1 ित 
िकलो 

13.60 0.00 4.00 7.50 0.00 0.00 0.00 

29 िन पयोगी/जीण झाले  या 
कापसू गादया  
(  णालय सोडून फ  त 
िनवास  थान िवभागाकडील)  

1 ित 
नग 

70.55 0.00 30.00 61.50 0.00 0.00 0.00 

30 िन पयोगी/जीण झाले  या फोम 
गादया (  णालय सोडून फ  त 
िनवास  थान िवभागाकडील) 

1 ित 
नग 

41.30 0.00 40.00 20.50 0.00 0.00 0.00 

31 नारळा  या शडया 1 ित 
िकलो 

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

32 िन पयोगी /अनाव  यक लाकडी 
भंगार सािह  य 

1 ित 
िकलो 

6.00 0.00 3.00 3.50 0.00 0.00 0.00 

33 िन पयोगी जनरेटर  या पांढ-या 
बॅट-या मोठी साईज  

1 ित 
नग 

27.35 0.00 2000.
00 

2386.
50 

0.00 0.00 0.00 

34 िन पयोगी जनरेटर  या काळया 
बॅट-या मोठी साईज 

1 ित 
नग 

21.25 0.00 1500.
00 

1933.
50 

0.00 0.00 0.00 

35 संगणका  या िनकामी बॅट-या 
मोठी साईज 

1 ित 
नग 

150.00 0.00 2000.
00 

75.50 0.00 0.00 0.00 

36 संगणका  या वाप न खराब 
झालेल े ि ं  टर, रबन, 
टोनर,टेलीफोन,घडयाळे इ. 

1 ित 
िकलो 

11.00 0.00 12.00 8.50 0.00 0.00 0.00 

37 रका  या पा  या  या  लॉि टक 
बाट  या  

1 ित 
िकलो 

21.25 0.00 23.00 21.50 0.00 0.00 0.00 

38 कागदाची चरू केलेली र ी  1 ित 
िकलो 

3.00 0.00 0.00 3.50 0.00 6.02 0.00 

39 रंगीत कागदाची र ी  1 ित 
िकलो 

11.85 0.00 7.00 7.75 0.00 5.75 0.00 

40 टाईम दशनपास फाडलेली रंगीत 
जाड पेपर र ी  
(  लॉ  टीक क  हर आह े  या 
ि थतीत )  

1 ित 
िकलो 

5.00 0.00 2.00 8.25 0.00 0.00 0.00 

41 िन पयोगी िपतळी भंगार 
सािह  य 

1 ित 
िकलो 

235.00 0.00 300.0
0 

286.5
0 

0.00 0.00 0.00 

42 संगणका  या िनकामी छोटया 
बॅट-या 

1 ित 
िकलो 

65.25 0.00 65.00 65.50 0.00 0.00 0.00 
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43 िन पयोगी खराब झालेले 
कारपेट 

1 ित 
िकलो 

2.00 0.00 1.00 3.50 0.00 0.00 0.00 

44 पावती पु  तके, कुपन बुके, 
रिज  टर वगैरेचा बाईडं ग पु ा 

1 ित 
िकलो 

6.00 0.00 2.00 3.25 0.00 0.00 0.00 

45 बीडाचे भंगार  1 ित 
िकलो 

18.65 0.00 27.00 21.50 0.00 0.00 0.00 

46 भटूर 1 ित 
िकलो 

150.00 0.00 270.0
0 

261.5
0 

0.00 0.00 0.00 

१३ यापूव  केले  या खरेदीचा तपिशल आिण खरेदी दर   

अ.नं. वष प रमाण दर ती नग . 
अ.नं.२३ म  य ेनमदू केले माण.े 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल

अ.नं. वष खच प रमाण 
-- -- -- 

१५ स  याची िश  लक ि थती  - 
१६ मागील खरेदी दर  - 
१७ मागील परुवठादार  - 
१८ स  याचे  यनु  तम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर  वरील अ.न.ं१२ माण े 
१९ स  याचे  यनु  तम िनिवदाकाराच ेनांव  वरील अ.न.ं१२ माण े 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात आला आह ेका  होय 

२१ 
 

सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात आला अस  यास 
उपि थताचंी नांवे  

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, 
मा.उप मु  य कायकारी अिधकारी, 
मा.मु  य लेखािधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी, 

.अिध क, अिभलेख क  िवभाग  
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपिशल अदंाजे ती  

 २३ 
अ.नं. तपिशल मागील वष चे 

खरेदी दर 
स  याचे 

ा  त  दर 
फरक कमी/जा  त 

1 िन पयोगी गो  या (कलतान) चांगले  
(५० िकलो भरती  या ) 

15.12 53.10 37.98 37.98 ने जा  त 

2 िन पयोगी गो  या (कलतान) खराब  
(५० िकलो भरती  या ) 

10.13 41.30 31.17 31.17 ने जा  त 

3 रकामे तेला तपूाचे लहान / मोठे त डाचे चांगले डबे 51.92 53.51 1.59 1.59 न ेजा  त 
4 रकामे तेलातूपाचे लहान/मोठे त डाचे त ड फुटलेले / चेपलेले खराब 

डबे 
40.12 43.60 3.48 3.48 ने जा  त 

5 रकामे तेला-तपूाचे गंजलेले / फुटलेले चांगले कारचे डबे 29.50 32.55 3.05 3.05 ने जा  त 
6 रकामे तेला-तपूाचे गंजलेले / फुटलेले/जाळलेले खराब डबे 20.06 23.55 3.49 3.49 ने जा  त 
7 रकामे काजचूे डबे (आह े  या ि थतीत) 13.25 14.16 0.91 0.91 ने जा  त 
8  लॉि टक गो  या 14.51 10.00 -4.51 4.51 ने कमी 
9  लॉि टक व  त ू(उदा. कचरा कंुडया /बाद  या/मग,छोटे/मोठे फुटलेले 

म, फुटले  या पा  या  या फायबर टा  या इ.) 
20.25 26.25 6.00 6 ने जा  त 

10  लॉि टक म २० िल. ते ५० िल.चे आतील सव कलर  
( चांगले) 

35.50 51.50 16.00 16 ने जा  त 

11  लॉि टक म ५१ िल. ते १०० िल. पयतचे सव कलरचे (चांगले) 40.50 78.50 38.00 38 ने जा  त 
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12 दधुा  या रका  या  लॉि टक िपश  या  
(भरले  या बारदान /गोणीसह) 

16.25 20.35 4.10 4.1 ने जा  त 

13 रकामा खो  याचा चांगला पु ा (काटून) 10.25 10.15 -0.10 0.1 ने कमी 
14 रकामा खो  याचा तेलकट / खराब पु ा 9.10 8.25 -0.85 0.85 ने कमी 
15 उ  तर पि का व इतर त  सम र ी  

(भरले  या बारदान गोणीसह) 
13.25 18.50 5.25 5.25 ने जा  त 

16 िन पयोगी लोखंडी भंगार सािह  य 20.50 27.00 6.50 6.5 ने जा  त 
17 लोखंडी क स 6.25 16.00 9.75 9.75 ने जा  त 
18 िन पयोगी लोखंडी प याचे भगंार सािह  य 16.25 21.80 5.55 5.55 ने जा  त 
19 िनकामी तां  याचे भगंार सािह  य 310.25 400.00 89.75 89.75 ने जा  त 
20 िनकामी  टीलचे भगंार सािह य 32.75 41.50 8.75 8.75 ने जा  त 
21 िनकामी अॅ  यिुमिनअम भगंार सािह  य 85.50 98.50 13.00 13 ने जा  त 
22 जळालेले इले.ब  ब, टयबुबार इ. 2.10 50.00 47.90 47.9 ने जा  त 
23 इले.टयबुचे जळालेले कॉपर चोक 18.25 30.00 11.75 11.75 ने जा  त 
24 इले.टयबुचे जळालेले इले  ॉिनक चोक 2.10 3.00 0.90 0.9 ने जा  त 
25 सोडीयम लाईटचे जळालेले चोक 100.00 107.50 7.50 7.5 ने जा  त 
26 वापरलेले काळे ऑईल 12.50 28.32 15.82 15.82 ने जा  त 
27 मूत वर वाहीलेले िनमा  य तेल 32.50 35.10 2.60 2.6 ने जा  त 
28 िवटले  या,फाटले  या,जीण झाले  या कापडी व  त ू

(उदा.चादर,बेडशीट,  लॅ  केट,खराब झाले  या 
गादया,गादी  या/उशी  या खोळी, टॉवेल,  णालया 
कडील िलनन इ.) 

7.00 13.60 6.60 6.6 ने जा  त 

29 िन पयोगी/जीण झाले  या कापसू गादया  
(  णालय सोडून फ  त िनवास  थान िवभागाकडील) 

32.00 70.55 38.55 38.55 ने जा  त 

30 िन पयोगी/जीण झाले  या फोम गादया  
(  णालय सोडून फ  त िनवास  थान िवभागाकडील) 

20.25 41.30 21.05 21.05 ने जा  त 

31 नारळा  या शडया 35.00 0.50 -34.50 34.5 ने कमी 
32 िन पयोगी /अनाव  यक लाकडी भगंार सािह  य 4.25 6.00 1.75 1.75 ने जा  त 
33 िन पयोगी जनरेटर  या पांढ-या बॅट-या मोठी साईज 2,125.00 2,386.50 261.50 261.5 ने जा  त 
34 िन पयोगी जनरेटर  या काळया बॅट-या मोठी साईज 1,701.00 1,933.50 232.50 232.5 ने जा  त 
35 संगणका  या िनकामी बॅट-या मोठी साईज 105.00 2,000.00 1,895.00 1895 ने जा  त 
36 संगणका  या वाप न खराब झालेले ि ं  टर, रबन, टोनर, 

टेलीफोन,घडयाळे इ. 
7.50 12.00 4.50 

4.5 ने जा  त 
37 रका  या पा  या  या  लॉि टक बाट  या 26.25 23.00 -3.25 3.25 ने कमी 
38 कागदाची चरू केलेली र ी 3.50 6.20 2.70 2.7 ने जा  त 
39 रंगीत कागदाची र ी 8.25 11.85 3.60 3.6 ने जा  त 
40 टाईम दशनपास फाडलेली रंगीत जाड पेपर र ी  

(  लॉ  टीक क  हर आह े  या ि थतीत ) 
3.25 8.25 5.00 

5 ने जा  त 
41 िन पयोगी िपतळी भंगार सािह  य 201.25 300.00 98.75 98.75 ने जा  त 
42 संगणका  या िनकामी छोटया बॅट-या 61.50 65.50 4.00 4 ने जा  त 
43 िन पयोगी खराब झालेले कारपटे 3.25 3.50 0.25 0.25 ने जा  त 
44 पावती पु  तके, कुपन बुके, रिज  टर वगैरेचा बाईडं ग पु ा 4.00 6.00 2.00 2 ने जा  त 
45 बीडाचे भंगार 17.50 27.00 9.50 9.5 ने जा  त 
46 भटूर 185.50 270.00 84.50 84.5 ने जा  त 

२४ सदर खरेदीसाठी िवभागान ेिनि त केलेला अदंाजे खच  – िनरंक 

    ताव- १) ऑनलाईन ा  त झाले  या ०७ िनिवदाधारकापक  अ.नं.१२ मधील ं .२१.िनकामी 
अॅ  यिुमिनयम भंगार सािह  याचे शिफक शखे व  य ु इिंडया  कॅप सटर यांच े दर सारखे आलेले अस  यान े
दोघांनाही समान कालावधीसाठी िवभागनु िव  करता येईल.  
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              २) अ.नं २२ जळालेले इले.ब  ब, टयबुबार इ. चे उ  चतम दर अकबर पठाण यांनी . ५०.०० इतका भरलेला 
असनु  यांना तो ०.५० इतका भरावयाचा होता, सदर दर नजर चकु न े भरललेा अस  याचे  यांनी सं  थानकडे 
केले  या िद.०३/०७/२०१९ रोजी  या िवनतंी अजात  हटलेले आह.े तरी याबाबत ं . दोन  या उ  चतम दर 
धारकास सदर भंगार व  तचुे दर ( .१.००) मंजरु करावेत, याबाबत िवनंती केलेली आह.े 

            तरी उपरो  त Online ा  त झाले  या ०७ िनिवदाधारकांचे अ.नं.१२ म  य े दशिवलेले उ  च  तम 
दराबाबत िनणय होऊन उ  चतम दरधारकास कायादशे देणसे, मा.उपसिमतीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमती 
सभेत मा  यतेसाठी सदरचा िवषय मा. उपसिमती सभेपढुे सादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० या आिथक वषात िन पयोगी भंगार सािह  य िव  
करणकेामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील खालील माण ेउ चतम दरधारकांच ेदर मा य कर यात 
येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, तसेच या सािह यांसाठी समान दर ा  झालेले आहते या सािह यांची 
िवभागुन िव  कर यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

१. ी.अकबरखॉ ंसांडेखॉ ंपठाण, कोपरगांव,  
अ.नं. सािह  याचा तपिशल प रमाण उ  चतम दर 
१. रका  या  लाि टक गो  या  ित िकलो  १०.०० 
२. दधुा  या रका या  लॉि टक िपश  या (भरले  या बारदान गोणीसह)  ित िकलो २०.३५ 
३. िन पयोगी लोखंडी प याच ेभंगार सािह  य  ित िकलो २१.८० 
४. इले. टयुबचे जळालेले इले  ॉिनक चोक ित नग ३.०० 
५. िवटले  या, फाटले  या, जीण झाले  या कापडी व  त ु

(उदा.चादर,बेडशीट,  लॅ ं केट, खराब झाले  या गादया/गादी  या, 
उशी  या खोळी, टॉवेल,  णालयाकडील िलनन इ.) 

ित िकलो १३.६० 

६. िन पयोगी/जीण झाले  या कापसू गादया  
(  णालय सोडून फ  त भ  त िनवास  थान कडील) 

ित नग  ७०.५५ 

७. िन पयोगी/जीण झाले  या फोम गादया  
(  णालय सोडून फ  त भ  त िनवास  थान कडील) 

ित नग ४१.३० 

०८. नारळा  या शडया ित िकलो ०.५० 
०९. िन पयोगी / अनाव  यक लाकडी भंगार सािह  य ित िकलो ६.०० 
१०. रंगीत कागदाची र ी ित िकलो ११.८५ 
११. पावती पु  तके, कुपन बकेु, रिज  टर इ. बाईडं ग पु ा ित िकलो ६.०० 

 
२. महाकाली इडं  ीज, जळगाव.  

अ.नं. सािह  याचा तपिशल प रमाण उ  चतम दर 
१. रकामे काजचूे डबे (आह े  या ि थतीत)  ित नग १४.१६ 
२. वापरलेले काळे ऑईल ित िलटर २८.३२ 

 
३.  शिफक शेख, कोपरगांव,  

अ.नं. सािह  याचा तपिशल प रमाण उ  चतम दर 
१. उ रपि का व इतर त  सम र ी (भरले  या बारदान गोणीसह)  ित िकलो १८.५० 
२.  लॉि टक व  त,ू (उदा.कचराकंुडया,बाद  या,मग,छोठेमोठे फुटलेले 

म,बर  या,फायबर,टा  या,घडयाळे वगैरे)  
ित िकलो २७.०० 

३. िन पयोगी लोखंडी भगंार सािह  य  ित िकलो २७.०० 
४. लोखंडी क स  ित िकलो १६.०० 
५. िनकामी तां  याचे भंगार सािह  य  ित िकलो ४००.०० 
६. िनकामी अॅ  यिुमिनयम भंगार सािह  य ित िकलो ९८.५० 
७. इले.टयुबचे जळालेले कॉपर चोक ित नग ३०.०० 
८. संगणकाचे वाप न खराब झालेले ि ं  टर, रबन,टोनर,टेलीफोन, 

घडयाळे वगरेै. 
ित िकलो १२.०० 
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९. रका  या  लाि टक बाट  या ित िकलो  २३.०० 
१०. िन पयोगी िपतळी भंगार सािह  य ित िकलो ३००.०० 
११. बीडाच ेभंगार ित िकलो २७.०० 
१२ भटुर ित िकलो २७०.०० 

 
४.  य ुइिंडया  ॅ प सटर, कोपरगांव,  

अ.नं. सािह  याचा तपिशल प रमाण उ  चतम दर 
१.  लॉि टक म २० िल. ते ५० िल.चे आतील सव कलर (चांगले)  ित नग ५१.५० 
२.  लॉि टक म ५१ िल. ते १०० िल.पयतचे सव कलर (चांगले)  ित नग ७८.५० 
३. िनकामी ि टलच ेभंगार सािह  य ित िकलो ४१.५० 
४. िनकामी अॅ  यिुमिनयम भंगार सािह  य ित िकलो ९८.५० 
५. सोडीयम लाईटचे जळालेले चोक ित नग १०७.५० 
६. िन पयोगी जनरेटर  या पांढ-या बॅट-या मोठी साईज ित नग २३८६.५० 
७. िन पयोगी जनरेटर  या काळया बटॅ-या मोठी साईज ित नग १९३३.५० 
०८. टाईम दशनपास फाडलेली रंगीत जाड पपेर र ी (  ला  टीक क  हर 

आहे  या ि थतीत) 
ित िकलो ०८.२५ 

०९. संगणका  या िनकामी छोटया बॅट-या ित िकलो ६५.५० 
१०. िन पयोगी खराब झालेले कारपेट  ित िकलो ०३.५० 

 
५)  िववेक िटन स  लाय, नािशक,  

अ.नं. सािह  याचा तपिशल प रमाण उ  चतम दर 
१. रकामे तेलातुपाच ेलहान/मोठे त डाचे चांगले डब े ित नग ५३.५१ 
२. रकामे तेलातपुाचे लहान/मोठे त डाचे त ड फुटलेले/चेपलेले खराब 

डबे 
ित नग ४३.६० 

३. रकामे तेलातुपाच ेगंजलेले/फुटलेले चांगले कारचे डब े ित नग ३२.५५ 
४. रकामे तेलातुपाच ेगंजलेले/फुटलेले जळालेले खराब डबे ित नग २३.५५ 
५. मतू वर वाहीलेले िनमा  य तेल  ित िलटर   ३५.१० 

 
६)   तुलसीदास वलेजी अॅ  ड कंपनी, कोपरगाव,  

अ.नं. सािह  याचा तपिशल प रमाण उ  चतम दर 
१. रकामा खो  याचा चांगला पु ा (काटुन) ित िकलो १०.१५ 
२. रका  या खो  याचा तेलकट/खराब पु ा ित िकलो ०८.५२ 
३. कागदाची चरु केलेली र ी  ित िकलो ०६.०२ 

 उपरो  तावातील अ.नं.१ व २ िन पयोगी गो या (कलतान,५० िकलो भरती या) चांगले/ खराब यासाठी 

महाकाली इडं ीज, जळगाव यांनी िदलेले उ चतम दर अनु म ेर कम .५३.१० व .४१.३० हे दर नजरचकु ने 

िदलेले अस याच,े अ.नं.२२ जळालेले इले.ब ब, टयुबबार इ यादीसाठी अकबरखॉ ंसांडेखॉ ं पठाण, कोपरगांव 

यांनी िदलेले उ चतम दर र कम .५०/- ह ेदर नजरचकु ने िदलेले अस याच ेतसेच ३५ संगणका या िनकामी 

बॅट या मोठी साईज यासाठी शफ क शेख, कोपरगांव यांनी िदलेले उ चतम दर र कम .२०००/- ह े दर 

नजरचकु ने िदलेले अस याच ेितघांनीही लेखी कळिवलेले आह.े यामळेु अ.नं.१,२, २२ व ३५ या सािह यांची 

िव  करणकेामी दरप के मागिव यात यावी, दरप कातील उ चतम दर व ई-िनिवदतेील दसु या मांकाच े

उ चतम दर याबाबतचा ताव थािनक उपसिमतीसमोर सादर कर यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 

मा य कर यात आली. 

(कायवाही-अिभलेख क ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा 
िवषय नं.०२ िनयोजीत शै िणक संकुल क पातील शालेय इमारतीकरीता फिनचर वक आिण ऑडीटोरीअम करीता फिनचर, 

ॲकॉि टक वक व एच. ही.ए.सी. यं णा तसेच िविवध खेळाच ेसािह य, मैदान े िवकसीत करण ेव लॅ ड केिपगं 
करण ेयाकामी येणारे अदंाजप िकय र कम .३९.५४ कोटी मा च ेखचास मा यता िमळणबेाबत. 

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

मा.  यव  थापन सिमती िनणय-  
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.०१.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .४४  
२) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०४.०७.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .३४६  

 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 मौज ेिनमगांव-को-हाळे येथील गट न.ं१८३ मधील ५ हे  टर ४० आर जागते िनयोजीत 
शै िणक संकुल उभारणकेामी िन  नतम दराचे िनिवदाधारक म.े  याती इिंजिनयस अॅ  ड क  सलटंट, पणु े यांना 
जा. .एसएसएसटी/ बांधकाम/ ५९३६/२०१८, िद.०८/०३/२०१९ अ  वये र  कम .२१८ कोटीचा कायादशे 
दणेेत आलेला आह.े ठेकेदार यांचमेाफत िस  हील काम गतीपथावर आह.े  

सदरह कामा  या िनिवदमे  य ेशै िणक संकुलातील इमारत चे व ऑडीओटोरीयमच ेअतंगत फिनचरचे 
कामाचा समावेश नस  यामळेु आिकटे  टयांनी .७९.३५/- कोटी मा चे अदंाजप क सादर केलेले होते.  यावर 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .३४६ अ  वये खालील माण े िनणय 
झाललेा आह.े   

“यावर सिव तर चचा होऊन, िनयोजीत शै िणक संकुल क पातील शालेय इमारतीकरीता फिनचर 
वक, सीसीटी ही, ई-लिनग सिुवधा आिण ऑडीटोरीअम करीता फिनचर, ॲकॉि टक वक व एच. ही.ए.सी.यं णा 
तसेच िविवध खेळांच े सािह य, मदैान े िवकसीत करण े व लॅ ड केिपंक करण े याकामी उपरो  तावात नमदु 
केलेली अदंाजप क य र कम अवा तव व पाची अस याचे तसेच नमदु कर यात आले या कामापंैक  काही 
कामाचंी शै िणक संकुलासाठी आव यकता नस याच े सिमती सद यांच े मत झाले. याबाबत आव यक 
असणा या कामांसह अदंाजप िकय खचाचा अ यासपवुक सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीच े सभेपढु े
सादर कर यात यावा, असे ठरले.” 

मा.  यव  थापन सिमतीच े उपरो  त िनणयानुसार आिकटे  ट डी.ओ.िनकम, पणु े यांनी सधुा रत 
अदंाजप क तयार केल ेअसनू  याचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

 
SR NO. BUILDING TYPE TOTAL COST 

A] English Medium School (Furniture Work) 29607378.00  
B] KanyaVidyaMandir(Furniture Work)  19982268.00 
C] Jr. Sr. BBA & BCA College (Furniture Work)  19915068.00 
D] Sport Complex   

 
1. Furniture Work 149420.00 

 
2. Indoor & Outdoor Sport Field 120054870.00 

 
Total of Sport Complex 120204290.00 

E] Auditorium.   

 
1. Furniture Work 4579924.00 

 
2.Acoustic Work 41394204.00 

 
3.Stagecraft 6466615.00 

 
4.Stage lighting 6173818.00 

 
5. HVAC Work 51641296.00 

 
Total of Auditorium 110255857.00 

F] Swimming Pool(Furniture Work) 250880.00 
G] Landscape Work 11151217.00 
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TOTAL COST 311366958.00 

 
Add 10% Escalation 31136695.80 

 
Add GST 12% 37364034.96 

 
Add Contingencies 5% 15568347.90 

 
TOTAL PROJECT COST 395436037.00 

 
उपरो  त अदंाजप कात ी साईबाबा इिं लश मेडीअम  कूल, ी साईबाबा क  या िव ा मंदीरव ी 

साईबाबा महािव ालय इमारत साठी फिनचर म  य े ामु  यान े बचेस, टेब  स,  यिुबकल व फाई  स  टोरेज 
यिुनटयांचा समावेश केलेला आह ेतसेच ऑडीटो रअम करीता आव  यक खु  या, ऑकॉ  टीक व  टेज ा ट वक 
व एच.  ही.ए.सी. वक यांचा समावेश क न सधुा रत अदंाजप क सादर केले आह.े यािशवाय  पोट कॉ   ले  स 
म  य ेआव  यक फिनचर सह िविवध खेळांचे सािह  यांचा समावेश आह.े तसचे लॅ  ड  केप व िविवध खेळांची 
मैदाने िवकसीत करण ेकामाचा समावेश अदंाजप कात करणते आलेला आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय – सं  थानच े ी 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 खरेदी कर  याची आव  यकता नाही  यामळेु याबाबत संबंधीतांकडून माहीती घतेा येईल तसचे 
यांना न  याने तयार होणा-या इमारत म  य े कोण  या सिुवधा आव  यक आह े याचा िव  ततृ तपिशल घेऊन 
 या माण ेअदंाजप कात बदल क न  यानसुार ई िनिवदा मागिवता येतील.आिकटे  ट डी.ओ.िनकम, पणु ेयांनी 

सादर केले  या अदंाजप कात वग खो  यांम  य ेिडजीटल बोड (इटंरअॅ  टीव िड   ले), ऑडीओ िस  टीम, इटंरनटे 
सिुवधा (वायफाय) व िस.सी.टी.  ही या तरतुद चा समावेश करणते आलेला नाही. यासाठी सं  थानचे माहीती 
तं ान व िस.सी.टी.  ही िवभागामाफत  वतं पण ेकायवाही करता येईल. 

 ताव– तरी क  पाचे आक टे  ट डी.ओ.िनकम, पणु ेयांनी शै िणक सकुंलातील इमारत चे फिनचर 
वक आिण ऑडीटोरीअम करीता फिनचर, अकॅॉि टक वक व एच.  ही.ए.सी यं णा तसचे िविवध खेळांच े
सािह  य, मैदाने िवकसीत करण े व लॅ  ड  केिपंग करण े या कामांसाठी सादर केले  या र  कम .३९.५४ कोटी 
मा चे खचास मा  यता िमळणसेाठी तसेच िनयोजीत शै िणक संकुलातील वग खो  यांम  य े िडजीटल बोड 
(इटंरअॅ  टीव िड   ले), ऑडीओ िस  टीम, इटंरनेट सिुवधा (वायफाय) व िस.सी.टी.  ही या तरतुद चा समावेश 
करणसेाठी सं  थानचे माहीती तं ान व िस.सी.टी.  ही िवभागामाफत  वतं पण े कायवाही करणसे मा  यतेसाठी 
िनणयाथसादर. 

िनणय .४०५  यावर सिव तर चचा होऊन, िनयोजीत शै िणक संकुल क पातील शालेय इमारतीकरीता फिनचर वक आिण 
ऑडीटोरीअम करीता फिनचर, ॲकॉि टक वक व एच. ही.ए.सी. यं णा तसेच िविवध खेळाच ेसािह य, मैदाने 
िवकसीत करण े व लॅ ड केिपगं करणे याकामी येणा या अदंाजप िकय र कम .३९.५४ कोटी मा च े खचास 
त वत: मा यता दे यात आली. तसेच सदरचा ताव शासनाकडे मा यतेसाठी पाठिव यात यावा,असे ठरले. 

  तसेच सं थानच े शाळा व महािव ालयाकरीता अनदुान िमळणेबाबतचा ताव शासनाकडे 
पाठिव यात यावा,असे ठरले.  

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०३ ी साईबाबा मंिदर िशड  दशनरांग इमारतीवर वाढीव ितस या मज याच ेबांधकाम करणेसाठी अपे ीत .३४.०७ 

कोटी इत या अदंाजप क य खचास व सदरह ताव रा य शासनाच ेमा यतेकरीता सादर करणेस, तसेच रा य 
शासनाची मा यता ा  झा यानंतर ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा यता दणेबेाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- अिधिनयमाचे कलम २१ 
(१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही 

योजनांसाठी करणचेी तरतदू आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वय,े मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  ताचंी देखभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल अशी तरतूद आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणय -  
१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५०६ नसुार ी साईबाबा मिंदर 
दशनरांग इमारत चे बांधकाम करणसेाठी ठेकेदार भान ू क    शन, मुंबई यांना जा.नं.एसएसएसटी/बांधकाम/ 
२५२०/२०१८, िद.२३/०८/२०१८ अ  वये कायादशे देणते आलेला आह.े  
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२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .३११ खालील माण े संमत 
झालेला आह.े  

“…..साईभ  ताचंे दशनासाठी दशनरांगेच े काम भान ू क    शन, मुबंई यांचेमाफत सु  आह.े सदरह 
बांधकामात भिव  यात ०१ मज  याचे बांधकाम  तािवत आह.े दशनरांग भ  ताचंे वापरासाठी खलुी झालेनंतर 
भिव  यात वर  या मज  याचे बांधकाम करण े अडचणीच े होईल. भ  तां  या गद चा िवचार करता ितस-या 
मज  याचे बांधकाम भान ूकं     ान, मुंबई यांचेकडून करणसे िकती खच अपेि त आह.े याकरीता आिकटे  ट 
माथरु अॅ  ड का े  यांचकेडून खचाचा तपिशल मागवनू पढुील बैठक त सादर करावे, असे ठरल.े” 
३. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .३४५ खालील माण े संमत 
झालेला आह.े  

“….. ी साईबाबा मिंदर दशनरांग इमारतीचे बांधकाम ह ेसदर कामाच ेठेकदार भान ूकं     ान, मुंबई 
यांना बांधकामाचे एकूण े फळानसुार (Lumpsum) िदलेले असनू Item wise िदलेले नाही.  यामळेु दशन 
रांग इमारतीवर वाढीव ितस-या मज  याच े बांधकाम करावयाच े अस  यास  यासाठी  वतं  ई-िनिवदा ि या 
राबबावी लागेल. तथापी स  या दशन रांग इमारतीवर वाढीव ितस-या मज  याची आव  यकता नाही, असे ठरल.े” 

 तावना – ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारतीचे बांधकाम भान ू क    शन, मुबंई यांचमेाफत सु  
आह.ेसदरह इमारतीच ेबांधकाम स  या िनिवदे माण ेG+2 असनू  याम  य ेखालील माण ेसिुवधा आहते.  

तळमजला - िनयोिजत दशनांग इमारतीम  य े०३ भ  य वेश हॉल आहते,  याम  य ेभ  तांना मोबाईल व 
च  पल लॉकस, बायोमे ीक पास काऊंटर – ४८, पेड पास काउंटर -२०, लाडू काउंटर – १०, उदी व कापडकोठी 
काऊंटर – १०, बुक  टॉल, डोनशेन ऑिफस,चहा / कॉफ  काउंटर, िस  यु रटी चेक एकाच िठकाणी व एकाच 
वेळी – ४०  य  त ची, जीन े– ११, लेडीज व जे  टस टॉयलेट  यव  था इ.  

पिहला व दसुरा मजला - भ  तांकरीता बस  याची  यव  था असेललेे एकूण १२ मोठे हॉल (एक हॉल 
साईज - १५.१० मी. x   ३१.१५ मी.), चहा / कॉफ  काउंटर, िवदयतुीकरण  यव  था जनरेटर बॅकअपसह, 
वायिुवजन  यव  था, उदवाहक / िल ट  यव  था - १०, जीन े- ११, लेडीज व जे  टस टॉयलेट  यव  था, आर.ओ 

ि ये  दारे शु  द िप  याचे पा  याची  यव  था, फायर फायट ग  यव  था इ.  
या  यित र  त या क  पात सांडपाणी ि या संयं , रॅ  प, थमोपचार क , संपणू इटेंरीअर वक, 

सायनेजेस, अतंगत र  ते,  ीट लाईट, इले  ीकल सब  टेशन, जनरेटर  यव  था, वायिुवजन  यवथा, लॅ  ड  केप ग, 
रेनवॉटर हावि टंग, िपंपळवाडी र   याव न मंिदर प रसरातील जु  या दशनरांगेला जोड  यासाठी कने  ट ग ि ज, 
संर ण िभंत इ  यादी सिुवधाचंा समावेश करणते आला आह.े 

सदरह क  पाचा ठळक त पिशल व स ि थती खालील माण ेआह.े  
 

कामाचे नाव ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारतीचे बांधकाम करण.े 
आिकटे  ट माथरू अॅ  ड का  ेअसो. नवी िद  ली. 
ठेकेदार  भान ूक    शन,मुंबई. 
कायादशे जा.न.ंएसएसएसटी/बांधकाम/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.) 
एकूण कामाचे बांधकाम े फळ िनिवदते नमदू एकूण बांधकाम े फळ–२२,२१४ चौ.मी. (FSI Area.) 
कामाची स ि थती    सदर क  पातील मु  य इमारतीचे फुट ग व आरसीसी कॉलमच े ८५ 

ट के काम पणू झाले आह.े  
    ि लंथ ले  हलचे ेड  लॅबचे ९५ ट  के काम पणू झाले आह.े  
    तळमजला  लॅबचे समुारे १०० ट  के काम पणू झाले आह.े 
    पिहला मजला  लॅबचे ८५ ट के काम पणू झाले आह.े  
    दसुरा मजला  लॅबच े३० ट  के काम पणू. 
    कने  ट ग कॉरीडॉरपैक  मंिदर प रसरातील पी.आर.ओ चे समोरील     
     कारंजाच ेभागातील आरसीसी फुट ग, ि लंथ बीम, कॉलम, ेड  लॅब 
व पिहला मजला लोअर  लॅबचे काम पणू झाल ेआह.े  
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िवषयांिकत इमारतीवर ितस-या मज  याचे वाढीव बांधकाम करणसेाठी येणा-या अपेि त खचाचे 
सिव  तर अदंाजप क आिकटे  ट उदय का ,े नवी िद  ली यांचकेडून मागिवणतेबाबत ा  त िनदशा  वय े
िद.२०/०७/२०१९ रोजीचे ई-मेल व प ा  दारे आिकटे  ट यांना सदर अदंाजप क सादर करणिेवषयी कळिवणते 
आले.  यानसुार आिकटे  ट यांनी िद.२४/०७/२०१९ रोजीचे प ा  दारे  .३४.०७ कोटी इत  या अपेि त खचाचे 
अदंाजप क सादर केले आह.े तसेच या  यित र  त अिधकच ेFSI करीता ि िमयम चाजस भरण,े िवकसन शु  क, 
छाननी शु  क अदा करणसेाठी अित र  त खच येईल. 

  वरील िवषयांिकत वाढीव ितस-या मज  याचे बांधकामासाठी थमतः खालील बाब ना मंजरुी घणेे 
आव  यक आह.े  

१. वाढीव ितस-या मज  याचे बांधकामासाठी ५५९८ चौ.मीटर इत  या अिधक  या FSI करीता 
ि िमयम चाजस, िवकसन शु  क, छाननी शु  क जमा करण.े 

२. इमारतीचे लांबी, ं दी व उंचीनसुार इमारतीचे समािसक अतंरास िशिथलता घणेेकामी 
मा.सहसचंालक, नगर रचना नािशक व मा.सचंालक, नगर रचना, पणु ेयांची मा  यता घेण.े 

३. वाढीव ितस-या मजला बांधकामास िशड  नगरपचंायत, िशड  यांची परवानगी घेण.े 
४. वाढीव ितस-या मज  याचे बांधकामास येणा-या अित र  त खचास मा. धान सिचव, िवधी व 

 याय िवभाग यांची मंजरुी घणे.े 
५. रा  य शासनाचे मा  यतेसाठी  ताव सादर करतेवेळी  यांचेबाबत सावजिनक बांधकाम 

िवभागाचे तांि क मा  यतेकरीता िवहीत नमु  यातील सिव  तर अदंाजप क सादर करण े
आव  यक आह.े  यासाठी आिकटे  ट यांचेकडून सिव  तर अदंाजप क तयार क न घेता 
येईल. सिव  तर अदंाजप कानुसार वर नमदू अपेि त अदंाजप क य र  कम कमी अथवा 
जा  त होऊ शकत.े 

६.  तािवत ितसरा मजला बांधकाम करणसेाठी येऊ शकणा-या सभंा  य अडचणी - 
स ा सु  असले  या कामाचे  कोपमधील ममटी म, िल ट मशीन म, पॅरापेट,  टोन  लॅड ग, टेरेस 

वॉटर फु ग, ख-ुहा, ओ  हर हडे वॉटर टॅकं, फायर फायट ग पाईपलाईन, वॉटरस  लाय पाईप लाईन, िल ट बसिवण े
इ  यादी काम े  थिगत करावी लागतील. 

वरील काम े  ठेकेदार भान ू क    शन, मुंबई यांचे  कोपम  य े आहते. ते ितस-या मज  याचे निवन 
ठेकेदाराच े  कोपम  य े स मािव  ट करावी लागतील.  सदर कॉ  ॅ  ट ह े लमसम  व पाच े कॉ  ॅ  ट अस  याने वर 
नमदू बाब चे दर कोण  या आधारे कमी करावयाचे याबाबत अडचण िनमाण होईल व भिव  यात सदरह मु ा 
वाद  त होऊ शकतो.  

 ताव– तरी ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारतीवर वाढीव ितस-या मज  याचे बांधकाम 
करणसेाठी क  पाच े आिकटे  ट यांनी काळिवले  या रक  म .३४.०७ कोटी इत  या अदंाजप क य खचास 
मंजरुी देण ेतसचे  याकामी िनयमानसुार आव  यक ते ि िमयम चाजस, िवकसन शु  क, छाननी शु  क शासक य 
खिज  यात भरणा करण,े िनयमानसुार आव  यक  या परवान  या घणे,े रा  य शासनाची मंजरुी घेण ेव  यानतंर िवहीत 
प  दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवण े या माण े कायवाही करणसेाठी मंजुरी दणे े या माण े बाब वर तसेच 
स ि थतीत वाढीव ितसरा मजला बांधकामाची आव  यकता आह े काय, येणा-या संभा  य अडचणी या बाब  
िवषयी चचा व िवचार िवनयमय होऊन िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .४०६  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मंिदर िशड  दशनरांग इमारतीवर वाढीव ितस या मज याच ेबांधकाम 
करणसे व याकामी येणा या अपे ीत र कम .३४.०७ कोटी इत या अदंाजप क य खचास तसेच या यित र  
अिधकचे  FSI करीता ि िमयम चाजस, िवकसन शु क व छाननी शु क आदा करणेसाठी िनयमानसुार येणा या 
अित र  खचास मा यता दे यात आली. सदरह ताव शासनाकडे मा यतेसाठी पाठिव यात यावा, व शासनाची 
मा यता ा  झा यानंतर िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी, असे ठरले. 

  (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय नं.०४ मौज े िनमगाव को हाळे,ता.राहाता येथील गट नं.१९८,१९९,२०० व २०१ मधील सं थान मालक च े जागेत 

साईसृ ी, यझुीयम,तारांगण व बॉटिनकल गाडन यासह “साई नॉलेज पाक” क प ‘Design, Build, Finance, 
Operate & Transfer (DBFOT)’ त वावर उभारणीसाठी कर यात आले या ई- ताव मागणीस ितसाद न 
िमळा यान ेसदर क पाच ेपढुील कायवाहीबाबत िनणय घणे.े 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था(िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  
अ)  कलम १७ (सिमतीची कत  य े व अिधकार) पोटकलम (२)खंड (ठ)- सिमती ी साईबाबांचे जीवन, 
 यांचे काय,  यां  यालीला व िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई 

सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील; 
ब ) कलम २१ (सिमतीकडून िव त िनधीचा िविनयोग) – 
१. पोटकलम(१) खंड(ङ) - ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण;े 
२. पोटकलम(१)खडं(झ)-िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंा िवकास करण े आिण िव  व  त  यव  थे  या 

योजनांसाठी  थावर िकंवा जंगम मालम  ताचंे संपादन करण;े 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय : 

१)  िदनांक ०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२२२. –“ साईसृ  टी,  लनॅेटो रयम व वॅ  स  यिुझयम 
(Sai Knowledge Park) क  पासाठी स  लागार सदंीप िश े  अॅ  ड असोिशएट्स, मुंबई यांचे ितनीधीनी 
आजचे सभेत सदरह क  पाचे सादरीकरण केले.यावर चचा होवनू असे ठरले क , स  लागार संदीप िश े  अॅ  ड 
असोिशएट्स, मुंबई यांनी िशड  येथ े येवनू, मु  य कायकारी अिधकारी याचंेसमोर सदर क  पाचे सिव  तर 
सादरीकरण करावे व  यानतंर या क  पासाठी िवहीत प तीन ेई-िनिवदा मागिवणबेाबत पढुील कायवाही करणते 
यावी.” 
२)  िदनांक ०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२७१. -सदह क  पास येणारे अदंाजे .१४१.०० 
कोटीचे कामास शासनाच ेिवधी व  याय िवभागाच ेमा  यतेसाठी  ताव सादर करणसे तसेच शासन मा  यतेनंतर 
“Design, Build, Finance, Operation & Transfer (DBFOT)” त  वावर ई-िनिवदा मागिवणबेाबतच े

 तावावर“...सिव तरचचाहोऊन, उपरो तावासमा यतादे यातआली.”   
३)  िदनांक ०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .३५६. -“..यावर सिव तर चचा होऊन, मौज े
िनमगाव को-हाळे येथील गट न.ं १९८, १९९, २०० व २०१ मधील जागेत साई नॉलेज पाक क प “Design, 
Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT)” त वावर राबिवणकेामी एकुण र कम .१६६.३९ 
कोटी इतके सधुारीत क प अहवालास मा यता दे यात आली. व सदरचा क प अहवाल मा यतेसाठी 
शासनाकडे पाठिव यात यावा, असे ठरल.े” 
४)  िदनांक ०१/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६४७.-“ साई नॉलेजपाक क प ‘Design, 
Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT)’त वावर राबिवणकेामी या क  पाचे स  लागार संदीप 
िश े  अॅ  ड असोिशएटस,् मुंबई यांच े ितिनधी आजचे सभपेढु े उपि थत होते. सद यांनी सदर या क पा 
संदभात िवचारले या ांना यांनी समपक उ रे दतेा आली नाही. तरी साई नॉलेज पाक क पाचे स लागार 
संदीप िश े  अॅ  ड असोिशएटस,् मुंबई यांना चचसाठी यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर बोलिव यात यावे, अस े
ठरल.े” 
५)  िदनांक २०/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .७१५.-“ साई नॉलेज पाक क पाचे स लागार 
संदीप िश े  अॅडं असोिशएट्स, मुंबई यांचे ितिनधी ी. साद सावंत व ी. सागर रांगणकेर यांनी आजच े
सभेपढुे सदरह क  पासाठी “Design, Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT)” त  वावरील 
Request for Proposal  या मसु ाचे सादरीकरण केले. यावेळी खालील माण ेसचूना दे  यात आ  या. 
1. सदरचा ई-  ताव DBFOT त  वावरील अस  याने क  पाचे िकंमतीत स  लागार फ , 
कॉिंट  ज  सीज,WCE व २वषातील भाववाढ इ. बाबी समािव  ट न करता क  पाची िन  वळ िकंमत 
.१४१.००कोटी गहृीत धरणते यावी. 

2. सं  थानला ती िदवस ३०० ितक टे िवनामु  य दे  यात याव.े 
3. e-RFP फ  व bid security चे पमेट online करणबेाबत e-RFP म  य ेनमदू कराव.े 
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4. ितिकटाचे दर खालील माण ेअसावेत. 
 

फ  त साईसृ  टी साठी  .१५०/ ती  य  ती 
साय  स  लनॅेटो रयम व वॅ  स  यिुझयमसाठी एकि त .२०० / ती  य  ती  
सव समावेशक एकि त .२५०/ ती  य  ती  
शै िणक सहली व १२ वषाखालील मलुांसाठी ५०% सटु असावी. 

5. िनिवदा सादरक  याचे पवुपा तेचे िनकषाम  य ेखालील अट चा समावेश करावा. 
Experience   of   having   successfully   completed   similar   works   during   last 

10 years ending  31st March, 2017 should be either of the following.  
a. One similar completed work costing not less than the amount equal to 
Rs.85crores.            Or 
b. Two similar completed works each costing not less than the amount equal 
to Rs.71 crores.Or 

6. Three similar completed works each costing not less than the amount equal to 
Rs.57 crores.  

7. Bidder should have average annual financial turnover of value not less than Rs.85 
Crores. 

8. Bidder should have a solvency of value not less than Rs.71 Crores. The bidder will 
be required to submit the bank certificate. 

9. Mandatory Concession fee .1.00 कोटी करावी. 
10. यावर सिव  तर चचा होऊन, वरील बाब चा व आव  यक अटीशत चंा समावेश क न स  लागार यांनी 

जािहरात व ई-िनिवदां  या सधुारीत  तावा  या मसु ाच ेस  लागार यांनी मु  य कायकारी अिधकारी 
यांचेकडे सादरीकरण कराव े व  यानंतर सदरचा मसदुा मा  यतेसाठी  यव  थापन सिमतीच े सभेपढेु 
ठेव  यात यावा असे ठरल.े” 

11. ६) िदनांक ३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .४७.-“यावर सिव  तर चचा होऊन, मौज ेिनमगाव 
को-हाळे येथील गट न.ं१९८,१९९,२०० व २०१मधील जागते साई नॉलेज पाक क  प “Design, 
Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT)” त   वावर उभारणकेामी उपरो  त  तावात 
नमदु अटी-शत नसुार e-RFP  ताव मागिवणसे  मा  यता दे  यात आली. तसेच याकामी इं जी व 
मराठी वृ  प ामं  य े  यापक  व पात तसचे सं  थानचे वेबसाईटवरजािहरात िस  कर  यास व याकामी 
येणा-याअपेि त खचास मा  यता दे  यात आली.” 

12. शासन मा  यता:- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, िनणय .सासिव-१०१८/१०४७/ 
. .११२/का.१६ िद.१६/१०/२०१८ अ  वयेखालील माण ेमा  यता िदेलेली आह.े 

13. “... ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड )(सधुारणा) अिधिनयम २००४  या कलम १७(३) 
मधील तरतुदीनसुार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  यामौजे िनमगांव को-हाळे येथील 
गट न.ं१९८,१९९, २०० व २०१ मिधल समुारे २० एकर जागते साई नॉलेज पाक (DBFOT) त  वावर 
राबिव  यास या शासन िनणया  वय ेखालील अट  या अधीन राहन मा  यता दे  यात येत आह.े 

14. साई नॉलेज पाक उभार  यासाठी िविहत तरतूद नसुार िनिवदा मागिव  यात या  यात. 
15. सं  थाना  या जमीनी  यित र  त सं  थाना  या अ  य कोण  याही ससंाधनांचा वापर केला जाणार नाही. 
16. साई नॉलेज पाक (DBFOT) त  वावर उभार  यासाठी िविहत प तीन ेिनवड कर  यात आलेली सं  था 

व साईबाबा सं  थान यां  यामधील करारनामा शासनमा  यतेन ेकर  यात यावा…” 
17.  तावना:-मौज ेिनमगांव को-हाळे येथील उपरो  त जागतेील  तािवत साई नॉलेज पाक क  पासाठी 

क  प स  लागार  हणनू संदीप िश े  अॅ  ड असोिशएटस,् मुंबई यांना इकडील िद. ०९/१०/२०१७ 
अ  वये नेमणकूप  दे  यात आले आह.े स  लागार यांनी िद.०९/०५/२०१८ रोजीचे प ा  वये क  पाचा 
.१६६.३९ कोटी मा  रकमेचा DPR सादर केला आह.े  यास मा.  यव  थापन सिमतीचे 

िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .३५६ अ  वये मा  यता देणते आली आह.े सदर 
मान ् यतेनसुार साई नॉलेज पाक क  प “Design, Build, Finance, Operate& Transfer 
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(DBFOT)” त  वावर राबिवणकेामी शासन मा  यता िमळणसेाठी िद.११/०६/२०१८ अ  वये सादर 
केल  या  तावास वर नमदु िद.१६/१०/२०१८ रोजीच ेशासन िनणया  वये मा  यता देणेत आली आह.े 
या क  पासाठी स  लागार संदीप िश े  अॅ  ड असोिशएटस,् मुबंई यांनी सादर केललेा e-RFP 
Document चा मसदुा मा. अ  य , मा. उपा  य  व मा. सद  यांना िद.१९/११/२०१८ चे ई-मेल ारे 
पाठिव  यात आला आह.े िद.०१/११/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील उपरो  त 
िनणय .६४७ अ  वये ठरलेनसुार साईनॉलेजपाक क पाचेस लागारसंदीप िश े , मुंबई यांनी 
िद.२०/११/२०१८ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभेपढुे सादरीकरण केले आह.े  यावर 
सदरह सभेत वरील माण ेिनणय .७१५ संमत झाला आह.े  

18. मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतीलउपरो  त िनणयानसुार स  लागार यांचे ितिनधी ी. संिदप िश े , 
ी. साद सावंत व ी. सागर रांगणकेर यांनी िद.०५/०१/२०१९ रोजी िशड  येथे यऊेन मा.मु  य 

कायकारी अिधकारी यांचेकडे  क  पाचे ई-िनिवदबेाबत सादरीकरण केले आह.े  यावेळी दे  यात 
आले  या सचूना व मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/११/२०१८ रोजीचे सभेतील उपरो  त िनणय 
िवचारात घऊेन स  लागार यांनी िद.०५/०१/२०१९ चे ई-मेल ारेe-RFP Document चा सधुारीत 
मसदुा सादर केला.  

19. “साई नॉलेज पाक क  प”उभारणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील 
िनणय .४७ अ  वये देणते आले  या मा  यतेनसुार वृ  तप ामं  य ेतसचे सं  थानच ेवेबसाईटवर जािहरात 

िस  क न िदनांक०८/०३/२०१९ ते िदनांक २२/०४/२०१९ या कालावधीत ई-आरएफपी  ताव 
मागिव  यात आले होते.सदरह  ताव मागणीबाबत िदनांक २७/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११ वा. 
सं  थानचे िशड  येथील सभागहृात िनिवदापवू बैठक (Pre-bid Conference) आयोिजत कर  यात 
आली होती. सदर ई-आरएफपी  ताव मागणीबाबत आयकॉिनक चं कांत ॉड  श  स ा.िल., मुंबई व 
द  हाईट आट ए  टर ाईजेस, मुबंई या दोन इ  छुक िनिवदा सादरक  यानी िद.२७/०३/२०१९ चे ई-
मल ारे ई-  ताव सादर करणसेाठी जनु मिह  या  या पिह  याआठवडयापयत मूदतवाढ िमळणबेाबत 
िवनंती केली होती. 

20.  यानसुार िदनाकं ०२/०५/२०१९ रोजीच े कायालयीन िटपणीवरील मा  यतेनसुार साई नॉलेज पाक 
क  पाच ेe-RFP  ताव सादर करणसेाठी Common Set of Deviationsम  य े अ. .१५ म  य े

नमदू केले माण ेदसू-यांदा िदनांक २७/०५/२०१९ अखेर मदुतवाढ दणेेत आली होती.  
21. िवहीत मदुतीत िद.२७/०५/२०१९ अखेर ई-िनिवदा पोटलवरएकही ई-  ताव सादर कर  यात आलेला 

नस  याने व  सदरह क  प मोठया  व पाचा असनू DBFOT त   वावरील अस  याने इ  छुक ई-
 ताव सादरक  याना  यांच े प रपणूई-  ताव तयार करणसे जा  त कालावधी लाग  याची श  यता 

अस  यामळेु  पधा  मक  ताव ा  त होणचेे  टीने ई- स ् ताव सादर करणसेाठी िदनांक१५/०७/२०१९ 
अखेर मदूतवाढ दणेेत आली. मा  सदरचे वाढीव मदुतीत दखेील एकही ई-  ताव ा  त झालेला नाही. 
याबाबत मा. डॉ. सरेुश हावरे, अ  य  महोदय यांना मािहती दे  यात आली असता  यांनी उ ोजकाचंा 

ितसाद िमळालेला नस  याने सदरह क  प सं  थान िनधीतून उभारणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे  ताव िवचाराथसादर करणबेाबत मौिखकिनदश िदले आहते.  

22.  ताव: िवषयांक त “साई नॉलेज पाक” क  पाचे ई-  ताव मागणीस िदले  या वाढीव मदुतीत एकाही 
ठेकेदार अथवा उ ोजकाचा ितसाद िमळालेला नस  यान े सदरह क  पाचे उभारणीिवषयी पुढील 
कायवाहीबाबत िनणय घेण ेआव  यक आह.े  यासाठी खालील दोन पयायांचा िवचार करता येईल. 

23. अ)  क  पाची उभारणी “Design, Build, Finance, Operate& Transfer (DBFOT)” 
त  वावर करणसेाठी RFP Document  मिधल पवुपा ता  अटी तसेच इतर अटी शत मं  य ेिशिथलता 
दणेे अथवा आव  यक  या सधुारणा करण ेव  यानुसार न  यान ेई-  ताव मागिवण.े 

24. ब)  क  पाची उभारणी पूणपण ेसं  थानचे िनधीतून करावयाची झा  यास  याबाबत कायवाहीची परेषा 
ठरिवण.े  

25. तरी क  पाच ेस  लागार संदीप िश े  अॅ  ड असोिशएटस,् मुंबई यांचे समवेत वरील पयायांबाबत चचा 
क न िनणय होणसे िवनंती. 
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िनणय .४०७  यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगाव को हाळे,ता.राहाता येथील गट नं.१९८,१९९,२०० व २०१ मधील 

सं थान मालक च े जागेत साईसृ ी, यझुीयम,तारांगण व बॉटिनकल गाडन यासह “साई नॉलेज पाक” क प 
‘Design, Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT)’ त वावर उभारणीसाठी कर यात आले या 
ई- ताव मागणीस ितसाद न िमळा यान े सदर क प पणुपण े सं  थानचे िनधीतनू उभारणीसाठीचा सिव तर 

ताव यव थापन सिमतीच ेसभपेढुे सादर कर यात यावा, असे ठरले. 
(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०५ ी साईबाबा समाधी शता दी सोहळयािनिम  कोपरगाव को हार र ता रामा ०८ वर ता परु या व पातील 

वागत कमानीच े Structural Stability  चे तपासणी अहवालाबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- अिधिनयमाच ेकलम 

२१(१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही 
योजनांसाठी करणचेी तरतुद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वये मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 

मालम  ताचंी देखभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल, अशी तरतूद आह.े  
   तावनाः- शता  दी सोहळयािनिम  त कोपरगाव को  हार र  ता रामा ०८ यावर िशड  शहराचे उ  तर 

बाजसू िक.मी.९१/५०० या साखळी मांकाम  य ेबांधकाम करणसे कायकारी अिभयंता, जागितक बॅक क  प 
िवभाग, अहमदनगर यांनी िद.२१/०६/२०१८ रोजीचे प ाने ना-हरकत दाखला िदलेला आह.े  यामध े
खालील माण ेअटी नमदू केले  या आहते. 
१.  वागत कमानीची Structural Stability व Safety ची जबाबदारी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांची राहील. 
२. भिव  यात सदर र   याच े ं दीकरण झा  यास ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   वखचान े
कमानीच े ं दीकरण करतील अथवा कमान काढुन घतेील. 
३.  वागत कमानीच े बांधकाम करतेवेळी र  ता वाहतूक स अडथळा होणार नाही तसेच अपघात होणार 
नाही याची सव  वी जबाबदारी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांची राहील. 
४.  वागत कमानीची दखेभाल दु  ती ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   यांचे माफत 
कर  यात येईल.  

 वागत कमान उभारणी करीता साईभ  त डॉ. समुनजी, चेअरमन साईधाम फाऊंडेशन, मुंबई यांनी 
िद.०४/०७/२०१८ रोजीचे  हॉटस ् अपॅ  दारे ा  त झाले  या प ान े दणेगीदाखल  वागत कमान उभारणबेाबत 
इ  छा गट केली होती.  यानसुार  यांना दणेगीदाखल कमानीचे काम सु  करणसेाठी िद.११/०७/२०१८ रोजीच े
प ाने कळिव  यात आले होते. साईधाम फाऊंडेशन, मुंबई यांचमेाफत सदरह कमानीचे कामातील िस  हील व 
फॅ ीकेशनच ेकाम करणसेाठी अ रहतं इिंजिनअर ग व  स, औरंगाबाद यांना .१० ल  + १८ % जीएसटी या 
दराने काम िदलेले होते. तसेच दरवष  रामनवमी उ  सवात भ  य दखेावे उभारणारे ी अमन िवधातेव िवलास 
महािडक,  दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचेमाफत  वागत कमानीवर एफआरपी िशटम  य े सजावट करणचेे काम 
कर  यात आले आह.े 

  तथािप साईधाम फाऊंडेशन, मुंबई याचंेमाफत झाले  या कामाच े िबल अदा केले जात नस  यान े व 
शता  दी  महो  सव समारोप काय मापवु   वागत कमान उभारण ेआव  यक अस  याने मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ६३१ अ  वये खालील माण ेिनणय पारीत झालेला आह.े  

  “ सं  थान माफत नगर – मनमाड हायवेवर देणगीदारामाफत ता  परु  या  वागत कमानी तयार कर  याचे 
काम चाल ु आह.े सदर कमानी उभारणकेामी दणेगीदाराने र  कम न िद  यास ती सं  थानमाफत अदा करणसे 
मा  यता दे  यात आली.” 

   यानसुार ठेकेदार अ रहतं इिंजिनअर ग व  स यांचमेाफत  वागत कमानीचे काम पणू क न घे  यात 
आले आह.े ठेकेदार यांनी  यांचे िद.२४/१०/२०१८ रोजीचे प ा  वय ेसाईधाम फाऊंडेशन, मुंबई यांचमेाफत िबल 
अदा करणते येत नस  यामळेु सं  थानमाफत िबल अदा होणबेाबत िवनतंी केली.  सं  थानमाफत साईधाम 
फाऊंडेशन, मुंबई यांना ठेकेदार यांच े उवरीत िबलाची र  कम अदा करणबेाबत िवनतंी करणते आली. तथािप 
साईधाम फाऊंडेशन यांनी सदरची र  कम न िद  यामळेु मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२०/११/२०१८ रोजीच े
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सभेतील िनणय ं . ७१९ अ  वये ठेकेदार यांना दये र  कम सं  थानमाफत अदा करणसे मा  यता दे  यात आली.  
 यानसुार ठेकेदार अ रहतं इिंजिनअर ग व  स यांना र  कम .८,८०,०००/- मा  र  कम  अदा करणते आली.    

आता, अिध क अिभयंता, सावजिनक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांचे िद.२१/०२/२०१९ रोजीच े
प ा  दारे ता  परु  या  व पात उभारणते आलेली  वागत कमान काढुन घणेेबाबत कळिवले आह.े  यानसुार मा. 
 यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला असता, सदर  तावावर 

िनणय ं .१९२ खालील माण ेपारीत झालेला आह.े  
“यावर सिव  तर चचा होऊन, शता  दी सोहळयािनिम  त कोपरगाव को  हार र  ता रामा ०८ वर 

ता  परु  या  व पात उभारणते आले  या  वागत कमान बांधकामाचे तीन खाजगी स म एज  सी कडून Structural 
Stability ची तपासणी क न माणप  ा  त क न  यावे व  यानसुार  वागत कमान आह े  याच िठकाणी राह 
दणेेबाबतचा  ताव सावजिनक बांधकाम िवभागाकडे पाठिवणते यावा, असे ठरल.े” 

 यानंतर कायकारी अिभयंता, जागितक बॅक क  प िवभाग, अहमदनगर यांनी मा. मु  य कायकारी 
अिधकारी यांना अ ेिशत केले  या िद.११/०६/२०१९ रोजीचे प ा  वय,े“ ी साईबाबा शता  दी सोहळयािनिम  त 
कोपरगाव को  हार( रामा ०८) र   यावर वर उभारले  या कमानीस ता  परु  या  व पात परवानगी िदलेली होती. 
र  ता सरु े  या  टीन े सदरची कमान र   यास अडथळा ठरत आह.े सदर कमानी  या कामाचा दजा व पहाणी 
केली असता कमानी  या Stability बाबत या कायालयास िनि तच शंका आह.े कमानी  या  य  कर  यात 
आले  या  कामाचा दजा, उंची, हवेचा दाब, बाजसू असले  या िव तु तारा, मनमाड महामागाव न होणारी 

वाशाचंी वाहतुक इ. यांचा सखोल िवचार करता सदरची कमान तातडीने काढुन घे  याचे कळिवले आह.े अ ाप 
आपण कमान काढुन घेण े बाबतची कुठलीही कायवाही केललेी नाही. तरी याबाबत ता  काळ कायवाही न 
झा  यास पढुील जबाबदारी सव  वी आपलीच राहील,”असे कळिवलेले आह.े  

तसेच पोलीस िन र क, शहर वाहतुक िनयं ण, शाखा िशड  यांनी मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांना 
अ ेिशत केले  या िद.२१/०६/२०१९ रोजीचे प ात,“नगर-मनमाड रोडवर भािवकांना आकषणासाठी  लॅ  टर 
ऑफ पॅ रसची भ  य कमान ता  परुती उभार  यात आललेी आह.े परंत ुस  या पावासाळयाचा हगंाम चाल ुअस  याने 
पाऊस पा  यामळेु सदर  ला  टर ऑफ परॅीसची कमान िभजनू िठसळु होऊन भिव  यात गंभीर  व पाची दघुटना 
हो  याची श  यता नाकारता यते नाही. तरी सदर कमान ता  काळ काढुन घणेेबाबत आपले अख  यारीत असले  या 
सबंिधत िवभागाला आदेश होणसे िवनंती,”असे कळिवलेले आह.े ी अमन िवधाते,  वागत कमान फायबर 
 लॅड ग काम करणारे ठेकेदार यांचा िद.२२/०६/२०१९ रोजीचे ईमले  दारे कमानीचे केले  या कामानसुार आता 

सदर कमानीस परत डागडूजी कर  याची गरज आह,े अस ेकळिवललेे आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ सभेतील िनणयानुसार  वागत कमान बांधकामाची तीन 

खाजगी स म एज  सी  कडून Structural Stability ची तपासणी क न घणेेसाठी १) ी.आर. आर. कुलकण , 
पणू े२) ी. मधकूर िड. बा  टे, अहमदनगर ३) ी. िमल द राठी, जळगाव या ०३ स  लागारांना िद.२९/०६/२०१९ 
रोजीचे प ाने कळिवणते आले होते. याबाबत ितनही एज  सीने खालील माण ेअिभ ाय िदलेला आह.े 
१) ी.आर. आर. कुलकण , पणू ेयांनी िदलेला अिभ ाय खालील माण ेआह.े 

Structural Opinion about stability 
१. The truss portal which is main structural supporting system for super structure is 
eccentric compared to the foundation and pedestal by 0.5m without having any robust 
force mechanism to the foundation and pedestals. 
२. As the portal is lifted by 0.6m to match height requirement, the frame below is not 
well designed to transfer the superstructure load to foundation / pedestal. The base frame is 
not braced. Also the vertical members of base frame are not collinear with vertical 
members of columns. 
३. Thus the load transfer mechanism from superstructure to foundation through the 
base frame is not a well-engineered system and is weak link in whole system and may not 
perform as desired in case of extreme load (wind) condition. 

Conclusion:- In present condition the welcome portal structure may not perform as 
desired in case of extreme load (wind) condition and is not advised to continue as it is from 
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safety point of view unless it is retrofitted to have well engineered load path system to 
resist the loads for which it is intended. 
२) ी. मधकूर िड. बा  टे, अहमदनगर यांनी िदलेला अिभ ाय खालील माण ेआह.े 
Remark & Conclusion: 

Beam – Column Frame is strong enough to resist the forces coming on it including 
wind forces. Connections to be strengthened. 

Steel column is not concentric with R.C.C. Column. 
Connection of steel column to RCC Column is faulty. But can be repaired and 

strengthened keeping the frame in Position. 
R.C.C. Foundation shall be checked by excavating surrounding ground to check 

dimensions like base dimensions, depth of footing from ground, soil strata on which 
foundation rests. 

Conclusion:- I am of the opinion that structural frame work is safe. Check the 
RCC Structure and soil strata below ground. Repair and strengthen the connection of steel 
frame to RCC structure. 
३) ी. िमल द राठी, जळगाव यांनी िदलेला अिभ ाय खालील माण ेआह.े 
Conclusion: 

In present condition the welcome portal design id OK to withstand all dead & live 
lads. However to withstand lateral loads of winds and seismic forces. Bracings are needed 
to be added in the top horizontal member of 25m length. Also bracing to be provided to the 
cladding frame in all directions. 

Also the bottom base is needed to be strengthened using ISMC200 / ISMC100. All 
gaps between base plate and concrete to be filled with high strength grout GP2. 

If the above minor changes / strengthening is done to the welcome portal 
(Structure) will be sufficiently strong and stable to withstand all forces and stisfy the IS 
codes. 

िवभागाचा अिभ ाय:-  वागत कमान Structural Stability संबंधी अहवाल िवचारात घतेा  वागत 
कमान आह े  या  व पात ठेव  यास वादळी वा-यामळेु कमानीला धोका िनमाण हो  याची श  यता नाकारता यते 
नाही.  यामळेु कमानीचे सु ढीकरणाचे काम करणचेी आव  यकता आह.े  

   करीता, सदर कमानीच ेफायबर  लॅड ग व ि टल   चर काढून कमानीचे आर.सी.सी. फुट ग, कॉलम 
व फॅ ीकेशन मधील मबसचे यो  य कारे सु ढीकरण क न पु  हा उभारणी करता येईल. तसचे कमानीच ेसधुारीत 
नकाशे कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प िवभाग, अहमदनगर यांचकेडे सादर क न कमानीचे कामास 
मा  यता घेता येईल. यासाठी उपरो  त नमदू स  लागारांकडून फ चे  ताव घऊेन िन  नतम फ  घेणा-या 
स  लागारांकडून सदरचे काम क न घतेा येईल. 

 तावः- उपरो  त माण े तीनही एज  सीमाफत ा  त झालेला अिभ ाय िवचारात घतेा शता  दी 
सोहळयािनिम  त कोपरगाव-को  हार र  ता रामा ०८ या र   यावर ता  परु  या  व पात उभारणते आले  या  वागत 
कमानीबाबत खालील बाब वर िनणय होणसे िवनतंी.  

शता  दी सोहळयािनिम  त कोपरगाव-को  हार र  ता रामा ०८ वर ता  परु  या  व पात उभारणते 
आलेली  वागत कमान कायम  व पी काढून घेण.े 

अथवा 
  वागत कमानीच ेस ढीकरणासाठी न  यान े सधुारीत   चरल िडझाईन तयार क न  यास कायकारी 

अिभयंता, जागितक बॅकं क  प िवभाग,अहमदनगर यांचे मा  यतेने पु  हा उभारणी करण ेतसेच याकामी येणा-या 
सवसमावेशक खचास मा  यता दणेे.  

तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 
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िनणय .४०८  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी सोहळयािनिम  कोपरगाव को हार र ता रामा ०८ 
वर ता परु या व पातील वागत कमान कायम व पी राह दे याच े ीन े सदर वागत कमानीच े
स ढीकरणासाठी तीन ट चरल स लागार यांनी सादर केले या अिभ ायानसुार सुधारीत   चरल िडझाईन 
वरील पैक  एकाकडून तयार क न घे यात यावे, व कायकारी अिभयंता, जागितक बँक क प िवभाग, 
अहमदनगर यांचेकडून यास मा यता घे यात यावी,असे ठरले. यानसुार    चरल िडझाईन व कमानीची दु ती 
करणसेाठी आव यक ती कायवाही करणसे व याकामी  येणा या खचास मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०६ मा.ना.दवे  फडणवीस, मु यमं ी, महारा  रा य, मुंबई यांच े संभा य दौ याच े बंदोब ताकामी येणारे पोलीस 

अिधकारी व कमचारी यांची िनवास यव थेबाबत. 
ताव-  पोलीस िनरी क, िशड  पोलीस टेशन यांच ेजा. .११४/२०१९ च ेप  ा  ा असनु सदरच ेप ाम य,े 

मा.ना. ी दवे  फडणवीस, मु  ामं ी महारा  रा  ा, मुंबई ह े िद.३१/०७/२०१९ िशड  येथ ेशेती महामंडळाच े
जागेत िनमगांव को हाळे, ता.राहाता, िज.अहमदनगर येथ े महारा  रा  ा सरपंच प रषद करीता संभा  ा दौरा 
असनु सदर सरपंच प रषद घे यात येणार आह.े  तरी मा.मु  ामं ी साहबे यांना “झेड  ास” वगवारीची सरु ा 
अस यान े यांच े सरुि तते या ीकोणातुन समुारे ३५० पोलीस कमचारी व समुारे ५० अिधकारी येणार 
अस यान ेआपलेकडील ५०० म येथील २० म व फेज ०२ येथील २० हॉल यात मिहला व पु ष कमचारी 
असे ३५० पोलीस कमचारी यांची राह याची सोय होईल असे िनशु क िद.२९/०७/२०१९ रोजीच े१५.०० त े
िद.३१/०७/२०१९ रोजीच े२०.०० वाजेपयत िमळणसे िवनंती केलेली आह.े 

  मा.  ाव थापन सिमती िद.१२/१२/२०१२ च ेसभेतील िवषय .०२ वरील िनणय .११०५/९ नसुार, 
िशड म य ेगद या काळात साईभ ांच ेसरु ीतेकरीता येणा या पोलीस कमचा यांना सं थानमाफत मोफत भोजन 
दे यात याव.े  तसेच िनवासाकरीता कमचा यासाठी हॉल आणी पोलीस अिधका यांसाठी सा या खो या दे यात 
या यात असे ठरललेे आह.े  यानसुार सं थान आयोजीत मखु ितन उ  ाव, नाताळ व नववष िनमी ान े येणारे 
भािवकांच ेगद च ेिनयोजनकामी येणारे अिधकारी व कमचारी यांची मोफत िनवास  ाव था कर यात येत.े 

तसेच मा.  ाव थापन सिमती िद.२५/०७/२०१८ च ेसभेतील िनणय क.५९० अ  ाय ेमंिदर सरु ेकरीता 
िनयु  ा पोलीस कमचा यांना शासनामाफत भ  ेिमळत अस यान ेसं थानमाफत यांची िनवास  ाव था करणचेी 
आव  ाकता नाही, असे ठरल े आह.े  यानुसार मंिदर सरु ेकरीता िनयु  ा पोलीस कमचारी यांची साईआ म 
धमशाळा येथे सशु क िनवास  ाव था कर यात येत आह.े 

उपरो  ा  माण ेआयोजीत सरपंच प रषदचे ेवेळी मा.ना. ी दवे  फडणवीस, मु  ामं ी, महारा  रा  ा 
यांच ेदौ याच ेबंदोब  ाकामी यणेारे पोलीस अिधकारी व कमचारी यांना शासनामाफत भ  े िमळणार अस यान े
मा.  ाव थापन सिमती िद.२५/०७/२०१८ चे सभेतील िनणय .५९० नसुार संबंधीतांची सं थानमाफत िनशु क 
िनवास  ाव था करणचेी आव  ाकता नाही, असे न  मत आह.े  

तरी मा.ना. ी दवे  फडणवीस, मु  ामं ी, महारा  रा  ा यांच े संभा  ा दौरा बंदोब  ाकामी येणारे 
अिधकारी व कमचारी यांची सशु क अथवा िनशु क िनवास  ाव था करणबेाबतच े िवषयावर सिव  ार चचा 
होऊन िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .४०९  यावर सिव तर चचा होऊन, मा.ना. ी दवे  फडणवीस, मु  ामं ी, महारा  रा  ा यांच ेदौ याच ेबदंोब ताकामी 
येणारे ३५० पोलीस कमचारी व सुमारे ५० अिधकारी यांना साईबाबा भ िनवास (५०० म) येथील २० म व 
साईधमशाळा येथील २० हॉल िद.२९/०७/२०१९ रोजीच े १५.०० ते िद.३१/०७/२०१९ रोजीच े २०.०० 
वाजेपयत सं थानमाफत िनशु क दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-संर ण िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय या वेळेचा 
िवषय नं.०७ सन २०१९-२० करीता मोतीचरु लाडू, सटुी बुंदी व बफ  साद बनिवणकेामी मागिव यात आले या ई-

िनिवदांमधील यनुतम दरधारकासोबत (L1) चचा वाटाघाटी क न अतंीम कायादशे देणेकामी मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१(१) (घ) - सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ 
(भाग-४) म  य े महारा   िवधान मंडळाच े अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले 
िविनयममधील २१ (१घ) नसुार भ  तांना जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण.े  

 तािवक- ी साईभ  तांना साद पी िवतरण कर  यात येणारे मोतीचरु लाडु, मंिदर दशन रांगेत वाटप 
कर  यात येणारी सटुी बुदंी तसचे सादालयात भोजनात व अ  नपाक टाम  य ेिम  ठा  न  हणनु दे  यात यणेारी बफ  

साद बनिवणकेामी सन २०१९-२० करीता ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या आहते. ी साईबाबा 
सं  थानचे लाडु, बुंदी व बफ  साद तयार क न पॅक ग क न दणेेकामी िद.०४/०२/२०१९ ते िद.२२/०२/२०१९ 
पयत ई-िनिवदा िस  द कर  यात आली होती.  याम  य ेएकुण ०४ िनिवदा ा  त झा  या हो  या, मा  ०४ पैक  
केवळ एकच िनिवदा  पा  ठर  याने न  यान ेफेर ई-िनिवदा िद.०७/०६/२०१९ ते िद.२८/०६/२०१९ पयत िस  द 
कर  यात आली होती. सदरचे कालावधीत ०२ िनिवदा ा  त झा  यामळेु िद.०६/०७/२०१९ पयत थम मदुतवाढ 
दवेनुही केवळ दोनच िनिवदा ा  त झा  याने सदरचे ई-िनिवदेस दसु-या वेळेस िद.१५/०७/२०१९ पयत मदुतवाढ 
दे  यात आली होती. दसु-या मदुतवाढीत एकुण ०३ िनिवदा ा  त झा  या आहते. िद.०१ िडसबर २०१६ रोजीच े
खरेदी िनयमावलीतील ४.४.३.१ म  य े “ कामाची पतुता वेळेवर कर  यास म ह  व दे  यात आले तर, खरेदी 
अिधकारी (०२ वेळा मदुतवाढ िद  यानंतर दखेील) ०३ िनिवदा पे ा कमी तीसाद िमळाला तरी  यासह पढु े
जा  याचा िनणय घेव ुशकेल” अस ेनमदु आह.े  यानसुार  ा  त झाले  या ई-िनिवदांचा तपशील खालील माण-े 
१) िद यशोधरा महीला सहकारी औ ोिगक उ पादक सं था मया, नािशक  दा रा सौ.संिगता अिनल दशपतेु 

िशवसाई ए  टर ाईजेस िशड , - ारा ी सो  याबाप ुशेळके 
१) िपनाके  वर मागासवग य  वयंरोजगार सेवा सहकारी सं  था मया, नािशक- ारा ी सागर िखराडकर 
उपरो  त माण े सं  थानला ा  त झाले  या तीनही िनिवदाधारकां  या ई िनिवदांचे तांि क िलफाफे (Technical 
Bid) िद.१८/०७/२०१९ रोजीचे खरेदी सिमती  या सभते उघड  यात आले होते.  याम  य े ा  त झाले  या तीनही 
ई- िनिवदाधारकां  या कागदप ाचंी पडताळणी केली असता, उपरो  त माण े ा  त िनिवदांपैक  दोन िनिवदा 
तांि क  टया पा  ठर  या आहते. 

  सदरह पा  झाले  या दोन िनिवदाधारकांची  यापारी दरप के (Commercial Bid) िद.२४/०७/२०१९ 
रोजीचे खरेदी सिमती  या सभेत उघड  यात येऊन  यनुतम दर असले  या िनिवदाधारकास सन २०१९ -२० करीता 
अिंतम कायादशे दतेा येईल. 

  उपरो  त माण े पा  िनिवदाधारकांची  यापारी दरप के (Commercial Bid) िद.२४/०७/२०१९ 
रोजीचे खरेदी सिमतीच ेसभेसमोर व उपि थत िनिवदाधारकांसम  उघडणते आली असनु,  यामधील मळु दरांचा 
तुलना  मक त  ता तयार करणते आला आहे  याचा तपशील खालील माण—े 

 

अ .नं  तपशील स  याचे दर 
िद यशोधरा महीला सह. 
औ ो. उ पा. सं था, 
नािशक 

िशवसाई 
ए  टर ाईजेस 
िशड . 

   िनिवदमेधील दर पय े

१ 
गावरान तपुातील मोतीचरु बुंदीचे साद लाडू तयार क न 
सकुिवण,े पॅिकंग करण े इ. चा दर ती १००० नग लाडुस 
(५० ॅम वजनाचा एक लाडु) हाताने पॅक ग करण.े 

२७१/- २९६/- २६७/- 

२ 
गावरान तपुातील मोतीचरु बुंदीचे साद लाडू तयार क न 
सकुिवण,े पॅिकंग करण ेइ. चा दर ती १००० नग लाडुस  
(५० ॅम वजनाचा एक लाडु) मिशनने पॅक ग करण.े 

२२१/- २५१/- २२०/- 

३ 
गावरान तपुातील सु ी बुंदी साद तयार क न सकुिवण े , 
पॅिकंग करण ेइ. चा दर ती १००० नग पाक टांस  
(अदंाजे ५० ॅम वजनाचे एक पाक ट)  हातान ेपॅक ग करण े

२८८/- ३०५/- २८५/- 
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४ 
गावरान तपुातील सु ी बुंदी साद तयार क न सकुिवण े , 
पॅिकंग करण ेइ. चा दर ती १००० नग पाक टांस (अदंाजे 
५० ॅम वजनाचे एक पाक ट)  मिशनने पॅक ग करण.े 

२२१/- २५१/- २२०/- 

५ 
वन  पती तपुातील रवा, खोबरा बफ  तयार करण े 
(०१ ि वंटल साखरेचे) 

२७८/- ३१०/- १५७/- 

 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय-  सन २०१९-२० म  य े साईभ  तांना साद पी िवतरीत कर  यात येणारे 

मोतीचरु बुंदीचे लाडू, दशन रांगेतील साईभ  तांना मोफत वाटप कर  यात येणारी सटुी बुंदी तसचे सादालयात 
भोजनात िम  ठा  न  हणनु बनवनु दे  यात येणारी बफ  बनिवणकेामी उपरो  त माण े नमदु केले  या तलुना  मक 
त   यामधील गडद व आधोरेखीत केले  या िशवसाई ए  टर ाईजसे िशड  या  यनुतम दरधारकांबरोबर चचा-
वाटाघाटी क न  यावर िनणय होऊन, संबंधीत  यनुतम दरधारकांस अतंीम कायादशे दणेकेामी मा  यता 
िमळणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .४१०  सन २०१९-२० करीता मोतीचरु लाडू, सटुी बुंदी व बफ  साद बनिवणकेामी मागिव यात आले या ई-
िनिवदांमधील यनुतम दरधारक िशवसाई ए  टर ाईजेस िशड  ह े आजचे यव थापन सिमतीसमोर चचसाठी 
उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दरकमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी खालील माण ेदर दऊे केले. 

िशवसाई ए  टर ाईजेस िशड . 

अ .नं  तपशील 
ई-िनिवदतेील ा  
दर 

चचअतंी दऊे 
केलेले दर 

१ 
गावरान तुपातील मोतीचरु बुंदीच े साद लाडू तयार क न सकुिवण,े 
पॅिकंग करणे इ. चा दर ती १००० नग लाडुस (५० ॅम वजनाचा एक 
लाडु) हाताने पॅक ग करणे. 

२६७/- २६६/- 

२ 
गावरान तुपातील मोतीचरु बुंदीच े साद लाडू तयार क न सकुिवण,े 
पॅिकंग करण ेइ. चा दर ती १००० नग लाडुस  
(५० ॅम वजनाचा एक लाडु) मिशनने पॅक ग करणे. 

२२०/- २१९/- 

३ 
गावरान तपुातील सु ी बुंदी साद तयार क न सुकिवण े, पॅिकंग करण े
इ. चा दर ती १००० नग पाक टांस  
(अदंाजे ५० ॅम वजनाचे एक पाक ट)  हाताने पॅक ग करणे 

२८५/- २८४/- 

४ 
गावरान तपुातील सु ी बुंदी साद तयार क न सुकिवण े, पॅिकंग करण े
इ. चा दर ती १००० नग पाक टांस (अदंाजे ५० मॅ वजनाच े एक 
पाक ट)  मिशनने पॅक ग करणे. 

२२०/- २१९/- 

५ 
वन  पती तुपातील रवा, खोबरा बफ  तयार करण े 
(०१ ि वंटल साखरेचे) 

१५७/- १५६/- 

 
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० करीता मोतीचरु लाडू, सटुी बुंदी व बफ  साद 

बनिवणकेामी मागिव यात आले या ई-िनिवदांमधील यनुतम दरधारक िशवसाई ए  टर ाईजेस, िशड  यांनी 
चचअतंी दऊे केलेले वरील माण ेअंतीम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- लाडू व बफ  साद िनम ती िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०८ कॅ टीन िवभागासाठी माह ेजुलै त ेमाच-२०२० अखेर िफ टर कॉफ  खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत 

िनणय होणेबाबत. 
ताव-  सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी माह ेजलैु २०१९  ते माच २०२० अखेर िफ  टर कॉफ  खरेदीसाठी ऑनलाईन फेर 

ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.   याचा तपशील खालील माण े- 
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/ व  तचुा तपिशल  िफ  टर कॉफ  खरेदी 
०२ मागणी िफ  टर कॉफ  
०३ ई-िनिवदा िस  दी  िद.१९.०६.२०१९ ते १.०७.२०१९  
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थम मदुतवाढिद.२.७.२०१९  िद.१०.०७.२०१९ पयत 
०४ वृ  तप ा  या अिधसचुने  या  यित र  त चौकशी कशी 

पाठिवली जाते 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट  व ०६ 
िनिवदाधारकांना ई-मेल  दारे  

०५ तर तसे कोणाला पाठिवले ?  06 ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झा  याची िदनांक व वळे  िद.१९.०६.२०१९  

टेि नकल बीड -१८.०७.२०१९ 
कमिशयल बीड- २४.०७.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं  या  ०५ (पाच) 
०८ पा   िनिवदाकारांची सं  या ०३ (तीन) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदले आहते का. होय  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली का ? होय 
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? - 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर- 

Sl. 
No 

Description  Quantity in 
Quintal 

NileshMohanr
aoGawali 

LAXMI 
MARKETING 

ShivsaiEnter
prises 

      
Rate per 
quintal 

Rate per 
quintal 

Rate per 
quintal  

1 Coffee - 
Filter, 
Branded 

12.00 31,800.00 32,600.00 31,100.00 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण दर- 
अ.नं तपिशल कालावधी मागील वष चे दर 
१ िफ  टर कॉफ  सन २०१८-२०१९ २९,७००/- 

 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल-- 
१५ स याची िश  लक ि  ाती  ---- 
१६ मागील खरेदी दर वरील अ.न.ं१३ म  य ेनमदु केला आह.े 
१७ मागील परुवठादार  म.े  वामी समथ एज  सीज, कोपरगांव 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाधारकाने सादर कलेले दर  वरील अ.न.ं१२ म  य ेनमदु केल ेआह.े 
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाधारकाच ेनाव- िशव साई इटंर ायजेस, िनमगांव को-हाळे  
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात आला 

आह ेकाय ? 
होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात आला 
अस  यास उपि थतांची नाव.े 

मा. मु य कायकारी अिधकारी, मा. उप मु य कायकारी 
अिधकारी, मा. मु य लेखािधकारी, मा. शासक य 
अिधकारी, मा. अधी क, खरेदी िवभाग 

२२ मागील खरेदी         स  याच े ा  त दर          फरक        % ने कमी/जा  त  
        ----------               -----------             ----             ----------- 
 

२३. संि  त टीप (  ताव) -सं  थानच ेकॅ  टीन िवभागासाठी िफ  टर कॉफ  खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा 
ि या राबिव  यात आलेली असनू या ई-िनिवदमे  य े ०५ िनिवदाधारकानंी भाग घेतला होता. तथािप याकामी 

तांि क िनिवदमे  य े०३ िनिवदाधारक पा  ठरले होते.  पा  ठरले  या ०३ िनिवदाधारकां  या कमिशअल िनिवदा 
िद.२४.०७.२०१९ रोजी उघड  यात आ  या आहते. याम  य ेम.ेिशवसाई एंटर ायजेस, िनमगांव-को-हाळे याचंे दर 
 यनुतम आलेले आहते. 

  तरी  यनुतम दरधारक म.ेिशवसाई एटंर ायजसे, िनमगांव-को-हाळे यांचशेी फेर ई-िनिवदमे  य ेिदले  या 
 यनुतम दरांबाबत चचा-वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेत सादर. 
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िनणय .४११  तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक म.ेिशवसाई एंटर ायजेस, 
िनमगांव-को-हाळे ह े आजचे यवसथापन सिमतीसभेसमोर चचसाठी अनपुि थत होते. तथापी यांनी प ा दारे 
खालील माण ेदर दऊे केले आह.े 

म.ेिशवसाई एंटर ायजेस, िनमगांव-को-हाळे 
अ.नं. तपशील माण 

Quantity  
ई-िनिवदतेील दर 

ित ि वंटल 
चचअतंी दऊे केलेले 
दर   ित ि वंटल 

1 Coffee - 
Filter, 
Branded 

12.00 
Quintal 

31,100.00 
 
31,000.00 

 
यावर सिव तर चचा होऊन, कॅ टीन िवभागासाठी माह े जुलै ते माच-२०२० अखेर िफ टर कॉफ  खरेदीकामी 

राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक म.ेिशवसाई एंटर ायजेस, िनमगांव-को-हाळे यांनी 
वरील माण ेदऊे केलेले अिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०९ मंिदर िवभागासाठी माह े ऑग ट ते जुलै-२०२०अखेर रानशेणी गोवरी  खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  यनुतम 

दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
ताव-  सं  थानचे मंिदर िवभागासाठी माह ेऑग ट २०१९  ते जलैु २०२० अखेर रानशेणी गोवरी खरेदीसाठी 

ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.   याचा तपशील खालील माण े- 
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/ व  तचुा तपिशल   मंिदर िवभागासाठी रानशेणी गोवरी खरेदी 
०२ मागणी रानशेणी गोवरी 
०३ ई-िनिवदा िस  दी  िद.१४.०६.२०१९ ते २७.०६.२०१९  

थम मदुतवाढ िद.२७.०६.२०१९  िद.०५.०७.२०१९ पयत 
ि दतीय मदुतवाढ िद. ०५.०७.२०१९ ते िद. १२.०७.२०१९ 
अखेर 

०४ वृ  तप ा  या अिधसचुने  या  यित र  त चौकशी कशी 
पाठिवली जाते 

www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट  व ०४ 
िनिवदाधारकांना दरु वनी  दारे  

०५ तर तसे कोणाला पाठिवले ?  ०४ िनिवदाधारकांना दरु वनी  दारे 
०६ िनिवदा सु  झा  याची िदनांक व वळे  िद.१४.०६.२०१९  

टेि नकल बीड –िद. १८.०७.२०१९ 
कमिशयल बीड- २४.०७.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं  या  ०३ (तीन) 
०८ पा   िनिवदाकारांची सं  या ०३ (तीन) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदले आहते का. नमनेु मागिवले नाहीत.  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली का ? ०१ िनिवदाधारकान े बयाणा र कम भरलेली असनु उवरीत ०२ 

िनिवदाधारकांना सटु आह.े   
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? - 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर- 

 
अ.नं 
  

 
तपशील  
  

प रमाण  
िकलो मॅ 
म य े
  

म.े िवजय 
धोड बा 
गवळी, धुळे 

म.े नाकोफ इडंीया 
िलिमटेड, नागपरु  

म.े िहमालया 
एि जम & ेड, मुंबई 

दर पय े ती िकलो मॅ म य े
1 रानशेणी  गोवरी- 

वाळलेली 
२५००००० ५.७० ८१.०० १५.०० 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण दर- 
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अ.नं तपिशल कालावधी मागील वष चे दर पये ती 
िकलो ॅम  

१ रानशेणी  गोवरी- वाळलेली सन २०१८-२०१९ ५.०० 
 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल--  
१५ स याची िश  लक ि  ाती  ---- 
१६ मागील खरेदी दर ५/- पये ती िकलो ॅम 
१७ मागील परुवठादार  म.े िवजय धोड बा गवळी, धळेु 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाधारकाने सादर कलेले दर  वरील अ.न.ं१२ म  य ेनमदु केल ेआह.े 
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाधारकाच ेनाव- म.े िवजय धोड बा गवळी, धळेु 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात आला 

आह ेकाय ? 
होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात आला 
अस  यास उपि थतांची नाव.े 

मा. मु य कायकारी अिधकारी, मा. उप मु य कायकारी 
अिधकारी, मा. मु य लेखािधकारी, मा. शासक य 
अिधकारी, मा. अधी क, खरेदी िवभाग 

२२ मागील खरेदी         स  याच े ा  त दर          फरक        % ने कमी/जा  त  
        ----------               -----------             ----             ----------- 
 

२३. संि  त टीप (  ताव)-सं  थानचे मंिदर िवभागासाठी रानशेणी गोवरी खरेदीकामी ई-िनिवदा ि या 
राबिव  यात आलेली असनू या ई-िनिवदमे  य े ०३ िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. तथािप याकामी तांि क 
िनिवदमे  य े ०३ िनिवदाधारक पा  ठरले होते.  पा  ठरले  या ०३ िनिवदाधारकां  या कमिशअल िनिवदा 
िद.२४.०७.२०१९ रोजी उघड  यात आ  या आहते. याम  य े म.ेिवजय धोड बा गवळी, धळेु यांचे दर  यनुतम 
आलेले आहते. 

  तरी  यनुतम दरधारक म.े िवजय धोड बा गवळी, धळेु यांचेशी ई-िनिवदेम  य ेिदले  या  यनुतम दरांबाबत 
चचा-वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर. 

िनणय .४१२  यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर िवभागासाठी माह ेऑग ट ते जुलै-२०२० अखेर रानशेणी गोवरी  खरेदीकामी 
राबिव यात आले या ई-िनिवदेतील िन नतम िनिवदाधारक म.े िवजय धोड बा गवळी, धळेु यांनी दऊे केलेले ती 
िकलो .५.७० मा  दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१० कायालयीन कामकाजासाठी आव यक ि ंटस खरेदी करणकेामी राबिवणते आलेली ई-िनिवदा ि या र  क न 

फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणबेाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- कलम १७ (१) भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा 

उपल ध क न देण.े 
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव ं .:- ०१. िद.०७.११.२००९ िनणय ं .७९९, ०२. िद.२३.०५.२०१७ 

िनणय ं . ४३२, ०३. िद.०४.०४.२०१८ िनणय . २४१, ०४. िद.०४.०४.२०१८ िनणय . २७५ 
ा तािवक:- साईटेक क पअतंगत  कर यात आले या करारना यानुसार म.ेकॉ नीझंट टे नॉलॉजी, 

पणु े यांचा क प दखेभालीचा कालावधी माह े एि ल-२०१७ म य े संपु ात आलेला होता. सबब, साईटेक 
क प दु ती व दखेभालीसाठी निवन कंपनीची नेमणकू होईपयत सदरह क पाअतंगत काया वीत करणते 

आलेली काय णाली सरुळीत चाल ूराहन साईभ ाचंी गैरसोय होऊ नय ेव सं थानच ेकामकाजात अडथळा येऊ 
नय ेयाकरीता साईटेक क प दु ती दखेभालीसाठी म.ेकॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु ेयांना कायादशे दणेसे तसेच 
यांचेमाफत भाडेत वावर वापरात असलेले ि ंटरच े मािसक भाडे अदंाजे र कम १,७०,०००/- + कर 

सं थानमाफत अदा करणसे मा. यव थापन सिमतीच ेिद.२३.०५.२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय ं . ४३२ तसेच 
िद.०४.०४.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .२४१ अ वय े मा यता घेणते आलेली होती. सदर िनदशा वय,े 

क पाअतंगत काया वीत ि ंटर वापराच े मािसक भाडे सं थानमाफत M/s Printech Infotech Services 
Pvt. Ltd., Mumbai यांना अदा करणते येत असनू सदरच ेि ंटस आजपावतेो काया वीत आहते.  
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म.ेटाटा स स यांनी तयारी दशिवली माण े यांचेमाफत “साईटेक क प-०२” अतंगत काय णाली 
बाबतची सव कायवाही व डेटा सटर, नेटवक, हाडवेअर इ. संदभात मागदशन व यव थापनबाबतची सव 
कायवाही मोफत व पात क न घेणसे मा. यव थापन सिमतीच े िद.०४.०४.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय 

.२७५ अ वय ेमा यता दणेते आलेली आह.े तसेच, क पाअतंगत करावयाची सव खरेदी सं थानला करावी 
लागणार अस यान े सदर िनणया वय,े “साईटेक क प-०२” अतंगत हाडवेअर करीता म.ेटाटा स स यांच े
स यानुसार व सं थानच े चलीत प तीनसुार खरेदी ि या राबिवणते यावी, अस ेिनदश देणते आलेल ेआहते. 

म.ेि ंटेक यांचमेाफत काया वीत असले या ि ंटरबरोबरच मािहती तं ान िवभागामाफत खरेदी करणते 
आलेल ेि ंटसही िविवध िवभागांम य ेकाया वीत आहते. म.ेि ंटेक यांचेमाफत काया वीत असले या ि टंसबाबत 
मा.व र ांनी सदरच ेि ंटस सं थानन ेखरेदी क न काया वीत करणबेाबत िनदशीत केलेल ेआह.े 

म.ेि ंटेक यांचेमाफत काया वीत असले या ि ंटसच े ऐवजी सदर िठकाणी सं थानमाफत ि ंटस 
काया वीत करण े व िवभागाचं े मागणीनसुार कायालयीन कामकाजासाठी ि ंटस उपल ध करण े याकामी खरेदी 
करावयाच े ि ंटसबाबत मा. यव थापन सिमतीच े िनणय .२७५ अ वय,े म.ेटाटा क स ट सी सि हसेस यांचा 
अिभ ाय घणेेत येऊन, यानुसार निवन ि ंटस खरेदी करणकेामी अदंाजे र कम पय े २४,७८,०००/- मा चे 
खचास व याकामी िवहीत प तीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणकेामी इकडील िवभागाच ेिद.०१.०२.२०१९ रोजीच े
मंजरु िटपणीअ वय,े मा यता घणेते आलेली होती.  

उपरो माण ेनिवन ि ंटस खरेदी करणकेामी िद.०५.०२.२०१९ ते िद.०२.०३.२०१९ अखेर ई-िनिवदा 
िस  करणते आले या हो या. सदर ई-िनिवदा ि येअतंगत ा  ई-िनिवदां या तांि क ई-िनिवदा मा.खरेदी 

सिमतीच ेिद.०७.०३.२०१९ रोजीच ेसभेसमोर उघडणते आले या असनू पा  ई-िनिवदाधारकां या वािण यीक ई-
िनिवदा मा.खरेदी सिमतीच ेिद.३०.०५.२०१९ रोजी उघडणते आले या आहते. उघडणते आले या वािण यीक 
ई-िनिवदां माण ेिन न म दरधारक िनिवदाधारक यांनी देऊ केले या दरा माण ेिनिवदमे य ेमागणी केलेल ेि ंटस 
व अनषंुिगक सािह य खरेदी करणकेामी एकूण र कम पये ४०,५७,७४१/- इतका खच यणेार होता.                
ई-िनिवदेम य े मागणी केलेल े सािह य खरेदी करणकेामी मा यता घणेेत आलेला अदंाजे खच र कम पय े
२४,७८,०००/- हा फ  सािह यांचा अदंाजे मळु िकंमती माण े ा  धरणते आलेला होता. परंत ूयाकामी िस  
करणते आले या िनिवदेम य ेइकडील िवभागाकडे उपल ध असले या तांि क मनु यबळाचा िवचार करता, सदर 
सािह यांसाठी दोन वषाकरीता दखेभालीची कायवाही संबंधीत कंपनीने करण ेआव यक अस याच ेव सािह यांच े
दर ह े करासह असावे, असे नमदु करणते आलेल े होते. सबब, सदर बाब मळेु उघडणते आले या वािण यीक       
ई-िनिवदां माण ेसदर ि ंटस व अनषंुिगक सािह य खरेदी करणकेामी येणा-या अपे ीत खचाम य ेवाढ झा याच े
िनदशनास येते.  

मािहती तं ान िवभागाच े िद.२४.०६.२०१९ रोजीच े िटपणीअ वय े िनिवदा ि येअतंगत िन न म 
दरधारकांना चचसाठी बोलिवणसे व याकामी यापुव  घणेते आले या अदंाजे र कम पये २४,७८,०००/- च े
खचाऐवजी य  येणा-या र कम पये ४०,५७,७४१/- मा च े खचास (०२ वषा या देखभालीसह) मा यता 
िमळणकेामी मा.उपसिमतीच ेसभेसमोर सादर करणसे शासक य मा यता िमळणकेामीचा ताव सादर करणते 
आलेला होता. सदरच ेिटपणीवर पढुील माण ेिनदश देणते आलेल ेआहते.  
१. खरेदी िनयमावलीतील तरतुदीनसुार खरेदीसाठी िनि त केले या अंदाजे िकंमती या १०% जा त दर 
येत असेल तर न यान ेिनिवदा काढण ेआव यक आह.े  
२. खरेदीची अदंाजे िकंमत काढताना जीएसटी व इतर संभा य खच जे परुवठादार व तू या िकंमतीम य े
अतंभतू करतो ते गहृीत ध न प रगिणत करण ेआव यक आह.े  
३. तूत करणात मा. यव थापन सिमतीची मा यता र कम पय े२४,७८,०००/- च ेखचास आह ेव ई-
िनिवदेनसुार िन न म दर र कम पय े ४०,५७,७४१/- हणजे १०% पे ा खपुच जा त अस यान े न यान े
खरेदीची अदंाजे िकंमत प रगिणत क न मा. यव थापन सिमतीकडून या अदंाजे खचास शासक य मा यता 
घेऊन ई-िनिवदा ि या राबवावी.  

उपरो  िनदशा माण े न यान े ई-िनिवदा ि या राबिवणसेाठी इकडील िवभागामाफत म.ेिटसीएस 
यांचेकडून पनु  आव यक ि ंटरस् व सािह य खरेदी करणसेाठी यांचा अिभ ाय देणबेाबत कळिवलेल े होते. 
यानुसार यांनी यांच े िद. ११.०७.२०१९ रोजीच े ई-मेल ारे पढुील माण े ि ंटस व अनषंुिगक सािह य खरेदी 

करण े आव यक अस याचे कळिवलेल े आह.े ई-मेलम य े नमदु केले माण े ई-िनिवदमे य े मागणी करावयाच े
ि ंटस व अनषंुिगक सािह य यांचा तपिशल पढुील माण.े  
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Sr. 
No. 

Printer Specification Qty Approx Rate Amount 

01 
Dot Matrix Printer Epson LQ 590 with 2 years comprehensive 
warranty 

60 30,102.88 18,06,172.80 

02 LaserJet Cannon 2900B with 2 years comprehensive warranty 60 12,293.67 7,37,620.00 

03 
Multi-function Printer HP M1005 MFP with 2 years 
comprehensive warranty 

15 19,500.13 2,92,502.00 

04 Line printer LIPI 6815 with 2 years comprehensive warranty 3 4,83,361.40 14,50,084.20 

05 
LaserJet A3 size Cannon CLASS LBP8100n with 2 years 
comprehensive warranty 

2 60,539.60 1,21,079.20 

06 
Epson Color inkjet L1800 with 2 years comprehensive 
warranty 

1 36,847.16 36,847.16 

07 Ribbon Cartridge for  Epson LQ 590 500 568.33 2,84,166.67 
08 Ribbon for Line Printer LIPI 6815 50 3,000.00 1,50,000.00 

Total 48,78,471.00 

उपरो  तपशीला माण े ि ंटस व अनषंुिगक सािह य खरेदी करणकेामी येणारे र कम पय े
४८,७८,४७१/- मा च ेअदंाजे खचास व याकामी िवहीत प तीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे तसचे याकामी 
यापुव  राबिवणते आलेली ई-िनिवदा ि या र  करणसे मा यता िमळणकेामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीच े
सभेसमोर िनणयाथ सादर करता येईल, असे न  मत आह.े  

मागणी:- ासत्ािवकेत नमदु केले माण,े M/s Printech Infotech Services Pvt. Ltd., Mumbai 
यांचमेाफत भाडेत वावर काया वीत असले या ि ंटसच ेऐवजी सदर िठकाणी सं थानमाफत निवन ि ंटस खरेदी 
क न काया वीत करण ेव िवभागांच ेमागणीनसुार कायालयीन कामकाजासाठी निवन ि ंटस खरेदी क न उपल ध 
करण ेयासाठी निवन ि ंटस व अनषंुिगक सािह य खरेदी करणकेामी अदंाजे र कम पये ४८,७८,४७१/- मा च े
खचास व याकामी िवहीत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे तसेच याकामी यापुव  राबिवणते आलेली ई-
िनिवदा ि या र  करणसे मा यता िमळणकेामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीच े सभेसमोर िनणयाथ सादर 
करणसे मानय्ता असावी, िह न  िवनंती.  

  संस्थान अिधिनयम/ठराव यानुसार छानणी, शासन िनदश, तांि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छानणी क न अनमुान :- तां ीक/ शासक य/आिथक  

िवभागाचा अिभ ाय/सप्षट् मत:- M/s Printech Infotech Services Pvt. Ltd., Mumbai 
यांचमेाफत भाडेत वावर काया वीत असले या ि ंटसच ेऐवजी सदर िठकाणी सं थानमाफत निवन ि ंटस खरेदी 
क न काया वीत करण ेव िवभागांच ेमागणीनसुार कायालयीन कामकाजासाठी निवन ि ंटस खरेदी क न उपल ध 
करण ेयासाठी निवन ि ंटस व अनषंुिगक सािह य खरेदी करणकेामी अदंाजे र कम पये ४८,७८,४७१/- मा च े
खचास व याकामी िवहीत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे तसेच याकामी यापुव  राबिवणते आलेली ई-
िनिवदा ि या र  करणसे मा यता िमळणकेामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर िनणयाथ सिवनय 
सादर. 

िनणय .४१३  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच ेकायालयीन कामकाजासाठी आव यक ि ंटस खरेदी करणकेामी अदंाजे 
र कम .२४,७८,०००/-मा च ेखचास मा यता दे यात आलेली असुन याकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा 

ि यम य े िन नतम दर र कम .४०,५७,७४१/-मा  ा  झालेले अस यान े सदरची ई-िनिवदा ि या र  
कर यात येऊन याकामी िवहीत प दतीन े फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदंाज े र कम 
.४८,७८,४७१/- मा च ेखचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- मािहती व तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.११ आजारी िकंवा इतर कारणाने सलग १ वषापे ा कमी कालावधीसाठी गैरहजर असले या कं ाटी कमचा यांना 

कं ाटदारामाफत पवुवत कामावर हजर क न घणेबेाबत. 
ताव-   सं  थानचे िविवध िवभागात कं ाटदारामाफत कं ाटी प  दतीने कमचारी काम करीत असनू, सदर 

कमचा-यांपैक  जर काही कं ाटी कमचारी हे आजारी िकंवा इतर कारणाने ३ मिहनेपे ा जा  त कालावधीत 
िवनापरवानगी गैरहजर रािहले तर अशा  कं ाटी कमचा-यांना सबंंिधत ठेकेदारामाफत कामाव न कमी कर  यात 
येते. अशा कारणा  तव कामाव न कमी कर  यात आले  या संबंिधत कं ाटी कमचारी यांनी पु  हा कामावर हजर 
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क न घेणबेाबत अज केलेले असनू, सदर कमचारी दररोज कामगार िवभागाम  य ेयेऊन पु  हा कामावर घेणबेाबत 
आ ह धरत आहते.  

    एक वषापे ा कमी कालावधीत गरैहजर असलेल े कं ाटी कमचारी यांनी ते कामावर गरैहजर 
रािहलेबाबतचे कारण  हणनू ते आजारी असलेबाबत खाजगी वै िकय अिधकारी,  णालय े तसेच सं  थान 

 णालयाम  य े उपचार घेतलेबाबत वै िकय अिधकारी यांच े मेिडकल सिटिफकेट / केसपपेर सोबत जोडलेली 
आहते. संबंिधत कं ाटी कमचारी यांची कं ाटदारामाफत सं  थानकडे झाललेी सेवा व गरैहजर कालावधी,  यांनी 
उपचार घेतले  या  णालयाच े माणप  याबाबत तपशीलवार मािहती खालील माण ेदेणते आली आह.े          

 

अ. नं कमचारी नांव 
झालेली 
एकूण 
सेवा 

अज िदले  या 
िदनांकास गैरहजर 
कालावधी 

आजचे 
िदनाकांस 
गैरहजर 
कालावधी 

कामावर हजर / 
गैरहजर बाबत 
तपशील 

शेरा 

०१ ी सजराव तानाजी 
शेळके 

१६ वष ०४ – ०५ मिहने १० मिहने संर णकडून 
हॉ  पीटलम  य े
बदली 
झालेपासनू 

मण  याचे आजाराने  त अस  याने खाजगी  णालयाचे, 
कमलनयन म  टी  पशेािलटी हॉि पटल, अहमदनगर यांचे िफटनेस 
सिटिफकेट 

०२ ी िकसन दगडू 
पवार 

१५ वष ०४ मिहने ११ मिहने बदली झाललेी 
नाही. 

मण  याचा आजार अस  याने, सोबत ी साईबाबा हॉि पटल 
येथील एम आर आय रपोट व उपचाराबाबतची कागदप े. तसेच 
डॉ.राहल मोदगी, नािसक याचंे केसपेपर सादर केले आह.े 

०३ ी राज  चं भान 
डांगे 

११ वष ०५ मिहने ०८ मिहने बदली झाललेी 
नाही. 

हाताला मुं  या व अॅिसडीटीचा ास अस  यामळेु खाजगी 
 णालयाचे डॉ. भ गळे, राहाता याचंे सिटिफकेट  

०४ ी रिवं  िनवृ  ती 
बनसोडे 

१८ वष ०३ मिहने ०६ मिहने बदली झाललेी 
नाही. 

१.लडीबागेत कामावर असताना भ  तांची भांडणे सोडिवणकेामी 
पळत असताना पाय घस न पडल.े २.ऑग  ट–२०१८ म  य े

सादालय िवभागात कामावर असताना पायाचे ऑपरेशन 
झाल,ेतसेच निवन भ  तिनवास  थान येथ े रसोडयात काम करत 
असताना परत  याच पायावर पड  यान ेखाजगी हॉ  पीटल डॉ.जपे, 
व ी साईबाबा हॉि पटल  ये थे उपचार घेतले आह.े. ३. ऑ  टोबर-
२०१८ दसरा उ  सव अस  याने पाय दखुत असतांनांही ०३ िदवस 

सादालयात काम केल े आह.े४.िद.११.०१.२०१९ रोजी त  बेत 
बरी झालेने सादालय िवभागात कामावर हजर होणेकामी गेलो 
असता, व र  ठानंी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यानंा 
भेटणेस सांिगतल.े 

०५ ी सिचन रामदास 
काळे 

१३ वष  ०४ मिहने ७ मिहने  बदली झाललेी 
नाही. 

ी साई सादालय िवभागात कामावर असताना आजारी पड  याने 
िद.०५.१०.२०१८ पासून ते िद.०७.०२.२०१९ अखेर पयत 
गैरहजर आह.े आजाराबाबत डॉ. अनंत एच. भ गळे यांचेकडे 
उपचार घेतलेबाबतचे सिटिफकेट सादर केलेले आह.े तसेच डॅा. 
संदीप काळोखे, अहमदनगर यांचकेडे व डॉ. मरुादे अॅ  सीडट 
हॉ  पीटल ीरामपरू तसेच माधवबाग हॉ  पीटल, संगमनेर यांचेकडे 
उपचार घेतलेबाबतचे कागदप  सादर केलेले आहे.   

०६ ीमती सारीका 
नंदलाल कोडेले 

१३ वष  ०४ मिहने ०९ मिहने संर णकडून 
सादालयात 

बदली 
झालेपासनू 

सलग ३ मिह  यापासनू  वतः आजारी अस  यामळेु ी साईबाबा 
हॉ  पीटल येथ ेउपचार घेत  याचे सिटिफकेट 

०७ ी नसीन सभुाण 
पठाण 

१५ वष  ०४ मिहने ०९ मिहने  संर णकडून 
साई सादालयात 
बदली 
झालेपासनू 

डायबेटीसचा ास अस  यामळेु व च कर येत अस  यामळेु सोबत 
उपचार घेतलेबाबत डॉ.घोरपडे, अहमदनगर यांचे मडेीकल 
सिटिफकेट  

०८ ी राज ूिभमराज 
जाधव  

११ वष  ०६ मिहने ११ मिहने संर णकडून  
साई सादालयात 
बदली पासनू 

पाठी  या मन याचा ास व  पॅा  डीलायसीसचा ास होत 
अस  यामळेु  

०९ ी िशवाजी यमाजी 
कनगरे 

१२ वष  ०३ मिहने ११ मिहने  बदली झाललेी 
नाही. 

अ) डॉ.िशंदे यांचे सिटिफकेटवर St.Luke’s हॉ  पीटल, ीरामपरु, 
माजी वै िकय अिध क असे नमुद अस  याने St.Luke’s 
हॉ  पीटलम  य े संपक साधला असता सदर नावाचे वै िकय 
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अिधकारी कधीही कायरत नसलचेे तेथील अिधकारी यानंी 
सागंीतल.े ब) तसेच ी साईनाथ  णालयाम  य ेबा  ण िवभागात 
उपचार घेतलेला होता. सदर उपचार घेत  याची न द 
ओ.पी.डी.पेपरव न िनदशनास येत आह.े तसेच कनगरे यांना 

ॉ  क यल अ  थमा हा आजार आह.े सदर आजार हा िदघकालीन 
अस ुशकतो असे  नमदू आह.े 

१० ी आ  णासो. 
धमाजी माकुणे  

१३ वष ०५ मिहने १० मिहने बदली झाललेी 
नाही. 

 वतःला िचकणगुिणया हा आजार झा  यामळेु, सोबत खाजगी 
 णालय – िटळेकर हॉ  पीटल, ीरामपरू यांचे सिटिफकेट  

११ ी िशवाजी उ  तम 
कराड  

१५ वष २ मिहने ३ मिहने  बदली झाललेी 
नाही. 

टायफाईड झा  याने आजारी, सोबत कुठलेली कागदप े नाहीत.  
(माह ेमे–२०१८ पासनू  यके मिह  यात १-२ डयटुी करतात.)  

१२ ी पांडूरंग रावबा 
आिहरे  

१४ वष ६ मिहने १० मिहने बदली झाललेी 
नाही. 

आजारी अस  यामळेु, सोबत खाजगी डॉ. समदिडया याचंे 
सिटिफकेट  

१३ ी महशे चं कांत 
गायकवाड  

१० वष ५ मिहने ७ मिहने बदली झाललेी 
नाही. 

आजारी अस  यामळेु कामावर येऊ शकले नाही. सोबत उपिज  हा 
 णालय, मनमाड येथील डॉ  टरांचे सिटिफकेट   

१४ ी राज  द  ता य 
िदवेकर  

१९ वष  १५ िदवस  ५ मिहने 
२५ िदवस 

बदली झालेली 
नाही. 

 वतः  या हाताचा दुखापत झा  यामळेु कामावर येऊ शकले नाही.  

ब) १ वष पे ा जा  त कालावधीत गैरहजर असलेले कं ाटी कमचारी त  ता- 

अ. नं कमचारी नांव 
झालेली 
एकूण 
सेवा 

अज िदले  या 
िदनांकास 
गैरहजर 

कालावधी 

आजचे 
िदनाकांस 
गैरहजर 

कालावधी 

कामावर हजर / 
गैरहजर बाबत 

तपशील 
शेरा 

०१ ी िनतीन चं भान 
िचकण े

१२ वष ०४ मिहने १ वष ०९ 
मिहने 

बदली होणेचे 
पवू पासनू 
गैरहजर आहते. 

मा.िव  व  त, ी वाकचौरे सो.यांचे िशफारस प . खाजगी 
 णालयाचे डॉ.भ गळे, राहाता यांचे सिटिफकेट व सवेा 

कॉ   यटुराई  ड, राहाता याचंा लॅब रपोट सादर केलेला आह.े 
०२ ी िनितन सभंाजी 

आिहरे 
१४ वष १८ मिहने २१ मिहने बदली होणेचे 

पवू पासनू 
गैरहजर आहते. 

उज  या हात व पाया  या दखुापतीमळेु खाजगी  णालयाचे 
कमलनयन म  टी  पशेािलटी हॉ  पीटल, अहमदनगर यांचे िफटनेस 
सिटिफकेट 

०३ ी अमोल इं भान 
देशमखु 

------- -- ०३ वष ५ 
मिहने 

----- कावीळ, टायफाईड व र  तपेशी कमी झा  यामळेु तथािप 
उपचाराबाबत कुठ  याही  णालयाचे कागदप े सादर केलेली 
नाहीत.  

०४ ी िवनायक शाहल 
मकासरे 

११ वष  २७ मिहने ०३ वष ५ मिहने बदली झाललेी 
नाही. 

खाजगी  णालयाचे डॉ.भ गळे, राहाता यांचे सिटिफकेट सादर 
केलेला आह.े 

०५  ी िदलीप 
नानासाहबे चौधरी 

१२ वष  ०५ मिहने १ वष ०९ 
मिहने 

बदली झाललेी 
नाही. 

मा.िव  व  त, ी वाकचौरे सो.यांचे िशफारस प . खाजगी 
 णालयाचे डॉ.भ गळे, राहाता यांचे सिटिफकेट व सवेा 

कॉ   यटुराई  ड, राहाता याचंा लॅब रपोट सादर केलेला आह.े  
०६ ी सलीम 

शेखलाल शेख  
२२ वष  ०६ मिहने १ वष ०९ 

मिहने 
बदली झाललेी 
नाही. 

ी शेख यांना लबंर  पॉ  डीलायसेसचा आजार झालेला अस  याने 
डॉ.ि तम जपे, रेणकुा अथ पेडीक ि लनीक, कोपरगाव येथ ेउपचार 
घेतलेला असनू, सोबत ी साईबाबा हॉ  पीटल, िशड  येथील 
रेिडओ लॉिज  ट, िस.टी.  कॅन रपोट जोडलेला असून, डॉ.जपे यांचे 

 णालयात उपचार घेतलेबाबतचे कागदप ेही जोडलेली आहते.    
०७ ी  हाद बाळासो 

टेके  
१६ वष ०२ वष १ वष ०९ 

मिहने 
बदली झाललेी 
नाही. 

प  नीचे आजारपणामळेु कामावर येऊ शकले नाही. सोबत खाजगी 
डॉ.संजय व-हाडे, सोपान हॉ  पीटल, नािशक यांचे सिटिफकेट  

०८ ी अ य सजंय 
सपुेकर  

०२ वष १३ मिहने २ वष बदली झाललेी 
नाही. 

 वतःला दयिवकाराचा आजार अस  यान े तसेच हाटअॅटॅक 
आ  याने बरेच िदवस गैरहजर, सोबत ी साईबाबा हॉ  पी.यांचे प .  

०९ ी सिुनल िसताराम 
मरसाळे  

११ वष ३ वष  ३ वष बदली झाललेी 
नाही. 

एका पायाने अपंग तसचे टी.बी. आजार अस  यामळेु कामावर येऊ 
शकलो नाही.  सोबत ी साईबाबा हॉ  पी. येथील उपचार 
घेतलेबाबतचे सिटिफकेट.  

१० ी भाऊसाहबे 
बाजीराव बनसोडे 

--- २ वष  २ वष ३ मिहने बदली झाललेी 
नाही. 

पॅरालसेेस चा आजार,  हॉ  हचे ऑपरेशन झा  यामळेु कामावर 
येऊ शकले नाही. सोबत ी साईबाबा हॉ  पीटल व आशा क , 
पणुतांबा येथील डॉ  टरांचे सिटिफकेट  

११ सौ.जय ी रिवं  
सागर 

१० वष  ७ मिहने  २ वष बदली झाललेी 
नाही.  

पायाची िशर चोकअप झा  यामळेु उभे राह  यास ासदायक होत 
अस  यामळेु गैरहजर. सोबत खाजगी डॉ. यांचे ९ मिह  याचंे 
सिटिफकेट सादर केलेले आहते.  
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िवभागाचा अिभ ायः- उपरो  त नमूद अ व ब मधील सव कं ाटी कमचारी सं  थानम  य े िदघ 
कालावधीपासनू कं ाटदारामाफत काम करत होते. सदर सव कं ाटी कमचारी  वतः आजारी अस  यामळेु 
कामावर गरैहजर रािहलेले होते. सदर कं ाटी कमचारी यांनी उपचार घेतलेनंतर व  यांना बरे वाटलनेतंर  परत 
कामावर हजर होणकेामी आले असता,  यांना कामावर हजर क न न घतेलेने  यांची आता जादा गरैहजेरी िदसत 
आह.े सबब  यां  या सं  थानम  य े झाले या सेवचेा व  यांचेबाबत वै िकय संचालक व खाजगी वै क य 
अिधकारी यांचेमाफत घतेले  या वै िकय उपचारांच ेकागदप ाचंा िवचार करता, संबंिधत कं ाटी कमचा-यांना त े
काम करत असले  या ठेकेदारामाफत सबंंिधत िवभागाकडे कामावर हजर क न घणे े बाबत व वै िकय 
कारणा  तव गैरहजर असलेन े व कामाव न कमी केले या कं ाटी कमचा-यांना पवुवत कामावर घणेेबाबत 
वेळोवेळी तसचे िद.२४.०१.२०१९ व िद.०६.०२.२०१९ रोजी फेर  ताव सादर केला असता, सदर िटपणीवर 
मा.उपिज  हािधकारी सो. यांनी ‘‘मागील ५ वषात अनेक कमचारी सं  थान सवेा सोडून गेले आहते.  यामळेु 
ठरािवक कमचा-यांच ेबाबतीत िनणय घेत  यास उव रत सवेा सोडून गेलेले कमचारी ही मागणी करतील.  यामळेु 
अशा करणामं  य े धोरणा  मक िनणयासाठी  य.स.समोर  ताव सादर करावा, असे मत आह’े’ अस े िनदश 
िदलेले आह.े तसेच मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी ‘‘ सव अज न  तीब  द करा आता कायम 
कर  याचा िवषय सु  आह.े  यामळेु अशी अज आली आिण यतेील ’’ अस ेिनदश िदलेले आहेत.  

     तसेच  यानतंर िद.०१.०६.२०१९ रोजी फेर  ताव सादर करणते आलेला होता सदर िटपणीवर 
िद.२६.०६.२०१९ रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी सो. यांचेशी झाले  या चचनसुार शासक य अिधकारी 
यांना ‘‘ या कं ाटी कमचा-यांना काम सोडून १ वष पे ा कमी कालावधी झाललेा असले अशा कं ाटी     
कमचा-यांचा फेर  ताव सादर करणबेाबतचे िनदश दे  यात आललेे होते. सदर िनदशानसुार उपरो  त अ) त  यात 
नमदू अ.न.ं०१ ते १४ कं ाटी कमचारी यांना १ वष पे ा कमी गैरहजर कालावधी झालेला आह.े तसचे उपरो  त 
ब) त  यात नमदू अ.न.ं०१ ते ११ कं ाटी कमचारी यांना १ वष पे ा जा  त कालावधी झालेला आह े

  ठेकेदारामाफत कामाव न कमी कर  यात आललेे कं ाटी कमचारी पवुवत कामावर हजर क न 
घेणबेाबत वारंवार इकडील कायालयास अज करतात. तसेच वेळोवेळी इकडील व व र  ठ कायालयातही सम  
येवनू कामावर हजर क न घेण ेबाबत तगादा करत अस  यान,े कं ाटदारान ेकं ाटदाराकडून कमी केले  या व १ 
वषापे ा कमी कालावधीत गरैहजर रािहले  या कमचा-यांबाबत  यांना पु  हा कामावर घणेसंेदभात सहानभुतुीपवुक 
िवचार होणसे िवनतंी आह.े  

  करीता उपरो  त नमदू अ) व ब) त   यातील एकूण २५ गरैहजर असले  या कं ाटी कमचा-यांना  
संबंिधत ठेकेदारामाफत पवुवत कामावर हजर  क न घणेेबाबतचा िनणय हा धोरणा  मक अस  यान े  यांना पवुवत 
कामावर हजर क न  यावे िकंवा कस?े बाबत सदर  तावावर िनणय होणसे िवनतंी आह.े 

िनणय .४१४  यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी उप मु य कायकारी अिधकारी, मु यलेखािधकारी व संबधीत 
िवभागाच े शासक य अिधकारी यांची सिमती गठीत कर यात यावी, या सिमतीन े सलग १ वषापे ा कमी 
कालावधीसाठी गैरहजर असले या येक कमचा याच े गैरहजेरीच े कारणाच े अवलोकन क न याबाबतचा 
सिव तर ताव थािनक उपसिमतीच ेसभेपढुे सादर कर यात यावा, असे ठरले.  

(कायवाही-कामगार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१२ साई पालखी िनवारा येथील बी िब ड गमधील पिहला माळा िशड  पोलीस टेशन व उप िवभागीय अिधकारी 

कायालयाकरीता िमळणबेाबत मा.उपिवभागीय पोलीस अिधकारी, िशड  िवभाग, िशड  यांचेकडील प  
जा.नं.िश.िव./इमारत/ थलांतर/जा. .२४६२/२०१९ िद.१२.०७.२०१९. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े 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 आह.े           

 तावना- मा.उपिवभागीय पोलीस अिधकारी,िशड  िवभाग,िशड  यांनी  यांचेकडील उपरो  त प  
जा.न.ंिश.िव./इमारत/  थलांतर/जा. ं .२४६२/२०१९ िद.१२/०७/२०१९ अ  वये मौजे िनमगाव-को-हाळे, 
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ता.राहाता येथील गट न.ं८०/ब म  य े उपिवभागीय पोलीस अिधकारी कायालय व पोलीस  टेशन व रिहवासी 
इमारत योजनाथ बांधकाम सु  कर  यात येणार आह.े  यामळेु सदर बांधकाम पणू होईपावेतो िशड  पोलीस 
 टेशन तसेच उपिवभागीय पोलीस अिधकारी यांच े कायालय ता  परुते  व पात नवीन जागेत  थलांतरीत 

करावयाचे आह.े तरी सदर बांधकाम पूण होईपावेतो साई पालखी िनवारामधील बी िब  ड गमधील पिहला माळा 
उपरो  त कायालयाकरीता िमळणसे िवनंती आह,ेअसबेाबत इकडेस िवनंती केलेली आह.े 

  मौजे िनघोज,ता.राहाता येथील गट न.ं१७७/१७८/२८२/१/२८४/२८८/६ मधील भखुंड ं .१ मधील 
इमारत बी व डी साईबाबा सं  थानला िवनामोबदला ह  तांतर करणकेामी ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील, रा.कोपरी, 
ता.वसई यांनी िद.११/११/२०१६ रोजी  या अजा  वये  ताव सादर केलेला आह.े  या अनषंुगाने मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभते िनणय ं .९४७ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

  ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील,कोपरी,ता.वसई-िवरार (पवू),िज.ठाण ेयांची मौजे िनघोज,ता.राहाता येथील 
गट न.ं१७७/१७८/२८२/१/२८४/२८८/६ मधील भखुंड ं .१ मधील इमारत बी व डी िवनामोबदला ह  तातंरण 
करणसे मा  यता दे  यात आली.  

  तसेच या इमारतीम  य े रा  यातील गोरगरीब,आिदवासी,वंिचत,दलुभ िव ा  यासाठी रा  य लोकसेवा 
आयोगा  या परी ेची तयारी क न घणे े व  यांना शासक य सेवेचा लाभ िमळवनू देणेकामी िनवृ  त 
राजपि तअिधका-यां  या मागदशनाखाली आय.ए.एस.अकॅॅडमी सु  करणचेा अ  यासपवुक सिव  तर  ताव 
सभेसमोर सादर करणते यावा,असे ठरल.े 

  उपरो  त िनणया माण े  तुत इमारत बी व डी यांचे िद.११/०५/२०१७ रोजी न दणीकृत दानप ाचा 
द  त करणते आलेला असनू त  सम तारखपेासनू सदर िमळकती ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
यांचे ताब ेविहवाटीस आहते. 

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१५/०६/२०१७ रोजी  या सभेतील िनणय ं .५११ माण े “मौज े
िनघोज,ता.राहाता येथील दणेगी िमळाले  या बी व डी इमारतीम  य े आय.ए.एस.अकॅॅडमी सु  करणसेाठी 

 तावात नमदू केले माण ेकायवाही करण ेव  याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली. 
तसेच या अकॅॅडमी  या ग  हनर कौि सलम  य े सद  य  हणनू मा.अ  य ,मा.उपा  य  यांचबेरोबरच 

मा.अडॅ.मोहन जयकर,मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे व मा. ी. ताप भोसले या सिमती सद  यांचा समावशे करणते 
यावा,अस ेठरले.”असबेाबत िनणय झालेला आह.े  

   तुत िमळकत ची देखभाल स  यि थतीत सं  थानच ेसाई साद िनवास  थान िवभागामाफत करणते यते 
असलेने मा.उपिवभागीय पोलीस अिधकारी,िशड  भाग,िशड  याचंकेडील उपरो  त िद.१२/०७/२०१९ रोजी  या 
प ा  या अनषुगंाने .अिध क,साई साद िनवास  थान िवभाग यांच ेअिभ ाय मागिवणते आले.  या माण े  यांनी 
 यांचेकडील िद.२२/०७/२०१९ रोजीच ् या प ा  वय“ेस  यि थतीत ी साईबाबा सं  थानला साईपालखी 

िनवारा,िनघोज-िनमगाव,िशड  येथील बी व डी या दोन इमारती दणेगी  व पात िमळाले  या आहते.  यापैक  बी 
इमारतीमधील  स वापरायो  य असनू सदर इमारत िद.२१/०६/२०१७ पासनू साई साद िनवास  थान िवभागा  या 
ता  यात आह ेव डी इमारतीच ेकाम अपणू अस  याने सदर इमारत बांधकाम िवभागाचे ता  यात आह.े  

बी इमारतीचे चार मजले असनू  यके मज  यावर १६  स या माण ेएकूण ६४  स आहते. या सव 
६४  स  वातानकुुिलत असनू ित मम  य े ४ कॉटस, ित मम  य े िट.  ही. (स  या बंद ि थतीत),फॅन,फोम 
गा ा,फोम ऊशा,बेडशीट,  लॅकेंट,ऊशी क  हर,टी-पॉय,जग,  लास,आरसा,पडद,ेड  टबीन,पायपसुण े इ.सव व  त ू
उपल  ध आहते. मा ,सदर इमारती करीता सं  थानची लाईट व पा  याची  यव  था उपल  ध नाही.  

िद.१५/०६/२०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय ं .५११ म  य ेसदर िठकाणी 
सं  थानचे आय.ए.एस.अकॅॅडमी सु  कर  याचे योजन अस  यान ेअ ापपयत तेथील म भ  तांना वा  त  यासाठी 
दणेेबाबत कुठलेही योजन अथवा सेवा आकार िनि ती बाबत धोरणा  मक िनणय झालेला नाही.” असबेाबत 
अिभ ाय िदलेले आहते.  

िवभागाचा अिभ ाय- उपरो  त िनणय ं .९४७,५११ व सं  थानच े .अिध क,साई साद िनवास  थान 
िवभाग यांच े अिभ ायाचे अवलोकन केल े असता मौजे िनघोज,ता.राहाता येथील गट न.ं१७७/१७८/२८२/१/ 
२८४/२८८/६ मधील भखुंड ं .१ मधील सं  थानन े दान  हणनू ि वकारले  या इमारत बी व डी या रा  यातील 
गोरगरीब,आिदवासी,वंिचत,दलुभ िव ा  यासाठी रा  य लोकसेवा आयोगा  यापरी चेी तयारी क न घणे ेव  यांना 

शासक य सेवचेा लाभ िमळवनू देणेकामी िनवृ  त राजपि त अिधका-यां  या मागदशना खालील फ  त 
आय.ए.एस.अकॅॅडमी साठीच वापर करावयाचा आह,ेअस े  प  ट िदसनू येत आह.े  
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 यासाठी सदर िमळकतीत आय.ए.एस.अकॅॅडमी सु  करणसेाठी कायवाही करणसे व  याकामी येणा-या 
खचास मा.  यव  थापन सिमतीने अलािहदा मा  यता िदलेली आह.े िशवाय अकॅॅडमी  या ग  हनर कौि सलम  य े
सद  य  हणनू सं  थानचे मा.अ  य ,मा.उपा  य  यांचेबरोबरच सिमती सद  यांचा समावेश दखेील करणते 
आलेला आह.े  

स  यि थतीत उ  त िमळकतीत आय.ए.एस.अकॅॅडमी सु  करणचेे कामकाज गतीपथावर आह.े अशा 
प रि थतीत सदर  या िमळकती य  थ सं  थेस,  य  तीस,िवभागास वापरास देण ेिवधी ाहय ठरणार नाहीआिण तस े
करण े सं  थान  या ि न े िहतावह ठरणार नाही. यािशवाय उ  त िमळकत पोलीस  टेशनसाठी व उपिवभागीय 
पोलीस अिधकारी यांचे कायालयासाठी वापरास िद  यास अ  य सरकारी कायालय ेदेखील सदर िमळकती वापरास 
माग  याची श  यता नाकारता यणेार नाही. पोलीस  टेशन व उपिवभागीय पोलीस अिधकारी कायालयाच े
बांधकामास िवलंब लाग  याची श  यता नाकारता येत नाही. प रणामी सं  थानची उ  त िमळकत जा  त काळ 
पावेतो पोलीस िवभागाचे ता  यात राहणार असलेन ेभिव  यात पोलीस िवभागाकडून सदरची िमळकत भिव  यात 
खाली क न घणेे दरुापा  त होईल. या सव कारणा  तव मा.उपिवभागीय पोलीस अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांच े
िवनंती माण े उ  त िमळकत पोलीस  टेशनसाठी व उपिवभागीय पोलीस कायालयासाठी वापरास देण े उिचत 
होणार नाही. 

 ताव– मौजे िनघोज,ता.राहाता (साईपालखी िनवारा) येथील गट न.ं१७७/१७८/२८२/ १/ २८४/ 
२८८/६ मधील भखुंड ं .१ मधील सं  थान मालक  या इमारत बी व डी पैक  इमारत बी िब  ड गमधील पिहला 
माळा िशड  पोलीस  टेशनसाठी व उपिवभागीय पोलीस अिधकारी,िशड  यांचे कायालयासाठी वापरास न 
दणेे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .४१५  सदरचा ताव अमा य कर यात आला. तसेच सदरह िठकाणी तावीत असलेले आय.ए.एस.अॅकॅडमी सु  
करणबेाबत िनयमानुसार कायवाही सु  कर यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही-मालम ा िवभाग/सामा य शासन)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१३ औरंगाबाद-जळगाव रोड लगत अंिजठा टाऊन या िठकाणची जागा हॉि पटलसाठी भाडेत वार दणेेबाबत सिचव, 

लोटस सेवाभावी ट,औरंगाबाद यांच ेिद.३०.०५.२०१९ व िद.१९.०६.२०१९ रोजीच ेप . 
ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 

१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े 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 आह.े        

 तावना– मा.सिचव,लोटस सेवाभावी  ट,औरंगाबाद यांनी  यांचेकडील उपरो  त िद.३०/०५/२०१९ 
रोजी  या  प ा  वये “जळगाव-औरंगाबाद (अिजंठा टाऊन) के पास ४५००० चौ.फुट जमीन ह.ै  थािनक जमीन के 
पास से जळगाव तथा औरंगाबाद १०० या १२० िकमी. ह.ै लोटस सेवाभावी  ट क  इ  छा ह ै क  साई 
सं  थान ारा  थािनक जमीन पर गरीब तथा जनसिुवधाव को  यान मे रखते हए अ  पताल जैस े सिुवधाये ा  त 
करे,  ट कम से कम long term, land ledge पर सं  थान को जमीन दनेे के िलए तैयार ह.ै कृपया िवचार-िवमश 
करा कर हम ेजवाब द.े आपके जवाब का इतंजार रहगेा” असबेाबत इकडेस िवनंती केलेली आह.े  

  अजदार यांनी िद.१९/०६/२०१९ रोजी अजासोबत सादर केले  या ७/१२ उता-याचे अवलोकन केले 
असता मौजे पानस,ता.िस  लोड,िज.औरंगाबाद येथील जमीन गट न.ं१४ े  १३.०२ हे  टर खराबा ०.०९ पैक  

े  ०.४० आर इतके ी.राज  िकसनराव लाड याचंे नावे असनू ७/१२ उतारा सामाईकम  य ेआह.े  
अजदार यांनी सदरचा अज सिचव,लोटस बहउ ेशीय सेवाभावी सं  था,पडेगाव,औरंगाबाद या नावान े

केला असनू  यात   यांनी “लोटस सेवाभावी  ट माफत ी.राज  िकसनराव लाड यां  या मालक ची ४५००० 
चौरस फुट आह.े यापैक  ४०००० चौरस फुट भखुंड ी साई सं  थानला भाडेत  वावर दे  यासाठी इ  छुक आह.े ी 
साई सं  थान  या अनशुासनम  य े राहन काही एक मागणी आह.े आशा करतो क ,ती पणू कर  यास सं  थान 
सहानुभतूी दशवेल. 
१)  भखुंड हा फ  त जन सिुवधेकरीता उपल  ध राहील आिण भाडेत  वावरच दे  यात येईल.  
२)  साई सं  थानमाफत दरवष  १० ट  के भाडेवाढ कर  यात याव.े  
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३)  राज  िकसनराव लाड प रवार िकंवा र  ता  या ना  यातूनिश ण आिण यो  यता पाहनच शोभनीय अस े
दोन पद कायम  व पी दे  यात याव.े  

 तरी अिंतम िनणय हा ी साई सं  थान िशड  यांचा गहृीत ध न आ  हास मा  य राहील. आशा करतो क , ी साई 
सं  थान  ट यो  य तो िनणय घेईल आिण लोटस सवेाभावी  टला यो  य तो िनणय दईेल,”असबेाबत नमदू केललेे 
आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी यापवू  अशा कारे भखुंड 
भाडेत  वावर घेतलेले नाहीत. तसेच औरंगाबाद शहरा  या प रसरात सं  थानमाफत हॉि पटल सिुवधा उपल  ध 
करणचेा सं  थानचा स  यि थतीत कोणताही  ताव नाही. तथािप औरंगाबाद प रसरात जनसिुवधे  या ि न े
सं  थानमाफत हॉि पटल अथवा अ  य क  प राबवावयाचा झा  यास अजदार यांच ेअजाचा िवचार करता येईल.  

 ताव - अजदार यांच े िवनतंी अजा माण ेमौजे पानस,ता.िस  लोड,िज.औरंगाबाद येथील जमीन गट 
नं.१४ े  १३.०२ हे  टर खराबा ०.०९ पैक  ी.राज  िकसनराव लाड यांच ेनावावर असलेले े  ०.४० आर 
इतके ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यानंी,अजदार यांचे अजात नमदू केले  या १) भखुडं हा फ  त 
जन सिुवधकेरीता उपल  ध राहील आिण भाडेत  वावरच दे  यात यईेल. २) साई सं  थानमाफत दरवष  १० ट  के 
भाडेवाढ कर  यात याव.े३) राज  िकसनराव लाड प रवार िकंवा र  ता  या ना  यातनूिश ण आिण यो  यता पाहनच 
शोभनीय अस ेदोन पद कायम  व पी दे  यात याव.े या  

अट  या अधीन राहन भाडेत  वावर घेण ेअथवा न घणेे  या िनणयाथ सादर. 
िनणय .४१६  सदरचा ताव अमा य कर यात आला.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१४ हाताळून खराब झाले या िन पयोगी लाि टक/कापडी व त ुिकरकोळ डेड टॉक मधनु कमी क न अिभलेख क  

िवभागामाफत पारीत झाले या आदेशातील कोटेशन या वािषक उ चतम दरान ेिव  करणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयमः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  २००४ मधील २१ (१) (ग) “ भ  तांना 

दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े ” व 
(२) पोट-कलम (१) (ख)“भ  तानंा राह  यासाठी व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ े बांधण े व  याची दखेभाल 
करण.े” 

   ा  तािवकः- सं  थान अिधिनयमातील तरतुदीनसुार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थमेाफत 
भ  ताचंी िनवास  यव  था व  याम  य े िविवध सिुवधा पुरिवणते येते.  या अनषुगंाने साईआ म भ  तिनवास 
साईभ  तां  या िनवास  यव  थसेाठी िद.११/०४/२०१३ पासनु सु  कर  यात आलेले असनु या िवभागाम  य े३८४ 
एसी व ११५२ नॉनएसी अशा एकुण १२ इमारतीम  य े१५३६ खो  यांची सिुवधा करणते आलेली आह.े 

साईआ म भ  तिनवास िवभागाम  य ेभ  तांची गद  वषभर कायम असते.  यामळेु इकडील िवभागातील 
िनवास  यव  थचेा पणु मतेन े वापर होत अस  यान े खो  यांम  य े साईभ  तां  या वापरासाठी िदलेल े िकरकोळ  
डेड  टॉक मधील बेडिशट, उिशक  हर, उशी तसचे खोलीमधील  लॅि टक सािह  य सतत  या वापरामळेु तुटफुट व 
खराब होऊन वापरास अयो  य झालेले आह.े 

साईआ म भ  तिनवास िवभाग सु  होऊन ०६ वष झाल ेआहते.  यामळेु साईभ  तां  या िनयमीत  या 
वापरान ेखराब,  तुटफूट/जीण झाले  या व  तु खालील माण ेआहते. 

 

अ.नं व  तचुे नाव संगणक कोड नं. 
Asset 
Type 

खराब 
झालेले 

नग 

खरेदी दर ित 
नग . 

एकुण र  कम . खरेदी िद नांक
वापर 

झालेला 
कालावधी 

१ 
बेडिशट िवथ 
िपलोक  हर 

SUN/A062 MISC ४,२९८ ३५६/- १५,३०,०८८/- ०४/१२/२०१५ ०३ वष   

२ 
बेडिशट िपलोक  हर 
िवथ  लॅकेंट सेट 

SUN/A064 MISC ५३ ७४३.६७/- ३९,४१४.५१/- २९/०२/२०१६ ०३ वष 

३ िपलो (सफेद रंगाच)े PLO/A001 MISC ७१२ १३६.९८ ९७,५२९.७६ २५/१०/२०११ ०७ वष 
४ िपलो PLO/A022 MISC ४८० २०५/- ९८,४००/- २९/०२/२०१६ ०३ वष 
५  लिॅ टक ड  टबीन SUN/A005 MISC ३१५ ४७/- १४,८०५/- ०६/०५/२०११ ०७ वष 
६  लिॅ टक े SUN/A056 MISC २५७ १२९/- ३३,१५३/- ०७/०३/२०१४ ०५ वष 
७ बाथ रोमन  टुल SUN/A003 MISC २३६ ९१/- २१,४७६/- २७/०४/२०११ ०८ वष 
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८ िलकं लॉक SUN/A008 MISC २७ १६५/- ४,४५५/- १०/१०/२०११ ०७ वष 
९ टॉवेल  SUN/A041 MISC ५९२ १६०/- ९४,७२०/- १२/०६/२०१३ ०४ वष 

१० ि टल िक-चेन  लटे SUN/A009 MISC ७७ ३२/- २,४६४/- ३०/०९/२०११ ०७ वष 

 
मागणी:- उपरो  त त   यात नमदु व  तु िनयमीत  या वापरामळेु खराब/िन पयोगी झाले  या असनु काही 

तुटफूट/जीण झाले  या आहते.  यामळेु अशा व  त ुसाईभ  तां  या सिुवधेसाठी खो  यांम  य ेठेवण ेयो  य नाहीत. 
िदनांक २७/०४/२०१३ रोजी झाले  या  यव  थापन सिमतीचे सभतेील िवषय .५८ िनणय . ४०१ 

नसुार सं  थान भ  तिनवास  थाना मधील बेडिशट उशीक  हर व गादीक  हर दीड वषानी (१८ मिहन)े नतंर बदलणसे 
मा  यता दे  यात आलेली आह.े 

तसेच नवीन बेडशीट उशीक  हर व गादीक  हर खरेदी करते वेळी िनिवदमे  य े परुवठाधारकांकडुन 
स  याचे व दसु-या दीड वषानी आव  यक असले  यांची सं  या िनि त क न  यासाठी  यांचा िनिवदेम  य ेसमावेश 
कर  यात यऊेन िनिवदा मागिव  यात या  यात व  यांचे दोनही वेळच ेदर व नमनु ेिनि त करणते याव.े यानसुार दीड 
वषानी  या मंजुर दराने  यांचेकडुन दसु-या ट  यातील बेडशीट, उशीक  हर व गादीक  हर यांची खरेदी क न घे  यात 
यावी. पवु चे बदललेले बेडशीट, उशीक  हरव गादीक  हर याचंा िललाव/वाष क िनि त केले  या दराने िव  
करणते यावी, असे ठरले.  

सं  थान अिधिनयम/ठराव नसुार अनमुान :- मा.  यव  थापन मंडळा  या मा  यतेनसुार कायवाही करता 
येईल. 

  िवभागाचे  प  ट मत/ अिभ ाय :-  
१) अिधिनयम २००४ कलम १७ (४) नसुार िव  व  त  यव  थमे  य ेिवहीत केले  या .५०,०००/- (अ री 
पये प  नास हजार मा ) पे ा अिधक िकंमतीच ेकोणतेही जड जवाहीत दािगण ेव इतर मौ  यवान जंगम मालम  ता 

रा  य शासना  या लखेी पवु मंजरुी असेल  याखरेीज सिम तीकडुन िवक  यात येणार नाही, तारण  हणनु ठेवता 
येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं मीत कर  यात येणार नाही असे िनदश केलेले आह.े  
२) उपरो  त त   यात दशिव  या माण े िकरकोळ डेड  टॉक  या व  तु/साही  य िनयमीत वापराने खराब 
झालेले असनु काह ची तटुफूट झाललेी अस  यान ेअशा व  त/ुसाही  य साईभ  तां  या सिुवधसेाठी खो  यामं  य े
ठेवण ेयो  य नाही. सदर  या व  त ुजड जवाहीत दािगण ेव इतर मौ  यवान जंगम मालम  ता नाही.  

वरील ०१ व ०२ बा बी िवचारत घेता खराब/िन पयोगी झाले  या व  तु/साही  य िकरकोळ डेड  टॉक 
मधनु एकुण िकंमतीसह कमी कर  यास व सदंभ .०२ चे आदशेानसुार अिभलेख क  िवभागामाफत सदर  या 
सव व  तु/साही  य िव  कर  यास मा  यता िमळणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर 
िनणया  तव सादर. 

िनणय .४१७  यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील हाताळून खराब झाले या िन पयोगी 
लाि टक/कापडी व त ु िकरकोळ डेड टॉक मधनु कमी क न अिभलेख क  िवभागामाफत पारीत झाले या 

आदशेातील कोटेशन या वािषक उ चतम दरान ेिव  कर यास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- साईआ म भ िनवास) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१५ ‘ ी पु यितथी उ सव-२०१९’ म य े िद.७.१०.२०१९ ते िद.१०.१०.२०१९ अखेरी ी साई मंिदर व मंिदर 

प रसरात िव तु रोषणाई करणसे व येणा या खचाबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा 

िविनयोग पढुील सव  िकंवा   यापैक  कोण  याही योजनांसाठी कर  यात येईल :- 
तावना:- २१. (१) सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यांपैक  

कोण याही योजनांसाठी कर यात येईल. 
(क) मंिदराची व िव त यव थे या मालम ांची दखेभाल, यव थापन व शासन ; 
(ख) ढीनसुार व थेनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत करण ेव पार 
पाडण े; 
(ग)  भ ांना मिंदरात दवेते या दशनसाठी व ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सेवा िकंवा समारंभ 
कर यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण;े 
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वरील अिधिनयम २१ (१) (ख) व शासन िनणयास अनसु न खालील माण े  ताव सादर करीत 
आहोत. 

ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचमेाफत सन १९७९ पासनू ी रामनवमी उ सवात आजपावतेो गलेी ४० 
वष व ी साईबाबा पु यितथी उ सवात सन १९९२ पासनू आजपावेतो गेली २६ वष अशा ा दो ही उ सवात 
मंिदर व मंिदर प रसरात िव तु रोषणाई सोबत दखेावा उभा केला जातो. तसेच ी गु पौिणमा उ  सवात साईराज 
डेकोरेटस, मुबंई यांचेमाफत मंिदर व मंिदर प रसरात िव तु रोषणाई केली जाते.  

ी रामनवमी उ सव व ी पु यितथी उ सव या दो ही उ सवात िव तु रोषणाई व दखेावा उभा 
कर यासाठी ( ा सपोट + मटे रयल भाडे + भाडो ी जनसटे + इधंन वगैरे ) येक उ सवात िमळून . ८ ते ९ 
लाख खच सं थानमाफत केला जातो.  परंतु उ सवात उभार यात यणेा-या दखेा यासाठी यापे ा जा त खच यते 
असतो व याचा खच ी दारकामाई मंडळाचे सहकारी वत: सहन करत असतात.  

ी दारकामाई मंडळ हे हौशी साईभ ाचंे मंडळ आह.े या मंडळामाफत कोण याही व पाचा यवसाय 
केला जात नाही. तसचे ह े मंडळ ी साईचंी सेवा घडावी हणनू फ  िशड  येथील उ सवाच े वेळी मुंबई  या 
िविवध भागातील डेकोरेटसशी  य , अ  य , फोन  दारे संपक साधनू  यांना िशड  येथील उ  सवाचे वेळी 
एक  आणनू उ  सवातील तीन िदवस िव तु रोषणाई करतात यापे ा जा  त िदवस ते िव तु रोषणाई क  शकत 
नाही. कारण  यांचमेाफत येणारे डेकोरेटस यांची रोजी रोटी ही ते मुंबई येथ ेिविवध काय मांमधनू करत असले  या 
लाईट ग डेकोरेशनवर अवलंबनू असते. नवरा  उ  सव, गणपती उ  सव, िविवध सां  कृितक काय म अशा 
वेगवेगळया उ  सवात ते मुंबई येथ ेडेकोरेशनची कामे करत असतात.   

ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांनी आता िद.१६-०७-२०१९ व िद.२०-०७-२०१९ रोजी अशी दोन प  े
सं थानकडे सादर केली असनू याचा तपिशल खालील माण.े 

१)  िद.१६-०७-२०१९ रोजीचे प . 
िवषय :- “ ी पु  यितथी उ सव-२०१९” म  य ेिव तु रोषणाई आिण सजावट कर याबाबत . . . .  

         मा.महोदय, 
  गे  या २६ वषापासनू ी पु  यितथी उ सवा म ये िव तु रोषणाई व सजावट कर  या  या िनिम  तान े ी 

साईबाबांची सवेा कर  याची संधी आ  हाला ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  न ेिदली. याब ल ी 
 दारकामाई मंडळ आपले शतशः ऋणी आह.े ितवषा माण े आ ही, याहीवष  ी पु  यितथी उ  सव-२०१९ 

िद.०७-१०-२०१९ ते िद.१०-१०-२०१९ या चार िदवसांचे कालावधीत िव तु रोषणाई व सजावट कर यास येत 
आहोत. 

    ी साईबाबाचं े मदंीर आिण सं थान प रसर इ.िठकाणी िव तु रोषणाई व सजावट कर याकरीता व 
सािह  याची न-ेआण कर  याकरीता हड असले  या भाडो ी ०६  (सहा) क आिण ी साईबाबा सं  थानचा मोठा 
क तसचे उ सव काळात ०३ नग भाडो ी जनसटे (१२५ के हीएच)े-०४ िदवसाकरीता सं  थानमाफत  यव  था 

कर  याची आ  ही आपणास िवनतंी करीत आहाेत.  
मटे रअल मुंबईहन आणतेवेळी दोन ट यात आणावे लागणार आह.े यासाठी का पाठिव यासाठी 

तपशीलवार तारीख व उ  सवातील िव तु रोषणाई तसेच देखा  यासाठी येणा-या खचाचा तपशील नंतर कळिवत 
आहोत. 

ी साईबाबा सं थानचे मा.अ य  साहबे, मा.सव िव त, मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदय,  
मा.उप मु  य कायकारी अिधकारी साहबे व इतर अिधकारी आिण कमचारी याचं ेगे या अनेक वषापासनू        ी 
दारकामाई मंडळाला उ म कारे मागदशन व सहकाय िमळत आह े आिण ी साई छेनसुार यापढुहेी िमळत 

राहो, ही चे चरणी ाथना. 
०२). िद.२०-०७-२०१९ रोजीचे प . 

  िवषय :- “ ी पु  यितथी उ सव-२०१९” म  य ेिव तु रोषणाई आिण सजावट कर याबाबत.... 
  मा.महोदय, 
  ी पु  यितथी उ सव-२०१९ म ये िव तु रोषणाई व सजावट कर या या िनिम ान े ितवषा माण े

आ ही याहीवष  िव तु रोषणाई व सजावट कर यास िद.२३-०९-२०१९ रोजी व िद.०३-१०-२०१९ रोजी अस े
दोन ट  यांम  य ेयेत आहोत. 
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  ी साईबाबांचे मंदीर आिण सं थान प रसर इ. िठकाणी िव तु रोषणाई व सजावट कर याकरीता            
ी साईबाबा सं थानमाफत खालील माण े यव था कर याची आ ही आपणास िवनंती करीत आहोत व  

लागणा-या खचाचा तपिशल दते आहोत.  
 

अ. . तपशील र कम 
१ २०५ कलाकारांच े जाण े येण े सह एस.टी. वास भाडे (येण े व जाणसेह)           

. ४३० x २०५ x २ 
१,७६,३००/-  

२ उ  सवाचे शेवटचे िदवसापयत भाडो ी लाकडी फळयांचे भाडे, े म कपडा, 
फायबर मटेरीअल, लॅ टर ऑफ परॅीस, लाकडी े म, सीर ज, वायर, 
 पॉटलाईट, हलॅोजन, मेटल हलॅाईड वगरेै फळया, पीओपी, मो  ड  ज व इतर 

सािह  य हमाली, उतराई, भराई, चढाई मुंबई व िशड  (येतेवेळेस सामान मुंबई 
येथनू भरण,े िशरडीला खाली करण,े उ  सव सपं  यावर सामान िशरडी यथेनू 
भरण,े मुंबईला खाली करण.े) 

३,००,०००/- 

३ मु य दखेावा उ सवानंतर काही िदवस भ ांना पाह यासाठी ठेवावा लागतो, 
यानंतर दखेावा काढणसेाठी आणा या लागणा-या कलाकारांचे गाडी भाडे 

परतीसह ( . ४३० x . ४० x २ ) 

०,३४,४००/- 

४ मु य दखेावा उ सवानंतर काही िदवस भ ांना पाह यासाठी ठेवावा लागतो, 
 याकाळातील फळयांच,े लॉगचे व इतर फोकस लाईटचे एकुण भाडे              
. ७०,०००/- होते.  यापैक  िन  मी ५० ट  के र  कम. 

०,३५,०००/- 

 एकुण र कम . :- ५,४५,७००/- 
 
(०१). गो टे-१० फूटी ४० नग, १२ फूटी ४० नग, १४ फूटी ४० नग, १६ फूटी ४० नग, १८ फूटी ४० नग. 
(०२). कलाकारांना राह यासाठी उ सव चालू हो यापुव  (काम चालू असताना) दखेावा उभे करणारे कलाकार 

तसेच िव तु रोषणाई करणारे यां यासाठी ५०० म येथे २० खो या व  दारावती येथे ०२ नॉन 
ए.सी.खो  या व उ सव कालावधीत ५०० म येथ े२० ऐवजी फ  १५ खो या व  दारावती येथ े०२ 
नॉन ए.सी.खो  या िवनामु  य िमळा यात. 

 

(०३). रोषणाईचे सािह य ठेव यासाठी अदंाजे ४० फूट x २० फूटाचा एक हॉल मंदीराचे परीसरात िवनामु  य 
िमळावा. 

(०४). तीवषा माण े सव कलाकारांना तीन वेळचा चहा, सकाळचा ना ा, व दोन वेळचे जेवण याची 
िवनामु  य सोय हावी. 

(०५). िद.२२-०९-२०१९ रोजी फळयांसाठी ०२ भाडो ी  स गोरेगांव यथेे व सं  थानचा क लालबाग येथ े
पाठिव  याची  यव  था करावी. 

(०६). िद.०२-१०-२०१९ रोजी िव तु रोषणाईचे सािह  य आणणसेाठी भाडो ी ०४  स व सं  थानचा क 
लालबाग येथ ेपाठिव  याची  यव  था करावी. 
तसेच वरील खचाची र  कम ही ी  दारकामाई मंडळाच ेसचंालक, ी.सितष राव यांच ेबॅकं खातेवर 

िमळणसे िवनंती.  
ी साईबाबा सं थानचे मा.अ य  साहबे, मा.सव िव त, मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदय, 

मा.उप मु  य कायकारी अिधकारी साहबे व इतर अिधकारी आिण कमचारी यांचे गे या अनेक वषापासनू ी 
दारकामाई मंडळाला उ म कारे मागदशन व सहकाय िमळत आह े आिण ी साई छेनसुार यापढुहेी िमळत 

राहो, ही चे चरणी ाथना. 
ी पु  यितथी उ सव-२०१८ म ये िव तु रोषणाई व उभार यात आले या देखावा करीता ी 

दारकामाई मंडळ, मुंबई यानंा र कम . ८,१४,८००/- इतक  सं थानमाफत अदा कर यात आलेली आह.े तसेच 
मटे रयल वाहतुक साठी ती क .३३,५००/- ( .तेहतीस हजार पाचश)े मा  माण े ८ (आठ) सचे भाडे  
.२,६८,०००/- इतका खच आलेला आह.े िव तु रोषणाईचे िव तुपरुवठयासाठी १२ नग भाडो ी जनसटेसाठी 

र  कम . १,९१,१६०/- इतका खच आलेला आह.े उ सव कालावधीतील िडझेल जनसटे इधंनकामी र कम        
. २,४२,१९१/- इतका खच आलेला आह.े ी पु  यितथी उ सव-२०१८ करीता (िव तु रोषणाई व देखावा खच 
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+ मटे रयल वाहतुक खच + भाडो ी जनसेट + इधंन खच) सव िमळून एकि त खच र कम . १५,१६,१५१/- 
झालेला आह.े  

येक उ सवाचे खचाबाबत शासन शाखे या शता  दी िवभागामाफत सं थान या सव िवभागांकडून 
अपेि त खचाचा व मागील वष  झाले या खचाचा तपिशल मागवनू घेऊन तो एकि त क न शता  दी िवभागा 
माफत मा. यव थापन सिमतीच ेसभेपढु ेतो मा यतेसाठी ताव सादर केला जात असतो. 

 
 

यावष  शता दी िवभागाकडे (शता दी िवभागाकडील प  .एसएसएस/शता दी/५३५/२०१९          
िद.११-०६-२०१९) िव तु िवभागामाफत िद.१४-०६-२०१९ रोजी खालील माण े खचाचा तपिशल 
कळिव यात आला होता.  

अ.
. 

तपशील ी पु  यितथी उ सव-२०१८ 
साठी अपेि त खच  

ी पु  यितथी उ सव-
२०१८ म ये झालेला खच  

ी पु  यितथी उ सव-२०१९ 
साठी अपेि त खच 

१ िव तु रोषणाई  . २०,००,०००/- . ८,१४,८००/- . ९,००,०००/- 
२ भाडो ी जनसेट खच  

+  यासाठी इधंन खच 
. ४,००,०००/- . ४,३३,३५१/- . ३,००,०००/- 

३ वाहतुक खच . ३,००,०००/- . २,६८,०००/- . ३,००,०००/- 
 एकुण :- . २७,००,०००/- . १५,१६,१५१/- . १५,००,०००/- 

 

ी पु  यितथी उ सव-२०१९ म ये करावया या िव तु रोषणाई या अदंािजत खचाबाबत ी 
दारकामाई मंडळ यांनी खालील माण ेखच कळिवललेा आह.े  

 

अ) ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांनी ी पु  यितथी उ सव-२०१९ करीता कळिवलेला खच :- 
अ. . तपशील र कम 
१ २०५ कलाकारांचे जाणे येणे सह एस.टी. वास भाडे (येणे व जाणेसह) . ४३०x२०५ x २ १,७६,३००/-  
२ उ  सवाचे शेवटचे िदवसापयत भाडो ी लाकडी फळयांचे भाडे, े म कपडा, फायबर 

मटेरीअल, लॅ टर ऑफ पॅरीस, लाकडी े म, सीर ज, वायर,  पॉटलाईट, हलॅोजन, मेटल 
हलॅाईड वगैरे फळया, पीओपी, मो  ड  ज व इतर सािह  य हमाली, उतराई, भराई, चढाई 
मुंबई व िशड  (येतेवेळेस सामान मुंबई येथून भरणे, िशरडीला खाली करणे, उ  सव 
संप  यावर सामान िशरडी येथून भरणे, मुंबईला खाली करण.े) 

३,००,०००/- 

३ मु य दखेावा उ सवानतंर काही िदवस भ ांना पाह यासाठी ठेवावा लागतो, यानतंर 
दखेावा काढणेसाठी आणा या लागणा-या कलाकारांचे गाडी भाडे परतीसह ( .४३०x . 
४०x२) 

०,३४,४००/- 

४ मु य दखेावा उ सवानतंर काही िदवस भ ांना पाह यासाठी ठेवावा लागतो, 
 याकाळातील फळयांचे, लॉगचे व इतर फोकस लाईटचे एकुण भाडे . ७०,०००/- होते. 
 यापैक  िन  मी  ५० ट  के र  कम. 

०,३५,०००/- 

 एकुण र कम . :- ५,४५,७००/- 
 

ब)  या यित र  ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांनी मागणी के या माण े०६ नग भाडो ी क, १२५ 
के हीए मतेचे ०३ नग भाडो ी जनसटे तसेच जनरेटरसाठी लागणारे इधंन, सं  थानचे टे  पोसाठी मुंबई येथे जाण े
व येणसेाठी लागणारे इधंन, टोल व भाडो ी २०० नग गो  टे यासाठी अपेि त खच खालील माण.े  

अ. . तपशील अपेि त खच 
१ ६ नग भाडो ी कसाठी अपिे त खच 

( . ३४,०००/- x ६ भाडो ी क) 
. २,०४,०००/- 

२ ०३ नग भाडो ी जनरेटरसाठी अपेि त खच ४ िदवस 
( . ९,५००/- x ४ िदवस x ३ जनसेट) 

. १,१४,०००/- 

३ भाडो ी जनरेटरसेट करीता अपेि त इधंन खच 
 (४ िदवसाकरीता) 

. ७५,०००/- 

४ सं थानचे टे पोकरीता मुंबई येथे जाण ेव येणसेाठी अपेि त इधंन खच 
( ित फेरी  .५,५२५/- x ४ फे-या = . २२,१००/-) + 
टोलचा खच ( ित फेरी .५००/- x ४ फे-या = . २,०००/-) 

. २४,१००/- 

५ भाडो ी गो टे साठी लागणारा अपिे त खच  . १८,०००/- 
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(गो टे सं या २०० नग x दर . २.५० x ३६ िदवस)  
 एकुण अपेि त खच र कम  :- .४,३५,१००/- 

  
क)   सं थानमाफत ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांना िवनामु  य परुिवणकेामी िनवास थान, ना ा व 

चहा यासाठी अपिे त खच खालील माण:े- 
अ. . तपशील अपेि त खच 
१) (अ). उ सवाचे अगोदर साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथ ेिनवास यव थेसाठी लागणारा 

अपेि त खच कालावधी िद.२३-०९-२०१९ ते िद.०६-१०-२०१९ अखेर २० स ् (२० स ्
x१४ िदवस x भाडे .१५०/- ितिदन= .४२,०००/-)   
(ब). उ सव काळात साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथ े िनवास यव थेसाठी लागणारा 
अपेि त खच कालावधी िद.०७-१०-२०१९ ते िद.११-१०-२०१९ अखेर १५ स ्(१५ स ्x५ 
िदवस xभाडे .१५०/- ितिदन = .११,२५०/-) 
(क). उ सवाचे अगोदर  दारावती भ  तिनवास येथ े िनवास यव थेसाठी लागणारा अपेि त खच 
कालावधी िद.२३-०९-२०१९ ते िद.११-१०-२०१९ अखेर      ०२ स ्(०२ स ्x१९ िदवस x 
भाडे .५००/- ितिदन= .१९,०००/-)   

. ७२,२५०/- 

२) (अ). िद.२३-०९-२०१९ ते िद.०६-१०-२०१९ अखेर ना ा पािकटे साठी येणारा अपेि त खच. 
(कलाकार सं या १२५ x१४ िदवस x दर .५/-= .८,७५०/-) 
 (ब). िद.०७-१०-२०१९ ते िद.११-१०-२०१९ अखेर ना ा पािकटे साठी येणारा अपिे त 
खच.(कलाकार सं या ८०x ५ िदवस x दर . ५/- = .२,०००/-) 

. १०,७५०/- 

३) (अ). िद.२३-०९-२०१९ ते िद.०६-१०-२०१९ अखेर चहा साठी येणारा अपेि त खच.    
(कलाकार सं या १२५ x १४ िदवस x ०३ वेळा x दर . २/- = .१०,५००/-) 
(ब). िद.०७-१०-२०१९ ते िद.११-१०-२०१९ अखेर चहा साठी यणेारा अपेि त खच. (कलाकार 
सं या ८० x ५ िदवस x०३ वेळा x दर . २/-= .२,४००/-) 

. १२,९००/- 

 एकुण अपेि त खच र कम  :- . ९५,९००/- 
 

ी पु  यितथी उ सव-२०१९ करीता ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचेकडून िव तु रोषणाई व दखेावा 
उभारणीकामी उपरो माण े (अ) र कम पय े ५,४५,७००/- + (ब) र कम पय े ४,३५,१००/- (क) र कम 
.९५,९००/- अशी एकुण र कम . १०,७६,७००/- इतका अदंाजे खच येण ेअपेि त आह.े 

सं थानचा ०१ मोठा क ०४ वेळेस मुंबई येथ ेवेगवेगळया िदवशी िव तु रोषणाईच ेसािह य आणण ेव 
पोहोच करणकेामी पाठवावा लागणार आह.े तसेच सं थानमाफत दखेावा उभारणीकामी गो टे-१० फूटी ४० नग, 
१२ फूटी ४० नग, १४ फूटी ४० नग, १६ फूटी ४० नग, १८ फूटी ४० नग परुवावे लागणार आह.े तसेच 
कलाकारांना राह यासाठी उ सव चालू हो यापवु  (काम चाल ू असताना) देखावा उभे करणारे कलाकार तसेच 
िव तु रोषणाई करणारे यां यासाठी ५०० म येथे २० खो या व उ सव कालावधीत २० ऐवजी फ  १५ खो या 
तसेच  दारावती भ  तिनवास येथ े०२ नॉन ए.सी.खो  या व रोषणाईच ेसािह य ठेव यासाठी अदंाजे ४० फूट x  २० 
फूटाचा एक हॉल मंदीराच े परीसराम य े िवनामु य िमळावा अशी ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांनी मागणी 
केलेली आह.े तसचे तीवषा माण े२०५ कलाकारांना तीन वेळचा चहा, सकाळचा ना ा, व दोन वळेचे जेवण 
याची सोय सं थानमाफत िवनामु य करावी असे कळिवल ेआह.े 

िवभागाचा अिभ ाय :- ी पु  यितथी उ सव-२०१८ म य े( िव तु रोषणाई + दखेा यासाठी लागणारे 
सव सािह य+मटे रयल वाहतुक+भाडो ी जनसेट+भाडो ी  जनसेटसाठी  इधंन  खच)  सव िमळून एकि त खच 
र कम . १५,१६,१५१/- इतका झालेला आह.े ी पु  यितथी उ सव-२०१९ म  य े ४ िदवसांकरीता िव तु 
रोषणाई व दखेावा उभारणीकरीता ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांनी िद.१६-०७-२०१९ व िद.२०-०७-२०१९ 
रोजीचे प ा वये खचाचा ताव सं थानकडे सादर केलेला आह.े सदर उ सवाम ये िव तु रोषणाई व दखेावा 
उभारणीकरीता तावात नमदू केले माण े (अ) र कम पये ५,४५,७००/- + (ब) र कम पये ४,३५,१००/- 
(क) र कम .९५,९००/- अशी एकुण र कम . १०,७६,७००/- इतका अदंाजे खच येण ेअपिे त आह.े  

           ताव:- (०१) ी पु  यितथी उ सव-२०१९ म ये  िद. ०७-१०-२०१९ ते िद.१०-१०-२०१९ अखेर 
०४ िदवसाकरीता ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचेकडून िव तु रोषणाई व देखावा उभारणीचे काम क न 
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घेणसेाठी तावात नमदू केले माण े (अ) र कम पये ५,४५,७००/- + (ब) र कम पये ४,३५,१००/- (क) 
र कम .९५,९००/- अशी एकुण र कम . १०,७६,७००/- इतका खच येण ेअपेि त आह.े यावर िनणय होणसे 
िवनंती. 

  (०२) ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचेकडून ी पणु ् यितथी उ सव-२०१९ साठी िव तु रोषणाई व देखावा 
उभारणीचे काम क न घेणसेाठी यांनी यांच े प ात मागणी केले माण े ०४ िदवसाकरीता ०३ नग भाडो ी 
जनसेटकरीता व ०६ नग भाडो ी स करीता िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणसे मा  यता िमळणसे िवनंती.  

   (०३) ी पु  यितथी उ सव-२०१९ साठी िव तु रोषणाई व दखेावा उभारणीकामी उपरो  तावावर चचा  
होऊन िनणय होण ेआव यक आह.े  

उपरो  तावावर चचा होऊन िनणय होणसे िवनतंी. 
िनणय .४१८  यावर सिव तर चचा होऊन, ी पु  यितथी उ सव-२०१९ करीता ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचेकडून िव तु 

रोषणाई व दखेावा उभारणीकामी तावात नमदु के या माण े कायवाही करणेस व याकामी येणा या अंदाजे 
र कम .१०,७६,७००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- िव तु िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१६ दारावती भ िनवास ३ रा माळा येक मम य ेए.सी. व िट. ही.करीता वायर गच ेकाम बाहेरील िव तु ठेकेदार 

यांचेकडून ई-िनिवदा मागवनू करणेबाबत. 
ताव-   दारावती भ  तिनवास िवभागाने ितस-या माळयावरील ८० नॉन ए.सी.खो  यांम  य ेए.सी.व िट.  ही.सचं 

बसिवले जाणार अस  याने अनषंुिगक कामांची यथायो  य कायवाही क न िमळणबेाबत िव तु िवभागास 
कळिव  यात आले आह.े 

सदरील इमारतीच े ितस-या माळयावरील मम  य े ए.सी.करीता लागणारे पॉवर पॉईटं व 
िट.  ही.संचाकरीता लागणारे  लग  वीच बोड इमारत बांधकामाचे वळेेस बसिव  यात आलेले नाहीत.  

मागणी:- याकरीता सदरील सव ८० मम  य ेए.सी.व िट.  ही.करीता वायर ग काम क न ए.सी.करीता 
पॉवर पॉईटं व िट.  ही.सचंांकरीता  लग  वीच बोड बसवनू दयाव ेलागणार आहेत.  यानसुार उपरो  ए.सी.व 
िट.  ही.संचकरीता करा  या लागणा-या िव तुीकरण कामाचा खच हा शासनमा य सी.एस.आर.२०१७-२०१८ 

माण ेतयार केलेला असनू याचा तपिशल खालील माण ेआह.े 
Sr. 
No. 

C.S.R. No. Description Qty. Rate Amount 

1) 1-3-6 

Supplying & erecting mains with 2x4 sq.mm FRLSH copper 
PVC insulated wire laid in provided conduit/trunking/inside 
pole/Bus bars or any other places. as per specification No: 
WGMA / BW 

2400 
Mtrs. 

94.50 02,26,800.00 

2) 
1-3-4 
Note  

Supplying & erecting mains with 1x2.5 sq.mm FRLSH copper 
PVC insulated wire laid in provided conduit / trunking / inside 
pole/Bus bars or any other places. as per specification No: 
WGMA / BW Please refer bottom note in Chapter of CSR 
Section No.1.3 (Bunch of Wires) on Page no. 18). 

2400 
Mtrs. 

33.52 00,80,448.00 

3) 1-3-12 

Supplying & erecting mains with 3x2.5 sq.mm FRLHS copper 
PVC insulated wire laid in provided conduit / trunking / inside 
pole/Bus bars or any other places as per specification No: 
WGMA / BW 

1500 
Mtrs 

92.90 01,39,350.00 

4) 1-2-11 
Supplying and erecting PVC trunking (PVC casing-ncapping) 
of size 32 mm with accessories on wall / ceiling as per 
specification No: WG-MA/CON. 

2000 
Mtrs 

49.39 00,98,780.00 

5) 1-8-1 
Supplying and erecting ISI mark modular type switch 6A / 10A 
duly erected on provided plate and box with wiring connections 
complete 

80 
Nos. 

76.44 00,06,115.20 

6) 1-8-6 
Supplying and erecting ISI mark modular type switch 16 / 20 A 
with indicator, duly erected on provided plate and box with 
wiring connections complete. 

80 
Nos. 

148.18 00,11,854.40 

7) 1-8-10 
Supplying and erecting ISI mark modular type 3 pin 6A multi 
sockets with safety shutter, duly erected on provided plate and 
box with wiring connections complete 

80 
Nos. 

124.66 00,09,972.80 

8) 1-8-11 
Supplying and erecting ISI mark modular type 3 pin 6 / 16A 
multi socket with safety shutter, duly erected on provided plate 
and box with wiring connections complete 

80 
Nos. 

184.63 00,14,770.40 

9) 1-8-26 Supplying and erecting PVC Surface modular switch box with 80 135.24 00,10,819.20 
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double mounting plate for 1 module complete duly erected. Nos. 

10) 1-8-27 
Supplying and erecting PVC Surface modular switch box with 
double mounting plate for 2 modules duly erected. 

80 
Nos. 

141.12 00,11,289.60 

11) 1-8-28 
Supplying and erecting PVC Surface modular switch box with 
double mounting plate for 3 modules duly erected. 

80 
Nos. 

165.82 00,13,265.60 

 Amount Rs.:- 6,23,465.20 
 Less 20% Amount Rs.:- 1,24,693.04 
 Net Amount Rs.:- 4,98,772.16 
 Round Up Rs.:- 4,98,772.00 

 
िवभागाचा  अिभ ाय/ प  मत- उपरो  त माण े ए.सी.व िट.  ही.सचंकरीता वायर गच े काम बाहरेील 

िव तु ठेकेदार यांचेकडून ई-िनिवदा मागवनू क न घणेेस व  याकामी येणा-या र  कम करणकेरीता र  कम 
.४,९८,७७२/-इत  या खचास मा यता िमळणसेाठी तसेच बाहरेील िव तु ठेकेदार यांचेकडून ई-िनिवदा 

मागिवणकेामी मराठीतील, व इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या मुंबई-पणु ेयथेील आवृ ीत जािहरात दऊेन 
तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई- िनिवदा बोलिवणसे तसेच ई-िनिवदा ा  झा यानंतर ई-
िनिवदा खरेदी सिमतीसमोर उघडून दराचंा तलुना मक त ा िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर करणसे 
मा यता िमळावी, ही िवनतंी. 

िनणय .४१९  यावर सिव तर चचा होऊन, दारावती भ िनवासमधील ितस या माळयावरील येक मम य े ए.सी. व 
िट. ही.करीता वायर गच े काम करणकेामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा या 
र कम .४,९८,७७२/-मा च ेखचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- िव तु िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१७ साई धमशाळेकडील जनरेटरसेट नादु त झा यान ेदु त क न घणेेस मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-  साईधमशाळा येथील इमारती व प रसर तसेच निवन  टाफ  वॉटर इमारतीचा प रसर येथील िव तु 
परुवठयाकरीता महारा   रा  य वीज  िवतरण कंपनीकडून ११ के.  ही.उ  चदाब वीजपरुवठा जोडणी क न घे  यात 
आलेली आह.े तसेच महारा   रा  य वीज िवतरण कंपनी  या पयायी िव तुपरुवठयाकरीता िद.२८-०२-२०१२ 
रोजी ५०० के  हीए मतेच ेदोन जनरेटरसेट बसिव  यात आलेले आहते. सदरील दोन जनरेटर पैक  एक जनरेटर 
(जी-२) िद.०८-०१-२०१९ रोजी चालू असतांना इिंजनचा आवाज येऊ लाग  याने सदरील जनरेटरसटे बंद क न 
दसुरा जनरेटर (जी-१) चाल ूक न  यावर लोड दे  यात आला. 

जनरेटरसेटच े इिंजनचा आवाज यते अस  यान े याबाबत सं  थान जनरेटरच े वािषक स  ह स कॉ  ॅ  ट 
दे  यात आलेले मे.ि िनटी  हाळसा दगुा से  स अॅ  ड स  ह सेस यांच ेकॉ  ॅ  टचे इिंजिनअर, ी. ीकांत िशरसाठ 
यांना जनरेटरसेट इिंजन चके क न घेणेबाबत कळिवले. ी. ीकातं िशरसाठ यांनी िद.०९-०१-२०१९ रोजी 
साईधमशाळा येथ े यऊेन जनरेटरसेट चाल ू क न ायल घतेली असता जनरेटरसेट  या इिंजनमधनू नहेमी पे ा 
वेगळा आवाज येऊ लाग  याचे ल ात आले.  यामळेु ी. ीकांत िशरसाठ यांनी जनरेटरसेट िवषयी म.ेि िनटी 
 हाळसा दगुा से  स अॅ  ड स  ह सेस, नािशक यांच े कायालयास यािवषयी कळिवल े व जनरेटर सटेच े इिंजनच े

ओ  हरहॉल ग ए  सपट करणारे इिंजिनअर ी.सिचन रणिशंग यानंा िशड  येथे यऊेन जनरेटर चेक क न घणेिेवषयी 
सिुचत केल.े  यानसुार इिंजिनअर ी.सिचन रणिशंग व ी.के.बी.चौधरी यांनी िद.११-०१-२०१९ रोजी िशड  येथ े
येऊन जनरेटरसेट चालू क न पु  हा एकदा ायल घेतली असता  यांना जनरेटरसटेच ेइिंजन मधील िसलडर हडे, 
इजंे  टर,प  प व टब  चाजर चा आवाज येत अस  याचे ल ात आले.  यामळेु सदरील जनरेटरसटे इिंजनचे हडे 
खोलनू  यातील िसलडर हेड, इजंे  टर,प  प व टब  चाजर खोलनू चेक केले असता  यांनी सांिगतले क  सदर 
इिंजनचे सबंंिधत िसलडर हडे, इजंे  टर, प  प व टब  ह े म.ेि िनटी  हाळसा दगुा से  स अॅ  ड स  ह सेस यांच े
औरंगाबाद येथील वकशॉपम  य ेनऊेन कॅली शेन करावे लागणार आह.े   

याकामी िव तु िवभागामाफत िद.०१-०३-२०१९ रोजी िटपणी सादर केली होती व अदंाजे र  कम पय े
४,५०,०००/- + ा  सपोट चाजस खचास मा  यता घे  यात आली होती. निवन ५०० के  हीए जनसटेची िकंमत ही 
अदंाजे . २५ ते . २७ लाख इतक  आह.े 

सं  थानचे सव जनरेटरसटेचे इिंजन ह े किम  स मेक आहते. किम  स कंपनी  या वेबसाईटवर िदलेली 
मािहती नसुार फ  त िडलस ओरीजनल पाटस ् परुव ू शकत अस  याचे तसचे  यांचे नािशक, अहमदनगर 
िज  ाकरीता किम  स कंपनीचे म.ेि िनटी  हाळसा दगुा से  स अॅ  ड स  ह सेस ह ेएकमेव िडलर अस  याचे नमदू 
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आह.े  यामळेु इिंजन करीता लागणारे किम  स कंपनीचे ओरीजनल  पेअरपाट ह ेम.ेि िनटी  हाळसा दगुा से  स 
अॅ  ड स  ह सेस यांचेकडूनच िमळू शकतील.  पेअरपाट ओरीजनल बसिव  यास जनरेटरसेट म  य ेवारंवार िबघाड 
न होता िदघकाळ चालू शकेल. इतर स  ह स सटरकडून कोटेशन मागिव  यास  यांचेकडील  पेअरपाट ओरीजनल 
िमळतील याची खा ी देता येणार नाही.  पेअरपाट ओरीजनल न वापर  यास इिंजनची Efficiency व इिंजनच े
लाईफ कमी होऊन वारंवार िबघाड हो  याचे धोके िनमाण होऊ शकतील. 

म.ेि िनटी  हाळसा दगुा से  स अॅ  ड स  ह सेस, नािशक यांचे इिंजिनअसनी इिंजनचे हडे  य  खोलनू 
पािह  यानतंर  यांनी आता  य  करा  या लागणा-या कामाच ेकोटेशन प  सादर केले आह.े करा  या लागणा-या 
कामाचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

Quotation No. : 030-Q-2019-SP-000237 Dt.15-05-2019 

SR.NO. PART NO. HSN / SAC 
CODE 

DETAILS QTY RATE IN RS. COST IN RS. 

1 4352578 84841090 KIT, UPPER ENGINE GASKET 01 47,984.50 47,984.50 
2 201048 40169390 GASKET, CONNECTION 01 20.09 20.09 
3 206576 40169390 GASKET, TURBOCHAGER 01 303.99 303.99 
4 3069103 40169390 GASKET, FUEL PUMP 01 124.33 124.33 
5 207058 40169390 GASKET, THERMOSTAT HOUSING 01 59.07 59.07 
6 70624 40169390 SEAL, O RING 01 35.94 35.34 
7 207056 40169390 GASKET, CONNECTION 01 9.92 9.92 
8 135675 90321090 THEROSTAT 02 1,573.48 3,146.96 
9 186780 40169390 SEAL, THEROSTAT 02 343.82 687.64 

10 3922794 40169390 SEAL, O RING 02 260.77 521.54 
11 131026 40169390 SEAL, O RING 06 41.28 247.68 
12 3023095 73181500 WASHER, SEALING 12 22.63 271.56 
13 207244 40169330 SEAL, INJECTOR 06 75.17 451.02 
14 193736 40169330 SEAL, O RING 18 53.14 956.52 
15 3016142 40091100 HOSE, PLAIN 01 1,063.31 1,063.31 
16 3001305 40169390 GASKET, CONNECTION 02 106.53 213.06 
17 3001301 40169390 RETAINER, SEAL 02 765.00 1,530.00 
18 KITBM68356 40169390 GASKET GOVERNOR SET 01 2,515.00 2,515.00 
19 143255 73202000 SPRING, COMPRESSION 01 1,625.17 1,625.17 
20 146483 84219900 SCREEN, FILTER 01 192.97 192.97 
21 BM28854 84831010 SHAFT, THROTTLE 01 2,342.12 2,342.12 
22 167157 84829900 BALL, CHECK 06 179.41 1,076.46 
23 205091 84819090 COLLET, VALUE 24 24.33 583.92 
24 205094 73202000 RETAINER, VALVE SPRING 06 496.36 2,978.16 
25 3052820 84811000 VALVE, INTAKE 06 2,602.29 15,613.74 
26 3088389 84818030 VALVE, EXHAUST 06 3,934.50 23,607.00 
27 3643725 73202000 SPRING, VALVE 06 1,501.44 9,008.64 
28 3086192 84819090 INSERT, VALVE 06 870.09 5,220.54 
29 3086193 84819090 INSERT, VALVE 06 2,752.29 16,513.74 
30 3202210 84819090 GUIDE, VALVE STEM 06 1,251.44 7,508.64 
31 3879346 84099990 GOVERNOR BARREL & PLUNGER 01 4,621.63 4,621.63 
32 154461 84138190 PLUNGER, GOVERNOR 01 1,124.75 1,124.75 
33 BM28848 84099990 DRIVE TACHOMETER 01 1,752.88 1,752.88 
34 KIT3238196 84099990 KIT BARREL PLUNGER & CUP 06 29,924.75 1,79,548.50 
35 3045000 84099990 PLUG, INJECTOR ORIFICE 06 96.63 579.78 

 TOTAL BASIC AMOUNT 3,34,040.17 
 ADD :SGST 9% ON SR.NO.01 TO 39 13,177.14 
 ADD CGST 9% IB SR.NO.01 TO 30 13,177.14 
 ADD :SGST 14% ON SR.NO31 TO 35 26,267.86 
 ADD CGST 14% IB SR.NO.31 TO 35 26,267.86 
 TOTAL BASIC + GST AMOUNT 4,12,930.17 
 ROUND OFF 0.17 
 TOTAL AMOUNT 4,12,930.00 

(IN WORD RS. FOUR LAC TWELVE THOUSAND NINE HUNDRED THIRTY ONLY)  
Quotation No. JW /030006349 / 17 Dt.15.05.2019 

SR.NO. PART NO. DETAILS QTY RATE IN RS. COST IN RS. 
1 Dismantling of Components 

from engine for calibration and 
testing 

Removal of the cylinder head assly, injectors, fuel, 
pump, at Shirdi site reconnection for the repairs and 
necessary calibration of the engine at Service centre 
Workshop) of TMDSS, Aurangabad 

01 17,500.00 17,500.00 

3 Transportation charges Transportation charges of cylinder heads, pump 
fuel, injectors turbocharger form Shirdi to Service 

02 10,000.00 20,000.00 
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centre Workshop) of TMDSS. Aurangabad And 
after repairing and calibration work again back to 
Shirdi site. 

4 After the calibration and tesing 
Assembly of Components on the 
engine 

After repairs and calibration – Installation of the 
cylinder head assly, injectors, fuel pump, and it 
connection at Shirdi site with microsetting 

01 17,500.00 17,500.00 

5 CYLINDER HEADS Chemical Cleaning, Acid washing, servicing, and 
parts assly, and testing with SPECIAL tools and 
computerised machinaries and Final calibration in 
Service centre ( Workshop) of TMDSS, 
Aurangabad 

06 2,500.00 15,000.00 

7 PT PUMP Chemical cleaning, Acid washing, servicing, and 
parts assly, and testing with SPECIAL tools and 
computerised machinaries and Final calibration in 
Service centre ( Workshop) of TMDSS, 
Aurangabad 

01 5,500.00 5,500.00 

8 INJECTORS Chemical cleaning, Acid washing, servicing, and 
parts assly, and testing with SPECIAL tools and 
computerised machinaries and Final calibration in 
Service centre ( Workshop) of TMDSS, 
Aurangabad 

06 3,200.00 19,200.00 

 Total Basic Amount  94,700.00 
 Add : SGST 9% 8,523.00 
 Add : CGST 9% 8,523.00 
 Total Amount  1,11,746.00 

(IN WORD RS. ONE LAC ELEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY SIX ONLY) 
 

मागणी:- साईधमशाळेकडील जनरेटरसेट दु  त करणकेामी र  कम .४,१२,९३०/- +                      
. १,११,७४६/- = . ५,२४,६७६/- इतका खच येणार आह.े सदरील खचास मा  यता िमळावी ही िवनंती. 

िनणय .४२०  यावर सिव तर चचा होऊन, साई धमशाळेकडील जनरेटरसेट दु त क न घे यास व याकामी येणा या र कम    
.५,२४,६७६/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- िव तु िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१८ ी साईनाथ हॉि पटल तसेच दारावती भ िनवास इमारतीच े वाढीव लोड करीता ा सफॉमर, जनरेटर व 

यिुबकल इलेि कल पॅनल व केबल खरेदी क न बसिवणबेाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा 

िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही एका योजनासाठी कर  यात येईल:- 
(क) मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 
वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनसु न खालील माण े  ताव सादर करीत आहोत. 
साईभ ाचंे सोयी सिुवधेकरीता िनवास यव थेसाठी सं थानमाफत सन १९९९ म ये धमशाळे या दोन 

श त इमारती बांधनू साईभ ांना िनवासाकरीता चाल ूक न दे यात आले या हो या. या वेळेचा धमशाळेचा 
इले ीकल लोड ल ात घऊेन धमशाळा परीसराम ये महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीकडून ११ के. ही. 
एच.टी.स लाय घऊेन सब टेशन म ये ५०० के. ही.ए.चा एक ा सफॉमर व २५० के हीए मतेच े ०२ नग 
जनरेटरसेट बसिव यात आलेले होते. यावेळी (सन १९९९साली) धमशाळे या दो ही इमारत चा व परीसराचा 
साधारण लोड १५० KW इतका होता.  

सन-२००५ म ये मा. यव थापन सिमतीन े ी साईनाथ हॉ पीटलच े नतुनीकरण व िव तारीकरण 
कर याचे ठरिव यान े    ी साईनाथ हॉ पीटल ह ेधमशाळे या दो ही इमारत म ये थलांतरीत कर यात आले 
होते.  

ी साईनाथ हॉ पीटलच ेजु या (स या ी साईबाबा हॉ पीटल असले या ) इमारतीचे नतुनीकरण व 
िव तारीकरण काम पणु झा यानतंर यािठकाणी न याने ी साईबाबा हॉ पीटल चाल ू कर यात आले. परंत ू
धमशाळा इमारतीम ये ता परुते थलातंरीत झालेले ी साईनाथ हॉ पीटल कायम व पी धमशाळा इमारतीम यचे 
ठेव यात आले. ी साईनाथ हॉ पीटल मधील िविवध मिशनरी व वातानकुुलीत यं े तसेच लाईट ग लोड िमळून 
एकुण २४० KW इतका आह.े तसेच ी साईनाथ हॉ  पीटलमाफत निवन ए.सी.बसिव  याची मागणी होत आह.े 
 यामळेु साईनाथ हॉ  पीटलचा इले  ीकल लोड यापुढेही वाढणार आह.े 
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तसेच सन-२०११ म ये धमशाळा परीसराम ये दारावती इमारतीचे बांधकाम पणू होऊन सदरील 
इमारत साईभ ानंा िनवास यव थेकरीता दे याच े चालू कर यात आल.े दारावती इमारतीचा लाईट ग लोड व 
वातानकुुलीत यं ाचा लोड िमळून २९५ KW इतका लोड आह.े 

िद.०५-१२-२०१३ रोजीचे त  कालीन मा.कायकारी अिधकारी साहबे यांचे िमट गम  य े झाले  या 
चचनसुार तसचे  दारावती िवभागान े  दारावती इमारतीवरील सोलर िसि टमचे िहटर चालू क न देणबेाबत 
कळिवले आह.े सोलर िसि टम  या एकुण सव िगझर बॅकअप िसि टमचा लोड १९२ के.ड   य.ु इतका आह.े 

स  या साईनाथ हॉ  पीटल इमारतीवर वाढीव ितस-या मज  याचे काम चाल ू अस  याने या मज  याचा 
इले  ीकल लोड हा अदंाजे १५० के.ड   य.ुइतका वाढणार आह.े तसेच  दारावती इमारतीम  य े ितस-या 
मज  यावरील ८० मम  य े ८० नग ए.सी.तसचे ८० नग िट.  ही.संच बसिव  यात येणार अस  याने सदरील 
उपकरणांचा २०० KW इतका लोड वाढणार आह.े  याच माण ेभिव  यात ी साईनाथ हॉ  पीटलच ेपि म बाजूस 
निवन बांध  यात येणार अस  यान े या इमारतीचा इले  ीकल लोड साधारणतः३०० KW इतका वाढ  याची 
श  यता आह.े तसेच मंिदर परीसराम  य ेअसलेल ेमकॅेिनकल िवभागाचे वकशॉप ह े ी साईनाथ हॉ  पीटलकडील 
सब  टेशन  या शेजारी िश ट होणार अस  याने सदर  या वकशॉपचा इले  ीकल लोड हा अदंाजे ५० KW इतका 
वाढणार आह.े उपरो  त सव िमळून इले  ीकल लोडचा तपिशल पढुील माण ेआह.े 

 

अ. . तपिशल इले  ीकल लोड 
०१) ी साईनाथ हॉ  पीटलचा स  याचा इले  ीकल लोड २४० KW 
०२)  दारावती इमारतीचा स  याचा इले  ीकल लोड २९५ KW 
०३)  दारावती इमारतीवरील सोलर िस  टीमचा सव िगझर बॅकअप िसि टमचा 

इले  ीकल लोड 
१९२ KW 

०४) ी साईनाथ हॉ  पीटल इमारतीवरील वाढीव ितस-या मज  याचा इले  ीकल लोड  १५० KW 
०५)  दारावती इमारतीम  य े बसिव  यात येणा-या ए.सी.व िट.  ही.संचचा इले  ीकल 

लोड 
२०० KW 

०६) भिव  यात बांध  यात येणा-या वाढीव इमारतीचा इले  ीकल लोड ३०० KW 
०७) वकशॉपचा इले  ीकल लोड ५० KW 

 एकुण इले  ीकल लोड - १४२७ KW 
 

ी साईनाथ हॉ पीटल व दारावती इमारत येथील जनसेट व सब टेशन १९९९ साली बसिव यात 
आलेले आहते. यांना आता २० वष झा याने व तेथील इले ीकल लोड सतत वाढत अस याने 
ओ हरलोडमळेु जनसेट व इतर मिशनरी गरम होऊन बदं पडत आह.े तसेच एखादवेेळी जनसटे व ा सफॉमर 
तसेच ि वच िगअस फेल हो याची श यताही नाकारता येत नाही. तसचे सन २००४ म  य े ी साईनाथ हॉ  पीटल 
ता  परुते  थलांत रत झाललेे अस  यामळेु िव तु िवभागामाफत  या वेळेस तेथील वाढीव लोडकरीता ओ  हरहडे 
केबल टाकून ता  परु  या  व पाच े पॉवर पनेॅल तयार क न बसवनू दे  यात आले होते. तरी आता सदरील 
ओ  हरहडे केब  स काढून निवन केबल खरेदी क न  या अडंर ाऊंड क न टाका  या लागणार आहते. तसचे 
ता  परुते तयार क न बसिवले पॉवर पनॅे  स काढून  यािठकाणी निवन पॉवर पॅनले, यािठकाण  या सब  टेशनमधील 
जनरेटर सेट, ा  सफॉमर,  यिुबकल, इले  ीक पॅनले, केबल इ  यादी खरेदी क न बसवावे लागणार आहते.  

स याची जनरेटर मची साईज ही याकाळ या २५० के हीए जनसटे या साईजनसुार बांध यात आली 
होती. याम ये यापे ा जा त मतेचा जनसेट बस ू शकत नाही. िशवाय याच मम य े िड ी यशुन पॅनेल 
अस याने िव तारास वाव रािहलेला नाही. यामळेु यािठकाण या निवन ा सफॉमर यिुबकल,सब टेशन,निवन 
१०१० के हीए चे दोन जनरेटर व पॅनले बोड या निवन यं णकेरीता जादा जागा लागणार अस याने 
साईआ म या धत वर निवन जनरेटर मचे बांधकाम ह ेस  या  या जनरेटर समोरील मोकळया जागेम  य ेबांधकाम 
िवभागामाफत करावे लागणार आह.े 

यानुसार उपरो  िव तु िवभागामाफत करावया या कामाचा खच हा शासनमा य सी.एस.आर.२०१७-
२०१८ माण ेतयार केललेा असनू याचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

Sr. No. 
C.S.R. 
No. 

Description Qty. Rate Amount 

01) 7-3-12 
Supplying & erecting 3 x 185 sq.mm 11 kV, XLPE(E) armoured 
cable  on wall/ceiling or laid in provided trench / pipe in an 

100 
Mtrs. 

2426.09 02,42,609.00 
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approved manner  as per specification No. CB-HT.                                                                                                         

02) 
7-5-13 
 

Providing and erecting Heat shrinkable outdoor termination kit 
for 11 kV (E) XLPE HT cable 3x150 to 185 sq. mm. with 
necessary material as per specification no. CB-JT/HT.                                                                                      

02 
Nos. 

13399.34 00,26,798.68 

03) 7-5-2 
Providing and erecting Heat shrinkable indoor termination kit for 
11 kV (E) XLPE HT cable 3x150 to 185 sq. mm. with necessary 
material as per specification No. CB-JT/HT                                                                                                                        

06 
Nos. 

10459.34 00,62,756.04 

04) 10-2-22 
Providing printed instruction chart for treating persons suffering 
from electric shock, printed in English & Marathi and duly 
laminated. 

02 
Nos. 

135.24 00,00,270.48 

05) 10-2-23 
Provided pair of  duly  tested  rubber hand gloves  as per IS 
:340715  suitable for  working on 22kV supply. 

01 
No. 

658.56 00,00,658.56 

06) 6-4-2 

Supplying, erecting, testing, commissioning  11 KV  H.T. 
metering cubical (Compact Type) approved by 
MSEDCL/Licensee fabricated with 2mm.(14 SWG) M.S.sheets 
with supporting angle and channel, painted with powder coating /  
epoxy paint   of required shade copper bus bar size 25x6 mm 
electronic security lock and heavy duty mechanical lock, with 
counter meter for measuring no of times the opening of doors, 
top side cover ( C.T.P.T COVER) interlock with meter doors, 
epoxy coated 3 nos C.T having required ratio between 5/5A to 
100/5A burden 10 VA class 0.5 I.L.12/28/75 KVP epoxy 
terminal block suitable for provided trivector meter, and 
provision for incoming and outgoing cables etc complete duly 
tested by  Licensee  with necessary Test Certificates and erected 
on provided plinth/ C.C foundation 

01 
No. 

154358.23 01,54,358.23 

07) 9-1-5 

Supply, Installation, Testing and commissioning of UL Certified 
/ CPRI Tested Maintenance Free Earthing comprising of 
electrode of 17.2 mm diameter low Carbon Steel with 250 
micron Molecular Copper Bonded Earthing Rod of Length 3m 
along with 25 kg Carbon Based environment friendly back fill 
Ground Enhancing compound required to fill up the excavated 
eartg with required quantity as per specification no. EA-MOBI 

41 
Nos. 

14315.45 05,86,933.45 

08) 10-2-24 

Providing round bottom FIRE Bucket of 9 Litres  capacity  as per 
IS : 2546 made  out  of 24 gauge G.I. sheet with extra handle at 
bottom duly painted white inside and red outside with FIRE 
Mark, on provided stand/ wall hook. 

08 
Nos 

505.68 00,04,045.44 

09) 10-2-25 

Providing floor mounting stand for keeping 4 Nos. of FIRE 
buckets 1500mm in length, 900mm in height frame made out of 
30x30x4 mm. angle iron with cross supports for legs, welded 
with 4 hooks & duly painted with one coat of red lead & two 
coats of silver paint. 

02 
Nos 

3932.54 00,07,865.08 

10) 9-2-2 

Supplying and erecting copper strip of required size used for 
earthing on wall and/or any other purpose with necessary copper 
clamps fixed on wall painted with bituminous paint in an 
approved manner with joints required. as per specification No 
(EA-EP).                

1000 
Kgs. 

862.01 08,62,010.00 

11) 10-2-29 
Supplying and fixing PVC Synthetic elastomer electrically 
insulating mat with class B insulation conforming to IS: 15652 – 
2006 & CPRI tested having 2.5 mm thickness upto 11 kV 

30 
Sq.Mtr
s 

5442.53 01,63,275.90 

12) 7-1-23 

Supplying, erecting & terminating PVC armoured cable 3½core 
240 sq mm aluminium conductor with continuous12.97 sq mm (8 
SWG) G.I. earth wire complete erected with glands & lugs, on 
wall/ trusses/pole or laid in provided trench/ pipe as per 
specification no. CB-LT/AL 

7000 
Mtrs. 

1368.86 95,82,020.00 

13) 7-7-11 
Supplying & erecting Flange type brass cable glands for 3½core 
240 sq mm for PVC armoured cable as per specification No. CB-
GL 

85 
Nos. 

368.68 00,31,337.80 

14) 7-10-10 
Supplying & erecting crimping type aluminium lugs forcable 240 
sq mm complete as per specification No. CBCL/AL 

350 
Nos. 

88.20 00,30,870.00 

15) 7-6-7 

Supplying & laying (including excavation) 25 cm dia RCC 
Hume pipe of standard thickness at required depth up to 90 cms. 
below road / ground surface, for covering provided cable & 
necessary back filling with light ramming to make the 
road/ground surface as it was (Except bitumen carpet). 

200 
Mtrs. 

727.94 01,45,588.00 

16) 
Page.342  
S.no.23 
of DSR 

Providing and laying of concrete pipe of 450 mm dia. in proper 
line, level, slope including neck. collars, excavation, laying, 
fixing with collars in cement morter1:1and refilling the trench 
complete 

700 
Mtrs. 

859.20 06,01,440.00 

17) 7-2-8 
Supplying, erecting & terminating PVC armoured cable 2 core 
2.5 sq mm copper conductor continuous 5.48 sq mm (12 SWG) 

100 
Mtrs 

157.58 00,15,758.00 
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G.I. earth wire complete erected with glands & lugs, on wall/ 
trusses/pole or laid in provided trench/ pipe as per specification 
no. CB-LT/CU 

18) 6-7-15 

Supply, and erecting Syncronised 250 KVAR, 440 V Three 
phase, 50 cycles, THYRISTER SWITCHED MICRO APFC 
PASSIVE FILTER PANEL, consisting of suitable steps of APP 
type capacitor units confirming to IS- 13585 ( Part – I) 1994 with 
harmonic filter reactors, as per specification no ESD-APFC 

03 
Nos 

646651.82 19,39,955.47 

19) 7-2-31 

Supplying, erecting & terminating PVC armoured cable 4 core 4 
sq mm copper conductor continuous 5.48 sq mm (12 SWG) G.I. 
earth wire complete erected with glands & lugs, on wall/ 
trusses/pole or laid in provided trench/ pipe as per specification 
no. CB-LT/CU 

300 
Mtrs. 

295.18 00,88,554.00 

20) 
Non            
C. S. R. 

Providing and construction (including excavation) brick masonry 
(9" Brick Work) inspection cable chamber 900mm x 900 mm x 
900mm internal side size with RCC chamber cover of size 900 
mm x 900 mm x 75 mm thick with lifting arrangement including 
laying of angle size as 75 x 75 x 6 mm to be fixed / embedded on 
the top of chamber, filling screened sand and smooth internal 
plaster etc including watering, streaking joint on exposed faces, 
rocking at joint on exposed faces and watering complete and 
clearing the site by removing debris & making the site good. 

45 
Nos. 

8700.00 03,91,500.00 

21) 6-1-1 

Supplying and erecting Iron, sheet metal work consisting of 
CRCA Sheets, Various sections of iron, Plates, Chequered Plates, 
Rods, Bars, MS pipes, etc. for panel board or any other purposes 
complete with bending, cutting, drilling and welding complete 
erected at the position with necessary materials duly painted with 
one coat of red oxide and two coats of enamel paint to match the 
switchgears or as per directions by the authority 

2000 
Kgs. 

265.776 05,31,552.00 

22) 
Non            
C. S. R. 

Supplying, installation, testing and commissioning of Power 
Panel as per specification and relevant is standard specification :- 
Incomer:-  630 A. MCCB = 01 No. 
Outgoing:- 01). 250 A. MCCB = 06 Nos. 
                   02). 125 A. MCCB = 10 Nos. 
KWH Meter = 01 No. ( Electronics ) 
Voltmeter =   03 Nos. ( 440 volt ) 
Ammeter =    03 Nos. ( 440 volt ) 

01 
No. 

365300.00 03,65,300.00 

23) 
Non            
C. S. R. 

Supplying, installation, testing and commissioning of Power 
Panel as per specification and relevant is standard specification :- 
Incomer:-  400 A. MCCB = 01 No. 
Outgoing:- 01). 250 A. MCCB = 04 Nos. 
                  02). 125 A. MCCB = 04 Nos. 
                  03). 63 A. MCCB = 06 Nos. 
KWH Meter = 01 No. ( Electronics ) 
Voltmeter =   03 Nos. ( 440 volt ) 
Ammeter =    03 Nos. ( 440 volt ) 

04 
Nos. 

332000.00 13,28,000.00 

24) 
Non   
C. S. R. 

Supplying and Erecting approved make Compact Substation with 
2500 kVA,3 phase, 50 c/s ONAN Type UNIPACK 21KA for 3 
Sec. SF6 insulated Non-Extinsible Compact switchgear (Type 
DV-NE) consisting of one No. Direct Cable madule and One No. 
Fixed Manual Vacuum Circuit Breaker in SF6 insulated stainless 
steel enclosure, with series trip, self powered microprocessor 
based numerical over 
current relay (IDMTL + Inst.) protection. 
Interconnection between HT switchgear and 
transformer shall be using 1Cx3x200 sq.mm Al. 
unarmorured XLPE Cable.Copper wound 
transformer 2500KVA 11KV/433V DYn11 Oil 
filled, INDOOR TYPE TRANSFORMER 
BUSHINGS,hermatically sealed transformer 
with corrugated wall,without conservator type of 
design & Top Normal Porcelein Bushings for 
HT & LT with Off load tap switch of rating +5% 
to -10% @2.5%. Temp Rise - Oil/Winding Energy Efficiency 
level 2 ) - Max @ 50% 
Loading : As per IS 1180 and Max @ 100% 
Loading : As per IS 1180 and Impednace As per 
IS 1180 with LV PANEL-1600 AMPS 
ALUMINUM BUSBAR ( 100% for Phase and 
50% for Neutral, Current Density - 1amp/sqmm) 
with Outgoings 1600Amps 433V 4P 50Hz 
50KA ICOG Fixed Manual Type Air Circuit 

01 
No. 

5415000.00 54,15,000.00 
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Breaker (ACB) with Microprocessor based 
release for Overload , short circuit & earth Fault 
protection, Multifunctional Meter with Class 
1.0Accuracy with RS 485 Port, RYB, ON/OFF 
Trip Indications, OUTDOOR ENCLOSURE 
having IP54 degree of protection for HT & LT 
switchgear compartment & IP23 degree of 
protection for Transformer compartment, Powder /Colour 
Caoated Enclouser, with 
Interconnection Between HT switchgear & 
Transformer using 1Cx3x200 Sq.mm XLPE AL 
Single core cable. Interconnection between 
Transformer & LT switchgear using Al. 
Busbars. Internal earthing connections by using 
50x6 mm GI Strips including Transformer 
Neutral, Complete as per specification No SSTR/ 
COMP with necessary permission of 
Electrical Inspector 

25) 
Non            
C. S. R. 

AMF PANEL:- AMF panel similar make as per the DG set 
suitable for 1010 KVA, 3 phase, 415 volt, 50 cycles, AC diesel 
generating set complete of scope as detailed below, 
01). Power module A pair of Electromechanically interlocked 
contactors (For mains and generator) overload relay for generator 
contractor. Neutral contactors for mains and generator, Power 
sockets for connections. 
 
02). Control and metering module:  
Line voltage monitor, 
Generator voltage monitor, 
Ammeter 3 times attempts starts facility, 
Air circuit breaker of capacity – 1600 Amp,  
Rating for Auto / manual operation. 
Auto / manual switch, 
Emergency stop push button, 
Manual start push button, 
Frequency meter, 
Engine hour meter, 
Two earthing studs, 
 
03). Protection module: 
The engine shut down in the unlikely event of Low lube oil 
pressure,  
High cylinder head temperature,  
V belt failure, 
 
04). Indicator with alarm, 
Load on generator. 
 
05). Indicators: 
Load on mains,  
Engine fails to start, 
Emergency stop,  
Battery charger.   

02 
Nos 

743400.00 14,86,800.00 

26) 
Non            
C. S. R. 
 

Supplying and erecting Diesel Generating Set 1010 KVA 
continuous rating, 3 phase, 415 volts, 50 cycles A.C. supply 
comprising of a totally enclosed water cooled diesel engine with 
multy-cylinder developing suitable BHP not less than 154 BHP 
at 1500 RPM with 10% overload for one hour in 24 hours with 
standard accessories like fly wheel, lubricating oil cooler, “A” 
class governer, heavy duty fuel and lubricating oil filter, oil bath 
air filter, lubricating oil pressure guage, end exhaust manifold, 
standard set of tools with adjustable spanners, screw drivers, 
feeder guage, cylinder head to cover, joint cylinder head to 
exhaust, element lube oil filter, techocum hour counter, 12/24 
volts electric starting equipment complete with standard battery, 
dynamo, cutouts, ammeter, necessary wiring, pressure gauge, 
starter etc. and heavy duty residential type exhaust silencer and 
vertical hot air duct both logged with asbestos rope, save oil 
trays, exhaust piping of required length, standard wall/ floor 
mounted fuel tank with level indicator and piping and drip proof 
alternator, self excited, self regulated, screen protected, with 
static excitation system, capable of delivering the rated system 

02 
Nos. 

7245200.00 
1,44,90,400.
00 
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output at 415 volts, 3 phase, 0.8 PF, 50 HZ, 4 wire, running at 
1500 RPM, conforming to IS-4722-1968 with voltage regulation 
+/- 5% of rated voltage from no load to full load. Both the engine 
and alternator fitted on a common fabricated steel base plate with 
antivibration mountings and both connected to each other by 
flexible flange coupling. The alternator and control panel shall be 
connected with provided suitable capacity armoured cable and 
complete with Accoustic enclosure ( canopy ) made out of 18 
SWG-CRCA Sheet, sound absorbing material used of 
ROCKWOOL of 64 density and 100 mm thick conforming to 
IS:8183. The resin bonded ROCKWOOL covered from inside 
the canopy by perforated sheet with ¾ mm holes, sound level not 
more than 75 DB at a distance of 1 mtr, as PVCT norms 
complete with erecting, commissioning and satisfactory testing 
as per requirement with first filling of fuel, oil etc. with 
guarantee of complete system for one year with optaining all 
necessary certificate from Electrical Inspector. (Extra separate 
1000 Ltr.Diesel Tank)  

27) 
Non   
C. S. R. 

Supply, installation, testing and commissioning of Main 
Distribution Panel with ON/OFF indicator with Digital Meter of 
Voltmeter, Ampere and 03 nos. three phase KW Meter, 03 nos. 
LED Indicator for Incoming supply, LED Indicator for every 
main switch for ON  passion and four pole Bus Bar as per 
specification and relevant is standard specification :- 
A). M. S. E. B. Incomer:- 
01). 2000 A. 4 POLE ACB = 01 No. 
B). From M. S. E. B. to DG1 & DG2 AMF Panel:- 
01). 1600 A 4 POLE ACB = 02 Nos. 
C). For APFC Panel:- 
01). 1600 A 4 POLE ACB = 01 No. 
D). For M. S. E. B. Bypass:- 
01). 1600 A 4 POLE ACB = 02 Nos. 
E). From DG1 & DG2 AMF Panel:-  
01). 1600 A 4 POLE ACB = 02 Nos. 
F). For Bus Coupler:- 
01). 1600 A 4 POLE ACB = 01 No. 
B). Out Going:- 
01). 1000 A FOUR POLE ACB = 02 Nos.  
02). 800 A. FOUR POLE MCCB = 04 Nos. 
03). 400 A. FOUR POLE MCCB = 14 Nos. 
04). 250 A. FOUR POLE MCCB = 10 Nos. 
05). 125 A. FOUR POLE MCCB = 10 Nos. 
05). 100 A. FOUR POLE MCCB = 10 Nos 
06). 63 A. FOUR POLE MCCB = 10 Nos 
07). 1600 A FOUR POLE ACB = 01 Nos.  
 

01 
No. 

6574750.00 65,74,750.00 

28) 
Non   
C. S. R. 

Supply, installation, testing and commissioning of change over 
Panel with ON/OFF indicator with Digital Meter of Voltmeter, 
Ampere and 03 nos. three phase KW Meter, 03 nos. LED 
Indicator for Incoming supply, LED Indicator for every main 
switch for ON  passion and four pole Bus Bar as per specification 
and relevant is standard specification :- 
A). M. S. E. B. Incomer:- 
01). 1600 A. 4 POLE ACB = 01 No.  
B). From Dwaravati Substation Panel:- 
01). 1600 A 4 POLE ACB = 01 Nos. 
C). 1600 A change over Switch = 01 Nos. 
D). Out Going:- 
01). 1600 A. 4 POLE ACB = 01 No.  

01 
No. 

1620000.00 16,20,000.00 

 Amount Rs.:- 4,67,50,406.12 

 Less 20% Amount Rs.:- 0,93,50,081.22 

 Net Amount Rs.:- 3,74,00,324.89 

 Round Up Rs.:- 3,74,00,325.00 

मागणी:- उपरो  त माण े
०१).  ी साईनाथ हॉ  पीटलमधील जु  या इमारतीचा संपणु लोड तसचे आता ी साईनाथ हॉ  पीटलम  य े
बांधकाम कर  यात येत असले  या वाढीव ितस-या मज  याचा सपंणु लोड,  दारावती इमारतीमधील चौ  या 
मज  यावरील ८० मम  य े पुव  बसिव  यात आलेले ८० नग ए.सी.तसेच आता ितस-या मज  यावरील ८० 

 सम  य े बसिव  यात येणारे ८० नग ए.सी.चा वाढीव इले  ीकल लोड,  दारावती इमारतीमधील चौ  या 
मज  यावरील ८० मम  य ेपवु  बसिव  यात आलेल े८० नग िट.  ही.संच तसेच आता ितस-या मज  यावरील ८० 
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मम  य े बसिव  यात येणारे ८० नग िट.  ही.संचचा वाढीव इले  ीकल लोड,  दारावती इमारतीवरील सोलर 
िसि टम  या सव िगझर बॅकअप िस  टीमचा वाढीव इले  ीकल लोड व भिव  यातील  तािवत इमारत करीता 
वाढीव लोड गहृीत ध न ा  सफॉमर, जनरेटर,  यबुीकल, इले  ीक पनेॅल व केबल खरेदी करणकेरीता (बांधकाम 
खच वगळून) र  कम पय े३,७४,००,३२५/- मा  अपिे त खच आह.े  
०२).  सदर  या १०१० के  हीए जनसटे-०२ नग व २५०० के  हीए सब  टेशन, जनरेटर म व पॅनले मच े
बांधकामाचे इ  टीमटे ह ेबांधकाम िवभागामाफत मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर होऊन  यास मा.  यव  थापन 
सिमतीची बांधकाम िवभागाने मा  यता घेऊन तातडीन ेकायवाही करण ेआह.े 
०३).  उपरो  त माण े अ. .०१ व ०२ करीता मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता ा  त झा  यानतंर दो  ही 
एकि त खचास महारा   शासनाची मा  यता घणेेकरीता िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेशी 
प  यवहार करावा लागणार आह.े  
०४).  महारा   शासनाची मा  यता झा  यानंतर इले  ीकल कामाचे व जनरेटर म तसेच सब  टेशन  या 
बांधकामाचे कामाकरीता बाहरेील ठेकेदार / परुवठादार यांचेकडून ई-िनिवदा मागिवणकेामी मराठीतील, व 
इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या मुंबई-पणु ेयेथील आवृ ीत जािहरात दऊेन तसचे सं थानच ेवबेसाईटवर 
जािहरात अपलोड क न ई- िनिवदा बोलिवणसे तसेच  ई-िनिवदा ा  झा यानंतर ई-िनिवदा खरेदी सिमतीसमोर 
उघडून दरांचा तुलना मक त ा िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर करण ेआह.े 

िवभागाचा अिभ ाय / प  मत- तरी उपरो  त माण ेअ. . ०१ ते ०४ करीता मा  यता िमळणसे िवनतंी. 
िनणय .४२१  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ हॉि पटल तसेच दारावती भ िनवास इमारतीच ेवाढीव लोड करीता 

ा सफॉमर, जनरेटर व यिुबकल इलेि कल पॅनल व केबल खरेदी क न बसिवणसे व याकामी येणा या अदंाज े
र कम .३,७४,००,३२५/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. १०१० के  हीए जनसेट-०२ नग व २५०० 
के  हीए सब  टेशन, जनरेटर म व पॅनले मचे बांधकामासाठी येणा या अपे ीत खचाचा ताव यव थापन 
सिमतीसमोर सादर कर यात यावा, यव थापन सिमतीच े मा यतेनंतर एकि त खचाचा ताव शासनाकडे 
मा यतेसाठी पाठिव यात यावा,असे ठरले. 

   (कायवाही- िव तु िवभाग/बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१९ सं  थान मािहती क  है ाबाद, बंगलोर व चे  नई या िठकाणी  सं  थान काशन े(सािह  य) वाहतुक कंपनीमाफत 

पाठिवणचेे  खचास मा  यता िमळणबेाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम:- कलम न.ं१७ (२) 'ठ' -" ी साईबाबाचंे जीवन, 

 यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार- सार करील आिण ी 
साई सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील"  

कलम न.ं १४ पोटकलम (४) -मु य कायकारी अिधका-यास, आकि मक िनकडी या प रि थतीत, 
 यां  याक रता  या वषा या अथसंक पात खचाची तरतदू केलीली  नसेल आिण जे या िव त यव थे या 

मालम ां या प रर णासाठी िकंवा या सं थानला भेट देणा या या के ं या सेवेसाठी िकंवा यां या सरु ेसाठी, 
यां या मते ता काळ पार पाडण ेिकंवा करण ेआव यक असले अस,े पाच लाख पयांपे ा जा त नसले अशा 

खचाचे कोणतेही काम पार पाड याचा िकंवा कोणतेही काय कर याचा िनदशे देता येईल आिण तसचे, असे काम 
पार पाड यासाठी िकंवा ते काय कर यासाठी लागणारी पाच लाख पयांपे ा जा त नसले अशा खचाची र कम , 
या िव त यव थे या िनधीतून चुकती करता येईल. 

   मु य कायकारी अिधकारी, या कलमा वये केले या कायवाहीची मािहती याब ल या कारणांसह, 
सिमतीला मा यतेसाठी ताबडतोब सादर करील. 

ा  तिवक- सं  थान ारे  है ाबाद, बंगलोर, चे  नई येथे मािहती व सिुवधा क  सु  कर  यात आलेली 
आहते. तेथ े सं  थान काशनांची (पसुतके, फोटो, सी.डी. व डायरी-कॅलडस) िव  केली जाते. तसेच 
ऑनलाईन ारे म बुक ग, दणेगी व दशन- आरती  यांचीही सिुवधा परुवली जाते. सदर मािहती क ां ारे िव  
कर  यात येणारी सं  थान काशन े ा  सपोट सेवे ारे  या-  या मािहती क ा  या िठकाणी िशड  कायालयाकडून 
पाठिवली जातात. 

सन २०१८-२०१९ वषाक रता घाटग ेपा. ा  सपोट, शाखा कोपरगांव या वाहतूक कंपनीचा दर दरप के 
मागवनू मा  य कर  यात आलेला होता.  यांनी सादर केललेा दरांचा तपिशल खालील माण:े- 
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अ.नं. घाटग ेपा. ा  सपोट कं. शाखा. कोपरगांव मा  य झालेला दर  ( ती िकलोसाठी) 
१. है ाबाद ७.५०
२. बंगलोर ८.००
३. चे  नई ८.५०

सन २०१८-२०१९ या आिथक वषासाठी र  कम . ६५,२८९/- मा  इतका खच आललेा आह.े   
सन २०१९-२०२० या आिथक वषासाठी याकामी न  याने दरप के मागवनू  यनुतम दरधारक  वाहतूक 

कंपनीशी करार करण े आव  यक होते  तथािप लोकसभा िनवडणकू २०१९ ची आचारसंिहता लाग ु अस  याने 
दरप के मागिवण ेश  य नस  याने  घाटग ेपा. ा  सपोट, शाखा कोपरगांव यांना सन २०१८-१९  या मा  य दरात 
काम कर  याबाबत िवचारणा कर  यात आली होती  यास अनसु न, घाटग ेपा. ा  सपोट, शाखा कोपरगांव यांनी 
सन २०१८-१९  या दरात काम कर  यास सहमती दशिवली होती.  यामळेु आचारसिंहता संपपेयत घाटग े पा. 
ा  सपोट, शाखा कोपरगांव यांचमेाफत पवू चे दराने तीनही मािहती क ांना  काशन े सािह  य  पाठव  यात   

आलेले आह ेयाकामी र  कम . ४०,०८८/- इतका वाहतुक खच झालेला आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय– िद.१०.०३.२०१९ ते ३०.०५.२०१९ या कालावधीत लोकसभा िनवडणकू 

२०१९ ची आचारसिंहता अस  यामळेु तसचे सदरचे काम थांबिवता येण े श  य नस  याने उपरो  त नमदु 
अिधिनयम १४ (४) ला अिधन राहन तसचे  मा.  यव  थापन सिमतीचे काय  तर मंजरूीस अिधन राहन घाटग ेपा. 
ा  सपोट, शाखा कोपरगांव यांचमेाफत काशन ेसािह  य  पाठिव  यात आललेे आह.े 

सन २०१९-२०२० या आिथक वषाकरीता पु  तके/फोटो व इतर सािह  य वाहतुक कंपनीमाफत 
पाठिवणकेामी साधारणत र  कम .१,००,०००/- (अ री पय ेएक लाख) मा  अपिे त आह.े याकामी दरप के 
मागवनू कायवाही करता येईल.  

 ताव- तरी आचारसंिहते  या कालावधीत तीनही मािहती क ांना घाटग े पा. ा  सपोट, शाखा 
कोपरगांव यांचमेाफत पाठिव  यात आले  या पु  तके/फोटो साठी र  कम .४०,०८८/- चे खचास तसेच सन 
२०१९-२०२० या आिथक वषाकरीता पु  तके/फोटो व इतर सािह  य वाहतुक कंपनीमाफत पाठिवणकेामी र  कम 
.१,००,०००/- (अ री पये एक लाख) मा चे खचाचा  ताव िनणयाथ सादर . 

िनणय .४२२  यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१०.०३.२०१९ ते ३०.०५.२०१९ या कालावधीत  सं  थान मािहती क  है ाबाद, 
बंगलोर व चे  नई या िठकाणी  सं  थान काशन े(सािह  य) वाहतुक कंपनीमाफत पाठिवणकेामी आले या र कम 
.४०,०८८/-मा चे खचास काय र मा यता दे यात आली. तसेच सन २०१९-२०२० या आिथक वषाकरीता 

पु  तके/फोटो व इतर सािह  य वाहतुक कंपनीमाफत पाठिवणेकामी दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे 
र कम .१,००,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- काशन ेिवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२० पु तके/फोटो व इतर सािह याच ेहमाली कामाबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम:- कलम न.ं१७ (२) 'ठ'  
" ी साईबाबांचे जीवन,  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त 

मािहतीचा चार- सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील"  
कलम न.ं १४ पोटकलम (४) -मु य कायकारी अिधका-यास, आकि मक िनकडी या प रि थतीत, 

 यां  याक रता  या वषा या अथसंक पात खचाची तरतदू केलीली  नसेल आिण जे या िव त यव थे या 
मालम ां या प रर णासाठी िकंवा या सं थानला भेट देणा या या के ं या सेवेसाठी िकंवा यां या सरु ेसाठी, 
यां या मते ता काळ पार पाडण ेिकंवा करण ेआव यक असले अस,े पाच लाख पयांपे ा जा त नसले अशा 

खचाचे कोणतेही काम पार पाड याचा िकंवा कोणतेही काय कर याचा िनदशे देता येईल आिण तसचे, असे काम 
पार पाड यासाठी िकंवा ते काय कर यासाठी लागणारी पाच लाख पयांपे ा जा त नसले अशा खचाची र कम 
, या िव त यव थे या िनधीतनू चकुती करता येईल. 

मु य कायकारी अिधकारी, या कलमा वये केले या कायवाहीची मािहती याब ल या कारणांसह, 
सिमतीला मा यतेसाठी ताबडतोब सादर करील. 
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ा  तिवक- काशन ेिवभागामाफत सं  थान कािशत पु तके /फोटो/ सी.डी. व कॅलडर ,डायरी  याची 
साईभ  तानंा सवलती  या दराम  य े िव  केली जाते.  याकामी काशने िवभागाचे सब  टोअरकरीता म  यवत  
भांडार िवभागातून सं  थान वाहनातून पु तके /फोटो/ सी.डी. व कॅलडर ,डायरी भरण,े ते उत न घणे ेव  याची 
यव  ि थत थ  पी लावनू घेण ेइ  यािद  हमाली कामासाठी दरवष  दरप के मागव  यात येतात. सन २०१८-१९ या 

आिथ क वषासाठी ी िकसन वा  मीक गाढ,े सोनेवाडी यांचेकडून हमालीचे काम क न घे  यात आलेले आह.े 
याकामी सन २०१८-२०१९ या आिथक वषात र  कम . ८९,६५७/- इतका खच आलेला आह.े ी गाढ े
यां  याशी केले या हमाली  या कराराची मदुत माच २०१९ अखेर सपंलेली आह.े 

   सन -२०१८-२०१९ चे दर खालील माण ेआहते. 

अ. . कामाचा तपशील 
दर 
(  ती ि वंटल) 

१. भांडार िवभागातून आणलेली पु  तके सं  थान वाहनातून उतरिवणे व सब  टोअरला रचण े ५.०० 
२. भांडार िवभागातून सं  थान वाहनात पु  तके/फोटो भरण े ६.९० 
३. सव कामाची वाराई २०.९० 

   सन २०१९-२० या आिथक वषासाठी याकामी न  यान े दरप के मागवनू  यनुतमदरधारक  हमाल 
यां  याशी करार करणे आव  यक होते  तथािप लोकसभा िनवडणकू २०१९ ची आचारसंिहता लाग ुअस  याने 
दरप के मागिवण े श  य नस  यान े  ी.िकसन वा  मीक गाढ े याचंकेडे सन २०१८-१९  या मा  य दरात काम 
कर  याबाबत िवचारणा कर  यात आली होती  यास अनसु न, ी.िकसन वा  मीक गाढे यांनी सन २०१८-१९ 
 या दरात काम कर  यास सहमती दशिवली होती.  यामळेु आचारसिंहता सपंेपयत काशने सािह  याचे उपरो  त 

नमदु अिधिनयम १४ (४) ला अिधन राहन हमाली काम ी.िकसन वा  मीक गाढे याचंेकडून क न घे  यात 
आलेले आह ेयाकामी र  कम . ८,९१५/- इतका हमालीचा खच झालेला आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय –िद.१०.०३.२०१९ ते ३०.०५.२०१९ या कालावधीत लोकसभा िनवडणकू 
२०१९ ची आचारसिंहता अस  यामळेु तसचे सदरचे काम थांबिवता येण े श  य नस  याने उपरो  त नमदु 
अिधिनयम १४ (४) ला अिधन राहन तसचे  मा.  यव  थापन सिमतीचे काय  तर मंजरूीस अिधन राहन ी.िकसन 
वा  मीक गाढे यांचेकडून हमाली काम क न घे  यात आललेे आह.े  

   सन २०१९-२०२० या आिथक वषाकरीता पु  तके/फोटो व इतर सािह  याचे हमाली कामाकरीता 
साधारणत- र  कम .१,२५,०००/- (अ री पये एक लाख पंचवीस हजार) मा  अपेि त आह.े याकामी 
दरप के मागवनू कायवाही करता येईल.  

 ताव- तरी आचारसंिहते  या कालावधीत ी.िकसन वा  मीक गाढ े यांचेकडून क न घे  यात 
आले  या हमाली कामापोटी र  कम .८,९१५/- चे खचास तसचे सन २०१९-२०२० या आिथक वषाकरीता 
पु  तके/फोटो व इतर सािह  याचे हमाली कामासाठी र  कम .१,२५,०००/- (अ री पय े एक लाख पंचवीस 
हजार) मा चे खचाचा सताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .४२३  यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१०.०३.२०१९ ते ३०.०५.२०१९ या कालावधीतील पु  तके/फोटो व इतर 
सािह  याचे हमाली कामापोटी झाले या र  कम .८,९१५/- चे खचास काय र मा यता दे यात आली. तसेच सन 
२०१९-२०२० या आिथक वषाकरीता पु  तके/फोटो व इतर सािह  याचे हमाली कामाकरीता दरप के मागिवणसे 
व याकामी येणा या अदंाज ेर कम . .१,२५,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- काशन ेिवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२१ ी साई दनंैिदनी-२०२० छपाईकामी येणा या वाढीव खचास मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४-कलम १७ ठ. 
 ी साईबाबाचंे जीवन  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार-

सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील िनणय- िद.०६.०६.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .२१६. 
सन-२०२० ची ी साई दनंैिदनी व िविवध कार  या िदनदिशका सं  थानमाफत कािशत करणकेामी 

िविहत प  दतीने ई-िनिवदा या राबिवणसे व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .४,६८,२५,०००/- मा चे 
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खचास तसचे  तावीत केले  या ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका नगाचा िश लक साठा सपंत आ  यास २५ ट  के 
जादा छपाई मंजूर दरात क न घे  यास व  याकामी येणा-या अपेि त खचास मा  यता दे  यात आली. 

ा  तिवकः- सन-२०२० ची ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका छपाईकामी मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेतील िनणय .२१६ नसुार .४,६८,२५,०००/- चे खचास मा  यता िमळाललेी आह.े  

ी साई दनंैिदनी-२०२० बाबत मा.कायकारी अिधकारी सो.यांचेशी झाले  या चचत सदरह दैनंिदनी 
ित पती देव  थानचे सन-२०१९ चे धत वर(एका पानावर एकच तारीख तसचे िनयमीतपण ेराबिव  या जाणा-या 
उप मांची मािहती) छपाई करावी,अस ेिनदश दे  यात आले होते. सं  थानने कािशत केले  या ी साई दनंैिदनीत 
एका पानावर दोन तारखा मिु त कर  यात आले  या हो  या, तर ित पती दवे  थान  या दनंै िदनीत एका पानावर 
एकच तारीख मिु त कर  यात आलेली आह.े  

उपरो  त िनदशास अनसु न मे.ि ं  ट  लस ा.िल.मुंबई यांना नमनेू तयार करावयास सांग  यात आले 
होते.  या माण े  यांनी िद.२४.०७.२०१९ रोजी नमनू ेतयार क न इकडील कायालयास सादर केले आहते. सदरच े
नमनेू िद.२४/०७/२०१९ रोजी मा.कायकारी अिधकारी सो.यांच ेअवलोकनाथ ठेव  यात आले आहते. 

िवभागाचा अिभ ायः- ित पती दवे  थानचे दनैिंदनी माण ेएका पानावर एकच तारीख मिु त के  यास 
 या  या तारखेचा तपिशल िलही  यास अिधक जागा िमळू शकेल तसचे सं  थानतफ िनयमीतपण े राबिव  या 

जाणा-या उप मांची मािहती िद  यास ती मािहती बहसं  य साईभ  तापंयत पोहोच ूशकेल. 
  यापुव   तािवत केले  या साई दनैंिदनीत मागील वष  या दनंैिदनी माणचे एका पानावर दोन तारखा 

मिु त कर  या  या िहशोबा माण े एकूण-२९६ पानाची दनंैिदनी तयार होते.  यानसुार अदंाजे छपाई र  कम 
.१००/- गहृीत ध न  या माण े २,२५,००० नगास .२,२५,००,०००/-एवढया खचास मा  यता िमळाललेी 

आह.े परंतू ित पती दवे  थान  या धत वर एका पानावर एकच तारीख मुि त करावयाची झा  यास एकूण ४३२ 
पानांची दैनिंदनी मिु त कर  यास म.ेि  ट लस ा.िल.मुंबई यानंी अदंाजे .१३०/- पयतचा खच अपेि त आह,े 
अस ेसम  सांिगतले आह.े  यासाठी अदंाजे र  कम .(१३०/- x २,२५,०००) = .२,९२,५०,०००/- एवढा 
एकूण अपेि त खच होणार आह.े तरी पवु  मंजूर कर  यात आलेला २,२५,००,०००/- खच वजा के  यास 
अित र  त (२,९२,५०,०००-२,२५,००,०००) = .६७,५०,०००/- एवढा वाढीव खच येणार आह.े 

  मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे िनदशा माण े ित पती दवे  थानच े धत वर ी साईबाबा सं  थान 
कािशत ी साई दनंैिदनी-२०२० कािशत करावयाची ठर  यास पानाचंी सं  या वाढणार अस  याने  या माण े

येणा-या वाढीव खचास मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेची मा  यता घेता येईल, अस ेन  मत आह.े 
 तावः-  तरी िवभागा  या अिभ ायात नमदू केले माण े ी साई दैनिंदनी -२०२० कािशत करणकेामी 

वाढीव र  कम .६७,५०,०००/-  या खचास मा  यता िमळणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
सिमतीचे सभेपढु ेसादर. 

िनणय .४२४  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई दनैंिदनी-२०२०  ित पती दवे  थान  या धत वर (एका पानावर एकच 
तारीख) छपाई करणेस व याकामी येणा या र कम . ६७,५०,०००/-मा च े वाढीव खचास मा यता दे यात 
आली. 

(कायवाही- काशन ेिवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२२ सं थान कमचारी व यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य बीलाचा परतावा र कम .८,७४,९०५/-मा  आदा करणेस 

मंजरूी िमळणबेाबत. 
ताव-  अिधिनयम 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 सिमतीच ेसभे  या मा  यतेने अदा करावी. 

ा  तािवक – खालील सं  थान कमचा-यांची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं  यामळेु . 
२०,०००/- पे ा जा  त खचाचे िबले परतावा िमळणकेामी सादर केललेे आहते. 

पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांचे िबल ेपरतावा िमळणबेाबत िवनतंी अज 
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अ. नं. कमचा-याचे नाव 
कमचा-याशी 

नाते 
आजाराचे नाव डॉ  टरांचे नाव  णालयाचे नाव 

एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण देय र  कम 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले - 

१. सिचन राज  ि रसागर 
िवभाग- वाहन  
हददा-मॅकिनक मोटार 

मलुगा Diabets 
मधमेुह 

डॉ. रंजना साबळे  ी 
साईनाथहॉि पटल 

४५३६.०० ४५३६.०० 

२. भाऊसाहबे बाबुराव िशंदे  
िवभाग-  य.ुकॉलजे   
हददा- ंथपाल  

विडला DM 
Nephropathyिकडनी 

उपचार 

डॉ.जाधवर  ी साईबाबा 
हॉि पटल 

२०५६६.०० २०५३९.०० 

३. राजेश रमणलाल वाकडे िवभाग- 
ी साईबाबा 

हॉि पटल  
हददा-बायोमडेीकल इिंजिनअर  

 वतः Ulcerative Colities 
आतडया  या सजुेन ेहोणारा 

अ  सर  

डॉ.इगंळे  ी साईबाबा 
हॉि पटल 

४५७९३.०० ४५७९३.०० 

४. राज  साहबेराव डांगे 
िवभाग-िवदयतु  
हददा- तारतं ी  

मलुगा Noonas Syndrome  
अनवुंिशक िवकार 

डॉ.जाधवर  ी साईबाबा 
हॉि पटल 

१४४९०.०० १४४९०.०० 

५. सरुवसे संतोष ब वुन  
िवभाग- ी साईबाबा  
हॉि पटल  

हददा-भलुत   

 वतः Blood Pressure 
Diabetes 

र  तदाब मधमेुह 

डॉ.देवरे  ी साईबाबा 
हॉि पटल 

१२२८८.०० १२२८८.०० 

 अ एकूण र  कम . ९७६७३.०० ९७६४६.०० 

 ब.सं  थान  णालयात उपचार न झालेले सं  थान मा  य यादीत रेफर केलेले  
६ जय ी शरद शेळके  

िवभाग- ी साईबाबा हॉि प. 
हददा-प रचा रका  

विडला Ca ककरोग डॉ.जाधवर  टाटा मेमो रयल 
हॉि पटल,मुंबई  

२९५८३.०० २९५८३.०० 

७ दादा िभकाजी आरणे  
िवभाग-बांधकाम  
हददा-मदतनीस  

 वतः Caककरोग डॉ.राम नाईक  िदनानाथ मंगेशकर 
हॉि पटल,पणेु  

५२८३१.०० ४७५५१.०० 

८ वेणनुाथ भाऊसाहबे डांगे 
िवभाग- अि नशामक  
हददा–मदतनीस  

मलुगा TrochealStonosisघ  या
ची श  ि या  

डॉ.जाधवर  बी  हॉल ि लिनक 
पणेु  

४१७३८३.०० ४१४८९३.०० 

९. अलका िदिलप तुपे  
िवभाग- आरो  य   
हददा-मदतनीस  

पती ChiomilMgelordleuko
mia 

र  ताचा ककरोग  

डॉ.जाधवर   यरुी मानवता 
कॅ  सर सटर,नािसक 

२१३५९.०० २१३५९.०० 

१० सभुाष म  हारी बंदावणे  
िवभाग-  विन ेपण  
हददा-पयवे ेक  

मलुगा Post Operative Renal 
Transplantv Treatment 
िकडनी  यारोपण उपचार 

डॉ.जाधवर बी  हॉल ि लिनक 
पणेु 

७१५५२.०० ७१५५२.०० 

११ परसराम सोमाजी भालेराव  
िवभाग- सादालय  
हददा- मदतनीस 

प  नी 
DangyEncephalibs 

डॉ.काटे  बी  हॉल ि लिनक 
पणेु 

१९१२२.०० १९१२२.०० 

 ब एकूण र  कम . ६११८३०.०० ६०४०६०.०० 
 क.सं  थान  णालयात उपचार न झा  याने सं  थान मा  य यादीत रेफर केले पंरतु तेथे उपचार न घेता िनकडी  या संगी खाजगी  णालयात उपचार घेतले- 

१२ परसराम ह रभाऊ जाधव  
िवभाग-  विन ेपण  
हददा-तारतं ी  

आई 
टी एच आर टोटल िहप 

र  लसेमट  

डॉ.िबडगर  एस एस बी टी 
हॉि पटल घोटी 

१३९९६१.०० १११९६९.०० 

 कएकूण र  कम . १३९१६१.०० १११९६९.०० 
 ड.सं  थान  णालयात व सं  थान मा  य यादीत उपचार न घेतलेले रेफर न केलेले अपघात झा  याने िनकडी  या संगी खाजगी  णालयात उपचार घेतलेले 

१३. जोरी िनतीन िवजय  
िवभाग- लेखाशाखा 
हददा-िलिपक टंकलेखक  

विडला खु  याची श  ि या  डॉ.कोठारी  कोठारी हॉि पटल ७७१३८.०० ६१२३०.०० 

                                                                                                           डएकूण र  कम . ७७१३८.०० ६१२३०.०० 
 अ+ब+क +ड एकूण र  कम . ९२६६०२.०० ८७४९०५.०० 
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सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 

होणारी एकूण र  कम .८,७४,९०५/-इतक  आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत– िनयमावली माण ेछाननी केली असनु तसेच  णांना सं  थान मा  य 

यादीतील हॉि पटलम  य े पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व उपचार घेतले आहते. तसेच काही 
िनकडी  या संगी खाजगी  णालयात उपचार घतेलेले आहते. सबब सदर र  कम अदा कर  यास हरकत 
नाही,अस ेमत आह.े  

 ताव– उपरो  त १३ कमचारी /कमचा-यांवर अवलंिबत  य  ती यांच े वै क य िबलाचा परतावा 
र  कम .८,७४,९०५/- मा  अदा कर  यास मा  यता असावी. 

िनणय .४२५  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाम य ेनमदु केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य 
दखेभाल िनयमावली सन-१९९९ अ  वये छाननी केली असून, यांची स यता पडताळून पािहलेली अस यामळेु 
उपरो  त १३ कमचा यांना दये असलेली र कम .८,७४,९०५/-मा  यांना आदा करणसे मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हाि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२३ डॉ.अिवनाश जाधवर, िफजीिशयन यांचा ो साहन भ ा वाढवनु िमळणबेाबत िद.१९.०७.२०१९ रोजीच े

अजाबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- कलम १३ (४) नसुार सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थचेा कारभार 

काय मतेने चालिवणसेाठी आिण या अिधिनयम  वये ितची कत  य ेव कामे पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील 
अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-यांची नेमणकू करता यईेल.  

   परंत ु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा  दोन हजार पयांहन अिधक वतेन दे  यात यते 
असले िकवा ावयाचे असले, अशा कोण  याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनान ेमा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मंजूर कर  यात येईपयत केली जाणार नाही.  

   आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३ “सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करताना सिमतीन े सदर पदाची 
आव  यकता व अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घऊेन िनयु  ती करावी” 
तसेच अट शत अ.नं. ८ म  य े “सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद े ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी 
प तीन ेभरावी जेणके न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आह.े  

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . – 
१) मा  यव  थापन सिमती िद. ०८/०३/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय  १९६ िद. ०१/०४/२००९ पासनु 
ए  जीओ ाफ चे दर कमी क न पवु इतकेच . ५०००/- ठेव  यात याव.े 

काही माणात तुट भ न काढ  या  या  टीने दर लाग ुकेले असलयाने डॉ  टरां  या इ  से  टी  ह रकमते 
वाढ अथवा घट होणार नाही  यांना पवु  इतक च इ  स  टी  ह र  कम िमळेल अशा माणात दर लाग ुकराव.े 

सं  थान कमचा-यांना आव  यक वै क य उपचार कर  याबाबत सव वै िकय अिधका-यांना स  त 
सचुना ा  यात, असे ठरल.े 
२)  मा   यव  थापन सिमती िद. ३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय  ४४०. 

सिव  तर चचा होऊन,  तुत करणी िद. २७ जुन २०१८ रोजीचे पञा  वये शासनाने ी साईबाबा 
 णालयातील डॉ  टरांना मािसक वेतना  यितरी  त ो  साहन भ  ता (Inecentives) मंजरू केलेला अस  याने डॉ  

जाधवर यांची मागणी मा  य  करता येणार नाही. डॉ  जाधवर यानंी िद. ०३/०७/२०१८ अखेर पासनू राजीनामा 
मजंुर करणबेाबत अज िदलेला आह.े परंतु डॉ जाधवर याचंे कामकाज समाधानकारक असनु  यांचे िफिजिशयन 
या  पदाचे सवेेची  णालयास आव  यकता  अस  यान े शासनाने डॉ जाधवर यांचेशी चचा क न, राजीनामा 
माग ेघेणबेाबत िवनंती करावी,  यांनी राजीनामा मागे घते  यास पवु  माणचे मािसक मानधन .६७,६००/- व 
सं  थान िनयमानसुार ो  साहन भ  ता यानसुार पढुील ११ मिह  यासंाठी मदुतवाढ दे  यात यावी, असे ठरल.े स  या 
साईबाबा हॉि पटलकरीता ०३ व साईनाथ  णालयाकरीता ०२ अशी एकुण ५ िफिजिशयनची पद े र  त आहते. 
दो  ही  णालयांना िफिजिशयन डॉ  टरांची आव  यकता अस  याने तातडीन े िफिजिशयनची पदासाठी वतमान 
पञात जािहरात देऊन भरती ि या राबिवणते यावी, िफिजिशयन या पदाची जािहरात दऊेनही डॉ  टस उपल  ध  
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न झा  यास वाढीव ो  साहन भ  ता (Incentives) दणेेबाबत  ताव  यव  थापन सिमतीचे सभते सादर करावा, 
अस े ठरल.े 
३)  मा  यव  थान सिमती िद. ०१/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय  ६८७. 

ी साईबाबा हॉि  प टलम  य े एकच पणुवेळ िफजीिशयन डॉ जाधवर कायरत आहते,  यांचे काम 
समाधानकारक असनु पणुवळे िफजीिशयन या पदांची आव  यकता अस  यान े  यानंा स  या दे  यात येत असले  या 

ो  साहन भ  याम  य े५० ट  के वाढ करणसे मा  यता दे  यात आली. 
 तावना- डॉ अिवनाश जाधवर यांचा िद. १९/०७/२०१९ रोजीचा अज ा  त झाला असनु  याम  य े

खालील माण ेनमदु आह.े 
"मी, डॉ अिवनाश ल  मण जाधवर स  टबर २०१५ पासनू ी साईबाबा हॉि पटलम  य ेिफिजिशयन या 

पदावर कायरत आह.े मागील ०४ वषापासनू ी साईबाबा हॉि पटल मी एकमेव फुल टाईम िफिजिशयन आह.े 
माझी दररोजची  णांची ओपीडी सरासरी १२५ ते १५० इतक  आह.े हॉि पटलम  य ेअडॅमीट होणारे  णांपैक  
समुारे २५%  ण मला पहाव ेलागतात. राञी अपराञी इमज  सी  णांना पाहणसेाठी यावे लागते. ी साईबाबा 
हॉि पटलम  य े िफजीिशयन या पदासाठी िदला जाणारा ो  साहन भ  ता अ  य  प आह.े इतर िवभागातील काम 
करणारे िड  लोमा झाललेे डॉ  टरांपे ा माझे िश ण जा  त आह.े परंतु मला स  या िमळणारा ो  साहन भ  ता 
अ  य  प आह ेया तुलनेत िड  लोमा असलेले डॉ  टरांचे िश ण कमी असनु सु  दा  यांना दणेते येणारा ो  साहन 
भ  ता समुारे ३.५ ते ४.०० लाख  एवढा ितमहा भेटतो.  यां  या तलुनेत मला िमळणारा ो  साहन भ  ता २५% 
इतका सु  दा नाही. िफिजिशयन हा संपणु  णालयाचा कणा (Backbone) समजला जातो. बाहरेील 

 णालयाम  य ेया पदावरील डॉ  टरांना काम कमी असनु देखील सवात जा  त ो  सहन भ  ता िदला जातो. ी 
साईबाबा हॉि पटलम  य ेिफिजिशयन या मह  वा  या पदाला सवात कमी ो  साहन भ  ता िदला जात आह.े  हणनु 
िफिजिशयन या पदासाठी मलुाखतीसाठी कोणीही यते  नाही.  यामळेु गलेे ०४ वषापासनु माझे  यितरी  त कोणही 
दसुरे िफिजिशयन आलेले नाही. तरी मला इतर डी  लोमाधारक डॉ  टरांना इतका स  मानजनक ०३ लाख पय े
तरी िफ  स ो  सहन भ  ता िमळावे ही कळकळीची िवनंती." 

डॉ अिवनाश ल  मणराव जाधवर यांना थम िद. १२/०८/२०१५ रोजी िफिजिशयन या पदावर ी 
साईबाबा हॉि पटलम  य े संबंधीत पदाचे  यावेळ  या वेतन ेणीनसुार होणारे मानधन . ६१,०००/- व सं  थान 
िनयमानसुार ो  साहन भ  तावर ११ मिहन ेकालावधीसाठी कंञाटी प  दतीने नमेणकू िदलेली आह े  यानसुार ते िद. 
०१/०९/२०१५ रोजी कामावर हजर झालेले आह.े  यानंतर  यांचे ११ मिहनेचा नमेणकू चा कालावधी संपलेनतंर 
वेळोवेळी मा  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानुसार  यांना कंञाटी प  दतीने ११ मिहने कालावधीसाठी 
फेरनमेणकूा िदले  या असनु आता मा  यव  थापन सिमती िद. ०८/०१/२०१९ रोजीचे सभतेील िनणय  १४ 
नसुार, िद. १८/०६/२०१९ रोजीचे आदेशा  वये डॉ जाधवर यांची . ६९,०००/- व सं  थान िनयमानुसार 

ो  साहन भ  तावर िद. १६/०६/२०१९ पासनू पढु े१ वष कालावधीकरीता कंञाटी प  दतीन ेनमेणकू केलेली आह.े 
डॉ जाधवर यांना माह े एि ल २०१७ ते माच २०१८ या कालावधीत खालील माण े मानधन व 

ो  साहन भ  ता अदा करणते आलेला आह.े 
अ 

नं 

मिहना मानधन ो  साहन 

भ  ता 

एकूण 

िदलेली 

र  कम 

अ 

नं 

मिहना मानधन ो  साहन 

भ  ता 

एकूण 

िदलेली 

र  कम 

१ एि ल १७ ६४००० ८७,८७० १५१८७० ७ ऑ  टोबर १७ ६७६०० ७१,०४० १३८६४० 

२ मे १७ ६४००० ७३,६५० १३७६५० ८ नो  हबर १७ ६७६०० ९५,७३० १६३३३० 

३ जून १७ ६४००० ६८,०१० १३२०१० ९ िडसबर १७ ६७६०० ६४,५०० १३२१०० 

४ जूलै १७ ६७६०० २१,१५० ८८७५० १० जानेवारी १८ ६७६०० ९१,१७० १५८७७० 

५ ऑग  ट १७ ६७६०० १,३६,६२० २०४२२० ११ फे ुवारी १८ ६७६०० ६५,८५० १३३४५० 

६ स  टबर १७ ६७६०० ९३,७५० १६१३५० १२ माच १८ ६७६०० १,००,६८० १६८२८० 

डॉ जाधवर यांना वेतन . ६७,०००/- व सरासरी इ  सटीव ८०,०००/- अस ेएकुण सरासरी ितमहा . 
१,४७,०००/- दे  यात यते आह.े 

मा  यव  थापन सिमती िद. ०१/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय  ६८७ नसुार डॉ जाधवर यांना िद. 
०१/११/२०१८ पासनु पढुील आदशे होईपावेतो स  या दे  यात येत असले  या ो  साहन भ  याम  य े५० ट  के वाढ 
क न अदा करणते यते आह.े 
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डॉ जाधवर यांना माह ेऑ  टोबर २०१८ ते माह ेम े२०१९ या कालावधीत मानधन व ो  साहन भ  ता 
खालील माण ेअदा करणेत आललेा आह.े 

अ.नं. मिहना मानधन ो  साहन 
भ  ता 

एकूण 
िदलेली 
र  कम 

अ.नं. मिहना मानधन ो  साहन 
भ  ता 

एकूण 
िदलेली 
र  कम 

१ ऑ  टोबर १८ ६९००० ९३०६० १६२०६० ५ फे ुवारी १९ ६९००० ११९२५० १८८२५० 

२ नो  हबर १८ ६९००० ११३०४० १८२०४० ६ माच १९ ६९००० १३६६२० २०५६२० 
३ िडसबर १८ ६९००० १२१८६० १९०८६० ७ एि ल १९ ६९००० १३२३४५ २०१३४५ 
४ जानेवारी १९ ६९००० १४४२७० २१३२७० ८ मे १९ ६९००० १३९४१० २०८४१० 

स  या डॉ जाधवर यांना वतेन . ६९,०००/- व सरासरी इ  सटीव १२४०००/- अस े एकुण सरासरी 
ितमहा . १९३९००/- दे  यात येत आह.े डॉ जाधवर याचंे कामकाज समाधानकारक असनु  यांचे िफिजिशयन 

या पदाचे सेवेची  णालयास आव  यकता आह.े 
ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िफिजिशयन या पदाची स ि थती खालील माण ेआह.े 

 णालय मंजरू पद े भरलेली पद े र  त पद े
 थायी कंञाटी ि हजीट ग 

ी साईबाबा हॉि पटल ०४ ०० ०१ ०२ ०३ 
ी साईनाथ  णालय ०२ ०० ०० ०० ०२ 

 
ी साईबाबा हॉि पटलकरीता ०३ व ी साईनाथ  णालायाकरीता ०२ अशी एकुण िफिजिशयनची 

र  त ०५ पद े र  त आहेत. साईबाबा  णालयात स  या एक िफिजिशयन कायरत आह ेव साईनाथ  णालयात 
स  या एकही िफिजिशयन कायरत नाही. िफिजिशयन ह े अ  यतं मह  वाचे पद असनु  णालयातील इतर सव 
 पेशािलटी या िफिजिशयनच ेस  यानसुार (िफटनेस) ऑपरेशन व औषधोपचार करतात. यामळेु िफिजिशयन या 

पदाची दो  ही  णालयांम  य ेआव  यकता आह.े साईबाबा हॉि पटलकरीता ०३ व साईनाथ  णालयाकरीता ०२ 
अशी एकुण ५ िफिजिशयनची पद े  भरणकेरीता यापवु  िद. १४/०८/२०१८ रोजी वॉक इन इटंर  यवुह घणेेत 
आ  या हो  या िफिजिशयन या पदासाठी २ उमेदवार उपि थत होते दो  ही उमदेवारांची  िनवड क न नमेणकू  
आदशे दणेते आल.े तथािप दो  ही उमेदवार कामावर हजर झालेले नाहीत. याबाबत सं  थानमधील इतर डॉ  टरांशी 
चचा केली असता एवढया कमी मानधनावर िफिजिशयन उपल  ध होणार नाही असे  यांचे मत आह.े 

साईबाबा हॉि पटलकरीता ०३ व साईनाथ  णालयाकरीता ०२ अशी एकुण ५ िफिजिशयनची पद े 
भरणकेरीता िद. ०२/०८/२०१९ रोजी वॉक  इन  इटंर  यु  ह घणेकेरीता जाहीरात िस  द  करणते आलेली आह.े  

तरी, ी साईबाबा हॉि पटल मधील स  या कायरत व येथनू पढुे न  याने नमेणकू करणते येणा-या 
िफिजिशयन यांना ितमहा .२,०१,०००/- ए किञत मानधन व मा  यव  थापन सिमती िद.०८/०३/२००९ 
रोजीचे सभेतील िनणय  १९६ नसुार ो  साहन भ  ता देणकेरीता िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणया  तव सादर. 
िनणय .४२६  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील स  या कायरत असलेले व येथनू पढुे न  याने नेमणकू 

कर यात येणा-या िफिजिशयन यांना ितमहा .२,०१,०००/- ए किञत मानधन तसेच मा  यव  थापन सिमतीच े
िद.०८/०३/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय .१९६ नसुार ो  साहन भ  ता िद.०१.०७.२०१९ पासनू दे यास 
मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हाि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२४ कािडओलॉि ट डॉ टरांच ेअजानसुार इ सेटी ह म य ेवाढ करणबेाबत. 

ताव-   ी साईबाबा भ  ताचं ेव गोर-गरीबांच ेआजार बरे कर  यासाठी िवभिूतचा वार करीत अस.े बदल  या 
काळानुसार साईबाबांचे ह े उ ी  ट पुढे चालु ठेव  यासाठी सं  थानने जनरल  पेशािलटी  णालय सु  केले. 
भ  ताचंी सं  या मोठया माणावर वाढत गेली व  या माण ेवै िकय सेवा देण े म ा  त अस  याने नविनवािचत 
 यव  थापन मंडळाने िश ड सार  या लहान िठकाणी सपुर  पशेािलटी वै िकय सेवा उपल  ध क न दे  यासाठी 

सपुर  पेशािलटी  णालय सु  कर  याचे ठरिवले. सपुर  पेशािलटी सवेांम  य ेदशनाला येणारे भ  त व पंच ोशीतील 
गोर-गरीब जनता यांना अ  याव  यक असलेली हदयश  ि या,  यरुोसजरीिवभाग, रेडीओलॉजी िवभाग इ  यादी 
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सपुर  पेशािलटी सेवा उपल  ध क न दे  या  या  टीन ेव  यासाठी आव  यक असलेले सपुर  पशेािलटी डॉ  टस 
उपल  ध होऊन िटकुन राह यासाठी डॉ  टरांना मािसक वेतना  यितरी  त  णांना आकार  यात येणा-या बीलातील 
काही िविश  ट र  कम इ  से  टी  ह  हणनू दणेेबाबत मा.  यव  थापन सिमती  या सभपेढु े िनणय समंत झाला. इरत 

 णालयां  या तलुनते कमीत कमी दरात वै िकय सवेा दे  यास अनसु न दरप कास मा  यता दे  यात येऊन 
 याम  य ेडॉ  टरांना इ  स  टी  ह दे  याच ेठरिव  यात आल.े 

  अशा कारे म े २००६ पासनू ी साईबाबा हॉि पटल कायरत झाले. सपुर  पेशािलटी वै िकय सेवा 
दे  यासाठी वेळोवेळी दरप कास मा  यता दे  यात यऊेन डॉ  टरांना दे  यात यणेा-या इ  से  टी  हम  य े डॉ  टरां  या 
उपल  धतेनसुार व िटकून राह  यास अनसु न वेळोवेळी  याम  य ेकपात व वाढ कर  यात आली आह.े 

तथापी, सन २००६ ते माच २०१४ पयत कॅथलॅब ोसीजस चे पॅकेज दर व  यावर िदला जाणारा 
ो  साहन भ  ता खालील माण ेआह.े 

अ.नं. कॅथलॅब ोिसजसचे नाव 
पॅकेज 
िदवस 

पॅकेज दर 
(इ  लांट्स/  टट दर 
वगळुन) 

कािडयोलॉिज  ट 
शेयर 

कॅथलॅब ऑपरेटर इं  टे  सी  ही  ट 

१. Angiography २४ तास  ५,००० १,००० १०० ५० 
 Angioplasty 1 Stent ३ िदवस ३९,००० ८,००० २०० १५० 
 Angioplasty 2 Stent ३ िदवस ४४,००० १०,००० २०० १५० 
 BMV/BPV/BAV ३ िदवस २८,००० ७,५०० २०० १५० 
 ASD/VSD/PDA by 

Device 
३ िदवस २८,००० १०,००० २०० १५० 

 Permanent Pace Maker  ४ िदवस २२,००० ८,००० २०० २०० 
 IVC Filter ४ िदवस २८,००० १०,००० २०० २०० 
 Temporary Pacing Lead ------- ५,००० ८०० --- --- 
 Abonded Procedure २४ तास ५,००० ८०० १०० ५० 
 P.O.B.A. ३ िदवस ३९,००० ८,००० २०० १५० 
 Coil Embolization ३ िदवस २०,००० ५,००० --- --- 

 
तसेच ओ.पी.डी., टीएमटी,२-डी इको इ. साठी सं  थान िनयतानसुार ो  साहन भ  ता अदा करणते यते 

होता.  यानसुार सन २००६ ते सन २०१३-१४ पयत कॅथलॅब िवभागाम  य े झाले  या ोसीजस ् व  यावर 
काड ओलॉजी  ट डॉ  टरांना िदलेला ो  साहन भ  याची  मािहती खालील माण-े 
अ.नं. सन एकुण ोिसजस िदलेली एकुण इ  सेिट  ह र  कम 
१ २००६-०७ १,३४८ ३६,६९,२९७ 
२ २००७-०८ ३,२२० १,०४,४२,२७९ 
३ २००८-०९ ४,६४७ १,७९,५६,८३० 
४ २००९-१० ४,९१५ १,९३,९५,०३० 
५ २०१०-११ ५,४८२ २,४६,२१,१०४ 
६ २०११-१२ ७,३३२ ३,४०,७५,३५४ 
७ २०१२-१३ ९,२५४ ४,४५,५९,७१० 
८ २०१३-१४ ९,८०५ ३,९०,८६,३०० 

 
परंतु मा.उ  च  यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांचेकडील िसि हल अॅ  लीकेशन न.ं२७९७/२०१४ 

िद.१९.०३.२०१४ रोजीचे आदशेानसुार ी साईबाबा हॉि पटलसाठी इ  टर  हशेनल काड ओलॉजी  ट या पदावर 
६ मिहने कालावधीसाठी व ि हजीट ग प  दतीने ता  पतु  नमेनकु कर  याकरीता मा  यता दे  यात आली होती. 

   यास अनसु न .वैदयिकय सचंालक यांनी मलुाखतीसाठी बोलवनु मलुाखती घेणे  या मा  यते  तव 
िद.१९.०३.२०१४ रोजी िटपणी सादर केली होती. सदर िटपणीवर मा.अ  य  साहबे यांनी ३ पणुवळे कं ाटी 
काड यालॉजी  ट व ि हजीट ग काड यालॉजी  ट पॅनलवर घे  यात यावे तसेच सदर  या  मलुाखती घणेेकरीता 
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मा.उ  च  यायालय आदशेानसुार कोटाशी सल  न असले  या वै िकय अिधकारी, कायकारी अिधकारी ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  व .वदैयिकय सचंालक,  णालये याचं े सिमतीन े उमदेवारां  या 
मलुाखती घऊेन पा  उमदवारांना नेमणकुा दया  यात.  यानसुार  य   या उमेदवारांनी अज सादर केले अस े
एकुण १३ पैक  ८ उमदेवार मलुाखतीसाठी हजर होते.  

  सोबत  या मलुाखत त   यातील अ.न.१ ते ५ चे उमेदवारांनी ि हजीट ग प  दतीने पॅनलवर काम 
कर  यास तयार अस  याचे सांिगतले असनु ए  जीओ ािफचे  ती ोिसजरवर .३००/-, ए  जीओ  ला  टी  ती 

ोिसजरवर .३,०००/- व ओपीडी, टीएमटी व टुडीइको इतर तपासणीसाठी सं  थान स  या दते असलेला 
इ  से  टी  ह दे  यात यावे असे मा  य केले.  

  तसेच अ.नं.६ वरील उमेदवार डॉ.मनोहर िव  वसराव िशदं ेयांना कं ाटी इ  टर  हशेनल काड यालॉजी  ट 
मािसक .३,००,०००/- ए कि त मानधन व अ.नं ७ चे  उमदेवार डॉ. शातं नारायण पवार यांची पणुवेळ 
इ  टर  हशेनल  काड यालॉजी  ट या पदावर सवसमावेशक .१.५० लाख एकि त मािसक मानधन ६ मिहन े
कालावधीसाठी नेमणकु स व अहवालास काय  तर मा  यता िमळणसेाठी िद.१२.०४.२०१४ रोजीच े
मा.  य.ि सद  य सिमतीचे सभेपढु ेसादर केल ेव  यावर झाललेा िनणय .२७५ खालील माण-े 

  "यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मुंबई उ  च  यायालयाच े औरंगाबाद खंडपीठा  या आदेशानसुार 
 तावीत केले माण े इटंर  हशेनल काड ओलॉजी  ट या पदावर ०६ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी प  दतीने व 

ि हजीट ग प  दतीन ेदे  यात आले  या ता  परु  या नेमणकूास मा  यता दे  यात आली. 
  तसेच, कॅथलॅब िवभागाम  य े कायरत असले  या सव डॉ  टरांना िद.०१ एि ल २०१४ पासनु ित 

ए  जो ाफ साठी .३००/-, ए  जो  ला  टी व इतर समक  ोिसजरसाठी .३,०००/- आिण ओ.पी.डी., 
टीएमटी,२-डी इको इ. साठी स  या लागू असलेला इं  से  टी  ह देणते यावा" असे ठरले.  

िद. ०१ एि ल २०१४ पासनु कॅथलबॅ ोसीजसच ेपकेॅज दर व  यावर िदला जाणारा ो  साहन भ  ता 
खालील माण ेआह.े 

अ.न.ं कॅथलॅब ोिसजसचे नाव 
पॅकेज 
िदवस 

पॅकेज दर (इ  लाट्स/ 
 टट दर वगळुन) 

कािडयोलॉिज  ट 
 शेयर 

कॅथलॅब  
ऑपरेटर 

इं  टे  सी  ही  ट 

१. Angiography २४ तास  ५,००० ३०० १०० ५० 
२. Angioplasty 1 Stent ३ िदवस ३९,००० ३,००० २०० १५० 
३. Angioplasty 2 Stent ३ िदवस ४४,००० ३,००० २०० १५० 
४. BMV/BPV/BAV ३ िदवस २८,००० ३,००० २०० १५० 
५. ASD/VSD/PDA by Device ३ िदवस २८,००० ३,००० २०० १५० 
६. Permanent Pace Maker  ४ िदवस २२,००० ३,००० २०० २०० 
७. IVC Filter ४ िदवस २८,००० ३,००० २०० २०० 
८. Temporary Pacing Lead ------- ५,००० ३०० --- --- 
९. Abonded Procedure २४ तास ५,००० ३०० १०० ५० 
१०. P.O.B.A. ३ िदवस ३९,००० ३,००० २०० १५० 
११. Coil Embolization ३ िदवस २०,००० ३,००० --- --- 

   
 यास अनसु न कॅथलॅब िवभागाम  य े िद.०१ एि ल २०१४ पासनु झाले  या ोसीजस ् व  यावर 

काड ओलॉजी  ट डॉ  टरांना िदले  या  इ  सिेट  हची मािहती खालील माण-े 
अ.नं. सन एकुण ोिसजस िदलेली एकुण इ  सिेट  ह र  कम 
१ २०१४-१५ ५,९१५ ५१,८१,९३० 
२ २०१५-१६ ४,५७७ १,०८,३०,४१० 
३ २०१६-१७ ५,३५५ १,०९,२०,२४० 
४ २०१७-१८ ५,५३० १,१७,००,१२० 
५ २०१८-१९ ४,५०० १,०८,४७,३५० 

 
तसेच िद.२८.०५.२०१५ रोजीच े मा.  य.सिमतीच े िनणय .१५५. िनणया  वय े कािडयोलॉिज  ट 

डॉ  टरांना लागु झाले  या ो  साहन भ  ता जा. .एसएसएसटी/एसएसबीएच/१८३/२०१५, िद.०५.०८.२०१५. च े
आदशेा  वये माहे जनु २०१५  या ो  साहन भ  याची र  कम कािडयोलॉिज  ट डॉ  टरांना अदा कर  यात आलेली 
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होती, परंतु जा. .एसएसएस/वशी/काअ/२९४६/२०१५, िद.२२/०८/२०१५ रोजीचे आदेशा  वये " ी साईबाबा 
 णालया  या वै क य अिधका-यांना दे  यात येणा-या ो  साहन भ  याम  य े वाढ करणिेवषयी िदनांक 

०५.०८.२०१५ चा आदशे काही तां ीक बाब  या पतुते  या कारणाने पुढील आदेशापयत  थिगत करणते यते 
आहते."  यामळेु कािडयोलॉिज  ट डॉ  टरांना िद.१ एि ल २०१४ रोजी लाग ू झाले  या ो  साहन भ  याचे दरा 

माण ेकेले  या कामा  या मोबद  यानसुार संबंिधत डॉ  टरांना ो  साहन भ  ता अदा केला जात आह.े  
मागणी:- ी साईबाबा हॉि पटलम  य ेस  या कायरत असलेल ेकािडओलॉिज  ट डॉ. गगन शमा व डॉ. 

संिदप देवरे ह ेस  या ी साईबाबा हॉि पटलम  य ेपणुवेळ ११ महीन ेकं ाटी इ  टर  हशेनल काड यालॉजी  ट  हणनु 
काम पाहत आह.े  यांनी ०६/०६/२०१९ व िद.१०.०७.२०१९ रोजीचे प ा  वये सन २०१४ पवु  लाग ुअसलेल े

ो  साहन भ  ता दर परत लाग ु करणबेाबत अज केलेला असनु अजाम  य े नमदु कर  यात आललेे ठळक मु  े
खालील माण,े 

" दयरोगत  ही  
१. िवशेष ािव  य असलेली शाखा असनु  
२. सवात जा  त धेा  याची High risk व Critical शाखा आह ेतसचे  
३. फ  त हा िवभाग व या िवभागातील डॉ  टर संपणु िव ान शाखते ह े सवािधक धोका असणा-या  
"Radiation Hazard" (Radiation injury) X-ray मळेु होणा-या धो  या  या गभंीरतेखाली येतात. 

आप  या हॉि पटलकडून व  या  दारे होणा-या आम  याकडून  णसेवा घडवणा-या साईबाबां  या 
आिशवादान े वरील सव बाव चा िवचार  हावा., तसेच डॉ  टरांच े Incentives २०१४ पवु  जस े होते तसे 
कर  यात याव े ही िवनतंी "तसचे कािडयोलॉिज  ट यांनी MJPJAY कडुन मागवीललेे ई-मले चे मािहतीनुसार 
MJPJAY या योजने अतंगत ी साईबाबा हॉि पटल, िशड  इतर हॉि पटल पे ा जा  त कािडयाक सजरी व 

ोिसजस झालेले असनु केवळ कािडयोलॉिज  ट डॉ  टरांनी सन २०१६, २०१७ व २०१८ म  य ेकेले  या एकुण 
५,५९६ ोिसजस पैक  .२४,७७,१४,०५६/- इतक  र  कम ी साईबाबा हॉि पटल,िशड  नावासमोर दशिवली 
आह.े 

            ताव:- उपरो  त नमदु डॉ  टरां  या अजाम  य े नमदु के  या माण े काड ओलॉजी  ट डॉ  टर, ी 
साईबाबा हॉि पटल यांचा २०१४ पवु  लागु असलेला ो  साहन भ  ता परत लाग ुकरणबेाबत  या िवनतंी अजावर 
यो  यतो िनणय होणसेाठी सदर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे सिवनय सादर. 

िनणय .४२७  यावर सिव तर चचा होऊन,  ी साईबाबा हॉि पटलमधील काड ओलॉजी  ट डॉ  टरांना स या दे यात येत 
असलेला ो साहन भ ा बंद क न खालील माण े सन २०१४ पवु  लाग ु असलेला ो साहन भ ा 
िद.०१.०७.२०१९ पासनू दे यास मा यता दे यात आली. 

 

अ.नं. कॅथलॅब ोिसजसचे नाव 
पॅकेज 
िदवस 

पॅकेज दर (इ  लांट्स 
/  टट दर वगळुन) 

कािडयोलॉिज  ट 
शेयर 

कॅथलॅब 
ऑपरेटर 

इं  टे  सी  ही  ट 

१. Angiography २४ तास  ५,००० १,००० १०० ५० 
 Angioplasty 1 Stent ३ िदवस ३९,००० ८,००० २०० १५० 
 Angioplasty 2 Stent ३ िदवस ४४,००० १०,००० २०० १५० 
 BMV/BPV/BAV ३ िदवस २८,००० ७,५०० २०० १५० 
 ASD/VSD/PDA by 

Device 
३ िदवस २८,००० १०,००० २०० १५० 

 Permanent Pace Maker  ४ िदवस २२,००० ८,००० २०० २०० 
 IVC Filter ४ िदवस २८,००० १०,००० २०० २०० 
 Temporary Pacing Lead ------- ५,००० ८०० --- --- 
 Abonded Procedure २४ तास ५,००० ८०० १०० ५० 
 P.O.B.A. ३ िदवस ३९,००० ८,००० २०० १५० 
 Coil Embolization ३ िदवस २०,००० ५,००० --- --- 

(कायवाही- ी साईबाबा हाि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय या वेळेचा 
िवषय नं.२५ ऑपरेशन िथएटर टेि निशयन (Operation Theater Technician) िश णाथ  यांना सं थान या दो ही 

हॉि पटलम य े िश ण सेवेसाठी परवानगी िमळणेबाबतचा अ य ,केशव सतु ामीण आरो य व शै िणक 
िवकास मचं यां या अजाबाबत. 

ताव- उपरो  त संदभ .०१ अ  वये  ी द  ता कानडे,  होकेशनल  ेिनंग सटर राहाता याचंा अज  इकडील कायालयास 
ा  त झाललेा आह.े  यात आमची सं  था केशवसतु ामीण आरो  य व शै िणक िवकास मचं राहाता, याचं ेडॉ.द  ता 

कानडे,   होकेशनल ेिनंग सटरराहाता याचंे अतंगत महारा    रा  य  यवसाय िश ण अ  यास म प र ा मंडळ  
महारा    शासन, मुंबई याचंे माफत  ऑपरेशन िथएटर टेि निशयन( १ वष ) हा अ  यास म राबव  याची  शासनाची  
परवानगी िमळाली आह.े सदर पञा  दारे आपणास िवनंती क , आम  या  सं  थतेील िश णाथ   िव ा  याना  
सं  थान  या ी साईबाबा   णालय व साईनाथ  णालय याम  य ेिवनामोबदला त  वावर िश ण सवेा  कर  यासाठी 
परवानगी िमळावी  या  यासोबत अनभुवी िश क असणार आह.े सदर  णालयाम  य ेस  या यापवु   इतर तीन/चार 
सं  थचेे िश णाथ  िव ाथ  सवेा दते आहते  या माण ेतसी परवानगी िमळावी िह िवनंती केललेी  आह.े 

  संदभ . िद.०२/०२/२०१६ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील िवषय न-ं५६ िनणय .५६ अ  वये साई 
इिं टटयटु ऑफ पॅरामेडीकल साय  स (बाभळे  वर )  यांचकेडील  ओटी टेि निशयन व लबॅ टेि निशयन या कोसचे  
िश णघेत असले  या िव ा  याना  सं  थान  णालयात  अनभुवासाठी िॅ टस करणसे मा  यता दे  यात आली. 

पा  वभमुी. 
१. सदर केशवसतु ामीण आरो  य व शै िणक िवकास मचं राहाता याचं े अ  य  यांनी िवनामोबदला सेवा 
कर  यासाठी  ी साईबाबा सं  थान  णालयाम  य ेपरवानगी िमळावी अशी मागणी केललेी आह.े 
२. ीसाईबाबा  हॉि पटलम  य े एकुण  ०८ ऑपरेशन िथएटर व ी साईनाथ  णालयाम  य े एकुण ०५ 
ऑपरेशन िथएटर आह े  याम  य ेिविवध ऑपरेशन केल ेजातात. 
३. ी साईबाबा हॉि पटलम  य े  ओटी टेि निशयनची ०६ पद े मंजरु आह े  यापकै  सव पद े र  त आह.े ी 
साईनाथ  णालयाम  य े ओटी अिस  टंटचे १० पद ेमंजरु  आह े  यापकै  ०३ पद े र  त आह.े 
४. िद.०२/०२/२०१६ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िवषय न-ं५६ िनणय .५६ अ  वये साई 
इिं टटयटु ऑफ पॅरामेडीकल साय  स (बाभळे  वर)  याचंकेडील  ओटी टेि निशयन व लबॅ टेि निशयन या कोसचे  
िश ण घेत असले  या िव ा  याना  सं  थान  णालयात  अनभुवासाठी िॅ टस करणसे मा  यता दे  यात आली परंत ु
सदर साई इिं टटयटु ऑफ पॅरामडेीकल साय  स (बाभळे  वर)  याचंेकडील   आजपावेतो ओटी टेि निशयन 

िश णाथ   िव ाथ  अनभुवासाठी िॅ टस करणसेाठी आलले ेनाहीत. 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय– ी साईबाबा सं  थान  णालयातील  ऑपरेशन िथएटर  या सं  ये  या व 

ऑपरेशन  या माणानसुार ऑपरेशन िथएटर टेि निशयनची सं  या फारच कमी आह.े सदरच े िश णाथ  िव ाथ  
यांना  ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ   णालयाम  य े िश ण  सेवसेाठी परवानगी िदली तर ऑपरेशन िथएटर 
म  ये सदर िश णाथ चंी मदतच होईल व   णानंा आिधक त  परतेने  वै क य सिुवधा  परुिवता यईेल.  अशा 

िश णाथ नंा  कुठ  याही कारच ेभ  ता िकंवा वतेन  िदल ेजाणार नाही िकंवा मागता यणेार नाही, िश णाथ   यांनी 
बेजबाबदारपणे  वतन केल ेतर  याचंी यथेील  सवेा बंद  करणचेा अिधकार हॉि पटल शासनाला राहील, या िनयम व 
अटीवर डॉ. द  ता कानडे,  होकेशनल ेिनंग सटर  राहाता याचंेकडील  ऑपरेशन िथएटर टेि निशयन(Operation 
Theater Technician) िश णाथ   यांना  िश ण सवेसेाठी परवानगी दतेा येईल असे मत आह.े 

 ताव– तरी सदर ऑपरेशन िथएटर टेि निशयन (Operation Theater Technician) िश णाथ  
िव ाथ   यांना कुठलहेी कारचे भ  ता िकंवा वेतन िदल ेजाणार नाही िकंवा मागता यणेार नाही, िश णाथ  यांनी 
बेजबाबदारपणे वतन केल ेतर  याची यथेीलसवेा बंद करणचेा अिधकार हॉि पटल शासनाला राहील,या िनयम व 
अटीचे  अिधन राहन डॉ.द  ता कानडे ,  होकेशनल ेिनंगसटर , राहाता याचंेकडील ऑपरेशन िथएटर टेि निशयन 
(Operation Theater Technician) िश णाथ  िव ाथ   यांना  ी साईबाबा सं  थान  या  दो  ही हॉि पटलम  य े 

िश ण सवेेसाठी  परवानगी दणेेबाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर  सादर 
करणेस मा  यता असावी. 

िनणय .४२८  सदरचा ताव अमा य कर यात आला. 
(कायवाही- ी साईबाबा हाि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय या वेळेचा 
िवषय नं.२६ आिथक वष २००९-१० व २०१०-११ चे अिपल करीता दये होणारी १०% र कम .१,४६,१२,२५५/- भ न 

अिपल कायवाही कर  यास व  यानंतर Amnesty Scheme अतंगत दये होणारी साधारणतः र  कम 
.२६,७०,०९,३४३/- र  कम अदा कर  यास मा  यता िमळणबेाबत. 

ताव-  सं  थानला अन दणीकृत िव े ता गहृीत ध न  हटॅकर िवभागाने आिथक वष २००९-१० चे  हटॅ 
करिनधारण क न िद.२७.०३.२०१८ रोजी .२४,२६,२४,४२४/- इतका  हटॅकर भरणबेाबत आदशे केला आह.े 
आिथक वष २०१० -११ चे  हटॅ करिनधारण कर  यात येऊन िद.२५.०३.२०१९ रोजी .२१,००,२८,८८४/- 
इतका  हटॅकर भरणबेाबत आदशे केला आह.े तसचे पुढील आिथक वष २०११-१२ चे संबंधीत आव  यक 
कागदप  े मागवनु घतेली असनु करिनधारण कायवाही चाल ु असनु पढुील आिथक वषाची करिनधारण े
करणबेाबत नोटीस िदली आह.े  

आिथक वष २००९-१० ते २०१७-१८ या कालावधीतील  हटॅकराबाबत मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेम  य े वेळोवेळी  ताव सादर कर  यात येऊन सदर बाब मा.  यव  थापन सिमतीचे अवलोकनाथ सादर 
कर  यात आली आह.े मा.  यव  थापन सिमती  या िनणयास अनसु न मा.िव  व  त ी.जयकर यांचे सम  वयान े
म.ेजु  नरकर अॅ  ड असोिसएटस,् मुंबई यांचे माफत िद.१३.०२.२०१९ रोजी मा.उपायु , िव कर िवभाग, 
अहमदनगर येथ ेअिपल अज दाखल कर  यात आला आह.े  

मा.  य.स. चे िद.०६.०६.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .१७६, १७७ व १७९ अ  वये आिथक वष 
२००९-१० चे अिपल कायवाही क रता देय होत असलेली मळु  हटॅकरा  या १०% र  कम .७६,११,२९२/- व 
आिथक वष २०१०-११ च े अिपल क रता दये होणारी १०% र  कम .७०,००,९६३/- अशी एकुण 
.१,४६,१२,२५५/- आदा करणके रता  ताव सादर कर  यात आला होता. यावर सदर  ताव मा.  यव  थापन 

सिमतीचे पढुील सभेम  य ेसादर करावा असे ठरल.े  
मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४.०७.२०१९ रोजीच े सभेमध ् ये िनणय .३७० 

अ  वय,े“Administrative Relief अतंगत व Amnesty Scheme अतंगत िकती र  कम देय होत आह ेयाची 
मािहती मा.उपायु , िव कर िवभाग यांचेकडुन ा  त क न  यावी,  हटॅ कामकाजाक रता सीए सरेुश डी. डॉले 
यांची िनयु  कर  यात यावी. आिथक वष २००९-१० व २०१०-११ चे अिपल क रता देय होणारी १०% र  कम 
आदा कर  यास व अिपल कायवाही कर  यास मा  यता िमळाली आह ेव Aministrative Relief व Amnesty 
Scheme अतंगत दये होणा-या  हटॅ र  कमेची मािहती ा  त झा यानंतर अडॅ.मोहन जयकर यांचे स   यानसुार 
 हटॅबाबत सपंणु कायवाही कर  यात यावी असे ठरल”े.  यास अनसु न सीए सरेुश डी. डौले यांची  हटॅ 

कामकाजाक रता िनयु  कर  यात आली. मा.िव  व  त ी.जयकर यांचेकडुन आिथक वष २०१०-११ चे अिपल 
दाखल कर  याक रता िद.१७.०७.२०१९ रोजी अिपल मसदुा ा  त झाला असनु आिथक वष २००९-१० व 
२०१०-११ चे  हटॅ अिपल दाखल क न  याक रता दये होणारी १०% र  कम .१,४६,१२,२५५/- र  कम 
भर  यास मा  यता िमळणकेामी  ताव सादर करावा, अस ेसचुिवले आह.े  

Amnesty Scheme बाबत मा.सह आयु , िव कर िवभाग, नािशक यांनी िद.१२.०७.२०१९ रोजी 
ई-मेल ारे Amnesty Scheme अतंगत .६७,६६,६२,३७६/- दये होत असलेबाबत व Administrative 
Relief अतंगत १) For grant of set off tax invoice of purchase is to be produced. २) They 
should match with sales annexure of sale for J-1 of seller. ३) The supplying dealer is paid 
tax by filling return. याची पतुता करण े अिनवाय असलेबाबत कळिवले आह.े सं  थान कर स  लागार 

ी.शिशकांत कुलकण , नािशक व सीए ेिणक गांधी, पणु ेयानंी Amnesty Scheme योजनेचा पयाय यो  य 
होईल अस ेई-मेल ारे कळिवले आह.े  

तसेच म.े सरेुश डी. डौले अॅ  ड कं., चाटड अक टंट, राहरी यांची िद.१६.०७.२०१९ रोजी  हटॅ 
कामकाजाक रता िनयु  कर  यात आली असनु  यांनी िद.१८.०७.२०१९ रोजीचे प ा ारे  हटॅ संबंधीत 
Administrative Relief या पयाया ऐवजी Amnesty Scheme योजनेचा पयाय सचुिवला आह.े 
Administrative Relief अतंगत न दणीकृत िव े ता  हणनु करिनधारण कर  याक रता सह आयु , नािशक 
यांचेकडे Condonation of Delay क रता अज क न सु वातीपासनुचा न दणी मांक घणे,ेInput Credit व 
Output Credit घे  याक रता परुवठादारांना खरेदी खचात आदा कर  यात आलेली  हटॅ र  कमचेा लाभ िव  
कर  यात आले  या र  कमतेुन घे  याक रता परुवठादारांनी  यांची िववरणप  े भरतांना सं  थानचे नावंे  हटॅकर 
भर  याचे दशिवण े आव  यक होते. तथािप, सं  थान न दणीकृत िव े ता नस  यान े परुवठादारांनी यांच े
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िववरणप ात इतर  हटॅ या िशषकाखाली  हटॅ दशिवला अस  यान ेसं  थानच ेनांव िदसत नाही व सं  थानच ेनांव े
 हटॅ र  कम जमा के  याचे दशिव  याक रता परुवठादारांनी सं  थानचा न दणी मांक नमदु क न िववरणप  दाखल 

करण ेआव  यक आह ेव सं  थान याक रता आता न दणी मांक घे  यास  ताव सादर क न नंबर उपल  ध क न 
दणेार व यानतंर सव सबंंधीत परुवठादार यांची िववरणप े दु  त करणार  

ही बाब सं  थानचे अख  या रत नस  याने व J-1 फॉम िव े  यां  या िववरण ांशी जळुिवण े अिनवाय 
असलेबाबत मा.सह आयु , नािशक यांनी कळिवले आह े व तशी तरतुद  हटॅकर काय ात आह.े  यामळेु 
Administrative Relief ऐवजी Amnesty Scheme पयाय यो  य अस  याने  या माण ेमािहती संकिलत क न 
िद.२२.०७.२०१९ व िद.२४.०७.२०१९ रोजी  य  हजर राहन मािहती सादर केली आह.े िव कर अिधकारी 
यांनी  यांना यापवु  सादर कर  यात आले  या वािषक अहवालांव न व स  या परुिव  यात आले  या कागदप ांव न 
Amnesty Scheme योजनेअतंगत करिनधारण क न िद.२५.०७.२०१९ रोजी  ई-मेल ारे  खालील माण े
 हटॅकर दये होत असलेबाबत कळिवले आह.े  

 
 
 
 
 
 
 
 
उपरो  िव कर िवभागान ेकळिवले या . ३४,४७,०२,६३२/- दये कराम य ेआिथक वष २००९-

१० व २०१०-११ करीता अिपल दाखल के यास साधारणत: ७ ते ८ कोटीने कर कमी होईल. Amnesty 
Scheme अतंगत पिहला ट  पा मदुत वाढली असनु ती िद.३१.०७.२०१९ अखेर कर  यात आली आह.े  पिह  या 
ट   यात  हटॅकरात ३०%,  याजाम  य े ८०% व दंड याम  य े ९०% सटु िमळ  या  या तरतुदीनसुार 
.३४,४७,०२,६३२/-र  कम देय होत असले बाबत िव कर िवभागान ेकळिवले आह.े  

Amnesty Scheme अतंगत दसु-या ट   यात साधारणतः िद.३१.०७.२०१९ नंतर िद.३१.०८.२०१९ 
अखेर पयत  हटॅकरात २०%,  याजाम  य े७०% व दंड याम  य े८०% सटु िमळ  या  या तरतुदीनसुार साधारणतः 
.४६,०९,२९,६२९/-र  कम अदा करावी लागेल.  हणजे साधारणतः .११ ते १२ कोटी र  कम जा  त अदा 

करावी लागेल. याक रता कालावधीही अ  यतं मह  वाची िनणायक बाब ठरत आह.े सदर बाब चे अवलोकन 
करता:-  
१. आिथक वष २००९-१० व २०१०-११ चे अिपल क रता दये होणारी मळु  हटॅकरा  या १०% र  कम 
अनु मे .७६,११,२९२/- व .७०,००,९६३/- अशी एकुण १,४६,१२,२५५/- भ न िद.३१.०७.२०१९ पयत 
अिपल करिनधारण आदशे ा  त करण,े  सदर रकमेवर Amnesty Scheme अतंगत असलेली ३०% ची सवलत 
साधारणत: .४३,८३,६७७/- िमळणार नस  याची तरतुद  हटॅ काय ात आह.े अिपल आदशे ा  त झा यास 
Amnesty Scheme अतंगत साधारणतः .७ ते ८ कोटीपयत  हटॅकर र  कम Amnesty Scheme म  य ेकमी 
होईल.  
२. Amnesty Scheme पयाय ि वकार  याक रता दाखल कर  यात आलेले अिपल मागे घे  याची तरतदु 
आह.े  
३. िव कर अिधकारी, अहमदनगर यांनी STO/AHM-VAT-C-012/Rec/Pre-GST Era/Arr. 
Settlement/ 2019-20/B-222 dt.24.07.2019 या Courtesy Letter अ  वये Amnesty Scheme 
अतंगत मळु  हटॅकर,  याज व दडं याम  य े िमळणारी सटु वजा जाता देय होणारी एकुण र  कम 
.३४,४७,०२,६३२/- आदा कर  यास व आिथक वष २००९-१० व २०१०-११ चे अिपल दाखल क न 
 याम  य े कमी होऊन साधारणतः देय होणारी र  कम .२६,७०,०९,३४३/-  हटॅकर र  कम अथवा  य  

मा.उपायु , िव कर िवभाग, अहमदनगर यांचेकडे अिपलअतंी िनि त होणारी  हटॅकर र  कम अशी एकुण 
र  कम अदा करण.े 

अशा कारे आिथक वष २००९-१० ते २०१७-१८ अखेर  हटॅ करिनधारण,े अिपल अनसुार 
Amnesty Scheme अतंगत िद.३१.०७.२०१९ अखेर असले  या पिह  या ट   यात देय होणारी र  कम अदा 

तपिशल  हटॅकर र  कम .   याज र  कम . दडं र  कम .  एकुण दये र  कम . 
आिथक वष  
२००९-१० ते  २०१७-१८ 

३७,९४,६२,६७३/- 
 

३३,८८,६०,०६७/- 
 

३७,९४,६२,६७३/- 
 

१,०९,७७,८५,४१३/- 
 

Amnesty Scheme 
अतंगत लाभ 

१२,९०,६१,३८५/- 
 

२७,८६,९९,३४५/- 
 

३४,५३,२२,०५१/- 
 

७५,३०,८२,७८१/- 
 

Amnesty Scheme 
अतंगत एकुण देय र  कम . 

२५,०४,०१,२८८/- 
 

६,०१,६०,७२२/- 
 

३,४१,४०,६२२/- 
 

३४,४७,०२,६३२/- 
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करणबेाबत उपरो माण े मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती  या सभेपढु े िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .४२९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु के या माण े आिथक वष २००९-१० व २०१०-११च े अपील 
दाखल कर यास,  शासना या Amnesty Scheme योजनेत सहभागी हो यास व िव कर िवभागान े
Amnesty Scheme योजनेअतंगत अिपलम य ेकमी होणारी हटॅकर र कम गहृीत ध न आिथक वष २००९-
१० ते २०१७-१८ अखेर कळिवलेली अशी एकुण र कम .२६,७०,०९,३४३/-मा  िवहीत प दतीने िव कर 
िवभागास आदा कर यास  व याअनुषंगान ेयेणा या खचास मा यता दे यात आली. 

  तसेच Amnesty Scheme योजनेचा लाभ घे याकरीता मा.उ च यायालयात दाखल असलेली 
हटॅकरा संबधीत अिपल माग ेघे याची पवू अट अस यान ेसं थानमाफत मा.उ च यायालय, मुंबई यथेे दाखल 

असलेले अिपल माग ेघे यास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- लेखाशाखा) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२७ ी साईबाबा मंिदर िशड  दशनरांग इमारतीचे बांधकामास मदुतवाढ िमळणेसाठी ठेकेदार भानू क    शन, मुंबई 

यांनी केले  या िवनतंीनसुार  यांना िद.३० एि ल, २०२० अखेर मदुतवाढ मंजरू करणबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद –  

अिधिनयमाचे कलम २१ (१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनयोग पढुील सव 
िकंवा  यापैक  कोण  याही योजनांसाठी करणचेी तरतूद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वय,े मंिदराची व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची दखेभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल अशी तरतदू 
आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणय -  
१. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२२/०८/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय .५०६ नसुार ी साईबाबा मिंदर 
दशनरांग इमारत चे बांधकाम करणसेाठी ठेकेदार भान ू क    शन, मुंबई यांना जा.न.ंएसएसएसटी/ बांधकाम/ 
२५२०/२०१८, िद.२३/०८/२०१८ अ  वये कायादशे देणते आलेला आह.े 
२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६८१ अ  वये, ी साईबाबा 
मंिदर दशनरांग इमारतीचे काम सु  करणचेी तारीख िद.१९/१०/२०१८ िनि त करणते आलेली आह.े 

 तावना– ी साईबाबा मिंदर िशड  दशन रांग इमारतीच ेबांधकाम भान ूक    शन, मुंबई याचंमेाफत 
सु  आह.े सदरह इमारतीचे बांधकाम G+2 असनू  याम  य ेखालील माण ेसिुवधांचे िनयोजन आह.े  

तळमजला - िनयोिजत दशनांग इमारतीम  य े०३ भ  य वेश हॉल आहते,  याम  य ेभ  तांना मोबाईल व 
च  पल लॉकस, बायोमे ीक पास काऊंटर– ४८, पेड पास काउंटर -२०, लाडू काउंटर– १०, उदी व कापडकोठी 
काऊंटर–१०, बुक  टॉल, डोनेशन ऑिफस, चहा / कॉफ  काउंटर, िस  यु रटी चेक एकाच िठकाणी व एकाच 
वेळी–४०  य  त ची, जीन–े११, लेडीज व जे  टस टॉयलेट  यव  था इ.  

पिहला व दसुरा मजला -भ  तांकरीता बस  याची  यव  था असलेेले एकूण १२ मोठे हॉल (एक हॉल 
साईज-१५.१० मीटर x   ३१.१५ मीटर), चहा/कॉफ  काउंटर, िवदयतुीकरण  यव  था जनरेटर बकॅअपसह, 
वायिुवजन  यव  था, उदवाहक/िल ट  यव  था - १०, जीन–े ११, लेडीज व जे  टस टॉयलेट  यव  था, आर.ओ 

ि ये  दारे शु  द िप  याचे पा  याची  यव  था, फायर फायट ग इ.  
या  यित र  त या क  पात सांडपाणी ि या संयं , रॅ  प, थमोपचार क , संपणू इटेंरीअर वक, 

सायनेजेस, अतंगत र  ते,  ीट लाईट, इले  ीकल सब  टेशन, जनरेटर  यव  था, वायिुवजन  यवथा, लॅ  ड  केप ग, 
रेनवॉटर हावि टंग, िपंपळवाडी र   याव न मंिदर प रसरातील जु  या दशनरांगेला जोड  यासाठी कने  ट ग ि ज, 
संर ण िभंत इ  यादी सिुवधाचंा समावेश करणते आला आह.े  

सदरह क  पाचा ठळक त पिशल व स ि थती खालील माण ेआह.े  
कामाचे नाव ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारतीच ेबांधकाम करण.े 
आिकटे  ट माथरू अॅ  ड का  ेअसो. नवी िद  ली. 
ठेकेदार  भान ूक    शन, मुंबई. 
कायादशे जा.न.ंएसएसएसटी/बांधकाम/२५२०/२०१८, िद.२३/०८/२०१८. 
मंजरू िनिवदा र  कम  .१०९.५० कोटी. 
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करारनामा िदनांक िद.२२/१०/२०१८. 
कामाचा कालावधी १२ मिहने (िद.१९/१०/२०१८ ते िद.१८/१०/२०१९). 
एकूण कामाचे बांधकाम े फळ िनिवदते नमदू एकूण बांधकाम े फळ – २२,२१४ चौ.मी. (FSI Area.) 
कामाची स ि थती सदर क  पातील मु  य इमारतीच े फुट ग व आरसीसी कॉलमच े ८५ ट के 

काम पणू झाल ेआह.े  
ि लंथ ले  हलच े ेड  लॅबचे ९५ ट  के काम पणू झाले आह.े  
तळमजला  लॅबच ेसमुारे १०० ट  के काम पणू झाले आह.े 
 पिहला मजला  लॅबच े८५ ट के काम पणू झाल ेआह.े  
दसुरा मजला  लॅबचे ३० ट  के काम पणू. 
कने  ट ग कॉरीडॉरपैक  मंिदर प रसरातील पी.आर.ओ च े समोरील 
आर.सी.सी फुट ग, कॉलम, ि लंथ बीम, ि लंथ ेड  लॅब व तळमजला 
 लॅबचे काम पणू झाले आह.े  

ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारतीचे एकूण कामाम  य े समािव  ठ असलेले ESS, STP, 
UGT, External Services of main building, Connecting Corridor ही कामे अ ाप जागा उपल  ध 
नस  याने ठेकेदार यांना सु  करता आलेली नाही.  

  ठेकेदार यांनी िद.२२/०७/२०१९ रोजीचे प ाने या क  पातील उवरीत कामे पणू करणसेाठी खालील 
मु े व अडचणी नमदू क न १९० िदवस  हणजे िद.३० एि ल, २०२० अखेर मदुतवाढ िमळणचेी िवनतंी केलेली 
आह.े  
1. Non-availability of Natural Sand –There is no any government auction of natural 
sand till date, hence we are unable to procure natural sand at the beginning of project. 
2. Approval of VSI Quality Artificial Sand – At the same time, we had collected 
letters from nearby tehsildar regarding non availability of natural sand & submitted to you 
for approval to use VSI quality artificial sand. Total delay was about 60 days for point 1 
and point 2. 
3. Joint Holiday and Festival - Due to heavy rush of Sai devotees our site wok 
progress affected in holidays, festivals like Diwali, Christmas, Year Ending (31st 
December), Ramnavami, Guru Purnima festival, Total delay was about 40 days. 
4. Grade Slab Approval - Due to heavy load of PT Slab it was essential to lay grade 
slab M20 Grade concrete instead of 1:5:10 mix concrete to avoid settlement. It took some 
time for approval. We have not claimed any extra cost occurring due to grade slab. Total 
delay was about 20 days. 
5. Connecting Corridor site is not handed over fully till date & also site not handed 
over to us to start the STP, UGT & ESS work. Total delay was about 70 days. 
6. External Services - Our External services were hampered due to site clearance. 
7. Transformer yet not shifted. 
8. Irregular cash flow due to ESS, UGT and most part to corridor front not available 
till date.   
Considering all above situations and hindrances for the above said project, kindly grant us 
time extension for about 190 days. 
 याबाबत क  पाचे आिकटे  ट माथरू अॅ  ड का े असो. नवी िदल्  ली यांनी िद.२४/०७/२०१९ रोजीचे 
प ा  दारे वरील मु ांच े व अडचण चा िवचार करता ठेकेदार यांनी मागणी केले माण े १९० िदवस  हणजेच 
िद.३०/०४/२०२० पयत मदुतवाढ दणेसे हरकत नाही अस ेकळिवल ेआह.े  
 सदर कामासाठी ामु  याने खालील कारणांमळेु िवलंब झाललेा आह.े  
१. ठेकेदार यांना अ ाप ESS, UGT, STP चे कामासाठी जागा उपल  ध क न दणेेत आललेी नाही. 
तसेच स  याचे िव तु जिन   थलांतरीत न के  यान ेकने  ट ग कॉरीडोरच ेकाम लंबीत आह.े (एकूण १२० िदवस 
िवलंब).    
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२. नैसिगक वाळूचा िललाव झाललेा नस  याने कोपरगाव, राहाता, ीरामपरू, संगमनेर, वैजापरू तहिसल 
कायालयाचे काय े ातून वाळू उपल  ध झालेली नाही.  यामळेु सदर क  पास Artificial sand वापरणसेाठी 
मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यता घऊेन Artificial Sand वापरणसे परवानगी दणेते आली. या ि येस काही 
कालावधी लागललेा आह.े (एकूण १५ िदवस िवलंब).   
३. कने  ट ग कॉरीडॉरच े  लनॅम  य े िकरकोळ बदल कर  यात आले असनू गेट न.ं०२ जवळ शांतीिनवास 
इमारतीचे पही  या मज  यास न जोडता तो दि ण बाजुने शासिकय कायालयाचे गेट जवळील pavilion चा 
sloping slab तोडुन  यािठकाणी पही  या मज  यास सदर कॉरीडोर जोडणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०४/०७/२०१९ चे सभेत मा  यता दणेेत आली आह े.  यामळेु साई सभागहृ ते शांतीिनवास इमारतीस जोडणा-
या कने  ट ग कॉरीडॉरचे काम लंबीत होते.   
४.  चा पु  यितथी उ  सव, नाताळ उ  सव, ३१ िडसबर २०१८, २६ जानेवारी, रामनवमी उ  सव, 
गु पौिणमा उ  सव तसचे सलग सटुयांचे काळात गद चे िनयोजनामळेु साईटवरील कामे बंद ठेवावी लागली आह.े 
(एकूण २० िदवस िवलंब).   
५. साईभ  तांसाठी बायोमे ीक पास काऊंटरकडे जा  यासाठी मु  य इमारतीच ेउ  तर बाजूकडील काही भाग 
ठेकेदार यांना कामासाठी उपल  ध क न िदलेला न  हता िद. २३ जानवेारी, २०१९ रोजी सदर भाग उपल  ध क न 
दे  यात आला. (एकूण २० िदवस िवलंब).  
६. ठेकेदार यांनी  यांचे प ात वर नमदू केले  या ०८ मु ाचंा सिव  तर आढावा घते  यानतंर अस ेिदसनू येते 
क , सदर कामासाठी जवळपास १७५ िदवसांचा िवलंब झालेला िदसतो.  

िवभागाचा अिभ ाय– या कामात समािव  ट असलेले ESS, UGT, STP  चे कामासाठी अ ाप 
ठेकेदार यांना जागा उपल  ध क न िदलेली नाही.  यामळेु ठेकेदार यांनी मागणी केलेली १९० िदवसांची मदूतवाढ 
दणेेस हरकत नाही. तथापी सदर कामाचे िनिवदा शत नसुार काम मदुतीपवु  पूण के  यास ती महीना १%  
या माण ेजा  तीत जा  त २% पयत Incentive दणेेची तरतूद आह.े  परंतू आता कामाचे मूळ कालावधीत बदल 
होत अस  यान े वाढीव मदुतीसाठी ही शत लाग ूहोणार नाही असे मत आह.े  यामळेु िनिवदतेील पृ  ठ ं . ०५ 
वरील अ.न.ं ०७ ची Incentive अदा करणबेाबतची शत र  कर  याचे अटीवर  िद.३० एि ल, २०२० अखेर 
एकूण १९० िदवसांची मदुतवाढ दणेसे हरकत नाही असे मत आह.े   

 ताव– तरी ठेकेदार भान ूक    शन यांना काम पणू करणसेाठी िनिवदतेील पृ  ठ ं .०५ वरील अ.न.ं 
०७ ची Incentive अदा करणेबाबतची शत र  कर  याचे अटीवर िद.३० एि ल, २०२० अखेर एकूण १९० 
िदवसांची मदुतवाढ देणचेे  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .४३० यावर सिव तर चचा होऊन, ठेकेदार यांना ESS, UGT  व  STP च ेबांधकामासाठी अ ाप सं थानकडून जागा 
उपल ध क न दे यात आलेली नाही. यामळेु क पाच ेसव काम पणु कर यासाठी या जागा उपल ध करणते 
आ यानंतर तेथनु पढु ेचार मिह यांची मदुतवाढ िनिवदतेील पृ  ठ ं .०५ वरील अ.नं. ०७ ची Incentive अदा 
करणबेाबतची शत र  कर  याचे अटीवर दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२८ मंिदर प रसरातील साईस य त हॉलच े पिह या मज यावरील सु  स या काम गतीत असले या यानमंिदर 

हॉलला Sound Insulation लोअर ग करणसेाठी .२,४१,८००/- इत या अपे ीत अंदाजे खचास मा यता 
दणेे. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- अिधिनयमाच ेकलम २१(१) 
अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही योजनांसाठी 
करणबेाबत तरतुद आह.े  यातील पोटकलम (क)अ  वये मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल, 
 यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल अशी तरतुद आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िनणय:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/०२/२०१९ रोजीचे 
सभेतील िनणय ं . १६१.  

मंिदर प रसरातील साईस  य त हॉलचे पिह  या मज  यावर  यान मंिदर तयार करणसेाठी  थाप  य, 
िव तु व वातानुकूलन कामे करणकेामी राबिवणते आले  या ई- िनिवदा ि यतेील िन  नतम िनिवदाधारक म.े 
भान ूक    शन, मुंबई ह ेआजच े  यव  थापन सिमतीपढुे चचसाठी उपि थत होते. चचअतंी  यांनी ई- िनिवदतेील 
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मळु र  कम .४४,१३,६६७.८९ एैवजी र  कम .४०,००,०००/- मा  सव करांसह दर दऊे केले. सदरह कामाचे 
िन  नतम िनिवदाधारक म.े भान ू क  स  शन, मुंबई यांनी चचअतंी दऊे केलेले सव करांसह र  कम . 
४०,००,०००/- मा  अिंतम दर ि वकारणते येऊन अिंतम दराबाबत  यांचेकडून लेखी घे  यात यऊेन  यांना 
कायादशे दे  यात यावा, असे ठरले. 

 तावना- मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणया  वये मंिदर प रसरातील साई स  य त हॉलच े
पिह  या मज  यावर  यानमिंदर तयार करणसेाठी  थाप  य, िव तु व वातानकूुलन कामे करणकेामी ठेकेदार भान ू
क    शन, मुंबई  यांना इकडील जा. न.ं ६१८/२०१९, िद.२७/०५/२०१९ अ  वये कायादशे दे  यात आलेला 
आह.े  यानसुार सदर काम ठेकेदार यांचे माफत अिंतम ट   यात आह.े मा. अ  य  महोदय यांनी  यानमंिदराच े
पाहणी दर  यान  यानमिंदराचे दरवाजे व िखड  या साऊंड फु करणबेाबत िनदश िदलेले आहते.  यानसुार 
 यानमंिदराच े िखड  या करीता पी  हीसी िवंडो (पड ांसह)बसिव  यात आ  या आहते, अकॉि टक डोअर, 

अकॉि टक िसल ग व अकॉि टक वॉल पॅनिेलंग ही काम ेपणु  वास आहते. 
  यानमंिदराम  य ेभ  तानंा  यानधारणा करणकेामी बाहरेील  वनी लहरी या सदरह हॉलम  य ेयेऊन परावत त होऊ 

नये याकरीता सदरह हॉलम  य े लोर गकरीता Sound Insulation लोअर ग करणबेाबत मा. अ  य  महोदय 
यांनी िनदश िदले आहते.  याकामी खालील माण ेखच अपे ीत आह.े  

Sr.No Item Qty. Rate Amount 
01.  Providing and fixing Sound Insulation, 

wear proof, Anti flammability carpet 
tiles   

195.00 
Sqm 

1240/- 2,41,800.00 

     वरील माण ेफलोअर गचे कामासाठी र  कम . २,४१,८००/- मा  इतका खच येईल  
 ताव- तरी  यानमंिदराच े लोर गकरीता Sound Insulation tiles लोअर ग करणकेामी येणारे 

.२,४१,८०० मा  इत  या अपिे त खचास मा  यता िमळणबेाबत िनणय होणसे िवनतंी. 
िनणय .४३१ यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर प रसरातील साईस य त हॉलच े पिह या मज यावरील सु  असले या 

यानमंिदर हॉलला Sound Insulation लोअर ग करणसेाठी अदंाज े र कम .२,४१,८००/-मा च े खचास 
मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२९ ी साईबाबा सं थान व िशड  नगरपचंायत यांच े संयु  वापरासाठी सं थान िनधीतून घनकचरा ि या क प 

उभारणकेामी ा  झाले या ई-िनिवदांबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम -२००४ मिधल संबंिधत तरतूदी – 

१. कलम १७ (२) खंड (झ) नसुार िव  व  त  यव   ेाची मालम  ता व ितच े कामकाज यांच े यो य कारे 
 यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी  सिमती करील. 

२. कलम २१(२) (दोन) नसुार थािनक नागरी सेवा व सिुवधा यां याम ये सधुारणा व वाढ हो यासाठी व 
प रणामी सं थान या सोयीसाठी वाढ हो यासाठी सहा य करणचेी तरतूद आह.े   

मा. व ् यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय-   
१. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२३-२४/०५/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय .३५९ 
२. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८/०१/२०१९ रोजीच ेसभेतील िनणय .०३ 

 तावना- ी साईबाबा सं थान व िशड  नगरपचंायत यांच े संयु  वापरासाठी सं थान िनधीतून 
घनकचरा ि या क प उभारणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०८/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय 

.०३ अ  वय ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े 
“यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान व िशड  नगरपचंायत यांचेसाठी अ यावत 

Biomethanation (Thermophilic Anaerobic Digestion) तं ानावर आधा रत येक  १० TPD 
मतेच ेदोन घनकचरा ि या यिुनटस ्सं थानच ेिनमगाव को हाळे यथेील गट न.ं१८२ या जागेम ये उभारणसेाठी 

िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा यता दे यात आली.  
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तसेच थम १० िटपीडी मते या एक Biomethanation Plant साठी कायादशे दे यात यावा व 
सदर क पाचे यश वीते बाबत खा ी झालेनंतर दसु या १० िटपीडी मते या Biomethanation Plant साठी 
कायारंभ आदशे दे यात यावा, अस ेठरल.े” 

तसेच सदरह क  पास शासन िनणय .सा.स.िव-१०१७/१६३४/ . .१७६/का.१६ 
िद.०३/०१/२०१९ व िद.०७/०२/२०१९ रोजीच ेिनणयानुसार र  कम .४,३५,३५,९४६/- मा  इत  या िकंमतीच े
अदंाजप कास शासक य मा  यता दणेेत आली आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीच ेउपरो  त िनणयानुसार थम मागणी ई-िनिवदा सचूना जािहरात िज  हा  तर, 
रा  य  तर व रा  ीय  तरावरील वृ  तप ात आिण सं  थानच ेसंकेत  थळावर िस  द करणते आली होती. ई-िनिवदा 
मागिवणसेाठी िद.११/०२/२०१९ ते िद.०७/०३/२०१९ इतका कालावधी दणेेत आलेला होता. याकामाची 
िनिवदा पवू बैठक िद.२०/०२/२०१९ रोजी सकाळी ११.००वा. संप  न झाली होती.  यानसुार सामाईक बदलांचा 
संच िद.०५/०३/२०१९ रोजी अपलोडकरणतेआला. तसेच ई-िनिवदा जमा करणसेाठी िद.१४/३/२०१९ पयत 
मदुत वाढिवणते आली होती. सदरह मदुतीत दोन िनिवदाधारकांनी ई-िनिवदा जमा के  या हो  या.  यामळेु याकामी 
ि दतीय मागणी ई-िनिवदा सचुना िस  करणते आली.  

िद.०७/०५/२०१९ रोजीचे िटपणीतील मा  यतेनसूार याकामी ि दतीय मागणी (Second Call) ई-
िनिवदा सचूना जािहरात िज  हा  तर, रा  य  तर व रा  ीय  तरावरील वृ  तप ात आिण सं  थानच ेसंकेत  थळावर 

िस  द करणते आली होती. ई-िनिवदा मागिवणेसाठी िद.१०/०६/२०१९ ते िद.२५/०६/२०१९ इतका कालावधी 
दणेेत आलेला होता. याकामाची िनिवदा पवू बैठक िद.१७/०६/२०१९ रोजी झाली होती.  यानसुार सामाईक 
बदलांचा संच िद.२१/०६/२०१९ रोजी अपलोड करणते आला. तसेच ई-िनिवदा जमा करणसेाठी 
िद.२९/०६/२०१९ पयत मदुत वाढिवणते आली होती. सदरह मदुतीत खालील ितन िनिवदाधारकांनी ई-िनिवदा 
जमा के  या आहते.  

1. SLPP Re-new llp, Bangalore. 
2. MailhemIkos Environment Pvt. Ltd., Pune. 
3. Organic Recycling System Pvt. ltd,  Mumbai. 

ा  त ितनही ई-िनवीदचेे तािं क माही तीचे िलफाफे खरेदी सिमती  या िद.०३/०७/२०१९ रोजी  या 
सभेपढुे (Online) उघडणते आलेव िनवीदाधारक यांनी online जमा केले  या कागदप ांची तपासणी क न      
ई-िनवीदाचंे Technical Bid Comparative Statement तयार करणते आले आह.े  यानसूार िनवीदाधारक 
SLPP Re-new llp, Bangalore ह े तांि क  टयाअपा ठरतआहते. तसेच िनवीदाधारकMailhemIkos 
Environment Pvt. Ltd., Pune यांनी सादर केले  या कागदप ामं  य ेमािगल पाच वषात केले  या कामाचा 
पणु  वाचा दाखला व िबड ग कपसॅीटी संबंधी कागदप ांची पतुता केलेली नाही. तसचे Organic Recycling 
System Pvt. ltd,  Mumbai यांनी िबड ग कपॅसीटी संबंधी कागदप ांची पतुता केलेली नाही.  

सावजनीक बांधकाम िवभागाचे शासन िनणय .सीएटी/२०१७/ . .०८/इमा-२, िद.२७/०९/२०१८ 
मधील मु ा .४.५.२ नसुार िनिवदे  या पा ते / अपा ते िवषयी काही शंका िनमाण झा  यास, “(४) कं ाटदारान े
सादर केले  या तांि क व आिथक िववारणात संिद  धता व टुी आढळत अस  यास  याबाबत  प  टीकरण” 
या माण े बाबीवर कं ाटदारांकडून  प  टीकरण मागिवण े अिनवाय राहील अशी तरतूद आह.े सदरह शासन 
िनणयानुसार िनिवदाधारक MailhemIkos Environment Pvt. Ltd., Pune व Organic Recycling 
System Pvt. ltd,  Mumbai यांना िद.०९/०७/२०१९ रोजीचे प ाने  प  टीकरणव परूक कागदप  े ०५ 
िदवसात सादर करणबेाबत कळिवणते आले होते. 

 यानसूार िनिवदाधारक MailhemIkos Environment Pvt. Ltd., Puneव Organic Recycling 
System Pvt. ltd, Mumbaiयांनी कागदप  सादर केल े आहते. तथापी सदरह कागदप ांमधनू 
िनवीदाधारकयांच ेिबड गकपॅसीटी मधील (B = Value of existing commitments and on-going works 
to be completed during the Period of completion of works for which bids are 
invited.)संबंधीत कागदप ाचंीपतुताझालेली नाही.  यामळेु ी साईबाबा सं थान व िशड  नगरपचंायत यांच े
संयु  वापराकरीता सं थान िनधीतून घनकचरा ि या क प उभारणसेाठी ा  त ितनही ई-िनिवदा तांि क 

 ट्या अपा  ठरत आहेत.  
िवभागाचा अिभ ाय- सावजिनक बांधकाम िवभागा  या शासन िनणय .सीएटी २०१७ . .०८/इमा-

२ िद.२७/०९/२०१८ मधील शत .४.३ नसुार कामाची गुणव  ता व दजा खालावणार नाही याची खा ी क न 
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काही अटी िशथील कर  याबाबत तरतुद आह.े   यानसुार सदरह ई िनिवदे  या िकमान पा ता िनकषातील िबड ग 
कपॅसीटी संबंधीची तरतुद र  क न फेर ई-िनवीदा ि या राबवीता यईेल असे मत आह.े 

 ताव - तरी साईबाबा सं थान व िशड  नगरपचंायत यांच े संयु  वापराकरीता सं थान िनधीतून 
घनकचरा ि या क प उभारणसेाठी ई-िनिवदे  या िकमान पा ता िनकषातील िबड ग कपॅसीटी संबंधीची तरतदू 
र  क न फेर ई-िनवीदा ि या राबिवणसेाठीमा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .४३२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान व िशड  नगरपचंायत यांच ेसंयु  वापरासाठी सं थान िनधीतून 
घनकचरा ि या क प उभारणेकामी ई-िनिवदे या िकमान पा ता िनकषातील िबड ग कॅपेसीटी संबधीची तरतुद 
र  क न फेर ई-िनिवदा ि या राबिव यास मा यता दे यात आली.                     

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 आय या वेळेचा 
िवषय नं.३० ी साईच र  पारायण सोहळा–२०१९ िनिम  ताने उभारावयाचा सपुर   चर प ा मंडप व इतर अनषुंगीक 

 यव  था उभारणसेाठी ा  त झाले  या ई-िनिवदतेील िन  नतम दराचे ठेकेदार वायनंुदन मंडप अॅ  ड डेकोरेटस, 
नेवासा यांना कायादशे दणेकेामी िनणय होणबेाबत. 

ताव-   
१) कामाचे नाव ी साईच र  पारायण सोहळा – २०१९ िनिम  ताने उभारावयाचा 

सपुर   चर प ा मडंप व इतर अनषुगंीक  यव  था करणेबाबत. 
२) शासिकय मा  यता मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िन. .३५३. 
३) अदंाजप क य र  कम .१६,९८,९४०/-. 
४)  तािवत कामाबाबत मािहती ी साईच र  पारायण सोहळा – २०१९ िनिम  ताने उभारावयाचा 

सपुर   चर प ा मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था करणकेामी 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०७/२०१९ रोजी  या सभतेील िनणय 

.३५३ अ  वय,े याकामी यणेा-या अनषुगंीक खचास मा  यता दणेेत आली 
आह.े  यानसुार याकामी वतमानप ात व सं  थानच े सकेंत  थळावर ई-
िनिवदा सचुना िस  द करणते यऊेन ई-िनिवदा मागिवणेत आ  या हो  या. 
याकामात मंडप – ४४,८०० चौ.फूट, टेज - १८०० चौ.फूट, कारपेट – 
४४८०० चौ.फूट, बॉ  स टाईप कमाण - ०३ नग, बॅरीकेड ग - १२०० 
र.फूट,  वागत क  - ०१ नग, ीन म - ०४नग, साउंड िस  टीम, िव तू 
 यव  था, इ. कामाचंा समावेश आह.े                                    

५) िनिवदा तपशील  िद.१७/०७/२०१९ रोजी वतमानप ात व सं  थानचे सकेंत  थळावर ई-
िनिवदा सचुना िस  द करणेत आली होती. िद.२३/०७/२०१९ पयत 
अिंतम मदुतीत ०४ ठेकदार यांनी ई-िनिवदा सादर केले  या आहते.  

६) िनिवदा कालावधी िद.१७/०७/२०१९ ते िद.२३/०७/२०१९. 
७) तांि क िलफाफा उघडणचेी िदनांक व वेळ िद.२४/०७/२०१९ सकाळी ११.३० वाजता. 
८) िनिवदा ि येत भाग घणेा-या ठेकेदारांची 

सं  या 
०४ ठेकेदार. 
१. मेहे  ेडेकोरेटस, अहमदनगर. 
२. जाधव मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद. 
३. वायनंुदन मंडप डेकोरेटस, नवेासा. 
४. काळे अॅ  ड स  स, पणु.े 

९) तांि क िनिवदते पा  ठेकेदाराचंी सं  या ०४ ठेकेदार. 
१. मेहे  ेडेकोरेटस, अहमदनगर. 
२. जाधव मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद. 
३. वायनंुदन मंडप डेकोरेटस, नवेासा. 
४. काळे अॅ  ड स  स, पणु.े 

१०) सव िनिवदाधारकांनी संकेत  थळावर 
कागदप  जमा केल ेआहते काय ? 

होय. 

११) सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत र  कम होय. 
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(ईएमडी) जमा केली आहते काय ? 
१२) िनिवदचेी अदंाजप क य र  कम .१६,९८,९४०/-. 
१३) तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक दकेाराचा तपिशलः 

अ.न.ं ठेकेदाराचे नावं िनिवदा र  कम ( .) शेरा 
१. वायनंुदन मंडप डेकोरेटस, नेवासा. १३,५८,८००/- िन  नतम 
२. जाधव मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद. १६,२५,२००/- --- 
३. मेहे  ेडेकोरेटस, अहमदनगर. २१,९५,०००/- --- 
४ काळे अॅ  ड स  स, पणु.े २२,६७,५००/- ---  

१४) िन  नतम िनिवदाधारकाचा तपिशल: 

अ) ठेकेदाराचे नावं वायनंुदन मंडप डेकोरेटस, नेवासा. 
ब) िनिवदा र  कम . १३,५८,८००/- 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी / अिधक २०.०२ % कमी. 
१५) ी साईबाबा सं थान िव त यव था, 

िशड  अिधिनयम-२००४ मधील 
तरतूदीनसुार िनिवदा ि वकारणचे े
अिधकार 

मा.  यव  थापन सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड .  

 

 
तरी वर नमदू तपिशलानूसार ी साईच र  पारायण सोहळा – २०१९ िनिम  तान े उभारावयाचा 

काय माकरीता सपुर   चर मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था उभारणसेाठी पा  िनिवंदापैक  िन  नतम दराच े
ठेकेदार वायनंुदन मंडप डेकोरेटस, नेवासा यांची र  कम .१३,५८,८००/- मा ची िनिवदा िन  नतम असनू  यांनी 
सादर केललेा जीएसटी मांक – 27AMXPA4024H1Z1 हा जीएसटी पोटलवर (Active) िदसनू यते नाही.  

तरी िन  नतम दराच े ठेकेदार वायनंुदन मंडप डेकोरेटस, नेवासा यांना ी साईच र  पारायण सोहळा – 
२०१९ िनिम  तान े उभारावयाचा काय माकरीता सपुर   चर मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था उभारणसेाठी 
कायादशे देणबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .४३३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईच र  पारायण सोहळा–२०१९ िनिम  ताने उभारावयाचा सपुर   चर प ा मंडप 
व इतर अनषुंगीक  यव  था उभारणेसाठी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक 
वायनंुदन मंडप डेकोरेटस, नेवासा यांचे र कम .१३,५८,८००/-मा  िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना 
कायादशे दे यास व बील आदायगीबाबत िनयमानुसार कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.                   

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

आजच े यव थापन सिमती सभेम य ेमा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळी खालील माण ेिनणय घे यात आले. 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.३१, िनणय .४३४ सं थानच े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालय येथे पेशंटच े नातेवाईकांना थांब यासाठी 

ता परु या व पाच ेशेड उभारणसे व याकामी येणा या अनषुंगीक खचास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.३२, िनणय .४३५  सं थानच े साईिनवास अितथीगहृ िनवास थानातील सोई-सिुवधा समुार दजा या असुन 

चांग या कार या सोई-सिुवधा उपल ध क न देणेबाबत यावेळी सचुना कर यात आ या. तसेच 
याकामी आव यकता अस यास सिव तर ताव यव थापन सिमतीच े सभेसमोर सादर कर यात 
यावा, असे ठरले.                                                                        

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय नं.३३, िनणय .४३६  साईभ ांना काही सचुना करावया या अस यास यासाठी मंिदर प रसराम य े िविवध 

िठकाणी सचुना बॉ स बसिव यात यावेत. तसेच सं थानचा WhatsApp  नंबर दे यात यावा, असे 
ठरले.                                                      

 (कायवाही- बांधकाम िवभाग/मािहती तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.३४, िनणय .४३७  िववेकानंद हॉि पटल,लातरु यांना िशड  येथे िशबीर घणेेसाठी सादालयाच े वरील हॉल 

िवनामु य उपल ध क न दे यात यावा, तसेच २०० य ची राह याची व जेवणाची यव था 
सं थानमाफत िवनामु य कर यात यावी, असे ठरले.   

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/ सादालय िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.३५, िनणय .४३८  ी साईबाबा महािव ालयाकडील स लागार डॉ.अ ण कंुभारे यांना िद.०३.०९.२०१९ 

पासनू पढु ेसहा मिहने कालावधीसाठी पवु याच अटी शत वर मदुतवाढ दे यात यावी, असे ठरले.   
(कायवाही- सामा य शासन/ ी साईबाबा महािव ालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय .३८३ ते ४३८ सवानमुते घे  यात आल.े 

यानंतर दपुारी.०१.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
                                               
 
 
                                                                वा रीत/-                                  वा रीत/- 
                       (दी.म.मगुळीकर,भा. .स)े                   (सरेुश हावरे) 
                                                 मु य कायकारी अिधकारी             अ य  
                                                           ी   साईबाबा   सं थान िव त यव था,  िशड . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 


