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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .०४/२०१९                                                                                   िदनांक ०६.०६.२०१९  
थळ- साईिनवास अितथीगहृ, िशड                                                                         वेळ- दपुारी १२.०० वाजता 

ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा गु वार िद.०६.०६.२०१९ रोजी िशड  येथील सं  थानच े
साईिनवास अितथीगहृाम  य ेदपुारी १२.०० वाजता आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/६७१/२०१९, 
िद.२९.०५.२०१९ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणते आललेे होते. यानुसार गु वार िद.०६.०६.२०१९ दपुारी १२.०० वाजता 
सं थानच ेिशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम य ेमा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे याचंे 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. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद य ०४ मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या 
  

मा. ी.दी.म.मगुळीकर,भा. .स.े  
                     मु य कायकारी अिधकारी 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.    
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, सिमती सद य मा.डॉ.राज  राजाबाली िसंह 

यांनी दरु वनी दारे कळिवल ेहोते, तसेच सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे यांनी िद.०६.०६.२०१९ रोजीच ेप ा वय े
त येत बरी नस यान ेउपि थत राह शकत नाही, असे कळिवल ेहोते, याची सिमतीन ेन द घेऊन यांना अनपुि थत राह याची अनमुती 
िदली. 

सभेस आव यक गणपतु  नस यामळेु िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै, २०१७ रोजीच ेअिधिनयम दु तीतील 
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनसुार तीस िमनीटाकरीता सभेच ेकामकाज तहकुब करणते येऊन, यानतंर दपुारी १२.३० 
वाजता सभेच ेकामकाज सु  कर यात आले. 

यानंतर मा.अ य  महोदय यांनी िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िदनांक २६.०२.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करण.े 
िनणय .१७३ िदनांक २६.०२.२०१९ 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 .१३१- यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरात साईभ ाचं े सोयीसाठी पाद ाण े
गहृ, लोक म,मोबाईल कॅमरेा लोक म, साद नॉ हे टी, दधु व दु धज य पदाथ, थंडपेय िव , जनरल टोअर 
इ यादी यवसायासाठी ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना वापरास िदले या 
िविवध १२ िठकाणच े जागा/गाळे वापरास मदुतवाढ दे यात येऊ नय,े याऐवजी सदर १२ िठकाणच े
जागा/गाळयाम य े तावात नमदु केलेल े यवसाय चालिव यासाठी वयंसवेी सं थाना पाचारण कर यात याव,े 
असे ठरल.े                                                                                           

   (कायवाही- मालम ा िवभाग) 
 

याऐवजी खालील माणे वाच यात याव.े 
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक चे उपरो  त तावातील प रिश  ट "अ" म  य े नमदू 

केले  या १२ िठकाण  या जागा/ गाळा  यासमोर दशिवले  या योजनासाठी मागील वष  या भाडेदरात १०% 
वाढ क न व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न िद.१६/०४/२०१९ ते िद.१५/०३/२०२० या ११ 
मिह  यांचे कालावधीसाठी  या  वापरास मदुतवाढ दे यास व  या माण ेभाडे करारनामा नोटराईज क न घे यास 
मा यता दे यात आली.                                                        

(कायवाही- मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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२)  िनणय .१३२-  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील एकुण 267 नग मशी सच े
आिण ी साईनाथ णालयामधील एकुण 89 नग मिश सचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट कर यास व यासाठी 
येणा या ी साईबाबा हॉि पटलकरीता र कम .१,०८,०८,४८१/-मा  व ी साईनाथ  णालयाकरीता र कम 

.२९,०७,१४०/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.                          (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)    
                                                                               

याऐवजी खालील माणे वाच यात याव.े 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील एकुण 267 नग मशी सचे आिण ी साईनाथ 

णालयामधील एकुण 89 नग मिश सचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट कर यास व यासाठी यणेा या ी साईबाबा 
हॉि पटल करीता र कम .१,०८,०८,४८१/-मा  व ी साईनाथ  णालयाकरीता र कम .२८,२५,०४०/-मा चे 
खचास मा यता दे यात आली.                                                                 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३)  िनणय .१०८- यावर सिव तर चचा होऊन, िद.३१/०५/२०१४ ते िद.३१/१२/२०१८ अखेर 
सेवािनवृ  त झाले या  १६२  कमचा-यांना स  कारावेळी भटे दणेते आले  या व  तुवर झाले या खचाची र कम 
.१,४२,२३६/-मा ची न द घे यात येऊन यास मा यता दे यात आली.  

ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव-२०१८ करीता शासनाकडून ितिनयु वर सं थानम ये काम 
करणा या अिधका यांना सं थानच ेसेवािनवृ  कमचा यां माण ेचांदीचा िश  का/नाण े(२० ॅम वजनाचा), ची 
मतु , ी साईस  च र , ी साईराम ि ंटेड शॉल इ. भेट  हणनू दे यास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात 
आली.तसेच यापढुे ितवष  सवेािनवृ  त होणा-या कमचा-यांनाही यांनी केलेली ी साईबाबांची सेवा 
कायम  व पी   मरणात राहावी याकरीता स  कार काय मा  या वळेी  यांनाही चांदीचा िश  का/नाण े (२० ॅम 
वजनाचा), ची मतु , ी साईस  च र , ी साईराम ि टेंड शॉल इ. भटे  हणनू दे यास व याकामी येणा-या 
खचास अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 
याऐवजी खालील माणे वाच यात याव.े 
यावर सिव तर चचा होऊन, िद.३१/०५/२०१४ ते िद.३१/१२/२०१८ अखेर सवेािनवृ  त झाले या  १६२  

कमचा-यांना स  कारावेळी भेट दणेेत आले  या व  तवुर झाले या खचाची र कम .१,४२,२३६/-मा ची न द घे यात 
येऊन यास मा यता दे यात आली.  

सन-२०१८ पासनु शासनाकडून ितिनयु वर सं थानम ये काम करणा या अिधका यांना सं थानच े
सेवािनवृ  कमचा यां माणे चांदीचा िश  का/नाणे (२० मॅ वजनाचा), ची मतु , ी साईस  च र , ी साईराम 
ि टेंड शॉल इ. भेट  हणून दे यास व याकामी यणेा या खचास मा यता दे यात आली. तसेच यापुढे ितवष  
सेवािनवृ  त होणा-या कमचा-यांनाही यांनी केलेली ी साईबाबांची सेवा कायम  व पी   मरणात राहावी याकरीता 
स  कार काय मा  या वेळी  यांनाही चांदीचा िश  का/नाणे (२० मॅ वजनाचा), ची मतु , ी साईस  च र ,          

ी साईराम ि टेंड शॉल इ. भेट  हणनू दे यास व याकामी यणेा-या खचास अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
४)  िनणय .१५८- मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ-औरंगाबाद येथे सं थान िव द सु  असले या 
केससे च े कामकाज पाहणसेाठी िसनीअर कौ सील पी.एम.शहा यांची िनयु  कर यात यावी तसेच याकामी 
यांना आदा करावयाची फ  ठरिव याच े अिधकार सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर यांना दे यात याव,े असे 

ठरल.े 
 मा.उ च यायालयाच े औरंगाबाद खंडपीठाम य े सं थानच े िव द चाल ू असले या केसेस संदभात 

आढावा घे यासाठी सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर यांना आव यकतेनसुार मुंबई ते औरंगाबाद जाण-ेयेणे असा 
िवमान वास व िनवास यव था अनु ेय कर यास मा यता दे यात आली. 

तसेच सं थान िवषयक सु  असले या सव कोट केसेस बाबतचा िवषय मा. थािनक उपसिमती सभेम य े
घे यात येऊन सबंधीत वक लांना चचसाठी बोलिव यात याव,े तसेच येक केसची मािहती वेळोवेळी 
मा.सद यांना दे यात यावी, असे ठरल.े                                                               

(कायवाही- िवधी िवभाग)  
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याऐवजी खालील माणे वाच यात याव.े 
 मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ-औरंगाबाद येथ ेसं थान िव द सु  असले या केसेस च ेकामकाज 
पाहणसेाठी िसनीअर कौ सील पी.एम.शहा यांची िनयु  कर यात यावी तसेच याकामी यांना आदा करावयाची 
फ  ठरिव याच ेअिधकार सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर यांना दे यात याव,े असे ठरले. 

 मा.उ च यायालयाच े औरंगाबाद खंडपीठाम य े सं थानच े िव द चाल ू असले या केसेस संदभात 
आढावा घे यासाठी सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर यांना आव यकतेनसुार यांनी नमदु केलेले वक ल यांचेसह 
मुंबई ते औरंगाबाद जाणे-येण ेअसा िवमान वास व िनवास यव था अनु ेय कर यास मा यता दे यात आली. 

तसेच सं थान िवषयक सु  असले या सव कोट केसेस बाबतचा िवषय मा. थािनक उपसिमती सभेम य े
घे यात येऊन संबधीत वक लांना चचसाठी बोलिव यात यावे, तसेच येक केसची मािहती वेळोवेळी 
मा.सद यांना दे यात यावी, असे ठरले.                                                             (कायवाही- िवधी िवभाग)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
५)  िनणय .१६३-  मौजे िशड  येथील मोफत स ह नं.१ (ि कोण) मधील १०१ दकुानदार ह े आजच े
यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर उपि थत होते. यांनी सभेस अशी िवनंती केली क , दशन रांगे या    ल-ेआऊट 

म य ेदि ण-पवु कोप याम य े१२७५ चौ.मी.ॲमेिनटी पेस दशिवलेले असनू याम य ेइले ीकल सब टेशन व 
जनरेटर म दशिवलेले आह.े सदर सब टेशन व जनरेटर म भखूंडाच ेउ र ह ीलगत स याच ेबायोमे ीक पास 
काऊंटरच ेसमोर बांध यात याव,े यासाठी ॲमेिनटी पेस या िठकाणी दशिवणते यावी. तसेच यासाठी ओपन 
पेस स याच े सलुभ शौचालय व साईिनवास अितथीगहृ यांच ेमधील मोकळया जागेत व स याच े बायोमे ीक 

पास काऊंटरच े जागेवर अशा दोन िठकाणी दशिव यात यावे, तसेच स याच े मंजरू रेखांकनाम य े दशिव यात 
आले या ॲमेिनटी पेसची जागा तसेच यालग या स ह नं.३/२ मधील सं थानला भसंूपादनान ेिमळालेली २०० 
चौ.मी. जागेसह िव थापीत १०१ दकुानदारांसाठी दकुानगाळे बांधकामासाठी उपल ध क न दे यात यावी. 
 यावर सिव तर चचा कर यात आली, मौजे िशड  येथील मोफत स ह नं.१ (ि कोण) मधील १०१ 
दकुानदारांच ेपनुवसन कर यास त वत: मा यता दे यात आली.  याबाबत िद.२२.०२.२०१६ रोजी मा.सव चच् 
यायालयान े मौजे िशड  येथील मोफत स ह न.ं१ (ि कोण) बाबत िदले या आदशेाच े सिमती सद य मा.ॲङ  

मोहन जयकर  यांनी तातडीन ेअवलोकन कराव ेव सदर आदेशाबाबत ॲटन  जनरल तसेच िवधी व याय िवभाग 
यांच ेमागदशन याव,े तसेच एफ.एस.आय.बाबत नगररचना िवभाग यांच ेअिभ य घेऊन यानंतर तुत करणी 
सिव तर ताव  मा. यव थापन सिमतीच ेपढुील सभेसमोर सादर करावा, अस ेठरल.े 

(कायवाही- िवधी िवभाग/ मालम ा िवभाग/ बांधकाम िवभाग) 
याऐवजी खालील माणे वाच यात याव.े 

   मौज ेिशड  येथील मोफत स ह नं.१ (ि कोण) मधील १०१ दकुानदार हे आजच े यव थापन सिमतीच े
सभेसमोर उपि थत होते. यांनी सभेस अशी िवनंती केली क , दशन रांगे या    ले-आऊट म य े दि ण-पवु 
कोप याम य े १२७५ चौ.मी.ॲमेिनटी पेस दशिवलेले असून याम य े इले ीकल सब टेशन व जनरेटर म 
दशिवलेले आह.े सदर सब टेशन व जनरेटर म भखूंडाच े उ र ह ीलगत स याच े बायोमे ीक पास काऊंटरचे 
समोर बांध यात यावे, यासाठी ॲमेिनटी पेस या िठकाणी दशिवणते यावी. तसेच यासाठी ओपन पेस 
स याच े सलुभ शौचालय व साईिनवास अितथीगहृ यांच े मधील मोकळया जागते व स याच े बायोमे ीक पास 
काऊंटरच ेजागेवर अशा दोन िठकाणी दशिव यात यावे, तसेच स याच ेमंजरू रेखांकनाम य ेदशिव यात आले या 
ॲमेिनटी पेसची जागा तसेच यालग या स ह नं.३/२ मधील सं थानला भसंूपादनाने िमळालेली २०० चौ.मी. 
जागेसह िव थापीत १०१ दकुानदारांसाठी दकुानगाळे बांधकामासाठी उपल ध क न दे यात यावी. 
 यावर सिव तर चचा कर यात आली, मौजे िशड  येथील मोफत स ह नं.१ (ि कोण) मधील १०१ 
दकुानदारांच ेपनुवसन कर यास त वत: मा यता दे यात आली. याबाबत मा.उ च यायालयातील रट िपटीशन 

.११९४९/२०१७ म य े िद. १३.१०.२०१७ रोजी पा रत केले या तसेच मा.सव च यायालयाने SPL 
No.28596/2017 म य ेिद.२५.०७.२०१८ रोजी िदले या आदेशाच ेअिधन राहन  ३३ वषा या  करारावर जागा 
दणेेसाठी िवधी व याय िवभाग यांच ेमा यतेसाठी  तातडीन े ताव पाठिव यात यावा,असे ठरले. 

 (कायवाही- िवधी िवभाग/ मालम ा िवभाग/ बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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६)  िनणय .१६८-  ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  अिधिनयम-२००४ मधील  कलम 
२२(२) म य े“ यव थापन िनधीत, िश लक र कम उपल ध अस यास, ती िवचारात घेऊन िव त यव थे या 
लगतपुव  वषातील अदंाजे थलू वािषक उ प ना या दहा ट यांपे ा अिधक नसेल इतक , सिमतीकडून िनि त 
कर यात येईल एवढी र कम, रा य शासना या मा यतेन े दरवष  या िनधीम य े जमा कर यात येईल. रा य 
शासनास, आव यक वाटल े तर, कोण याही वषात िव त यव था िनधीतून कोण याही अित र  र कमा या 
िनधीत जमा कर याब ल कोण याही वेळी, िनदेश देता येईल.” अशी तरतुद आह.े 
 यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान अिधिनयम २००४ पासनू अमंलात आलेला आह.े यानंतर 
सं थानम य ेकं ाटी प दतीन ेसेवेत असलेल े१०५२  कमचारी माह े िडसबर-२००६ म य ेसं थान सवेेत कायम 
कर यात आल े आह.े शासनान े सन २००९ म य े  २९०८ व वेळोवेळी १२  अशी एकुण २९२०  कायम 
कमचा यांचा सधुारीत आकृतीबंध मंजरू केलेला आह.े सं थानमधील हॉि पटल, शै िणक संकुल, सादालय, 
भ िनवास ह ेउप म धमदाय व लोकक याणकारी आहते. यातुन सं थानला अ य प उ प न िमळते. मा  या 
िठकाणी कामगाराचं े वेतनावर मा  िनयमीत खच होत असतो. तसचे ७ या वेतन आयोगा या िशफारशीची 
अमंलबजावणी १ जानेवारी,२०१६ पासनू करावयाची अस यान े यव थापन िनधीतून मोठया माणावर खच 
होणार आह.ेभिव यातही सदरचा खच दहा ट के मयादपेे ा जा त होणार आह.े यामळेु सदर खचाची मयादा दहा 
ट के ऐवजी वीस ट के करणबेाबत अिधिनयमात तशी दु ती करणबेाबतचा ताव शासनाकडे पाठिव यात 
यावा, असे ठरल.े 

याऐवजी खालील माणे वाच यात याव.े 
 ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  अिधिनयम-२००४ मधील  कलम २२(२) म य े             
“ यव थापन िनधीत, िश लक र कम उपल ध अस यास, ती िवचारात घऊेन िव त यव थे या लगतपवु  
वषातील अदंाज े थलू वािषक उ प ना या दहा ट यांपे ा अिधक नसेल इतक , सिमतीकडून िनि त कर यात 
येईल एवढी र कम, रा य शासना या मा यतेने दरवष  या िनधीम य े जमा कर यात येईल. रा य शासनास, 
आव यक वाटले तर, कोण याही वषात िव त यव था िनधीतून कोण याही अित र  र कमा या िनधीत जमा 
कर याब ल कोण याही वेळी, िनदशे दतेा येईल.” अशी तरतदु आह.े 
 यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान अिधिनयम २००४ पासनू अमंलात आलेला आह.े यानंतर 
सं थानम य ेकं ाटी प दतीन ेसेवेत असलेले १०५२  कमचारी माह े िडसबर-२००६ म य ेसं थान सेवेत कायम 
कर यात आले आह.े शासनान े सन २००९ म य े  २९०८ व वेळोवेळी १२  अशी एकुण २९२०  कायम 
कमचा यांचा सुधारीत आकृतीबंध मंजरू केलेला आह.े सं थानमधील हॉि पटल, शै िणक संकुल, सादालय, 
भ िनवास ह ेउप म धमदाय व लोकक याणकारी आहते. यातनु सं थानला अ य प उ प न िमळते. मा  या 
िठकाणी कामगारांच े वेतनावर मा  िनयमीत खच होत असतो. तसेच ७ या वेतन आयोगा या िशफारशीची 
अमंलबजावणी १ जानेवारी,२०१६ पासनू करावयाची अस यान े यव थापन िनधीतून मोठया माणावर खच 
होणार आहे.भिव यातही सदरचा खच दहा ट के मयादपेे ा जा त होणार आहे. यामळेु सदर खचाची मयादा दहा 
ट के ऐवजी तीस ट के करणबेाबत अिधिनयमात तशी दु ती करणबेाबतचा ताव शासनाकडे पाठिव यात 
यावा, असे ठरले.                                                           

(कायवाही-लेखाशाखा / सामा य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०२ िदनांक ०४.०३.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करण.े 
िनणय .१७४ िदनांक २६.०२.२०१९ 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 
िनणयांना पु  टी दे  यात आली.  

१ साईटेक क प-२ अतंगत स हर व सॉ टवेअर तसेच ॲपल मॅकबकु खरेदी करणकेामी राबिवणते आले या     
ई-िनिवदा ि येअंतगत िन नतम दरधारक िनिवदाकार यांचेशी चचा होऊन परुवठा आदशे देणसे मा यता 
िमळणेबाबत. 

“साईटेक क  प-२” अतंगत काय णाली काया  वीत करणसेाठी स  हर व सॉ टवेअर तसेच अनषंुिगक 
कायवाहीकरीता ॲपल मॅकबकु खरेदी करण े कामी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली 
होती.  
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०१ 
खरेदी करावयाचे सािह  य/ 
व  तूचा तपिशल. 

“साईटेक क  प-२” अतंगत काय णाली काया  वीत करणसेाठी स  हर व 
सॉ टवेअर तसचे अनषंुिगक कायवाहीकरीता ॲपल मॅकबकु खरेदी करण.े 

०२ मागणी 

 

S. 
N. 

Description of work/Item Qty 

01 
Blade Server   Technical specification as per tender 
document Annexure B [A]  

06 

02 
Blade Server   Technical specification as per tender 
document Annexure B [B]  

04 

03 
Blade Server   Technical specification as per tender 
document Annexure B [C] 

01 

04 
Blade Chassis   Technical specification as per tender 
document Annexure B [D] 

01 

05 
SAN storage Technical specification as per tender 
document Annexure B [E] 

 

06 
SAN Switches Technical specification as per tender 
document Annexure B [F] 

02 

07 
SAN Farm switches Technical specification as per 
tender document Annexure B [G] 

02 

08 
Server Rack Technical specification as per tender 
document Annexure B [I] 

02 

09 
Software Software details as per tender document 
Annexure B [H] Srno 1 to 4 

01 

10 
Apple MacBook Pro Technical specification as per 
tender document Annexure B [J] 

03 

11 
Design Software for Apple Mac Bookpro  Software 
details as per tender document Annexure B [K] Sr.no 
1 to 4  

01 

 

०३ ई-िनिवदा िस ी िद.१४.०१.२०१९ ते िद.१६.०२.२०१९ 

०४ 
वृ  तप ा  या अिधसचुने  या 
 यित र  त चौकशी कशी 

पाठिवली जाते ? 

www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट (sai.org.in) व 
परुवठाधारकांना ई-मेल ारे. 

०५ 
तर तस,े कोणाला  
पाठिवल े? 

२० परुवठाधारकांना ई-मेल ारे कळिवल ेआह.े  

०६ 
िनिवदा सु  झालचेी िदनाकं व 
वेळ 

िद.१४.०१.२०१९ सकाळी १०:०० वा. 
तांि क िनिवदा- िद.२२.०२.२०१९ 
 यावसायीक िनिवदा- िद.०१.०३.२०१९ 

०७ ा  त िनिवदाकाराचंी सं  या ०४ (चार) 
०८ पा  िनिवदाकाराचंी सं  या ०४ (चार) 

०९ 
सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली 
आहते का ? 

लागू नाही. 

१० 
सव िनिवदाकारांनी बयाणा 
र  कम अदा केली आह ेका ? 

सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम भरललेी आह.े  

११ जर नमनेु िदल ेनाही, तर का? लागू नाही.  
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

अ.नं. िनिवदाकाराचे नाव सादर केललेे दर ( ती नग .) ि थती 
मु ा .२ मागणी म य ेनमदु अ.नं.०१ ते ०६, ०८ व ०९ यासाठी दऊे केलेल ेएक ीत दर. 
01 M/s Allied Digital Services Ltd. 2,75,89,699 L3 
02 M/s Cybernet it Pvt. Ltd., Pune 2,39,12,994 L1 
03 M/s Wysetek Systems Technologis 2,64,14,540 L2 
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मु ा .२ मागणी म य ेनमदु अ.नं.०७ यासाठी दऊे केलेल ेदर. 
01 M/s Allied Digital Services Ltd. 74,10,573 L3 
02 M/s Gowra Bits & Bytes Pvt Ltd 69,80,000 L2 
03 M/s Wysetek Systems Technologis 48,76,418 L1 
मु ा .२ मागणी म य ेनमदु अ.नं.१० व ११ यासाठी दऊे केलेल ेएक ीत दर. 
01 M/s Allied Digital Services Ltd. 14,13,974 L2 
02 M/s Wysetek Systems Technologis 11,77,617 L1 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर - िनरंक  
१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -  िनरंक 
१५ स  याची िश  लक िनरंक 
१६ मागील खरेदी दर िनरंक 
१७ मागील परुवठादार िनरंक  

१८ 
स  याचे िन  न  तम 
िनिवदाकाराने सादर 
केलेले दर 

Sr. No. Specification of Material Amount 

01 
मु ा .२ मागणी म य ेनमदु अ.नं.०१ ते ०६, ०८ 
व ०९ यासाठी दऊे केलेल ेएक ीत दर. 

2,39,12,994 

02 
मु ा .२ मागणी म य ेनमदु अ.नं.०७ यासाठी दऊे 
केलेल ेदर. 

48,76,418 

03 
मु ा .२ मागणी म य े नमदु अ.नं.१० व ११ 
यासाठी दऊे केललेे एक ीत दर. 

11,77,617 
 

१९ 
स  याचे िन  न  तम  
िनिवदाकाराचे नाव 

Sr. No. Name of Bidder Specification of Material 

01 
M/s Cybernet it 
Pvt. Ltd., Pune 

मु ा .२ मागणी म य े नमदु अ.नं.०१ ते ०६, 
०८ व ०९ यासाठी दऊे केलेल ेएक ीत दर. 

02 
M/s Wysetek 
Systems 
Technologis 

मु ा .२ मागणी म य े नमदु अ.नं.०७ यासाठी 
दऊे केलेल ेदर. 

03 
मु ा .२ मागणी म य े नमदु अ.न.ं१० व ११ 
यासाठी दऊे केललेे एक ीत दर. 

 

२० 

सदर खरेदीचा  ताव 
खरेदी सिमती समोर 
सादर करणेत आला 
आह ेका ? 

होय 

२१ 

सदर खरेदीचा क  प 
खरेदी सिमतीसमोर 
सादर करणेत आ यास 
उपि थतांची नावे  

मा.उपिज  हािधकारी सो., मा.मु  यलेखािधकारी तथा मा.उप मु य कायकारी अिधकारी 
सो., मा. शासक य अिधकारी सो., .िवभाग मुख, आयटी िवभाग.  

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर यांचे तपशील अंदाजे र  कम पय े---- ितसेट माकट रेट पय े---- 

२३ 
मागील खरेदी                 स  याचे ा  त दर                  फरक                 % ने कमी/जा  त 
.--------------             .----------------------        .-----------     .----------------- 

िनरंक 
२४. संि  त िटप:- “साईटेक क  प-२” अतंगत काय णाली काया  वीत करणसेाठी स  हर व 

सॉ टवेअर तसेच अनषंुिगक कायवाहीकरीता ॲपल मॅकबकु खरेदी करणकेामी िस  करणते आले या ई-
िनिवदमे य ेअ.नं.०१ ते ०९ व अ.नं.१० व ११ या सािह यांसाठी एक ीत िन त म दरधारकांचा िवचार करणते 
येईल, अस ेनमदु करणते आललेे होते. तसेच ई-िनिवदा ि येअतंगत िस  करणते आले या शु ीप काम य े
अ.नं.०७ साठी वतं  िन न म दरधारकाचा िवचार करणते येईल, असे नमदु करणते आललेे होते. सबब, ा  
झाले या दरांमधील अ.नं.०१ ते ०६ व ०८ ते ०९ यासाठी एक ीत व अ.नं.०७ तसेच अ.न.ं१० + ११ यासाठी 
वतं  िन त म दरांचा िवचार करावा लागणार आह.े यानसुार ई-िनिवदा ि यअेतंगत ा  त झाले  या दराम  य े

मु ा .१२,१८ व १९ म  य ेनमदु केले माण ेमु ा .०२ मधील अ.न.ं०१ ते ०६, ०८ व ०९ या सािह यांसाठी 
M/s Cybernet it Pvt. Ltd., Pune यांनी दऊे केले या दरा माण े येणारी एक ीत र कम पये  
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२,३९,१२,९९४/- ह ेिन न म आहते. व अ.न.ं०७ या सािह यांसाठी M/s Wysetek Systems Technologis 
यांनी देऊ केलेल ेदर र कम पये ४८,७६,४१८/- ह े िन न म आहते. तसेच अ.नं.१० व ११ या सािह यांसाठी 
M/s Wysetek Systems Technologis यांनी दऊे केले या दरा माण े येणारी एक ीत र कम पय े
११,७७,६१७/- ह ेिन त म आहते.    

उपरो माण े ई-िनिवदा ि येअतंगत ा  त झाललेे िन न म दर व इकडील िवभागाच े िद.०८ 
जानेवारी,२०१९ रोजीचे याकामी मंजरु िटपणीतील अदंाजीत दर यांचा तलुना मक तपिशल पढुील माण ेआह.े  

 तपिशल अंदाज ेर कम िन न म र कम फरक फरक % 
अ.नं.०१ त े०६ + ८ + ९ २,२०,६८,००० २,३९,१२,९९४ १८,४४,९९४ ८.३६ 
अ.नं. ७ २०,००,००० ४८,७६,४१८ २८,७६,४१८ १४३.८२ 
अ.नं.१० + ११ १३,९९,८१५ ११,७७,६१७ -२,२२,१९८ -१५.८७ 

एकूण पये २,५४,६७,८१५ २,९९,६७,०२९ ४४,९९,२१४ १७.६७  
उपरो  नमदु केले माण ेमु ा .०२ मधील अ.नं.०१ त े०६, ०८ व ०९ या सािह यांसाठी िन न म 

दरधारक िनिवदाकार M/s Cybernet it Pvt. Ltd., Pune यांना, व अ.न.ं०७ तसेच अ.नं.१० व ११ या 
सािह यांसाठी िन न म दरधारक िनिवदाकार M/s Wysetek Systems Technologis यांचेबरोबर चचा होऊन 
याकामी यांना परुवठा आदशे दणेेबाबत िनणयाथ सदरचा ताव मा. थािनक उपसिमतीच े सभेसमोर सिवनय 
सादर. 

उपरो  तावातील अ.नं.७ San Farm Switches  या सािह यासाठी तावात अंदाजीत एकुण 
र कम .२०,००,०००/- इतक  नमदु केलेली आह.े परंत ु सदर सािह यासाठी िन नतम दर एकुण र कम 
४८,७६,४१८/- आलेले आह.े मे.टीसीएस यांच े तं  आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते, 
उपसिमतीने यांचेशी ई-िनिवदेतील वाढीव दराबाबत चचा केली असता यांनी खालील माण े प ीकरण िदले. 

सदर सािह यांची अदंाजीत र कम ठरिवतांना या सािह यासाठी एक वष दु ती दखेभाल (support) 
कालावधीत गहृीत धर यात आला होता. परंत ुई-िनिवदमे य ेपाच वष दु ती दखेभाल (support) कालावधीची 
मागणी कर यात आलेली आह.े सदर सािह यांच े दर ह े डॉलर या दरावर आधारीत असुन डॉलर या दराम य े
झाले या वाढीमळेु सदर रकममे य े वाढ झालेली आहे. याचबरोबर performance improvement च े ीन े
सदर सािह य ह े उ च तांि क मतेच े मागिव यात आलेले आहे. नमदु तांि क तपिशलाच े अनषुंगाने सदर 
सािह याचा दर हा स ि थतीतील माकटमधील आह.े सदर सािह यािशवाय अ.नं.१ ते ६ व अ.नं.८ व ९  हे 
सािह य काया वीत करण े श य होणार नस यान े सदर सािह य खरेदी करणे अ याव यक अस याच े यांनी 
सांगीतले. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक M/s Cybernet it 
Pvt. Ltd., Pune व M/s Wysetek Systems Technologis ह े आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर 
चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता M/s Cybernet it Pvt. 
Ltd.,Pune यांनी ई-िनिवदतेील नमदु दर र कम .२,३९,१२,९९४/- ऐवजी र कम .२,३२,००,०००/-मा  दर 
दऊे केले.  

तसेच M/s Wysetek Systems Technologis यांनी अ.नं.७ करीता ई-िनिवदतेील नमदु दर र कम 
.४८,७६,४१८/- ऐवजी र कम .४८,२६,०००/-मा  दर दऊे केले.तसेच अ.नं.१० व ११ या सािह यांसाठी दर 

कमी करणेस असमथता दशिवली. 
यावर सिव तर चचा होऊन साईटेक क प-२ अतंगत स हर व सॉ टवेअर तसेच ॲपल मॅकबकु खरेदी 

करणकेामी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि यतेील उपरो  तावात नमदु अ.नं.१ ते ६,  अ.नं.०८ व ०९ या 
सािह यांसाठीच ेिन नतम िनिवदाधारक M/s Cybernet it Pvt. Ltd.,Pune यांनी चचअतंी दऊे केलेले र कम 
.२,३२,००,०००/-मा  अिंतम दर ि वकारणते येऊन, तसेच M/s Wysetek Systems Technologis यांनी 

अ.नं.७ या सािह याकरीता िदले या दराबाबत मे.टीसीएस यांनी िदलेले प ीकरण िवचारात घे यात येऊन  M/s 
Wysetek Systems Technologis यांनी चचअतंी दऊे केलेले र कम .४८,२६,०००/- मा  अिंतम दर व 
अ.नं.१० व ११ या सािह यांकरीता र कम .११,७७,६१७/-मा  दर ि वकारणते येऊन, मा. यव थापन सिमतीच े
िद.२६.०२.२०१९ रोजीच ेसभेतील िनणय .१६९ अ वय े यांना कायादशे दे यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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२ सन २०१९ चे साईिलला दमैािसके मराठी, िहं दी-इं जी छपाई करणकेामी  राबिव यात आले या  ई-िनिवदतेील 
ा  यनु म दर िन ीती बाबत. 

   ी साईबाबा सं  थानचे काशने िवभागामाफत ी साईिलला मैािसकमराठी व िहदंी-इं जी छपाई 
क न साईभ  तानंा िवतरीत करणकेामी िविहत प  दतीने दर मागणी करणसेाठी ऑनलाईन ई-िनिवदा या 
राबिवणते आलेली आह.े  

 
०१ खरेदी / छपाई 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.०२.०२.२०१९ ते १२.०२.२०१९  
०४ वृ  तप ा  या अिधसचूने  या  यित र  त चौकशी कशी पाठवली जाते?  www.mahatenders.gov.in , सं  थान 

वेबसाईट व ेसधारकांना दरु  वनी ारे  
०५ तर तस,े कोणाला पाठिवल े -- 
०६ िनिवदा सु  झालचेी िदनांक व वळे  िद.०२.०२.२०१९ 

टे  नीकल बीड- िद.२२.०२.२०१९ 
कमिशयल बीड- िद.०१/०३/२०१९ 

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं  या  ०५ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं  या  ०५ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिवललेे नाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम अदा केली आह ेका  होय . 
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का  नमनेु मागिवललेे नाहीत. 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर- 

अं .नं.  तपिशल छपाई 
सं  या 

म.ेमधरुा ि  ट 
ा.िल.अंबड, 

नािशक 

म.ेिमरर 
ि ं  टस 
को  हापरू  

म.ेि  ट  लस 
ा.िल.मुंबई  

म.ेसॅप ि  ट 
सोलशून 

ा.िल. मुंबई  

म.ेटॅको 
ि हजन 

ा.िल., 
मुंबई  

०१ ी साईिलला ैमािसके – 
मराठी ३२ +४ = ३६ पान े
०४ अंक -२०१९ 

३०,००० १६.०५ २२.५० १६.१५ १९.६८ १७.५० 

०२ ी साईिलला ैमािसके –
िहदंी-इं जी ३२ +४ = ३६ 
पाने ०४ अंक  -२०१९ 

६२,००० १४.७४ १९.७५ १५.५४ १६.८० १६.२५ 

०३ 
 

ी साईिलला ैमािसके – 
मराठी ६४ +४ = ६८ पान े
०१ अंक -२०१९ 

७,५०० २७.५० ३७.५० २८.३०  ३५.१० ३०.५५ 

०४ 
 

ी साईिलला ैमािसके –
िहदंी-इं जी ६४ +४ = ६८ 
पान े०१ अंक  -२०१९ 

१५,५०० २५.४८ ३३.५० २७.१९ २९.७० २८.४० 

 

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  अ.नं.२३ म  य ेनमदू केले माण े 
१७ मागील परुवठादार  म.ेटॅको ि हजन ा.िल.मुंबई  
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 े 
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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 िज  हािधकारी, 
मा.मु  य लेखािधकारी तथा उप कायकारी 
अिधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी, 

.अिध क, काशने िवभाग  
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर यांचे तपिशल अदंाजे .----/- ती  
२३ अ.नं. तपिशल मागील वष चे खरेदी 

दर 
स  याचे 

ा  त  दर 
फरक % ने 

कमी/जा  त 
१ ी साईिलला मैािसके – 

मराठी ०४ अकं -२०१९ 
१३.०४ १६.०५ ३.०१ २३.०८ ने जा  त  

 ी साईिलला मैािसके –
िहंदी-इं जी ०४ अकं  -
२०१९ 

११.६४ १४.७४ ३.१० २६.६३ ने जा  त  

 
 

ी साईिलला मैािसके – 
मराठी ०४ अकं -२०१९ 

२१.७७ २७.५० ५.७३ २६.३२ ने जा  त  

२ ी साईिलला मैािसके –
िहंदी-इं जी ०४ अकं  -
२०१९ 

२०.१५ २५.४८ ५.३३ २६.४५ ने जा त  

 

 २४ सदर खरेदीसाठी िवभागान ेिनि त केलेला अदंाजे खच ..२६,९१,०००/- 
    
    ताव- ा  त असले  या पाच िनिवदाधारकापक  अ.नं.१२ म  य ेनमदू केले माण ेItem wise  यनुतम 

दर असले  या िनिवदाधारकांबरोबर चचा वाटाघाटी होणसे तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया माण े आता 
७० GSM ऐवजी ९० GSM ची छपाई करत अस  यामळेु साईिलला अकंाची दशनी मू  य ( पवू चे दशनी मू  य 

.८/- ) िनि त करणसेाठी सदर िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर. 
  तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे.मथरुा ि ट 

ा.िल.अबंड, नािशक 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 च ेसाईिलला दमैािसके मराठी, िहं दी-इं जी छपाई करणकेामी 
िन नतम िनिवदाधारक म.ेमथरुा ि ट ा.िल.अबंड, नािशक यांच ेखालील माण ेिन नतम दर ि वकारणते येऊन 
मा. यव थापन सिमतीच े िद.२६.०२.२०१९ रोजीच े सभेतील िनणय .१६९ अ वय े यांना कायादशे दे यात 
यावा, असे ठरले.  

अ.नं. तपिशल छपाई सं  या दर 
०१ ी साईिलला मैािसके – मराठी  

३२ +४ = ३६ पान े०४ अकं -२०१९ 
३०,००० १६.०५ 

०२ ी साईिलला मैािसके –िहदंी-इं जी  
३२ +४ = ३६ पान े०४ अकं  -२०१९ 

६२,००० १४.७४ 

०३ 
 

ी साईिलला मैािसके – मराठी  
६४ +४ = ६८ पान े०१ अकं -२०१९ 

७,५०० २७.५० 

०४ 
 

ी साईिलला मैािसके –िहदंी-इं जी  
६४ +४ = ६८ पान े०१ अकं  -२०१९ 

१५,५०० २५.४८ 

(कायवाही- काशन ेिवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
10 

 

(04} 06.06.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

३ ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाचे  यांिञक करणासह   व  छतेचे काम 
आऊटसोस प  दतीने क न घणेबेाबत. 

 तािवक- िद.०८ जानेवारी २०१९ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती सभेतील आय  या वेळेचा िवषय 
.१६ व िनणय न.ं३१ नसुार ी साईबाबा हॉिसपटल व ी साईनाथ  णालयाम  य ेयांिञक करणासह  व  छता 

हाऊसिकप ग कामाकरीता केिमकल सािह  य/ सामु ीसह एक वष कालावधीकरीता िविहत प  दतीन े ई-िनिवदा 
ि या राबिवणसे व  याकामी यणेा-या अदंाजे र  कम .२,७६,००,०००/-(अ री - दोन कोटी शहा  तर लाख 
.माञ)माञच ेखचास मा  यता िमळून ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळालेली आह.े 

उपरो  त िनणयानुसार सन २०१९-२० या एका वषाकरीता निवन ई-िनवदा ि या राबिवणकेामी 
वतमानपञात ई-िनिवदा सचुना जािहरात जनसपंक िवभागामाफत िस  द करणते आली. तसचे महारा   
शासना  या www.mahatenders.gov.in व सं  थान  या अिधकृत सकेंत  थळावर ऑनलाईन ई-िनिवदा 
अपलोड करणते आली. ई-िनिवदा दाखल कर  यासाठी िद.३० जानवेारी २०१९ ते िद.१९ फे वुारी २०१९ रोजी 
साय.ं०५.०० वाजेपयत मदुत ठेव  यात आलेली होती. तसचे िद.०४ फे वुारी २०१९ रोजी ि -बीड िमट ग 
घे  यात आली.ि -बीड िमट गम  य े िविवध िनिवदाधारकांनी उपि थत केले  या शंकाबाबत िद.११ फे वुारी 
२०१९ रोजी www.mahatenders.gov.inया सकेंत  थळावर िनरसण कर  यात आले. 

सदर ऑनलाईन ई-िनिवदा ि यमे  य े मदुतीत ०३ िनिवदाधारकां  या िनिवदा ा  त झा  या हो  या. 
ऑनलाईन ा  त झाले  या ०३ िनिवदांचे तांिञक ई-िनिवदा िद.२२ फे वुारी२०१९ रोजी  या मा.खरेदी सिमतीच े
सभेपढु े सम  उघडून घे  यात आले  या आहते. िनिवदाधारकांनी अपलोड केले  या कागदपञांचा तुलना  मक 
त  ता तयार क न लेखाशाखा िवभागाकडून तपासनू घे  यात आलेला असनू  यामधील पाञ िनिवदांचा तपिशल 
खालील माण े:- 

अ.नं िनिवदाधारकांचे नाव िमळालेले गणु पाञ/अपाञ 
१ म.ेिब.  ही.जी. इडंीया िल., पणु े १०० पाञ 
२ म.ेि पक एन  पनॅ स  ह सेस, मुंबई  ९५ पाञ 
३ फोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई   ७० पाञ 

 

उपरो  त पाञ तीनही िनिवदाधारकांच ेमा. उपसिमती सभेसमोर वािण  य बीड (Financial Bid) सम  
उघडणसे मा  यता िमळून िन  नतम दरधारकाबरोबर चचा वाटाघाटी क न िनणय होण े कामीचा िवषय मा. 
उपसिमती सभेसमोर सादर. 

ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाचे  यांिञक करणासह  
 व  छतेचे काम आऊटसोस प  दतीने क न घणेकेामी ा  त झाले या तीन वािण यीक ई-िनिवदा आजच े थािनक 

उपसिमतीसमोर उघड यात आ या. यांचा तुलना मक त ा खालील माण-े 
 

अ.
नं 

िनिवदा धारकांच ेनाव GST वगळून 
वािषक दर 

१८%GST GST सह वािषक 
दर 

ि थती 

१ म.ेिब.  ही.जी. इडंीया िल., पणु े ३,२०,२८,०००/- ५७,६५,०४०/- ३,७७,९३,०४०/- L3 
२ म.ेि पक एन  पनॅ स  ह सेस, मुंबई  २,३५,२३,९३१/- ४२,३४,३०८/- २,७७,५८,२३९/- L2 
३ फोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई   १,९६,६१,५०८/- ३५,३९,०७६/- २,३२,००,५८४/- L1 

 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानच े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाच े

यांिञक करणासह  व  छतेच े काम आऊटसोस प  दतीने क न घेणकेामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा 
ि येतील िन नतम िनिवदाधारक फोकस फॅसीलीटी व िस  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई यांच े िन नतम दर र कम 
.२,३२,००,५८४/- मा  ि वकारणते येऊन मा. यव थापन सिमतीच ेिद.२६.०२.२०१९ रोजीच ेसभेतील िनणय 
.१६९ अ वय े यांना कायादशे दे यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०३ ी साईबाबा सं थान िव सत यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतदुीनसुार थािनक उपसिमती गठीत 
करणबेाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड , अिधिनयम-२००४, (२००४, चा महा.१४) कलम ५, 
मधील पोटकलम (१) आिण यासोबत पोटकलम (२) अ वय ेव ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड , 
( यव थापन सिमती या सद यांची िनयु  आिण ित ाप ाच ेनमनेु) िनयम-२०१३, मधील तरतूदीनसुार रा य 
शासना या िवधी व याय िवभागाच,े िद.२८ जुलै, २०१६, रोजीच े अिधसचूनेनसुार, ी साईबाबा सं थान 
यव थापन सिमती गठीत करणते आलेली आह.े 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड च ेअिधिनयम-२००४ मधील कलम १७, पोट-कलम (२), 
खंड (आय) आिण (जे) अ वय े यव थापन सिमती, उपसिमतीच े गठण करील, अशी तरतदू आह.े यानुसार  
मा. यव थापन सिमती या िद.१६ ऑग ,२०१६ रोजीचे सभतेील िनणय .५६५ अ  वय े खालील माण े
मा.सद यांची थािनक उपसिमती गठीत कर यात आलेली आह.े 

(१)  मा. ी.चं शखेर ल मणराव कदम, अ य , थािनक उपसिमती सभा 
(२)  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य  
(३)  मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद  य  
(४)  मा. ी. ताप सखाहारी भोसल,े सद  य 
(५)  मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद  य 
तसेच मा. यव थापन सिमतीच े िद.०९.०३.२०१७ रोजीच े सभेतील िनणय .२१९ अ वय े

मा.सौ.योिगता अभय शेळकेपाटील यांचा व िद.०१.०६.२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय .४०५ अ वय ेमा.ॲङ 
मोहन मोतीराम जयकर यांचा थािनक उपसिमती सद य हणनू समावेश कर यात आलेला आह.े 

मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद  य यांनी िद.१०.०७.२०१७ रोजीच ेप ा वय ेसद य पदाचा राजीनामा 
िदलेला असनु सदर राजीनामा ि वकृत केला अस याचे महारा  शासन,िवधी व याय िवभाग यांनी .सासंिव-
१०१७/११३२/ . .१२१/का.१६, िद.१०.०७.२०१७ रोजीच ेप ा वय ेकळिवल ेआह.े 

मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद  य यांनी िद.१३.०८.२०१८ रोजीच े प ा वय े सद य पदाचा 
राजीनामा िदलेला असनु सदर राजीनामा ि वकृत केला अस याचे महारा  शासन,िवधी व याय िवभाग यांनी 

.सासंिव-१०१८/८४ हीआयपी/ . .१३९/का.१६, िद.२५.०९.२०१८ रोजीच ेप ा वय ेकळिवले आह.े 
तसेच मा. ी.चं शखेर ल मणराव कदम, उपा य  यांनी सं थानच ेउपा य  पदाचा राजीनामा िदलेला 

असनु सदर राजीनामा ि वकृत केला अस याचे महारा  शासन,िवधी व याय िवभाग यांनी .सासंिव-१०१६/ 
क१४५/का.१६, िद.०७.०३.२०१९ रोजीच ेप ा वय ेकळिवल ेआह.े 

मा. यव थापन सिमती या िद.१६ ऑग ,२०१६ रोजीच े सभतेील िनणय .५६५ अ  वय े गठीत 
कर यात आले या थािनक उपसिमती सभेच ेअ य  मा. ी.चं शखेर ल मणराव कदम, सद  य मा. ी.सिचन 
भागवत तांबे व  मा. ी. ताप सखाहारी भोसल े यांनी पदाचा राजीनामा िदलेला अस यान े पु हा न यान े
मा. थािनक उपसिमती गठीत करणसेाठी मा. यव थापन सिमतीच ेसभेपढु े िनणयाथ सादर. 

िनणय .१७५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम-२००४ मधील तरतूदी 
अ वये खालील माण े थािनक उपसिमतीच ेगठण करणते आले. 

थािनक उपसिमती सभा- 
१. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े अ य , थािनक उपसिमती सभा 
२. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद य 
३. मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर, सद य 
४. मा.सौ.योिगता अभय शेळकेपाटील,सद या. 

(कायवाही- सभाकामकाज िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ आिथक वष २००९-२०१० च ेMVAT अिपल दाखल कर यास व याकरीता दये होणारी १० ट के हटॅ कर 

र कम .७६,११,२९२/- भर यास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव-  िव कर कायालय, अहमदनगर यांचेकडुन ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  चे आिथक 

वष  २००९-१० चे  हटॅ करिनधारण कर  यात येऊन िद.०३.०७.२०१८ रोजी .२२.८३ कोटी  हटॅ कर देय 
असलेबाबत आदेश आला आह.े सदर कर भरणबेाबत  यांचेकडुन वेळोवेळी प  यवहार होत असनु 
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िद.२८.११.२०१८ रोजी १० िदवसांचे आत हटॅकराची र कम जमा करणे बाबत कळिवले आह.े  हटॅ करातनू 
सटु िमळणबेाबत आव  यक ते य  न सं  थानकडुन कर  यात आले असनु अिंतमतः  हटॅ करातुन सटु िमळत 
नसलेबाबत  प  ट झाले आह.े 

बाबत खालील माण ेमा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेम  य े  ताव समंत झाले आहते.  
१) मा.  य.स.िनणय .२५०/िद.०४.०४.२०१८ अ  वये िव कर िवभागा  या नोटीसीचे अवलोकन 
कर  यात यऊेन याची न द घे यात आली. यासंदभात आव  यक कायदेिशर कायवाही पणु कर  यासाठी स  याच े
वक लां  यित र  इतर वक ल व सनदी लेखापाल यांची कायदते  सिमती सद  य अडॅ.मोहन जयकर यांच े
मागदशनाखाली आव  यकतेनसुार िनयु  करण ेव  यासाठी येणा-या अनषंुगीक खचास मा  यता िमळाली आह.े  
२) मा.  य.स.िनणय .४७७/िद.२६.०७.२०१८ अ वये हटॅ बाबत स ि थतीचे अवलोकन क न न द 
घे यात आली.  
३) मा.  य.स.िनणय .७७६/िद.१३.१२.२०१८ अ वये स ि थतीचे अवलोकन कर यात आले. याम य े
मा.उपायु , िव कर िवभाग यांचकेडे अिपल दाखल करणबेाबत िवचारािधन अस याच ेनमदु केले होते. यावर 
“ हटॅकर कामकाजाबाबतचे स ि थतीच ेअवलोकन क न याची न द घे यात आली.”  
४) मा.  य.स.िनणय .५८/िद.३०.०१.२०१९ अ वय,े  तुत करणी िव कर अिधकारी, अहमदनगर 
यांचेकडील सन २००९-१० चे  हटॅ करिनधारणा िव  मा.उ  च  यायालय, मुंबई , खंडपीठ औरंगाबाद येथे रट 
यािचका दाखल कर  यात आली आह.े  यामळेु िव कर अिधका-यां  या उपरो  आदेशािव  तुत अिपल 
दाखल कर  याची आव  यकता नाही, असे सिमती सद  य मा.अडॅ.मोहन जयकर यांनी सांिगतल.े यावर सिव  तर 
चचा होऊन,  तुत करणात तुत अिपल दाखल क  नय,े असे ठरल.े 

तथािप, मा.िव  व  त ी.मोहन जयकर यांनी सदर बाबत सखोल मािहती घेऊन िद.११.०२.२०१९ रोजी 
MVATAppeal सह 1) Application for Condonation of Delay 2) Stay Application 3) Waiver 
Application 4) Relevant Forms मा.उपायु , िव कर िवभाग, अहमदनगर व मा.सह आयु , िव कर 
िवभाग, नािशक यांचेकडे लवकरात लवकर दाखल कर  यास सचुिवले आह.े यास अनसु न िद.१३.०२.२०१९ 
रोजी MVAT Appeal व  अनषंुगीक आव  यक अज मा.उपायु , िव कर िवभाग, अहमदनगर याचंेकडे 
दाखल कर यात आले आहते. 

मा.उपायु  त िव कर िवभाग, अहमदनगर यांनी Sr.No.DC/GST (Adm)/Part Payment/2018-
19/B-1259 A.Nagar, Dtd.18.03.2019अ  वये  हटॅ अिपल दाखल कर  याकरीता मळु हटॅ करा या १०% 
र कम चलना ारे भर यानतंर अिपल अज दाखल होईल व यानतंर दये हटॅ कराला थिगती यऊेन अिपल 
कायवाही सु  होईल असे कळिवले आह.े  यास अनसु न िद.२५.०३.२०१९ रोजी १०% र  कम भ न अिपल 
कायवाही सु  कर यास मा  यता िमळणकेामी  ताव ठेवला होता.  यावर मा.मु  य कायकारी अिधकारी 
यांनीिवषय मा.  यव  थापन सिमतीसमोर ठेवावा असे िनदश िदले आहते. तथािप, आचार संिहतेमुळे 
मा.  यव  थापन सिमती  या सभचे े िनयोजन नस  यान े िद.०१.०४.२०१९ रोजी मा.आयु , रा  य कर, महारा   
रा य, मुंबई यांना आचार सिंहता संपताच येणा-या मा.  यव  थापन सिमती  या सभते देय होणारी १०% र  कम 
.७६,११,२९२/- भर  यास मा  यता घे  यात येऊन कायवाही कर  यात येईल. तोपयत वसलुीबाबत कारवाई क  

नये असे मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे  वा रीने अधशासक य प ा ारे िद.०५.०४.२०१९ रोजी 
कळिव  यात आले आह.े   

तरी अिपलाबाबत खालील माण े:-  
१) आिथक वष २००९-१० चे अिपल कायवाहीक रता देय होणारी १०%  हटॅ कर र  कम 
.७६,११,२९२/- चलना ारे भर  यास. 

२) मा.  य.स. िनणय .२५०/ िद.०४.०४.२०१८ अ  वये सनदी लेखापाल सं  थचेे नांव घेऊन  यांना सदर 
कामकाज करणके रता िनयु  आदशे दणेे.  
३) त  कर स  लागार, लेखाप र ण सं  था, िविध  यांना  हटॅ न दणी मांक घऊेन न दणीकृत िव े ता 
 हणनु सं  थानची  हटॅ करिनधारण ेकरण,े दये  हटॅ कराक रता न  यान ेसु  झालेली Amnesty Scheme म  य े

असले  या सवलती याबाबत स  ला घणे.े  
उपरो माण े  ताव मा. यव थापन सिमतीच ेसभेपढुे िनणयाथ सादर. 
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िनणय .१७६ िव कर िवभागाच े मा.अित र  आयु ् , मा.सह आयु  व िव कर अिधकारी ह े आजच े यव थापन 
सिमतीसमोर उपि थत होते. सिमतीने यांचेकडून शासनाने जािहर केले या Amnesty Scheme संबधी सिव तर 
मािहती घतेली.   

यावर सिव तर चचा होऊन,  सदरचा ताव थगीत ठेव यात यऊेन सिमती सद य मा.ॲङ मोहन 
जयकर यांच ेमागदशन घऊेन सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे पढुील सभेम ये सादर करावा, असे ठरले. 

 (कायवाही- लेखाशाखा ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०५ आिथक वष २०१०-२०११ च े र कम .२१,००,२८,८८४/- हटॅ करिनधारण आदशेािव द अिपल अज 

दाखल कर यास व याकरीता दये होणारी मळु हटॅ करा या १० ट के र कम .७०,००,९६३/- भर यास 
मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-  िव कर कायालय, अहमदनगर यांचेकडुन ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  चे आिथक 
वष २०१०-११ चे  हटॅ करिनधारण कर  यात येऊन िद.२५.०३.२०१९ रोजी .२१,००,२८,८८४/- (  हटॅ .७ 
कोटी + दंड  याज .७ कोटी + दंड .७ कोटी)  हटॅ कर नोटीस िमळालेपासनु ३० िदवसांचे आत जमा 
करणबेाबत आदेश झाला आह.े सदर नोटीस सं  थानला िद.२८.०३.२०१९ रोजी ा  त झाली आह.े  

अशाच कारे आिथक वष २००९-१० चे  हटॅ करिनधारण क न .२४ कोटी  हटॅ कर भरणेबाबत 
नोटीस ा  त झाली होती. मा.  य.स. िनणय .२५०/िद.०४.०४.२०१८ अ  वये “सदर आदेशाची न द घे  यात 
येऊन कायदशेीर कायवाही पुण कर  यासाठी स  याचे वक लां  यित र  इतर वक ल व सनदी लेखापाल यांची 
कायदते  सिमती सद  य मा.अडॅ.मोहन जयकर यांचे मागदशनाखाली आव  यकतेनसुार िनयु  करण ेव  यासाठी 
येणा-या अनषंुगीक खचास मा  यता दे  यात आली आह.े”  यास अनसु न मा.िव  व  त ी.जयकर याचं े
मागदशनान े म.ेजु  नरकर अॅ  ड असोिसएटस,् मुंबई यांनी अिपल सबंंधीत कागदप ाचंी पतुता क न मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी यांच े  वा रीन े िद.१३.०२.२०१९ रोजी मा.उपायु , िव कर िवभाग, अहमदनगर व 
मा.सह आयु , िव कर िवभाग, नािशक यांचेकडे अिपल अज दाखल केला आह.े अिपल कायवाही सु  
कर  याक रता देय होणारी मळु  हटॅ करा  या १०% र  कम .७६,११,२९२/- भर  यास मा  यता िमळणकेामी 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.०१.२०१९ रोजीचे सभपेढु े सादर कर  यात आला होता. यावर  हटॅ 
करिनधारणा िव   यायालयात रट यािचका दाखल अस  यामळेु तुत अिपल दाखल कर  याची आव  यकता 
नाही असा िनणय समंत झाला होता. तथािप, त तंर मा.िव  व  त ी.मोहन जयकर यांनी अिपल अज दाखल 
करणबेाबत कळिव  यानतंर अिपल दाखल कर  यात आले असनु देय होणा-या १०% र  कमेबाबत आचार 
संिहता लाग ुझा याने  यानंतर  या पिह  या सभेत मा  यता घे  यात यऊेन कायवाही कर  यात येईल. तोपयत  हटॅ 
कर वसलुीबाबत कायवाही क  नये असे अधशासक य प  मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांच े  वा रीन े
मा.आयु , िव कर िवभाग, महारा   रा  य यांना तयार केले आह.े       

आिथक वष २०१०-११ चे िव कर िवभाग, अहमदनगर यांनी  हटॅ करिनधारण क न 
.२१,००,२८,८८४/-  हटॅ कर ३० िदवसांच े आत भरणबेाबत िद.२५.०३.२०१९ रोजी नोटीस िदली आह.े 

मा.िव  व  त ी.जयकर यांचे मागदशनाने सं  थान कर स  लागार, िविध , लेखाप र क यांचमेाफत िवहीत 
प तीन ेमा.उपायु , िव कर िवभाग, अहमदनगर यांचेकडे अज दाखल कर  यात येईल. अिपल अज दाखल 
कर  याक रता मळु  हटॅ करा  या १०% र  कम .७०,००,९६३/- भरण ेआव  यक आह.े तथािप, आचार संिहता 
लाग ु अस याने तुत मा.  यव  थापन सिमती सभा होणार नाही व  हटॅ कर भर  याची अिंतम मदुत  
िद.२७.०४.२०१९ रोजी संपणार आह.े बाबत खालील माण े:- 
१. मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे  वा रीन े मा.आयु , रा  य कर, महारा   रा य यांना 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत मा  यता िमळेपयत  हटॅ कर वसलुीबाबत एकतफ  कायवाही क  नये असे 
कळिव  यास.  
२. आिथक वष २०१०-११ चे िव कर िवभाग, अहमदनगर यांनी अन दीत िव े ता  हणनु  हटॅ 
करिनधारण क न िद.२५.०३.२०१९ रोजी िदले  या नोटीसचे िवरोधात मा.उपायु , िव कर िवभाग, 
अहमदनगर यांचेकडे मागील वषाचे अिपल कायप ती माण ेअिपल अज दाखल करण.े 
३. अिपल कामकाज कर  याक रता मा.िव  व  त ी.मोहन जयकर यांचेकडुन मा.  यव  थापन सिमतीच े
िनणय .२५०/िद.०४.०४.२०१८ अ  वये सनदी लखेापाल सं  थचेे नांव घेऊन  यांना सदर कामकाज करणके रता 
िनयु  आदेश दणे.े 
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४.  हटॅ न दणी मांक घऊेन न दणीकृत िव े ता  हणनु  हटॅ करिनधारण े करणबेाबत  हणजे िव  
 यवहारांवर लागु होत असलेला  हटॅ कर सं  थानचे खरेदी  यवहारांवर आदा कर  यात आले  या  हटॅ कराशी 

ताळमेळ घालुन देय होणारी  हटॅ कर र  कम कमी होईल व िव कर िवभागाने न  याने सु  केले  या Amnesty 
Scheme म  य ेदये  हटॅ कर,  यावरील  याज व दंड याम  य ेसवलतीची तरतुद आह.े बाबत त  कर स  लागार, 
िविध  यांचेकडे सदर बाबत लखेी  व पात मागदशन मागवनु मा.सह आयु , िव कर िवभाग, नािशक 
यांचेकडे करिनधारण ेकरणबेाबत स  ला घणे.े 

तरी आिथक वष २०१०-११ च े िद.२५.०३.२०१९ रोजीचे .२१,००,२८,८८४ /-  हटॅ कर सदर 
नोटीस िमळालेपासनु ३० िदवसांच ेआत भरणबेाबत व  हटॅ करिनधारणांबाबत उपरो माण ेकायवाही कर  यास 
मा  यता िमळणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .१७७ िव कर िवभागाच े मा.अित र  आयु , मा.सह आयु  व िव कर अिधकारी ह े आजच े यव थापन 
सिमतीसमोर उपि थत होते. सिमतीने यांचेकडून शासनाने जािहर केले या Amnesty Scheme संबधी सिव तर 
मािहती घतेली.   

यावर सिव तर चचा होऊन,  सदरचा ताव थगीत ठेव यात यऊेन सिमती सद य मा.ॲङ मोहन 
जयकर यांच ेमागदशन घऊेन सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे पढुील सभेम ये सादर करावा, असे ठरले.  

(कायवाही- लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ आिथक वष २०१८-१९ म य ेकेले या गुंतवणकू चा अहवाल व आिथक वष २०१९-२० म य ेकमाल याजदर 

दणेा या रा ीयकृत बँकाम य े१ वषा या मदुतठेवी या व पात गुंतवणकू स मा यता िमळणेकामी सादर. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ), अिधिनयम २००४ कलम २०(३) अ  वय े

िव  व  त  यव  था िनधी  या मालक चा सव पसैाव इतर मौ  यवान व  त ूकेवळ रा  ीयीकृत बॅकेंत िकंवा बॅकंाम  य े
ठेव  हणनू ठेव  यात यतेील िकंवा जमा कर  यात येतील िकंवा मुंबई सावजिनक िव  व  त  यव  था अिधिनयम 
१९५०  या कलम २  या खंड (१२) म  य े  या  या के  या माण ेसावजिनक रो  याम  य ेगुंतिव  यात येतील,अशी 
तरतूद आह.े   

मा.  यव  थापन सिमती  या सभेतील िनणय मांक ९५२ िदनांक०६.११.२०१४ अ  वये बचत खाते 
असले  या रा  ीयकृत बॅकंांची आिथक ि थती िवचारात घऊेन,  यांचेकडून,  यांचेकडून  याजदर मागवनू, 
जा  तीत जा  त  याजदर दणेा-या बॅकंांकडे ट  याट   यान ेगुतंवणकू कर  यास मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांची 
मा  यता घऊेन गुतंवणकू करावी व  याचा वािषक अहवाल आिथक वषा  या शवेटी मा.  यव  थापन सिमती  या 
सभेसमोर सादर कर  यात यावा, असा िनणय समंत झाला आह.े 

 यास अनसु न रा  ीयकृत बॅकंाचंी आिथक ि थती पाहन केले  या गुंतवणकू ची मदुतपतू  झा  यानतंर, 
उपल  ध होणारा िनधीव बचत खा  याम  य ेदनंैिदन खच वजा जाता उपल  ध होणारी र  कम यांची िवहीत प तीन े
सं  थानचे बचत खाते असले  या रा  ीयकृत बॅकंामं  य े मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे मा  यतेने गुंतवणकू 
कर  यात आली आह.े 

सन २०१८-१९ या आिथक वषात,  हणजेच िदनांक ३१ माच २०१९ अखेर केले  या गुंतवणकू चा 
अहवाल पढुील माण े-  

अ.नं. बॅकेंचे नाव 
िद.३१ माच २०१९ अखेर असलेली 

गुंतवणकू 
१ आं ा बॅकं, िशड  १,९७,३७,००,०००/- 
२ बॅकं ऑफ बडोदा, नािशक ९२,००,००,०००/- 
३ स ल बॅकं ऑफ इिंडया, िशड  १८,३२,९३५/- 
४ कॉप रेशन बॅकं, िशड  ६९,००,००,०००/- 
५ दनेा बॅकं, िशड  ४५,००,००,०००/- 
६ इिंडयन बॅकं, िशड  ३५,००,००,०००/- 
७ ओ रएटंल बॅकं ऑफ कॉमस, िशड  २,८०,००,००,०००/- 
८ पंजाब नॅशनल बॅकं, िशड  २,३९,००,००,०००/- 
९  टेट बॅकं ऑफ इिंडया, िशड  ५०,१५,००,०००/- 
१० िसंडीकेट बॅकं, िशड  १,७४,००,००,०००/- 
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११ यिुनयन बॅकं ऑफ इिंडया, िशड  १,८२,०७,००,०००/- 
१२ िवजया बॅकं, िशड  ८,७४,००,००,०००/- 
 एकुण २२,३७,७७,३२,९३५/- 

      
उपरो  त त   यात दशिव  या माण े आिथक वष २०१८-१९ म  य े सं  थानचे बचत खाते असले  या 

राि यकृत बॅकंाकडून  याजदर मागवनू उ  चतम दरान े िदनांक ३१ माच २०१९ अखेर एकुण र  कम 
.२२,३७,७७,३२,९३५/- मा ची गुंतवणकू कर  यात आलेली आह.े 

आिथक वष २०१८-१९ म  य े केले  या गुंतवणकू चा वािषक अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे अवलोकनाथ व आिथक वष २०१९-२० म  य ेमदुतपतू  होणा-या व बचत खा  यात दनंैिदन खच वजा 
जाता, गुंतवणकू साठी उपल  ध होणा-या रकमेची, िवहीत प तीने मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे मा  यतेन े
रा  ीयकृत बॅकंांकडून वेळोवेळी तलुना  मक  याजदर मागवनू जी बॅकं जा  तीत जा  त  याजदर देईल,  या बॅकेंत 
गुंतवणकू कर  यास मा  यता िमळणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे मा  यतेसाठी सिवनय सादर. 

िनणय .१७८ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या आिथक वषात सं  थानचे बचत खाते असले  या राि यकृत 
बँकाम ये िदनांक ३१ माच २०१९ अखेर  कर यात आलेली गुंतवणकू एकुण र  कम .२२,३७,७७,३२,९३५/- 
मा चे अवलोकन क न याची न द घे यात आली. तसेच आिथक वष २०१९-२० म  य ेमदुतपतू  होणा-या व 
बचत खा  यात दनंैिदन खच वजा जाता, गुंतवणकू साठी उपल  ध होणा-या रकमेची, िवहीत प तीन े मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी यांचे मा  यतेने रा  ीयकृत बँकाकडून वेळोवेळी तलुना  मक  याजदर मागवनू जी बँक 
जा  तीत जा  त  याजदर दईेल,  या बँकेत गुंतवणकू कर  यास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- लेखाशाखा) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०७  आयकर  व जीएसटी कामकाजाकरीता िवहीत प दतीन े कर स लागार यांची नेमणकू करणसे मा यता 

िमळणेबाबत. 
ताव-  सं  थानम  य ेदनैिंदन कामकाजाचा  याप िदवसिदवस वाढत आह.े  या अनषुगंान ेआिथक  यवहारात व 

कामकाजातही मोठया माणात वाढ झाली आह.े तसेच आिथक व ् यवहारांसंबंधीत क  व रा  य शासनाकडुन 
वेळोवेळी िविवध आिथक, आयकर, जीएसटीइ. िवषयक कायदे पा रत होतात.या काय ातंील अ ायवत 
तरतुद चा भाव सं  थानचे दनंैिदन आिथक कामकाजावर पडत असतो. वैधािनक लेखाप र णाम  य ेआ ेपांच े

माण कमी हो  या  या  टीने व आिथक  यवहारांत पारदशकता यऊेन वेळीच  यां  यात सधुारणा क न ता  काळ 
कायवाही कर  यासाठी व अतंगत िनयं ण स म राह  या  या  टीन ेआयकर स  लागार, जीएसटी कर स  लागार 
यां  या नमेणकुा कर  यात यतेात.  

अशा कारे मा. यव थापन सिमती सभा िनणय .४६९/िद.१५.०६.२०१७ अ  वये म.ेएस.जी.अदंाणी 
अॅ  ड कं. चाटड अक टंटस ्अहमदनगर यांची वािषक .२,००,०००/- अिधक सेवाकर इत  या फ  वर आयकर 
स  लागार  हणनु िद.०१.०८.२०१७ ते िद.३१.०७.२०१८ व िद.०१.०८.२०१८ ते िद.३१.०७.२०१९ या 
कालावधी क रता मदुतवाढ दे यात आली होती. तसेच मा. य.स.िनणय .२२५/िद.०४.०४.२०१८ अ  वये 
म.ेएस.जी.अदंाणी अॅ  ड कं.चाटड अक टंटस ् अहमदनगर यांची वािषक एकि त .३,००,०००/- फ  वर 
िद.०१.०४.२०१८ ते िद.३१.०३.२०१९ या कालावधी क रता जीएसटी कर स  लागार  हणनु िनयु  ती कर  यात 
आली होती. 

आदश आचारसिंहता लाग ु अस  याने निवन जीएसटी कर स  लागार नमेणकु ची कायवाही  थिगत 
ठेव  यात आ  यामळेु मा.कायकारी अिधकारी याचंे मा  यतेन े  यांना पुढील तीन मिहने कालावधीसाठी 
िद.०१.०४.२०१९ ते िद.३१.०६.२०१९ क रता मदुतवाढ दे  यात आली आह.े सदर कर स  लागार यांची 
नेमणकुांची मदुत सपंु  टात येत अस  याने पढुील कालावधीक रता त  कर स  लागारांची नमेणकु अ  यतं 
आव  यक आह.े   

आयकर व जीएसटी िवषयक काय ा  या तरतुदीनसुार लागु असले  या दरा माण े परुवठादारां  या 
दनंैिदन देयकांमधनू मळुातुन करकपात व जीएसटी कर कपात करण,े  याची लेखापु  तकांम  य े अचकुपणे न द 
झालेबाबत तपासणी करण ेव िवहीत वेळेत शासक य भरणा करण ेआिण मािसक, ैमािसक, वािषक िववरणप  े
दाखल करण,े सबंधीत सपंणु पतुता करण.े कोण  याही कारची तोिषश सं  थानला लागणार नाही या  टीन े
आयकर व जीएसटी कर िवषयक सपंणु कामकाज करण ेबाबत वेळोवेळी मागदशन करण ेइ. साठी आयकर व 
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जीएसटी कर स  लागार यांची िनयु  ती करण ेआव  यक आह.े मागील कर स  लागारांची मुदत संपु  टात आ  यान े
पढुील कालावधीक रता िनयु  ती करणकेामी िवहीत प  दतीने सं  थान  या अिधकृत संकेत  थळावर मािहती 

िस  द क न व साधारणपण े . १०० कोट चे वर वािषक उलाढाल असले  या सं  था/कंप  यांचे कर िवषयक 
कामकाज कर  याचा अनभुव असले  या लखेाप र ण  सं  थांकडून दर मागिव  यात येऊन, पा  लेखाप र ण 
सं  थां यांच े दराचंा तलुना  मक त  ता मा.  यव  थापन सिमती समोर सादर कर  यात यऊेन िनयु  तीबाबत िनणय 
घे  यात येईल.   

 तावः- उपरो  त  तावीत के  या माण े सं  थानचे आयकर व जीएसटी िवषयक संपणु दनंैिदन 
कामकाज करण ेव  यासंबधीत वेळोवेळी मागदशन िमळणकेामी िवहीत प  दतीने आयकर व जीएसटी क रता कर 
स  लागार  हणनु नेमणकु कर  यास मा  यता िमळणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे सादर. 

िनणय .१७९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे आयकर व जीएसटी िवषयक संपुण दनैंिदन कामकाज करणे व  यासंबधीत 
वेळोवेळी मागदशन िमळणेकामी िवहीत प  दतीने आयकर व जीएसटी करीता कर स  लागार  हणनु नेमणकु 
करणकेामी सं  थान  या अिधकृत संकेत  थळावर मािहती िस  द क न व साधारणपण े .१०० कोट चे वर वािषक 
उलाढाल असले  या सं  था/कंप  यांचे कर िवषयक कामकाज करण ्याचा अनभुव असले  या लेखाप र ण  
सं  थांकडून दर मागिव  यास मा यता दे यात आली. तसेच पा  लेखाप र ण सं  था यांच े दरांचा तुलना  मक  
त  ता मा.  यव  थापन सिमती समोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- लेखाशाखा) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०८ ी साईभ ांकडून सं थानला दणेगी पाने ा  झाले या / जमा असले या सोने व त ुिवतळवनू उपल ध होणारे 

शु द सोन ेपासनू साई ितमा असलेली नाणी या सं या िन ीत करणे तसेच भारत सरकार टकसाळ यांचेकडून 
सोन ेिवतळिवणे व नाणी बनिव याच ेखचाचा सिव तर तपिशल मागिवणेबाबत. 

ताव-  (अ) मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक १३ िडसबर,२०१८ चे सभेत  िनणय मांक ७३३ अ वये 
खालील माण ेिनणय झालेला आहे – 

सं  थानकडे िद.३१/३/२०१८ अखेर ४१६ िकलो सोने व  तू  व पात उपल  ध आह.े  यापकै  
साधारणत: १९६ िकलो सोन े ना दैनिंदन वापरासाठी व गाभा-यात आह.े तसचे मौ  यवान िहरे असलेल ेदािगन े
१८ िकलो असे एकूण २१४ िकलो सोन ेवजा जाता साधारणत: २०० िकलो िवतळिव  या यो  य सोने उपल  ध 
आह.े शासन िनणय िद.३१/५/२००७ मधील कायप  दतीनसुार िवतळवनू  याचे शु  द सो  याम  य े पांतर 
कर  यासाठी थम शासनाची मा  यता  यावी. तसेच उपल  ध सोन े िवतळवनू ा  त होणा-या शु  द सो  यापैक  
१०० िकलो सोन े क  सरकार  या सवुण धिनकरण योजनते ठेव  व पात गुतंिवणसे मा  यता दे  यात 
आली.  या माण ेमा  यतेसाठी  ताव शासनास सादर करावा,असे ठरले. 

ा  त होणा-या शु  द सो  यापैक  उव रत शु  द सो  यातून भािवकांना साद पाने खरेदी करणसेाठी ‘ ’ 
ची ितमा असलेल े २.५ मॅ, ५ ॅम व १० ॅम वजनाची नाणी भारत सरकार  या टांकसाळीतनू वेळोवेळी 
आव  यकते माण े  तयार क न घे  यास व ती नाणी सं  थान  या कापडकोठी िवभागामाफत साईभ  तानंा 
िव साठी उपल  ध क न दे  यास मा  यता दे  यात आली.सदर नाणी तयार कर  यासाठी येणा-या आव  यक  या 
खचास मा  यता घे  यासाठी सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर करावा,असे ठरल.े  
(ब)  यास अनसु न,सं  थानकडे िद.३१/३/२०१८ अखेर उपल  ध असलेले िवतळिव  या यो  य 
सोनेिद.३१/५/२००७ रोजी  या शासन िनणय कायप  दतीनसुार िवतळवनू,  याचे शु  द सो  याम  य े पांतर 
कर  यासाठी,तसेच  ा  त होणा-या शु  द सो  यापैक  १०० िकलो सोने क  सरकार  या सवुण धिनकरण योजनेत 
ठेव  व पात गुतंिवणबेाबत व उव रत शु  द सो  यातनू भािवकांना िव साठी,‘ ’ ची ितमा असलेले २.५ मॅ, 
५ ॅम व  १० मॅ वजनाची नाणी भारत सरकार  या टांकसाळीतून वेळोवेळी आव  यकते माण े तयार क न 
घेणबेाबतिद.२६/०१/२०१९ चे प ान,ेशासन मा  यतेसाठी  ताव पाठिव  यात आला होता. तसचे िवतळिव  या 
यो  य सोने िवतळवनू शु  द  व पातील सोने धातू  या िवटा व  ‘ ’ ची ितमा असलेले २.५ ॅम, ५ ॅम व १० 

ॅम वजनाची सोने नाणी तयार क न घेणेकामी, भारत सरकार टाकसाळ,मुंबई याचंेकडून दरप क मागिव  यात 
आले होते. 
( क) महारा   शासन,िवधी व  याय िवभाग,यांनी िद.०४/०४/२०१९ चे प ा  वय,े सं  थानला देणगी  व पात 

ा  त सो  यातून भािवकांना िव साठी “  “ची ितमा असलेली २.५ ॅम,५ ॅम व  १० मॅ वजनाची िकती 
नाणी ब निव  यात येणार आहते. तसेच भारत सरकारचे टाकसाळीतून सोने िवतळिव  याचा व नाणी बनिव  याचा 
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खचाचा व इतर खचभाराचा सिव  तर तपिशलाच ेमागणी केलेली आह.े  याअनषंुगाने सोने नाण  बनिवणकेामी 
मा.  यव  थापन सिमतीकडून वजनिनहाय  नाणी सं  या िनि त क ण घणेे गरजचेे आह.े 

त  ता .०१ 
िद.३१/०३/२०१९ अखेर सं  थानकडे पढुील माण ेसोने नाणी िश   क आहते. 

अ.नं. तपिशल सोने नाणी वजन िश  लक सोने नाणी सं  या 
१. साई ितमा असलेली सोन ेनाणी ०२.५०० ॅम ०८ 
२. साई ितमा असलेली सोन ेनाणी ०५.००० ॅम १००८ 
३. साई ितमा असलेली सोन ेनाणी १०.००० ॅम २०७० 

 
िदनांक ३१ माच, २०१८ अखेर सं  थानकडे िवतळिवण ेयो  य सोन ेअदंाजे २०० िकलो मॅ इतके आह.े 

 यापासनू साधारणपण े अदंाज े२० % घट धर  यास अदंाज े१६० िकलो शु  द सोन े  उपल  ध होईल.  यापैक  
१०० िकलो शु  द सोने सवुणधिनकरण योजनते गुतंिवण ेअस  यान,े उव रत  अदंाजे ६० िकलो शु  द सोने िवहीत 
वजनाची ी साई ितमा असलेली नाणी बनिवण ेकामी उपल  ध होईल. 

उपरो  त नाण पैक  २.५ ॅम व ५ ॅम वजनाचे प  डेट्सची मोठया माणात मागणी आह.े १० ॅम 
वजनाची नाणी मोठया माणात िश  लक अस  यान ेसदर नाणी बनिव  याची आव  यकता नाही. उपल  ध होणा-
या शु  द सोने पासनू खाली नमदू केले माण ेनाणी बनवनू घतेा येईल, अस ेन  मत आह.े  

त  ता . ०२  
अ.नं. तपिशल सोने नाणी वजन आव  यक सोने नाणी सं  या वजन िकलो मॅ  
१. ी साई ितमा असलेली सोनपे  डेट्स   ०२.५०० ॅम १२००० ३० 
२. ी साई ितमा असलेली सोनपे  डेट्स    ०५.००० ॅम ६००० ३० 

 
(इ) मा. िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासनयांनी िद.०४/०४/२०१९ चे प ा  वय,ेभारत 

सरकारचे टाकसाळीतून सोने िवतळिव  याचा व नाणी बनिव  याचा खचाचा व इतर खच भाराचा सिव  तर 
तपिशल शासनास सादर करणकेामी, कळिवलेल े आह.े तसचे िदनांक ३१ माच, २०१८ अखेर सं  थानकडे 
िवतळिवण ेयो  य सोन ेअदंाजे २०० िकलो ॅम   आह.ेपरंतुसोन ेअलंकार / व तू िवतळवनू उपल  ध होणा-या शु  द 
सो  यापैक  १०० िकलो सोन े सरकार  या सवुण धिनकरण योजनते ठेव  व पात गुंतविवणसे व उव रत शु  द 
सो  यापासनू उपरो  त त  ता .०२ म  य ेनमदू केले माण ेनाणी बनिवणबेाबत सं  या िनि त करणकेामी,  तसेच 
सोने िवतळिव  याचा व नाणी बनिव  याचा खचाचा व इतर खचभाराचा सिव  तर तपिशल भारत सरकार टंकसाळ, 
मुंबई ( India Government Mint, Mumbai)यांचेकडून पुढे नमूद केले या बाब स अनसु न  ताव/ 
दरप क मागिवणेस मा  यता िमळणकेामी, सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर मा  यतेसाठी सादर 
करता येईल. 
०१. IGM यांचे मुंबई ि थत रफायनरीम ये सोने िवतळिवणचेी दररोजची िकती िकलो मॅची मता आह े 
             तसचे सं थानमाफत उपल  ध होणारे उपरो  सोने एकाच ट  यातिवतळिवण ेश य होईल कां ? 
०२.  IGM कडे अशी मता नसलेस याबाबत काय पयायी यव था करता येईल ? 
०३. सोने िवतळिवणचेी कायप दती काय असेल ? 
०४. सोने थम िवतळिवण े (Melting) व यापासनू शु द व पातील (Refining) सोने या िवटा 

(Biscuits) तयार करणकेामी ित िकलो ॅम िकती खच (शासक य करांसह) येईल ?  
०५. ा  होणा-या शु द सोने पासनू प  डेट्स तयार करणचेे ठरलेस ित मॅ / ित नाणी / िकती मजुरी खच 

(Making / Labour Charges,etc.)येईल ? 
०६. उपरो  कामी िबल आदायगीसह इतर अटी-शत  काय असतील ? 
०७. िदलेले दर िकती कालावधीसाठी बंधनकारक राहतील,  याबाबतचा तपिशल. 

 ताव:- मा. िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन,यांचेकडील िद.०४/०४/२०१९ प ास अनसु न, 
भारत सरकारचे टाकसाळीतनू सोने िवतळिवण,े शु  द सो  यापासनू वेगवेगळया वजनाची नाणी/प  डेट्स बनिवण े
कामी सं  या िनि त करण ेतसचे सव बाब साठी येणा-या खचाचा व इतर खचभाराचा सिव  तर तपिशल शासनास 
सादर करणकेामी भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई (India Government Mint, Mumbai) यांचेकडून उपरो  त 
नमदू माण े ताव/दरप क मागिवणसे,  तसेच यासाठी येणा-या खचास  मा  यता िमळणकेामी  सदर  ताव  
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मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेसमोर िनणयाथ सादर करणसे व मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळालेनतंर 
शासनाकडे मंजरुीसाठी पाठिवणसे मा  यता असावी. 

िनणय .१८० यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु के या माण ेभारत सरकार टांकसाळ, मुंबई यांचेकडून सं थानच ेसोन े
िवतळून यापासनू साई ितमा असलेले २.५ ॅम वजनाची सोने पे डट्स ६००० नग व नाणी ६००० नग व ५ ॅम 
वजनाची सोने पे डट्स ३००० नग व नाणी ३००० नग तयार क न घे यास भारत सरकार टांकसाळ, मुंबई 
यांचेकडून तावातील मु ा .(इ) म य ेनमदु १ ते ७ मु ांची मािहती मागिव यास व यानसुार येणा या य  
खचाचा सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर कर यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०९ सं थानला दणेगी व पात ा  होणा या सोने-चांदी व त ु अलंकारांची तसेच मौ यवान खडे (Precious 

Stone) मु यांकनकारां या मदुतवाढीबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम, २००४ मधील, सिमतीची कत  य े  व 

अिधकार या शीषकाखाली कलम १७ (२) झ म  य,े “ सवसाधारणपण,े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितचे 
कामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन  कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील, 
अशा सव गो  टी करील.”  अस ेनमदू केलेले आह.े   

सं  थानला दि णापेटीम  य े व लेखाशाखेत सम  देगणी  व पात यणेा-या सोन-ेचांदी  या व  त,ु 
अलंकार / मौ  यवान खडे यांची कस लावनू तपासणी क न बाजारभावा माण े िकंमत िनि त करणेकामी, 
त  कालीन मा.ि सद  यीय सिमतीच ेिदनांक ०९ ऑ  टोबर,२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ९०५ अ  वय,े 
िविहत प तीने वतमानप ात जािहरात दऊेन, सन २०१५-१६ क रता खाली नमदू केले  या अ. .०१ व ०२  या 
शासनमा  यता ा  त मु  यांकनकारांची िद.०१ एि ल २०१५ ते िद.३१ माच २०१६ अखेर (एक वष) 
कालावधीकरीता नमेणकू कर  यात आली होती. सदर मु  यांकनकारांची मदुत सपंु  टात आ  यान,े पढुील सन 
२०१६-१७ करीता  यांना  िद.३० नो  हबर, २०१६ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभतेील िनणय . 
७९५  अ  वय,े िद.०१ एि ल, २०१६  ते िद. ३१ माच २०१७ अखेरपयत मदुतवाढ दे  यात आली होती. 

   तसेच िद.२३/१०/२०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय  .८७८ अ  वय,े 
सन २०१७ -१८ या आिथक वषाकरीता  यांना मदुत  वाढ दे  यात आलेली आह.े मु  यांकनकाराची नेमणकु व 
 यांनी केले  या कामांची वषािनहाय माहीती पढुील माण े 

१.  खडे मु  यांकनकारांची नमेणकू वतमानप ाम  य े िविहत प तीन े जािहरात दऊेन त  कालीन 
मा.ि सद  यीय सिमतीच ेमा  यतेने करणते आलेली आह े/ होती.  
२.  मु  यांकनकारांनी  यांचे नेमणकु चे कालावधीत, सन २०१४-१५ या आिथक वषातील िद.०१ जून, 
२०१४  ते ३१ माच २०१५ या कालावधीतील ा  त (२०९) व  तू/खडे मु  यांकनाचे काम पणू केलेले असनू, 
 यापोटी  यांना  यके  पये १७,८७०/- मा  असे एकूण पय े३५,७४०/- मा  आदा करणते आललेे आहते.  

३.  मु  यांकनकारांनी सन  २०१५-१६ या आिथक वषातील िद.०१ एि ल, २०१५ ते ३१ माच २०१६ या 
कालावधीतील ा  त (२२३) व  तू/खडे मु  यांकनाच े काम पणू केलेले असनू,  यापोटी  यांना  यके  पय े
१९,२३४/- मा  असे एकूण पये ३८,४६८/- मा  आदा करणते आलेले आहते.  
४.  मु  यांकनकारांनी सन  २०१६-१७ या आिथक वषातील िद.०१ एि ल, २०१६ ते ३१ माच २०१७ या 
कालावधीतील ा  त १३२ (९९ नग) व  तू/खडे मु  यांकनाच े काम पणू केललेे असनू,  यापोटी  यानंा  यके  
पये ८,५३८/- मा  असे एकूण पये १७,०७६/- मा  आदा करणते आलेले आहते.  

५.  मु  यांकनकारांनी सन २०१७ -१८ या आिथक वषातील िद.०१ एि ल, २०१७  ते ३१ माच २०१८ या 
कालावधीतील ा  त  (९५ नग) व  तू/खडे मु  यांकनाच े काम पणू केलेले असनू, अदयाप बील ा  त झाललेे 
नाही.   

मु  यांकनकाराकडून खडेव  तु तपासणी क न  यांनी बाजारभावा माण े िनि त केले  या िकंमती  या 
न दी  या आिथक वषा  या िहशोबात घे  यात यतेात. 

िदनांक ०१/०४/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ पयत  या कालावधीत ९१ खडे व  त ू ा  त झाले  या असनु 
सन २०१८-१९ ह ेआिथक वष नकुतेच संपलेल ेआह.े  यामळेु सदर खडे व  तूंच ेनहेमी माण ेमु  यांकनकाराकडून 
तपासणी क न  िकंमती ठरवनु घेण ेगरजेचे आह.े  



 
19 

 

(04} 06.06.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

सोनी िशवलाल दस  वलेस, मुबंई, आिण ी.नरेश एन महेता व ी. िदपकुमार ज.ेजवेरी, मुंबई या 
दो  ही मु  यांकनकांराना पवु  याच अटी शत वर सन २०१७-१८ या कालावधीत ा  त झालेले खडे तपासणीच े
कामासाठी मदुतवाढ दे  यात आलेली असनु खडे तपासणीच े काम पणु झालेले आह.े  यांची नमेणकु ची मदुत 
िदनांक ३१ माच २०१८ अखेर संपु  टात आ  याने संबधीतांना िवचारणा केली असता सन २०१८-१९ या 
कालावधीत सं  थानला ा  त झाले  या खडे व  त ुतपासणीचे कामकाज पुव  याच अटी शत वर कर  यास तयार 
आहते अस े  यांनी उपरो  त सदंभ .०२ व ०३ अ  वय,े कळिवले आह.े  

 मागील वष सन २०१७-१८ चे आदशेातील अटी शत  पढुील माण ेहो  या.   
१. आपली िनयु  ती िद.०१ एि ल,२०१७ ते िद.३१ माच,२०१९८ अखेर कालावधी करीता राहील. या 
कालावधीतम  य ेसं  थानला ा  त झाले  या मौ  यवान खडयांची तपासणी िशड  येथील लेखाशाखा कायालयात 
येऊन करावी लागले.  

             सदरील मदुतीनतंर आपली नमेणकु आपोआप सपंु  टात येईल. मदुत सपंलेनंतर याकामी आपणास 
पढुील नेमणकु  करीता ह  क सांगता येणार नाही.  
२. आपणांस सं  थानला ा  त झाले  या मौ  यवान खडे  व  छ क न  याची तपासणी करण,े खडयांची 
शु ता, वजन, बाजारभावा माण ेिकंमत यानसुार मु  यांकन करण,े  याची फोटो ाफ  करण,े त नंतर मु  यांकनाच े
फोटोसह माणप   वा री –िश  यािनशी सं  थानला ाव े लागले. सदरच े काम आपणास िवहीत वेळेत पणु 
करावयाचे आह.े  
३. मु  यांकन करण ेकामी लागणारे सव उपकरण े/ साही  य आपण  वखचान ेिशड  येथे आण ुमु  यांकनाचे 
काम पणु करावयाचे आह.े उपकरण े/ साही  याची न ेआण करण ेजोखमी आपलेवर राहील.  
४. माळ / हार,अगंठी व पडल इ  यादी दािग  यांम  य ेएकापे ा जा  त खडे अस  यास  याची गणना ०१ 
खडा (प रमाण) करणते येईल. 
५. मु  यांकन करणसेाठी िशड  येथे आ  यावर आपली िनवासाची ( जा  तीत जा  त ०३ खो  या ) तसचे 
भोजन, दशन / आरती  यव  था सं  थानमाफत िवनामु  य कर  यात यईेल.  
६. मु  यांकनाच ेशु  क (मानधन)  हणनु आपणास ित खडा पये ७५/- ( अ री पये पं  याह  तर मा ) 
अिधक लाग ुअसलेला ( व  तु  व सेवा दर (GST) आदा करणते येईल.  
७. आपले देय मानधनातुन चिलत दरा माण ेशासक य कर कपात करणते येतील.  
८. मु  यांकनासबंधीत काही कायदशेीर बाबी अगर वादिववाद िनमाण झा  यास तो िनराकरण कर  याची 
सव  वी जबाबदारी आपणावर राहील. तसचे मु  यांकनाबाबत काही  यायालयीन वाद िनमाण झा  यास  याकामी 
आपणास  यायालयात हजर राहावे लागले.  
९. मु  यांकन / तपासणीचे कामकाज ैमािसक प तीने अथवा सं  थान िनि त करील  यावेळेस पणु क न 

ावे लागले.  
१०. आपणास आदा करणते येणा-या मानधनातुन ५% र  कम सं  थानकडे अनामत खाती जमा क न ठेवली 
जाईल. सदरची  अनामत र कम कामकाज पुण झा  यानंतर / सं  थानने खा ी केलेनतंर यथावकाश परत करणते 
येईल. 

उपरो  त मु  यांकनकाराचे काम समाधानकारक असनू सन २०१८-१९ या कालावधीकरीता  यांची 
नेमणकु पवु माण ेउपरो  त अटी शत वर करता यईेल, असे मत आह.े  

 ताव:-  सन-२०१८-१९ म  य े िद.०१ एि ल, २०१८ ते ३१ माच २०१९ पयत  या कालावधीतील  
सं  थानला ९१ खडे व  तु नग ा  त झालेले आहते. सोन-ेचांदी  या व  तु अलंकार / मौ  यवान खडे यांची कस 
लावनू तपासणी क न बाजारभावा माण े िकंमत िनि त करणकेामी, शासनमा  यता ा  त मु  यांकनकार म.ेसोनी 
िशवलाल दस  वलेस, मुंबई, व ी.नरेश एन.महेता व ी. िदपकुमार जे. जवरेी, मुंबई यांच े काम अ  यतं 
समाधानकारक असनू, ते सेवाभावी  व पात सवेा दते अस  यान,े तसेच ते घेत असलेले मानधन तलुनेन ेअ  यतं 
अ  प अस  याने,  यांचेकडून पवु  याच अटी- शत वर खडे  व  छ, पॉिलश ग, तपासणी, पॅक ग, फोटो ाफ  व 

माणप  ेतसेच मु  यांकन इ.चा समावेश कर  यात येऊन, ित खडा पये ७५/- + जीएसटी या मानधनावर  यांची 
नेमणकु करता येईल व  यांचेकडून  सन २०१८-१९ या आिथक वषातील ा  त झाले  या खडे व  तु मु  यांकन 
क न घतेा येईल तसेच  यांची नेहमी माण ेतपासणी कालावधीत साईिनवास अिथती गहृ येथ ेिनवास  यव  था व 

सादालयामाफत भोजन  यव  था मोफत करता येईल, तरी उपरो  त माण े मा  यता िमळणकेामी सदरचा 
 तावावर िनणय होणकेामी मा.  यव  थापन सिमती  या सभचेे िनणयाथ सादर. 
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िनणय .१८१ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या आिथक वषातील सं थानला दणेगी व पात ा  होणा या 
सोन-ेचांदी व त ुअलंकारांची तसेच मौ यवान खडे यांची कस लावनू तपासणी क न बाजारभावा माण े िकंमत 
िनि त करणेकामी, शासनमा  यता ा  त मु  यांकनकार मे.सोनी िशवलाल दस  वलेस, मुंबई, व ी.नरेश 
एन.महेता व ी. िदपकुमार जे.जवेरी, मुंबई यांची पवु  याच अटी-शत वर खडे  व  छ, पॉिलश ग, तपासणी, 
पॅक ग, फोटो ाफ  व माणप े तसेच मु  यांकन इ.चा समावेश कर  यात येऊन, ित खडा पये ७५/-+जीएसटी 
या मानधनावर नेमणकू कर यास तसेच तपासणी कालावधीत साईिनवास अिथती गहृ येथे िनवास  यव  था व 

सादालयामाफत भोजन  यव  था मोफत कर यास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- लेखाशाखा) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० ी साई सादालय इमारतीच े आतील व बाहरेील भागास रंगकाम करणकेामाच े दसुरे व अंितम दयेक 

.२,८६,३८९/- मा  आदा करणेस मा यता दणेबेाबत. 
ताव-  ी साई सादालय इमारतीच े आतील व बाहरेील भागास रंगकाम कर  याच े काम ठेकेदार िडसट 

डेकोरेटस, पणु े यांनी पुण केल े असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या दसुरे व अिंतम िबलाची सिव  तर तपासणी 
करणते आली आह.े ठेकेदार यांना अतंीम िबल अदा करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळणसेाठी 

 तावत  ता  व पात खालील माणसेादर करणते येत आह.े 
कामाच ेनांव- ी साई सादालय इमारतीच ेआतील व बाहरेील भागास रंगकाम करण.े  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ी साई सादालय इमारतीच े आतील व बाहरेील भागास रंगकाम कर  याचे काम ठेकेदार िडसट 
डेकोरेटस, पणु े यांनी िद.०६/०८/२०१८ अखेर िवहीत मुदतीत काम पणू केले आह.े ठेकेदार यांनी 
िद.०३/१०/२०१८ रोजीचे प ा  वये दसुरे व अिंतम िबल सादर केले आह.े  यानसुार सदरह कामाची Gross 
Value of Work Done .५३,३२,९७३/- मा  होत असनु या पवु  अदा केलेली र  कम वजा जाता अिंतम 
िबलापोटी एकूण र  कम .२,८६,३८९/- मा  इतक  र  कम दये आह.े  

तरी साई सादालय इमारतीच ेआतील व बाहरेील भागास रंगकाम करण ेकामाच ेदसुरे व अिंतम दयेक 
र  कम .२,८६,३८९/- मा  आदा करणसे िनणयाथ सादर. 

िनणय .१८२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय इमारतीच े आतील व बाहरेील भागास रंगकाम करणेकामाच े
एकुण िबलाची र कम .५३,३२,९७३/-मा  मंजरू कर यात यऊेन यापैक  उवरीत िश लक दये र कम            
.२,८६,३८९/- मा  सदर कामाचे ठेकेदार िडसट डेकोरेटस, पणु ेयांना आदा करणसे मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ साईिनवास अितथीगहृ इमारती या डोमेच े पॉलीकाब नेट िशट बदलणे कामाच े ठेकेदार ी. संकेत नानासाहबे 

नवले,कोपरगाव यांच े अिंतम देयक र कम .१,९७,७३०/-मा  मंजरू होऊन उवरीत देय र कम आदा 
करणबेाबत. 

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 “मंिदरा  या व 

िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन करण े” अशी तरतूद आह.े  

ठेकेदाराच ेनांव िडसट डेकोरेटस, पणु े
कायादशे मांक व िदनांक  जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/७००५/२०१८ 

िद.२९/०३/२०१८  
मंजरू िनिवदा र  कम  .६२,८३,१९६/-  
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन.  १४०(०५) िद.०७/०३/२०१८  
दसुरे व अिंतम िबलाची र  कम (अ) .५३,३२,९७३/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  (ब) .५०,४६,५८४/- 
िन  वळ दे य र  कम (अ-ब) .२,८६,३८९/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .९,५०,२२३/- कमी  
करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदूत िद.१०/०८/२०१८  

 य  काम पणू झा  याचा िदनांक  िद.०६/०८/२०१८  
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 तावना–म  यवत  भांडारगहृ पिह  या व दसु-या मज  यावर स  माननीय अितथ चे िनवासाकरीता सन 
२००१ साली साईिनवास इमारतीचे बांधकाम पणू करणते आलेल े आहते. सदर इमारतीचा वापर स  माननीय 
अितथ चे िनवासाकरीता सु  आह.े सदर इमारतीचे पिह  या मज  यावर म  यभागी १०.५० X १०.५० मीटर या 
साईजम  य ेओपन टु  काय कोट याड असनू सदर कोट याडचे डोमच ेछताकरीता पॉलीकाब नटे िशट बसिव  यात 
आले आह.े सदरह िशट खराब झा  याने याकामी ई –िनिवदा मागिव  यात येऊन िन  नतम दराच ेठेकेदार ी सकेंत 
नानासाहबे नवल,े कोपरगाव यांना कायादशे दणेेत आला होता. ठेकेदार यांनी सदरच ेकाम िवहीत मदुतीत पणू 
केले आह.े ठेकेदार यांनी सादर केले  या पिहले व अिंतम बीलाची सिव  तर तपासणी इकडील िवभागामाफत 
करणते आली आह.े ठेकेदार यानंा अिंतम िबल अदा करणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीच ेमा  यतेकरीता  ताव 
सादर करणते येत आह.े  

१ कामाच ेनाव  साईिनवास अितथीगहृ इमारती  या डोमचे 
पॉलीकाब नटे िशट बदलण.े 

२ ठेकेदाराच ेनाव  ी सकेंत नानासाहबे नवल,ेकोपरगाव  
३  मंजरू िनिवदा र  कम  . २,००,७७२/-  
४  काम बहाल करणबेाबत मा.  यव  थापन सिमती िनणय 

.व िद.   
िनणय ं मांक ६१३ (०९) िद. ०५/१०/२०१८  

५  ठेकेदार यांना दे  यात आलेला कायादशे ं . व िदनांक  जा.न.ं एसएसएसटी/बांधकाम/४३०६/२०१८, 
िद. २९/११/२०१८  

६ अिंतम िबलानसुार झाले  या कामाची र  कम  १,९७,७३०/-  
७  यापुव  अदा केललेी र  कम  १,४७,०००/-  
८   उवरीत िश  लक देय र  कम  ५०,७३०/- 
९  मंजरू िनिवदेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  ३०४२/- (१.५१५%) कमी  
१० करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदुत  ०१ मिहना – िद. ०४/०१/२०१९ पयत  
११   य  काम पणू झा  याचा िदनांक  िद.१८/१२/२०१८  

 
िवभागाचा अिभ ायः- ठेकेदार ी सकेंत नानासाहबे नवले, कोपरगाव यांनी साईिनवास अितथीगहृ 

इमारती  या डोमचे पॉलीकाब नटे िशट बदल  याचे काम मदुतीत पणू केले असनू सदर कामाचे र  कम              
.२,११,७६९.०० मा  रकमचेे पिहल े व अिंतम िबल सादर केले आह.े ठेकेदार यांनी सादर केले  या अिंतम 

िबलाची तपासणी केली असता  य  झाले  या मोजमापानसुार सदरह िबलाची एकूण र  कम . १,९७,७३०/- 
मा  इतक  होते.  यापैक  ठेकेदार यांना यापवु  अदा केलेली र  कम . १,४७,०००/- मा  वजा जाता 
.५०,७३०/-मा  इतक  र  कम िन  वळ दये होते.   

 ताव:- तरी ठेकेदार ी संकेत नानासाहबे नवले, कोपरगाव याचंे साईिनवास अितथीगहृ इमारती  या 
डोमचे पॉलीकॉब नेट िशट बदलण े कामाचे पिहले व अिंतम दयेक र  कम .१,९७,७३०/- मा  मंजूर होऊन 
उवरीत िन  वळ दये र  कम .५०,७३०/- मा  अदा करणबेाबत िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणय .१८३ यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगहृ इमारती या डोमच े पॉलीकाब नेट िशट बदलण े कामाच े
िबलाची एकुण र  कम .१,९७,७३०/- मा  मंजरू कर यात यऊेन यापैक  उवरीत िश लक देय र  कम 
.५०,७३०/- मा  सदर कामाचे ठेकेदार ी संकेत नानासाहबे नवले, कोपरगाव यांना आदा करणसे मा यता 

दे यात आली. 
(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१२ ी साईबाबा मंिदर प रसरातील लो रंग नतुनीकरण (दसुरा ट पा) करणेकामाच ेठेकेदार आर.के.सावंत, नािशक 

यांच े५ वे व अंितम दयेक र कम .२,६८,१७,३४७/- मा  मंजरु करणसे व यापैक  उवरीत िश लक दये र कम 
.१४,०४,६६९/- मा  आदा करणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा मंिदर परीसरातील लोअर ग नतुनीकरण (दसुरा ट  पा) करणचेे काम ठेकेदार आर. के. 
सावंत, नािशक यांनी पूण केले असनू, ठेकेदार यांनी सादर केलेले ५ वे व अतंीम बीलाची सिव  तर तपासणी 
करणते आललेी आह.े  

 तावना:- 
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कामाच ेनाव - ी साईबाबा मंिदर परीसरातील लोअर ग नतुनीकरण (दसुरा ट  पा) करण.े 
ठेकेदाराच ेनाव  आर. के. सावंत, नािशक. 
कायादशे मांक व िदनांक जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/२७५६/२०१७, 

िद.१९/०८/२०१७. 
मंजरू िनिवदा र  कम .२,७५,००,०००/-. 
मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय .व िदनांक िनणय .६६०, िद.२५/०७/२०१७. 
५ वे व अतंीम िबलानसुार झाले  या कामाची िकंमत  .२,६८,१७,३४७/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  .२,५४,१२,६७८/-.  
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला 
खच  

.४,६३,७३४/- कमी (१.६८६% कमी). 

करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदूत  पाच मिहन.े (िद.२१/०८/२०१७ ते िद.२०/०१/२०१८). 
मदुतवाढ िदनांक  िद.३१/०३/२०१८ अखेर. 

 य  काम पणू झा  याची िदनांक  िद.२८/०३/२०१८. 
   

ठेकेदार आर. के. सावतं, नािशक यांनी िद.२८/०३/२०१८ अखेर सदरचे काम पूण केलेले असनू 
 याबाबत काम पणू  वाचा दाखला ठेकेदार यानंा दणेते आललेा आह.े ठेकेदार यांनी िद.२३/०५/२०१८ रोजी  या 

प ा  वये एकूण र  कम .२,९०,६६,८०५/- मा  इत  या रकमचेे पाचवे व अतंीम दयेक सादर केले आह.े ठेकेदार 
यांना  य  झाले  या कामाचे मोजमापानसुार अ ंतीम िबलापोटी एकूण र  कम .२,६८,१७,३४७/-मा  इतक  
र  कम दये होत असनू  यामधनू मागील बीलाची र  कम .२,५४,१२,६७८/- वजा क न िन  वळ र  कम 
.१४,०४,६६९/- दये होत आह.े 

ठेकेदार आर. के. सावतं, नािशक यांनी िद.२०/०४/२०१८, िद.१८/०६/२०१८ रोजीचे प ा  वये GST 
भरणा केलेबाबत GSTR-1  या ती सं  थानकडे सादर केले  या आहते. तसेच अिंतम बीलापोटी अदा केले  या 
अडॅ  हा  स रकमेचा GST भरणा केलेबाबतच ेकागदप  ेसादर केलेले आहते.    

ठेकेदार यांनी या कामाची पी.एफ बाबतची सव पतूता केलेली आह.े याबाबत सामा  य शासन िवभाग, 
कायासन १० अ यांचेकडून िद.१६/११/२०१७, िद.१३/०१/२०१८ व िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे प ान े
कळिवणते आलेले आह.े  तसेच अित र  त कमचा-यांचा पी. एफ भरलेबाबत ठेकेदार यांनी िद.१२/०३/२०१९ 
रोजीचे प ाने कळिवले आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०७/०३/२०१८ च ेसभेतील िन. .१५७ अ  वय,े ठेकेदार यांना सदर काम 
पणू करणसेाठी मा ह े माच-२०१८ अखेरपयत मुदतवाढ देणते आली. सदर वाढीव मदुतीत ठेकेदार यांनी 
िनिवदतेील  कोपमधील सव कामे पणु केलेली आहते.  

 ताव:- तरी ठेकेदार आर. के. सावंत, नािशक यांना ी साईबाबा मंिदर परीसरातील लोअर ग 
नतुनीकरण (दसुरा ट  पा) करण ेकामाचे ५ वे व अिंतम दयेक एकूण र  कम .२,६८,१७,३४७/-मा  मजंरू करणसे 
व  यापैक  उवरीत िश  लक दये र  कम .१४,०४,६६९/- मा  अदा करणसे मा  यता असावी. 

िनणय .१८४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मंिदर प रसरातील लो रंग नतुनीकरण (दसुरा ट पा) करणेकामाच े
िबलाची एकुण र  कम .२,६८,१७,३४७/-मा  मंजरू कर यात यऊेन  यापैक  उवरीत िश  लक दये र  कम 
.१४,०४,६६९/- मा  सदर कामाच े ठेकेदार आर. के. सावंत, नािशक यांना आदा करणेस मा यता दे यात 

आली. 
(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ मौज े िनमगांव को हाळे गट नं.८७,८८ मधील जागेत साद लाडू िनिमती यव था इमारतीच े बांधकामासाठी 

अपेि त .२०,७३,५०,०००/- इत या सधुारीत अदंाजप क य खचास मा यता 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 े” व खंड (घ) अ  वये “भ  तानंा जेवण देण ेआिण अ  नछ  
चालिवण े” अशी तरतदू आह.े  
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मा.  यव  थापन सिमती सभतेील िनणय– मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेत 
खालील माण ेिनणय .२९८ संमत झाललेा आह.े  

“..यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे िनमगांव को-हाळे गट न.ं ८७,८८ मधील जागते साद लाडू 
िनिमती यनुीटकरीता इमारतीचे िनयोजीत बांधकामासाठी आिकटे  ट सशुील देशमखु यांनी सादर केले  या 
सधुारीत नकाशांना व अदंाजप क य .१५,९९,३६,७१३/- मा  खचास मा  यता दे  यात आली व सदरह क  प 
हा मोठ्या खचाचा अस  यान े मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांचेकडे मा  यतेसाठी  ताव सादर 
कर  यात यावा, तसेच शासन मा  यतेनंतर िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिव  यात यावी, असे ठरले .” 

 तावना– सदर क  पाच ेआिकटे  ट सशुील दशेमखु यांनी तयार केले  या नकाशाम  य ेबुंदी सकुिवण े
व पॅक ग करणसेाठी तळमज  यावर व पही  या मज  यावर  यके  ४५० चौ.मी. माण ेएकूण ९०० चौ.मी. े  
कापट एरीया दशिव  यात आले आह.े तथापी बुंदी पिह  या मज  यावर नेण ेव पॅक ग केललेे लाडू / बुंदी साद 
पािकटे तळमज  यावर आणण े यासाठी िल ट अथवा क   हअेर बे  टच े  व पात  यव  था करावी लागेल. 
तळमजला व पिह  या मज  याची उंची  यके  ६.३० मीटर इतक  दशिवलेली आह.े तळमज  यावरील बेसन, 
च  क  व थिमक  यईूड िहट ग िसि टम यानंा मेटल शीट फ ग असनू  यांची उंची ९ मीटर दशिवलेली आह.े  

िब  ट-अप ए रया व यिुनट वाईज ए रया यांचा तपिशल खालील माण ेआह.े  
I) GROUND  FLOOR :-  

 NET B/UP AREA  = 2512.19 SQM 
 EXTRA HEIGHT AREA   = 1256.09 SQM 
     ---------------- 
 TOTAL AREA (GF)  =   3768.28 SQM 

II) FIRST  FLOOR :- 
NET B/UP AREA = 1268.88 SQM 

 EXTRA HEIGHT AREA  =   634.44 SQM 
     ---------------- 
 TOTAL AREA (FF)             =   1903.32 SQM 
 TOTAL B/UP AREA (I+II) = 5671.60 SQM 

UNITS WISE AREA 

SR.NO. UNIT 
CARPET 
AREA 
IN SQM. 

BUILT UP 
AREA 
IN SQM. 

1 COLD STORE 93.25 103.19 
2 SUB STORE 93.25 103.19 
3 ONLINE BESAN CHAKKI UNIT 221.00 238.32 
4 FLOOR STORAGE 62.00 70.23 

5 
PLATFORM FOR THERMO FLUID HEATIN 
SYSTEM 

182.00 200.00 

6 BESAN MIXING AND CLEANING 92.35 101.43 
7 LADDU KITCHEN 390.00 430.00 
8 FREE BUNDI KITCHEN 390.00 430.00 
9 DISTRIBUTION COUNTER 60.00 65.84 

10 ADMIN. OFFICE 54.00 63.52 
11 DRYING AND PACKING (LADDU) 450.00 490.00 
12 DRYING AND PACKING (FREE BUNDI) 450.00 490.00 
13 TIME OFFICE 20.00 24.73 
14 CHANGING ROOM (MALE) 20.00 24.73 
15 CHANGING ROOM (FEMALE) 20.00 24.73 

 
मौजे िनमगांव को-हाळे गट न.ं ८७,८८ पैक  मिधल  तािवत रेखांकनाखालील २४००० चौ. मी. 

े ावर िनयोिजत लाडू साद िनिमती इमारत बांधकाम या वािण  यीक योजनाथ सधुारीत रेखांकन मंजुरीसाठी 
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 ताव मा. उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग िशड  यांचमेाफत सहायक सचंालक, नगर रचना यांच े
िशफारशीसाठी पाठिवणते आला असनू सदरह  रेखांकन मंजरूीचा  ताव अिंतम ट   यात आह.े सदरह रेखांकन 
मंजरुी ा  त झा  यानतंर बांधकाम नकाशे बांधकाम परवानगीसाठी सादर करता येितल.   

आिकटे  ट यांनी सदरह क  पाचे बांधकामासाठी र  कम .१५,९९,३६,७१३/- इतक् या अपे ीत 
खचाचे अदंाजप क सादर केल े होते.  यास मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०१/०६/२०१८ रोजीच े सभेतील 
उपरो  त िनणय . २९८ अ  वये मा  यता दे  यात आली आह.े सदरच े अदंाजप क सन २०१७-२०१८ चे 
एस.एस.आर दरानसुार तयार केललेे होते.  िदनांक १९/०९/२०१८ पासनू रा  य दर सचुी सन २०१८-२०१९ ही 
संपणू रा  यात लाग ू कर  यात आली आह.े सदरह खचाचा  ताव िवधी व  याय िवभाग याचं े शासिकय 
मा  यतेसाठी सादर करावयाचा आह.े शासन  तरावर या  व पाचे  ताव सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचेकडे 
सा ांिकत करणसेाठी पाठिवणते यतेात.  यासाठी अदंाजप क िवहीत नमु  यात चलीत दरसचूीनसुार तयार करण े
आव  यक आह.े  या अनषुगंान े सदरह अदंाजप कातील रा  य दर सचुी सन २०१८-२०१९ मधील बाब   
 यित र  त असले  या बाब चे (Non - SSR Rates) दर महारा  शासन सा.बा.ं िवभाग शासन आदेश मांक 

२०१७/ . ं .११/ िनयोजन-३ मं ालय, मुंबई िद.११/०४/२०१७ अ  वये रा  य दर सचुी बाहरेील बाब चे दर 
मागिवणकेरीता वतमानप ात तसेच सं  थानचे संकेत  थळावर दरप क मागणी सचूना िस  द क न 
िद.०७/१२/२०१८ अखेर दरप के मागिव  यात आले होते. याकामी ा  त झालेली ०६ दरप के उघड  यात येऊन 
सदरह दरप कामधील िन  नतम दरानसुार आिकटे  ट यांनी सधुारीत अदंाजप क तयार केल ेआह.े   

आिकटे  ट यांनी सन २०१८-२०१९ चे िव मान ईएसएसआर दरानंसुार  सिव  तर अदंाजप क तयार 
केले असनू  याचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

 
NAME OF WORK:- PPROPOSED CONSTRUCTION OF FOOD PROCESSING UNIT FOR 
PRODUCTION OF PRASAD LADU ON GAT NO.87- 88 AT NIMGAON KORAHALE, TAL-RAHATA, 
DIST-A.NAGAR 
AS PER MAHARASHTRA STATE PWD S.S.R.PUBLISHED ON 19 SEPTEMBER 2018-19 
RECAPITULATION SHEET 
SR.NO. ITEMS COST IN RS. 
 PART-A   

1 COST OF CIVIL, WATER SUPPLY AND SANITARY WORK FOR 
PRASAD LADU MAIN BUILDING  

9,97,60,387.00 

2 COST OF COMPOUND WALL  73,49,009.00 
3 COST OF R.C.C.PIPE STROM WATER GUTTER  15,99,561.00 
4 COST OF EXTERNAL WATER SUPPLY CONNECTION AND 

BORE WELL 
7,55,374.00 

5 COST OF EXTERNAL DRAINAGE SYSTEM AND SEPTIC TANK  8,35,840.00 
6 COST OF UNDER GROUND WATER TANK AND FIRE TANK  21,47,208.00 
7 COST OF LANDSCAPIN AND GARDENING  13,90,033.00 
8 COST OF RAIN WATER HARVESING PIT  2,19,759.00 
9 COST OF CONCRETE ROAD AND PARKING  1,33,84,469.00 

10 COST OF CULVERT  5,73,051.00 
11 COST OF CIVIL WORK FOR ELECTRIC SUB STATION  4,74,225.00 
12 COST OF MATERAIL QYALITY TESTING  3,39,750.00 
13 COST OF ROYALTY CHARGES  20,79,102.00 
14 TOTAL OF PART –A(SR.NO.1 TO SR.NO.13)  13,09,07,768.00 

 PART – B   
15 COST OF INTERNAL AND EXTERNAL ELECTRIFICATION.  82,09,804.00 
16 COST OF FIRE FIGHTING  38,99,782.00 
17 TOTAL OF PART – B (SR NO.15 TO SR.NO.16)   1,21,09,586.00 

 PART – C   
18 COST OF AIR COOLING AND EXHAUST SYSTEM  1,06,99,986.00 
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19 TOTAL OF PART – C (SR NO.18)  1,06,99,986.00 
 PART –D   

20 COST OF FURNITURE  15,00,000.00 
21 TOTAL OF PART – D (SR.NO.20) 15,00,000.00 

 PART – E   
22 COST OF ETP PLANT  70,89,200.00 
23 TOTAL OF PART – E (SR NO.22)  70,89,200.00 
24 NET TOTAL OF A+B+C+D+E(SR.NO.14+17+19+21+23)  16,23,06,540.00 

ADD 18% FOR GST ON (A+B+E) 
ADD 28% FOR GST ON (C+D) 

ADD 4% CONTINGENCIES ON NET TOTAL 
ADD 5% CENTAGE CHARGES ON NET TOTAL  

 -RS.  2,70,19,179.00 
 - RS.     34,15,996.00 
 - RS.     64,92,262.00 
 - RS.     81,15,327.00 

TOTAL - - RS.  20,73,49,304.00 
TOTAL ESTIMATED COST (R/o)  -  Rs.20,73,50,000.00   

 
 ताव:- तरी वरील िवषयांक त क  पासाठी आिकटे  ट सिुशल देशमखु अॅ  ड असो., औरंगाबाद 

यांनी  सादर केले  या सधुारीत अदंाजप कानसुार येणा-या अपेि त .२०,७३,५०,०००/- (अ री पये वीस 
कोटी याह  तर ल  प  नास हजार) मा   इत  या अदंाजप क य खचास मा  यता िमळणसे िवनंती. तसेच सदरह 

क  प हा मोठया खचाचा व पायाभूत स ्व पाचा क  प अस  यान ेमा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांचे 
मा  यतेकरीता  ताव सादर करणबेाबत िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणय .१८५ यावर सिव तर चचा होऊन, मौज े िनमगांव को हाळे येथील गट नं.८७,८८ मधील जागेत साद लाडू िनिमती 
यव था इमारतीच े बांधकामासाठी सदर क पाच े आिकटे ट सिुशल दशेमुख अॅ  ड असो., औरंगाबाद यांनी  

सादर केले  या सधुारीत अदंाजप कानुसार येणा-या अपिे त .२०,७३,५०,०००/- (अ री पय े वीस कोटी 
याह  तर ल  प  नास हजार) मा   इत  या अदंाजप क य खचास मा  यता दे यात आली. तसेच सदरचा ताव 

मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांचेकडे मा यतेसाठी पाठिव यात यावा, असे ठरले. 
(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ साई आ म भ िनवास थान इमारतीच ेअतंगत रंगकाम व दु ती कामाच े ठेकेदार ॲडमायरकॉन इ ा चर 

ा.िल.मुंबई यांनी काम पणु कर यासाठी िद.३१.१०.२०१९ अखेर मदुतवाढ िमळणेिवषयी केले या 
िवनंतीबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- 
अिधिनयम कलम २१ (१) अ  वये, सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा 

 यापैक  कोण  याही योजनांसाठी करणचेी तरतूद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वय,े मंिदराची व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम ाचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल अशी तरतदू 
आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयः- मा.  यव  थापन सिमती िद.०१/०६/२०१८ िनणय .३४८ (२७) 
अ  वय,े साई आ म भ  तिनवास इमारतीचे अतंगत रंगकाम व दु  ती करणसेाठी जा.नं.एसएसएसटी/ 
बांधकाम/१२६०/२०१८, िद.१३/०६/२०१८ चे आदशेा  वये ठेकेदार अडॅमायरकॉन इ  ा   चर ा. िल., मुंबई 
यांची नमेणकू करणते आलेली आह.े 

 तावना:- मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०१/०६/२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .३४८ (२७) 
अ  वय,े साई आ म भ  तिनवास इमारतीचे अतंगत रंगकाम व दु  ती करणसेाठी िन  नतम िन िवदाधारक 
अडॅमायरकॉन इ  ा   चर ा. िल., मुंबई यांची एकूण .४,८२,८९,६५२/- मा ची िन  नतम दराची ई-िनिवदा 
ि वकारणते यऊेन  यांना जा. .१२६०/२०१८, िद.१३/०६/२०१८ अ  वये कायादशे दणेेत आलेला आह.े 
ठेकेदार यांनी िद.२७/०६/२०१८ पासनू कामास सु वात केलेली असनू सदरह कामाचा तपिशल व स ि थती 
खालील माण.े  
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कामाच ेनाव साई आ म भ  तिनवास इमारतीचे अतंगत रंगकाम व दु  ती करण.े 
ठेकेदार अडॅमायरकॉन इ  ा   चर ा. िल., मुंबई. 
कायादशे जा.न.ंएसएसएसटी/बांधकाम/१२६०/२०१८, िद.१३/०६/२०१८. 
मंजरू िनिवदा र  कम .४,८२,८९,६५२/-. 
करारनामा िदनांक िद.२०/०६/२०१८. 
काम सु  कर  याचा िदनांक िद.२७/०६/२०१८. 
कामाचा कालावधी ०८ मिहन.े 
करारना  यानसुार काम पणू 
कर  याचा िदनांक 

िद.२६/०२/२०१९. 

कामाची स ि थती ठेकेदार यांचमेाफत H, I, J, K, L या इमारत चे तसेच शासक य इमारत, सादालय 
क ाचे व ओएटीच े काम पणू क न साई भ  तांसाठी वापरास देणते आलेली आह.े 
तसेच स  या F-इमारतीचे रंगकाम व अतंगत दु  तीचे काम गतीत आहते. 
सदर कामाअतंगत साई आ म भ  तिनवास येथील एकूण १२ िनवासी इमारती 
(१५३६ खो  या), शासक य इमारत, सादालय क  तसचे ओ.ए.टी चे कामाचा 
समावेश आह.े 
ठेकेदार यांचेमाफत साईटवर स  या २४ पटर, ०३ मदतनीस, ०१ गवंडी, ०१ सतुार, 
०१ मकुादम व ०१ अिभयंता कायरत आह.े 

 
ठेकेदार यानंी िद.२२/०४/२०१९ रोजीचे प ान,े उवरीत कामे पणू करणसेाठी खालील मु  ेव अडचणी 

नमदू क न मदुतवाढ िमळणचेी िवनंती केलेली आह.े  
अ.ं . ठेकेदार यांनी नमदू केलेला मु ा मािहती 
01. After receiving the work order we had 

mobilized the site within 7 days. The first 
J-buildings 2nd and 3rd floor was partly 
handed over on 23rd June 2018 and the 
balance was handed over in another 30 
days as rooms were occupied by devotees. 
Accordingly the Internal Paint samples 
were approved in 1st and 2nd week of July-
2018 and toilet tiles and other samples were 
approved in July / August - 2018. 

ठेकेदार यांना J - इमारतीचा दसुरा व ितसरा मजला 
िद.२१/०६/२०१८ रोजी ह  तांतरीत करणते आलेला 
आह ेव उव रत तळमजला व पिहला मजला पढुील ३० 
िदवसांत उपल  ध क न देणेत आलेला आह.े 
आतील रंगकामाचे शडेचे नमनेु िद.०५/०७/२०१८ व 
िद.११/०७/२०१८ रोजी मा  य करणते आलेले आहते व 
टॉयलेट डॅडो टाई  स नमूने माह ेजलैु-२०१८ म  य ेमा  य 
करणते आलेले आह.े तसेच डोमचे पॉलीकाब नटे िशट 
नमनेु िद.०९/०८/२०१८ रोजी मा  य कर  यात आले 
आह.े 

02. The matching tile sample approved for the 
toilet dado was ordered by us but as you are 
aware that the same was not available with 
the local dealers which required certian 
time to be delivered at the site, hampering 
the progress of work and lapse of time. 
This affected the other relevant acitivites 
and finishing could not be done. 

याबाबत ठेकेदार यांनी पवूिनयोजन करण ेअपिे त आह.े 

03. In the month of August, September and 
October other buildings were not available 
for the work due to the Samadhi Shatabdi 
Year festival due to which we were not able 
to work as per our planning and submitted 
bar chart. Most of the buildings were 
acquired by devotees. 

ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीत तसेच सदर 
काम सु  झा  यापासनू,  हणजेच जून-२०१८ पासनूच े
कालावधीत साई आ म भ  तिनवास येिथल इमारती 
कायमच भरले  या हो  या व ऑनलाईन बकु ग झाले  या 
हो  या.  यामळेू याकाळात ठेकेदार यांना कामासाठी जादा 
इमारती / खो  या उपल  ध क न दतेा आले  या नाहीत. 
माह ेजनू - २०१८ ते माच - २०१९ अखेर साईभ  तांना 
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वाटप केले  या खो  यांच े ट  केवारीचा त  ता 
खालील माण ेआह.े (एकूण खो  या सं  या - १५४०) 

मिहना खो  या वापर 
सं  या 

ट  केवारी 

जुन-२०१८ १४४० ९३.५३ % 
जुल-ै२०१८ १३८१ ८९.६९ % 
ऑग  ट - २०१८ १४६२ ९४.९८ % 
स  टबर -२०१८ १५०७ ९७.९२ % 
ऑ  टोबर - 
२०१८ 

१४१९ ९२.१५ % 

नो  हबर - २०१८ १३९० ९०.२९ % 
िडसबर - २०१८ १४८६ ९६.५० % 
जोनवारी - २०१९ १५१९ ९८.६४ % 
फे वुारी - २०१९ १५०१ ९७.५० % 
माच - २०१९ १४७९ ९५.८९ %  

04. As per our various previous 
correspondences, you are aware the initial 
difficulties faced by us in procurement of 
PVC Door Shutters from the approved 
manufacturer M/s. Rajshri who has much 
lesser production capacity then our desire 
quantity to match our work schedule (Ref. 
Our letter dated 23.10.2018 
Ref.AIPL/SSST/2k18/10/09.). It took 
almost 60 days to set the procedure and 
procure the material from vender. Now it 
has been reqularized. 
    All the material suppliers, vendors and 
manufacturers of the products specified in 
the contract documents has been appointed 
and regularised to supply the approved 
material to site within time frame. 

टॉयलेट व बाथ मकरीता निवन बसवायचे पी.  ही. सी. 
दरवाजाचे  पिेशिफकेशनम  य े व मे  सम  य े राज ी व 
अॅ  यसूेल या कंपनीचे दरवाजे नमदू आह.े पैक  ठेकेदार 
यांनी राज ी कंपनीचे पी.  ही.सी. दरवाजाचा नमुना 
साईटवर आणला होता व तो मा  य करणते आला. राज ी 
कंपनीच ेपी.  ही. सी. दरवाजे संबंधीत कंपनीकडून वेळेत 
परुवठा होत नस  यान ेठेकेदार यांनी िनिवदते नमदू दसु-या 
कंपनीचे दरवाजाचे पयायाची तपासणी करण े आव  यक 
होते. तथापी मा  य झाले  या राज ी कंपनीच ेपी.  ही. सी. 
दरवाजे संबंधीत कंपनीकडून वेळेत परुवठा होत नस  यान े  
कामास काही माणात िवलंब झालेला आह.े स  या सदर 
परुवठा सरुळीत चालू आह.े  

05. As per our Bar Chart submitted by us at the 
inception of the project we had considered 
work front availability simultaneously at 4 
building to complete the project in 
stipulated period of 9 months. However we 
were allocated 1 building at a time which 
has lapsed the schedule time period. 

ी साईबाबा समाधी शता  दी काळात भ  ताचंी सोय व 
िनवास  यव  था िवचारात घतेा व ऑनलाईन बिुकंग 
िवचारात घेता ठेकेदार यांना कामासाठी एकावेळी फ  त 
०१ इमारत कामासाठी उपल  ध क न िदलेली आह.े 

06. Looking at the past experience and the 
availability of the work front made to us we 
require another 6 months to compete the 
balance work. Furthur this time period can 
be reduced if we are allotted atleast 3 
buildings simultaneously in future. 
We understand your concerns and 

येथनू पढुे साई आ म भ  तिनवास िवभागामाफत 
ठेकेदारास वेळोवेळी आव  यकतेनसूार िकमान ०२ 
इमारती एकाच वेळेस कामासाठी उपल  ध करण ेगरजचेे 
आह ेजेणके न काम लवकरात लवकर पूण करण ेश  य 
होईल. 
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acknowledge the same for the early 
completion of the project. We have also 
understood the devotee’s regular schedule 
and occupancy in the Bhaktniwas. Our all 
the efforts and support in terms of labour 
deployment, material etc. will be made 
available according to the work front 
provided by your goodselves. 

 
कामासाठी इमारत उपल  ध क न िदलेची िदनांक व काम पूण क न साईआ म िवभागाचे ता  यात िद  याची 
िदनांक तपिशल – 

अ.ं . इमारत 

कामासाठी इमारत/मजला उपल  ध क न िदलेचा िदनांक 

काम पणू झा  याचा िदनांक 
तळमाळा       
( म न.ं०१ ते ३२)  

पिहलामाळा 
( म न.ं३३ ते 
६४) 

दसुरा माळा 
( म न.ं६५ ते 
९६) 

ितसरा माळा 
( म न.ं९७ ते 
१२८) 

०१ J – िब  ड ग िद.३०/०६/१८ िद.२७/०६/१८ िद.२३/०६/१८ िद.२१/०६/१८ िद.१८/१०/१८ 

०२. K – 
िब  ड ग 

िद.०२/०९/१८ िद.०२/०९/१८ िद.३०/०८/१८ िद.३०/०८/१८ िद.३०/१०/१८ 

०३. L – िब  ड ग िद.०७/१२/१८ िद.०७/१२/१८ िद.०५/१२/१८ िद.०४/१२/१८ िद.१७/०१/१९ 

०४. H – 
िब  ड ग 

िद.१२/०१/१९ 
( म न.ं०१ ते ०८) 
िद.१७/०१/१९ 
( म न.ं०९ ते ३२) 

िद.१७/०१/१९ िद.१७/०१/१९ िद.१७/०१/१९ 

िद.३१/०३/१९ 

०५. I – िब  ड ग िद.१४/०२/१९ िद.१३/०२/१९ िद.१३/०२/१९ िद.१३/०२/१९ िद.१३/०४/१९ रोजी ९६ 
म ता  यात िद  या व 

उवरीत ३२ म 
िद.२२/०४/१९ रोजी काम 
पणू क न ता  यात िद  या 
आहते. 

०६. OAT & R 
– िब  ड ग 

बुक ग काऊटर 
हॉल 
िद.३०/०९/१८ 

भोजन गहृ 
िद.२५/१०/१८ 

  िद.३०/१०/१८ 

०७. F – िब  ड ग िद.१५/०४/१९ िद.१६/०४/१९ िद.१८/०४/१९ िद.१७/०४/१९ काम गतीत. 

 
   सदर कामासाठी ामु  याने खालील कारणांमळेु िवलंब झाललेा आह.े  

१) टॉयलेट व बाथ मकरीता निवन बसवायचे पी.  ही. सी. दरवाजाच े  पेिशिफकेशन व मे  सम  य ेनमदू 
असलेले राज ी कंपनीचे पी.  ही. सी. दरवाजे सबंंधीत कंपनीकडून वेळेत उपल  ध झाले नाही. 
२) ठेकेदार यांनी ही सदर कामासाठी परेुसे मनु  यबळ, पटर, सतुार, गवंडी इ. साईटवर लावलेले नस  यान े
तसेच काही मटेरीअल वेळेवर साईटवर उपल  ध न के  यान ेकामास काही माणात िवलंब झालेला आह.े 
३) ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीत तसचे सदर काम सु  झा  यापासनू  हणजेच जनू-२०१८ 
पासनूचे कालावधीत साई आ म भ  तिनवास येिथल इमारती कायम भरले  या हो  या व ऑनलाईन बुक ग 
झाले  या हो  या. माह े जनू - २०१८ ते माच - २०१९ अखेर साईभ  तानंा वाटप केले  या खो  यांची सरासरी 
९४.७०% अशी आह.े  यामळेु या काळात ठेकेदार यांना कामासाठी जादा इमारती / खो  या उपल  ध क न देता 
आले  या नाहीत. 
 ठेकेदार यांच े प ातील वरील बाब चे अवलोकन करता व सदर कामासाठी आले  या अडचण चा 
िवचार करता ठेकेदार यांना िवहीत मदुतीम  य ेसदर काम पणू करता आलेले नाही. ठेकेदार यांनी सदर काम पणू 
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करणसेाठी वरील िद.२२/०४/२०१९ रोजीच ेप ा  वये िद.३१/१०/२०१९ अखेरपयत मदूतवाढ िमळणचेी िवनतंी 
केलेली आह.े 

   सदर काम वेळेत पणू करणसेाठी ठेकेदार यांना एकाच वेळी िकमान ०२ इमारती कामासाठी उपल  ध 
करण े गरजचे े आह े तसचे ठेकेदार यांनीही आव  य कतेनसुार जादा मनु  यबळ, पटर, सतुार, गवंडी इ. साईटवर 
कामासाठी लावण ेगरजेचे आह.े तसेच आव  यक मटेरीअल वेळेवर उपल  ध करण ेगरजेचे आह.े  

 ताव:- तरी वरील बाब चे अवलोकन करता ठेकेदार यांना काम पणू करणसेाठी िद.३१/१०/२०१९ 
अखेर मदूतवाढ दणेेबाबतचे  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .१८६ यावर सिव तर चचा होऊन, साई आ म भ िनवास थान इमारतीच े अतंगत रंगकाम व दु तीच े काम पणू 
कर यासाठी  ठेकेदार ॲडमायरकॉन इ ा चर ा.िल.मुंबई यांना िद.३१.१०.२०१९ अखेर मदुतवाढ दे यास 
मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ िसतानगर एम.एस.ई.बी.कॉनर ते िमलीटरी कॅ प पयत या र याच े ं दीकरण व डांबरीकरण करण ेकामाचे  अिंतम 

दयेक र कम .४५,४०,९९९/- मा  मंजरु होऊन यापैक  िन वळ दये र कम .३,३७,८१२/- मा  ठेकेदार यांना 
आदा करणसे मंजरुी देणेबाबत. 

ताव-  िसतानगर एम.एस.ई.बी. कॉनर ते िमलीटरी कॅ  प पयत  या र  याचे ं दीकरण व डांबरीकरण कर  याचे 
काम ठेकेदार एस.के.येवले अॅ  ड कंपनी, संगमनेरयांनी पणू केले असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या दसुरे व अिंतम 
िबलाची सिव  तर तपासणी करणते आली आह.े ठेकेदार यानंा अतंीम िबल अदा करणकेामी मा.  यव  थापन 
सिमतीची मा  यता िमळणसेाठी  ताव त  ता  व पात खालील माण ेसादर करणते येत आह.े 

कामाच े नांव-  िसतानगर एम.एस.ई.बी. कॉनर ते िमलीटरी कॅ  प पयत  या र  याचे ं दीकरण व 
डांबरीकरण करण.े (Ch.0/000 to Ch.0/500) (िव तुीकरणाचे कामासह) 

 

 
िसतानगर एम.एस.ई.बी. कॉनर ते िमलीटरी कॅ  प पयत  या र  याचे ं दीकरण व डांबरीकरण कर  याचे 

काम ठेकेदार एस.के.येवले अॅ  ड कंपनी, संगमनरेयांनी िद.१३/०१/२०१९ अखेर िवहीत मदुतीत पणू केले आह.े 
ठेकेदार यांनी िद.२८/०२/२०१९ रोजीचे प ा  वये सदर कामाचे दसुरे व अिंतम िबल सादर केले आह.े ी 
साईबाबा समाधी शता  दी वषा िनमी  त वाहतूक चे िनयोजन करणसेाठी तसेच सादालयात येणा या 
भािवकांसाठी परतीचा माग याच र यान ेअस  याने िवषयांिकत र  ता ते गोदावरी उजवा तट कालवा चारी .११ 
बंदी  त क न िवकसीत केले  या र   यापयत जोडणा-या लांबीम  य े W.B.M.  के  यामळेु सदरह कामी मंजरु 
िनवीदा र  कमपेे ा .१,३३,०७४/- मा  (३.०१९%) अिधक खच आलेला आह.े  यानसुार सदरह कामाची 
Gross Value of Work Done .४५,४०,९९९/- मा  होत असनू यापवु  अदा केलेली र  कम वजा जाता 
अिंतम िबलापोटी िन  वळ र  कम .३,३७,८१२/- मा  इतक  र  कम दये आह.े     

 ताव:- तरी िसतानगर एम.एस.ई.बी. कॉनर ते िमलीटरी कॅ  प पयत  या र  याचे ं दीकरण व 
डांबरीकरणकरण े (Ch.0/000 to Ch.0/500) (िव तुीकरणाचे कामासह)कामाच ेदसुरे व अिंतम देयक र  कम 
.४५,४०,९९९/- मा  मंजुर होऊन  यापैक  िन  वळ दये र  कम .३,३७,८१२/- मा  ठेकेदार यांना आदा करणसे 

िनणयाथ सादर. 

ठेकेदाराच ेनांव एस.के.येवले अॅ  ड कंपनी, संगमनरे 
कायादशे मांक व िदनांक  जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/२६२१/२०१८ िद.३०/०८/२०१८   
मंजरू िनिवदा र  कम   .४४,०७,९२५/-  
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन.  ४९०(०९) िद.२६/०७/२०१८  
दसुरे व अिंतम िबलाची र  कम  (अ) .४५,४०,९९९/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  (ब) .४२,०३,१८७/- 
िन  वळ दे य र  कम (अ-ब) .३,३७,८१२/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .१,३३,०७४/- अिधक (३.०१९ % अिधक) 
करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदूत िद.१३/०१/२०१९  

 य  काम पणू झा  याचा िदनांक  िद.१३/०१/२०१९  
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िनणय .१८७ यावर सिव तर चचा होऊन, िसतानगर एम.एस.ई.बी.कॉनर ते िमलीटरी कॅ प पयत या र याच े ं दीकरण व 
डांबरीकरण करण ेकामाच ेिबलाची एकुण र  कम .४५,४०,९९९/- मा  मंजरू कर यात येऊन  यापकै  उवरीत 
िश लक दये र  कम .३,३७,८१२/- मा  सदर कामाचे ठेकेदार एस.के.येवले अॅ  ड कंपनी, संगमनेर यांना आदा 
करणसे मा यता दे यात आली.                                                                   (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१६          ी साई सादालय मु य सादभोजन हॉल, मु य िकचन व बुंदी िकचन मधील लो रंग व डॅडोला स या 

असले या हे ीफाईड टाई स/ ेिम स कॉ ट काढून सदर िठकाणी नवीन ेनाईट लो रंग व डॅडो 
बसिवणेकामाच े ितसरे व अिंतम दयेक .१,६८,३८,११२/- मा  मंजरु होऊन यापैक  िन वळ दये र कम 
.४,४२,०४६/- मा  ठेकेदार यांना आदा करणेस मंजरुी दणे.े 

ताव-  ी साई सादालय मु  य सादभोजन हॉल, मु  य िकचन व बुंदी िकचन मिधल लोअ रंग व डॅडोला 
स  या असले  या  हे ीफाईड टाई  स / ेिम  स कॉ ं ट काढून सदर िठकाणी नवीन ेनाईट लोअर ग व डॅडो 
बसिवणचेे काम ठेकेदार आर. के. सावंत, नािशकयांनी पुण केले असनू ठेकेदार यानंी सादर केले  या ितसरे 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 येत आह.े  

कामाचे नांव-  ीसाई सादालय मु  य सादभोजन हॉल, मु  य िकचन व बुंदी िकचन मिधल 
लोअ रंग व डॅडोला स  या असले  या  हे ीफाईड टाई  स / ेिम  स कॉ ं ट काढून सदर िठकाणी नवीन ेनाईट 
लोअर ग व डॅडो बसिवण े

ी साई सादालय मु  य सादभोजन हॉल, मु  य िकचन व बुंदी िकचन मिधल लोअ रंग व डॅडोला 
स  या असले  या  हे ीफाईड टाई  स / ेिम  स कॉ ं ट काढून सदर िठकाणी नवीन ेनाईट लोअर ग व डॅडो 
बसिवणचेे काम ठेकेदार आर. के. सावंत, नािशक यांनी िद.२५/०२/२०१९ अखेर िवहीत मदुतीत काम पूण केले 
आह.े ठेकेदार यानंी िद.२९/०३/२०१९ रोजीचे प ा  वये ितसरे व अिंतम िबल सादर केले आह.े  यानसुार सदरह 
कामाची Gross Value of Work Done .१,६८,३८,११२/- मा  होत असनु या पवु  अदा केलेली र  कम 
वजा जाता अिंतम िबलापोटी एकूण र  कम .४,४२,०४६/- मा  इतक  र  कम दये आह.े     

तरी ी साई सादालय मु  य सादभोजन हॉल, मु  य िकचन व बुंदी िकचन मिधल लोअ रंग व 
डॅडोला स  या असले  या  हे ीफाईड टाई  स / ेिम  स कॉ ं ट काढून सदर िठकाणी नवीन ेनाईट लोअर ग व 
डॅडो बसिवणकेामाचे ितसरे व अिंतम देयक र  कम .४,४२,०४६/- मा  आदा करणसे िनणयाथ सादर. 

िनणय .१८८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय मु य सादभोजन हॉल, मु य िकचन व बुंदी िकचन मधील 
लो रंग व डॅडोला स या असले या हे ीफाईड टाई स/ ेिम स कॉ ट काढून सदर िठकाणी नवीन ेनाईट 
लो रंग व डॅडो बसिवणे कामाच ेएकुण िबलाची र कम .१,६८,३८,११२/- मा  मंजरू कर यात येऊन यापैक  

उवरीत िश लक दये र कम .४,४२,०४६/- मा  सदर कामाच े ठेकेदार आर.के.सावंत, नािशक यांना आदा 
करणसे मा यता दे यात आली.                                                                   (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

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

ठेकेदाराच ेनांव आर. के. सावंत, नािशक  
कायादशे मांक व िदनांक  जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/४८८२/२०१७ 

िद.१५/१२/२०१७   
मंजरू िनिवदा र  कम   .१,८९,६२,२२३/-  
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन.  १००४(०२) िद.१४/११/२०१७  
ितसरे व अिंतम िबलाची र  कम  (अ) .१,६८,३८,११२/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  (ब) .१,६३,९६,०६६/- 
िन  वळ दे य र  कम (अ-ब) .०४,४२,०४६/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .२१,२४,१११/- कमी  
करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदूत िद.०२/०८/२०१८  
मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेनसुार िमळालेली वाढीव 
मदुतवाढ  

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे 
सभेतील िन. .४८ नसुार िद.१५/०३/२०१९ पयत 
मदुतवाढ देणते आली आह.े 

 य  काम पणू झा  याचा िदनांक  िद.२५/०२/२०१९  
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िवषय नं.१७ सं थानच े  साईगाडन क पातंगत म.ेलेजर ि हजन िल., हॉगकॉग यांना अदा केलेली र कम वसूल करणसेाठी 
ी.िनतीन जी.ठ कर, िसिनअर काऊंिसल, मुंबई यांची िमडीएटर हणनू नेमणकू करणेबाबत. 

ताव-  मौजे िनमागांव को हाळे येथील सं थानचे गट न.ं१९८, १९९, २०० व २०१ म ये मा. यव थापन 
सिमतीच े िद.१७/०२/२००७ रोजीचे सभेत साईगाडन कर याच े ठरले होते. या क पातंगत ी साईबाबां या 
िजवनावर अधारीत लेजर शो तयार करणेसाठी लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांना US$५५,००,००० मा चा 
कायादशे दणेेत आला होता. लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचेशी झाले  याकरारानसुार यांनी केले  या कामापोटी 
Payment Stages ०१ ते ०४ व ०७ ते ०८ करीता US$२१,४५,००० अदा करणते आलेले आह.े 

लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी यांचे िद.०५/११/२०१२, िद.१७/१२/२०१२ व िद.२६/०२/२०१३ 
रोजीच े प ा वय े करारना यातील Payment Schedule ०५ व ०६ नसुार US$१५,४०,००० ची िबले सादर 
केलेली होती.याबाबत मा.ि सद य सिमतीचे िद.१५/०३/२०१४ रोजीच े सभेतील िन. .१८२ अ वये म.ेलेजर 
ि हजन िल., हाँगकाँग यांच े िबल अदा करणकेामी सं थान वक लामाफत अज करणते यऊेन, मा. मुंबई उ च 
यायालयाच े औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरले होते. यानुसार सं थानचे वक ल ी. 

संजय चौक दार यांनी CAST/८७०८/२०१४ िद.२५/०७/२०१४ अ वये मा. मुंबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद 
खंडपीठात िसि हल ॲि लकेशन दाखल केले होते.  

 तुत करणी म.े लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी  यांचे िद.०३/०३/२०१७ रोजी  या (सं  थानकडे 
ा  त िद.२३/०३/२०१७) प ा  वये  यांचेशी केलेले करारना  यातील अट .२५ नसुार सं  थानला टिमनेशन 

नोटीस िदललेी होती. सदर नोटीसबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभते म.े लेजर 
ि हजन िल. हॉगकॉग यांचे समवेत अिब ेशनची कायवाही करावी असा िनणय झालेला आह.े िवधी व  याय 
िवभाग, महारा   शासन याचंे िद.१४/१२/२०१८ रोजीचे प ातील ं .०३ नसुार लेजन ि हजन यांचेबरोबर 
झाले  या करारना  यातील  लॉज ३१ नसुार आिब ेशन करणपेवु  थम Mediation साठी जाण े आव  यक 
अस  याचे कळिवले आह.े  याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेत  ताव सादर 
करणते आला होता.  

सदर सभेत िनणय ं .४१ अ  वय,े सं  थानचे साईगाडन क  पासंबधी म.े लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग 
यांनी िदले  या टिमनेशन नोटीसीस अनसुु न करारना  यातील तरतुदी माण े थम मे. लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग 
यांना िमडीएशनची नोटीस ावी, अस े ठरले  यासाठी राज  थान उ  च  यायालयाचे िनवृ  त मु  य  यायाधीश 
मा. ी.पळशीकर यानंा िमडीएटर  हणनू  तािवत कराव,े असे सिमती सद  य मा.अडॅ. मोहन जयकर यांनी 
सचूिवले,  यास सिमतीन े मा  यता िदली. तसेच म.े लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांनी िमडीएशनसाठी तयारी न 
दशिव  यास करारना  यातील तरतुदी माण ेअिब ेशनची कायवाही करावी, असे ठरले आह.े 

त थापी सिमती सद  य अडॅ. मोहन जयकर यांनी सं  थानच े वतीन े अडॅ.जु  नरकर अॅ  ड असोिशएटस, 
मुंबई यांचमेाफत लेजन ि हजन यांना िद. ११/०२/२०१९ रोजीच ेप ान े िमडीएशन करीता नोटीस िदललेी आह.े 
याम  य े िमडीएटर  हणनू ी िनितन जी ठ  कर, िसिनअर काऊंिसल, मुंबई यांची नेमणकू करणबेाबत कळिवल े
आह.े  

तरी उपरो  त माण ेझालेली कायवाही मािहती व मा  यतेसाठी सादर. 
िनणय .१८९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानच ेसाईगाडन क  पासंबधी म.े लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांनी िदले  या 

टिमनेशन नोटीसीस अनसु न करारना  यातील तरतुदी माण ेम.े लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांना सं  थानचे वतीन े
अडॅ.जु  नरकर अॅ  ड असोिशएटस, मुंबई यांचेमाफत िमडीएशन करीता नोटीस दे यात आलेली असनु याची न द 
घे यात आली. तसेच यासाठी िनवृ  त मु  य  यायाधीश मा. ी.पळशीकर यांच ेऐवजी िनवृ  त मु  य  यायाधीश 
मा. ी.ए.पी. कानडे यांची िनयु  कर यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१८ ी साईनाथ मा यिमक िव ालय इमारतीच े नांदखु  र यालगत संर ण िभंत बांधकाम ठेकेदार डी.बी.फोपसे, 

वैजापरु यांच ेअंितम िबल .८६,२९०/- मंजरु क न आदा करणेस मा यता दणे.े 
ताव-  ीसाईनाथ मा यमीक िव ालयाचे इमारतीचे सरं णाचे  टीन े या र   याचे बाजनूे संर क िभंत 

बांधणबेाबत िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे प ान ेमा. नगरा  य ा, िशड  नगरपंचायत तथा िव  व  त, ी साईबाबा 
सं थान िव त यव था यांनी िवनंती केली होती. थम ाधा  यगटातील ११ र   यांपैक  नांदखु  र  ता (लांबी 
१८०० मी.) भसंूपादन व िवकसन काम िशड  नगरपंचायतीन ेिदले  या िडमाकशननसुार सं  थान िनधीतनू करणते 
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आल े आह.े सदर र   याचे बाजून े रटेिनंग वॉलचे दगडी बांधकाम करणते आले आह.े यादगडी बांधकामातील 
पायावर सरं क िभंतीच ेबांधकाम,  यावर ०.९० मी. उंचीची चेनिलंक फेि सगं, एम. एस. गेट बसिवण ेविसमट 
पटन े िभतंीस रंगकाम करण ेइ. कामांसाठी ठेकेदार डी. बी. फोपस,े वैजापरू यांना कायादशे दे  यात आला होता. 
ठेकेदार यांनी एकूण ६५ मी. पैक  समुारे ४१ मी. लांबीतील बांधकाम व जाळीसाठी अॅगं  स माच २०१८ अखेर 
बसिवले. उवरीत २४ मी. भागात रटेिनगं वॉलचे दगडी बांधकामावर पढुील उवरीत भागात काम करणसे र   याचे 
पि मेकडील मालम  ताधारक यांनी हरकत घते  यान े  यांचेसमवेत नगरपचंायत अिधकारी व पदािधकारी याचंे 
उपि थतीत वेळोवेळी चचा क न काम पनु:  च सु  करणसेाठी य  न करणते आल.े मा  मालम  ताधारक यांच े
हरकतीमुळे ठेकेदार यांना काम पणू करता आलेले नाही.  यामळेु  ीसाईनाथमा यमीकिव ालयान ेया भागात 
अॅगं  स व कलर कोटेड िशट वाप न कंपाउंड पूण केलेले आह.े पढुील काम करता येत नस  याने ठेकेदार यांनी 
झाले  या कामाच े .८६,२९०/- रकमेच ेपिहले व अिंतम िबल सादर केल े आह.े या िबलाची तपासणी करणते 
आली असनु ठेकेदार यांना सदर िबल अदा करणसे मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळणकेामी खालील माण े
त   याचे  व पात सादर कर  यात येत आह.े 

कामाच ेनांव- ी साईनाथ मा  यिमक िव ालय इमारतीच ेनांदखु  र   यालगत सरं क िभंतीचे बांधकाम करण.े 
 

ठेकेदाराच ेनांव डी.बी.फोपस,े वैजापरू 
कायादशे मांक व िदनांक  एसएसएसटी/बांधकाम /६२५६/२०१८ िद.२१/०२/२०१८ 
मंजरू िनिवदा र  कम  .३,४९,३११/- 
मा.  यव  थापन सिमती िनणय मांक व िदनांक िन .. ७६(१०) िद.०२/०२/२०१८ 
अिंतम िबलाची र  कम  .८६,२९०/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  -- 
उवरीत िश  लक देय र  कम  .८६,२९०/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला 
खच  

.२,६३,०२१/-(कमी) 

अिंतम िबलाचीउवरीत र  कम .८६,२९०/- 
करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदूत िद.०७/०५/२०१८ 

ताव- ठेकेदार डी.बी.फोपस,े वैजापरू यांनी िद.३०/०३/२०१८ अखेर उपल  ध भागात काम केले 
असनु ठेकेदार यांनी िद.१८/०८/२०१८ रोजीचे प ा  वय े .८६,२९०/-मा  इत  या रकमचेे बील सादर केले आहे . 
ठेकेदार यांना  य  झाले  या कामाचे मोजमापानुसार अिंतम िबलापोटी एकूण र  कम .८६,२९०/-मा  इतक  
र  कम देय आह े.संर क िभंतीचे राहीलेले काम पूण करणसेाठी सं थानच ेमालम ा िवभागामाफत भुिमअिभलेख 
िवभागाकडून मोजणी क न घे यात येत आह.े यानतंर न यान ेिनिवदा मागवनू काम करता येईल.   

तरी ठेकेदार डी.बी.फोपस,े वैजापरू यांच ेझालेले कामाचे पिहले व अिंतम बील र  कम .८६,२९०/- 
अदा करणबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .१९० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ मा यिमक िव ालय इमारतीच े नांदखु  र यालगत संर ण िभंत 
बांधकाम करण े कामाच े एकुण िबलाची र कम .८६,२९०/-मा  सदर कामाच े ठेकेदार डी.बी.फोपसे, वैजापरू 
यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.                                                    (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१९ िशड  येथील (NH-160) अहमदनगर  मनमाड र ता सशुोिभकरण करण ेकामाच े क प स लागार आक हम 

कं स टस ् ा.िल.नोयडा यांनी सादर केले या ाथिमक आराखडे व अदंाजप क र कम .३,२५,९६,२५०/- 
मा ला मा यता िमळणेबाबत. 

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 सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास 
अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े मिंदराम  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 
अिधिनयमा  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. ०२.   अिधिनयमाच ेकलम २१ मिधल 
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पोट कलम (१क) अ  वय,े िव  व  त  यव  थसे रा  य शासना  या पवू मंजरूीने आिण रा  य शासनाकडून राजप ात 
िस  द केले  या आदशेा ारे िविनिद  ट कर  यात यईेल अशा कमाल मयादे  या आिण अशा अटी व शत ं  या 

अिधन राहन, भ  तां  या सोयीसाठी बस वाहनतळ, रे  व े  थानक व िवमानतळ आिण त  सम पायाभतु सिुवधा या 
सार  या पायाभतु सिुवधा परुिवणसेाठी िकंवा  या वाढिव  यासाठी शासिकय िवभागांना, शासिकय महामंडळांना, 
शासिकय कंप  यांना िकंवा शासिकय उप मांना साहा यक अनदुान दतेा येईल अशी तरतूद आह.े 

मा. यव थापन सिमतीचसेभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीच ेिद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेत 
. ३,२५,२९,८२५/- खचाचा  ताव खालील माण ेसादर करण ेआला होता. 

अ) सदर र   याची शहरातील लांबी कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प (सा. बां. िवभाग), अहमदनगर 
यांचे अख  यारीत अस  यान े शासनामाफत  िनधी उपल  ध क न  यांनी र  ता िवकसीत करण.ेअथवा 
ब)  सदरह र   याकरीता शासनाकडून िनधी उपल  ध करण ेश  य नस  यास सं  थानमाफत िनधी उपल  ध 
क न  दणे ेव जागितक बॅकं क  प (सा. बा.ं िवभाग), अहमदनगर यांनी र  ता िवकसीत करण.ेअथवा 
क) याकामी स  लागाराची नेमणकू क न कायकारी अिभयंता,जागितक बॅकं क  प (सा. बा.ं िवभाग), 
अहमदनगर यांची र  ता िवकसीत करणसेाठी ना-हरकत/परवानगी घेवनू सं  थानकडून िनधी उपल  ध क न 
सं  थानमाफत सदरह काम करता यईेल.  

सदरह  तावावरील िनणय .९७९ खालील माण ेआह.े 
“..यावरसिव तरचचाहोऊन, िशड  शहरातून जाणा या नगर मनमाड महामागावर ल मीनगर वसाहत ते 

साई आ मया भागातील दभुाजकाम य ेरेिलंग बसिवण,े  खराब झाललेे पे ह ग लॉ स बदलण ेतसेच दभुाजक व 
कब टोन च ेरंगकाम करणकेामी तावातील क म य ेनमदू केले माण ेकायवाही करणसे मा यता दे यात आली. 
तसेच िशड   शहरामधील इतरही चौकांच ेसशुोिभकरण करणकेामी िशड  नगरपचंायतीकडून ताव मागिवणते 
यावा, असे ठरल.े” 

उपरो  त िनणयानुसार इतर चौकाचे सशुोिभकरणबाबत लोकेशन  लॅनसह ाथिमक आराखडे व 
अदंाजप के पाठिवणेबाबत  िशड  नगरपंचायतीस िद.१२/०३/२०१८ चे प ाने कळिव  यात आल ेआह.े वरील 
कागदप  ेअ ाप अ ा  त आहते. 

 तावना:- मा. यव थापन सिमतीच े िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार आक हम 
क  स  टस ् ा. िल. नोयडायांना नमेणकूप  दणेते आले आह.े याकामी क  प स  लागार यांनी िद.३१/१०/२०१८ 
( ा  त िद.१२/११/२०१८) रोजीच े प ाने क  पाचे ाथिमक आराखडयांबाबतची मािहती पिु तका पाठिवली 
आह.े  याबाबतचा सिं  त तपिशल पुढील माण ेआह.े 

A. Scope of work –  
a.Enhancing Network 

i. Redefining street sections to allow easy traffic movement as well as pedestrian 
connectivity & facilities. 

ii. Integrating the approaches connecting the main spine for seamless junction. 
           b. Creating a plaza  

i. Expanding pedestrian zone along the road to accommodate pedestrian  
facilities like benches, bins, planets, light poles etc. 
c.  Creating a character- 

i. Lighting- Marker lighting, Façade lighting. 
ii. Furniture - benches, bins, Railings/Screens 

iii. Signage – Way finding, Location, Information/Storytelling 
iv. Installations- Sculpture, City maps 
v. Visitor Facilities- Kiosks, Bus Shelters, Toilets 

vi. Visitor Experience- Museum, Project mapping, Branding, 
B. Estimated Cost.- Rs.44.27 Crores. 

याकामी स  लागार आक हम क  स  टस ् ा.िल. नोयडायांनी ढोबळमानाने .४४.२७ कोटी इतका 
अदंाजप क य खच कळिवला होता. मा  सदर कामासाठी मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीच े
सभेतील िनणयानुसार .३.२५ कोटी इत  या खचास मा  यता दे  यात आली अस  यान े स  लागार यांना इकडील 
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िद.१४/१२/२०१८ रोजीचे प ान े .३.२५ कोटी खचाचा  ताव सादर करणबेाबत कळिव  यात आले होते. 
 यानसुार स  लागार यांनी िद.११/०३/२०१९ ( ा  त िद.१९/०३/२०१९) चे प ान ेसधुारीत  ताव सादर केला 

आह.े  याबाबतचा सिं  त तपिशल पुढील माण ेआह.े 
A. Scope of work -   

1. Enhancing Network 
a. Redefining street sections to allow easy traffic movement as well as pedestrian 
connectivity & facilities. 
2. Creating a plaza  
a. Expanding pedestrian zone along the road at the entrance to the temple area 
accommodate pedestrian facilities like benches, bins, planets etc. 
3. Creating a character- 
i  Furniture - benches, bins, Railings/Screens 
ii Signage – Facility and Location, Information/Storytelling 
iii Installations- Sculpture, City maps 

a. B. Estimated Cost.- Rs.3,25,96,250/-. 
  C. उपरो  त  तावातखालीलकामसेमािव  ट आहते. 

Sr. 
No.       

Description Unit Length   Width/ 
Height 

Quantity  Rate Amount 

01 FOOTPATH        
 Dismantling of existing pavers 

(L.H.S) 
Sqm 1,600.00          2.00              3,200.00                 110.00           3,52,000/- 

 Dismantling of existing pavers 
(R.H.S) 

Sqm 1,600.00          2.00              3,200.00                 110.00           3,52,000/- 

 Removal of existing kerb 
(L.H.S 

RM. 1,600.00           1,600.00          20.00 32,000/- 

 Removal of existing kerb 
(R.H.S) 

RM. 1,600.00           1,600.00          20.00 32,000/- 

 Providing stone cobbles 
(mandir entrance) 

Sqm 130.00 6.50 845.00 2300.00 19,43,500/- 

 Providing stone cobbles 
(typical L.H.S) 

Sqm 1470.00 2.00 2940.00 2300.00 67,62,000/- 

 Providing stone cobbles 
(typical R.H.S) 

Sqm 1,600.00          2.00              3,200.00                 2300.00 73,60,000 /- 

 Providing stone kerbs (L.H.S) RM. 1,600.00           1,600.00          550.00           8,80,000/- 
 Providing stone kerbs (L.H.S) RM. 1,600.00           1,600.00          550.00           8,80,000/- 
 Total       1,85,93,500/- 
02 MEDIANS       
 Minor civil works LS     1,00,000/- 
 Painting on existing kerbs(2 

sides) 
Sqm 3200.00 0.30 3,200.00                 150.00           4,80,000/- 

 Total        5,80,000/- 
03 CARRIAGWAY @ MANDIR 

ENTRANCE 
      

 Dismantling of flexible 
pavement (L.H.S) 

Cum       130.00        17.00 x  
0.25                 

552.50              1,400.00          7,73,500/- 

 Dismantling of flexible 
pavement (R.H.S)  

Cum 130.00        17.00x          
0.25                 

552.50              1,400.00          7,73,500/- 

 Stone cobble @ mandir 
entrance (L.H.S)  

Sqm 130.00        17.00              2,210.00              2,500.00         55,25,000/- 

 Stone cobble @ mandir 
entrance (R.H.S) 

sqm 130.00        17.00              2,210.00              2,500.00         55,25,000/- 
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 TOTAL      1,10,50,000/- 
04 RAILING WORKS @ 

MANDIR ENTRANCE 
      

 Civil works(sub structure) for 
railing 

kg      1,950.00 90.00           1,75,500/- 

 Civil works & finishing railings RM 130.00 1.00 130.00                 150.00             19,500/- 
 TOTAL      1,95,000/- 
05 MISCELLENEOUS WORKS 

@ MANDIR ENTRANCE 
      

 Providing location& facility 
signages 

nos   6.00             80,000.00          4,80,000/- 

 Providing story signages nos   4.00           1,00,000.00         4,00,000/- 
 Providing street furniture bench nos   4.00          20,000.00             80,000/- 
 Providing street furniture bins                 nos   2.00             10,000.00             20,000/- 
 Art work/sculpture nos   1.00           1,50,000.00          1,50,000/- 
 TOTAL        11,30,000/- 
06 LANDSCAPING        
 Horticulture works (ground 

covers, shrubs, trees) 
sqm   698.50              1,500.00         10,47,750/-   

 TOTAL      10,47,750/- 
   GRAND TOTAL                     3,25,96,250/- 

सदरह र  ता जागितक बॅकं क  प (सावजिनक बांधकाम िवभाग) अहमदनगर याचंे अख  यारीत 
अस  याने सदर सशुोिभकरणाच े काम करणसे  यांची परवानगी घणे े आव  यक राहील. तसेच उपरो  त 
अदंाजप कास सावजिनक बांधकाम िवभागाची तांि क मा  यता  यावी लागले.  यानतंर ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदीनसुार रा  य शासनाचे िवधी व  याय िवभगाची 
पवूमा  यता  यावी लागले.   

  ताव :- तरी िशड  शहरातील अहमदनगर मनमाड र  ता सशुोिभकरण करणकेामी स  लागार आक हम 
क  स  टस ् ा.िल. नोयडायांच े अदंाजप कानुसार .३,२५,९६,२५०/-मा  खचास मा  यता िमळणसे, सदरह 

क  पाचे सिव  तर अदंाजप क चिलत रा  य दरसचुीनसुार आिकटे  ट याचंेमाफत तयार क न सावजिनक 
बांधकाम िवभागाचे तांि क मा  यतेसाठी तसचे रा  य शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे मा  यतेसाठी सादर 
करणबेाबतचे  तावावर  िनणय होणसे िवनंती 

िनणय .१९१ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  येथील (NH-160) अहमदनगर  मनमाड र ता सशुोिभकरण करण ेकामाच े
क प स लागार आक हम कं स टंट ा.िल.नोयडा यांची नेमणकू र  करणते यावी, िशड  येथील        (NH-

160) अहमदनगर  मनमाड र ता सशुोिभकरण करणेकामी थम िडझाईन ताव मागिवणते यावेत, िडझाईन 
िन ीत क न यानसुार ई-िनिवदा मागिव यात या यात, असे ठरले. 

 (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
िवषय नं.२० शता दी सोहळयािनिम  कोपरगाव को हार र ता रामा ०८ वर ता परु या व पात उभारणते आले या वागत 

कमानीच ेबांधकामाबाबत अिध क अिभयंता,सावजिनक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर  यांच ेिद.२१.०२.२१०९ 
रोजीच ेप ाबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः-   
अिधिनयमाच ेकलम १७ (१) नसुार रा  य शासना  या 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,े मिंदराम  य े
ढी व थेनसुार धाम क ि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 व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या 
अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह ेती उि  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण ेही सिमतीची कत  य ेअसतील, अशी तरतूद आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठरावः- मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय 
.६३१ अ  वये खालील माण ेठराव संमत कर  यात आलेला आह.े 
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“ सं थानमाफत नगर-मनमाड हायवेवर देणगीदारामाफत ता परु या  व पात वागत कमानी तयार 
कर याचे काम चाल ू आह.े सदर कमानी उभारणकेामी देणगीदारान े र कम न िद यास ती सं थानमाफत अदा 
करणसे मा यता दे यात आली, तसेच श य होईल तेवढी कामे सं थानचे सबंधीत िवभागामाफत करणसे व 
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. तसेच वागत कमानीच ेिठकाणी लाईट ग व फुलांची सजावट 

कर यात यावी. ”  
 तावना- ी साईबाबा समाधी शता दी वषा िनमी  त कोपरगाव-को  हार ( .रा.मा.८) यावर ता  परु  या 

 व पात  वागत कमानी उभारणीकरीता साईभ  त डॉ.समुनजी, चेअरमन, साईधाम फ डेशन, मुंबई यांनी  यांच े
िद.०४/०७/२०१८ रोजीचे  हॉटसअ्पॅ  दारे ा  त झाले  या प ाने दणेगी दाखल  वागत कमान उभारण े बाबत 
ई  छा दश त केली होती.  यानसुार  यांना दणेगीदाखल कमान उभारणीचे काम सु  करणसेाठी 
िद.११/०७/२०१८ रोजी  या प ान ेकळिवणते आले होते. साईधाम फ डेशन, मुंबई यांचे माफत सदरह कमानीच े
कामातील िस  हील व फॅ ीकेशनचे काम अ रहतं इिंजनीअर ग वक् स, औरंगाबाद यांचेकडून क न घतेले आहे व 
 यावर एफ.आर.पी िशटम  य ेसजावट कर  याचे काम ी.अमन िवधाते व ी.िवलास महाडीक, मुंबई यांचमेाफत 

करणते आललेे आह.े   
सदर  वागत कमानीच ेबांधकामाबाबत कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प (सा.बां) िवभाग, 

अहमदनगर यांचे िद.०३/१२/२०१८ रोजीचे प ान,े सदर कमानीस ता  परू  या  व पात एक िदवसासाठी सरुि त 
असलेबाबतचे प  िदलेले असनू स ि थतीत ी साईशता  दी सोहळा समा  त झालेला अस  याने सदरची कमान 
तातडीने काढून घेणेबाबत कळिवले होते. िद.०३/१२/२०१८ रोजीचे प ास अनसु न, सं  थानकडून सदरची 
 वागत कमान सफे अॅ  ड  टेबल असलेलेबाबत इिंजिनअर ी. िदप  ही.मोटे, औरंगाबाद यांनी माणप  िदलेल े

आह े तसचे  वागत कमान उभारणीसाठी  यांचेकडील िद.२१/०६/२०१८ रोजीचे प ातील सव अट ची पतूता 
सं  थानने केली अस  याने सदर कमानीची  य  पाहणी क न सदरह  वागत कमान पढुील पाच वषासाठी 
ठेवणसेाठी मा  यता िमळणसेाठी िद.२२/१२/२०१८ रोजीचे प ान े  ताव कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं 

क  प (सा.बां) िवभाग, अहमदनगर यांचकेडे सादर करणते आला होता.  
 यानंतर कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प (सा.बां) िवभाग, अहमदनगर यांनी 

िद.०७/०२/२०१९ रोजीचे प ान े िवषयांिकत  वागत कमान काढून घणेेबाबत कळिवल े आह.े तसचे आता, 
अधी क अिभयतंा, सावजिनक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांनी िद.२१/०२/२०१९ रोजीचे प ाने िवषयांिकत 
 वागत कमान काढून घणेबेाबत खालील माण ेकळिवले आह.े  

   “…कोपरगाव-को  हार ( .रा.मा.८) र   यावर  वागत कमान उभारणसे या कायालयान े ता  परु  या 
 व पाची परवानगी िदलेली होती. र  ता सरु े  या  टीने सदरची काम र   यास अडथळाच ठरत असनू खाजगी 

अिभयं  यांकडून जरी Stability Certificate िदले गेले असले, तरी  य  झाले  या कामाचा दजा व पहाणी 
केली असता या कमानी  या Stability बाबत या कायालयास िनि तच शंका आह.े आपणांस पु  हा िवनतंी 
कर  यात येते क  उपरो  त बाब चा साक  याने िवचार करता सदरची कमान काढणचे म ा  त ठरते.  यामळेु 
सदरह  वागत कमानीस पढुील पाच वषाकरीता मा  यता दे  याचा  नच उदभवत नाही. स ि थतीत ी साईबाबा 
समाधी शता  दी सोहळा समा  त झाललेा अस  याने व  य  कर  यात आले  या कामाचा दजा, उंची, हवेचा 
दाब, बाजसू असले  या िव तु तारा, मनमाड महामागाव न होणारी वाशाचंी वाहतूक इ. यांचा सखोल िवचार 
करता सदरची कमान तातडीने काढून घे  यात यावी जेणके न सदर र   यावरील वाशांची िजिवत व िव  तहानी 
होणार नाही. अशा कारची घटना पुण ेयथे ेकाही िदवसांपवू  झाली होती. तरी याबाबत ता  काळ कायवाही न 
झा  यास पढुील जबाबदारी सव  वी आपलीच राहील.” असे कळिवले आह.े  

  चरल स  लागार इिंजिनअर ी. िदप  ही.मोटे, औरंगाबाद यांनी  यांचे िद.१४/०३/२०१९ रोजीच े
 टॅबीिलटी सिटिफकेट म  य ेखालील माण ेनमूद केले आह.े  

The Structural work of the above proposal has been carried out as per my 
structural design changes has been made at site. As per site condition and guidance by 
fiber/design moulds installe and structural design of the said structure varies partially 
which was design on request by our client arihant engineering work for the purpose for 
which it is intended. Provided no damage externally should be done to the original R.C.C 
frame structure. (Fiber moulds are not calculated / included in my design) 
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िवभागाचा अिभ ाय-   वागत कमानीच े काम ह े साईधाम फ डेशन, मुंबई यांचमेाफत देणगीदाखल 
करणते येत होते. सदरची  वागत कमान ही ता  परू  या कालावधीसाठी उभारणबेाबत  यांना कळिवणते आले होते. 
 यानसुार साईधाम फ डेशन, मुबंई यांनी िस  हील व फॅ ीकेशनच े काम करणसेाठी ठेकेदाराची नेमणकू केललेी 

होती.  यामळेु ठेकेदार यांनी  य ात केले  या  वागत कमानीच े कामाबाबत अधी क अिभयंता, सावजिनक 
बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांनी कामाचा दजा, उंची, हवेचा दाब, बाजसू असले  या िव तु तारा, मनमाड 
महामागाव न होणारी वाशांची वाहतूक इ. यांचा सखोल िवचार करता सदरची कमान तातडीने काढून घेणबेाबत 
सचुना िदले  या आहते. तसेच कामानीचे सजावटीसाठी वापरणते आलेले एफ.आ.पी िशट र   यान े जाणा-या 
वाहनांवर पड  याची श  यता नकारता यते नाही.  यामळेु अिध क अिभयतंा, सावजिनक बांधकाम मडंळ यां  या 
सचुना व   चरल स  लागार याचंे  टॅबीिलटी सिटिफकेटमधील उपरो  त बाबी िवचारात घतेा सदरह  वॉगत 
कमान काढून घतेा येईल असे मत आह.े  

 ताव- अिध क अिभयंता यांचे िद.२१/०२/२०१९ रोजीचे प ाची िज  हािधकारी कायालय, 
अहमदनगर यांचेकडील त सं  थानकडे पढुील यो  य  या उिचत कायवाहीसाठी पाठिवणते आलेली आह.े  यावर 
त  कालीन मु  य कायकारी अिधकारी यांनी, बांधकाम िवभागाने उिचत कायवाही करावी, अस े िनदश िदललेे 
आहते.  

अधी क अिभयंता, सावजिनक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांचकेडील िद.२१/०२/२०१९ रोजीच े
प ानसुार कोपरगाव-को  हार ( .रा.मा.८) या र   यावर ता  परु  या  व पात उभारणते आलेली  वागत कमान 
काढणबेाबत िनणय होणसे िवनंती.  

िनणय .१९२ यावर सिव तर चचा होऊन, शता दी सोहळयािनिम  कोपरगाव को हार र ता रामा ०८ वर ता परु या व पात 
उभारणते आले या वागत कमान बांधकामाच ेतीन खाजगी स म एज सी कडून structureal Stability ची 
तपासणी क न माणप  ा  क न यावे. व यानसुार वागत कमान आह े याच िठकाणी राह देणेबाबतचा 

ताव सावजिनक बांधकाम िवभागाकडे पाठिवणेत यावा, असे ठरले. 
(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२१ सं थानच ेशै िणक संकुलातील इमारतीनां बाहेरील बाजुने रंगकाम करण ेकामाच ेठेकेदार म.ेएस. ही.चंदन, मुंबई 

यांच े अंितम दयेक र कम .१६,४८,९१३/- मा  मंजरु करण े व यापैक  उवरीत िश लक दये र कम 
.४,५७,७००/-मा  आदा करणेस मंजरुी देणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयम कलम २१ (१) 
अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही योजनांसाठी 
करणचेी तरतूद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वय,े मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम ांची दखेभाल, 
 यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल, अशी तरतूद आह.े 

 तावना:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०९/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .५५७ (६) अ  वय े
सं  थानचे शै िणक संकुलातील इमारत ना बाहरेील बाजनू े रंगकाम करणकेामी ठेकेदार म.ेएस.  ही.चंदन, मुंबई 
यांची िनिवदा ि वका न  यांना कायादशे दणेेस मा  यता दणेेत आलेली आह.े ठेकेदार यांनी िद.२५/०३/२०१९ 
रोजी सदर इमारत चे बाहरेील रंगकाम पणू केले असनू झाले  या कामाचे दसुरे व अिंतम बील सादर केले आह.े 
इकडील िवभागामाफत सदर बीलाची सिव  तर तपासणी करणते आली असनू सदर कामाचा व अिंतम िबलाचा 
तपिशल खालील माण ेआह.े  

 
०१ कामाच ेनाव शै िणक सकुंलातील इमारत ना बाहरेील बाजूने रंगकाम 

करण.े 
०२ ठेकेदाराच ेनाव म.ेएस.  ही.चंदन, मुंबई. 
०३ मंजरू िनिवदा र  कम .१९,८७,६३२/- 
०४ काम बहाल करणबेाबत मा.  यव  थापन सिमती 

िनणय . व िदनांक 
िनणय .५५७ (६) िद.०६/०९/२०१८. 

०५ ठेकेदार यांना देणते आलेला कायादशे ं  व िदनांक जा.न.ं४३१७/२०१८ िद.३०/११/२०१८. 
०६ अिंतम बीलानसुार झाले  या कामाची र  कम .१६,३४,८२३/- 
०७ यापूव  अदा केललेी र  कम .११,७७,१२३/- 
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०८ उव रत िश  लक देय र  कम .४,५७,७००/- 
०९ मंजरू िनिवदेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच .३,५२,८०९/- (१७.७५ % कमी) 
१० करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदुत िद.०५/०४/२०१९ अखेर. 
११  य  काम पणू झा  याची िदनांक िद.२५/०३/२०१९. 

 
िवभागाचा अिभ ाय – ठेकेदार यांनी सदर काम िवहीत मानकांनसुार समाधानकारक र  या पणू केलेले 

अस  याने  यांचे अिंतम बील मंजरू करणसे हरकत नाही. ठेकेदार यानंी सादर केले  या अिंतम िबलाची तपासणी 
केली असता  य  झाले  या मोजमापानसुार सदरह िबलाची एकूण र  कम .१६,३४,८२३/- मा  इतक  होते. 
 हणजेच मंजरू िनिवदा र  कमपेे ा .३,५२,८०९/- (१७.७५ % कमी) कमी खच झालेला आह.े शै िणक 

संकुलाचे क  पाऊंड िभंतीच े रंगकामाचा समावेश िनिवदतेील कामात होता. सदरह कं  पाऊंड िभंतीचे ब-याचशा 
भागातील रंगकाम िवभागामाफत खरेदी करणते आले  या रंग मटेरीअलमधनू करणते आ  याने सदरची  वॉटटी 
कमी झा  यान ेखच कमी झालेला आह.े   

 ताव:- तरी ठेकेदार मे.एस.  ही.चंदन, मुंबई यांच ेशै िणक सकुंलातील इमारतीचे बाहरेील रंगकामाच े
दसुरे व अतंीम दयेक .१६,३४,८२३/- मा  मंजरू होऊन उवरीत िन  वळ दये र  कम .४,५७,७००/- मा  अदा 
करणबेाबत िनणय होणसे िवनंती.  

िनणय .१९३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच े शै िणक संकुलातील इमारतीनां बाहरेील बाजुने रंगकाम करण ेकामाच े
िबलाची एकुण र कम .१६,३४,८२३/- मा  मंजरू कर यात यऊेन, यापैक  उवरीत िश लक दये र  कम 
.४,५७,७००/- मा  सदर कामाचे ठेकेदार म.ेएस.  ही.चंदन, मुंबई यांना आदा करणसे मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ ी गु पोिणमा उ सव-२०१९ साजरा करणसे व याकामी येणा या खचाच ेअदंाजप कास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  
१) अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेन े
 यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे 
आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव   ेाचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील.  
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वय,े भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मिंदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
३) अिधिनयमाच ेकलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वय,े ी साईबाबांच ेजीवन,  याचंे काय,  यां  या 
लीला व  यांची िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय 
चालवील व  याचा िव  तार करील. 

 तावना:- उपरो  त अिधिनयमातील तरतदुी व पवुापार ढी परंपरेनसुार सं  थान  यव  थापनामाफत 
धािमक पुजा िवधी, उ  सव साजरे केले जात आहेत.  
मंिदर िवभागाकडील िदनांक २५/०२/२०१९ रोजीचे मंजूर  तावानसुार ी गु पौिणमा उ सव सोमवार, िद. 
१५/०७/२०१९ ते बधुवार, िद. १७/०७/२०१९ (आषाढ श.ु || १४ शके १९४१  ते आषाढ कृ. || १ शके १९४१)  
असा तीन िदवस साजरा कर यात यणेार आह.े  

सन-२०१९ म  य ेसाजरा करावयाचे ी गु पौिणमा उ  सवासाठी पढुील माण ेिनयोजन करावे लागणार आह.े 
 

अ.नं. तपशील  उ  सवात करावयाची काम े
१ उ सव िनमं ण पि का अिधिनयमातील तरतुदीनसुार भ  मंडळाच े सामा  य,आजीव व आ यदाते सभासदांना 

उ सवा या िनमं ण पि का पाठवा या  लागतात.  
यंदाच े ी गु पौिणमा उ  सवात भ  तमंडळाच े सभासद, ित  ठीत  यि  व ाम  थ यांना 
पाठिव  यासाठी १,८०,००० िनमं णपि का पाक टांसह छपाई क न घे  याची तजवीज चाल ू
आह.े तसेच नेहमी माण े ेसनोट ( यजू ॲटम) वतमानप ातून िस दीस  दे यात येईल.  
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२ उ सव यव था अ) कलाकार काय म– उ  सवाच े ित  ही िदवसांकरीता िनमंि त कलाकारांच े काय म 
िनि त करावयाचे आहते. याकरीता  वतं   ताव सादर कर  यात आला आह.े  
िनमं ीत कलाकारांची िनवास  यव  था  सं  थानमाफत  िवनामु  य  कर  यात येईल. िनमं ीत  
कलाकारांच े मानधन मदंीर िवभागामाफत आदा कर  यात येईल. िनमंि त कलाकारांचा 
काय म ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडपाचे  टेजवर आयोिजत करता येईल.  

 सोमवार िद.१५/०७/२०१९  
( ारंभ िदवस )  

सायंकाळी ७.३० ते रा ौ. १०.१५ पयत.  

मंगळवार  िद.१६/०७/२०१९   
(मु  य िदवस)  

१) सायंकाळी ०७.३० ते रा ौ. १०.३०  पयत. 
२) मु  य िदवशी पहाटे ०१.३२ ते ०४.३० या काळात खंड ास चं हण  अस  याने  मा. 
 यव  थापन सिमतीच े िद.३०.०१.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणयानसुार शेजआरती १२.०० 

वाजता होऊन मंिदर बंद होईल. नहेमी  या थे माण े रा ौ ११.०० ते पहाटे ५.०० या 
कालावधीत होत असलेला कलाकार हजेरी काय म होणार  नाही. 

बुधवार िद. १७/०७/२०१९. 
( सांगता िदवस )  

१) सायंकाळी ७.३० ते १०.१५ पयत . 
 

 सोमवार िद.१५/०७/२०१९ 
(साय.ं ४ ते ६)  
मंगळवार िद.१६.०७.२०१९ 
(साय.ं ४ ते ६)  
बुधवार िद.१७/०७/२०१९ 
(सकाळी १० ते १२)  

ब) क तन काय म  
उ  सवाचे ित  ही िदवसांकरीता क तनकार िनि त करावयाचा आह.े याकरीता  वतं   ताव 
सादर कर  यात आला आह.े 
िनमं ीत क तनकाराचंी िनवास  यव  था  सं  थानमाफत  िवनामु  य  कर  यात येईल. िनमं ीत  
क तनकारांच ेमानधन मदंीर िवभागामाफत आदा कर  यात येईल. 
नेहमी  या थे माण े क तनकाय म समाधी मंिदराचे उ  तर बाजुस असले  या जागते  टेज 
उभा न करता येईल.   

 
३ 

ी  साईस य त 
(स यनारायण)  
पजूा व अिभषेक पजूा 

उ सव काळात िद.१५/०७/२०१९ ते िद.१७/०७/२०१९ अखेर मंिदर िवभागामाफत पार 
पाड  या जाणा-या ी साईस य त व अिभषेक पजुा भ  तां  या गद चा अदंाज घऊेन चाल ू 
िकंवा  बंद  टेवणबेाबत मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचे  तरावर िनणय घेतला जाईल.  

 ४ िव तु रोषणाई 
 

समाधी मंिदर, ारकामाई, चावडी,  गु थान व मिंदर प रसरात िव तु रोषणाई कर यात 
येईल. ी साईराज डेकोरेटस, मुंबई ह ेिवनामु य रोषणाई करीत असतात. यांची िशड  येथ े
िनवास, भोजन व चहा- ना  टयाची यव था सं थानमाफत िवनामु य कर यात येते.  मा  
क भाडे व जाण े-ये याचा खच दे याची था आह.े यावेळी िव तु िवभागामाफत यांना 

कळिव  यात येईल ते न आ यास सं थानमाफत िव तु रोषणाई कर यात येईल.  
५ अखंड पारायण यव था उ सव काळात िदनांक १५/०७/२०१९ रोजी सकाळी ५.१५ वाजता ी ारकामाई मंिदरात 

ी साईच र ाच ेअखंड पारायणास सु वात होईल. िद.१७/०७/२०१९ रोजी सकाळी ५.०० 
वाजता  याची समा ी होईल. मा.  यव  थापन सिमतीच े सद य पिहले पाच अ याय 
वाचतील व रािहलेल े४८ अ याय येक  एक अस े४८ भ  वाचतील. इ छुक भ ांची 
नांवे िद.१४/०७/२०१९. रोजी मंिदरासमोरील  टेजवर न दिवली जातील  व  याच िदवशी 
सायंकाळी यां या नावा या िच या काढून पारायणाकरीता नांव े िनि त केली जातील. 
पारायणात भाग घणेा-या येक भ ास साद हणनू एक ीफळ दे यात येईल.अखंड 
पारायणाकरीता  दारकामाई रा भर उघडी ठेव  यात येईल. ी गु पौिणमा उ  सवात पोथी, 
वीणा, ितमा,अ याय वाचन, ािभषेक, पा पजूा या काय माकरीता मा.सद  यांची नावे 
िनि त करावयाची आहेत. याबाबतची िटपणी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत  वतं पण े
सादर कर  यात यते आह े 

६ पालखी व रथ िमरवणकू 
 

उ सवाचे पिहले िदवशी सोमवार िदनांक १५/०७/२०१९ रोजी रा ौ ९.१५ वाजता चे 
पालखीची गांवातनू िमरवणकू होईल, मगंळवार िदनांक १७/०७/२०१९ रोजी रा ौ ९.१५ 
वाजता रथाची गांवातनू िमरवणकू होईल. 

७ संर ण यव था 
 

उ सव काळात समाधी मंिदर व मंिदर प रसरात बंदोब त ठेवणकेामी संर ण िवभागात 
ठेकेदारी प दतीन ेजादा गाड नमे यात येतील. तसेच शांतता व सु यव था राखणसेाठी परेुसा 
बंदोब त ठेवणकेामी मा.पोलीस अिध क, अहमदनगर यांना तसेच सां  कृतीक 
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काय मासाठी वनी पेणचे परवानगीबाबत मा. पोलीस िनरी क, िशड  यानंा िवनंती 
कर यात येईल.  

८ साद - भोजन यव था 
 

उ  सव काळात सादालयात िम  टा  नासह भ  तानंा मोफत साद भोजन िदले जाते. मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सद  य व  यांचे कुटंुिबय तसचे िनमंि त कलाकारांना  वतं  साद 

भोजनाची  यव  था कर  यात यईेल. पोलीस कमचारी व उ  सवात काम करणकेरीता 
मदतीसाठी येणा-या  य  तीची साद भोजनाची  यव  था नहेमी माण े केली जाईल. 
साईभ  ताचंे सोयीसाठी चहा, कॉफ , दधू व िब  क टे इ  यादी कॅ  टीनम  य े२४ तास सिुवधा 
उपल  ध आह.े उ  सव काळात लाडू साद िव  जा  तीत जा  त िठकाणी सु  करणते यईेल. 
याकामी  सबंिधत िवभागाकडुन  िनयोजन  कर  यात येईल.  
     सन २०१९ चे गु पौिणमा उ  सवात ितनही िदवसांचे साद भोजनात िम  ठां  न पदाथ 
दणेेसाठी मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचे  तरावर िनि ती करता येईल. 

०९ दणेगी काऊंटस  उ  सवाचे तीनही िदवशी दणेगी काऊंटसची वेळ सकाळी ४ वा. ते रा ौ ११ वा. पयत 
कर  यात येईल मा  मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया माण े उ सवाचे मु य िदवशी मिंदर 
रा ी १२ वाजेपयत उघडे राहणार अस  याने देणगी काऊंटस १२ वाजेपयत चालू ठेव यात 
येतील.    

१० जादा कं ाटी कमचारी  
 

उ सवाच ेपवु तयारी करणकेामी व उ सव पार पाडणकेरीता  िविवध िवभागांकडून आले  या 
मागणीची  छाननी के  यानतंर मा. मु  य कायकारी अिधकारी, याचं े  तरावर  या-  या 
खा  यास जादा कं ाटी कमचारीवग दे  यात येईल.  

११ थमोपचार क   
 

सं थानमाफत नेहमी माण ेचोवीस तास थमोपचार क  सु  कर यात येतील. तसचे ससु ज 
अशी णवािहका मंिदर प रसर, ी साई सादालय प रसर या िठकाणी ठेव  यात येईल. 

१२ पाणीपुरवठा 
 

पाटबंधारे खा यास उ सव काळात कॅनॉल चालू ठेवण े बाबत िवनंती कर यात येईल. 
िनयिमत पाणीपुरवठा रािहल, याची यव था कर यात येईल.  

१३ भ ाचंी ासंिगक  िनवास 
यव था  

सं  थानचे  दारावती, भ  तिनवास  थान इ. इमारतीमधनू तसचे  साई आ म, व साई 
धमशाळा प रसरात  वतं  मडंप टाकून पालखी पदया ीसाठी व भ  ताचंी िनवास  यव  था 
कर  यात  येईल. उ  सवात समाधी मंदीर प रसर व इतर िठकाणी तसेच आव  यकतेनसुार 
मंडप/शािमयान े टाकणते येतील. आव  यकतेनसुार व गरजेनुसार  यात वाढ करता येईल 
याकामी बांधकाम  िवभागासह इतर संबंधीत  िवभागामाफत िनयोजन  करणते येईल. 
पालखी धारकांची आले  या प ानसुार सव िनवास  थान ेएक ीत िनयोजन करतील.  

१४ पालखी  यव  था  ी गु पौिणमा उ सवात पुण े तसचे इतर िठकाणाहन पाल  या येत असतात. उ  सवात येणा-
या पाल  या ठेव  याची  यव  था ी साईबाबा धमशाळा येथे कर  यात यतेे. या वष ही 
नेहमी माण े ती  यव  था कर  यात येईल.  याच माण े येणा-या पाल  यांसाठी िप  याच े
पा  याची  यव  था मागील उ  सवा माण ेयंदाही कर  यात येईल नेहमी माण ेपालखी मंडप, 
वीज  यव  था व पाणी  यव  था करणते येईल.  

१५ काय माची सांगता 
 

गोपाळ का याच े क तनाने उ सवाची सांगता होईल. का याचे क तन िनमंि त क तनकार 
करतील.  

१६ खचाचे अदंाजप क  ी गु पौिणमा उ सव-२०१८ म ये य  खच .४१,९३,२३८/- (अ री  पय े  
ए  केचाळीस  लाख, या  नव हजार, दोनश े अडोितस) मा  इतका खच झाला होता. ी 
गु पौिणमा उ सव सन-२०१९ करीता खालील तपिशला माण े अदंाजे .५७,२१,२३९/- 
( .स  ताव  न लाख एकिवस हजार दोनश ेएकोणचाळीस ) मा  खच  अपे ीत आह.े 

 
ी गु पौिणमा उ  सव -२०१९  अंदाजप क   

अ.  खच तपिशल ी ग पौिणमा उ  सव -२०१८ ी गु पौिणमा  
उ  सव-
२०१९अदंाजे खच  

  अदंाजे खच  य  खच  
१ मंडप, कमानी,  टेज, व इतर  ४,६२,००० ५,९३,९०९.५३ ४,९३,००० 
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२ कलाकार िबदागी (िकतनकार व िनमं ीत 
कलाकार काय म ) व मिंदराकडील इतर 
खच   

२,९२,०००                                               ६१,०४१.०० १२,००,००० 

३ भ  तानंा िम  टा  न ( म प रहार मजरुीसह)  ८,६९,००० ७,८६,८४८.०० १०,८५,१३५ 
४ िवदयतु रोषणाई (जनरेटर भाडे, इधंन खच )  १,१०,००० ९४,९३९.०० १,२०,००० 
५ िनमं ण पि का, जािहरात, पो  टेज,लेबल 

 टीकर (आ यदाते  िवदशेी भ  तासंह )  
२५,४०,००० २३,५३,९३७.२० १३,९६,००० 

६ जादा कमचारी  वयंसवेक  (िवदयाथ  ) 
मानधन   

४,००,००० २,६७,६५८.०० ४,७२,१०४ 

७ पाल  याचे िठकाणी िप  याची पा  याची 
 यव  था खच (टॅकर िडझलेसह)  

२५,००० २२०५.०० ३,२५,००० 

८ सीसीटी  हीसेल   
 

१,५०,००० ३,०००.०० ३,६५,००० 

९  मंिदर व मंिदर परीसर फुलाचे डेकोरेशन  - - २,५०,००० 
१० भाडो ी े न व इतर खच ५०,०००  २९,७००.०० १५,००० 
 एकुण पये  ४८,९८,००० ४१,९३,२३७.७३ ५७,२१,२३९ 

 
िवभागाचा अिभ ाय– ी गु पौिणमा उ  सव २०१९ साजरा करणसेाठी व याकामी सं  थानचे िविवध 

िवभागांनी उपरो  त माण े सादर केले  या अदंाजप कास मा  यता िमळणकेामी सदरह िवषय मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेसमोर सादर करता यईेल, अस ेन  मत आह.े 

  मंिदर व मंिदर प रसरात करावया  या फुल सजावटीसाठी देणगीदार साईभ  ताचंा  ताव ा  त न 
झा  यास सं  थानमाफत फुल सजावट करणसेाठी उपरो  त अ.नं.९ म  य े तरतदू करणते आललेी आह.े 

 ताव– तरी ी गु पौिणमा उ सव २०१९ साजरा करणकेामी वरील माण े कायवाही करणसे व 
 यासाठी येणा-या अदंाजे पये ५७,२१,२३९/- ( पये स  ताव  न लाख एकिवस हजार दोनशे एकोणचाळीस) 

मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी िनणयाथ सादर. 
िनणय .१९४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी गु पौिणमा उ सव-२०१९ साजरा करणेकामी उपरो  तावात नमदु 

के या माण े कायवाही करणसे व यासाठी येणा या अदंाज े र कम .५७,२१,२३९/- मा चे खचास मा यता 
दे यात आली. 

(कायवाही- शता दी क ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२३ ी गु पोिणमा उ सव-२०१९ िकतनकार ठरिवण ेव मानधन िन ीत करणेबाबत. 

ताव-  सं  थानमाफत साज-या होणा-या ी गु पैिणमा उ  सव-२०१९ म  य े(िद.१५,१६,१७ जुलै२०१९ ) इ-
मेल  दारे खालील क तनकार यांनी तीन िदवस क तन सवेेची संधी िमळणबेाबत िवनतंी केली आह.े  

 
अ.नं. िकतनकारांच ेनाव 
०१ ह.भ.प.भालचं  मा.सरदशेपांडे  
०२ ह.भ.प. शामबवुा धमुकेकर,नागपरु  
०३ ह.भ.प.सौ.अजंली ीकृ  ण जोशी ,ड िबवली पवु  
०४ ह.भ.प. सौ.वैशाली िवजय लुडव,े नागपरू 
०५ ह.भ.प.गगंाधर  यास, ड िबवली  
०६ ह.भ.प.मंदार   यास, ड िबवली  

    
सं  थानतफ साजरे के  या जाणा-या उ  सवातील क तन मिंदरा  या उ  तर बाजू  या  टेजवर होते. 
ह.भ.प. दासगण ू महाराज ित  ठाण, गोरटे यांनी पाठिवले  या क तनकाराच े क तन  ी रामनवमी 

उ  सवात ठेव  यात यतेे. ही परंपरा ह.भ.प. दासगण ूमहाराज यांनी  वतः रामनवमी उ  सवात क तन सवेा दे  यास 
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सु वात के  यापासनू आजतागायत अखंडीत सवेा चालू आह.े  यानसुार ह.भ.प. दासगण ूमहाराज ित  ठाण, गोरटे 
यांनी पाठिवले  या क तनकाराचे क तन रामनवमी उ  सवात परंपरेनसुार ठेवले जाते. 

   संस ् थानमाफत गु पौिणमा व पु  यितथी उ  सवात क तनकाराचं े ा  त झाले  या सव अज एकि त क न 
क तनकारांचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते ठेव  यात येतो, सदर  तावावर चचा होऊन यो  य 
क तनकाराची िनवड व मानधनाबाबत िनणय घे  यात येतो. 

  ी. गु पौिणमा व ी पु  यितथी उ  सवात  ी रामनवमी उ  सवा माण ेकोण  याही क तनकाराची क तन 
सेवा कर  याची परंपरा नाही. मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया माण ेक तनकाराची िनवड  केली  जाते. 

ी. गु पािणमा  उ  सवात सेवा िदले  या क तनकारांची नांवे खालील माण े
अ.नं. क तनकाराच ेनाव गु पौिणमा उ  सवात क तन सेवा िदलेले 

साल 
०१ ह.भ.प .डॉ. . .परांजप,ेपणु े िद .१९/०७/१९९७ ते िद.२१/०७/१९९७ 
०२ ह.भ.प . ी.रा .आळेकर, इदंौर िद .०८/०७/१९९८ ते िद १०/०७/१९९८ 
०३ ह.भ.प. ी.उ  तमराव िव  णजूी बडध,े कोपरगांव यांच े थम व 

दसु-या िदवशी क तन 
ह.भ.प. ी.माधव तुकाराम आजेगांवकर,परभणी यांचे ितस-या 
िदवशी का  याचे क तन 

िद .२७/०७/१९९९ ते िद.२९/०७/१९९९ 

०४ ह.भ.प . ी.उ  तमरव िव  णजूी बडध,े कोपरगांव  िद.१५/०७/२००० ते िद.१७/०७/२००० 
०५ ह.भ.प . ी.महादवे शंकर गोखल,े िवरार िद.०४/०७/२००१ ते िद.०६/०७/२००१ 
०६ ह.भ.प . ी.शरद नेरळकर, नांदेड िद.२३/०७/२००२ ते िद.२५/०७/२००२ 
०७ ह.भ.प .गंगाधर नरहर  यास )सन २००३ (ड िबवली )पवू  (

िज  हा-ठाण े
सन २००३ 

०८ ह.भ.प .गंगाधर नरहर  यास ड िबवली )पवू  (िज  हा-ठाण े िद.०१/०७/२००४ ते िद ०३/०७/२००४ 
०९ ह.भ.प.माधव त.ुआजेगांवकर,परभणी िद.२०/०७/२००५ ते िद.२२/०७/२००५ 
१० ह.भ.प. ा.डॉ.माधवराव िद ीत  पणु े िद.१०/०७/२००६ ते िद.१२/०७/२००६ 
११ ह.भ.प .गंगाधर नरहर  यास ड िबवली )पवू  (िज  हा-ठाण े िद.२८/०७/२००७ ते िद.३०/०७/२००७  
१२ ह.भ.प.माधव त.ुआजेगांवकर,परभणी िद.१७/०७/२००८ ते िद.१९/०७/२००८ 
१३ ह.भ.प.माधव त.ुआजेगांवकर,परभणी िद.०६/०७/२००९ ते िद.०८/०७/२००९ 
१४ ह.भ.प.मंदार गगंाधर  यासबुवा, ड िबवली  िद.२४/०७/२०१० ते िद.२६/०७/२०१० 
१५ ह.भ.प .मनोहर महाराज कोकलेगावंकर िव लवाडी, नांदेड. िद.१४/०७/२०११ ते िद.१६/०७/२०११ 
१६ ह.भ.प.माधव त.ुआजेगांवकर,परभणी िद ०२/०७/२०१२ ते िद.०४/०७/२०१२ 
१७ ह.भ.प .गंगाधर नरहर  यास ड िबवली )पवू  (िज  हा-ठाण े िद.२१/०७/२०१३ ते िद.२३/०७/२०१३ 
१८ ह.भ.प .माधवराव तुकारामपतं आजेगावकर, परभणी िद.११/०७/२०१४ ते िद.१३/०७/२०१४ 
१९ ह.भ.प .माधवराव तुकारामपतं आजेगावकर, परभणी िद.३०/०७/२०१५ ते िद.०१/०८/२०१५ 
२० ह.भ.प .माधवराव तुकारामपतं आजेगावकर, परभणी िद.१८/०७/२०१६ ते िद .२०/०७/२०१६   
२१ ह.भ.प.सौ.अजंली ीकृ  ण जोशी, ड िबवली   िद. ०८/०७/२०१७ ते िद.१०/०७/२०१७ 
२२ ह.भ.प. चा द  त  गोिवंद  वामी  आफळे िद. २६/०७/२०१८ ते िद. २८/०७/२०१८ 

  
ी रामनवमी उ  सव २०१९ म  य े केले  या क तनकारास तीन िदवसाची एक ीत  िबदागी/मानधन 

१५,००१/- दे  यात आले होते.  
िवभागाचा अिभ ाय:- नामवंत क तनकारांच े क तन ठेव  यास साईभ  तांना एक वेग या कारच े

बोधन होव ुशकेल. ी गु पैिणमा उ  सवात सं  थानकडे सादर केले  या क तनकारातंुन एका क तनकाराचंी िनवड 
करता येईल, अथवा मा.  यव  थापन सिमतीन े सचुिवलेले क तनकारांचा काय म आयोिजत करता येईल. 
 यासाठी ी रामनवमी उ  सवा माणचे तीन िदवसासाठी र  कम . १५,००१/- मानधन आदा करता येईल.  

 ताव:- तरी ी गु पौिणमा उ  सव २०१९  या तीन िदवसांसाठी क तनकार व  यांचे मानधन िनि त 
करणसेाठी सदरचा   ताव िनणयाथ सादर. 
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िनणय .१९५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी गु पोिणमा उ सव-२०१९  तीन िदवसांसाठी क तनकार व  यांचे मानधन ह े
सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी िन ीत करावे, असे ठरले. 

(कायवाही- शता दी क ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२४ ी गु पोिणमा उ सव-२०१९ म य ेआयोिजत करावया या सां कृितक काय मांच ेकलाकार व यांच ेमानधन 

िनि त करणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  

१) अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेन े
 यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे 
आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव   ेाचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील.  
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 

 तावना :- 
 मािगल वष  ी गु पौिणमा उ  सव २०१८, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव अस  याने खालील नामवंत 
कलाकाराचे काय म आयोिजत कर  यात आले होते. 

अ.नं. कलाकाराचे नांव काय म कार  िठकाण  िदनांक व वेळ वास खचासह 
मानधन 

०१ ी. िव  वनाथ ओझा, 
ीरामपरु 

साई भजन  
 

ी साईबाबा 
समाधी शता  दी 
मंडप  

गु वार २६/०७/२०१८ 
साय.ं ७.३० ते रा ौ.९.००    व 
रा ौ. ९.३० ते १०.३० 

 
 
 
िवनामु  य  ०२ पंडीत ह र साद चौरिसया, 

मुंबई व पंडीत िवजय घाटे, 
पणु े 

बासरी व तबला 
वादन ( यजुन) 

शु वार २७/०७/२०१८ 
साय.ं ७.३० ते रा ौ.९.००    व 
रा ौ. ९.३० ते १०.३० 

०३ सधुांश ुसर, िशड   साई भजन  शिनवार २८/०७/२०१८ 
साय.ं ७.३० ते रा ौ. ९.०० 

अचंल शमा, रायपरू   साई भजन रा ौ. ९.०० ते  ९.४५ 
मदन चौहान, रायपरू  साई भजन रा ौ. ९.४५ ते   ११.०० 

 
ी गु पौिणमा उ  सव -२०१९ सोमवार  िदनांक १५.०४.२०१९ ते बधुवार िदनांक  १७.०४.२०१९ 

असा तीन िदवस साजरा कर  यात येणार आह.े ी गु पौिणमा उ  सवात  काय म करणसेाठी खालील  
कलाकारांच ेअज ा  त झाल ेआहते.   

 
अ.नं. कलाकाराचे नांव मो.नंबर  काय माचा कार कलाकार सं  या  मानधन 
०१ आर.के.शंकर, बंगलोर    ९८८६३९२७३४  भजन सं  या १० िवनामु  य  
०२ उ  जवल शमा, ह र ार ७०४२७०५४०४ भजनसं  या २० २५,०००/- 

( वास भाडे)  
०३ अपना शंकर , बंगलोर    ९९४५७१९८२२ भरतनाटयम  १० िवनामु  य  
०४ अनंत पाचंाळ, मुंबई   ९९३०१२६३२७ अभंग/भ  ती  सगंीत १० ३५,०००/-  
०५ आि नी जोशी, नािशक  ८९९९३६५३०७ भजन सं  या १० िवनामु  य  
०६ अजय मोरे, मुंबई  ९८१९८७२३६४ साई गीत आिण भ  ती गीत  २५ २५,०००/- 

( वास भाडे)  
०७ िवजय साखरकर, मुबंई                                                                                                                        ९८२०२१५८११ साई  वर नृ  यो  सव  ३० ८०,०००/- 
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िवभागाचा अिभ ाय:- मागील ी गु पौिणमा उ  सवातील (२०१८) कलाकार काय म ी साईबाबा 
समाधी शता  दी मंडप या िठकाणी आयोिजत कर  यात आले होते. चाल ू वष चे कलाकार काय म ही ी 
साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडप या िठकाणी आयोिजत करता यतेील. तसचे कलाकार िनि तीसाठी 
उपरो  त नमदू केले  या त   यातील नांवा माण ेअथवा मा.  यव  थापन सिमतीन ेसचुिवललेे कलाकार काय म 
आयोिजत करता यतेील.  

 ताव:- तरी ी गु पौिणमा उ  सव २०१९ कालावधीत आयोिजत करावया  या सां  कृितक 
काय मांसाठी वर नमदु केले  या त  यातील कलाकारातनु अथवा मा.  यव  थापन सिमतीच ेसंमतीने सचुिवललेे 
कलाकार काय म आयोिजत करणसे व  यांचे मानधन िनि त करणसेाठी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर.  

िनणय .१९६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी गु पौिणमा उ  सव-२०१९ कालावधीत आयोिजत करावया  या सां  कृितक 
काय मांसाठी िवनामु य सेवा दणेा या कलाकारांचे काय म आयोिजत कर यात यावते, तसेच प.ंिजत  
अिभषेक  यांच े िश य प.ंराजा काळे यांचे भजन सं या काय माचे आयोजन कर यात यऊेन यांना िशड  येथे 
ये या-जा याचे वास भाडे आदा करणते यावे अथवा वाहन यव था कर यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही- शता दी क ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५ ी गु पोिणमा उ सवातील वीणा,पोथी, फोटो, पा पजुा, ािभषेक इ यादीसाठी मा. यव थापन सिमती 

सद यांची नावे िन ीत करणेबाबत. 
ताव-  सं  थानमाफत ी रामनवमी उ  सव, ी गु पौिणमा उ  सव व ी पु  यितथी उ  सव पवु परंपरेनसुार पार 

पाडले जातात. सदर  या  यके उ  सवात पहाटे  दारकामाईत अखंड पारायणास सु वात होते त  पवू  चा  फोटो 
/पोथी /वीणा िमरवणकू ने गु  थानमाग  दारकामाईत येतात व मा.  यव  थापन सिमतीचे सद  यां  या ह  ते अखंड 
साई स  च रत पारायणास  दारकामाईत  सरुवात होते. तसचे चे  नान झा  यानतंर  समािध मिंदरात मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेसद  य यांचे ह  ते पा पजुा पार पाडली जाते.  

ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१६ पासनू सदर  या काय मात भाग घतेले  या मा.  यव  थापन 
सिमती  या सद  यांची मािहती खालील माण.े. 

ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१६ पा पजुा व इतर काय म. 
 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नाव े
१०/१०/२०१६. 
सोमवार  

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद  य     
पोथी– मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य    

ितमा - मा. अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य / मा.डॉ. संदीप आहेर, उपकायकारी 
अिधकारी      

पहाटे ५.१५   अ  याय वाचन – अ  याय .१ -  मा. ी. ताप सखाहरी भोसले – सद  य 
अ  याय .२ -   मा. सौ.अिनताताई िवजय जगताप – पदिस  द सद  य 
अ  याय .३ -   मा.सौ.सर  वती भाऊसाहबे वाकचौरे, सद  य   
अ  याय .४-    मा.अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य      
अ  याय .५ -   मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद  य     

सकाळी ६.००  ची पा पजूा –  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम – उपा  य    
११/१०/२०१६. 
मंगळवार   

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम – उपा  य  
पोथी –  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे – सद  य  

ितमा- १) मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद  य,  २) मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े 
सद  य   

सकाळी ६.०० 
वाजता  

ची पा पजूा- १) मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य   २)  मा.अडॅ.मोहन मोतीराम 
जयकर, सद  य ३)  मा.डॉ. संदीप आहरे, उपकायकारी अिधकारी   

सकाळी ९.००  िभ ा झोळी  काय म –  १) मा. ी सरेुश हावरे, अ  य   २)चं शखेर कदम , उपा  य   
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३) ी. भाऊसाहबे वाकचौरे, सद  य ३)  ी.सिचन तांब,े सद  य ४) मा.अडॅ.मोहन  
जयकर, सद  य ५) मा.डॉ. संदीप आहरे, उपकायकारी अिधकारी   

सकाळी १०.४५ आराधना िवधी  काय म- मा.अ  य  व उपि थत सद  य  
१२/१०/२०१६. 
बुधवार  

 
सकाळी ६.००  

ततृीय िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे – सद  य  व ी.सिचन तांबे, 

सद  य 
१३.१०.२०१६ 
गु वार  

 
सकाळी ६.००  

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      

 सकाळी ६.४५  गु  थान येथ े ािभषेक – मा. ी.बाजीराव िशदं े, कायकारी अिधकारी  
 

ी रामनवमी उ  सव २०१७ पा पजुा व इतर काय म. 
िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नाव े
०३/०४/२०१७. 
सोमवार  

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- मा. ी. चं शखेर ल  मणराव कदम , उपा  य  
पोथी– मा.सौ. योिगता अभय शेळके पाटील, सद  य    

ितमा-१) मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे , सद  य २) मा. ी.सिचन भागवत तांबे, 
सद  य      

पहाटे ५.१५  अ  याय वाचन – अ  याय .१ -  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम , उपा  य  
                         अ  याय .२ -  मा. ी.सिचन भागवत तांब,े सद  य      
                         अ  याय .३ -  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 
                         अ  याय .४ -  मा.अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
                         अ  याय .५ -  मा.सौ. योिगता अभय शेळके पाटील , सद  य    

 सकाळी ६.०० ची पा पजूा – मा. ीमती बल अ वाल, भा. .स.े- मु  य कायकारी अिधकारी   
...०२... 
०४/०४/२०१७. 
मंगळवार   

 
पहाटे  ५.०० 

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 
पोथी –  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य    

ितमा- १) मा. ी. ताप सखाहरी भोसल े २)  मा.डॉ.राज  राजाबली िसंग , सद  य 
सकाळी ६.०० ची पा पजूा-  मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य   

०५.०४.२०१७ 
बुधवार  

 
सकाळी ६.००  

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम , उपा  य  

 सकाळी ६.३०  गु  थान येथ े ािभषेक – मा.डॉ. संदीप आहरे, उपकायकारी अिधकारी 
 

ी  गु पौिणमा उ  सव -२०१७ पा पजुा व इतर काय म. 
िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नाव े
०८/०७/२०१७. 
शिनवार  

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- मा. ी. चं शखेर ल  मणराव कदम – उपा  य  
पोथी– मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे – सद  य  

ितमा - मा. अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य व  मा. ी.सिचन भागवत तांब,े सद  य     
पहाटे ५.१५  अ  याय वाचन – अ  याय .१ -  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम – उपा  य  

अ  याय .२    मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे – सद  य 
अ  याय .३ -  मा.सौ.योिगता शळेके पाटील सद  या          
अ  याय .४ -  मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद  य     
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अ  याय .५ -  मा. अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
सकाळी ६.००  ची पा पजूा – मा. ीमती बल अ वाल, भा. .स.े-मु  य कायकारी अिधकारी   

०९/०७/२०१७. 
रिववार   

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      
पोथी –  मा. ी सरेुश कािशनाथ  हावरे, अ  य    

ितमा- १) मा. ी. ताप सखाहरी भोसल ेव मा. अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
सकाळी ६.००   ची पा पजूा- मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य   
 
सकाळी ६.००  

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  

१०.०७.२०१७ 
सोमवार  

सकाळी ६.१५  गु  थान येथ े ािभषेक – मा.डॉ.संदीप आहरे - उपकायकारी अिधकारी   

 
ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१७ पा पजुा व इतर काय म 

 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नाव े
२९/०९/२०१७ 
शु वार 

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- मा. ी. चं शखेर ल  मणराव कदम,  उपा  य  
पोथी- मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य   

ितमा- मा.अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य व मा. ी. धंनजय िनकम, उपिज  हािधकारी   
पहाटे ५.१५   अ  याय वाचन-   

 अ  याय .१ - १.मा. सौ. सर  वती वाकचौरे व मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे 
 अ  याय .२ ते ४ -  २. मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य  
 अ  याय .५        -  ३.मा. सौ. शेळके पाटील     

सकाळी 
६.००  

ची पा पजूा -  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  

३०/०९/२०१७. 
शिनवार 

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य  
पोथी -  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य  

ितमा- १) मा. अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य   २) मा. ी. ताप सखाहरी भोसले 
सकाळी 
६.००  

ची पा पजूा-  मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य   

सकाळी 
९.००   

िभ ा झोळी  काय म - १) मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य  व  २)चं शेखर कदम , 
उपा  य  ३) ी. भाऊसाहेब वाकचौरे, सद  य ४) मा. ी. ताप सखाहरी भोसल,े सद  य  
५)मा. सौ.योिगताताई शेळके पाटील, सद  य ६) मा. ी. धंनजय िनकम,उपिज  हािधकारी  
७) मा. ी. मनोज घोडेपाटील – उपिज  हािधकारी. 

सकाळी 
१०.३०   

आराधना िवधी  काय म- मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य  व उपि थत सद  य  

०१/१०/२०१७. 
रिववार 

 
सकाळी 
६.००  

ततृीय िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ीमती बल अ वाल, भा. .स.े मु  य कायकारी अिधकारी  

०२.१०.२०१७ 
सोमवार  

 
सकाळी 
६.००  

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      

 सकाळी गु  थान येथ े ािभषेक - मा. ी. मनोज घोडेपाटील, उपिज  हािधकारी  
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६.४५  
 

ी रामनवमी उ  सव २०१८ पा पजुा व इतर काय म 
 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नावे 
२४/०३/२०१८ 
शिनवार 

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- मा. ी. चं शखेर ल  मणराव कदम, उपा  य  
पोथी– मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 

ितमा-१) मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य  
           २) मा. ी. मनोज घोडेपाटील, उपिज  हािधकारी 

पहाटे ५.१५   अ  याय वाचन - अ  याय .१ -  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  
अ  याय .२ -  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 
अ  याय .३ -   मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
अ  याय .४ -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य 
अ  याय .५ -  मा. सौ. योिगताताई शेळके पाटील, सद  या 

सकाळी ६.००  ची पा पजूा –  मा. ीमती. बल अ वाल, मु  य कायकारी अिधकारी  
सांय. ६.००  ची पा पजूा –  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 

२५/०३/२०१८ 
रिववार 

पहाटे  ५.००   उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य  
पोथी –  मा. सौ. योिगताताई शेळके पाटील, सद  या 

ितमा- १) मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य    २) मा. ी. धंनजय िनकम, 
उपिज  हािधकारी     

सकाळी ६.००  ची पा पजूा-  मा. ी. ताप भोसले, सद  य  
सांय. ६.००  ची पा पजूा –  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य 

२६/०३/२०१८. 
सोमवार 

 
सकाळी ६.००  

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  

सकाळी ६.३०  गु  थान येथ े ािभषेक – मा. ी. धंनजय िनकम, उपिज  हािधकारी     
सांय. ६.००  ची पा पजूा-   मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य     

 
ी गु पौिणमा उ  सव २०१८ पा पजुा व इतर काय म 

 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नाव े
२६/०७/२०१८. 
गु वार  

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  
पोथी- मा. ी. भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, सद  य  

ितमा - मा. ी. िबपीनदादा शकंरराव को  ह,े सद  य व 
             मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य  

पहाटे ५.१५   अ  याय वाचन –  
अ  याय .१ -  मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
अ  याय .२ -  मा. ी. भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य  
अ  याय .३ -  मा. ी. चं शखेर ल  मणराव कदम, उपा  य  
अ  याय .४ -  मा. सौ. योिगताताई शेळके पाटील, सद  या  
अ  याय .५ -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य  

सकाळी ६.००   
सायंकाळी  

ची पा पजूा – मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य   
                          मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
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२७/०७/२०१८. 
शु वार    

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      
पोथी –  मा. सौ. योिगताताई शेळके पाटील, सद  या 

ितमा-  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  व 
             मा. ी. भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 

सकाळी ६.००   
सायंकाळी 

ची पा पजूा- मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य  
                         मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      

२८/०७/२०१८ 
शिनवार  

 
सकाळी ६.००  

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ीमती बल अ वाल, मु  य कायकारी अिधकारी  

 सकाळी ६.१५  गु  थान येथ े ािभषेक- मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांच े ितनीधी  
                                      ी. धनंजय िनकम, उपिज  हािधकारी  

 
ी साईबाबा पु  यितथी  उ  सव २०१८ पा पजुा व इतर काय म 

 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नाव े
१७/१०/२०१८. 
बुधवार  

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  
पोथी- मा. ी. भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, सद  य  

ितमा - मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य व 
             मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य 

पहाटे ५.१५   अ  याय वाचन – 
अ  याय .१ -  मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
अ  याय .२ -  मा. ी. भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 
अ  याय .३ -  मा. सौ. योिगताताई अभय  शेळके पाटील, सद  या 
अ  याय .४-    मा.डॉ. सरेुश कािशनाथ हावरे,अ  य   
अ  याय .५ -  मा. ी. चं शखेर ल  मणराव कदम, उपा  य  

सकाळी ६.००   
सायंकाळी 
५.३०   

ची पा पजूा – मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य   
                       मा. सौ. योिगताताई अभय शेळके पाटील, सद  या 

१८/१०/२०१८. 
गु वार    

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -   मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      
पोथी –  मा. सौ. योिगताताई अभय शेळके पाटील, सद  या 

ितमा-  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  व मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर 
सकाळी ६.००  
सायंकाळी 
५.३०  

ची पा पजूा- मा. डॉ. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य  
ची पा पजूा- मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य      

सकाळी ९.००  िभ ा झोळी काय म - सव  सद  य  
सकाळी 
१०.३०  

आराधना िवधी काय म -  सव सद  य   

१९/१०/२०१८, 
शु वार  

 
पहाटे ५.१५  
साय.ं ५.३०  

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ीमती बल अ वाल, मु  य कायकारी अिधकारी  
ची पा पजूा-   मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      

 पहाटे ५.३०  गु  थान येथ े ािभषेक- मा. ीमती बल अ वाल, मु  य कायकारी अिधकारी 
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ी रामनवमी  उ  सव २०१९ पा पजुा व इतर काय म 
      (लोकसभा िनवडनकू २०१९ ची  आचारसंिहता लाग ुअस  यान ेसदरह काय मात  सं  थान अिधकारी 

कमचारी याचंा  सहभाग होता.)  
 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नाव े
१२/०४/२०१९ 
शु वार 

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- ी. संजय कंुभार, व र  ठ िलपीक, मंिदर िवभाग   
पोथी– ी िशविलंग ब. पटण,े ाचाय, आयटीआय िवभाग  

ितमा -१) ी अशोक रंभाजी औटी, . शासक य अिधकारी 
             २) ी. िव  वनाथ बजाज, . अिध क, सामा  य शासन िवभाग 

पहाटे ५.१५  वाजता अ  याय वाचन   
अ  याय .१ -  ी िवजय रोहमारे, उपकायकारी अिभयतंा, िव तु िवभाग 
अ  याय .२ -  ी. मो हन यादव, जनसंपक अिधकारी   
अ  याय .३ -  ी. नवनाथ कोते, . अिध क, सभाकामकाज िवभाग 
अ  याय .४ -  ी. िव  ण ुथोरात , .अिध क, सादालय िवभाग  
अ  याय .५ -  ी. रघनुाथ आहेर, . मु  य कायकारी अिभयंता, बाधंकाम िवभाग 

सकाळी ६.०० वाजता ची पा पजूा – ी. सयुभान िव लराव गम,े शासक य अिधकारी  
सांय. ६.०० वाजता ची पा पजूा – डॉ आकाश रामहरी िकसवे, शासक य अिधकारी 

१३/०४/२०१९ 
शिनवार 

पहाटे  ५.०० वाजता  उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -  ी. मधकुर ल  मण गंगावण,े संर ण अिधकारी 
पोथी –  डॉ. मैिथली िपतांबरे, . वै क य संचालक  

ितमा- १) ी. िदलीप यंबक उगल,े शासक य अिधकारी 
            २) ी. अिवनाश कुलकण , . अिध क, खरेदी िवभाग 

सकाळी ६.०० वाजता ची पा पजूा-  ी. बाबासाहबे बाळकृ  ण घोरपडे, मु  य लेखािधकारी 
सांय. ६.०० वाजता ची पा पजूा – ी. रमेश नारायण चौधरी, .अिध क, मंिदर िवभाग  

१४/०४/२०१९ 
रिववार 

 
सकाळी ६.०० वाजता 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा- ी. राजितलक बागवे, .अिध क, शता  दी क / काशने िवभाग  

सकाळी ६.३० वाजता गु  थान येथ े ािभषेक– ी. रघनुाथ आहरे, . मु  य कायकारी अिभयतंा, बांधकाम 
िवभाग 

सांय. ६.०० वाजता ची पा पजूा-   डॉ. नरोडे, . वै क य संचालक, साईबाबा हॉि पटल  
 

आता ी गु पौिणमा उ  सवाम  य ेपा पजुा व इतर काय मासाठी मा  यवरांची िनि ती करण ेआह.े तरी 
वीणा, पोथी, चा फोटो, अ  यायाचे वाचन, ची पा पजुा,  ािभषेक  कोणी करावा याबाबत  िनणय होण े
आव  यक आह.े  

ी गु पौिणमा उ  सव २०१९ पा पजुा व इतर काय म 
 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  होणा-या मा  यवरांची नावे 
िद.१५/०७/२०१९ 
सोमवार   

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा-  
पोथी-   

ितमा-   
पहाटे ५.१५   अ  याय वाचन –  

अ  याय .१ -   
अ  याय .२ –  
अ  याय .३ -   
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अ  याय .४ – 
अ  याय .५ -   

सकाळी ६.००  
सायंकाळी 

ची पा पजूा -   
 

१६/०७/२०१९. 
मंगळवार     

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -   
पोथी -   

ितमा-   

सकाळी ६.००  
सायंकाळी  

ची पा पजूा-   

१७/०७/२०१९ 
बुधवार  

 
सकाळी ७.००  
सायंकाळी 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा –  

   
 सकाळी ७.००  गु  थान येथ े ािभषेक - मा. मु  य कायकारी अिधकारी 

तरी उपरो  त  त   यात दशिवले माण े मा  यवरांची नावे  िनि त होणसेाठी सदरचा  ताव िनणयाथ  
सादर.  

िनणय .१९७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी गु पोिणमा उ सवातील वीणा,पोथी, फोटो, पा पजुा, ािभषेक इ यादीसाठी 
खाली माण ेमा यवरांची नावे िन ीत कर यात आली. 

 
 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  होणा-या मा  यवरांची नाव े
िद.१५/०७/२०१९ 
सोमवार   

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, सद य 
पोथी-  मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद य 

ितमा-  मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर, सद य  
            मा. ी.रिवं  ठाकरे,उप मु य कायकारी अिधकारी 

पहाटे ५.१५   अ  याय वाचन –  
अ  याय .१ -  मा.डॉ.सरेुश कािशनाथ हावरे,अ य  
अ  याय .२ –  मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, सद य 
अ  याय .३ -  मा.सौ.योिगता अभय  शेळकेपाटील, सद या 
अ  याय .४ – मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर, सद य 
अ  याय .५ -  मा.डॉ.राज  राजाबाली िसंह, सद य 

सकाळी ६.००  
सायंकाळी 

ची पा पजूा – मा.मु य कायकारी अिधकारी  
                        मा.सौ.योिगता अभय  शेळकेपाटील, सद या 

१६/०७/२०१९. 
मंगळवार     

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -  मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,ेसद य 
पोथी -   मा.डॉ.सरेुश कािशनाथ हावरे,अ य  

ितमा-  मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर ,सद य/ 
            मा.डॉ.राज  राजाबाली िसंह, सद य 

सकाळी ६.००  
सायंकाळी  

ची पा पजूा-  मा.डॉ.सरेुश कािशनाथ हावरे,अ य  
                       मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर, सद य 

१७/०७/२०१९ 
बुधवार  

 
सकाळी ७.००  
सायंकाळी 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा– मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर,सद य 

                       मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,ेसद य 
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 सकाळी ७.००  गु  थान येथे ािभषेक- मा. मु  य कायकारी अिधकारी 
(कायवाही- शता दी क ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२६ ी साईबाबां या पादकुा दशन सोहळयाच ेआयोजन करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :-  
१) अिधिनयमाच ेकलम १७ (२) ठ- ी साईबाबाचं ेजीवन,  यांचे काय,  यां  या िलला व  यांची िशकवण 
याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालवील व  याचा 
िव  तार करील. 
२) अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े  
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय –  
१) िद.२८.०४.२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय .२८०  
जे सवसामा  य  साईभ  त दशनासाठी िशड   येथे येऊ शकत नाही, अशा साईभ  तां  या सोयीसाठी, समाधी 
शता  दी महो  सवा  या पा  वभमूीवर  या मळु पादकुा दशे-िवदशेाम  य ेिठकिठकाणी दशनासाठी उपल  ध क न 
दे  यात या  यात.  
२) िद.२३.०५.२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय .३५८ 
दशे िवदशेातील पादकुा दशनासाठी दोन पादकुांचा सटेचा वापर कर  यात यावा.   
३) िद.२२.०८.२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय .५२८ 
पादकुा दशन सोहळा शता  दी वष समा  तीनतंरही भिव  यात सु  ठेवावेत  

 तावना - ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीम  य ेसपंूण वषभर वेगवेग या धािमक सां  कृितक 
व सामािजक काय मांचे आयोजन कर  यात आलेल े होते. ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार व सार 
करणसेाठी महारा  ासह दशेातील िविवध रा  यांतील शहरांम  य े चे पादकुा दशन सोहळा काय मांच ेआयोजन 
कर  यात येऊन, चे पादकुा दशनाचा अनेक साईभ  तांनी लाभ घेतलेला आह.े  

  आता साई मिंदर पेठ वडगांव, को  हापरू, ऑल इिंडया साईसमाज, चे  नई, डॉ. संजय जी.िशरबरु, 
कॅिलफोिनया (य.ुएस.ए)  यांनी  ताव िदलेले आहते. तसचे पादकुा िमळणसेाठी दरु  वनीव नही िवचारणा होत 
आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– िद.२२.०८.२१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेत पादकुा दशन सोहळा 
शता  दी वष समा  तीनतंरही भिव  यात सु  ठेवावेत असा िनणय .५२८ झाललेा आह.े सदरह िनणयास अनसु न 

चे पादकुा दशन सोह याची परेषा अिंतम करता येईल तथािप पादकुा दशन सोहळा पु  हा चालू करावा िकंवा 
कसे याबाबत धोरणा  मक िनणय  यावा लागेल.  

 ताव– तरी पादकुा दशन सोहळा पु  हा चाल ूठेवणबेाबत धोरणा  मक िनणयासाठी सादर.  
िनणय .१९८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबां या पादकुा दशन सोहळयाच ेआयोजन करणेकामी मा. ी.िबपीनदादा 

को ह,ेअ य  व मा.ॲङ मोहन जयकर, सद य यांची सिमती गठीत कर यात आली. या सिमतीने ी साईबाबांच े
पादकुा दशन सोहळयाच ेआयोजन करणेबाबत धोरणा मक िनणय यावा, असे ठरले.  

तसेच ी साईबाबां या मळु पादकुा भारताबाहरे ने यात यऊे नये, याऐवजी चांदी या पादकुा ने यात 
या यात, असे ठरले.                                                                                     (कायवाही- शता दी क ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२७ टेट बँक ऑफ इिंडया, शाखा-िशड  यांना सं थान मालक च े मौज े िशड  येथील िसटी स ह नं.३२ मधील 

साईनाथ छाया इमारतीतील तळमज यावरील ९ चौ.मीटर ए.टी.एम.साठी वापरास िदले या जागे या वापरास 
मदुतवाढ देणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील 
कलम १७(३) म  य े  िव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीने असेल  याखेरीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप याने दे  यात यणेार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अथवा अ  य सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े  

 तावना– यापूव  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१३/१२/२०१८ रोजी  या सभेतील िनणय ं .७४० 
अ  वये  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांना ए.टी.एम.चे वापरासाठी साईनाथछाया इमारतीतील 
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तळमज  यावरील िदले  या ९ चौमी जागेस िद.२८/०६/२०१८ ते िद.२७/०५/२०१९ या ११ मही  यांचे 
कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  म  य े१०% वाढ क न  हणजेच .६,६००/- + .६६०/-(१०%) 
=एकूण .७,२६०/- मा  भाडे व मीटर रड ग माण े िव तु आकार वेगळा आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स 
त  वावर मदुतवाढ दे  यास व  याबाबतचा करारनामा कर  यास मा  यता िदलेली आह.े  या माण े उ  त 
कालावधीचा िल  ह अॅ  ड लायस  स   करारनामा क न घे  यात आलेला आह.े  

 टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांना सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील िसटी सव न.ं३२ मधील 
साईनाथछाया  इमारतीतील तळमज  यावरील ९ चौमी. इतक  ए.टी.एम.साठी वापरास िदले  या जागा वापराची 
मदुत िद.२७/०५/२०१९ रोजी सपंत असलेने मा.शाखािधकारी,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांनी 
 यांचेकडील िद.०६/०५/२०१९ रोजी  या  प ा  वये उ  त जागा वापराची मदुत पुढील कालावधीसाठी वाढवनू 

िमळणकेामी इकडेस िवनंती केलेली आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय -  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांनी  यांचेकडील िद.०६/०५/२०१९ 

रोजी  या उ  त जागा वापराचे मदुतवाढीच े प ाच े अनषंुगान े साईभ  तानंा सेवा-सिुवधा परुिव  यासाठी  यांना 
ए.टी.एम.चे वापरासाठी साईनाथछाया इमारतीतील तळमज  यावरील िदले  या ९ चौमी.जागेस पढुील 
िद.२८/०५/२०१९ ते िद.२७/०४/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  म  य े
१०% वाढ क न  हणजेच .७,२६०/-+१०% .७२६/- = एकूण .७,९८६/- इतके मािसक भाडे आकार  यात 
येवनू व मीटर रड ग माण ेिव तु आकार वेगळा आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स कराराने जागा वापराची मदुत 
वाढवनू दतेा येईल व यापवू माणचे िल  ह अॅ  ड  लायस  स करारनामा क न घेता येईल.   

 ताव–  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांना सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील िसटी स.नं.३२ 
मधील साईनाथछाया  इमारतीतील तळमज  यावरील ९ चौमी.इतक  ए.टी.एम.चे वापरासाठी िदले  या जागे  या 
वापराची पढुील मदुत िद.२८/०५/२०१९ ते िद.२७/०४/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी मागील मािसक 
परवाना फ  म  य े१०% वाढ क न  हणजेच .७,२६०/-+१०% .७२६/-अशीएकूण र  कम .७,९८६/- इतके 
मािसक भाडे आकार  यात येवनू व मीटर रड ग माण े िव तु आकार वेगळा आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स 
करारान ेजागा वापराची मदुत वाढवनू दणेे  या व  या माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घणेेकामी  या 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .१९९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी स.नं.३२ मधील साईनाथ छाया  
इमारतीतील तळमज  यावरील ९ चौ.मीटर जागा  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांना ए.टी.एम.च े
वापरासाठी िद.२८/०५/२०१९ ते िद.२७/०४/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना 
फ  म  य े१०% वाढ क न  हणजेच .७,२६०/-+१०% .७२६/-अशी एकूण र  कम .७,९८६/- इतके मािसक 
भाडे आकार  यात येवनू व मीटर रड ग माण े िव तु आकार वेगळा आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स कराराने 
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.२८ ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  यांच ेमालक च ेमौजे िशड  येथील स ह नं.१२६/४ पै.चे े ापैक  

नगरपंचायत, िशड  यांना िदले या े ा यती र  सं थानच े े ात नगरपचंायत करीत असले या तावीत 
बांधकामाबाबत. 

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.े 

  तसेच २१(२) (दोन) म  य े  थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यां  याम  य ेसधुारणा व वाढ हो  यासाठी व 
प रणामी सं  थान  या सोय म  य ेवाढ हो  यासाठी िशड  नगरपंचायतीला सहा य कर  यासाठीची तरतदू आह.े  

 तावना- िशड  नगरपचंायत, िशड  यां  या िशड  शहर वाढीव पाणीपरुवठा योजने  या झोन ं .३ 
मधील जलकंुभाकरीता ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे सव न.ं१०७ प.ै उ  तर-पवू 
कोप-यात व झोन ं .२ मधील जलकंुभाकरीता सव न.ं१२६ प.ै मधील नांदखु  रस ्  यालगत (  तािवत िवकास 
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योजनेतील १८ मीटर वळण र   यालगत)  यके  १२ आर इतके ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
यां  या मालक चे े  िशड  नगरपंचायतीस महारा   शासन,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील 
शासन िनणय ं .सासंिव/२००६/५८०/(७९)/का.१६ िद.२०/१२/२००६ रोजी  या शासन िनणया माण े

शासक य मा  यता दे  यात आलेली आह.े  यानसुार  याचवेळेस सं  थानकडून नगरपंचायत,िशड  यांनी सव 
नं.१२६/४ पै. ०.१२ आर े ाचा ताबा सं  थानकडून घेवनू  यात जलकंुभाचे बांधकाम पणू केलेले आह.े  

 उपरो  त सव न.ं१२६/४ चे े ात नगरपचंायतीन े बांधकामासाठी आखणी केलचे े िद.१६/०२/२०१९ रोजी 
िनदशनास आलेव न बांधकाम िवभागाकडील मुकादम ी.िगरीश चोळके व मालम  ता िवभागाकडील 
कं.मोजणीदार ी.बाळासाहबे जाधव यांना ता  काळ सं  थानच ेउ  त े ाचे सम   थळिनरी ण क न येणबेाबत 
सिुचत करणते आल.े  या माण े  यांनी िद.१६/०२/२०१९ रोजी उ  त े ाची सम  पाहणी क न इकडेस 
अहवाल सादर केलेला आह.े  यात  यांनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे मौज े
िशड  येथील सव न.ं१२६/४ पैक  नांदखु  र   यालगत े  १२ आर इतके िशड  नगरपंचायत,िशड  यां  या िशड  
शहर वाढीव पाणीपरुवठा योजने  याझोन ं .२ मधील जलकंुभाकरीता दे  यात आलेले आह.े  या माण े िशड  
नगरपंचायत,िशड  यांनी  याचवेळेस सदर े ाचा ताबा घेवनू  यात  जलकंुभाचे बांधकाम पूण केलेले आह.े  

  नगरपंचायत,िशड  यांनी सदर े ात कमचारी िनवास  थान बांध  याचे व कंपांऊंड करणचे े  तािवत 
केलेले असलेचे िद.१६/०२/२०१९ रोजी सं  थानचे िनदशनास आले असता सदर जागते सम  जावनू सं  थान 
कमचारी यांनी पाहणी केली असता सदर जलकंुभाचे प रसरात कमचारी िनवास  थानचे चनुा फ  क न े
लाईनआऊट केललेी असनू कॉलमचे खड्डे घतेलेले िदसनू आलेले आह.े सदरचे लाईन आऊटचे िनरी ण केल े
असता नगरपंचायत,िशड  यांनी ी साईबाबा सं  थानचे े ात उ  त  बांधकाम  तािवत असलेचे िदसनू आललेे 
आह.े  

 या  तव सं  थानने नगरपचंायतीस िदले  या ०.१२ आर े ाचाच वापर करावा.  या  यित र  त सं  थानचे 
मालक चे उव रत े ाचा वापर क  नये अथवा  यात बांधकाम क  नय,ेअसबेाबत मु  यािधकारी,िशड  
नगरपंचायत,   

यांना इकडील जा.नं.एसएसएसटी/मालम  ता/५६५०/२०१९ िद.२३/०२/२०१९ अ  वये कळिवणते 
आले. 

  त षुंगान े मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी  यांचेकडील जा. ं .नप/ंटे-८/२/४९१/२०१९ 
िद.०१/०३/२०१९ अ  वये  तुत करणी इकडील जा. ं .एसएसएसटी/ मालमत्  ता/ ५६५०/२०१९ 
िद.२३/०२/२०१९  या प ास अनसु न “िशड  नगरपचंायत ह ीतील सव ं .१२६/४ प.ै मधील १२.७९ आर 
जागा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  चे मा.  यव  थापन सिमती सभतेील िवषय ं .२४ िनणय 

ं .३०५ नसुार व शासन िनणय ं .सासिंव-२००६/५८०/(७९)/का.सोळा िद.२० िडसबर २००६ अ  वये िशड  
नगरपंचायतीस िमळालेली आह.े सदर जागचेी महसलु द  तरी ७/१२ उता-यावर नगरपचंायतची मालक  ह  क 
सदरी न द झालेली आह.े सदर जागेची उपअिध क,भमुी अिभलेख कायालयाकडून मोजणी क न नकाशा ा  त 
क न घणेेत आलेला आह.े सदरची जागा ही सधुा रत ( ा प) िशड  िवकास योजनम  य े अि नशमन क  व 
कमचारी िनवास  थान या योजनासाठी दशिवलेली आह.े  तािवत आर णानसुार सदर जागेत अि नशमन क  
व कमचारी िनवास  थानच े बांधकामाचे  तावास मा.सहसचंालक,नगररचना िवभाग, नािसक यांच े
िशफारशीनसुार सहायक संचालक,  

नगररचना िवभाग,अहमदनगर यांनी  यांचेकडील प  ं .बां.प/मौ.िशड ,ता.राहाता/स.न.ं१२६/४ 
(१२६/१ जुना) ससअं/२७७५/१८ िद.२०/०८/२०१८ अ  वये मंजूरीची िशफारस केलेली आह.े मंजरू बांधकाम 
नकाशानसुार नगरपंचायत मालक  या सदर जागतेच बांधकाम चालू आह.े िशड  नगरपंचायतन े नगरपंचायत 
मालक चे जागतेच  तािवत बांधकामाच े लाईन आऊट क न बांधकाम सु  केलेले अस  यान े ी साईबाबा 
सं  थानला पवूसचुना दे  याचा  नच उदभवत नाही,” अस ेबाबत इकडेस कळिवलेले आह.े  

   तुत प ाच े अवलोकन केले असता नगरपंचायतीने िशड  सधुारीत ा प िवकास योजनमे  य े
सं  थानचे मालक चे सव न.ं१२६/४ पै. चे े ाम  य ेअि नशमन क  व कमचारी िनवास  थान या योजनासाठी 

े   तािवत केलेले असलेच ेनमदु केलेले आह.े िशवाय  तािवत आर णानसुार सदर जागेत अि नशमन क  
व कमचारी िनवास  थानचे बांधकामाचे  तावास मा.सहायक सचंालक, नगररचना यांनी मंजरुीची िशफारस 
केलेली असलेचेही नमदु केलेले आह.े  हणजेच सदरची सधुारीत ( ा प) िशड  िवकास योजना अ ापपावेतो 
मंजरू झाललेी नाही व अिंतम झालेली नाही.  
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  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच ेमालक चे सव न.ं१२६ पै. ०.१२ आर इतकेच े  
नगरपंचायतीस जलकंुभाचे बांधकाम करणकेामी सन २००६ म  य े िदलेले आह े व तदनसुार  याचवेळेस 
सं  थानकडून नगरपचंायत,िशड  यांनी सव न.ं१२६ प.ैच े ०.१२ आर े ाचा ताबा सं  थानकडून घवेनू  यात 
जलकंुभाच ेबांधकाम पणू केलेले आह.े  

 हणजेच नगरपचंायत,िशड  यांच े मालक चे स  यि थतीत फ  त ०.१२ आर इतकेच े  आह.े 
तरीदखेील नगरपचंायतन ेसदर सव न.ं१२६ पै.चे े ात सधुारीत ( ा प) िवकास योजनेत  तािवत अि नशमन 
क  व कमचारी िनवास  थान दशिवलेले आह.े मा  सदरची सधुारीत ( ा प) िशड  िवकास योजना अ ापपावेतो 
मंजरू व अिंतम झालेली नाही.  यामळेु नगरपचंायतीन े  यांना सं  थानने िदले  या ०.१२ आर े ा  यित र  त 
सं  थानचे इतर े ात बांधकाम करण ेअथवा सं  थानचे उव रत े ाचा वापर करण ेही बाब िवधी ाहय नाही.   

 वा  तिवक पाहता नगरपचंायतीने सधुारीत ( ा प) िशड  िवकास योजनेस अिंतम मंजुरी ा  त झालेनतंर  या माण े
भसंुपादनाची कायवाही पणू क न घवेनू भुसपंािदत े  नगरपचंायतीकडे वग झालेनतंर  यात  तािवत 
अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकाम करण ेिवधी ाहय आह.े  

मा  नगरपचंायतीने उपरो  त माण े ि या पणू न करता सं  थानचे जागेत अि नशमन क  व कमचारी 
िनवास  थानच े बांधकाम बेकायदशेीरपण े सु  केलेले असलेच े िनदशनास येत आह.े या  तव सदरच े बांधकाम 
ता  काळ बंद करणते यावे आिण सं  थानची मालक ची जागा पवूवत क न दणेते यावी. सं  थानन ेनगरपचंायतीस 
िदले  या ०.१२ आर े ाचे टाक चे े ासह जागचेी िनि ती क न घेवनू  या  यित र  त  सं  थानचे इतर े ात 
कोण  याही कारचे बांधकाम क  नयअेथवा सं  थानचे मालक चे े ाचा वापर क  नय,े असेबाबत 
मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांना इकडील प  जा.न.ंएसएसएसटी/ मालम  ता/ ५८३८/२०१९ 
िद.०५/०३/२०१९ अ  वये पुन:  च कळिवणते आल.े  

त ाप मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी सदर प ास कोणताही ितसाद िदला नसलेने  ततु 
करणा सदंभात िद.०२/०४/२०१९ रोजी तहिसलदार, राहाता,मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत, िशड , 

उप अिध क, भमुी अिभलेख, राहाता यांची बैठक घे  यात आली.  
सदर बैठक त मु  यािधकारी,नगरपंचायत,िशड  यांनी “सं  थान मालक चे मौज े िशड  येथील सव 

नं.१२६ प.ै चे िशड -नांदखु  या १८ मी. र   यालगत ०.१२ गुंठे जागा नगरपचंायतीचे शहर वाढीव पाणीपरुवठा 
योजने  या जलकंुभाकरीता सन २००६ म  य ेशासना  या मा  यतेने िदलेली आह.े  या माण ेनगरपंचायतचे नावाने 
न द झालेली आह ेव सदर े ात सन २०१३ म  य ेजलकंुभाचे बांधकाम पणू करणते आललेे आह.े सं  थानकडून 
नगरपंचायतला जलकंुभासाठी िमळाले  या ०.१२ गुंठे जागेची मोजणी होवनू िनि ती करणते आलेली न  हती. 
 यामळेु नगरपंचायतीन े भमुी अिभलेख िवभागाकडून नगरपचंायतीस िमळाले  या जागेची मोजणी क न घेतली 

असता सदर १८ मी. र   यालगत  या जागपेासनू मोजमापानसुार सं  थान  या जागेत अदंाजे ५ ते ५.५ गुंठयात 
सं  थान  या जागते टाक  सरकलेली आह.े र   याकडील जागते िशड  सधुारीत ा प िवकास आराखडयात 
नगरपंचायतीच ेअि नशमन क  व कमचारी िनवास  थान दशिवलेले आह.े  या अनषुगंाने नगररचना िवभागाकडून 
नगरपंचायतीने बांधकामास परवानगी घेतली आह.े  यासाठी समुारे २.५ कोटीचे टडर काढ  यात आलेले आह े
आिण ठेकेदाराला कायारंभ आदशे दखेील दे  यात आलेला आह.े  या माण े टाक चे दि ण बाजकूडील 
र   यालगत  या जागेत नगरपचंायतीचे अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकाम चालू करणते आलेले 
आह.े सदरच ेबांधकाम आता बंद करता येणार नाही. जलकंुभाचे बांधकाम सं  थान  या जागेत सरकलेले आह.े 
सदर  या अि नशमन क ाचा उपयोग सावजिनक िहतासाठीच होणार आह.े  यासाठी सदरच े े  नगरपंचायतीस 
सं  थानकडून िमळणकेामीचा  ताव नगरपचंायतीमाफत अलािहदा सादर करणते येईल व सदर जागचेी होणारी 
िकंमत नगरपंचायत सं  थानला अदा करेन. तरी सदरचे  

अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे चाल ू असलेले बांधकाम बंद क  नये,”असबेाबत 
मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी िवनंती केली.  

   तुत बैठक त झाले  या चचत सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील जमीन सव न.ं१२६ प.ैचे ०.१२ 
आर े  नगरपचंायतीस जलकंुभासाठी दणेकेामी सन २००६ साली शासनाने मा  यता िदलेली आह.े मा  
 यावेळेस सदर े ाचीमोजणी तसेच ताबा देण-ेघेणचेी कायवाही झालेली नसलेच े िदसनू आले. तसचे शासन 

िनणयाम  य ेसदरचे ०.१२ आर े  ह े  तािवत १८ मी. ं दी  या र   यालगत पासनू दे  यासाठी शासनाने मा  यता 
िदलेली आह.े मा  सदरचा र  ता  यावेळी अि त  वात नस  याकारणाने  यावेळेस सदर ०.१२ आर े ाच े ह ी 
िनशा  या िनि त झाले  या नसलचेे िदसनू यतेे. िशड  नगरपचंायत, िशड  यांनी सदर ०.१२ आर े ाची मोजणी 
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करणकेामीची ह  स  यि थतीत असले  या िशड -नांदखु  रोडलगत पासनू गहृीत ध न  या िठकाणापासनू मोजणी 
केली अस  याकारणान े नगरपंचायतीमाफत बांधणते आलेले जलकंुभ सं  थान  या जागेत सरकललेे असलेचे 
िदसनू येत आह.े नगरपचंायतने िद.०७/०४/२०१८ रोजीची मोजणी बेस ध न सं  थान मालक चे उव रत े ात 
अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकाम सु  केललेे आह.े सदरचे  तािवत बांधकाम न करणबेाबत 
सं  थान शासनाने नगरपचंायतीमाफत सदर े ात बांधकामासबंंधीची आखणी केली  याचवेळेस लेखी 
कळिवलेले आह ेव तदनंतर दखेील नगरपचंायतने सु  केलेले बांधकाम सं  थानने नगरपंचायतीस िदलेल ्या ०.१२ 
आर े ाची िनि ती होईपयत बांधकाम क  नय,ेअसबेाबत देखील नगरपचंायतीस सं  थानने लेखी कळिवलेले 
आह.े तरीदखेील नगरपंचायतीने सदरच ेबांधकाम सु च ठेवलेले आह,ेअस ेिनदशनास आलेले आह.े  

  नगरपंचायतमाफत सु  असलेले अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकाम ह े सावजिनक 
िहता  या ि कोनातून होत असलेबाबत मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी सांिगतले असनू  यासाठीचे 
टडर काढून ठेकेदारास कायारंभ आदेश दखेील पा रत केला आह ेव  या िठकाणी बांधकाम सु  देखील करणते 
आलेले आह.े अशा प रि थतीत बांधकाम बंद करण े सावजिनक िहताचे ि ने िहतावह ठरणार नाही. सदर 

े ाची होणारी िकंमत नगरपचंायत सं  थानला देणसे तयार आह े आिण जागा मागणीचा  ताव नगरपंचायत 
सं  थानकडे सादर करणार असलेबाबत मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी सांिगतलेने “नगरपंचायत, 
िशड  यांनी तसा जागा मागणीचा  वतं   ताव सं  थानकडे ता  काळ सादर करावा. िनयमानसुार पढुील कायवाही 
करणते यावी,” अस ेबैठक त ठरल.े 

िवभागाचा अिभ ाय– उपरो  त बैठक त ठरले माण े िशड  नगरपंचायत,िशड  यांचेकडून जागा 
मागणीचा  वतं   ताव सं  थानकडे ा  त झा  यानंतर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम 
२००४ मधील तरतुदीनसुार उिचत कायवाही करता येईल.   

 ताव– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे मौजे िशड  येथील सव 
नं.१२६/४ प.ै चे े ापैक  नगरपचंायत,िशड  यांना िदले  या े ा  यित र  त नगरपचंायतने सं  थानचे े ात 

 तािवत केले  या बांधकामाखालील जागा मागणीचा  वतं   ताव सं  थानकडे ा  त झालेनंतर ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनसुार कायवाही करणकेामी मा.  यव  थापन 
सिमती  या बैठक त िनणयास मंजरूी िमळणकेामी सादर. 

िनणय .२०० सदरचा िवषय थगीत ठेव यात येऊन मा. यव थापन सिमती या पढुील बैठक त सादर कर यात यावा, असे 
ठरले. 

(कायवाही-मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

िद.०६.०६.२०१९ रोजीच ेसभेतील िनणय- 
 
िवषय नं.२९ िशड  िवकास योजना आर ण व ा प िवकास आराखडा (सधुारीत) मधील सं थानसाठी समाधी मंिदराच े

दि णकेडील बाजूस अित र  जागा उपल ध करणेकामी तावीत आर णाबाबत. 
ताव-  अिधिनयमातील तरतदू– १) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ च े

कलम १७(२)(ट) म  य े िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसचे 
िव  व  त  यव  थचेी उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा 
खरेदी करील,अशी तरतूद आह.े 

 २) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम २८(१) चे परंतकुात मु  य  
कायकारी अिधकारी यांना जे ठराव शासना  या िनदशनास आणण े आव  यक आह े असे वाटत असेल असे 
सिमतीचे ठराव शासनाकडे पाठवता येतील अशी तरतूद करणते आलेली आह.े     

 तावना- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ रोजी  या सभेतील िनणय ं .५८८ माण े
सं  थानसाठी पवू चे आर णांसह नवीन े ांसाठी आर ण  तािवत करणबेाबत सं  थानच े बांधकाम 
िवभागामाफत नगररचना अिधकारी,िशड  िवकास योजना (सधुारीत) िशड  तथा .सहायक सचंालक,नगररचना 
आिण मु  य िनधारण िवभाग, अहमदनगर यांना बांधकाम िवभागाकडील जा.न.ं३०११/२०१६ 
िद.१२/०९/२०१६ रोजीचे प ा  वये कळिवणते आलेले आह ेव सदर आर णा संबंधात मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.३०/११/२०१६ रोजी  या सभतेील िनणय ं .७७२ माण े “स  या होणारी गद ,तयामळेु येणा-या अडचणी 
तसेच सरु े  या ि कोनातून गु  थान, ारकामाई,  च ेसमाधी मंिदर व चावडी या मंिदराचं ेसलुभ दशनासाठी 
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एकि त दशनरांगे  या  िनयोजनासाठी तसेच रथ पालखी िमरवणकु चे गद चे िनयोजनासाठी दि णकेडील बाजसू 
अित र  त जागा उपल  ध  करणसेाठी ा प सधुारीत िवकास योजनते सहायक सचंालक,नगररचना,अहमदनगर 
यांचेकडेस आर ण  तािवत केलेले आह.े  या माण े िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी ा प िवकास योजना 
(सधुारीत) म  य ेआर ण ं .५ माण ेसं  थान हतेूसाठी िशड  येथील सव न.ं१/२ पैक  े ात ०.१२ आर इतके 

े ाचे आर ण  तािवत केलेले आह.े”   
उपरो  त आर ण संदभात सौ.उ   वला िदलीपचंद संकलेचा व इतर १७ यांनी सदर आर ण ं .५ 

सं  थान हेतू सदंभात ी साई मंिदराचे दि ण बाजचूे १२ मी.र   याचे भुसपंादन र  कराव े यासाठी 
िद.१४/०३/२०१८ रोजी सं  थानकडे अज सादर केलेल ेआहते.  

सदर अजासंदभात व इतर आर णासंदभात ा  त झाले  या अजाबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.२६/०७/२०१८ रोजी  या सभेत  ताव सादर करणते आला.  यात अजदार सौ.उ  वला िदलीपचदं संकलेचा 
व इतर १७ यांनी समाधी मंिदराचे दि ण बाजकूडील र   याची ं दी १२ मीटर ऐवजी ९ मीटर करणबेाबत िवनतंी 
केलेली आह.े तथािप सरु े  या ि कोनातून गु  थान, ारकामाई,समाधी मंिदर व चावडी या मंिदरांचे सलुभ 
दशनासाठी एकि त दशनरांगे  या िनयोजनासाठी तसचे रथ पालखी िमरवणकु चे गद चे िनयोजनासाठी सदर  या 
र   याला अित र  त जागा उपल  ध होण ेआव  यक आह.े यावर िवचारिविनमय होवनू िनणय होणकेामीचा  ताव 
सादर करणते आला. 

 यावर िनणय ं .४८२ माण े “ ी साई मंिदराच े दि ण बाजूकडील स  याचा र  ता ९ मीटर ं दीचा 
आह.े  ची पालखी ारकामाई मंिदरातून िनघत अस  यान े पालखीस अडथळा िनमाण होत नाही. तसेच सन 
२००५ म  य े   सपंादन करतांना ९ मीटर र   यासाठी सव मालम  ता धारकांनी समंती िदली होती.  या माण े
संपादन होवनू ९ मीटर पालखी र  ता झालेला आह.े  यामळेु आता पु  हा १२ मीटर साठी संपादन करणे यो  य 
होणार नाही.  यामळेु नवीन ३ मीटर वाढीव जागचेी आव  यकता नाही.  यामळेु सदर आर ण वगळ  याचा 

 ताव सादर करणते यावा,” असेबाबतचा िनणय झालेला आह.े 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ च ेकलम २८(१) च ेपरंतुकात मु  य 

कायकारी अिधकारी यांना जे ठराव शासना  या िनदशनास आणण े आव  यक आह े असे वाटत असेल असे 
सिमतीचे ठराव शासनाकडे पाठवता येतील अशी तरतूद करणते आललेी आह.े तदनषंुगाने सदर िनणयाचे संबंधात 
“ ी साई मिंदराचे दि ण बाजकूडील ारकामाई रोड हा अ  यतं अ ं द आह.े  यामळेु सरु े  या ि कोनातून 
गु  थान, ारकामाई, समाधी मंिदर व चावडी या मंिदरांच ेसलुभ दशनासाठी एकि त दशनरांगे  या िनयोजनासाठी 
तसेच रथ पालखी िमरवणकु चे गद चे िनयोजनासाठी सदर  या र   याला अित र  त जागा उपल  ध  होण े
आव  यक आह.े स  यि थतीत साईभ  तां  या सरु े  या ि कोनातनू सं  थानन ेलोखंडी बॅ रकेट ग केलेल ेआह.े 
साईभ  ताचंी सदर र   यावर मोठया माणावर गद  असते. भिव  यात उ  सव काळात चगराचगरीसारखी 
आप  कालीन प रि थती उदभव  याची श  यता नाकारता यते नाही.  यासाठी सदर र   याचे बाजसू अित र  त 
जागा उपल  ध होण ेआव  यक आह.े  यामळेु सदरच ेआर ण र  करण े 

उिचत होणार नाही.या  तव िनणय ं .४८२ मधील प र  छेद १ मधील अ संबंधात मा.  यव  थापन 
सिमतीचे घेतललेा िनणय ं .४८२ “ ी साई मिंदराच ेदि ण बाजकूडील स  याचा र  ता ९ मीटर ं दीचा आह.े  
ची पालखी ारकामाई मिंदरातनू िनघत अस  यान ेपालखीस अडथळा िनमाण होत नाही. तसचे सन २००५ म  य े  
संपादन करतांना ९ मीटर र   यासाठी सव मालम  ता  धारकांनी संमती िदली होती.  या माण ेसपंादन होवनू ९ 
मीटर पालखी र  ता झालेला आह.े  यामळेु आता पु  हा १२ मीटर साठी संपादन करण ेयो  य होणार नाही.  यामळेु 
नवीन ३ मीटर वाढीव जागेची आव  यकता नाही.  यामळेु सदर आर ण वगळ  याचा  ताव सादर करणते 
यावा,” हा िनणय सं  थानच े ि ने िहतावह नस  याने तसेच साई मंिदराची सरु ा व गद चे  यव  थापनाच े
ि कोनातून यो  य नस  याने िनर  त करण ेआव  यक आह े  हणनू ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

अिधिनयम २००४ चे कलम २८(१) चे परंतुकातील तरतुदीनुसार सदर बाब शासनाच ेिनदशनास आण  यात यते 
आह.े तरी शासन  तराव न उिचत कायवाही होणसे िवनतंी आह,े”असबेाबतचा अहवाल मा. धान सिचव,िवधी 
व  याय िवभाग, मं ालय,मुंबई यांचेकडेस इकडील प  जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/४३६९/२०१८ 
िद.०३/१२/२०१८ अ  वये अहवाल सादर करणते आला.  

   यास अनसु न मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांनी  यांचेकडील 
ं .सासंिव-१०१९/ . .३८/का.१६ िद.३०/०३/२०१९ रोजी  या प ा  वये मा.  यव  थापन सिमती, ी साईबाबा 

सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना उ शेनू  यव  थापन सिमती  या िद.२६/०७/२०१८ रोजी  या सभेतील 
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िनणय ं .४८२ अ  वये ी साई मिंदराच ेदि ण बाजूकडील स  याचा र  ता ९ मी. ं दीचा आह.े  ची पालखी 
ारकामाई मंिदरातनू िनघत अस  याने पालखीस अडथळा िनमाण होत नाही. तसेच सन २००५ म  य े संपादन 

करतांना ९ मी.र   यासाठी सव मालम  ता धारकांनी संमती िदली होती.  या माण ेभसंुपादन होवनू ९ मी. पालखी 
र  ता झालेला आह.े  यामळेु आता पु  हा १२ मी. साठी संपादन करण े यो  य होणार नाही.  यामळेु नवीन ३ 
मी.वाढीव जागचेी आव  यकता नाही.  यामळेु सदर आर ण वगळ  याचा  ताव सादर कर  यात यावा,असे 
ठर  याबाबत कळिव  यात आल े आह.े  त  कालीन मु  य कायकारी अिधकारी यांनी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ चे कलम २८ (१) चे परंतुकातील तरतुदीनसुार सदर ठराव शासना  या  
िनदशनास आणनू हा िनणय सं  थान  या ि न े िहतावह नस  याने तसेच साई मिंदराची सरु ा व गद च े
 यव थापनाचे ि कोनातनू यो  य नस  याने िनर  त करण ेआव  यक असलेचे मत  य  त केले आह.े या  तव या 

अनषंुगान ेआपल ेअिभ ाय शासनास कळिवणबेाबत िवनतंी कर  यात येत आह,ेअसेबाबत कळिवलेले आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय– मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग यांचेकडील मा.  यव  थापन 

सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना उ शेनू िलहीले  या िद.३०/०३/२०१९ रोजी  या 
प ात नमदू केले माण ेत  कालीन मु  य कायकारी अिधकारी यांनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
अिधिनयम २००४ चे कलम २८(१) चे परंतुकातील तरतुदीनसुार उ  त ठराव शासनाचे िनदशनास आणनू हा 
िनणय सं  थान  या  ि न े िहतावह नस  यान े तसचे साई मंिदराची सरु ा व गद चे  यव  थापनाचे ि कोनातून 
यो  य नस  यान े िनर  त  करण े आव  यक असलचे े मत  य  त केल े आह.े या  तव तदनषुगंान े मा.  यव  थापन 
सिमतीचे अिभ ाय शासनास कळिवता यतेील.  

 ताव- मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग यांचेकडील मा.व ् यव  थापन सिमती, ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना उ शेनू िलहीले  या िद.३०/०३/२०१९ रोजी  या प ात नमूद 
केले माण ेत  कालीन मु  य कायकारी अिधकारी यांनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम 
२००४ चे कलम २८(१) चे परंतुकातील तरतुदीनसुार उ  त ठराव शासनाच े िनदशनास आणनू हा िनणय 
सं  थान  या  ि न े िहतावह नस  याने तसचे साई मिंदराची सरु ा व गद चे  यव  थापनाचे ि कोनातून यो  य 
नस  याने िनर  त करण ेआव  यक असलेचे मत  य  त केले आह.े तदनषंुगान ेशासनास मा.  यव  थापन सिमतीच े
अिभ ाय सादर करणकेामी  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .२०१ िवधी व  याय िवभाग यांचेकडील ं .सासंिव-१०१९/ . .३८/का.१६ िद.३०/०३/२०१९ रोजीच े प ाची न द 
घे यात आली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई मंिदराचे दि ण बाजकूडील स  याचा र  ता ९ मी. ं दीचा आह.े   
 ची पालखी ारकामाई मंिदरातनू िनघत अस  याने पालखीस अडथळा िनमाण होत नाही. तसेच सन २००५ 

म  य ेभसंूपादन करतांना ९ मी.र   यासाठी सव मालम  ता धारकांनी संमती िदली होती.  या माण ेभसंुपादन होवनू 
९ मी. पालखी र  ता झालेला आह.े  यामळेु आता पु  हा १२ मी. साठी भसंूपादन करणे यो  य होणार नाही.  यामळेु 
नवीन ३ मी.वाढीव जागचेी आव  यकता नाही.  यामळेु सदर आर ण वगळ  याचा  ताव सादर कर  यात यावा, 
असा मा. यव थापन सिमतीचा अिभ ाय शासनास कळिवणते यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३० हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांच ेिद.२७.०२.२०१९ चे प ाबाबत. 

ताव-  म.े  हीएसपी डेअरी इडं  ीज, अहमदाबाद यांचे  लॅ  टला िद.०४.०१.२०१९ रोजी भेट िदली होती. 
 यावेळी ठर  या माण े(पाहणी अहवाल अ.नं.१२ िद.०७.०१.२०१९) म.े  हीएसपी डेअरी इडं  ीज,अहमदाबाद 

यांना इकडील जा.न ं एसएसएस/वशी-खरेदी/५०३४/२०१९ िद.१७.०१.२०१९ अ  वये “Please give strict 
instructions to all the your concerned staff, not to put the plastic bags with Butter in hot 
Pot/Kadhai at the time of conversion of Butter into Ghee.” अशा सचुना दऊेन याबाबत उिचत 
कारवाई करणबेाबत सचुना लेखी प ा ारे दे  यात आ  या हो  या. 

 सदर प ावर म.े  हीएसपी डेअरी इडं  ीज, अहमदाबाद यांनी खालील माण ेकारवाई केलेबाबत खलुासा  यांचे 
िद.२७/२/२०१९ चे  प ा ारे केला आह.े 

  In the reference to above mentioned subject & observation of Audit visit team of 
the trust, we have immediately taken the step to rectify plastic bags problem in processing 
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area, and asked the production team that this types of situation should not happened in 
future. 

  Dairy Technologist Mr.Manish Kumar is appointed to ensure hygienic conditions 
of processing area. Going one step further we have purchased & installed Butter Melter so 
that first step of cooking the Butter will be through Butter Melter at 40 degree C then 
untouched Melted & filter Butter will be shifted to cooking Vat automatically. 

  So, we here by promise your kind self, that this type of problem will not be 
happened in future. We also assure you that we are committed supply of best quality Ghee 
to Sansthan. 

  मे.  हीएसपी डेअरी इडं  ीज, अहमदाबाद यांनी वरील माण े केलेला खलुासा अवलोकनाथ व 
मािहतीसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .२०२ यावर सिव तर चचा होऊन, हीएसपी डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद यांनी िदले या खलुाशाच ेअवलोकन क न 
याची न द घे यात आली.                                                                             (कायवाही-खरेदी िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३१ ३ लाख ते २५ लाख खरेदीसाठी वतमान प ात जािहरात न दणेबेाबत. 

ताव-  सं  थानसाठी िविवध व  तु/सािह  यांची खरेदी केली जाते. याम  य ेर  कम .५ लाख व  यापे ा जा  त 
असणारे सािह  याची खरेदी ही खरेदी िवभागामाफत केली जाते.  

 १)  खरेदी िनयमावलीतील ४.४.२ िनिवदा जािहरात व िवतरण याम  य ेखालील तरतुदी आहते. 
२)  .तीन (३) लाख ते .पंचवीस (२५) लाख पयत  या सव खरेदीसाठी  या जािहराती वतमानप ात 

िस  द कर  याची आव  यकता नाही. 
३)  सव खु  या िनिवदांतील अदंािजत खच .पंचवीस (२५) लाख ते .पाच (५) कोटीपे ा अिधक 

नसेल,  यां  या जािहराती एका मखु िवभागीय  तरावरील वतमानप ात आिण एका रा  य  तरावरील 
वतमानप ात िस  द कर  यात यतेील. 

४)  सव खु  या िनिवदांतील अदंािजत खच . पाच (५) कोटी व अिधक असले तर  यां  या जािहराती 
कमीत कमी एका राष ् ीय वतमानप ात आिण एका रा  य  तरीय वतमानप ात िस  द कर  यात 
येतील. 

५)  िनिवदा नोटीस महारा   सरकार  या ई-िनिवदा पोटलवर आिण िवभागा  या सकेंत  थळावर दखेील 
िस  द कर  यात येईल. 

   शासनाची सधुारीत खरेदी िनयमावली ही सं  थानला लाग ूआह.े सं  थान  या  यवस  थापन सिमती  या 
िद.२५.०२.२०१७ रोजी झाले  या सभेत िनणय ं .२१ अ  वये सदरची सधुारीत खरेदी िनयमावली सं  थानला 
लाग ूकर  यात आलेली आह.े  

वरील नमदू तरतदुीपैक  अ.न.ं५ चे तरतुदीनसुार सं  थान  या िविवध िवभागांमाफत करीत असले  या 
खरेदी  या जािहराती वेबसाईटवर िस  द के  या जातात. तसचे जनसपंक कायालयामाफत वतमानप ात            
ई-िनिवदेस  यापक माणात ितसाद िमळणचे े  टीन े या िनिवदां  या जािहराती स  या शासक य दराने दे  यात 
येतात. 

  सन २०१८-१९ या वषात .३ लाख ते २५ लाखपयत  या खरेदीसाठी जािहरात चा मोठया माणावर 
खच झाला अस  याचे मा.मु  य लेखािधकारी यांनी चचत सांिगतले आह ेव  यामळेु . ३ ते २५ लाखापयत  या 
खचाचे खरेदीसाठी यापढु े वतमानप ात जािहराती न दतेा सदर ई-िनिवदांची जािहरात फ  त सं  थान  या 
वेबसाईटवर िस  द करणसे  तािवत कर  याचे चचअतंी सचुिवले आह.े याबाबत खरेदी िवभागाकडील 
िद.०८.०५.२०१९ रोजीच े िटपणीवर सदरची बाब धोरणा  मक अस  यामळेु  यव  थापन सिमतीसमोर सादर 
कर  याचे िनदश आहते.  

  तरी . ३ ते २५ लाखपयतच े व  तु/सािह  य खरेदीसाठी वतमानप ात जािहरात न दतेा फ  त 
सं  थान  या वेबसाईटवर िस  द करणबेाबत उिचत िनणय होणसेाठी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेत िनणयाथ सादर. 
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िनणय .२०३ यावर सिव तर चचा होऊन, .३ लाख ते २५ लाखपयत  या खरेदीसाठी पवु माणचे वतमान प ात जािहरात 
िसधद् कर याबरोबरच सं  थान  या वेबसाईटवर जािहरात िस  द कर याबाबतची पवु चीच कायप दती कायम 

ठेव यात यावी, असे ठरले. 
 (कायवाही- खरेदी िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३२ माह े ऑ ट बर २०१८ ते िडसबर-२०१८ या कालावधीम य े ा  झाले या मालाच े िविवध योगशाळेमाफत 

कर यात आले या तपास याच ेअहवाल मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर. 
ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८.१०.२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय .८०० अ  वये “यापुढे मोतीचरु 

लाडु साद िनम ती करीता खरेदी करणते यते असले  या गाईचे शु  (गावरान) तुपाच े  यके नमु  याची तपासणी 
अ  वमेध इिंज नीअस अॅ  ड क  सलटंटस नािसक, या NABL मा  यता ा  त योगशाळेकडुन क न घे  यात यावी”, 
अस ेठरललेे आह.े 

खरेदी िवभागाच े िद.१४.०७.२०१७  रोजीचे िटपणी वरील िनदश नसुार सं  थानला ा  त होणा-या 
गाईचे शु  तुप व खा तेलाची तपासणी रा  य/ क  शासना  या योगशाळेमधनू क न घेणबेाबत िनदश झाललेे 
आहते. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३१.०८.२०१६ रोजीच े सभेतील िनणय .६३७ अ  वय े “सं  थानसाठी 
िकराणा माल अथवा इतर  या सािह  यां  या नमु  यांची लॅब तपासणी कर  यात येते अशा लॅब तपास  यांचा 
अहवाल सभेसमोर सादर कर  यात यावा”, असे ठरलेले आह.े  

संदभ य िनणयांनसुार, गाईचे शु  तुपाचे परुवठादार म.े हष े श डेअरी ॉड  ट्स ा. िल., हरी ार, 
यांचेकडून ा  त होणा-या तूपाची तपासणी सं  थानच े योगशाळेसह अ  वमेध इिंज नीअस अॅ  ड क  सलटंटस 
नािसक (NABL Lab) व िज  हा आरो  य योगशाळा (शासक य योगशाळा) यांचेकडून करणते येत आह,े 
तसेच आव  यकतेनसुार क  ीय खा  ो ोिगक अनसंुधान सं  थान, मैसरू, यांचेकडूनही तपासणी करणते यते 
आह.े तसेच खा तेलाची तपासणी सं  थानचे योगशाळेसह शासक य योगशाळेकडून करणते येत आह.े 

वरील िनणयानुसार माह े स  टबर २०१८ पयतच े सव योगशाळा तपासणी अहवाल मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेसमोर सादर करणते आलेले आहते. आता सं  थानला माह ेऑ  टोबर २०१८ ते िडसबर २०१८ या 
कालावधीम  य े ा  त झाले  या गाईचे शु  तुप व खा तेलाच े िविवध योगशाळमाफत करणते आले  या 
तपास  यांचे अहवाल तपिशलवार प रिश  ठासह यासोबत सादर केले आहते.   याम  य े  
अ) ादिेशक आरो  य योगशाळा, औरंगाबाद, (शासक य योगशाळा), िज  हा आरो  य योगशाळा, 
नािसक, (शासक य योगशाळा), अ  वमेध इिंज नीअस अॅ  ड क  सलटंटस, नािसक, (NABL Lab) यांचेसह 
सं  थानचे योगशाळेतील सव तपासणी अहवालामं  य ेउपरो  त सव तुपाच ेनमनेु अ  न सरु ा व मानके कायदा 
२००६, नसुार conform अस  याचे नमदु आह.े   
ब) क  ीय खा  ो ोिगक अनसंुधान सं  थान, मैसरू, यांच ेगाईच ेशु  तुपाच ेतपासणी अहवालांम  य ेसू  प  ट 
अिभ ाय नमदु नाहीत. 
क) अ  न सरु ा व मानके कायदा २००६, (िनयम व िनयमन २०११) नसुार गाईचे तपुासाठी िबगर कापसू 
उ  पादीत े  (Areas, other than cotton track areas) करीता BRR हा ४० ते ४३ इतका तर कापसू 
उ  पादीत े  (Cotton track areas) साठी तो ४१.५ ते ४५ इतका असण ेआव  यक असते. मा , क  ीय खा  

ो ोिगक अनसंुधान सं  थान, मैसरू, यांचे काही तपासणी अहवालांम  य ेBRR हा ४३ पे ा अिधक अस  याचे 
िनदशनास येत आह.े ते पढुील माण ेतसेच  याबाबतच ेतपिशलवार प रिश  ठ यासोबत  वतं  सादर केलेले आह.े 

Sr.No. Batch No. & Date BRR Sr.No. Batch No. & Date BRR 

01 35/ 21.08.2018 43.1 05 40/ 01.10.2018 44.0 
02 36/ 24.08.2018 43.4 06 41/ 03.10.2018 43.1 
03 37/ 08.09.2018 43.4 07 45/ 30.10.2018 43.1 
04 38/ 18.09.2018 43.4 08 46/ 10.11.2018 43.4 

 
तथािप, गाईच े शु  तुपाच े परुवठादार म.े हष े श डेअरी ॉड  ट्स ा. िल., हरी ार, ह े उ  तराखंड 

रा  यातील उ  पादक आहते. अ  न सरु ा व मानके कायदा २००६, (िनयम आिण िविनयमन २०११) नसुार 
उ  तराखंड ह ेरा  य कापसू उ  पादीत े  (Cotton track areas) म  य ेयेत नाही,  यामळेु तेथील उ  पादीत श  
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तुपाचा BRR हा ४० ते ४३ या दर  यान असण ेगरजेचे आह,े मा  वरील तपिशलातील नमु  यांचा BRR हा ४३ 
पे ा अिधक अस  यान ेतो अ  न सरु ा व मानके काय ाच ेnorms म  य ेबसत नाही. तसेच बचॅ न.ं ४२/ Dtd. 
०६.१०.२०१८ चे तपासणी अहवालाम  य े Test of Baudouin ही Positive आलेली आह.े  यामळेु तीही 
अ  न सरु ा व मानके काय ाचे norms म  य ेबसत नाही. 
ड) खा तेलाचे सव योगशाळकडील तपासणी अहवालांम  य ेते अ  न सरु ा व मानके कायदा २००६, (िनयम व 
िनयमन २०११) नसुार conform अस  याचे नमदु आह.े  
इ) भांडार िवभागातून उपरो  त प रिश  ठातील नमदु सव बॅचच े गाईचे शु  तुपाचा व खा तेलाचा साठा 
िवनात ार सपंलेला आह.े तसेच परुवठादार म.े हष े श डेअरी ॉड  ट्स ा. िल., हरी ार, यांचा परुवठा 
कालावधी सपं  याने  यांनी सं  थानकडे जमा असलेली सरु ा अनामत र  कम परत िमळणबेाबत िवनतंी केलेली 
आह.े 

उपरोक्  त अ, ब, क, ड व इ माण ेतपासणी अहवाला  या झेरॉ  स ती व तपिशलवार प रिश  ठ मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेअवलोकनाथ/ िनणयाथ सादर करणसे मा  यता िमळणे  तव िद.२०.०२.२०१९ रोजी 

िटपणी/  ताव सादर केला असता,  यावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी “Call explanation 
and put up for decision” असा शरेा/ अिभ ाय न दिवला होता. तदनंतर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांच े
उपरो  त िनदशा माण े कायवाही करणकेामी खरेदी िवभागास कळिवणते आलेले होते.  यानसुार  यांनी जा.न.ं 
एसएसएस/वशी-खरेदी/५९०४/२०१९, िद.०७.०३.२०१९, अ  वये गावरान तपुाचे परुवठादार मे. हष े श डेअरी 

ॉड  टस ा.िल. ह र ार, यांना कारण े दाखवा नोटीस बजावनू सात िदवसांच े आत लेखी खलुासा मागिवला 
होता. 

  तथािप, म.े हष े श डेअरी ॉड  टस ा.िल., भगवानपरु, ह र ार, यांचा लेखी खलुासा खरेदी 
िवभागामाफत िद.१५.०३.२०१९ रोजी इ कडील कायालयास ा  त झालेला आह,े  यात खालील माण ेमजकुर 
नमदु आह.े 

“Dear Sir, We have received your mail on 7th march 2019 regarding the supply of 
pure cow ghee (Lab report).  

We would like to bring your notice that when we were sending the product to you 
we had checked the every batch number with NABL Lab as per the FSSAI norms.  

Sir, whenever we have shortage of milk, in that situation we purchase butter from 
Rajasthan, Gujrat, Madhya Pradesh, Maharashtra or Punjab/Haryana. Among these places 
there are some areas where people feeds cotton seeds cake to the cattle. Due to this there 
are chances of increment in BR and this can be one of the reasons. 

While you may give the same sample to different labs the report will maybe come 
to in different ways because every lab has their own criteria. That’s why the difference will 
have come to 0.5 to 1 so you could not get the 100% same report and this can be the 2nd 
reason. 

We are always using digital method so it is not possible to serve you the wrong 
products. We can ensure you that our product are perfectly fine as promised, we had to 
give you the perfect and the best product from our side. 

We take advertiser feedback very seriously as we always striving to improve our 
service. We welcome any additional feedback you may have & we will be sending the 
hard copy to you by courier. 

Please do not hesitate to contact us if we can be of any further assistance. Thank 
you for choosing Harsh Fresh Dairy Products Pvt. Ltd.” 

तरी गावरान तपुाचे परुवठादार म.े हष े श डेअरी ॉड  टस ा.िल. ह र ार, यां  या लेखी खलुाशाची 
त तसेच उपरो  त तपासणी अहवाला  या झेरॉ  स ती (पा.न.ं १ ते ४८) व िद.२०.०२.२०१९ रोजीच े

तपिशलवार प रिश  ठ (पा.न.ं १ ते ७) मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढु ेअवलोकनाथ/ िनणयाथ सादर. 
िनणय .२०४ यावर सिव तर चचा होऊन, माह ेऑ ट बर २०१८ त ेिडसबर-२०१८ या कालावधीम य े ा  झाले या मालाच े

िविवध योगशाळेमाफत कर यात आले या तपासणी अहवालाच ेअवलोकन क न याची न द घे यात आली. 
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(कायवाही- भांडार िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
िवषय नं.३३ सन २०१८-१९ म य े दशन रांगते मोफत वाटप कर यात आले या चहा, कॉफ , दधु,िबि कट वाटपाकामी 

झाले या खचाची न द घेणेबाबत. 
ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .७५४ नसुार माह ेएि ल २०१८ 

ते माच २०१९ या कालावधी म  य ेदशनरांगेतील साईभ  तानंा खालील माण ेचहा,कॉफ ,दधु िबि कट  मोफत  
वाटप करणते आले आह.े  

माह े चहा कॉफ  दधु िबि कट पडेु एकूण र  कम 
एि ल २०१८ १५९७९६ ७१६६४ २७६२१ १११३० ६७३०९७ 

मे २०१८ २२३६०९ ९८२१७ ३०२१० ११५४४ ८९०२१९ 
जुन २०१८ १९६४२१ १०८१३१ २७६६० १०१६२ ८५१०२५ 
जुलै २०१८ १९५४९३ ८५८७३ २५१०१ ११९७३ ७८३७७३ 

ऑग  ट २०१८ १७१५५८ ७९५१६ २२३९० १२२८९ ७१०२७९ 
स  टेबर २०१८ १२१५२३ ६५२८२ २३७४० ११७८८ ५६९०५२ 

ऑ  टोबर २०१८ १५४५२७ ७९७९५ २७२०५ १६२२४ ७१११७४ 
नो  हबेर २०१८ १४३६५९ ६७२४० २२२२० १३६३६ ६२३८७८ 
िडसबर  २०१८ १७२७७८ ८०६०० २७१२० १५४६६ ७४६०४६ 
जानेवारी २०१९ १६०४०५ ७३६९० २१५८० १४८३४ ६८०७९० 
फे वुारी  २०१९ १०८२४१ ५४०६५ १८९८० १२४०६ ४९७६४७ 

माच २०१९ १३०२९५ ५७४१० २४३४० १५८१६ ५८४९२० 
एकूण सं  या १९३८३०५ ९२१४८३ २९८१६७ १५७२६८  

दर २ ३ ३ ५  
एकूण पय े ३८७६६१० २७६४४४९ ८९४५०१ ७८६३४० ८३२१९०० 
 
वरील माण े माह े एि ल २०१८ ते माच २०१९ अखेर  शांितिनवास/ भ  तिनवास दशन रांगेम  य े

मोफत वाटप झाले  या  चहा,कॉफ ,दधु, िबि कट  यासाठी एकूण झाले  या  पये ८३,२१,९०० .०० (अ री 
पये - याऐशंी लाख एकवीस हजार नऊश ेमा  )  खचाची न द घणेकेामी सदरचा िवषय सिवनय सादर  

िनणय .२०५ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ म य ेदशन रांगेत मोफत वाटप कर यात आले या चहा,कॉफ , दधु, 
िबि कट वाटपाकामी झाले या खचाची र कम . ८३,२१,९००/-मा चे अवलोकन क न याची न द घे यात 
आली. 

(कायवाही-कॅ टीन िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३४ ी साईबाबा सं थानच ेॲड होकेट पॅनलवर नेमणकू दणेबेाबत ॲङ संदशे एच.पोटे, मुंबई यांचा अज. 

ताव-  उपरो  त िवषया  वय,े ी सदंशे एच. पोटे, अडॅ  होकेट हायकोट,  पेशल प  लीक ोसी  यटुर, मुंबई यांनी 
सं  थान अडॅ  होकेटपनॅलवर नमेणकु करणकेामीचािद. ०४/०४/२०१९ रोजी िव नंती अज  केलेला आह.े सदर 
अजात  यांनी नमदु केले क   यांना िविवध  यायालयात, वेगवेग या कोट केसेसम  य ेकामकाज केल ेबाबतचा 
१५ वष वक ली  यवसायाचा अनभुव आह.े  

िवधी िवभागामाफत कोट केसेससाठी वािषक .१९,८०,०००/- मा  अदंाजप क य तरतूद असनू ब-
याचशा केसेसम  य े अडॅ  होकेट पनॅलवरील अडॅ  होकेट्स फ  घते नाहीत. स  या सं  थान अडॅ  होकेट पॅनलवर 
खालील अडॅ  होकेटस ्िनयु  त आहते.  

 
अ.नं. अडॅ  होकेटचे नाव   यांचेकडे असले  या करणांची सं  या  
मा.सव  च  यायालय, नवी िद  ली येथे सं  थानचे पॅनलवर अडॅ  होकेटसची नेमणकू केलेली नाही. परंतु खालील 
अडॅ  होकेटसना कामकाजासाठी िनयु  त केलेल ेआह.े  
१ अडॅ. ी.संजय  खड, को  हार  ०१ 
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अ.नं. अडॅ  होकेटचे नाव   यांचेकडे असले  या करणांची सं  या  
मा.उ  च  यायालय, मुंबई  
२ अडॅ. ी.कुलिदप एस. पाटील, मुंबई  ०१ 
३ अडॅ. ी.सिचन शानबाग, मुंबई  ०१ 
४ अडॅ. ी.िवनोद शहा, मुंबई   आजपयत काम िदलेले नाही. 
५ अडॅ. ी.आर.आय. जोशी  आजपयत काम िदलेले नाही. 
मा.उ  च  यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद 
६ अडॅ. ी.आर.एन. धोड, औरंगाबाद (िसनीयर कौ  सील) ०६ 
७ अडॅ. ी.अिनल बजाज, औरंगाबाद (िसनीयर कौ  सील) आजपयत काम िदलेले नाही. 
८ अडॅ. ी.िवनायक होन, औरंगाबाद (िसनीयर कौ  सील) आजपयत काम िदलेले नाही. 
९ अडॅ. ी.िनितन भवर, औरंगाबाद २७ 
१० अडॅ. ी.संजय आर. चौक दार, औरंगाबाद ०३ 
११ अडॅ. ी.राज  रघवुंशी, औरंगाबाद  

(स  या औरंगाबाद येथे ॅ  टीस करत नाही.) 
आजपयत काम िदलेले नाही. 

१२ अडॅ. ी.बाबासाहेब वाघ, औरंगाबाद 
(यांची  यायाधीश  हणनू नमेणकू झालेली आह.े ) 

आजपयत काम िदलेले नाही. 

१३ अडॅ. ी.संिदप एकनाथ ग दकर, िशड   स  या सं  थानचे कामकाज िदलेले नाही. 
मा.िज  हा व स   यायालय, अहमदनगर  
१४ अडॅ. ी.अशोक पाटील, अहमदनगर १५ 
१५ अडॅ. ी.ए.आर. गाडेकर, राहरी  स  या सं  थानचे कामकाज िदलेले नाही. 
१६ अडॅ. ी. स  न िबंगी, अहमदनगर आजपयत काम िदलेले नाही. 
१७ अडॅ. ी.संजय सलालकर, अहमदनगर आजपयत काम िदलेले नाही. 
१८ अडॅ. ी.द  ता य वाय. जगंल,े अहमदनगर आजपयत काम िदलेले नाही. 
मा.अित र  त िज  हा व स   यायालय, कोपरगाव  
१९ अडॅ. ी.एम. पी. गजुराथी, कोपरगाव  ०३ 
२० अडॅ. ी.एस.डी. कुलकण , कोपरगाव १४ 
२१ अडॅ. ी.एस.एम.वाघ, कोपरगाव ०१ 
२२ अडॅ. ी.आर. एस. जप,े कोपरगाव  ०३ 
२३ अडॅ. ी.रमेशचं  ठोळे, कोपरगाव आजपयत काम िदलेले नाही. 
२४ अडॅ. ी.मि छं  िख  लारी, कोपरगाव  आजपयत काम िदलेले नाही. 
२५ अडॅ. ी.आर.के. वाघ, कोपरगाव  आजपयत काम िदलेले नाही. 
२६ अडॅ. सौ.नदंा लहाडे, कोपरगाव  आजपयत काम िदलेले नाही. 
मा.िदवाणी किन  ठ  तर  यायालय, राहाता  
२७ अडॅ. ी.ज.ेके. ग दकर, िशड   ०८ 
२८ अडॅ. ी.बी.  ही.कोते, िशड   आजपयत काम िदलेले नाही. 
२९ अडॅ. ी.राजेश  ही. नाईक, राहाता आजपयत काम िदलेले नाही. 
३० अडॅ. ी.पी.बी.बावके, राहाता  आजपयत काम िदलेले नाही. 
३१ अडॅ. ी.ए.डी. गम,े राहाता  आजपयत काम िदलेले नाही. 
३२ अडॅ. ी.िन ितन िवख,े राहाता  आजपयत काम िदलेले नाही. 
३३ अडॅ. ी.अिवनाश ज.े बोठे, राहाता  आजपयत काम िदलेले नाही. 

 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय-  

(१)  मा.उ  च  यायालय, मुंबई येथ ेसं  थान  या केसेस  यरुीिड  शन मळेु खपुच कमी असतात, तेथे दाखल 
झाले  या केसेस कालांतराने मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथ ेवग होत असतात.  
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(२) सं  थानसाठी नवीन अडॅ होकेट पनॅल नमेणकू साठी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१/६/२०१८, रोजीच े
सभेम  य े  ताव सादर केला असता,  यावर िनणय .३७८ अ  वय,ेयावर सिव तर चचा होऊन, मा.ॲङ मोहन 
मोतीराम जयकर, सद य यांनी सव च यायालय व उ च यायालयातील केसेससाठी आणखी वक लांची नाव े
सचुवावीत व सदर ताव उपसिमती समोर सादर करावा अस ेठरललेे आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयास अनसु न सिमती सद  य अडॅ मोहन जयकर यांना वेळोवेळी 
दरु  वनीव न व सम  भेटून अडॅ  होकेट पनॅल तयार करण ेकरीता वक लांची नाव ेसचुिवण ेबाबत िवनतंी केलेली 
आह.े  यांनी लवकरच वक लांची नावे कळिवतो असे सांगीतले आह.े  

तरी अडॅ. सदंशे एच. पोटे, मुंबई यांना सं  थानचे अडॅ  होकेट पनॅलवर नेमणकू दणेेबाबतचे िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .२०६ यावर सिव तर चचा होऊन, सदरचा िवषय मा. थािनक उपसिमतीच ेसभेसमोर ठेव यात येऊन अडॅ. संदशे एच. 
पोटे, मुंबई यांना मलुाखतीसाठी बोलिव यात यावे,असे ठरले. 

(कायवाही- िवधी िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३५ ी साईबाबा सं थानच ेॲड होकेट पॅनलवर नेमणकू होणेबाबत ॲङ संदीप सधुाकर दशेमुख यांचा अज. 

ताव-  उपरो  त िवषया  वय,े अडॅ. संदीप सधुाकर दशेमखु यांनी िद.०८/०२/२०१९, रोजीचा अज पाठिवला 
असनू  यात  यांनी खालील माण ेनमदु केले आह.े  

“I, the undersigned, am practicing exclusively before the Hon’ble Supreme Court 
of India as an Advocate. I have been certified to be an “Advocate-On - Record” (AOR) by 
the Hon’ble Supreme Court of India. 

I am desirous of representing the holy Trust before the Hon’ble Supreme Court Of 
India and hence  do hereby grant my consent for consideration of my requisition for being 
appointed as Standing Counsel on Pro-Bono  basis (free of cost) for the shreeSai Baba 
Sansthan Trust (Shirdi). Please note that, I am interested in representing the Holy Trust at 
no cost towards conducting the matters/ representing the Trust before the Hon’bleSuperme 
Court Of India. I hereby also assure to represent the Trust with complete devotion and 
integrity at my command.  

Please find copy of my Curriculum Vitae attached herewith ” 
मा. सव  च  यायालयात सं  थानच े वतीन े कामकाज पहाणकेामी सं  थान अडॅ  होकेट पॅनलवर 

अडॅ  होकेटची नमेणकू केलेली नाही, परंत ूआव  यकते नसुार अडॅ. संजय खड, यांना वक लप  देवनू कामकाज 
पािहले जाते व केले  या कामाची वक ल फ  अदा कर  यात यतेे.                        

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०१.०६.२०१८ रोजीच ेसभेत ी साईबाबा सं थानसाठी नवीन ॲड होकेट 
पॅनल तयार करणे बाबतचा िवषय सादर करणते आला होता,  यावर िनणय .३७८ अ  वये सिव तर चचा 
होऊन,मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर,सद य यांनी सव च यायालय व उ च यायालयातील केससेसाठी 
आणखी वक लांची नाव े सचुवावीत व सदर ताव उपसिमतीसमोर सादर करावा असे ठरल.े  तुतच े
 िनणयानुसार सिमती सद  य अडॅ.मोहन जयकर यांना वेळोवेळी दरु  वनीव न व सम  भेटून, अडॅ  होकेट पॅनले 
तयार करणकेरीता वक लांची नाव ेसचुिवणबेाबत िवनंती केलेली आह.े ते लवकरच वक लांची नाव ेकळिवणार 
आहते. अस े  यांनी सांगीतले आह.े  

अडॅ. संदीप सधुाकर दशेमखु, यांनी मा. सव  च   यायालयाम  य ेसं  थानचे वतीने िवनामु  य (free of 
cost) कामकाज पहाणसे तयारी दशिवली अस  याने  यांची सं  थानचे अडॅ  होकेट पनॅलवर िनयु  ती करता येईल 
अस ेमत आह.े  

मा. सव च यायालयात अडॅ. सदंीप सधुाकर दशेमखु, यांची सं  थानच ेअडॅ  होकेट पॅनलवर नेमणकू 
करणबेाबत िनणय घेण े बाबतचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभपेढुे िनणयाथ सादर.  

िनणय .२०७ यावर सिव तर चचा होऊन, सदरचा िवषय मा. थािनक उपसिमतीच ेसभेसमोर सादर कर यात येऊन अडॅ. संदीप 
सधुाकर दशेमखु यांना मलुाखतीसाठी बोलिव यात यावे,असे ठरले. 

(कायवाही- िवधी िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.३६ ी.साईदास िनवृ ी िशंद,े सरु ा र क, संर ण िवभाग सेवा िनलंबीत कमचारी यांच ेपु हा कामावर ज ुक न घणेे 
संदभातील िद.१९.०३.२०१९ रोजीच ेअजाबाबत. 

ताव-  ी.साईदास िनवृ  ती िशंद,े वग-४ कमचारी, हा संर ण िवभागात कायम सरु ा र क मह्णनू कायरत 
आह.े ते िद.३०/१०/२०१८ पासनू िवनापरवानगी रजा अजािशवाय गैरहजर आहते. तय्ामळेु दनंैिदन 
कामकाजामधय् ेअडथळा िनमाण होऊन साईभक्तांना सेवा परुिवणसे अडचण िनमाण झाली आह.े ी.िशंद ेयांच े
सदरच ेकृतय् गैरिशसत् वतनात मोडते.  

दर  यान साईदास िनवृ  ती िशदं े यांचेवर िशड  पोलीस  टेशन गु  हा रजी नंबर|229|2018 
भा.द.िव.कलम ३०४(ब) माण े िद.२८/१०/२०१८ रोजी दाखल झाला असनु सदर गु  हयातील मयत नाम े
वैशाली साईदास िशंद ेवय ३३ रा.वेदभ  ती िनवास गणशेवाडी, िशड  हीस तीचे सासरच ेलोकांनी तीचे माहे न 
घराचे कज भर  यासाठी पैस ेआनावे  हणनु मानिसक व शाररीक ास िद  यान ेसदर मयत हीने िशड  येथील तीच े
राहते घराचे छताव न उडी मा न आ  मह  या केले आह.े ती  या आ  महतेस तीच ेसासरचे लोकांनी वतृ केल े
 हणनु मयत हीचे आईचे िफयादी व न गु  हा राजी दाखल कर  यात आला आह.े ी.िशदं ेयास िद.२८/१०/२०१८ 

रोजी सदर गु  ात अटक  कर  यात आलेली असनु  यास िद.२८/१०/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१८ रोजी पावतेो 
पोलीस क  टडी रीमांड घे  यात आलेली असनु  दीतीय पोलीस क  टडी िद.३१/१०/२०१८ ते िद.०२/११/२०१८ 
रोजी पयत पोलीस क  टडी रमांड घे  यात आलेली असनू िद.०२/११/२०१८ रोजी पासनु तो  यायालयीन कोठीत 
आह,े  

ी साईबाबा संस्थान िवशव्  तवय्वस्था, (िशड ) सवेा (वतणकू) िविनयम, २०१३ चे कलम ३ – 
ामािणकपणा, सेवेशी एकिन ता कायम राख याच ेसं थाना या कमचा-याच ेकत य या शीषाखाली उपकलम १ 

म य ेसंस्थानचा तय्ेक कमचारी नेहमीच -  (i) संपणु ामाणीकपणा कायम राखेल  (ii)  सवेेशी एकिनषठ्ता 
कायम राखेल; आिण (iii) संस्थानचय्ा कमचा-याला साजेस े नसणारे कृतय् करणार नाही, असे नमदू करणते 
आलेल ेआह.े 

   ी. साईदास िनवृ  ती िशंद,े सरु ा र क(वग-४ कमचारी) यांच ेवर नमदू केलेले गैरिश  तवतन िवचारात 
घेता,ं  यांनी उपरो  सेवा (वतणकू) िविनयम, २०१३ मधील कलम ३(१) च ेउ लंघन क न, िश तभंग केलेला 
आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१३/१२/२०१८ रोजीचे सभेम  य े ी.िशदं े याचंेवर िशड  पोलीस 
 टेशनम  य ेदाखल झाले  या गु  हयाबाबत  ताव सादर कर  यात आला होता. िनणय .७५६ नसुार ‘‘  यावर 

सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) सेवा (िश  त व अपील) िविनयम, २०१३ 
कलम ०४ (२) (अ) अ  वये ी.साईदास िनवृ  ती िशंद,े सरु ा र क(वग-४ कमचारी) यास सदर गु  ात अटक 
झा  या  या िद.२८/१०/२०१८ पासनू पवुल ी भावान े सं  थान सवेेतून िनलंबीत कर  यात याव,े असे ठरल’े’ 
आह.े  

 यानसुार ी.साईदास िनवृ  ती िशंद े यांना जा.न.ंएसएसएस/सा शा/वशी-िश  त/३१३४/२०१९ 
िद.१९.०१.२०१९ रोजीच े आदशेा  वये िद.२८/१०/२०१८ पासनू संसथ्ानच े सेवेतुन“िनलंबीत” करणय्ात 
आलेले आह.े 

महारा   शासन िव  त िवभागाच े प रप क मांक डीआरएस १०८३/सीआर-१५५५/एसईआर-८ 
मं ालय, मुंबई ४०००३२, िदनांक २७ जलैु १९८७  नसुार कमचा-या  या अपराधिस ी  या कालावधीत िनवाह 
भ   या  या दान करण े अस  यान े ी. साईदास िशंद े यांना सेवा िनलंबन कालावधीत ी साईबाबा संसथ्ान 
िवशव्सत्वय्वसथ्ा, िशड  सेवा (पद हन अवधी आिण िनलंबन, सेवेतुन बडतफ  आिण काढुन टाकण े या 
कालखंडातील दान)े िवनीयम, २०१३ च ेकलम १७(अ) अनव्य ेतय्ांना िनलंबन कालावधीत िनमय्ा वेतनावर 
रजेवर असताना जेवढ ेरजा वेतन िमळाल ेअसते तेवढे वेतन अिधक रजा वेतनावरील महागाई भतत्ा इतका िनवाह 
भतत्ा िद.२८.१०.२०१८ पासनू पवुल ी भावान ेदे  यात यते आह.े  

आता,  यांना CRIMINAL BAIL APPLICATION NO.80/2019 अ  वये  यांना जामीनावर 
मु  त करणते आललेे आह.े सदरच ेCRIMINAL BAIL APPLICATION NO.80/2019 म  य ेORDER 
BELOW EXH-1 नसुार अित र  त मा.स   यायालय, कोपरगांव यांनी िद.२१.०२.२०१९ रोजी खालील 

माण ेआदेश केलेले आहते. 
1) Instant application for grant of bail of the applicant is hereby allowed. 
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2) The applicant Saidas Nivrutti Shinde age 45 years, be released on bail on 
furnishing P.R.bond of Rs.15,000/-with one solvent suerty in the like amount in 
connection with CR No. 229/2018 (RTC No.43/2019) registered with Shirdi Police Station 
on the following conditions :- 
a) Applicant shall not tamper with the prosecution evidence in any manner. 
b) Applicant is directed to furnish documents pertaining to his permanent residence. 
3) The concerned police station be informed about the order. 
4) Bail before Ld.J.M.F.C.  

                                           ी.िशदं े यांनी िद.११.०३.२०१९ रोजीचे अजा  वय े नोकरीस पु  हा कामावर जु क न घणेेबाबत 
िवनंती अज केलेला आह.े  यात  यांनी,”वरील िवषयास अनसु न मी िवनतंी पवुक अज करतो क , मी ी 
साईबाबा सं  थान िशड  यथे े सरं ण िवभागात सन २००८ पासनू कायम कमचारी  हणनु जु आह.े 
िद.२८.१०.२०१८ रोजी माझेवर िशड  पोलीस  टेशनम  य े ग.ुर.नं.२२९/२०१८ भा.द.वी. कलम ३०४ (ब) 
अ  वये गु  हा दाखल होवनू मला अटक कर  यात आली होती.  यानतंर माझे वरील भा.द.वी.कलम ३०४ (ब) हा 
कलम कमी कर  यात आला आह े व आज रोजी माझेवर भा.द.वी.कलम ३०६ वगैरे अ  वये गु  हा दाखल 
आह.ेसदर गु ात मला िद.२१.०२.२०१९ रोजी जामीन मंजरु झालेला आह.ेसदर  या गु  ात सपंणु तपास होवनु 
कोपरगांव येथील िज  हा स   यायालयात दोषारोप प  दाखल होवनू सदरची केस लंबीत आह.ेवरील 
कारणामळेु समुारे ४ मिहन े माझवेर सदर गु  ाबाबत चौकशी चाल ू अस  याने मी  यायालयीन क  टडीत 
होतो.  यामळेु मी कामावर यवे ुशकलो नाही अथवा रजचेा अज देव ूशकलो नाही. 

माझेवर ी साईबाबा सं  थानन े िद.१९.०१.२०१९ रोजी िनलंबनाची कारवाई झा  याचे प  मला 
िद.०९.०३.२०१९ रोजी िमळाल े आह.े वा  तिवक सदर गु  ात माझा काहीएक सबधं नाही.अदयाप पावतेो 
सदर  या गु  ात माझेवर आरोप िस द झालेला नाही.  माझे कुटंूबाची सव  वी जबाबदारी माझेवर अस  याने मला 
कामाची अ  यतं आव  यकता असनू मला दसूरे कुठलेही उ  प  नाचे साधन नाही.तरी मला माझे यापवु चे १० 
वषातील कामाचा व िव  वासपूणाचा िवचार होवनू पु  हा कामावर जू कर  यात यावे. ही न  िवनतंी.” असे 
 हटलेले आह.े 

ी.साईदास िनवृ ी िशंद,ेसरु ा र क, (वग -०४ कमचारी),सरं ण िवभाग यांना स  या कामावर हजर 
क न घय्ाव े िकंवा तय्ांचेवर दाखल असलेलय्ा गनुह्याचय्ा िनकालानतंर िनणय घय्ावा िकंवा कसे ? याबाबत 
सं थान पॅनलवरील कायदेशीर सलल्ागार अडॅ.अशोकराव पाटील,अहमदनगर यांना 
जा.न.ंएसएसएस/सा शा/वशी-िश  त/६११३/२०१९ िद.२२.०३.२०१९ माण े प  दणेय्ात येवनु त्यांचा 
कायदिेशर अिभ ाय मागिवणते आलेला होता. 

  अडॅ.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांनी िद.२३.०३.२०१९ रोजीचे ी.िशंद े यांचेबाबत कायदेशीर 
अिभ ाय प  िदलेले आह.े  यात  यांनी,“ I have gone through your letter referred above and 
perused the relevant provisions of service rules relating to suspension of an employee 
involved in criminal offence. It appears that,the accused Shri.Saidas Shinde is released on 
bail and therefore,he has moved an application to resume on duty. In view of an offence 
registered against him and subsequent arrest and detention in Police custoday it is 
sufficient to place him under suspension. Therefore, in my opinion his request for 
reemployment did not require any consideration at this stage.अस े  प  ट मत िदललेे आह.े 

  ी.साईदास िनवृ  ती िशंद,ेसरु ा र क,(वग -०४ कमचारी),सरं ण िवभाग यांना कामावर हजर क न 
घेव ुनये असा  प  ट अिभ ाय सं  थान पनॅलवरील अडॅ.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांनी िद.२३.०३.२०१९ 
रोजीच ेप ा  वय ेिदललेा आह.ेतसच े  याचंेवर दाखल असले  या गु  हयाचं े  व प पाहता तपासाकामी  यानंा पु  हा 
अटक होव ुशकते. ी.िशदं ेयांचेवर असले  या गु  हयाचा िनकाल लागेपयत  यांना कामावर हजर क न घेता येणार 
नाही.तरी.िशंद ेयानंी कामावर हजर क न घणेेबाबत िदललेे िद.११.०३.२०१९ रोजीचे अजाचे करण  यांचेवर 
असले  या केससेचा  यायालयीन िनकालानतंर िवचार करता येईल.ततुास ी.िशदं ेयांचे कामावर हजर/ जू क न 
घेणचेे करण बंद करणते येवनु, द  तरी दाखल करता येईल याबाबत िद.२७.०३.२०१९ रोजीची िटपणी सादर 
करणते आलेली होती. ी.िशंद ेयांना मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणय .७५६ अ  वये सेवा िनलंबीत केलेले आह.े 
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 यामळेु ी.िशदं ेयांना  यांचे िवनतंी अजानसुार कामावर  यावयाचे झा  यास  याकामी मा.  यव  थापन सिमतीची 
मा  यता  यावी लागेल. 

  सबब, ी.साईदास िनवृ  ती िशंद,ेसरु ा र क,(वग -०४ कमचारी),सरं ण िवभाग यांना कामावर हजर 
क न घेव ु नय े असा  प  ट अिभ ाय सं  थान पॅनलवरील अडॅ.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांनी 
िद.२३.०३.२०१९ रोजीचे प ा  वये िदलेला आह.ेतथापी, ी.साईदास िनवृ  ती िशंद,े सरु ा र क यांना सवेा 
िनलंबीत ठेवनु िनवाह भ  ता आदा करण ेऐवजी  यांचे िद.११.०३.२०१९ रोजीच ेिवनतंी अजाचा सहानभुतूीपवुक 
िवचार होवनु मा.अित र  त स   यायालयाचे होणारे पढुील आदेशास अिधन राहन ी.िशंद ेयांना कामावर हजर 
क न घेणचेे  तावावर िनणय होणसे िवनंती आह.े 

िनणया  तव सिवनय सादर. 
िनणय .२०८ यावर सिव तर चचा होऊन, सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी कामगार काय ातील त  ॲड होकेट 

यांच ेनाव सचुवावे. सदर ॲड होकेट यांचेकडून कायदशेीर अिभ ाय घे यात यावा. अिभ ाय ा  झा यानंतर 
सं थानच ेमु य कायकारी अिधकारी, उप मु य कायकारी अिधकारी व मु य लेखािधकारी यांच ेसिमतीन ेसदर 
अिभ ायाच ेअवलोकन क न अहवाल मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर करावा, असे ठरले. 

 (कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३७ िदवंगत कमचा यां या पा  वारसांना अनकंुपा कारणा तव गट ‘क’ व गट  ‘ड’ चे पदावर नेमणकू दणेबेाबत. 

ताव-  (अ) सं  थान सेवेत असतांना मतृ पावणा-या कमचा-यां  या कुटंुबातील एका पा  नातेवाईकास 
वेळोवेळी पारीत होणा-या शासन िनणयातील अनकंुपा तरतदुीचे अिधन राहन मा.  यव  थापन सिमतीच ेमान ्यतेन े
िद.०७/०८/२००९ पवु पयत सं  थान सेवेत  थायी पदांवर सामावनू घे  यात आलेल े आह.े िद.०७/०८/२००९ 
रोजी मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचकेडून ी साईबाबा सं  थानच ेिविवध पदांच ेआकृतीबंधास 
मंजरुी िमळालेली आह.े मंजरु आकृतीबंधानसुार सं  थान आ  थापनेवर  यावेळी कायरत असले  या वग ०४ 
कमचा-यांची सं  या मंजरु पदांपे ा जा  त होती. मंजरु आकृतीबंधाम  य,े ‘सिमतीला आकृतीबंधा बाहरे जाऊन 
पदभरती करता येणार नाही.’ अशी अट अस  यान े िद.०७/०८/२००९ नंतर अनकंुपा कारणा  तव नोकरी 
िमळणसेाठी अज केले  या संबधीत नातेवाईकानंा मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.१९/११/२०११ रोजी  या सभतेील 
िनणय .७६५ (१) अ  वये तूत िकमान वेतनदरा माण ेकमचारी ठेकेदारामाफत कं ाटी प  दतीन ेसं  थान सवेेत 
घे  यात आलेल ेआह ेव  यानंतर मा.  यव  थापन सिमतीचे िविवध सभेतील िनणयानुसार वेळोवेळी मयत कमचा-
यां  या वारसांना माह े– िडसबर, २०१६ अखेरपयत (एकूण ३१ वारसांना) तूत कं ाटी प  दतीन ेकामावर घे  यात 
आलेले आह.े  तसेच माह ेजानेवारी, २०१७ पासनू आज अखेर उवरीत ३० मयत कमचा-यां  या वारसानंा कं ाटी 
प  दतीन ेअथवा अनकंुपा त   वावर थेट सेवेत सामावनू घणे े लंबीत आह.े   

(ब)   आता, िद.२१ स  टबर, २०१७ रोजीच ेमा. शासनाने पारीत केले  या िनणयातील अनकंुपा तरतदूी 
सं  थान  यव  थापनासाठी लाग ू करणबेाबतचे  तावावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०९/२०१८ रोजीच े
सभेतील िनणय .५३७ अ  वये खालील माण ेिनणय संमत करणते आला आह.े 

“ मा.शासनाचे अनकंुपा कारणा  तव नमेणकू देणबेाबत  या िनयमावलीतील अटी शत नसुार 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. तसचे सं  थान सेवेतील गट ‘अ’ व गट ‘ब’ या सवंगातील 
कमचा-यां  या पा  कुटंूिबयांना अनकंुपा त  वावर िनयु  ती दणेेबाबत मागदशन घणेकेामी शासनाच ेिवधी व  याय 
िवभाग याचंेकडे  ताव सादर करणेत यावा, असे ठरल.े” 

तसेच सं  थान कमचा-यांचे सं  थान सेवाकालावधीत िनधन झा  यास  यांचेवरील अवलंबीत  य  तीला 
शै िणक पा तेनसुार सं  थान सवेते कायम कमचारी  हणनू सामावनू घेणेत यावे, याबाबत सं  थान कायम व 
कं ाटी कमचारी यांनी िद.०७/१२/२०१८ रोजी सं  थानमधील कमचारी यानंा िविवध सवलती लाग ूकरणबेाबत 
लेखी िनवेदना ारे मागणी केली आह.े  सदरचे िनवेदन यासोबत अवलोकनाथ सादर केले आह.े   

मा.  यव  थापन सिमतीच े उपरो  त िनणयानसुार सं  थान  यव  थापनासाठी लाग ु करणते आले  या 
तरतुदीतील सवसाधारण िनयम खालील माण ेआहते. 

०१ िद.२१ स  टबर, २०१७ चे शासन िनणयानुसार, अनकंुपा त  वावरील िनयु  तीचा लाभ सेवेत असतांना िदवंगत 
पावले  या गट ‘क’ व ‘ड’ संवगातील कमचा-यां  या कुटंूबातील ०१ पा   य  ती गट ‘क’ िकंवा गट ‘ड’ मधील 
पदावर िनयु  तीसाठी अनु ेय राहील. 
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०२ सेवेत असतांना िदवंगत झाले  या गट ‘क’ व ‘ड’ संवगातील कमचा-यां  या पा  कुटूिबयांनाच अनकंुपा त  वावर 
िनयु  ती अनु ेय राहील. 

०३ िद.२१ स  टबर, २०१७ चे शासन िनणयानुसार, गट ‘क’ व ‘ड’ मधील सरळ सेवे  या पदांवर  या पदा  या सेवा वशे 
िनयमातील िवहीत शै िणक अहता अस  यास अशी िनयु  ती दतेा येईल. यासाठी  पधा प र ेला बस  याची 
आव  यकता नाही. 

०४ िद.२१ स  टबर, २०१७ चे शासन िनणयानसुार, अनकंुपा िनयु  तीसाठी िदवंगत कमचा-यांचे पढुील एका पा  
नातेवाईकास िनयु  ती अनु ेय राहील.   
१. पती / प  नी २. मलुगा / मलुगी (अिववाहीत / िववाहीत) मु  यपूवू  कायदेशीर र  या द  तक घतेलेला मलुगा / मलुगी 
(अिववाहीत / िववाहीत) ३.िदवंगत कमचा-याचा मलुगा हयात नसले, िकंवा तो िनयु  तीसाठी पा  नसेल तर  याची 
सनु ४. घट  फोटीत मलुगी िकंवा बिहण, प र  य  ता मलुगी िकंवा बहीण, िवधवा मलुगी िकंवा बहीण      ५.केवळ 
िदवंगत अिववािहत कमचा-यां  या बाबतीत  यां  यावर सव  वी अवलंबून असणारा भाऊ िकंवा अिववािहत बहीण. 

०५ िद.२१ स  टबर, २०१७ चे शासन िनणयानुसार, िद.३१ िडसबर, २००१ नंतर ितसरे अप  य झाले  या कमचा-यां  या  
कुटंूिबयास अनकंुपा त  वावर िनयु  तीसाठी पा  समजल ेजाणार नाही. 

०६ िद.२१ स  टबर, २०१७ चे शासन िनणयानुसार, कमचा-यां  या मृ  य ू िदनांकापासनू एका वषा  या आत अज  दाखल 
करण ेआव  यक असते. (िनयु  ती ािधका-यांना सदरची तरतुद िशथील कर  याचा अिधकार आह.े) 

०७ िकमान वयोमयादा १८ वष. 
०८ कमाल वयोमान ४५ वषापे ा जा  त नसाव.े 
०९ िद.२१ स  टबर, २०१७ चे शासन िनणयानुसार, वग ०३ व वग ०४ चे पदावर नमेणकू दणेसेाठी संबधीत पा                    

उमेदवाराचंी प र ा घेणचेी आव  यकता नाही.  
१० िदवंगत शासक य कमचा-यां  या िवधवांना केवळ गट – ड मधील पदावर िनयु  ती करावयाची अस  यास शै िणक 

अहता िशथील कर  याबाबतची तरतुद आह.े 
११. महारा   शासन राजप  असाधारण भाग चार  - (अ) नसुार िद.०६ जानवेारी, २०१८ अ  वय े िस  द करणते आले  या 

अिधसचूना खंड (ग) म  य ेअनकंुपा त   वावर िनवड करणसेाठी  शासनान ेवेळोवेळी िनगिमत केले  या आदेशानसुार 
खंड (ख)  या उप खंड (दोन) म  य ेिवहीत केलेली अहता धारण करीत असले  या यो  य  य  तीची अनकंुपा त  वावर 
िनयु  तीन;े  परंत ुअसे क ,  
(एक) ह े सेवा वेश िनयम शासन राजप ात िस  द हो  या  या िदनांकापवु  अनकंुपा त  वावर िनयु  तीसाठी  या 

ित ायादीतील अतंभतू असले  या उमदेवारांसाठी, ाथिमक शाळेमधनू चौ  या इय  तेची प र ा उ  तीण अस  याची 
शै िणक अहता लाग ूराहील. 
(दोन) ह ेसेवा वेश िनयम शासन राजप ात िस  द झा  या  या िदनांकास व  यानतंर अनकंुपा त  वा ारे िनयु  तीसाठी 

ित ायादीत नाव न दिव  याकरीता खंड (ख)  या उप खंड (दोन) म  य े िवहीत केलेली शै िणक अहता आव  यक 
राहील. 

१२. शासन िनणय, सामा  य शासन िवभाग, .अकंपा-१२१७/ . .४६/ आठ, िद.०३/०५/२०१७ अ  वय,े अनकंुपा 
तत्  वावरील िनयु  तीसाठी तीवष  र  त होणा-या पदां  या १०%  या मयादसे िदनांक ०१/०३/२०१७ पासनू पुढे २ 
वष ( िदनांक २८/०२/२०१९ पयत) मदुतवाढ दे  यात आली आह.े  
  तथापी, शासन िनणयानुसार पदभरतीवरील असलेले िनबध िवचारात घतेा,  तुत िनबध असेपय  त गट क व गट ड 
संवगातील एका वषात भर  यास मा  यता असले  या र  त पदां  या २०% पद ेही अनकंुपा िनयु  तीन ेभर  यात यावीत. 
तसेच सदर २०% ची मयादा ही िद.०१ जानेवारी, २०१७ पासनू ते पदभरतीवरील िनबध असपेयत लाग ूराहील, अशी 
तरतुद आह.े  

 
क)  मजंुर आकृतीबंधातील तरतुदीनसुार जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ  था/४४६०/२०१४ 
िद.२७/१२/२०१४ रोजी पवु िस  द केले  या सेवा वेश िनयमात िलपीक-टंकलेखक पदासाठी खालील माण े
शै िणक पा ता  तािवत कर  यात आलेली आह.े  

त  ता .०१  (वग क संवगासाठी) 

अ.ं  पदनाम वेतन ेणी 
स  याची 
र  त 

पदसं  या 

 तावीत पा ता 
Proposed Qualification 

By Nomination By Promotion 
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01 
Clerk-
Typist 

3050-4590   Pay 
Band 5200-20200 
Grade pay 1900 

92 

1. Age not more than 
33 years. 
2. Graduate from any 
Government recognized 
University; 
3. MS-CIT or 
Government prescribed 
equivalent Computer 
Operating Course; 
4. Government 
Commercial Certificate of 
Typing English 40 w.p.m 
and Marathi 30 w.p.m 
speed. 

1. Graduate from 
any Government 
recognized University; 
2. MS-CIT or 
Government prescribed 
equivalent Computer 
Operating Course; 
3. Government 
Commercial Certificate 
of Typing English 40 
w.p.m and Marathi 30 
w.p.m speed. 
4. Experience of 5 
years as a Coupon 
Seller or Class -IV 
Employees in sansthan.  

 
सेवा वेश िनयमातील तरतुदीनसुार ित ायादीतील उमेदवारांनी शासन मा  य िव ापीठाच े (पणु े

िव ापीठ व यशवंतराव मु  त िव ापीठ, नािशक येथनू) पदवी िश ण पणू केलेले असनू महारा   शासनाच े
िद.१२ िडसबर, २००६ रोजीचे शासन िनणया  वये यशवंतराव च  हाण मु  त िव ापीठ, नािशक याचंेकडून दान 
केले  या पदवी / पदवीकांना रा  यातील सवेा व पदांवरील भरतीसाठी मा  यता दे  यात आलेली आह.े  यानसुार 
पा  अनकंुपा उमेदवारानंा वग क चे पदावर िनयु  ती दतेा यईेल, असे मत आह.े   

ड)  तसचे, मंजरू आकृतीबंधाम  य ेगट-ड संवगाची १२३२ पद ेमंजरू आहते. िद.१२/११/२०१६ रोजी 
आ  थापना िवषयक काम े पणू क न घेणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीची आढावा बैठक घे  यात यऊेन मंजूर 
आकृतीबंधातील गट-ड कमचा-यांचे एकूण ०५ संवग (सफाई कामगार, सरु ा र क, वॉडबॉय, आया, िशपाई / 
मदतिनस) तयार करावे अस ेठरल.े  

 यानसुार सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीच े सभेपढु े सादर करणते 
येऊन िनणय .३३१ नसुार मंजरू आकृतीबंधातील १२३२ गट-ड कमचा-यांचे पदांच ेएकूण ०५ सवंग (सफाई 
कामगार, सरु ा र क, वॉडबॉय, आया, िशपाई / मदतिनस) क न िवभाजन कर  यात आलेल े असनू, वग ड 
संवगातील पदासाठी खालील माण ेशै िणक पा ता  तािवत कर  यात आलेली आह.े 

त  ता .०२  (वग ड संवगासाठी) 

अ.ं  पदनाम वेतन ेणी 
स  याची र  त 
पदसं  या 

 तावीत पा ता 
Proposed Qualification 
By Nomination By Promotion 

01 
मदतिनस / 
िशपाई 

(2550-3200) 
4440-
7440+1300 

194 

1.Age not more than 28 years. 
2.Minimum Secondary School 
Certificate Examination 
passed. 

- 

02 
सफाई 
कामगार 

(2550-3200) 
4440-
7440+1300 

1. Age not more than 28 years. 
2. Minimum 5th Std. Passed - 

03 सरु ा र क 
(2550-3200) 
4440-
7440+1300 

1. Age not more than 28 years. 
2. Minimum Secondary School 
Certificate Examination passed 
and physical Fitness as per 
Police Department Rules. 

- 
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04 वाडबॉय 
(2550-200) 
4440-
7440+1300 

1. Age not more than 28 years. 
2. Minimum Secondary School 
Certificate Examination 
passed. 

- 

05 आया 
(2550-3200) 
4440-
7440+1300 

1. Age not more than 28 years. 
2. Minimum Secondary School 
Certificate Examination 
passed. 

- 

 
इ) मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५३७  नसुार अनकंुपा 

कारणा  तव नमेणकू िमळणसेाठी अज केले  या सबंधंीत नातेवाईकाचंी पा ता व अनकंुपा नमेणकू  या स  या  या 
तरतुदी व  तावीत सेवा वेश िनयमातील गट क व गट ड पदा  या शै िणक पा ता इ  यादीचे अनषंुगान े
आ  थापना िवभागामाफत ा  त अजाची तपासणी ाथिमक  तरावर कर  यात आलेली आह.े ित ा यादीतील 
जे  ठतेनसुार अनकंुपा उमेदवारांचे माहीतीचा तपिशल खालील माण ेआह.े  

त  ता .०३  (अनकंुपा वारसांची वैय  तीक मािहती) 
अ.ं

 
िदवगंत झाले  या 
कमचा-यांचे नांव, 
पदनाम व िवभाग 

कमचारी मयत 
झा  याची तारीख 

अनुकंपा त  वावर 
नोकरीसाठी अज 

केले  या वारसाचे नाव 
व प  ता. 

नात े अज के  याची 
तारीख 

वारसाची 
ज  मतारीख 

स  याचे 
वय 

(िद.३०/१
१/२०१८ 
अखेर) 

शै िणक 
पा ता 

जात 
वग 

िनयु
 तीस 
पा  
संवग 

िनकषानुसार   
पा  / अपा  

१ कै.िवमल चांगदवे 
बारहात,े वग ०४ 

कमचारी, सादालय 
िवभाग. 

०७/०७/२००८ ी.अकुंश चांगदवे 
बारहात,े ी साईबाबा 

नगर, िशड  
.ता.राहाता. 

मुलगा ०२/०९/२००८ ०६/०८/१९९
२ 

२६ वष इ.०८ वी पास. मराठा 
खलुा 

गट ड पा  

२ कै. ीरंग दवेराम 
ग  हाळे, वग ०४ 

कमचारी, साई साद 
िनवास  थान. 

१७/१०/२०१० ीमती लता ीरंग 
ग  हाळे, म.ुनादंखु  ब,ृ 
पो.को-हाळे,ता.राहाता. 

प  नी ०८/१२/२०१० ०१/०६/१९७
६ 

४३ वष इ.०३ री पास मराठा 
खलुा 

गट ड अपा  
(शै िणक 
पा ता इ.४ 
पे ा कमी) 

३ कै.संपत गणपत 
ससाणे, सफाई 

कमचारी आरो  य 
िवभाग 

१६/१२/२०१० ी सुभाष संपत 
ससाणे,म.ुपो.िशड  

ता.राहाता.िज.अहमदन
गर 

मुलगा १५/०१/२०११ ०५/१०/१९७
३ 

४५ वष ६ 
मिहन े

इ.५ वी. पास िहदं-ू 
मातंग 
(SC) 

.. अपा  
( उमेदवाराचे 
आजचे वय 
४५ वषापे ा 

जा  त) 
४ कै.भाऊसाहबे 

तुकाराम मोकळ, 
सफाई कमचारी, 
आरो  य िवभाग 

१९/१२/२०१० ी ाने  वर बाळू 
(भाऊसाहबे) मोकळ, 
म.ुपो. िनमगावं को-
हाळे, ता.राहाता. 
िज.अहमदनगर 

मुलगा १६/०२/२०११ १५/०६/१९९
३ 

२५ वष इ.०६ वी पास िहदं ू- 
महार 
(SC) 

गट ड पा  

५ कै.कैलास िनंबा 
गवळी, वग ०४ 

कमचारी 
पाणीपुरवठा िवभाग 

२७/०२/२०११ ी राकेश कैलास 
गवळी,म.ुपो.िशड  

ता.राहाता.िज.अहमदन
गर 

मुलगा २३/०३/२०११ २९/१२/१९९
२ 

२६ वष इ.०५वी पास. िहदं-ू
माळी 

(OBC) 

गट ड पा  

६ कै.बाळासाहबे पुंजा 
कोत,े वॉडबॉय, ी 
साईनाथ  णालय, 

११/०४/२०११ ी िव ल बाळासाहबे 
कोत,े म.ुपो.िशड , 
 दारकानगर, िबरेगांव 
रोड, ता.राहाता.िज. 

अहमदनगर 

मुलगा २९/०४/२०११ २६/०८/१९८
६ 

३२ वष इ.९ वी. िहदं-ू
मराठा 

गट ड पा  

७ कै.भाऊसाहबे 
कारभारी सुरस,े 
वॉडबॉय, ी 

साईनाथ  णालय 

२६/०५/२०११ ी गौरव भाऊसाहबे 
सुरस,े राजगु नगर, 

िबरेगांव रोड, 
िशड ,ता.राहाता. 
िज.अहमदनगर 

मुलगा १७/०६/२०११ ०२/०६/१९९
२ 

२६ वष इ.०८ वी पास. मराठा 
खलुा 

गट ड पा  

८ ी.बाळासाहबे 
आ  पाजी डांग,े 
वाहनचालक, 
वाहन  िवभाग 

०८/०५/२०११ ी.साईअमतृ 
बाळासाहबे डांगे, 

म.ुपो.कनकुरी 
ता.राहाता 

मुलगा १) २३/०६/२०११ 
(१८ वषापे ा कमी 

वय ) 
२) ११/१२/२०१७ 
(१८ वष पणु वय) 

१२/१०/१९९
९ 

(बोनाफाईड 
सट .) 

१८ वष इ.९ वी पास. िहदं ु
मराठ - 
खलुा 

गट-ड पा  
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९ कै.कृ  णदास 
आसराजी चौकटे, 

िलिपक-
टंकलेखक, कॅ  टीन 

िवभाग 

२२/०५/२०११ ीमती मंगल 
कृ  णदास चौकटे, 

म.ुपो.िशड , 
ता.राहाता. 

िज.अहमदनगर 

प  नी २७/०६/२०११ ०१/०६/१९६
३ 

५५ वष अिश ीत   
(अपा ) 

िबगर 
मागास 

... अपा  
(उमेदवाराचे 
आज रोजीचे 
वय ४५ वषा 
पे ा जा  त 

आह.े) 
१० कै.मोहन नारायण 

दशेपांडे, वग ०४ 
कमचारी बगीचा 

िवभाग 

२९/०४/२०११ ीमती रंजना मोहन 
दशेपांडे, म.ुपो. 
िनमगांव को. 
ता.राहाता. 

िज.अहमदनगर 

प  नी ३०/०६/२०११ ०३/१०/१९७
६ 

४२ वष इ.०५ वी पास ा  हण 
खलुा 

गट ड पा  

११ कै.रतन जयराम 
सोळस,े वग ०४ 

कमचारी, 
सादालय िवभाग 

१३/०७/२०११ ीमती सुिनता रतन 
सोळस,े म.ुपो.िनमगावं 

हौिसंग,  
ता.राहाता,िज.अहमदन

गर 

प  नी ०३/०८/२०११ ०१/०६/१९८
३ 

३५ वष इ.०२ री पास िहदं ुमांग 
(SC) 

गट ड अपा  
(शै िणक 
पा ता इ.४ 

वी पे ा 
कमी) 

१२ कै.अिजज 
बुढाणभाई शेख, 
वग ०४ कमचारी, 

संर ण िवभाग 

०६/०७/२०११ ीमती रेहाना अिजज 
शेख, आंबेडकर नगर, 

वाड .०९ म.ुपो. 
िशड  ता.राहाता. 
िज.अहमदनगर 

प  नी २४/०९/२०११ 
(अज आवक 

िद.) 

१९/११/१९८
५ 

३३ वष इ.०२ री मु  लीम खलुा गट ड अपा  
(शै िणक 
पा ता इ.४ 

वी पे ा 
कमी) तसेच 

मयतास 
िद.३१ 

िडसबर, 
२००१ नंतर 
ितसरे अप  य 

१३ कै.शिशकांत 
गंगाधर कोरडे, वग 

०४ कमचारी 
सादालय िवभाग 

२४/११/२०१० ीमती किवता 
शिशकांत कोरडे, 

मुंजाबानगर, कोरडे 
व  ती, म.ुपो. ता.राहरी, 

िज.अहमदनगर, 

प  नी २१/११/२०११ २३/०७/१९८
६ 

३२ वष इ.०७ वी पास िहदं ू- 
 हावी 

(OBC) 

गट ड पा  

१४ कै.अजय िवजय 
पंजाबी, वग ०४ 

कमचारी, 
पाणीपुरवठा 

िवभाग. 

२०/०८/२०११ ी.आशु अजय 
पंजाबी, म.ुपो.िशड , 

ता.राहाता,िज.अहमदन
गर 

मुलगा १०/०१/२०१२ 
(अज आवक 

िद.) 

१४/०४/१९९
३ 

२५ वष इ.१२ वी पास पंजाबी गट ड पा  

१५ कै. रामदास 
बाळासाहबे 

पाटणकर, वग ०४ 
कमचारी साई साद 

िनवास  थान, 

२४/१२/२०११ ी मंगेश रामदास 
पाटणकर, म.ुपो. 

िनमंगाव को-हाळे , 
ता.राहाता. 

िज.अहमदनगर 

मुलगा १०/०१/२०१२ ०९/०५/१९९
१ 

२७ वष इ.११ वी  पास मराठा- 
खलुा 

गट ड पा  

१६ कै.सुभाष िशवराम 
सोनवण,े वग ०४ 
कमचारी, संर ण 

िवभाग 

२१/१२/२०११ ीमती िनमला सुभाष 
सोनवण,े माऊलीनगर, 

िशड  ता.राहाता. 
िज.अहमदनगर 

प  नी ११/०१/२०१२ ०१/०६/१९७
२ 

४६ वष इ.०८ वी पास. मराठा- 
खलुा 

... अपा  
(उमेदवाराचे 
आज रोजीचे 
वय ४५ पे ा 
जा  त आह.े) 

१७ कै.कैलास गंगाधर 
शे  वळ, वग ०४ 

कमचारी, 
लेखाशाखा िवभाग 

३१/०१/२०१३ ीमती मिनषा कैलास 
शे  वळ, िभमनगर, 

म.ुपो.िशड  ता.राहाता. 
िज.अहदमनगर 

प  नी ०२/०३/२०१३ ०१/०६/१९७
५ 

४३ वष इ.०८ वी पास. नवबौ  द  
(SC) 

गट ड पा  

१८ कै. द  त ूरामनाथ 
सोमवशंी, वग ०४ 

कमचारी 
सादालय िवभाग 

१०/०२/२०१२ ी िदपक द  ता य 
सोमवशंी, 

करडोबानगर, नादंखु  
रोड, 

म.ुपो.िशड ,ता.राहाता.
िज.अहदमनगर 

मुलगा १६/०३/२०१२ २७/०१/१९९
४ 

२४ वष इ.०८ वी पास. मराठा- 
खलुा 

गट ड पा  

१९ कै.कािनफनाथ 
कािशनाथ पवार, 
वग ०४ कमचारी 
आरो  य िवभाग 

२४/०३/२०१३ ीमती मंगल 
कािनफनाथ पवार, 

म.ुपो.िशडी ता.राहाता. 
िज.अहमदनगर 

प  नी ३०/०४/२०१३ १५/०७/१९८
५ 

३३ वष इ.०१ली िहदं-ू 
मातंग 
(SC) 

गट ड अपा  
(शै िणक 
पा ता इ.४ 

वी पे ा 
कमी) 

२० कै.बबन सबाजी 
कहांडळ, वग ०४ 

कमचारी, ी 
साईबाबा 

भ.िनवास  थान 

२३/०१/२०१२ ीमती िशला बबन 
कहांडळ, म.ुपो.िशड , 
ता.राहाता.िज.अहमदन

गर 

प  नी ०८/०५/२०१३ 
(अज आवक 

िद.) 

२०/०१/१९७
० 

४८ वष इ.०१ली मराठा- 
खलुा 

.. अपा  
(उमेदवाराचे 
आज रोजीचे 
वय ४५ वषा 
पे ा जा  त 

आह.े) 
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२१ कै.शरद दौलत 
ताकवाले, वग ०४ 
कमचारी,संर ण 

िवभाग 

३०/०५/२०१३ ी आनंद शरद 
ताकवाले, म.ुपो.िशड  

ता.राहाता. 
िज.अहमदनगर 

मुलगा २०/०६/२०१३ २८/०२/१९९
२ 

२६ वष इ.१२ वी िहदं-ूमागं 
(SC) 

गट ड पा  

२२ कै.भगवान िदनकर 
पाईक, वग ०४ 

कमचारी, 
सादालय िवभाग 

१२/०३/२०१३ ी िवण भगवान 
पाईक, म.ुपो.िशड  

ता.राहाता. 
िज.अहमदनगर 

मुलगा २२/०६/२०१३ १३/०६/१९९
६ 

२२ वष इ.०७ वी पास िहदं ू- 
महार 
(SC) 

गट ड पा  

२३ कै.बाळगीर 
िशवगीर गोसावी, 
वग ०४ कमचारी, 
सादालय िवभाग 

०२/०५/२०१३ कु.सरला बाळगीर 
गोसावी, म.ुपो.जऊेर 
कंुभारी, ता.कोपरगांव 

िज.अहमदनगर 

मुलगी ०२/०७/२०१३ 
(अज आवक िद. 

) 

१३/०३/१९९
५ 

२३ वष १२ वी पास िहदं-ू
गोसावी 
(NT) 

गट ड पा  

२४ कै.संिगता िदपक 
नेह,े  टाफ नस, ी 

साईबाबा 
हॉ  पीटल, 

१२/०५/२०१३ ी िदपक सुयभान नेह,े 
म.ुपो.िनमगांव 

ता.राहाता.िज.अहमदन
गर 

पती १०/१०/२०१३ १६/०६/१९७
१ 

४७ वष बी.ए.पास मराठा- 
खलुा 

गट ड अपा  
(उमेदवाराचे 
आज रोजीचे 
वय ४५ वषा 
पे ा जा  त 

आह.े) 

२५ कै.डॉ.संजय 
जयवतं तांब,े 

आर.एम.ओ, ी 
साईबाबा 
हॉ  पीटल. 

०२/११/२०१३ ीमती सुजाता संजय 
तांबे, म.ुपो.िचचंपुर, 

ता.सगंमनेर, 
िज.अहमदनगर. 

प  नी २६/१२/२०१३ ०१/०१/१९७
० 

४८ वष एम.ए.पास मराठा-
खलुा 

... अपा  
(मयत 

कमचारी 
गट-ब 

संवगातील 
आह.ेतसेच 
उमेदवाराचे 

आज रोजीचे 
वय ४५ 
वषापे ा 

जा  त आह.े 
) 

२६ कै.अजय िशवराम 
पांडे, किन  ठ 

अिभयंता, 
बांधकाम िवभाग. 

२४/०४/२०१४ ीमती भा  य ी अजय 
पांडे, म.ुपो.पुणतांबा, 

ता.राहाता,िज.अहमदन
गर 

प  नी २४/०५/२०१४ ०६/०४/१९८
० 

३८ वष बी.ए पास, 
मराठी,िहदंी,इं
जी टंकलेखक 
४० श. .िम. 

ा  हण 
खलुा 

... अपा  
(मयत 

कमचारी 
गट-ब 

संवगातील 
आह)े तसचे 

मयतास 
िद.३१ 

िडसबर, 
२००१ नंतर 
ितसरे अप  य 

२७ कै.भाऊसाहबे 
िवनायक जाधव, 

वग ०४ 
कमचारी,कॅि टन 

िवभाग. 

०८/०५/२०१४ ी.सिचन भाऊसाहबे 
जाधव, म.ुपो.िशड , 

ता.राहाता, 
िज.अहमदनगर. 

मुलगा २१/०६/२०१४ १९/०५/१९८
५ 

३३ वष इ.१२ वी पास, 
तारतं ी 
माणप . 

मराठा 
खलुा 

गट क पा  

२८ कै. काश 
भाऊसाहबे कोते, 
वग ०४ कमचारी, 

साईबाबा 
भ  तिनवास  थान 

०१/०७/२०१४ ी.िकरण काश 
कोत,े म.ुपो.िशड , 

ता.राहाता,िज.अहमदन
गर 

मुलगा २९/०७/२०१४ २१/०८/१९८
४ 

३४ वष इ.०५ वी पास मराठा 
खलुा 

गट ड पा  

२९ कै.भाऊसाहबे 
पोपट पठारे, 

िलपीक-
टंकलेखक, 
साईआ म 

भ  तिनवास  थान. 

१६/०९/२०१४ ी.  व  नील 
भाऊसाहबे पठारे, 

म.ुपो.िशड ,ता.राहाता,
िज.अहमदनगर. 

मुलगा ११/१०/२०१४ २३/०२/१९९
२ 

२६ वष िड  लोमा इन 
िस  हील 

इिंजिनअर, 
(DCE) 
मराठी 

टंकलेखन ३० 
श. .िम, इं जी 
टंकलेखन ३०, 
४० श. .िम, 
एम.एस.सी.-

आय.टी 

िहदं ु
महार - 
(SC) 

गट  क पा  
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३० कै.शेषराव 
रावसाहबे च  हाण, 

वॉडबॉय, ी 
साईनाथ  णालय. 

०७/१२/२०१४ ी. ाने  वर शेषराव 
च  हाण, म.ुपो.नादंखु  

ता.राहाता 

मुलगा २९/१२/२०१४ ०८/०३/१९९
१ 

२७ वष इ.१२ वी, 
हॉटेल मॅनेजमट 
अॅ  ड केट रंग 
टे  नालॉजी 

िहदं ुमांग 
(SC) 

गट ड पा  

३१ कै.वशैाली िमल द 
कराडे, िस  टर 
इनचाज, ी 
साईबाबा 
हॉ  पीटल. 

२६/०२/२०१४ िच.अ य िमल द 
कराडे, 

म.ुपो.सावळीिवहीर,ता.
राहाता, िज.अहमदनगर 

मुलगा २८/०१/२०१५ १३/१०/१९९
३ 

२५ वष बी.ई 
(Computer) 

एमएस-
सीआयटी 

िहदं-ु
माळी 

(ई.मा.व) 

... अपा  
(मयत 

कमचारी 
गट-ब 

संवगातील 
आह.े) 

३२ कै.शंकर कारभारी 
व-ह,े वग ०४ 

कमचारी, 
साई साद 

िनवास  थान. 

०५/०२/२०१५ ीमती सुिम ा शंकर   
व-ह,े 

म.ुपो.कोकमठाण, 
ता.कोपरगाव,िज.अहम

दनगर. 

प  नी १०/०३/२०१५ १७/०६/१९८
५ 

३३ वष इ.०८वी पास. िहदं ु
धनगर 
(NT) 

गट ड अपा  
(मयतास 
िद.३१ 
िडसबर, 

२००१ नंतर 
ितसरे अप  य) 

३३ कै.मोहन बबन 
िशरसाठ, वग ०४ 
कमचारी, कॅि टन 

िवभाग. 

०३/१६/२०१५ ी.साईराज मोहन 
िशरसाठ, म.ुपो.िशड , 

ता.राहाता, 
िज.अहमदनगर. 

मुलगा ३०/०४/२०१५ १५/०८/१९९
२ 

२६ वष इ.१२ वी. िहदं ु
माळी 

(OBC) 

... पा  

३४ कै. रावसाहबे 
सुयभान मत,े वग 

०४ कमचारी, 
भांडार िवभाग. 

१०/०४/२०१५ रोिहणी रावसाहबे मते 
उफ सौ.रोिहणी िदप 

मोरे, म.ुपो.रामपूर 
ता.राहरी, 

िज.अहमदनगर. 

मुलगी २५/०६/२०१५ ०८/१२/१९८
७ 

३० वष इ.११ वी पास. मराठा 
खलुा 

गट ड पा  

३५ कै. पोपट एकनाथ 
शेलार, वग ०४ 

कमचारी 
सादालय िवभाग. 

०१/०७/२०१५ ी बाळासाहबे पोपट 
शेलार, पानमळा, 

म.ुपो. िशड  
ता.राहाता. 

िज.अहमदनगर. 

मुलगा २९/०७/२०१५ ०१/०३/१९८
३ 

३५ वष इ.७ वी पास िहदं ु
माळी 

(OBC) 

गट ड पा  

३६ कै. पंडीत दवेराम 
ग  हाळे, िलपीक-
टंकलेखक, खरेदी 

िवभाग. 

०४/०८/२०१५ ीमती छाया पंडीत 
ग  हाळे, म.ुपो.कनकुरी 
ता.राहाता,िज.अहमदन

गर. 

प  नी २९/०८/२०१५ १५/०५/१९८
० 

३८ वष इ.९ वी पास. मराठा 
खलुा 

गट ड पा  

३७ कै.ओम काश 
रामदवे िसंह,  वग 
०४ कमचारी, ी 
साईनाथ  णालय. 

०२/०२/२०१६ िच.शुभमकुमार 
ओम काश िसंह, 

म.ुपो.िशड , 
ता.राहाता. 

मुलगा ०७/०३/२०१६ ०३/०६/२००
० 

१८ वष इ.९ वी., 
एमएस-

सीआयटी 

िहदं-ु 
ि य 

गट ड पा  

३८ कै.निसरा कादर 
पठाण, आया, ी 
साईनाथ  णालय 

०२/११/२०१५ ी.हसेन कादर पठाण, 
म.ुपो.िशड ,  
ता.राहाता. 

मुलगा २२/०४/२०१६ ०२/०६/१९८
० 

३८ वष इ.०९ वी मुि लम गट ड पा  

३९ कै.बेबी गोरख 
धामणे, वग ०४ 
कमचारी, ी 

साईनाथ  णालय. 

१८/०४/२०१६ ी.िकशोर गोरख 
धामणे, म.ुपो.िशड  

ता.राहाता 
िज.अहमदनगर 

मुलगा ११/०६/२०१६ १३/०४/१९७
८ 

४० वष इ. १२ वी.,      
िड  लोमा इन 
ईले  ॉिन स 

अॅ  ड 
टेिलक  यिुनके

शन, 
एमएससी-

आयटी 

िहदं-ु
तेली 

(ई.मा.व) 

गट ड पा  

४० कै. गणपत भगवतंा 
आरणे, सफाई 

कमचारी, आरो  य 
िवभाग. 

१६/०७/२०१६ ी.साईनाथ गणपत 
आरणे, आ  णाभाऊ 

साठे नगर, म.ुपो.िशड , 
ता.राहाता, 

िज.अहमदनगर. 

मुलगा ०९/०८/२०१६ २०/०५/१९९
७ 

२१ वष इ.५ वी. िहदं-ू 
मातंग 
(SC) 

गट ड पा  

४१ कै.द  ता य 
भाऊसाहबे परजणे, 

मदतिनस, 
 दारावती 

भ  तिनवास  थान 

१५/१०/२०१६ ीमती िमना द  ता य 
परजणे, म.ुपो.िनघोज 

ता.राहाता 

प  नी ०८/११/२०१६ ०१/०६/१९८
१ 

३७ वष इ.०९ वी पास िहदं ु– 
कुणबी 

गट ड पा  

४२ कै.दवेचंद 
गोपीनाथ बनसोडे, 

मदतिनस, 
सादालय िवभाग 

२६/१०/२०१६ ी.अशोक दवेचंद 
बनसोडे, म.ुपो.को-

हाळे ता.राहाता 

मुलगा ०९/११/२०१६ ११/०६/१९९
१ 

२७ वष इ.१२ वी.पास िहदं-ु
महार 
(SC) 

गट ड पा  
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४३ कै.आशाबाई 
धनराज सुयवशंी, 

मदतिनस, 
सादालय िवभाग 

२८/१०/२०१६ कु.िसमा धनराज 
सुयवशंी, म.ुपो.सावळ-

िवहीर ता.राहाता 

मुलगी २८/११/२०१६ १३/०८/१९८
५ 

३३ वष इ.०४ थी. िहदं ु
महादवे 
कोळी 
(NT) 

गट ड पा  

४४ कै.भानुदास 
परशराम िशरसाठ, 
मदतिनस, बगीचा 

िवभाग 

०८/०२/२०१६ ी.हमेंत भानुदास 
िशरसाठ, म.ुपो.राहाता 

मुलगा ०२/१२/२०१६ ०५/०८/१९८
६ 

३२ वष इ.०७ वी पास. िहदं ु
सुतार 

(OBC) 

गट ड पा  

४५ कै.िवलास 
ता  याबा डांग,े 

 लबंर, 
पाणीपुरवठा 

िवभाग 

०६/१०/२०१६ िच.शुभम िवलास 
डांगे, म.ुपो.कनकुरी 

ता.राहाता 

मुलगा ०६/१२/२०१६ २२/०२/२००
१ 

१८ वष इ.१० वी पास. िहदं-ु
मराठा 

गट ड अपा  
(मयतास 
िद.३१ 

िडसबर, 
२००१ नंतर 

ितसरे 
अप  य) 

४६ कै.िवनायक 
नामदवे प  हाळे, 

पहारेकरी, संर ण 
िवभाग 

३०/११/२०१६ ी.साईनाथ िवनायक 
प  हाळे, िशड -साकुरी 

िशव, म.ुपो.िशड . 

मुलगा २०/१२/२०१६ ०८/०१/१९९
३ 

२५ वष इ.१२ वी पास, 
एमएससी-

आयटी 

िहदं ुतेली 
(OBC) 

गट ड पा  

४७ कै.रामभाऊ मनोहर 
खरात, मदतिनस, 
आरो  य िवभाग 

१४/०१/२०१७ ी.चं कांत रामभाऊ 
खरात, म.ुपो.िशड  
ता.राहाता. Mob-
8855947771 

मुलगा ०८/०२/२०१७ १५/०५/१९९
५ 

२३ वष इ.०४ थी पास िहदं-ुमागं 
(SC) 

गट ड पा  

४८ कै.आ  पासाहबे 
दगडू गायके, 

पहारेकरी, संर ण 
िवभाग 

२८/०९/२०१५ ी.िशवाजी 
आ  पासाहबे गायके, 

म.ुपो.िशड . 

मुलगा २०/०३/२०१७ ०३/०१/१९९
४ 

२४ वष इ. १२ वी. 
एल.एल.बी. 

िहदं-ु
मराठा 

गट ड अपा  
(िवहीत 

मुदतीनंतर 
अज सादर 

केला आह.े) 

४९ कै.पोपट ल  हाजी 
रा े, मदतिनस, 
सादालय िवभाग 

१३/०२/२०१७ ी.िवजय पोपट रा ,े 
कड बा नगर, नादंखु  

बु. ता.राहाता 

मुलगा २४/०३/२०१७ २९/०७/१९९
० 

२८ वष एम.ए.बी.एड. 
कोपा, 

(कॉ  पटूर 
ऑपरेटर), 
एमएससी-
आय.टी, 

टायप ग मराठी 
३० 

.श. .िम., 
इं जी ४० 
.श. .िम. 

िहदं-ुमागं 
(SC) 

गट क पा  

५० कै.िशवाजी रामचं  
दिुशंग, िलपीक-

टंकलेखक, 
आय.टी.आय 

०३/०३/२०१७ ी.संभाजी िशवाजी 
दिुशंग, म.ुपो.िशंगव े

ता.राहाता 

मुलगा ०८/०४/२०१७ ०९/०८/१९९
२ 

२६ वष इ.०८ वी. िहदं-ु
महार 
(SC) 

गट ड अपा  
(मयतास 
िद.३१ 

िडसबर, 
२००१ नंतर 

ितसरे 
अप  य) 

५१ कै.बाबासाहबे 
कािशनाथ थेटे, 

मदतिनस, 
 दारावती 

भ  तिनवास 

०१/०८/२०१७ ीमती सुिनता 
बाबासाहबे थेटे, 
म.ुपो.कनकुरी 

ता.राहाता 

प  नी ०२/०९/२०१७ ०१/०६/१९७
७ 

४१ वष इ.१० वी पास िहदं-ु
मराठा 

... अपा  
(मयतास 
िद.३१ 

िडसबर, 
२००१ नंतर 

ितसरे 
अप  य) 

५२ कै.माधव मुरलीधर 
घारे, 

ओ.टी.अिस  टंट, 
साईनाथ हॉ  पीटल 

०४/०८/२०१७ ी.सिचन माधव घारे, 
म.ुशहापुर 

ता.कोपरगाव 

मुलगा २४/१०/२०१७ ३१/०८/१९८
३ 

३५ वष इ.१२ वी. 
जनरल निसग, 

जी.एन.एम 

िहदं-ु
मराठा 

गट क पा  

५३ कै. िभमराज 
िशवराम आरणे, 

मदतनीस, आरो  य 
िवभाग 

२२/१०/२०१७ ीमती संिगता 
िभमराज आरणे, म.ुपो. 

ई, ता. राहाता, िज. 
अहमदनगर. 

प  नी २५/११/२०१७ ०२/०३/१९८
३ 

३५ वष इ. ०३ री. िहदं-ुमागं 
(SC) 

गट ड अपा  
(मयतास 
िद.३१ 

िडसबर, 
२००१ नंतर 
ितसरे अप  य 

) तसचे 
शै िणक 

पा ता इ.४ 
वी पे ा 

कमी 
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५४ कै. सयुकांत 
नामदवे वाणी,  
मदतनीस,  ी 

साईनाथ  णालय 

१५/१२/२०१७ ी. गोिवदं सुयकांत 
वाणी, म.ुपो. िशड  ता. 

राहाता 

मुलगा ०९/०१/२०१८ २३/०८/१९८
९ 

२९ वष १२ वी., B.B.A., 
एमएससी-
आयटी, 

टायप ग मराठी ३० 
.श. .िम., 

इं जी ४० 
.श. .िम. 

िहदं-ु
मराठा 

गट ड पा  

५५ कै. सभुाष पंडीत 
पोतदार, मदतनीस, 

साई साद 
िनवास  थान 

२८/१२/२०१७ कु. पुजा सुभाष 
पोतदार, म.ुपो. िनघोज, 

ता. राहाता 

मुलगी १०/०२/२०१८ १५/०३/२००
० 

१८ वष १२ वी., 
एमएससीआय

टी 

िहदं ुसोनार 
(OBC) 

गट ड पा  

५६ कै. पुंजाबाई 
चोखाजी कोळे,      
 ी मदतनीस, साई 

सादालय 

२४/०४/२०१८ ी.मोहन चोखाजी 
कोळे, म.ुनादंखु  बु.      

ता. राहाता 

मुलगा २१/०५/२०१८ ०१/०६/१९७
५ 

४३ वष इ. ०३ री. िहदं-ु
महार 
(SC) 

गट ड अपा  
(शै िणक 
पा ता इ.५ 

वी पे ा 
कमी) 

५७ कै. राज  क डाजी 
वाणी, मदतनीस, 

वाहन िवभाग 

२९/०४/२०१८ ीमती आशाबाई 
राज  वाणी, म.ु 

वारेगांव, पो. पाथरे ता. 
िस  नर िज.नािशक 

प  नी ३१/०५/२०१८ ०२/०९/१९८
० 

३८ वष इ. ०७ वी. िहदं-ु
मराठा 

गट ड पा  

५८ कै. ल  मण राधजुी 
पवार, मदतनीस, 

पाणी पुरवठा 
िवभाग 

१६/११/२०१७ ी. सुरेश ल  मण 
पवार, म.ुपो. िशड  ता. 

राहाता, िज. 
अहमदनगर 

मुलगा ०६/०८/२०१८ १०/०६/१९८
६ 

३२ वष इ. ०७ वी. िहदं-ु
िभ  ल 

गट ड पा  

५९ कै. बाळासाहबे 
गणपत आरणे, 

मदतनीस, ी साई 
सादालय 

२४/०८/२०१८ ीमती मंदा 
बाळासाहबे आरण े   

म.ुपो.ता. राहाता िज. 
अहमदनगर 

प  नी १९/०९/२०१८ ३१/०७/१९७
९ 

३९ वष अिश ीत िहदं-ुमागं 
(SC) 

गट ड अपा  
(शै िणक 
पा ता इ.५ 
पे ा कमी) 
(मयतास 
िद.३१ 

िडसबर, 
२००१ नंतर 

ितसरे 
अप  य) 

६० कै. अशोक 
अनाजी बनकर,       
वग ४ कमचारी, 
संर ण िवभाग 

०९/०९/२०१८ िच. संिदप अशोक 
बनकर, म.ुपो. िशड , 

ता. राहाता, 
िज.अ.नगर 

मुलगा २५/०९/२०१८ २७/०२/१९९
२ 

२६ वष एम-एससी, 
(कॉ   ुटर 
साय  स) 

िहदं ु
धनगर 
(NT) 

गट ड पा  

६१ कै. पोपट फक रा 
गोसावी,     

तारतं ी, िव तु 
िवभाग 

०५/१२/२०१८ ीमती सिवता पोपट 
गोसावी, 

म.ुपो.वाळक , ता. 
राहाता, िज.अ.नगर 

प  नी २०/१२/२०१८ ०८/०७/१९८
३ 

३५ वष इ. १० वी िहदं ु
गोसावी 
(NT) 

गट ड अपा  
(मयतास 
िद.३१ 

िडसबर, 
२००१ नंतर 

ितसरे 
अप  य) 

६२ कै. संजय चं कांत 
गायकवाड,         
. अिध क, 

आरो  य िवभाग 

१५/०१/२०१९ िच. साईराज संजय 
गायकवाड, म.ुपो. 
िनमगांव (को) ता. 
राहाता, िज.अ.नगर 

मुलगा ०८/०२/२०१९ २५/०३/२००
२ 

१७ वष इ. १० वी िहदं ु
प रट 

गट ड अपा  
(वयाची १८ 

वष पुण 
नाही) 

 

मा. शासनान े िद.२१ स  टबर, २०१७ अ  वये पारीत केले  या िनणयातील अनकंुपा तरतूदी मा. 
 यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५३७ अ  वये सं  थान  यव  थापनासाठी लाग ू

करणते आले  या असनू,  सदर तरतुदीनसुार उपरो  त नमदू अनकंुपा उमेदवारापैक  खालील उमदेवार  तंभ .४ 
म  य ेनमदू कारणा  तव अनकंुपा नमेणकू स अपा  होत आह.े   

त  ता .०४  (सधुारीत िनयमावली नसुार अपा  उमेदवार ) 

अ. . अपा तेचे कारण 
अपा  

उमेदवार 
अिभ ाय 

१ २ ३ ४ 
१. अनकंुपा िनयु  तीचे तरतुदीनसुार अजदाराच े नमेणकू  या वेळी कमाल 

वयोमान ४५ वषापे ा जा  त नसावे.  
(त  ता .०४ मधील अ.न.ं३, ९, १६, २०, २४, २५) 

०६ - 

२. िद.२१ स  टबर, २०१७ च े शासन िनणयानसुार, कमचा-यां  या मृ  य ू ०१ िनयु  ती ािधकारी 
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िदनांकापासनू एका वषा  या आत अज  दाखल करण ेआव  यक.  
 (त  ता .०४ मधील अ.नं.४८, ) 

याबाबत िवचार क न, 
िशथीलता देऊ शकतात, 
अशी तरतुद आह.े  

३. िद.२१ स  टबर, २०१७ चे शासन िनणयानुसार, िद.३१ िडसबर, २००१ 
नंतर ितसरे अप  य झाले  या कमचा-यां  या  कुटंूिबयास अनकंुपा त  वावर 
िनयु  तीसाठी पा  समजले जाणार नाही. 
(त  ता .०४ मधील अ.न.ं१२, २६, ३२, ४५, ५०, ५१, ५३, ५९, ६१) 

०९ - 

४. िदवंगत कमचारी गट ब संवगात सवेेत कायम होते,  
(िद.२१ स  टबर, २०१७ चे शासन िनणयानुसार, अनकंुपा त  वावरील 
िनयु  तीचा लाभ सेवेत असतांना िदवंगत पावले  या गट ‘क’ व ‘ड’ 
संवगातील कमचा-यां  या कुटंूबातील ०१ पा   य  ती गट ‘क’ िकंवा गट 
‘ड’ मधील पदावर िनयु  तीसाठी अनु ेय राहील.)    (त  ता .०४ मधील 
अ.नं. २५, २६, ३१  ) 

०३ - 

५. शै िणक पा ता इ.४ थी पे ा कमी,  
(सदंभः िद.०६ जानवेारी, २०१८ रोजी मा. शासनान े िस  द केले  या 
अिधसचुनेनसुार ) 
(त  ता .०४ मधील अ.न.ं२, ११, १२, १९, ५३, ५६, व ५९) 

०७ याबाबत िदवंगत 
शासक य       कमचा-
यां  या िवधवांना केवळ 
गट – ड मधील पदावर 
िनयु  ती करावयाची 
अस  यास शै िणक 
अहता िशथील 
कर  याबाबतची तरतुद 
आह.े 

   
अनकंुपा तरतुदीनुसार उपरो  त पकै  अ.न.ं२ चे बाबत िनयु  ती ािधकारी याबाबत िवचार क न, 

िशथीलता देऊ शकतात, अशी तरतुद आह.े 
तसेच अ.नं. ५ बाबत अनकंुपा तरतुदीनुसार अनकंुपा िनयु  तीसाठी िदवंगत शासक य कमचा-यां  या 

िवधवांना केवळ गट ड मधील पदावर िनयु  ती करावयाची अस  यास शै िणक अहता िशथील कर  याबाबतची 
तरतुद आह.े या  यित र  त अ  य कोणतीही अट िशथील कर  यास शासन स म नाही असा  प  ट उ  लखे शासन 
िनणय, िद.२६.१०.१९९४ म  य ेकर  यात आला आह.े  यानसुार केवळ अनकंुपा उमेदवारापंैक  िदवंगत कमचा-
यां  या िवधवांना शै िणक अहता िशथील करता येईल, असे मत आह.े   

ई)  सन २००९ पासनू अनकंुपा उमेदवार अनकंुपा िनयु  तीचे ित ायादीवर आह.े  यानसुार सन 
२००९ ते २०१८ अखेर पयत गट क व गट ड संवगातील र  त पदाचंा तपिशल खालील माण ेआह.े  

त  ता . ५ ( र  त पदांचा तपिशल) 
सन वग ‘क’ 

संवगातील 
र  त 

पदांचा 
तपिशल 

मा. शासनान े अनकंुपा  िनयु  तीसाठी 
िवहीत केले  या पदां  या मयादबेाबत. 

वग ‘ड’ 
संवगाती
ल र  त 
पदांचा 
तपिशल 

 मा. शासनाने अनकंुपा  
िनयु  तीसाठी िवहीत केले  या 
पदां  या मयादबेाबत. 

सन 
२०१४ 
पवु  
र  त 

पदा
 या ५ 

% 

िद.०१/०३/२
०१४  या 
शासन 
िनणया  वये 
दरवष  र  त 
पदा  या १० 
% 

िद.०३/०५/२
०१७ पासनू 
ते 
पदभरतीवरी
ल िनबध 
असपेयत 
२०% 

सन 
२०१४ 
पवु  
र  त 

पदा
 या ५ 

% 

िद.०१/०३/२०
१४  या शासन 
िनणया  वये 
दरवष  र  त 
पदा  या      १० 
% 

िद.०३/०५/२
०१७ पासनू 
ते 
पदभरतीवरी
ल िनबध 
असपेयत 
दरवष  र  त 
पदा  या 
२०% 

२००९ ६ ०.३ .. .. ९ ०.४५ .. .. 
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२०१० ३ ०.१५ .. .. १५ ०.७५ .. .. 
२०११ ८ ०.४ .. .. १९ ०.९५ .. .. 
२०१२ ४ ०.२ .. .. १६ ०.८ .. .. 
२०१३ ७ ०.३५ .. .. १४ ०.७ .. .. 
२०१४ १४ .. १.४ .. १० .. १ .. 
२०१५ ९ .. ०.९ .. १७ .. १.७ .. 
२०१६ १५ .. १.५ .. ३५ .. ३.५ .. 
२०१७ १५ .. .. ३ २९ .. .. ५.८ 
२०१८ ११ .. .. २.२ ३० .. .. ६ 
एकूण 
-  

९२ १.४ ३.८ ५.२ १९४ ४ ६.२ ११.८ 

एकूण पुणाक त - १० एकूण पुणाक त - २२ 
  

अनकंुपा िनयु  तीसाठी गट क आिण गट ड म  य े ितवष  र  त होणा-या पदां  या ५% पदांची मयादा  
शासन िनणय, सामा  य शासन िवभाग, .अकंपा-१०१४/ . .३४/आठ, िद.०१/०३/२०१४ अ  वये सदर ५% 
ची मयादा वाढवनू ती एक वषासाठी १०% इतक  कर  यात आली.  यानंतर िद.२३/०९/२०१५ चे शासन 
िनणयानुसार सदर १०% ची िद.२८/०२/२०१७ पयत चालू ठेव  याबाबत िनणय झालेला आह.े  

 यानंतर िद.२०/०६/२०१५ चे शासन िनणयानुसार पदभरतीवरील असलेले िनबध िवचारात घतेा  ततु 
िनबध असेपयत गट क आिण गट  ड संवगातील एका वषात भर  यास मा  यता असले  या र  त पदा  या २०%  
पद ेही अनकंुपा िनयु  तीने भर  यात यावीत. तसचे सदर २०% ची ही मयादा िद.०१ जानेवारी, २०१७ पासनू ते 
पदभरतीवरील िनबध असपेयत लागू राहील, अशी तरतूद आह.े  

  यानसुार उपरो  त त  ता .५ म  य ेनमदू के  या माण े र  त असले  या पदावर शासन िनणयानसुार गट क व गट 
ड संवगातील पा  अनकंुपा उमदेवारांना शै िणक पा तेनसुार शासनान ेअनकंुपा िनयु  तीसाठी िवहीत केले  या 
पदां  या मयादनेसुार प र  छेद ‘इ’ मधील त  ता .०३ म  य े नमदू केले  या ित ा यादीतील थम ाधा  य 

मान े सं  थान सवेेत सामावनू घतेा येईल. तसचे, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम, 
२००४ अनषंुगान े िद.०१ जानेवारी, २०१५ रोजी िस  द करणते आले  या, सवसाधारण सेवा अटी िविनयम, 
२०१३ मधील करण ४ (१) (११) िनयु   या या िशषाखाली, िनयु  ती ािधकारी  हणनू मा.  यव  थापन 
सिमतीस अिधकार आहते.  यामळेु खाली नमदू केले  या बाब वर िनणय होणसेाठी सदरचा  ताव मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे सादर करण ेउिचत राहील, असे मत आह.े 

१) उपरो  त प र  छेद ‘इ’ मधील त  ता .४ म  य ेनमदू अ.नं. १ ते ५ चे तपिशलानसुार िनयु  तीस अपा  
होत असले  या अनकंुपा उमेदवारापंैक  अ.न.ं२ व ५ बाबत अनकंुपा तरतुदीनसुार िनयु  ती ािधकारी हे याबाबत 
िवचार क न, अटी- शत  िशथील क  शकतात, अशी तरतुद आह.े   यानसुार, प र  छेद ‘इ’ मधील त  ता .४ 
मधील अ.नं.२ व ५ बाबत अटी - शत  िशथील करणसे तसचे अ.नं.१,३,व ४ बाबत यो  य तो उिचत िनणय 
होणसे िवनतंी. 
२) तसेच, शासन िनणय मांक - सासंिव -२००९/४३३/(३७/०९) / का.१६, मं ालय, मुंबई िद.०७ 
ऑग  ट, २००९ अ  वये कमचारी आकृतीबंधास िदले  या शासन मा  यतेस अिधन राहन, पा  अनकंुपा 
उमेदवारांना मा. शासनाचे अनकंुपा तरतदुीनसुार  याचंे शै िणक पा तेनसुार वग क व वग ड सवंगात  या -  या 
संवगातील दरवष  र  त    होणा-या पदांवर वर नमदू प र  छेद ‘इ’ मधील त  ता .०३ म  य ेनमदू केले  या 

ित ा यादीतील थम ाधा  य माने  या पदांचे वेतन ेणीम  य े एक वषा  या प रिव ाधीन कालावधीच े
अटीवर सं  थान सवेते सामावनू घणेेबाबत उिचत िनणय होणसे िवनंती. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५३७ नसुार “मा. शासनाच े
अनकंुपा कारणा  तव नमेणकू दणेबेाबत  या िनयमावलीतील अटी शत नसुार”  सं  थान  यव  थापनाकरीता लाग ु
करणते आले  या सधुारीत अनकंुपा िनयमावलीस अनसु न खालील बाब वर िनणय होणबेाबत िद. 
०२/०४/२०१९ अ  वये  ताव शासक य मा  यते  तव सादर करणते आला होता. 
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उ)       तथापी, िद. ०२/०४/२०१९ अ  वये शासक य मा  यते  तव सादर करणते आले  या िटपणीस अनसु न 
सादर करणते आले  या िद.०२/०५/२०१९ रोजी  या सल  न िटपणी . ०२ वर मा. व र  ठांनी खालील माण े
िनदश िदले आहते.  
१) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) (सवसाधारण सवेा अटी) अिधिनयम २००४, व ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) सवेा (भरती) िविनयम २०१४ म  य ेअनकंुपा भरती सदंभात तरतूद िदसनू येत 
नाही. अिधिनमात यासदंभात तरतदू होण ेआव  यक असनू, सदर अनकंुपा िवषयक तरतदुी समािव  ट करणसंेदभात 
शासनाला  ताव सादर करण ेबाबत कायवाही करणते यऊेन शासनाचे मा  यतेनंतर कायवाही करणते यावी. 
२) िदनांक ०७/०८/२००९ रोजी आकृतीबंध मंजरू आह.े परंत ुअ ाप िबंदनुामावली मंजूर नाही. तरी अनकंुपा 
भरती कर  यापवु  िबंदनुामावली मागासवग य क  यानंी िवभागीय आयु  त कायालयाकडून मजंरू करण े
आव  यक आह.े  यामळेु र  त पद ेभर  यापवु  िबंदनुामावली मंजरू क न  यावी.    
३) िदनांक १५/०२/२०१८ चा शासनिनणयात अनकंुपा भरती िनयु  ती मयादा र  त पदां  या २०% पयत होती ती 
केवळ पदभरती वरील िनबध अस ेपयत होती. स ि थतीत रा  यशासनाची पदभरती चाल ूझालेली आह े  यामळेु 
२० ट  के मयादपेयत भरती करण ेयो  य वाटत नाही.  
४)  सामा  य शासन िवभागाच ेिदनांक २१/०९/२०१७  या शासन िनणयातील मु ा .२० मधील तरतुदीनसुार 
सं  थानला पदभरती संदभात मागासवग य आर ण लाग ु आह.े  यामळेु िबंदनुामावली मंजरूीनतंर अनकंुपा 
िनयु  ती व मु ा .२० मधील कायप  दतीनसुार कायवाही करण ेयो  य होईल असे िनदश आह.े  

  मा. व र  ठांनी िदले  या उपरो  त िनदशानसुार खालील माण ेकायवाही करता येईल, असे मत आह.े  
१. अनकंुपा िवषयक तरतुद चा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) (सवसाधारण सेवा अटी) 
अिधिनयम २००४  व ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) सवेा (भरती) िविनयम २०१४ म  य े
समावेश करणकेामी मा. शासनाचे अनकंुपा िनयु  ती संदभातील तरतदुीनसुार मा. शासनाचे िवधी व  याय िवभाग, 
यांचे मागदशन / अिभ ाय घेणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने  ताव सादर करता येईल. 
२. सं  थानचे सवेा वेश िविनयम अ ाप अिंतम नाही.  यामळेु १०० िबंदनुामावलीही मंजरू (अिंतम) 
झालेली नाही. अनकंुपा उमदेवारांच े िनयु  तीसदंभात १०० िबंदनुामावली सं  थानच े मागासवग य क  यांनी 
िवभागीय आयु  त कायालयाकडून मंजूर क न घते  यानतंर र  त पद ेभरणबेाबत कायवाही करता येईल.  
३. अनकंुपा भरती िनयु  ती  या मयादबेाबत (दरवष  र  त पदां  या ट  केवारीनसुार ) मा. शासनाच े
वेळोवेळी पारीत होणा-या िनणयानसुार कायवाही करता येईल. 
४. िद.२१/०९/२०१७ चे शासन िनणयातील मु ा .२० मधील तरतुदीनसुार सं  थानला अनकंुपा पदभरती 
संदभात मागासवग य आर ण लाग ु करणकेामी िबंदनुामावली मंजरूीनतंर याबाबतची पढुील कायवाही करता 
येईल.     

तरी, िदवंगत कमचा-यां  या पा  वारसांना अनकंुपा कारणा  तव गट ‘क’ व गट ‘ड’ चे पदावर नमेणकू 
दणेेबाबतचे  तावातील प रिश  ठ ‘उ’ म  य े नमदू केले  या िनदशानसुार कायवाही करणकेामी उपरो  त 

 तावाबाबत यो  य तो उिचत िनणय होणसे िवनतंी. 
िनणय .२०९ यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाने लाग ु केले या िद.२१ स  टबर,२०१७ या अनकंुपा नेमणकू बाबतच े

धोरणाम य/े िनणयात, सदर अनकंुपा धोरण वतं र या राबिवणेस शासक य सं था यांच े तरावर वतं  
आहेत, असे नमदु केलेले आह.े यास अनुस न सं थान यव थापनामाफत अनकंुपा धोरण राबिवणसे व 
याअनुषंगान े सं थान शासनामाफत वतं र या िनयमावली तयार करणसे मा यता दे यात आली. सदरच े

धोरणा मक िनयमावलीस मा. यव थापन सिमतीची मा यता घऊेन, शासनाकडे मा यतेसाठी पाठिवणेत यावी, 
असे ठरले.                                                                                    

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३८ माह ेएि ल-२०१८ ते माच-२०१९ अखेर लावले या ठेकेदारी कमचारी सं येची न द घेणबेाबत. 

ताव-  सं  थानला लेबर व िस  यरुीटी कॉ   टस यांचमेाफत कं ाटी प  दतीने परुिव  यात आले  या  कुशल, 
अकुशल व सरु ा कामगाराचंा ितदीन व मिदन सं  यचेे िवभागिनहाय तपिशलवार त  ते  यके मिह  यास 
मा.कायकारी अिधकारी यांचे मा  यतेसाठी सादर करणते यावेत व आिथक वषाचे शेवटी उपरो  त िवषयांचा 
एकि त अहवाल मा.  यव  थापन सिमती समोर न द घे  यासाठी सादर करणते यावा बाबत मा.िव  व  ताचंे      
सचूने नसुार उपरो  त सदंभ य ठरावा  वये मा  यता िमळालेली आह.े 
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  उपरो  त मा.िव  व  ताचंे सचूननेसुार माह ेएि ल-२०१८ ते माह ेमाच-२०१९ अखेर या आिथक वषात 
दरमहा सं  थानला लेबर व िस  यरुीटी कॉ   टस यांचेमाफत कं ाटी प  दतीन े परुिव  यात आले  या कुशल, 
अकुशल व सरु ा कामगारांचा ितदीन व मिदन सं  यचेा तपिशल खालील माण ेदणेते यते आह.े 

 

अ.नं कालावधी तपशील 
अकुशल कुशल एकूण 

ितिदन 
सं  या 

मिदन 
सं  या 

ितिदन 
सं  या 

मिदन 
सं  या 

ितिदन 
सं  या 

मिदन 
सं  या 

०१ एि ल- २०१८ 
लेबर ११६५ २६३७८ ६३६ १२८६१ १८०१ ३९२३९ 
िस  यरुीटी ७६४ १८१२९ ७२ १२८० ८३६ १९४०९ 

०२ म-े२०१८ 
लेबर ११६६ २७०६० ६७७ ११९३० १८४३ ३८९९० 
िस  यरुीटी ७६४ १७२२९ ७२ १३१९ ८३६ १८५४८ 

०३ जून- २०१८ 
लेबर ११७० २७००४ ६७८ १३७१९ १८४८ ४०७२३ 
िस  यरुीटी ७६४ १८३८२ ७२ १३०० ८३६ १९६८२ 

०४ जूल-ै २०१८ 
लेबर ११६९ २७२८३ ६७८ १४३०६ १८४७ ४१५८९ 
िस  यरुीटी ७६४ १९५५२ ७२ १४०१ ८३६ २०९५३ 

०५ ऑग  ट- २०१८ 
लेबर ११६९ २७००७ ६७८ १२७१८ १८४७ ३९७२५ 
िस  यरुीटी ७६४ १९४४९ ७२ १४५३ ८३६ २०९०२ 

०६ स  टबर- २०१८ 
लेबर ११६९ २६६४१ ६७२ १३९७० १८४१ ४०६११ 
िस  यरुीटी ७६४ १८९१४ ७२ १४४५ ८३६ २०३५९ 

०७ ऑ  ट बर- २०१८ 
लेबर ११७४ २६६४१ ६७२ १३९७० १८४६ ४०६११ 
िस  यरुीटी ७६६ १८२०८ ६७ १५१३ ८३३ १९७२१ 

०८ नो  हबर- २०१८ 
लेबर ११०६ २५१०५ ७१९ १३७८३ १८२५ ३८८८८ 
िस  यरुीटी ७६६ १८६३७ ६७ १४१६ ८३३ २००५३ 

०९ िडसबर- २०१८ 
लेबर १०८० २९८४६ ७२२ १८१५० १८०२ ४७९९६ 
िस  यरुीटी ७६६ २२३८५ ६७ १७५० ८३३ २४१३५ 

१० जानेवारी-२०१९ 
लेबर १०८० २९७९६ ६३२ १८४४१ १७१२ ४८२३७ 
िस  यरुीटी ७४८ २२२१९ ५७ १७१९ ८०५ २३९३८ 

११ फे वूारी-२०१९ 
       लेबर १०९९ २६८८३ ६३४ १६५३५ १७३३ ४३४१८ 
िस  यरुीटी ७८६ २०३३० ५९ १५७५ ८४५ २१९०५ 

१२ माच-२०१९  
लेबर १०८९ २९८८५ ६३३ १८३८७ १७२२ ४८२७२ 
िस  यरुीटी ७८९ २२४३७ ६२ १८२१ ८५१ २४२५८ 

 एकूण सं  या  २२८४१ ५६५४०० ८८४२ १९६७६२ ३१६८३ ७६२१६२ 
  

उपरो  त नमदू केले माण े माह ेएि ल-२०१८ ते माह ेमाच-२०१९ अखेर या आिथक वषात दरमहा 
सं  थानला लेबर व िस  यरुीटी कॉ   टस यांचेमाफत कं ाटी प  दतीन े कुशल, अकुशल व सरु ा कामगार 
आव  यकते माण ेपरुिवणते आलेले आह.ेतरी सदर ितिदन व मिदन सं  यचेी न द घेणते येवनू,  यास मा  यता 
असावी. 

  उपरो  त  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .२१० यावर सिव तर चचा होऊन, माह े एि ल-२०१८ त े माच-२०१९ अखेर लावले या ठेकेदारी कमचारी सं येच े

अवलोकन क न याची न द घे यात आली. 
(कायवाही-कामगार िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३९ सं थानला कं ाटी प दतीन े अकुशल, कुशल व सरु ा कमचारी परुिवणकेामी स या असलेले ठेकेदार यांना        

ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत मदुतवाढ दणेबेाबत. 
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ताव-   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना िद.१०.०६.२०१८ ते िद.०९.०६.२०१९ अखेर १ 
वष कालावधीसाठी कं ाटी प  दतीने अकुशल, कुशल कमचारी व सरु ा कमचारी परुिवणकेामी ०२ एज  स ची 
नेमणकू कर  यात आलेली असनू,  यात म.ेबी.  ही.जी.इिंडया िल. पणु े यांना सं  थानच े िविवध िवभागांना 
अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी व मे.स ल इन  हे  टीगेशन िसि टम अॅ  ड सि हसेस, मुंबई यांना सरु ा व माजी 
सैिनक सरु ा कं ाटी कमचारी परुिव  याच ेकायादशे दे  यात आलेले असनू, संबंिधत लेबर व िस  यु रटी कॉ  ॅ  टर 
यांचमेाफत सं  थानला ितिदनी व मंजरू सं  यनेसुार कं ाटी प  दतीन ेखालील माण ेअकुशल, कुशल कामगार, 
सरु ा कमचारी व माजी सैिनक सरु ा कमचारी परुिवणते यते आहते.  

 

अ.
नं. 

एज  सीचे नांव   

िवभागांना िदले  या मंजरूी 
माण ेकं ाटी कमचारी सं  या 

हजेरी पटावरील कं ाटी 
कमचारी सं  या 

कालावधी 
  
अकुशल 

कुशल ए कूण अकुशल कुशल ए कूण 

१ 
म.ेबी.  ही.जी.इिंडया  िल.पणु.े  
जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/६४९/ 
२०१८, िद.०८.०६.२०१८ 

१०८१ ६८४ १७६५ १०९० ५९८ १६८८ 
िद.१०.०६.२०१८ ते 
िद.०९.०६.२०१९ 

२ 

म.ेस ल इ   हिे टगेशन िस  टीम अॅ  ड 
सि हसेस, मुंबई.  
जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/६५०/ 
२०१८, िद.०८.०६.२०१८ 

७४८ ६७ ८१५ ७७५ ६१ ८३६ 
िद.१०.०६.२०१८ ते 
िद.०९.०६.२०१९ 

                             एकूण (१ + २ ) = १८२९ ७५१ २५८० १८६५ ६५९ २५२४  

 
  सं  थानला परुिवणते येणा-या कं ाटी अकुशल, कुशल कामगारांना व सरु ा र क कमचा-यांना िकमान 

वेतन काय ानसुार महारा   शासनाच े शॉप अॅ  ड क मिशयल इ  टॅ  लीशमट झोन नं.- ०३ (मुंबई, िसकंदराबाद 
कायालयासाठी झोन न.ं ०१) माण ेअनु ेय असणारे िकमान वतेनदर, तसेच माजी सैिनक सरु ा कमचा-यांना 
मा.  यव थापन सिमतीच े सभेतील चचा / वाटाघाटीत ठरले माण े वेतनदर, अिधक ॉ  हीडंड फंड शासक य 
चाजसह (मालकाचा िह  सा - १३.१५ %) अिधक कं ाटी कमचा-यांचे वतेनदराचे र  कमेवर ०.०००००००१ % 
व ०.००००००१० % सि हस चाज अिधक संपणू िबलाच े र  कमवेर CGST ९ % , SGST ९ % , एकूण 
GST १८% , अिधक सानु ह अनदुान ८.३३ % , अिधक कामगार नकुसान भरपाई अिधिनयम अतंगत पृ 
इ  शरु  स ि िमयम (अशंदान) , तसचे मा.  यव  थापन सिमती सभा िनणय .१४२ नसुार सदर कं ाटी कमचा-यांच े
िकमान वेतनावर ४० % वेतनवाढ  या माण े र  कम सं  थानकडून दे  यात येते. तसचे िद.०१.१२.२०१८ पासनू 
सा  तािहक सु ी (Paid Weekly Off) दे  यात येत आहते. 

  उपरो  त संदिभय . १ अ  वय ेम.ेस ल इ   हे  टीगेशन िस  यु रटी सि हसेस, मुंबई याचं ेप  ा  त झाले 
असनू  यात  यांनी, आमचे कॉ  ॅ  ट िद.०९.०६.२०१९ रोजी सपंत असनू, पढुील १ वष कालावधीसाठी आह े
 या अटी शत सं अधीन राहन सं  थानला सरु ा कं ाटी कमचारी परुिवणसे तयार आहते असे कळिवलेले आह.े  

  तसेच संदभ . २ अ  वये म.ेबी.  ही.जी.इिंडया िल.पणु ेयांचे प  ा  त झाले असनू  यात  यांनी, सदर 
कायादशेातील अट . ३१ नसुार सं  थानला आव  यकता अस  यास आम  या एज  सीला मदुतवाढ िद यास 
सदर मदुतवाढी  या कालावधीत आ  ही काम कर  यास तयार आहोत. तथािप, सदर कालावधीत शासना  या 
िनयमानसुार िकमान दराम  य ेहोणारी वाढ व पी.एफ. अशंदाना  या र  कमेत भिव  यिनवाह िनधी कायालयाकडून 
काही बदल झा  यास  यानसुार सधुारीत दरान ेपी.एफ. र  कम सं  थानकडून आमच ेएज  सीला दये राहील. तसचे 
इतर शासक य कर उदा.GST म  य ेशासक य िनयमानसुार काही बदल झा  यास  यानसुार सधुा रत दरान े  सदर 
कराची  र  कम सं  थानकडून आमचे एज  सीला दये राहील. तसचे, अट . २० नसुार कं ाटी कमचा-यांचा 

 यके  .१० लाख र  कमेचा अपघाती िवमा उतरिवणते आलेला असनू, मदुतवाढी  या अ  प कालावधीकरीता 
सदर पॉलीसीची मुदतवाढ करता येणार नस  यान े .१० लाख र  कमपेयतचा अपघात िवमा व वकमॅन 
कॉ  पेनसेशन िवमा पॉिलसी याबाबतची जबाबदारी मदुतवाढी  या कालावधीत आमचे एज  सीची असणार नाही. 
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सदर जबाबदारी सं  थानची राहील  यामळेु आमचे एज  सीवर दो  ही पॉलीसीची जबाबदारी िनि त क  नयेबाबत 
नमदू केललेे आह.े  

 तावनाः- उपरो  त संदभ .३ मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२६.०२.२०१९ िनणय .११० 
अ  वये सं  थानला कं ाटी प  दतीन े अकुशल, कुशल व सरु ा कमचारी परुिवणकेामी लेबर व िस  यु रटी 
कॉ  ॅ  टसची नमेणकू करणसेाठी िव हीत प  दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व  यासाठी येणा-या अपेि त 
खचास मा  यता िमळालेली आह.े तथािप माह ेफे वुारी -२०१९ अखेरनतंर लोकसभा िनवडणकू आचारसिंहता 
िद.२३.०५.२०१९ अखेर लाग ूझालेली अस  यान ेआचारसिंहता कालावधीत िनिवदा मागिवण,े मा.  यव  थापन 
सिमती सभमे  य े िनणय घेण,े कामाचे कायादशे दणेे इ.बाबी करता येणार नाही. याकरीता सं  थानला अकुशल, 
कुशल व सरु ा कं ाटी कमचारी परुिवणारे ठेकेदार म.ेबी.  ही.जी.इिंडया िल.पणु े व म.ेस ल इ   हे  टीगेशन 
िस  यु रटी सि हसेस, मुंबई यांना िनिवदतेील व करारनामा तसेच कायादशेातील अटी – शत नंसुार सन २०१९-
२० करीता सु  असलेली ई-िनिवदा ि या पणू होऊन निवन ठेकेदारास कायादशे देई पावतेो कायादशेातील व 
करारना  यातील आह े  याच अटी व शत , दरप कनसुार मुदतवाढ ावी लागले अस ेमत आह.े  

िवभागाचा अिभ ायः- सबब, िद.२३.०५.२०१९ अखेर लोकसभा िनवडणकू- २०१९ ची आदश 
आचारसंिहता लागू अस  याने व सदर िनिवदा ि या राबिवणचेी कायवाही िव  ततृ  व पाची अस  यान े
िद.०९.०६.२०१९ अखेर िनिवदा ि या पणू होऊ शकत नाही. करीता  उपरो  त बाब चा िवचार करता 
सं  थानला अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कमचारी पुरिवणेकामी ठेकेदार म.ेबी.  ही.जी.इिंडया िल.पणु े व 
म.ेस ल इ  हे  टीगेशन िस  यु रटी सि हसेस, मुंबई यांना कामाची गैरसोय होऊ नय े  हणनू पढुील ई-िनिवदा 

ि या पणू होऊन पा  ठेकेदारास कायादशे दईे पावेतो िद.१०.०६.२०१९ पासनू िनिवदेतील, करारना  यातील व 
कायादशेातील आह े  याच अटी-शत स व दरप कास अिधन राहन मदुतवाढ दणेसे मा  यता असावी. तरी उपरो  त 

 तावावर िनणय होणसे िवनतंी. 
िनणय .२११ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानला अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कमचारी परुिवणेकामी ठेकेदार 

म.ेबी.  ही.जी.इिंडया िल.पणु े व म.ेस ल इ  हे  टीगेशन िस  यु रटी सि हसेस, मुंबई यांना िनिवदतेील, 
करारना  यातील व कायादशेातील आह े  याच अटी-शत स व दरप कास अिधन राहन िद.१०.०६.२०१९ ते 
३१.०८.२०१९ या कालावधीकरीता मदुतवाढ दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- कामगार िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४० मंिदर िवभागाकरीता एक वषाकरीता आव यक असणारे अ गंध दणेगी ि वकारणबेाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) महारा   शासन अिधिनयम २००४ तरतदु- 

अ.  कलम/तरतूद 
मांक 

कलम/ तरतूदीच े
शीषक 

पोटकल/उपकलम 
मांक 

तरतूद 

०१ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१ (ग) भ ांना देवते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी 
िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार 
पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण े

 

 तावना- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय 
नं.२२(३) नसुार सभे या सु वातीस झाले या चच माण े साईभ  हा क थानी माननेत येऊन, यासाठी 
सं थानतफ साईभ ांना आणखी सिुवधा दे यात या यात याबाबत चचा करणते आली व चचअतंी ीपु यितथी 
उ सवाचे महुतावर यापुढे दशन रांगेमधील सव भ ाचंे चा गंध लावनू वागत करणते यावे अस ेठरले आह.े 
यानुसार मिंदर िवभागामाफत कमचारी नेमनु सव साईभ ांना गंध लावणते येत आह.े  

ताव- अजदार साईभ  ी संभाजी शामसुंदर शहाण,ेरा.िशड  यांनी िद.२५/०२/२०१९ चे अजा वये 
चे दशनासाठी समाधी मिंदरात येणा-या साईभ ांना दशनापवु  चा गंध लावतात यामळेु भ ामं ये भ मय 

वातावरणाचा अनभुव येत अस याचे जाणवत आह.े दणेगीदार यांनी साईबाबा समाधी शता  दी काळात अ  टगंध 
दणेगी  व पात िदलेला आह.े पनु  च दणेगीदार ी.शहाण े यांनी एक वषाकरीता मंिदर िवभागास आव यक 
असणारे अ गंध दणेगी  व पात दणेबेाबत इ छा य  केली असनू याबबतची परवानगी मािगतली आह.े  

मंिदर िवभागाकरीता सन २०१९-२० या वषाकरीता काशी अ  टगंध खरेदी करणबेाबत इकडील 
िवभागामाफत  ताव सादर केला असनू  यास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  तावात नमदू माण े मंिदरा 
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िवभागासाठी साधारण अदंाजे ४० ते ४५ िकलो अष ् टगंध ित मिह  यास लागतो.  तसेच गद  नस  यास ित 
िदवशी अदंाजे १ िकलो व गद चेवळेी अदंाजे िदड िकलो अ  टगंध वापरला जातो.     

िवभागाचा अिभ ाय - मा. यव थापन सिमतीच े िद.०९/१०/२०१६ रोजीच ेसभेतील आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२२(३) नसुार समाधी मंिदराम य ेदशनासाठी यणेारे साईभ  व ाम थ यांना दनंैिदन गंध लावणते येत 
आह.े याकरीता मंिदर िवभागामाफत वािषक खरेदी ारे अ गंध खरेदी करणबेाबतचा ताव मा. यव थापन 
सिमतीचे सभेपुढे ठेवनु िद.२३.०५.२०१७ चे सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं०१, िनणय .४१९(२२) नसुार 
सन-२०१७-१८ करीता अ गंध खरेदीकरणकेामी भवानी शकंर अ गंध (िपवळा) खरेदी करणकेामी म.े गंगवाल 
ए.एस. & कं. िशड  यांचे ती िकलो दर .१५५/- मा  अतंीम दर ि वकारणते आलेले आह.े करीता मंिदर 
िवभागास परुवठादार मेसस.गगंवाल ए.एस & कं., िशड  यांचेकडुन आव यक असणारे अ गंध खरेदी करण े
ऐवजी देणगीदार यांचेकडुन याच ितचे अ गंध ि वकारणसे हरकत नाही, अस ेन  मत आह.े 

तरी उपरो माण ेमंिदर िवभागाकरीता आव यक असणारे भवानी शंकर अ गंध (िपवळा) साईभ  त 
ी.संभाजी शामसुंदर शहाण,े रा.िशड  यांचेकडुन दणेगीदाखल ि वकारणसे व  याबाबतची दणेगी पावती दणेेस 

मा  यता िमळणसे िवनतंी. 
िनणय .२१२ यावर सिव तर चचा होऊन, च े समाधी मंिदराम ये दशनासाठी यणेारे साईभ  व ाम थ यांना दनैिंदन गंध 

लावणेकामी भवानी शंकर अ गंध (िपवळा) साईभ  त ी.संभाजी शामसुंदर शहाण,े रा.िशड  यांचेकडुन 
दणेगीदाखल ि वकारणसे व  याबाबतची दणेगी पावती दे यास मा  यता दे यात आली. 

(कायवाही-मंिदर िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४१ ी साई स य त पजूा व अिभषेक पजूेकरीता आव यक ीफळ ई-िनिवदा दारे खरेदी करणबेाबत. 

ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय . १०२४ “यावर सिव  तर चचा 
होऊन,  तावात नमदु केले माण े माह-ेजानेवारी २०१८ ते माच २०१९ अखेर या कालावधीसाठी ी 
साईस  य त पजुा  व अिभषके पजुकेरीता आव  यक असलेले ीफळ ई-िनिवदा  दारे खरेदी करणसे व  याकामीच े
खचास तसेच माह े नोहबर -१७ व माह े िडसबर-१७ अखेर याकालावधीकरीता आव  यक असललेे ीफळ 
 थािनक दकुानदार यांचेकडून कोटेशन मागवनू खरेदी करणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात 

आली. ” 
   तावना- पवु  चे दशनाथ आले  या साईभ  तांनी आणले  या पजुे  या सािह  याम  य े असलेले 

ीफळ मंिदरामाफत जमा करणते येऊन ीसाईस  य त पजूा व अिभषेक पजूेकरीता वापर  यात येत होते. तसेच 
या  यितरी  त  च ेदशनाथ येणा-या मा  यवरांचा स  कार करणकेामी, उ  सवाम  य ेहोत असले  या काय मातील 
कलाकारांचा व  च े  नानाकरीता पाणी कावड घेऊन येणा-या साईभ  तांना स  कारासाठी ीफळ दे  यात येत 
होते. परंत ूमा.. यव थापन सिमतीचे िद.२३/१०/२०१७ चे सभेतील िनणय .८५१ चे िनणयानसुार साईभ ांनी 
आणलेली ीफळ/नारळ ि वकारणसे बंदी कर यात आ यान ेसदरह पजेुकरीता ीफळ जमा होत नाही. करीता 
उपरो  त संदिभय मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणय .१०२४ अ  वये मागील वषात ीसाईस  य त पजूा व 
अिभषेक पुजेकरीता ीफळ खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा िस  द क न खरेदी करणते येत आह.े  

  सन २०१८-२०१९ या कालावधीत ीसाईस  य त पजूा व अिभषेक पजेूकरीता साधारण एकूण 
७०,६८१ नग ीफळ परुवठादाराकडून तसचे बिगचा िवभागामाफत घऊेन वापर  यात आले आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय- स या ीसाईस य त पूजा व भ  अिभषेक पजेूकरीता लागणारे ीफळ 
साईभ ांमाफत जमा होणारे ीफळ वापर याची था होती. आता साईभ ांकडील ीफळ ये याचे माण िदवस-
िदवस कमी होत अस याने स यनारायण पजेूसाठी व भ  अिभषेक पूजेसाठी ीफळ उपल ध होत नाही. 

ीसाईस य त पजूा व भ  अिभषेक पजूेकरीता तसेच उत्  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. तसचे ावण मिहना, उ  सव, पौिणमा, 
सटुयांचे काळात सदर  या पजुमे  य ेवाढ होत असते. करीता सन २०१९-२०२० या कालावधीत खालील माण े
अदंाजे ीफळ खरेदी करावे लागणार आह.े  

अ.नं. तपिशल अदंाजे दर 
एकूण वािषक अदंाज े
खरेदी 

एकूण र  कम 

०१ स  यनारायण पजेुकरीता ीफळ . २०/- ८०००० नग १६,००,०००/- 
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०२ अिभषेक पजुेकरीता ीफळ 
 

 ताव- तरी उपरो  नमदू के या माण े ीस  यनारायण व अिभषेक पजुेकरीता लागणारे ीफळ 
खरेदीकामी अदंाजे .१६ ल  मा  खच अपेि त असनू माह-ेएि ल-२०१९ ते माच-२०२० अखेर ीफळ खरेदी 
ई-िनिवदा ारे खरेदी िवभागामाफत करणसे व याकामीचे येणारे खचास मा यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .२१३ यावर सिव तर चचा होऊन, माह ेएि ल-२०१९ ते माच २०२० अखेर ीस  यनारायण व अिभषेक पजुेकरीता 
लागणारे ीफळ खरेदी करणेकामी खरेदी िवभागामाफत िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी 
येणा या अदंाज ेर कम .१६ ल  मा च ेखचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- मंिदर िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४२ िद.२६ िडसबर,२०१९ चे सकाळी ०८:०५ वाजता कंकणाकृती सुय हण अस यान ेमंिदराच ेदनंैिदन काय मात 

बदल करणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) महारा   शासन अिधिनयम २००४ तरतदु- 

अ.  कलम/तरतूद 
मांक 

कलम/ तरतूदीच े
शीषक 

पोटकलम/उपकलम 
मांक 

तरतूद 

०१ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१ (ग) भ ांना देवते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा 
कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी 
सोयी व सिुवधा परुिवण े

 
 तावना- ीसाईबाबा सं थान िव त यव थेमाफत समाधी मंिदर येथे िविवध उ सव, थािनक 

उ सव, सण, महो सव अस ेिविवध काय म साजरे कर यात येतात. याच माण ेचं हण व सयु हण िदसणार 
अस याससं  थान थे माणे हणाचे वेध पाळ  यात यते नाहीत अशी पवू पासनू था आह.े याबाबत मंिदर 
पजुारी- ी.बाळासाहेब जोशी  यांनी हण कालावधीबाबत अनभुवातून मत य  केले आह.े  याम य ेखालील 
गो ी नमदू के या आहते.  

दाते पचंांग पान नंबर २६ (अहमदनगर) म  य ेदशिवले नसुार, मागिशष कृ.॥३०,शके१९४१, गु वार, 
िद.२६/१२/२०१९ रोजीचे िदवशी कंकणाकृती सयु हण आलेल ेआह.े हणकाल २६/१२/२०१९ रोजी सकाळी 
०८:०५ ते ११:०० असा आह.े थे माण े हण काळात दशन, आरती इ.काय म बंद ठेऊन सं  थान पजुा-
यांमाफत मं ो  चार कर  यात येतो.  यामळेु हणकालावधीत खालील माण ेकाय म घेता येतील.  

अ.नं. वेळ काय म तपिशल 
०१ सकाळी ०८:०० वा. चे दशन बंद होईल. 
०२ सकाळी ०८:०५ वा. मं ो  चार सु  होईल. 
०३ सकाळी ११:०० वा. मं ोप  चार संपले. 
०४ सकाळी ११:१० वा. चे मगंल  नान. 
०५ सकाळी ११:२५ वा. ची िशरडी माझे पंढरपरु आरती होईल. 
०६ दपुारी १२:३० वा. म  या  ह आरती  

 
िवभागाचा अिभ ाय-  पवू पासनू सयु हण, चं हण या कालावधीत मंिदरांच े दनैंिदन काय मात 

बदल कर  यात आललेे आहते.  
अ)  थे माण े हण कालावधीत चे समाधी चौ थरा तुळस, हरळने झाकूण समाधी मंिदर गाभा-यात मंिदर 
पजुारी यांचमेाफत मं ो  चार कर  यात येतील. हण कालावधी सपंलेनंतर चे मगंल  नान सु  झा  यानंतर ची 
िशरडी माझे पंढरपरु आरती होईल तसेच ची म  या  ह आरती दपुारी १२:३० वाजता होईल. 
ब)  इतर मंिदरातील दशन हण कालावधीत बंद ठेवावे लागेल.  
क)  अिभषके पजुा, साईस  य त पजुा सकाळी फ  त १ली बचॅ घतेा यईेल पढुील बॅचसे बंद ठेवा  या 
लागतील.  
ड)  अिभषेक पुजा व साईस  य त पजुा ितक टांची ऑनलाईन िव  होत अस  यान े िद. २६/१२/२०१९ 
रोजी सदर बुक ग बंद ठेवणबेाबत सं  थानचे आय.टी. िवभाग व लेखाशाखा िवभागास आदिेशत कराव ेलागेल.   
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 ताव- तरी उपरो  त माण े िनदिशत केलेनसुार िद.२६ िडसबर २०१९ रोजी सयु हण असलेन े
मंिदरांचे दनंैिदन काय मात बदल करणकेामी सदरह  तावावर सिव  तर चचा होऊन िनणय होणसे िवनतंी.  

िनणय .२१४ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२६ िडसबर,२०१९ च ेसकाळी ०८:०५ वाजता कंकणाकृती सयु हण अस यान े
मंिदराच ेदनंैिदन काय मात उपरो  तावात नमदु के या माण ेबदल कर यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-मंिदर िवभाग/मािहती तं ान िवभाग/लेखाशाखा/जनसंपक िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४३ म.ेज मीन आटस ि टस ा.िल.मुंबई यांच ेपु तक छपाई कामा या सरु ा अनामत र कमेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम न.ं१७ ठ म  य े
" ी साईबाबांचे जीवन  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार –

सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील" माण ेतरतुद आह.े  
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय–मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०९.१०.२०१६ रोजीच ेसभेतील 

िनणय .६८९. 
   तावीत साठा सपंत आलेली सं  थान कािशत काशन े पनुमु णकामी उपरो  त तलुना  मक 

त   यातील गडद व अधो रेखीत केलेल े िनम ्न  तम दर ि वकारणते येऊन, मागील छपाई दरांची तुलना करणते 
येऊन,  यानसुार संबंिधतांना कायादशे दे  यात यावा, तसेच  या छपाईकामी समान िन  नतम दर ा  त झाललेे 
आहते,  यासाठी समान िवभागून कायादशे दे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.  

ा  तवीकः- ी साईबाबा सं  थान, काशन ेिवभागामाफत सन-२०१६-१७ या आिथक वषात, साठा 
संपु  टात आलेली ३७ कारची पु  तके व फोटो छपाई कामाक रता िद.०५.०७.२०१६ ते १५.०७.२०१६ या 
कालावधीत ई-िनिवदा मागिवणते आलेली होती.  याम  य े १४ िनिवदाधारकांनी भाग घेतलेला होता.  यातील 
म.ेज  मीन आटस ्ि  टस ा.िल.,मुंबई यांनी सदरील िनिवदतेील अ.नं.३३ चे ी साई स  च रत पोथी (िडल  स) 
मराठी , आवृ  ती .१, या पु  तकासाठी  यनुतम दर .१००.७२ भरलेला होता.  यानसुार यांना सदंभ य ४ च े
प ान े कायादशे दे  यात आलेला होता. याकामी ेसधारकाकडून सरु ा अनामत र  कम  हणनू र  कम 

.१,००,०००/- सं  थान खाती जमा करणते आलेली आह.े  
  तथािप  यांनी पु  तक छपाई क न परुवठा न केलेन ेसं  थानमाफत पु  हा ई-िनिवदा मागवनू म.ेि  ट  लस 

ा.िल.मुंबई याचंेकडून ित नग .१५८/- माण ेछपाई क न घणेेत आलेली आह.े (छपाई सं  या-१०,००० 
ती) . 

   यानतंर सेधारक म.ेज  मीन आटस ् ि  टस ा.िल.,मुबंई यांनी िद.१७.०६.२०१७ रोजीच ेप ाम  य े
खालील माण ेमजकूर नमदू केलेला आह.े तथािप  यांनी पाठिवलेले प  सबंंिधत न  तीस जोड  याचे िदसनू येत 
नाही. 

  On e-tendering we had submitted EMD of Rs.1,00,000/- vide DD No.988651 
dtd.13.07.2016 in your fovour. Inspite of our request you have not refunded the EMD 
amount . 

  We have received tender notice through mail on 27th June 2016 and after as per 
your schedule of works we did your costing and visited to Mr.Pravin Shinde on 12 july 
2016 at Shirdi office. Accordingly we had submitted our price in “Item rate BOQ” of 
online tender site. We had qualified for 33rd item of the schedule of works. We had quoted 
our rate as per the work description and printing specifications mentioned in schedule of 
works as per the mail dated 27th June 2016. 

  Job specification mentioned in schedule of works and Rate BOQ of online tender 
form are varied. In the presumption of the accurncy of data in the schedule of works , we 
had submitted our rate in BOQ. When we received your PO -3458, dtd.3/10/2016 we came 
to know the differences in printing specification. Below insert will give you the clear 
picture. 

 
As Per schedule of work As Per BOQ (price schedule) 



 
84 

 

(04} 06.06.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

Sr.
No. 

Description: Shri Sai Sat Charitra- 
Pothi (Delux) Marathi   

Qty. Sr.
No. 

Description: Shri Sai Sat Charitra- 
Pothi (Delux) Marathi   

Qty. 

33 Edition no.1 2500 33 Edition no.1 2500 
 Cover size: 14.5 cm x 22.5 cm   Cover Size: 21.5 cm x 31 cm  
 Printing page Size: 14 cm x 21.5 cm   Printing page size: 21 cm x 30 cm   
 Printing (black) : 70 GSM Maplitho  

paper  
  Printing (4 colors) 75 GSM natural 

shade buff paper  
 

 Photos on inner cover. 100 GSM 
maplitho paper  

  Photos on inner cover. 130 GSM 
Maplitho paper  

 

  
The variations in Schedule of works and BOQ are not informed us earlier. Due to 

the variations in job specifications, we could not take up the printing job. Same we had 
dicussed with Mr.Pravin Shinde almost Six  

times through phone, Hence we request you to cancel the PO and refund the EMD 
amount at the earliest. 

  ऑ  टोबर-२०१८ म  य े ेसधारक यांनी त  कालीन काशने िवभाग मखु यांना उपरो  त नमदू केलेले 
तेच प  व संबंिधत कागदप  े मले केललेी आहते.  यानंतर जा.नं.एसएसएस/वशी- काशन/े४२१५/२०१८, 
२४/११/२०१८ चे प ा  वय ेसबंंिधतांकडून खलुासा मागिवणते आला होता.  यावर  यानंी िद.४/१२/२०१८  या 
प ा  वये पु  तक छपाई कामाची सरू ा अनामत र  कम िमळाली नसलेबाबत कळिवले असनू  यात खालील माण े
मजकूर नमदू केलेला आह.े  

  With reference to your letter dated 24.11.2018 which we received on 30.11.2018, 
we would like to give explanation as under for the subject matter. 

  We are working for Shirdi Sansthan for past many years in a small way but with 
entire satisfaction of Shirdi Sansthan. In our business we ensure that some part of our work 
is devoted for some spiritual work and accordingly we work for few organizations on a 
very minimal or no profit no loss basis. Shirdi Sansthan is one of the organization where 
we treat the work as a spiritual and devotional way of doing printing work. We always 
give minimal rates for the printing work for Sansthan and whatever work is allotted , 
execute it with utmost care. 

  In 2016 we had given our rates for the E-tender for about 37 item’s wherein 33rd 
items description was changed which has not brought to our notice by an email or any 
corrigendum. When we got purchase order for only one item and that is for 33rd item only, 
we realized that the specification of the book size is exactly double and inside pages to be 
printed in 4 color than 1 color mentioned in tender. Therefore the cost of the book was 
increasing to more than double which we tried to explain the concern persons. If nominal 
cost  escalation would have been there , without asking for price increase we would have 
executed the job. Since cost difference was too much, we were compelled to refuse that 
order.  

  We had made many attempts to explain the situation to the concern people but did 
not get any reply. We also requested to return our EMD of Rs.1,00,000/- lying with you 
towards the same tender as there was no any requisition to our favour.  

 We once againg request you to kindly check the specifications of Schedule of work and 
BOQ and PO which are not matching. After checking the facts we hope, you will return 
our EMD lying at your end. 

िवभागाचा अिभ ायः- काशने िवभागाकडे  उपल  ध असले  या कागदप ाचंी पडताळणी केली 
असता, काशने िवभागा  या त  कालीन कमचा-याकडून ई-िनिवदा िस  द करतांना सदरह पु  तकाच ेShedule 
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of Works म  य ेएक तपिशल तर BOQ म  य े  याच पु  तकाचा दसुरा तपिशल अशी  चकू झाली अस  याची 
बाब िनदशनास येत.े  

  तसेच ेसधारक यांनीही ई-िनिवदा भरणपेवू  Shedule of Works व BOQ म  य े नमदू केलेला 
तपिशल वेगवेगळा अस  याचे सं  थानचे िनदशनास आणनू देण े गरजेच े होते. तथािप ेसधारक यांनी BOQ 
मधील न पाहता फ  त Shedule of Works मधील तपिशल पाहनच ई-िनिवदतेील दर भरलेले आहते असे 
िदसते. मा  इतर ेसधारक यांनी BOQ मधील तपिशल पाहन यो  य दर िदललेे आहते.  यामळेु मे.ज  मीन आटस 
ि  टस ् ा.िल.मुंबई यांनी िदलेले दर चकु चे होते. याम  य ेसं  थान व ेसधारक या दो  ही बाजूंकडून चकुा झालेच े
िनदशनास येत.े  

 तावः-  सबब उपरो  त व  तूि थती िवचारात घतेा, ेसधारक म.ेजि मन आटस ि ं  टस , नवी मुंबई 
यांची याकामी सं  थानकडे जमा असलेली सरु ा अनामत र  कम .१,००,०००/-(अ री एक लाख मा )  यांचे 
मागणी माण ेपरत दयावी िकंवा कस े? याबाबत िनणयाथ सादर. 

 
िनणय .२१५ यावर सिव तर चचा होऊन, ेसधारक म.ेजि मन आटस ि ं  टस , नवी मुंबई यांची सं  थानकडे जमा असलेली 

सरु ा अनामत र  कम .१,००,०००/-मा  यांना आदा करणसे मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- काशने िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४४ सन २०२० ची ी साई दनंैिदनी व िविवध कार या िदनदिशका सं थानमाफत कािशत करणकेामी व 

साईभ ांना िव साठी उपल ध क न दणेसेाठी येणा या छपाई खचास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव-  अिधिनयम तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम न.ं१७ ठ म  य े

खालील माण ेतरतुद आह.े  
" ी साईबाबांच े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 सभेतील िनणय- 

१) मा.  यव  थापन सिमती िद.०२.०५.२०१८ चे सभेतील िनणय .३१५.  
   तावात नमदू के  या माण े सन-२०१९ ची ी साई दनैंिदनी/िदनदिशका व िडल  स साईबाबा 

िदनदिशका कािशत क न भ  तांना उपल  ध क न दणेसेाठी यणेा-या अदंाजे .४,६१,५०,०००/- मा  या 
छपाई खचास मा  यता दे  यात आली. 

  तसेच यावेळी अशाही सचूना कर  यात आ  या क , कालिनणय िदनदिशके माण ेसं  थान  याही तीन 
आकाराम  य े(ऑिफस, घरगतूी व कार साईज) िदनदिशका छपाई कर  यात या  यात. 

ा  तिवकः- ी साईबाबां  या िशकवणकू चा चार सार कर  या  या उ शेाने दरवष  ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  चे वतीने ी साई दैनिंदनी तसचे िविवध कार  या ी साईबाबा िदनदिशका 
छपाई क न साईभ  तांना िव साठी उपल  ध क न िद  या जातात.  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२.०५.२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय .३१५ नसुार सन-२०१९ साठी 
ी साई दनंैिदनी व िविवध कार  या िदनदिशकाचंी छपाई िन  न  तम दरधारकांकडून क न घे  यात आली होती 

 याची व आजअखरे िश  लक साठयाची मािहती खालील माण ेआह.े 
 

अ.
नं. 

तपिशल आदशेीत 
सं  या 

सन-२०१९ चे 
ई-िनिवदतेील 
मंजरू दर 
. प.ै 

िव  
दर 
. प.ै 

िश  लक साठा  

  १ २ ३ ५ 
०१ ी साई दनंैिदनी िडल  स -२०१९ 

साईज-(७.५०"x९.७५") 
२३०००० ८५.४० ९०/- ९,७०० 

०२ ी साई दनंैिदनी २०१९ 
पॉकेट साईज (३"x ४.५०") 

१,००,००० ११.८० १५/- ०० 

०३ ी साई िदनदिशका २०१९, ०१ पानी मोठे  ३००००० १४.९६ १५/- ०० 



 
86 

 

(04} 06.06.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

साईज-(१९"x२९") 
०४ ी साईबाबा िडल  स वॉल कॅलडस-२०१९ (८ 

पेजेस)  
साईज- २२.००"x३५.००" 

१५००० २०७/- २१०/- ०० 
 

०५ ी साईबाबा मेटपेट वॉल कॅलडस-२०१९ (७ 
पेजेस)   साईज- १९.२५" x २७" 

१०००० २२३/- २२५/- ०० 

०६ ी साईबाबा ीडी वॉल कॅलडस-२०१९ 
(िसंगल पेज)   साईज- १९.००"x२७.००" 

२००० २३५/- २४०/- ०० 

०७ ी साईबाबा ीडी डे  क कॅलडस -२०१९ (७ 
पेजेस)   साईज- ९.७५"x०७.००" 

१५००० ११९/- १२०/- ०० 

०८ ी साईबाबा ीडी डे  क कॅलडस -२०१९ (१४ 
पेजेसवर छपाई)  साईज- ६.५०" x ९.५०" 

१०००० ५०.४० ५५/- ०० 

०९ ी साईबाबा वॉल कॅलडस-२०१९ (ऑफ स)  
साईज -१९.५०" x २८.००"  

१०००० २४.६६ ३०/- ०० 

१० ी साईबाबा वॉल कॅलडस-२०१९ (घरगतुी)  
साईज- ११.००" x १६.८०"  

१०००० १०.२० १५/- ०० 

११ ी साईबाबा कार कॅलडस -२०१९ 
साईज-३.८०" x ५.५०" 

२०००० ५/- ५/- ०० 

 
उपरो  त त   यात नमदू केले  या सन-२०१९  या साई दनैंिदनी व िविवध कार  या िदनदिशका 

छपाईकामी .३,३८,५२,६००/- मा चा  य  खच झालेला आह.े 
िवभागाचा अिभ ायः- ी साई दनंैिदनी व िविवध कार  या िदनदिशका सन २०२० ा माहे स  टबर-

ऑ  ट बर मिह  यात (िवजयादशमी पवू ) छपाई होऊन िव साठी उपल  ध होणेसाठी आतापासनूच कायवाही 
सु  करावी लागेल. 

  सन-२०१९  या साई दनंैिदनी व िविवध कार  या िदनदिशका खरेदी कामी साईभ  ताचंा चांगला 
ितसाद िवचारात घतेा, सन २०२० करीता  तािवत छपाई सं या खालील माण ेिनि त करावी अस ेन  मत 

आह.े तसचे खालील त   यात मागील वषा  या दराम  य े१० % वाढ धर  यात आलेली आह.े अदंाजे छपाई दरान े
अपे ीत खचाचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

 
अ.ंनं. तपिशल  (सन २०१९)   तािवत छपाई 

सं  या  
अदंाजे छपाई  
दर 

अदंािजत र  कम  

०१ ी साई दनंैिदनी िडल  स -२०२० 
साईज-(७.५०"x९.७५") 

२,२५,००० १००/- २,२५,००,०००/- 

०२ ी साई दनंैिदनी २०२० 
पॉकेट साईज (३"x ४.५०") 

१,००,००० १८/- १८,००,०००/- 
 

०३ ी साई िदनदिशका २०२०, ०१ पानी मोठे  
साईज-(१९"x२९") 

३,२५,००० २५/- ८१,२५,०००/- 

०४ ी साईबाबा िडल  स वॉल कॅलडस-२०२० (८ 
पेजेस)  
साईज- २२.००"x३५.००" 

२०,००० २५०/- ५०,००,०००/- 

०५ ी साईबाबा मेटपटे वॉल कॅलडस-२०२० (७ 
पेजेस)  
साईज- १९.२५" x २७" 

१५,००० २७५/- ४१,२५,०००/- 

०६ ी साईबाबा ीडी वॉल कॅलडस-२०२० (िसंगल 
पेज)  
साईज- १९.००"x२७.००" 

३,००० ३००/- ९,००,०००/- 
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०७ ी साईबाबा ीडी डे  क कॅलडस -२०२० (७ 
पेजेस)  
साईज- ९.७५"x०७.००" 

१५,००० १५०/- २२,५०,०००/- 

०८ ी साईबाबा ीडी डे  क कॅलडस -२०२० (१४ 
पेजेसवर छपाई)  साईज- ६.५०" x ९.५०" 

१५,००० ६५/- ९,७५,०००/- 

०९ 
 

ी साईबाबा वॉल कॅलडस-२०२० (ऑफ स)  
साईज -१९.५०" x २८.००"  

१५,००० ४०/- ६,००,०००/- 

१० 
 

ी साईबाबा वॉल कॅलडस-२०१९ (घरगतुी)  
साईज- ११.००" x १६.८०"  

१५,००० २०/- ३,००,०००/- 

११ 
 

ी साईबाबा कार कॅलडस -२०१९ 
साईज-३.८०" x ५.५०" 

२५,००० १०/- २,५०,०००/- 

   एकूण पये. ४,६८,२५,०००/- 
                                                                               (अ री . चार कोटी अडोस  ट लाख पचंवीस हजार मा .) 
   उपरो  त त   यात नमूद केलेली अदंाजीत र  कम ही सन-२०१९-२० चे अदंाजप कात पु  तके/फोटो/ 

ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका छपाईसाठी असले  या .१० कोटी अदंाजप क य तरतूदीतून खच करता यईेल.  
  सबब  तािवत दनंैिदनी / िदनदिशकांची २०२० छपाईकामी खालील बाब वर िनणय होण े गरजेच े

आह.े  
१) छपाईकामी येणा-या अदंाजे .४,६८,२५,०००/- मा  या खचाबाबत... 
२) जनसंपक कायालय  दारा वृ प ात जािहरात िस  दी करणकेामी येणा-या यो  य  या खचाबाबत.. 
३) आय.टी िवभागामाफत सं  थान सकेंत  थळावर िस  दी करणबेाबत... 
४) िवहीत प  दतीन ेई-िनिवदा व  यापढुील या राबिवणबेाबत.. 
५)  तािवत केले  या ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका नगांचा िश  लक साठा सपंत आलेस आणखी २५ 
ट  के जादा छपाई क न घणे ेव  याकामी येणा-या खचाबाबत.. 

 तावः- तरी िवभागा  या अिभ ायाम  य ेनमदू केले माण ेसन-२०२० चे ी साई दैनिंदनी व िविवध 
कार  या िदनदिशकाच े  तावीत छपाई सं  यसे व इतर बाब वर िनणय होणसेाठी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन 

सिमतीचे सभेपढु ेमा  यतेसाठी सादर. 
िनणय .२१६ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२० ची ी साई दनंैिदनी व िविवध कार या िदनदिशका सं थानमाफत 

कािशत करणकेामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदंाज े र कम            
. ४,६८,२५,०००/- मा चे खचास तसेच  तािवत केले  या ी साई दैनंिदनी व िदनदिशका नगांचा िश  लक 

साठा संपत आ यास २५ ट  के जादा छपाई मंजरु दरात क न घे यास व याकामी येणा या अपे ीत खचास 
मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- काशने िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४५ णालय ेव ी साईबाबा भ िनवास थान येथे आर.ओ. लॅ टच ेनवीन लंिबग कने शन करीता लंबीग सािह य 

खरेदी करणबेाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- 

अ.नं. 
कलम/
तरतुद  

कलम/तरतुदीचे 
शीषक 

पोटकलम/
उपकलम  

तरतूद 

०१ १७ 
सिमतीची कत  य े
व अिधकार  

१ 

रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन 
राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने 
 यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व 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 व सुिवधा उपल  ध क न 

दणेे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ 
चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी िवश ्व  त  यव  थचेे उ  प  न 
कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील.  
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०२ १७ 
सिमतीची कत  य े
व अिधकार  

२ (झ) 
सवसाधारणपण,े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितचे कामकाज यांचे यो  य 

कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या योजनांसाठी आवश ्यक 
असतील अशा सव गो  टी करील.  

०३ १७ 
सिमतीची कत  य े
व अिधकार  

६ 
या अिधिनयमा  या तरतुदीस अधीन राहन, सिमतीला या अिधिनयामाखालील 
आपली कत  य े व कामे पार पाड  यासाठी आव  यक ते सव अिधकार 
असतील.    

 
मा.अ  य  महोदय यांनी िद.०५.०३.२०१९ रोजी दरु  वनी  दारे ीसाईबाबा हॉि पटल, ीसाईनाथ 

 णालय व ीसाईबाबा भ  तिनवास (५०० म) येथ ेआव  यक  या िठकाणी तातडीने आर.ओ.  लॅ  ट व वॉटर 
कुलर बसिवणबेाबत सचुना केले  या  आहते.  यानसुार आर.ओ.  लॅ  ट व वॉटर कुलर बसवनु िठ क-िठकाणी 
कने  शन काढावे लागतील. आर.ओ.  लॅ  टमधनु िनघाणारे वे  टेज पाणी हौदात सोडण ेतसचे पा  याचे टाक पासनु 
ते आर.ओ.  लॅ  ट पयत इनलेट व आऊटलेट पाईपलाईन अशा  व पाची  लंिबंग काम ेकरावी लागणार आहते. 
यानुसार खालील िठकाणी आव यक आर.ओ. लँटच ेकने शन व लंब ग करावे लागणार आह-े 

अ.  िठकाण तपशील 
०१ ीसाईनाथ णालय  अ) ०२ िब ड ग २१० पॉईटं उ र व दि ण बाजू इमारत येथे आर.ओ. पॉईटं.    

ब) सव ०४ ओ.टी.चे िठकाणी तसेच ेनेज पाईपलाईन हौदापयत. 
०२ ीसाईबाबा हॉ पीटल अ) सव ०६ ओ.टी., मेन जनरल वॉड, लड बँके या पाठीमाग े कॅथलॅब, एस.पी.आर, 

िड स, मिेडसीन वॉड, ओपीडी, अिधसिेवका येथ ेआर.ओ. पॉईटँ. 
ब) तसेच आर.ओ. मधनु िनघालेले वे टेज पाणी हौदापयत पाईपलाईन टाकण.े 

०३ ीसाईबाबा 
भ िनवास 

अ) सव मा यावरील एकूण ३२ नग व प रसर ०४ नग कुलस येथ ेआर. ओ. पॉईटं. 
ब) तसेच ०३ आर.ओ. मधनु िनघालेल ेवे टेज पाणी हौदापयत पाईपलाईन टाकण.े  

 
याकामी खालील तपिशलानसुार  लंिबगं सािह य खरेदी करावे लागेल.   

अ.नं. सािह य तपिशल साईज कंपनी मागणी प रमाण अदंाजे दर एकुण िकंमत 
01 UPVC पाईप SCH-80 2" िफनोले  स/आिशवाद 4800 फुट 67.00 3,21,600/- 
02 UPVC पाईप SCH-80  1½" िफनोले  स/आिशवाद 5500 फुट 49.00 2,69,500/- 
03 UPVC पाईप SCH-80 1" िफनोले  स/आिशवाद 4400 फुट 28.00 1,23,200/- 
04 UPVC पाईप SCH-80  ½" िफनोले  स/आिशवाद 2000 फुट 14.00 28,000/- 
05 UPVC ए  बो SCH-80  2" िफनोले  स/आिशवाद 150 नग 60.00 9,000/- 
06 UPVC ए  बो SCH-80 1½" िफनोले  स/आिशवाद 140 नग 35.00 4,900/- 
07 UPVC ए  बो SCH-80 1" िफनोले  स/आिशवाद 180 नग 20.00 3,600/- 
08 UPVC ए  बो SCH-80  ½" िफनोले  स/आिशवाद 400 नग 08.00 3,200/- 
09 UPVC ास ए  बो SCH-

80  
½" िफनोले  स/आिशवाद 70 नग 50.00 3,500/- 

10 UPVC टी SCH-80 2"x1½" िफनोले  स/आिशवाद 20 नग 70.00 1,400/- 
11 UPVC टी SCH-80 1½"x1" िफनोले  स/आिशवाद 40 नग 50.00 2,000/- 
12 UPVC टी SCH-80 1"x½" िफनोले  स/आिशवाद 80 नग 20.00 1,600/- 
13 UPVC रेडयसुर SCH-80  2"x1½" िफनोले  स/आिशवाद 10 नग 45.00 450/- 
14 UPVC रेडयसुर SCH-80 1½"x1" िफनोले  स/आिशवाद 20 नग 30.00 600/- 
15 UPVC रेडयसुर SCH-80  1"x½" िफनोले  स/आिशवाद 20 नग 15.00 300/- 
16 UPVC M.T.A ास 

SCH-80 
2" िफनोले  स/आिशवाद 10 नग 450.00 4,500/- 

17 UPVC M.T.A ास 
SCH-80  

1½" िफनोले  स/आिशवाद 10 नग 330.00 3,300/- 

18 UPVC M.T.A ास 1" िफनोले  स/आिशवाद 10 नग 150.00 1,500/- 
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SCH-80  
19 UPVC M.T.A ास 

SCH-80 
½" िफनोले  स/आिशवाद 20 नग 70.00 1,400/- 

20 UPVC F.T.A ास SCH-
80 

2" िफनोले  स/आिशवाद 10 नग 380.00 3,800/- 

21 UPVC F.T.A ास SCH-
80 

1½" िफनोले  स/आिशवाद 10 नग 220.00 2,200/- 

22 UPVC F.T.A ास SCH-
80 

1" िफनोले  स/आिशवाद 10 नग 150.00 1,500/- 

23 UPVC F.T.A ास SCH-
80  

½" िफनोले  स/आिशवाद 20 नग 60.00 1,200/- 

24 टेपलॉन टेप  ¾" िफनोले  स/आिशवाद 200 नग 20.00 4,000/- 
25 UPVC बॉल  हाल SCH-

80  
2" िफनोले  स/आिशवाद 40 नग 600.00 24,000/- 

26 UPVC बॉल  हाल SCH-
80 

1½" िफनोले  स/आिशवाद 30 नग 400.00 12,000/- 

27 UPVC बॉल  हाल SCH-
80  

1" िफनोले  स/आिशवाद 50 नग 250.00 12,500/- 

28 UPVC बॉल  हाल SCH-
80 

½" िफनोले  स/आिशवाद 75 नग 150.00 11,250/- 

29 UPVC टाक  नेपल SCH-
80  

1½" िफनोले  स/आिशवाद 30 नग 70.00 21,00/- 

30 UPVC सॉकेट SCH-80 2" िफनोले  स/आिशवाद 240 नग 40.00 9,600/- 
31 UPVC सॉकेट SCH-80  1½" िफनोले  स/आिशवाद 300 नग 25.00 7,500/- 
32 UPVC सॉकेट SCH-80  1" िफनोले  स/आिशवाद 220 नग 15.00 3,300/- 
33 UPVC सॉकेट SCH-80  ½" िफनोले  स/आिशवाद 150 नग 06.00 900/- 
34 UPVC सो  यशुन SCH-80  237ml 

पॅक 
िफनोले  स/आिशवाद 65 पॅक 200 13,000/- 

35 िस  टे  स टाक   
(  हाईट कलर, ी लेअर)  

2000 
िलटर 

िस  टे  स  14 नग 19000 2,66,000/- 

36 UPVC टी SCH-80 2"x1" िफनोले  स/आिशवाद 60 नग 80.00 4,800/- 
37 C.P िबग कॉक  ½"  लंबर /ज  वार 90 नग 800.00 72,000/- 
38 UPVC (ASTM)TEE P-

9 
2" िफनोले  स/आिशवाद 100 नग 101.00 10,100/- 

39 UPVC (ASTM)TEE  
P-36 

1" िफनोले  स/आिशवाद 25 नग 32.00 800/- 

एकुण र  कम पय-े 12,46,100/- 
तरी उपरो  तपिशला माण ेआव यक  लिंबंग सािह य ई-िनिवदा प  दतीन ेखरेदी िवभागामाफत खरेदी 

करणसे व याक रता येणा-या अदंाजे र  कम .१२,४६,१००/-(अ री र  कम पय ेबारा लाख सेहचेाळीस हजार 
शंभर मा ) चे खचास मा  यता िमळणेबाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .२१७ यावर सिव तर चचा होऊन, णालय े व ी साईबाबा भ िनवास थान येथे आर.ओ. लॅ टच े नवीन लंिबग 
कने शन करीता लंबीग सािह य खरेदी करणकेामी खरेदी िवभागामाफत िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या 
राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .१२,४६,१००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.४६ पाणी शु दीकरणासाठी माह े ऑग ट-२०१९ ते जुलै-२०२० या बारा मिह याच े कालावधीसाठी आव यक 
लीिचंग पावडर, फेरीक ॲलम व लोरीन गॅस िसलडर खरेदी करणेस व यासाठी अदंाज े .१७,२३,७५०/-च े

खचास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील  तरतूद:- 

अ.नं. 
कलम/ 
तरतुद . 

कलम/ 
तरतुदीचे शीषक 

पोटकलम/ 
उपकलम . 

तरतूद 

०१ १७ 
सिमतीची कत  य े
व अिधकार  

१ 

रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास 
अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व 
कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े मिंदराम  य े ढी व 

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 व सिुवधा उपल  ध क न देणे 
आिण या अिधिनयमा  वय े िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थेच े उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य े
असतील.  

०२ १७ 
सिमतीची कत  य े
व अिधकार  

२ (झ) 
सवसाधारणपण,े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितचे कामकाज 
याचं ेयो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या 

योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील.  

०३ १७ 
सिमतीची कत  य े
व अिधकार  

६ 
या अिधिनयमा  या तरतुदीस अधीन राहन, सिमतीला या 
अिधिनयामाखालील आपली कत  य े व कामे पार पाड  यासाठी 
आव  यक ते सव अिधकार असतील.    

 
 तावना:- सं  थानकरीता ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड , कनकुरी व िपंपळवाडी या 

संयु  त पाणी परुवठा  योजने  या मौजे कनकुरी ह ीतील पाणी साठवण तलावातुन पाणी परुवठा करणते येत आह.े 
या िठकाणी पाणी साठिवणसेाठी चार साठवण तलावांची िनिमती करण े आललेी असनू, सदरह चार साठवण 
तलावांची एकुण पाणी साठवण मता ३११ एम.एल.(द.ल.िलटर) इतक  आह.े सदर साठवण तलावात 
जलसंपदा (इ रगेशन) िवभागाकडुन गोदावरी/दारणा नदी, गोदावरी उजवा तट कालवा या  दारे शासन मजंरुीनसुार 
पाणी पुरवठा आवतन दे  यात यते आह.े याबाबत नािशक पाटबधंारे िवभाग, नािशक यांचेकडुन ५३.३२०५ 
एम.सी.एफ.टी वािषक पाणी साठा मंजरु आह.े 

  सं  थानचे मौजे कनकुरी, ता.राहाता येथे साठवण तलावालगत जलशु  दीकरण क  असनू, साठवण 
तलावातील पाणी शु  द करणसेाठी  लीिचगं पावडर (िव म ॅ  ड, ािसम मेक, डी.सी.एच. (डी.एस.सी.एल.), 
आय.एस.आय माक, ३४%  लोरीन उपल  ध), फेरीक अलॅम (१६% अलॅोिमना फेरीक उपल  ध) व  लोरीन गॅस 
िसलडर यांची दैनिदन आव  यकता भासते.  

  मागील वष  साठवण तलावातील पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक  लीिचगं पावडर, फेरीक अलॅम व 
 लोरीन गॅस िसलडर इ. सािह  य ई-िनिवदा मागवनू खरेदी िवभागामाफत खरेदी करणसे व  यासाठी येणारे अदंाजे 
.१६,२२,५००/- मा चे खचास मा  यता िमळणसेाठी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ 

रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आलेला होता.  
  यावर मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०२/०५/२०१८, िनणय ं .३१७  खालील माण ेपा रत करणते 

आलेला होता.  
"...यावर सिव  तर चचा होऊन,  ताव मा  य कर  यात आला ."      
याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .४९०-३ अ  वय े

म.ेिशवम एटंर ायजेस, उ  मानाबाद  यांना जा.नं.एसएसएस/वशी-खरेदी/२२७०/२०१८, िद.०७/०८/२०१८ 
अ  वये  लोरीन गॅस िसलडर (१०० िकलोच े ४५ नग ) .४,०००/- ती िसलडर (जी.एस.टी. सह ) एक वष 
कालावधीसाठी परुवठा करणकेामी आदशे दे  यात आला. तर मे.अलमायटी केिमक  स, ना िशक यांना 
जा.न.ंएसएसएस/वशी-खरेदी/२२७१/२०१८, िद.०७/०८/२०१८ अ  वये ि लिचगं पावडर .२७,४४०/- ती टन 
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(जी.एस.टी. सह) या दरान े३५ म.ेटन व फेरीक अलॅम .६,९९९/- ती टन (जी.एस.टी. सह) या दरान े५५ म.ेटन 
करीता सदरह परुवठाधारकांना एक वष कालावधीसाठी परुवठा आदेश दणेते आलेला आह.े सदरह कालावधी 
माह ेजलैु २०१९ अखेर असनु  यानंतर पढुील कालावधीसाठी न  यान ेखरेदी ि या राबवावी लागणार आह.े  

  कनकुरी साठवण तलाव येथे पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक  लीिचंग पावडर, फेरीक अलॅम व 
 लोरीन गॅस िसलडर इ. मटे रयलचा माह े ऑग  ट -२०१८ ते   माच २०१९ या कालावधीत झालेला खच 

तपिशल खालील माण ेआह.े   

अ.नं. तपिशल 

माह े जलैु २०१८ 
अखेर 
िवभागाकडील 
िश  लक   

मागणी कर  यात 
आलेले मटे रयल  

माह ेमाच २०१९ 
अखेर खच  

िवभागाकडील 
िश  लक माच 
२०१९ अखेर   

मागणी येण े
बाक  

०१  लीिचगं पावडर ०.५७५ म.ेटन २१.५०० म.ेटन १८.६२५ म.ेटन ३.४५०० म.ेटन १३.५०० म.ेटन 
०२ फेरीक अलॅम ३.०६० म.ेटन ३७.९९० म.ेटन ३०.७६० म.ेटन १०.२९० म.ेटन १७.०१० म.ेटन 

०३ 
 लोरीन गॅस िसलडर 

(  यके  १०० िकलो 
वजन) 

०२ िसलडर  ३० िसलडर २६ िसलडर ०६ िसलडर १५ िसलडर 

  
माह ेएि ल ते जलैु या कालावधीत जलसंपदा (पाटबंधारे) िवभागाकडुन पुरिव  यात येणारे पाणी ह ेजादा 

माणात दिुषत, गाळ िम ीत व पा  याला वास येत असलेन े या कालावधीत पाणी शु  दीकरणांसाठी जादा 
माणात मटे रयलचा वापर करावा लागतो.  

 ताव:- माह ेऑग  ट -२०१९ ते जुलै-२०२० या पढुील १२ (बारा) मिह  यांचे कालावधीसाठी पाणी 
शु  दीकरणांसाठी आव  यक  लीिचंग पावडर, फेरीक अलॅम व  लोरीन गॅस िसलडर इ. मटे रयलचा तपिशल 
खालील माण ेआह.े  

अ.नं. खरेदी करावया  या सािह  याचा तपिशल आव  यकता अदंाजे दर एकुण र  कम 

०१ 
 लीिचगं पावडर 

(िव म ॅ  ड, ािसम मेक, डी.सी.एच. (डी.एस.सी.एल.), 
आय.एस.आय माक, ३४%  लोरीन उपल  ध) 

३५ म.ेटन 
.२८,९००/- ती म.ेटन 

(सवसमावेशक दर) 
१०,११,५००.०० 

०२ 
फेरीक अलॅम 
(१६% अलॅोिमना फेरीक उपल  ध) 

५५ म.ेटन 
.८,०००/- ती मे.टन 

(सवसमावेशक दर) 
४,४०,०००.०० 

०३ 
 लोरीन गॅस िसलडर  

(  यके  १०० िकलो वजन) 
४५ िसलडर 

.६,०५० ती िसलडर 
(सवसमावेशक दर)  

२,७२,२५०.०० 

एकुण र  कम:- १७,२३,७५०.०० 
 

िवभागाचा अिभ ाय:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ नसुार वरील 
नमदु तरतुदीस अनसु न मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेवनू खरेदी िवभागामाफत माह ेऑग  ट -२०१९ ते 
जुल-ै२०२० या पढुील १२ (बारा) मिह  यांच ेकालावधीसाठी पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक  लीिचगं पावडर, 
फेरीक अलॅम व  लोरीन गॅस िसलडर खरेदी करणसेाठी ई-िनिवदा ि या राबवनू मटे रयल खरेदी करता येईल 
अस ेन   मत आह.े  

  वरील नमदु केलेनसुार पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक मटे रयल खरेदी करणसेाठी अदंाजे . 
१७,२३,७५०/- मा  खच अपेि त आह.े तरी सदरच े सािह  य ई-िनिवदा मागवनू खरेदी िवभागामाफत खरेदी 
करणसे व  यासाठी येणारे अदंाजे . १७,२३,७५०/- मा चे खचास मा  यता िमळणसेाठी  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िनणयाथ सादर. 

िनणय .२१८ यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी शु दीकरणासाठी माह े ऑग ट-२०१९ ते जुलै-२०२० या बारा मिह याच े
कालावधीसाठी आव यक  लीिचंग पावडर, फेरीक ॲलम व लोरीन गॅस िसलडर खरेदी करणकेामी खरेदी 
िवभागामाफत िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदंाज े र कम                  
.१७,२३,७५०/- मा चे खचास मा  यता दे यात आली. 

(कायवाही-पाणी परुवठा िवभाग) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४७ डो हाळे गावाकरीता सं थानमाफत पाणी परुवठा करणेच ेमागणी बाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:-  

अ.नं. 
कलम/ 
तरतुद . 

कलम/ 
तरतुदीचे शीषक 

पोटकलम/ 
उपकलम . 

तरतूद 

०१ १७ 
सिमतीची  कत  य े
व अिधकार  

२ (ण) 
मानवजातीच े क  याण करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य े
सहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल 

 
 तावना:- ीसाईबाबा सं  थान िव त यव थचेी पाणी परुवठा योजना २५ वष पवु ची आह.े  या 

वेळेस सं  थानचा िव  तार मयािदत अस  यान े पाणी परुवठा सरुळीत होत अस.े स  या सं  थानचे साईआ म, 
साईधमशाळा, ी साईबाबा  णालय े तसचे शै िणक संकुल या िवभागांचा झालेला िव  तार व िदवसिदवस 
साईभ  ताचंी वाढती सं  या यामळेु आप  याकडे उपल  ध असले  या िफ  टर  लॅटंची मता कमी झाललेी असनु 
२४ तास पंप चालवनु देखील परेुसा पाणी परुवठा होत नाही.  

स ि थतीत सं  थानचा दनंैिदन पाणी वापर हा अदंाजे सरासरी ३५ ते ४० लाख िलटर इतका झालेला 
आह.े गद चे कालावधीत याम  य ेसरासरी अदंाज े४० लाख ते ४५ लाख िलटर पयत वाढ होत आह.े सं  थानच े
उपल  ध चार साठवण तलावांची पाणी साठवण मता ३११ द.ल.िलटर असनू यातील पाणी साठा हा अदंाजे ४५ 
ते ५० िदवस परुतो.  

 ताव:- गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती राहाता, जा. ं .विश/टंचाई/४३०/२०१९, 
िद.१३/०५/२०१९ रोजीचे व िद.१०/०५/२०१९ रोजीचे सरपचं व ामसेवक ामपंचायत डो-हाळे यांचे प  
सं  थान कायालयास ा  त झालेले आह.े सदरह प ात नमदु केलेनसुार पंचायत सिमती राहाता अिधन  त मौजे डो-
हाळे येथ ेकनकुरी िशवारात ामपचंायत डो-हाळे यांची पाणी परुवठा योजनेची िवहीर आह.े सदर िवहीर सं  थानच े
साठवण तलावाजवळ असनू, सं  थानमाफत सदर साठवण तलावास कागदी अ  तरीकरण कर  यात आ  यामळेु 

ामपंचायत  या िवहीरीस मागील दोन वषापासनू पा  याचा पाझर होत नाही.  यामळेु गावात चंड पाणी टंचाई 
िनमाण झालेली आह.े स  या  या पाणी टंचाई काळात ामपंचायत कडील िवहीरीस सं  थान साठवण तलावातुन 

तीिदन ५०००० िलटर पाणी िमळा  यास गावाची पाणी टंचाई दरु हो  यास मदत होणार याह.े याबाबत 
मा.मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांचेशी िद.१०/०५/२०१९ रोजी ि हिडओ कॉ  फर  स  दारे सवंाद झालेला 
असनू ामपचंायत कडील २०० फुट अतंरावरील िवहीरीस सं  थानच ेसाठवण तलावातुन तीिदन ५०००० िलटर 
पाणी दणेबेाबत कायवाही करावी असे नमदु कर  यात आललेे आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय:- सं  थानकरीता पाटबधंारे (जलसंपदा) िवभागाकडुन माह ेफे वुारी २०१९ म  य े
गोदावरी उजवा तट कालवा या  दारे पाणी रोटेशन (आवतन) दे  यात आलेले होते. जलसंपदा िवभागाकडुन सदरह 
पाणी पढुील दोन मिहन े परेुल असे पा  याचे िनयोजन करणबेाबत सिुचत करणते आलेन े यावर उपाय-योजना 
 हणनू सं  थान इमारती मधील बहतांशी पाणी कने  शन बंद कर  यात येवनू फ  त आव  यक  या िठकाणचे पाणी 

कने  शन सु  ठेवणते आले. तसेच सं थानचे कमचारी िनवास थान येथ े िदवसाआड १/२ तास पाणी सोड यात 
येत आह.े सं  थानकडुन पाणी परुिव  यात येणा-या कमचारी हौिसगं सोसायटी, िशड  पोिलस  टेशन, शासिकय 
िव ामगहृ िशड , ामपंचायत कनकुरी व ामपचंायत िपंपळवाडी यांना कर  यात येणारा पाणी परुवठा पणुपण ेबंद 
कर  यात आलेला आह.े सं  थानकरीता पाणी टंचाई जाणव ूनय े यासाठी िशड  नगरपंचायत, िशड  यांचेकडील 
पाणी योजनेतनू सं  थानकरीता दररोज अदंाजे ५ लाख िलटर पाणी उपल  ध होणसेाठी मागणी कर  यात आलेली 
होती. परंतू  यांचेकडुन दररोज अदंाजे दीड लाख िलटर पाणी सं  थानच ेसाईआ म भ  तिनवास इमारतीकरीता 
उपल  ध क न दे  यात आले.  

माह े फे वुारी २०१९ नतंर पाटबंधारे (जलसंपदा) िवभागाकडुन िद.१८/०५/२०१९ रोजी सं  थान 
साठवण तलावात पाणी सोड  यात आलेले आह.े पाटबंधारे (जलसंपदा) िवभागाकडुन दोन मिह  यातुन रोटेशन 
(आवतन) उपल  ध होत आह.े 

जलसंपदा िवभागाकडील आवतन कालावधी िवचारात घेता, सं  थानकडील उपल  ध पाणी साठा हा 
सं  थानकरीता अपरुा पडत असनू िशड  येथ े येणा-या साईभ  तांना पा  याची टंचाई भास ु नये यासाठी िशड  
नगरपंचायत िशड  यांचेकडुन पाणी उपल  ध क न  याव ेलागत आह.े ामपंचायत डो-हाळे यांचेकडुन तीिदन 
५०००० िलटर पाणी उपल  ध क न दणेेबाबत मागणी करणते आलेली असनू  यांचे माण े इतर गावांकडुनही 
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पा  याची मागणी हो  याची श  यता नाकारता येत नाही. ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड , िशड  
नगरपंचायत व कोपरगांव नगरपािलका यांच ेसयंु  पाणी परुवठा योजना कायाि वत होणसेाठी बराच कालावधी 
लागणार आह.े  

   तुत करणी ी डांग,े डो-हाळे ाम  थ यांनी सम  हजर होवनू २५००० िलटर पाणी आव  यक 
अस  याचे त डी सांिगतल.े यावर ामपंचायत डो-हाळे यांना गावात पाणी टंचाई िनमाण झा  यान ेस  या  या पाणी 
टंचाई काळात ामपंचायत कडील िवहीरीस सं  थान साठवण तलावातुन आव  यकतेनसुार तीिदन २५००० 
िलटर पाणी मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांच ेमा  यतेन ेउपल  ध क न दे  यात आलेले असनू यास काय  तर 
मा  यता िमळणसे िवनतंी. 

 
 
िनणय .२१९ यावर सिव तर चचा होऊन, ामपंचायत डो-हाळे यांना गावात पाणी टंचाई िनमाण झा  याने स  या  या पाणी 

टंचाई काळात ामपचंायत कडील िवहीरीस सं  थान साठवण तलावातुन आव  यकतेनसुार ती िदन २५००० 
िलटर पाणी मु  य कायकारी अिधकारी यांचे मा  यतेने उपल  ध क न दे  यात आलेले असून यास काय  तर 
मा  यता दे यात आली. 

(कायवाही-पाणी परुवठा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४८ म.े रलाय स िजओ इ फोकॉम िल.यांचेकडून ा  झाले या िविवध तावांबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- कलम २१ (१) ग नुसार भ ानंा दवेते या दशनासाठी व मंिदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .: -नाही. 
ा तािवक: - म.े रलाय स िजओ इ फोकॉम िल., यांच े ितिनध नी िशड  येथ े येऊन त कालीन 

उपिज हािधकारी, मु यलेखािधकारी यांची सम  भेट घऊेन, यांचेमाफत ी साईबाबा सं थान यथेे िविवध 
सिुवधा सु  करणबेाबत इ छा दिशत केली होती. सदर या सिुवधा सु  करणकेामी िविवध ताव यांचमेाफत 
लेखाशाखा िवभाग व मािहती तं ान िवभागास ा  झालेल ेआहते.  

सदर तावांपैक  सं थान आवक .१९३२३ िद.२४.१२.२०१८ व आ. .५४ िद.०१.०४.२०१९ ह े
ताव लेखाशाखा िवभागामाफत तांि क व पाच ेिवषय अस यान ेइकडील िवभागाकडे वग करणते आलेल े

आहते.  
म.े रलाय स िजओ इ फोकॉम िल.,यांचेकडून ा  झाललेे तावांम य े ामु यान े पढुील बाब चा 

समावेश आढळून येतो.  
१. लाई हदशन:-उ च मते या इटंरनेट कने शन ारे यांच ेJio Giga TV, My Jio Apps व इतर Jio 
िडजीटल मा यमां ारे साईभ ांना च ेलाई ह दशन उपल ध क न देण.े  
२. Jio Money / Payments Bank :-सदर सिुवधे ारे जगभरातील कोणीही साईभ  ी साईबाबा 
सं थानमाफत उपल ध सिुवधा उदा. दशनपास, अ नदानासाठी देणगीइ. चा लाभ घेऊ शकेल.  
३. इटंरनेटसिुवधा:-सदर तावाम य ेम.े रलाय स िजओ इ फोकॉम िल., यांनी सं थानसाठी उ च मतेच े
इटंरनेट सिुवधा उपल ध क न दे याची तयारी दशिवलेली आह.े याकामी य  इटंरनेट वापरा माण े र कम 
सं थानला अदा करावी लागणार आह.े  
४. लाऊड टोरेज (Jio Cloud) :-सदर सिुवध े अतंगत सं थानचा सव डेटा उदा.CCTV फुटेज यांच े
लाऊडस हरवर टोअर कर याची यांनी तयारी दशिवलेली आह.े  

५. िजओिट ही:-सदर सिुवध ेअतंगत ी साईबाबा सं थानसाठी वतं  िट ही चॅनले सु  क न या ारे ी 
साईबाबांचे लाई ह दशन व इतर काय मांच ेथटे पेण यांच े ाहकांना उपल ध क न देण.े  
६. िजओिसनेमा (Jio Talks) :- सदर सिुवधे अतंगत वतं  चॅनले सु  क न या ारे िविवध धािमक 
िच पट रलाय स िजओ ाहकांसाठी उपल ध क न देण.े  
७. ऑडीओिजओ (Music) :-सदर सिुवधे अतंगत साई मंिदरात विन ेपीत करणते येणारे भ  िगते व 
इतर भाविगत ेिजओ ाहकांसाठी उपल ध क न देण.े  
८. िजओचॅट :-सदर सिुवधे अतंगत साईभ  तसचे सं थान शासनास Text, Audio, Video चॅट ग 
सिुवधा िजओचॅट ारो उपल ध क न देण ेतसेच िविवध उ सवांचे थटे पेण करण.े  



 
94 

 

(04} 06.06.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

९. Educational Magazine (Jio Magazine) :-सं थानमाफत कािशत करणते येत असले या 
साईिलला मािसकाचे यांच ेJio Magazine या चॅनले ारे िविवध भाषांम य े काशन करण.े  

उपरो  माण े म.े रलाय स िजओइ फोकॉम िल.,यांनी सं थान व साईभ ांसाठी िविवध िडजीटल 
सिुवधा उपल ध क न दे याची तयारी दशिवलेली आह.े स ि थतीत सं थानमाफत चलीत प तीनसुार ई-
िनिवदा ि या राबवनू च े लाई ह दशन सिुवधा उ च मदरधारक म.ेटाटाक यिुनकेशन िल.मुंबई व 
असोिसएटेड बोडका ट ग को. ा.िल.है ाबाद (TV9) यांना िद.०१.०६.२०१७ ते िद.३१.०५.२०२० या ०३ 
वषा या कालावधीसाठी उपल ध क न देणते आललेे आह.े  

ी साईबाबा सं थानमाफत उपल ध सिुवधांचा लाभ साईभ ांना इटंरनेट ारे घेता यावा, याकरीता 
साईटेक क पा अतंगतत online.sai.org.in िह वेबसाईट िवकसीत क न काया वीत करणते आललेी आह.े 
सदरच े वेबसाईटला साईभ ाचंा ल णीय ितसाद िमळत आह.े सदर वेबसाईट ारे सिुवधांचा लाभ घेणसेाठी 
याकामी भरावयाची र कम सं थानखाती जमाकरणसेाठी स ि थतीत HDFC बँकेमाफत पेमट गटेव े व नेट 
बँक ग सिुवधा उपल ध क न दणेेत आलेली आह.े तसेच भिव यात टेट बँक ऑफ इिंडया व दनेा बँक यांच ेही 
पेमट गेट व ेव नेट बँक ग सिुवधा वेबसाईटवर उपल ध क न दे यात येणार आह.े तसेच सं थानमाफत कािशत 
साईलीला मैािसकांसह इतर सव काशन ेसाईभ ांकरीता सं थानचेअिधकृतवेबसाईट sai.org.in वरउपल ध 
क न देणते येतात.   

म.े रलाय स िजयो यांनी संदभ य तावा ारे साईबाबा सं थानसाठी िविवध सिुवधा उपल ध क न 
दणेेची तयारी दशिवलेली आह.े परंतू नमदु केले माण े चे लाई हदशन Tata Sky व TV9 वर आिण 
सं थानमाफत उपल ध सिुवधांचा लाभ साईभ ांना इटंरनेट ारे घतेा यावा याकरीता online.sai.org.in िह 
वेबसाईट काया वीत करणते आलेली आह.े  

म.े रलाय स िजयो यांनी सादर केले या तावांबाबत िनणय होणकेामी याबाबत एक सिव तर 
सादरीकरण मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े  

मागणी : - ा तािवकेत नमदु केले माण ेम.े रलाय स िजयो यांनी सादर केले या तावांबाबत िनणय 
होणकेामी यांच े माफत सदर तावांबाबत सिव तर सादरीकरण करणकेामी यांना मा. यव थापन सिमतीच े
सभेसमोर बोलिवणसे मा यता असावी, िह न  िवनंती.  

सं थान अिधिनयम/ठराव या नसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय    
इ. छाननी क न अनमुान:- तांि क, शासक य 

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: - म.े रलाय स िजयो यांनी सादर केले या तावांबाबत िनणय 
होणकेामी यांचमेाफत सदर तावांबाबत सिव तर सादरीकरण करणकेामी यांना मा. यव थापन सिमतीच े
सभेसमोर बोलिवणसे सिवनय सादर. 

िनणय .२२० यावर सिव तर चचा होऊन, ततु करणी पडताळणी क न फेर ताव मा. यव थापन सिमतीच े सभेसमोर 
सादर करावा, असे ठरले. 

(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४९ “ऑनलाईन सि हसेस” (online.sai.org.in) या संकेत थळाव न सं थानच ेिनवास थानाम य े म आरि त 

केले या साईभ ांच े म आर ण र  क न सदरची र कम यांना ऑनलाईन परत करणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  कलम २१ (१) ग नसुार भ  तांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय/समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव ं . :- नाही. 

ा  तिवक :- ी साईबाबा सं  थानमाफत उपल  ध असले  या सिुवधांचा लाभ साईभ  तांना इटंरनेट  दारे 
घेता यावा, याकरीता साईटेक क  पांतगत “ऑनलाईन सि हसेस” (online.sai.org.in) ह े सकेंत  थळ 
िवकसीत क न काया  वीत करणते आलेल ेआह.े सदर सकेंत  थळा  दारे साईभ  त िशड  येथ ेये  याअगोदर  यांचे 
िनवासाकरीता म आर ण, दशनपास आर णतसचेदणेगी इ. सिुवधांचा लाभ इटंरनटे  दारे घतेात. स ि थतीत 
सदर संकेत  थळाव न आर ीत केलेली कोणतीही सिुवधा साईभ  तान े र  के  यास सदर सिुवधेसाठीची  यान े
सं  थानखाती ऑनलाईन जमा केलेली र  कम  याला परत करणते येत नाही. 

नकुतेच ओरीसा येथे िद. ०३ म,े २०१९ रोजी फनी या च वादळासारखी नैसग क आप  ती िनमाण 
झालेली होती. सदर नैसग क आप  तीमळेु तेथील जन-जीवन िव  कळीत झालेले आह.े साईभ  त ी निवन कुमार 
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परीदा व रंजीता समतंरॉय यांनी याच कालावधीम  य े िशड  येथे चे दशनासाठी ये  याचे अस  यान े सं  थानचे 
online.sai.org.inया वेबसाईट ारे म आर ीत केले अस  याचे  यांनी ई-मेल ारेकळिवलेले आह.े परंतू 
उ वले  या नैसग क आप  तीमळेु  यांना िशड  येथे येण े श  य होणार नाही असे कळिवलेले आह.े तसेच ई-
मेल ारे  यांनी अचानक उ वले  या नैसग क आप  तीचा िवचार करता  यांचेमाफत आर ीत केले  या मच े
आर ण र  करणते येऊन याकामी  यांचे खा  यामधनू सं  थानखाती जमा झालेली र  कम  यांना परत 
िमळणबेाबत िवनतंी केलेली आह.े  

सदरच ेई-मेलनुसार साईभ  तांनी आर ीत केले  या मचा तपिशल पढुील माण ेआह.े 
१. ी निवन कुमार परीदा यांनी िद.०५ म,े २०१९ ते िद.०९ म,े२०१९ या कालावधीकरीता साईआ म 
भ  तिनवास  थान येथ े ०२ वातानकूुलीत खो  या आर ीत केले  या असनू यासाठीचे ती म ती िदन पय े
१,०००/- माण ेएकूण र  कम पय े४,०००/- मा  सं  थानखाती जमा झालेले आहते. 
२. रंजीता समंतरॉय यांनी िद.१२ म,े २०१९ ते िद.१४ म,े२०१९ या कालावधीकरीता साईआ म 
भ  तिनवास  थान येथ े ०२ वातानकुूलीत खो  या आर ीत केले  या असनू यासाठीचे ती म ती िदन पय े
१,०००/- माण ेएकूण र  कम पये २,०००/- मा  सं  थानखाती जमा झाललेे आहते. 

उपरो  त माण े साईभ  तांनी “ऑनलाईन सि हसेस” (online.sai.org.in) ह े संकेत  थळा  दारे 
आर ीत केले  या कोण  याही सिुवधपेोटी सं  थानखाती जमा झाललेी र  कम सदरच ेआर ण र  के  यास र  कम 
परता  याची सिुवधा उपल  ध नसली तरी नैसग क आप  तीचा िवचार करता अपवादा  मक प र  थीती  हणनू 
साईभ  ताने िवनंती केले माण े  यांचे म आर ण र  क न सदरची र  कम  यांना परत िमळणकेामी मा  यता 
िमळणसेाठी सादर करणते आले  या इकडील िवभागाचे िटपणीवर “धोरणा  मक बाब अस  यान ेसदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर ठेव  यात यावा”अस ेिनदश िदलेले आहते.    

सदरच े िटपणीवर देणते आले  या िनदशा माण े “ऑनलाईन सि हसेस” (online.sai.org.in) ा  
संकेत  थळा ारे आर ीत केले  या सिुवधा र  केलेनंतर याकामीची र  कम परता  याची सिुवधा उपल  ध नसली 
तरी साईभ  तांनी िवनंती केले माण ेनकु  याच ओ रसा येथ ेआले  या “फनी” च -वादळासार  या आकि मक 
नैसिगक संकटाचा िवचार करता, सदर साईभ  तांच ेआर ण र  क न याकामी  यांचे खा  यामधनू ी साईबाबा 
सं  थानचे खाती जमा झालेली र  कम  यांना ऑनलाईन परत करण े तसचे यापढेुही भिव  यातअशा कारची 
आकि मक नैसिगक प रि थती िनमाण झा  यास या कालावधीत सं  थानच ेवेबसाईट ारे म व दशन/आरतीपास 
आर ीत केले  या सदर भागातील साईभ  तांच ेआर ण र  क न याकामी  यांनी सं  थानखाती ऑनलाईन जमा 
केलेली र  कम  यांचेमाफत सदर र  कमे  या परता  याची मागणी के  यास  यांना अपवादा  मक बाब  हणनू 

शासक य मा  यतेने परत करणबेाबत धोरणा  मक िनणय होणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेसमोर सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े 

मागणीः- ा  तिवकेत नमदु केले माण े मािहती तं ान िवभागान े सादर केले  या िटपणीवर देणते 
आले  या िनदशा माण े“ऑनलाईन सि हससे” (online.sai.org.in) ा  सकेंत  थळा ारे आर ीत केले  या 
सिुवधा र  केलेनतंर याकामीची र  कम परता  याची सिुवधा उपल  ध नसली तरी साईभ  तांनी िवनंती केले माण े
नकु  याच ओ रसा येथ ेआले  या “फनी” च -वादळासार  या आकि मक नैसिगक सकंटाचा िवचार करता, सदर 
साईभ  ताचंे आर ण र  क न याकामी  यांचे खा  यामधनू ी साईबाबा सं  थानचे खाती जमा झाललेी र  कम 
 यांना ऑनलाईन परत करणसे तसेच यापढुहेी भिव  यातअशा कारची आकि मक नैसिगक प रि थती िनमाण 

झा  यास या कालावधीत सं  थानचे वेबसाईट ारे म व दशन/आरतीपास आर ीत केले  या सदर भागातील 
साईभ  ताचंे आर ण र  क न याकामी  यांनी सं  थानखाती ऑनलाईन जमा केलेली र  कम  यांचेमाफत सदर 
र  कमे  या परता  याची मागणी के  यास  यांना अपवादा  मक बाब  हणनू शासक य मा  यतेन ेपरत करणबेाबत 
धोरणा  मक िनणय होणेकामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर करणसे मा  यता असावी, 
िह न  िवनतंी. 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान :- आिथक, तांि क व शासक य 

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत :-मािहती तं ान िवभागान े सादर केले  या िटपणीवर दणेेत 
आले  यािनदशा माण े “ऑनलाईन सि हससे” (online.sai.org.in) ा  सकेंत  थळा ारे आर ीत केले  या 
सिुवधा र  केलेनतंर याकामीची र  कम परता  याची सिुवधा उपल  ध नसली तरी साईभ  तांनी िवनंती केले माण े
नकु  याच ओ रसा येथ ेआले  या “फनी” च -वादळासार  या आकि मक नैसिगक सकंटाचा िवचार करता, सदर 
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साईभ  ताचंे आर ण र  क न याकामी  यांचे खा  यामधनू ी साईबाबा सं  थानचे खाती जमा झाललेी र  कम 
 यांना ऑनलाईन परत करणे  या तसेच यापुढेही भिव  यातअशा कारची आकि मक नैसिगक प रि थती िनमाण 

झा  यास या कालावधीत सं  थानचे वेबसाईट ारे म व दशन/आरतीपास आर ीत केले  या सदर भागातील 
साईभ  ताचंे आर ण र  क न याकामी  यांनी सं  थानखाती ऑनलाईन जमा केलेली र  कम  यांचेमाफत सदर 
र  कमे  या परता  याची मागणी के  यास  यांना अपवादा  मक बाब  हणनू शासक य मा  यतेन ेपरत करणबेाबत 
धोरणा  मक िनणय होणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

 
 
 
 
   
िनणय .२२१ यावर सिव तर चचा होऊन, फ  अप रहाय करणात मु य कायकारी अिधकारी यांच े मा यतेने “ऑनलाईन 

सि हसेस” (online.sai.org.in) या संकेत थळाव न सं थानच े िनवास थानाम य े म आरि त केले या 
साईभ ांच े म आर ण र  क न सदरची र कम यांना ऑनलाईन परत करणेस मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५० नवीन १५ वासी बसेसचा वािषक टॅ स भरणेकामी येणा या खचास तसेच सदर र कम लेखाशाखेमाफत 

ऑनलाईन भरणेस मा यता िमळणबेाबत. 
ताव-  महारा   शासन अिधिनयम-२००४ मधील तरतुदः-  

१) कलम १७ (१) म  य ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अिधन राहन 
सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व व कामाजाची काय मतेन े  यव  था पाहण,े भ  तगंणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे ेआिण या अिधिनयमा  वय,े िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा  य करणसेाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही 
सिमतीची कत  य ेअसतील” अस ेनमदु केलेले आह.े  
२) कलम २१ (१) )ज( म  य,े िव  व  त  यव  थचेा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१  या तरतुद ना अधीन 
राहन,  या  या वेळी अमंलात असले  या कोण  याही काय ा  वये िव  व  त  यव  थकेडून दये असलेले कोणतेही 
कर, भाडे, भरपाई, आकार व इतर रकमा यांचे दान कर  यात येईल, नमदु केललेे आह.े  

 तावनाः-  िद .०१/०६/२०१८ चे मा . यव  थापन सिमतीचे सभतेील िनणय व खरेदी िनयमानसुार , 
साईभ  तां  या सिुवधेकरीता १०, ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयातील मलु साठी ५ अशा एकुण १५ नवीन 

वासी बसेस खरेदी कर  यात आले  या आहते. सदर वाहनां  या वािषक टॅ  सची मदुत िद.३०/०९/२०१९ रोजी 
संपु  टात यते आह.े या बसचा पढुील िद.०१/१०/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० या एक वष कालावधी करीता 

ादिेशक प रवहन कायालयाचे िनयमानुसार १५ वासी बसेसचे वािषक टॅ  स भरणे कामी खालील माण ेखच 
येणार आह.े  

अ .नं.  तपिशल टॅ  स र  कम  ित बस  
आसन मता  

ित बस टॅ  स  बस सं  या एकुण वािषक  
टॅ  सर  कम 

०१. वािषक टॅ  स १९००/- ित िसट ५० िसट ९५,०००/- १५ बस १४,२५,०००/- 
 

िवभागाचा अिभ ायः- स  या आर.टी.ओ. कायालयातील वाहना  या टॅ  सची र  कम भरणचेी काम े
ऑनलाईन झालेली असलेन े सदरची र  कम  यांचे संकेत  थळावर ऑनलाईन भरावी लागणार आह.े उपरो  त 

माण े नवीन १५ वासी बसेस  या वािषक टॅ  सची एकुण र  कम .१४,२५,०००/- (अ री . चौदा लाख 
पंचवीस हजार मा ) लेखाशाखा िवभागामाफत सं  थानचे बचत खा  यामधील र  कमेतनु सं  थानचेच भारतीय 
 टेट बक, शाखा-िशड चे ऑनलाईन भरणा करण ेकामी असलेला खाते नंबर 32444777814 म  य ेवग कर  यात 

यऊेन या खा  यातुन सदर र  कम उप ादिेशक प रवहन कायालय, ीरामपरु यांचेकडे ऑनलाईन ारे भरणा करावी 
लागणार आह.े सदर खच मोटारकार कर व भाडे या अदंाजप कातुन करता येईल. 
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सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी / शासन िनदश तांि क कायदेिशर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुानः- महारा   शासनाचे ादेिशक प रवहन कायालयाचे िनयमानसुार वािषक टॅ  स भरण े
आव  यक असनु सदर बाब आिथक  व पाची आह.े  

मागणीः-   तरी उपरो  त माण े१५ वासी बसेसचा  िद.०१/१०/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० या एक 
वष कालावधी करीता वािषक  टॅ  स भरण ेव या कामी येणा-या एकुण र  कम .१४,२५,०००/- (अ री . चौदा 
लाख पचंवीस हजार मा ) चे खचास मा  यता िमळण ेबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपुढे िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .२२२ यावर सिव तर चचा होऊन, नवीन १५ वासी बसेसचा वािषक टॅ स भरणेस व याकामी येणा या खचाची र म 
.१४,२५,०००/-मा  लेखाशाखमेाफत उप ादिेशक प रवहन कायालय, ीरामपरु यांना आदा करणसे मा यता 

दे यात आली. 
(कायवाही- वाहन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५१ साईआ म भ िनवास व साई धमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी क हर, धणु े / इ ी करण,े टॉवेल धवुनू 

ायर करण,े चादर धणु,े गादी या खोळी धणु े व भ ांच े कपडे शु क आका न धणु े / इ ी करणकेामी 
वतमानप ात ई-िनिवदा जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव-   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “ भ  तांना मंिदरात 
दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धिमक सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े” व 
(२) पोट-कलम (१) (ख) “ भ  तानंा राह  याक र ता व वापर कर  याक र ता िव ामगहृ ेबांधण ेव  याची दखेभाल 
करण.े” 

    तावनाः- च ेदशनासाठी रा  यभरातून, दशेभरातनू, दशे िवदेशातून येणा-या साईभ  ताचंेिनवासाच े
सोयीसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  माफत साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा या 
िवभागात साईभ  तांची िनवास  यव  था कर  यात येते. या िवभागातील िनवासी साईभ  तांना अिधकािधक चांगली 
सेवा सिुवधा उपल  ध  हावी याकरीता साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागातील बेडशीट, उशी 
क  हर धणू/ेइ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े चादर धणेु, गादी  या खोळी धणेु व भ  ताचंे कपडे शु  क 
आका न धणेू/इ  ी करणचे ेकाम ेआऊटसोस लॉ  ी ठेकेदाराकडून क न घेतले जातात.  

   सन २०१८-१९मधील िद.०१/०८/२०१८ ते िद.३१/०७/२०१९ अखेरएक वषासाठी साईआ म 
भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागातील लॉ  ी कामाचामा.  यव  थापन सिमती िद.३०/०६/२०१८ रोजीच े
सभेतील िवषय न.ं०१ िनणय .४४१(१७) अ  वये द लॉ  ी सटर,नािशक व साई  दा लॉ  ी अॅ  ड सि हसेस, 
सावळीिवहीरयांनाअनु मे जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईआ म भ  तिनवास/१८४२/२०१८ िद.१७/०७/२०१८ ने द 
लॉ  ी सटर,नािशक यांना व जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईआ म भ  तिनवास/१९११/२०१८ िद.१८/०७/२०१८ ने 
साई  दा लॉ  ी सावळीिवहीर यांनाखालील को  टकात दशिवले माण ेकायादशे दे  यात आलेला आह.े  

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

अ.नं कपड्यांचा तपशील मुळ ती नग दर  
पय े     पैसे 

GST 18% ती नग दर पय े 
)सवकरासह(  

१ बेडशीट धवुून इ  ी करणे ४.०० ०.७२ ४.७२ 
२ उशी क  हर धवुनू इ  ी करणे 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 धणेु ६.०० १.०८ ७.०८ 

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

अ .नं  कपड्यांचा तपशील मुळ ती नग दर 
पय े     पैसे 

GST 18% 
पय े     पैसे 

ती नग दर पय े 
)सवकरासह(  

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



 
99 

 

(04} 06.06.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

५ शॉट पॅ  ट  ५.९३ १.०७ ७ 
 
    तावः-सन २०१८-१९ या वषाम  य े साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील 

बेडशीट, उशी क  हर धणू/ेइ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े चादर धणु,े गादी  या खोळी धणु े व भ  ताचंे 
कपडे शु  क आका न धणेू/इ  ी क न दणेेचेकाम करत असले  यालॉ  ी कॉ  ॅ  टरद लॉ  ी सटर,नािशक व 
साई  दा लॉ  ी अॅ  ड सि हसेस, सावळीिवहीरयांचा कायादशेाचा कालावधी िद.०१/०८/२०१८ ते 
िद.३१/०७/२०१९ अखरे असनू, सदर कालावधी िद.३१/०७/२०१९ रोजी संपु  टात येणार अस  याने, 
साईभ  तानंा दे  यात येत असलेली लॉ  ी सवेा सिुवधाम  य े गैरसोय होऊ नय.े यासाठीसन २०१९-२० या 
आिथक वषासाठी नवीन कॉ  ॅ  टरची नमेणकू करणकेामी वतमान प ात ई-िनिवदा जािहरात िस  द क न ई-
िनिवदा ि या राबवावी लागणार आह.े  

    यासाठी सन २०१८-१९ मधील साईआ मभ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील माह ेऑग  ट-
२०१८ते माह-ेफे वुारी २०१९अखेरसात मिह  यांम  य े . १४,१४,४४६/- एवढा खच झालेला आह.े माह ेमाच 
२०१९ ते जलैु २०१९अखेर पाच मिह  यांम  य े समुारे खच . १०,९७,१२५/- इतका होईल. अस े एकूण 
आिथकवषात .२५,११,५७१/- एवढा खच अपेि त आह.े  याचा सिव  तर तपशील खालील माण ेआह.े 

 
अ.नं मिहना द लॉ  ी सटर नािशक 

बील र  कम पये. 
साई  दा लॉ  ी अॅ  ड 
सि हसेस,सावळीिवहीर 
बील र  कम पये 

एकूण र  कम 
पये 

साईआ म 
भ  तिनवास 

साईधमशाळा साईआ म 
भ  तिनवास 

साईधमशाळा 

०१ ऑग  ट-२०१८ -- -- १,८४,६२२/- २८,०१०/- २,१२,६३२/- 
०२ स  टबर-२०१८ १,३४,१९७/- २१,०४६/- १६,१६६/- -- १,७१,४०९/- 
०३ ऑ  ट बर-१८ १,६२,०४६/- २१,१२९/- १५,०७६/- -- १,९८,२५१/- 
०४ नो  हबर-२०१८ १,५४,६१७/- १४,६११/- १४,९७७/- -- १,८४,२०५/- 
०५ िडसबर-२०१८ १,८७,०११/- २५,५२६/- १६,६६७/- -- २,२९,२०४/- 
०६ जानेवारी-२०१९ १,७१,०८२/- १२,२३९/- १५,९९९/- -- १,९९,३२०/- 
०७ फे वुारी-२०१९ १,८६,५९०/- १५,५००/- १७,३३५/- -- २,१९,४२५/- 
एकूण ९,९५,५४३/- १,१०,०५१/- २,८०,८४२/- २८,०१०/-  

एकूण झालेला खच १४,१४,४४६/- 
या चाल ूवषातील माह ेमाच-२०१९ त ेजलैु २०१९ अखेर होणारा संभा  य खच (माह ेफे वुारी २०१९ म  य े
झालेला खच .२,१९,४२५/- दरमहा खच गहृीत ध न ०५ मिह  याचंा होणारा संभा  य खच) 

१०,९७,१२५/- 

एकूण खच २५,११,५७१/- 
   सन २०१९-२० या वषाकरीता साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा या िवभागातील लॉ  ी 

कामासाठी येणा-या अदंाजे खचाचा तपशील खालील माण.े 
२०१८-१९ 
मधील खच 

सन २०१९-२० पढुील 
वषासाठी होणारा 
वाढीव खच २०% 

अदंाजे २०% 
वाढसह एकूण 
र  कम पय े

१८%GST 
र  कम पय े

एकूण सन २०१९-
२० वषासाठी अदंाज े
एकूण र  कम पये. 

२५,११,५७१/- ५,०२,३१४/- ३०,१३,८८५/- ५,४२,४९९/- ३५,५६,३८४/- 
   सन २०१९-२० या वषाकरीता साईआ म भ िनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील लॉ  ी 

कामासाठी अदंाज ेर  कम .३५,५६,३८४/- (अ री .पसतीस लाख छप  न हजार तीनश ेचौ-याएशी)इतका खच 
अपेि त आह.े  यास मा.  यव  थापन सिमती सभेची मा  यता िमळा  यानंतर ई-िनिवदा ि या राबवावी लागणार 
आह.े 

िवभागाचे  प  ट मत / अिभ ायः- 
१) सन २०१८-१९ मधील द लॉ  ी सटर,नािशक व साई  दा लॉ  ी 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  यान,े साईभ  तानंा दे  यात यते असलेली लॉ  ी सेवा 
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सिुवधाम  य े गैरसोय होऊ नय.े यासाठी सन २०१९-२० (िद.०१/०८/२०१९ ते िद.३१/०७/२०२०) या 
कालावधीसाठी साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी क  हर धणेू/इ  ी करण,े 
टॉवेल धवुनू ायर करण,े चादर धणु,े गादी  या खोळी धणेु व भ  ताचंे कपडे शु  क आका न धणेू/इ  ीकरणकेामी 
ई-िनिवदा ि या राब वनू नवीन ठेकेदाराची नेमणकू करणकेामी जनसपंक कायालयामाफत दिैनक वतमानप ात 
ई-िनिवदा जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणसे, 

२) सन २०१९-२० साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी 
क  हर धणू/ेइ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े चादर धणेु, गादी  या खोळी धणेु व भ  ताचंे कपडे शु  क 
आका न धणू/ेइ  ीकरणकेामी यणेा-या समुारे .३५,५६,३८४/- (अ री .पसतीस लाख छप  न हजार तीनश े
चौ-याएशी)मा चे अपेि त खचास, 

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

िनणय .२२३ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास व साई धमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी क हर, धणु े/ 
इ ी करणे, टॉवेल धवुनू ायर करणे, चादर धणु,े गादी या खोळी धणु ेव भ ांच ेकपडे शु क आका न धणु े / 
इ ी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा या अदंाज े र कम                 
.३५,५६,३८४/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- साईआ म भ िनवास थान ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५२ साईआ म भ िनवास िवभागातील शता दी मंडप (टे साईल फॅ ीक शेड) साईभ ांना धािमक / सां कृतीक 

काय मासाठी दणेेबाबत या िनयमावलीबाबत. 
ताव-  अिधिनयमः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) 

“भ  तानंा मंिदरात दवेते  यादशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धिमक सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व 
सिुवधा परुिवण.े” व (२) पोट-कलम (१) (ख) “भ  तानंा राह  याक र ता व वापर कर  याक र ता िव ामगहृ ेबांधण े
व  याची दखेभाल करण.े” 

   मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- िद.०१/११/२०१८ रोजी  या सभेतील िनणय .६८६. 
   तािव कः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधन  त साईआ म भ  तिनवास 

िवभागाम  य ेएकुण १२ इमारती असनु ११५२ सा  या व ३५६ वातानकूुलीत अशा एकुण १५३६ खो  या आहते. 
ी साईबाबा समाधी शता  दीवष-२०१८ िनिम  त साईभ  तां  या अित र  त िनवास  यव  था व सं  थान तफ 

आयोिजत िविवध धािमक काय मांसाठी ६५x३०० फुट याआकारा  या कायम  व पी टे  साईल फे ीक शडे 
(साईआ म शता  दी मंडप) उभार  यात आला असनु गद  या काळात िनवास  यव  था पणु मतेन ेभर  यानतंर 
येथील मंडपाम  य े साईभ  तांची अित र  त िनवास  यव  थािनयमा माण े कर  यात यतेे. शता  दी महो  सवा  या 
अनषंुगाने दशे-िवदशेातील साई मिंदर ितिनध चे चचास , शेतक-यांसाठी “िझरो बजेट नैसिगक व अ  याि मक 
शेती तसचे िवषमु  त शेती, तसेच ी साई िद  य कथाइ. िविवध धािमक व सां  कृितक काय मांच े आयोजन 
कर  यात आले होते. 

    तावः- उपरो  त िवषया  वय े मा.  यव  थापन सिमती  या िद.०१/११/२०१८ रोजी  या सभेतील 
आय  यावेळे  यािवषय .०९ िनणय .६८६ नसुार अबंा वलेफेअर फाऊंडेशन यांना साईआ म भ  तिनवास 
िवभागातील शता  दी मंडपाम  यिेद.१०/०१/२०१९ ते िद.१३/०१/२०१९ अखेर दादा भगवान िनवासी स  सगं 
िशबीर आयोिजत कर  यास मा  यता दे  यात आली, तसेच साईआ म भ  तिनवास िवभागातील टे  साईल फे ीक 
शेड (शता  दीमंडप) कोण-कोण  याकाय मांसाठी उप ल  ध क न देता येईल व त ्यासाठी आकार  यात येणारे 
शु  क याबाबत  वतं  िनयमावली तयार क न मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणते यावी, असे ठरले. 
मा.  यव  थापन सिमती सभतेील िनणयानसुारसाईआ म भ  तिनवास िवभागात िदले  या खो  या व शता  दी 
मंडपासाठी बांधकाम िवभागाने ठरिवले माण े िनयमानुसार िवहीत सवेाआकार घऊेन आयो जकांमाफत सदर 
िशबीर आयोिजत कर  यात आल ेहोते. 

   साईआ म भ  तिनवास िवभागातील टे  साईल फॅ ीक शडे (शता  दी मडंप) कोण-कोण  या 
काय मांसाठी उप ल  ध क न दतेा येईल व  यासाठी आकार  यात येणारे शु  क याबाबत  वतं  िनयमावली तयार 
क न मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेसमोर सादर करण े बाबत िनदश दे  यात आले असनु  यानसुार शता  दी 
मंडपाबाबतची िनयमावली खालील माण ेआह.े 



 
101 

 

(04} 06.06.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

१) साईआ म भ  तिनवास िवभागातील शता  दी मंडप फ  त धािमक/सां  कृतीक काय मांसाठी 
िनयमा माण े सवेाआकार घेऊन देता येईल. तसेच सदरील मंडपाम  य े ल न समारंभ, सामािजक, राजिकय व 
अनषंुगीक काय मासाठी परवानगी िदली जाणार नाही.   
२) सं  थानचे बांधकाम िवभागामाफत सावजिनक बांधकाम िवभाग याचंेकडुन (२४ तासासाठी) िनि त 
केले  या दरानसुार ितिदवस १०,०००/- या माण ेकाय मापवु  (आगाऊ  व पात) सेवाआकार घे  यात येईल. 
३) मंडपाम  य,े मॅट, कनात, खु  या,  वनी ेपनइ  यािद अनषंुगीक बाब ची  यव  था आयो जकांना 
 वखचान ेकरावी लागेल. 

४) ५ के  हीए पे ा जा  त िव तुभाराची गरज अस  यास वीजपरुवठ्याची पयायी  यव  था आयोजकास 
 वतः करावी लागले. 

५) जर ५ के  हीए पे ा कमी इले  ीकल लोड  यावयाचा अस  यास सं  थान माफत वीजपरुवठा कर  यात 
येईल व अनामत र  कम पय े ३०००/-मा  (एका िदवसाकरीता) सं  थानचे लेखाशाखते जमा क न अनामत 
र  कम जमा के  याची पावती िव तु िवभागात जमा क न व िव तु परुवठा जोडून  यावा. जर जा  त िदवस 
काय म असले तर  या कालावधी  या पटीत ित िदवसा माण ेअनामत र  कम भरावी लागेल. 
६) काय मास सं  थान माफत कोणतीही िव तु उपकरण,े वाय रंग मटेरीअल,िशड्या वगैरे अनषुगंीक 
साही  य परुिवले जाणार नाही. 
७) काय मास वापरली जाणारी िव तु उपकरण ेतसेच  वनी पेणाची उपकरण ेISI  मािणत व नामांिकत 
कंप  याची असावीत. तसेच ती संबंधीत िवभागा  या िव तु पयवे क यांचे िनय णानसुार जोडावीत. अथ िलकेज 
असलेली उपकरण ेिव तु वाहास जोडु नयते. 
८) काय माला बॉ  स ि पकरचा वापर करावा. ॅ  पटेचा वापर क  नय.े   
९) साईआ म भ  तिनवास िवभागाम  य े सादालय िवभागामाफत जेवणाची  यव  था अस  यानेव 
साईभ  ताचंी सरुि तता,  व  छता इ. बाबी िवचारात घतेा इकडील िवभागात आयोजकांना अ  नपदाथ तयार 
करता येणार नाही, तसेच बाहे न तयार केललेे अ  न पदाथ सं  थान प रसरात वाटप करता येणार नाही. 
१०) काय मासाठी लागणा-या लाऊड  पीकरची परवानगी िशड  पोिलस  टेशन, िशड  यांचेकडुन 
आयोजकास  यावी लागेल. 
११) सं  थान चल अचल मालम  तेच े कोण  याही कारे खराबी िकंवा नकुसान क  नय.ेया बाबत 
आयोजकान े काळजी  यावीअशा कारे खराबी/नकुसान झा  याच े सं  थान ितिनधीस आढळ  यास 
 याचीनकुसान भरपाईची र  कम आयोजका कडुन खरेदी दरानसुार वसलू कर  यात येईल  यासाठी काय मापवु  
 ५०००/- िबगर  याजी अनामत र  कम सं  थान खाती जमा करावी लागेल. 

१२) सदर काय माच े वेळी कायदा व सु  यव  थचेा  न िनमाण झा  यास  याची सव  वी जबाबदारी 
आयोजकाची राहील. 
१३) एका वेळी काय मासाठी खचु वर १२००  य  त  व खचु   यती र  त २०००  य  त  यापे ा जादा 
मा  यवर बोलवता येणार नाही. 
१४) मंडपा  या बाहरेील भ  तांना  वनी ेपणा  या आवाजाचा ास होणार नाही,तसेचिनयमा माण ेसरं ण 
िवभाग व िशड  पोिलस  टेशन ठरवनू दईेल  या मतेपे ा (डेिसबल पे ा) जा  त आवाजअसता कामा नये. 
याकामी आव  यक त ्या परवान  या घे  याची जबाबदारी आयोजकाची राहील. 
१५) सदर िठकाणी आण  यात येणा-या व  तू/साही  य आयोजकान े  वतः  या जबाबदारीवर सांभाळावे. 
१६) मंडपा शेजारी फटाके/त  सम इतर  वलनशील व  तुंचा वापर करता यणेार नाही. 
१७) आयोजकान े   या आरती  या वेळेत काय म बंद ठेव  याची काळजी घे  यात यावी. 
१८) मंडप उपल  ध क न देण ेअथवा न दणेेचा अिधकार व ह  क सं  थान  यव  थापनान े राखनू ठेवलाला 
आह.े 
१९) िनयमावलीम  य ेबदल करण,े  याम  य ेवाढ/कमी करण े िकंवा अशंतः बदल करण ेबाबतचाअिधकार 
सं  थान  यव  थापनाने राखून ठेवला आह.े 
२०) आयोजकांची अथवा काय मासाठी येणारांची वाहने सं  थानन ेनमेनू िदले  या कार पािकगचे जागतेच 
उभी करावी. 
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२१) काय मासाठी आले  या  य  त मधील काही उप वी इसमांकडून साईभ  तांना ास झा  याची त ार 
ा  त झा  यास काय म ताबडतोब बंद कर  यात यईेल व जागचेे भाडे आयोजकास परत िदले जाणार नाही, 
 याची सव  वी जबाबदारी आयो जकाची राहील.  

२२) संदभ त काय मासाठी आव  यक असणा-या सव शासिकय परवान  या तसेच पोलीस  टेशनची 
परवानगी घेणचेी जबाबदारी आयोजकाची राहील. 
२३) शता  दी मंडपात कोठेही ि ल ग क न, िखळे ठोकून नकुसान पोहचव ू नय.े तसेच लो रंगवर 
मंडपाकरीता हो स क  नय.े 
२४) मंडपातील इतर साही  य काय मा  यावेळी आणण े व काय म सपं  यानतंर  वरीत घऊेन जाण े ही 
आयोजक याचंी जबाबदारी राहील. याकामी सं  थानची व साईभ  ताचंी गैरसोय होणार नाही याची द ता घ ्यावी. 
२५) शता  दी मंडपाची बिुकंग दोन मिहने अगोदर व गद चा कालावधी सोडुन कर  यात यावी.* 
२६) मंडप वापरासाठी दणे े िकंवा न दणेचेा, काय म र  करणचेा अिधकार सं  थान  यव  थापनाने राखनू 
ठेवलेला आह.े 
२७) सदर शता  दी मंडपाम  य े गद  या काळात साईभ  तांची अित र  त िनवास  यव  था कर  यात येत 
अस  याने, ी गु पौिणमा उ  सव, ी रामनवमी उ  सव, ी पु  यतीथी उ  सव, इ  यादी िविवध उ  सव, नाताळ 
सलग सरकारी/आठवडा सट्ुया आ  यास अशा अ  य कारणाअभावी शता  दी मंडप इतर काय मांकरीता दतेा 
येणार नाही.   

    िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ायः- 
 १) शता  दी मंडप (टे  साईल फॅ ीक शेड) साईभ  तांना िविवध धािमक/सां  कृतीक काय मासाठी 
दणेेकामी आयोजकास परवानगी दणेे, 
 २) आयोजकांकडुन िव तुआकारासाठी अनामत र  कम (२४तासांसाठी)  ३०००/- तसेच सावजिनक 
बांधकाम िवभागान ेिनि त केले  या दरानसुार जागाभाडे (२४तासांसाठी)  १०,०००/- ि वकारणसे, 
 ३)  तयार केले  या िनयमावलीस मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेणसे,  

      उपरो  त १ ते ३ बाबीस मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .२२४ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास िवभागातील शता दी मंडप (टे साईल फॅ ीक शेड) 
साईभ ांना धािमक / सां कृतीक काय मासाठी दणेकेामी तावात नमदु के यानसुार िनयमावलीस मा यता 
दे यात आली. 

(कायवाही- साईआ म भ िनवास थान) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५३ साईबाबा भ िनवास िवभागाच ेिनवास थान िवतरणातील िनयमावली अट .३ एका य स खोली उपल ध  

क न दणेबेाबत फेरिवचाराथ. 
ताव-  अिधिनयम  २००४  मधील तरतदु:- अिधिनयमातील िविनयम २१ मधील  पोटकलम (१) (ख)  म य े

भ  तानंा राह  यासाठी व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ ेबांधण ेव  यांची देखभाल करण ेअशी तरतुद आह.े 
यव थापन सिमतीचा ठराव :- िद.०८/१२/२०१७  रोजीची मा.  यव  थापन  सिमती  सभेतील  िनणय  

.१०२३ 
 तावना:-साईबाबा भ  तिनवास  थान  िवभागात एकुण ४८४ म तसेच १९८ लॉकर साईभ  ताचंे 

वापरात आहते.  यात ितिदनी  एकुण    ३७२०  ते  ३८००  पयत साईभ  तांची  िनवास  यव  था कर  यात यतेे. 
 ताव:-िद.०८/१२/२०१७  रोजीची मा.  यव  थापन  सिमती सभतेील  िनणय  .१०२३ नसुार -  

साईभ  तां  या सिुवधेसाठी असले  या  सव  िनवा  थानां  या  तािवत "िनवास  थान िवतरण" िनयमावलीच े
अवलोकन करणते आल े व  यामधील अट . ३ म  य े  यि  तस खोली दतेा येणार नाही. अशी सधुारणा करणते 
येऊन, सदरह िनयमावली अिंतम करणते आली. तसेच अिंतम कर  यात आलेली "िनवास  थान  िवतरण" 
िनयमावली साईभ  तां  या मािहतीसाठी सं  थानचे  अिधकृत संकेत  थळावर िस  द करणते यावी व   ले  स  बोड 
तयार  क न  ते  सव िनवास  थानाम  य ेदशनी भागात लाव  यात  यावे असे ठरल.े 

             वरील िनणयाम  य ेखालील माण ेमसदुा समािव  ठ करणते  यावा . 
 या दशनासाठी येणा-या साईभ  ताचंी िनवासअभावी गैरसोय होऊ नय.े याकरीता ायोिगक  

त  वावर साईबाबा भ  तिनवास या  िनवास  थांम  य ेएका  य  तीस  खोली उपल  ध क न दे  यात यावी. तसेच 
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सहा महीने कालावधीनतंर  याबाबतचा आढावा  घे  यात  यऊेन सिव  तर  ताव फेरिवचाराथ  यव  थापन 
सिमती सभेसमोर  सादर  करणेत  यावा. 

एका  य  तीस माह ेिद. ०१ जानेवारी  २०१८  ते िद. ३१ िडसेबर  २०१८ अखेर कालावधीत म  
िदलेबाबतचा सिं  त  आढावा          

अ. .  िदनांक    साई भ  ताचे नांव म नंबर  लाभाथ  सं  या  शेरा 
१. १३ जान.े२०१८  ी. ितभन रायपन, कोईमतुर  डी-३०१ ०१  
२. २० जान.े२०१८  ी.अमीतकुमार, गािझयाबाद  बी-३२० ०१  
३. २५ जान.े२०१८  ी.नर  शौकत पटेल, संगमनरे बी-१२४  ०१  
४. ३० जान.े२०१८  ी. सधुाकर सकुदेव  पवार, रावेर. अ-े१३१ ०१  

माह ेजानेवारी एकूण लाभाथ   सं  या  ०४  

५. ०३ फे .ु२०१८  ी.चं कातं गंगाधर िवचारे, मुंबई अ-े२१४ ०१  
६. १२ फे .ु२०१८  ी.के.एस.राज,ु ित पती  अ-े१२७ ०१  
७. १६ फे .ु२०१८  ी.िजत  राऊत, ओरीसा  सी-३०८  ०१  
८. २० फे .ु२०१८  ी.अिनलकुमार िनगम,  वॉलीयर  डी-१०८ ०१  
९. २२ फे .ु२०१८  ी.अमीत गहना, पाठानकोट  बी-३३०  ०१  
१०. २६ फे .ु२०१८  कृ  णकुमार डहरेीया, सेवनी अ-े२१४ ०१  

माह े फे वूारी एकूण लाभाथ   सं  या   ०६  
अ. . िदनांक साई भ  ताचे नांव म नंबर लाभाथ  सं  या शेरा 
११. ०१ माच.२०१८  ी.वलेगरुम अ  याम  ली, तामीळनाडू  बी-३१४ ०१  
१२. ०१ माच-२०१८ ए. वकटे  वर लू , चे  नई  बी -२०४  ०१  
१३. ०२ माच-२०१८ अिसफ अली, रायपरू अ-े१०७ ०१  
१४. १९ माच-२०१८ अकं ल बाला, मुंबई अ-े३०७ ०१  
१५. २३ माच-२०१८ ी. िवनोदकुमार च  हाण, िद  ली  बी-२३२ ०१  
१६. ३१ माच-२०१८ ी. मोसमीदास, िद  ली  बी-१२४ ०१  

माह ेमाच एकूण लाभाथ   सं  या  ०६  

१७. ०३ एि ल-२०१८  ी. परशरुाम आधगुतना, तेलंगना  अ े-३२४ ०१  
१८. २७ एि ल-२०१८  ी. िवजयकमल रिव हगेडे, मुंबई अ े-१३ ०१  

माह ेएि ल  एकूण लाभाथ   सं  या  ०२  

१९. ०९ म-े२०१८  ी. रामिशल घावट, क  याण  डी-२११ ०१  
२०. ३० म-े२०१८  ि यादशनी एम. बगलोर अ-े१०३ ०१  

माह े मे  एकूण लाभाथ   सं  या  ०२  

२१. ०३ जुलै-२०१८  ि ती शमा, बगलोर बी/सी-१७  ०१  
२२. २२ जुलै-२०१८  िवमलकुमार टी, कोरीमीट अ-े३१९ ०१  
२३. २६ जुल-ै२०१८  राजेश पे मल, चे  नई  िड-११०  ०१  
२४. ३० जुलै-२०१८  राम साद जे. स  तरु  सी-२३०  ०१  

माह ेजलैु एकूण लाभाथ   सं  या  ०४  

२५. ०६ऑग  ट-२०१८  िदप शेठी, िद  ली  अ-े३१५ ०१  
२६. २९ऑग  ट-२०१८  मनीषकुमार, गाजीपरु  बी-३०८ ०१  
२७. ३०ऑग  ट-२०१८  के.आर. सतीष, बेळगांव अ-े११३ ०१  

माह ेऑग  ट  एकूण लाभाथ   सं  या  ०३  

२८. ०९ स  टेबर-२०१८ अ.े  ही.एस. ीधर  अ-े१०९  ०१  
२९. १५ स  टेबर-२०१८ हष एमझाला, ख मम  अ-े३०६ ०१  
३०. १८ स  टेबर-२०१८ चं काश ीवा  तव, िद  ली  अ-े३२१  ०१  
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३१. २२ स  टेबर-२०१८ राज कुमार मालक या, इटारसी   सी-२०८  ०१  

माह ेस  टेबर  एकूण लाभाथ   सं  या  ०४  

३२. ०४ ऑ  टो-२०१८ योगेश खंडेराव मलुीक,  मुंबई  बी-३३२ ०१  

 माह ेआ  टोबर एकूण लाभाथ   सं  या  ०१  

३३. ०२नो  हबर-२०१८ रघवुीर िसंघ आजाद,  वॉलीयर  सी – २१० ०१  

माह ेनो  हबर एकूण लाभाथ   सं  या  ०१  

३४. ०८ िडसबर-२०१८  रंगा सरेुश स  नीधी, है् ाबाद  सी-३३८ ०१  
३५.. १९ िडसबर-२०१८  रमेश ं  िसंग, गाझीपरु  अ-े२११ ०१  

माह ेिडसबर एकूण लाभाथ   सं  या   ०२  

िद.०१ जानेवारी २०१८  ते िद.३१ िडसेबर  २०१८ अखेर भ  त सं  या  ३५  

                                                                                      
िवभागाची मागणी:- साईबाबा भ  तिनवास िवभागाचे िनवास  थान िवतरणातील िनयमावली अट .३  

एका   य  तीस खोली उपल  ध  क न देणेबाबत फेरिवचाराथ. . .  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:-  
१) एका  य  तीस म िद  यास  याची मानिसकता समजनु यते नाही. जस े क  तो िचतां  त असले तर 

आ  मह  या कर  यास वृ  त होऊ शकतो. (िनवास  थान मधील पवु चा इितहास बघीतला तर अशा 
घटना झाले  या आहते.) 

२) फॅिमली (कुटंुब) असले तर काही घटना झा  यास मदत िमळिवण ेसहज श  य होते. 
३) घटना घड  यास सं  थानचे नावलौक कास बाधा पोहचणार आह.े 
४) एका  य  तीस म मागणीचा ितसाद अ  य  प आह.े 

साईबाबा भ  तिनवास िवभागामधील एका  य  तीस म दणेबेाबत िनवास  थान िवतरणातील 
िनयमावली अट .०३. एका  य  तीकरीता खोली उपल  ध करणबेाबतचा ायोगीक त  वावर िद. ०१ जान े
२०१८ ते िद. ३१ िडसबर २०१८ या कालावधीचा आढावा घतेला असता, 

    एका  य  तीस म मागणी ितसाद अ  य  प अस  याने एका  य  तीस म देऊ नये असे न  मत आह.े 
या  तव  उपरोिलखीत सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ  फेरसादर. 

िनणय .२२५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा भ  तिनवास िवभागामधील म एका य स दे यात येऊ नये, परंत ु
दणेगीदार साईभ ांना साईबाबा भ  तिनवास मधील म उपल धतेनसुार उपल ध क न ावी, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा भ िनवास थान) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५४ सन २०१९-२० या एक वषासाठी साईबाबा भ िनवास थान, साई साद िनवास थान व दारावती िनवास थान 

या िवभागाकडील इमारतीम य े व प रसरात पे ट कं ोल (िकटकनाशक औषध फवारणी) ई-िनिवदा ि या 
बाबत. 

ताव- 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 घेण.े(२) पोट कलम (१) (ख) भ  तानंा 
राह  याकरीता व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ बांधण ेव  यांची दखेभाल करण.े 

यव थापन सिमतीचा ठराव :-  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०१/०६/२०१८ रोजीच ेसभेतील आय  या 
वेळचा िवषय न.ं १३ व िनणय . ४०३ नसुार यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या एक वष 
कालावधीसाठी साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान व  दारावती िनवास  थान या ितनही 
िवभागांकडील इमारतीम  य े व प रसरात पे  ट कं ोल, (िकटकनाषक औषध फवारणी) क न घेणकेामी िवहीत 
प  दतीन ेई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे .८,०२,२८५/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली 
असनु साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान व  दारावती िनवास  थान या तीन िवभागाकडील 
इमारती व प रसरात करावयाच े पे  ट कं ोल (िकटक नाशक औषध फवारणी) करण े कामी ई-िनिवदा ि या 
राबिव  यात आली.  
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   मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०६/०९ /२०१८ रोजीचे सभेतील आय  या वेळचा िवषय न.ं०१ िनणय 
.५५७ नसुार िन  नतम .दरधारक  Pest Control M.Walshe, Mumbai ह े  थािनक उपसिमती सभेसमोर 

चचसाठी उपि थत होते. सिमतीन े  यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता  यांनी दर कमी करणसे 
असमथता दशिवली. यावर सिव  तर चचा होऊन, साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान व 
 दारावती िनवास  थान या िवभागाकडील इमारतीम  य ेव प रसरात पे  ट कं ोल (िकटकनाशक औषध फवारणी) 

करणकेामी िन  नतम दरधारक म.ेपे  ट कं ोल, एम.वॉ  श, मबंुई यांचे दर ती चौ.फुटास .१.५५ इतके असनू मंजुर 
दरानसुार र  कम .६,५८,६५५.६२ + GST १८ % र  कम -१,१८,५५८.०१ अस े एकुण र  कम 
.७,७७,२१३.६३ (अ री र  कम . सात लाख, स  याह  तर हजार, दोनशे तेरा पैस े ेस  ट) मा  ि वकारणते 

येऊन  यांना कायादशे दे  यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.   
    तािवक:-  या दश नासाठी येणा-या साईभ  तांचे िनवासासाठी साईबाबा भ  तिनवास  थान, 

साई साद िनवास  थान व   दारावती  िनवास  थान या िवभागाकडील इमारतीम  य ेएकूण ९७३ खो  या, २९ हॉल 
व ९९ लॉकस  असनू  याचे एकूण े फळ ४.२४.९३९.११ इतके आह.े 

   सन २०१८-१९ करीता िद. ०१/०९/२०१८ ते िद.३१/०८/२०१९ या एक वष कालावधीसाठी 
साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान, व  दारावती िनवास  थान या िवभागाकडील इमारतीम  य ेव 
प रसरात पे  टकं ोल करण ेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवतांना िनिवदाधारकांकडुन कर वगळुन दर मागिव  यात 
आलेले होते.  यानसुार पा  िनिवदाधारकांचे वािणि यक बीड खरेदी सिमतीच ेिद. १४/०८/२०१८ रोजीचे सभेत 
उघडुन  याम  य ेM/S. Pest Control, M Walshe, Mumbai. यांचे िन  नतम दर .१.५५ ित चौ.फुट आहते.  

     यानसुार मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०६/०९/०२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ५५७ नसुार 
जा.न.ंएसएसएसा/वशी- सा.भ.िन./२९७०/२०१८ िद. २०/०९/२०१८ अ  वये मे. पे  ट कं ोल,एम. वॉ  श,े मबुंई 
यानां िद.०१/०९/२०१८ ते िद.३१/०८/२०१९ या एक वष कालावधीकरीता साईबाबा भ  तिनवास  थान, 
साई साद िनवास  थान, व  दारावती िनवास  थान िवभागासाठी पे  ट कं ोल ( िकटकनाषक औषध फवारणी) 
करण ेकामी कायादशे दे  यात आलेला आह े

   िवभागाची मागणीः- कायदशेाची िद. ०१/०९/२०१८ ते िद.३१/०८/२०१९ या एक वष 
कालावधीसाठी साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान, व  दारावती िनवास  थान या िवभागाकडील 
इमारतीम  य े व प रसरात पे  टकं ोल अखरे सपुं  ठात येत अस  याने पढुील  िद.०१/०९/२०१९ ते 
िद.३१/८/२०२० या एक वष कालावधीसाठी साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवाससथान व  दारावती 
िनवास  थान औषध फवारणी करण ेकामी एकि त ई-िनिवदा कायवाही करण ेआव  यक आह.े  

साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान, व  दारावती िनवास  थान िवभागासाठी पे  ट 
कं ोल ( िकटकनाषक औषध फवारणी) करण े कामी एक वष कालावधीकरीता कायादशेातील मागील पे  ट 
कं ोलचा ती चौ. फुट दर . १.५५ पैसे असा होता . सदरच ेदर जीएसटी वगळुन आहते.  

तरी स  याचे निवन दर ह े १०% महागाई वाढीव र  कम लावनु सदरच े दरा माण े  साईबाबा 
भ  तिनवास  थान, साई साद िनवाससथान व  दारावती िनवास  थान या इमारतीम  य े पे  ट कं ोलकामी एक 
वषाकरीता (वषातनु ६ फवार  या) करणकेामी  खचाची र  कम (इ   टीमेटेड कॉ  ट) खालील माण ेहोत आह.े 

 
अ.नं िवभाग खो  या 

सं  या 
हॉल 

सं  या 
लॉकस खो  या व हॉल 

िमळवनू एकूण 
े फळ  

(चौरसफुटाम  ये) 

फवारणीचा चौ.फुट  
वािषक दर सव 

करासह 
(सहा फवारणी)   

(जीएसटी वगळुन) 
पये              पसेै 

मागील सन २०१८-
१९  र  कम        

(जीएसटी वगळुन) 
 
 
 

 तािवत १०% 
वाढीव र  कम  सन 

२०१९-२०  
करीता  

 (जीएटी वगळुन )  

१) साईबाबा 
भ  तिनवास  थान  

५०९ १५ --- १,७३,२६८.०० 

०१.५५ 

२,६८,५६५.४० २,९५,४२१.९४  

२) साई साद 
िनवास  थान  

१३४ १४ ९९ ४६,५५४.११ ७२,१५८.८७ ७९,३७४.७५ 

३)  दारावती 
िनवास  थान  

३३० --- --- २,०५,११७.०० ३,१७,९३१.३५ ३,४९,७२४.४८ 

 एकूण ९७३ २९ ९९ ४,२४,९३९.११ -- -- ६,५८,६५५.६२ ७,२४,५२१.१८/- 
                                                                                                     जीएसटी १८ % पये  १,३०,४१३.८१/- 

एकुण       ८,५४,९३५/- 
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                                                                      (अ री पये - आठ लाख चोप  न हजार नऊशे प  तीस मा /- ) 
 

उपरो  तकामी एकुण अदंाजे पये ७,२४,५२१/- अिधक जीएसटी र  कम १८ ट  के माण े पय े
१,३०,४१४/- अस ेएकुण पय े८,५४,९३५/- (अ री पय े- आठ लाख चोप  न हजार नऊश ेप  तीस मा /- ) 
खच अपेि त आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मतः – 
१) िद.०१/०९/२०१९ ते िद.३१/८/२०२० या एक वष कालावधीसाठी साईबाबा भ  तिनवास  थान, 
साई साद िनवाससथान व  दारावती िनवास  थान औषध फवारणी करण ेकामी उपरो  त िलखीत त   यात नमदु 
केले माण े पये - ८,५४,९३५ /- ( अ री पय े- आठ लाख चोप  न हजार नऊशे प  तीस  मा  /-) खचास   

तसेच  
२) याकामी शासनाच ेमंजरू दरान ेवतमानप ात जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणकेामी मंजुरीसाठी 
सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेम  य ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .२२६ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० या एक वषासाठी साईबाबा भ िनवास थान, साई साद 
िनवास थान व दारावती िनवास थान या िवभागाकडील इमारतीम य े व प रसरात पे ट कं ोल (िकटकनाशक 
औषध फवारणी) करणकेामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा या र कम 
.८,५४,९३५/-मा च ेखचास मा यता दे यात आली.                   (कायवाही- ी साईबाबा भ िनवास थान) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५५ लॉ ीतील टीम बॉयलर करीता वािषक इधंन खरेदीबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – 
१) २१ (१) चा (क) मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या  मालम  तेची दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 

                           २) २१ (१) चा (ग)  भ  तांना मंिदरात देवते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सवेा िकंवा 
समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

   तावीक – साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागात सन-२००० पासनु लॉ  ी यिुनट कायाि वत 
कर  यात आलेले आह.े सदर युिनटम  य े  साई साद िनवास  थान, ारावती भ  तिनवास, साईबाबा 
भ  तिनवास  थान, मंिदर, वाहन िवभाग, शै िणक सकुंले इ. िवभागाकडील बेडिशट, उिशक  हर, चादर, 
गादीक  हर, पडद,े रग, बसेसचे िशटक  हर, आदी कपडे धवुनू इ  ी केली जातात.  

  लॉ  ीचे कामकाज गरजेनसुार जनरल िश टम  य ेकर  यात येते.  या ारे ितिदवशी साधारणपण े८०० 
ते १००० नग कपडे धवुनू इ  ी केले जातात. धु  यासाठी येणा-या कपडयामं  य े ामु  याने नमदु िनवास  थान 
िवभागाकडील ि ह.आय.पी. खो  याचं ेधतुलेले टॉवेल सकुिव  यासाठी तसचे पावसाळा व िहवाळा िसझनम  य े
उ  हाचे माण कमी असते अशा वेळी धतुलेल ेकपडे सकुिव  यासाठी ायर मिशनचा वापर केला जातो  यासाठी 
बॉयलर ारे  टीम दवेनू कपडे सकुिवले जातात,  याच माण े धतुले  या कपडयानंा इ  ीकरणसेाठी कॅलडर 
मिशनचा दनैंिदन वापर केला जातो. याकरीता कॅलडर मिशनला  टीम दयावी लागते. मिशनम  य ेधवुनू िपळलेले 
बेडिशट, उिशक  हर घात  यावर सकूुन इ  ी होऊन बाहरे पडतात. या दो  ही मिशनसाठी २०० िकलो मतेचा 
ि टम बॉयलर कायाि वत आह.े 

  सं  थानचे वाहन िवभागामाफत इधंन खरेदीचा सिव  तर  ताव तयार क न संदभ .०१ च े ठरावा 
अ  वये मा  यता िमळालेली आह,े याम  य े सं  थानच े िविव ध िवभागांकरीता लागणारे सव कारचे इधंन 
खरेदीकामी मा.आमदार ी राधाकृ  ण िवखे पाटील सहकारी क वाहतुक सं  था िल., साकुरी िशव, िशड  यांच े

चलीत इधंन दराम  य े .०.५० पैसे मा  सवलत व मागणीतील अटी/शत नसुार बीलास ३० िदवसाचे े डीट ह े
िन  नतम दर ि वकारणते येऊन, परुवठा आदशे दे  यात यावा अस ेनमुद अस  याने  सदरकामी येणा-या अदंाज े
खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता आव  यक अस  याने संदभ .०२ अ  वये लॉ  ीकरीता माह-े जलैु -
२०१८ ते माहे – जुन २०१९ करीता वािषक इधंन खरेदी करणसे व याकामी  येणा-या पये ५,१०,०००/- 
(अ री पय े–पाचलाख दहा हजार) खचास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

                        सन जलैु - २०१८ ते जनु - २०१९ या कालवधीत झालेला खच इधंनाचा तपिशल खालील माण े
आह.े   

अ.नं. माह े िडझेल खच  िलटर आईल ीस शेरा  
०१ जुल-ै२०१८ २०० िलटर - - जुलै -२०१८ ते जुन -
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०२  ऑग  ट-२०१८  २०० िलटर - - २०१९ म  य े ि टम बॉयलर 
करीता एकुण २००० िलटर 
िडझेल  खच होणार  आह.े 

०३ स  टबर -२०१८ २०० िलटर - - 
०४ ऑ  टोबर -२०१८ २०० िलटर - - 
०५ नो  हबेंर -२०१८  २०० िलटर - - 
०६ िडसबर -२०१८ -- - - 
०७ जानेवारी-२०१९  २०० िलटर - - 
०८ फे वुारी -२०१९ -- - - 
०९ माच—२०१९ २०० िलटर - - 
१० एि ल—२०१९ २०० िलटर - - 
११ म-े-२०१९ २०० िलटर - - 
१२ जुन -२०१९(अदंाजे) २०० िलटर - - 

एकुण िलटर  २००० िलटर  - 
           
  िहवाळयात उ  णतेचे माण कमी असते  यामळेु कपडे लवकर सकुत नाही. तसेच पावसाळयात पाऊस 

चालु अस  यास कपडे सकुले जात नाही.  यामळेु ायर मिशन व कॅलडर मिशन जा  त वेळ चालवावे लागते. 
 यामळेु िडझलेचा वापर जा  त होतो. जा  त होणारा िडझेल वापर िवचारात घेऊन अितरी  त १००० िलटर व 

मािगल वषाचा िडझले खच २००० लीटर असे एकुण ३००० िलटर आव  यकता भासनार आह े. 
  िवभागाची मागणी - माह-े जलैु २०१९ ते जनु -२०२० या एका वषाचे कालावधीकरीता अदंाजे ३००० 

िलटर िडझेल ि टम बॉयलरसाठी व कॅलडर मिशनसाठी ०५ िलटर ऑईल व लॉ  ीतील सव मिशनरीसाठी ०३ 
िकलो ीसची आव  यकता भासणार आह.े               

इधंन खरेदीकामी खालील माण ेअदंाजे खच (संभा  य वाढ िवचारात घवेनू ) अपेि त  आह े. 
अ.नं. तपिशल अदंाजे र  कम 
०१ ३००० िलटर िडझेल x ७०       अदंाजे दर पय े ती िलटर = २,१०,०००.०० 
०२ ०५ िलटर ऑईल     x  ३००    अदंाजे दर पये ती िलटर    =           १,५००.०० 
०३ ०३ िकलो ीस        x  ३५०   अदंाजे दर पये ती िकलो    =           १,०५०.००  
एकूण पये -      २,१२,५५०.००/- 
                                               (  अ री पये दोन  लाख, बारा हजार, पाचश,े प  नास मा /-   ) 

            
  संदभ .०१ चे मंजुर ठरावा  वये मा.आमदार ी राधाकृ  ण िवखे पाटील सहकारी क वाहतुक सं  था 

िल., साकुरी िशव, िशड  या पे ोल पपंाव न आव  यक इधंन खरेदी करणसे मा  यता असावी िह िवनंती. 
सं  थान अिधिनयम यानुसार छाननी क न अनमुान – नमदु अिधिनयमातील तरतुदी नसुार व संमत 

मा.  यव  थापन सिमतीचे मंजरु ठरावानसुार साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागात असणा-या लॉ  ीतील मिशनरी 
करीता  इधंन खरेदी करता येईल. 

िवभागाचा अिभ ाय– माह े- जुलै २०१९ ते माह-े जुन २०२० या एका वषाचे कालावधीकरीता अदंाज े
३००० िलटर िडझेल ि टम बॉयलरसाठी, कॅलडर मिशनसाठी ०५ िलटर ऑईल व लॉ  ीतील सव मिशनर साठी 
०३ िकलो ीसची आव  यकता असनू  याकामी पय े२,१२,५५०/- (अ री पये दोन लाख, बारा हजार,पाचश े 
प  नास  मा  )  खच अपिे त आह.े सदर खचाची तरतुद सन २०१९/२०२० चे अदंाजप काम  य ेकेलेली आह.े 

  तरी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 
िनणय .२२७ यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागात असणा-या लॉ  ीतील मिशनरी करीता 

आव यक इधंन खरेदी करणेस व याकामी येणा या र कम .२,१२,५५०/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा भ िनवास थान) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५६ दारावती भ िनवास िवभागातील ितस या माळयावरील ८० नॉन एसी खो यांम य े एसी व इतर अनषुंगीक 

सिुवधा बसवनु एसी खो याम य े पांतरण करणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतदु :-    
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०१) २१ चा (१) चा (ग) - साईभ ांना मंिदरात या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक 
सेवा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी /सिुवधा परुिवण.े  

         ०२)        (ख) साईभ ानंा राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगहृ ेबांधण ेव याची देखभाल करण.े... 
तावीक:-  दारावती भ िनवास इमारत िद.१५/०८/२००९ पासनु साईभ ांच े दनंैिदन 

िनवास थनासाठी ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  माफत उपल ध क न दे यात आललेी आह.े.  
सदरची इमारत समाधी मंिदरापासनु अधा िकलो िमटर अतंरावर आह.े सदर इमारत िह ४ मजली असनु 
इमारतीम य े८० ए.सी. व २३६ नॉन ए.सी. अशा एकुण ३१६ खो या साईभ ांना िनवासासाठी उपल ध क न 
दे यात यतेात. सदर इमारतीत एकुण ३१६ खो यांम य े सरासरी ितिदनी अदंाजे २००० साईभ ांची 
िनवास यव था कर यात येते. भारताम य े थमच िहंद ुितथ े ाम य े ी े  िशड  येथील ी साईबाबा सं थान 
िव त् यव था िशड  मधील दारावती भ िनवास िवभागास आय. एस. ओ. ९००१:२०१५ मानांकन िद. 
२४/०१/२०१५ रोजी दान कर यात आलेल ेआह.े  

दारावती भ िनवास िवभागाम य े दनंैिदन ८० एसी व २३६ नॉन एसी खो यामधनू साईभ ांच े
िनवास यव थेकरीता खालील माण ेसवेाआकार आकार यात येत असतो.   

 
अ.नं. खोलीचा 

कार 
सेवाआकार 
पये 

खोलीमधील 
एकुण य  

जादा ित य  
सेवाआकार पये 

खोलीमधील एकुण 
भ सं या  

०१ नॉन एसी ५००/- ०३ ५०/- ०५ 
०२ एसी ९००/- ०३ ५०/- ०५ 

          
दारावती भ िनवास िवभागातील एकुण ३१६ खो यांपैक  ८० % खो यांची ऑनलाईन बुिकंगची 

सोय उपल ध क न दे यात आलेली आह.े याचा तपिशल खालील माण ेआह.े  
अ.   
नं. 

खोलीचा कार काऊंटर दे यासाठी 
खो यांची सं या 

ऑनलाईन दे यात 
आले या खो यांची सं या 

िवभागातील एकुण 
खो यांची सं या 

ऑनलाईन आर ण 
(%) 

०१ जनरल (इिंडयन टॉयलेट) २६ १०६ १३२ नॉन एसी ८० % 
०२ जनरल (वे टन टॉयलेट) २१ ८३ १०४ 
०३ एसी म १६ ६४ ८० एसी ८० % 
०४ एकुण खो या ६३ २५३ ३१६ एसी, नॉन एसी ८० % 

  
   उपरो  त यात नमदु केलेनसुार एकुण ३१६ खो यांपैक  १८९ नॉन एसी खो यांची व ६४ एसी 

खो यांची अशा एकुण २५४ खो यांची बुिकंग ऑनलाईन दारे होत असते. सदरची ऑनलाईन बुिकंग बुिकंग 
तारखे या ६० िदवस अगोदर चाल ुहोते व ०३ िदवस अगोदर बंद होत असते. यामळेु प रवारासह येणारे देश 
िवदशेातील साईभ  लवकरच खो यांची ऑनलाईन बुिकंग करतात. तसेच ऑनलाईन बुिकंग करणा या 
साईभ ांम य ेजवळ जवळ सवच साईभ  एसी खो यांची ऑनलाईन बुिकंग लवकर होत असलेबाबत तसेच 
एसी खो यांची बुिकंग पणु झा यानंतरही सं थानच े दरु वनीव न एसी खो यांची ऑनलाईन बुिकंग होत 
नसलेबाबत िवचारणा करतात. यांना एसी खो यांची ऑनलाईन बुिकंग पणु झालेबाबत सांिगत यास ते नाराजी 
य  करतात.    

   तसेच एकुण ३१६ खो यांपैक  ४७ नॉन एसी खो यांची व १६ एसी खो यांची अशा एकुण ६३ 
खो यांची बुिकंग य  काऊंटरवर दनंैिदन पी.आर.ओ यादीमधील मा यवर, गावातील ित ीत य , आजी 
माजी िव त, िशड  नगरपंचायत अिधकारी, आजी माजी नगरा य , सं थान अिधकारी वग तसेच कमचारी, 
पचांयत सिमती राहाता, सरकारी अिधकारी, दणेगीदार साईभ , दणेगी कायालयातील वेळो वेळी देणगी दणेारे 
साईभ ांसाठी तसेच काऊंटरवर य  येणारे साईभ  यांना खो या दया या लागतात.  

िवभागाची मागणी:- ऑनलाईन बुिकंग व काऊंटर बुिकंग करणारे साईभ ांम य े एकुण ८० % 
साईभ ाचंी मागणी िह एसी म िमळणबेाबतची असते. तसेच एसी म उपल धतेबाबत कायमच साईभ  
सं थानच ेदरु वनीव न िवचारणा करत असतात. यामळेु दारावती इमारतीमधील २३६ नॉन एसी खो यांपकै  
ितस-या माळयाच े एकुण ८० नॉन एसी खो यांम य े मॅकेिनकल िवभागामाफत ८० एसी व सीसीिट ही 
िवभागामाफत येक खोलीम य े एक या माण े ८० केबल कने शनसह िट ही बसवनू एसी मम य े पांतरण 
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करता येईल. एसी मम य े पांतरीत झाले या खो यांचा सवेाआकार वाढवनु स या या एसी म माण ेआकारता 
येईल. यामळेु साईभ ाचंी िनवासाची सोय होऊन प रणामी सं थानच ेउ प नात वाढ होईल.      

िवभागाचा अिभ ाय / प  मत:- दारावती भ िनवास इमारतीमधील एकुण ८० खो या एसी असनू 
साईभ ाचंी एसी खो यांची मागणी जादा माणात असते. प रणामी एसी खो यांची कमतरता भासते. ऑनलाईन 
नॉन एसी खोली बुिकंग केलेले साईभ  काऊंटरवर एसी खोली िमळणबेाबत िवनंती करत असतात.  

करीता, साईभ ाचं ेमागणीनसुार दारावती भ िनवास इमारतीमधील ितस-या माळयावरील ८० नॉन 
एसी खो यांच े पांतर एसी खो यांम य े करणसे व सदर खो यांम य े मॅकेिनकल िवभागामाफत ८० एसी व 
सीसीिट ही िवभागामाफत येक खोलीम य े ०१ या माण े ८० केबल कने शनसह िट ही बसिवणेस मा यता 
िमळणसे तसेच निवन पांतरीत केले या एसी मचा सेवा आकार स या या एसी म माण ेआकारणसे मा यता 
िमळणकेामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर िनणयाथ सादर. 

 
 

िनणय .२२८ यावर सिव तर चचा होऊन, दारावती भ िनवास इमारतीमधील ितस-या माळयावरील ८० नॉन एसी खो यांच े
पांतर एसी खो यांम य े कर यास, सदर खो यांम य े मॅकेिनकल िवभागामाफत ८० एसी, िसिसिट ही 

िवभागामाफत येक खोलीम य े०१ या माण े८० केबल कने शनसह िट ही बसिव यास तसेच निवन पांतरीत 
केले या एसी मचा सेवा आकार स या या एसी म माण ेआकारणेस मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- दारावती भ िनवास थान/ मॅकॅिनकल िवभाग/ िसिसटी ही क /िव तु िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५७ मंिदर प रसरातील िझरो नंबर सभागहृाचे “लडीबाग सभागहृ” असा नावात बदल करणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थानचे साईिनवास अितथीगहृ येथे एक व मंिदर प रसरात लडीबागे शेजारी िझरो नंबर 
बैठक क  येथे एक अस ेएकूण ०२ वातानकूुलीत सभागहृ आहते. या सभागहृांत साधारण ४० ते ५०  य  ती एका 
वेळी बस ूशकतात इतक  मता आह.े    

साईिनवास अितथीगहृातील िमट ग हॉल म  य े वेळोवेळी मा.  यव  थापन सिमती सभा,  थािनक 
उपसिमती सभा, छाननी सिमती सभा, खरेदी सिमती सभा, ी-बीड या सभाचं ेआयोजन करणते यते.े  

 तसेच िझरो नंबर बैठक क  येथील सभागहृात ीरामनवमी, गु पौिणमा, पु  यितथी या उ  सवां  या तसेच नाताळ 
व नववषारंभ म  य े होणा-या गद चे िनयोजनाकामी आढावा बैठका होत असतात. तसचे वेळोवेळी सं  थान 
कामकाजा संदभात मा.मु  य कायकारी याचं े अ  य तेखाली िवभाग मखुां  या सभा होत असतात. या िशवाय 
वेळोवेळी मा.मं ी महोदय,  थािनक आमदार, खासदार यांचे उपि थतीत शासिकय अिधकारी यांचे समवेत 
सं  थान कामकाजा संबंधीत बैठका होत असतात. चे दशनाकरीता आले  या  ही.  ही.आय.पी. मा  यवरांच े
तसेच देणगीदार साईभ  त यांच ेयेथे स  कार सोहळयाचे आयोजन करणते येत असते.   

              सं  थानने पुव  बैठक क  येथे मा.  यव  थापन सिमती सद  यांना बस  याकरीता तसचे चे दशनाकरीता 
आले  या  ही.  ही.आय.पी. मा  यवरांना े श हो  याकरीता एकूण चार क  बांध  यात आले आहते    या क ास 
सं  थानने पवु  पासनू १,२,३ व ४ अस े नंबर िदलेले आह.े एक नंबर क ा शेजारी सभागहृ अस  यान े  या  
सभागहृास O नंबर िदललेा आह.े  यामळेु सदर सभागहृास पवू पासनू िझरो नंबर सभागहृ या नावाने सबंोधल े
जाते. परंत ूसदरचे नाव यो  य वाटत नाही.  

तरी सदर सभागहृ लडीबागे  या शेजारी अस  यान,े या सभागहृास “लडीबाग सभागहृ” या नावान े
संबोधता येईल असे या िवभागाचे मत आह.े तरी बैठक क  येथील सभागहृाच ेनाव “लडीबाग सभागहृ” ठेवणेस 
मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेत चचा होऊन िनणय होणे  तव, सादर 

िनणय .२२९ यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर प रसरातील िझरो नंबर सभागहृाचे  “साई सभागहृ” असे नामांतर कर यात 
यावे, असे ठरले. 

(कायवाही- साई साद िनवास थान) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५८ साईआ म भ िनवास येथील A,B व C इमारतीच े ए.सी.यं णचेे सन २०१९-२०२० वषाकरीता म.ेडाियकन 

एअर कंडीशन ग इडंीया ा.िल.यांना वािषक स ह स कॉ ट (AMC) दणेेसाठी मा यता िमळणबेाबत. 
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ताव-  अिधिनयमामधील तरतूद २०१४ : (1) कलम २(१४)(घ) – भ  ताचंे सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी 
आव  यक ते तातडीच े दु  तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण े  (२) कलम २१(१)(क) मिंदराची व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 

 तावना : िशड  साई ट्, चे नई यांचेमाफत दणेगीदाखल साईआ म भ  तिनवास येथ ेA,B,C  या 
तीन इमारतीम ये येक  १२८ म नसुार एकूण ३८४ मम ये डायक न कंपनीच े VRV (Variable 
Refrigerant Volume)  टाईप ए.सी. यं णा बसवनू िदललेी आह.े सदरची यं णा िदनांक ११/०१/२०१३ 
रोजीपासनू कायाि वत झालेली आह.े िशड  साई ट्, चे नई् व डायक न एअर कंडीशिनगं इिंडया ा. िल . यांचते 
सदर यं णा बसिवणकेामी िदले या कायादशेा यावेळी कर यात आले या करारना यात खालील माण े तरतूद 
कर यात आलेली आह.े  

“Cost of Annual Maintenance Charges (AMC) after the warranty period, will be 
Rs. 6,10,500/- per year. The AMC will be comprehensive and will include cost of labour 
and parts. Other Taxes on the AMC Charges will be paid at actuals. The AMC Price will 
remain fixed and confirmed as valid for 8 years after warranty, by Dalkin (i.e.) 10 years 
from the date of acceptance of the installation.” 

  उपरो  त नमदू करारना  यातील अटी व शथ नसुार तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक-
२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . १५१ अ  वये साईआ म भ  तिनवास येथील A, B व C इमारतीतील 
VRV ए.सी. यं णचेे एक वष (िदनांक ०१/०४/२०१९ ते ३१/०३/२०१९) कालावधीसाठी म.े डायक न एअर 
कंडीशिनगं इिंडया ा. िल .  यांना इकडील जा.न.ंएसएसएस/वशी/मकॅेिनकल/१५५/२०१८ िद. ०९/०४/२०१८ 
अ  वये वािषक  स ह स कॉ ॅ ट (AMC) करीता कायादशे दे  यात आलेला आह.े 

मागणी: म.े डायक न एअर कडीशिनगं इिंडया ा. िल., पणु े यांना दे  यात आले  या AMC 
कायादशेाची मदुत िदनांक ३१/०३/२०१९ रोजी सपंु  टात यते असनू,  यापढुील एक वष कालावधीकरीता  यांना 
AMC दणेे आव  यक आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- िशड  साई  ट, चे  नई व म.े डायक न एअर कंडीशिनगं इिंडया ा. िल . यां  यात 
झाले  या करारना यातील अटी व शथ नसुार वारंटी कालावधी संपलेपासनू पढुील 8 वषाचे कालावधीसाठी 
वािषक ए.एम.सी. करीता  यके वष  र  कम पये ६,१०,५००/- + टॅ  ससे या माण ेदर िनि ती कर  यात आली 
आह.े या ८ वष कालावधीपैक  ५ वषाचा कालावधी पणू झालेला असनू, पढुील ३ वषाचा कालावधी बाक  
आह.े  यके वष  ए.एम.सी. कामी अदा करावयाची र  कम िनि त कर  यात आलेली अस  यान,े AMC करीता 
पढुील एक वष कालावधीसाठी (िदनांक ०१/०४/२०१९ ते ३१/०३/२०२० पयत ) कायादशे देण े आव  यक 
आह.े   

म.े डायक न एअर कंडीशिनंग इिंडया ा. िल . यांना AMC करीता कायादशे दणेेकामी तसचे AMC 
कामी वािषक र  कम पये ६,१०,५००/- + टॅ  ससे या माण ेअदा करणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता 
 यावी लागणार आह.े   

 ताव:-  साईआ म भ  तिनवास येथील A, B व C इमारतीतील ए.सी. यं णचे े पढुील एक वषाचे 
कालावधीसाठी (िदनांक ०१/०४/२०१९ ते ३१/०३/२०२० पयत) उ  पादक कंपनी म.े डायक न एअर कंडीशिनगं 
इिंडया ा. िल ., पणु े यांना वािषक स ह स कॉ ॅ ट (AMC) दणेेकामी येणा-या पये ६,१०,५००/-+टॅ  ससे 
खचास मा  यता िमळणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .२३० यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ  तिनवास येथील A, B व C इमारतीतील ए.सी. यं णचेे िदनांक 
०१/०४/२०१९ ते ३१/०३/२०२० या एक वष कालावधीसाठी उ  पादक कंपनी म.े डायक न एअर कंडीशिनंग 
इिंडया ा. िल ., पणु े यांना वािषक स ह स कॉ ॅ ट (AMC) दे यास व याकामी येणा या र कम                   
. ६,१०,५००/- + टॅ  सेस चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५९ ी साई सादालयातील जुने भाजीपाला को ड टोअरेज बायबॅक क न नवीन को ड टोअरेज खरेदी 

करणकेामी येणा या खचास तसेच ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम 2004 मधील तरतूद : (१) कलम १४(२)(घ) – भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी 

आव  यक ते तातडीच ेदु  तीचे काम िकंवा उपायय जना हाती घे  याचे (२) कलम १७(झ) – सवसाधारणपण,े 
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िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितच ेकामकाज याचं ेयो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या 
योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील. 

 तावना:- साईभ  तांच ेसिुवधेसाठी ी साई सादाल िवभागात भाजी पाला शु  द राहणकेरीता  १ नग 
भाजीपाल को  ड  टोअरेज कायाि वत आहते.  सदर भाजीपाला को  ड  टोअरेज सतत  या अिवरत वापरामळेु 
खराब झालेले आहते. स  या  यांची वारंवार दु  ती करावी लागत आह.े  

मागणी:- ी साई सादालयाती जनेु १ नग भाजीपाला को  ड  टोअरेज बायबॅक क न,  याच ेबदली 
निवन १ नग भाजीपाला को  ड  टोअरेज खरेदी करावा लागणार आह.े जेणके न ी साई सादालयातील 
भाजीपाला खराब होव ू नये  हणनू भाजीपाला सरुि त साठिवणचेी  यव  था अिवरत चालू राहील. स  या ी 
साई सादालय िवभागात नादु  त असले  या जनूे भाजीपाला को  ड  टोअरेज यं णचेा तपशील खालील माण े: 

 
अ.नं. तपशील डेड-  टॉक नंबर खरेदी िदनांक नग एकूण मळु िकंमत 
1. Vegetable Cold 

Stor
age 

MCH/0844 07/08/2008 1 5,87,500.00 

31/03/2018 अखेर घसारा िकंमत पये : 5,54,415.81 
घसारा वजा जाता िकंमत पये :  33,084.19 
पणुािकंत पये :  33,084.00 

  
उपरो  त माण ेजनेु एक भाजीपाला को  ड  टोअरेज िदनांक ३१/०३/२०१८ अखेर घसारा िकंमत पय े

३३,०८४/- होत आह.े सदर जुने भाजीपाला को  ड  टोअरेज बायबॅक दवेनू, निवन १ नग भाजीपाला को  ड 
 टोअरेज खरेदी करावा लागेल. या खरेदीकामी येणा-या खचा  या अदंाजाकरीता िविवध परुवठादार याचंेकून 

दरप के मागिव  यात आली होती. तसेच इटंरनेट  दारेही दराची मािहती घतेली.  यानसुार निवन खरेदीकामी 
खालील माण ेअदंाजे खच अपे ीत आह े: 

 
Sr. No. Description App. Rate (Rs) 
1. Supply installation of Cold storage Insulation type for 

Chiller Room, Floor Insulation,  
Capacity - 60000 Btu/hr,   Refrigerant - R 404 A 
Size - App - 7.8 m x 6.2 m x 4 mtr  

13,11,790.00 

 
  उपरो  त माण े भाजीपाला को  ड  टोअरेज यं णा खरेदी करणकेामी र  कम पये १३,११,७९०/- 

मा चा खच अपे ीत आह.े सदरील खचाची तरतूद सन २०१९ - २०२० या वषातील ‘मशीनरी खरेदी खच’ या 
िशषातील रकमेतनू करता येईल. सदर खरेदीकामी  महारा   शासनाचे www.mahatenders.gov.in या संकेत 
 थळावर ई-िनिवदा नोटीस अपलोड क न ई-िनिवदा मागवनु करणते येईल मा  कायवाही ई-िनिवदा  दारे कराता 

येईल या कायवाहीस मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागले. 
  आव  यक मा  यता:- शासक य 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय : बांयबॅक करावयाचा भाजीपाला को  ड  टोअरेज सतत  या वापरान,े 
 यांची वारंवार दु  ती करावी लागते.  यामळेु सदरच े को  ड  टोअरेज यं णा बायबॅक दवेनु नवीन को  ड 
 टोअरेज यं णा खरेदी करण े आव  यक आह.े  सं  थान अिधिनयम 2004 मधील कलम 17(4) म  य े “ 

िव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत केलेले, प  नास हजार पयांपे ा अिधक िकंमतीच ेकोणतेही जडजवािहर, दािगने व 
इतर मौलयवान जंगम मालम  ता, रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन ेअसले  याखरेीज, सिमतीकडून िवक  यात 
येणार नाही, तारण  हणनू ठेव  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  यसं ािमत कर  यात येणार नाही ” अस ेनमदू 
आह.े मा  उपरो  त माण े बायबॅक करावया  या भाजीपाला को  ड  टोअरेजची घसारा िकंमत ही पय े
५०,०००/- पे ा कमी ( ती नग पये- ३३,०८४/-मा ) अस  यान,े भाजीपाला को  ड  टोअरेज यं णा बायबॅक 
करणकेामी शासन मा  यतेची आव  यकता नाही.   
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भाजीपाला को  ड  टोअरेज यं णा बायबॅक क न निवन यं णस खरेदी करणसेाठी महारा   शासनाच े
www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड करावी लागेल तसचे सदरील 
भाजीपाला को  ड  टोअरेज यं णा खरेदी करणकेरीता तसेच सदरील यं णा बायबॅक दयावयाचे ची िकंमत अशा 
दोन BOQ  अपलोड क न ई-िनिवदा मागिवता येतील.  

  तरी सादालयातील जनेु झाललेे भाजीपाला को  ड  टोअरेज यं णा बायबॅक क न आव  यक निवन 
यं णा  खरेदी करणकेामी ई-िनिवदा  मागिवणसे व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम पये १३,११,७९०/- (अ री 
पये- तेरा लाख, आकरा हजार, सातश,े न  वद ) मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी  ताव मा.  यव  थापन 

सिमतीचे सभेपढु ेसादर. 
िनणय .२३१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील जुने भाजीपाला को ड टोअरेज यं णा बायबॅक क न 

आव  यक निवन यं णा  खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा या 
अदंाजे र कम . १३,११,७९०/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
िवषय नं.६० ी साईनाथ णालयाकरीता निवन दोन िल ट बसिवणकेामी ई-िनिवदा मागिवणसे मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-  अिधिनयम अिधिनयम 2004 मधील तरतूद : (1) कलम 14(2)(घ) - भ  तां  या सरुि तते साठी िकंवा 
सोयी साठी आव  यक ते तातडीच े दु  तीच े काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण े (2) कलम 17(2)(झ) - 
सवसाधारणपण,े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितच े कामकाज यांच े यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व 

शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सवगो  टी करण.े 
 तावना - ी साईबाबा सं  थानच े ी साईनाथ  णलय येथे  णांची सं  या िदवस िदवस वाढत 

असलेन े सदर  णालयाच े दो  ही इमारती वर ितसरे मज  याच े बांधकाम चाल ू आह.े वाढीव बांधकामात दोन 
िल टचा अतंभाव कर  यात आललेा आह.े अिकटेक यांच ेकडूलन ा  त ॉईगं नसुार सदर िठकाणी १५ पॅसजर 

मते  या २ नग अटॅोमटॅीक िल ट बसवा  या लागणार आह.े  
मागणी- उपरो  त माण े दोन िल ट बसिवणकेामी येणा-या अपे ीत खचाच े अदंाजाकरीता िल ट 

परुवठाधारक यांच ेकडून दरप के घे  यात आली आहेत.  या नसुार तसेच PWD महारा   शासन CSR 2018-
19 नसुार निवन दोन िल ट बसिवण ेकामी खालील माण ेखच अपेि त आह.े  

 
Sr. 
No. 

Description As per market 
survey (App. Price) 

As per PWD CSR 
(mah) 2018-19 

1. SITC of Electric  Traction  Passenger Cum 
Stretcher / Hospital lift  
Rated Capacity - 15Passenger  
Floor -  G+ 3,  Location of Lift M/C - 
MRL ,    Quantity- 2 Nos.  

34,22,000.00 3731830.00 

 
उपरो  त माण ेमाकट स  ह व CSR 2018-19 चे दराचा िवचार करता माकट मधील दर कमी आहते. 

 या नसुार ी साईनाथ  णालय येथे नवीन दोन िल ट बसिवण े करीता अदंाजे . ३४,२२,०००/- मा  खच 
अपे ीत आह.े तसेच या कामी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घऊेन ई िनिवदा बोलावाव ेलागणार आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय - ी साईनाथ  णालय येथ ेस  या G + 2 २० पॅसजर मते  या दोन हाय ोलीक 
िल ट बसवनू कायाि वत आह.े ितस-या मजलेच ेकाम पणु झालेनतंर पशेटंचे सं  यते वाढ होणार आहते. तसचे 
ऑपरेशन िथएटर ितस-या मजलेवर अस  यान ेआणखी दोन िल टची आव  यकता भासणार आह.े निवन दो  ही 
िल ट बसवनू कायाि वत झालेनतंर जु  या दो  ही िल ट ड  टची उंची बांधकाम िवभागामाफत वाढवनू िल ट 
मॉडीिफकेशन करावे लागेल या करीता  वतं   ताव अलािवदा सादर करणते येईल.  
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   निवन दोन िल ट बसिवणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपुढे मा  यते साठी सादर क न 
मा  यते नंतर महारा   शासना  या  या सकेंत  थळावर जाहीरात 
अपलोड क न ई िनिवदा बोलिवता येतील.  

 ताव - ी साईनाथ  णालय इमारतीकरीता दोन नवीन  वयंचलीत िल ट बसिवणेकामी येणा-या 
र  कम . ३४,२२,०००/- मा चे खचास व ई िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळण ेकामी  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .२३२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालय इमारतीकरीता दोन नवीन  वयंचलीत िल ट बसिवणेकामी 
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा या र  कम .३४,२२,०००/- मा चे खचास 
मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६१  
िवषय नं.६१ ी साई सादालय व साईआ म भ िनवास येथे असणा या साईटेक ोजे टकरीता बसिव यात आले या 

ए.सी.यं णचेे कॉ ेिस ह वािषक स ह स कॉ टर मे.कैलास रेि जरेशन व स, मुंबई यांना िदले या मदुतवाढीस 
काय र मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  मा.  यव  थापन सिमती िदनांक २/०२/२०१८  रोजीचे सभेतील िनणय .७६(७) अ  वये ी साई 
सादालय व साईआ म भ  तिनवास येथ ेअसणा-या साईटेक ोजे  टकरीता बसिव  यात आले  या ए.सी. यं णचे े

िदनांक १/०४/२०१८ ते  िदनांक ३१/०३/२०१९ या एक वष कालावधी करीता कॉ  ेिस  ह वािषक स  ह स 
कॉ  ॅ  ट म.े कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई  यांना जा. न.ं एसएसएस/विश/मेकॅिनकल/७००८/२०१८ िदनांक 
२९/३/२०१८ अ  वय ेर  कम पये ३,४८,३००/- मा  कायादशे दणेेत आलेला आह.े कॉ  ेिस  ह वािषक स  ह स 
कॉ  ॅ  टची मदुत िदनांक ३१/३/२०१९ रोजी संपत अस  याने सदर कामा◌ीच िविहत पद्  तीने ई िनिवदा िकया 
राबिवणसे व याकामी येणा-या र  कम . ३,६५,७१५/- मा चे खचास इकिडल िवभागाकडील िदनांक 
२९/०१/२०१९  रोजीचे व मा. मु  य कायकारी अिधकारी आवक ं  ८/२/२०१९ चे  िटपणीन ेमा  यता घेणते 
आलेली आह.े  

उपरो  िनणयानसुार ई -िनिवदा नोटीस महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in 
वेबसाईटवर अपलोड कर  यात आली होती. ई िनिवदा अपलोड करणचेी मदुत िदनांक १५/०२/२०१९ ते  
२५/०२/२०१९ पयत दे  यात आली होती. मा  या मदुतीत दोनच िनिवदा ा  त झाले  या अस  याने िदनांक 
५/३/२०१९ पयत मदुतवाढ दणेेत आली. परंतु सदर कालावधीम  य े िह दोन िनिवदा आ  याने िदनांक 
१२.३.२०१९ पयत दसु-यादंा मदुतवाढ दणेते आललेी होती. सदर कलावधीम  य ेतीन िनिवदा ा  त झाले  या 
आहते परंतु लोकसभा २०१९ ची आचार सिहतंा लागु अस  याने खरेदी सिमती, उपसिमती व मा.  यव  थापन 
सिमती बैठक होणसे तसेच बैठक झालेनंतर िन  म  तम दराची िनवीदाधारक यांना कायादशे दणेसे कालावधी 
लागणार आह.े  

या कालावधीम  य ेउ  हाळा  अस  याने ी साई सादालय व साईआ म भ  तिनवास येथे असणा-या 
साईटेक ोजे  टकरीता बसिव  यात आले  या ए.सी. यं णा सिु थतीत कायाि वत राहणसेाठी मे. कैलास 
रेि जरेशन व  स, मुंबई   यांना िदनांक १/०४/२०१९ ते िदनांक ३०/६/२०१९ या कालावधीकरीता अथवा ई 
िनिवदा पणु होईपयत स  या  या दरात मदुतवाढ दणेकेामी मा. मु  यकायकारी अिधकारी साहबे यांचशेी इकडील 
िवभागाचे िदनांक ५.४.२०१९ रोजीचे मंजरू िटपणीन ेमा  यता घेतललेी आह.े  

मागणी:- उपरो  माण े मदुतवाढीच े कायावाहीस व काम पतुता झालेनंतर बीलाची र कम              
.१,४२,५००/- (ितमाही िबल) आदा करणकेामी मा. यवसथ्ापन सिमतीची काय यर मा यता घेण ेआव यक 

आह.े  
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय:- ी साई सादालय व साईआ म भ  तिनवास येथे असणा-या साईटेक 

ोजे  टकरीता बसिव  यात आले  या ए.सी. यं णचेे कॉ  ेिस  ह वािषक स  ह स कॉ  ॅ  टची मदुत िदनांक 
३१.३.२०१९ रोजी सपंत आह.े  उपरो  त  तुत केले माण ेई िनिवदा ि या पणु होऊन िन  न  तम दरधारकास 
कायादशे दणेसे होणारा िवलंब व मेकॅिनकल िवभागाकडे परेुस े मनु  यबळ नस  यामळेु म.े कैलास रेि जरेशन 
व  स, मुंबई यानंा स  या  या दरात िदनांक १.४.२०१९ ते िद. ३०/०६/२०१९ या कालावधी करीता अथवा ई 
िनिवदा ि या पणु होईपयत मुदतवाढ देण ेआव  यक होते.  तसेच म.े कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांचेशी 
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करणते आले  या करारना  यातील अटी शत  मधील मु ा ं .४ म  ये The department reserve the right to 
extend the contract period by 3 Months with mutual consent. अशी तरतुद होती  यानसुार मदुतवाढ 
दणेेत आलेली आह.े  

 ताव:- तरी ी साई सादालय व साईआ म भ  तिनवास येथे असणा-या साईटेक ोजे  टकरीता 
बसिव  यात आले  या ए.सी. यं णचेे कॉ  ेिस  ह वािषक स  ह स कॉ  ॅ  ट काम करणकेरीता म.े कैलास 
रेि जरेशन व  स, मुंबई  यांना िदनांक १/४/२०१९ ते ३०/०६/२०१९ या अथवा ई िनिवदा ि या पणु होईपयत 
स  याचे मंजरू दरास दणेते आले  या मदुतवाढीस काय  तर मा  यता घेणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन 
सिमती सभेम  य ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .२३३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय व साईआ म भ िनवास येथे असणा या साईटेक ोजे टकरीता 
बसिव यात आले या ए.सी.यं णचेे कॉ ेिस ह वािषक स ह स कॉ ट काम करणेकरीता मे. कैलास 
रेि जरेशन व  स, मुंबई  यांना ई िनिवदा ि या पणु होईपयत स  याचे मंजरू दरात दणेते आले  या मदुतवाढीस 
काय  तर मा  यता दे यात आली. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
िवषय नं.६२ ी साईबाबा सं थान प रसरात लावणते आले या सव वॉटर कुलरच े वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ टर 

(CAMC) करीता म.ेहरेब एंटर ाईजेस, जळगाव यांना दणेते आले या मदुतवाढीस काय र मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .१४०(६) अ  वये ी 
साईबाबा सं थान प रसरात लावणते आले  या सव वॉटर कुलरच े सन २०१८-२०१९ या एक वष कालावधी 
करीता वािषक कॉ िेस ह सि हस कॉ ॅ ट् (CAMC) देणकेामी जा.नं. एसएसएस/विश/मेकॅिनकल/ ६९७५/ 
२०१८ िदनांक २७/०३/२०१८ नुसार िदनांक ०१/०४/२०१८ ते िदनांक ३१/०३/२०१९ या कालावधीकरीता 
र  कम पये ५,७०,०००/- मा चा कायादशे दणेेत आलेला होता. वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट्ची मुदत 
िदनांक ३१/०३/२०१९ रोजी सपंत अस  याने सदर कामी पढुील एक वष कालावधी करीता CAMC दणेेकामी 
मा  यता घणेते आलेली होती. िविहत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा-या र  कम पये 
६,००,०००/- मा चे अपिे त खचास मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २६/०२/२०१९ रोजीचे सभतेील िनणय 

. १२२(२७) अ  वये मा  यता िमळाललेी होती. ई-िनिवदा िस  द करणेकरीता ई-िनिवदा मसदुा मंजुर क न 
घेणते आललेा होता. परंतु लोकसभा २०१९ ची आचारसिहता लागु असलेण ेखरेदी सिमती, उपसिमती व मा. 
 यव  थापन सिमती बैठक होणसे तसेच बैठक झालेनतंर िन  न  तम दराच े िनिवदा धारक यांना कायादशे देणसे 

कालावधी लागणार होता.  
सदर कालावधीम  य ेभ ानंा थंड िप याच ेपाणी उपल  ध होणसे अडचण येऊ नय े  हणनु वॉटर कुलर 

CAMC करीता म.े हरंेब एंटर ाईजेस, जळगाव यांना दणेेत आले  या कायादशेास िदनांक ०१/०४/२०१९ ते 
िदनांक ३०/०६/२०१९ पयत अथवा ई-िनिवदा ि या पणु होई पयत मदुतवाढ दणेेकामी मा. मु  य कायकारी 
अिधकारी साहेब याची इ कडील िवभागाच ेिदनांक २/०४/२०१९ रोजीचे मंजूर िटपणीने मा  यता घणेेत आलेली 
आह.े  

मागणी:- उपरो  त माण े मदुतवाढीचे कायवाहीस व काम पतुता झालनेंतर िबलाची र  कम . 
१,४२,५००/-  (ितमही बील) अदा करणकेामी मा.  यव  थापन सिमती सभेची काय  तर मा  यता घणेे आव  यक 
आह.े  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय/मत:- ी साईबाबा सं  थान प रसरात लावणते आले  या सव १८० नग 
वॉटर कुलरचे सन २०१८ - २०१९ या एक वष कालावधीकरीता वाष क कॉ िेस ह स ह स कॉ ॅ टची मदुत 
िदनांक ३१/०३/२०१९ रोजी संपलेली आह.े उपरो  त  तुत केले माण ेई-िनिवदा ि या पणु होऊन िन  न  तम 
दर धारकास कायादशे दणेेस होणारा िवलंब व मेकॅिनकल िवभागाकडे परेुस े मनु  यबळ नस  यामळेु म.े हरंेब 
एंटर ाईजसे, जळगाव यांना स  या  या दरात िदनांक ०१/०४/२०१९ ते िदनांक ३०/०६/२०१९ पयत अथवा ई-
िनिवदा ि या पणु होईपयत मदुतवाढ दणे े आव  यक आह.े म.े हरंेब एटंर ाईजेस, जळगाव यांचशेी करणते 
आले  या करारना  यातील अटी व शत  मधील मु ा . ४.० म  य ेSANSTHAN reserves the right to 
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extend the contract period by 3 months with mutul consent. अशी तरतुद आह.े  या नसुार मदुतवाढ 
दणेेत आली आह.े  

 ताव:- ी साईबाबा सं थान प रसरात लावणते आले  या सव वॉटर कुलरच े वािषक कॉ िेस ह 
सि हस कॉ ॅ ट् (CAMC) कामी म.े हरंेब एटंर ाईजेस, जळगाव यांना दणेेत आले  या कायादशेास िदनांक 
०१/०४/२०१९ ते िदनांक ३०/०६/२०१९ या पयत अथवा ई-िनिवदा ि या पुण होईपयत स  याचे मजंरू दरास 
दणेेत आले  या मदुवाढीस काय  तर मा  यता घेणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेम  य ेिनणयाथ  
सादर. 

िनणय .२३४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान प रसरात लावणते आले  या सव वॉटर कुलरचे वािषक 
कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट् (CAMC) कामी मे. हरंेब एंटर ाईजेस, जळगाव यांना देणेत आले  या कायादशेास 
ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत स  याचे मंजरू दरात दणेते आले  या मदुवाढीस काय  तर मा  यता दे यात आली. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.६३ साद भोजन व लाडू साद तयार करणेकामी आव यक ब क एल.पी.गॅस खरेदीकामी म.ेभारत पे ोिलयम 

कॉप .िल.यांचेशी िड काऊंट दराबाबत चचा क न निवन करारनामा करणेस मा यता िमळणबेाबत. 
ताव-  सन २००४ चा महारा   अिधिनयम:- मांक -१४ मधील २१ (१- घ) भ  तांना जेवन परुवण े व 

अ  नछ  चालिवण.े 
 तावना:- ी साई सादालयात दररोज सरासरी ४० हजार साईभ  त साद  मोफत भोजनाचा लाभ 

घेतात. लाडू साद िनिमती िवभागामाफत दशन रांगेत  यके साईभ  तानंा िवनामु  य बुंदी साद व िव साठी 
लाडू साद तयार कर  यात यतेो. साद भोजन, लाडू व बुदी साद व ना  टा पाक ट करीता ित िदन २००० 
िकलो एल. पी. गॅसचा वापर होतो.   याकामी म.े भारत पे ेािलयम कॉ. िल. यांचेकडून िस  नर व म.े इिंडयन 
ऑईल कॉ. िल. यांचकेडून मनमाड यथेनू ब  क एल. पी. गॅस खरेदी कर यात येतो.  याकामी उपरो  त संदिभय 
अ  वये दो  ही कंपनीकडे  यके  तीस लाख पय े अडॅ  हा  स दणेते आलेला आह े तसचे  याचेशी करारानामा 
करणते आललेा आह.े  

 यके मिह  या  या १ तारखेस दो  ही कंपनीकडून ई मले ारे दरप क ा  त होतात. दोनही कंपनीचे दर ह े
 यांनी िदले  या सवलतीनसुार सारखेच असतात. यदाकदािचत दो  ही कंपनी  या दरात फरक अस  यास िन  न  तम 

दरधारकाकडुन एल.पी. गॅस खरेदी कर  यात येतो.   
म.े इडंीयन ऑईल कॉ. िल. िदनांक  १/११/२०१६  ते िदनांक ३१/१०/२०२१ या कालावधी करीता 

गॅस परुिवणकेामी करारनामा करणते आलेला आह.े तसेच म.े भारत पे ेािलयम कॉप . िल. यांचेशी  िदनाकं 
१.५.२०१४  ते ३०.४.२०१९  या पाच वषा  या कालावधीकरीता िदनांक ८.५.२०१४ रोजी करारनामा करणते 
आलेला आह.े म.े भारत पे ेािलयम कॉ. िल यांचे करारना  याची मदुत िदनांक ३०.४.२०१९ रोजी संपु  ठात 
आ  याने पिुढल पाच वष कालावधीकरीता िदनांक १.५.२०१९ ते ३०.४.२०२४ या कालावधी करीता निवन 
करारनामा करावा लागणार आह े. 

मागणी:- मा  म.े भारत पे ेािलयम कॉप . िल. यांनी  सन २०१४ म  य ेगॅस दरात . ४२००/- ती टन 
इतक  सटु िदलेली आह.े न  यान ेकरारनामा करतेवेळी म.े भारत पे ेािलयम कॉप . िल.  यांच े ितिनधी यांना मा. 
 यव  थापन सिमती सभपेढु ेबोलावनू दरात वाढीव सटु िमळणबेाबत चचा क न मा.  यव  थापन सिमती सभेच े

मा  यतेनंतर पिुढल करारनामा करता येईल 
 ताव:- तरी म.े भारत पे ेािलयम कॉ. िल. यांच े तीनीधी यांना मा.  यव  थापन सिमती सभेपढु ेसम  

बोलावनू सवलतीच े दराबाबत चचा क न मे. भारत पे ोिलयम कॉ. िल. यांचेकडून ब  क एल. पी. गॅस 
खरेदीकामी  यांचेशी  पढुील पाच वष कालावधी करीता जा  तीत जा  त िड  काऊट दर िनि त क न करारनामा 
करणकेामी   ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िनणयाथ सादर.   

िनणय .२३५ तुत करणी म.ेभारत पे ोिलयम कॉप .िल.यांच े ितिनधी आजच े यव थापन सिमतीसमोर चचसाठी उपि थत 
होते. सिमतीन े यांचेशी दरात सवलत िमळणबेाबत चचा केली असता, यांनी गॅस दरात र कम .५०००/- ित 
टन इतक  सवलत दऊे केली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, साद भोजन व लाडू साद तयार करणकेामी आव यक ब क एल.पी.गॅस 
खरेदीकामी मे.भारत पे ोिलयम कॉप .िल.यांचेशी िदनांक १.५.२०१९ ते ३०.४.२०२४ या कालावधी करीता 
यांनी दऊे केले या सवलती या दरात करारनामा क न घे यास मा यता दे यात आली. 
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(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.६४ ी साईबाबा सं थानच े सोलर हॉट वॉटर यं णचे े वािषक सि हस कॉ ट (CAMC) कामी म.ेसाई एज सी, 

िशड  यांना िदले या मदुतवाढीस काय र मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  मा.  यव  थापन सिमती िदनांक २.२.२०१८  रोजीचे सभेतील िनणय ं . ७६(६)  अ  वये मे. साई 

एज  सी, िशड  यांना ी साईबाबा सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास  थान, साईधमशाळा,  साईउ ान, साई साद 
िनवास  थान गे  ट हाऊस, साईबाबा भ  तिनवास  थान,  दारावती भ  तिनवास  थान तसचे साईबाबा हॉ  पीटल व 
साईनाथ हॉ  पीटल येथील सोलर हॉट वॉटर यं णचेे एक वष करीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट् (AMC) दणेेकामी 
जा. नं. एसएसएस/विश/मेकॅिनकल/६२१८/२०१८ िदनांक १९/२/२०१८ नसुार िदनांक १.३.२०१८ ते िद. 
२८.२.२०१९ या कालावधीकरीता र  कम पये ९,२५,६००/- मा चा  कायादशे देणते आलेला आह.े  वािषक 
सि हस कॉ ॅ ट्ची  मदुत िदनांक २८.२.२०१९ रोजी संपत अस  याने सदर कामाचे िविहत प तीन ेई िनिवदा 

ि या राबिवणसे व याकामी येणा-या र  कम . ९,७१,८८०/- मा चे अपेि त खचास मा.  यव  थापन सिमती 
िदनांक २०.११.२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय ं . ७०४ अ  वये मा  यता िमळाललेी आहते.  

उपरो  त िनणयानुसार याकामी ई िनिवदा नोटीस व जाहीरात महारा   शासना  या 
www.mahatenders.gov.in  या वेबसाईटवर अपलोड कर  यात आली होती. ई िनिवदा अपलोड कर  याची 
मदुत िद. १४.१.२०१९ ते िद. २१.१.२०१८ पयत दे  यात आली होती. सदर कालावधीम  य ेएकच ई िनिवदा 

ा  त झालेली अस  यान े िदनांक २९.१.२०१९ पयत मदुत वाढ दणेेत आलेली होती. सदर मदुतीतही एकच 
िनिवदा ा  त झालेली अस  यान ेिदनांक ५.२.२०१९ पयत पु  हा मदुतवाढ िदली. िनिवदा िकया पणु होणकेामी 
कमीत कमी तीन िनिवदचेी आव  यकता अस  यान ेसदर िनिवदा िकया र  क न िदनांक  २५.०२.२०१९  पासनु 
फेर  ई िनिवदा अपलोड करणते आलेली आह.े सदर िनिवदचेी मदुत िदनांक ५.३.२०१९ पयत होती. सदर 
कालावधीम  य ेतीन िनिवदा ा  त झाले  या आह.े परंत ुलोकसभा २०१९ ची आचारसिहता लाग ुझालेन ेखरेदी 
सिमती, उपसिमती व मा.  यव  थापन सिमती बैठक होणसे तसेच बैठक झालेनंतर िन  न  तम दराची िनिवदाधारक 
यांना कायादशे दणेसे कालावधी लागाणार होता. सदर कालावधीम  य े साईभ  त व  णालयातील  णांना 
आंघोळीसाठी गरम पा  याची अडचण येऊ नाही    हणनू  म.े साई एज  सी, िशड  यांना िदनांक १.३.२०१९ ते िद. 
३१.५.२०१९ या कालावधीकरीता अथवा ई िनिवदा पणु होई पयत स  या  या दरात मदुतवाढ देणकेामी मा. 
मु  यकायकारी अिधकारी साहबे यांची इकडील िवभागाचे िदनांक २.४.२०१९ रोजीचे मंजरू िटपणीने मा  यता घेण े
आलेली आह.े   

मागणी:- उपरो  त माण े मदुतवाढीच े कायावाहीस व काम पतुता झालेनतंर बीलाची र  कम               
. २,३१,४००/-  (ितमाही िबल) आदा करणकेामी मा.  यव   थापन सिमती ची काय  तर मा  यता घणे ेआव  यक 

आह.े  
  िवभागाचा  प  ट अिभ ाय:- ी साईबाबा सं  थानच े सव  भ  तिनवास  थाने तसचे दो  ही हॉ  पीटल 

येथील एकुण ५,११,००० िलटर मते  या सोलर  हॉट वॉटर िस  टीमचे वािषक सि हस कॉ   टची मदुत िदनांक 
२८.२.२०१९ रोजी सपंलेली आह.े उपरो  त  तुत केले माण ेई िनिवदा िकयेस तांि क अडचणीमळेु होणारा 
िवलंब  व मेकॅिनकल िवभागाकडे पुरेसे मनु  यबळ नस  यामळेु म.े साई एज  सी, िशड  यांना स  या  या दरात 
िदनांक १.३.२०१९ ते िद. ३१.५.२०१९ या कालावधीकरीता अथवा ई िनिवदा ि या पणु होईपयत मदुतवाढ 
दणेे आव  यक आह,े तसेच म.े साई एज  सी, िशड   यांचेशी करणते आले  या करारना  यातील अटी शत  मधील 
मु ा ं .४ म  य ेThe department reserve the right to extend the contract period by 3 Months 
with mutual consent. अशी तरतुद होती.  यानसुार मदुतवाढ  देणते आलेली आह.े 

   ताव:- तरी ी साईबाबा सं  थानच े सव  भ  तिनवास  थान े तसचे दो  ही हॉ  पीटल येथील एकुण 
५,११,००० िलटर मते  या सोलर  हॉट वॉटर िस  टीमच े वािषक सि हस कॉ   ट कामाची म.े साई एज  सी, 
िशड   यांना िदनांक १.३.२०१९ ते िद. ३१.५.२०१९ या अथवा ई िनिवदा ि या पणु होईपयत स  या  या मंजरु 
दरात  िदले  या मदुतवाढीस काय  तर मा  यता घेणकेामी  ताव मा.  यवस ् थापन सिमती सभपेढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .२३६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानचे सव  भ  तिनवास  थाने तसेच दो  ही हॉ  पीटल येथील एकुण 
५,११,००० िलटर मते  या सोलर  हॉट वॉटर िस  टीमच ेवािषक सि हस कॉ   ट कामी म.े साई एज  सी, िशड   
यांना ई-िनिवदा ि या पुण होईपयत स  या  या मंजरु दरात  िदले  या मदुतवाढीस काय  तर मा  यता दे यात 
आली. 
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(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६५         ी साईबाबा हॉि पटल तसेच ी साईनाथ हॉि पटल येथील ए.सी.यं णचे े िद.०१.०७.२०१९ ते 

िद.३०.०६.२०२० या एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकरीता ई-िनिवदा 
मागिवणेस मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-  ी साईबाबा हॉ  पीटलम  य े सव ऑपरेशन िथएटस व आय.सी.सी.य.ु म  य े स ल ए.सी.  लाट  या 
एकूण 13 यं णा तसेच ि प ट टाईप ए.सी. एकूण 71 नग, मॉर  यरुी 2 नग, मेडीसीन को  ड  टोअर 1 नग आिण 
डोमेि टक ि ज एकूण 26 नग कायाि वत आह.े  याच माण े ी साईनाथ हॉ  पीटलम  य े ि लट टाईप ए.सी. 
एकूण 38 नग आिण डोमिे टक ि ज एकूण 24 नग कायाि वत आह.े ऑपरेशन िशएटरम  य े ऑपरेशन करतेवेळी 
व नंतर आय.सी.य.ु वॉडम  य े ठेव  यात येते. काही वेळा या यं णमेधील काही  पेअरपाट खराब झा  यास ते 
तातडीन ेबदलण ेगरजेच ेअसते.  याकरीता सदरच े  पेअरपाटची खरेदी करावी लागत.े  यके कंपनीचे  पेअरपाट 
ह े दसु-या कंपनी  या  पेअरपाट पे ा वेगळे अस  यान े तसेच सदरचे  पेअरपाट ह े जवळपास उपल  ध होत 
नस  याने ते थेट मुंबई, पणु े येथनू खरेदी करावे लागतात.  यामळेु ह े  पेअरपाट िमळवनू िफट ग क न यं णा 
कायाि वत होईपयत पयायाने ए.सी. यं णा काही वेळा बंद ठेवावी लागते अथवा कमी मतेवर कायाि वत ठेवावी 
लागते. सदरचा  पेअरपाट उपल  ध झा  यानंतर तो बसवनू ए.सी. यं णा पणू मतेन ेकायाि वत केली जाते िकंवा 
एखा ा वेळी संबंधीत कंपनीच े ितिनधी यांना बोलावनू दु  ती क न  यावी लागते. यासाठी  यके वष  सदर 
यं णचेी दखेभाल व दु  ती करणकेामी वािषक कॉ  िेस  ह स  ह स कॉ  ॅ  ट (CAMC) दे  यात येते. 

मागील वष  मा. यव थापन सिमतीच ेिदनांक - ३०/०६/२०१८  रोजीच ेसभेतील िनणय .४४१(१३) 
अ वय े ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी.  यं णचे े सन २०१८-२०१९ या एक 
वषाच ेवािषक कॉ ेिस ह ्स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणकेामी म.े कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांना िदनांक 
०१/०७/२०१८ ते ३०/०६/२०१९ या कालावधीकरीता पये ८,६६,७००/- + GST मा चे रकमेस कायादशे 
दे यात आला आह.े या स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनांक ३०/०६/२०१९ रोजी संपत आह.े ए.सी. यं णा 
 यवि थत कायरत राहणकेरीता पढुील एक वषाकरीता CAMC दणेे आव  यक आह.े 

ी साईबाबा सं थानमधील ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी यं णचे े
पढुील एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह ्स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेेकामी मागील वष चे ा  त दरानसुार 
अदंाजे अपेि त खचाचा तपशील खालील माण े: 

 
अ.नं. तपशील २०१८-२०१९ या 

वषातील 
कायादशेातील र  कम 
पये 

सन २०१९-२०२० वषाकरीता 
अपेि त खच पय े
( मािगल एकूण खचात ५% र  कम 
वाढ गहृीत ध न ) 

०१ CAMC of Central AHU with condensing 
units & other air conditioning units 
insatalled Installed in Shri Saibaba Hospital 
& Shri Sainath Hospital as per attached list. 

 
०८,६६,७००/- 
+ GST 

 
९,१०,०३५/- 
+ GST 

 
उपरो माण े ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल यथेील ए.सी यं णचे े सन २०१९-

२०२० या वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणकेामी अदंाजे र म पये - 
०९,१०,०३५/- + GST (अ री र  कम पय े- नऊ लाख, दहा हजार, प  तीस+ GST) मा चा खच अपेि त 
आह.े सदरील खच इकडील िवभागाचे मंजरू अदंाजप का- म  य ेतरतूद केले  या ‘मशीनरी दु  ती व देखाभाल 
खच’ या िशषाखालील र  कमेतनू करता येईल. याकामी महारा   शासनाच ेwww//mahatenders.gov.in या 
संकेत  थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड क न कं ाटदारांकडून ई-िनिवदा मागवा  या लागतील. या कायवाहीस 
मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागेल. 

तरी उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी  यं णचे ेएक वषाच े 
करीता वािषक कॉ ेिस ह ् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणेकामी ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या 
अपेि त खचास मा  यता घेणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 
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िनणय .२३७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल तसेच ी साईनाथ हॉि पटल येथील ए.सी.यं णचे े
िद.०१.०७.२०१९ ते िद.३०.०६.२०२० या एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट (CAMC) 
दणेेकामी िवहीत प दतीन ेई-िनवीदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा या अदंाज ेर कम .०९,१०,०३५/-+ 
GST चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६६          िशड  शहराम य ेव सं थानम य ेShirdi Smart City Project बाबत महारा  शासनाकडून सु  असले या 

कायवाहीस अिनि त कालावधीसाठी िवलंब होत अस यान े सदरकामी तातडीने सीसीटी ही े ातील त  व 
अनभुवी स लागाराची ई-िनिवदा ि ये दारे नेमणकू करणसे व याकामी येणा या अदंाज े र कम 
.१५,५०,०००/-+Tax मा च ेखचास मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील ३५६(घ) 
साईभ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव  यक ते तातडीचे दु  तीचे काम िकंवा उपयायोजना हाती 
घेण.े    

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव .– िद.२६/०२/२०१९ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीच ेसभतेील 
िवषय .२६, िनणय . १२१. 

    तावना-  चे मंिदर व मंिदर प रसराम  य े साईभ  त तसचे सं  थानचे प रसरातचे सरु े  या 
 टीकोनातुन १०१ सीसीटी  ही कॅमेरे बसिव  यात आलेले आह.े सदर कॅम-ेयां ारे मिंदर प रसरात काही अनिुचत 

कार, पाक टमारी तसचे इतर घटना इ.चे िनरी ण क न घटनांना पायबंद घाल  यात येतो. सीसीटी  ही कं ोल म 
ह े चे मिंदर व प रसराचे  टीने अ  यतं मह  वाचा भाग आह.े सीसीटी  ही कं ोल म येथ ेपहाणी केली असता, 
४५ अती मह  वाचे सीसीटी  ही कॅमेरे बंद अव  थते असनु यं णा पणुतः तांि क  टया कालबाहय झालेली 
अस  याकरणान े िदवस-िदवस सीसीटी  ही कॅमरेे बंद पड  याचे माण वाढत आह.े  यामळेु मिंदर प रसरात काही 
अनिुचत कार घड  याची श  यता नाकारता येत नाही. 

तथापी,  चे मंिदर व प रसराचे सरु े  या  टीन े बंद असलेले सीसीटी  ही कॅमेरे पवुवत चाल ु
करणबेाबत संर ण िवभागाच े  िद.१६/०२/२०१९ रोजीचे प ा  वये तसचे िद.०४/०४/२०१९ रोजीचे सरं ण 
िवभागाचे आदशेातील अ.नं.७,८,९,१५,२१,२४  म  य ेनमदु केले  या मु ातील सीसीटी  ही कॅम-ेयांबाबत टृी 
पतुता करणबेाबत तसेच िद.१८/०३/२०१९ रोजीचा लाडु साद िवभागाचे आदशेा  वये मोफत बुदंी साद वाटप 
काऊंटर, लाडु पॅक ग क , व बंदी िकचन व िद.२६/०२/२०१९ रोजीचा मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील  
िवषय .२६, िनणय .१२१अ  वये ी साई सादालायाचे िठकाणी सीसीटी  ही कॅमेरे बसिवणबेाबत कळिवलेल े
आह.े तसचे िद.१८/०४/२०१९ रोजीच े संर ण िवभागाच े प ा  वये साई मंिदर सरु ा िवभागाच े कायालयात 
सीसीटी  ही ि न कने  शनबाबत कायवाही करणकेामी कळिव  यात आलेले आह.े तसचे सं  थानम  य ेकायरत 
असणा-या इतर िवभागांचीही सीसीटी  ही कॅमेरे तातडीने बस वनु िमळणबेाबत सतत प ा ारे मागणी होत असते. 

ी साईभ  ताचंे सरुि तते  या  टाकोनातुन सीसीटी  ही क  प तातडीने कायाि वत होण े अ  यतं आव  यक व 
गरजेचे आह.े  

सदर यं णा साईभ  ताचंे सरु चेे  टीन े लवकरात-लवकर दु  त होणकेामी त  कालीन पोलस उप 
अिध क व मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांचे सचुनेनसुार सीसीटी  ही े ात काम करणारे त  ी 
व ेश गजुराथी (आय टॅल  ट मेडीया) अहदनगर यांना तसचे ी मदंार मुळे, अहमदनगर यांना आमंि त कर  यात 
आलेले होते. परंत,ु सदर यं णतेील सािह  य  यांनाही दु  त करता आलेली नाही. तसेच सदर िस  टीम ही तांि क 

 टया पणुतः कालबाहय झालेली अस  याकारणान ेकधी व के  हा बंद पडेल याची शा  वती दतेा येत नाही. 
स ि थतीत कायरत व तांि क  टया कालबाहय झालेली यं णा यापवु  संर ण िवभागामाफत  हे  टेज 

इटंी ेटेड से  यरुीटी सो  यशुन ा.िल., नोएडा कंपनीकडुन सन २०११ म  य ेकायाि वत कर  यात आललेी होती. 
सदर कंपनीचे ितनीध ना दखेील सदर यं णा दु  तीकामी आमिं त कर  यात आलेले होते.  यानसुार  यांनी  
िशड  येथे येवनु सदर यं णचेी  य  पहाणी केली असनु, सदर तांि क  टया कालबाहय व नादु  त झालेली 
यं णा दु  तीकामी र  कम .२८,०४,२६०/- मा  (सव करांसहीत) व  याची वािषक दु  ती व दखेभालकामी 
(AMC) र  कम .४६,९६,९९०/- मा  (सवकरांसहीत) अस े एकि त र कम .७५,०१,२५०/- मा  
(सवकरांसहीत) (अ री र  कम पये पं  याह  तर लाख एक हजार दोनशे प  नास) इतका िद.१८/१२/२०१८ 
रोजीचे  तावा ारे खच कळिवलेला होता.  
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तथापी,  हे  टेज इटंी ेटेड से  यरुीटी सो  यशुन ा.िल., नोएडा यांनी कळिवले  या खचाचा सारासार 
िवचार करता, सदर खचात स  याची सीसीटी  ही दु  त क न  याचे वािषक दु  ती व दखेभालकामी होणा-या 
ए कि त र  कम .७५,०१,२५०/- मा  (सवकरांसहीत) (अ री र  कम पये पं  याह  तर लाख एक हजार दोनश े
प  नास) र  कमेत सं  थानला मंिदर व मंिदर प रसरात निवन अ ावत सीसीटी  ही यं णा कायाि वत होव ुशकते. 
 यामळेु जु  या यं णवेर दु  ती व देखभालीकामी र  कम .७५,०१,२५०/- मा  (सवकरांसहीत) खच करण े

सं  थानला उिचत व आिथक  टया िहतावह होणार नाही. 
उपरो  त सव बाब चा सारासार िवचार करता, तांि क  टया सदरकामी तातडीन े सीसीटी  ही े ात 

काम कर  या-या त  व अनभुवी स  लागाराची ई-िनवीदे ारे नेमणकु करणसे व  याकामी येणारे अदंाजे र  कम 
.११,५०,०००/- +Tax मा चे खचास मा.  यव  थापन सिमतीचे सभपेढुे  ताव सादर करणकेामी 

िद.०४/०१/२०१९ रोजीची मंजुर िटपणी  वये  ताव सादर कर  यात आलेला होता. परंत,ु सदर  तावावर 
त  कालीन मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी “alredy धोरणा  मक िनणय झालेला आह ेआिण शासन 
 तरावर tender सु  आह.े  ताव नामंजुर” अस ेआदेशीत केलेले आह.े  

तरी, िशड  शहराम  य ेव सं  थानम  य ेमहारा   शासनाचे मािहती तं ान िवभाग, मुंबई माफत Shirdi 
Smart City Project बाबत सु  असले  या कायवाहीस अिनि त कालावधीसाठी िवलंब होत अस  याने सदर 
कायवाही महारा   शासनाचे मािहती तं ान िवभागामाफत करणऐेवजी सदरकामी सं  थानमाफत तातडीन े
सीसीटी  ही े ात काम कर  या-या त  व अनभुवी स  लागाराची ई-िनवीदा या ारे नेमणकु क न िनयु  त 
स  लागाराच े मागदशनानसुार सदरकामी िनवीदा या राबवनु सं  थानचे सव िवभागात अ ावत सीसीटी  ही 
यं णा उभारणीकामी कायवाही होणसे व  याकामी येणारे अदंाज ेर  कम .१५,५०,०००/- +Tax मा चे खचास 
मा  यता िमळणकेामी तसचे स  लागाराची नेमणकु चे कायवाहीबाबत महारा   शासनाच ेमािहती तं ान िवभाग 
व िवधी व  याय िवभाग, मं ालय मुंबई यांना प ा ारे कळिवणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु े
सादर करता येईल.  

िवभागाचा अिभ ाय – उपरो  त  तावनते नमदु केलनेसुार िशड  शहराम  य ेव सं  थानम  य ेमहारा   
शासनाचे मािहती तं ान िवभाग, मुंबई माफत Shirdi Smart City Project बाबत सु  असले  या कायवाहीस 
अिनि त कालावधीसाठी िवलबं होत अस  याने सदर कायवाही महारा   शासनाच े मािहती तं ान 
िवभागामाफत करणऐेवजी सदरकामी सं  थानमाफत तातडीने सीसीटी  ही े ात काम कर  या-या त  व अनभुवी 
स  लागाराची ई-िनवीदा या ारे नेमणकु क न िनयु  त स  लागाराचे मागदशनानसुार सदरकामी िनवीदा 

या राबवनु सं  थानच ेसव िवभागात अ ावत सीसीटी  ही यं णा उभारणीकामी कायवाही होणसे व  याकामी 
येणारे अदंाज े र  कम .१५,५०,०००/- +Tax मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी तसेच स  लागाराची 
नेमणकु चे कायवाहीबाबत महारा   शासनाच ेमािहती तं ान िवभाग व िवधी व  याय िवभाग, मं ालय मुंबई 
यांना प ा ारे कळिवणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढेु सादर करता यईेल, अस ेन  मत आह.े  

िवभागाचा  ताव- उपरो  त  तावनेत व िवभागाचे अिभ ायात नमदु केलेनसुार िशड  शहराम  य ेव 
सं  थानम  य ेमहारा   शासनाचे मािहती तं ान िवभाग, मुंबई माफत Shirdi Smart City Project बाबत सु  
असले  या कायवाहीस अिनि त कालावधीसाठी िवलंब होत अस  याने सदर कायवाही महारा   शासनाच े
मािहती तं ान िवभागामाफत करणऐेवजी सदरकामी सं  थानमाफत तातडीने सीसीटी  ही े ात काम कर  या-या 
त  व अनभुवी स  लागाराची ई-िनवीदा या ारे नमेणकु क न िनयु  त स  लागाराच े मागदशनानसुार 
सदरकामी िनवीदा या राबवनु सं  थानचे सव िवभागात अ ावत सीसीटी  ही यं णा उभारणीकामी कायवाही 
होणसे व  याकामी येणारे अदंाजे र  कम .१५,५०,०००/- +Tax मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी तसचे 
स  लागाराची नेमणकु चे कायवाहीबाबत महारा   शासनाचे मािहती तं ान िवभाग व िवधी व  याय िवभाग, 
मं ालय मुंबई यांना प ा ारे कळिवणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सिवनय सादर.  

िनणय .२३८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानच े सव िवभागात अ ावत सीसीटी  ही यं णा उभारणीकामी सीसीटी  ही 
े ात काम कर  या-या त  व अनभुवी स  लागाराची नेमणकू करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या 

राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .१५,५०,०००/-+Tax चे खचास मा  यता दे यात आली. तसेच 
याबाबतचा ताव महारा   शासनाचे मािहती तं ान िवभाग आिण िवधी व  याय िवभाग यांचेकडे पाठिव यात 
यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.६७        च े Live दशनासाठी कायाि वत कर यात आले या यं णचे े Digitalization करणकेामी य  काम 
करतेवेळी परुवठा केले या अितरी  सािह याच े खचाच े रकमेस तसेच सदरची र कम कंपनीस आदा करणसे 
मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील ३५६(घ) 
साईभ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव  यक ते तातडीचे दु  तीचे काम िकंवा उपयायोजना हाती 
घेण.े    

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव . – १) िद. २५/०२/२०१७ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेतील िवषय . ०८, िनणय .१४३.  
२) िद. १४/११/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िवषय . ०२, िनणय .९१५ (१३).  

    तावना - ी साईभ  तांना  चे दशन सलुभतेने  हावे याकरीता मिंदर प रसरात स  या कायाि वत 
असलेली Live Darshan, फोटो ाफ  व ि हडीओ शटु ग यं णचेे Digitalization करणकेामी िविवध कारचे 
सािह  य, सॉ टवेअर िवहीत प तीन े ई-िनवीदा मागवनु खरेदी करणकेामी येणारे सव समावेशक खचास 
िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िवषय .०८, िनणय .१४३ अ  वये मा  यता 
दे  यात आलेली आह.े  यास अनसु न सदरकामी ई-िनवीदा मागिव  यात आले  या हो  या. सदर ई-िनवीदांतील 
परुवठाधारक ईमरज  सी इले  ॉिनक से  यरुीटी (आय) ा.िल., मुंबई यांचे दर िन  नतम ा  त झाललेे अस  याने 
 यांना िद.१४/११/२०१७ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय . ०२, िनणय .९१५ (१३) 

अनसु न िद.३०/११/२०१७ रोजी ईमरज  सी इले  ॉिनक से  यरुीटी (आय) ा.िल., मुंबई यांना सदरकामी र  कम 
.७८,००,०००/- मा चा  परुवठा आदेश दे  यात आलेला होता.   

सदर परुवठा आदेशास अनसु न परुवठाधारक ईमरज  सी इले  ॉिनक से  यरुीटी (आय) ा.िल., मुंबई 
यांनी सािह  य परुवठा केलेले असनु परुवठा आदेशातील नमदु केले  या सािह  यातील नगापैक  त  कालीन 
मा.व र  ठांचे पवु परवानगीने  य  काम करतेवेळी परुवठा आदशेातील नमदु दरानसुार परुवठा केलेले अितरी  त 
सािह  य खरेदीचे आवक .२५३७८, िद.२८/०३/२०१९ अ  वये र  कम .४,१४,७८०/- मा चे बील सादर 
केलेले होते. सदर बीलाची र  कम .४,१४,७८०/- मा  ईमरज  सी इले  ॉिनक से  यरुीटी (आय) ा.िल., मुंबई 
यांना आदा करणकेामी िद.२३/०४/२०१९  अ  वये िटपणी सादर कर  यात आलेली होती. सदर िटपणीवर 
“  यव  थापन सिमतीपढु ेसदर अितरी  त खचास मा  यता घे  याची कायवाही करावी ” अस ेिनदश िदलेले आह.े  

तथापी, उपरो  त संदभ .४ अ  वये शासन खरेदी िनयमावली ३.१.२.१ नसुार खरेदीची वा  तिवक 
िकंमत व अदंािजत िकंमत याम  य े(-) २०% ते (+) १०% तफावत अस  यास ती मा  य कर  यास खरेदीदारास 
िवचार करता येईल, अस े नमदु कर  यात आलेल े आह.े  यानसुार सदरकामी ईमरज  सी इले  ॉिनक िस  यरीटी 
(आय) ा.िल., मुंबई यांना दे  यात आले  या परुवठा आदशेातील एकुण र  कम .७८,००,०००/- मा  र  कमेवर 
होणारी (-) २०% र  कम .१५,६०,०००/- व (+) १०% र  कम .७,८०,०००/- मा  इतक  होत आह.े 
 यानसुार  य  काम करतेवेळी दये परुवठा आदेशातील नमदु दरास अनसु न खालील तपशीलात नमदु केलेले 

अितरी  त सािह  याचे वापराचे बील कंपनीस आदा करता येईल.  
 

अ.नं. परुवठा आदेशातील सािह  याचा तपशील परुवठा 
आदेशा
तील 

नमदु नग 

परुवठा 
आदेशातील 
ितनग दर . 

परुवठा 
आदेशानसुार 

एकुण देय 
र  कम . 

 य  काम 
करतेवेळी 
अितरी  त 

वापरलेले नग 

परुवठा 
आदेशातील 

नमदु 
दरानसुार 

ितनग दर . 

परुवठा 
आदेशातील 

दरास अनसु न 
अितरी  त आदा 

करावयाची 
र  कम . 

१. २. ३. ४. ५ 
(३ x४) 

६ ७ ८ 
(६ x७) 

१. HDMI Extender over IP  • Compatible 
HDCP. 
• Supports 1080p and 720p video, plus 2-
channel audio • Uses off-the-shelf gigabit 
IP switches for extension and distribution 

४ २१,१७०.०० ८४,६८०.०० ३ २१,१७०.०० ६३,५१०.०० 

२. RING MEDIA CONVERTER 10 / 100 / 
1000 MB 
WITH MANAGABLE 4 PORT 10 / 100 
/1000 INDUSTRIAL GRADE Ring 
Media  Converter, 1Console Port Support 
Web Management 2 Fiber Port :1.25 
Gbps FC / Connector  SM - 20 Km 

७ ३३,६६०.०० २,३५,६२०.०० ५ ३३,६६०.०० १,६८,३००.०० 
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३. 6U 19" rack with tray ६ ५,३००.०० ३१,८००.०० १६ ५,३००.०० ८४,८००.०० 
४. Fiber Patch Cord SM ( 3Mtr.) १८ १,२००.०० २१,६००.०० १०० १,२००.०० १,२०,०००.०० 
 Total amount      ४,३६,६१०.०० 
 Less Discount       २१,८३०.०० 
 Final Amount      ४,१४,७७९.५० 
      पणुाक त .  ४,१४,७८०.०० 

 
तरी, ईमरज  सी इले  ॉिनक से  यरुीटी (आय) ा.िल., मुबंई यांनी  च ेLIVE दशनासाठी कायाि  ात 

कर  यात आले  या यं णचे े Digitalization चे  य  काम करतेवेळी परुवठा आदशेातील नमदु दरानुसार 
परुवठा केले  या अितरी  त सािह  याचे आवक .२५३७८, िद.२८/०३/२०१९ अ  वये सादर केले  या बीलाच े
र  कम .४,१४,७८०/- मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी तसेच सदरची र  कम ईमरज  सी इले  ॉिनक 
से  यरुीटी (आय) ा.िल., मुबंई यांना लेखाशाखा िवभागामाफत आदा करणकेामी  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु ेसादर करता येईल.  

िवभागाचा अिभ ाय – उपरो  त  तावनेत नमदु केलेनसुार  च े LIVE दशनासाठी कायाि  ात 
कर  यात आले  या यं णचे े Digitalization चे  य  काम करतेवेळी परुवठा आदशेातील नमदु दरानुसार 
परुवठा केले  या अितरी  त सािह  याच ेर  कम .४,१४,७८०/- मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी तसचे सदरची 
र  कम ईमरज  सी इले  ॉिनक से  यरुीटी (आय) ा.िल., मुबंई यांना लेखाशाखा िवभागामाफत आदा करणकेामी 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर करत आह.े  
िवभागाचा  ताव – उपरो  त  तावनेत व िवभागाच े अिभ ायात नमदु केलेनुसार  च े LIVE 

दशनासाठी कायाि  ात कर  यात आले  या यं णचे े Digitalization चे  य  काम करतेवेळी परुवठा 
आदशेातील नमदु दरानसुार परुवठा केले  या अितरी  त सािह  याच ेर  कम .४,१४,७८०/- मा चे खचास मा  यता 
िमळणकेामी तसचे सदरची र  कम ईमरज  सी इले  ॉिनक से  यरुीटी (आय) ा.िल., मुबंई यांना लेखाशाखा 
िवभागामाफत आदा करणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सिवनय सादर.   

िनणय .२३९ यावर सिव तर चचा होऊन,  च ेLIVE दशनासाठी कायाि  ात कर  यात आले  या यं णचेे Digitalization 
चे  य  काम करतेवेळी परुवठा आदशेातील नमदु दरानसुार परुवठा केले  या अितरी  त सािह  याच े र  कम 
.४,१४,७८०/- मा चे खचास तसेच सदरची र  कम ईमरज  सी इले  ॉिनक से  यरुीटी (आय) ा.िल., मुंबई यांना 

लेखाशाखमेाफत आदा करणेस मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.६८ ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल, ाथिमक िवभाग इय ा ५ वी करीता िव ाथ  यांना शाळे या गणवेषात 

हाफ शट फुल पॅ ट (गलुाबी-िनळा) व िव ाथ न ना सलवार कमीज (गलुाबी-िनळा) ेस असा बदल करणसे 
मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-  सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद –सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ 
(भाग ४) िद. १७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला 
अिधिनयमा मधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तस े कर  यास 
साहा य करील, तसेच िशड  येथे वा अ  य िठकाणी,शै िणक सं  था  थापन करील.   

ा  तािवकः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  सचंलीत ी साईबाबा इिं लश िमडीयम 
 कुल,िशड  ही शाळा ी साईबाबा सं  थान याचंकेडून कायम िवनाअनदुानीत त  वावर चालिवली जाते. आप  या 

शाळेत पुव ाथिमक िवभाग (  य.ु केजी व िसनी केजी. ) तसेच ाथिमक िवभाग इ. १ ली ते ७ वी पयत व 
मा  यिमक िवभागाची  इ.८ वी ते १० वी पयत  वग भरिवले जात असनू शाळेत एकूण अदंाजे २६२८ िव ाथ  
िश ण घते आहते. शाळेत  एकूण ५३ वग तुकडी कायरत आहते. अप-ुया वग खो  यामळेु शाळा दोन स ात 
भरिव  यात येत आह.े सकाळच ेस  सकाळी ०७.१५  ते १२.१५ व दपुारच ेस  दपुारी १२.३० ते ०५.३० या 
वेळेत भरिवल ेजाते.  

िवभागाची मागणीः-आप  या शाळेत इय  ता ६ वी ते १० वगात िश ण घेणा-या िव ाथ  / 
िव ाथ नं ना शाळे  या गणवेषात  गलुाबी रंगाचा हाफ शट व िनळया रंगाची फुल पॅ  ट तसेच  मलु ना िनळया 
रंगाचा सलवार  व गलुाबी रंगाचा कमीज असा गणवेश बंधनकारक केलेला आह.े आजिमतीस इय  ता ५ वी 
करीता एकूण २५२ िव ाथ  िश ण घेत आहते.  यापवु  सन २०१८-१९ अखेर इय  ता ५ वी च े मलुासंाठी हॉफ  
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शट व हाफ पॅ  ट तसेच मलु साठी ॉक असा गणवेश वापर केला जात  आह.े शै िणक वष २०१९-२० म  य ेइ. 
५ वी या वगासाठी २३९ िव ाथ  िश ण घेतील.  

   परंतू  या मलुामलु चे वय आिण उंची  िवचारात घेता  यांनाही  इय  ता ६ वी ते ७ वी चे वगा माण ेइ. ५ 
वी म  य ेिश ण घेणा-या  मुलांना हाफ शट व फुल पॅ  ट (गलुाबी, िनळा) तसचे मुल ना सलवार कमीज (गलुाबी, 
िनळा)  असा गणवेश कर  यात यावा असे न  मत आह.े याबाबत ब-याच पालकांनीही शाळे  या मु  या  यािपका 
यांचेकडे  त डी मागणी केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ायः- िव ा  याचे गणवेश पालक  वतः खच क न खरेदी करत असतात. मलुांमलुीच े
वाढते वय आिण उंची  िवचारात घतेा व पालकांची फुल गणवेशाबाबतची  मागणी िवचारात घतेा असा बदल 
करणसे हरकत नाही तरी इय  ता ५ वी चे िव ा  याना हाफ शट व फुल पॅ  ट (गलुाबी, िनळा) तसचे सलवार कमीज 
(गलुाबी, िनळा) असा  शाळे  या गणवेशात  बदल करणकेामी िनणयाथ सादर, 

िनणय .२४० यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी प रसरातील इतर शाळेमधील ेसकोड बाबत आढावा घऊेन फेर 
ताव मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर करावा, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
िवषय नं.६९ शै िणक वष २०१९-२० करीता यिुनअर केजी वगा या ०२ वाढीव तुकडीस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद –सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ 
(भाग ४) िद. १७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला 
अिधिनयमा मधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तस े कर  यास 
साहा य करील, तसेच िशड  येथे वा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील.     

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक – मा.  यव  थापन सिमतीची िदनांक २६/०२/२०१९ रोजीची 
सभा िवषय न.ं ०९ िनणय . १४८  

ा  तािवक – शै िणक वष २०१८-१९ म  य े  य.ु केजी वगासाठी वेश ि या राबिवणकेामी  
वेळाप क तयार क न ०३ वग तकुडी करण े व फ  त १५० िव ा  याना वेश देणबेाबत िद. ०४.०४.२०१८ 
रोजीचे सभेत िवषय न.ं २२ अ  वय े  ताव सादर कर  यात आला होता. 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक –  िद. ०४.०४.२०१८ रोजीची सभा िनणय . २४५ अ  वये 
यावर सिव  तर चचा होऊन, शै िणक वष २०१८-१९ करीता  यिुनयर के.जी. वगासाठी वेश ि या 
राबिवणकेामी तयार कर  यात आले  या िनयमावलीचे अवलोकन क न सदरह िनयमावलीमधील िनयम .१ , २, 
व ३ यांना मा  यता दे  यात आली. तसेच इय  ता १ ली  या फ  त ३ वग तुकड ना मा  यता िमळाललेी अस  याने 
शै िणक वष २०१८-१९ म  य े  य.ु केजी करीता ०३ वग तुकडीसाठी मयादीत एकूण १५० वेश दे  यात यावा.  

 उपरो  त १५० वेशां  या जागा थम ाधा  यान ेसं  थान कायम कमचारी पा  य व कं ाटी/ आऊटसोस  कमचा-
यांच ेपा  य यांना वेश दे  यात यावा. या कमचारी पा  यांचे वेश अज १५० पे ा जा  त अस  यास वेशासाठी 
लॉटरी प तीचा अवलंब करणते यावा. तसेच १५० पैक  जागा िश  लक अस  यास िशड  नगरपंचायत ह ीतील 
पा  यां  या अजाची लॉटरी प तीचा अवलंब  क न वेश दे  यात यावा,  यानंतरही जागा िश  लक  रािह  यास 
नगरपंचायत ह ीच ेबाहरेील अजदारांना लॉटरी प तीन े वेश दे  यात यावा, असे ठरल.े  

सदर  या िनणयानसुार  य.ु केजी साठी वेश दे  याचे िनयोजन कर  यात आले  परंतू वेशाबाबत 
पालकांची वाढती मागणी िवचारात घतेा िद. ३०/०६/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभते िनणय . 
४१५ अ  वये यावर सिव  तर चचा होऊन ,  िशड  प रसरातील गरीब िव ाथ  िश णापासनू वंिचत राह नये  हणनू 
 य.ु केजी अडॅिमशनसाठी मागील वषा माण ेयाही वष   यके  ५० िव ा  या  या ५ तुकडयां करा  यात. १५०  

िव ा  याची वेश या पुण झाललेी असनू उवरीत वेशासाठी ित ा यादीमधील िशड  नगर पचंायत 
ह ीतील १०० िव ा  याना सोडत प तीन े वेश दे  यात यावा, असे ठरल.े  

शै िणक वष २०१८-१९ म  य े  य.ु केजी  वगासाठी सं  थान कमचारी पा  य, कं ाटी / आऊटसोस 
कमचारी पा  य व िशड  नगरपचंायत ह ीतील व प रसरातील  गोरगरीब िव ा  यासाठी एकूण २५० वेश दणेे 
िनि त कर  यात आले होते मा  सन २०१८-१९ म  य ेमागील वष   य.ु केजी साठी एकूण २१५ िव ा  याना 

वेश घेतललेा आह.े  य.ु केजी  या एकूण ५ वग तुकडी तयार कर  यात आ  या असनू  यके वग तुकडीत 
िकमान ४३ िव ा  याना वेश िदललेे आहते.    
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याच धत वर शै िणक वष २०१९-२०  म  य े  यिुनयर केजी वगाकरीता नवीन वेशासाठी  िद. ०३ म े
२०१९  पासनू  वेश क या राबिव  यात येत अस  याने सदर वेशाबाबत मा  यता घणेकेामी  मा.  यव  थापन 
सिमतीची िदनांक २६/०२/२०१९ रोजीचे  सभेत  िवषय न.ं ०९  नसुार  ताव ठेव  यात आललेा होता. िनणय 

. १४८ िनणयानुसार यावर सिव  तर चचा होऊन शै िणक वष २०१९-२० म  य े  य.ु के जी करीता ०३ वग 
तुकडीसाठी ित वग तुकडी ५० िव ाथ  माण ेवयात बसलेले िनयम व अटी शत स अिधन राहन एकूण १५० 

वेश या माण े वेश या राबिवणसे मा  यता दे  यात आली आह.े                                                                             
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय –  मागील वषाची वेश या िवचारात घेता याही वष   य.ु केजी करीता 

एकूण ०५ तुकडयां करा  या लागतील.  िशड  प रसरातील गरीब िव ाथ  िश णापासनू वंिचत  राहणार 
नाहीकरीता,  य.ु केजी अडॅिमशनसाठी मागील वषा माण े याही वष   यके  ५० िव ा  या  या  वाढीव २ 
तुकडयां एकूण वेशाबाबत  या सव अटी व शत स अिधन राहन आणखी १०० िव ा  याना  वेश  दे  यात याव े
अस ेन  मत आह.े  

सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी /शासन िनदश तांि क कायदेिशर तसेच आिथक िवषय      
इ. छाननी क न अनमुान–िश ण हा सव बालकांचा ह  क असनू शासनाने स  तीचे केलेले आह.े ी साईबाबा 
सं  थान ही धमदायी  सं  था असनू अिधिनयमा मधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास 
चालना दईेल िकंवा तस ेकर  यास साहा य करील, तसेच िशड  येथ ेवा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन 
करील अस े अिधिनयमात नमदू केलेले आह.े आप  या िश ण सं  थते िनकालाची परंपरा, िश णाचा दजा व 
नाममा  शै िणक फ  अस  यान ेप रसरातील  इतर इं जी मा  यमा  या शाळेतील फ   या तुलनते अ  यतं कमी 
आह.े आप  या शाळेत इं जी मा  यमाचे िश ण घेणसेाठी पालक नेहमी आ ही असतात. तसेच आप  या शहरात 
गोरगरीब पालकांची बालके िश ण घेतात. ी साईबाबा सं  थानच े नावालंा साजेश े असे अ  यतं मह  वाचे व 

ानदानाचे काम कर  यात येत अस  याने सं  थानच ेएक वेगळे  नावलौक क आह.े  आजिमतीस   य.ु केजी ते 
इय  ता १० वी पयत आप  या शाळेची एकूण िव ाथ  सं  या २६२८ इतक  आह.े शै िणक वष २०१९-२० म  य े 
 य.ु के.जी करीता सं  थान शासन सव अटी शत स अिधन राहन आणखी वयानसुार पा  असलेले १०० वेश 

िदले तर लॉटरी प तीने सोडत कर  याची आव  यकता भासणार नाही असे वाटते  व  िशड  नगरपंचायत ह ीत 
वा  त  य करणारे सव पालकाचंे पा  यांचा वेशाबाबत  न माग  लागेल तसेच वेशाबाबत सं  थान शासनावर 
कुठलाही  रोष राहणार नाही  िकंवा अडचण येणार नाही असे न  मत आह.े   

िवभागाची मागणीः- मा.  यव  थापन सिमतीची िदनांक २६/०२/२०१९ रोजीचे  सभेत  िवषय न.ं ०९  , 
िनणय . १४८ िनणयातील सव िनयम व अटी शत स अिधन राहन आणखी ०२ वाढीव तुकडीस मा  यता व 
१०० वेशासाठी मा  यता  िमळणकेामी िनणयाथ सादर. 

िनणय .२४१ यावर सिव तर चचा होऊन, शै िणक वष २०१९-२० करीता यिुनअर केजी वगा या ०२ वाढीव तुकडीस 
मा यता दे यात आली. तसेच  ित वग तुकडी ५०  िव ाथ  माण ेवयात बसलेले िनयम व अटी शत स अिधन 
राहन मयादीत एकूण १०० वेश या माण े वेश ि या राबिव यात यावी, असे ठरले. 

कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७० व र  महािव ालयाच े थम व ि दतीय वष वेश ि या व शु क आकारणीबाबत. 

ताव-  अिधिनयमः- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु  .१७ (१) व १७ (२) (ढ) म  य े सव कार  या 
धमिनररपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तसे कर  यास सहा य करील. तसेच िशड  येथ े वा अ  य िठकाणी 
शै िणक सं  था  थापन करील अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक –  ०१. मा.  य.सिमतीचे िद.०५.१०.२०१८ चे सभेतील िनणय 
.६१३ (२१)  

  ०२. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०१.०६.२०१८ चे सभेतील िनणय .३७० 
 तािवकः- ी साईबाबा स  थानचे नवीन व र  ठ महािव ालय सु  करणकेामी महारा   शासन, उ  च 

व तं  िश ण िवभाग, शासन आदेश मांक–मा  यता–२०१८/(३०/१८)/मािश-४, िद.२८ फे वुारी, २०१८ चे 
आदशेा  वये शै िणक वष २०१८-१९ पासनू नवीन महािव ालय सु  कर  यासाठी इरादाप  िमळाले आह.े तसचे 
शासन आदशे मांक एनजीसी २०१८/(१००/१८)/ मिश-४, िद.१५ जून, २०१८ अ  वये शै िणक वष २०१८-
१९ म  य ेनवीन महािव ालय सु  कर  यास मा  यता दे  यात आली. उपरो  त संदभ .०४ चे आदेशा  वये ी 
साईबाबा महािव ालय हा  वतं  िवभाग सु  कर  यात आललेा असनू, सदर महािव ालयाचे दैनंिदन 
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कामकाजसाठी ०२ िलपीक टंकलेखक व ०२ मदतनीस कमचारी नेम  यात आलेले आहते. तसेच नवीन 
महािव ालयाचा शभुारंभ काय म िद.१७.०७.२०१८ रोजी कर  यात आलेला आह.े शासनाकडून व 
िव ापीठाकडून ा  त झाले  या मा  यतेनसुार महािव ालयाम  य ेतीनही शाख  या थम वषा  या वेश ि येस 
िद.२० जुन, २०१८ पासनू सु वात कर  यात आलेली असनू, थम वषाक रता ती  ही शाखेत एकुण ३१५ 
िव ा  यानी वेश घतेलेले आहते.  

   मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०५.१०.२०१८  चे सभेतील िनणय .६१३ (२१) नसुार ी 
साईबाबा व र  ठ महािव ालयात B.Sc.(Computer Science) व BCA हा नवीन अ  यास म व कला, 
वािण  य शाखचेी दसुरी तुकडी तसचे नैसिगक तुकडीवाढीच ेवग शै िणक वष सन २०१९-२० म  य ेसु  करणसे 
मा  यता िमळालेली आली.  याबाबतचा  ताव सािव ीबाई फुल े पणेु िव ापीठात दाखल कर  यात आललेा 
असनू,  याकामी िव ापीठाकडील त  सिमतीन े नकुतीच महािव ालयास सम  भेट दऊेन पाहणी क न, 
B.Sc.(Computer Science) व BCA हा नवीन अ  यास म व कला, वािण  य शाखचेी दसुरी तकुडी तसेच 
नैसिगक तुकडीवाढीचे वग शै िणक वष सन २०१९-२० म  य ेसु  करणबेाबत िशफारस केलेली आह.े  याची 
अिंतम मंजरुी ा  त होण ेबाक  आह.े  

  सदर मंजरुीबाबत िव ापीठात चौकशी केली असता, सदरची मंजरुी ही मे -२०१९  या शेवट  या 
आठवडयात अथवा जनु-२०१९  या पिह  या आठवडयात ा  त हो  याची श  यता असलेबाबत कळिव  यात 
आलेले आह.े मा  तोपयत सदर मंजुरीस अधीन राहन सन २०१९-२०  या वेश ि यचेी पवुतयारी करण े
गरजेचे आह.े  

  सन २०१९-२० म  य ेकला, वािण  य व िव ान शाखे  या थम ि तीय वषासाठी खालील माण े वेश 
ि या राबिवता येईल.  

 (अ) थव वषाचे वेश ि या इ.१२ वी.चा िनकाल लाग  यानंतर राबिवण ेगरजचे ेआह.े सदर वशे ि या 
राबिवतांना िव ापीठाचे मागदशक त  वानुसार खालील बाब चा िवचार होऊन िनणय होण ेगरजेचे आह.े  
१. सं  थानचे किन  ठ महािव ालयातील इ.१२ वी मधनू उ  तीण झाले  या िव ा  याना थम ाधा  यान े

वेश दे  यात यावा.  
२. सं  थानम  य ेकायरत असणा-या कमचा-यां  या (कायम/कं ाटी/आऊटसोस) पा  यांना ाधा  य दे  यात 
यावा.  
३.  यानंतर िशड  व पचं ोशीतील िव ा  याना ाधा  य राहील.  
४. या बरोबरच िव ापीठाचे मागदशक त  वानसुार व िनयमावलीनसुार वेश ि या राबिवता येईल.  
(ब) ि तीय वषाची वेश ि या थम वषाचे िनकाल लाग  यानंतर राबिवण ेगरजेचे आह.े सदर वशे ि या 
राबिवतांना िव ापीठाच ेमागद  क त  वानसुार सं  थान महािव ालयातील थम वषाचे िव ा  याना थम ाधा  य 
व  यानंतर इतर िव ा  याना वेश देता यईेल.  
(क) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१.०६.२०१८ चे सभेतील िनणय .३७० अ  वये नवीन व र  ठ 
महािव ालयाम  य े वेश ि या राबिवंना िव ापीठाचे मागदशक त  वांचा अवलंब क न पुढील िनकषां माण े

वेश दे  याचे ठरले.  
१. सं  थानचे किन  ठ महािव ालयातील इ.१२ वी मधनू उ  तीण झाले  या िव ा  याना थम ाधा  यान े

वेश दे  यात यावा.  
२. सं  थानम  य ेकायरत असणा-या कमचा-यां  या (कायम/कं ाटी/आऊटसोस) पा  यांना ाधा  य दे  यात 
यावा.  
३. िशड  व पचं ोशीतील िव ा  याना ाधा  य राहील.  
४. िव ापीठाच ेमागदशक त  वानसुार व िनयमावलीनसुार वेश ि या राबिवता येईल.  
िव ापीठाच ेमागदशक त  वानसुार िवनाअनदुािनत महािव ालयांसाठी  तािवत केलेले थम वष बी.ए. क रता 
.३,५६५/-, बी.कॉम. क रता .३,४२५/- व बी.ए  सी.क रता .४,०६५/- मा  शु  क िव ा  याकडून 

आकार  यात याव.े तसचे वेळोवेळी िव ापीठाच ेप रप कानुसार सधुारीत शु  क आकारणी कर  यात यावी, असे 
ठरले आह.े  
(ड) िव ा  याकडून आकारावयाच े शै िणक शु  काबाबत िव ापीठ आदशे .५४२ िद.१७.०२.२०११ नसुार 
शै िणक शु  क व इतर शु  क घणेबेाबत िनदश आहते. शु  कासबंधी आदशे पी.जी.एस.७८५२ 
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िद.२३.१२.२००९ हा िव ापीठाचे संकेत  थळावर उपलबध आह,े  याची त सोबत जोडलेली आह.े   याचा 
तपिशल खालील माण े
त  ता .०१ - थम वष  

अ. . शु  काचा तिप शल अनदुािनत िवना अनदुािनत 
F.Y.B.A. F.Y.B.Com F.Y.B.Sc. F.Y.B.A. F.Y.B.Com F.Y.B.Sc. 

01. Registration Fee 25 25 25 25 25 25 
02. Admission Fee 20 20 20 20 20 20 
03. Tuition Fee 800 800 800 3900 3900 5200 
04. Laboratory Fee - 40 100 - 345 9200 
05. Library Fee 100 100 100 100 100 100 
06. Laboratory Deposit - - 150 -  150 
07.. Gymkhana Fee 100 100 100 100 100 100 
08. Library Deposit 150 150 150 150 150 150 
09. Computerisation 

Fee 
30 30 30 30 30 30 

10. Student Aid. Fund 10 10 10 10 10 10 
11. Ashwhamegh Fee  30 30 30 30 30 30 
12. Disaster 

Management 
20 20 20 20 20 20 

13. Student Welfare 
Fund 

50 50 50 50 50 50 

14. Student Insurance 10 10 10 10 10 10 
15. Medical Fee 60 60 60 60 60 60 
16. Eligibility Fee  300 300 300 300 300 300 
17. Development Fee 125 125 125 125 125 125 
18. Student Activities 950 950 950 950 950 950 
19. Vridhi Process 50 50 50 50 50 50 
20. NSS Fee 10 10 10 10 10 10 
21. Tutorial/ Seminar / 

Workshop Test Fee 
100 100 100 100 100 100 

22. Comp.Lab.Dev.Fee 300 300 300 300 300 300 
23. Magazine Fee 100 100 100 100 100 100 

Total Fee 3340 3380 3690 6440 6785 17090 
 

त  ता .०२ ि तीय वष  
अ. . शु  काचा तिप शल अनदुािनत िवना अनदुािनत 

S.Y.B.A. S.Y.B.Com S.Y.B.Sc. S.Y.B.A. S.Y.B.Com S.Y.B.Sc. 
01. Registration Fee 25 25 25 25 25 25 
02. Admission Fee 20 20 20 20 20 20 
03. Tuition Fee 800 800 800 3900 3900 5200 
04. Laboratory Fee - 80 100 - 345 9200 
05. Library Fee 100 100 100 100 100 100 
06. Laboratory Deposit - - - - - - 
07.. Gymkhana Fee 100 100 100 100 100 100 
08. Library Deposit - - - - - - 
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09. Computerisation 
Fee 

30 30 30 30 30 30 

10. Student Aid. Fund 10 10 10 10 10 10 
11. Ashwhamegh Fee  30 30 30 30 30 30 
12. Disaster 

Management 
20 20 20 20 20 20 

13. Student Welfare 
Fund 

50 50 50 50 50 50 

14. Student Insurance 10 10 10 10 10 10 
15. Medical Fee - - - - - - 
16. Eligibility Fee  - - - - - - 
17. Development Fee 125 125 125 125 125 125 
18. Student Activities 950 950 950 950 950 950 
19. Vridhi Process 50 50 50 50 50 50 
20. NSS Fee 10 10 10 10 10 10 
21. Tutorial/ Seminar / 

Workshop Test Fee 
100 100 100 100 100 100 

22. Comp.Lab.Dev.Fee 300 300 300 300 300 300 
23. Magazine Fee 100 100 100 100 100 100 

Total Fee 2830 2910 2930 5930 6275 16430 
  

उपरो  त नमदु त   याम  य े अ. .१९ Vridhi Process फ  ही िव ापीठाच े फ   यित र  त नमदु 
केलेली आह.े कारण सदरची र  कम ही सबंधीत Software कंपनीस आदा करावी लागणार आह.े तसेच 
अ. .२० ते २३ चे शु  क ह ेमहािव ालयाचे िवकासासाठी व इतर काय मांसाठी ि वकार  यात यते असते.  

िव ापीठाच ेमागदशक त   वानसुार अनदुािनत व िवनाअनदुािनत महािव ालयांसाठी शु  क आकरणी 
कर  यात येत असते. यापैक  काही र  कम िनयमानसुार िव ापीठास अदा करावी लागते.  याबाबतचे चलन 
वेळोवेळी िव ापीठाकडून कळिव  यात येत असते. सं  थानमाफत सु  कर  यात येणारे महािव ालय ह े कामय 
िवनाअनदुािनत त   वावर चालिव  यात यते आह.े 

तसेच सदरची वेश ि या राबिवतांना वृ ी सॉ टेवअर ारे ऑनलाईन प तीने वशे ि या 
राबिवता यईेल, तसेच िव ा  याकडून ि वकार  यात यणेारे शु  क ह ेरोख  व पात न घतेा, िव ा  याना चलना ारे 
बॅकेंत भरणा करणबेाबत कळिवता येईल, अस ेन  मत आह.े  

मागणी– तरी उपरो  त त  ता .०१ थम वष व त  ता .०२ ि तीय वषाक रता नमुद शै िणक 
शु  कामधील अनदुािनत अथवा िवनाअनदुािनत यापैक  कोण  याही  व पाच ेशु  क ि वकारावे याबाबत िनणय 
होणसे तसेच तसेच सदरची वेश ि या राबिवतांना वृ ी सॉ टेवअर ारे ऑनलाईन प तीन े वेश ि या 
राबिवणसे मा  यता िमळणसे िवनतंी. 

िनणय .२४२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा महािव ालयाच े थम व ि दतीय वष वेशाकरीता िव ापीठाच े
मागदशक त   वानसुार अनदुािनत व पाचे शु क ि वकारणते यावे, असे ठरले. तसेच सदरची वेश ि या वृ ी 
सॉ टवेअर ारे ऑनलाईन प तीन ेराबिवणसे मा  यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.७१ ी साईबाबा महािव ालय कला, वािण य व िव ान शाखा थम व ि दतीय वषाकरीता आव यक ा यापक 

भरतीबाबत. 
ताव-  अिधिनयमः- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद  .१७ (१) व १७ (२) (ढ) म  य े सव कार  या 

धमिनररपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तसे कर  यास सहा य करील. तसेच िशड  येथ े वा अ  य िठकाणी 
शै िणक सं  था  थापन करील अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े  
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 तािवकः- मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२३-२४.०५.२०१७ चे सभेतील िनणय .४५० अ  वये 
सं  थानचे कला, वािण  य, िव ान शाखचेे व र  ठ महािव ालय सु  करणसे तसेच  यासाठी राहाता तालु  याचा 
बृ द आराखडयात समावेश करणकेामी सािव ीबाई फुल े पणु े िव ापीठ यांचेकडे पाठपरुावा कर  यात येऊन, 
पढुील शै िणक वषाम  य े शासन मा  यता िमळवनू व र  ठ महािव ालय सु  करता येईल, अशी कायवाही 
कर  यात यावी, असे ठरल े  

ी साईबाबा स  थानचे नवीन व र  ठ महािव ालय सु  करणकेामी महारा   शासन, उ  च व तं  िश ण 
िवभाग, शासन आदेश मांक – मा  यता – २०१८/(३०/१८)/मािश-४, िद.२८ फे वुारी, २०१८ चे आदेशा  वय े
शै िणक वष २०१८-१९ पासनू नवीन महािव ालय सु  कर  यासाठी इरादाप  िमळाले आह.े तसेच शासन 
आदशे मांक एनजीसी २०१८/(१००/१८)/ मिश-४, िद.१५ जून, २०१८ अ  वये शै िणक वष २०१८-१९ 
म  य े नवीन महािव ालय सु  कर  यास मा  यता दे  यात आली. उपरो  त सदंभ .०४ च े आदशेा  वये ी 
साईबाबा महािव ालय हा  वतं  िवभाग सु  कर  यात आललेा असनू, सदर महािव ालयाचे दैनंिदन 
कामकाजसाठी ०२ िलपीक टंकलेखक व ०२ मदतनीस कमचारी नेम  यात आलेले आहते. तसेच नवीन 
महािव ालयाचा शभुारंभ काय म िद.१७.०७.२०१८ रोजी कर  यात आलेला आह.े शासनाकडून व 
िव ापीठाकडून ा  त झाले  या मा  यतेनसुार महािव ालयाम  य ेतीनही शाख  या थम वषा  या वेश ि येस 
िद.२० जुन, २०१८ पासनू सु वात कर  यात आलेली असनू, थम वषाक रता ती  ही शाखेत एकुण ३१५ 
िव ा  यानी वेश घतेलेले आहते.  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ चे सभेतील िनणयानसुार व र  ठ महािव ालयाक रता 
शासन  तराव न  वतं  आकृतीबंध िनि त न करता सह संचालक, उ  च िश ण, पणु े िवभाग यांचेकडील 

ितवष  संच मा  यतेनसुार आकृतीबंध कायम ठेवणसे मा  यता िमळालेली आह.े  यानसुार इकडील 
जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/७३/२०१८ िद.०५ एि ल, २०१८ अ  वये मा. धान सिचव, िवधी व  याय 
िवभाग, महारा   शासन, मं ालय, मुंबई यांचेकडे व र  ठ महािव ालय सु  करणबेाबत व  यासाठी आव  यक 
आकृतीबंधाबाबत मा  यता िमळणबेाबत  ताव सादर करणते आलेला होता.  यास िवधी व  याय िवभाग, 
महारा   शासन, मं ालय, मुंबई यांचेकडील शासन िनणय मांक सासंिव-१०१८/६५६/ . . ५६/का.१६ िद.१२ 
जुल,ै २०१८ अ  वये मा  यता िदलेली आह.े मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३०.०६.२०१८ च े सभेतील िनणय 

.४५० अ  वये ी साईबाबा महािव ालयासाठी आव  यक सहा यक ा  यापकांची पणुवेळ तािसका त  वावर 
नेमणकू करणकेामी िद.०७ ऑग  ट, २०१८ रोजी मलुाखती घे  यात आले  या आहते. सदर मलुाखती ारे िनवड 
केले  या उमदेवारांना ित माह .१५,०००/- मा  मानधनावर िद.२०.०८.२०१८ रोजी नेमणकू आदशे दे  यात 
आले  या आहते. सदर नेमणकू आदशेानुसार खालील माण े ा  यापक हजर झालेले होते.  

त  ता .०१ 
 अ. . सहा यक ा  यापकाचे नांव िवषय हजर िदनांक 
०१. ी.िशवाजी गोर नाथ ढोकण े रा  यशा   िद.२१.०८.२०१८ 
०२. डॉ.योिगता अ ण ्  कोपटे (गायकवाड) कॉमस िद.२१.०८.२०१८ 
०३. ीमती िशतल अरिवंद धरम इितहास िद.२१.०८.२०१८ 
०४. ी.िकशोर रामदास शेळके इं जी िद.२३.०८.२०१८ 
०५. ीमती  व  नाली रमेश खांडरे अथशा   िद.२४.०८.२०१८ 
०६. ी.अमोल झुंबर कचरे भगूोल िद.२५.०८.२०१८ 
०७. ीमती सोनाली रामदास हरदास िहंदी िद.२५.०८.२०१८ 
०८. ीमती सिुनता सकाहरी विडतके मराठी िद.२५.०८.२०१८ 
०९. ी.गणशे रामचं  भांड भौितकशा   िद.२७.०८.२०१८ 
१०. ी.िदपक बाबासाहेब पटारे वन  पतीशा   िद.२७.०८.२०१८ 
११. ी.अिशष ओम काश धोकटे रसायनशा   िद.३०.०८.२०१८ 
१२. ी.अिजं  य भरतराज पाटील ाणीशा   िद.०८.०९.२०१८ 
१३. ी.गणशे भानदुास मगर गिणत हजर झाले नाही.  

   
गिणत िवषयासाठी िनवड झालेले ा  यापक हे हजर झाललेे नस  याने जा. .एसएसएस/व र  ठ 

महािव ालय/१२०८/२०१८ िद.२६ जुलै, २०१८ अ  वये ि हिजट ग प तीने ा  यापकांना आमंि त क न, 
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अ  यास म पणु क न घे  यात यते आह.े तसेच अ. .१२ ी.अिजं  य भरतराज पाटील – सहा. ा  यापक 
ाणीशा   यांनी िद.१० िडसबर, २०१८ रोजी राजीनामा िदला असनू, जा. .एसएसएस/सा शा/ आ  था/ 

४६६२/२०१८ िद.२२.१२.२०१८ अ  वये िद.३१.१२.२०१८ पासनू राजीनामा मंजरु कर  यात आललेा आह.े 
 यामळेु सदर िवषयासाठी देखील ि हिजट ग प तीन े ा  यापकांना आमंि त क न, अ  यास म पणु क न 

घे  यात यते आह.े 
  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०५.१०.२०१८  चे सभेतील िनणय .६१३ (२१) नसुार ी साईबाबा 

व र  ठ महािव ालयात B.Sc.(Computer Science) व BCA हा नवीन अ  यास म व कला, वािण  य 
शाखेची दसुरी तुकडी तसचे नैसिगक तुकडीवाढीच ेवग शै िणक वष सन २०१९-२० म  य ेसु  करणसे मा  यता 
िमळालेली आली.  याबाबतचा  ताव सािव ीबाई फुले पणु े िव ापीठात दाखल कर  यात आललेा असनू, 
 याकामी िव ापीठाकडील त  सिमतीने नकुतीच महािव ालयास सम  भेट देऊन पाहणी क न, 

B.Sc.(Computer Science) व BCA हा नवीन अ  यास म व कला, वािण  य शाखचेी दसुरी तकुडी तसेच 
नैसिगक तुकडीवाढीचे वग शै िणक वष सन २०१९-२० म  य ेसु  करणबेाबत िशफारस केलेली आह.े  याची 
अिंतम मंजुरी ा  त होण ेबाक  आह.े मा  ि तीय वषाचे वग जनु २०१९ चे दसु-या आठवडयात सु  करावयाचे 
अस  याने शासनाचे व िव ापीठाच े मंजरुीचे अधीन राहन ी साईबाबा महािव ालयाच े थम व ि तीय 
वषाक रता आव  यक ा  यापक भरतीबाबत कायवाही करण ेयो  य राहील.  
(अ) इकडील कायालयाकडील जा. .एसएसएस/व र  ठ महािव ालय/११९/२०१८ िद.१८.०१२.२०१८ व 
जा. .एसएसएस/ व र  ठ महािव ालय/१८१/२०१९ िद.१४.०२.२०१९ रोजीचे प ा  वय े व र  ठ 
महािव ालयासाठी नमे  यात आलेले शै िणक स  लागा ी.अ ण कंुभारे यांचेकडे ी साईबाबा 
महािव ालयाम  य े सन २०१९-२० या वषापासनू B.Sc.(Computer Science) व BCA ह े नवीन 
अ  यास मासाठी  आव  यक मनु  यबळ, वग, खो  या, फिनचर व इतर अनषंुिगक यणेा-या खचाबाबत मागदशन 
मागिव  यात आलेले होते.  यानसुार पढुील वष साठी असणारा कायभार,  यानसुार अनु ेय पद े व न  यान े
भरावयाची पद ेयाबाबतची मािहती सादर केलेली आह.े   यानसुार नैसिगक तुकडीवाढ, िवशेष  तर िवषय यांच े
अवलोकन करता सन २०१९-२० म  य े ा  यापकांचा कायभार व पदसं  या  खालील माण ेराहील.  

त  ता .०२ 
अ. . िवषय आकृतीबंधाम  य े मंजुर 

पद े 
     स  या 
कायरत 
असलेले पद े 

कायभार 
थम वष 

व ि तीय 
वष   

कायाभारानुसार अनु ेय व 
सधुारीत आकृतीबधंाम  ये 
समावेश करावयाची पदे  

न  याने आव  यक 
(भरती 
करावयाची) 
असलेले पद े 

पणुवेळ CHB पणु वेळ  CHB पणु वेळ 
०१. इं जी ०० ०१ ०१ पणुवेळ १६  ०१ ०० ०१ 
०२. मराठी ०० ०१ ०१ पणुवेळ २४ ०१ ०० ०१ 
०३. िहंदी ०० ०१ ०१ पणुवेळ २० ०१ ०० ०१ 
०४. भगूोल ०० ०१ ०१ पणुवेळ १६ ०१ ०० ०१ 
०५. रा  यशा    ०० ०१ ०१ पणुवेळ १६ ०१ ०० ०१ 
०६. इितहास ०० ०१ ०१ पणुवेळ १६ ०१ ०० ०१ 
०७. अथशा    ०० ०१ ०१ पणुवेळ २८ ०१ ०१ ०१ 
०८. त  व ान ०० ०१ ०० ०४ ०० ००  ०० 
०९. समाजशा    ०० ०१ ०० ०४ ०० ००  ०० 
१०. मानसशा    ०० ०१ ०० ०४ ०० ००  ०० 
११. वािण  य ०१ ०० ०१ पणुवेळ ३२ ०२ ०० ०२ 
१२. पदाथ 

िव ान/भौितकशा    
०२ ०० ०१ पणुवेळ ७० ०३ ०१ ०३ 

१३. रसायनशा   ०२ ०० ०१ पणुवेळ ७० ०३ ०१ ०३ 
१४. वन  पतीशा    ०१ ०० ०१ पणुवेळ ७० ०३ ०१ ०३ 
१५. ाणीशा   ०२ ०० १ CHB ६६ ०३ ०१ ०३ 
१६. सु  मजीवशा    ०२ ०० ०० ०४ ०० ०१ ०० 
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१७. गिणत (BCA व B.Sc. 
(Computer Science) 
सह )  

०० ०१ १ CHB ६६ ०३ ०० ०३ 

एकुण १० ११ ११ पणुवेळ 
०२ CHB 

- २४ ०६ २४ 

 
त  ता .३ - िश केतर कमचारी  

अ. . पदाचे नांव मंजरु पद े न  याने आव  यक पद े
०१. मु  य िलपीक ०१ ०१ 
०२. व र  ठ िलपीक ०१ ०१ 
०३. किन  ठ िलपीक  ०१ ०२ 
०४. योगशाळा सहा यक ०१ ०२ 
०५. योगशाळा प रचर ०३ ०६ 
०६. ंथालय प रचर ०१ ०१ 
०७. िशपाई ०३ ०५ 

एकुण  ११ १८ 
 

सन २०१९-२० म  य ेनैसिगक तकुडीवाढीचे वग, ि तीय वषाचे वग, िवशेष  तर िवषय सु  करणकेामी 
ा  यापक भरतीकामी खालील माण ेउपाययोजना करण ेगरजेचे आह.े  

१. नैसिगक तुकडीवाढीचे वग, ि तीय वषाचे वग, िवशेष  तर िवषयाक रता न  याने आव  यक 
सहा. ा  यापकांची सामा  य शासन िवभागामाफत जािहरात देऊन नमेणकू करण.े  
२. िव ापीठाच े िनयमानसुार ा  यपकाचंी नमेणकू करणबेाबत मलुाखती घते  यानतंर केले  या 
कायवाहीबाबत व नमेणकू केले  या ा  यापकांची मािहती ७२ तासांचे आंत िव ापीठास िविहत नमु  यात 
कळवावी लागते,  यानंतरच सदर ा  यपकांना िव ापीठाकडून Approval ा  त होत असते. अस े ी.कंुभारे 
यांनी त डी चचम  य ेसांिगतलेले आह.े मा  स  या कायरत असले  या ा  यपकांच ेबाबतीत सदरची कायवाही 
कर  यात आलेली नाही. कारण ा  यापक भरती  या मुलाखती िद.०७.०८.२०१८ रोजी झा  यानंतर 
िद.२०.०८.२०१८ रोजी नमेणकू प  िदलेले आहते.  हणजे िकमान १२ िदवसानतंर ा  यपकां  या नेमणकूा 
कर  यात आले  या आहते.  यामळेु सदर वळेी Approval घे  याची कायवाही करता आली नाही.  यामळेु स  या 
कायरत असले  या ा  यापकांच े िव ापीठाकडून Approval िमळालेले नाही.   यामळेु सदर ा  यापकांच े
Approval घेणकेामी  यांचे पदांची दखेील सामा  य शासन िवभागामाफत पु  हा जािहरात दणे ेआव  यक आह,े 
अस ेन  मत आह.े   
३. तसेच िश केतर कमचारी ह ेसं  थानचे िविवध िवभागांतून अथवा कं ाटी  व पात नमेता येतील.  
 उपरो  तनसुार नैसिगक तुकडीवाढीचे वग, ि तीय वषाचे वग, िवशेष  तर िवषयांसाठी आव  यक 

ा  यापक भरती करणकेामी जािहरात दऊेन नेमणकूा करणसे, तसेच सधुारीत आकृतीबंधास महारा   शासनाची 
मा  यता घणे ेव इतर अनषुिंगक बाब ना मा  यता िमळणकेामी इकडील कायालयामाफत िद.२३.०२.२०१९ रोजी 
िटपणी सादर केली असता,  सदर िटपणीवर “मागणी अ, ब व क ा आ  थापना िवषयक अस  याने सदरची 
मागणी आ  थापना (सामा  य शासन) िवभागामाफत सादर करावे असे मत आह”े अस ेिनदश िदलेले आहते.  
  यानसुार सदरची न  ती सामा  य शासन िवभागाकडे वग कर  यात आलेली असनू, सदरबाबत सामा  य 

शासन िवभागामाफत कायवाही सु  आह,े  याबाबत  यांनी शै िणक स  लागार डॉ.अ ण कंुभारे यांचेशी 
प  यवहार केलेला आह.े  
 तसेच िद.२३.०२.२०१९ रोजीच े िटपणीवरील िनदशानसुार व सामा  य शासन िवभागाकडील 
मागदशनानसुार इकडील कायालयामाफत िद.२६.०४.२०१९ रोजी िटपणी सादर केली असता, सदर िटपणीवर 

.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी मु  यलेखािधकारी यांचे अिभ ाय घेणबेाबत िदललेे होते,  याबाबत 
मु  यलेखािधकारी यांनी खालील माण ेअिभ ाय िदलेले आहते.  
१. आ  थापना िवभाग, शै िणक संकुल व डॉ.अ ण कंुभारे यांची सयंु  त बैठक बोलवावी.  
२. जु  या मानधनावरील िश काचंे मदुतवाढीसदंभात सदर मदुतवाढ िकती कालावधीसाठी ावयाची.  
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३. नवील भरतीसंदभात कायप ती, वेळाप क 
४. पणु ेिव ापीठाकडून पणु क न  यावया  या पतुता उपरो  तबाबत चचा क न िनणय  यावा.  

याबाबत मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी आ  थापना िवभागाने सिव  तर तपासणी करावी असे 
िनदश िदलेले होते.  

मु  यलेखािधकारी यांच े अिभ ायानसुार िद.१३.०५.२०१९ रोजी मा.उप मु  य कायकारी अिधकारी 
यांचे क ात आ  थापना िवभाग, शै िणक सकुंल व स  लागार डॉ.अ ण कंुभारे यांचे समवेत संयु  त बैठक 
घे  यात आली. सदर बैठक म  य ेखालील माण ेचचा कर  यात आललेी आह.े  
अ) ि तीय वषाचे वग, िवशेष  तर िवषय तसचे B.Sc.(Computer Science), BCA चे वग सु  
करणकेामी महारा   शासनाची तसेच पणु ेिव ापीठाची मा  यता िमळण ेबाक  आह,े मा  सदर मा  यतेचे अधीन 
राहन कायवाही स  कर  यात यावी. तसचे नवीन आकृतीबंधाबाबत दखेील मा.िवधी व  याय िवभाग महारा   
शासन यांचे मा  यतेस अधीन राहन भरती ि या राबिव  यात यावी.  
आ) थम व ि तीय वषाचे वग तसचे िवशेष  तर िवषय याचा व B.Sc.(Computer Science), BCA या 
नवीन अ  यास मांसाठी दोन  वतं   ताव सादर कर  यात याव.े  
इ) त  ता .०२ म  य े नमदु केले माण े ा  यपकांचे भरतीबाबतची कायवाही सामा  य शासन 
िवभागामाफत कर  यात यावी.  
ई) ा  यापक भरतीबाबत केले  या कायवाहीचा अिभ ाय ७२ तासचं े आंत पुण े िव ापीठाकडे सादर 
कर  यात यावा.  
उ) न  यान े नमेणकू करावयाच े ा  यापकाचं े मानधनाबाबत स  लागार डॉ.अ ण कंुभारे यानंी िदले  या 
अिभ ायानसुार मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय घे  यात येईल, असे ठरले. (सोबत त  ता जोडलेला आह.े)  

मागणी–  यामळेु व र  ठ महािव ालयाच ेशै िणक वष सन २०१९-२० क रता नैसिगक तकुडीवाढीच े
वग, ि तीय वषाचे वग च  िवशषे  तर िवषयांच े अ  यापनासाठी उपरो  त नमदु “अ” ते “उ” माण े कायवाही 
क न, त  ता .२ म  य े नमदु केले माण े कायभारानुसार अनु ेय होणारी पदांचा सधुारीत आकृतीबंधाम  य े
समावेश करणसे, तसेच आव  यक ा  यापकांची सामा  य शासन िवभागामाफत िविहत प तीने भरती ि या 
राबिवणसे मा  यता िमळणसे िवनतंी.  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत – मागणी प र  छेदात नमदु केले माण ेकायवाही करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .२४३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा महािव ालयाच ेशै िणक वष सन २०१९-२० करीता नैसिगक तुकडी 
वाढीच ेवग, ि तीय वषाचे वग व  िवशेष  तर िवषयांचे अ  यापनासाठी कायभारानसुार अनु ेय होणा या पदांचा 
सधुारीत आकृतीबंधाम  य े समावशे करणेस मा यता दे यात आली. तसेच आव  यक ा  यापकांची भरती ही 
पवु या ा यापक भरती ि यनेसुार व यामधील ित ायादी मधनु कर यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.७२ ी साईबाबा महािव ालय B.Sc.(Computer Science)  व BCA अ यास मासाठी आव यक ा यापक 

भरतीबाबत. 
ताव-  अिधिनयमः- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद  .१७ (१) व १७ (२) (ढ) म  य े सव कार  या 

धमिनरपे  िश णास चालना देईल िकंवा तसे कर  यास सहा य करील. तसचे िशड  येथ े वा अ  य िठकाणी 
शै िणक सं  था  थापन करील अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक –  मा.  य.सिमतीचे िद.०५.१०.२०१८ चे सभेतील िनणय 
.६१३ (२१)  

 तािवकः-   ी साईबाबा स  थानचे नवीन व र  ठ महािव ालय सु  करणकेामी महारा   शासन, उ  च 
व तं  िश ण िवभाग, शासन आदशे मांक – मा  यता – २०१८/(३०/१८)/मािश-४, िद.२८ फे वुारी, २०१८ 
चे आदेशा  वये शै िणक वष २०१८-१९ पासनू नवीन महािव ालय सु  कर  यासाठी इरादाप  िमळाल े आह.े 
तसेच शासन आदशे मांक एनजीसी २०१८/(१००/१८)/ मिश-४, िद.१५ जून, २०१८ अ  वये शै िणक वष 
२०१८-१९ म  य ेनवीन महािव ालय सु  कर  यास मा  यता दे  यात आली. उपरो  त संदभ .०४ चे आदशेा  वय े

ी साईबाबा महािव ालय हा  वतं  िवभाग सु  कर  यात आलेला असनू, सदर महािव ालयाचे दनंैिदन 
कामकाजसाठी ०२ िलपीक टंकलेखक व ०२ मदतनीस कमचारी नेम  यात आलेले आहते. तसेच नवीन 
महािव ालयाचा शभुारंभ काय म िद.१७.०७.२०१८ रोजी कर  यात आलेला आह.े शासनाकडून व 
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िव ापीठाकडून ा  त झाले  या मा  यतेनसुार महािव ालयाम  य ेतीनही शाख  या थम वषा  या वेश ि येस 
िद.२० जुन, २०१८ पासनू सु वात कर  यात आलेली असनू, थम वषाक रता ती  ही शाखेत एकुण ३१५ 
िव ा  यानी वेश घतेलेले आहते.  

  िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन, मं ालय, मुंबई यांचेकडील शासन िनणय मांक सासंिव-
१०१८/६५६/ . . ५६/का.१६ िद.१२ जुल,ै २०१८ अ  वये व र  ठ महािव ालयाच े थम वषाक रता आव  यक 

ा  यापक व िश केतर पदांचे आकृतीबंधास मा  यता िदलेली आह.े मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.०६.२०१८ 
चे सभतेील िनणय .४५० अ  वये ी साईबाबा महािव ालयासाठी आव  यक सहा यक ा  यपकांची पणुवेळ 
तािसका त  वावर नमेणकू करणकेामी िद.०७ ऑग  ट, २०१८ रोजी मलुाखती घे  यात आले  या आहेत. सदर 
मलुाखती ारे िनवड केले  या उमदेवारांना ित माह .१५,०००/- मा  मानधनावर नेमणकू आदशे दे  यात 
आले  या आहते 

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०५.१०.२०१८  चे सभेतील िनणय .६१३ (२१) नसुार ी साईबाबा 
व रष ् ठ महािव ालयात B.Sc.(Computer Science) व BCA हा नवीन अ  यास म व कला, वािण  य 
शाखेची दसुरी तुकडी तसचे नैसिगक तुकडीवाढीच ेवग शै िणक वष सन २०१९-२० म  य ेसु  करणसे मा  यता 
िमळालेली आली.  याबाबतचा  ताव सािव ीबाई फुले पणु े िव ापीठात दाखल कर  यात आललेा असनू, 
 याकामी िव ापीठाकडील त  सिमतीने नकुतीच महािव ालयास सम  भेट देऊन पाहणी क न, 

B.Sc.(Computer Science) व BCA हा नवीन अ  यास म व कला, वािण  य शाखचेी दसुरी तकुडी तसेच 
नैसिगक तुकडीवाढीचे वग शै िणक वष सन २०१९-२० म  य े सु  करणबेाबत िशफारस केलेली आह.े 
B.Sc.(Computer Science), BCA चे वग सु  करणकेामी महारा   शासनाची तसेच पणु े िव ापीठाची 
मा  यता िमळण ेबाक  आह,े  सदर मा  यतेचे अधीन राहन कायवाही करता येईल.  
(अ) इकडील कायालयाकडील जा. .एसएसएस/व र  ठ महािव ालय/११९/२०१८ िद.१८.०१२.२०१८ व 
जा. .एसएसएस/ व र  ठ महािव ालय/१८१/२०१९ िद.१४.०२.२०१९ रोजीचे प ा  वय े व र  ठ 
महािव ालयासाठी नमे  यात आलेले शै िणक स  लागा ी.अ ण कंुभारे यांचेकडे ी साईबाबा 
महािव ालयाम  य े सन २०१९-२० या वषापासनू B.Sc.(Computer Science) व BCA ह े नवीन 
अ  यास मासाठी  आव  यक मनु  यबळ, वग, खो  या, फिनचर व इतर अनषंुिगक यणेा-या खचाबाबत मागदशन 
मागिव  यात आलेले होते.  यानसुार  यांनी िद.१६.०२.२०१९ रोजी ई-मेल ारे पढुील वष साठी असणारा 
कायभार व त्  यानुसार आव  यक ा  यपकांची मािहती सादर केलेली आह.े   यानसुार नैसिगक तुकडीवाढ, 
िवशेष  तर िवषय व नवीन अ  यास मांचे अवलोकन करता सन २०१९-२० म  य े ा  यापकांचा कायभार व 
पदसं  या  खालील माण ेराहील.  

अ. . िवषय कायभार  
थम वष 

कायभारानसुार अनु ेय व 
सधुारीत आकृतीबंधाम  ये 
समावेश कारावयाची पद े

न  याने आव  यक 
(भरती करावयाची) 
असलेले पद े

पणु वेळ  CHB पणु वेळ 
 थम वष बी.ए  सी (कॉ  पयटुर साय  स)     
०१. गिणत(बी.ए सी.म  य े नमदु केल ेआह.े) ४२ ०० ०० ०० 
०२. Statistics २२ ०१ ०० ०१ 
०३. Electronics २२ ०१ ०० ०१ 
०४. Computer Scicence  

१. Computer C Programming  
२. File Organization, DBMS 

३८ ०१ ०१ ०१ 

 थम वष बी.सी.ए. (िव ान)     
०१. Computer Science   

१. Fundamentals of Computer 
२. Basic Programming in C 
3. Computer Organization 
4. Advanced Programming  
5. RDBMS  

६२ ०२ ०० ०२ 
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०२. गिणत (बी.ए सी. नमदु केल ेआह.े) १० ०० ०० ०० 
०३. इं जी ०६ ०० ०० ०० 

एकुण  ०५ ०१ ०५ 
 
  सन २०१९-२० म  य ेB.Sc.(Computer Science) व BCA ह ेनवीन अ  यास म सु  करणकेामी 

उपरो  त त   यात नमदु केले  या िवषयांनसुार न  यान े आव  यक सहा. ा  यापकांची सामा  य शासन 
िवभागामाफत जािहरात दऊेन नेमणकू करावी लागले.  यासाठी आव  यक शै िणक पा ता खालील माण े–  

 
अ. . अ  यापनाचे िवषय आव  यक 

ा  यापक सं  या 
पणुवेळ 

आव  यक शै िणक पा ता 

०१. Electronics ०१ M.Sc. (Electronics ), SET/NET/Ph.D. 
०२. Computer Science ०३ MCS/ M.Sc. (Computer Science), 

SET/NET/Ph.D. 
०३. Statistics ०१ M.Sc. (Statistics ), SET/NET/Ph.D. 

एकुण  ०५  
 

उपरो  तनसुार B.Sc.(Computer Science) व BCA अ  यास मांसाठी आव  यक ा  यापकभरती 
करणकेामी महारा   शासनाची तसेच पुण े िव ापीठाचे मा  यतेचे अधीन राहन सामा  य शासन िवभागामाफत 
जािहरात देऊन नेमणकूा करता येतील, अस ेन  मत आह.े  

मागणी– ा  तािवकात नमदू केलेली व  तुि थतीचे अवलोकन करता सन २०१९-२० म  य े व र  ठ 
महािव ालयाकडील थम वष B.Sc.(Computer Science) व BCA चे वग माह ेजुन-२०१९ म  य ेसु  करण े

म ा  त आह.े क रता B.Sc.(Computer Science) व BCA क रता आव  यक ा  यपकाचंी सामा  य 
शासन िवभागामाफत वतमानप ात जािहरात िस  क न भरती ि या करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत- मागणी प र  छेदाम  य ेनमदू केलेनसुार B.Sc.(Computer Science) 
व BCA अ  यास माच ेअ  यपनासाठी आव  यक ा  यपकांची सामा  य शासन िवभागामाफत िविहत प तीन े
भरती करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .२४४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा महािव ालयाम य े B.Sc.(Computer Science)  व BCA 
अ यास माच ेवग सु  करणसेाठी महारा   शासनाची तसेच पुणे िव ापीठाची मा यता घे यात यावी, व यानंतर 
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर कर यात यावा,असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.७३ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम य ेफे वुारी २०१९ मिह यात वै क य िबलात दे यात आलेली 

सवलत  र कम .९०,४५,१९८/- 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  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 े फे वुारी२०१९ म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण 
१४,२१६ व ९,६३ आयपीडी  णांपैक  ३,५८८ ओपीडी व ५३८ आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण 
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.८४,७८,८९८/- इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े गरीब व गरजु  णांना वै क य 
िबलात सवलत दे  या संबंधीत 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 ३२९  णाना र  कम .५,६६,३००/- 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 

१८० १९,७७,२०४/- १ १९,७७,२०३/- 

२ 
आिथक  टया दबुल घटकातील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

३२६ २३,५६,५३१/- ९,४९,६०५/- १४,०६,९२६/- 

३ 
सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

११ १,९८,६७०/- १,३०,५७५/- ६८,०९५/- 

४ 

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

६५८ ५३,६८,५५६/- ३५,९३,९८४/- १७,७४,५७२/- 

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

२१७ ९३,०५,७५२/- ७८,१३,०००/- १४,९२,७५२/- 

६ 
महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 

 णांना िदलेली सवलत 
२,७३४ १७,५९,३५०/- - १७,५९,३५०/- 

 एकुण ४,१२६ २,०९,६६,०६३/- १,२४,८७,१६५/- ८४,७८,८९८/- 
 
(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ३७ ४८,८००/- - ४८,८००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस १३ १८,८००/- - १८,८००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  २३ २,८००/- - २,८००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  ११८ ३,०१,८००/- - ३,०१,८००/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ६ १५,९००/- - १५,९००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ३ ३,०००/- - ३,०००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  १२९ १,७५,२००/- - १,७५,२००/- 
 एकुण ३२९ ५,६६,३००/- - ५,६६,३००/- 
                एकुण अ+ब ४,४५५ २,१५,३२,३६३/- १,२४,८७,१६५/- ९०,४५,१९८/- 

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

वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीन ेदे  यात आलेली सवलत र  कम .९०,४५,१९८/- 
ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 

िनणय .२४५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम य े फे वुारी २०१९ मिह यात 
वै क य िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे यात आलेली सवलत र कम .९०,४५,१९८/- 
मा च ेअवलोकन क न याची न द घे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.७४ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम य े माच-२०१९ मिह यात वै क य िबलात दे यात आलेली 

सवलत र कम .१,००,३५,६०९/- 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  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 शेरा िदला आह.े  या माण ेमाह ेमाच२०१९ म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण १५,३४६ व 
१,०५३ आयपीडी  णांपैक  ३,६६२ओपीडी व ६०८ आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण                             
.९४,८२,३०९/- 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 ३३९  णाना र  कम .५,५३,३००/- 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 

१६७ १८,०४,६७२/- - १८,०४,६७२/- 

२ 
आिथक  टया दबुल घटकातील 

 णांना िदलेली सवलत र  कम 
४१२ २८,६६,०९३/- १२,८५,८१०/- १५,८०,२८३/- 

३ 
सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

१६ ७५,८२७/- २४,१२१/- ५१,७०६/- 

४ 

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

६५८ ५१,१७,६३९/- २९,४२,९१९/- २१,७४,७२०/- 

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

२६३ १,२१,३६,३८१/- १,०१,९७,९५८/- १९,३८,४२३/- 

६ 
महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 

 णांना िदलेली सवलत 
२,७५४ १९,३२,५०५/- - १९,३२,५०५/- 

 एकुण ४,२७० २,३९,३३,११७/- १,४४,५०,८०८/- ९४,८२,३०९/- 
 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ३९ ४८,२००/- - ४८,२००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
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३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ११ १०,८००/- - १०,८००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  २४ ३,५००/- - ३,५००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  १२० २,८५,६००/- - २,८५,६००/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  १ ६००/- - ६००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ४ ६,०००/- - ६,०००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  १४० १,९८,६००/- - १,९८,६००/- 
 एकुण ३३९ ५,५३,३००/- - ५,५३,३००/- 
                एकुण अ+ब ४,६०९ २,४४,८६,४१७/- १,४४,५०,८०८/- १,००,३५,६०९/- 

 
 

 ताव- उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपढेीम  यमेाच २०१९म  य ेवै िकय 
िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे  यात आललेी सवलत र  कम .१,००,३५,६०९/- ची 
न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे सादर. 

िनणय .२४६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम य ेमाच-२०१९ मिह यात वै क य 
िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे यात आलेली सवलत र कम .१,००,३५,६०९/-मा  ची 
न द घे यात येऊन यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.७५ अ सं थान कमचारी व यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम .७,२२,४२४/- मा  आदा 

करणसे मंजरुी िमळणेबाबत.  
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. न.ं एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७                    िद. 
१६/०१/१९९९.   २) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ  वये    
.२०,०००/- पयत मा. कायकारी अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन 

सिमतीचे सभे  या मा  यतेने अदा करावी. 
ा  तािवक– खालील सं  थान कमचा-यांची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं  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 

 

अनं कमचा-याचे नाव 
कमचा-
याशी 
नाते 

आजाराचे नाव 
डॉ  टरांचे 
नाव 

 णालयाचे 
नाव 

एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण देय र  कम शेरा 

 अ.  सं  थान मा  य यादीतील हॉि पटलम  य ेरेफर केले होते. चाल ु आिथक 
वषात देय  
र  कम . 

१. िशंदे भाऊसाहबे बाबुराव    
िवभाग -  य.ुकॉलजे    +ह ा  - 

ंथपाल 

विडल DM 
Nephropathy
िकडनी उपचार  

डॉ. 
जाधवर 

ीसाईबाबा 
हॉि पटल 

१०६००.०० १०६००.०० ७४५८९.०० 

२. अशोक नामदेव झरंुगे  
िवभाग–भांडार   
 ह ा-अिध क  

 वत: Diabets 
Blood 
Pressure 
मधमेुह  
व र  तदाब 

डॉ. 
जाधवर  

ीसाईबाबा 
हॉि पटल 

३५५१.०० ३५५१.०० ६२६२२.०० 

३.  साना सािजद खान  िवभाग–
साईनाथ  णालय  
 ह ा - प रचा रका  

 वत: HTN उ  च 
र  तदाब  

डॉ. शमा   ीसाईबाबा 
हॉि पटल 

६९५७.०० ६९५७.०० ३४४२८.०० 
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अनं कमचा-याचे नाव 
कमचा-
याशी 
नाते 

आजाराचे नाव 
डॉ  टरांचे 
नाव 

 णालयाचे 
नाव 

एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण देय र  कम शेरा 

४. वप सिवता चांगदेव  
िवभाग– ी साईबाबा हॉि पटल  
 ह ा-प रचा रका  

आई  Diabets 
मधमेुह  

डॉ.इगंळे  ीसाईबाबा 
हॉि पटल 

४२०१.०० ४२०१.०० १९१४३.०० 

५. नवनाथ साहबेराव जाधव  
िवभाग–बगीचा  
 ह ा-मदतनीस  

आई Epilepsyझटके 
येणे  

डॉ.गोडगे ीसाईबाबा 
हॉि पटल 

४६७१.०० ४६७१.०० १७५६०.०० 

६. अभयकुमार शांताराम दनुाखे  
िवभाग–आय.टी.आय  
 ह ा-िनदशक  

 वत: 
प  नी 

HTNCaर  तदा
ब व ककरोग  

डॉ. 
जाधवर, 
बो-हाडे 

ीसाईबाबा 
हॉि पटल 

४२१५.००  ३९६१.०० ५५६७०७.०० 

  अ एकुण र  कम . ३४१९५.०० ३३९४१.००  

 ब.सं  थान  या  णालयात उपचार न झा  याने सं  थान  मा  य यादीतील बाहरेील  
हॉि पटलम  य ेरेफर केलेहोते. 

चाल ु आिथक 
वषात देय  
र  कम. 

७. हमीद झुंबर शेख  
िवभाग –कॅ  टीन  
 ह ा-मदतनीस  

 वत: 
 

Renal 
Failureमु िपंड 
िबघाड 

डॉ.जाधव
र  

बी हॉल 
ि लनीक पणेु 

१२०९१७.०० ९३८७७.०० १६४२५३.०० 

८. हमीद झुंबर शेख  
िवभाग –कॅ  टीन  
 ह ा-मदतनीस  

प  नी Kidney Donar 
to husband 
(medical test) 
िकडनी  यारोपन 
पनुरदान 

डॉ. 
जाधवर 

बी हॉल 
ि लनीक पणेु  

२११८०.०० २११८०.०० १६४२५३.०० 
 

९. वेणनुाथ भाऊसाहबे डांगे  
िवभाग –अ  नीशामक  
 ह ा-मदतनीस 

मलुा Poisoingिवष ा
शन 

डॉ. 
जाधवर 

बी हॉल 
ि लनीक पणेु  

२३६६८०.०० २२६६८०.०० ०० 

१०. अ  णासाहबे कारभारी दाभाडे  
िवभाग –संर ण  
 ह ा-मदतनीस 

मलुा Pneumothorax  
फु  फुसाचा ास 

डॉ. 
जाधवर 

बी हॉल 
ि लनीक पणेु  

२८४८७६.०० २२३४२२.०० ०० 

११. शेळके   महशे मोहनीराज  
िवभाग –मेकॅिनक  
 ह ा-जोडारी  

प  नी Ca ककरोग डॉ.राम 
नाईक 

बी हॉल 
ि लनीक पणेु  

६२६१.०० ४१३१.०० ६४५७५.०० 

१२. छाया पोपट शेलार  
िवभाग –  णालय  
 ह ा – मदतनीस  

 वत: 
 

Ca ककरोग डॉ.राम 
नाईक 

बी हॉल 
ि लनीक पणेु  

८२५०.०० ८२५०.०० १९३७१.०० 

१४. चौधरी मंजुषा िवजय  
िवभाग –साईबाबा  णालय  
 ह ा – लॅब टेि निशयन 

विडल Ca ककरोग डॉ. 
जाधवर 

 यरुी मानवता 
कॅ  सर सटर 
नािसक 

५३९४२.०० ५२५०४.०० ५७५००.०० 

   ब  एकुण र  कम . ७३२१०६.०० ६३००४४.००  

 क.सं  थान  णालयात उपचार न झा  याने तसेच सं  थान मा  य यादीत डॉ  टर नस  याने िनकडी  या संगी खाजगी 
 णालयात उपचार  घेतलेले 

  

१५. लता अिनल रायरीकर  
िवभाग –साईनाथ   णालय  
 ह ा –प रचा रका 

 वत: 
 

Eye Treatment 
डोळयांचे उपचार  

डॉ.अ वाल  इनसाईट 
ि हजन 
फाऊंडेशन 
,पणेू  

६१५००.०० ४९२००.०० ०० 

                                                                                     क एकुण र  कम . ६१५००.०० ४९२००.००  

 ड.सं  थान  णालयात वसं  थान मा  य यादीतउपचार न घेतलेले  ण बाहरेगावी असतानी उपचार घे तले   

१६. अशोक नामदेव झरंुगे  
िवभाग–भांडार   

 वत: 
 

EyeTreatment 
डोळयांचे उपचार 

 टी  आय 
हॉि पटल,

 टी आय 
हॉि पटल,

११५४९.०० ९२३९.०० ६२६२२.०० 



 
137 

 

(04} 06.06.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

अनं कमचा-याचे नाव 
कमचा-
याशी 
नाते 

आजाराचे नाव 
डॉ  टरांचे 
नाव 

 णालयाचे 
नाव 

एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण देय र  कम शेरा 

 ह ा-अिध क औरंगाबाद औरंगाबाद 

                                           ड एकुण र  कम . ११५४९.०० ९२३९.००  

                        अ+ ब+ क +ड  एकुण र  कम . ८३९३५०.०० ७२२४२४.००  

सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 
होणारी एकूण र  कम .७,२२,४२४ /- 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 घतेले 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 १६ कमचारी /कमचा-यांवर अवलंिबत  य  ती यांच े वै क य िबलाचा परतावा 
र  कम .७,२२,४२४/- मा  अदा कर  यास मा  यता असावी. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७५ ब सं थान कमचारी व यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम .९,३२,३८९/- मा  आदा 

करणसे मंजरुी िमळणेबाबत.  
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. नं. एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७िद. १६/०१/१९९९.   
२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ  वये .२०,०००/- पयत मा. 
कायकारी अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या मा  यतेन े
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 केलेले आहते. 

पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांचे िबल ेपरतावा िमळणबेाबत िवनतंी अज 
 

अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 

क
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ा-य
ाश

ी न
ाते

 

आजाराचे नाव डॉ  टरांचे नाव 
 णालयाचे 

नाव 
एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण देय  
र  कम 

चा
ल

 ुआ
िथ

क
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षा
त 

या
पवु

 अ
दा

 के
ले

ल
ी 
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 अ. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले  

१.   योितलाल िभका जाधव  
िवभाग- आय टी आय हददा-
स.भांडारपाल   

 वतः Blood Pressure 
Diabetes 
र  तदाबमधमेुह  

डॉ.पोरवाल  ी साईनाथ 
हॉि पटल 

६५८२.०० ५७४२.०० १५३०२.०० 

२ िनशा योगेश ठाकुर िवभाग- 
 णालय   

हददा-प रचा रका  

पती Liver Cirrhosis 
यकृत िनकामी 

डॉ.जाधवर  ी साईबाबा 
हॉि पटल  

२५१६७.०० २३८३७.०० १४०३४.०० 

३ अभयकुमार शांताराम दनुाखे 
िवभाग- औ. शासन   
हददा-िनदशक  

 वतः HTN  Ca 
र  तदाबककरोग 

डॉ.जाधवर 
डॉ.बो-हाडे  

ी साईबाबा 
हॉि पटल  

५२००.०० ५२००.०० १९२१६.०० 

४ सरुवसे संतोष ब वुन  
िवभाग- साईबाबा हॉि पटल 
हददा-भलुत   

 वतः Blood Pressure 
Diabetes 
र  तदाबमधमेुह 

डॉ.शमा  ी साईबाबा 
हॉि पटल 

९५७६.०० ९५७६.०० १७०१८.०० 
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आजाराचे नाव डॉ  टरांचे नाव 
 णालयाचे 

नाव 
एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण देय  
र  कम 
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५ अशोक नामदेव झरंुगे िवभाग- 
भांडार 
हददा- अिध क  

 वतः व 
मलुाकरी
ता  

Renal treatment  
Blood Pressure 
Epilepsy िकडनी 
उपचार र  तदाब पटक  

डॉ.जाधवर ी साईबाबा 
हॉि पटल 

४१७९.०० ४१७९.०० १८९३०.०० 

६ राजेश रमणलाल वाकडे 
िवभाग-साईबाबा 
हॉि पटलहददा-
िस.बायोमेडीकल इिंजिनअर  

 वतः Ulcerative 
Colitisआतडयांचा 
अ  सर  

डॉ.इगंळे  ी साईबाबा 
हॉि पटल 

२९७१.०० २९७१.०० १९५०८.०० 

७ संिगता सजंय थोरात िवभाग-
आय टी आय हददा-
प रचा रका  

पती Blood Pressure 
Diabetes 
र  तदाबमधमेुह 

डॉ.इगंळे  
सी एम ओ  

ी साईबाबा 
हॉि पटल 

७१८०.०० ७१८०.०० ५२४४९.०० 

 अ एकुण र  कम . ६०८५५.०० ५८६८५.००  

 ब.सं  थान  णालयात उपचार न झा  याने सं  थान मा  य यादीत रेफर केले होते.  
८ वेणनुाथ भाऊसाहबे 

डांगेिवभाग-फायर 
हददा-मदतनीस  

मलुगा Tracheal stenosis –
Adv-Bronchoscopy  
with 
trachealdialatatioघ
 याची श  ि या 

डॉ.को  ह े बी हॉल 
ि लिनक ,पणेु 

३०४५००.०० २८९५९०.०० ००.०० 

९ रमेश नारायण चौधरी 
िवभाग-मंिदर 
हददा– .अिध क 

विडल Tuberculer Pleural  
effusion with 
DM यरोग संदभात 
फु  फुसाचा िवकार 

डॉ.कांदळकर िदनानाथ 
मंगेशकर 
हॉि प,पणेु  

६३४११.०० ५५८२१.०० ००.०० 

१० 
 

सिुनल द  ता य िशंदे  
िवभाग-साई साद 
िनवास  थान  
हददा-िलिपक  

प  नी Ca Breast 
 तनांचा कॅ  सर 

डॉ.बो-हाडे  वरा मडेीकल 
लोणी 

२५३२८.०० २५०१०.०० १४१९४.०० 

११ 
 

अशोक ह रभाऊ शेळके 
िवभाग-साई सादालय हददा - 
मदतनीस  

प  नी Vocal card Palsy 
Need 
Thyroplastia  वरयं ा
चा प ाघात 

डॉ.अमोल 
जोशी  

िदनानाथ 
मंगेशकर 
हॉि प. पणेु  

५०३५४.०० ४९३७४.०० ३४२७४५.०० 

१२ रामचं  दगडू  घनघाव िवभाग-
साईनाथ हॉि पटल हददा- 

योगशाळा तं   

मलुा  Keratococus RT 
Eyeडोळयाची 
श  ि या 

डॉ.पाटील  जहांगीर 
हॉि प. पणेु 

४३५८९.०० ४२९०९.०० २५०५.०० 

१३ संजय चं कांत गायकवाड 
िवभाग-आरो  य  
हददा–खाते मखु आरो  य  

 वतः Viral Pneumonitis 
with 
ARFिवषाणिुवरहीत 
फु  फुसाचा आंतदाह 
िकडनी िनकामी मु िपंड 

डॉ.जाधवर बी हॉल 
ि लिनक , 
पणेु 

४५०९२६.०० ४११०००.०० ३३८१.०० 

 ब एकुण र  कम . ९३८१०८.०० ८७३७०४.००  

                                                                                           अ+ ब एकुण र  कम . ९९८९६३.०० ९३२३८९.००  

 
सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 

होणारी एकूण र  कम .९,३२,३८९/- 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 घतेले आहते.तसेच काही 
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ि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 .९,३२,३८९/- मा  अदा कर  यास मा  यता असावी.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७५ क सं थान कमचारी व यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम .४,०१,४१४/- मा  आदा 

करणसे मंजरुी िमळणेबाबत.  
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 सिमतीचे सभे  या मा  यतेन े
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 
 

अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-
याशी 
नाते 

आजाराचे नाव डॉ  टरांचे नाव 
 णालयाचे 

नाव 
एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण देय र  कम 

चाल ु
आिथक 
वषात यापवु  
अदा केलेली 
र  कम 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले  

१.  िशंदे भाऊसाहबे बाबुराव  
िवभाग-  य.ुकॉलजे 
हददा- ंथपाल  

 वतः Diabetes 
र  तदाब 

डॉ. जाधवर ी 
साईबाबाहॉि प
टल 

५२७७.०० ५२७७.०० १४६०२.०० 

२ डांगे राज  साहबेराव िवभाग- 
िवदयतु  
हददा-तारतं ी   

मलुा 
करीता 

ज  मजात िवसगंती  
Noonas Syndrome  

डॉ.जाधवर  ी साईबाबा 
हॉि पटल  

१४४९०.०० १४४९०.०० १४९९०.०० 

३  साना सािजद खान िवभाग-
साईनाथ हॉि पटल 
हददा-प रचा रका  

 वतः HTN   
र  तदाब 

डॉ.शमा  ी साईबाबा 
हॉि पटल  

८२१४.०० ८२१४.०० १३७८१.०० 

४ वप सिवता चांगदेव  
िवभाग-साईबाबा हॉि पटल 
हददा-प रचा रका   

आई Blood Pressure 
Diabetes 
र  तदाबमधमेुह 

डॉ.िबडगर  ी साईबाबा 
हॉि पटल 

८९२१.०० ८८९३.०० १७५९६.०० 

५ नवनाथ साहबेराव जाधव 
िवभाग- मदतनीस 
हददा- मदतनीस  

आई  Epilepsy  पटक  डॉ.गोडगे  ी साईबाबा 
हॉि पटल 

४९२१.०० ४९२१.०० १७५६०.०० 

 अ- एकुण र  कम . ४१८२३.०० ४१७९५.००  

 ब.सं  थान  णालयात उपचार न झा  याने सं  थान मा  य यादीत रेफर केले होते.  
६ सभुाष म  हारी बंदावणे 

िवभाग-  विन ेण    
हददा-िवभाग पयवे क  

मलुगा Post Operative 
Renal 
transplantation 
treatmentिकडनी 

 यारोपण नंतर उपचार 

डॉ.जाधवर  बी हॉल 
ि लिनक ,पणेु 

३५०९७.०० ३४७७७.०० ००.०० 

७ अशोक गणपत कुरणे िवभाग- 
लेखाशाखा 
हददा–मदतिनस 

 वतः Sudden loss of 
vision with vitreous  
membrancesअचानक
िदसणे बंद झाल.े 

डॉ.अ वाल  ीगणपती 
ने ा लय 
जालना 

२२६३०.०० २२३५०.०० ००.०० 
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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 

चाल ु
आिथक 
वषात यापवु  
अदा केलेली 
र  कम 

 ब - एकुण र  कम . ५७७२७.०० ५७१२७.००  

 क.सं  थान  णालयात तसेच सं  थान मा  य यादीत उपचार न घेतलेले बाहरेगावी असतानी अपघात झा  याने 
िन कडी  या संगी खाजगी  णालयात उपचार  घेतले 

   

८ अजनु चांगदेव सानप  
िवभाग- भ  तिनवास 
हददा-मदतनीस 

 वतःआ
ई व 
विडल 
 

Accident अपघात तांबे हॉि पटल, 
संगमनरे 

तांबे हॉि पटल, 
संगमनरे 

३८२४१५.०० ३०२४९२.०० ००.०० 

 क- एकुण र  कम . ३८२४१५.०० ३०२४९२.००  

 अ+ब+क –एकुण र  कम . ४८१९६५.०० ४०१४१४.००  

 
सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 

होणारी एकूण र  कम .४,०१,४१४/- 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 घतेले 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  त०८कमचारी /कमचा-यांवर अवलंिबत  य  ती याचंे वै क य िबलाचा परतावा र  कम 
.४,०१,४१४/- मा  अदा कर  यास मा  यता असावी. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७५ ड सं थान कमचारी व यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम .६,७६,५८१/- मा  आदा 

करणसे मजंुरी िमळणेबाबत.  
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 याचंे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या मा  यतेन े
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 आहेत. 

पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांचे िबल ेपरतावा िमळणबेाबत िवनतंी अज 
 

अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 

क
मच

ा-य
ाश

ी न
ाते

 

आजाराचे नाव डॉ  टरांचे नाव  णालयाचे नाव 
एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण देय 
र  कम 

चा
ल

 ुआ
िथ

क
 व

षा
त 

या
पवु

 अ
दा

 के
ले

ल
ी 

र
 क

म 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले  

१. राजेश रमणलाल वा कडे िवभाग- 
साईबाबाहॉि पटल   
हददा-िस.बायोमडेीकल इिंजिनअर 

 वत: Ulcerative Colitis 
आतडयाचा अ  सर 
 

डॉ. इगंळे ी साईबाबा 
हॉि पटल 

८६६२४.०० ८६५४०.०० ००.०० 
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अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 

क
मच

ा-य
ाश

ी न
ाते

 

आजाराचे नाव डॉ  टरांचे नाव  णालयाचे नाव 
एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण देय 
र  कम 

चा
ल

 ुआ
िथ

क
 व

षा
त 

या
पवु

 अ
दा

 के
ले

ल
ी 

र
 क

म 

२. नवनाथ गुलाब भारती िवभाग-
फायर अॅ  ड से  टी  हददा-मदतनीस 

प  नी Bankarts Stent  
Slap Tear  
खांदयाची श  ि या 

डॉ.धारसकर ी साईबाबा 
हॉि पटल 

९२६३२.०० ९११९८.०० ०.०० 

३. डॉ.मनोरंजन रामजी िसगं  िवभाग- 
ी साईबाबा हॉि पटल   

हददा-आर एम ओ  

 वतः Diaphragmatic Hernia 
Repair 
छाती आिण उदर  या 
पोकळी दर  यान गुबंद 
आकाराचे पेश चा 
अडथळा  

डॉ.थोरात  ी साईबाबा 
हॉि पटल 

४७६५८.०० ४७६५८.०० ०.०० 

 अ- एकुण र  कम . २२६९१४.०० २२५३९६.०
० 

 

 ब सं  थान  णालयात उपचार न झा  याने सं  थान मा  य यादीत रेफर केलेले   

४. साबंारे िदलीप बा बासाहबे 
िवभाग- सादालय  
हददा-आचारी 

प  नी PeriorbitalNeuro 
Fibroma 
डोळयाची श  ि या 

डॉ.अ वाल  सजुाता िबला 
हॉि पटल, 
नािसक  

४७८७३.०० ४७०३३.०० ००.०० 

५ सिुनल द  ता य िशंदे िवभाग-
साई साद िनवास.  
हददा-िलिपक  

प  नी Ca Breast  
 तनाचा ककरोग  

डॉ.बो-हाडे  वरा  णालय 
,लोणी  

५३०००.०० ५३०००.०० ००.०० 

६ चं भान फ  कड बनकर  
िवभाग- पाणीपरुवठा  
हददा-मदतिनस  

 वत: Macular hole with 
Pseudophakiaडोळयाची 
श  ि या 

डॉ.अ वाल  तुलसी आय 
हॉि पटल, 
नािसक  

२९४४७.०० २९३२७.०० ००.०० 

७ जय ी शरद शेळके  िवभाग- ी 
साईबाबा हॉि पटल  
हददा –प रचा रका  

विडल Chemotherapy  ककरोग 
उपचार 

डॉ.जाधवर  टाटा मेमो रयल 
हॉि पटल, मुंबई  

२०७२९.०० २०७२९.०० ००.०० 

 ब- एकुण र  कम . १५१०४९.०० १५००८९.०
० 

 

 कसं  थान  णालयात उपचार न झा  याने सं  थान मा  य यादीत रेफर केले पंरतु तेथे उपचार न झा  याने िनकडी  या  
खाजगी  णालयात उपचार घेतले . 

   

८. भानदुास पुंजा कोते िवभाग- 
सा.भ.िन.  
हददा-मदतनीस 

 वतः Dengue Fever 
Thrombocytopeniaिव
षाणजु  य ताप, र  तातील 
पेशी कमी होणे   

डॉ.कांदळकर वो  हाड 
हॉि पटल, 
नािसक  

२४८३९७.०० १९२७१०.०
० 

०.०० 

 ड  सं  थान  णालयात व सं  थान मा  य यादीत उपचार न घेतलेले रेफर न केलेले िनकडी  या  संगी खाजगी  णालयात उपचार  घेतलेले                                                                                              

९. काळे भाऊसाहबे गंगाधर  
िवभाग-संर ण 
हददा-पहारेकरी                                                                                                                     

 वत: Liver disease यकृताचा 
आजार  

डॉ.िनतीन 
बोरसे  

अपे  स वेलनेस 
ॠिषकेश 
हॉि पटल, 
नािसक  

१०४९७८.०० ८३५८६.०० ००.०० 

१० औटी अशोक रंभाजी िवभाग-
शासन  

हददा- शासक यअिधकारी  

प  नी Dental Surgery 
दाताची श  ि या 

डॉ िग-ह े डॉ िग-ह े
हॉि पटल 
औरंगाबाद  

३१०००.०० २४८००.०० ००.०० 

                                                                                                        ड -एकुण र  कम . १३५९७८.०० १०८३८६.००  
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अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 

क
मच

ा-य
ाश

ी न
ाते

 

आजाराचे नाव डॉ  टरांचे नाव  णालयाचे नाव 
एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण देय 
र  कम 

चा
ल

 ुआ
िथ

क
 व

षा
त 

या
पवु

 अ
दा

 के
ले

ल
ी 

र
 क

म 

 अ+ब+क+ड –एकुण र  कम . ७६२३३८.०० ६७६५८१.००  

 
सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 

होणारी एकूण र  कम .६,७६,५८१/-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 घतेले 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 १०कमचारी /कमचा-यांवर अवलंिबत  य  ती यांच ेवै क य िबलाचा परतावा र  कम 
.६,७६,५८१/- मा  अदा कर  यास मा  यता असावी. 

िनणय .२४७ यावर सिव तर चचा होऊन, यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो ्    ताव अ,ब,क व ड म ये नमदु केले या 
कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य दखेभाल िनयमावली सन-१९९९ अ  वये छाननी केली असनू, 
यांची स यता पडताळून पािहलेली अस यामळेु, ताव 'अ' मधील १६ कमचा यांना दये असलेली र कम 
.७,२२,४२४/-, ताव 'ब' मधील १३ कमचा यांना देय असलेली र कम .९,३२,३८९/-, ताव 'क' मधील 

०८ कमचा यांना दये असलेली र कम .४,०१,४१४/- व ताव 'ड' मधील १० कमचा यांना दये असलेली 
र कम .६,७६,५८१/-मा  यांना आदा करणसे मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७६ सन २०१७-१८ मधील (Annual Rate Contract)  वािषक खरेदीमधील मंजरु दरान े औषधे, सिजकल, 

लॅबोरॅटरी सािह य अितरी  (मंजरु नग सं येपे ा जा त नग) खरेदीबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :- 
(०१) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२५/०२/२०१७ िनणय मांक ०५ अ  वये औषधे अित र  त 

खरेदीबाबत – नवीन िनयमावली नसुार वािषक औषधांच े परुवठा आदशे िद यानतंर पढुील सहा मिह  यातच 
अित र  त औषध ेखरेदी करता यणेार आह.े परंतु ब-याच वेळा वािषक औषध ेखरेदीचा कालावधी संपनू पढुील 
वािषक खरेदीस िवलंब लाग  याने वािषक औषधांची वषाची मागणी सपंते यासाठी कमीतकमी एक वषाचा 
कालावधी पणु होऊन जातो तसेच कधीकधी संसगज  य रोगांची लागण झा  यामळेु सु  दा वािषक मागणी 
इत  याच नगांची फेर मागणी करावी लागते. त  हा वािषक खरेदीकामी मा.  यव  थापन सिमती सभेन े िदले  या 
मंजरूी अतंगत ती औषध े/ सिजकल सािह  य मंजूर दरान ेअित र  त नग खरेदीस मंजरूी िमळालेली आह.े  

(०२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.३०/०१/२०१५ िनणय मांक २६ Clause No.9 अ  वये 
मागणी केले  या औषधां  या साठयापैक  .२५,०००/- पे ा अिधक र कमे या औषधांची अितरी  त मागणी 
करावयाची झा यास दनंैिदन कामाची गैरसोय होऊ नय,े हणनू ती मा. कायकारी अिधकारी यांचे मंजुरीने खरेदी 
क न केवळ न द घे यासाठी / मािहती तव मा. यव थापन सिमती सभेपुढे न द घे  यासाठी सादर कर  यात याव,े 
अस ेठरले आह.े 

(०३) िद.३०/११/२०१६ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमती सभते िनणय .७५६(५) अ  वय े ी साईबाबा 
व ी साईनाथ णालयाकरीता वाष क (सन२०१६-१७) यावषाकरीता लागणारे औषधे व सिजकल सािह य 
खरेदी करण ेकामी तावात नमदु केले या कायवाहीच ेअवलोकन करणते येऊन, णालय उपसिमतीन ेखालील 

माण ेिशफारशी के या, या मा  य कर  यात आ या आहते. 
ब याचशा नामांिकत णालयांम य ेजनरीक औषध ेवापरली जातात. यामळेु सं थान णालयांकरीता 

ाधा यान े जनरीक औषध े खरेदी करावीत. काही जनरीक औषधांचा णांवर भाव होत नाही, अस े डॉ टस 
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सांगतात, अशी औषध े संबंधीत कंपनीकडून बदलून घे यात यावी व तरीही त ारी आ यास सदरह औषध 
िनमाती कंपनीस काळया यादीत टाक यात याव.े  

औषध खरेदी ि या राबिवण ेपवु  कोक ळा बेन हॉि पटल, नागपरु, बी हॉल ि लिनक, पणु,े माऊट 
अब,ु राज थान अशा नामांिकत तसेच रा य शासन/ भारतीय ल करां या णालयांम य े वापर यात येणा या 
औषधांची व औषधखरेदी ि येची मािहती संकलीत क न, उपकायकारी अिधकारी, मु य लेखािधकारी तथा 

शासक य अिधकारी, णालय व वै िकय संचालक यांनी औषध खरेदी करणकेामी अटी/ शत  िनि त क न 
सभेसमोर ताव सादर करावा. तोपयत औषधां अभावी णांची गैरसोय होऊ नय,े याकरीता स याच े मंजरु 
िन नतम दरान ेऔषधे खरेदी कर यात यावीत,असे ठरले आह.े 

 यानसूार सन २०१५ – २०१६ म  य े मंजरू दरान े औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, 
क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य अित र  त खरेदी कर  यात आलेली आह.े  याचा तपशील खालील माण े 

 
अ. नं. मंजरू िट  पणीची िदनांक  तावाची र  कम . 
१ िद.२३/०५/२०१६ ७१८५३०२.०० 
२ िद.१२/११/२०१६ ११८९८८३७.०० 
३ िद.०९/०२/२०१७ १७०३८८०२.०० 
४ िद.०१/०६/२०१७ ७८९८५६८.०० 
५ िद.०५/१२/२०१७ २०५८२२९६.०० 
६ िद.१३/०४/२०१८ १६४४१३७.०० 
 एकूण र  कम  ६६२४७९४२.०० 

 
ा  तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता दैनंिदन वापरासाठी लागणा-या औषधे, 

सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य खरेदीकामी सन २०१७-१८ या वषाकरीता 
वािषक िनिवदतेील दरानेएकुण र  कम .४४०८५७०२८.२४ इत  या र  कमचे े परुवठा आदेश दे  यात आलेल े
आहते,  याचा तपशील खालील माण े–  

 
 

 
अ. नं. परुवठा आदशेाची 

िदनांक 
परुवठा आदशेाची 
र  कम 

मा.  यव  थापन सिमती सभचेी मा  यता 

१ २८/०७/२०१७ १६४९५१४९९.०८ िद.२५/०७/२०१७ िनणय .५२४ (A-१४) 
२ ०७/१२/२०१७ २२९७४९४३४.७५ िद.१४/११/२०१७ िनणय .१००६ (०१) 
३ १६,१७,/०१/२०१८ ४६५५५०७.०० िद.०८/१२/२०१७ िनणय .१०५१ (१३) 
४ १५/०१/२०१८ २७७०८७१.८६ िद.२५/१२/२०१७ रोजीची मंजरू िट  पणी  
५ १०/०४/२०१८ १७११४२५७.९८ िद. ०२/०४/२०१८ रोजीची मंजरू िट  पणी  
६ २३,२४/०४/२०१८ २१६१५४५७.५७ िद.०४/०४/२०१८ िनणय .२२५ (२३) 
 एकूण र  कम  ४४०८५७०२८.२४  

 
सन २०१७-१८ या वषाकरीता वािषक औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व 

िकरकोळ सािह  य खरेदीकामी मंजरु र  कम .५५,९१,९१,८३६/- इतक  आह े  यामधनू 
.४४०८५७०२८.२४इत  या र  कमेच े परुवठा आदशे दे  यात आलेले असनू .११,८३,३४,८०७.७६ इतक  

र  कम िश  लक आह,े  यामळेु आपणास अितरी  त खरेदी ही िश  लक र  कमेतनु करता येणार आह.े 
सदर परुवठा आदशेा माण ेपरुवठाधारकांकडून मालाचा पुरवठा चाल ुआह,े तर  यातील काही मालाचा 

परुवठा पणु झाललेा आह.े  यापकै  स  या सोबत  या यादीतील औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब  केमीक  स, 
क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य इत् याद चा औषधांचा भांडारात साठा िश  लक नाही, सदर साठयाची वािषक 
मागणी पणु झाललेी आह.े तथािप सदरह औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व िकरकोळ 
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सािह  य ह ेदनैिंदन वापरासाठी आव  यक अस  यामळेु त  हा गरज पाहता काही औषध े/ सिजकल सािह  य मंजरु 
दराने खरेदी कर  याचा  ताव आह.े  

सदर औषधे / सिजकल सािह  य ह ेआपण जर मंजरु दरा  यितरी  त खरेदी केले तर  यासाठी जा  त खच 
येऊन  यात  सं  थानच ेनकुसान होणार आह.े  यामळेु सदर मटेरीयल ह ेमंजरु दरानेच खरेदीचे  तािवत कर  यात 
येत आह.े तसेच ब-याच िठकाणी मागील खप पाहता तसेच पढुील वािषक खरेदीचा कालावधी बघता वािषक 
मंजरु नग सं  या  यितरी  त जा  त नग सं  याची मागणी कर  यात आलेली आह.े १ स  टबर २०१७ पासनू १८ 
ऑ  ट बर २०१८ पयत  शता  दी वष आयोिजत कर  यात आले होते  या कालावधीत र  तदान िशबीर, यरुोलॉजी 
िशबीर, डो यांचे व कानाच े िशबीर,  लॅि टक सजरी िशबीर,THR वTKR साठी िशबीर आयोिजत कर  यात 
आल ेहोते  सदर िशबीरे ही अगोदर िनयोिजत नस  यामळेु सदर िशबीरांसाठी लागणारे औषधे / सिजकल सािह  य 
ह े आप  या वािषक खरेदीतील मंजरू नग सं  यमेधनू खरेदी के  याने तसचे पाथड  येथे महाआरो  य िशबीर 
आयोजीत  कर  यात आले होते,  यासाठी सं  थानमाफत खपु मोठया माणात औषध े परुिव  यात आले होते. 
 यामळेु सु  दा  वािषक नग सं  या सपंलेली अस  याने दनैंिदन वापरांसाठी लागणारे बरेचसे औषध े / सिजकल 

सािह  याचा वािषक साठा सपं  यामळेु ती अगोदर मागिव  यात येऊन  यासाठी या  तावात मंजूरी घे  यात येत 
आह ेकारण  णाची गैरसोय टाळणकेामी सदर मटेरीयल खरेदी कर  यात आलेले आह.े 

सन २०१८-१९ या वषाकरीता लागणारे औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व 
िकरकोळ सािह  य इ  यादी खरेदीकामीचा  ताव मा  यता घे  यात येऊन सदर मंजरूी  वये कोटेशन / ई िनिवदा 

ि या राबिव  यात येऊन  यामधील कोटेश  स ारे Tab., Inj., Ayur., Drop, Syrups, Ointment, इ कामी 
परुवठा आदेश दे  यात आलेले असनू उवरीत Dental, Mis., CDL., Neuro OT Material, Dialysis & 
Laboratary material चे परुवठा आदशे बनिव  यात यऊेन  वा री करीता पढुे पाठिव  यात आलेले असनू 
आचार सिहतंेमळेु ते लंबीत ठेव  यात आलेल ेअसनू ज ेमटेरीयलकामी पुरेश ेकोटेशन ा  त नाहीत ते मटेरीयल 
दखेील अित र  त नग खरेदी करावे लागणार आह.े तसचे मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२६/०२/२०१९ अ  वये 
मा  यता िमळा  या माण े ई िनिवदचेे परुवठा आदेश येऊन ते  वा री करीता पढुे पाठिव  यात आललेे असनू 
आचार सिहतेंमळेु ते लंबीत ठेव  यात आलेले आह ेतसेच जे मटेरीयल फेर िनिवदेम  य ेआलेले असले  यासाठी 
सु  दा अित र  त नग खरेदी करावे लागणार आह.े 

वािषक खरेदीमधील काही औषधे ही वािषक मागणीपे ा कमी लागतात तर काही औषध े ही मळु 
मागणीपे ा जा  त लागतात, अशी औषधे मंजुर दरान े (Annual Rate Contract) खरेदी कर  याचा  ताव 
आह.े सन २०१७-१८ या वािषक खरेदीम  य ेर  कम .४४०८५७०२८.२४इत  या मंजुर र  कमचे ेपरुवठा आदेश 
दे  यात आलेले असनू यावष  आतापयत र  कम .२,८०,४५,८२२/- चा  ताव मंजरू क न  यानूसार अितरी  त 
औषधे खरेदी कर  यात आललेी आह.े 

ी साईबाबा  णालयाचे योगशाळा िवभागातील Fully Automatic Blood Gas Analyser 
मिशनसाठी लागणारे केिमक  स ह ेमा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१३/०१/२०१२ िनणय . ३४ अ  वये M/s. 
Galaxy Medical Devices Pvt. Ltd., Mumbai यांना Roche कंपनी  या Model Cobas 22 या 
मिशनचा .९५६२५०- इत  या र  कमचेा परुवठा आदशे दे  यात येऊन  यासाठी लागणारे केिमक  स / 
क  झमूेबलसाठी पढुील ५ वषाकरीता मंजरू दरान ेघणेेबाबत ठरले होते  यानसूार आव  यकतेनसुार ते घे  यात येत 
होते ठरावानसुार केिमक  स खरेदीचा  ताव सपंू  टात आ  यानंतर मा.  यव  थापन सिमती सभा 
िद.२५/०२/२०१७ िनणय . ३ (२७) अ  वये Fully Automatic Blood Gas Analyser मिशनसाठी 
लागणारे केिमक  स मंजरू दरान े .१९७९०४७.५० इत  या खचास मंजरूी घे  यात यऊेन आव  यकतेनसुार 
केिमक  स खरेदी कर  यात आलेले आह.े सदरची नग सं  या संपलेमळेु तसेच सदरकामी वारंवार िनिवदा ि या 
राबवनूसु  दा िनिवदा न ा  त झा  यामळेु आिण  यातील काही मटेरीयल ह ेअगोदर खरेदी कर  यात आलेले आह े
व पढु े सु  दा सदर मटेरीयल लागणार अस  यामळेु सदर  तावात मंजरूदराने अित र  त नग वाढवनू खरेदीचा 

 ताव आह.े  याकामी १२,५२,९६९.८०इतका खच येणार आह ेव सदर  या पढुील खरेदीकामी Monopoly 
ि येसाठी  ताव तयार कर  यात यऊेन संबंिधताकडून लखेी घे  यात येऊन आचार सिहतेंमळेु ते लंबीत 

ठेव  यात आलेला आह.े 
मागणी – सोबत  या त   यात दशिव  या माण.े 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 

छाननी क न अनमुान :- अिधिनयमातील सिमतीच ेकत  य ेव अिधकार . १७-२ (ण) अ  वय ेमानवजाती  या 
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क  याण करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य े साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना 
दईेल असा आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात. 

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत :- ी साईबाबा हॉि पटलम  य े महारा   शासना  या राजीव गांधी 
जीवनदायी योजनेअतंगत  ण दाखल होत असतात. सदर योजनअेतंगत होणा-या श  ि या व उपचार चाल ु
असताना  ण पणु बरा होऊन िडसचाज िद  यापासनू १ वषासाठी औषधे मोफत दयावी लागतात,  यामळेु 
औषधांचा खप हा कधी कधी अचानक वाढतो. महा  मा फूल े जीवनदायी योजन े अतंगत  णानंा िदले  या 
औषधांचा परतावा शासनाकडून सं  थानला िमळत असतो. तसचे िद.०१/०१/२०१७ पासनू ी साईनाथ  णालय 
ह ेपणूतः मोफत सवेा दे  यात यते अस  यापासनू तेथील  णाचंी सं  या िदवसिदवस वाढत असनू  यासाठी सु  दा 
लागणारी औषधे / सिजकल  सािह  यांचा खप वाढललेा आह.े  यामळेु जशी जशी लागतील तशी तशी औषधे 
वािषक मंजुर दराने खरेदी कर  यात यतेील. कारण एकाच वेळेस खरेदी क न ठेव  यास ती मदुतबाहय हो  याची 
श  यता नाकारता येत नाही,  यामळेु सं  थानचे मोठे अिथक नुकसान हो  याची श  यता असते.  

तसेच सन २०१८-१९ या वषा  या पढुील वािषक औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, 
क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य इ  यादी खरेदीकामी चचा / वाटाघाटी क न परुवठा आदेश बनिव  यात येऊन 
 वा री करीता पुढे पाठिव  यात आलेले असनू आचार सिहंतेमळेु ते लंबीत ठेव  यात आलेले आह.े  यामधील 
 या औषध े/ सिजकल सािह  याकरीता फेर ई िनिवदा / कोटेशन मागिव  यात यणेार आह.े  या औषध े/ सिजकल 

सािह  यामळेु  णांना उपचारासाठी लागणा-या औषधांची गैरसोय होऊ नये  हणनू सोबत  या यादीतील औषध े
सन २०१७-१८ या वषातील मंजरु दराने खरेदी क न दतेा यतेील.  यामळेु मंजुर दरान े सोबत  या त   यातील 
औषधे तातडीन ेखरेदी करणचेे गरजेचे आह.े  

तसेच आपण खरेदी करत असले  या मटेरीयलच ेमंजरू दर ह ेVat  या दरान ेअस  याने   यानसूार खरेदी 
कर  यात येत असनू  यानंतर  GST लाग ूझा  यान ेदरात वाढ झाललेी आहे परंत ूपरुवठाधारक आप  याला Vat 
 या दरान ेपरुवठा कर  यास तयार आहते आिण सदरच ेदराची बाजार भावात चौकशी केली असता ते वाजवी 

असलेबाबत समजले आह े  यामळेु न  क च सं  थानचा आिथक फायदा होणार आह.े 
तरी सन २०१७-१८ या वषा  या वािषक औषधे खरेदीकामी मंजूर र  कम .५५,९१,९१,८३६.०० 

पैक  र  कम .४६,८९,०२,८५०.०० ( .४४,०८,५७,०२८.०० ही दे  यात आल  या परुवठा आदशेाची र  कम + 
२,८०,४५,८२२.०० अित र  त नग सं  या खरेदी केललेी र  कम) वजा जाता िश  लक र  कम 
.९,०२,८८,९८६.०० मधनू सोबत  या त   यातील औषध ेतातडीन ेमंजरू दराने अित र  त (मंजरू नग सं  यपेे ा 

जा  त नग) खरेदी करणते यणेार असनू व याकामी यणेा-या र  कम . ी साईबाबा हॉि पटलम  य े महारा   
शासना  या राजीव गांधी जीवनदायी योजनेअतंगत  ण दाखल होत असतात. सदर योजनेअतंगत होणा-या 
श  ि या व उपचार चालु असताना  ण पणु बरा होऊन िडसचाज िद  यापासनू १ वषासाठी औषधे मोफत 
दयावी लागतात,  यामळेु औषधांचा खप हा कधी कधी अचानक वाढतो. महा  मा फूले जीवनदायी योजने अतंगत 

 णांना िदले  या औषधाचंा परतावा शासनाकडून सं  थानला िमळत असतो. तसचे िद.०१/०१/२०१७ पासनू ी 
साईनाथ  णालय ह े पणूतः मोफत सेवा दे  यात येत अस  यापासनू तेथील  णांची सं  या िदवसिदवस वाढत 
असनू  यासाठी सु  दा लागणारी औषध े / सिजकल  सािह  यांचा खप वाढलेला आह.े  यामळेु जशी जशी 
लागतील तशी तशी औषधे वािषक मंजरु दरान े खरेदी कर  यात येतील. कारण एकाच वेळेस खरेदी क न 
ठेव  यास ती मुदतबाहय हो  याची श  यता नाकारता येत नाही,  यामळेु सं  थानचे मोठे अिथक नकुसान हो  याची 
श  यता असते.  

तसेच सन २०१८-१९ या वषा  या पढुील वािषक औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, 
क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य इ  यादी खरेदीकामी चचा / वाटाघाटी क न परुवठा आदेश बनिव  यात येऊन 
 वा री करीता पुढे पाठिव  यात आलेले असनू आचार सिहंतेमळेु ते लंबीत ठेव  यात आलेले आह.े  यामधील 
 या औषध े/ सिजकल सािह  याकरीता फेर ई िनिवदा / कोटेशन मागिव  यात यणेार आह.े  या औषध े/ सिजकल 

सािह  यामळेु ग ्णांना उपचारासाठी लागणा-या औषधांची गैरसोय होऊ नये  हणनू सोबत  या यादीतील औषध े
सन २०१७-१८ या वषातील मंजरु दराने खरेदी क न दतेा यतेील.  यामळेु मंजुर दरान े सोबत  या त   यातील 
औषधे तातडीन ेखरेदी करणचेे गरजेचे आह.े  

तसेच आपण खरेदी करत असले  या मटेरीयलचे मंजूर दर हे Vat  या दराने अस  याने  यानसूार खरेदी 
कर  यात येत असनू  यानंतर  GST लाग ूझा  यान ेदरात वाढ झाललेी आहे परंत ूपरुवठाधारक आप  याला Vat 
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 या दरान ेपरुवठा कर  यास तयार आहते आिण सदरच ेदराची बाजार भावात चौकशी केली असता ते वाजवी 
असलेबाबत समजले आह े  यामळेु न  क च सं  थानचा आिथक फायदा होणार आह.े 

तरी सन २०१७-१८ या वषा  या वािषक औषधे खरेदीकामी मंजूर र  कम .५५,९१,९१,८३६.०० 
पैक  र  कम .४६,८९,०२,८५०.०० ( .४४,०८,५७,०२८.०० ही दे  यात आल  या परुवठा आदशेाची र  कम + 
२,८०,४५,८२२.०० अित र  त नग सं  या खरेदी केललेी र  कम) वजा जाता िश  लक र  कम 
.९,०२,८८,९८६.०० मधनू सोबत  या त   यातील औषध ेतातडीन ेमंजरू दराने अित र  त (मंजरू नग सं  यपेे ा 

जा  त नग) खरेदी करणते येणार असनू व याकामी येणा-या र  कम .१,१५,६७,६८१/- चे खचाचा  ताव न द 
घेणसेाठी सिवनय सादर. 

 ताव – सन २०१७-१८  या मजंरू दरान ेमंजरू नगापे ा जा  त नग खरेदी करणसे व  या अनशुगंान े
येणा-या पणूािकत र  कम .१,१५,६७,६८१/- चे खचाचा  ताव न द घणेसेाठी सिवनय सादर. 

िनणय .२४८ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ मधील (Annual Rate Contract)  वािषक खरेदीमधील मंजरु 
दराने औषधे, सिजकल, लॅबोरॅटरी सािह य मंजरू नगापे ा जा त नग खरेदी करणेस व यासाठी येणा या र कम 
.१,१५,६७,६८१/-मा च ेखचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७७ Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 अतंगत संमती प  व BMWM Rules 

2016 Amendment 2018 अतंगत अिधकार प  िमळणकेामी ॲ लीकेशन शु क भर यास मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थे  या ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालय,े िशड  येथे पयावरण, 
वन,े वातावरण बदल मं ालय, नवी िद  ली यांनी िद. २० जुलै १९९८ रोजी जैवीक वै िकय िन पयोगी व टाकाऊ 
व  तुंचे िव  हवेाटीकरीता काही िनयम-अटी व कायदापालनासाठी जारी केले आह.े  या अिधसचुनेनसुार आप  या 
साईबाबा व साईनाथ  णालयात जैव वै िकय घनकचरा िनम ती, हाताळणी व  यव  थापन करणते येत आह.े जैव 
वै क य घनकचरा (  यव  थापन व हाताळणी) िनयम १९९८ अतंगत महारा   दषुण िनयं ण  (म. .िन.) मंडळ 
यांचेकडुन अिधकारप  (Authorization Letter) सन २००६ ते २०१५ या कालावधीसाठी ा  त करणते आल े
होते.  

  तसेच Water (Prevention and Control of Pollution) Act.1974 अतंगत सं  थानच े दो  ही 
 णालयासाठी (Consent) संमती प  ा  त करणसे व BMWM Rule २०१६ नसुार अिधकारप  ऑनलाईन 

घेण े बंधनकारक केलेले आह.े  यानसुार िदनांक २८/०३/२०१९ रोजी दो  ही  णालये व  लड बॅकं यांचे 
ऑनलाईन फॉम भरले आहते.  याम  य े संमतीसाठी (Consent) लागणारे शु  क, दो  ही  णालयाचे भांडवली 
गुंतवणकु वर (Capital Investment) अवलंबुन आह.े ी साईबाबा सं  थान  णालयाच े  िव  त िवभाग 
यांचेकडून, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाच े  वतं ,सी.ए. सिटिफकेट ा  त झाले असनु ते 
ऑनलाईन अपलोड केले आहते.  यानसुार ी साईबाबा  णालयालयाची  थावर जंगम मालम  ता व अ  थायी 
मालम  ता एक ीत पये ४२,५३,३४,५१७.०२/- मा  व ी साईनाथ  णालयाची  थावर जगंम मालम  ता व 
अ  थायी मालम  ता एक ीत पये २४,३३,१४,१०२.८७/- मा  इतके आह.े  

सदरच े C.A. (सनदी लेखापाल ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड .) सिटिफकेट नसुार 
अॅ  लीकेशन शु  क खालील माण े
अ) - महारा   दषुण िनयं ण मंडळ समंतीप  दर त  ता  

म.प.िन. मंडळ यांसकडुन  यावयाचे समंतीप  दर  

 णालयाच ेनाव 
म. .िन.मंडळ यांचे माण े
कॅिपटल इ   हसेमटनुसार ( पये) 

एक वषाचे 
शु  क ( पये) 

ी साईबाबा 
 णालयाच े भांडवली 

गुंतवणकु ( पये) 
 थावर जंगम 

पाच वषाचे शु  क 
( पये) 

१ २ ३ ४ ५ 
ीसाईबाबा हॉि पटल २५ कोटी  ते ५० कोटी साठी ७५,०००/- ४२,५३,३४,५१७.०२/- ३,७५,०००/- 
ीसाईनाथ  णालय १० कोटी ते २५ कोटी साठी ५०,०००/- २४,३३,१४,१०२.८७/- २,५०,०००/- 

एकुण र  कम पये ६,२५,०००/- 
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ी साईबाबा सं  थान  णालय े यांचेसाठी लागणारे जैव वै क य घनकचरा िनयम १९९८ नसुार 

महारा   दषुण िनयं ण मंडळ याचंे कडून अिधकार प  सन २०१५ पयत घे  यात आललेे होते.  तद ्नतंर पढुील 
वषाचे नतुनीकरण करणकेामी लेखी अज केले असता म. .िन.मंडळाचे संबधीत अिध-यांनी दो  ही  णालयास 
ETP (Effluent Treatment Plant) क  प बंधणकारक आह ेअसे त डी सांिगतले होते.परंत ुसं  थानच ेदो  ही 

 णालयास म. .िन.मंडळानुसार ETP  क  प नस  याकारणानेदो  ही  णालयाच े अिधकार प  आज पावेतो 
ा  त होऊ शकलेले नाही. िदनांक ०४/०३/२०१९ रोजी सं  थानचे दो  ही  णालयाचे ETP क  प ‘Green 

Scientific Development (I) Pvt. Ltd. यांचेकडून कायाि वत क न घणेते आले.  सदर ETP क  पाचा 
काय  वीत (Installation Report)दाखला ीसाईबाबा सं  थानचे मॅकेिनल िवभागाकडून २७/०३/२०१९ रोजी 
बायो मेडीकल वे  ट िवभागास ा  त झाला.   यानसुार बायोमेडीकल वे  ट िवभागाकडून त  परतेने कायवाही करत 
िदनांक २८/०३/२०१९ रोजी महारा   दषुण िनयं ण मंडळ, यांचे सकेंत  थळावर ऑनलाईन अज सादर केल े
असता  णालयातील खाटां  या सं  यनेसुार अिधकार प  शु  क ित वषाचे दर दशिवणते आल े आहते. 
 या माण े२०१ ते ५००  णश या पयत  या  णालयांसाठी ित वष पय े१०,०००/- मा  अस ेदर दशिवले 

आहते. ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालय यांची  यके   णश या सं  या ३०० मा  असनु खालील त   यात 
दशिवले माण ेदो  ही  णालयास अिधकारप कासाठी  शु  क पढुील पाच वषाकरीता आकार  यात आले आह.े  

ब)- महारा   दषुण िनयं ण मंडळ अिधकारप  दर त  ता  
म.प.िन. मंडळ यांसकडुन  यावयाचे अिधकारप  दर 

 णालयाच ेनाव 
म. .िन.मंडळ याचंे माण े

 णश ये  या सं  यनेसुार 
एक वषाचे शु  क 
( पये) 

ी साईबाबा व ी साईनाथ 
 णालयातील  णश या सं  या 

पाच वषाचे शु  क 
( पये) 

१ २ ३ ४ ५ 
ी साईबाबा 

हॉि पटल 
२०१ ते ५००  णश यापयत 
असले  या  णालयांसाठी 

१०,०००/- ३०० ५०,०००/- 

ी साईनाथ 
 णालय 

२०१ ते ५००  णश यापयत 
असले  या  णालयांसाठी 

१०,०००/- ३०० ५०,०००/- 

एकुण र  कम पये १,००,०००/- 
 
तसेच जैव वै क य घनकचरा  यव  थापन व हाताळणी िनयम २०१६, दु  ती २०१८ नसुार 

 णालयांचे र  त पेढीसाठी एक ीत संमती व अिधकार प  घणेे बंधनकारक आह.े  यानसुार ीसाईनाथ 
 णालयाच े र  तपेढीसाठी म. .िन.मंडळ यांच े संकेत  थळावर िदनांक २८/०३/२०१९ रोजी ऑनलाईन अज 

केला असता  याम  य े एकावेळेस केवळ ३ (तीन) वषासाठी एकि त समंती व अिधकार प  घतेा यतेे असे 
दशिवले व  यामळेु साईनाथ  णालय र  तपेढीसाठी तीन वषासाठी एकि त समंती व अिधकार प  ऑनलाईन 
अज सादर केला असता एकि त समंती व अिधकार प ाचा शु  क खालील माण ेदशिवला आह.े 

 
क)-  महारा   दषुण िनयं ण मंडळ एकि त समंतीप  व अिधकारप  दर त  ता (र  तपेढी) 

 
 
 
 

मागणी:- Water (Prevention and Control of Pollution) Act.1974 अतंगत सं  थानचे दो  ही 
 णालयासाठी संमती प  (Consentto operate) ा  त करणसे व BMWM Rule २०१६ नसुार अिधकारप  

िमळणकेामी महारा   दषुण िनयं ण मंडळ यांचे सकेंत  थळावर ऑनलाईन अज केललेा असनु ी साईबाबा 
 णालय व ी साईनाथ  णालय यांच ेसमंती प  पाच वषाकरीता  एकुण खच पय े६,२५,०००/- मा  इतका 

आह.े ी साईबाबा  णालय व ी साईनाथ  णालयासाठीअिधकार प  पाच वषाकरीता ा  तीसाठी एकि त 
खच पय े १,००,०००/- मा  इतका आह.े तसचे ी साईनाथ  णालय र  त पढेी करीता तीन वषा  या 
कालाविधसाठी एकि त समंती व अिधकार प  घणेकेामी एकुण पय े५०,५००/- मा  इतका खच आह.े 

 णालयाचे नाव र  त पेढीचे नाव तीन वष कालावधीसाठीच ेदर 
१ २ ३ 

ी. साईनाथ  णालय ी.साईनाथ र  त पेढी ५०,५००/- 
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उपरो  त माण ेम. .िन. मंडळ याचेकडुन संमती प  व अिधकार प  ा  त क न घणेकेामी (अ,ब,व क 
माण)े एकुण पय े७,७५,५००/- (अ री .- सात लाख पं  याह  तर हजार पाचश ेमा ) इतक  फ  आकार  यात 

आलेली आह,े तसचे सदरची ऑनलाईन भरण ेआव  यक आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय: पयावरण, वने व वातावरण बदल मं ालय, नवी िद  ली यानंी िद. २० जुल ै

१९९८ रोजी जैवीक वै िकय िन पयोगी व टाकाऊ व  तुंचे िव  हवेाटीकरीता काही िनयम-अटी व 
कायदापालनासाठी जैव वै क य घनकचरा (  यव  थापन व हाताळणी) िनयम १९९८ अतंगत महारा   दषुण 
िनयं ण (म. .िन.) मंडळ यांचेकडुनसमंती प  (Consent to operate) व अिधकारप  (Authorization 
Letter) घणेे बंधणकारक आह े  यानसुार महारा   दषुण िनयं ण (म. .िन.) मडंळ याचं े िनयमानसुार दो  ही 

 णालये व ी साईनाथ र  त पेढी करीता संमती व अिधकार प  तातडीने ा  त क न  यावे लागणार आह ेअस े
न  मत आह.े 

तरी महारा   दषुण िनयं ण मंडळ यांचे िनयमानसुार उपरो  त नमुद केले माण े(अ,ब,व क नसुार)  ी 
साईबाबा हॉि पटल, ी साईनाथ  णालय करीता पाच वषासाठी व ी साईनाथ र  त पेढी करीता तीन वषासाठी 
संमती व अिधकार प  ा  तक न घेणसे व  यासाठी येणा-या ए कुण  ७,७५,५००/-  या खचास मा  यतेसाठी 
सादर. 

िनणय .२४९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयामधील वै क य घनकचरा  
िव  हवेाटीकरीता महारा   दषुण िनयं ण मंडळ यांचे िनयमानसुार ी साईबाबा हॉि पटल, ी साईनाथ 

 णालय करीता पाच वषासाठी व ी साईनाथ र  तपेढी करीता तीन वषासाठी संमती व अिधकार प  ा  त क न 
घेणसे व  यासाठी येणा-या ए कुण र कम . ७,७५,५००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७८ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम य ेयांि क करणासह व छता कामा या मदुतवाढीबाबत. 

ताव-  िद.०८ जानेवारी २०१९ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती सभेतील आय  या वेळेचा िवषय .१६ व 
िनणय न.ं३१ नसुार ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  य े यांिञक करणासह  व  छता 
हाऊसिकप ग कामाकरीता केिमकल सािह  य/सामु ीसह एक वष कालावधीकरीता िविहत प  दतीन े ई-िनिवदा 

ि या राबिवणसे व  याकामी यणेा-या अदंाजे र  कम .२,७६,००,०००/- (अ री - दोन कोटी शहा  तर लाख 
. माञ)माञचे खचास मा  यता िमळून ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळालेली होती. 

उपरो  त िनणयानुसार सन २०१९-२० या एका वषाकरीता निवन ई-िनवदा ि या राबिवणकेामी 
वतमानपञात ई-िनिवदा सचुना जािहरात जनसपंक िवभागामाफत िस  द करणते आली. तसेच 
महारा  शासना  याwww.mahatenders.gov.in व सं  थान  या अिधकृत संकेत  थळावर ऑनलाईन ई-िनिवदा 
अपलोड करणते आली. ई-िनिवदा दाखल कर  यासाठी िद.३० जानवेारी २०१९ ते िद.१९ फे वुारी २०१९ रोजी 
साय.ं०५.०० वाजेपयत मदुत ठेव  यात आलेली होती. तसचे िद.०४ फे वुारी २०१९ रोजी ि -बीड िमट ग 
घे  यात आली.ि -बीड िमट गम  यिेविवध िनिवदाधारकांनी उपि थत केले  या शंकाबाबत िद.११ फे वुारी २०१९ 
रोजी www.mahatenders.gov.inया सकेंत  थळावर िनरसण कर  यात आल.े 

ऑनलाईन ा  त झाले  या ०३ िनिवदांच ेतांिञक ई-िनिवदा िद.२२ फे वुारी२०१९ रोजी  या मा. खरेदी 
सिमतीचे सभेपढु े सम  उघडून घे  यात आले  या आहते. िनिवदाधारकांनी अपलोड केले  या कागदपञांचा 
तुलना  मक त  ता तयार क न लेखाशाखा िवभागाकडून तपासनू घेऊन सदर तीनही पाञ िनिवदाधारकांचा 
तुलना  मक त  ता िद.०४ माच २०१९ रोजी www.mahatenders.gov.inया सकेंत  थळावर अपलोड करणते 
आला.   

िद.०४ माच २०१९ रोजीचे मा.  थािनक उपसिमती सभेसमोर पाञ िनिवदाधारकांचे वािण  य बीड 
(Financial Bid) उघड  यात आले.मा.  थािनक उपसिमती सभतेील िनणय .०३ नसुार यावर सिव  तर चचा 
होऊन, ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाच ेयांिञक करणासह  व  छतेच े
काम आऊटसोस प  दतीन े क न घणेकेामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक 
फोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई यांचे िन  नतम दर र  कम .२,३२,००,५८४/- माञ ि वकारणते 
येऊन मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६ फे वुारी २०१९ रोजीच ेसभतेील िनणय .१६९ अ  वये  यांना कायादशे 
दे  यात यावा, असा िनणय झाला आह.े माञ िद.१० माच २०१९ रोजी सं  याकाळी साविञक लोकसभा 
िनवडणकू -२०१९ साठी आदश आचारसंिहता लाग ू झा  याने कायादशे देणेकामी परवानगी िमळणबेाबत 
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सं  थानचे िविवध  ताव मा.िज  हा िनवडणकू अिधकारी यांचेकडे पाठिव  यात आ  यान ेकायादशे दणेसे काही 
कालावधी लागणार होता. म.ेि पक एन  पॅन सि हसेस, मुंबई यांना िदलेली मदुतवाढ िद.३१ माच २०१९ रोजी 
संपु  टात येत अस  याने मा.  यव  थापन सिमती  या काय  तर मंजुरी घवेनू  णालय कामकाजा  या सोई  या  टीन े
 यांचेकडूनच कामकाज सु  ठेवणबेाबत िद.१५ माच २०१९ रोजी शासिकय मा  यता िमळाली होती. सदर 

मा  यतेने जा.न.ं/एसएसएस/एसएसबीएच/३७३५/२०१९ िद.२८ माच २०१९ रोजीचे पञा  वये म.ेि पक एन  पॅन 
सि हसेस, मुंबई यांना निवन ठेकेदाराची नेमणकु होईपयत मदुत वाढ दऊेन कामकाज सु  ठेवललेे आह.े  यामळेु 
म.ेि पक एन  पनॅ सि हसेस, मुंबई यांना िदले  या मदुतवाढीस मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागणार 
आह.े  

िद.३० माच २०१९ रोजीचे पञा  वये म.ेि पक एन  पनॅ सि हसेस, मुंबई यांनी, िद.०१ जानेवारी २०१८ 
ते आज अखेर पयत िकमान वेतन दराम  य ेतीन वेळा वाढ झालेली असनूही आजपयत मंजरु दरात काम सु  ठेवले 
अस  याचे कळवनू, मदुतवाढ कालावधीत पवु  या ती मिहना र  कम .१९,४१,६४२/- िबलाम  य ेसाधारणत: 
र  कम .२,१७,८५०/- ती मिहना वाढ िमळून असे एकुण २१,५९,४९२/- माण े ती मिहना दर िमळा  यास 
औ ोिगक दजा संभाळून व शासिकय िनयमा माण े कमचारी वेतन अदा करता येणसेाठी सदरची वाढ 
िमळणबेाबत मागणी केलेली आह.े    

स ि थती- िद.१४ नो  हबर २०१७ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमती सभेत िवषय न.ं०२ व िनणय 
.९१५ अ  वये ी साईबाबा सं  थानच े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  य ेयांिञक करणासह 

 व  छतेचे काम आऊटसोस प  दतीने क न घणेकेामी म.ेि पक-एन-  पॅन स  ह सेस, मुंबई याचंे वािषक 
.२,३२,९९,७०४/- माञिन  नतम दर ि वकारणते यऊेन,  यांना कायादशे दे  यात यावा, असा िनणय झाला होता. 

सदर िनणयानसुार म.ेि पक-एन-  पॅन स  ह सेस, मुंबई यांना जा. .एसएसएस/एसएसबीएच/पी 
आरओ/१७०४/२०१७,िद.३० नो  हबर २०१७ रोजी ीसाईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 

 णालयाचेयािंञक करणासह  व  छतेचकेामआऊटसोस प  दतीने क न घणेकेामीिद.०१ जानेवारी २०१८ ते 
िद.३१ िडसबर २०१८ या १वष कालावधीचा कायादशे दे  यात आलेले होता. िद.३१िडसबर २०१८ रोजी सदर 
कामाची मदुत संपु  टात येणारअस  याने िद.१३ िडसबर २०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय 
नं.३९ व िनणय ं .७६६ 

नसुार ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  य े यांिञक करणासह  व  छतेच े काम 
आऊटसोस प  दतीने क न घेणकेामी िनिवदा ि यापणु होऊन ठेकेदाराची नमेणकु होईपयत तथापी जा  तीत 
जा  त तीन मिहने पावतेो स  याकायरत असले  या ठेकेदारास मदुतवाढ दे  यात आलेली होती. सदर मदुतवाढ 
िद.३१ माच २०१९ रोजी संपु  टात आ  यान े मा.  यव  थापन सिमतीची काय  तर मा  यतेस अधीन राहन 

शासिकय मा  यतेने मे.ि पक एन  पॅन सि हसेस, मुंबई यांना जा.न.ं/एसएसएस/एसएसबीएच/३७३५/२०१९ 
िद.२८ माच २०१९ रोजीच ेपञा  वये निवन ठेकेदाराची नेमणकु होईपयत मुदत वाढ दऊेन कामकाज सु  ठेवलेले 
आह.े  यानसुार कामकाज सरुळीत चालु आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 
 णालयाम  ययेांिञक करणासह  व  छतेच े काम आऊटसोस प  दतीन े क न घणेेकामी मे.ि पक एन  पनॅ 

स  ह सेस, मुंबई यांना िदललेी मदुतवाढ िद.३१ माच २०१९ रोजी संपु  टात येत होती. तसेच निवन ई-िनिवदा 
ि येतील िन  नतम दरधारकास कायादशे दणेबेाबत परवानगी िमळणेबाबतचा  ताव आदश आचारसिंहता 

लाग ू झालेली अस  याने मा.िज  हा िनवडणकू अिधकारी यांचेकडे पाठिवललेे अस  याने सदरबाबत काही 
कालावधी लागणार होता.  यामळेु  णालय हाऊसिकप ग कामकाज सरुळीत सु  ठेवणसेाठी मा.  यव  थापन 
सिमतीची काय  तर मा  यतेस अधीन राहन शासिकय मा  यतेन े मे.ि पक एन  पनॅ सि हसेस, मुबंई यांना 
जा.न.ं/एसएसएस/एसएसबीएच/३७३५/२०१९ िद.२८ माच २०१९ रोजीचे पञा  वये निवन ठेकेदाराची नेमणकु 
होईपयत मुदत वाढ दऊेन कामकाज सु  ठेवलेले आह.े  यामळेु म.ेि पक एन  पनॅ सि हससे, मुबंई यांना िदले  या 
मदुतवाढीस मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागणार आह.े     

िद.३० माच २०१९ रोजीचे पञा  वये म.ेि पक एन  पनॅ सि हसेस, मुंबई यांनी, िद.०१ जानेवारी २०१८ 
ते आज अखेर पयत िकमान वेतन दराम  य ेतीन वेळा वाढ झालेली असनूही आजपयत मंजरु दरात काम सु  ठेवले 
आह.े पवु चा िनिवदा दर ती मिहना र  कम .१९,४१,६४२/- िबलाम  य े साधारणत: र  कम .२,१७,८५०/- 

ती मिहना वाढ िमळून असे एकुण २१,५९,४९२/- माण े ती मिहना दर िमळा  यास औ ोिगक दजा संभाळून 
व शासिकय िनयमा माण ेकमचारी वेतन अदा करता येणसेाठी सदरची वाढ िमळणबेाबत मागणी केललेी आह.े 



 
150 

 

(04} 06.06.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

माञ निवन ई-िनिवदा ि या पणु झालेली असनू सदर ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम दरधारक यांच ेमािसक दर 
स  या कायरत असले  या म.ेि पक एन  पॅन सि हसेस, मुंबई यांच ेमािगल दरापे ा कमी आललेे आह.े  यामळेु 
म.ेि पक एन  पनॅ सि हसेस, मुंबई यांनी मदुतवाढ कालावधीत केलेली वाढीव दराची मागणी दणे े संयु  तीक 
ठरणार नसनू पुव  या मंजरु दरा माण ेिबल अदा करता येईल, अस ेन  मत आह.े                 

मागणी– ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  य े
यांिञक करणासह  व  छतेचे काम आऊटसोस प  दतीने क न घणेेकामी निवन ठेकेदाराची नमेणकु होईपयत 
स  या कायरत असले  या म.ेि पक-एन-  पॅन स  ह सेस, मुंबई यांना िनिवदेतील अटी व शत नसुार मंजरु दरात 
िदले  या मदुतवाढीस मा.  यव  थापन सिमतीची काय  तर मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे मा  यता असावी. 

िनणय .२५० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  य े
यांिञक करणासह  व  छतेचे काम आऊटसोस प  दतीने क न घणेकेामी निवन ठेकेदाराची नमेणकु होईपयत 
स  या कायरत असले  या म.ेि पक-एन-  पनॅ स  ह सेस, मुंबई यांना िनिवदतेील अटी व शत नसुार मंजरु दरात 
िदले  या मदुतवाढीस काय र मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.७९ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील प रचारीका पदावर बाहययं णमेाफत कायरत प रचारक/ प रचारीका 

यांच े११ मिहनेची मंजरूी संपु ात आ यान ेपु हा मदुतवाढ िमळणबेाबत.  
ताव-  कलम १३(४) मधील सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थचेा कारभार काय मतेन ेचालिवणसेाठी आिण 

या अिधिनयमा  वये ितची कत  य ेव कामे पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी 
अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-याची नमेणकू करता येईल.  

परंतु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात यते 
असले िकंवा ावयाच ेअसले,  अशा कोण  याही अिधका-यांची िकंवा कमचा-याची नमेणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मंजूर कर  यात येईपयत केली जाणार नाही.  ी 
साईबाबा सं  थानचे  णालयासाठी मंजुर असले  या िद. ०७/०८/२००९ रोजीचे आकृतीबंधातील अटी-शत  . 
३ –“सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करताना सिमतीने सदर पदाची आव  यकता व अहता याबाबत िव  ततृ िस ी 
दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घेऊन िनयु  ती करावी.” तसेच अट शत . ८ म  य े “सिमतीन े 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.े 

 तावना- 
अ) शासन िनणय .सासिव १०१७/६२५/ . .६७/का.१६ िद. १८/१२/२०१७ अ  वये िवधी व  याय 
िवभाग, महारा   शासन यांनी ी साईनाथ  णालयात बा यञंणे ारे प रचा रकांची िनयु  ती कर  यासाठी ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थे  या आ  थापनेवर प रचा रका संवगातील ( .९३००-३४८००+४२००) २५ 
का  पिनक पद े िनमाण क न  यावर पाञ पर ि◌चारीकांची िनयु  ती  यव  थापन सिमतीला करता यईेल असे 
कळिवले होते.  यास अनसु न िद. ११/०१/२०१८ रोजीचे मंजुर िटपणीअ  वये २५ का  पिनक पर ि◌चारीका 
पदांवर व  यावेळी ी साईनाथ  णालयाच ेआकृतीबंधानसुार र  त असले  या प रचारीकांच े१० पदांवर अशा 
एकुण ३५ पाञ पर ि◌चारीकांची सेवा बा यञंणमेाफत ११ मिहन े कालावधीसाठी घणेेबाबत मंजुरी िमळाली 
होती.  यास अनसु न कामगार िवभागान े उपरो  त संदभ ३ व ४ आदशेा  वये सं  थानला कंञाटी कमचारी 
परुिवणा-या कंञाटदारास आदशे दणेते आले होते.  यास अनसु न िद. ३१/०५/२०१८ पासनु ी साईनाथ  

 णालयाम  य े  टाफनस परुिवणते येत आह.े 
    वै क य अिध ीका, ी साईनाथ  णालय यांनी िद. २४/०१/२०१९ रोजीचे पञा  वय,े " ी 

साईनाथ  णालया  या दोनही इमारतीवरील ितस-या मज  याचे काम पुण  वाकडे अस  याने काही िवभाग न  यान े
व काही िवभागाचे  थलांतर  तािवत असनु परीचारीकांची ी साईनाथ  णालय िवभागास आव  यकता 
अस  याने  यांना मदुतवाढ दे  यास हरकत नाही". असे कळिवले आह.े 

ी साईनाथ  णालयातील मंजरु आकृतीबंधानसुार  टाफनस पदाचंी स ि थती खालील माण ेआह.े 
मंजरु पद े भरलेली पद े र  त 

पद ेसं  थान का  पिनक बा यंञणे ारे एकुण 
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अ  थापनेवर पद े
(११ 
मिहनेसाठी) 

(आऊटसोिसग) 
 थायी कंञाटी का  पिनक 

पद े (११ 
मिहनेसाठी) 

एकुण  थायी कंञाटी 

१०२ २५ २५ १५२ ५२ ०२ २५ ४८+१०(११ 
मिहनेसाठी) 

१३७ १५ 

 
ब) ी साईबाबा हॉि  प टलचे मंजुर आकृतीबंधानसुार र  त असले  या ०६ प रचारीकांचे पदावर पढुील 

आदशे होईपावेतो बा एज  सीमाफत (आऊटसोिस ारे) सवेा घणेेकामी िद. २९/०१/२०१८ रोजीचे िटपणीन े
मंजरुी िमळालेली आह.े  यास अनसु न कामगार िवभागाने सं  थानला कंञाटी कमचारी परुिवणा-या ठेकेदारास 
िद. २०/०२/२०१८ रोजीचे आदेशा  वये ०६ प रचारीकांची सेवा बा एज  सीमाफत (आऊटसोिस ारे) ११ मिहन े
कालावधीसाठी परुिवणबेाबत कळिवले होते.  यानसुार स  या प रचारीका कायरत आहते. 

सहा यक अिधसेिवका, ी साईबाबा हॉि  प टल यांनी िद. ०५/०१/२०१९ रोजीचे पञा  वय,े ी 
साईबाबा हॉि  प टलकडील िविवध वॉडचे दनैिंदन कामकाज सरुळीत चालणकेामी उपरो  त ०६ प रचारीकांच े
सेवेची आव  यकता असलेबाबत कळिवले आह.े 

ी साईबाबा हॉि  प टलच ेमंजरु आकृतीबंधानसुार  टाफनस पदाचंी स ि थती खालील माण ेआह.े 
 

मंजरु पदसं  या भरलेली पद े एकुण र  त 
पद ेसं  थान  आ  थापनेवर बा ंञणमेाफत 

 थायी कंञाटी 
२०० १०१ ०८ ७५+९ १९३ ०७ 

 
उपरो  त अ व ब माण े ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात प रचारीकांची मंजरुी िमळणकेामी   

िद. ११/०२/२०१९ रोजी िटपणी सादर केली होती.  यावर त  कालीन मा उपिज  हािधकारी यांनी 'outsource 
प  दतीन े घे  यासाठी कायम  व पी मा  यता नाही. केवळ िनयिमत भरती या होईपावतेो ११ मिह  यांसाठी 
मा  यता आह.े  यामळेु पढुील ११ मिह  यांसाठी पु  हा मा  य. स. मा  यता आव  यक आह,े अस ेमत आह'े असे 
अिभ ाय िदल ेहोते. तदनतंर िटपणी फेरसादर करणते आली  सदर िटपणीवर मा मु  य कायकारी अिधकारी यांनी 
'आचारसंिहता क  ची  परवानगी घेऊन परत Put up करा' अस े अिभ ाय िद  याने िद. १६/०३/२०१९ रोजीच े
मंजरु िटपणीस अिधन राहन जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/६०५१/२०१९ िद. १८/०३/२०१९ रोजी पञ 
पाठिवणते आले  होते. िद. १८/०४/२०१९ रोजीचे पञास अनसु न िज  हािधकारी तथा िज  हा िनवडणकु 
अिधकारी, (आचारसंहीता क ), िज  हािधकारी कायालय अहमदनगर यांनी .िनवडणकू 
२०१९/आचारसंिहता/का.िव.९५/२०१९ िद. २९/०३/२०१९ चे पञा  वये खालील माण ेकळिवले आह.े 

याबाबत मा. भारत िनवडणकू आयोगाकडील आदश आचारसंिहता िनयमावलीमधील  न  २७ 
म  य ेिनदश िदले आहते.  यामधील २७(२) माण ेआचारसिंहता लागु होणपेवु  a,b,c,d,e म  य ेनमदु बाब ची 
पतुता क रत अस  यास  नवीन कामांक रता परवानगीबाबत िनणय घेऊन मा िनवडणकू आयोगास सिूचत 
करणबेाबत नमदु केले आह.े या  तव a,b,c,d,e बीब ची पतुता होत अस  यास मा. भारत िनवडणकू 
आयोगाकडील आदश आचारसंिहता िनयमावलीमधील  न  २७ म  य े िदले  या िनदशानसुार कायवाही 
करावी. तसेच याबाबत आपणास अिधक मािहतीची आव  यकता अस  यास मा. भारत िनवडणकू आयोग यां  या 
www.eci.gov.in या सकेंत  थळाव न उपल  ध क न  यावी.  तुत  करणी कोण  याही कारे 
आचारसंिहतेचा भंग होणार नाही याची द ता  यावी. सदर करणी कोण  याही कारे आचारसंिहतेचा भगं  
झा  यास  याची सव  वी जबाबदारी आपली राहील. समवते वर नमदु सहपञ जोडून पाठिव  यात यते आह.े 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता उपरो  त अ व ब म  य ेनमदु 
केले माण ेएकुण ४१ प रचारीकांचा हजर तारखेपासनू ११ मिहनचेा कालावधी िद  .२९/०४/२०१९ अखेर पासनु 
ट  याट  याने सपंु  टात यते आह.े  णांना वै क य सेवा देतांना अडचण येऊ नय ेवै क य सेवा सरुळीत सु  रहावी 
 हणनू सं  थानला कंञाटी कमचारी परुिवणा-या (म.े बी.  ही. जी. इ.ं िल. पणु,े कॅ  प-िशड ) लेबर ठेकेदारामाफत 
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(बा यंञणे ारे) ४१ प रचारीकांची सवेा ०४ िदवस सिवस ेक दऊेन ११ मिहन े कालावधीसाठी आह े  याच 
वेतनावर कामगार िवभागामाफत घणेेस मा  यता असावी. 

िनणय .२५१ यावर सिव तर चचा होऊन,  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता उपरो ्   तावात नमुद एकुण ४१ 
प रचारीकांना सं  थानला कंञाटी कमचारी परुिवणा-या म.े बी.  ही. जी. इ.ं िल. पणु,े कॅ  प-िशड  या लेबर 
ठेकेदारामाफत बा यंञणे ारे ०४ िदवस सि हस ेक दऊेन ११ मिहने कालावधीसाठी आह े  याच वेतनावर 
कामगार िवभागामाफत घणेसे मा  यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.८० ी साईबाबा हॉि पटलमधील दनंैिदन वापराने खराब झालेले िलनन न  क न, याचा साठा रिज रमधनू 

िनलिखत करणेबाबत. 
ताव-  िलनन िवभागामाफत ी साईबाबा हॉि पटलमधील  सव वॉड/ओ.टी./ िविवध िवभागांसाठी आव  यक 

असणारे िलनन परुिवणते यतेे.सदरह िलनन सतत  या वापराने जीण होतात.तसेच वेगवेगळया आजारा  या  णांनी 
वापर  यामळेु र  ता  या व इतर डागांमळेु खराब होते.  यामळेु ते न  ट करण ेआव  यक असते.  यानसुार द ैनंिदन 
वापराने िविवध वॉड/ओटी/ िवभागांमधील खराब झाललेे िलनन न  ट करणसेाठी परत िलनन िवभागाकडे जमा 
करण ् यात येते. 

यापुव  मा.  यव  थापन सिमती िदनांक ०५/१०/२०१८ रोजी  या सभेतील िनणय .६११अ  वये 
िद.०१/०७/२०१७ तेिदनांक ३०/०६/२०१८ या कालावधीम  य ेिविवध वॉड/ ओ टी/िवभागांम  य ेदनैंिदनवापरान े
अितशय जीण तसेच र  ता  या डागंान ेखराब झालेले एकुण .५,०९,२७०/-मा  िकमतंचे िलनन िवहीत प  दतीन े
न  ट क न  याचा साठ रिज  टामधनु िनलखीत करणसे मा यता िमळाललेी होती व  या माण े कायवाही पणू 
झालेले आह.े             

                आता,दनंैिदन वापराने जीण झाललेे व र  ता  या डागांनी खराब झालेले िदनंाक ०१/०७/२०१८तेिदनांक 
३१/०३/२०१९ या कालावधीमधील िविवध वॉड/ ओटी/ िवभागांमधील िलनन इकडील िवभागाकडे जमा 
झालेले आह.ेसदरह िलनन खरेदीची िकंमत .६,०७,४७६/-मा  असनु हे िलनन फाटले  या व खराब अव  थतेील 
अस  यामळेु वापर  यास िनरोपयोगी असनु स ः प रि थतीत  याची िकंमत िनरंक आह.ेयाबाबत सहा . 
अिधसिेवका व वै क य सचंालक यांनी  य  पहाणी क न अिभ ाय िदलेले आहते 

                 तर  िदनंाक ०१/०७/२०१८ते िदनांक ३१/०३/२०१९ या कालावधीमधील िविवध वॉड/ ओटी/ 
िवभागांम  य ेदनैंिदन वापराने जीण व र  ता  या डागांनी खराब झालेले सोबत  या यादीमधील .६,०७,४७६/-मा  
िकमतीचे िलनन वापर  यास िनरोपयोगी अस  यामळेु ते िवहीत प  दतीने न  ट करणसे व  याचा साठा रिज  टरमधनु 
िनलखीत करणसे मंजरुी घणेेकरीता सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे मा  यता 
असावी. 

िनणय .२५२ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१/०७/२०१८ ते िद.३१/०३/२०१९ या कालावधीतील िविवध वॉड/ ओटी/ 
िवभागांम ये दनंैिदन वापराने जीण व र  ता  या डागांनी खराब झालेले र कम .६,०७,४७६/-मा  िकंमतीच े
िलनन वापर  यास िन पयोगी अस  यामळेु ते िवहीत प  दतीने न  ट करणसे व  याचा साठा रिज  टरमधनु िनलखीत 
करणसे मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.८१ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता िलनन खरेदी करणबेाबत. 

ताव-  ी.साईबाबा व ी.साईनाथ  णालयाम  य े दनैिदन डॉ  टस व इतर  टाफच े ेस,गाऊन,िविवध  
वाडम  य ेआव  यक असलेले पेशटं ेस,मे स,ेबेडशीट,उशीक  हर इ.जवळपास ३०ते३५ कारचे िलनन  िविवध 
वॉड /िवभागां  या मागणीनसुार िलनन िवभागामाफत खरेदी करणते येऊन,  यांना उपल  ध क न दे  यात येते.एकदा 
खरेदी केलेले िलनन साधारणतः २ते३ वषापयत परुत,े  यामळेु िलननची  यके वष  खरेदी कर  यात यते न  हती. 

ी साईबाबा व  ी साईनाथ  णालय ेिमळून १० (दहा) श  ि या गहृ ेअसनु. 
   ी साईनाथ  णालय े सव  णांवरील उपचाराकरीता मोफत अस  यामळेु  णांची गद  वाढत आह.े व 

प रणामी िलननचा वापरही जा  त माणात होत आह.ेस  या इकडील िवभागा व संबधीत वॉड िमळुन खालील 
िलननचा साठा साधरणतः २ ते ३ मिहने परेुल एवढा िश  लक आह.े          
अ.नं        तपशील  अ.नं. तपशील 
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१ िलनन ॅाली बॅगं (बीग साईज) ८ िपलो 
२  ेचर मे ेस क  हर ९ बीग होलशीट 
३  डोअर मॅट १० मं ेस 
४ ॉली क  हर ११ पशट/ पेटीकोट 
५ होलशीट मोठे १२ सोलापरुी चादर 
६ ॉशीट १३ ीन होलशीट 
७ नॅपक ग ं १४ पडद े कापड (िनळे 

  उपरो  त त  तयाम  य ेनमदु िलननची िवहीत प  दतीन ेखरेदी करणकेामी.अदंाजे खचाची  र  कम िनि त 
कर  यासाठी  थािनक परुवठाधारकांकडून कोटेशनची मागणी केली असता.खालील परुवठाधारकांनी कोटेशन 
िदलेल आहते.   

 
 
 
 
 

अ.नं.  परुवठाधारकाचे  नाव     शरेा 
१ दवेांशी एटंर ाईज,मुंबई ई-मेल  दारे ा  त 
२ एम.बी. ेड ग कंपनी,नािशक रोड  बंद पािकट 
३ राज    आर काबरा, पणुतांबा बंद पिकट 

अ.न तपशील एकुण 
मागणी 

दवेांशी 
एंटर ासज 
मुंबई. 

एम.बी. ेड ग 
कंपनी फॅशन 
कले शन नािशक 

राज  आर 
काबरा     
पणुतांबा. 

सरासरी एक 
नगाची 
िकंमत . 
 

सरासरी अदंाज े 
िकंमत . 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१ िलनन ॉली बॅग 

( ीन बीग साईज) 
१५०नग ४०० ३३६ २९५ ३४३.६६ ५१,५५०.०० 

२  ेचर मॅ ेस क  हर, 
(चॉकलेटी, ७२x२० 
इचं) 

५० ६०० ३९० २६५ ४१८.३३ २०,९१७.०० 

३ डोअर मॅट  
(रबर, २८ x १५इचं) 

२०० १५० १३२ ११० १३०.६६ २६,१३३.०० 

४ ाली कवर 
पौ  टीक,तपक री 

२५० ८० २३१ १०२ १३७.६६ ३४,४१७.०० 

५ होलशीट मोठे 
ीन,७५ x ४५ 

१०५० २२५ २४२ २६५ २४४.०० २,५६,२००.०० 

६ ॉशीट 
ीन,७५x ५० 

३००० २२० २२५ २६५ २३६.६६ ७,१०,०००.०० 

७ नॅपक न 
सफेद,२२ x १५इचं 

५०० ४० ४५ ३५ ४०.०० २०,०००.०० 

८ िपलो 
गलुाबी, १ x १६इचं   

५०० ४०० ३३५ १६५ ३००.०० १,५०,०००.०० 

९ बीगशीट 
ीन,१२० x ६०इचं  

३०० २२५ २२५ ३५० २६६.६६ ८०,०००.०० 

१० मॅ ेस ४०० ३५०० ४९५० ३२०० ३८८३.३३ १५,५३,३३३.०० 
११ पेशंट/पेटीकोट 

कॉटन 
५०० १३० ४०२ ५४४ ३५८.६६ १,७९,३३३.०० 

१२ सोलापरुी चादर        
मयरुपंख,६०x९०  

५०० ३२० ०० ३२० ३२०.०० १,६०,०००.०० 

१३  लेन ीनशीट ५०० १५० १३८ २८९ १९२.३३ ९६,१६७.०० 
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  मागणी- उपरो  त माण.े 

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी,शासन िनदश,तांि क,कायदशेीर तसचे आिथक िवषय छाननी 
क न अनमुान-  १) सिमतीचे कत  य ेव अिधकार .१७-२(ण)अ  वये मानवजाती  या  क  याण करणा-या  िकंवा  
आप  तीम  य ेसाहय करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल असा आह,े  यानसुार सं  थानतफ 
०२ धमादाय  णालये चालिव  यात यतेात.  २) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी 
कायप  दतीची िनयमावली नुसारशासनिनणय .भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-३/उ ोग-४,िद.१िडसबर २०१६ 
अ  वय-ेप र  छेद खलुी  पधा  मक िनिवदा  या अदंािजत मु  य .तीन (३.००)लाखांपे ा जा  त असेल अशा सव 
िनिवदा ई िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता लागणरे िलनन सन 
२०१५-२०१६म  य ेखरेदी कर  यास आलेले असनु, सतत  या वापराने वरील १४ कारचे िलनन खराब झाललेे 
आह.ेव  याचा साठा सपंु  टात येत आह.ेयाकरीता सदरह िलनन खरेदी करणकेामी .३४,१०,०५०/- मा  खच 
येणार असनु,या खरेदीकामी िवहीत प  दतीने  ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळावी, अस ेन  मत आह.े 

       तरी ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता  तावात नमदु केलेले १४ कारचे िलनन िवहीत 
प  दतीन ेई िनिवद मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या अदंाज े र  कम .३४,१०,०५०/-मा चे खचास मा  यता 
िमळणकेामी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर. 

िनणय .२५३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता  तावात नमदु केलेले १४ कारच े
िलनन खरेदी करणकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवद ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम 
.३४,१०,०५०/-मा चे खचास मा  यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.८२ ी साईबाबा सं थान प रसरात बाहरेील र पेढयांना र संकलनासाठी परवानगी दणेबेाबत. 

ताव-   अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १७(१) व १७(२)(ण) मानव जाती  या क  याण 
करणा-या िकंवा मानवाला आपतीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल.  

 यव  थापन सिमती ठराव .–मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २३/१०/२०१७ रोजीचे िवषय नं २३ 
िनणय .८६९ 

 तािवक–मा.अ  य  साहबे यांनी िद. १२/०२/२०१७ रोजी घतेले  या र  तपेढयांचे चचास ात 
समाजात र  तदानाचे मह  व जाव,े अडीअडचणी  या वेळी गरजु  णांना र  त उपल  ध  हाव,े र  तदान संक  पना 
जिवली जावी तसेच थॅलॅसेिमया, िहमोफेिलया व िसकलसेल अिॅनिमया यासार  या  णांना सं  थान माफत मदत 
 हावी, ित पती बालाजी सं  थानम  य े  या कारे केशदान ही सकं  पना जवलेली आह.े  याच धत वर िशरडीत 

र  तदान ही सकं  पना जवावी अस ेसं  थानचे उ शे आह.े  
 यास अनसु न र  तदान चळवळ वाढीस लागणसेाठी ी साईनाथ र  तपेढी व महारा  ातील इतर 

नामांक त र  तपढेी यांचमे  य ेसम  वये साधणकेामी समीती गठीत कर  यात आली. तसचे गठीत सिमती सद  यांनी 
बाहरेील र  तपेढयांना र  तदान िशबीर घणेकेामी परवानगी दणेकेरीता र  तदान िशबीर िनयमावली बनिव  यात 
आलेली आह.े सरह िनयमावली खालील माण ेआह.े  
०१)   र  तदान िशबीर घेणकेरीता आठवडयातुन ०१ िदवस ठरवनु परवानगी िदली जाईल.  
०२)   र  तदान िशबीराची वेळ ही सकाळी ०९ ते ०५ अशी असेल.  
०३)   िशबीराची वेळ िकंवा िदवस वाढिवणे तसचे कमी करणचेे सपंुण अिधकार वै िकय अिध ीका, 

वै िकय संचालक यांना राहतील.  
०४)   ी साईबाबा सं  थान उ  सव काळात िशबीराची वेळ आव  यकतेनसुार वाढिवणते येईल.  
०५)   र  तदान िशबीरात र  तदान करणकेरीता यणेा-या र  तदा  यांना आप  या र  तपेढीची सपंणु मािहती  

ीनकॉटन 
७५x४५इचं 

१४ पडेद कापड  
(िनळे कॉटन) 

६००मी. १३० ०० ११० १२०.०० ७२,०००.०० 

       ३४,१०,०५०.०० 
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         आव  कयतेनसुार देणते यावी.  
०६)   र  तदान िशबीर घेणकेरीता आलनेतंर व झाले  या र  तदा  यांची सं  यचेी न द र  तपेढीन े सं  थान 

र  तपेढीत र  तपेढीत ठेवण ेबंधनकारक आह.े  
०७)   र  तदान िशबीरात संकलीत होणा-या र  त िप   यांपैक  २५% िपश  या सं  थानच े ी साईनाथ 

र  तपेढीत जमा करण ेबंधनकारक आह.े  
०८)   ी साईबाबा सं  थान  या नाव लौिककास बाधा पोहोचेल अशा कारच ेकोणतेही काम र  तपेढीकडुन 

होता  कामा नय,े याची काळजी  यावी.  
०९)   र  तदान िशबीराची परवानगी कोणाला ावी अथवा देऊ नय े याची संपणु जबाबदारी सं  थान 

शासनाची आह.े  
१०)   र  तदान िशबीर घेणकेामी दे  यात येणा-या सं  थान  या जागेबाबत व मिशनरी बाबतची सपंणु 

जबाबदारी ही िशबीर अयोजक र  तपेढी यांची राहील.   
उपरो  त िनयमावली अ  वये र  तदान िशबीराकरीता यणेा-या र  तपेढयांना िनयमावल चे पालन 

कर  यात येवनु तथा र  तपेढयांच े कागदप ांची पडताळणी क न (उदा. अज, एफडीए लायस  स, एसबीटीसी 
सिटिफकेट, थॅलेसेिमया अहवाल, ऑडीट रप ट, दर आकारणी प ) र  तदान िशबीराकरीता सं  थान प रसरात 
समािव  ट कर  याकरीता मा  यता दणेेत आलेली आह.े याअनषंुगाने सं  थान प रसरातील दनैंिदन र  तदान 
िशबीराकरीता सं  थान माफत खालील र  तपेढयांना आतापयत परवानगी दे  यात आललेी आह.े           

अ.नं र  तपेढीचे नाव वार  अ.नं र  तपेढीचे नाव वार 
ी साईबाबा मंदीर प रसर साईआ म - ०१ १००० म  

०१ जनक  याण र  तपेढी, अहमदनगर  मंगळवार  ०१ जनक  याण  लड बॅक, जालना  गु वार 
०२ द  ताजीभाले र  तपेढी, औरंगाबाद  सोमवार  ०२ िप.एम.टी., लोणी  शु वार 
०३ मे ो र  तपेढी, िज  हा  णालय 

र  तपेढी, नािशक  
बुधवार ०३ आनंदऋिषजी  लड बॅक, अहमदनगर  शिनवार 

०४ िज  हा  णालय र  तपेढी, अहमदनगर शु वार ०४ हडेगेवार  लड बकॅ, अकोला   रिववार 
 ०५ िवळदघाट  लड बॅक, अहमदनगर  मंगळवार 
 

ी साईनाथ र  तपेढी यांना रिववार, गु वार, शिनवार असे तीन िदवस राखीव ठेव  यात आललेे आह.े 
परंतु अस ेिनदशनास आले आह ेक ,  या र  तपेढयांना साईआ म–१ येथ ेर  तसंकलनाकरीता परवानगी िदलेली 
आह.े अशा र  तपेढयांच ेर  तसंकलन खपुच कमी होत आह.े तसचे समाधी मदंीर परीसरातील र  तसंकलन क ात 
सदरच ेसंकलन चागंले होत आह.े  यामळेु साईआ म – १ (१०००  म) मधील काही र  तपेढया समाधी मदंीर 
परीसरात आव  यकते नुसार र  तसंकलन करत आहेत. 

साईआ म ०१ व मंदीर प रसर यथेील र  तसंकलन (जानेवारी २०१८ ते िडसबर २०१८) तौलािनक 
त  ता 

 
 र  तपेढीच ेनाव वार साईआ म – १ मंदीर प रसर  
जनक  याण र  तपेढी, जालना  गु वार १०० १२१७ 
पी.एम.टी., लोणी  शु वार १२१ ११७० 
आनंदऋपीजी र  तपेढी, अहमदनगर   शिनवार ३८ ८७८ 
हडेगेवार  लड बकॅ, अकोला  रिववार १५० ९०६ 
िवळदघाट  लड बॅक, अहमदनगर  मंगळवार १४७ ३१५ 
एकुण  ५५६ ४४८६ 

 
  उपरो  त परवानगी दे  यात आले  या ०९ र  तपेढयां  या धत वर परवानगी िमळणकेरीता अजुनही ०९ 

र  तपेढयांनी अज केलेला आह.े सदर अजाची छाननी क न खालील को  टकात मािहती सादर करीत आहोत.  
अ.नं र  तपेढयांचे नाव अज एफडीए 

लायस  स 
एसबीटीसी 
सिटिफकेट 

थॅलेसेिमया 
अहवाल 

ऑडीट 
रपोट 

दर 
आकारणी 
प  
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०१ अहमदनगर  लड बॅक, अहमदनगर        
०२ अ  टिवनायक  लड बॅक, अहमदनगर        
०३ अपण  लड बॅक, संगमनेर        
०४ िवभागीय र  तपेढी (घाटी), औरंगाबाद       
०५ अहमदनगर महानगरपािलका र  तपेढी, 

अहमदनगर  
      

०६ अपण  होलंटरी  लड बॅक, अहमदनगर        
०७ रोटरी  लड बॅक, राहरी        
०८ जनक  याण  लड बॅक, नंदरुबार        
०९ जनक  याण  लड बॅक, नािशक        

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान – मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २३/१०/२०१७                       
िवषय नं  २३ िनणय . ८६९  

िवभागाचा अिभ ाय – पवु  परवानगी देणते आले  या ९ र  तपेढयां स ि थतीला मंदीर परीसरात 
र  तसंकलन करत आहेत. स ि थतीला एकही िदवस र  तसंकलनाकरीता रकामा नसलमेळेु मंदीर परीसरातील 
न  याने अज आले  या र  तपेढयांना मंदीर परीसरात सामावनु घणे ेश  य नाही.  

परंतु न  यान ेदाखल केले  या अजाची छाननी करता फ  त तीनच र  तपेढयांनी (१) अहमदनगर  लड 
बॅक, अहमदनगर, २) अ  टिवनायक  लड बॅक, अहमदनगर, ३) अपण  होलंटरी  लड बॅक, अहमदनगर) संपणु 
कागदप  ेसादर केलेले असनु ती बरोबर आहते. न  यान ेअज दाखल केले  या व पा  असले  या र  तपेढयांना 
सं  थान प रसरात इतर िठकाणी र  तसंकलन करणकेरीता परवानगी दतेा येईल अस ेमत आह.े  

सदर पा  र  तपेढयांकडे र  तसंकलन करणकेामी  वतःची मोबाईल र  तसंकलन  हनॅ ही उपल  ध 
असलेचे  यांनी कळिवले. सदरची  हनॅ उभी क न र  तसंकलन करणकेामी सं  थान प रसरातील ी साई 

सादालय येथे परवानगी दणेेत यावी. अस ेमत आह.े सदर र  तपेढयांना परवानगी ावयाची झालेस  तािवत 
िनयमावली  या अनषंुगान ेमा  यता दतेा येईल.  

   तरी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमती समोर िनणयाथ सादर. 
िनणय .२५४ यावर सिव तर चचा होऊन, पा  र  तपेढयांकडे र  तसंकलन करणकेामी सं थानचे भ िनवास थान येथे जागा 

उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरले.                                                  (कायवाही- ी साईनाथ णालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
िवषय नं.८३ िद.०१ एि ल,२०१८ त ेिद.३१ माच,२०१९ अखेर कालावधीत िदलेले ण सं या व अनदुान र कम यांची  

न द घणेबेाबत. 
ताव-  अिधिनय २००४ मधील तरतुद:-  कलम १७ (१) व १७ (२) (ण )  मानवजातीचे क  याण करणा-या 

िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमतीचा ठराव :- िद.२४/०७/२०११ रोजीची मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभतेील िवषय 

नं.१४, िनणय .५८१. 
   ा  तिवक:- उपरो  त िवषयािकंत संदभा  वय,े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड . यांच े

माफत गरीब व गरजु  णांना  यांचे वै िकय,उपचाराकरीता  ण उपचार घते असले  या  णालयाचे नावे 
वै क य आिथक अनदुान दे  यात येते.  यासाठी सं  थान  यव  थापनान े  वतं  िनयमावली तयार केललेी आह.े 
यास शासन मा  यता आह.े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचमेाफत  वै क य आिथक अनदुान 
ह ेकेवळ, भारतातील सरकारी िज  हा प रषद वा  यिुनिसपल  णालय, सावजिनक धमदाय  यासान ेचालिवलेले 

 णालय, सावजिनक िलिमटेड कंपनी (Public Limited Company) यांनी चालिवलेले अगर सहकारी सं  था 
(Co Operative Society) यांनी चालिवलेल े  णालय यातील उपचार / श  ि यवेरील खचा पोटी खचा  या 
१५%  अगर पये २५,०००/- पैक  जी कमी पणुािकंत र  कम असेल तेवढी र  कम, पॅनलवरील ८१  णालयांना 

 णाचे नावे िनयमावलीतील आठ आजाराकंरीता दे  यात येते.  यास अनसु न िद.१ एि ल-२०१८ ते िद.३१ माच 
२०१९ अखेर कालावधीत मंथली िदलेले वै िकय आिथक अनदुान लाभाथ   ण सं  या व र  कम खालील 

माण ेआह.े 
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अ.ंनं. मिहना लाभाथ   ण सं  या अनदुान वाटपाची र  कम मंजरु बजटे 
१ ०१ एि ल -२०१८ ४७ ११,१७,५००/- ५,००,००,०००/- 
२ मे -२०१८ ६१ १३,९३,५००/- 
३ जुन – २०१८ ५१ १२,३२,५००/- 
४ जुलै -२०१८ ७५ १७,१९,७५०/- 
५ ऑग  ट -२०१८ ५७ १३,६३,५००/- 
६ स  टबर -२०१८ ६६ १६,०७,५००/- 
७ ऑ  ट बर -२०१८ ४१ ९,६३,७५०/- 
८ नो  हबर -२०१८ ६० १४,४८,५००/- 
९ िडसबर -२०१८ ७८ १७,९३,७५०/- 
१० जानेवारी -२०१९ ७९ १९,१०,०००/- 
११ फे वुारी  -२०१९ ५२ ११,९६,२५०/- 
१२ ३१ माच -२०१९ ४३ १०,३३,७५०/- 

एकुण  ७१० १,६७,८०,२५०/- 
 

िद.१ एि ल-२०१८ ते िद.३१ माच २०१९ अखेर ७१०  णांना र  कम .१,६७,८०,२५०/- वै िकय 
आिथक अनदुान देणते आलेले आह.े 

 या बाबतचा  णालयिनहाय तपिशल खालील माण.े 
अ. .  णालयाच ेनाव  ण अनदुान र  कम ( पये) 

०१)  अमेय चॅ रटेबल  ट एस हॉि पटल  ०१ २५,०००/- 
०२)  आनंदऋषीजी हाटकेअर,अहमदनगर. ०५ १,१८,०००/- 
०३) आनंद ऋषीजी हॉ  पीटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर , अहमदनगर. २८ ५,८५,०००/- 
०४) आि नी सहकारी  णालय आिण संशोधन क  िनयिमत, सोलापरु. २५ ६,१६,५००/- 
०५) बाई जेराबाई वािडया हॉ  पीटल फॉर िच  न, मुंबई. ०१ २५,०००/- 
०६) बालाजी हॉ  पीटल अॅ  ड डाय  नोि टक सटर, मुंबई. १०३ २५,५१,२५०/- 
०७) भारतीय सं  कृती दशन  ट आयवुिदक हॉि पटल ०४ १,००,०००/- 
०८) बॉ  ब ेहॉ  पीटल अॅ  ड मिेडकल रसच सटर, मुंबई. ०२ ५०,०००/- 
०९) कािडनल ेिसएस ममेो रअल  ट , वसई. १९ ४,७५,०००/- 
१०) िडन बी वाय एल नायर चॅ रटेबल हॉि पटल, मुंबई.  ०९ २,२५,०००/- 
११) डॉ.बालाभाई नानावटी हॉि पटल,मुंबई. ०१ २५,०००/- 
१२) डॉ.हडेगेवार  णालय, औरंगाबाद. २५ ६,२५,०००/- 
१३) हॉली ि परीट हॉि पटल, मुंबई. ११ २,७५,०००/- 
१४) जसलोक हॉि पटल अॅ  ड रसच सटर, मुंबई . १५ ३,७५,०००/- 
१५) जहॉगंीर हॉि पटल , पणु.े ०६ १,५०,०००/- 
१६) के एल ई एस हॉि पटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर, बेळगांव, कनाटक. ०२ ५०,०००/- 
१७) कमलनयन बजाज हॉि पटल, औरंगाबाद. ०२ ५०,०००/- 
१८) िकंग एडवड ममेो रअल हॉि पटल ( के ई एम ), पणु.े ६१ १५,२०,०००/- 
१९) क कण िम  मंडळ मेिडकल  ट, स ा ी  पेशालीटी हॉि पटल, पणु.े २२ ५,५०,०००/- 
२०) कृ  णा हॉि पटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर, कराड. ०५ १,२२,५००/- 
२१) लोकमा  य मिेडकल फाऊंडेशन लोकमा  य हॉि पटल  ०१ २५,०००/- 
२२) महा  मा गांधी िमशन हॉि पटल अॅ  ड रसच इि  टट्यटु, औरंगाबाद. २९ ७,२५,०००/- 
२३) मलुजीभाई पटेल यरुोलॉिजकल हॉि पटल, निदयाड, गजुरात. ४२ १०,५०,०००/- 
२४) निगस द  त ममेो रअल कॅ  सर हॉि पटल, बाश .  ०५ १,२०,०००/- 
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२५) पी डी िहदंजुा नॅशनल हॉि पटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर, मुंबई. ०५ १,२५,०००/- 
२६) प ी डॉ िवखे पाटील ममेो रअल हॉि पटल िवळद अहमदनगर. ०१ ७,५००/- 
२७) पणुा हॉि पटल अॅ  ड रसच सटर पणेु. ०५ १,२५,०००/- 
२८)  आर टी भोईटे  मतृी आरो  य ित  ठाण िगरीराज हॉि पटल, पणु े. १४ ३,५०,०००/- 
२९) एस एल रहजेा हॉि पटल मुबंई  ०१ २५,०००/- 
३०) शेठ नंदलाल धतु हॉि पटल, औरंगाबाद. ०३ ७५,०००/- 
३१) ी िस  दे  वर कॅ  सर हॉि पटल अॅ  ड रसच सटर, सोलापरू. ९३ १७,८८,७५०/- 
३२) ी गु जी  णालय नािशक. ०६ ८६,२५०/- 
३३) ी माक  डेय सोलापरू सहकारी  णालय, सोलापरू. ०३ ७५,०००/- 
३४) ी िस  दीिवनायक गणपती कॅ  सर हॉि पटल, िमरज. २४ ५,७७,५००/- 
३५) शु शुा िसटीझ  स को-ऑप हॉि पटल, मुंबई. ०१ २५,०००/- 
३६) सरुाना सठेीया हॉि पटल अॅ  ड रसच सटर मुंबई  ०३ ७५,०००/- 
३७) शु तु मेिडकल केअर अॅ  ड रसच सोसायटी हाड कर हॉि पटल, पणु.े ३१ ७,४७,०००/- 
३८) टाटा ममेो रअल हॉि पटल, मुंबई. ०२ ४०,०००/- 
३९) वसतंराव आर नगरकर मेिडकल फ डेशन, नािशक. ९४ २२,२५,०००/- 
                                                                                     एकुण   ७१०     १,६७,८०,२५०/- 

 
 ताव:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड . यांचे माफत गरीब व गरज ु  णांना  यांच े

वै िकय, उपचाराकरीता  ण उपचार घते असले  या  णालयाचे नावे, िद.०१ एि ल २०१८ ते ३१ माच २०१९ 
अखेर दे  यात आले  या, वै क य आिथक अनदुानाची न द घणेचेा  ताव, मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर 
सादर.  

िनणय .२५५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत गरीब व गरज ु णांना यांच ेवै क य उपचाराकरीता ण उपचार घते 
असले या णालयाच ेनाव े िद.०१ एि ल,२०१८ ते िद.३१ माच,२०१९ अखेर कालावधीत दे यात आले या 

ण सं या व अनदुान र कम यांच ेअवलोकन क न याची न द घे यात आली. 
(कायवाही- ी साईनाथ णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
िवषय नं.८४ ी साईनाथ णालयात माह ेएि ल-२०१८ ते माच २०१९ अखेर णांवर मोफत वै क य उपचारा पोटी खच 

झाले या रकमे या तपशीलाबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– कलम १७(१) व १७(२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या 

िकंवा मानवाला आपतीम  य ेसाह य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल.  
 यव  थापन सिमती ठराव  - १) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २२/१२/२०१६ रोजी  या िनणय 

. ९४४. 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २५/०२/२०१७ रोजी  या िनणय . ०६. 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०१/११/२०१८ रोजी  या िनणय . ६३८. 

 ताव - ी साईबाबां  या िशकवणकु स अनसु न गरीब व गरजु  णांना मोफत उपचार परुिव  या  या 
 टीने ी साईनाथ  णालय उपरो  त सदंभ . ०१ नसुार िद. ०१/०१/२०१७ रोजी पासनु संपणुपण े मोफत 

उपचार सु  केलेले आह.े संदभ . ०२ नसुार िद. ०१/०३/२०१७ रोजी पासनु ी साईनाथ णालय भरती    
होणा-या  णांना आव  यकते माण ेउपचारासाठी लागणारे र  त व र  तघटक मोफत दे  यात यते आहते. तसचे 
मा.  यव  थापन सभा िद. ०१/११/२०१८ रोजी  या िनणय . ६३८ अ  वये ी साईबाबा  णालयातील 
स ाि थतीला लाग ु असणारे दर जसे  या तसे ी साईनाथ  णालयात लागु करणते यावेत, व ते उपचार, 
श  ि या ी साईबाबा  णालयात होत नाहीत परंतु शासक य  णालयात होत आहते. अशा उपचारांचे दर 
शासना  या दर माण ेघे  यात याव.े तसचे शासना  या सावजिनक आरो  य िवभागा  या प रप का माण ेशासक य 

 णालयामधनु दे  यात येणा-या तपासणी व  याबाबत  या  णशु  काबाबतच े सवेाआकाराम  य े आकार  यात 
येणा-या शु   क दराम  य ेदर दोन वषानी १५ ते २० ट  के वाढ करणते येईल अस ेनमुद केलेल ेआह.े याअनषुगंान े
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ी साईनाथ  णालयातील दर िन  चीत झालेनतंर दोन वषानी १० ट  के वाढ करणसे मा  यता दे  यात आली. सदर 
िनणयाची अबंलबजावणी िद. ०१/०१/२०१९ नसुार कर  यात आललेी आह.े  

ी साईनाथ  णालयात माह.े एि ल २०१८ ते माच २०१९ अखेर अिथक वषात ओपीडी व आयपीडी 
 णांवर मोफत तपासणी, श  ि या वर झाले  या खचाची र  कमचेा तपिशल खालील दशिवले  या को  टका 
माण ेआह.े  

अ.नं मिहना अतं  ण र  कम बा  ण र  कम औषधांवर खच 
केलेली र  कम 

एकुण पय े

१ २ ३ ४ ५ ६ 
०१ एि ल – २०१८ १०,३९,८३९ ८,४६,८५६ १५,४२,००९ ३४,२८,७०४ 
०२ मे – २०१८ १२,३९,०५८ ११,११,२४२ ४३,७४,५८६ ६७,२४,८८६ 
०३ जुन – २०१८ ११,३६,६३६ ९,३७,६७३ ३२,४८,०८१ ५३,२२,३९० 
०४ जुलै – २०१८ १३,२७,१६८ १०,७४,०८७ २९,९३,३२० ५३,९४,५७५ 
०५ ऑग  ट – २०१८ २४,१६,९६५ १०,३२,४३४ २२,७६,६८४ ५७,२६,०८३ 
०६ स  टबर – २०१८ १२,५६,५४७ ११,३९,०३७ ४०,२९,८१६ ६४,२५,४०० 
०७ ऑ  टोबर – २०१८ २५,२१,३१० १३,५९,६५५ ३६,६०,९०६ ७५,४१,८७१ 
०८ नो  हबर – २०१८ ९,४०,५९३ १०,८४,२६५ २७,१६,४६५ ४७,४१,३२३ 
०९ िडसबर – २०१८ १५,१४,८७८ ११,०१,६७७ २८,१९,१८३ ५४,३५,७३८ 
१० जानेवारी – २०१९ ३८,७२,०३८ २१,७२,३७६ १९,३१,१६१ ७९,७५,५७५ 
११ फे वुारी – २०१९ ४४,९९,४९५ १९,६२,४९९ ३०,७९,७५२ ९५,४१,७४६ 
१२ माच – २०१९ ५५,६१,१६२ २१,७८,५७१ ६१,४०,८२० १,३८,८०,५५३ 

एकुण  २,७३,२५,६८९ १,६०,००,३७२ ३,८८,१२,७८३ ८,२१,३८,८४४ 
 

(सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान – १) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २२/१२/२०१६ 
रोजी  या िनणय . ९४४ नसुार िद. ०१/०१/२०१७ रोजी पासनु सपंणुपण ेमोफत उपचार सु  केलेले आह.े  

२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २५/०२/२०१७ रोजी  या िनणय . ०६ नसुार                       
िद.०१/०३/२०१७ रोजी पासनु ी साईनाथ  णालय भरती होणा-या गणांना आव  यकतेनसुार माण े
उपचारासाठी लागणारे र  त व र  तघटक मोफत दे  यात यते आहते.  

३) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०१/११/२०१८ रोजी पासनु ी साईबाबा हॉ  पीटल मधील 
स ि थतीला लाग ु असणारे दर जसे  या तसे ी साईनाथ  णालयात लागु करणते यावेत, व ी साईनाथ 

 णालयाच ेदर िनि त झालेनंतर दर दोन वषानी १० ट  के वाढ करणसे मा  यता दे  यता आली. 
िवभागाचे मत / अिभ ाय- तरी उपरो  त माण ेमागील आिथक वषात र  कम . ८,२१,३८,८४४/-

इतक  ी साईनाथ  णालया  या गरीब व गरज ु  णां  या मोफत वै िकय उपचारापोटी खच झालेली आह.े तसेच 
मागील आिथक वष माह.े एि ल–२०१८ व माच–२०१९ अखेरची र  कम अदंाजप कात खच  टाकणकेामी 
मा  यता असावी.  

सदर  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर. 
िनणय .२५६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयात माह ेएि ल-२०१८ ते माच २०१९ अखेर णांवर मोफत 

वै क य उपचारा पोटी खच झालेली र कम .८,२१,३८,८४४/-मा चे अवलोकन क न सदरची र कम सन 
२०१८-१९ चे अदंाजप कात खच  टाकणेस मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- ी साईनाथ णालय) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.८५ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  र पेढीम य ेएि ल २०१९ मिह यात वै िकय िबलात दे यात आलेली 

सवलत र कम .९३,२९,९०८/- 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.  
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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  वतं  िवभाग कायरत 
आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिहन ्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 ेएि ल२०१९ म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण १४,३६८व 
१,०३४ आयपीडी  णांपैक  ३,४८४ओपीडी व ५६२ आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण                             
.९३,२९,९०८/- 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 ३६५  णाना र  कम .५,८८,६००/- 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 

१६२ १५,२५,९९२/- - १५,२५,९९२/- 

२ 
आिथक  टया दबुल घटकातील 

 णांना िदलेली सवलत र  कम 
३९४ २८,१०,७१०/- १२,५६,२९५/- १५,५४,४१५/- 

३ 
सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

९ ६७,६७१/- २,०००/- ६५,६७१/- 

४ 

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

६३७ ५४,८०,८०३/- ३३,१४,४४७/- २१,६६,३५६/- 

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

२४० १,२४,५४,५७९/- १,०८,११,२५०/- १६,४३,३२९/- 

६ 
महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 

 णांना िदलेली सवलत 
२,६०४ १७,८५,५४५/- - १७,८५,५४५/- 

 एकुण ४,०४६ २,४१,२५,३००/- १,५३,८३,९९२/- ८७,४१,३०८/- 
 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४१ ५२,४००/- - ५२,४००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस २५ ३२,४००/- - ३२,४००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  २४ २,८००/- - २,८००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  ११८ २,६३,४००/- - २,६३,४००/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ६ ११,४००/- - ११,४००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  १ १,८००/- - १,८००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  १५० २,२४,४००/- - २,२४,४००/- 
 एकुण ३६५ ५,८८,६००/- - ५,८८,६००/- 
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                एकुण अ+ब ४,४११ २,४७,१३,९००/- १,५३,८३,९९२/- ९३,२९,९०८/- 
 

 ताव- उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े एि ल २०१९ म  य े
वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीन ेदे  यात आलेली सवलत र  कम .९३,२९,९०८/- 
ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 

िनणय .२५७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम य े एि ल २०१९ मिह यात 
वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीन ेदे यात आलेली सवलत  र कम .९३,२९,९०८/- 
मा च ेअवलोकन क न यास 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 शासन िनणय व प रप क यांच ेवाचन. 

ताव  महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े 
कामकाजा सबंंधीत शासन िनणय, प रप के व इतर प  ा  त होतात. सदर प ांची एकि त र  या मागासवग 
क ाकडे न द घऊेन सदर प ावर उिचत कायवाहीसाठी संबंधीत िवभागाकडे पाठिव  यात येते. सदर शासन 
प ावर संबंधीत िवभागाने काय कायवाही केली आहे  याबाबतचा अहवाल  यके मिह  यास व र  ठांकडे सादर 
कर  यात येतो. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ चे सभते आय  या वेळचा िवषय .१७, िनणय .३४६  
"सं  थानचे कामकाजासंबंधी शासनाचे िनणय,प रप के वेळोवेळी सिमतीचे बैठक त सव सिमती सद  यांना 
बठैक  या अजडयासोबत दे  यात यावी व सदर शासन िनणय, प रप के याचं ेवाचन असा िवषय  अजडयाम  य े
स मािव  ट कर  यात यावा."असा झालेला आह.े 

उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार िद.२७/०२/२०१९ ते िद. ०४/०६/२०१९ अखेर या 
कालावधीत महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े
कामकाजासंदभात खालील माण े ा  त झालेली प  ेसोबत सादर केलेली आहते. 

 

अ. . शासन प  . व िदनांक ा  त िदनांक िवषय 

०१ 
शासन िनणय .सासिंव-१०१८/९६९/ 

. .११०/का.१६ िद.०६/०३/२०१९ 
१८/०३/२०१९ 

ी साईबाबा सं  थानच ेमौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट 
नं.१८३ पै येथे शै िणक सकूंल उभार  यास येणा-या 
सधुारीत खचास शासक य मा  यता दणेबेाबत  

०२ 
.सासंिव-२०१८/८८४/ . .८६/का.१६   

िवधी व  याय िवभाग िद. १०/०४/२०१९ 
१६/०४/२०१९ 

ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील .५० हजार 
पे ा अिधक घसारा वजा िकंमत असलेली जुनी वै क य 
मिशनरी / उपकरण ेिनलिखत कर  यास मा  यता दे  याबाबत  

०३ 
शासन िनणय .सासंिव-१०१८/१४७०/ 

. .१५८/का.१६ िद.२४/०४/२०१९ 
०१/०५/२०१९ 

ी साईसमाधी शता  दी महो  सव २०१८ िनिम  त २५ मॅ 
वजनाचे नाण ेसाई सं  थान िव  व  त / अिधकारी / कमचारी 
यांना स मे भेट  हणनू न दतेा सव चांदीची नाणी खरेदी 
मु  यानुसार साईभ  तांना िव करीता उपल  ध क न 
दे  याबाबत  

 
        सदर प े मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार सव सिमती सद  यांना बैठक  या अजडयासोबत वाचन 

करणकेामी ावयाची अस  याने सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे अवलोकनाथ सादर करणते येत 
आह.े 

िनणय .२५८ यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाकडून ा  झाले या उपरो  शासन िनणयाच ेवाचन क न याची न द घे यात 
आली. 

(कायवाही-मागासवग क ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा 
िवषय नं.०२ सादालय, लाडू िनम ती व मंिदर िवभागासाठी सन २०१९-२० लॅिमनेटेड पेपर िपशवी खरेदीकामी  ई-िनिवदते 

ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
ताव  सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती व मिंदर िवभागासाठी लॅिमनेटेड पेपर िपशवी खरेदीकामी 

ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल लॅिमनेटेड पपेर िपशवी खरेदी 
०२ मागणी लॅिमनेटेड पपेर िपशवी 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. ११.०२.२०१९ ते िद. ०२.०३.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व ०६ 
िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले?  ०६ईमेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – ११.०२.२०१९  

टेि नकल बीड – ०७.०३.२०१९ 
कमिशयल बीड – ३०.०५.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०४ (चार) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०४ (चार) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय.  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
 ०४ िह िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम  भरलेली आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? --- 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

SR.No Description of Work / 
Item(s) 

No.ofQty 
In 
Quintal 

Star 
Packaging 

HariomFlexipack 
Industries 

Savvy 
packaging 

Private 
Limited 

DELIGHT 
INC 

 Rate Per Quintal 

1 Size 4.5"x 6.5"          
Poster Laminated    
Plain Paper Bags,    70 
GSM, 2 Side Seal 

125.00 14000.00 12964.00 13200.00 13700.00 

2 Size 6"x 7" Poster 
Laminated Paper Bags, 
Prasad, 70 GSM, 3 
Colour Printing, 2 Side 
Seal 

450.00 13900.00 15161.00 15100.00 13900.00 

3 Size 5"x 6" Poster 
Laminated Paper Bags, 
Prasad, 70 GSM, 3 
Colour Printing, 2 Side 
Seal 

550.00 13800.00 15161.00 15100.00 13900.00 

4 Size 8"x 10",1 Colour 
Printing, Poster 
Laminated  Paper 
Bags, 70 GSM, 2 Side 
Seal, Food Packet 

325.00 13900.00 13450.00 13700.00 13400.00 

5 Size 8"x 10", 1 Colour 
Printing, Poster 
Laminated  Paper 
Bags, 70 GSM, 2 Side 
Seal, ShriSaiSatyavrat 
Prasad 

10.00 13900.00 13450.00 13700.00 13400.00 

6 Poster Laminated  
Paper Bags, 70 GSM, 
2 Side Seal, Plain,      
Size 8"x 10" 

15.00 13900.00 13450.00 13200.00 13400.00 
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१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
SR.No Description of  Item(s) Rate per 

Quintal 
for the 
year 

2018-19 
1 Size 4.5"x 6.5"          Poster Laminated    Plain Paper Bags,    70 GSM, 2 

Side Seal 
14500 

2 Size 6"x 7" Poster Laminated Paper Bags, Prasad, 70 GSM, 3 Colour 
Printing, 2 Side Seal 

14600 

3 Size 5"x 6" Poster Laminated Paper Bags, Prasad, 70 GSM, 3 Colour 
Printing, 2 Side Seal 

14400 

4 Size 8"x 10",1 Colour Printing, Poster Laminated  Paper Bags, 70 GSM, 2 
Side Seal, Food Packet 

13500 

5 Size 8"x 10", 1 Colour Printing, Poster Laminated  Paper Bags, 70 GSM, 2 
Side Seal, ShriSaiSatyavrat Prasad 

13500 

6 Poster Laminated  Paper Bags, 70 GSM, 2 Side Seal, Plain,      Size 8"x 10" -- 
 

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.े टार पॅकेिजंग, ी ला टो िफ मस,सॅ ही पॅकेिजंग 

ा.िल.  
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते. 
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते. 
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. उपमु 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  थानचे सादालय, लाडू िनिमती व मंिदर िवभागासाठी लॅिमनेटेड पेपर 
िपशवी खरेदीकामी सदर ई-िनिवदा राबिव यात आललेी असनु या ई-िनिवदमे  य े ०४ िनिवदाधारकांनी भाग 
घेतला होता तथापी याकामी तांि क िनिवदमे  य े  पा  ठरले  या ०४ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा 
लोकसभे या िनवडणकू ची आचारसिंहता चाल ुअस याने उघड यात आ या न ह या, िद. २४.०५.२०१९ रोजी 
लोकसभे या िनवडणकू ची आचारसंिहता संपु ात आ याने खरेदी सिमतीच ेिद. ३०.०५.२०१९ च ेसभेत सदर 
क मिशअल िनिवदा उघड  यात आ  या आहते. याम  य े  म.े टार पॅकेिजंग, दमण, मे हरॅी ओम ले सी पॅक 
इडं ीज, म.े सॅ ही पॅकेिजंग ा.िल., म.े िडलाईट इकं. या चार िनिवदाधारक यांचे यनुतम दर वर  सादर केले या 
त याम ये अधोरेिखत केले माण े  यनुतम आहते.   

  मा  अ.नं. ३ या items या खरेदीसाठी म.े टार पॅकेिजंग, दमण यांच ेदर यनुतम आहते. तथापी ते 
महारा  रा याबाहरेील िनिवदाधारक अस यान े महारा  शासनाच े सधुारीत खरेदी िनयमावली नसुार ि दतीय 
यनुतम िनिवदाधारकम.े िडलाईट इकं. यांना थम यनुतम दरान े५०% परुवठा आदेश दणेबेाबत िवचारणा करावी 

लागेल व ते तयार अस यास सदर पेपर िपश यांचा ५०% प रमाणा इतका परुवठा आदशे यांना ावा लागेल.       
तरी  यनुतम िनिवदाधारक यांचेशी िनिवदते िदले  या  यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय 

होणकेामी  सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर. 
िनणय .२५९ तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील काही िन नतम िनिवदाधारक आजच े यव थापन 

सिमतीसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता चचअतंी यांनी 
खालील माण ेअिंतम दर दऊे केले. 

Sr.No. Description Quantity  Unit Bidders Name 
 Rate in 

Tender Rs. 
Final Rate 

1 Size 4.5"x 6.5" Poster 
Laminated Paper Bags,   70 
GSM, 2 Side Seal 

125 Quintal 
हरीओम लेि झपॅक 
इडंि ज, को  हापरु 

12,964.00 12,900.00 
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2 Size 6"x 7" Poster Laminated 
Paper Bags, Prasad,           70 
GSM, 3 Colour Printing, 2 
Side Seal 

450 Quintal 
 टार पॅकेिजंग, दमण 13,900.00 13,800.00 

डीलाईट आयएनसी, 
नािशक 

13,900.00 13,800.00 

3 Size 5"x 6" Poster Laminated 
Paper Bags, Prasad,           70 
GSM, 3 Colour Printing, 2 
Side Seal 

550 Quintal 

 टार पॅकेिजंग, दमण 13,800.00 13,700.00 

डीलाईट आयएनसी, 
नािशक 

13,900.00 
 

13,700.00 
 

4 Size 8"x 10",    1 Colour 
Printing, Poster Laminated 
Paper Bags,, 70 GSM, 2 Side 
Seal, Food Packet 

325 Quintal 
डीलाईट आयएनसी, 
नािशक 

13,400.00 
 

13,300.00 
 

5 Size 8"x 10",    1 Colour 
Printing, Poster Laminated 
Paper Bags,,    70 GSM,          
2 Side Seal, Satyanarayan 

10 Quintal 
डीलाईट आयएनसी, 
नािशक 

13,400.00 
 

13,300.00 
 

6 Plain Poster Laminated Paper 
Bags, 70 GSM, 2 Side Seal, 
Size 8"x 10" 

15 Quintal सॅ  ही पॅकेिजंग, नािशक  
13,200.00 

 
13,200.00 

 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय, लाडू िनम ती व मंिदर िवभागासाठी सन २०१९-२० 
करीता वरील अ.नं.१,४,५ व ६ लॅिमनेटेड पेपर िपशवी खरेदीकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील 
िन नतम िनिवदाधारक यांनी चचअतंी देऊ केलेले वरील माण े अिंतम िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना 
परुवठा आदशे दे यास मा यता दे यात आली. वरील अ.नं.२ साठी या िनिवदाधारकांच ेदर समान आहते यांना 
िवभागुन परुवठा आदेश दे यात यावा, तसेच अ.नं.३  (Size 5"x 6" Poster Laminated Paper Bags) साठी 
म.े टार पॅकेज ग, दमन यांच े दर िन नतम आहते. तथापी ते महारा  रा याबाहरेील अस यान े महारा ार्तील 
ि दतीय िन नतम दरधारक डीलाईट आयएनसी, नािशक ह े थम िन नतम दरधारकाचे दरात परुवठा कर यास 
तयार अस यामळेु सधुारीत खरेदी िनयमावलीनसुार िवभागनु परुवठा आदेश दे यात यावा,असे ठरले. 

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०३ सादालय व मंिदर िवभागासाठी सन २०१९-२० या वषासाठी खा  तेल खरेदीकामी वािषक ई-िनिवदा ा  

यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
ताव सं  थानचे सादालय व मंिदर िवभागासाठी खा  तेल खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात 

आली होती.  
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल खा  तेल खरेदी 
०२ मागणी खा  तेल  
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. ११.०२.२०१९ ते िद. ०२.०३.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व ४९ 
िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे िकराणामाल व इतर अनशंुिगक 
सािह यासाठी  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? ४९ ईमेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – ११.०२.२०१९  

टेि नकल बीड – ०७.०३.२०१९ 
कमिशयल बीड – ३०.०५.२०१९  

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

का ? 
०६ िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम  भरलेली आह े तर ०१ 
िनिवदाधारकास MSME अतंगत सटु आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? --- 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 
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In  
Quintals 
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Rate Per Quitals  

1 माह े एि ल- 
जनु २०१९ 
खा  तेल  

750.50 9363 9345 9599 9600 8865 9513 

2 माह े जलैु- 
स टबर 
२०१९ 
खा  तेल  

750.50 9474 9597 9599 9600 8865 9513 

3 माह े
ऑ टोबर- 
िडस २०१९ 
खा  तेल  

750.50 9580 9702 9599 9600 8875 9527 

4 माह े जाने- 
माच २०२० 
खा  तेल  

750.50 9694 9849 9599 9600 8875 9515 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
SR.No Description of  Item(s) कालावधी Rate per Kilogram 

for the year 2018-19 
1 खा  तेल  माह ेएि ल- जुन २०१८ 88.75 

2 खा  तेल  माह ेजलैु- स टबर २०१८ 88.75 
3 खा  तेल  माह ेऑ टोबर- िडस २०१८ 88.75 
4 खा  तेल  माह ेजान-े माच २०१९ 88.75 

 

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 & ि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 वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  

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 
----                                   ---                                  ----                              ---- 
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२३. संि  टीप – ( ताव) सं  थानचे सादालय व मंिदर िवभागासाठी खा  तेल खरेदीकामी सदर ई-
िनिवदा या राबिव यात आलेली असनु या ई-िनिवदमे  य े ०७ िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. तथापी 
याकामी तांि क िनिवदमे  य ेपा  ठरले  या ०७ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा लोकसभे या िनवडणकू ची 
आचारसंिहता चाल ूअस यान ेउघड यात आ या न ह या, िद. २४.०५.२०१९ रोजी लोकसभे या िनवडणकू ची 
आचारसंिहता सपंु ात आ यान े खरेदी सिमतीचे िद. ३०.०५.२०१९ चे सभेत सदर क मिशअल िनिवदा 
उघड  यात आ  या आहते. एकुण ०७ िनिवदाधारकां पैक  म.े िशवम िम स & स लायस यांनी लेन ला टीक 
िपशवीत खा  तेलाचा नमनुा िदला होता. सदर तेल ह े ॅडेंड नस याने त  सिमतीन े नमनु े िनवडताना यांना 
अपा  ठरिवले आह.े उवरीत ०६ िनिवदाधारकांच े दर वर सादर केले या त याम ये अधोरेिखत केले माण े
 यनुतम आहते.   

  तरी  यनुतम िनिवदाधारक यांचेशी िनिवदते िदले  या  यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय 
होणकेामी  सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभते सादर. 

िनणय .२६० तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक AMIT KUMAR 
TRADING  CO. ह े आजच े यव थापन सिमतीसभेसमोर चचसाठी अनपुि थत होते. तथापी यांनी 
िद.५.६.२०१९ रोजी ई-मेल दारे खा तेलाचे दर ह े िलटरचा िवचार क न भरलेले आहते. व यामळेु सदर 
दराम ये दरवाढ िमळावी अ यथा ते खा तेल परुवठा करणसे असमथ अस याचे कळिवले होते. 

यावर सिव तर चचा होऊन, िनिवदा अटी-शत  व सधुारीत खरेदी िनयमावलीत दरवाढ दे याची तरतदु 
नस यामळेु मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी,बाश  यांची िवनंती फेटाळ यात यऊेन, ते परुवठा कर यास तयार 
नस यामळेु व यांनी MSME सवलत घेऊन िनिवदा भरलेली अस यामळेु, पढुील तीन वषासाठी यांच ेनाव 
काळया यादीत टाक यात याव,े असे ठरले.  

तसेच याकामी वरीत फेर ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी, फेर ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत 
आव यक असणारे खा तेल मागील परुवठा धारक यांचेकडून मजंरू दरान े खरेदी कराव.े ते परुिव यास तयार 
नस यास तातडीन ेदरप के मागवनु खा तेल खरेदी करावे, असे ठरले. 

 (कायवाही- खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०४ कॅ टीन िवभागासाठी सन २०१९-२० या वषासाठी चहा पावडर व िफ टर कॉफ  खरेदी कामी  वािषक             

ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
ताव सं  थानचे कॅ टीन िवभागासाठीसन २०१९-२० या वषासाठी चहा पावडर व िफ टर कॉफ  खरेदीसाठी ऑनलाईन 

ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल चहा पावडर व िफ टर कॉफ  खरेदी 
०२ मागणी चहा पावडर व िफ टर कॉफ  
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. ११.०२.२०१९ ते िद. ०२.०३.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व ४९ 
िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे िकराणामाल व इतर अनशंुिगक 
सािह यासाठी  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? ४९ ईमेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – ११.०२.२०१९  

टेि नकल बीड – ०७.०३.२०१९ 
कमिशयल बीड – ३०.०५.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०५ (पाच) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०५ (पाच) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय.  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
०१ िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम  भरलेली आह े तर ०४ 
िनिवदाधारकास MSME अतंगत सटु आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? --- 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 
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 Sl. 
No 

Description  
 

Quantity 
In  
Quintals 

VMDistri
butors 

Vyankatesh 
Suppliers 

SOMNATH 
KASHINATH 
MALPURE 

M/S 
Amitkumar 
Trading 
Company 

Rate IN Quintals 
1 Tea Powder     

(Chaha 
Powder) -  
Dust, 
Brookbond-
Taaza, 
Sapat- 
Sahyadri,Tat
a- Agni 

151.00 16200.00 16000.00 15951.00 16050.00 

2 Coffee - 
Filter, 
Branded 

15.50 ---- 0.00 60000.00 0.00 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
SR.No Description of  Item (s) कालावधी Rate per Quintal 

for the year  2018-19 
1 चहा पावडर  (टाटा  अ नी) माह े एि ल २०१८- माच २०१९ 14000 

2 िफ टर कॉफ  (टाटा ॅ ड) माह े एि ल २०१८ - माच २०१९ 29700 
 

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.े वामी समथ एज सीज, कोपरगाव 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  

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                  % न ेकमी/जा  त 

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

२३. संि  टीप–( ताव)- सं  थानचे कॅ टीन िवभागासाठी चहा पावडर व िफ टर कॉफ  खरेदीकामी 
सदर ई-िनिवदा या राबिव यात आलेली असनु या ई-िनिवदमे  य े ०५ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. 
तथापी याकामी तांि क िनिवदेम  य े पा  ठरले  या ०५ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा लोकसभे या 
िनवडणकू ची आचारसिंहता चालू अस याने उघड यात आ या न ह या, िद. २४.०५.२०१९ रोजी लोकसभे या 
िनवडणकू ची आचारसंिहता सपंु ात आ यान े खरेदी सिमतीचे िद. ३०.०५.२०१९ चे सभेत सदर क मिशअल 
िनिवदा उघड  यात आ  या आहते. एकुण ०५ िनिवदाधारकांपैक  म.े सोलंक  टी कंपनी ा.िल. यांनी चहा 
पावडरसाठी सं थानन े िनिवदेत मागणी केले या ॅ डपैक  चहा पावडरचा नमनुा िदलेला नाही. यामळेु 
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यांचेिदललेे दर िवचारात घतेलेल े नाहीत. तसचे म.े ही. एम. िड ी यटुस, नािसक यांनी िफ टर कॉफ साठी 
नमनुा िदला न हता व केवळ दर भरले होते. यामळेु यांचेकॉफ चे िदलेले दर िवचारात घतेललेे नाहीत.  

आता, चहा पावडरसाठी ०४ िनिवदाधारकांपैक  म.े सोमनाथ काशीनाथ मालपरेु यांच े वरील सादर 
केले या त याम ये अधोरेिखत केले माण ेदर  यनुतम आहते.  तर िफ टर कॉफ साठी वर नमदु के या माण े
एकच िनिवदाधारकाचे नमनुा व दर ा  अस यामळेु िफ टर कॉफ साठी फेर ई- िनिवदा या करावी लागेल.    

  तरी फ  चहा पावडरसाठीचे  यनुतम िनिवदाधारक याचंेशी िनिवदते िदले  या यनुतम दरांबाबत चचा 
वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी  सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर 

िनणय .२६१ तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक म.े सोमनाथ काशीनाथ 
मालपरेु,कळवण ह ेआजच े यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर चचसाठी अनपुि थत होते.  

यावर सिव तर चचा होऊन, कॅ टीन िवभागासाठी सन २०१९-२० या वषासाठी चहा पावडर खरेदी 
कामी िन नतम िनिवदाधारक  म.े सोमनाथ काशीनाथ मालपरेु,कळवण यांच े खालील माण े िन नतम दर 
ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदेश दे यास मा यता दे यात आली. 

Somnath Kashinath Malpure, Kalwan 
Sr. 
No 

Description Quantity Units L1 Rate in  
Tender Rs 

Final Rate 

1 Tea Powder     (Chaha Powder) 
-  Dust, Sapat-Sahyadri 

151 Quintal 15,951.00 15,951.00 

 
  तसेच कॉफ साठी एकाच िनिवदाधारकान ेनमनेु िदलेले अस यामळेु कॉफ  खरेदीसाठी फेर ई-िनिवदा 

ि या राबिव यात यावी, असे ठरले. फेर ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत आव यक असणारी कॉफ  मागील 
परुवठा धारक यांचेकडून मंजरू दराने खरेदी करावे. ते परुिव यास तयार नस यास तातडीने दरप के मागवनू कॉफ   
खरेदी कराव,े असे ठरले. 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०५ सादालय, लाडू िनम ती, कॅ टीन आिण मंिदर िवभागासाठी सन २०१९-२० या वषासाठी गह, तांदळु, साखर व 

हरबरा डाळ खरेदीकामी वािषक ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
ताव  सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन आिण मिंदर िवभागासाठीसन २०१९-२० या वषासाठी 

गह, तांदळु, साखर व हरभरा दाळ खरेदीकामी ०४ ट यांम ये ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली 
होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल गह, तांदळु, साखर व हरभरा दाळ खरेदी 
०२ मागणी गह, तांदळु, साखर व हरभरा दाळ 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. ११.०२.२०१९ ते िद. ०२.०३.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व ४९ िनिवदाधारकांना ई-मेल 
दारे िकराणामाल व इतर अनशंुिगक सािह यासाठी  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? ४९ ईमेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – ११.०२.२०१९  

टेि नकल बीड – ०७.०३.२०१९ 
कमिशयल बीड – ३०.०५.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या १६ (सोळा) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या १४ (चौदा) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय.  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका ? १३ िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम  भरलेली आह े तर ०३ िनिवदाधारकास 

MSME अतंगत सटु आह.े  
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? --- 
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१२ मागील परुवठादार म.े िहरालाल चनुीलाल भराडीया, नांदडे 
म.े संिदप ेड ग कंपनी, नांदडे 
म.े रामनाथ जग नाथ & कंपनी, नािसक 
म.े जयिहदं िकराणा टोअस, नािसक 

१३ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर खालील त यात नमदु केलेले आहते.  
१४ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव खालील त यात नमदु केले माण े 
१५ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -कर  यात 

आला आह ेका ?  
होय.  

१६ 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 

१७ 

यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.नं. मालाचा 

तपशील 
 

कालावधी व दर ती ि वंटल पये 
माह ेएि ल १८- जुन १८ माह ेजलैु १८- स टबर १८ माह ेऑ टो१८- िडस १८ माह ेजान-े माच १९ 

०१ गह  . २,१६७/- ती ि वंटल   . २,१६७/- ती ि वंटल   . २,२२०/- ती ि वंटल   . २,२००/- ती ि वंटल   
०२ तांदळु  . ३,२२०/- ती ि वंटल   . ३,२८१/- ती ि वंटल   . ३,३००/- ती ि वंटल   . ३,२४१/- ती ि वंटल   
०३ साखर  . ३,२७५/- ती ि वंटल   .३,५०९/- ती ि वंटल   . ३,३३३/- ती ि वंटल   . ३,३७८/- ती ि वंटल   
०४ हरभरा दाळ . ४,८९९/- ती ि वंटल   . ४,९२५/- ती ि वंटल   . ५,१८५/- ती ि वंटल   . ५,०४१/- ती ि वंटल   

 

१८ 
 

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

Sr.No. Description Quantity Unit Bidders Name 
L1 Rate in 
Tender Rs. 

 
WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL - April to June - 2019. 

 
1 Wheat, 

(Gehu) - 496 
3,750 Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 2,339.00 

संतोष ेिडंग कंपनी,जळगांव 2,445.00 
पेश ेडस, है ाबाद 4,500.00 

कैलाश ेड ग कंपनी, नांदडे 2,355.00 
िहरालाल चु  नीलाल भराडीया अॅ  ड 
कंपनी, नांदडे 

2,351.00 

2 Rice - Old,   
Unpolished, 
SonaMasuri, 
Stoneless 

2,500.62 Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 3,180.00 
गु  ता एटंर ायजेस, पणु े 3,200.00 
संिदप ेड ग कंपनी, नांदडे 3,204.00 
कैलाश ेड ग कंपनी, नांदडे 3,199.00 
रिहम ेडस, सोलापरु 3,250.00 
अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  3,186.00 
िहरालाल चु  नीलाल भराडीया अॅ  ड 
कंपनी, नांदडे 

3,194.00 

3 Sugar 
(Sakhar) -            
M-30 

3,667.50 Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 3,438.00 
मोद स  लायस, मुंबई 3,444.00 
पेश ेडस, है ाबाद 3,700.00 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 3,425.00 
गु  ता एंटर ायजेस, पणु े 3,390.00 

4 Split gram 
(Harbaradal) 
UnPolished, 
Dry, 

1,900 Quintal संिदप ेड गकंपनी, नांदेड 5,599.00 
कैलाश ेड ग कंपनी, नांदडे 5,596.00 
अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  5,350.00 
िहरालाल चु  नीलाल भरािडया, नांदेड 5,592.00 
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Sr.No. Description Quantity Unit Bidders Name 
L1 Rate in 
Tender Rs. 

 
WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL –July-September - 2019. 

1 Wheat, (Gehu) 
- 496 

3,750 Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 2,334.00 
संतोष ेिडंग कंपनी,जळगांव 2,521.00 

पेश ेड ,है ाबाद 4,500.00 
कैलाश ेड ग कंपनी, नांदडे 2,496.00 
िहरालाल चु  नीलाल भराडीया 
अॅ  ड कंपनी, नांदडे 

2,504.00 

2 Rice - Old,         
Unpolished, 
SonaMasuri, 
Stoneless 

2,500.62 Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 3,280.00 
गु  ता एंटर ायजेस, पणु े 3,241.00 
संिदप ेड ग कंपनी, नांदडे 3,326.00 
कैलाश ेड ग कंपनी, नांदडे 3,321.00 
रिहम ेडस, सोलापरु 3,250.00 
अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  3,250.00 
िहरालाल चु  नीलाल भराडीया 
अॅ  ड कंपनी, नांदडे 

3,332.00 

3 Sugar (Sakhar) 
-            M-30 

3,667.50 Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 3,510.00 
मोद स  लायस, मुंबई 3,465.00 
पेश ेडस, है ाबाद 3,700.00 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, 
नािशक 

3,515.00 

गु  ता एंटर ायजेस, पणु े 3,400.00 
4 Split gram 

(Harbaradal) 
UnPolished, 
Dry, Stoneless 

1,900 Quintal गु  ता एटंर ायजेस, पणु े 5,699.00 
संिदप ेड ग कंपनी, नांदडे 6,099.00 
कैलाश ेड ग कंपनी, नांदडे 6,096.00 
अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  5,400.00 
िहरालाल चु  नीलाल भराडीया 
अॅ  ड कंपनी, नांदडे 

6,104.00 

िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, 
सटाणा 

6,230.00 

 
Sr.No. Description Quantity Unit Bidders Name L1 Rate in Tender Rs. 
WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL - October to December - 2019. 
1 Wheat, 

(Gehu) - 
496 

3,750 Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 2,385.00 
संतोष ेिडंग कंपनी,जळगांव 2,589.00 

पेश ेडस,है ाबाद 4,500.00 
कैलाश ेड ग कंपनी, नांदडे 2,449.00 
िहरालाल चु  नीलाल भराडीया 
अॅ  ड कंपनी, नांदडे 

2,454.00 

2 Rice - Old,          
Unpolished, 
SonaMasuri, 
Stoneless 

2,500.62 Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 2,985.00 
गु  ता एटंर ायजेस, पणु े 3,261.00 
संिदप ेड ग कंपनी, नांदडे 3,282.00 
कैलाश ेड ग कंपनी, नांदडे 3,287.00 

Stoneless िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, सटाणा 5,900.00 
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रिहम ेडस, सोलापरु 3,270.00 
अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  3,223.00 
िहरालाल चु  नीलाल भराडीया 
अॅ  ड कंपनी, नांदडे 

3,277.00 

3 Sugar 
(Sakhar) -            
M-30 

3,667.50 Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 3,510.00 
मोद स  लायस, मुंबई 3,486.00 
पेश ेडस, है ाबाद 3,700.00 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, 
नािशक 

3,630.00 

गु  ता एटंर ायजेस, पणु े 3,450.00 
4 Split gram 

(Harbaradal) 
UnPolished, 
Dry, 
Stoneless 

1,900 Quintal संिदप ेड गकंपनी, नांदेड 6,474.00 
कैलाश ेड ग कंपनी, नांदडे 6,479.00 
अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  5,500.00 
िहरालाल चु  नीलाल भराडीया 
अॅ  ड कंपनी, नांदडे 

6,483.00 

िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, 
सटाणा 

6,380.00 
 

 Sr.No. Description  Quantity  Unit Bidders Name L1 Rate in Tender Rs. 
 WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL - Jan to March - 2020.  
1 Wheat, 

(Gehu) - 
496  

      3,750  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस,नािशक             2,335.00  
संतोष ेिडंग कंपनी,जळगांव              2,485.00  

पेश ेडस, है ाबाद              4,500.00  
कैलाश ेिडंग कंपनी,नांदडे              2,454.00  
िहरालाल चु  नीलाल भरािडया, 
नांदडे 

             2,445.00  

2 Rice - Old,          
Unpolished, 
SonaMasuri, 
Stoneless 

 2,500.62  Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस,नािशक             3,075.00  
गु  ता एटंर ायजेस,पणु े              3,200.00  
संिदप ेिडंग कंपनी,नांदेड              3,198.00  
कैलाश ेिडंग कंपनी,नांदडे              3,200.00  
रिहम ेडस, सोलापरु              3,260.00  
अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश               3,200.00  
िहरालाल चु  नीलाल भरािडया, 
नांदडे 

             3,211.00  

3 Sugar 
(Sakhar) - 
M-30  

 3,667.50  Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस,नािशक              3,588.00  
मोद स  लायस,              3,465.00  
पेश ेडस,सोलापरु              3,700.00  

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, 
नािशक 

             3,645.00  

गु  ता एटंर ायजेस,पणु े             3,390.00  
4 Split gram 

(Harbaradal) 
UnPolished, 
Dry, 
Stoneless 

      1,900  Quintal संिदप ेिडंगकंपनी,नांदडे              6,433.00  
कैलाश ेिडंग कंपनी,नांदडे              6,429.00  
अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश              5,375.00  
िहरालाल चु  नीलाल 
भरािडया,नांदडे 

             6,425.00  

िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस,              6,380.00   
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१९ मागील खरेदी                  स  याचे ा  त दर                      फरक                  % ने कमी/जा  त 
----                                   ---                                  ----                              ---- 

२० स याची िश लक ि थती- --- 
२१ मागील खरेदी दर  - वरील अनु म नं १७ चे रका यात त यात सादर केले आहेत.  
२२ मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपशील  

२३. संि  टीप–( ताव)- सं  थानच े सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन आिण मंिदर िवभागासाठीसन 
२०१९-२० या वषासाठी गह, तांदळु, साखर व हरभरा दाळ खरेदीकामी ०४ ट यांम ये ऑनलाईन ई-िनिवदा 

ि या राबिव  यात आलेली असनु या ई-िनिवदेम  य े१६ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. याकामी तांि क 
िनिवदमे  य े१४ िनिवदाधारक पा  ठरले आहते. पा  ठरले या िनिवदाधारकांनी िनिवदेसोबत सादर केलेले नमनेु 
कृषी िव ापीठ त   व सादालय आचारी यां या सिमतीन ेिद. २१.०५.२०१९ रोजी िनवडुन अतंीम केले होते. 
यानंतर पा  १४ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा लोकसभे या िनवडणकू ची आचारसिंहता चाल ू

अस याने उघड यात आ या न ह या, िद. २४.०५.२०१९ रोजी लोकसभे या िनवडणकू ची आचारसिंहता 
सपंु ात आ यान े खरेदी सिमतीच े िद. ३०.०५.२०१९ च े सभते सदर क मिशअल िनिवदा उघड  यात आ  या 
आहते. याव न त  सिमतीने नमनेु िनवडले या िनिवदाधारकां या मेािसक दरांचा तुलना मक त ा वरील 
अ.नं. १८ रका यात सादर केलेला आह.े तसचे सदर त यातीलअधोरेिखत केले माण े दर itemwise  यनुतम 
आहते.  

  तरी उपरो  एि ल ते जनु २०१९, जुलै ते स टबर २०१९, ऑकटोबर ते िडसबर २०१९ व जानेवारी ते 
माच २०२० या त यातील itemwise  यनुतम िनिवदाधारक यांचशेी यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन 
िनणय होणकेामी  सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर  

िनणय .२६२ तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील गह, तांदळु व साखर इ यादीच े िन नतम 
िनिवदाधारक आजच े यव थापन सिमतीसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी करणबेाबत 
चचा केली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सादालय, लाडू िनम ती, कॅ टीन आिण मंिदर िवभागासाठी सन २०१९-
२० या वषासाठी गह, तांदळु, साखर व हरबरा डाळ खरेदीकामी िन नतम िनिवदाधारक यांच े खालील माण े
अिंतम िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदेश दे यास मा यता दे यात आली. 

 

Sr.No. Description 
 

Quantity  
Unit Bidders Name 

 Rate in 
Tender Rs. 

Final 
Rate 

    April  to June - 2019.     
1 Wheat, (Gehu) - 

496  
3,750 Quintal 

जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 

2,339.00 2,339.00 

2 Rice - Old,   
Unpolished, Sona 
Masuri, Stoneless 

 
2,500.62  

Quintal 
जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 

3,180.00 
 
3,180.00 

 
3 Sugar (Sakhar) -            

M-30  
3,667.50 Quintal गु  ता एंटर ायजेस, पणु े 3,390.00 3,390.00 

4 Split gram 
(Harbaradal) 
UnPolished, Dry, 
Stoneless 

      
1,900  

Quintal 
अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, 
बाश  

5,350.00 5,350.00 

 

Sr.No. Description 
 

Quantity  
Unit Bidders Name 

Rate in 
Tender Rs. 

 Final 
Rate  

  July to September - 2019. 

1 Wheat, (Gehu) - 496 3,750 Quintal 
जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 

2,334.00 2,334.00 
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2 
Rice - Old,         
Unpolished, Sona 
Masuri, Stoneless 

2,500.62 Quintal गु  ता एंटर ायजेस, पणु े 3,241.00 3,241.00 

3 
Sugar (Sakhar) -            
M-30 

3,667.50 Quintal गु  ता एंटर ायजेस, पणु े 3,400.00 3,400.00 

4 

Split gram 
(Harbaradal) 
UnPolished, Dry, 
Stoneless 

1,900 Quintal 
अिमतकुमार ेिडंग 
कंपनी,बाश  

5,400.00 5,400.00 

 

Sr.No. Description Quantity  Unit Bidders Name 
Rate in 

Tender Rs. 
 Final 
Rate  

  October to December - 2019. 

1 
Wheat, (Gehu) - 
496 

3,750 Quintal 
जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 

2,385.00 2,385.00 

2 
Rice - Old,          
Unpolished, Sona 
Masuri, Stoneless 

2,500.62 Quintal 
जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 

2,985.00 2,985.00 

3 
Sugar (Sakhar) -            
M-30 

3,667.50 Quintal गु  ता एंटर ायजेस, पणु े 3,450.00 3,450.00 

4 Split gram 
(Harbaradal) 
UnPolished, Dry, 
Stoneless 

1,900 Quintal 
अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, 
बाश  

5,500.00 5,500.00 

 

Sr.No. Description  uantity  Unit Bidders Name 
 Rate in 

Tender Rs. 
Final 
Rate 

   January to March - 2020. 

1 Wheat, (Gehu) - 496 3,750 Quintal 
जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 

2,335.00 2,335.00 

2 
Rice - Old,          
Unpolished, Sona 
Masuri, Stoneless 

2,500.62 Quintal 
जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 

3,075.00 3,075.00 

3 
Sugar (Sakhar) - 
M-30 

3,667.50 Quintal गु  ता एंटर ायजेस,पणु े 3,390.00 3,390.00 

4 Split gram 
(Harbaradal) 
UnPolished, Dry, 
Stoneless 

1,900 Quintal अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, 
बाश  

5,375.00 5,375.00 

 (कायवाही- खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०६ सादालय, लाडू िनम ती, कॅ टीन आिण मंिदर िवभागासाठी सन २०१९-२० या वषासाठी मसाले खरेदीकामी 

वािषक ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
ताव सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन आिण मिंदर िवभागासाठीसन २०१९-२० या वषासाठी मसाल े

खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  
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०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल मसाले खरेदी 
०२ मागणी मसाले 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. ११.०२.२०१९ ते िद. ०२.०३.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व ४९ िनिवदाधारकांना 
ई-मेल दारे िकराणामाल व इतर अनशंुिगक सािह यासाठी  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? ४९ ईमेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – ११.०२.२०१९  

टेि नकल बीड – ०७.०३.२०१९ 
कमिशयल बीड – ३०.०५.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या १२ (बारा) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या १२ (बारा) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय.  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका ? ०९ िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम  भरलेली आह ेतर ०३ िनिवदाधारकास 

MSME अतंगत सटु आह.े  
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? --- 
१२ मागील परुवठादार म.े धमपाल स यपाल, िभवंडी,   म.े संतोष  ेड ग कंपनी, जळगाव 

म.े गु ा एंटर ायजेस, पणु,े         म.े जयिहदं िकराणा टोअस, नािसक 
म.े साळंुके ेड ग कंपनी, पणु,े     म.े ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगाव  
म.े  कैलास ेड ग कंपनी, नांदेड,  म.े बालाजी गहृ उ ोग, कळवण 
म.े ी. गणशे ाय ु टस, पणु े

१३ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर खालील त यात नमदु केलेले आहते.  
१४ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव खालील त यात नमदु केले माण े 
१५ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -कर  यात 

आला आह ेका ?  
होय.  

१६ 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 

 

१७ 

यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.नं. मालाचा तपशील कालावधी  दर ती ि वंटल पय े
1 Coriander Seeds (Dhane) - Akhand, Gavran, Stoneless 2018-19       7,800.00  
2 Chillies (Mirchi) Guntur, Akhand,RedDethasah, Dry 2018-19     10,100.00  
3 Turmeric Whole, (HaladAkhand),  Best Quality, Dry 2018-19       8,990.00  
4 Cumin Seed (Jire) - Diamond Cut  Best Quality, Stoneless 2018-19     17,100.00  
5 Mustard (Mohari), Small, Best Quality & Clean 2018-19       4,700.00  
6 Fenugreek (Methi), Small, Best Quality 2018-19       4,575.00  
7 Caraway Seeds (Shahajire)  Best Quality 2018-19     48,000.00  
8 Black Cardomom (Masala Vilayachi)   Best Quality 2018-19     74,000.00  
9 Clove (Lavang)     Best Quality 2018-19     67,000.00  
10 Cinnamom (Dalchini) Best Quality 2018-19     18,900.00  
11 Poppy Seed (Khaskhas) Best Quality 2018-19     47,500.00  
12 Black Pepper/ Pepper Corns (Kalemire) Best Quality 2018-19     51,000.00  
13 Masala Phool (Nakeshwar) Best Quality 2018-19  1,09,500.00  
14 Bay leaf/cassia (Tejpan) Best Quality 2018-19       6,994.00  
15 Black stone flower (Dagadful) Best Quality 2018-19     55,000.00  
16 Star Anaise (Chakriful) Best Quality 2018-19     22,680.00  
17 Nutmeg (Jaiphal) Best Quality 2018-19     52,500.00  
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18 Mace (Jaipatri) Best Quality 2018-19  1,07,200.00  
19 Dry Ginger (Sunth)  - Dry, Best Quality 2018-19     15,000.00  
20 Green Cardamom (HirviVilayachi) - Bold Dry 2018-19  1,07,500.00  

 

१८ 

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 
Sr.No. Description Quantity Unit Bidders Name L1 Rate in Tender Rs. 
1 Coriander Seeds 

(Dhane) - 
Akhand, Gavran, 
Stoneless 

       175  Quintal धमपालस  यपाल िल., िभवंडी 13,965.00 
गु  ताएंटर ायजेस, पणु े 8,484.00 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 8,500.00 
 यकंटेश स  लायस, 7,676.00 

अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश  7,690.00 
2 Chillies (Mirchi)      

Guntur, Akhand, 
Dethasah, Dry 

       165  Quintal धमपालस  यपाल िल., िभवंडी 15,750.00 
गु  ता एटंर ायजेस, पणु े 11,500.00 
साळंुके ेड ग कंपनी, पणु े 9,200.00 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मचट, जळगाव 

10,500.00 

अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश  10,000.00 
3 Turmeric Whole,      

(HaladAkhand),       
Best Quality 

       115  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 9,925.00 
संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 9,911.00 
महावीर ेडिलं  स, 14,000.00 
गु  ता एटंर ायजेस, पणु े 9,999.00 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 9,700.00 
साळंुके ेड ग कंपनी, पणु े 7,974.00 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मचट, जळगाव 

10,200.00 

4 Cumin Seed 
(Jire) - Diamond 
Cut              Best 
Quality 

    68.05  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 18,800.00 
धमपाल स  यपाल िल., िभवंडी 26,460.00 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, 
नािशक 

21,000.00 

महावीर ेडिलं  स, 23,500.00 
गु  ता एंटर ायजेस, पणु े 18,100.00 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 18,500.00 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मचट, जळगाव 

18,500.00 

5 Mustard 
(Mohari), Small, 
Best Quality 

    50.05  Quintal संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 5,500.00 
महावीर ेडिलं  स, 5,700.00 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 6,000.00 
 यकंटेश स  लायस, 5,656.00 

अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश  5,670.00 
6 Fenugreek 

(Methi), Small, 
Best Quality 

            5  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 5,000.00 
संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 4,800.00 
धमपाल स  यपाल िल., िभवंडी 8,400.00 
महावीर ेडिलं  स, 6,100.00 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मचट, जळगाव 

6,000.00 

7 Caraway Seeds       1.00  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 56,000.00 
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(Shahajire)  Best 
Quality 

धमपाल स  यपाल िल., िभवंडी 61,425.00 
महावीर ेडिलं  स, 65,000.00 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 54,000.00 
8 Black 

Cardomom 
(Masala 
Vilayachi)   Best 
Quality 

      1.00  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 59,600.00 
धमपाल स  यपाल िल., िभवंडी 89,250.00 
महावीर ेडिलं  स, 75,000.00 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 68,000.00 
 यकंटेश स  लायस, 71,020.00 

9 Clove (Lavang)     
Best Quality 

      1.00  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 66,600.00 
धमपाल स  यपाल िल., िभवंडी 81,900.00 
महावीर ेडिलं  स, 85,000.00 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 63,000.00 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मचट, जळगाव 

70,000.00 

10 Cinnamom 
(Dalchini) Best 
Quality 

      2.00  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 22,000.00 
संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 26,500.00 
धमपाल स  यपाल िल., िभवंडी 27,300.00 
महावीर ेडिलं  स, 28,000.00 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 23,000.00 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मचट, जळगाव 

22,000.00 

 यकंटेश स  लायस, 24,000.00 
11 Poppy Seed 

(Khaskhas) Best 
Quality 

      1.00  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 60,900.00 
महावीर ेडिलं  स, 77,000.00 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 54,000.00 
12 Black Pepper/ 

Pepper Corns 
(Kalemire)          
Best Quality 

      1.00  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 46,000.00 
धमपाल स  यपाल िल., िभवंडी 57,225.00 

 यकंटेश स  लायस, 48,320.00 

13 Masala Phool 
(Nakeshwar)     
Best Quality 

      1.00  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 1,61,800.00 
महावीर ेडिलं  स, 1,45,000.00 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 1,20,000.00 
14 Bay leaf/cassia 

(Tejpan) 
Best Quality 

      2.00  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 6,500.00 
धमपाल स  यपाल िल., िभवंडी 23,100.00 
महावीर ेडिलं  स, 7,500.00 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 8,000.00 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मचट, जळगाव 

7,000.00 

 यकंटेश स  लायस, 6,660.00 
15 Black stone 

flower 
(Dagadful) Best 
Quality 

      1.00  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 49,500.00 
महावीर ेडिलं  स, 67,000.00 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 45,000.00 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मचट, जळगाव 

55,000.00 

 यकंटेश स  लायस, 48,875.00 
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16 Star Anaise 
(Chakriful)           
Best Quality 

            2  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 30,800.00 
संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 46,000.00 
धमपाल स  यपाल िल., िभवंडी 46,515.00 
महावीर ेडिलं  स, 44,000.00 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 40,000.00 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मचट, जळगाव 

35,000.00 

17 Nutmeg (Jaiphal) 
Best Quality 

      0.50  Quintal धमपालस  यपाल िल., िभवंडी 84,000.00 
महावीर ेडिलं  स, 85,000.00 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 65,000.00 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मचट, जळगाव 

70,000.00 

 यकंटेश स  लायस, 1,98,000.00 
18 Mace (Jaipatri) 

Best Quality 
      1.00  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 1,91,600.00 

धमपाल स  यपाल िल., िभवंडी 1,99,500.00 
महावीर ेडिलं  स, 1,55,000.00 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 1,75,000.00 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मचट, जळगाव 

1,75,000.00 

 यकंटेश स  लायस, 1,98,000.00 
19 Dry Ginger 

(Sunth)  - Dry 
Best Quality 

      3.00  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 31,200.00 
धमपाल स  यपाल िल., िभवंडी 33,600.00 
महावीर ेडिलं  स, 31,000.00 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मचट, जळगाव 

30,000.00 

20 Green Cardamom 
(HirviVilayachi) 
- Bold  

    40.90  Quintal संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 1,84,500.00 

धमपाल स  यपाल िल., िभवंडी 1,99,500.00 

महावीर ेडिलं  स, 2,25,000.00 

ब ीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मचट, जळगाव 

1,75,000.00 

 यकंटेश स  लायस, 1,81,518.00 
अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश  1,82,000.00 

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

----                                   ---                                  ----                              ---- 
२० स याची िश लक ि थती- --- 
२१ मागील खरेदी दर  - वरील अनु म नं १७ चे रका यात त यात सादर केले आहेत.  
२२ मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपशील  

 
२३. संि  टीप – ( ताव)-  सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन आिण मंिदर 

िवभागासाठीसन २०१९-२० या वषासाठी मसाले खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आलेली 
असनु या ई-िनिवदेम  य े१२ िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. याकामी तांि क िनिवदमे  य े१२ िनिवदाधारक 
पा  ठरले आहते. पा  ठरले या िनिवदाधारकांनी िनिवदसेोबत सादर केलेले नमनु े कृषी िव ापीठ त   व 

सादालय आचारी यां या सिमतीन े िद. २१.०५.२०१९ रोजी िनवडुन अतंीम केल े होते. यानंतर पा  १२ 
िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा लोकसभे या िनवडणकू ची आचारसंिहता चाल ू अस यान े उघड यात 
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आ या न ह या, िद. २४.०५.२०१९ रोजी लोकसभे या िनवडणकू ची आचारसंिहता सपंु ात आ याने खरेदी 
सिमतीच ेिद. ३०.०५.२०१९ च ेसभेत सदर क मिशअल िनिवदा उघड  यात आ  या आहते. याव न त  सिमतीन े
नमनेु िनवडले या िनिवदाधारकां या वािषक दरांचा तुलना मक त ा वरील अ.न.ं १८ रका यात सादर केलेला 
आह.े तसेच सदर त यातीलअधोरेिखत केले माण ेदर itemwise  यनुतम आहते.  

  तरी उपरो  वािषक दरांच े त यातील itemwise  यनुतम िनिवदाधारक यांचेशी यनुतम दरांबाबत 
चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी  सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभते सादर. 

िनणय .२६३ तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील काही िन नतम िनिवदाधारक आजचे यव थापन 
सिमतीसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी 
करणसे असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सादालय, लाडू िनम ती, कॅ टीन आिण मंिदर िवभागासाठी सन २०१९-
२० या वषासाठी मसाले खरेदीकामी िन नतम िनिवदाधारक यांच ेखालील माण ेिन नतम अंितम दर ि वकारणते 
येऊन यांना परुवठा आदशे दे यास मा यता दे यात आली. तसेच या िनिवदाधारकांच ेदर समान आहते यांना 
िवभागुन परुवठा आदेश दे यात यावा, असे ठरले. 

Sr. 
No. 

Description Quantity Unit Bidders Name 
Rate in 
Tender Rs. 

 Final Rate  

1 
Coriander Seeds 
(Dhane) - Akhand, 
Gavran, Stoneless 

175 Quintal  यकंटेश स  लायस, जालना 7,676.00 7,676.00 

2 
Chillies (Mirchi)      
Guntur, Akhand, 
Dethasah, Dry 

165 Quintal साळंुके ेड ग कंपनी, पणु े 9,200.00 9,200.00 

3 
Turmeric Whole,      
(Halad Akhand),       
Best Quality 

115 Quintal साळंुके ेड ग कंपनी, पणु े 7,974.00 7,974.00 

4 
Cumin Seed (Jire) - 
Diamond Cut              
Best Quality 

68.05 Quintal गु  ता एंटर ायजेस, पणु े 18,100.00 18,100.00 

5 
Mustard (Mohari), 
Small, Best Quality 

50.05 Quintal संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 5,500.00 5,500.00 

6 
Fenugreek (Methi), 
Small, Best Quality 

5 Quintal संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 4,800.00 4,800.00 

7 
Caraway Seeds 
(Shahajire)  Best 
Quality 

1.00 Quintal ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 54,000.00 54,000.00 

8 Black Cardomom 
(Masala Vilayachi)   
Best Quality 

1.00 Quintal 
ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 68,000.00 68,000.00 

9 
Clove (Lavang)     
Best Quality 

1.00 Quintal ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 63,000.00 63,000.00 

10 
Cinnamom (Dalchini) 
Best Quality 

2.00 Quintal 

जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 

22,000.00 22,000.00 

ब ीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मचट, जळगाव 

22,000.00 22,000.00 
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11 
Poppy Seed 
(Khaskhas)             
Best Quality 

1.00 Quintal ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 54,000.00 54,000.00 

12 
Black Pepper/ Pepper 
Corns  (Kalemire)          
Best Quality 

1.00 Quintal 
जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 

46,000.00 46,000.00 

13 
Masala Phool 
(Nakeshwar)     Best 
Quality 

1.00 Quintal ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 1,20,000.00 1,20,000.00 

14 
Bay leaf/cassia 
(Tejpan)                
Best Quality 

2.00 Quintal 
जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 

6,500.00 6,500.00 

15 
Black stone flower 
(Dagadful)                 
Best Quality 

1.00 Quintal ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 45,000.00 45,000.00 

16 
Star Anaise 
(Chakriful)           
Best Quality 

2 Quintal 
जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 

30,800.00 30,800.00 

17 
Nutmeg (Jaiphal) 
Best  Quality 

0.50 Quintal ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 65,000.00 65,000.00 

18 
Mace (Jaipatri)         
Best  Quality 

1.00 Quintal महावीर ेडिलं  स, पणु े 1,55,000.00 1,55,000.00 

19 
Dry Ginger (Sunth)  - 
Dry,    Best  Quality 

3.00 Quintal 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मचट, जळगाव 

30,000.00 30,000.00 

20 
Green Cardamom 
(Hirvi Vilayachi) - 
Bold 

40.90 Quintal 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मचट, जळगाव 

1,75,000.00 1,75,000.00 

 (कायवाही- खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०७ सादालय, लाडू िनम ती, कॅ टीन आिण मंिदर िवभागासाठी सन २०१९-२० या वषासाठी िकराणामाल, धा य, 

कडधा य, डाळी, ाय ु टस,् वन पती तुप व इतर व त ु खरेदीकामी वािषक ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत 
िनणय होणेबाबत. 

ताव  सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन आिण मंिदर िवभागासाठीसन २०१९-२० या वषाकरीता 
सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन आिण मिंदर िवभागासाठीिकराणा माल, धा य, कडधा य, डाळी, ाय ु टस, 

वन पती तपु व इतर व तु खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  
 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल िकराणा माल, धा य, कडधा य, डाळी, ाय ु टस, वन पती तुप व इतर व त ु
खरेदी 

०२ मागणी िकराणा माल, धा य, कडधा य, डाळी, ाय ु टस, वन पती तुप व इतर व तु  
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. ११.०२.२०१९ ते िद. ०२.०३.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व ४९ िनिवदाधारकांना 
ई-मेल दारे िकराणामाल व इतर अनशंुिगक सािह यासाठी  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? ४९ ईमेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – ११.०२.२०१९  
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टेि नकल बीड – ०७.०३.२०१९ 
कमिशयल बीड – ३०.०५.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या १९ (एकोणावीस) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या १८ (अठरा) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय.  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका ? १७ िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम  भरलेली आह ेतर ०२ िनिवदाधारकास 

MSME अतंगत सटु आह.े  
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? --- 
१२ मागील परुवठादार म.े सतंोष  ेड ग कंपनी, जळगाव,              म.े गु ा एंटर ायजेस, पणेु 

म.े जयिहदं िकराणा टोअस, नािसक,          म.े साळंुके ेड ग कंपनी, पणु े
म.े ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगाव,  म.े  कैलास ेड ग कंपनी, नांदेड 
म.े रामनाथ जग नाथ & कंपनी, नािसक,       म.े  संिदप ेड ग कंपनी, नांदडे 
म.े व लभ ेड ग कंपनी, जळगाव,              म.े महावी ेड ग कंपनी, पणु े
म.े पल िसडंीकेट, मुंबई,                           म.े गंगवाल & स स, िशड  

         स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर खालील त यात नमदु केलेले आहते.  
१४ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव खालील त यात नमदु केले माण े 
१५ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -कर  यात 

आला आह ेका ?  
होय.  

१६ 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 

 

१७ 

यापवु  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.नं. मालाचा तपशील कालावधी  दर ती ि वंटल पय े
1 Harbara - Gavran (Whole) Stoneless 2018-19 4058 
2 Pigeon Pea (Tur dal)  UnPolished, Dry 2018-19 6000 
3 Split green gram (Moong dal) - Unpolished, Dry &Clen 2018-19 6551 
4 Split math beans (Mathdal) -Stoneless Unpolished, Best Quality 2018-19 5525 
5 Lentil whole (MasurAkkha)-Stoneless Unpolished 2018-19 4300 
6 Vatana (Peas) - Green, Small,Sliper, Stoneless 2018-19 4690 
7 Green gram whole (Moong) - Gavran,      UnPolished, Stoneless 2018-19 5930 
8 Udiddal, Unpolished,  Best Quality  2018-19 5400 
9 Chavali,  Best Quality, Stoneless 2018-19 5451 
10 Moth beans (Math) Gavran,  UnPolished, Stoneless 2018-19 4375 
11 Kabuli Chana, Best Quality, Stoneless 2018-19 7950 
12 Jaggery (Gul) KolhapuriTambada 2018-19 3101 
13 Semolina, Medium (Rawa) Madhyam 2018-19 2201 
14 Refined Wheat flour (Maida) Best Quality, Clean 2018-19 2101 
15 Ground Nut, Bold, Dry (Shengdana)- Stoneless 2018-19 7160 
16 Dry Coconut wati (Khobarevati) Rajapuri, Kalipath, Dry 2018-19 16450 
17 Sago (Sabudana) - Double Hatti 2018-19 5000 
18 Kodri (Bhagar)    Best Quality 2018-19 6171 
19 Papad - Udid 2018-19 17000 
20 Mango Steen/ Mango Powder (Amsul) Olsar, Beast Quality 2018-19 5950 
21 Tamarind (Chinch) - Fodleli& Clean (िबगरिचचंोकेची) 2018-19 11450 
22 Brown rice poha (BhajkePohe)           Best Quality 2018-19 4551 
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23 Rice pressed (KacchePohe)        Best Quality 2018-19 3390 
24 Roasted bengal gram (Dalya)           Best Quality 2018-19 6400 
25 Aniseed     (Badishop)   Green Small 2018-19 13500 
26 White Sesame (SafedTil)    Best Quality 2018-19 10500 
27 Asafoetida    (HingKhada) Agmark, Nagchhap 2018-19 29500 
28 Asafoetida Powder (Hing Powder) Agmark, Nagchhap 2018-19 26600 
29 Melon Seeds/ Magaz Seeds (Magaj Bee)    Best Quality 2018-19 15500 
30 Salt Free Flow (Mith Free Flow) - Iodised                   2018-19 465 
31 Lemon Food Colour (JilebiColour) I.S.I.,Morson 2018-19 16200 
32 Raisins/ Currant (Kismis)  Small 2018-19 15488 
33 Cashew Nut (KajuPakali) 2 piece,   Best Quality 2018-19 72500 
34 VanaspatiTup  (15 Kg.Tin) FSSAI., Gemini 2018-19 8775 
35 Jute Twine (Sutali)- Barik Three Ply 2018-19 7000 

 

 

१८ 

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

Sr.No Description  Quantity  Unit Bidders Name 
L1 Rate in 
Tender Rs. 

  CEREALES, PULSES, GROCERY MATERIAL   
1 Harbara - Gavran 

(Whole) Stoneless 
        900  Quintal रामनाथ जग नाथ & कंपनी, नािशक 5,397 

महावीर ेडिलं स, पणु े 5,500 
संदीप ेिडंग कंपनी,नांदेड 5,502 
कैलास ेिडंग कंपनी, नांदडे 5,499 
िहरालाल चु नीलाल भराडीया अॅ ड कंपनी, नांदडे 5,507 

2 Pigeon Pea (Tur 
dal)  UnPolished, 
Dry 

    
1,250.75  

Quintal संदीप ेिडंग कंपनी,नांदडे 8,099 
साळंुके ेड ग कंपनी, पणु े 11,200 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगांव 8,250 
िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, सटाणा 8,750 

3 Split green gram 
(Moong dal) -         
Unpolished, Dry 
&Clen 

        900  Quintal संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 7,411 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 7,351 
महावीर ेडिलं स, पणु े 8,200 
साळंुके ेड ग कंपनी, पणु े 7,945 
अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  7,367 

4 Split math beans 
(Mathdal) -
Stoneless 
Unpolished, Best 
Quality 

          50  Quintal संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 7,110 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 7,100 
महावीर ेडिलं स, पणु े 7,600 
गु  ता एंटर ायजेस, पणु े 6,666 
िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, सटाणा 8,360 

5 Lentil whole 
(MasurAkkha)-
Stoneless 
Unpolished 

        550  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 4,820 
पल िसिडंकेट, मुंबई 4,680 

संदीप ेिडंग कंपनी,नांदेड 5,694 
कैलास ेिडंग कंपनी, नांदडे 5,708 
िहरालाल चु  नीलाल भराडीया अॅ  ड कंपनी, नांदडे 5,703 

6 Vatana (Peas) - 
Green, 
Small,Sliper, 

        200  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 7,490 
गु  ता एंटर ायजेस, पणु े 7,474 
संदीप ेिडंग कंपनी,नांदेड 7,891 
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Stoneless िहरालाल चु  नीलाल भराडीया अॅ  ड कंपनी, नांदडे 7,901 
िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, सटाणा 8,430 

7 Green gram whole 
(Moong) - Gavran,      
UnPolished, 
Stoneless 

        900  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 6,845 
संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 6,111 

पल िसिडंकेट, मुंबई 6,530 
साळंुके ेड ग कंपनी, पणु े 7,474 
िहरालाल चु  नीलाल भराडीया अॅ  ड कंपनी, नांदडे 6,997 

8 Udiddal, 
Unpolished,  Best 
Quality  

            1  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 6,600 
संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 6,500 

पल िसिडंकेट, मुंबई 6,200 
द  ता य पांडुरंग ड ब,े कजत 6,500 

9 Chavali,  Best 
Quality, Stoneless 

        150  Quintal संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 5,311 
पल िसिडंकेट, मुंबई 4,420 

महावीर ेडिलं स, पणु े 4,500 
संदीप ेिडंग कंपनी,नांदेड 5,225 
िहरालाल चु  नीलाल भराडीया अॅ  ड कंपनी, नांदडे 5,231 

10 Moth beans (Math) 
Gavran,  
UnPolished, 
Stoneless 

        900  Quintal रामनाथजग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 5,860 
संदीप ेिडंगकंपनी,नांदडे 5,754 
कैलास ेिडंगकंपनी, नांदडे 5,759 
िहरालाल चु  नीलाल भराडीया अॅ  ड कंपनी, नांदडे 5,761 

11 Kabuli Chana, 
Best Quality, 
Stoneless 

        400  Quintal संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 7,011 
संदीप ेिडंग कंपनी,नांदेड 7,805 
कैलास ेिडंग कंपनी, नांदडे 7,800 
द  ता य पांडुरंग ड ब,े कजत 6,500 
िहरालाल चु  नीलाल भराडीया अॅ  ड कंपनी, नांदडे 7,811 

12 Jaggery (Gul) 
KolhapuriTambada 

   400.20  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 3,340 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 3,540 
महावीर ेडिलं स, पणु े 3,600 
िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, सटाणा 3,750 

13 Semolina, Medium 
(Rawa) Madhyam 

        770  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 2,578 
पल िसिडंकेट, मुंबई 2,690 

ब ीनारायण रतनलाला चांडक, जळगांव 2,900 
िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, सटाणा 3,890 

14 Refined Wheat 
flour (Maida) Best 
Quality, Clean 

        340  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 2,535 
संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 2,550 

पल िसिडंकेट, मुंबई 2,690 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 2,550 
महावीर ेडिलं स, पणु े 3,050 
गु  ता एटंर ायजेस, पणु े 2,644 
द  ता य पांडुरंग ड ब,े कजत 2,450 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक िकराणा मचट, 
जळगाव 

2,900 

अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  2,800 
िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, सटाणा 3,775 

15 Ground Nut, Bold,    476.25  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 8,700 
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Dry (Shengdana)- 
Stoneless 

संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 8,271 
महावीर ेडिलं स, पणु े 10,100 
साळंुके ेड ग कंपनी, पणु े 9,850 
िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, सटाणा 9,400 

16 Dry Coconut wati 
(Khobarevati) 
Rajapuri, Kalipath, 
Dry 

        200  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 18,500 
गु  ता एटंर ायजेस, पणु े 24,240 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 19,000 

द  ता य पांडुरंग ड ब,े कजत 19,100 

िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, सटाणा 23,400 
17 Sago (Sabudana) - 

Double Hatti 
   250.80  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 5,335 

संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 5,510 

पल िसिडंकेट, मुंबई 5,460 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 5,200 

महावीर ेडिलं स, पणु े 5,700 

गु  ता एटंर ायजेस, पणु े 5,555 

द  ता य पांडुरंग ड ब,े कजत 5,492 

ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगांव 5,300 

अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  5,448 

िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, सटाणा 6,240 

18 Kodri (Bhagar)    
Best Quality 

            4  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 8,100 
संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 6,510 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 7,500 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक िकराणा मचट, 
जळगाव 

8,000 

19 Papad - Udid         100  Quintal संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 16,900 
पल िसिडंकेट, मुंबई 15,200 

द  ता य पांडुरंग ड ब,े कजत 13,340 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक िकराणा मचट, 
जळगाव 

17,500 

िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, सटाणा 19,400 
20 Mango Steen/ 

Mango Powder 
(Amsul) Olsar, 
Beast Quality 

          23  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 5,600 
महावीर ेडिलं स, पणु े 5,800 

िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, सटाणा 6,240 

21 Tamarind (Chinch) 
- Fodleli& Clean 
(िबगरिचचंोकेची) 

          20  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 9,300 
पल िसिडंकेट, मुंबई 12,600 
ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 9,900 

साळंुके ेड ग कंपनी, पणु े 9,200 
22 Brown rice poha 

(BhajkePohe)           
Best Quality 

          40  Quintal रामनाथजग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 6,000 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक िकराणा मचट, 
जळगाव 

7,000 

23 Rice pressed           15  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 3,725 
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(KacchePohe)        
Best Quality 

पल िसिडंकेट, मुंबई 3,900 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 3,650 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक िकराणा मचट, 
जळगाव 

4,800 

24 Roasted bengal 
gram (Dalya)           
Best Quality 

            5  Quintal पलिसिडंकेट, मुंबई 7,350 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 7,550 
िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, सटाणा 8,750 

25 Aniseed     
(Badishop)   Green 
Small 

            4  Quintal महावीर ेडिलं स, पणु े 17,500 
ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 11,500 

ब ीनारायण रतनलाल चांडक िकराणा मचट, 
जळगाव 

14,000 

26 White Sesame 
(SafedTil)    Best 
Quality 

            1  Quintal संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 15,010 
पल िसिडंकेट, मुंबई 12,600 
ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 16,000 

27 Asafoetida    
(HingKhada) 
Agmark, 
Nagchhap 

            1  Quintal 

जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 29,600 

28 Asafoetida Powder 
(Hing Powder) 
Agmark, 
Nagchhap 

            6  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 27,300 

अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  28,750 

29 Melon Seeds/ 
Magaz Seeds 
(Magaj Bee)    
Best Quality 

            3  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 17,600 
महावीर ेडिलं स, पणु े 19,500 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 16,500 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक िकराणा मचट, 
जळगाव 

18,500 

िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, सटाणा 17,775 
30 Salt Free Flow 

(Mith Free Flow) - 
Iodised                   

   900.20  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 488 
पल िसिडंकेट, मुंबई 460 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 470 
महावीर ेडिलं स, पणु े 700 
गु  ता एटंर ायजेस, पणु े 461 
द  ता य पांडुरंग ड ब,े कजत 550 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक िकराणा मचट, 
जळगाव 

600 

31 Lemon Food 
Colour  
(Jilebi Colour) 
I.S.I.,Morson 

       3.30  Quintal 

जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 17,200 

32 Raisins/ Currant 
(Kismis)  Small 

        153  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 21,000 
ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 19,400 

साळंुके ेिडंग कंपनी,पणु े 17,700 
गंगवाल अॅ  ड स  स, िशड  23,400 
िशवम स  लायस,  24,700 
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33 Cashew Nut 
(KajuPakali) 2 
piece,   Best 
Quality 

        211  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 82,000 
संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 73,100 

पल िसिडकेट, मुंबई 77,175 
महावीर ेडिलं स, पणु े 98,000 
गु  ता एटंर ायजेस, पणु े 79,900 

ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 70,000 
द  ता य पांडुरंग ड ब,ेकजत 73,100 
ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगांव 80,000 
िशवम स  लायस, सटाणा 97,500 

34 VanaspatiTup 
 (15 Kg.Tin) 
FSSAI., Gemini 

        550  Quintal जयिहदंिकराणा  टोअस, नािशक 8,366 
संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 8,471 

पल िसिडंकेट, मुंबई 8,925 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 8,500 
महावीर ेडिलं स, पणु े 9,200 
द  ता य पांडुरंग ड ब,े कजत 8,480 
अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  8,750 

35 Jute Twine 
(Sutali)- Barik 
Three Ply 

       2.00  Quintal 
िशवमस लायस, सटाणा 8,400 

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

----                                   ---                                  ----                              ---- 
२० स याची िश लक ि थती- --- 
२१ मागील खरेदी दर  - वरील अनु म नं १७ चे रका यात त यात सादर केले आहेत.  
२२ मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपशील  

 
२३. संि  टीप – ( ताव) -  सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन आिण मंिदर 

िवभागासाठीसन २०१९-२० या वषासाठी िकराणा माल, धा य, कडधा य, डाळी, ाय ु टस, वन पती तुप व 
इतर व त ु खरेदीकामीऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आलेली असनु या ई-िनिवदमे  य े १९ 
िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. याकामी तांि क िनिवदमे  य े १८ िनिवदाधारक पा  ठरले आहेत. पा  
ठरले या िनिवदाधारकांनी िनिवदसेोबत सादर केलेले नमनेु कृषी िव ापीठ त  व सादालय आचारी यां या 
सिमतीन ेिद. २१.०५.२०१९ रोजी िनवडुन अतंीम केले होते. भाजके पोहसेाठी ०३ नमनेु आले होते यापैक  ०१ 
नमनुा रजे ट केलेला आह.े खडा िहगंसाठी ०३ नमनेु आले होते यापैक  ०२ नमनेु रजे ट झाललेे आहते. 
यानंतर िजलेबी रंगासाठी ०२ नमनुे आले होते मा  यातील ०१ नमनुा िनिवदते मागणी के या माण ेनस यान े
रजे ट झाला आह.े तथापी या सव items साठी ०३ दर आललेे आहते. तसेच सतुळीसाठी ०२ नमनेु व ०२ दर 
ा  होते यापैक  ०१ नमनुा रजे ट झाला आह.े  तसचे पा  १८ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा 

लोकसभे या िनवडणकू ची आचारसिंहता चाल ूअस याने उघड यात आ या न ह या, िद. २४.०५.२०१९ रोजी 
लोकसभे या िनवडणकू ची आचारसंिहता संपु ात आ याने खरेदी सिमतीच े िद. ३०.०५.२०१९ च ेसभेत सदर 
क मिशअल िनिवदा उघड  यात आ  या आहते. याव न त  सिमतीन े नमनेु िनवडले या िनिवदाधारकां या 
वािषक दरांचा तलुना मक त ा वरील अ.नं. १८ रका यात सादर केलेला आह.े तसेच सदर 
त यातीलअधोरेिखत केले माण ेदर itemwise  यनुतम आहते.  

 तरी  वरील व तुि थती िवचारात घेता उपरो  वािषक दरांचे त यातील item wise  यनुतम िनिवदाधारक 
यांचेशी यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत 
सादर. 

िनणय .२६४ तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील काही िन नतम िनिवदाधारक आजचे यव थापन 
सिमतीसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता रामनाथ 
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जग नाथ ॲ ड कंपनी,नािशक यांनी हरबरा व मगुडाळ यांचे अनु मे दर .५,३००/- व .७३१०/- मा  अिंतम 
दर दऊे केले, तर ी गणेश ायफुट, पणु ेयांनी काजपुाकळी करीता ६९,८००/- मा  अिंतम दर दऊे केले, व इतर 
िन नतम िनिवदाधारकांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सादालय, लाडू िनम ती, कॅ टीन आिण मंिदर िवभागासाठी सन २०१९-
२० या वषासाठी िकराणामाल, धा य, कडधा य, डाळी, ाय ु टस,् वन पती तुप व इतर व त ु खरेदीकामी 
िन नतम िनिवदाधारक यांच ेखालील माण ेिन नतम अिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यास 
मा यता दे यात आली. 

Sr.
No 

Description Quantity Unit Bidders Name 
Rate in 

Tender Rs. 
Final Rate 

1 
Harbara - Gavran 
(Whole) Stoneless 

900 Quintal 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, 
नािशक 

5,397 5,300.00 

2 
Pigeon Pea (Tur dal)  
UnPolished, Dry 

1,250.75 Quintal संदीप ेिडंग कंपनी, नांदडे 8,099 8,099.00 

3 

Split green gram 
(Moong dal) -         
Unpolished, Dry & 
Clen 

900 Quintal 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, 
नािशक 

7,351 7,310.00 

4 

Split math beans 
(Mathdal) -Stoneless 
Unpolished, Best 
Quality 

50 Quintal गु  ता एंटर ायजेस, पणु े 6,666 6,666.00 

5 
Lentil whole (Masur 
Akkha)-Stoneless 
Unpolished 

550 Quintal पल िसिडंकेट, मुंबई 4,680 4,680.00 

6 
Vatana (Peas) - 
Green, Small, Sliper, 
Stoneless 

200 Quintal गु  ता एंटर ायजेस, पणु े 7,474 7,474.00 

7 

Green gram whole 
(Moong)- Gavran,      
UnPolished, 
Stoneless 

900 Quintal संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 6,111 6,111.00 

8 
Udiddal, Unpolished,  
Best Quality 

1 Quintal पल िसिडंकेट, मुंबई 6,200 6,200.00 

9 
Chavali,  Best 
Quality, Stoneless 

150 Quintal पल िसिडंकेट, मुंबई 4,420 4,420.00 

10 
Moth beans (Math) 
Gavran,  UnPolished, 
Stoneless 

900 Quintal संदीप ेिडंग कंपनी,नांदडे 5,754 5,754.00 

11 
Kabuli Chana, Best 
Quality, Stoneless 

400 Quintal द  ता य पांडुरंग ड ब,े कजत 6,500 6,500.00 

12 
Jaggery (Gul) 
Kolhapuri Tambada 

400.20 Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 3,340 3,340.00 

13 
Semolina, Medium 
(Rawa) Madhyam 

770 Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 2,578 2,578.00 

14 
Refined Wheat flour 
(Maida) Best 

340 Quintal द  ता य पांडुरंग ड ब,े कजत 2,450 2,450.00 
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Quality, Clean 

15 
Ground Nut, Bold, 
Dry (Shengdana)- 
Stoneless 

476.25 Quintal संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 8,271 8,271.00 

16 

Dry Coconut wati 
(Khobarevati) 
Rajapuri, Kalipath, 
Dry 

200 Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 18,500 18,500.00 

17 
Sago (Sabudana) - 
Double Hatti 

250.80 Quintal 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, 
नािशक 

5,200 5,200.00 

18 
Kodri (Bhagar)    
Best Quality 

4 Quintal संतोष ेड ग कंपनी, जळगाव 6,510 6,510.00 

19 Papad - Udid 100 Quintal द  ता य पांडुरंग ड ब,े कजत 13,340 13,340.00 

20 

Mango Steen/ 
Mango Powder 
(Amsul) Olsar, Beast 
Quality 

23 Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 5,600 5,600.00 

21 
Tamarind (Chinch) - 
Fodleli & Clean 
(िबगर िचचंोकेची) 

20 Quintal साळंुके ेड ग कंपनी, पणु े 9,200 9,200.00 

22 
Brown rice poha 
(Bhajke Pohe)           
Best Quality 

40 Quintal 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, 
नािशक 

6,000 6,000.00 

23 
Rice pressed 
(Kacche Pohe)        
Best Quality 

15 Quintal 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, 
नािशक 

3,650 3,650.00 

24 
Roasted bengal gram 
(Dalya)           Best 
Quality 

5 Quintal पल िसिडंकेट, मुंबई 7,350 7,350.00 

25 
Aniseed (Badishop)   
Green Small 

4 Quintal ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 11,500 11,500 

26 
White Sesame (Safed 
Til)    Best Quality 

1 Quintal पल िसिडंकेट, मुंबई 12,600 12,600 

27 
Asafoetida    (Hing 
Khada) Agmark, 
Nagchhap 

1 Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 29,600 29,600 

28 
Asafoetida Powder 
(Hing Powder) 
Agmark, Nagchhap 

6 Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 27,300 
 

27,300 
 

29 
Melon Seeds/ Magaz 
Seeds (Magaj Bee)    
Best Quality 

3 Quintal ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 16,500 16,500 

30 
Salt Free Flow (Mith 
Free Flow) - Iodised 

900.20 Quintal पल िसिडंकेट, मुंबई 460 460 
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31 
Lemon Food Colour 
(JilebiColour) 
I.S.I.,Morson 

3.30 Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 17,200 17,200 

32 
Raisins/ Currant 
(Kismis)  Small 

153 Quintal साळंुके ेिडंग कंपनी,पणु े 17,700 17,700 

33 
Cashew Nut (Kaju 
Pakali) 2 piece,   
Best Quality 

211 Quintal ी गणशे ाय ु ट्स, पणु े 70,000 69,800 

34 
Vanaspati Tup       
 (15 Kg.Tin) FSSAI., 
Gemini 

550 Quintal जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 8,366 8,366 

35 
Jute Twine (Sutali)- 
Barik Three Ply 

2.00 Quintal 
िशवम िम  स अॅ  ड स  लायस, 
सटाणा 

8,400 8,400 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०८ कॅ टीन िवभागासाठी सन २०१९-२० या वषासाठी पॅके ड ि क ग वॉटर बॉटल खरेदीकामी वािषक ई-िनिवदा 

ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
ताव सं  थानचे कॅ टीन िवभागासाठी पकेॅ ड ि ंक ग वॉटर खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली 

होती.  
 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल पॅके ड ि ंक ग वॉटर बॉटल खरेदी 
०२ मागणी पॅके ड ि ंक ग वॉटर बॉटल  
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. ११.०२.२०१९ ते िद. ०२.०३.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

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

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? ०४ ईमेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – ११.०२.२०१९  

टेि नकल बीड – ०७.०३.२०१९ 
कमिशयल बीड – ३०.०५.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०६ (सहा) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०६ (सहा) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय.  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
०६ िह िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम  भरललेी आह.े  

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

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 
Sl. 
No 

Description 
of Work / 
Item(s) 

Quantity 
In Nos. 

SAI 
AGRO 
INDUS
TRY 

VEER 
SAI 
AGRO 
INDUSTR
IES 

Shri 
Swami 
Samarth 
Distribute
rs 

20th 
March 
Ventures 
Pvt.Ltd. 

Mundad
a Foods 

1 1 Litre 
Bottle      
(I.S.I.)  

2190000 5.33 5.49 5.33 6.33 5.55 
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2 500 Ml. 
Bottle       
(I.S.I.)  

223800 4.00 3.99 4.00 5.25 4.72 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
SR.No Description of  Item(s) Rate per 

Bottle for the year 2018-19 
1 पॅके ड ि ंक ग वॉटर बॉटल १००० िमली 5.10 

2 पॅके ड ि ंक ग वॉटर बॉटल५०० िमली 3.85 
 

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.े वामी समथ िड ी यटुस व म.े साई अ ॅ ो इडं ीज  
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  

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  थानचे कॅ टीनिवभागासाठी पकेॅ ड ि ंिकंग वॉटर  खरेदीकामी सदर 
ई-िनिवदा या राबिव यात आलेली असनु या ई-िनिवदमे  य े ०६ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता तथापी 
याकामी तांि क िनिवदमे  य े ०१ िनिवदाधारक अपा  ठरले आहते.  पा  ०५ िनिवदाधारकां  या क मिशअल 
िनिवदा लोकसभे या िनवडणकू ची आचारसंिहता चालू अस याने उघड यात आ या न ह या, िद. 
२४.०५.२०१९ रोजी लोकसभे या िनवडणकू ची आचारसंिहता संपु ात आ यान े खरेदी सिमतीच े िद. 
३०.०५.२०१९ चे सभेत सदर क मिशअल िनिवदा उघड  यात आ  या आहते. याम  य े  म.े वामी समथ 
िड ी यटुस, म.े साई अ ॅ ो इडं ीज, म.े वीर साई अ ॅ ोइडं ीज ह ेतीनिनिवदाधारक यांचे यनुतम दर वर  सादर 
केले या त याम य ेअधोरेिखत केले माणiेtemwise  यनुतम आहते.   

 तरी  यनुतम िनिवदाधारक यांचेशी िनिवदते िदले  या itemwise  यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय 
होणकेामी  सदरचा िवषय मा.  यव थापन सिमतीचे सभेत सादर. 

िनणय .२६५ तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील एक िलटर पाणी बाटलीसाठीच े िन नतम 
िनिवदाधारक आजचे यव थापन सिमतीचे सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, कॅ टीन िवभागासाठी सन २०१९-२० या वषासाठी पॅके ड ि क ग वॉटर 
बॉटल खरेदीकामी िन नतम िनिवदाधारक यांच े खालील माण े िन नतम अंितम दर ि वकारणते येऊन यांना 
परुवठा आदशे दे यास मा यता दे यात आली. तसेच या िनिवदाधारकांच े दर समान आहते यांना िवभागनु 
परुवठा आदेश दे यात यावा, असे ठरले. 

Sr.
No 

Description Quantity Unit Bidders Name 
Rate in 

Tender Rs. 
Final Rate 

1 
1 Litre ,  Bottle     
(I.S.I.)  

10,95,000.00 Nos. 
Sai Agro Industries, 
Takali 

5.33 5.33
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Shri Swami Samarth 
Distributers, Tisgaon 

5.33 5.33

2 
500 ML Bottle      
(I.S.I.)  

2,23,800.00 Nos. 
VEER SAI AGRO 
INDUSTRIES, Rahata 

3.99 3.99

 (कायवाही- खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०९ कॅ टीन िवभागासाठी सन २०१९-२० या वषासाठी टो ड गाय दधु खरेदीकामी वािषक ई-िनिवदा ा  यनुतम 

दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
ताव सं  थानचे कॅ टीन िवभागासाठी टो ड गाय दधु खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल टो ड गाय दधु खरेदी 
०२ मागणी टो ड गाय दधु खरेदी 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. ११.०२.२०१९ ते िद. ०२.०३.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व १२ िनिवदाधारकानंा 
ई-मेल दारे  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? १२ ईमेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – ११.०२.२०१९  

टेि नकल बीड – ०७.०३.२०१९ 
कमिशयल बीड – ३०.०५.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०५ (पाच) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०५ (पाच) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय.  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
०४ िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम  भरलेली असनु ०१ िनिवदाधारकास 
MSME अतंगत सटु आह.े  

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

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 
Sl. 
No 

Description  
 

Quantity 
In  
Litres 

Godavari Khore 
Sahakari Dudh Utp. 
Sangh  Ltd.  
Kopargaon 

VM 
Distributors 

Shri Swami 
Samarth 
Distributers 

Prabhat 
Dairy 
Ltd 

Malganga 
Milk And 
Agro Products 
PVT. LTD 

Rate Per Litre 

1 माह े एि ल- जनु 
२०१९ Toned 
Cow Milk         3,78,000 

 
 

28.40 

 
 

29.79 

 
 

28.40 

 
 

33.09 

 
 

29.50 
2 माह े जलैु- स टबर 

२०१९ Toned 
Cow Milk         3,78,000 

 
 

28.60 

 
 

29.79 

 
 

28.60 

 
 

33.09 

 
 

29.50 
3 माहे ऑ टोबर- िडस 

२०१९ Toned 
Cow Milk         3,78,000 

 
 

28.80 

 
 

29.35 

 
 

28.80 

 
 

33.09 

 
 

29.00 
4 माहे जाने- माच 

२०२० Toned 
Cow Milk         3,78,000 

 
 

29.00 

 
 

29.79 

 
 

29.00 

 
 

33.09 

 
 

29.50 
 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
SR.No Description of  Item (s) कालावधी Rate  per Litre  for  the 

year  2018-19 
1 टो ड गाय दधु   माह ेएि ल- जुन २०१८ 29.00 
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2 टो ड गाय दधु  माह ेजलैु- स टबर २०१८ 29.00 
3 टो ड गाय दधु  माह ेऑ टोबर- िडस २०१८ 29.00 
4 टो ड गाय दधु  माह ेजान-े माच २०१९ 28.50 

 

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.े वामी समथ िड ी यटुस, म.ेगोदावरी खोरे सह दधु उ पादक   सघं िल. 

व म,े भात डेअरी िल.  
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराचे नाव वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  

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  थानचे कॅ टीन िवभागासाठी टो ड गाय दधु खरेदीकामी सदर    ई-

िनिवदा या राबिव यात आलेली असनु या ई-िनिवदेम  य े ०५ िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. तथापी 
याकामी तांि क िनिवदमे  य े  पा  ठरले  या ०५ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा लोकसभे या 
िनवडणकू ची आचारसिंहता चालू अस याने उघड यात आ या न ह या, िद. २४.०५.२०१९ रोजी लोकसभे या 
िनवडणकू ची आचारसंिहता सपंु ात आ यान े खरेदी सिमतीचे िद. ३०.०५.२०१९ चे सभेत सदर क मिशअल 
िनिवदा उघड  यात आ  या आहते. याम  य े म.े वामी समथ िड ी यटुस व  म.े गोदावरी खोरे ना.प. पा. ता. सह 
दधु उ पा सघं या िनिवदाधारकांचेदर वर सादर केले या त याम ये अधोरेिखत केले माण े  यनुतम व समान 
आहते. यामळेु यांना िवभागनु परुवठा आदशे ावा लागले.  

  तरी  यनुतम िनिवदाधारक यांचेशी िनिवदते िदले  या  यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय 
होणकेामी  सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभते सादर. 

िनणय .२६६ यावर सिव तर चचा होऊन, ततु करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक 
आजचे यव थापन सिमतीचे सभसेमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा 
केली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, कॅ टीन िवभागासाठी सन २०१९-२० या वषासाठी टो ड गाय दधु 
खरेदीकामी िन नतम िनिवदाधारक यांच े खालील माण े िन नतम अिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा 
आदशे दे यास मा यता दे यात आली. तसेच दो ही िनिवदाधारकांच ेदर समान अस यान े यांना िवभागनु परुवठा 
आदशे दे यात यावा, असे ठरले. 

Sr.No. Description  Quantity  Unit Bidders Name L1 Rate in 
Tender Rs. 

Rate After 
Negotiation 

Rs. 
TONED COW MILK - April to June - 2019 

1 Toned Cow Milk  
(Pasteurised & 
Homogenised) 3.5 
Fat, 8.5 SNF, 
500ml.Packing, 
Two Time Supply 
in a Day 

   3,78,000  Litre गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता. 
सह. दधु उत्पादक संघ 
मयािदत, कोपरगाव 

                 
28.40 

                 
28.40 

ी सव्ामी समथ 
िडि बय्टुस, ितसगांव 

                 
28.40 

                 
28.40 
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Sr.No. Description Quantity Unit Bidders Name 
L1 Rate in 
Tender Rs. 

Final Rate 

TONED COW MILK - July to September - 2019 

1 

Toned Cow Milk  
(Pasteurised & 
Homogenised) 
3.5 Fat, 8.5 SNF, 
500ml.Packing, 
Two Time 
Supply in a Day 

3,78,000 Litre 

गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता. 
सह.दधु उ  पादक संघ 
मयािदत, कोपरगाव 

28.60 28.60 

ी  वामी समथ 
िडि  यटुस, ितसगांव 

28.60 28.60 

 

Sr.No. Description Quantity Unit Bidders Name 
Rate in 

Tender Rs. 
Final Rate 

TONED COW MILK - October to December - 2019 

1 

Toned Cow Milk  
(Pasteurised & 
Homogenised) 
3.5 Fat, 8.5 SNF, 
500ml.Packing, 
Two Time Supply 
in a Day 

3,78,000 Litre 

गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता. 
सह. दधु उ  पादक संघ 
मयािदत, कोपरगाव 

28.80 28.80 

ी  वामी समथ 
िडि  यटुस,  ितसगांव 

28.80 28.80 

 

Sr.No. Description Quantity Unit Bidders Name 
Rate in 

Tender Rs. 
Final Rate 

TONED COW MILK - January to March-2020 

1 

Toned Cow 
Milk  
(Pasteurised & 
Homogenised) 
3.5 Fat, 8.5 
SNF, 500ml. 
Packing, Two 
Time Supply in 
a Day 

3,78,000 Litre 

गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता. 
सह.दधु उ  पादक संघ 
मयािदत, कोपरगाव 

29.00 29.00 

ी  वामी समथ 
िडि  यटुस, ितसगांव 

29.00 29.00 

 (कायवाही- खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१० मंिदर िवभागासाठी उदी पॅक ग करीता ला टीक रोल खरेदीकामी वािषक ई-िनिवदते  ा  यनुतम दराबाबत 

िनणय होणेबाबत. 
ताव सं  थानचे मिंदर िवभागासाठी उदी पॅक ग करीता ला टीक रोल  खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 

राबिव  यात आली होती.  
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल मंिदर िवभागासाठी उदी पॅक ग करीता ला टीक रोल  खरेदी 
०२ मागणी उदी पकॅ ग करीता ला टीक रोल   
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. ०५.०२.२०१९ ते िद. २१.०२.२०१९ 

पिहली मदुतवाढ :- िद. २१.०२.२०१९ ते  िद. ०२.०३.२०१९ 
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दसुरी मदुतवाढ :- िद. ०२.०३.२०१९ ते  िद. ११.०३.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व ०८ 
िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? ०८ ईमेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – ०५.०२.२०१९  

टेि नकल बीड – ३०.०५.२०१९ 
कमिशयल बीड – ०५.०६.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०२ (दोन) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०२ (दोन) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. ०२ िह िनिवदाकारान ेनमनेु िदले आहते.    
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
०२ िह िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम  भरललेी आह.े   

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

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 
Sl. 
No 

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

Star 
Packaging 

HariomFlexipack 
Industries 

1.00 Plastic Roll- Printed & Laminated 
multilayered film Udi Rolls  
Roll width-90mm (+-1mm),  55 
Microns , Roll Dia 285 mm~ (OD) , 
Roll Length 1700~mtrs, Roll Weight 
7kgs(+-1Kg)GSM56.4(+-5%),Pouches 
per kg-3900 pouches (+-50 pouches) , 
(To be printed the name on roll as Shri 
Saibaba Sansthan Trust, Shirdi & ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ) 

4800.00 235.00 179.50 

 

१३ यापुव  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 ---- 
१७ मागील परुवठादार ---- 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  

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  थानचे मंिदर िवभागासाठी उदी पॅक ग करीता ला टीक रोल  

खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती. याकामी पितसाद न िमळालेमुळे खरेदी 
िनयमावलीनसुार २ मदुतवाढ  दे  यात आ  या हो  या.  मदुतवाढीनतंरही िद.११/३/२०१९ पयत दोनच िनिवदा 

ा  झा या हो या. दर यान िद. १०.०३.२०१९ रोजी लोकसभे या िनवडणकू ची आचारसिंहता सु  झालेन ेसदर 
िनिवदांबाबतची पढुील कायवाही करता आली नाही. यामळेु आचार संिहता संप यानंतर िद. ३०.०५.२०१९ 
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रोजी या िनिवदचे े तांि क बीड उघड यात आले आह.े तसेच तांि क िनिवदमे  य े पा  ठरले  या ०२ 
िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. ०५.०६.२०१९ रोजीच ेमा. खरेदी सिमती सभते उघड  यात आ  या 
आहते.  याम ये म.े हरीओम ले सी पॅक इडं. यांच ेदर यनुतम आहते.   

  तरी सं  थानचे मंिदर िवभागासाठी उदी पॅक ग करीता ला टीक रोल  खरेदीसाठी  यनुतम िनिवदाधारक 
यांचेशी िनिवदते िदले  या यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी  सदरचा िवषय 
मा. यव थापन सिमतीचे सभते सादर. 

िनणय .२६७ तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक  Hariom Flexipack 
Industries ह ेआजच ेमा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचशेी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता यांनी ित िकलो र कम .१७९/-मा  अिंतम दर दऊे केले. 

यावर सिव तर चचा होऊन, मिंदर िवभागासाठी उदी पॅक ग करीता ला टीक रोल खरेदीकामी 
राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक Hariom Flexipack Industries यांनी 
चचअतंी दऊे केलेले खालील माण ेअिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदेश दे यास मा यता दे यात 
आली. 

Sr. 
No 

Description of the Item Quantity  Unit 
Bidder  
Name 

Rate in 
tender 

Final 
Rate 

1 

Plastic Roll- Printed & Laminated 
multilayered film Udi Rolls  
Roll width-90mm (+-1mm),55 Microns  
Roll Dia 285 mm~ (OD)     Roll Length 
1700~mtrs, Roll Weight 7 kgs (+-1 Kg) 
GSM 56.4 (+- 5%),Pouches per kg-3900 
pouches (+- 50 pouches)  
(To be printed the name on roll as Shri 
Saibaba Sansthan Trust, Shirdi & ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ) 

4,800 Kg 

ह रओम 
लेि झपॅक 

इडं  ीज, 
को  हापरू 

179.50 179.00 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.११ कॅ टीन िवभागासाठी िब क टेखरेदी कामी  वािषक ई-िनिवदेत  ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 

ताव  सं  थानचे कॅ टीन िवभागासाठी िबि कटे खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल कॅ टीन िवभागासाठी िबि कटे खरेदीकामी 
०२ मागणी िबि कटे 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. ११.०२.२०१९ ते िद. ०२.०३.२०१९ 

पिहली मदुतवाढ :- िद. ०२.०३.२०१९ ते  िद. ११.०३.२०१९ 
दसुरी मदुतवाढ :- िद. ११.०३.२०१९ ते  िद. २०.०३.२०१९ 

०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 
पाठवली जाते? 

www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व पवु चे ०३ 
परुवठादारांना दरु वनी दारे  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? पवु चे ०३ परुवठादारांना दरु वनी दारे  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – ११.०२.२०१९  

टेि नकल बीड – ३०.०५.२०१९ 
कमिशयल बीड – ०५.०६.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०३ (तीन) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०३ (तीन) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. ०३ िह िनिवदाकारान ेनमनेु िदले आहते.    
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
०१ िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम  भरलेली आह े तर ०२ 
िनिवदाधारकास MSME अतंगत सटु आह.े  
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११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? --- 
१२ 
 

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 
Sl.No Description of Work / Item(s) No.ofQty 

in Nos 
Agrawal 
Agencies 

CLASSIC 
STATIONERS, 
CO. 

VMDistributors 

1 Biscuit - Glucose Small Packet  
(Patanjali /Parle / Britaniya / 
Sunfeast) 

578160.00 3.61 4.85 4.68 

2 Biscuit - Glucose    Big Packet                  
(Patanjali / Parle / Britaniya / 
Sunfeast)    

87600.00 7.56 9.85 9.18 

3 Biscuit -Namkeen  Small 
Packet  
(Patanjali /Parle / Britaniya / 
Sunfeast)    

306600.00 3.69 4.85 4.68 

4 Biscuit -Snacks   Small Packet         
(Patanjali / Parle / Britaniya / 
Sunfeast)    

367920.00 3.69 4.85 4.68 

5 Biscuit - Marie, Small Packet   
( Patanjali / Parle / 
Britaniya/Sunfeast)    

220000.00 3.69 4.85 3.99 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
Sl.No Description of Work / Item(s) Rate in Rs Per 

Packet 

1 Biscuit - Glucose Small Packet  
(Patanjali /Parle / Britaniya / Sunfeast) 

3.55 

2 Biscuit - Glucose    Big Packet                  
(Patanjali / Parle / Britaniya / Sunfeast)    

7.43 

3 Biscuit -Namkeen  Small Packet  
(Patanjali /Parle / Britaniya / Sunfeast)    

3.63 

4 Biscuit -Snacks   Small Packet         
(Patanjali / Parle / Britaniya / Sunfeast)    

3.63 

5 Biscuit - Marie, Small Packet   
( Patanjali / Parle / Britaniya/Sunfeast)    

3.63 

 

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.े अ वाल एज सीज, साकुरी 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  

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 ेकॅ टीन िवभागासाठी िबि कटे खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा 
ि या राबिव यात आलेली होती. तथापी िनिवदा ऑनलाईन Closing Date २०.०३.२०१९ अस याने व या 

कालावधीत लोकसभे या िनवडणकू ची आचारसंिहता चाल ु होती. यामळेु आचार संिहता संप यानंतर िद. 
३०.०५.२०१९ रोजी या िनिवदचे ेतांि क बीड उघड यात आले होते.  तसेच  तांि क िनिवदमे  य ेपा  ठरले  या 
०३ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. ०५.०६.२०१९ रोजी च े मा. खरेदी सिमती सभेत उघड  यात 
आ  या आहते.    
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  तरी सं  थानचे कॅ टीन िवभागासाठी िबि कटे खरेदीसाठी  यनुतम िनिवदाधारक यांचेशी िनिवदते 
िदले  या यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी  सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीच े
सभेत सादर 

िनणय .२६८ तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि यतेील िन नतम िनिवदाधारक म.े अ वाल एज सीज, 
साकुरी ह ेआजचे यव थापन सिमतीसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा 
केली असता यांनी खालील माण ेअिंतम दर दऊे केले.  

Sr.No. Description of 
 the Item 

Quantity Unit Bidder  
Name 

Rate in 
tender 

Final  
Rate 

1 Biscuit - Glucose Small 
Packet (Patanjali/Parle/       
Britaniya/Sunfeast) 

5,78,160.00 Nos. अ वाल 
एज  सीज, 
साकुरी 

3.61 3.60 

2 Biscuit - Glucose    Big 
Packet (Patanjali/Parle/  
Britaniya/Sunfeast) 

87,600 Nos. अ वाल 
एज  सीज, 
साकुरी 

7.56 7.55 

3 Biscuit -Namkeen  Small 
Packet (Patanjali/Parle/  
Britaniya/Sunfeast) 

3,06,600 Nos. अ वाल 
एज  सीज, 
साकुरी 

3.69 3.68 

4 Biscuit -Snacks   Small 
Packet        (Patanjali/ 
Parle/Britaniya/Sunfeast) 

3,67,920 Nos. अ वाल 
एज  सीज, 
साकुरी 

3.69 3.68 

5 Biscuit - Marie,       
Small Packet (Patanjali/ 
Parle/      Britaniya/ 
Sunfeast) 

2,20,000 Nos. अ वाल 
एज  सीज, 
साकुरी 

3.69 3.68 

 यावर सिव तर चचा होऊन, कॅ टीन िवभागासाठी िब क टे खरेदी कामी राबिव यात आले या          
ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे. अ वाल एज सीज, साकुरी यांच ेवरील माण ेअंितम िन नतम 
दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१२ िशड  वाहतुक आराखडयातील एकुण ०४ र यांपैक  िशड  नगरपचंायतीच े तीन र यांच े कामासाठी 

.९९,४२,०४५/- ऐवजी .१,२९,९५,२००/- खचास मा यता िमळणे तसेच पवुकडील िनमगाव िशव र यापयत 
िवतरीका .११ बंिद त क न र ता िवकसीत करणेसाठी पाटबंधारे िवभागाच े परवानगीसाठी ताव सादर 
करणबेाबत. 

ताव  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- अिधिनयम 
कलम२१(२) अ वये खालील माण ेतरतुद आह.े 
 “...पोटकलम (१) आणी (१क) म य े िनिद  केले या योजनासाठी परेुशा तरतदुी के यानंतर 
िव त यव थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास अशा िश लक रकमेचा िव त यव थे या िवतरणयो य 
उ प ना या तीस ट   यापे ा अिधक नसेल एवढा भाग सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा कोण याही 

योजनांसाठी वापरता व खच करता येईल :- 
(दोन) थािनक नागरी सेवा व सिुवधा यां याम य ेसधुारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या सोयीम य े
वाढ हो यासाठी िशड नगरपंचायतीस सहा य कर यासाठी.” 
मा. यव  थापन सिमती िनणय :१.िनणय मांक६७६िदनांक२०/०८/२०१७  

२.िनणय मांक ७८० िदनांक ०८/०९/२०१७. 
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३.िनणय मांक २९४ िदनांक ०२/०५/२०१८. 
मा. छाननी सिमतीच ेसभेतील िनणय : १. िनणय मांक १४ िदनांक ०३/१०/२०१७  
              २. िनणय मांक १७ िदनांक २८/१२/२०१७  

तावना: मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. . ६७६  नगर मनमाड र   यापासनु 
पि मेकडे चारी .११ व न हेिलपॅड कडे जाणारा र  ता िवकिसत करणते आला आह.े  या माण ेनगर मनमाड 
र   यापासनू पवुकडे जाणारा चारी .११ सन-न-सॅ  ड हॉटेलपयत बंदी  त क न र  ता िवकसीत कर  यात यावा 
अस े ठरले होते. सदरह र   यातील चारी न.ं ११ बंिद  त क न र  ता िवकसीत करणसेाठी जलसपंदा िवभाग, 
नािशक यांची परवानगी घणे ेआव  यक होते.  यात काही कालावधी जाईल. करीता ततु शता  दी कालावधीतील 
रहदारीच े िनयोजनासाठी अहमदनगर मनमाड र याचे पवुकडील िवतरीका .११ चे बाजनु े  िनमगाव िशव 
र   यापयत या स  याचे वहीवाटीतील ५.५० मी. र   याचे ११००मी. लांबीत डांबरीकरण करणसेाठी ाथिमक 
अदंाजप कानसुार अपि त .८८,७५,३५०/- मा  खचास तसचे िशड  वाहतकु आराखडयातील ५ र  ते 
िवकिसत करणसेाठी िशड  नगरपचंायतीने सादर केले या .१,३५,३९,४२५/- खचाचे  तावास असे एकूण 
.२,२४,१४,७७५/- मा  खचास मा यता देणकेामी सादर केले या तावावर मा.  यव  थापन सिमतीच े

िद.०८/०९/२०१७ रोजीच ेसभेतील िन. .७८० खालील माण ेझाला आह.े 
‘..यावर सिव तर चचा होवनू, तावातील ‘अ’ व‘ब’ म ये नमूद केले या र यांच े िवकसन 

सं थानमाफत करण े व यासाठी येणा-या एकूण .२,२४,१४,७७५/-मा  खचास सं थान अिधिनयम २००४ 
मिधल तरतुदीनसुार िवधी व याय िवभाग महारा  शासन यांच ेमा यतेसाठी ताव सादर करणसे तसेच चारी 

.११ चे उज या बाजनेु र ता िवकिसत करणसेाठी जलसपंदा िवभाग नािशक यांच ेपरवानगीसाठी ताव सादर 
करणसे मा यता दे यात आली. 

उपरो  तावात खालील र यांचा समावेश होता. 
अ. . कामाच ेनाव कामाची अदंाजीत िकंमत . 
०१ िशड  नगरपचंायत ह ीतील पि मेकडील १८.० मी. िवकास योजना वळण 

र ताकडून िशड  सं थान सादालायाकडे जाणसेाठी खाजगी मालकांच ेस.नं.१६४ 
मधनू १२.००मी. ं द व १६०मी.लांब दि ण उ र र ता डांबरीकरण करण े व 
ना यावर िसडीवक बांधकाम करण.े (सदर र ता िवकिसत करणसेाठी 
स. ं .१६४(पैक )चे मालक यांच ेना हरकत घणे ेआव यक राहील.) 

२५,५२,१४९/- 

०२ जुना िपंपळवाडी र ता ते साईश हॉटेल लगत ते गायके हॉि पटल समो न िवकास 
योजनेतील१८.० मी. र यापयत ३५० मी. लांब व ६.००मी. ं द र ता डांबरीकरण 
करण.े 

१०,४५,२३१/- 

०३ जुना िपपंळवाडी र ता ते ओम साईनगरकडे जाणारा व नंद ुलोढा यांच ेघरासमो न 
िवकास योजनतेील १८.० मी. र यापयत ३५० मी. लांब व ६.०० मी. ं द र ता 
काँि टीकरण कर यात यावा.( स.नं.६ मधील ले आऊट मधील र ता ) 

३५,०६,१९०/- 

०४ िशड  ह ी मधील स.नं.९८ मधील प कार कॉलणी मधील दि णो र र ता.(िशड  
बनर ता ते ५०० म भ िनवास र ता पाणी टाक  लगत) असनु लांबी- ४०० मी. व 
ं दी ५.५० मी. काँि टीकरण करण.े 

३१,६४,८२४/- 

०५ गावठाण ह ीतील पालखी र या या कडेच ेलगतच ेपे हीग लॉकच ेनतुनीकरण व 
पथिदवे नतुनीकरण करण.े 

३२,७१,०३१/- 

एकूण र  कम अ) . १,३५,३९,४२५/- 
अहमदनगर मनमाड र   याचे पवुकडील िवतरीका . ११ चे बाजुन े िनमगाव िशव र   यापयत 
र   याचे डांबरीकरण करण.े( लांबी- ११००मी. व ं दी५.५० मी.)ब) . 

८८,७५,३५०/- 

एकूण र  कम (अ+ब) . .२,२४,१४,७७५/- 
 

वरीलपैक  िशड  नगरपचंायतीने सादर केले  या  तावातील०२ र  ते वगळून खालील माण े एकूण 
.१,८८,१७,२९५/- मा  खचास मा. छाननी सिमतीचे िद.२८/१२/२०१७ रोजीचे सभेत िन. .१७ अ  वये 

मा  यता िदलेली आह.े  
अ. . कामाच ेनाव कामाची अदंाजीत िकंमत . 
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०३ जुना िपपंळवाडी र ता ते ओमसाई नगरकडे जाणारा व नदं ु लोढा यांच े घरासमो न 
िवकास योजनेतील १८.० मी. र यापयत ३५० मी. लांब व ६.०० मी. ं द र ता 
काँि टीकरण कर यात यावा.( स.नं.६ मधील ले आऊट मधील र ता) 

३५,०६,१९०/- 

०४ िशड  ह ी मधील स.न.ं९८ मधील प कार कॉलणी मधील दि णो र र ता.(िशड  
बनर ता ते ५०० म भ िनवास र ता पाणी टाक  लगत) असनु लांबी-४००मी. व 
ं दी ५.५० मी. काँि टीकरण करण.े 

३१,६४,८२४/- 

०५ गावठाण ह ीतील पालखी र या याकडेच े लगतचे पे हीग लॉकच े नतुनीकरण 
करण.े 

३२,७१,०३१/- 

एकूण र  कम अ) . ९९,४२,०४५/- 
अहमदनगर मनमाड र   याचे पवुकडील िवतरीका . ११ चे बाजुन े िनमगाव िशव र   यापयत 
र   याचे डांबरीकरण करण.े( लांबी- ११००मी. व ं दी५.५० मी.)ब) . 

८८,७५,३५०/- 

एकूण र  कम (अ+ब) . .१,८८,१७,२९५/- 
 

शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे मा  यतेसाठी िद.२४/०१/२०१८ अ  वये .१,८८,१७,२९५/- 
खचाचा  तावसादर करणते आला होता. या  तावाचे अनषंुगान ेशासनाचे िद.१४/०२/२०१८ रोजीचे प ान े
कळिवलेनुसार तांि क मा  यतेसह अदंाजप क सादर करतांना नगरपचंायतीने .९९,४२,०४५/- ऐवजी 
.१,१२,४४,२००/-रकमेचे सधुारीत अदंाजप क सादर केले. यावेळी वाढललेा .१३,०२,१५५/-मा  खच 

नगरपंचायतीन े  विनधीतून करावा असे मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद. ०२/०५/२०१८ रोजीच े सभेत िन. .२९४ 
अ  वये ठरल.े सदर वाढीव खच नगरपचंायतीन े  विनधीतून करणचेे मा  य केले होते.  

 यानसुार िद.१५/०५/२०१८ अ  वये सधुारीत  ताव मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांचेकडे 
मा  यतेसाठी सादर केला होता.  यावर िद.१०/१०/२०१८ चे प ा  वय ेशासनाने सन २०१८-१९ चे चिलत रा  य 
दरसुचीनसुार सधुारीत अदंाजप के सादर करणबेाबत कळिवले होते. िशड  नगरपंचायतीस याकामी पतुता 
करणबेाबत िद.०५/११/२०१८ चेप ान ेकळिव  यात आले होते. 

िशड  नगरपचंायतीन े िद.२८/०१/२०१९ चे प ा  वयमेळु मंजरू .९९,४२,०४५/-ऐवजी 
.१,२९,९५,२००/-सधुारीतअदंाजप कसादरकेले आह.े यापवु  वाढीव खच नगरपंचायतीने  विनधीतून करणचे े

मा  य केले होते.  यामळेु आता .१३,०२,१५५/-सह वाढणारा एकूण .३०,५३,१५५/-इतका खच नगरपंचायत 
 विनधीतून करणार आह े िकंवा कसे याबाबत खलुासा मागिवणेसाठी मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत यांना 

िद.१५/०२/२०१९ अ वये प  दणेेतआले होते.याबाबत मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत यांना 
िद.१६/०२/२०१९ चे प ा वये खालील माण ेकळिवल ेआह.े 

‘.. नगरपंचायत ारे दाखल झालेला ताव ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था व शासनाकडे सादर 
क न ६ मिह या या कालावधीत व ी साईबाबा समाधी शता दी वष संप यानंतर दखेील या तावाबाबत 
कुठलीही कायवाही झाली नाही. दर यान या तावावर शासन तरावर झाले या िदरंगाईमळेु साविनक बांधकाम 
िवभागाची िवकास कामांची दरसचूी बदल यामळेु िवधी व याय िवभाग यांचेकडील सदंभ .१ अ वये 
आपलेमाफत सधुारीत दरसचूीनसुार फेर तांि क मा यता घवेनू सधुारीत ताव सादर कर याचे कळिव यात 
आले. यानसुार िशड  नगरपचंायत ारे संदभ .३ अ वय े तावीत कामां या अदंाजप कानंा चिलत 
दरसूचीनसुार .१,२९,९५,२००/-एवढया रकमचेी फेर तांि क मा यता घे यात येवनू संदभ .४ अ वये 
.१,२९,९५,२००/-िकंमतीचा सधुारीत ताव आपणाकडे सादर कर यात आला आह.े मळुत: ी साईबाबा 

समाधी शता दी वषात सदर ताव मंजरूीसाठी वारंवार वाढीव खचास मंजरूी घेणसेाठी िदरंगाई होव ूनय े हणनू 
नगरपंचायत ारे .१३,०२,१५५/-एवढा खच विनधीतून करणबेाबत कळिव यात आले होते. मा  
नगरपंचायत ारे सव बाब ची पुतता होवनूही शासन तरावर अनाव यक िदरंगाई होवनू व ी साईबाबा समाधी 
शता दी वष संपनूही सदर तावास मा यता िमळाली नाही. या तव आज रोजी या र यांचा वाढलेला खच 
नगरपंचायत क  शकत नाही. 

सदर वाहतुक आराखडयातील र ते ह े उ सव कालावधीम ये ी साईबाबा सं थानकडे होणा-या 
अित र  गद चे िनयोजनासाठी िवकिसत करण ेआव यक आह.े या तव दखेील ी साईबाबा सं थान ारे सदर 
र तेिवकसनासाठी संपणु िनधी उपल ध क न दणे े आव यक आह.े उपरो  पा भमूीवर िशड  नगरपंचायत 
ह ीतील ी साईबाबा समाधी शता दी वाहतुक आराखडयातील ३ र ते िवकिसत करणसेाठी नगरपंचायतीन े



 
199 

 

(04} 06.06.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

दाखल केले या तावा या अनुषगंाने अदंाजप क य र कम .१,२९,९५,२००/-नसुार पणु िनधी उपल ध 
क न देणेबाबत िवनंती आह.े’ 

िवभागाचा अिभ ाय: 
अ) िशड  वाहतकु आराखडयातील ३ र  ते िवकिसत करणसेाठी िशड  नगरपचंायतीन े

सु वातीस .९९,४२,०४५/- रकमेचा ताव सादर केला होता. यांनतर .९९,४२,०४५/-ऐवजी 
.१,१२,४४,२००/-रकमेचे सधुारीत अदंाजप क सादर केले. यावेळी वाढललेा .१३,०२,१५५/-मा  खच 

नगरपंचायतीन े  विनधीतून करावा असे मा.  यव  थापन सिमतीच े िद. ०२/०५/२०१८ रोजीच े  सभतेील िन. 
.२९४ अ  वये ठरल े अस यानवेाढीव खच नगरपंचायतीन े  विनधीतून करणचे े मा  य केले होते.आता, 

नगरपंचायतीनमेळुर कम .९९,४२,०४५/-ऐवजी .१,२९,९५,२००/- रकमेच े सधुारीत अदंाजप क सादर केले 
असनु पवु चे .१३,०२,१५५/-सह वाढणारा एकूण .३०,५३,१५५/-खच नगरपंचायत  विनधीतनू करणार 
नस याने कळिवलेअस यानेसं थानला करा या लागणा-या सपंणू खच .१,२९,९५,२००/- रकमसे छाननी 
सिमतीची मा यता घेवनू शासनमा यतेसाठी सधुारीत तावसादर करावा लागेल. 

ब) मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. . ६७६ म  य े नगर मनमाड 
र   यापासनु पि मकेडे चारी .११ व न हिेलपॅड कडे जाणा-या र या माण ेनगर मनमाड र   यापासनू पुवकडे 
जाणारा चारी .११ सन-न-सॅ  ड हॉटेलपयत बंदी  त क न र  ता िवकसीत कर  यात यावा असे ठरले आह.े सदरह 
र ता िशड  नगरपचंायत ह ीतील नाही. करीता र   यातील चारी न.ं११ बंिद  त क न र  ता िवकसीत करणसेाठी 
जलसंपदा िवभाग, नािशक यांची परवानगी घेण े आव  यक आह.े शासनान े सन२०१८-१९ चे चिलत रा  य 
दरसुचीनसुार सधुारीत अदंाजप के सादर करणबेाबत कळिवल ेआह.े यामळेु पि मेकडे हिेलपॅड कडे जाणा-या 
र याचे आराखड्यानसुारपाईप टाकून चारी बिंद  त क न यावर र ता िवकिसत करणसेाठी अदंाजप के तयार 
क न जलसपंदा िवभागाच ेमा यतेने वतं  सधुारीत ताव शासनाकडे सादर करता यईेल असे मत आह.े  

  ताव:- उपरो  तावातील खालील बाब वर िनणय होण ेआव यक आह.े 
अ) िशड  वाहतूक आराखड्यातील एकूण ५ र यांपैक  िशड  नगरपचंायतीन े ०३ र याचे कामांसाठी 
.९९,४२,०४५/- ऐवजी चिलत रा य दरसचूीनसुार .१,२९,९५,२००/- इतका संपणू िनधी उपल ध क न 
ावा अशी िवनतंी मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत यांनी केली आह.े 

  ब)   िवतरीका .११ पाईप टाकून बंिद  त क न यावर र ता िवकिसत करणसेाठी(पि मेकडे हिेलपॅडकडे 
जाणा-या र याचेआराखड्यानसुार) सधुारीत अदंाजप के तयार क न जलसपंदा िवभागाच ेमा यतेसाठी सधुारीत 

ताव सादर करण.े  
  तरी उपरो  ताव िनणयाथ सिवनय सादर. 
िनणय .२६९ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावात नमदु के या माण े िशड  वाहतूक आराखड्यातील ०३ र यांच े

कामांसाठी चिलत रा य दरसचूीनुसार र कम .१,२९,९५,२००/-मा  इतका िनधी िशड  नगरपंचायतीस 
दे यास मा यता दे यात आली. सदरचा ताव शासनाकडे मा यतेसाठी पाठिव यात यावा, व शासनाच े
मा यतेनंतर सदरचा िनधी िशड  नगरपंचायतीस उपल ध क न दे यात यावा, असे ठरले. तसेच नगर-मनमाड रोड 
ते पुवकडील िनमगांव िशव र यापयत िवतरीका .११ पाईप टाकून बिंद  त क न यावर र ता िवकिसत 
करणसेाठी (पि मेकडे हिेलपॅडकडे जाणा-या र याचे आराखड्यानसुार)  सधुारीत अदंाजप के तयार क न 
जलसंपदा िवभागाचे मा यतेसाठी ताव सादर कर यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१३ साईिनवास अितथीगहृ व म यवत  भांडार इमारतीच ेआतील व बाहरेील भागास रंगकाम करणे कामाच ेठेकेदार 

सौरव डेकोरेटस, पणु े यांच े अिंतम दयेक र कम .१५,७७,९०४/- मा  मंजरु करण े व यापैक  उवरीत र कम 
.५,११,८५५/-मा  आदा करणसे मंजरुी दणे,े तसेच ठेकेदार यांनी मदुतवाढ िमळणसेाठी केले या िवनंतीवर 

िनणय घणे.े 
ताव ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूद – अिधिनयमाचे कलम २१ 

मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वय े “ मंिदरा  या व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल, 
 यव  थापन व शासन करण े” अशी तरतदू आह.े  
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 तावना– मा.  यव  थापन सिमतीच े िद. ०१/०६/२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय ं . ३४८(२८) 
अ  वये साईिनवास अितथीगहृ व म  यवत  भांडार या इमारतीच ेआतील व बाहरेील रंगकाम करणसेाठी ठेकेदार 
सौरव डेकोरेटस, पणु ेयांची िनिवदा ि वका न  यांना कायादशे देणसे मा  यता देणते आलेली आह.े ठेकेदार यांनी 
िद.१०/११/२०१८ रोजी सदर  इमारतीचे आतील व बाहरेील रंगकाम पणू केले असनू झाले  या कामाचे दसुरे व 
अिंतम िबल सादर केले आह.े इकडील िवभागामाफत सदर िब लाची सिव  तर तपासणी करणते आली असनू सदर 
कामाचा व अिंतम िबलाचा तपिशल खालील माण ेआह.े       

१) कामाच ेनाव साईिनवास अितथीगहृ व म  यवत  भांडारगहृ इमारतीचे 
आितल व बाहरेील रंगकाम करण.े  

२) ठेकेदाराच ेनाव सौरव डेकोरेटस, पणु े 
३) मंजरू िनिवदा र  कम . १७,०८,८४५/- 
४) काम बहाल करणबेाबत मा.  यव  थापन सिमती िनणय 

.व िद.   
िनणय ं .३४८(२८) िद.०१/०६/२०१८ 

५) ठेकेदार यांना दे  यात आलेला कायादशे ं . व िदनांक  जा. नं. १३०९/२०१८,िद.१५/०६/२०१८  
६) काम सु वात िदनांक  िद.०१/०७/२०१८  
७) अिंतम िबलानसुार झाले  या कामाची र  कम  . १५,७७,९०४/- 
८) यापुव  अदा केललेी र  कम  . १०,६६,०४९/- 
९) उवरीत िश  लक देय र  कम  .५,११,८५५/- 
१०) मंजरू िनिवदेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .१,३०,९४१/- (७.६६२% कमी)  
११) करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदुत  िद.२१/०८/२०१८  
१२)  य  काम पणू झा  याचा िदनांक  िद.१०/११/२०१८ 

 
ठेकेदार यांचेशी करणते आले  या करारना  यानसुार साईिनवास अितथीगहृ व म  यवत  भांडारगहृ या 

इमारतीचे आतील व बाहरेील रंगकाम करणचेी मदूत (िद.२२/०६/२०१८ ते २१/०८/२०१८ अखेर) दोन मिहन े
होती. सदरचे मदुतीत ठेकेदार यांनी म  यवत  भांडारगहृाचे आ तील रंगकाम पणू केललेे आह.े तसेच इमारतीच े
बाहरेील भागास ायमर कोटचे काम केलेले आह.े िद.०२/०८/२०१८ रोजीचे प ा  वये ठेकेदार सौरव डेकोरेटस 
यांनी खालील कारणामळेु सदरह काम पणू करणसेाठी नो  हबर, २०१८ अखेर मदुतवाढ िमळणचेी िवनंती केली 
होती. 

 
 

अ.
नं. 

ठेकेदार यांनी उपि थत केलेले मु  े तपिशल  

०१ बाहरेील रंगाची शेड अ ाप िनि त 
करणते आललेी नाही. 

साईउ ान इमारतीच े बाहेरील भागास दे  यात आले  या शेडस ् साईिनवास इमारतीच े
बाहरेील भागास दे  याबाबत ठेकेदार यांना सचूना दे  यात आली होती.  

०२ साईिनवास अितथीगहृातील 
खो  यांमधील टॉयलटे दु  तीचे 
काम सु  आह.े 

साईिनवास अितथीगहृ इमारतीमधील टॉयलेटची दु  ती व नतुनीकरणाचे काम अ  य 
ठेकेदार ी िव ांत सोनवण ेयांचेमाफत िद.१०/०९/२०१८ ते िद. १०/११/२०१८ या 
कालावधीत सु  होते. सदर काम रंगकामाचे अगोदर पणू होण ेआव  यक होते.  यामळेु 
रंगकाम ठेकेदार यांना जस ेजस ेटॉयलेट नतुनीकरणाचे काम पणू होईल तशा खो  या 
उपल  ध करणते आ  या.  

०३  साईिनवास  हीआयपी म अ ाप 
कामास उपल  ध क न दे  यात 
आले  या नाहीत. 

ठेकेदार सौरव डेकोरेटस, पणू े यांची सदरह काम पूण कर  याची मदूत 
िद.२१/०८/२०१८ अखेर होती. तथापी सदर कालावधीत ी साईबाबा समाधी 
शता  दी महो  सवी वष अस  यान े िशड  येथ े चे दशनासाठी तसचे सं  थानमाफत 
आयोिजत समारंभासाठी येणारे मा  यवरांची िनवास  यव  था साईिनवास अितथीगहृ 
येथ े करणते येत होती. तसेच साईिनवास इमारतीच े ममधील टॉयलेट नतूनीकरणाच े
काम सु  अस  याने ठेकेदार यांना वेळोवेळी रंगकामासाठी म उपल  ध क न दतेा 
आ  या नाही. ठेकेदार यांना म उपल  ध क न िद  यावर सदरचे काम 
िद.१०/११/२०१८ अखेरपयत पणू केले आह.े मदुतीत काम पणू न झा  यामळेु दडं 
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आकारणी पोटी ठेकेदार यांचे िबलातून र  कम .२४,६००/- मा  िडपॉिझट खाती 
राखनू ठेव  यात आली आह.े 

 
िवभागाचा अिभ ाय- ठेकेदार यांनी सदर काम िवहीत मानकांनसुार समाधानकारक र  या पणू केलेले 

अस  याने  यांचे अिंतम िबल मंजूर करणसे, तसेच वर नमदू कारणांचा िवचार करता ठेकेदार यांना 
िद.१०/११/२०१८ अखेर मदूतवाढ मंजरू करणसे हरकत नाही. ठेकेदार यांनी सादर केले  या अिंतम िबलाची 
तपासणी केली असता  य  झाले  या मोजमापानसुार सदरह िबलाची एकूण र  कम . १५,७७,९०४/- मा  
इतक  होते.  हणजेच मंजूर िनिवदा रकमपेे ा . १,३०,९४१/- मा  कमी (७.६६२% कमी) खच झालेला आह.े   

 ताव:- तरी ठेकेदार सौरव डेकोरेटस, पणु े यांचे साईिनवास अितथीगहृ व म  यवत  भांडारगहृ 
इमारतीचे आितल व बाहरेील रंगकामाचे दसुरे व अिंतम दयेक .१५,७७,९०४/- मा  मंजूर होऊन उवरीत 
िन  वळ दये र  कम .५,११,८५५/- मा  ठेकेदार यांना अदा करणबेाबत तसेच ठेकेदार यांनी केले  या िवनंतीनसुार 
 यांना िद.१०/११/२०१८ अखेर मदूतवाढ मंजरू क न दंड आकारणी न करणबेाबत िनणय होणसे िवनतंी.   

िनणय .२७० यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगहृ व म यवत  भांडार इमारतीच े आतील व बाहरेील भागास 
रंगकाम करणे कामाच े एकुण िबलाची र कम . १५,७७,९०४/- मा  मंजरू कर यात येऊन यापैक   उवरीत 
िश लक दये र  कम .५,११,८५५/- मा  सदर कामाच ेठेकेदार सौरव डेकोरेटस, पणु ेयांना आदा करणसे मा यता 
दे यात आली. तसेच ठेकेदार सौरव डेकोरेटस, पणु े िद.१०.११.२०१८ अखेर मदुतवाढ दे यास मा यता दे यात 
येऊन यांचेकडून दडं आकारणी करणते येऊ नय,े असे ठरले. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१४ मंिदर प रसर, साईउ ान व साईनाथ मंगलकायालय या इमारतीच े आतील व बाहेरील बाजुच े रंगकाम करण े

कामाच े ठेकेदार म.ेएस. ही.चंदन, मुंबई यांच े अिंतम देयक र कम .८३,३७,०२७/-मा  मंजरु होऊन यापैक  
उवरीत िश लक दये र कम .२९,४२,०२७/- मा  ठेकेदार यांना आदा करणेस मा यता िमळणबेाबत. 

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 “ मंिदरा  या व िव  व  त  यव  थे  या मालमत ्तांची दखेभाल, 
 यव  थापन व शासन करण े” अशी तरतदू आह.े  

 तावना – समाधी मंिदर व मंिदर प रसरातील इमारती तसचे साईउ ान, साईनाथ मंगल कायालय या 
इमारत चे रंगकाम सन २००८-२००९ या वष  कर  यात आलेले होते. सदर रंगकामास ०९ वष पणू झालेले असनू 
सतत  या वापराने रंगकाम खराब झाललेे होते. सं  थानमाफत ०१ ऑ  ट बर,२०१७ ते १८ ऑ  ट बर,२०१८ या 
कालावधीत ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव साजरा करणेत आलेला आह.े शता  दी महो  सवाच े
अनषंुगान े समाधी मंिदर व प रसरातील इमारत चे रंगकाम करण े आव  यक होते.  यानसुार याकामी िवहीत 
प  दतीन े ई िनिवदा मागिवणेस व  याकामी अदंाजे .८६,६०,६१८/- मा चे खचास मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत मा  यता दे  यात आली. सदरह रंगकामासाठी ई िनिवदा मागिवणते येऊन 
िन  नतम दराच ेठेकेदार म.े एस.  ही. चंदन यांना कायादशे दणेेत आला होता. ठेकेदार यांनी सदरच ेकाम पणू केल े
असनू झाले  या कामापोटी दसुरे व अिंतम िबल सादर केले आह.े इकडील िवभागामाफत सदर िबलाची सिव  तर 
तपासणी करणते आली असनू  यानसुार ठेकेदार यांना दये होणा-या अिंतम िबलाचा व क  पाचा इतर अनषुंिगक 
तपिशल खालील माण ेआह.े  

१. कामाच ेनाव मंिदर प रसर, साईउ ान व साईनाथ मंगलकायालय या इमारंत चे 
आतील व बाहरेील बाजुच ेरंगकाम करण.े 

२. ठेकेदाराच ेनाव म.े एस  ही. चंदन, मुंबई  
३. मंजरू िनिवदा र  कम . ६३,२२,२५१/-  
४. काम बहाल करणबेाबत मा.  यव  थापन सिमती िनणय 

.व िद.   
िनणय ं . १००४(५) िद. १४/११/२०१८  

५. ठेकेदार यांना दे  यात आलेला कायादशे ं . व िदनांक  जा. नं. ६१३४/२०१८, िद. १५/०२/२०१८  
६.  य  काम सु  के  याचा िदनांक  िद.०९/०३/२०१८  
७. अिंतम िबलानसुार झाले  या कामाची र  कम  .८३,३७,०२७/-  
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८. यापुव  अदा केललेी र  कम  .५३,९५,०००/- 
९. उवरीत िश  लक देय र  कम  .२९,४२,०२७/-  
१०. मंजरू िनिवदेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .२०,१४,७७६/- (३१.८६८% वाढीव)  
११. करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदुत  िद.२१/०६/२०१८  
१२.  य  काम पणू झा  याचा िदनांक  िद.१५/०८/२०१८  

 
ठेकेदार म.े एस.  ही. चंदन, मुंबई यांनी उपरो  त रंगकाम िद.१५/०८/२०१८ अखेर पणू केले आह.े 

सदरच ेकाम पणू कर  यास ५५ िदवस िवलंब  झा  यान े िनिवदा शत नसुार होणारी दडांची र  कम .२७,५००/- 
मा  ठेकेदार यांचे िबलातून कपात करणते यते आह.े  

सदरह इमारत चे रंगकाम करणकेामी र  कम .८६,६०,६१८/- मा चे अदंाजप क य खचास मा  यता 
दे  यात आलेली आह.े  याकामी मागिवणते आले  या ई-िनिवदतेील िन  नतम दरानसुार मंजरू िनिवदा र  कम 
.६३,२२,२५१ मा  इतक  आह.े तथािप ठेकेदार यांनी सादर केले  या अिंतम िबलातील मोजमापांनसुार 
 य ात झाले  या कामाची र  कम .८३,३७,०२७/- मा  इतक  आह.े  हणजेच मंजूर िनिवदा रकमपेे ा 

.२०,१४,७७६/- मा  इतका वाढीव खच होणार आह.े  याचा तपिशल खालील माण ेआह.े   
अ.नं.  इमारती  िनिवदा र  कम  अिंतम िबल र  कम  वाढीव खच  
०१  मंिदर प रसर  ३२,४९,१७२.०० ४५,१७,८४१.०० १२,६८,६६९.००  
०२  साईउ ान इमारत  २८,११,५८०.००  ३२,४९,४५८.००  ०४,३७,८७८.००  
०३  साईनाथ मंगल कायालय  ०२,६१,४९९.००  ०५,६९,७२८.००  ०३,०८,२२९.००  

एकूण -  ६३,२२,२५१.००  ८३,३७,०२७.००  २०,१४,७७६.००  
   वरील माण ेमंजरू िनिवदा रकमपेे ा .२०,१४,७७६/- मा  वाढीव खच होत आह.े या माण ेहोणारा 

वाढीव खच हा  ामु  याने इमारत चे आितल भागास ल  टर पट करण े या बाबीच े  य  झाले  या कामाच े
 वांटीटीम  य ेमोठया माणावर वाढ झा  यामळेु झालेला आह.े होणा-या एकुण वाढीव खचापैक  ल  टर पटच े

एका बाबीम  य े  .१८,०४,८३५/- इतका  हणजेच ९०% वाढीव खच होत आह.े  
उपरो  त कामाच ेअदंाजप क तयार करतेवेळी ते लवकर तयार क न खचास मा  यतेसाठी  ताव सादर 

कर  याचे  टीन ेयापवु  सन २००७ म  य ेमिंदर प रसर साईउदयान मंगल कायालय या इमारती  या रंगकामासाठी 
मागिवणते आले  या िनिवदमेधील बाब  या   वाटंीटीजनसुार तयार करणते आले होते. तथापी  य  झाले  या 
कामाची मोजमाप ेतपासली असता  यानसुार वरील माण ेल  टर पटचे बाबी  या  वांटीटीम  य ेमोठया माणावर 
वाढ झा  याचे आढळुन आले आह.े   

 ताव:- तरी ठेकेदार म.े एस.  ही. चंदन यांचे  मंिदर  प रसर, साईउ ान, साईनाथ मगंलकायालय या 
इमारंतीच ेआतील व बाहरेील बाजचु ेरंगकाम करण ेकामाच ेदसुरे व अिंतम दयेक र  कम .८३,३७ ,०२७/- मा  
मंजरू होऊन तसचे याकामी झाले  या र  कम .२०,१४,७७६/- मा चे वाढीव खचास  व उवरीत िन  वळ दये 
र  कम .२९,४२०२७/-मा  ठेकेदार यांना अदा करणसे मा  यतेसाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीपढु े
सादर होणसे िवनंती.  

िनणय .२७१ यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर प रसर, साईउ ान व साईनाथ मंगल कायालय या इमारतीच े आतील व 
बाहरेील बाजुच े रंगकाम करण े कामी वाढीव खचाची र कम . २०,१४,७७६/-मा  सह एकुण र कम    
.८३,३७ ,०२७/- मा चे खचास मा यता दे यात येऊन यापकै  उवरीत िश लक दये र  कम .२९,४२,०२७/-

मा  सदर कामाचे ठेकेदार म.ेएस. ही.चंदन, मुंबई यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१५ िनयोजीत ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील ess (Electrical Substation) 

इमारतीच ेबांधकामाकरीता मंजरु रेखांकनात ॲमेिनटी पेस हणनू दशिवलेली स ह नं.२/४,३/१ व ३/७ मधील 
१२७५ चौ.िमटर जागा ठेकेदार यांना उपल ध क न दणेबेाबत. 

ताव ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:-  
१) अिधिनयम कलम २१(१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा 
 यापैक  कोण  याही योजनांसाठी करणचेी तरतूद आह.े  यातील पोट कलम (क) अ  वय,े मिंदराची व 
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िव  व  त  यव  थे  या मालम ाचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी करण ्यात येईल अशी तरतदू 
आह.े 
२) अिधिनयमाचे कलम १७ पोटकलम (३) अ  वये िव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत झालेली कोणतीही  थावर 
मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पूवमंजरुीन ेअसेल  याखेरीज सिमतीकडून, एका वषापे ा अिधक मदुतीकरीता, 
भाडेप याने दे  यात येणार नाही, िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा 
अ  यसं ािमत कर  यात येणार नाही.  
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणयः-  
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५०६ नसुार ी साईबाबा मिंदर दशन रांग 
इमारत बांधकामाकरीता िनिवदाधारक भान ु क    शन, मुंबई यांची िन  नतम दराची िनिवदा ि  वका न  यांना 
कायादशे देणते यावा, असे ठरले आह.े  

 तावना:- 
सदर क  पाचे कामास िद.१९/१०/२०१८ पासनू सु वात झाललेी असनू या क  पाचा ठळक 

तपिशल खालील माण ेआह.े  
कामाच ेनाव : ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारतीचे बांधकाम करण.े 
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 मिहन.े (िद.१८/१०/२०१९ अखेर)   

 
ठेकेदार यांनी िद.२५/०२/२०१९ व िद.२५/०३/२०१९ रोजीचे प ा  दारे िनयोिजत ी साईबाबा मंिदर 

िशड  दशनरांग इमारतीचे ESS, UGT & STP कामाकरीता जागा उपल  ध क न दणेेबाबत िवनतंी केलेली 
आह.े 

िनयोिजत ी साईबाबा मिंदर िशड  दशनरांग इमारतीचे UGT (भिूमगत आर.सी.सी. पा  याची टाक ) व 
STP (सांडपाणी ि या सयं ) चे जागेवर स  या सं  थानच े बायोमे ीक पास काऊंटर कायरत आह.े सदरह 
बायोमे ीक पास काऊंटस ता  परुते  व पात ०१ वषाकरीता मंिदर प रसराच े गेट ं . ०४ समोरील िशड  स  ह 

ं .०१ येिथल नगर-मनमाड र   यालगतचे ि कोणी जागेत  थलांतरीत करणकेामी सदर जागा ०१ वषाकरीता 
सं  थानला िमळणबेाबत मा. िज  हािधकारी, अहमदनगर यांना िद.१३/०४/२०१९ रोजीचे प ा  वये िवनतंी केलेली 
आह.े 

िनयोिजत ी साईबाबा मंिदर िशड  दशनरांग इमारतीचे कामातील ESS (Electrical Substation) 
इमारतीच ेबांधकाम ह ेमंजरू रेखांकनात दि ण-पवू कोप-यात (गटे न.ं०२ समोर) स  ह न.ं२/४, ३/१व ३/७मिधल 
जागेत दशिव  यात आलेले आह.े ESS (इले   ीकल सब  टेशन)चे िठकाणी असलेल ेसं  थानच ेजनेु बाथ म व 
शौचालय िद.२५/०२/२०१९ रोजी पाड  यात आले आह.े 

तथापी ESS (इले   ीकल सब  टेशन) चे  तािवत जागेबाबत मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.२६/०२/२०१९ रोजीचे सभेत खालील माण ेिनणय ं . १६३ समंत झालेला आह.े  

“मौज ेिशड  येथील मोफत स  ह न.ं०१(ि कोण)मधील १०१ दकुानदार ह ेआजच े  यव  थापन सिमतीच े
सभेसमोर उपि थत होते.  यांनी सभेत अशी िवनंती केली क , दशन रांगे  या ले आऊट म  य ेदि ण पवु कोप-
याम  य े१२७५ चौ. मी. अमेॅिनटी  पेस दशिवले असनू  याम  य ेइले  ीकल सब  टेशन व जनरेटर म दशिवलेले 
आह.े सदर सब  टेशन व जनरेटर म भखूंडाचे उ  तर ह ीलगत स  याचे बायोमे ीक पास काऊंटरचे समोर 
बांध  यात याव,े  यासाठी अमॅिेनटी  पेस  या िठकाणी दशिवणते यावी. तसचे  यासाठी ओपन  पसे स  याचे 
सलुभ शौचालय व साईिनवास अितथीगहृ याचंे मधील मोकळया जागेत व स  याचे बायोमे ीक पास काऊंटरच े
जागेवर अशा दोन िठकाणी दशिव  यात याव,े तसेच स  याचे मंजरू रेखांकनाम  य ेदशिव  यात आले  या अमेॅिनटी 
 पेसची जागा तसेच  यालगत  या स  ह न.ं३/२ मधील सं  थानला भसंूपादनाने िमळालेली २०० चौ. मी. जागेसह 

िव  थािपत १०१ दकुानदारांसाठी दकुानगाळे बांधकामासाठी उपल  ध क न दे  यात यावी.  
यावर सिव  तर चचा कर  यात आली, मौजे िशड  येिथल मोफत स  ह न.ं०१ (ि कोण) मधील १०१ 

दकुानदारांचे पुनवसन कर  यास त  वतः मा  यता दे  यात आली. याबाबत िद.२२/०२/२०१६ रोजी मा. सव  च 
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 यायालयाने मौजे िशड  येथील मोफत स  ह न.ं ०१ (ि कोण) बाबत िदले  या आदेशाच ेसिमती सद  य मा. अडॅ. 
मोहन जयकर यांनी तातडीने अवलोकन करावे व सदर आदशेाबाबत अटॅन  जनरल तसेच िवधी व  याय िवभाग 
यांच े मागदशन  याव,े तसेच एफ. एस. आय बाबत नगररचना िवभाग याचंे अिभ ाय घऊेन  यानतंर  तुत 

करणी सिव  तर  ताव  मा.  यव  थापन सिमतीच ेपढुील सभेसमोर सादर करावा,असे ठरल.े” 
मा.  यव  थापन सिमतीचा वरील माण ेिनणय झालेला अस  यान,े ESS (Electrical Substation) 

ची जागा अ ाप ठेकेदार भान ु क    शन, मुंबई यांना कामासाठी उपल  ध क न िदलेली नाही. ठेकेदार यांनी 
वरील संदिभय प ा  वये सदरESS, UGT & STP Work करीता जागा उपल  ध क न दणेबेाबत िवनंती केली 
आह.े िनयोिजत दशन रागं इमारतीचे बांधकाम िवहीत वेळेत पणू कर  याचे  टीन े बायोमे ीक पास काऊंटर 
 थलांतरीत क न ESS, UGT & STP चे कामाकरीता ठेकेदार यांना संबिधत जागा ह  तातंरीत करण ेगरजचे े

आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेउपरो  त िनणयानुसार सं  थान मालक ची जागा िव  थािपत दकुानदारांसाठी 

दकुानगाळे बांधकामासाठी उपल  ध क न ावयाची झा  यास ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
अिधिनयम, २००४ मिधल वर नमदू कलम १७८३ अ  वये रा  य शासनाची पवुमंजरूी घेण ेआव  यक आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयाचे अमंलबजावणीसाठी खालील ट   यांनसुार कायवाही 
करावी लागले.  
अ) िद.२२/०२/२०१६ रोजी मा. सव  च  यायालयाने मौजे िशड  येिथल मोफत स  ह न.ं०१ (ि कोण) 
बाबत िदले  याआदशेाच ेसिमती सद  य मा. अडॅ मोहन जयकर यांनी अवलोकन क न सदर आदेशाबाबत अटॅन  
जनरल यांच े मागदशन घणे.े याबाबत मा. सव  च  यायालयाचा उपरोक् त आदेश सं  थानचे िवधी िवभागान े
िद.०२/०४/२०१९ रोजीचे ईमेल  दारे मा. अडॅ मोहन जयकर यांना पाठिवला असनू िवधी िवभागामाफत पढुील 
कायवाही चाल ूआह.े  
ब)   वरील “अ” म  य ेनमदू केले माण ेमागदशन ा  त झालेनतंर याबाबतचा सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु ेसादर करण.े  
क)  या िवषयी मा.  यव  थापन सिमतीचा अिंतम िनणय झालेनतंर अिधिनयमाच ेकलम १७(३) अ  वये  तुत 
 थावर मालम  ता ह  तांतरणासाठी रा  य शासनाचे पवूमंजरुीकरीता  ताव सादर करण,े तसेच भखूंडाच ेसधुारीत 

रेखांकनास िशड  नगरपचंायत यांची मा  यता घेण.े  
 ताव:- वर नमदू कायवाहीसाठी समुारे दोन मिह  यांपे ा जा  त कालावधी लागले. तोपयत ठेकेदार 

भान ूक    शन यांना ESS चे बाधंकामासाठी जागा उपल  ध क न दतेा येणार नाही. प रणामी दशनरांग इमारत 
बांधकाम क  प पणू करणसे िवलंब होईल. तरी सदर भूखंडाचे मजंरू रेखांकनात दशिवलेली अमॅेिनटी  पेसची 
जागा ठेकेदार यांना ईले  ीकल सब  टेशनच ेबांधकामासाठी उपल  ध करणबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .२७२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील ess (Electrical 
Substation) इमारतीच ेबांधकामाकरीता मंजरु रेखांकनात ॲमेिनटी पेस हणनू दशिवलेली स ह नं.२/४,३/१ व 
३/७ मधील १२७५ चौ.िमटर जागा सदर बांधकामाच े ठेकेदार यांना ईले  ीकल सब  टेशनच े बांधकामासाठी 
उपल ध क न दणेबेाबत सं थानच ेिव तु िवभागाने तपासणी क न कायवाही करावी, असे ठरले. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग/िव तु िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१६ मौज े िनमगांव को हाळे येथील गट नं.१६९ म य े वग ४ कमचारी िनवास थान बांधकाम ठेकेदार मे. अि मता 

क शन ा.िल.,मुंबई यांच ेलवाद  (Arbiration) बाबत. 
ताव ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :   

१. अिधिनयम १७ (२) (च) िव  व  त  यव  थशेी सबंंिधत असे कोणतेही दाव,े खटले व इतर कादेशीर 
कायवाही,  यायालयात िकंवा  यायािधकरणापुढे िकंवा इतर ािधकरणामुळे दाखल करील व  या संबंधात बचाव 
करील;  अशी तरतुद आह.े 
२. अिधिनयम कलम २१ (१) (छ) कोण  याही  यायालयाचा िकंवा  यायािधकाकरणाचा िकंवा कोण  याही 

ाधीकरणाचा कोणताही  यायिनणय, हकूमनामा िकंवा िनवाडा याची पतू  कर  यासाठी आव  यक असतील अशा 
कोण  याही रकमाचं े दान; अशी तरतुद आह.े   
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय :  
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१. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिदनांक १९/०७/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय .६३७. 
२. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिदनांक २७/०२/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय .१८६. 
३. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिदनांक ०८/१०/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .८१०. 
४. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिदनांक २३/०५/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .२९९. 
५. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिदनांक ०३/०८/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .६१५.  

 तावना:- सं थानच े मौजे िनमगांव को हाळे येथील गट नं. 169 मधील जागेत सं थानच े वग 04 
कमचारी यांच ेकरीता िनवास थान बांधकाम करणचे ेकाम ठेकेदार म.े अि मता क शन ा. िल., मुंबई यांच े
माफत पणू कर यात आले आह.े या क पाची मािहती खालील माण ेआह े:- 

 
01 कामाच ेनांव  िनमगांव (को.) गट.नं.169 म य ेवग-4 कमचारी िनवास थानांच े

बांधकाम करण.े 
02 आिकटे ट  म.ेभालचं  चावरे, नािशक. 
03 ठेकेदाराच ेनांव म.ेअि मता क शन ा. िल. मुंबई 
04 अदंाजप क य र कम . 3,74,76,286/- 
05 िनिवदा ट केवारी 5.04% अिधक 
06 मंजरू िनिवदा र कम . 3,93,65,091/- 
07 य.म.ंिनणय मांक व  िद.  िन. . 656  िद. 05/11/2005 
08 कायादशे मांक एसएसएस/ वशी- बांधकाम-13431/05 िद.21/11/2005 
09 काम सु  के याचा िदनांक िद. 03/12/2005 
10 िनिवदेनसुार काम पणू कर याची मदूत 12 मिहन े- िद.02/12/2006अखेर 
11 मंजरू मदूतवाढ िद.30/04/2007 ,  िद.15/08/2007 
12 काम पणु झा याची िदनांक िद. 15/08/2007 
13 अिंतम िबलापयत झाले या कामाची िकमतं . 3,50,43,777.00 
14 दोषदािय व कालावधी (Defect liability period) 12 मिहन े- िद.14/08/2008अखेर 

  
ठेकेदार अि मता क शन ा.िल.,मुंबई यांच ेकाम िद. 15/08/2007 रोजी पणु झा यानंतर व  यांनी 

अिंतम िबलातील टु ची पतुता के यानतंर मा. यव थापन सिमतीच े सभेतील िनणय . 216/7  िद. 
16.03.2008 अ वय ेमंजरूी नंतर ठेकेदार यांना अिंतम िबल अदा कर यात आले आह.े 

      यानंतर ठेकेदार यांनी िद. 01.04.2009 च े प ा वय े अिंतम िबल व सरु ा ठेव वीकारल े नंतर 
.2,07,50,441.00 मा  इत या अितरी  रकमचेी मागणी केली असनू सदर र कम पंधरा िदवसाच े आत न 

िमळा यास आिब शनम य ेजाणबेाबत कळिवले होते. ठेकेदार यांच ेप ातील मु  ेव व तुि थती खालील माण े
आह.े            

       ठेकेदार यांनी कळिवल ेआह ेक , 
   “ सं थान व आिकटे ट यांचेकडून िविवध बाब साठी उशीर तथा अडथळे िनमाण झाल,े करार भंग 

झाला, यामळेु सदर काम िवहीत मदुतीपे ा उिशरान े िद.15.08.2007 रोजी पणू झाल.े सदर काम िद. 
15.08.2007 रोजी पणू झाल े असले तरी सदर कामाचा अिंतम िहशोब अ ापही आपणांकडून पणु झालेला 
नाही. सादर केलेल े कामाच े अिंतम िबल िववादा मक र या .3,50,43,477.00 इत या कमी रकमेसाठी 

माणीत कर यात आले, ॲब ट व िबलाची त आ हाला िद.31.12.2008 रोजी िमळाली. दर व 
प रमाणाम य े वजावटीबाबतचा तपिशल अ ापही आ हाला ा  झाललेा नाही.  आ ही सं थानच े
31.12.2008 रोजीच े प  व यासोबतच े पेमट .16,84,159.00 मा  कायदेिवषयक ह क राखनू ा  केले. 
यानंतर आ हाला . 20,00,000.00 मा  फुल ॲ ड फायनल सेटलमट हणनू दे यात आले. परंत ूही र कम 

फुल ॲ ड फायनल सेटलमट हणनू आ हाला मा य नाही. आतापयत िदलेली र कम देखील आिकटे ट यांनी 
माणीत केले या रकमेशी जुळत नाही. अ ाप सरु ा ठेव व इसारा र कम दखेील िमळण ेबाक  आह.े आ ही 

सतत आथ क अडचणीत होतो, यामळेु सरु ा ठेव िमळणबेाक  अस यान ेकोणतेही मु ावर मागणी क  शकत 
न हतो. शेवटी िद. 30.03.2009 रोजी मोठ्या िवलंबानंतर आ हाला सरु ा ठेव परत कर यात आली. आता 
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पयत िमळालेली र कम कामाच ेप रमाण ल ात घतेा कुठ याही कारे ितबीब त होत नस यान ेआ ही खालील 
यादी नसूार िववीध रकमाही िनवीदतेील व कायदशेीर तरतूदीनसूार मागणी करीत आहोत. " 

           ठेकेदारा या प ातील मु यानसुार व तुि थतीदशक प ीकरण :-  
 मु ा . 01 :- कामाची एकूण र कम . 4,17,99,228.00 अशी होते. तथापी आिकटे ट यांनी माणीत 
केलेनसुार िबलाची र कम फ  .3,50,43,477.00 आह.े अशा कारे उवरीत र कम .67,55,751.00 मा  
करारना यातील अटीनसुार देय असणा या अित र  बाबी व अित र  वाट टीसाठी आह.े आिकटे ट यांचेकडून 
िद. 31/12/2008 रोजी िमळाले या सट िफकेट म येही िबलाचा, वजावटीचा, दर कपातीबाबतचा अस ेतपिशल 
नमदू केललेे नस यान े िबलाच ेसट िफकेट बरोबर आह े िकंवा नाही. यािवषयी व य करता येत नाही. हणनू 
आिकटे ट यांनी .67,55,751.00 माणीत क न सं थानन ेअदा करावेत. 

व तुि थती:-   
  i.         ठेकेदार यांनी ि लंथले हल पयत पवू च े िबलात आक टे ट यांनी अिंतम केले या वांटीटी न  घतेा 
वाढीव मोजमाप े            
             न यान ेघऊेन वांटीटी व दर वाढिवल ेव यानुसार वािढव रकमेसह िबल सादर केल ेआह.े 
  ii.  िनिवदमे य े असले या मोझॅक टाईल ऐवजी िसरॅिमक टाईल लोर गसाठी संडास बाथ म वांटीटी 
यित र  इतर        

              वांटीसाठी जादा दराची मागणी केली आह.े  
 iii. िनिवदते दर असनू ही आर सी सी पडदी दर जादा ॲटमम य ेदर मागीतला. 
 iv.  ि लंथ म य ेमरुमा यतीरी  मटेरीअल रॅबीट भरलेल ेअसतांना मु म भराईच ेदराची मागणी केली. 

वरील माण ेजादा दर वांटीटीसाठी मागणी ची िनिवदा शत नसुार अदा कर यात आली व साईटवरील 
मोजमांपानतंर वांटीटी कमी झा यान ेिबल र कम कमी झाली. यामळेु यांना उपरो माण े . 67,55,751.00 
मा  देय होत नाहीत. तसेच संपणू िबल, वजावटीचा तपशील इ. ठेकेदार यांना यापुव च वेळोवेळी दाखिव यात 
आलेल ेआह.े  

तसेच उपरो  वाढीव दरांबाबत यापुव  दखेील मा. यव थापन सिमतीच ेसभेत चचा होऊन िनिवदा 
शत नसुार िबल अिंतम कर याबाबत ठरल ेआह.े यानुसार ठेकेदार यांना अिंतम िबल व भावफरक िबल अदा 
करणते आल ेआह.े 
मु ा . 2 :-अिंतम िबल माणप ानसुार आ हाला .40,27,171.45 मा  दये होतात. तथापी या दये रकमेतनू 
आ हाला पाट पमट िमळाले. उवरीत .3,43,012.00 आिकटे ट यांच े चकु च े सट िफकेटनुसारही देय आह.े 
यामळेु वरील माण े .3,43,012.00 मा  माणीत होऊन आ हाला िमळावेत.  

व तुि थती :- ठेकेदार यांना आिकटे ट यांच े माणप ानसुार .40,27,171.00 मा  िद. 07.04.2008 च ेपेमट 
सट िफकेटनसुार अदा कर यात आली आह.े 
 मु ा . 3:-िनिवदा शत नसुार 50% सरु ा ठेव काम पणू झा यावर हणजे िद.15.08.2007 रोजी िमळायला 
हवी होती. तसेच उवरीत 50% सरु ा ठेव दोषदायी व (Defects liability period) पणू झा यानंतर 
िद.15.08.2008 रोजी िमळायला हवी होती. तथापी सदर सरु ा ठेव मोठ्या िवलंबानतंर िद. 30.03.2009 रोजी 
िमळाली. यामळेु िवलंबान ेिमळाले या सरु ा ठेवीवर 18% दरान े .4,35,182.00 मा  याज िमळ यास पा  
ठरतो. तरी . 4,35,182.00  मा  याज माणीत होऊन आ हाला िमळाव.े 
व तुि थती:-िनिवदाशत नसुार 50% सरु ा ठेव आिकटे ट यांचकेडील ह ययुल क लीशन सट िफकेट 
(virtual complition certificate) ा  झा यावर ठेकेदार यांना परत करता येते उवरीत 50% सरु ा ठेव 
पेशलाई ड बाबीवरील सरु ा ठेव वगळता दोषदायी व कालावधी पणू झा यानतंर परत करता येते.  

ठेकेदार यांनी िद.15/08/2007 ला काम पणू के यान े हटल े असले तरी ठेकेदार यांनी यांच े
िनवीदेनसूार सव काम ेपणु केलेली नाहीत. सदरची काम ेठेकेदार यांनी िनवीदमेधील पेशल क डीशन पान नं. 29 
लॉज नं. 13 नसूार िनवीदेम य े समािव  नसललेी काम े परंत ू सदर क प पणु करावयासाठी लागणारी काम े

ठेकेदार यांनी आिकटे ट यांनी माणीत केलेल ेदरानसूार ठेकेदार यांनी पणू करावयाची होती मा  ठेकेदार यांनी 
कंपाउंड वॉल, पॅनले म, रोडच ेकाम, ेनेज लाईन इ. काम ेन के यान ेती सं थानला िवभागामाफत पणू करावी 
लागली. यामळेु ठेकेदार यांच ेकाम ह यअुल क पलीशन झालेल ेनस यान े यांना 50% डीपॉझीट र कम परत 
करणते आलेल ेनाहीत. अिंतम िबलाच े माणप ानसुार सरु ा ठेव र कम अिंतम झा यावर ठेकेदार यांना सरु ा 
ठेव र कम अदा कर यात आली. यामळेु ठेकेदार यांना सदर रकमेवरील याज देय होत नाही. 
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मु ा . 04 :- काम पणू कर यास िद. 30.11.2006 ते िद. 15.08.2007 इतका िवलंब झा यान ेया  काळात 
ओ हरहडे, आ थापना पयवे क य टाफ, मिशनरी साधनसामु ी, स ग, शटर ग व कॅफो ड ग इ.बाब वर 
समुारे .6,00,000.00 तीमाह दरान ेसाडेआठ मिह यांसाठी एकूण . 51,00,000.00 मा  नकुसान झाल ेआह.े 
ह ेनकुसान केवळ आिकटे ट/ सं थानकडून   िवलंब झा यान ेझालेल ेआह.े सबब ते आ हाला िमळावे. 
व तुि थती :- सदरचा िवलंब हा ठेकेदार यांच े क प िनयोजनातील टु मळेु झाललेा आह.े यांनी  मटेरीअल 
खरेदी, मजरू / कुशल कारागीर िनयेाजन इ. बाबत वेळीच यवि थत िनयोजन क न पाठपरुावा क न कामाच े
िनयोजन केल ेअसते तर यावर यो य ते मॉिनटर ग होऊन कामासाठी मटेरीअल लेबर, इ. बाबी वेळेवर उपल ध 
होऊन कामाची गती राखनू वेळेत काम पणू करता आले असते. पंरत ूतसे झाले नाही. वेळोवेळी यांचकेडे मजरू/ 
कुशल कारागीर, मटेरीअल इ. बाब ची कमतरता भास यान े काम वेळेत पणू झाल े नाही. ठेकेदार यांनी यांच े
वत:च ेअडचणीमळेु कामास िवलंब होत अस याच ेमा य करीत मदुतवाढीबाबत िद. 31.10.06 व 26.06.07 

च ेप ा वय ेकळिवले या हो या. या खालील माण ेहो या. 
 अ)  
1.  वाळु उपल ध न झा यामळेु बाहे न वाळु आणावी लागली 
2.  माल वाहतुक या िनयामात बदल झा यान ेअडचणी आ या. 
3.  बांधकाम सािह यात वाजवीपे ा दरवाढ झाली. 
ब) 
1.  बांधकाम सािह या या दरात मोठया माणात झालेली वाढ. यांच े भांडवलातील बराचशा भाग 

बांधकाम सािह या या खरेदीत अडकला बांधकाम सािह या या खरेदीसाठी रोख िबल अदा कराव े
लागले. 

2.  रंगकाम 25/04/2008 पयत पणु करता आल ेनाही. 
3.  उपठेकेदार उपल ध झाले नाही. 

उपरो  बाब मळेु ठेकेदार यांनी काम उशीरान ेपणु के यामळेु सं थानच ेएकुण 99 लॅट धारकांना जादा 
दरान ेखाजगी म भाडो ी घऊेन राहावे लागल.े यामळेु सं थानचचे नकूसान झाललेे अस यामळेु ठेकेदार यांनाच 
दडं आकारणी क न नकूसान भरपाई आकारण ेआव यक होते. परंतू सं थानन ेसकारा मक ीकोण ठेऊन दडं 
आकारणी न करता मदुतवाढ िदलेली आह.े यामळेु यांना . 51,00,000/- मा  र कम अदा कर याचा च 
येत नाही. 
मु ा . 05 :- िनिवदतेील टु बाबत/ आयटेमच ेप रमाणाबाबत - ठेकेदार यांनी सदरची िनिवदा ट केवारी दरान े
अस यान ेिनिवदेत असलेल ेप रमाण ह ेबरोबर अस याच ेगहृीत ध न िनिवदा दर भरलेल ेहोते. पंरत ूिनिवदेतील 
काही बाब च ेप रमाण कमी जा त झा यान े .18,99,360.00 इतक  नकुसान भरपाई िमळावी. 
व तुि थती:- ठेकेदार यांना िनिवदसेोबत आर.सी.सी व विकग ॉईगं दे यात आलेल ेहोते. ठेकेदार यांनी य  
साईटची पहाणी क न व कामा या प रमाणाची वत: तपासणी क न तसेच बाजारातील मटेरीअलची उपल धता 
दर हया सव बाब ची खातरजमा क नच दर भरण ेअपे ीत होत.े तसेच िनवीदेमधील पान न.ं 37 लॉज नं. 40 
नसूार िनवीदतेील प रमाणापे ा 25% प रमाण जादा झा यास सदर ॲटम आथ क वषाच ेदरसूची नसूार दे याची 
तरतूद होती. तसेच नॉन डी. एस. आर. ॲटमसाठी बाजारातील मटे रयल व मजरूीदर व यावर 10% ॉफ टसह 
दर दे याची तरतदू होती. व यानूसार आिकटे ट यांनी ठेकेदार यांना दर तपासणी क न दे यात आलेली आह.े 
यामळेु आता काम पणू झा यावर याबाबत वेगळी नकुसान भरपाई मागण ेयो य नाही. िनिवदतेही अशा कारची 

तरतूद नाही. िनिवदेनसुार Price Variation & quantity varriation clause  नसुार ठेकेदार यांना िबल अदा 
कर यात आलेले आह.े ठेकेदार यांनी िबलात ब याचशा बाब च े प रमाण झाले या कामापे ा जादा मागणी 
केलेली आह.े सदर मोजमाप ेतपासणी अतंी कमी झाललेी आह.े यामळेु यांना पय े18,99,360.00 मा  र कम 
दये होत नाही. साईटवरील आव यकतेनसुार ठेकेदार यांचकेडून काम क न घे यात आल े आह.े याबाबत 
वेळोवेळी झाले या कामाच े आढावा िमट गम य े ठेकेदार यांच े तीिनधी यांनी िनिवदा दराम य े काम करणचे े
मा य केले. 
मु ा . 6 :- मटेरीअलच े िलड चाजस बाबत -ठेकेदार यांच े हणणनेसुार िज हा दरसूची मधील चाजस माण े
सदर कामाकरीता आव यक मटेरीअल उदा. िवट, वाळू, खडी, मु म उपल ध झाल े नाही. यामळेु जादा 
अतंराव न मटेरीअल आणणकेामी . 24,99,544.00 अित र  खच करावा लागला तो िमळावा. 
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व तुि थती :- ठेकेदार यांनी िनवीदेतील अटी व शत चा अ यास क न तसेच प रसरातील मटे रयलची 
उपल धतता व दर यांचा अ यास क न िनवीदा भरण ेआव यक होते. ठेकेदार यांनी वेळीच मटे रयलचा टॉक 
केला असता तर यांना यो य भावात व परेुश ेमटे रयल उपल ध झाल ेअसते. व जे मटे रयल प रसरात उपल ध 
न हते या मटे रयलची उपल धता व दर यांचा िवचार क न दर भरण ेआव यक होते. तसेच ठेकेदार यांनी जादा 
वहातूक च ेदराबाबत केलेली मागणी अवा त व अयो य अस यान ेमा. यव थापन सिमतीच ेिद. 06.01.2007 
रोजीच ेसभेतील िनणय . 87 अ वय ेठेकेदार यांची मागणी अमा य करणते आललेी आह.े ठेकेदार यांनी यो य ते 
िनयोजन क न मटेरीअल खरेदी केल ेअसते तर यांना थािनक बाजारातच मटेरीअल उपल ध झाल ेअसते, पंरत ू
यो य िनयोजनाअभावी यांना अिधक अतंराव न मटेरीअल आणाव ेलागल ेअस यास यास सं थान जबाबदार 
नाही. यामळेु सदर र कम यांना दये होत नाही. 
मु ा . 7:- लोअर पी.सी.सी. च े बाबीबाबत - काम सु  करतेवेळी ल थ ले हलला लोअर बेड करीता 
पी.सी.सी. चा आयटेम होता. परंत ूमु म िफल ग उंची जा त अस यान े लोअर बेडचे पी.सी.सी. करीता टील 
वापरणबेाबत सं थानन े सांिगतल.े तरी सदरचा आयटेम पी.सी.सी. ऐवजी आर.सी.सी. धर यात यावा व ॲटम 
मधील दराच ेफरकानसुार .4,50,122.16 मा चा खच िमळावा. 
व तुि थती :- ठेकेदार यांना सदर बाब बाबत लोअर पी.सी.सी. 1:3:6 बाबीनसुार  िनिवदा दरा माण े र कम 
अदा केलेली असनू लोअर पी.सी.सी. म य ेवापर यात आलेल े टील वेगळे अदा केलेले आह.े याबाब करीता 
ठेकेदार यांनी कोणतेही कारच ेशटर ग व से ग मटेरीअल वापरललेे नाही. करीता ठेकेदार यांना सदरचा आयटेम 
हा आर.सी.सी. आयटेम हणनू दये होत नाही. याकरीता कोणताही अित र  खच दये होत नाही. याबाबत 
आिकटे ट यांचेकडून मािहती घतेा येईल. 
मु ा . 8 :- अिंतम िबलाच े तपासणीकरीता झाले या िवलंबाबत -िद. 14.08.2007 पवु काम पणू केल े
अस याचे व अिंतम िबल तपासणी कामी सं थानन े िवलंब के यान े िद. 14.08.2007 ते िद. 31.03.2008 
(अदंाजे 7.5 मिहन े कालावधीत) हयाकामी यांना यांचा टाफ ठेवावा लागला. सदर टाफकरीता यांना . 
3,69,000.00 तीमाह या माण ेपगार ावा लागला. यानुसार एकूण . 27,67,500.00 अित र  खचापोटी 
नकुसान भरपाई िमळावी. 
व तुि थती :- ठेकेदार यांनी िद.08.09.2007 रोजीच ेप ा वय ेसदर कामाच ेआठवे रिनंग िबल सादर केल ेहाेते. 
यानंतर िद. 08/12/2007 च ेप ा वय े ठेकेदार यांनी अिंतम िबलाच ेॲ ॅ ट सादर केल ेहोते. यानतंर दोनच 

िदवसांनी िद. 10.12.2007 च ेप ा वय ेआठवे रिनगं िबलातील मोजमाप ेअिंतम िबलाकरीता धर यात यावी अस े
कळिवल े तसेच िद.23.01.2008 रोजीच े प ा वय े अतंीम िबलातील उवरीत मोजमाप े सादर केली. याव न 
ठेकेदार यांनी अतंीम िबलाची पतुता िद. 23.01.2008 रोजी पतुता केली. याव न ठेकेदार यांच ेकामातच अपतूता 
अस यान े ठेकेदार ह े23.01.2008 पयत अिंतम सादर क  शकल ेनाहीत. ठेकेदार यांनी िबलही यो य प तीन े
सादर केललेे न हते व साईटवर टाफही ठेवलेला न हता. व यानंतर िनवीदेनसूार 02 मिह यात यानुसार इकडील 
िद. 22.12.2007 रोजीच ेप ा वय ेआिकटे ट यांना अिंतम िबल तपासणीकरीता कळिव यात येऊन आिकटे ट 
यांनी अतंीम िबलाची संयु  तपासणी केली. िद. 20.01.2008 च ेप ा वय ेआिकटे ट यांनी ाथिमक ॲ ॅ ट 
िशट सादर केले हाेते. याम य ेइले ीकल आयटेमम य ेब याशा टुी अस यान ेसं थानच ेइले ीकल िवभागाच े
अिभ ायानंतर अिंतम िबलाची र कम ठरिवता येईल असे कळिवले . सं थानच ेिव तु िवभाग व आिकटे ट यांनी 
िद. 02.02.2007 पयत िव तुिवषयक बाबी तपासनू िद. 07.02.2008 प ा वय ेअिंतम िबलाबाबत माणप  
तयार क न पाठिवल.े िनिवदा शत नसुार अिंतम िबल दोन मिहनते अदा करणबेाबत तरतदू आह.े ठेकेदार यांनी 
आिकटे ट यांच ेअिंतम िबलाची एक त तपासणी करणकेामी सादर करण ेआव यक होते. 

ठेकेदार यांनी िद. 07.02.2008 च े माणप ा वय े माणीत केलेल े अिंतम िबल मा. यव थापन 
सिमतीच ेिद. 16.03.2008 रोजीच ेमा. यव थापन सिमतीच ेसभेत मा यतेसाठी सादर कर यात आले होते. िद. 
07.04.2008 रोजीच ेअहवालानसुार िबल ठेकेदार यांना अदा करणबेाबत मंजरुी दे यात आली. यामळेु  ठेकेदार 
यांनी अिंतम िबलाच ेतपासणी िवलंबाबत मागणी केलेली र कम . 27,67,500.00 मा  देय होत नाही. 
मु ा . 09 :- अिंतम िबल भावफरकाच ेिबलाबाबत - अिंतम िबलाच ेभावफरकाची .5,00,000.00 र कम 
याबाबत आिकटे ट यांचेकडून माणप ानंतर अदा कर यात यावी . 
व तुि थती :- ठेकेदार यांनी अिंतम िबलासोबत भावफरक (Escalation) िमळणबेाबतच े िबल सादर केलेल े
नस यान ेआिकटे ट यांचेकडून भावफरकाबाबत माणप  ा  झालेल ेनाही. यामळेु सदर र कम अदा करता 
यणेार नाही. 
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मु ा . 10 :-उपरो माण ेमागणी केले या रकमेवर िवलंबाच ेकालावधीत सदर रकमेवर 15.02.2008 पासनू 
सदरची र कम िमळेपयत 18 ट के माण े याजसह भरपाई िमळावी. 
व तुि थती :-ठेकेदार यांनी नकुसान भरपाईपोटी केलेली मागणी िह िनिवदाशत  व करारना यास ध न नस यान े
याज देय होत नाही. 

          उपरो  माण ेर कम पंधरा िदवसात न िमळा यास यानंतर Arbitration म य ेजा याबाबतही यांनी 
कळिवल ेआह.े ठेकेदार यांच ेिद.1/4/2009 च ेप  सोबत अवलोकनाथ जोडल ेआह.े 

सवसाधारण िटपणी :-सदरच ेकाम पणु कर यासाठी सं थान अथवा आिकटे ट यांचेकडून कुठ याही 
कारे करार भंग, उशीर अथवा 

अडथळा िनमाण कर यात आलेला न हता. कामाच े िवलंबास ठेकेदार यांच े य गत अडचणी, 
साईटवरील यव थापन व तदनषंुगीक बाब च जबाबदार आहते. उलट काम लवकरात लवकर व िदले या वेळेत 
कस े पणु क न घतेा येईल याबाबत ठेकेदार यांना आव यक ती सव मदत कर यात आली. क पातील 
अडचण च ेवेळेवर िनराकरण होउन कामाची गती राखता यावी यासाठी वेळोवेळी आक टे ट, सं थान व ठेकेदार 

ितिनध ची क प आढावा बैठका घउेन ठेकेदार यांच ेअडचणी दरू कर यात आ या. तसेच िनिवदेतील Price 
variation लॉजनसुार ठेकेदार यांना भाववाढ दे यात आली. िनिवदेत व करारात तरतदु नसतांनाही िवशेष बाब 
हणनू ठेकेदार यांना िसमटच े य  बाजारातील दर व बेिसक दर यातील फरक अदा कर यात आला. तसेच 

वेळेावेळी मटे रयल ॲड हा सही िदला गेला. तरीही ठेकेदार यांच ेकाम यांनी सादर केले या बारचाट माण ेहोत 
नस यामळेु यांना वेळेत काम पणु करणबेाबत इकडील जा. नं. 3762/2007 िद. 09.03.2007, जा. 

नं. 8201/2007 िद.28.05.2007 चे प ा वय े कळिव यात आल े होते. तसेच आिकटे ट यांनी 23.08.2007 
रोजी कामाची गती वाढवनू काम वेळेत पणू करणबेाबत प  िदल.े तसेच ठेकेदार यांनी खाली नमदू केले या 
अडचणीमळेु कामास िवलंब  होत अस याचे मा य करीत मदुतवाढीबाबतच े िद. 31/10/06 व 26/06/07 रोजी 
प  देऊन मदुतवाढ मािगतलेली आह.े  
     मदुतवाढी बाबत कळिवले या अडी-अडचणी खालील माण:े - 
अ)  
1.  वाळु उपल ध न झा यामळेु बाहे न वाळु आणावी लागली 
2.  माल वाहतुक या िनयमात बदल झा यान ेअडचणी आ या. 
3.  बांधकाम सािह यात वाजवीपे ा जा त दरवाढ झाली. 
ब) 
1.  बांधकाम सािह या या दरात मोठया माणात झालेली वाढ. यांच े भांडवलातील बराचशा भाग 

बांधकाम सािह या या खरेदीत अडकला बांधकाम सािह या या खरेदीसाठी रोख िबल े अदा करावी 
लागली. 

2.  रंगकाम 25/04/2008 पयत पणु करता आल ेनाही. 
3.  उपठेकेदार उपल ध झाले नाही. 
              वा तिवक पहाता,ं सदरह इमारतीच े बांधकाम ठेकेदारान े मदुत पणू के यान,े तसेच इमारतीचा ताबा 
उशीरा िद यान ेसदर इमारत कमचा-यांच े िनवासासाठी देता न आ यान ेसं थानच ेपवू च ेवग 4 कमचारी रहात 
असले या म यवत  जागतेील सेवाधाम इमारत नतूिनकरणाच े काम लंबीत ठेवाव े लागल े यामळेु सं थानची 
पयायान ेसाईभ ाचंीच गैरसोय झालेली आह.े या ब ल ठेकेदार करारातील अटी शत नसूार दडं आकारणीस पा  
होतात. परंत ू सं थानन ेसकारा मक व मानवतावादी ीकोण वीका न ठेकेदार यांना दोन वेळेस एकुण 09 मिहन े
कालावधीसाठी दडं आकारणी न करता मदुतवाढ िदलेली आह.े 

   ठेकेदार यांनी िद. 08.12.2007 रोजी अिंतम िबल सादर केल े व सदरच े िबल सादर करतांना पवु  
आक टे ट यांनी तपासले या वॉटीटी न घेता न यान े वाढीव मोजमाप े व वाढीव दर लावनू िबलाची र कम 
काढली तसेच यात बरीचशी मोजमाप े यव थीत िलहीललेी नस यान ेव काही बाब ची मोजमाप ेन यान ेघेऊन 
िद. 24.01.2008 रोजी परुवणी िबल सादर केल.े सदर िबलातील टुी / अपतुता व कामातील टुी िनवारण क न 
दणेेबाबत यांना जा.नं 20140 िद.22/12/2007 च े प ा वय े कळिव यात आले आह.े यातील टुी 
खालील माण ेकळिव यात आ या हो या. 
1. अिंतम िबलासोबत सिव तर मोजमाप ेसादर करण े
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2. ठेकेदार यांनी िद. 10/12/07 च े प ा वय े आठवे रिनंग िबलासोबत जोडलेले माजमाप े अिंतम िबलासाठी 
धर यात याव ेअस ेकळिवले मा  याम यहेी रोडच ेकाम,ओ.एच.टँक, ल थ ले हलपयतच े टील मेजरमट सादर 
केलेल ेन हते. 
3. याच माण े ा.फंडाच ेपतुतेबाबत जान ं/वशी 10 अ/1361, िद.24/11/05,13604 िद.03/10/04, 13069, 
िद.21/08/07, 5813 िद.17/04/08, 9203, िद.24/06/2008, 260, िद.15/07/2008, 5798, िद.24/10/08 
व12852िद.30/08/2008 च ेप ा वय ेठेकेदार यांना कळिव यात आले आह.े 

तसेच ठेकेदार यांना िद.29/01/08जा.नं.1839 च ेप ा वय ेअिंतम िबलातील टुीसह अिंतम िबलाची 
तारीख 10/12/07 अशी धर यात येत अस याचे कळिव यात आले होते. याच माण ेकामातील अपणुतेबाबत 
िद.06/03/2008 च ेप ा वय ेपतुता करणबेाबत कळिव यात आले होते. 

   सदर पतुता ठेकेदार यांनी के यानंतर आिकटे ट यांनी िद. 07.02.2008 रोजी पेमट सट फ केट िदल ेव 
मा. यव थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय . 216/7 िद. 16.03.2008 अ वय ेमंजरूी नंतर िबल अदा करणबेाबत 
कायवाही कर यात आली. ठेकेदार यांना वारंवार कळवनूही यांच ेकडून कमचारी भिव य िनवाह िनधी बाबतच े
रेकॉड उपल ध झाल ेनाही. यांनी येा य ती पतुता के यानंतर िद. 31.12.2008 अखेर िबल अदा कर यात आल े
आह.े उपरो  िबलातील सव मोजमाप ेठेकेदार आिकटे ट यांच े ितनीधी समवेत सयु  र या घे यात आलेली 
आहते. तसेच िबलाबाबतच ेसव तपिशल ठेकेदार यांना उपल ध क न दे यात आल ेहोते. आिकटे ट यांच ेपेमट 
सट फ केट नसूार ठेकेदार यांना सव पेमट व सरु ा ठेव / इ.एम. डी. दे यात आलेली आह.े 

ठेकेदार यांच े प ाबाबत इकडील जा. न.ं 4483/2009 िद. 21.04.2009 अ वये सं थानच े
कायदिेवषयक स लागार एस. डी. कुलकण , कोपरगांव यांचा अिभ ाय मागिव यात आला असता यांनी िद. 
21.04.2009 अ वय े ठेकेदार म.े अि मता क शन ा. िल., मुंबई यांना सं थानतफ माफत नोटीस देउन 
ठेकेदार यांनी केलेली जादा रकमचेी मागणी करारानसूार यो य नस यामळेु यांची मागणी अमा य अस याच े
नोटीसी अ वये कळिवल.े 

  यानंतर ठेकेदार यांनी िद. 26.04.2009 रोजीच ेप ा वय ेसदरह क पाच ेआिकटे ट भालचं  चावरे, 
नािशक यांनी, आ ही केलेली अितरी  मागणी केलेली र कम माणीत क न ावी अ यथा िनवीदतेील लॉज 
नं. 56 नसूार ते वादातील मु ाबाबत Arbitration म य े जाऊ असे कळिवल े आह.े तसेच यांनी िद. 
06.06.2009 अ वय े आिकटे ट यांनी उ र न िद यान े िनवीदेतील लॉज नं. 56 नसूार यांनी  Arbitrator  
हणनू ी. एन. ए. बढेका यांच ेनांव सचुवनू यास सं थानची सहमती कळवावी अ यथा अ य नांव सचुवावे अस े

कळिवल ेआह.े 
इकडील जा. नं. 7672/2009 िद. 20.06.2009 रोजीच े प ा वय े आिकटे ट ी. भालचं  चावरे, 

नािशक यांनी िनवीदतेील लॉज नं. 56 चा ठेकेदार ह े फायदा घेत अस यामळेु आपंण लॉज नं. 56 नसूार 
ठेकेदार यांच े प ाबाबत कायवाही करावी असे कळिव यात आले, तसेच इकडील जा. न.ं 7671/2009 िद. 
20.06.2009 अ वय े ठेकेदार यांना Arbitrator  हणनू ी. एन. ए. बढेका यांच ेसचुिवलेल ेनांव मा य नसनू 
करारानसूार वाद त मु  ेह े थम आिकटे ट यांच ेमाफत सोडिवण ेबाबत लॉज नं. 56 म य ेतरतूद अस यामळेु 
यांनी थम आिकटे ट यांचेकडे मु  ेठेवावे, आिकटे ट याबाबत थम िनणय घतेील.  

  यानंतर ठेकेदार यांनी पु हा िद. 25.06.2009 अ वय ेआिकटे ट ह े यांनी सादर केले या मु ाबाबत 
ितसाद देत नस यामळेु आिकटे ट यांचेकडे जा याचा च येत नाही. असे कळवनू व Arbitrator  हणनू ी. 

एन. ए. बढेका यांची नेमणकू Arbitrator  हणनू कोटामाफत क न घऊे असे कळिवले आह.े 
  यानंतर ठेकेदार यांना जा. न.ं 8208/2009 िद. 04.07.2009 च े प ा वय े सं थानमाफत िद. 

04.07.2009 च े प ा वय े कळिव यात आले क , यांनी केलेली मागणी सं थानला मा य नसनू यांनी 
सचुिवले या Arbitrator  ही सं थानला मा य नाही. तसेच आिकटे ट चावरे ह े लॉज नं. 56 नसूार ते 
जबाबदारी ि वकार यास तयार अस यामळेु Arbitrator हणनू ी. चावरे यांच ेिनयु स दोघांकडूनही मा यता 
असावी अस ेकळिवल ेआह.े 

  तरी ठेकेदार म.े अि मता कं शन ा. िल., मुंबई यांनी िद. 01.04.2009 च े प ा वय ेआिकटे ट 
यांनी माणीत केले या अिंतम िबला यितरी  अितरी  र कम . 2,07,50,441.00 मा  रकमेबाबत 
िनवीदतेील अटी नसूार सदरह क पाच ेआिकटे ट भालचं  चावरे, नािशक यांची  Arbitrator  हणनू नेमणकू 
करणसे व सं थानच ेकायदेिवषयक स लागार एस. डी. कुलकण , कोपरगांव यांचा स ला घऊेन पढुील कायवाही 
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करणसे मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १९/०७/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय .६३७ अ  वये मा  यता घेणते 
आली.  

ठेकेदार अि मता क    शन ा.िल.,मुंबई याचंे िद.१४/११/२००९ व िद.०४/१२/२००९ रोजीच े
प ाबाबत िदनांक ०२/०१/२०१० रोजी बांधकाम िवभागाकडील संबधीत कामाच े फाईलसह शाखा अिभयंता 

ी.डी.एम.दसेाई व त  कालान िवधी अिधकारी ी.गकल साहबे यांनी सं  थानच े कायदिेवषयक स  लागार 
अडॅ.कुलकण  यांचेशी याबाबत सिव  तर चचा केली असता  यांनी सांिगतले क , “ ठेकेदार यांना सं  थानच े
 हणने यापवू च प  यवहारा  दारे कळिवले आह.े तरी सु  दा ठेकेदार यांना कोटात जावयाचे अस  यास  यांचा 

 न आह.े  यांना पनुः  च प  दे  याची आव  यकता वाटत नाही” अशी चचा झाली. 
  िद.१२ जानेवारी, २०११ रोजीच े प ा  वय,े अडॅ.बकुल बी.भोसले, मुंबई यांनी ठेकेदार म.ेअि मता 

इडंीया िल,मुंबई (मे.अि मता क    शन) यांचे वतीन ेउ  च  यायालय, मुंबई म  य ेदावा नं.१४२-२०१० दाखल 
केला अस  याचे व सदर दा  याची सनुावणी िद.१४ जानेवारी, २०११ पवू  मा.  यायािधश एस.जे.वजीफदार यांच े
समोर होणार अस  याने आपणांस इ  छा अस  यास हजर रहाव ेअस ेकळिवले आह.े सदर प  सं  थानला आवक 
नं.३५७९२ िद.२० जानेवारी, २०११ रोजी ा  त झाले आह.े पाठोपाठ िद.१९/०१/२०११ चे प ान े  यांनी सदर 
मॅटर अडॅिमशन सनुावणीसाठी कधीही येऊ शकते. अजाची त यापवू च पाठिवली अस  याचे कळिवले आह.े 
सदर (आ. .३५९८२ िद.२२/०१/२०१० रोजी सं  थानला ा  त आह.े) 

  याबाबत िद.०५ फे वुारी, २०११ रोजी सं  थानच े कायद े िवषयक स  लागार 
अडॅ.एस.डी.कुलकण ,कोपरगाव यांचेशी करणी चचा केली असनू, सदर करणाची एक छायांिकत त 
 यांचेकडे सपुतू करणते आली असनू, अडॅ. एस.डी.कुलकण , कोपरगाव ह ेएक-दोन िदवसातं याबाबत स  ला 

दतेो अस ेसांिगतले होते. 
  दर  यान इटंरनेट  दारे  तुत करणाची मािहती ा  त केली असता, मा.उ  च  यायालय, मुंबई 

मा.  यायािधश एस.ज.ेवजीफदार यांच े समोर िद.२४ जानेवारी, २०११ रोजी  ततु करणाची सनुावणी झाली. 
मा.उ  च  यायालय, मुंबई यांनी ी.परेश कपाडीया यांची सं  थान करीता Arbitratior  हणनू व ठेकेदार यांच े
वतीन े एन.ए.बढेका यांची Arbitratior  हणनू िनयु  ती कर  यात येत अस  याचे ऑडर झाली अस  याचे 
िनदशानास आल.े  

ठेकेदार म.े अि मता इडंीया िल. व सं थान यांचेम य े मा. मुंबई उ च यायालय येथे Arbitration 
application no 142/ 2010 वरील  सनुावणी नसुार तुत करणी Arbitration िद.०१ माच, २०१२ पासनु 
सु  होते. मा. यव थापन सिमतीच ेिद.२७/०२/२०११ रोजीच ेसभेत िनणय .१८६ अ वय ेउपरो  कायदेशीर 
कारवाई करणकेामी ॲड. सिचन शानबाग व  ॲड. अमतृ वेरनेकर, मुंबई यांची िनयु  करणसे तसचे यांच े
स यान ेArbiration ची नेमणकू करणसे व यांची फ  अदा करणसे मा यता दे यात आली.  यानसुार ततु 

करणी सं थानच े वतीन े अडॅ. सिचन शानबाग व यांच े व र  ठ िवधी  अडॅ. अमतृ वेनकर, मुंबई यांनी काम 
पाहीले आह.े याकामी मा. मुंबई उ च यायालयाच े ऑडर नसुार Presiding Arbitrator हणनू एफ. आय. 
रबलेो, अलाहाबाद उ च यायालयाच ेिनवृ  मु य यायािधश व सं थानच ेवतीन ेArbitrator डॉ. कृ णभुषण 

एकनाथ महाश द ेव वादी (Claimant) यांचेवतीन े ी. एन. ए. बढेका यांची नेमणकू करणते आलेली आह.े 
      अि मता इडंीया िल., मुंबई यांनी .२,०७,५०,४४१/- मा  इत या रकमचेा लेम लवादाकडे दाखल 
केला आह.े सं थानमाफत पये १,३५,००,०००/- मा  रकमचेा काउंटर लेम करणते आला असनू तुत 

करणी खालील तारखांना Arbiration या बैठका झाले या आहते.   
 

अ.नं. तारीख अ.नं. तारीख 
०१. िद.०१ माच, २०१२ १६. िद.०३ ऑ टोबर, २०१३ 
०२. िद.१८ जून, २०१२ १७. िद.२८ नो हबर, २०१३ 
०३. िद.२६ जुल,ै २०१२ १८. िद.१२ फे वुारी, २०१४ 
०४. िद.२१ ऑग ट्, २०१२ १९. िद.१७  जून, २०१४  
०५. िद.२२ ऑ टोबर, २०१२ २०. िद.१६ स टबर, २०१४ 
०६. िद.२३ ऑ टोबर, २०१२ २१. िद.०९ ऑ टोबर, २०१४ 
०७. िद.०८ जानेवारी, २०१३ २२. िद.१६ फे वुारी, २०१५ 
०८. िद.०९ जानेवारी, २०१३ २३. िद.१७ फे वुारी, २०१५ 
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०९. िद.१० जानेवारी, २०१३ २४. िद.२७ जून, २०१५ 
१०. िद.२१ माच, २०१३ २५. िद.१० ऑग ट्, २०१५ 
११. िद.१७ जुल,ै २०१३ २६. िद.११ ऑग ट्, २०१५ 
१२. िद.१८ जुल,ै २०१३ २७. िद.१२ ऑग ट्, २०१५ 
१३. िद.०७ ऑग ट्, २०१३ २८. िद.१३ ऑग ट्, २०१५ 
१४. िद.०८ ऑग ट्, २०१३ २९. िद.३० स टबर, २०१५ 
१५. िद.०१ ऑ टोबर, २०१३ 

सदरह लवादा करणी Arbitrator व सं  थान िनयु  त अडॅ  होकेट यांना वेळोवेळी र  कम अदा 
कर  यात आलेली आह.े  याचा तपिशल खालील माण े 

Sr. No. Name of Arbitrator Amount (Rs) 
01 HONBLE DR. JUSTICE F. I. REBELLO, PRESIDING ARBETRATOR  15,62,500/- 
02 HONBLE DR. K. E. MAHASHABDE CO. ARBETRATOR  15,98,744/- 
03 HONBLE SHRI. N. A. BADHEKA  15,45,000/- 
04 Adv.Sachin Shanbag, Mumbai. 24,75,950/- 

 
(अ) उपरो  त करणाचे लवादाचे कामकाज पणू झालेले असनू सदर करणाचा अिंतम िनवाडा 

िद.२४/०१/२०१९ रोजी पणू झालेला आह.े िद.२४/०१/२०१९ रोजी झाले  या िनवाडयात खालील माण ेरकमा 
दये असलेबाबत कळिवले आह.े  

The following amounts are therefore awarded: 
Issue no. Claim no. Amount Originally claimed Rupees. Amount awarded Rupees. 
1 1 67,55,751/- 2,95,897/- 
2 2 3,43,012/- 3,30,298/- 
3 3 4,33,211/- Nil 
4 4 17,90,215/- Nil 
5 5 24,99,544/- Nil 
6 6 4,50,122/- Nil 
7 7 27,67,500/- Nil 
8 8 415,00,000/- 1,23,472/- 
9 9 @ 18 % p.a from due date 9 % from due date 
23 Costs  As per Para 45 

 
Final Reliefs 
a. Respondent is directed to pay to the claimant a sum of Rs.7,49,667/- 
b. Respondent to pay to the claiment on the sum of Rs.7,49,667/- interest @ 9% p.a 
from 1st April, 2009 till the date of Award and thereafter, further interest @ 9 % p.a., on 
the principal amount from the date of theAward till final payment. 
c. Respondent to pay to the Claimant, costs quantified at Rs.10,00,000/-. 
उपरो  त िनवाडयाम  य ेठेकेदार म.े अि मता कं   शन ा.िल.,मुंबई (मे.अि मता इिंडया, मुबंई) यांनी  
 लेम न.ं०१ - म  य ेर  कम .६७,५५,७५१/- ची मागणी केलेली होती. सदर रकमेपैक  िस  हील कामाची र  कम 
.५०,६६,६४६/- मा  लवादाने नामंजरू केली आह.े मा  इले  ीकल कामाच े र  कम .१६,८९,१०५/- पैक  

Extra itam चे र  कम .२,९५,८९७/- मा  मंजरू केलेले आहते.   
 लेम न.ं०२ - म  य े िडपॉजीट पोटी असलेली र  कम .३,४३,०१२/- पैक  .३,३०,२९८/- दये असलेबाबत 

िनणय दणेेत आलेला आह.े याबाबत लेखाशाखा िवभाग यांचा अिभ ाय घतेला असता  यांनी 
िद.१८/०३/२०१९ रोजीचे प ा  वये लेखाशाखेकडील ले  यांम  य े मे.अि मता इडंीया, मुंबई यांची कुठ  याही 

कारची र  कम राखनू ठेवले अथवा लंबीत अस  याचे िदसनू येत नाही असे कळिवले आह.े  
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 लेम नं.०८ - म  य ेभाव फरक र  कम The price escalation formula is prescribed in the contract 
and computation is made in accordance thereof, and therefore the Claimant is entitled to 
Rs.1,23,472 on this account ; as shown in our Annexure-A. असे कळिवले आह.े   

लवादाचे उपरो  त िनवडयानसुार वादी म.े अि मता कं   शन ा.िल., मुंबई यांना र  कम 
.७,४९,६६७/- मा  व  यावरील एि ल २००९ पासनू ितवष ९ % माण े होणारे अतंीम  याज + The 

Claimant, costs quantified Amount  .१०,००,०००/- अशी होणारी एकूण र  कम अदा करावयाची 
आह.े  

ब)  तुत करणांच े ऑडरम  य े लवादाचे Presiding Arbitrator एफ.आय. रबलेो, अलाहाबाद 
उ  च  यायालयाच ेिनवृ  त मु  य  यायािधश यांनी खालील माण ेनमदू केल ेआह.े  
1. The Award has been declared today. 
2. In view of the declaration of the Award, the Proceedings stands terminated. 
3. The Tribunal had to meet for its internal meetings as under : 
i. On Saturday, the 18th February, 2017 – One Session. 
ii. On Saturday, the 8th September, 2018 – Two Sessions. 
iii. On Saturday, the 13th October, 2018 – One Session 

                        Thus each of the Parties are therefore directed to pay a sum of Rs.1, 20,000/- each 
to each of the Arbitrators. 
4. There were some practical difficulties in numbering the pages of the Annexures 
annesed to the Award, as the last page to the Award is page 42 and the first page of the 
Annexure- A Starts from page 36. As Such page nos.36-43 are renumbered by hand on the 
copies issued to the parties as 43-A to 43-H. 
5. The Award can be collected / received from the office of the Prsesiding Arbitrator 
on payment of the aforesid amount, on producing specific authorization. 
6. Partes to collect/ receive the documents submitted to the Tribunal during the 
course of the Proceedings aftre 30 days from today by prodcucing secifice authorization 
failing which they will be destroyed. 

   तुत लवादाचे Presiding Aribitrator एफ.आय. रबलेो, अलाहाबाद उ  च  यायालयाचे िनवृ  त 
मु  य  यायािधश यांनी वरील ऑडरम  य ेअ.नं.५ अ  वये िनवाडयाची त व  यांचेकउे सादर केललेी द  तावेज 
अि टेटर यांना दये असणा-या रकमा अदा केलेनंतर दणेबेाबत नमदू केले आह.े करीता सदरह लवाद करणी 
Presiding Aribitrator यांनी िद.२४/०१/२०१९ रोजी केलेले ऑडरनसुार खालील माण े रकमाचंी मागणी 
केलेली आह.े  

 
Sr.No Name of Arbitrator Amount (Rs) 
01  HONBLE DR. JUSTICE F.I.REBELLO , PRESIDING 

ARBETRATOR  
1,20,000/- 

02  HONBLE DR.K.E. MAHASHABDE CO. ARBETRATOR  1,20,000/- 
03 HONBLE SHRI N.A.BADHEKA  1,20,000/- 
 Total Amount: 3,60,000/- 

 
याबाबत अपील दाखल करावे अगर कसे ? याबाबत सं  थानचे िवधी िवभागाकडून अिभ ाय घणेेत 

आलेला असनू  यांनी िद.०१/०६/२०१९ रोजीचे प ान ेपढुील माण ेअिभ ाय िदलेला आह.े  
िवधी िवभागाचा अिभ ाय - “.... म.ेअि मता क    शन ा.िल.मुबंई यांनी सं  थानच ेिव  द दाखल 

केले  या लवाद (Arbitration) म  य े िदले  या िद.२४/०१/२०१९, रोजीच े िनकालाचे अवलोक केले असता, 
अि मता इडंीया िल.मुंबई यांनी .२,०७,५०,४४१/- मा  इत  या रकमेचा  लेम लवादाकडे दाखल केला होता, 
तसेच सं  थानमाफत .१,३५,००,०००/- मा  रकमेचा काउंटर  लेम दाखल करणते आला होता,  ततु करणी 
एकूण २९ तारखांना Arbitration  या बैठका झाले  या  
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अस  याचे िदसनू यते.े सदरह लवादा करणी Arbitration  हणनू मा.िनवृ  त  यायािधशांची िनयु  ती 
करणते आली होती, तसचे  यांना सं  थान माफत वेळोवेळी र  कम अदा कर  यात आलेली आह.े  याचा तपिशल 
खालील माण े

 
Sr.No Name of Arbitrator Amount  

01. 
HONBLE DR. JUSTICE F. I. REBELLO, PRESIDING 
ARBETRATOR  

Rs.15,62,500.00 

02. HONBLE DR. K. E. MAHASHABDE CO. ARBETRATOR  Rs.15,98,744.00 
03 HONBLE SHRI N. A. BADHEKA CO. ARBETRATOR Rs.15,45,000.00 
04. Adv.Sachin Shanbag, Mumbai & Senior Adv.A.M.Vernekar Rs.24,75,950.00 

 
 तुत लवाद माच २०१२ म  य ेदाखल होऊन लवादाचा अिंतम िनवाडा िद.२४/०१/२०१९ रोजी पूण 

झालेला आह.े अिब ेटर  या िद.२४/०१/२०१९, रोजी  या िनकालाचे अवलोकन केले असता, सदर िनकालाच े
िव  द मा.िस  हील ज  ज िसिनयर िड  हीजन राहाता कोटात अपील दाखल करावयाचे झा  यास सं  थानने दाखल 
केलेली काऊंटर  लेमची र  कम व Arbitration कामी आतापयत झाललेा अदंाजे .१ कोटीचा खच, तसेच 
मा.िस  हील ज  ज िसिनयर िड  हीजन राहाता कोटात अपील दाखल करणकेामी यापढुे होणारा खच, करणी 
िनकाल कधी लागले याबाबतचा कालावधी गिृहत धरता यते नाही, तसेच सं  थानचे बाजनूे िनकाल न झा  यास 

ावी लागणारी वाढीव र  कम व  यावरील २०१२ पासनू ावे लागणारे  याजाचे र  कमते होणारी वाढ याबाबी 
िवचार करता Arbitration चे िनकालाच ेिव  द अिपल दाखल करण ेजोखमीचे होईल अस ेमत आह.े याबाबत 
सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपुढे सादर क न सिमतीचे िनणयानुसार कायवाही करणते यावी.” अस े
कळिवले आह.े 

 ताव : - 
अ) तुत लवादाचे िनवडयानसुार वादी म.े अि मता कं   शन ा.िल.,मुंबई (म.ेअि मता इिंडया, 

मुंबई) यांना खालील माण ेर  कम देय होत आह.े  
 
 
i) Extra item for electrical works under claim no.1 Rs.2,95,897.00 
ii) Balance Amount against the final bill under claim 

no.2 
Rs.3,30,298.00 

iii) The price variation payble to claimant as per the 
contract provisions for the 8th and final bill under 
claim no.8 

Rs.1,23,472.00  

 Total Rs.7,49,667.00  
iv) Interest @ 9 % p.a from 1st April, 2009 till the 

date of Award and till date 31/05/2019. 
Rs.6,85,945.00 

v)  The Claimant, costs quantified Amount   Rs.10,00,000.00 
 Total Rs.24,35,612.00 

 
ब) सदरह लवादाच े अतंीम िनवाडयाकरीता झाले  या बैठकांचे Presiding Arbitrator  तसेच 

Co.Arbitrator यांना  यके  .१,२०,०००/- माण ेखालील माण ेर  कम अदा करावयाची आह.े  

i) 
HONBLE DR. JUSTICE F. I. REBELLO, 
PRESIDING ARBETRATOR  

Rs.1,20,000.00 

ii) HONBLE DR. K. E. MAHASHABDE CO. 
ARBETRATOR  

Rs.1,20,000.00 

iii) HONBLE SHRI N. A. BADHEKA CO. 
ARBETRATOR 

Rs.1,20,000.00 
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 Total Rs.3,60,000.00 
 
  तरी Arbitration यांचे िनवडयानसुार तसेच िवधी िवभागाचे उपरो  त अिभ ायानसुार वादी म.े 

अि मता कं   शन ा.िल.,मुंबई (मे.अि मता इिंडया, मुंबई) यांना उपरो  त ‘अ’ माण ेर  कम .२४,३५,६१२/- 
तसेच Presiding Arbitrator व  Co.Arbitrator यांना उपरो  त ‘ब’ माण ेर  कम .३,६०,०००/- मा  अदा 
करणबेाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .२७३ यावर सिव तर चचा होऊन, मौज े िनमगांव को हाळे येथील गट नं.१६९ म य े वग ४ कमचारी िनवास थान 
बांधकामाच े ठेकेदार म.े अि मता क शन ा.िल.,मुंबई यांच े लवाद (Arbiration) िनवाडयानसुार म.े 
अि मता कं   शन ा.िल.,मुंबई (मे.अि मता इिंडया, मुंबई) यांना र  कम .२४,३५,६१२/- तसेच Presiding 
Arbitrator व  Co.Arbitrator  यांना र  कम .३,६०,०००/- मा  आदा करणेस मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१७ िशड  िसटी स ह नं.११९ मधील सं थान मालक च े सेवाधाम इमारतीची दु ती व नतुनीकरण करणकेामाच े

ठेकेदार ाफ क इ ा ट चर ा.िल., औरंगाबाद यांच ेितसरे व अिंतम दयेक र कम .३३,८०,४२९/-मा  मंजरु 
होऊन यापैक  उवरीत दये र कम .८,२६,१३६/-मा  आदा करणेस मंजरूी िमळणेबाबत 

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

 तावना– मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३४८(२८) अ  वये 
िशड  यिेथल िसटी स  ह न.ं ११९ मधील सं  थान मालक चे सवेाधाम इमारतीतील दु  ती व नतुनीकरण 
करणकेामी ठेकेदार ाफ क इ  ा   चर ा. िल., औरंगाबाद यांची िनिवदा ि वका न  यांना कायादशे देणसे 
मा  यता दणेेत आलेली आह.े ठेकेदार यांनी िद. १५/०२/२०१९ रोजी सदर काम पणू केले असनू झाले  या कामाच े
ितसरे व अिंतम िबल सादर केले आह.े इकडील िवभागामाफत सदर िबलाची सिव  तर तपासणी करणते आली 
आह.े सदर कामाचा व अिंतम िबलाचा तपिशल खालील माण ेआह.े    

 
१) कामाच ेनाव सं  थानचे सेवाधाम इमारतीची दु  ती व नुतनीकरण करण े 
२) ठेकेदाराच ेनाव ाफ क इ  ा   चर ा. िल. औरंगाबाद  
३) मंजरू िनिवदा र  कम .३९,७२,६४२/-  
४) काम बहाल करणबेाबत मा.  यव  थापन सिमती िनणय 

.व िद.   
िनणय ं . ३४८(४) िद. ०१/०६/२०१८  

५)  ठेकेदार यांना दे  यात आलेला कायादशे ं . व िदनांक  जा. नं. १३०७/२०१८, िद.१५/०६/२०१८  
६) अिंतम िबलानसुार झाले  या कामाची र  कम  .३३,८०,४२९/- 
७) यापुव  अदा केललेी र  कम  .२५,५४,२९३/- 
८) उवरीत िश  लक देय र  कम  .८,२६,१३६/- 
९) मंजरू िनिवदेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .५,९२,२१३/- (१४.९०७% कमी)   
१०) करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदुत  िद.२१/१२/२०१८  
११)  य  काम पणू झा  याचा िदनांक  िद. १५/०२/२०१९  

 
ठेकेदार ाफ क इ  ा   चर ा. िल., औरंगाबाद यांनी िशड  स  ह न.ं ११९ मधील सेवाधाम 

इमारतीतील दु  ती व नतुनीकरण करणचे े काम िद.१५/०२/२०१९ अखेर पणू केल े आह.े सदरच े कामास ५६ 
िदवस िवलंब झा  याने िबलंबानसुार होणारी दंडाची र  कम .२८,०००/- मा  ठेकेदार यांच े िबलातून कपात 
करणते आली. ठेकेदार यांनी सादर केले  या अिंतम िबलाची तपासणी केली असता  य  झाले  या 
मोजमापानसुार सदरह िबलाची एकूण र  कम .३३,८०,४२९/- मा  इतक  होते  हणजेच मंजरू िनिवदा रकमपेे ा 
.५,९२,२१३(१४.९०७ % कमी) खच झाललेा आह.े सदरह इमारतीच े नतुनीकरण कामातील आतील व 

बाहरेील  ला  टर, पॉलीमर कोट ग व  टील रनफोसमटची  वॉटंीटी कमी झा  यान ेखच कमी झालेला आह.े 
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िवभागाचा अिभ ायः- ठेकेदार यानंी सदर काम िवहीत मानकांनसुार समाधानकारक र  या पूण केलेले 
अस  याने ठेकेदार याचंे सदरह अिंतम िबल मंजरू करणसे हरकत नाही.    

 ताव:- तरी ठेकेदार ाफ क इ  ा   चर ा. िल., औरंगाबाद यांचे सं  थानच ेसेवाधाम इमारतीची 
दु  ती व नतुनीकरण करण ेकामाचे ितसरे व अिंतम देयक र  कम .३३,८०,४२९/- मा  मंजरू होऊन  यापैक  
उवरीत िन  वळ दये र  कम .८,२६,१३६/- मा  अदा करणबेाबत िनणय होणसे िवनतंी  

िनणय .२७४ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  िसटी स ह नं.११९ मधील सं थान मालक च ेसेवाधाम इमारतीची दु ती व 
नतुनीकरण करणेकामाच े एकुण िबलाची र कम .३३,८०,४२९/- मा  मंजरू कर यात यऊेन यापकै  उवरीत 
िश लक दये र  कम .८,२६,१३६/- मा  सदर कामाच ेठेकेदार ाफ क इ  ा   चर ा. िल., औरंगाबाद यांना 
आदा करणसे मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१८ ी  साईबाबा सं थानच े मौजे िनमगांव को हाळे येथील गट नं.१८३ पैक  म य ेशै िणक संकुल उभारणीकामाचे 

ठेकेदार मे. याती इिंजिनअस ॲ ड कं लटंट, पणु े ही ो ायटरी फम  म.े याती इिंजिनअस ॲ ड कं लटंट 
ा.िल.,पणु ेयांनी टेक ओ हर के याबाबत. 

ताव ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेमाफत कायरत असले  या ी साईबाबा इिं लश मेडीअम 
 कूल, िशड , ी साईबाबा क  या िव ा मंदीर, िशड व ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय, िशड  या शै िणक 

सं  थांकरीता मौजे िनमगांव-को-हाळे येथील गट न.ं१८३ म  य ेि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.ेदर  यान लोकसभा िनवडणकू-
२०१९ ची आदश आचार सिंहता लाग ूझा  याने ठेकेदार यांचे समवेत करारनामा करणते आललेा नाही. 

आता ठेकेदार म.े  याती इिंजिनयस अॅ  ड क  सलटंट, पणु ेयांनी िद.२९/०३/२०१९ रोजीच ेप ान ेपढुील 
माण ेकळिवले होते. 

“We would like to hereby inform you that we have formed a new company named 
Nyati Engineers & Consultants pvt ltd. (NECPL), under the same management, which will 
take-over the entire business of our existing Proprietary concern. Nyati Engineers & 
Consultants (NEC) with effect from 1 April 2019 and all the assets and liabilities as on that 
date shall stand transferred to the new company.” 

ठेकेदार यांनी  यांचे समवेत करणेत येणारा करारनामा आता Nyati Engineers & Consultants 
pvt ltd.या नावाने करणते यावा तसेच बीलही  याच नावान ेअदा करणते यावे अशी िवनतंी केली आह.े याबाबत 
कायदशेीर अिभ य घणेसेाठी  अडॅ.एम.पी.गजुराथी, कोपरगाव यांना िद.१२/०४/२०१९ रोजी  या प ान े
कळिव  यात आल ेहोते.  यावर  यांचेकडील िद.२२/०४/२०१९ रोजी  या प ान ेसदरह बाबतीत कंपनी से े टरी 
िकंवा चाटड अकाऊंटंट यांचा स  ला  यावा असे  यांनी नमदु केले होते. सदरह करणी सं  थानच े
पॅनलवरीलचाटड अकाऊंटंट,एस.जी.अदंानी अॅ  ड कंपनी, अहमदनगर व अकाऊंटंट म.े मकंुुद एम. िचतळे अॅ  ड 
कं., मुंबईयांनी देखील अिभ ाय सादर केला आह.े  यानतंर सदरह करणी अडॅ. भवर यांनी  यांचे 
िद.१४/०५/२०१९ रोजीचे प ान ेअिभ ाय सादर केला आह.े  

अ) चाटड अकाऊंटंट,एस.जी.अदंानी अॅ  ड कंपनी, अहमदनगर यांनी खालील माण े अिभ ाय सादर 
केला आह.े 

   “As per documents received. 
1. The firm Nyati Engineers and Consultant, A proprietary Firm was owned by 
Mr. NitinNyati. 
2. New Company Nyati Engineers and Consultant Pvt Ltd is formed on 06/02/2019 
with Directors Mr.NitinNyati, PiyushNyati and Praveen Nyati. 
3. As per resolution in Board Meeting dated 01/04/2019 with Resolution Number-
 NIL, Entire Business of Nyati Engineers and Consultant, IS TAKEN OVER FROM 
01/04/2019 BY New Company. 
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4. C.A. Mr.VipinGujrathi has given the certificate, all the business 
of PROPERTIORY FIRM Nyati Engineers and Consultant, is taken by New Company 
dated 08/04/2019. 
1) Now the Sansthan has to take one Affidavit from the director Mr.NyatiNitin, about 
continues of business and responsibility of all the business by new company as director. 
2) Take the affidavit from all three directors about continues of business and 
responsibility of all the business by new company as director. 
3) Also after this made new agreement with new company with all the old terms and 
conditions and effect from old date of agreement.” 
ब) अडॅ. भवर यांनी िद.१४/०५/२०१९ रोजीचे प ाने खालील माण ेअिभ ाय सादर केला आह.े 

I. Issue fresh work order specifically in the name of “M/s. Nyati Engineers & 
Consultants Pvt. Ltd. Pune” cancelling the earlier work order dated 08/03/2019 issued in 
the name of “M/s Nyati Engineers & Consultants, Pune” 

II. Get execute the fresh letter of acceptance of work under Tender from M/s. Nyati 
Engineers & Consultants Pvt. Ltd. Pune.” 

III. Then get execute the Work Agreement specifically incorporating a clause in it 
about acceptance of tender, issuance of work order and cancellation of work order in the 
name of Nyati Engineers & Consultants, Pune and taking over the entire business & 
management of M/s. Nyati Engineers & Consultants, Pune by newly incorporated M/s. 
Nyati Engineers & Consultants Pvt. Ltd. Pune. 

IV. Get execute an Indemnity Bond from M/s. Nyati Engineers & Consultants, Pune 
specially incorporating the clause in respect of rights benefits, responsibilities, liabilities 
etc. of M/s. Nyati Engineers & Consultants, Pune shall be the rights benefits, 
responsibilities, liabilities etc. of M/s. Nyati Engineers & Consultants Pvt. Ltd., Pune. 

V. Get the certified copies of Certificate of Incorporation issued by the Registrar of 
Companies, GST Registration Certificate, PAN Card etc. in respect of M/s. Nyati 
Engineers & Consultants Pvt. Ltd. Pune. 
क) चाटड अकाऊंटंट म.े मकंुुद एम. िचतळे अॅ  ड कं., मुंबईयांनी खालील माण ेअिभ ाय सादर केला आह.े 
1. The Trust has issued a Work Order No SSST/CONST/ 5936/2018 dated 18-3-
2019 for construction of Shri Saibaba Educational Complex at Gat No 183, Nimgaon-
Karhale, Tal Rahata, Dist Ahmednagar. The Work Order has also given the Permanent 
Account No. and GST No. of Nyati Engineers & Consultant, Proprietor Mr NitinNyati. 
This Work Order has been issued after following the e-tendering process therefore any 
change in the entity carrying on the work would be against the fundamental principles of e-
tendering Process. The Private Company formed by Mr NitinNyati is a different legal 
entity and would have a different Permanent Account Number and GST No. This would 
result into the work being carried out by an entity which is other than the entity to whom 
the Work Order has been issued. This goes against the basis on which the tendering 
process is followed. 
2. We have also reviewed the Memorandum of Association of Nyati Engineers & 
Consultants Pvt. Ltd. It does not state in its Objects the take over of business of Nyati 
Engineers & Consultants. We therefore, feel that the entity to whom the work was allotted 
can only continue to execute the work and no other entity can step into the contract since 
the Contract was allotted through e-tendering process. The Trust cannot entertain any other 
party to execute the work arising out of the Work Order issued to Nyati Engineers & 
Consultants.” 
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 याती इिंजिनयस अॅ  ड क  सलटंट, पणु ेयांनी  यांची कंपनी म.े  याती इिंजिनयस अॅ  ड क  सलटंट ा. 
ली., पणु ेयांनी टेक ओ  हर के  याने सदर झाले  या बदला सदंभातखालील माण ेकागदप  सादर केले आहते. 
1. Request letter by firm Nyati Engineers & Consultants, Pune. 
2. Company Registration Certificate. 
3. Declaration for Commencement of Business. 
4. Memorandum of Association of company limited by Shares. 
5. Indemnity Bond. 
6. GST and PAN Registration 
7. Company Resolution and C.A. letter 

सदरह क  पास शासन िनणय .सासंिव-१०१८/९६९/ . .११०/का.१६, िद.०६/०३/२०१९ 
रोजीचा शासन िनणयानुसार याकामाचे अदंाजप कास व ठेकेदार म.े  याती इिंजिनयस अॅ  ड क  सलटंट, पणु ेयांना 
कायादशे दणेसे मा  यता दणेेत आलेली आह.े  यामळेु  ठेकेदार यांचे कंपनीचे नावात होणा-या बदलामळेु  यांचेशी 
करारनामा करणसे व पढुील दयेके अदा करणबेाबतचा  ताव मा. अ  य  महोदय यांचे सचुननेसूार सं  थानचे जा. 

. एसएसएसटी/ बांधकाम/४७६/२०१९, िद.११/०५/२०१९ रोजीच े प ान े िवधी व  याय िवभाग महारा   
शासन यांचेकडे सादर करणते आला होता.  यावर शासनाचे .सासंिव-१०१८/९६९/ . .११०/का.१६, 
िद.२९/०५/२०१९ रोजीचे प ान ेखालील  नमदु बाब ची पतुता करणसे किळ वले आह.े  
अ) मकंुुद एम. िचतळे अॅ  ड कं., मुबंई यांनी  यां  या िद.०९/०५/२०१९ रोजी  या प ा  वय ेउपि थत केले  या सव 
मु ांबाबत खुलासा. 
ब) सदर  तावानुषगंाने सं  थाना  या िवधी स  लागाराच े अिभ ाय तसचे  यासदंभात भिव  यात काही िविध 
िवषयक अडचणी िनमाण होतील िकंवा कस,े याबाबतही अिभ ाय घे  यात यावेत. 
क) सदर  ताव ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमती  या बैठक त उपि थत क न  याबाबत सिमतीची 
मा  यता घे  यात यावी. 

चाटड अकाऊंटंट मकंुुद एम. िचतळे अॅ  ड कं., मुंबई यां  या िद.०९/०५/२०१९ रोजीचे प ातील 
मु ांबाबत खालील माण ेखलुासा सादर करणते येत आह.े 
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1. The Trust has issued a Work Order No 
SSST/CONST/5936/2018 dated 18-3-2019 for 
construction of Shri Saibaba Educational 
Complex at Gat No 183,Nimgaon-Karhale, 
Tal Rahata, Dist Ahmednagar. 
The Work Order has also given the Permanent 
Account No. and GST No. of Nyati Engineers 
& Consultant,Proprietor Mr NitinNyati. This 
Work Order has been issued after following 
the e-tendering process therefore any change 
in the entity carrying on the work would be 
against the fundamental principles of e-
tendering Process. 
The Private Company formed by Mr 
NitinNyati is a different legal entity and 
would have a different Permanent Account 
Number and GST No. This would result into 
the work being carried out by an entity which 
is other than the entity to whom the Work 
Order has been issued.This goes against the 
basis on which the tendering process is 
followed. 

याबाबत कंपनी कायदा िवशेष  यांचे मत घेणे यो  य होईल. 
 

2. We have also reviewed the Memorandum of 
Association of Nyati Engineers & Consultants 
Pvt. Ltd. It does not state in its Objects the 
take over of business of Nyati Engineers & 
Consultants. We therefore, feel that the entity 
to whom the work was allotted can only 
continue to execute the work and no other 
entity can step into the contract since the 
Contract was allotted through e-tendering 
process. The Trust cannot entertain any other 
party to execute the work arising out of the 
Work Order issued to Nyati Engineers & 
Consultants.  

 याती इिंजिनयस अॅ  ड क  सलटंट, पुणे यांचा म.े  याती इिंजिनयस 
अॅ  ड क  सलटंट ा. ली., पणेु यांनी िबझनेस टेक ओ  हर 
केलेबाबत  यां  याशी केले  या MOA (Memorandum of 
Association) मधील मु ा .3 (B) 1, खालील माणे स ् प  ट 
नमदू केले आह.े 
3 (b) Matters which are necessary for furtherance of 
the objects specified in clause 3(a) are: 
1. To Take Over the business “Nyati Engineers and 
Consultants”, a Proprietary Concern, owned by 
Proprietary  Mr. Nitin D. Nyati ongoing concern 
basis, along with all assets, fixed assists, movable 
assets, all current assets including current and 
proposed recoveries, all legal rights and privileges, 
land stock, Vehicles, all construction equipment’s, 
all running contracts including proposed contracts 
and tenders already filed, Work in Progress, 
licenses, designs, trademarks, copyrights, 
intellectual properties and secured-unsecured 
liabilities, all other current liabilities including 
contingent liabilities.     
 

 
िवभागाचा अिभ ाय- वरील माण ेचाटड अकाऊंटंटएस.जी.अदंानी अॅ  ड कंपनी, अहमदनगर,म.े मकंुुद 

एम. िचतळे अॅ  ड कं., मुंबई तसचे अडॅ. िनतीन भवर यांनी िदले  या अिभ ायाचे अवलोकनकेले असता 
मतिभ  नता िदसनू येते. ी साईबाबा सं  थानचे मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील गट न.ं१८३ प.ै म  य े शै णीक 
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संकुलउभारणकेामाचे ठेकेदार म.े  याती इिंजिनयस अॅ  ड क  सलटंट, पणु ेही ो ायटरी फम म.े  याती इिंजिनअस 
अॅ  ड क  सलटंट ा. िल. पणु ेयांनी टेक ओ  हर के  यामळेु  यांचेशी करारनामा करण,े नवीन नावाने दयेक अदा 
करण े अथवा  यांनी केललेी िवनंती अमा  य करण े याबाबत कंपनी कायदा िवषयी कामकाज पहाणारे त  
स  लागार यांचे कायदिेशर मत घेवनू पढुील कायवाही करावी असे मत आह.े  

तसेच िनयोजीत ी साईबाबा मदंीर िशड  दशन रांग इमारत बांधकाम करण े क  पाचे ठेकेदार याचं े
कंपनीचे नावात दखेील भान ू क    शन, मुंबई ऐवजी ीम भानू क    शन ा. िल., मुंबई असा बदल होत 
अस  याचे ठेकेदार यांनी िद.२७/०५/२०१९ रोजीच े प ान े कळिवल े आह.े याबाबतही कंपनी कायदा िवषयी 
कामकाज पहाणारे त  स  लागार यांचे कायदेिशर मत घवेनू पढुील कायवाही करावी असे मत आह.े  

 ताव- तरी ी साईबाबा सं  थानच े मौज े िनमगाव-को-हाळे येथील गट न.ं१८३ प.ै म  य े शै णीक 
संकुल उभारण ेकामाचे ठेकेदार म.े  याती इिंजिनयस अॅ  ड क  सलटंट, पणु ेही ो ायटरी फम म.े  याती इिंजिनअस 
अॅ  ड क  सलटंट ा. िल. पणु ेयांनी टेक ओ  हर के  यामळेु  यांचेशी करारनामा करण,े नवीन नावाने दयेक अदा 
करण े अथवा  यांनी केललेी िवनंती अमा  य करण े याबाबत कंपनी कायदा िवषयी कामकाज पहाणारे त  
स  लागार यांचे कायदिेशर मत घेवनू पढुील कायवाही करणसे  

तसेच ी साईबाबा मंदीर िशड  दशन रांग इमारत बांधकाम करण े क  पाचे ठेकेदार यांच े कंपनीचे 
नावात दखेील भान ूक    शन, मुबंई ऐवजी ीम भानू क    शन ा. िल., मुंबई असा बदल होत अस  याने या 
दो  ही ठेकेदाराबाबत कंपनी कायदा िवषयी कामकाज पहाणारे त  स  लागार यांचे कायदिेशर मत घेणसे मा  यता 
िमळणकेामी पढुील कायवाही करणबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .२७५ यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी महारा  शासनाच े िवधी व याय िवभाग जो िनणय घईेल तो 
यव थापन सिमतीस मा य असेल, असे ठरले. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१९ ी साईनाथ णालयाच े दो ही इमारतीवर ितस या मज याच े बांधकाम करणकेामाच े ठेकेदार आर.के.सावंत, 

नािशक यांच ेमदुतवाढ मागणीबाबत. 
ताव  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- 

अिधिनयमा  या कलम २१ (१) पोटकलम (क) अ  वय,े मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल, 
 यव  थापन व शासन कर  याच े योजनासाठी िव  व  त  यव  थचेा िनधी सिमतीकडून खच कर  याची तरतूद 

आह.े  
मा. यव थापनसिमतीिनणय : 

१)  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३८ 
“यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालया या दो ही इमारत वर वाढीव एका मज याच े

बांधकाम करणसेाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता 
दे यात आली.”   
२)  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१०५१ (०९) 

“यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाच ेदो ही इमारत वर ितस या मज याच ेबांधकाम 
करणकेामी आर.के.सावंत, नािशक यांच ेएकि त .३,९९,९७,१६२/- मा  िन नतम दर ि वकारणते यऊेन, यांना 
कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.”  

 तावना:- मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार ठेकेदार ी.आर.के.सावंत, नािशक यांना 
कायादशे दे  यात आला असनु सदरह कामाचा तपिशल व स ि थती खालील माण–े  

१  कामाच ेनांव ी साईनाथ णालयाच ेदो ही इमारत वर ितस या मज याचे बांधकाम करण.े 

२. ठेकेदार आर.के. सांवत, नािशक 
३. मंजरू िनिवदा र  कम .३,९९,९७,१६२/-  
४. कायादशे . व िदनांक जा.न.ं६८४३/२०१७ िद.२०/०३/२०१८ 

५. करारना  यानसुार काम सु  कर  याचा िद. िद.०५/०४/२०१८ 
६. काम पणू कर  याचा कालावधी व िदनांक १२ मिहने ( िद.०५/०४/२०१९ अखेर) 
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७. कामाची स ि थती  १. णालयाच ेदो ही इमारत चे आर.सी.सी.  लॅबचेकाम पणु झाले आह.े  
२. अतंगत िवट बांधकाम व  ला  टरच ेकाम गतीपथावर आह.े 
३. िल टचे फुट ग व परदी कॉ  ट गचे काम सु  आह.े 
४. दो ही इमारत ना जोडणारा फॅि केशन मधील पलुाच ेकाम सु  आह.े 

 
ठेकेदार यांचा करारना  यानुसार काम कर  याचा कालावधी बारा मिहन े िद.०५/०४/२०१८ ते 

िद.०५/०४/२०१९ अखेर असा होता. सदरच े मदुतीत ठेकेदार यांनी वरील त   यात नमुद केले माण ेकाम पणू 
केले आह.े िवहीत मदुतीत काम पणु करणसेाठी व कामाचा वेग वाढिवणसेाठी ठेकेदार यांना सं  थानमाफत 
िद.१९/०५/२०१८, िद.२५/०५/२०१८, िद.०४/०६/२०१८, िद.२९/०६/२०१८, िद.११/०७/२०१८, 
िद.२१/०९/२०१८, िद.३१/१०/२०१८ व िद.२८/०१/२०१९ रोजी प  दे  यात आलेले आह.े    

   ठेकेदार यांनी उवरीत काम पणू करणसेाठी िद.०४/०६/२०१९ रोजीचे प ा  वये खालील माण े
अडचणी नमदू क न िद.३१/१२/२०१९ पयत मदुतवाढ िमळणसे िवनतंी केली आह.े 
१) ी साईनाथ णालयाचे वाढीव मजला बांधकासाठी वाळू वापर  यात येत होती. या कामासाठी वाळू 
लवकर उपल  ध न झा  यामळेु काम सु  करणसे िवलंब लागला आह.े 
२) पावसाळयाच ेकालावधीमळेु कामास िवलंब लागला आह.े 
३) ी साईनाथ णाल व परीसरात  ण  यांच े नातेवाईकांची मोठया माणात गद  अस  यान े काम 
करताणा अडचणी येत हो  या,  यामळेु कामास िवलंब लागला आह.े 
४) सावजनीक सु या व िववीध उ  सवांच ेकालावधीत काम बंद अस  याने कामास िवलंब लागला आह.े 
५) ओ.टी.,आरएमओ म व टोअर इ यादी अतंगत बदल या वाढीव कामासाठी अितरी  त कालावधी 
लागणर आह.े 

िवभागाचा अिभ ायः- उपरो  त नमदु कारणांमळेु ठेकेदार यांना काम करणसे िवलंब लागला आह.े 
 यामळेु ठेकेदार यांना िदले  या मदुतीत काम पूण करता आलेले नाही. तसचे सदरच े वाढीव मज यावरील 

बांधकामाम ये ओ.टी.,आरएमओ म व टोअर इ यादी अतंगत बदलयाकामाचे ठेकेदार आर.के.सावंत यांचेकडून 
क न घे यास व सदर कामी येणा या र कम .९,११,७८१/-मा चे खचास मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.२६/०२/२०१९ रोजीचे सभतेील िनणय .१३९ अ  वये मा यता दे यात आली.  यामळेु ठेकेदार यांनी सदर 
काम करणसेाठी िद.३०/०९/२०१९ अखेर मदुतवाढ िमळावी अशी िवनतंी केली आह.े सदरह कामे ठेकेदार 
आर.के.सावंत यांचेकडून क न घणेेसाठी ठेकेदार यांना मदुतवाढ दतेा येईल अस ेमत आह.े  

 ताव:- तरी ठेकेदार आर. के सावंत, नािशक यांचे िवनतंी नसुार यांना िद.३०/०९/२०१९ पयत मदूत 
वाढ देणेबाबत िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .२७६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाच ेदो ही इमारतीवर ितस या मज याच ेबांधकाम करणेकामाच े
ठेकेदार आर.के.सावंत, नािशक यांना सदर कामासाठी िद.३०.०९.२०१९ पयत मदुतवाढ दे यास मा यता दे यात 
आली. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२० ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  नाटय रिसक संच व िशड  ाम थ यांच ेसंयु  िव मान े२५ वा ी 

साईस चरीत पारायण सोहळा साजरा करणसे व याच ेअंदाजप कास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  

१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा 
िवशषे आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेन े  यव  था 
पाहण,े मंिदराम  य े ढी व 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 व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण 
या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव   ेाचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील.  
२) अिधिनयमाच े कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वय,े भ  तानंा देवते  या दशनासाठी व मिंदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
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३) अिधिनयमाच ेकलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वय,े ी साईबाबांचे जीवन,  यांचे काय,  यां  या लीला 
व  यांची िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय 
चालवील व  याचा िव  तार करील 

   तावना– ी.आ  पासाहबे खंडू कोते, अ  य , नाटयरिसक संच ,िशड  यांनी िद.१०.०४.२०१९ 
रोजीचे प ा  वये गेली २४ वष ी साई स  च रत पारायण सोहळा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ह े
नाट्यरिसक संचाचे सहकायान े साजरा करीत आलेले आह.े यदंाचा पारायण सोहळा नहेमी माणचे भ  य िद  य 
साजरा कर  याचा मानस आह.े पारायणासाठी दरवष  पु ष व मिहला िमळून अदंाज े७,५०० पारायणाथ  बसतात 
( मागील वष  शता  दी सोह यािनिम  त अदंाजे १५००० महीला व परुष वाचक यांनी पारायणात सहभाग घतेला 
होता.) या वष ही पारायणाथ ची नेहमी माण े पारायणास बसणचेी बैठक  यव  था चहा, ना  टा व महा साद इ. 
तसेच कलाकाराचंी िनवास  यव  था, दशन  यव  था, चहा ना  टा व भोजन  यव  था करावयाची आह.े तसेच 
पारायणाथ चंी बाथ मची व हातपाय धु  याची व िप  याच े पा  याची व पारायणासबंंधी इतर नेहमी माण े सोई 
उपल  ध करावया  या आहते. तसेच बाहे न येणा-या काही पारायणाथ नी  मागणी के  यास  यांची 
िनवास  यव  था करावयाची आह ेपारायण चालू असतांना व ंथ समा  तीनतंर िमरवणकू  या वेळी भाग घणेारे 
कलाकार, मकेअपमन, वाजं ी व इतर सहकारी याचंी िनवास,भोजन,मानधन चहा पा  याची इ.  यव  था 
करावयाची आह.े  

 यंदाचा पारायण सोहळा नेहमीचे थे माण ेशु वार िद.०२ ऑग  ट २०१९ ते शिनवार िद.१० ऑग  ट 
२०१९ अखेर साजरा होणार आह े थमिदनी  हणजेच ०२.०८.२०१९ रोजी ी साई सतच रत पारायणास सु वात 
होईल व िद.०९.०८.२०१९ रोजी अवतरिणका वाचन, ंथपजुा व दपुारी गावातुन ची शोभाया ा िनघेल व 
शिनवार िद.१०.०८.२०१९ रोजी काला िकतन व महा सादाचे आयोजन कर  यात येईल. 

तरी उपरो  त  कालावधीत नेहमी माण े नाट्य रिसकसंचा  या सहयोगाने यंदाचा महापारायण सोहळा 
साजरा करणसे मा  यता असावी ही िवनंती, अस ेकळिवल ेआह.े   

 यानंतर  िद. २१.०५.२०१८ चे प ा  वये ी.आ  पासाहबे खंडू कोते, अ  य , नाटयरिसक संच ,िशड  
यांनी खालील माण ेकळिवले आह.े 

आ  ही िवनतंीपवूक अज करतो क , ी साई स  च रत पारायण सोहळा शु वार िद.०२ ऑग  ट २०१९ 
ते शिनवार िद.१० ऑग  ट २०१९ अखेर साजरा कर  यात येणार आह.े मागीलवष   समाधी  शता  दी महो  सव 
अस  याने चौदा हजार पारायणाथ   या सोह यात सहभागी झाले होते.हा पारायणसोहळा, गलेी अनेक वष 

वेश  दार . ३ जवळील  या जागेत (१६ गुंठे) साजरा होत होता तथािप सहभागी पारायणाथ ची सं  या पाहाता 
तो  या िठकाणी न घतेा नवीन सादालयाजवळील ी. ग दकर यांच ेजागेत सदर सोहळयाचे आयोजन कर  यात 
आले होते. 

आता यावष  साधारणतः १० हजारा  या आसपास पारायणाथ  या सोहळयात सहभागी हो  याची 
श  यता आह.े या सं  यचेा िवचार करता वेश  दार .३ जवळील जागा (१६ गुंठे) यासाठी अपरुी पडेल. 
 याच माण े सदर िठकाणी  व  छतागहृांची सिुवधा उपल  ध नाही. मिहला व पु ष अशा २ स ामं  य े जरी 

पारायणाचे आयोजन केले तरी बसायला अितशय अडचणीच े होते. पारायण सु  असतांना भ  तांना य-ेजा 
कर  यासाठी अ  यतं अ ं द जागा िश  लक राहते. तेथनू भ  तां  या वदळीचा ास होतो.  

एखा ा िदवशी जा  त-गद  झा  यास चगराचगरी होऊन अनिुचत कार घड  याची श  यता नाकारता 
येत नाही. तसेच यामळेु सरं ण  यव  थवेरही अित र  त ताण येतो. 

या सव बाब चा िवचार करता  यावष चे ी साईस  च रत पारायण साईनगर समोरील मैदानावर 
आयोिजत कर  यात याव.े सदर जागेचा आकार िवि तण अस  याने मिहला व पु ष ंथ वाचकांचे पारायण एकाच 
स ात घेता येईल.  यािठकाणी  व  छतागहृांचीही सोय आह.े  

 याच माण ेकमचारी वसाहतीमधील  व  छतागहृांचा वापरही करता येव ूशकतो. तेथ ेवाहनतळाचीही 
सिुवधा आह.े 

तरी वरील गो  ट चा िवचार करता यावष चा ी साईस  च रत पारायण सोहळा१६ गुंठे येथ ेआयोिजत न 
करता साईनगर मदैानावर आयोिजत करावा अशी न  िवनतंी केली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय-  ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था,िशड  व नाटय रिसक सचं तसेच िशड  
ाम  थ यांच ेसंयु  त िव माने सन १९९५ पासनू हणजेच गे या २४ वषापासनू दरवष  ावण श.ु१ ते ावण 

श.ु८/९ या ितथीत सामदुाियक ी साईस च रत पारायण सोहळयाचे मंिदर प रसरात व  यानंतर १६ गुठें जागते 
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(आताचा ी साईबाबा समाधी शता  दी मंडप) आयोजन कर  यात येते. गतवष   शता  दी महो  सवी वषाचे 
िनिम  ताने पारायणाथ चंी सं  या समुारे १४ हजार पयत होती यावष  ती १० हजारा  या आसपास अस  याची 
श  यता नाकारता यते नाही. सन २०१७ मधील साईच र  पारायण सोहळयासाठी समुारे ६००० पारायणाथ  
पारायणासाठी बसल ेहोते व या सोहळयाच ेआयोजन ी साईबाबा समाधी शता  दी मंडपात आयोिजत केले होते 
आिण यासाठी समुारे .१२,७२,२९८.०० मा  इतका  य  खच झाललेा आह.े तर गतवष  (२०१८) समाधी 
शता  दी वष अस  याने पारायणाथ चंी सं  या १४ हजारपयत होती  यासाठी  ४४,०३,५२२.०९पैसे इतका खच 
झाला होता.  

ी साईच र  पारायण सोहळा आयोिजत करणकेामी खालील बाब वर चचा क न धोरणा  मक िनणय 
होण ेआव  यक आह.े 
१) ी साईच र  पारायण सोहळयाची जागा िनि त करण.े  
अ) नेहमीचे थे माण े ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मडंपात आयोिजत करण.े (शता  दी वषात  
पारायणाथ चंी सं  या १४ हजार पयत होती ती यावष  आता १० हजार पयत अस  याची श  यता नाकारता येत 
नाही.  यामळेु या जागेत पारायण आयोिजत के  यास पारायणाथ  ं मोठ्या सं  यनेे बस ू शकणार नाही तसचे 
साईभ  तानंा गेट न.ं३ मधनू य-ेजा करण े िजक रीच े ठरेल.तसचे सीआयएसएफ यांनी समाधी मिंदर शता  दी 
मंडपाचा भाग हा अितसंवेदलिशल भाग  हणनू िनदिशत करावा अस े  यांचे अहवालात नमदु केले आह.े  यामळेु 
सदरह जागते पारायण सोहळा आयोिजत करण ेउिचत ठरणार नाही असे न  मत आह.े)  

िकंवा 
 अ) ी साईच र  पारायण सोहळयाचे आयोजन सं  थान मालक चे जागेत साईनगर मैदानावर करणबेाबत. ( 
सदरह जागेत पारायण सोहळा आयोिजत करणबेाबत नाट्यरिसक सचंानहेी प  िदले आह.े  सदरची जागा बैठक 
 यव  थसेाठी मोठी असनू या जागते  व  छता गहृाचंी सिुवधा व वाहनतळाचंी सिुवधा अस  याने यो  य ठरेल)    

२) साईनगर येथील जागा िनि त झालेनतंर सदर जागेवर प ाशेड मडंप व इतर अनषंुिगक सिुवधा उभारणबेाबत.   
३) पारायणाथ साठी चहा,पाणी, ना  टा, महा साद, नेहमीचे थे माण ेमोफत परुिवणबेाबत. 
४) पारायण कालावधीत आयोिजत काय मांसाठी िनमं ीत कलाकार, िकतनकार, वचनकार  यांचे मानधन व 
िनवास  यव  था  तसचे दशन आिद  यव  थबेाबत  
५) पारायणासाठी बाहरेगावाहन येणा-या साईभ  ताचंी िनवास  यव  था सं  थानमाफत मोफत करणबेाबत. ( 
गतवष  ११४९ साईभ  तांची िनवास  यव  था साईधमशाळा येथील ३७ हॉलम  य ेकर  यात आली होती.)   
६) पारायणाचे मािहतीफलक व बॅनर, िनमं ण पि का, फुल सजावट व िव तु रोषणाई आिद बाब ची पतुता 
सं  थानचे संबंधीत िवभागाकडून करणबेाबत. 
७) पारायण समा  ती नंतर  या िमरवणकु खचास (बॅ  ड, ढोल पथक, सनई- चौघडे, संबळ, देखावे इ.) मा  यता 
दणेेबाबत.  
८) पारायण समा  तीनतंर ावया  या महा साद (भंडारा) खचास मा  यता दणेबाबत.  
९) उपरो  त नमदु केले  या अ.न.ं२,३,४,५,६,७,८ बाब साठी यणेा-या अदंाजे र  कम .५०,००,०००/- (अ री 
पये प  नास लाख मा चे) खचास मा  यता दणेबेाबत. 

१०) सं  थान वेबसाईटव न ी साईच र  पारायण (वाचन) करणसेाठी साईभ  तानंा आवाहन करणबेाबत.  
तरी दरवष माण े ी साईस च रत पारायण सोहळयाचे आयोजन करण े व  याबाबत  या अनषंुिगक 

सिुवधा उभारणकेामी उपरो  त नमदू बाबी व  यासाठी येणारा सव समावेशक खच आिद बाबत  िनणयाथ सादर. 
िनणय .२७७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईस च रत पारायण सोहळयाचे आयोजन  साई आ म-१ यािठकाणी करणसे 

व  याबाबत  या अनषंुिगक सिुवधा उभारणकेामी येणा या सव समावेशक खचास मा यता दे यात आली. तसेच 
" ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड   व नाटय रिसक संच, िशड  यांच े संयु  िव मान े २५ वा ी 
साईस चरीत पारायण सोहळा" असा नामो लेख कर यात यावा,असे ठरले. 

(कायवाही-शता दी क ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२१ सं थान व णालय िवभागाचा मालम ा िवमा पॉलीस व ी साईभ ांचा अपघातील िवमा पॉलीसीचे 

नतुनीकरणासाठी ा  झाले या यनु म दराबाबत. 
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ताव  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे मालम  तेचे िवमा संर ण व ी साईभ ाचंा 
अपघाती व घातपाती िवमा सरं ण िमळणसेाठी सं  थानकडून दरवष  रा  ीयीकृत िवमा कंप  यांकडून दरप के 
मागवनू  यातील  यनुतम दराचंी दरप क ि वका न िवमा सरं ण घेतले जाते.  

 याअनषंुगान,े िद.११ जलैु,२०१९ ते िद.१० जुल,ै२०२० अखेर सं  थान मालम  ता िवमा व िद.१० 
जुल,ै२०१९ ते िद.०९ जुल,ै२०२० अखेर  णालय मालम  ता िवमा, तसेच िद. १२ ऑग  ट, २०१९ ते िद. ११ 
ऑग  ट, २०२० अखेर ी साईभ  त अपघाती/घातपाती िवमा पॉलीसी नतुनीकरणा  या  तावास, उपरो  त संदभ 

.१ अ  वये मा  यता िमळाली आह.े िमळाले या मा यतेनसुार सं थानने फ  त रा ीयकृत िवमा कंप यांना 
जा. .एसएसएस/वशी/लेखा/४०४,४०५ व ४०६/२०१९ िद.४ म,े२०१९ चे प ा वये  यांचे  यु  नतम दरप के बंद 
िलफा याम ये िद.१५ म,े२०१९ अखेर ससं ् थानला पाठिवणबेाबत कळिव  यात आले होते.  

 यास अनसु न, रा  ीयीकृत िवमा कंप  यांनी  यांचे  यनु  तम दर िसलबंद िलफा याम  य े सं  थानला 
सादर केलेले होते. सादर केलेली दरप काचंी िसलबदं पाक टे िद.३० म,े२०१९ रोजी  या मा. खरेदी सिमती 
सभेम  य ेउघड यात आली.  

रा  ीयीकृत िवमा कंप  यांनी िदले  या दरांचा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात आला असनु,  याचा 
तपिशल पढुील माण-े 

अ.नं रा  ीयीकृत िवमा कंपनी सं  थान मालम  ता 
िवमा 

 णालय मालम  ता 
िवमा 

ी साईभ  त 
अपघात िवमा 

१. नॅशनल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव २५,००,४९९/- १४,००,०००/- ९,००,०००/- 
२. यनुायटेड इ ंिडया इं  शरु  स कं. िल, िशड  २२,५५,०००/- १२,००,०००/- ६,००,०००/- 
३. िद. ओरीएंटल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव २४,००,०००/- १०,५०,०००/- ५,११,०००/- 
४. िद.  य ुइिंडया ए  योर  स कं.िल, ीरामपरु २३,३२,०००/- ११,५१,०००/- ५,६१,०००/- 

 
उपरो  त माण,े सं  थान व  णालये मालम  तेसाठी व ी साईभ  त अपघात िवमासाठी खालील 

कंप  यांचे  यु  नतम ि िमयम दर ा  त झालेले आहते. 
अ.नं तपिशल रा  ीयीकृत िवमा कंपनी  यु  नतम ि िमयम दर पय े

(सव करांसिहत) 
१. सं  थान मालम  ता िवमा यनुायटेड इिंडया इं  शरु  स कं. िल, िशड  २२,५५,०००/- 
२.  णालये मालम  ता िवमा िद. ओरीएंटल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव १०,५०,०००/- 
३. ी साईभ  त अपघात िवमा िद. ओरीएंटल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव ५,११,०००/- 

 
तरी वरील त   यातील अ.नं.०१ ते ०३ या रा  ीयीकृत िवमा कंप  यांचे दर िद.११ जुल,ै२०१९ ते िद.१० 

जुल,ै२०२० अखेर सं  थान मालम  ता िवमा व िद.१० जुल,ै२०१९ ते िद.०९ जलैु,२०२० अखेर  णालय 
मालम  ता िवमा, तसचे िद. १२ ऑग  ट, २०१९ ते िद. ११ ऑग  ट, २०२० अखेर, ी साईभ  त 
अपघाती/घातपाती िवमा पॉलीसीच े नतुनीकरणासाठी  यनुतम अस  याने  यांना मा .  यव  थापन सिमतीच े
सभेसमोर चचा व वाटाघाटीसाठी बोलिवणसे तसचे वाटाघाटीनंतर िन  मतम दर ि वका न संबंधीत रा  ीयकृत 
िवमा कंपनीस कायादशे दणेेस व याकामी येणा-या यो  य  या खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .२७८ तुत करणी मागिव यात आले या दरप कातील िन नतम दरधारक िद. ओरीएंटल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव  
व यनुायटेड इिंडया इं  शरु  स कं. िल, िशड   ह ेआजच े यव थापन सिमतीसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीन े
यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता युनायटेड इिंडया इं  शरु  स कं. िल, िशड  यांनी र कम 
.२२,३५,०००/- मा  दर दऊे केले. व िद. ओरीएंटल इं  शरु  स कं.िल, कोपरगांव यांनी दर कमी करणेस 

असमथता दशिवली.  
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान व णालय िवभागाचा मालम ा िवमा पॉलीस व ी साईभ ांचा 

अपघातील िवमा पॉलीसीच े नतुनीकरणासाठी मागिव यात आले या दरप कातील िन नतम दरधारक यांनी 
चचअतंी दऊे केलेले खालील माण ेदर ि वकारणते येऊन, यांना कायादशे दे यास मा यता दे यात आली. 

अ.नं तपिशल रा  ीयीकृत िवमा कंपनी  यु  नतम ि िमयम दर पय े
(सव करांसिहत) 
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१. सं  थान मालम  ता िवमा यनुायटेड इिंडया इं  शरु  स कं. िल, िशड  २२,३५,०००/- 
२.  णालये मालम  ता िवमा िद. ओरीएंटल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव १०,५०,०००/- 
३. ी साईभ  त अपघात िवमा िद. ओरीएंटल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव ५,११,०००/- 

(कायवाही- लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२२ िववािदत (Disputed) हटॅ कर भरणेबाबत शासना या सरसकट माफ  (Amnesty Scheme) योजणेबाबत. 

ताव  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड ची मुंबई सावजिनक िव  व  त  यव  था अिधिनयम, 
१९५० (BPT Act-1950) अ  वय े न दणी झाली असनु िव  व  त  यव  थलेा भ ांसाठी अिधक  यापक 
क  याणकाय हाती घणेे श  य  हावे  हणनु तीचे अिधक चांग  या कारे  यव  थापन, शासन, शासन व िनयं ण 
कर  यासाठी ी साईबाबा सं थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ या  वतं  अिधिनयमा  वय े
कामकाज चालते. ी साईबाबांचे दशनासाठी येणारे भ  रोख  व पात दणेगी, व  तु  व पात सोन-ेचांदीच े
दािगन,े व  े, इतर व  त ु  व पात दान दतेात. व  त ु  व पात आलेले सोन-ेचांदी िवतळवनु बाबांची ितमा 
असलेली नाणी तयार क न साद पाने चिलत बाजारभावाने भ ांना दऊेन  याचे रोख र  कमते पांतर केले 
जाते व आलेली र  कम भ ांना मलुभतू सोयी-सिुवधा परुिव  याक रता वापरली जाते. यािठकाणी िव  करण ेहा 
उ शे नसनु आलेल ेव  तु  प पातील दान  याचे पांतर रोख र  कमते करण ेहा आह ेव रोख  व पात आलेली 
सदर रक्  कम ही िव   यवहारातनू नसनु दणेगी  व पात लेखापु  तकांम  य ेन दिवली जाते. तसेच भ ानंा साद 
भोजन, चहा, कॉफ , दधु इ. अगदी  य  खचापे ा कमी दराने परुिवल ेजातात. यामागे िव  हा उ शे नसनु 
आले  या भ ानंा सोयी-सिुवधा परुिवण ेहा उ शे आह.े  

  अशा कारे भ ानंा मलुभतू सोयी-सिुवधा परुिव  या  या उ शेाने सं  थानला ा  त होणा-या र  कमेवर 
मुंबई िव कर कायदा १९५९ म  य े सं  थान िव े ता (Dealer) नाही असा िनणय महारा  िव कर 
यायािधकरण (IIIrd Bench of Maharashtra Sales Tax Tribunal Bombay) यांनी िद.२०.०३.१९९० 

रोजी िदला होता.  
सन २००५ पासनू  हटॅ कर कायदा २००२ ची अमंलबजावणी सु  झाली. िव कर काय ात 

सं  थानला िव कर लाग ु न  हता.  या माण े  हटॅ काय ात सं  थानला  हटॅ लागु नये क रता मा.आयु ांकडे 
 ताव सादर कर  यात आला होता.  यांनी िद.१८.०३.२००९ रोजी सं  थान Dealer नसनु Deemed Dealer 

असलेबाबत िनणय िदला. सदर आदेशािव  IIIrd Bench of Maharashtra Sales Tax Tribunal 
Bombay म  य ेिद.२०.०४.२००९ रोजी अिपल दाखल कर  यात आले होते. सदर अिपलावर िद.०७.०९.२०१८ 
रोजी मा.आयु ांनी कळिव  या माण ेसं  थान Deemed Dealer असलेबाबत िनणय झाला. सदर िनणयािव  
सं  थानने मा.उ  च  यायालय, मुंबई येथे अिपल दाखल कर  यात आले असनु िद.२१.११.२०१८ रोजी “Appeal 
admitted on the following substantial question of law :-  

Whether the Committee appointed under the Shri Saibaba Sansthan Trust (Shirdi) 
Act 2004 is a Dealer in respect of various activities as mentioned herein above or a 
mandated to be carried out by the Committee under provision of Sansthan Act?” Office 
objection if any may be removed latest by 5th December 2018. असा िनणय झाला आह.े बाब 
अ ाप  याय िव  ट आह.े  

दर यान या काळात िद.०३.०७.२०१८ रोजी िव कर िवभागाकडुन आिथक वष २००९-१० च े
अन दणीकृत िव ता  हणनु  हटॅ करिनधारण कर  यात येऊन सं  थान  या सोन-ेचांदी नाणी, साद लाडु, साद 
भोजन, साद ना  टापाक ट, चहा, कॉफ , दधु, पु  तके, फोटो, सीडी,  णालय बील ग, चल-अचल मालम ा 
खरेदी इ. धािमक अॅ टी  हीटीपोटी िमळणा-या संपणु र  कमेवर मह म दराने व ्हटॅकर आकारणी क न व न दणी 
दाखला नस याने खरेदी खचावर आदा कर  यात आलेला  हटॅ याची वजावट न दतेा एकतफ   हटॅ आकारणी 
क न .२२.८३ कोटी हटॅ ( हटॅ .७.६१ कोटी + याज .७.६१ कोटी + दडं .७.६१ कोटी) कळिवला आह.े 
तर िद.२८.०३.२०१९ रोजी आिथक वष २०१०-११ संबंधीत  हटॅ करिनधारण क न  हटॅकर,  याज, दडं इ  यादी 
.२१.०० कोटी िद.३०.०४.२०१९ अखेर पयत भर  याची मदुत िदली होती.  

सदर बाबत मा. य.स. चे सभेपुढे वेळोवेळी ताव सादर कर यात आले आहते. िनणय .७७६/ 
िद.१३.१२.२०१८ अ वये िव कर िवभागाकडे अिपल दाखल कर याचे िवचाराधीन असलेबाबत नमदु केले 
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असनु िद.१३.०२.२०१९ रोजी हटॅ अिपल व आव यक अज मा.उपायु  िव कर िवभाग, अहमदनगर 
यांचेकडे दाखल कर यात आले आहते. िद.१८.०३.२०१९ रोजीचे प ा वये िव कर िवभागान े मळु हटॅ 
करा या १०% र कम .७६ लाख भरणबेाबत कळिवले आह.े आदश आचारसंिहता लाग ुअस यान ेदर यानच े
कालावधीत मा. यव  थापन सिमतीची सभा झाली नाही. बाबत कोणतीही एकतफ  वसलुीची कारवाई क  नये 
अस ेमा.मु  य कायकारी अिधकारी यांच ेप ाने मा.आयु , रा  य कर, मुंबई यांना कळिवले आह.े  

मा.िव  व  त ी.मोहन जयकर यांच े िनयं णाखाली म.ेजु  नरकर अॅ  ड असोिसएटस, मुंबई, अडॅ.पी.सी. 
जोशी, मुंबई, मे.जयकर अॅ  ड जयकर पाटनस, मुंबई यांच ेसम  वयान ेआिथक वष २००९-१० च ेअिपल दाखल 
कर  यात आले असनु कायवाही सु  हो  याक रता  हटॅकरा  या १०% .७६,११,२९२/- आदा करण,े आिथक 
वष २०१०-११ चे अिपल दाखल क न देय  हटॅकरा  या १०% .७०,००,९६३/- आदा क न अिपल कायवाही 
सु  करण े आव  यक आह े अ  यथा  हटॅकर वसलुीबाबत िव कर िवभागाकडुन कारवाई हो  याची श  यता 
नाकारता यते नाही.  

दर यानचे कालावधीत हटॅकर िवभागाने िद.०३.०५.२०१९ रोजीचे प ा वये Availment of 
Benefits Under Settlement of Arrears of Tax, Interest, Penalty or Late Fee Ordinance, 
2019 िवषयांक त प  सं थानला पाठिवले असनु खालील माण ेदोन ट   याम  य े  हटॅकर,  याज व दडं माफ ची 
तरतुद िदली आह.े    
१. पिहला ट  पा - िद.०१ एि ल २०१९ ते िद.३०.०६.२०१९ अखेर पयत  
िद.३१ माच २०१० अखेर पयतचा हटॅकर याम  य े–  हटॅकर ५०%, याज ९०% व दडं ९५% अशी माफ   
िद.३० जून २०१७ अखेर पयतचा हटॅकर याम  य े–  हटॅकर ३०%, याज ८०% व दडं ९०% अशी माफ   
२. िद.०१ जलैु २०१९ ते िद.३१ जलैु २०१९ अखेर पयत दसु-या ट   यात 
िद.३१ माच २०१० अखेर पयतचा हटॅकर याम  य े–  हटॅकर ४०%, याज ८०% व दडं ९०% अशी माफ   
िद.३० जून २०१७ अखेर पयतचा हटॅकर याम  य े–  हटॅकर २०%, याज ७०% व दडं ८०% अशी माफ   
अशा कारे दये  हटॅकर,  यावरील  याज व  यावरील दंड याम  य ेसटु जाहीर केली आह.े  

िव कर िवभागान ेआिथक वष २००९-१० ते २०१७-१८ अखेर Amnesty Scheme चे अनुषगंान े 
साधारणतः देय होणा-या  हटॅची र  कम कळिवली आह.े अन दणीकृत गहृीत ध न वषिनहाय एकुण  हटॅ,  याज 
व दडं .२१४,८०,४९,७३३/-, Amnesty Scheme अतंगत लाभ .१४५,८६,७२,६७६/- वजा जाता एकुण 
दये कर  हटॅकर .६८,९३,७७,०५७/- इतका कळिवला आह.े  
अशा कारे  हटॅ सबंंधीत   
१) शासनान े Amnesty Scheme क रता काही मयािदत कालावधीक रता पिहला ट  पा 
िद.३०.०६.२०१९ व दसुरा ट  पा िद.३१.०७.२०१९ अखेर पयत जाहीर केला आह.े  यानसुार  
अ) Amnesty Scheme योजनेत अन दणीकृत िव े ता  हणनु .६८,९३,७७,०५७/-  हटॅकर आदा 
करावा लागले. 
आ) Amnesty Scheme योजनेत Condonation Delay क रता मा.सह आयु , नािशक यांचेकडे अज 
क न मा  यता िमळा  यास न दणीकृत िव े ता  हणनु आिथक वष २००९-१० ते २०१७-१८ अखेर वषिनहाय 
आकारणी कर  यात आले  या  हटॅ करातून वषिनहाय खरेदी, खचावर आदा कर  यात आलेली  हटॅकर र  कम 
वजावट िमळेल. साधारणतः ५० ते ६० ट   यांपयत  हटॅकर र  कम कमी होईल. उपरो  आकडेवारी गहृीत धरता 
.६८.९३ कोटी करातनु .४१.३६ कोटी खरेदी, खचावर वजावट िमळुन .२७.५७ कोटी  हटॅकर देय होईल.      

२) स  या मा.उ  च  यायालयात सं  थानला  हटॅ लागु आहे अथवा नाही सदर अिपल  याय िव  ट आह े
 याचा िनणय होईपयत िव कर िवभागाकडुन वषिनहाय  हटॅ करिनधारण कर  यात येईल.  यानसुार मा.उपायु  

अिपल, ाय  यनुल अिपल व मा.उ  च  यायालयात अिपल अशी दाद मागता येईल व वषिनहाय 
 हटॅकर+  याज+दडं अशा वषिनहाय र  कमे  या १०% कर भ न अिपल करावे लागेल. मा.उ  च  यायालयात 
 हटॅ लागु अस  याचा लाग ु अस  याचा िनणय झा  यास  हटॅकर+  याज+दडं असे स  याचे करिनधारणानसुार 

साधारणतः .२१५ कोटी आदा कराव े लागतील अथवा मा.उ  च  यायालयात सं  थानला  हटॅकरातुन सटु 
दे  याचा िनणय झा यास कोण  याही कारची र  कम दये होणार नाही. तथािप, अिपल कायवाही व अिपल 
िनणयानंतर मा.उ  च  यायालयाची  थिगती नस  यास मा   हटॅकर भरावा लागेल.  
३) खरेदी/खचात आदा कर  यात आलेली  हटॅकर र  कम शोध  याक रता Oracle ERP व Tally ERP 
संगणक णालीमधनु व मॅ  यअुल  हॉऊचर फाई  स, खरेदी आदशे इ. ची तपासणी क न वष िनहाय, खरेदी/खच 
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लेखािशष िनहाय, परुवठादार िनहाय  हटॅ र  कम िववरण े तयार करण,े  हटॅ करिनधारण करणकेामी आव  यक 
मािहती सकंिलत करण े व Amnesty Scheme  या अिंतम िद.३०.०६.२०१९ पयत  हटॅकर िवभागाकडुन 
न दणीकृत िव े ता  हणनु करिनधारण क न घेणकेामी त  लेखाप र ण सं  थांची िनयु  करण.े  

उपरो  बाबत िनणय होणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेत िनणयाथ सादर. 
िनणय .२७९  िव कर िवभागाच ेमा.अित र  आयु , मा.सह आयु  व िव कर अिधकारी ह ेआजचे यव थापन 

सिमतीसमोर उपि थत होते. सिमतीने यांचेकडून शासनाने जािहर केले या Amnesty Scheme संबधी सिव तर 
मािहती घतेली.   

यावर सिव तर चचा होऊन,  सदरचा ताव थगीत ठेव यात यऊेन सिमती सद य मा.ॲङ मोहन 
जयकर यांच ेमागदशन घऊेन सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे पढुील सभेम ये सादर करावा, असे ठरले. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२३ Red Bus व TSTDS च े  E-Ticket या पोटल दारे बस ितक ट आर ीत क न साईबाबांच े दशनासाठी 

येणा या साईभ ांसाठी  Red Bus व TSTDS यांच े E-Ticket वर आरती / दशन पास आर ीत करणचेी 
सिुवधा उपल ध क न दणेकेामी यांनी केले या मागणी िवषयी िनणय होणेबाबत. 

ताव  जगभरातून िशड  येथ े च े दशनासाठी येणा-या साईभ ांना यांच े दशन व िनवासाची आगाऊ 
यव था करणे या ीन े ऑनलाईन आरती/दशनपास व म बुक ग करता यावी, याकरीता सं थानमाफत 

राबिवणते आले या साईटेक क पाअतंगत online.sai.org.in िह वेबसाईट िवकसीत क न काया वीत करणते 
आलेली आह.े सदरच े वेबसाईटला साईभ ांकडून ल णीय माणात ितसाद िमळत आह.े स ि थतीत 
साईभ ांना िनधारीत तारखे या ६० िदवस अगोदरपासनू ०२ िदवसांपयत ऑनलाईन म बुक ग व िनधारीत 
तारखेपयत ऑनलाईन आरती/दशनपास सिुवधा उपल ध क न दणेेत आलेली आह.े मा. यव थापन सिमतीच े
िनदशा वय,े ऑनलाईन म बुक गसाठी उपल ध असलेला कोटा बहतेक वेळी पणु आर ीत झाललेा असतो. 
तसेच आरतीचा कोटा हा नेहमीच पणुपण े आर ीत होत असनू दनंैिदन साधारणपण े ४,००० साईभ ांसाठी 
दशनपास आर ीत होतात.  
अ. ऑनलाईन आरती/दशनपास बुक ग सिुवधा उपल ध क न दणेबेाबत सादर केलेला तावाम य े
म.ेरेडबस यांनी मागणी केलेली आह.े ा  झाले या तावाम य ेपढुील माण ेनमदु करणते आलेल ेआह.े  

म.ेरेडबस िह कंपनी भारतातील ऑनलाईन बस ितक ट आर णाची सिुवधा उपल ध क न दणेारी एक 
अ णी कंपनी असनू Makemytreep Group या कंपनीची अगंीकृत कंपनी आह.े यांचेमाफत िशड  येथे च े
दशनासाठी येणा-या साईभ ांसाठी ऑनलाईन दशनपास आर णाची सिुवधा उपल ध क न देणबेाबत यांनी 

तावाम य े मागणी केलेली आह.े सदर मागणी माण े स ि थतीत online.sai.org.in या वेबसाईट ारे 
ऑनलाईन सिुवधांचा लाभ घणेकेामी साईभ ानंा ऑनलाईन न दणी कर याची अट यांचेसाठी िशथील करणते 
येऊन यांनी फ  वेबसाईटवर एकदा न दणी केलेनंतर सदर न दणी ारे यांच े ाहकांसाठी ऑनलाईन दशनपास 
आर णाची सिुवधा उपल ध क न देणते यावी, असे नमदु करणते आलेल ेआह.े  

यािवषयी िद.१५ मे, २०१९ रोजी म.ेरेडबस यांच े ितिनध नी मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदय 
यांच े उपि थतीत यांच े कंपनीची ओळख व ऑनलाईन दशनपास आर णाकामी यांची मागणी याबाबत 
सादरीकरण सादर केलेल े आह.े यावेळी उपमु य कायकारी अिधकारी, मु य लेखािधकारी, शासक य 
अिधकारी, मािहती तं ान िवभाग तसेच मािहती तं ान िवभागाच ेकमचारी उपि थत होते. सदर सादरीकरणात 
यांनी यांचेमाफत बस आर ण क न िशड  यथेे येणा-या साईभ ांसाठी यांचचे ई-पोटलवर दशनपास 

आर णाची सिुवधा उपल ध क न देणबेाबत मागणी केलेली आह.े  
स ि थतीत online.sai.org.in या वेबसाईट ारे उपल ध सिुवधांचा लाभ घणेेसाठी साईभ ांना 

सदरच ेवेबसाईटवर थम न दणी (online registration) करावी लागत.े त तंर न दणी केले या ई-मले आयडी 
व पासवड ारे वेबसाईटवर लॉगीन क न वत:बरोबर कुटंूबातील इतर सद यांकरीता ऑनलाईन सिुवधा आर ीत 
करता येतात. साईभ ानंी आर ीत केले या सिुवधांपोटीची र कम वेबसाईटवर उपल ध पेमट गेटवे ारे थेट 
सं थानखाती जमा होते. साईभ ानंी आर ीत केले या सिुवधांसाठीची Acknowledgment साईभ ांना ि ंट 
करणचेी सिुवधा वेबसाईटवर उपल ध क न दणेते आलेली आह.े साईभ  िशड स येतांना सदर 
Acknowledgment ची ि ंट घऊेन येतात व संबंधीत िठकाणी काऊंटरवर सदरची ि ंट उपि थत सं थान 
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कमचा-यांना सादर करतात. सदर कमचा-यामारफ्त Acknowledgment वर असलेला बारकोड कॅनर या 
सहा यान े कॅन केलेनतंर साईभ  व यांनी आर ीत केले या सिुवधांबाबतची सव मािहती काय णालीम य े
दाखिवणते येत.े संबंधीत कमचारी उपि थत साईभ  व काय णालीमधील मािहतीची पडताळणी क न 
साईभ ांना आर ीत केले या सिुवधा उपल ध क न देतात. online.sai.org.in या वेबसाईट ारे साईभ ांकडून 
सं थानखाती जमा होणा-या र कमबेाबत पडताळणी लेखाशाखा िवभागामाफत दनंैिदन व पात केली जाते.   

म.ेरेडबस यांनी मागणी केले माण ेसाईभ ांसाठी दशनपास आर णाची सिुवधा थेट यांच ेई-पोटल ारे 
उपल ध क न ावयाची झा यास आिथक यवहार व साईभ ानंी आर ीत केले या सिुवधा व यांची मािहती 
यांची पडताळणी करण ेिजकरीच ेहोणार आह.े तसेच यांच ेE-Portal ारे दशनपास आर ीत करणारे साईभ ाचं े
Acknowledgement फॉमवर बारकोड ि ंट होणार नस यान े दशनपासच े झेरॉ स ारे काळाबाजार हो याची 
श यता नाकारता यते नाही. याबाबत यांना सादरीकरणादर यान सं थानमाफत संबंधीत अिधकारी यांनी संभा य 
अडचण बाबत अवगत केलेल े आह.े तसेच मे.रेडबस यांना यांच े मागणी माण े ऑनलाईन दशनपास आर ण 
सिुवधा उपल ध क न िद यास अशा कारची मागणी भिव यात इतरही खाजगी कंप या क  शक याची श यता 
नाकारता येऊ शकत नाही.  
आ. Telangana State Tourism Development Corporation Ltd., Telanagana (TSTDC) 
यांनी यांच ेबसेसमधनू िशड  येथ े च ेदशनाकरीता येणा-या साईभ ांसाठी दनंैिदन ५०० सशु क दशनपासचा 
कोटा उपल ध क न देणते यावा, अशी िवनंती तावा ारे केलेली आह.े सदरच े तावासोबत यांनी ित पती 
दवे थानन े यांचेमाफत दशनासाठी येणा-या भ ांसाठी उपल ध क न िदले या दशनपास कोटाबाबतच ेित पती 
दवे थान यांच ेिनणयाची स य त जोडलेली आह.े 

TSTDC यांच े मागणीम य े यांना सं थानच े जनसंपक कायालयातून िवतरीत होणा-या सशु क 
दशनपासचा कोटा अिभ ेत अस याच े िनदशनास येते. स ि थतीत जनसंपक कायालयातून िवतरीत करणते 
येणा-या दशनपाससाठी कोण याही कारची िशफारशीची आव यकता नसते. तसेच सदरच े दशनपास िवतरीत 
करणकेरीता स ि थतीत जनसंपक कायालय, साईिनवास समोरील दशनपास िवतरण काऊंटर व सं थानच ेसव 
िनवास थान ेइ. िठकाणी काऊंटर काया वीत आहते. सबब, TSTDC यांच ेबसेस ारे च ेदशनासाठी िशड त 
येणारे साईभ  सदरच ेपास िशड  येथ ेआलेनतंर नमदु काऊंटरपैक  कोण याही एका काऊंटरवर जाऊन सशु क 
दशनपास उपल ध क न घऊे शकतात.  

उपरो  नमदु “अ” माण ेम.ेरेडबस यांच ेमागणीनसुार यांचमेाफत िशड  येथे येणा-या साईभ ांसाठी 
यांच े ई-पोटलवर अथवा वतं  लॉगीन ारे ऑनलाईन दशनपास सिुवधा उपल ध क न िद यास येणा-या 

संभा य अडचण चा िवचार करता, याबाबत िनणय होणकेामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर 
सादर करता येईल, असे न  मत आह.े  

तसेच “आ” म य ेनमदु केले माण ेसशु क दशनपास उपल ध करणकेामी िशफारशीची आव यकता 
नस यान ेTSTDC यांनी मागणी केले माण े यांच ेबसेस ारे च ेदशनाकरीता येणा-या साईभ ांसाठी वतं  
सशु क दशनपास कोटा दे याची आव यकता वाटत नाही. सबब, सदरचा ताव न द घेणकेामी मा. यव थापन 
सिमतीच ेसभेसमोर सादर करता येईल, असे न  मत आह.े  

सं थान अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान :- तांि क व शासक य  

िवभागाचा अिभ ाय / प  मत :- “अ” माण ेम.े रेडबस यांच ेमागणीनुसार यांचमेाफत िशड  येथ े
येणा-या साईभ ांसाठी यांच ेई-पोटलवर अथवा वतं  लॉगीन ारे ऑनलाईन दशनपास सिुवधा उपल ध क न 
िद यास आिथक यवहार व दशनपास पडताळणी याबाबत अडचणी येऊ शकतात. तसेच अशा कारची मागणी 
भिव यात इतरही खाजगी कंप या क  शकतात.  

“आ” म य े नमदु केले माण े सशु क दशनपास उपल ध करणकेामी िशफारशीची आव यकता 
नस यान ेTSTDC यांनी मागणी केले माण े यांच ेबसेस ारे च ेदशनाकरीता येणा-या साईभ ांसाठी वतं  
सशु क दशनपास कोटा दे याची आव यकता वाटत नाही.  

स ि थतीत सं थानच े online.sai.org.in या वेबसाईट ारे साईभ ांमाफत ऑनलाईन सिुवधा 
आर ीत कर याच े माण ल णीय आह.े  

उपरो माण े“अ” व “आ” ताव मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर. 
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मागणी :- ा तािवकेत नमदु “अ” व “आ” माण े ताव िनणयाथ मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर 
करणसे मा यता असावी, िह न  िवनंती.  

ताव :- अ. म.े रेडबस यांच े मागणीनुसार यांचेमाफत िशड  येथ े येणा-या साईभ ांसाठी यांच े ई-पोटलवर 
अथवा वतं  लॉगीन ारे ऑनलाईन दशनपास सिुवधा उपल ध क न िद यास आिथक यवहार व दशनपास 
पडताळणी याबाबत येणा-या अडचणी तसेच अशा कारची मागणी भिव यात इतरही खाजगी कंप या क  
शक याची श यता याचा िवचार करता सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीच े सभेसमोर िनणयाथ सिवनय 
सादर.  

आ. सशु क दशनपास उपल ध करणकेामी िशफारशीची आव यकता नस यान े TSTDC यांनी 
मागणी केले माण े यांच े बसेस ारे च े दशनाकरीता येणा-या साईभ ांसाठी वतं  सशु क दशनपास कोटा 
दे याची आव यकता वाटत नाही, सबब सदरचा ताव न द घेणकेामी मा. यव थापन सिमतीच े सभेसमोर 
सिवनय सादर. 

िनणय .२८० यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अमा य कर यात आला. 
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२४ आंतररा ीय धािमक, ितथ े , क याण, आ याि मक आिण जागितक योगिदन प रषदते सहभागी होणेबाबत. 

ताव ी साईबाबा सं  थान िव  व त  यव  था िशड  अिधिनयम २००४ 
महारा   अिधिनयम १४ कलम न.ं १७ (ठ) म  य ेखालील माण ेतरतुद आह.े 

“ ी 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.ˮ 
 तावना– ी अजय गु  ता चेअरमन व मनॅिेजंग डायरे  टर,आय सी एम पु , िद  ली यांनी  यां  या िद. 

८/५/२०१९    ते प ात खालील माण ेकळिवले आह.े   
It would be our great pleasure to invite you for the forthcoming International 

Conference on Religious, Pilgrimage, Wellness, Spiritual Tourism & World Yoga Day 
Celebration , scheduled from  June 20th  till 22nd 2019 at Rishikesh ,Uttarakhand. 

  It would be our pleasure to have your gracious presence as a Speaker for 
SESSION on Religious, Pilgrimage, Wellness and  Spiritual Tourism  at the conference, as 
this would encourage us further with your expertise in Industry .We would appreciate if 
you instruct the concerned marketing department to take a participation for stall/ 
sponsorship at this Travel-Tourism Exhibition and Conclave as we are anticipated 
delegates from PAN India Consultants and Corporate who are  travelling to Uttarakhand 
from different parts of the India at one place under one roof to showcase all the niche 
products under one crown and have up to date knowledge about the latest trends. 

Highlights of The Exhibition & Conclave : A three day exhibition & conclave 
highlighting  Religious , Pilgrimage, Wellness and Spiritual Tourism across the globe , 
Focused  sessions throughout the day, Structured, Organized , B2B meetings, Interact with 
approx 200+ delegates from trade, Social Networking Events, Hosted Dinners, Cultural 
Program, World Yoga Day on june 21st 2019 ,  Ganga Arti , Adventure Activities.  

     We would also request you to kindly give us Prasad (300 qty) for our delegates. 
    The stall  options are available as below: 

09 sqmtr stall @ INR 150000 
06 sqmtr stall @ INR 100000 
04 sqmtr stall @ INR 60000 
(Taxes extra)+18%GST 
We are looking for favourable response & mutual beneficial relationship with your 

esteemed organization. 
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उपरो  त प ावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी  यांनी “  यव  थापन सिमतीसमोर ठेवाव”े  व 
मा.उपमु  य कायकारी अिधकारी यांनी “ काशने िवभाग/जनसंपक, आचार सहीतेनतंर  या पिह  याच बैठ क त 
िवषय ठेवावा” अस ेिनदश िदलेले आहते. 

िवभागाचा अिभ ाय- सदर प रषदेम  य े धािमक, तीथ े , क  याण आिण अ  या  मीक पयटन यावर 
होणा-या चचास ासाठी सं  थानमाफत व  ता पाठिवणबेाबत तसेच सदरचे प रषदेम  य/ेकाय माम  य े  टॉलचा 
सहभाग असणिेवषयी प लेखक सं  थनेे िवनंती केली आह.े  

परंतु  सं  थानन े यापवु  िहदं ु ि प र  यअुल अॅ  ड सि हस फौडेशन – चा टर मुंबई  या  सं  थमेाफत 
शु वार िद.११ जानेवारी ते रिववार िद.१३ जानेवारी २०१९ दर  यान मुंबई येथ े  आयोिजत केले  या िहदं ू
अ  या  मीक आिण सेवा दशनात तसचे िहदं ूि प र  यअुल अॅ  ड सि हस फेयर आिण इिनिशयिट  ह फॉर मॉरल 
अॅ  ड क  चरल ेिनगं फ डेशन आयोिजत चे  नई येथ े िद.२८ जानेवारी २०१९ ते ४ फे वुारी २०१९ दर  यान 
झाले  या सवेा दशनात काशन े िव ला अितशय अ  य  प ितसाद िमळाललेा आह.े  यामळेु फ  त ी 
साईबाबा व ी साईबाबा सं  थान यांची मािहती लोकांपयत जाणसेाठी तसचे ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था अिधिनयमातील तरतुदीस अिधन राहन, ी साईबाबांचे जीवन,  यांचे काय,  यां  या लीला व 
 यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा  चार – सार होणसेाठी मा.  यव  थापन  सिमतीचे मा  यतेन े
व  ता पाठिवणबेाबतची कायवाही करता यईेल असे न  आह.े 

 ताव- तरी िवभागाचे अिभ ायात नमदु केले माण े ी साईबाबा व ी साईबाबा सं  थान यांची 
मािहती लोकांपयत जाणसेाठी तसेच ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयमातील तरतदुीस अिधन 
राहन, ी साईबाबाचंे जीवन,  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा  

चार – सार होणसेाठी व  ता पाठिवणबेाबत िनणयाथ सादर. 
िनणय .२८१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अमा य कर यात आला. 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२५ साठा संपु ात आलेली सं थान कािशत काशन ेपनुमु ण करणसेाठी िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा मागणी करणेस 

व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव   महारा   अिधिनयम २००४ तरतूदः-   

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  साठी महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधील कलम 
.१७ (२) ठ मधील तरतूद.  

 " ी 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 सिमतीच ेसभेतील िनणय- 
 मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६.०२.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .१५३ . 
 यापुव  साठा सपंु  टात आलेली सं  थान कािशत काशन े पनुमु ण करणकेामी ई-िनिवदा मागणी करणसे व 

 याकामी येणा-या र  कम .८३,२५,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.  
ा  तिवकः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड माफत सं  थान कािशत पु  तकाचंी छपाई 

करणते येऊन साईभ  तानंा सवलतीच े दरात उपल  ध क न दे  यात येतात. उपरो  त नमदू अिधिनयमातील 
तरतूदीस अिधन राहन, काशने िवभागामाफत ी साईबाबांच े जीवन  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची 
िशकवण,  यांचा अगाध मिहमा याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार – सार  हावा,  याचा िव  तार  हावा या 
उ शेान े साईबाबांच े जीवनावर आधारीत ंथ , पु  तके,सीडी वगैरे िनिमतीकामी नामांक त ेसधारकांकडून ई-
िनिवदे ारे दर मागणी क न छपाई करणते यतेे. 

 साईभ  ताचंे सेवेसाठी काशने िवभागामाफत मदंीर प रसर तसचे सं  थान प रसरात एकूण ०७ बकु  टॉल 
उभारणते आलेले आहते. तसचे सं  थानचे दादर येथील मुंबई कायालयात व चे  नई, बंगलोर, है ाबाद या 
िठकाणीही बुक  टॉल उभा न इतर रा  यातील साईभ  तांनाही चे जीवनावर आधारीत काशन ेउपल  ध क न 
िदलेली आहते.  यािशवाय लेखाशाखा िवभागाअतंगत असले  या दणेगी कायालयाकडून .२५ हजार व 
 यापे ा जा  त दणेगी दणेा-या साईभ ानंा मागणी माण े मराठी,िहंदी,इं जी,क  नड, गजुराथी,तािमळ,तेलगू इ. 
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भाषेतील साईच र  भेट  व पात दे  यात येतात. या सव बाब  व िश  लक साठयाचा अदंाज घवेनू  यानसुार 
पढुील छपाईची कायवाही करणते येत असते. 

िवभागाचा अिभ ाय- पनुमु ण करावयाची पु  तके, िश  लक साठा तसेच पढु ेिकती मिहन ेपुरेल या सव 
गो  ट चा िवचार क न  तावीत छपाई खचात ३० ट  के जादा िकंमत गहृीत ध न (Estimate Cost) 
(मुंबईतील म.ेसपॅ ि  ट सोलूशन, मे.ि  ट  लस ा.िल. तसचे म.ेटॅको ि हजन ा.िल.अशा नामांिकत 

ेसधारकांकडून सरासरी अदंाजे िकंमत घे  यात आलेली आह.े) छपाई करावयाचे पु  तकांचा तपिशल खालील 
माण ेआह.े 

 
अ
न ं

छपाई तपिशल वािषक 
िव  

िश  लक 
साठा 

दरमहा 
सरासरी 
िव  

साठा 
िकती 
मिहने 
परेुल 

मागील 
छपाई 
सं  या /वष  

नवीन 
छपाई 
सं  या 

मागील 
छपाई दर 

अंदाजे 
छपाई 
दर 

छपाईसाठी 
अंदाजे एकूण 
र  कम 

१ ी साई 
सगुणोपासना 
आरती क  नड 
आ. .२ री  

२०२५ २०५६ ४०० ५ ५०००/ 
२०१८ 

२०,००० १२.३७ १६.०
० 

३,२०,०००/- 

२ ी साईचं र  
क  नड 
आ. .२० वी  

२५५४६ १८१९८ २१२९ ९ ५०,०००/   
२०१८ 

५०,००० ४७/- ६१/- ३०,५०,०००/- 

३ गु पाठ अभंग 
मराठी सी.डी.  
आ. .५ वी  

१०४३ ८७६ ८७ १० ५०००/  
२०१७ 

५,००० ३६.६६ ४८/- २,४०,०००/- 

         एकूण- ३६,१०,०००/- 
                           (अ री पये छ  तीस लाख दहा हजार मा )  
  उपरो  त काशन ेछपाईकामी िवहीत प  दतीनसुार वतमानप ात शासक य दराने जािहरात िस  द क न 

ई-िनिवदा मागणी करता येईल. याकामी त   यात दशिवले माण ेअदंाजे र  कम .३६,१०,०००/- (अ री पय े
छ  तीस लाख दहा हजार मा ) खच अपेि त आह.े सदर खच पु  तके/फोटो व दैनंिदनी िदनदिशका छपाईसाठी 
असले  या र  कम .१० कोटी  या अदंाजप क य तरतूदीतून करता यईेल. 

 ताव-िवभागाच े अिभ ायातील त   यात दशिवले माण े साठा संपु  टात आले  या सं  थान 
काशनांची छपाई करणसेाठी येणा-या अदंाजे र  कम .३६,१०,०००/- (अ री पय ेछ  तीस लाख दहा हजार 

मा ) चे खचास, जनसंपक कायालयामाफत शासक य दराने मुबंई,नािशक, औरंगाबाद, सोलापरू, नागपरू, 
पणु,ेअहमदनगर या शहरातील वतमानप ात ई-िनिवदा जािहरात िस  द करणसे तसेच आयटी िवभागामाफत 
सं  थानचे सकेंत  थळावर सदरील ई-िनिवदा सचूना िस  द करणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .२८२ यावर सिव तर चचा होऊन,  उपरो  तावात नमदु के या माण ेसाठा संपु  टात आले  या सं  थान काशनांची 
छपाई करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदंाजे र कम                  
.३६,१०,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२६ ी साई सादालयातील माह े एि ल-२०१८ ते माच-२०१९ अखेर खा  तेल तुप व काजचु े रकामे ड यांचा 

अहवाल. 
ताव  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- अिधिनयमन २००४ कलम १७ (४) नसुार िन पयोगी व  तुंची 

िव  हवेाट लावण.े  
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मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव :- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१७/०७/२०१४ मधील िनणय .५९२. 
   ा  तािवक:- सं  थानचे साई सादालयाम  य े सकाळी १०.०० ते रा ी १०.०० या वेळेत साईभ  तानं 

सादभोजनाची सिुवधा परुिवली जाते. सादभोजनाम  य े चपाती, परुी, भाजी, बफ  इ.पदाथ िदले जात असनू 
सदरील पदाथ बनिव  यासाठी खा तेल, गावरान तूप, वन  पती तपूाचा वापर होत असतो. सदर ड  यांचा म  यवत  
भांडार िवभागाकडून प या  या निवन ड  यात परुवठा होत असनू रकाम ेझाले  या ड  यांची अिभलेख क ामाफत 
िव  केली जाते.  

  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१७/०७/२०१४ मधील िनणय .५९२ अ  वये तेला-तूपाच ेएकुण डब,े 
रकामे झालेले डबे तसेच रकामे डबे कोठे वापर  यात आले  या  या न दी ठेवणते येऊन,  याचा मािसक अहवाल 

मा.कायकारी अिधकारी यांच े समोर व वािषक अहवाल मा.ि सद  य सिमतीसमोर सादर करणते यावा असे 
ठरलेले आह.े  यानसुार मािसक अहवाल वेळोवेळी मा.कायकारी अिधकारी यांचेसमोर सादर करणते यते आह.े  

  खा तेल, वन  पती तपू, गावरान तपू व काजचूे रकाम े झालेले डबे अिभलेख क ामाफत िव  
कर  यात येतात. तसचे सं  थानमधील इतर िवभागांना  यांच े मागणीनसुार व वापराकामी आव  यकतेनसुार डबे 
िदले जातात व सादालयाचे िगर  या पॅक गकरीता काही डबे वापरले जातात.  

खरेदी करणते आले  या व िव  तसचे वापरणते आले  या ड  यांचा ताळमेळाचा तपिशल 
खालील माण-े 

 

 
मागणी:- सं  थानसाठी माह े एि ल-२०१८ ते माच-२०१९ अखेर खरेदी करणते आलेले 

तेल/तूप/काजचू े रकाम ेझाले  या ड  यांचा अहवाल सादर करणसे मा  यता असावी िह िवनतंी. 
सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार अनुमान :- आिथक 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत :-उपरो  त माण े  माह े एि ल-२०१८ ते माच-२०१९ अखेर एकुण 

खरेदी करणते आले  या मालाच े रकाम े डबे तसेच िव  करणते व दैनंिदन वापरणसेाठी दे  यात आले  या 
रका  या ड  यां  या अहवालास शासक य मा  यता िमळणकेामी उपरो  त िवषयाची िट  पणी मा.  यव  थापन 

सिमती सभेपुढे िनणयाथ सादर. 
 

िनणय .२८३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील माहे एि ल-२०१८ ते माच-२०१९ अखेर खा  तेल तुप व 
काजचु े रकामे ड यांच ेअहवालाच ेअवलोकन क न यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साई सादालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 

तपिशल 
 

खरेदी व मागील िश  लक एकुण डबे 
िव  व वापरणते आललेे डब े

एकुण 
खच  
डबे 

०१ 
एि ल-
२०१९ 
रोजी 
िश  लक 
रकामे 

डबे 

सादालय, 
 व  छता, 

मंिदर, लाडू 
िवभागासाठी 
वापरणते/देणते 
आलेले डब े

अिभलेख 
क ामाफत 
िव  
करणते 
आलेले डब े

०१ एि ल- 
१८ रोजी 
 िश  लक  
रकामे डब े

सं  थानसाठी खरेदी करणते आलेल े
तेल,तूप व काजचूे डबे (म  यवत  भांडार 
िवभागामाफत) 

  आवक डबे एकुण जमा 
डबे 

खा तेल २४५ १६९३० +१०४(दणेगी) १७२७९ ०९ १६७३४ १६७४३ ५३६ 

वन  पती तपू १६ ३४१२ + ८८(दणेगी) ३५१६ ७५ ३३५५ ३४३० ८६ 

काज ूडब े १ ३८+८ (लाडू िवभाग) ४७ ४२ ०० ४२ ०५ 
गावरान तपू १५ १५५ १७० १६६ ०० १६६ ०४ 

अिभलेख क ामाफत िव  करणते आलेल ेएकुण डब े- अिभलेख क ामाफत िव  करणते आले  या रका  या ड  यांची र  कम- 

१६७३४+ ३३५५ =  २००८९ डबे . ४,८८,९८२/- 
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िवषय नं.२७ सन २०१८-१९ या आिथक वषातील ी साई सादालयातील धा य, कडधा य व िकराणा मालाच े घट तुटी 
बाबत. 

ताव  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ भाग-४ म  य े
महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील २१ 
(१ घ) नसुार भ  तानंा जेवण परुिवण ेआिण अ   छ  चालिवण.े 

 तािवक:- ी साई सादालयातील साद-भोजनासाठी लागणारा िकराणा माल, धा  य- कडधा  य 
डाळी इ  यादी साफ के  यानतंर वापरासाठी दे  यात येतात. सदर माल िड  टोनर मिशन  दारे व मनु  यबळाकरवी 
साफ कर  यात येतो. गह व हरबरा दाळ दळ  यानंतर काही माणात घट यते.े  याच माण ेदळण-कांडन व साफ 
के  यानंतर काही माणात कचरा, खडे, मातेरे िनघते. वातावरणातील बदलामळेुही कडधा  या  या वजनात घट 
येते. या सव कारणामळेु व ि या करतांना िकराणा मालाम  य े घट-तुट यते असते. तसचे भाजी बनिवणसेाठी 
लागणारा क  चा मसाला, अखंड िमरची, अखंड हळद, अखंड धने २ ते ३ वेळेला ाईडंर  दारे दळून बारीक 
करणते येत असनू  याम  य ेदेखील काही माणात घट यते असते.  

याबाबत संदिभय अ.ंन.ं१ नसूार, सन-२००५-२००६ म  य े सादालयाचे लेखाप र णामधील मु ा व 
मा.  यव  थापन सिमती िद.०२/०५/२००७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .४०५ नसूार, सन २००७-०८ पासनू पढुे ी 
ल गाणी,  थािनक अतंगत लेखाप र क यांच ेसचुननेसूार शासक य िडपाटमटकडून माहीती घेवनू ी ल गाणी 
यांच े मागदशनान े िनयमावली क न घट-तुट दशिव  याची कायवाही करणसे मा  यता दे  यात आली होती. घट-
तुटीबाबत शासनाची िनि त अशी िनयमावली नस  यामळेु  याकरीता शासक य सं  था, इतर दवे  थान, सरकारी 
कारागहृ, िमलीटरी कॅ  प, सरकारी अ  नधा  य महामंडळ अशा १० सं  थांना शासन शाखा जा.न.ं७८३७ 
िद.२१/०५/२००७ प  पाठवनू  यांचेकडे असलेली धा  य कडधा  य व िकराणा मालाच े घट-तुटीची प  दती 
िलखीत  व पात मागिवणते आलेली होती. 

 यानसूार धा  य कडधा  य व िकराणा मालाचे घट-तुटीबाबत खालील तीन शासक य व धािमक 
दवे  थानांकडून धा  य कडधा  य व िकराणा मालाचे चलीत घट-तटुीबाबत माहीती ा  त झाली होती.  याचा 
तपिशल खालील माण े

अ.नं. सं  थचेे नांव तपिशल ( ित ि वंटल घट-तुट) 
०१. येरवडा म  यवत  कारागहृ, पणु े  वारी-४%, बाजरी-५%, गह-५%, तांदळू-२%, सव कार  या डाळी-२%, 

फळभाजी-५%, पालेभाजी-१०%, ज.लाकूड/कोळसा-५% 
०२. म  यवत  कारागहृ, नािसकरोड साखर व वन.तुप या खा तेलास घट नाही मा  कडधा  य व डाळी-२% 
०३. गजानन महाराज सं  थान, शेगांव ती ि वंटल ३% ते ५% एवढी घट-तुट दशिवलेली आह.े  

 
 उपरो  त सदर प  दतीचा िवचार क न मा. ी अभय शा  ी (सी.ए.), मा. ी.ए.जी.ल गाणी, (सी.ए.) ह े
सं  थानचे अतंगत लेखाप र क व मु  य लेखािधकारी यां नी सं  थानची घट-तुटीबाबतची िनयमावली बनिवणते 
आलेली असनू  यास मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०७/०७/२००८ रोजीचे सभते िनणय ं . ५६० नसूार 
मा  यता िमळाललेी आह.े त  हापासनू चलीत िनयमावली माण ेआजतागायत कायवाही चालू आह.े 
१) सन २००७ -२००८ म  य े सादालयात  य  आलेली घट-तुट इतर देव  थान व सं  था यांचेकडील 

िच लत घट- तुटीचे माण पाहता आपलेकडील आलेली सरासरी घट-तुट यो  य असनू इतरांचे तुलनेने कमी 
असलेने दर सहा मिह  यानतंर  तािवत घट-तुट नांवे टाकणते यावी. 
२) दर सहा मिहण ् यानंतर  य  मालाचा साठा व रिज  टर माण ेिदसणारा मालाचा साठा याची पडताळणी 
करावी. 
३) दर सहा मिह  यानंतर  य  िश  लक माल व रिज  टर माण ेिदसणारा साठा याची तपासणी के  यानतंर 
तपासणी अतंी आलेली घट-तुट  तािवत सरासरी पे ा कमी आढळ  यास  याबाबतचा व  तुिन  ठ अहवाल मा. 
 यव  थापन सिमती समोर अवलोकनाथ सादर करावा. मा   तािवत सरासरी पे ा आलेली घट-तुट जादा असले 

तर  यास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी.  
उपरो  त िनयमावलीनसुार व मा.  यव  थापन सिमती िनणयानसूार सादालयातील धा  य-कडधा  य व 

िकराणा मालाची घट-तुट खच  टाकणसे मा  यता िमळाललेी आह.े यापवु  झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभा 
िद.०६.०९.२०१८ िनणय .५४५ अ  वये ी साई सादालयातील सन २०१७-१८ मधील धा  य कडधा  य, 
िकराणा माल घट-तुटीस व  याचे कायप  दतीस मा  यता िमळालेली आह.े 
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सन २०१८-२०१९ म  य ेधा  य-कडधा  य व िकराणा मालाम  य ेआले  या घट-तुटीचा तपिशल- 

अ.
नं. 

मालाचा तपिशल 
मा  य झाले  या 
घट-तुटीचे माण 

िद.०१/०४/२०१८ ते 
िद.३१/०३/२०१९ अखेर 

 य  खच झालेला माल 

िद.०१/०४/२०१८ ते 
िद.३१/०३/२०१९ अखेर 

 य  आलेली घट-तुट 

 य  घट-
तुटीचे माण 

  ट  केवारीम  य े िकलो/ मॅ िकलो/ मॅ ट  केवारीम  य े
१ गह ३.०० १३६१०६५.५०० २३६६१.६५० १.७४ 
२ तांदळू १.०० ८९७११९.२०० ९००.००० ०.१० 
३ तुरदाळ १.०० १२१३९०.००० २००.००० ०.१६ 
४ हरबरा दाळ २.०० ४९११३.७५० २७०.५०० ०.५५ 
५ मगुदाळ १.०० ८४०३७.००० २१०.५०० ०.२५ 
६ गळु १.०० ३५४८९.७५० ६०.००० ०.१७ 
७ रवा १.०० ५५०६२.५५० ५६.००० ०.१० 
८ शगदाण े १.०० ४६१५०.५०० ११५.५०० ०.२५ 
९ अखंड िमरची ४.०० १५३१८.३०० ३४७.७०० २.२७ 
१० अखंड हळद ४.०० १०६४०.५५० ३५१.८०० ३.३१ 
११ मोहरी २.०० ४५३८.८०० १९.८०० ०.४४ 
१२ िजरे २.०० ५९२२.७०० ५८.९०० ०.९९ 
१३ अखंड मसाला २.२५ २५५७.३०० ३७.००० १.४५ 
१४ अखंड धने   २.५० १६२७५.५०० १९८.५०० १.२२ 
१५ खोबरेवाटी १.०० १७७३७.५०० ३५.५०० ०.२० 
१६ हरबरा १.०० ८३६५१.५०० २०८.००० ०.२५ 
१७ वाटाणा १.०० १२९८६.००० १६.००० ०.१२ 
१८ मगु १.०० ८१७१२.००० २३३.००० ०.२९ 
१९ मठ १.०० ७९२५१.००० १६१.००० ०.२० 
२० मेथी २.२५ ४३७.२०० १.००० ०.२३ 
२१ सुंठ (अखंड) ५.२५ २०९.५०० ८.००० ३.८२ 
२२ मैदा ०.५० ३०४२६.००० २७.००० ०.०९ 
२३ भगर २.०० २४७.५०० १.५०० ०.६१ 
२४ साबुदाणा १.२५ २३५००.००० ७५.००० ०.३२ 
२५ क  चे  पोह े १.०० ३४९०.५०० ३.५०० ०.१० 
२६ भाजके पोह े ४.०० २०५०.००० ४२.००० २.०५ 
२७ डा या १.२५ ६४६.५०० ०.५०० ०.०८ 
२८ चवळी १.०० १८१८४.००० २२.००० ०.१२ 
२९ काबलुी चना १.०० ३१७३२.५०० २४.००० ०.०८ 
३० मसरु १.०० ५७६७६.००० ८०.००० ०.१४ 

 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:-  उपरो  त माण े ी साई सादालयात  य  आलेली घट-तुट ही 

सं  थानने िनि त केले  या माणापे ा कमी माणात आह.े तरी २०१८-२०१९ या आिथक वषाम  य े ी साई 
सादालयात धा  य-कडधा  य व िकराणा माल याम  य े आललेी घट-तुटीचा अहवालास शास क य मा  यता 

िमळणकेामी मा.  यव  थापन सिमती सभपेढु े िनणयाथ सादर. 
िनणय .२८४ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या आिथक वषातील ी साई सादालयातील धा य, कडधा य व 

िकराणा मालाच ेघट तुटी अहवालाच ेअवलोकन क न यास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- ी साई सादालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 



 
235 

 

(04} 06.06.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

िवषय नं.२८ माह ेएि ल-२०१८ ते माच-२०१९ अखेर शालेय िव ा याना मोफत बुंदी साद वाटपाकामी झाले या खचाची 
न द घणेबेाबत. 

ताव अिधिनयम २००४ मधील तरतूद – महारा   िवधान मंडळाच े अिधिनयम व रा  यपालांनी  थापीत केलेले 
िविनयम मधील १७ (१) म  य ेभ  तंगणाना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दया  यात  अशी तरतदु 
केलेले आह.े 

    यव  थापन सिमती ठराव ं :- िद.२७/०३/२०१७ रोजी झाले  या सभेतील िनणय .२२४  
    तािवक:- उपरो  त संदभ. .१ ) मा.  यव  थापन सिमतीची िद.२७/०३/२०१७ ची सभेतील िनणय 

.२६२ म  य े  सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल,िशड  मधील शालेय िव ा  याना 
सं  थानमाफत मोफत म  या  ह भोजन दणेकेामी उपरो  त  तावाम  य े नमदु केले माण े कायवाही करणसे व 
 याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली. 

   तसेच िनणय .२६३ म  य ेसिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर,िशड  मधील शालये 
िव ाथ न ना सं  थानमाफत मोफत म  या  ह भोजन देणकेामी उपरो  त  तावाम  य े नमुद केले माण े कायवाही 
करणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली. 

  २) संदभ .२/३ म  य े लाडू िनिमती िवभागाकडून दनैंिदन मा  या  ह भोजन  यव  थते ठरिवले  या िदवशी 
िव ा  यानां बुदंी पािकटे परुिवणबेाबत.क  या शाळा व इिं लश िमडीयत  कुल यांनी मंजरुी िटपणी ारे कळिवल े
आह.े 

  ३) संदभ .४ नसुार " मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/०४/२०१४ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं०८ िनणय .५६४ 
अ  वय,े शालेय िव ा  यानां वाटप केलेला बुदंी साद खचाची मािसक अहवाल मा.कायकारी अिधकारी 
सो.यांची मा  यतेसाठी सादर करणते यावा व आिथक वषाचे शेवटी एकि त अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीसमोर 
न द घणेकेामी सादर करणते यावा असा िनणय झालेला आह.े" 

   लाडु साद िनम ती िवभागामाफत बुदंी साद वाटपासाठी झाले  या खचाचा मािसक अहवाल 
मा.कायकारी अिधकारी यांचे अवलोकनाथ सादर करणते येत आ ह◌े. मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयात नमदु 
केले नसुार माह/ेएि ल २०१८ ते माच-२०१९ या आिथक वषाम  य ेशालेय िव ा  याना दे  यात आलेला बुदंी 

सादाचा खचाचा तपिशल खालील माण े
 

अ.नं मिहना बुंदी साद पािकटे सं  या झालेला खच 

०१ एि ल -२०१८ २००० १४८२० 
०२ जुन-२०१८ ११२०० ९०३८४ 
०३ जुल-ै२०१८ २११०० १६६६९० 
०४ ऑग  ट-२०१८ २९९६८ २५१७३१ 
०५ स  टबर-२०१८ १८००० १५२८२० 
०६ ऑ  ट बर-२०१८ १६००० १३३१२० 
०७ नो  हबर-२०१८ ६८०० ५६१०० 
०८ िडसबर-२०१८ १०८०० ८८०२० 
०९ जानेवारी-२०१९ ३०६९० २२३११६ 
१० फे वुारी-२०१९ १४००० ९९९६० 
११ माच-२०१९ ७९०० ६५०१७ 
 एकुण  १६८४५८ १३४१७७८ 

 
   सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसुार छाननी अनसुार–आिथक बाब 

िवभागाचा अिभ ाय  प  ट मत- माह/ेएि ल-२०१८ ते माच-२०१ आिथक वषात १६८४५८ इतके बुंदी 
साद पाक टाचे शालेय िव ा  याना  वाटप केलेले असनु सदरच ेआिथक वषात  याकामी आलेला एकुण खच  

१३४१७७८/-(अ री –तेरा  लाख, ए  केचाळीस  हजार, सातशे आठयाह  तर पये मा  ) अ  नदान खाती वग 
केलेली असनु सदरबाबत न द घणे ेसाठीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर.  

िनणय .२८५ यावर सिव तर चचा होऊन, माह े एि ल-२०१८ ते माच-२०१९ अखेर शालेय िव ा याना मोफत बुंदी साद 
वाटपाकामी झाले या खचाच ेअवलोकन क न याची न द घे यात आली. 
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(कायवाही-लाडू िनिमती िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२९ माह े एि ल-२०१८ ते माच-२०१९ अखेर दशन रांगेत साईभ ांना मोफत बुंदी साद वाटपाकामी झाले या 

खचाची न द घेणबेाबत. 
ताव अिधिनयम २००४ मधील तरतुद-  महारा   िवधान मंडळाच े अिधिनयम व रा  यपालानंी  थािपत केलेल े

िविनयम मिधल १७ (१) म  य ेभ  तंगणाना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  द क न दया  यात अशी तरतदु 
केलेली आह.े मा  यव  थापन सिमतीचे िद. २६/०७/२०१३ रोजी झाले  या सभेतील िनणय .५३७ म  य ेदशन 
रांगतेील साईभ  तांना मोफत बुदंी साद करणे बाबत िनणय झालेला आह.े 

                उपरो  त िनणयानसुार िद.१५ ऑग  ट २०१३ पासनु दशनरांगेतील साईभ  तानंा  यके  १०० ॅमच ेएक 
पा िकट या माण ेलाडु साद पािकटांच ेवाटप कर  यात येत होते. मा. मु य लेखािध कारी सो.यांनी मोफत लाडु 
वाटपाचे  वतं  रिज  टर ठेवाव.े  यके िदवशी तयार  केलेली लाडु पािकटे वाटप केलेली पािकटे व िश  लक 
रािहलेली पािकटे यांचे िववरण दररोज  वतं  ठेवाव.े  यके मिह  यात वाटप केलेले लाडु साद पािकटे व 
 यासाठी झाले  या खचाचा र  कम जमा नावे करणसेाठी  यके मिह  यात खचाचा त  ता तयार क न 

लेखाशाखेकडे पाठिव  यात यावा.  यके मिह  यात साद पी वाटप झाललेी लाडु साद पािकटे व  यासाठी 
एकुण िनधा रीत िकंमत याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेम  य ेन द घणेेसाठी िवषय ठेव  यात यावा  यके 
मिह  याचे मोफत लाडु पािकटांचे अहवाल अतंगत लेखापरी कां माफत तपासनु घे  यात यावे अस ेिनदश िदलेले 
आहते. 

 यानसुार  मा.मु  य लेखािधकारी यांच ेउपरो  त िनदशा माण ेलाडु साद िनिमती िवभागामाफत  यके 
मिह  यात बुंदी साद पािकटाचंे वाटप,िश   ाक पािकटे,मािसक खच,जमा नावे करणचेी कायवाही कर  यात यते 
आह.े 
१)  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२६/०६/२०१४ रोजीच े सभेतील िवषय न.ं८ िनणय ं .५६४ अ  वय े
दशनरांगेतील भ  तानंा वाटप केलेला मोफत लाडु साद खचाचा मािसक अहवाल मा.कायकारी अिधकारी 
सो.यांचे मा  यतेसाठी सादर करणते यावा व आिथक वषाचे शेवटी एकि त अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीसमोर 
न द घणेसेाठी सादर करणते यावा असा िनणय झालेला आह.े 
२) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.३१/८/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं२८ िनणय .६०९ अ  वये दशन रांगेत 
िद.३/९/२०१६ पासनु भ  तांना ५० ॅम वजनाच ेएक बुंदी साद पािकट वाटप कर  यात यावे असा िनणय झालेला 
आह.े 

               लाडु साद िनिमती िवभागामाफत दरमहा बुंदी साद वाटपासाठी झाले  या खचाचा मािसक अहवाल 
मा.कायकारी अिधकारी यांचे अवलोकनाथ सादर करणते येत आह.े माह/ेएि ल -२०१८ ते माच-२०१९ या 
आिथक वषाम  य ेमोफत बुदंी साद वाटपासाठी झाले  या खचाची तपिशल खलील माण े– 

 
अ.नं मिहना बुंदी साद पािकटे सं  या झालेला खच 
०१ एि ल-२०१८ १३९४२०० १,०३,३१,०२२/- 
०२ म-े२०१८ १९७४४०० १,४९,२६,४६४/- 
०३ जुन-२०१८ १९०९८०० १,५४,१२,०८६/- 
०४ जुल-ै२०१८ १६५२४०० १,३०,५३,९६०/- 
०५ ऑग  ट-२०१८ १६८७००० १,४१,७०,८००/- 
०६ स  टबर-२०१८ १४७५८०० १,२५,२९,५४२/- 
०७ ऑ  टोबर-२०१८ १४६७६०० १,२२,१०,४३२/- 
०८ नो  हबर-२०१८ १८२७८०० १,५०,७९,३५०/- 
०९ िडसबर-२०१८ १९७७८०० १,६१,१९,०७०/- 
१० जानेवारी-२०१९ १९६३८०० १,४२,७६,८२६/- 
११ फे वुारी-२०१९ १३०८४०० ९३,४१,९७६/- 
१२ माच-२०१९ १४७८८०० १,२१,७०,५२४/- 
- एकुण २०११७८०० १५,९६,२२,०५२ 
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   सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसुार छाननी अनसुार–आिथक बाब 
   िवभागाचा अिभ ाय  प  ट मत- माह/ेएि ल-२०१८ ते माच-२०१९ आिथक वषात वषात 

२०११७८०० इतके बुंदी साद पाक टांचे दशन रांगेत  वाटप केलेले असनु सदरचे आिथक वषात  याकामी 
आलेला एकुण खच  १५,९६,२२,०५२ /-(अ री  –पंधरा कोटी, शहा  णव लाख, बावीस हजार बाव  न पय े
मा ) अ  नदान खाती वग केलेली असनु सदरबाबत न द घणेे साठीचा स ्ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु े
िनणयाथ सादर. 

िनणय .२८६ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे एि ल-२०१८ ते माच-२०१९ अखेर दशन रांगते साईभ ांना मोफत बुंदी साद 
वाटपाकामी झाले या खचाच ेअवलोकन क न याची न द घे यात आली. 

(कायवाही-लाडू िनिमती िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.३० मंिदर व प रसर आिण साईबाबा भ िनवास थान येथील संपणु ए.सी.यं णचे ेएक वष कालावधीकरीता वािषक 

कॉ ेिस ह सि हस कॉ ट (CAMC)  दणेकेरीता ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव मंिदर व प रसर,  दारावती तसचे साईबाबा भ  तिनवास  थान येथ े ी साईभ  तां  या सोयीकरीता ए.सी. व ि ज 

बसवनू कायरत आहते.  सदर य णा सतत कायरत असण ेआव  यक आह.े  यदा कदािचत यं णा बदं पड  यास, 
ती तातडीन ेदु  ती करण ेआव  यक आह.े यासाठी या यं णमेधील काही  पेअरपाट खराब झा  यास ते तातडीन े
बदलण ेगरजचेे असते.  याकरीता सदरच े  पेअरपाटची खरेदी करावे लागतात.  यके कंपनीचे  पेअरपाट ह ेदसु-
या कंपनी  या   पेअरपाट पे ा वेगळे अस  याने तसेच सदरचे  पेअरपाट हे जवळपास उपल  ध होत नस  याने ते 
थेट मुंबई, पणु े येथनू खरेदी करावे लागतात.  यामळेु ह े  पेअरपाट िमळवनू िफट ग क न यं णा कायाि वत 
होईपयत पयायान ेए.सी. यं णा काही वेळा बंद ठेवावी लागते अथवा कमी मतेवर कायाि वत ठेवावी लागते. 
सदरचा  पेअरपाट उपल  ध झा  यानंतर तो बसवनू ए.सी. यं णा पणू मतेन ेकायाि वत केली जाते िकंवा एखा ा 
वेळी सबंंधीत कंपनीच े ितिनधी यांना बोलावनू दु  ती क न  यावी लागत.े मेकॅिनकल िवभागाकडे २ कायम व 
६ कं ाटी ए.सी मेकॅिनक आहते. कायम कमचा-यां पैक  एक कमचारी सं  थानच ेसव ए.सी यं णा दनदीन काम 
सपुर  हीजनचे काम करतो व उवरीत कमचा-यांन पैक  एक कमचारी साईआ म भ  तिनवास यथेील VRV ए.सी 
यं णा ऑपरेट ग करण,े तीन कमचारी साईबाबा हॉ  पीटल येथील तीन स ल ए.सी  लॅ  ट ऑपरेट ग (३ िश ट 
म  य े  यके  १) काम करतात. दशनरांग मधील स ल ए.सी यं णा दशन रांगतेील ५८ नग ज  बो एअर कुलर यांच े
दखेभाल दु  तीची कामे िवभागांतगत होत असलेने सदरील कामाकरीता २ कमचारी आव  यक असतात. 
 यामळेु इतर कामाकरीता मनु  यबळ अपरेु असलेन ेसाईभ  तांना दे  यात येणा-या सवेा सिुवधांम  य े  य  यय िनमाण 

होतो. याकरीता  यके वष  तातडीने जागेवरच दु  ती करणकेामी सदर िठकाणातील संपणू ए.सी. यं णचे े
CAMC दे  यात येते. स  या सं  थानकडे पढुील कार  या ए.सी. यं णा कायरत आहते :  

 
अ.नं. िठकाण यं णचेा तशील सं  या 
१. मंिदर व प रसर ए.सी. - १ टन २५ 

ए.सी. - १.५ टन ४३ 
ए.सी. - २ टन ६९ 
ए.सी. - ५ टन ०३ 
बॉटल कुलर आिण ि ज १६ 

२.  दारावती इमारत ए.सी. - १ टन ४१ 
ए.सी. - १.५ टन १४ 
ए.सी. - २ टन २५ 

३. साईबाबा भ  तिनवास व प रसर ए.सी. - १ टन - ७  ०७ 
ए.सी. - १.५ टन  १७ 
ए.सी. - २ टन ११ 
बॉटल कुलर आिण ि ज ०७ 

४. साई सादालय  ही.आय.पी. ए.सी. - १ टन  ०१ 



 
238 

 

(04} 06.06.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

भोजन हॉल ए.सी. - १.५ टन  ०५ 
ए.सी. - २ टन  ०९ 
िडप ि ज १० 
को  ड  टोरेज - ५ टन ०१ 
को  ड  टोरेज - ३ टन ०१ 

एकूण:- ३०५ 
 

उपरो  त माण े ी साई भ  तांकरीता ए.सी. यं णा सं  थानम  य े कायरत आह.े मागील वष  मा. 
यव थापन सिमतीच े िदनांक ३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ४४१ (१४) अ  वये मंिदर व प रसर, 
 दारावती आिण साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील सपंणू ए.सी. यं णचेे सन २०१९ -२०२० या एक वषाचे 

वािषक कॉ ेिस ह ् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेकेामी म.े कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यानंा िदनांक 
०१/०७/२०१८ ते ३०/०६/२०१९  या एक वषाचे कालावधीकरीता पये - ५,२६,६००/- + GST मा चे 
रकमेस कायादशे दे यात आला आह.े या स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनांक ३०/०६/२०१९ रोजी सपंत 
आह.े  ए.सी. यं णा  यवि थत कायरत राहणकेरीता पढुील एक वषाकरीता CAMC दणे ेआव  यक आह.े 

मागील वष  समावेश असले  या  दारावती भ  तिनवास इमारतीतील ८० नग ए.सी. माह ेएि ल म  य े
बायबॅक देवनु  या िठकाणी नवीन ए.सी. बसिवणते आलेले असनु  या ए.सी. ची एक वष वॉरंटी कालावधी 
असलेने ते वगळता ी साईबाबा सं थानमधील मिंदर व प रसर आिण साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील सपंणू 
ए.सी. यं णचेे पढुील एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC)  दणेेकामी मागील वष चे 

ा  त दरानसुार अदंाजे अपिे त खचाचा तपशील खालील माण े: 
 
अ.नं. तपशील २०१८-२०१९ या 

वषातील कायादशेातील 
दर पये  (GST वगळुन) 

२०१९-२०२० या वषातील अपिे त 
खच पय े(मािगल वषाचा खच + ५%) 
(GST वगळुन) 

०१ CAMC of Air Conditioning Units 
Installed Temple & Campus, Saibaba 
Bhaktaniwassthan for year 2019 - 
2020 

५,२६,६००/- 
 

४,१८,७४०/- 
(मागील वष CAMC कॉ  टॅ  ट र  कम . 
५,२६,६००/-वजा  दारावती येथील ए.सी 
CAMCकॉ ॅ  ट र  कम .१,२७,८००/-)  
+ ५% वाढ क न  

 
उपरो माण े मिदर व प रसर आिण साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील सपंणू ए.सी. यं णचे े सन 

२०१९-२०२० या वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकामी अदंाजे र  कम पये 
४,१८,७४०/- (अ री र  कम पये - चार लाख, आठरा हजार, सातशे चाळीस) + GST मा  खच अपेि त 
आह.े सदरील खच इकडील िवभागाचे अदंाजप का - म  य ेतरतूद केले  या ‘मशीनरी दु  ती व दखेाभाल खच’ 
या िशषाखालील रकमतेून करता येईल व महारा   शासनाचे www//mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर 
जाहीरात नोटीस अपलोड क न कं ाटदारांकडून ई-िनिवदा मागवनू CAMC दतेा येईल. या कायवाहीस मा. 
 यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागले. 

 ताव:- तरी उपरो  त माण े मिदर व प रसर आिण साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील संपणू ए.सी. 
यं णचेे  एक वषाचे कालावधी करीता वािषक कॉ ेिस ह ् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेकेामी ई-िनिवदा 
मागिवणसे व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा  यता घणेेकामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभपेुढे 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .२८७ यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर व प रसर आिण साईबाबा भ िनवास थान येथील संपणु ए.सी.यं णचे ेसन 
२०१९-२० या एक वष कालावधीकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ट (CAMC)  देणेकामी िवहीत 
प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदंाज े र कम .४,१८,७४०/-+GST च े खचास 
मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा 
िवषय नं.३१ ी साईबाबा भ िनवास थान येथील स मधील लोखंडी व तुंच ेरंगकाम करणेबाबत. 

ताव  अिधिनयम 2004 मधील तरतूद : कलम 14)2( (घ) भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी 
आव  यक ते तातडीचे दु  तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण.े 

 तािवक- सन १९९४ पासनु ी साईबाबा भ  तिनवा  थान ह ेभ  तिनवासी सकुंल साई भ  ताचंे सेवेत 
आहते. सदर इमारतीम  य े ५२७ खो  या असनु ४९५ खो  या साईभ  तां  या  य  वापरात आह.े स  या सदर 
इमारतीतील खो  याचे नतुनीकरणाचे काम चाल ूआह.े 

   सदरच े४९५ खो  यामधील खालील तपिशलात नमदु लोखडंी व  तचुा रंग वापरान ेखराब झाले  या 
असलेने  यांना नवीन रंगकाम करणसे सदंभ य . १ व २ चे नसुार मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांची 
मा  यता िमळाललेी आह.े  

  
अ.नं. तपशील नग 
०१ कॉट  १७२७ 
०२ रॅक  ८० 
०३ िटपॉय ेम  ४८२ 
०४ आरसे े म  ४८९ 

 
मागणी- उपरो  त तपशीलात नमदु व  तुंची सं  या िवचारात घतेा सदरच े काम (  ेपेट ग ) बाहरेील 

ठेकेदार यांचेकडुन क न  यावे लागणार आह.े याकामी येणा-या अपिे त खचाचे अदंाजाकरीता त  सम कारची 
कामाचा अनभुव असले  या ठेकदार यांचेकडुन दरप क घतेले असता खालील माण ेदर ा  त झाललेी आहते. 

  
Sr.No. Works Detals Item Discription Nos Rate Amount 
01 Painting works of Approved 

Make to old surfaces,  
Work procedure - Scrapping dust 
& loose Material from external 
surface by wire brush & thinner, 
One coat primars and two coat 
color. 

1) Cot  1727 500/-  8,63,500/- 
2) Rack  80 700/- 56,000/- 
3) T-Poy  482 250/- 1,20,500/- 
4) Mirror Frame  489 150/- 73,350/- 

Total Amount Rs. 11,13,350/- 
(अ री र  कम पये - अकरा लाख, तेरा हजार तीनशे पं  नास मा ) 

    उपरो  त माण े ी साईबाबा भ  तिनवा  थान मधील सव लोखंडी व  तूचे रंगकाम (  पेेट ग ) क न 
घेणकेामी ककम पय-े ११,१३,३५०/- ( अ री र  कम पय े- अकरा लाख, तेरा हजार, तीनश,े प  नास ) मा  
खच अपेि त असनु, सदरच े खचास मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत मा  यता िमळालेनंतर ई-िनिवदा बोलावनू, 
करावे लागेल.  

िवभागाचा अिभ ाय- ी साईबाबा भ  तिनवास  थान इमारतीतील खो  यांमधील लोखंडी 
कॉट,रॅक,िटपॉय व आरसे े म  रंग सतत  या वापराने खराब झालेले आहते. स  या खो  याचे नतुणीकरन काम 
चालू असलेन े सदरचे लोखडी व  तुनाही कलर काम करण े गरजेचे आह.े याकामी  अदंाज े र  कम . 
११,१३,३५०/- मा  खच अपिे त असनु, सदर कामी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घवेनु, महारा   
शासनाचे www.mahatenders.com  या व सं  थानचे संकेत  थळावर िनिवदा जाहीरात अपलोड क न ई-
िनिवदा मागिवता येतील.  

 ताव:- ी साईबाबा भ  तिनवा  थान खो  यामधील लोखंडी रॅक-१७२७ नग , लोखंडी रॅक ८० नग ,  
लोखंडी  िटपॉय-४८२ नग व आरसे फम ४८९ नग यांना नवीन कलर देणकेामी  (  ेपेट ग ) येण-या अदंाजे 
र  कम पय े- ११,१३,३५०/- ( अ री र  कम पय-े अकरा लाख, तेरा हजार, तीनश,े प  नास ) मा चे खचास व 
याकामी ई-िनिवदा बोलािवणचेा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढु ेिनणयाथ सादर. 
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िनणय .२८८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ  तिनवा  थान खो  यांमधील लोखंडी रॅक, िटपॉय व आरसे े म यांना 
रंगकाम करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदंाजे र कम                  
.११,१३,३५०/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.३२ ी साईबाबा सं थानच ेसोलर हॉट वॉटर यं णचे े एक वषाकरीता वािषक स ह स कॉ ट (AMC) दणेकेामी 

ा  ई-िनिवदतेील िन नतम दरधारकाशी चचा/वाटाघाटी करणेबाबत. 
ताव  

१. कामाच ेनाव  ी साईबाबा सं  थानचे सोलर हॉट वॉटर यं णचेे एक वष करीता वािषक सि हस 
कॉ   ट(AMC)दणेे 

२ शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमती िदनांक २०.११.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं  ७०४  
३ अदंाजे खच  . ९,७१,८८०/- 
४.  तावाची थोड  यात माहीती  ी साईबाबा सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास  थान, साईधमशाळा, साईउ ान, 

साई साद िनवास  थान गे  ट हाऊस, ी साईबाबा भ  तिनवास  थान, ारावती 
भ  तिनवास  थान, तसेच ी साईबाबा हॉ  पीटल व साईनाथ गणालय येथील सोलर 
हॉट वॉटर यं णचे ेएक वष करीता वािषक सि हस कॉ   ट(AMC)दणेेकामी िविहत 
प तीन ेई िनिवदा ि या राबवनू कॉ   ट देणेस व  याकामी येणा-या अदंाजे र  कम 
. ९,७१,८८०/- मा चे खचास मा.  यव  थापन सिमती िदनांक २०.११.२०१८ 

रोजीचे सभेतील िनणय ं  ७०४ नसुार मा  यता दणेेत आललेी आह.े  
५. ई िनिवदा तपिशल  ई िनिवदा नोटीस महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.inया 

वेबसाईटवर अपलोड कर  यात आली होती. ई िनिवदा अपलोड कर  याची मदुत 
िदनांक ११/०१/२०१९ ते २१/०१/२०१९ ई िनिवदा िस  कर  यात आलेली होती 
सदर कालावधीम  य ेएकही िनिवदा ा  त न झालमेळेु िदनांक ५.२.२०१९ पयत दोन 
वेळेस मदुतवाढ दऊेनही एकच िनिवदा ा  त झाली होती. यामळेु सदर ई िनिवदा र  
क न िदनांक १५.२.२०१९ ते २५.२.२०१९  या कालावधीकरीता फेर ई-िनिवदा 

िस  कर  यात आलेली होती. सदर कालावधीम  य ेदोनच ई िनिवदा ा  त झालेन े
िदनांक ५.३.२०१९ पयत मदुतवाढ देणते आलेली होती. 

 I. कामाची मदुत  ३६५ िदवस  
 II.  तांि क िनिवदा 

उघडणचेी िदनांक व वेळ  
िदनांक ३०.५.२०१९  वेळ सकाळी ११.०० वा.  

 III. ा  त ई िनिवदा  ०३ 
 IV. ा  त ई िनिवदा 

धारकांनी सव आव  यक 
कागदप  े ऑनलाईन जमा केले 
आहते का ? 

Senergy Corporation, Nashik यांनी आव  यक कागदप ाची पतुता केललेी 
नाही.  यामळेु ते अपा  कर  यात आह.े 

 V. सव िनिवदा धारकांनी 
EMD भरललेे कागदप  जमा 
केले आहते का ?  

होय.  

 VI. मागील वषाकरीता 
िन  न  तम दर पय े 

. ९,२५,६००/- 

 VII. मागील िन  न  तम 
दरधारक 

म.े साई एज  सी, िशड  

 
ई-िनिवदा ि यातील तांि क दु  ट्या पा  िनिवदाधारकांनी िदले  या दराचा तपिशल  

अ.नं. िनिवदाधारकांचे नाव िनिवदतेील ा  त दर र  कम . शेरा 
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१. म.े िबपीन इिंजिनअर ग ा. िल., पणेु १२,४९,९७०.०० L2 
२. म.े साई एज  सीज, िशड  १०,१९,२५०.०० L1 
उपरो  त तपिशलानसुार 

ी साईबाबा सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास  थान, साईधमशाळा, साईउ ान, साई साद 
िनवास  थान गे  ट हाऊस, ी साईबाबा भ  तिनवास  थान, ारावती भ  तिनवास  थान, तसेच ी साईबाबा 
हॉ  पीटल व साईनाथ गणालय येथील सोलर हॉट वॉटर यं णचेे एक वष करीता वािषक सि हस 
कॉ   ट(AMC)दणेेकामी म.े साई एज  सीज, िशड  यांचे दर र  कम पये - १०,१९,२५०/- (अ री र  कम पय े
– दहा लाख एकोणावीस हजार दोनशे पं  नास) मा  िन  न  तम असनु  यांचेशी ा  त दराबाबत चचा व वाटाघाटी 
क न पढुील कायवाही करणकेरीता सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .२८९ तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक म.े साई एज  सीज, िशड  हे 
आजच े यव थापन सिमतीसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीन े यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली 
असता यांनी र कम .१०,००,०००/-मा  दर दऊे केले. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानच ेसोलर हॉट वॉटर यं णचे ेएक वषाकरीता वािषक 
स ह स कॉ ट (AMC) दणेेकामी िन नतम िनिवदाधारक म.े साई एज  सीज, िशड  यांनी चचअतंी दऊे केलेले 
र कम . १०,००,०००/-मा  अिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.३३ ी साई सादालय व ी साईआ म भ िनवास येथील असणा या साईटेक ोजे टकरीता बसिव यात आले या 

ए.सी.यं णचेे सन २०१९-२० या एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ट (CAMC) दणेेकरीता 
ा  ई-िनिवदतेील िन नतम दरधारकाशी चचा/वाटाघाटी करणेबाबत. 

ताव  
०१ कामाच ेनांव ी साई सादालय व साईआ म भ  त िनवास यथेील असणा-या साईटेक 

ाजे  टकरीता बसिव  यात आले  या ए.सी यं णचे ेसन २०१९ - २०२० या 
एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) देण.े.. 

०२ शासक य मा  यता िदनांक  २९ जानेवारी २०१९ रोजीची िटपणी. 
०३ अदंाजे खच . ३,६५,७१५/- 
०४  तावाची थोड  यात मािहती. ी साई सादालय व साईआ म भ  तिनवास येथील असणा-या साईटेक 

ाजे  टकरीता बसिव  यात आले  या ए.सी यं णचेे एक वषा करीता वािषक 
कॉ  िस  ह कॉ  ॅ  ट (CAMC) दणेेकामी िविवध  दतीन े ई-िनिवदा 

ि या राबिवणसे व याकामी येणा-या र  कम पये - ३,६५,७५१ मा  चे 
अपेि त खचास िदनांक २९.०१.२०१९ रोजीचे मंजरु िटपणी अ  वये 
मा  यता घेणते आलेली आह.े  

०५ ई-िनिवदा तपिशल - ई िनिवदा नोटीस महारा   शासनाचया  www.mahatenders.gov.in  या 
वेबसाईटवर अपलोड कर  यात आली होती. ई िनिवदा अपलोड कर  याची 
मदुत िद. १५.०२.२०१९ ते िद. २५.२.२०१९ पयत दे  यात आली होती. 
मा  मदुतीत दोनच िनिवदा ा  त झाले  या अस  यान े िदनांक 
२६.०२.२०१९ ते िद. १२.०३.२०१९ पयत मदुतवाढ देणते आली. 

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

व वेळा 
िदनांक ३०/०५/२०१९ सकाळी ११ :०० वाजता 

 III. ा  त ई-िनिवदा ०३ 
 IV. ा  त ई-िनिवदा धारकांनी सव 

आव  यक कागदप  े ऑनलाईन जमा 
केले आहते का ? 

होय  

 V. सव िनिवदाधारकांनी EMD भरलेल े होय 
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कागदप  ेजमा केले आहते का ? 
 VI. मागील वषाकरीता िन  न  तम दर पये . ३,४८,३००/- 
 VII. मागील िन  न  तम दरधारक म.े कैलास रेि जरेशन, मुंबई 

 
ई-िनिवदा ि यातील तांि क  टया पा  िनिवदाधारकांनी िदले  या दराचा तपशील. 

अ.नं. िनिवदाधारकांचे नाव ई-िनिवदतेील ा  त दर र  कम . शेरा 

१. म.े कैलास रेि जरेशन, मुंबई ३,६३,०००/- L 3 

२. म.े िच ा ईले  ीक  स अॅ  ड इिंज.,जळगाव ३,४०,८००/- L 2 

३. म.े हरंेब एंटर ाईजेस, जळगाव ३,२७,०००/- L1 

उपरो  त तपिशलानसुार, 
  ी साई सादालय व साईआ म भ  त िनवास येथील असणा-या साईटेक ाजे  टकरीता बसिव  यात 

आले  या ए.सी यं णचे े सन २०१९ - २०२० या एक  वषाकरीता वािषक कॉ िेस ह स ह स कॉ ॅ ट 
(CAMC) देणकेामी म.े हरंब एंटर ाईजेस, जळगाव यांच ेदर र  कम पये - ३,२७,०००/- (अ री र  कम पय े
- तीन लाख, स  तावीस हजार) मा  िन  न  तम असनु  यांचेशी ा  त दराबाबत चचा/ वाटाघाटी क न पढुील 
कायवाही करणकेरीता सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .२९० तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि यतेील िन नतम िनिवदाधारक म.े हरंेब एंटर ाईजेस, 
जळगाव यांनी ई-िनिवदतेील नमदु दर ह ेअिंतम अस याचे ई-मेल दारे कळिवले आहे. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय व ी साईआ म भ िनवास येथील असणा या 
साईटेक ोजे टकरीता बसिव यात आले या ए.सी.यं णचे े सन २०१९-२० या एक वषाकरीता वािषक 
कॉ ेिस ह सि हस कॉ ट (CAMC) दणेकेामी िन नतम िनिवदाधारक म.े हरंेब एंटर ाईजेस, जळगाव यांच े
िन नतम दर र कम .३,२७,०००/- मा  ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.३४ िशड  साईगहृ (सैिनक आरामगहृ) यांचेकडून सं थानमाफत पाणी परुवठा होणेसाठी केले या मागणीबाबत. 

ताव ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:-  

अ.नं. 
कलम/ 
तरतुद . 

कलम/ 
तरतुदीचे शीषक 

पोटकलम/ 
उपकलम . 

तरतूद 

०१ १७ 
सिमतीची  
कत  य े व 
अिधकार  

१ 

रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास 
अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व 
कामकाजाची काय मतेन े  यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व 

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 व सिुवधा उपल  ध क न दणेे 
आिण या अिधिनयमा  वय े िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थेच े उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य े
असतील.  

०२ १७ 
सिमतीची  
कत  य े व 
अिधकार  

२ (झ) 
सवसाधारणपण,े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितचे कामकाज 
याचं े यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या 

योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव  गो  टी करील.  

०३ १७ 
सिमतीची  
कत  य े व 
अिधकार  

२ (ण) 
मानवजातीच े क  याण करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य े
सहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल 

०४ १७ सिमतीची  ६ या अिधिनयमा  या तरतदुीस अधीन राहन, सिमतीला या 
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कत  य े व 
अिधकार  

अिधिनयामाखालील आपली कत  य े व कामे पार पाड  यासाठी 
आव  यक ते सव अिधकार असतील.    

 
 तावना:- ी े  िशड  येथ े ीसाईबाबांच े दशनासाठी िदवसिदवस साईभ ाचंे सं येत मोठ्या 

माणवर वाढ होत आह.े सं थानमाफत साईभ ाचंे सोयी-सिुवधेसाठी िनवास यव था, भोजन यव था माफक 
दरात उपल ध क न दे यात यते आह.े साईभ ांच े िप याच े व िनवास यव थेक रता बांध यात आले या 
इमारत क रता पाणी पुरवठा करणकेामी िशड  सं थान, कनकुरी व िपंपळवाडी या संयु  पाणी परुवठा योजना 
सन-१९९५ पासनू कायाि वत कर यात आललेी आह.े सदर योजन ेअतंगत मौजे कनकुरी, ता.राहाता या िठकाणी 
पाणी साठिवणेसाठी तीन साठवण तलावांची िनिमती कर यात आली असनू यांची मता ३११ एम.एल. इतक  
आह.े सदरचे साठवण तलावात नािशक पाटबंधारे िवभाग, नािशक यांचेकडुन गोदावरी/ दारणा नदी, गोदावरी 
उजवा तट कालवा या ारे शासन मंजुरीनसुार पाणी परुवठा आवतन (रोटेशन) दे यात यते आह.े याबाबत नािशक 
पाट्बंधारे िवभा, नािशक यांचेकडून ५३.३२०५ एम.सी.एफ.टी वािषक पाणी साठा मंजरु आह.े  

सदरह योजनेतून मौजे कनकुरी, िपंपळवाडी या गावांसह सं थान प रसर, ीसाई सादालय िविवध 
भ िनवास थान,े शै िणक संकुले यासह कमचारी वसाहती, साईआ म भ िनवास व साईआ म धमशाळा 
तसेच ०३ कमचारी हौिसंग सोसायटी, िशड  पोलीस टेशन, शासक य िव ामगहृ, कमचारीवसाहत िसचंनशाखा 
िशड  व ारकामाई वृ ा म, िशड  या िठकाणी पाणी परुवठा कर यात येत आह.े स ि थती सं थानचा दैनंिदन 
पाणी वापर हा अदंाजे सरासरी ३५ ते ४० लाख िलटस इतका झाला आह.े गद चे कालावधीत सदरचा पाणी वापर 
हा यापे ाही जा त होत आह.े मागील दोन-तीन वषापासनु पज यमान कमी होत अस यान,े सं थानकडून पाणी 
टंचाईला सामोरे जाव ेलागत आह.े 

 ताव:- िशड चे शासक य िव ामगहृाचे मागील बाजूस मेकॅनाई ड इ फै ी रेजीमे ट क  यांच े
“साईगहृ” (सैिनक आरामगहृ) बाधं यात आलेले आह.े यािठकाणी उ च पदािधकारी आजी व माजी सैिनकांना व 
यांच ेकुटंुबीय यांचे िशड  येथ ेदशनास आ यानंतर यांचे आरामाची व राह याची यव था यांचमेाफत करणते 

येत आह.े  
  कनल एल.पी.शमा, हाईस चेअरमन, मेकॅनाई ड इ फै ी रेजीमे ट क  यांच ेिद.१०/०४/२०१९ रोजीच े

व कमािंडंग ऑिफसर मकॅेनाई ड इ फै ी रेजीमे ट क  यांच ेिद.२९/०५/२०१९ रोजीचे प  ा  त झाललेे आह.े 
सदरह िद.२९/०५/२०१९ रोजीच ेप ात नमदू के यानुसार िशड  येथील “साईगहृ”(सैिनक आरामगहृ) या िठकाणी 
दनंैिदन अदंाजे ५,०००-७,००० िलटस पा  याची आव  यकता आह.े या िठकाणी न  याने १५ म बांध  यात 
आ  यामळेु दररोज १२ हजार ते १५ हजार िलटर पा  याची आव  यकता भासते. स  या  “साईगहृ” (सैिनक 
आरामगहृ) येथ ेपा  याची सोय  हावी यासाठी ०४ बोअरवले घेणते आलेले असनू  यापैक  ०३ बोअरवेल कोरडे 
पडलेले असनू ०१ बोअरवेल उ  हाळा असलेने  यातनु कमी माणात पाणी उपल  ध होत आह.े याकरीता 
िनमगांव-को-हाळे यािठकाणाहन टॅ  कर  दारे पाणी उपल  ध क न घेणते येत आह.े टॅ  कर  दारे उपल  ध होणारे 
पाणी िप  यायो  य नसलेन े यािठकाणी येणारे उ च पदािधकारी आजी व माजी सैिनकांना व यांच े कुटंुबीयांची 
तसेच साईभ  ताचंी पा  याची मोठया माणावर गरैसोय होत आह.े याकरीता सं  थानकडुन “साईगहृ” (सैिनक 
आरामगहृ) यािठकाणी पाणी उपल  ध क न देणबेाबत कळिवणते आलेले आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय:- याबाबत यापुव  मेकॅनाई ड इ फै ी रेजीमे ट क  यांच े “साईगहृ” (सैिनक 
आरामगहृ) यांनी यांचे िद.१९/०२/२०१९ रोजीचे प ा वये अशाच प तीची नळ कने शन िमळणबेाबत िवनतंी 
केली होती. परंत,ु यावर पाणी परुवठा िवभागाकडील िद.२३/०२/२०१९ रोजीचे मंजूर िटपणीनसुार  पाणी 
टंचाईचा अस यान े जा. .एसएसएसटी/पाणीपरुवठा/५८१२/२०१९, िद.०२/०३/२०१९ रोजीचे प ा वये स या 
पाणी टंचाई अस यान ेस याच ेकायाि वत िफ टर लॅ टची मता कमी पडत अस यान ेपाणी दणेेस असमथता 
दशिवणते आली होती. आता पु हा िशड  येथे मेकॅनाई ड इ फै ी रेजीमे ट क  यांचे “साईगहृ” (सैिनक 
आरामगहृ) यांनी पु हा पा याचे कने शन िमळणबेाबत िद.१०/०४/२०१९ व िद.२९/०५/२०१९ रोजीचे प ा वय े
िवनंती केली आह.े ीसाईबाबा सं थान संयु  पाणी परुवठा योजना ट पा .१ चे कामास सु वात करणते 
आलेली असनु आगामी कालावधीत सं थानचे निवन िफ टर लॅ टची मता वाढणार आह.े  

साईगहृ येथे येणारे य  ह े सैिनक असनू, साईभ  आहते. ह े ीसाईबाबांच े दशनासाठी येणा-या 
य च आहते. यामळेु सं थानमाफत यािठकाणी पाणी टंचाई दरु झालेनतंर पा याचे कने शन दतेा येईल, अस े

वाटते. याच माण ेयापवु  दखेील िविवध सं था व शासक य इमारती यांना सं थानमाफत मीटरनसुार पा याची 
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सिुवधा क न दे यात आली असनू यांचेकडुन मंजूर दरा माण ेपाणीप ी बील दऊेन याचा आकार ि वकारणते 
येत आह.े याच माण े यांनाही दनैंिदन १" पाईपने िकमान अधा ते पाऊन तास (पाणी उपल धतेनसुार) पाणी 
परुवठा करणसे नवीन िमटर बसवनु अटी शत सह करारनामा क न िनयमा माण े पाणी बील आकारणी करता 
येईल, अस ेन  मत आह.े  

याबाबत िद.३१/०५/२०१९ रोजीचे िटपणी  वये मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे मा  यतेन े 
“साईगहृ” (सैिनक आरामगहृ) यांना १" पाईपन े पाणी कने  शन उपल  ध क न दे  यात आलेले असनू यास 
काय  तर मा  यता िमळणसे िवनंती.   

िनणय .२९१ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  “साईगहृ” (सैिनक आरामगहृ) यांना १" पाईपन े िमटर बसवनू व शासक य 
दरा माण ेपाणीप ी आका न पाणी कने  शन उपल  ध क न दे यास मा यता दे यात आली. तसेच सं थानकडे 
पाणी उपल ध असेल तरच पाणी परुवठा केला जाईल या अटी-शत सह करारनामा क न घे यात यावा,असे 
ठरले. 

(कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.३५ मालम ा िवभागाकरीता कं ाटी स लागार िनयु  बाबत. 

ताव अिधिनयमातील तरतूद – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ चे कलम १७(झ) 
सवसाधारणपण े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितचे कामकाज यो  य कारे  यव  थापन,दखेभाल व शासन 
कर  या  या  योजनासाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील.  

स ् तावना- सं  थानकडील चल-अचल मालम  तेसाठी  वतं  मालम  ता िवभाग (Estate 
Department) िनमाण करणबेाबतचा   ताव िवधी िवभागामाफत मा.ि सद  य सिमतीच ेसभेपढुे सादर कर  यात 
आलेला होता.  यावर मा.ि सद  य सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजी झाले  या सभेतील िनणय ं .९८६ नसुार व 
आ  थापना िवभागाकडील िद.१९/११/२०१४ रोजी  या  आदशेा  वये सं  थान आ  थापनेवर मालम  ता िवभाग 
न  याने कायाि वत कर  यात आलेला आह.े  

  मालम  ता िवभागामाफत खालील माण ेकामकाज केले जाते.   
१)  सं  थानचे िमळकत रिज  टर अ यावत ठेवण.े  
२)  सं  थानसाठी आरि त असले  या जमीनी खरेदी करणकेामी तसेच आर णा  यित र  त खाजगी जमीनी 

खरेदी करणकेामी सं  थानकडे ा  त झाले  या  तावांची छाननी करण,ेजागेची पाहणी करण ेव उिचत 
कायवाही करण.े   

३)  दणेगी  व पात िमळकती ि वकारणबेाबत  या  तावांची छाननी करण,ेिमळकतीची पाहणी करण े व 
उिचत  कायवाही करण.े  

४)  खरेदी केले  या िमळकत  या व दान  व पात ा  त झाले  या िमळकत  या न दी महसलु द  तरी 
अ यावत क न घणे.े  

५)  खरेदी घतेले  या व दान ि वकारले  या िमळकत ची शासक य मोजणी क न ह ी िनशा  या ठरवनू घेण.े 
६)  सं  थान मालक  या कृषीक जमीनी आव  यकतेनसुार अकृषीक करणकेामीच े  ताव तयार करण े व 

स म अिधकारी यांचेकडेस सादर क न उिचत कायवाही करण.े       
७)  मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचकेडील भूसपंादनाबाबतचे करणी सम  वय साधनू 

उिचत कायवाही करण.े  
८)  िविवध  यायालयात सु  असले  या केसेसबाबत आव  यक ती कायवाही करण.े  
९)  सं  थान मालक  या भाडेत  वावर िदले  या अथवा ावया  या िमळकत चे करारनामे क न घेण.े  
१०)  सं  थानचे मालम  तेबाबतच ेशासक य कर,नगरपंचायत कर व ामपंचायत कर इ.भरणबेाबत कायवाही 

करण.े  
११)  सं  थानने भाडेप यान ेघतेले  या िमळकत चे भाडे व  थािनक कर भरणा करण.े  
१२)  सं  थान  चा िमळकती भाडेकरारान ेदणेकेामी  ताव सादर करण,ेभाडेकरारान ेिदले  या िमळकत  या  
       वापराची मदुत वाढवनू दणेे व भाडेकरारनामे क न घेण.े 
१३)  मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया माण े पालखी थां  यासाठी जागांचा शोध घणे,ेजागा उपल  ध 

करण,ेजागेची िनि ती करण ेव पढुील उिचत कायवाही करण.े    
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१४)  सव रा  यातील मु  य शहरात सं  थानच ेमाहीती क  उभारणेकामी जागा उपल  ध करण.े  
१५)  वषातील उ  वसांचे िनयोजनासाठी आव  यकते माण े जमीनी अिध हीत करणबेाबतची कायवाही 

करण.े  
१६)  महारा   रा  य शतेी महामंडळाकडील जमीनी कायम  व पी खरेदी करणकेामीच े  ताव व त षुंगान े

कायवाही  करण.े 
१७)  सं  थानचे  थावर मालम  तेबाबत यो  य िनयोजन करण,ेदेखभाल करण,ेवेळोवेळी िमळकत ना भेटी दणेे 

व  याबाबत असले  या अडचणी दरू करण,ेव र  ठांना अहवाल सादर करण.े 
  यापूव  सं  थानच ेिमळकत चे कामकाज सदंभात व भसंुपादन सदंभातील कामकाजासाठी सं  थानम  य े

दोन सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार कं ाटी प  दतीने मानधन त  वावर कायरत होते. तथािप ीरामपरु महसलु 
उपिवभागाची िवभागणी होवनू िशड  महसलु िवभाग न  यान े िनमाण झा  याने ीरामपरु िवभागातील सं  थानचा 
भसंुपादन िवभाग िशड  िवभागाकडे वग कर  यात आला.  यात सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार ी.वा  हळ ह े
कायरत होते. ीरामपरु -िशड  दनंैिदन  वासामळेु व वयोमनामळेु ी.वा  हळ यांनी काम सोडून िदल.े तसेच पवू  
मालम  ता िवभाग व बांधकाम िवभाग एकि त असलेने  यात कं ाटी स  लागार  हणनू सवेािनवृ  त नायब 
तहिसलदार ी.रणशरु ह ेकायरत होते. मा  वयोमानानसुार व आजारपणामुळे ी.रणशरु यांनी म े२०१४ पासनू 
काम सोडून िदले.   

तदनतंर नो  हबर २०१४ म  य े मालम  ता िवभाग न  याने िनमाण झा  यान े िवधी िवभागाकडील 
मालम  ता िवभागाच े सबंंधातील कामकाज व बांधकाम िवभागाकडील मालम  ता िवभागाच े सबंंधातील 
कामकाज मालम  ता िवभागाकडे वग  

कर  यात आले. मालम  ता िवभागाची कामाची िविवधता व कामाची  या  ती िवचारात घवेनू 
सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे यांची कं ाटदारामाफत  मानधन त  वावर कं ाटी 
स  लागार  हणनू िद.१९/१०/२०१५ पासनू िनयु  ती कर  यात आलेली आह.े त  हापासनू मालम  ता 
िवभागामाफत खालील माण ेकाम ेकर  यात आललेी आहते.  
१)  मौजे िनमगाव-को-हाळे यथेील सं  थान मालक  या अकृिषक बखळ जागेवरील सन २०१३-१४ व सन 
२०१४-१५ या दोन वषाचे कालावधीसाठी ामपचंायतीने आकारलेली कराची र  कम ित वष 
.१२,७८,०००/- माण े दोन वषाची र  कम .२५,५६,०००/- इतक  ामपचंायतीकडून माफ क न घेतली 

असनू उव रत सन २०१५-१६,२०१६-१७ व २०१७-१८ या तीन वषासाठी ामपचंायत कराची ितवष र  कम 
.१२,७८,०००/- ऐवजी ितवष र  कम .६,३९,०००/- इतक  िकमान दराने आकारणी करणकेामी 
ामपंचायतीस भाग पाडलेले आह.े  

२)  मौजे िशड  येथील सव न.ं१७१/१२ मधील िनयोिजत बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीचे बांधकाम 
सं  थानचे िनधीतून करण े व  यापकै  काही े ाचा वापर सं  थानसाठी भाडेप यान ेकरणिेवषयी महारा   रा  य 
माग प रवहन महामंडळ यांचेशी करावयाचे करारना  याचे करणी व  याचे मु ांक शु  क मा.मु ाकं िज  हािधकारी 
कायालयाकडून िनि त क न घणेकेामीचे करणी कामकाज केलेले आह.े  
३)  मौजे घारी,ता.कोपरगाव येथील सं  थान िमळकती  या भसंूपादनाची नकुसान भरपाईची र  कम 
.२,८४,७६५/- इतक  सन २००४ पासनू शासनाकडे लंिबत आह.े ती सं  थानला िमळणकेामीच े करण क न 

सदरची र  कम िमळणकेामी िदवाणी  यायालयात करण करणते आलेल ेआह.े  
४)  मौज े िनघोज येथील ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील,रा.कोपरी यानंी  यांचे मालक  या साई पालखी 
िनवारा येथील शासक य मु  याकंन र  कम .३२,२७,१३,५००/- इत  या िकंमती  या इमारत बी व डी दान के  या 
संबंधातील कागदप  ा  त क न तपासनू मा.मु ांक िज  हािधकारी,अहमदनगर यांचेकडून मु  यांकन िनि त क न 
घेवनू न दणीकृत दानप  क न घणेबेाबतची  
कायवाही पणू केली असनू  या माण े सं  थान  या नावान े महसलु द  तरी व ामपचंायत द  तरी न दी क न 
घेतले  या आहते. तसेच इमारत डी च ेअपणू असलेले काम पणू क न घणेकेामी पाठपरुावा करणते येत आह.े    
५)  िशड  येथील ारावती भ  तिनवास च े सव न.ं१४८/१,१४८/२/१,१४८/२/२,१४८/२/३ चा अकृिषक 
सारा माफ  अनु ेय असताना कामगार तलाठी यांनी सन २०१६-१७ या वषासाठी सदर े ाचा अकृिषक सारा 
मागणी नोटीस िदलेली होती. सदर बाब कामगार तलाठी,िशड  यांचे िनदशनास आणनू दवेनू  यासाठीची 
अकृिषक सारा मागणी नोटीस र  क न घेतली.  
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६)  मौज े पांढुल ,ता.िस  नर येथील सं  थान मालक ची जमीन गट न.ं१९ े  ०.४९ आर या अकृिषक 
जमीनीचा आकार महारा   जमीन महसलु अिधिनयम १९६६ च े कलम ११७(३) चे तरतुदीनसुार माफ 
होणबेाबतचे करण तयार क न मा.उपिवभागीय अिधकारी,िनफाड भाग,िनफाड यांचेकडेस सादर कर  यात आल े
आह ेव पाठपरुावा करीत आह.े  
७)  सं  थानसाठी आरि त असले  या जमीन पैक  काही जमीन खरेदी करणसेाठी ा  त झाले  या 

 तावांची छाननी क न खरेदी करणकेामीची कायवाही पणू केलेली आह.े   
८)  खरेदी केले  या जमीन ची शासक य मोजणी क न घवेनू महसलु द  तरी रेकॉड ऑफ राईटला 
सं  थान  या नावाने न दी क न घतेले  या आहते.  
९)  मौज ेिनमगाव-को-हाळे यथेील शतेी महामडंळाच ेजमीनीपकै  भसंुपादना ारे सं  थानला ा  त झाले  या 
स.नं.८७ व ८८ मधील े ात  तािवत लाडू इमारत व वािण  य योजनासाठी बांधकाम परवानगी 
िमळणकेामीचा  ताव मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचेकडेस सादर करणते आला असनू 
परवानगीसाठी पाठपरुावा करणते यते आह.े  
१०)  मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचेकडील सं  थानसाठी लंिबत असलेली भसंूपादन 

करण ेतातडीने िनगत करणकेामी सम  वय साधनू पाठपरुावा केललेा आह.े  यात आर ण ं .३४ ची भुसपंादन 
कायवाही यापवू च िद.२९/०४/२०१५ रोजी पणू झालेली होती. मा  भसंुपािदत े ाचा ताबा सं  थानला 
िमळणसे ऊिशर होत होता.  याकामी पाठपरुावा क न भसंुपादन े  ६९०३ चौमी.चा ताबा सं  थानला  
िद.०७/०३/२०१८ रोजी िमळिवलेला आह ेव  या माण ेमहसलु दप  री रेकॉड ऑफ राईटला सं  थानच ेनावान े
न दी क न घतेले  या आहते.  
११)  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यां  यासाठी “जमीन खरेदी धोरण” िनि त करणबेाबतचा 

 ताव शासनाकडे मा.व र  ठां  या मागदशनाखाली तयार क न पाठिवलेला आह.े      
१२)  महारा   रा  य शतेी महामंडळाकडील े  ५२ हे  टर ३५ आर इतके सं  थानला कायम  व पी खरेदी 
िमळणकेामीचा   ताव सादर करणते येवनू  यात व र  ठ पातळीवर पाठपरुावा करणचेे कामकाज चालू आह.े  
१३)  मुंबई ते िशड  या मागावर सं  थानच े पालखी थांबे उभारणकेामी ा  त झाले  या दोन अजदारां  या 

 तावातील े ाची  सम  पाहणी केली असनू  या माण ेसदर े ाच ेदानप  क न घणेकेामीच ेकामकाज चाल ू
केलेले आह.े  
१४)  मौज े ई,ता.राहाता येथ े सं  थानच े वै क य सकुंल  तािवत आह.े  यासाठी सं  थान मालक  या 

े ालगत असले  या  व जमीन खरेदीकामी ी.भंडारी व ी.भनसाळी यांचेकडून ा  त झाले  या  तावा माण े
जमीन खरेदी करणकेामी  मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया माण े शासनाकडे जमीन खरेदी धोरण अतंगतचा 

 ताव सादर करणते आलेला आह.े   
१५)   चे शता  दी उ  सव कालावधीत आव  यकतेनसुार खाजगी व शतेी महामंडळाची जमीन वेळोवेळी 
अिध हण करणचेी कायवाही पणू केलेली आह.े  
१६)  स  यि थतीत मा.उ  च  यायालयात ी.बाबासाहेब बाबरुाव ग दकर यांनी सं  थानच े िवरोधात दाखल 
केले  या दा  याचे कामकाज चाल ू आह.े  या संदभात शासनाकडेस मु िेनहाय अहवाल सादर करणते आलेला 
आह.े तसेच साखरबाई हरीभाऊ शेळके यांची जमीन सं  थानला भुसपंादना ारे खरेदी करणचेे करण दखेील 
मा.उ  च  यायालयात चालू आह.े या दो  ही   करणी उिचत कायवाही करणचेे कामकाज चालू आह.े  
१७)  मालम  ता व भसंुपादन संबंधात िविवध कोटात उदा.िदवाणी  यायालय,राहाता, कोपरगाव, िदवाणी 
 यायालय, व.  तर, कोपरगाव, स   यायालय, कोपरगाव, उ  च  यायालय,औरंगाबाद व सव  च 
 यायालय,िद  ली इ.कोटात चाल ूअसले  या   समुारे ३८ केससेम  य ेिनयमा माण ेकायवाही करणकेामी मागदशन 

करीत आह.े  
१८)  सं  थान  या ता  यात असले  या मोफत सव न.ं१ पैक चे े ासंबधंात शासक य  तरावर लंिबत 
असले  या दंडा  मक कायवाहीच े करणी कामकाज चालू आह.े  
१९)  सं  थानसाठी आरि त असलेले आर ण ं .३९ हे मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचेकडील 
आदशेा माण े र  करणचेी कायवाही करणते आली असनू शासनाकडे भसंुपादनापोटी जमा करणते आलेली 
अनामत र  कम परत िमळणकेामी मागणी करण केललेे आह.े  
२०)  मौजे िशड  येथील नगरपचंायत ह ीतील सव न.ं५७/९५ े  ०.०१ आर ही कै.महतछ ी यांच े
मालक ची  वक  टािजत िमळकत  यांचे मृ  यनूंतर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना दे  याची 
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 यांची इ  छा अस  याचे  यांचे िद.०७/०९/२००५ रोजी  या अजाव न  प  टपण ेिदसनू आलेने सदरचा अज हचे 
 यांचे इ  छाप  (मृ  यपु ) संबोधनू ते िदवाणी  यायालयात दाखल क न म.ेकोटाकडून ोबेट क न घेणकेामीच े
करण तयार क न सं  थान पनॅलवरील वक ल अडॅ.जे.के.ग दकर यांना  या माण े मे.कोटात उ  त िमळकतीस 

सं  थानचे नाव लावणकेामीचे आदशे ा  त क न घणेकेामी सिुचत केलेले आह.े 
२१)  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणया माण े िशड  िवकास योजना आर ण व ा प िवकास 
आराखडा (सधुारीत) मधील सं  थानसाठी  तािवत असलेली आर ण ेर  करणकेामी सबंंधीत कायालयांकडे 

 ताव सादर केले आहते.  
२२)  सं  थान मालक  या भाडेकराराने िदले  या िमळकत चे करारनामे करणेत आलेले आहते.  
२३)  सं  थान मालम  तेची दखेभाल करणकेामी वेळोवेळी िमळकत ना भेटी देणते आले  या आहते व 
अडचण चे िनराकरण करणते आलेले आह.े  
२४)  कायालयाचे दनंैिदन कामकाजात कायालयीन िटप  या,मा.  यव  थापन सिमतीच े सभपेढू े सादर 
करावया  या िटप  या व इतर प  यवहार िनयिमतपण ेसादर करणते आलेले आह.े 

   उपरो  त माणे  या कामांची  या  ती िवचारात घेता  यापैक  बरीचशी कामे िनयिमतपण े करावी 
लागतात. यािशवाय भिव  यात १) मुंबई ते िशड ,औरंगाबाद ते िशड ,पणु ेते िशड ,अहमदनगर ते िशड , भंडारदरा 
ते िशड  या मागावर सं  थानचे पालखी थांबे उभारणचेे  तािवत आह.े  यासाठी जागांचा शोध घेण,ेजागा दानप  
घेण,े जागा खरेदी घणे ेयाबाबतची करणांची छानणी करण ेइ. २) सव रा  यां  या मह  वा  या िठकाणी सं  थानच े
मािहती क  उभारणचेे  तािवत आह.े  यासाठी जागा िनि ती करण,े जागा उपल  ध करण ेव त  सबंधंी कामकाज 
करण.े ३) महारा   रा  य शतेी महामंडळाची जमीन कायम  व पी खरेदी करण.े ४) मौजे ई,ता.राहाता येथ े
सं  थानचे वै क य संकुल  तािवत आह.े  यासाठी सं  थान मालक  या  े ालगत असलेली जमीन खरेदी 
करणकेामी कागदप ांची छानणी करण,े मोजणी क न घेण े व  यासंबंधीत कामकाज करण.े५) मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िनणया माण े सं  थानसाठीची यापवू ची आर ण े र  करण े व सं  थान  या  िमळकत वर टाकलेली 
आर ण े र  करणकेामीची कायवाही करण.े ६) मालम  ता व भसंुपादन सबंंधात िविवध कोटात उदा.िदवाणी 
 यायालय,राहाता, कोपरगाव, िदवाणी  यायालय,व.  तर,कोपरगाव, स   यायालय, कोपरगाव, उ  च  यायालय, 

औरंगाबाद व सव  च  यायालय,िद  ली  इ.कोटात चालू असले  या ३८ केसमे  य ेउिचत कायवाही करण.े ७) 
सं  थानचे ता  यात असले  या मोफत सव न.ं१ पै. चे े ासंबंधात शासक य  तरावर लंिबत असले  या दडंा  मक 
कायवाहीच े करणी कामकाज पाहण े८) मोफत सव नं.१  या े ाचा ताळमेळ घणेेच े करणी कायवाही करण े
९) यापूव चे भसंुपादन करणात  

शासनाकडे सं  थानने भरलेली अनामत र  कम परत िमळणकेामीच े  ताव तयार करण े व पाठपरुावा 
करण े१०) मौजे येसगाव येथील पालखी थां  याची जागा सं  थानच ेनावावर क न घेणकेामी कायवाही करण.े ११) 
सं  थान मालक  या जमीन  या  पोटिह   यांचे सामीलीकरण करणचेे  ताव तयार करण,े अशा कारची 
मह  वाची कामे करावयाची आहते. १२) अिभलेख क ात पाठवावयाचे कागदप ाचंी छाननी क न रेकॉड 
अ यावत करण.े१३) िमळकत रिज  टर न  यान ेक न ते अ यावत करण.े इ.कामे करावयाची आहते. 

िवभागाचा अिभ ाय- यापूव  मालम  ता िवभागाचे कोट केससेचे सव कामकाज िवधी िवभागामाफत 
करणते येत होते. ते सव कामकाज िवधी िवभागाकडून मालम  ता िवभागाकडे वग करणते आलेले आह.े  यात 
िदवाणी  यायालय,क.  तर,व.  तर, िज  हा स   यायालय,उ  च  यायालय व सव  च  यायालय इ.कोटाम  य ेसव 
िमळून मालम  ता िवभागा  या  समुारे ३० ते  

३५ केससे चाल ू आहते.  याचे कामकाज पाहणसेाठी आिण उपरो  त दशिवले  या कामकाजाची 
 या  ती,िविवधता व मह  व  िवचारात घेता मालम  ता िवभागासाठी आणखी एका सवेािनवृ  त नायब 

तहिसलदाराची आव  यकता आह.े 
  सं  थानचे सामा  य शासन िवभागाकडील जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ  था/४५७/२०१९ 

िद.३०/०५/२०१९ अ  वये ी.सरेुश सधुाकर भालेराव, सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार याचंा सं  थानम  य ेमानधन 
त  वावर सेवेची सधंी उपल  ध   क न दणेबेाबतचा िद.२०/०५/२०१९ रोजीचा अज इकडेस ा  त झालेला आह.े 
 यां  या महसलु िवभागातील कामा  या   अनभुवाचा सं  थानला उपरो  त कामकाजासाठी उपयोग होईल. 

 ताव- ी.सरेुश सधुाकर भालरेाव,सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार यांची एकि त मानधन त  वावर 
दरमहा र  कम .२५,०००/- मा  इत  या रकमेवर कं ाटदारामाफत ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी कं ाटी 
प  दतीन ेकं ाटी स  लागार  हणनू िनयु  ती करणे  या िनणयाथ सादर. 



 
248 

 

(04} 06.06.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

िनणय .२९२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.सरेुश सधुाकर भालेराव,सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार यांची एकि त मानधन 
त  वावर दरमहा र  कम .२५,०००/- मा  इत  या रकमेवर कं ाटदारामाफत ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी 
मालम ा िवभागाकडे कं ाटी प  दतीने कं ाटी स  लागार  हणनू िनयु  ती कर यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.३६ ी साईबाबा सं थान िशड  (ि कोणातील) मंिदरालगत असले या ४५ दकुानदारांना पयायी जागा दणेेबाबत या 

झाले या बैठक बाबत. 
ताव अिधिनयमातील तरतदू – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 

१७(२)(ट)  म  य े  िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसेच 
िव  व  त  यव  थचेी उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा 
खरेदी करील,अशी तरतूद आह.े  

     तावना - मा.क  अिधकारी,महसलु व वन िवभाग,मं ालय,मुंबई यांनी  यांचेकडील उपरो  त प  
जा. ं .बैठक-३३१९/ . .२२/ज-६ िद.११/०३/२०१९ अ  वये ी साईबाबा सं  थान िशड  (ि कोणातील) 
म िंदरालगत असले  या ४५ दकुानदारानंा पयायी जागा दणेबेाबत  या िवषयासदंभात मा.मं ी,(महसलु) यां  या 
अ  य तेखाली िद.२९ जानवेारी २०१९ रोजी बैठक आयोिजत कर  यात आली होती. सदर बैठक त झाले  या 
कायवाहीच े इितवृ  त मािहती तथा उिचत कायवाही  तव सोबत पाठिव  यात येत आह,ेअसेबाबत इकडेस 
कळिवलेले आह.े  

  सदर प ासोबत खालील माण ेबैठक चे इितवृ  त ा  त झालेले आह.े  
बैठक चे इितवृ  त 

  अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यां  या िनवेदनास अनसु न ी साईबाबा सं  थान 
िशड  (ि कोणातील) मंिदरालगत असले  या ४५ दकुानदारानंा पयायी जागा दणेे या िवषयाबाबत मा.मं ी 
(महसलु) यां  या   अ  य तेखाली सहया ी अितथीगहृ,मलबार िहल,मुंबई येथे िद.२९/०१/२०१९ रोजी 
सायंकाळी ०४.३० वा.बैठक संप  न  झाली.  
२. सदर बैठक स खालील मा  यवर तसेच अिधकारी उपि थत होते.  

अ. ं . मा  यवर/अिधका-याचे नाव  पदनाम  
१ ी.राहल ि वेदी  िज  हािधकारी,अहमदनगर  
२ ी.सरेुश हावरे  अ  य , ी साईबाबा सं  थान िशड   
३ डॉ.संतोष भोगले  सह सिचव (ज-६),महसलु व वन िवभाग  
४ ी.रिवं  ठाकरे  उपिवभागीय अिधकारी,िशड   
५ ी.धनंजय िनकम  उपिज  हािधकारी, ी साईबाबा सं  थान.  
६ ी.गजानन शरेेकर दकुानदार 
७ ी.िशवाजी ग दकर  दकुानदार 
८ ी.रिवं  कोते  दकुानदार 
९ ी.राज  ग दकर  दकुानदार 
१० ीमती अनु  का दळवी  क  अिधकारी (ज-६),महसलु व वन िवभाग.  

 
३. सदर बैठक त िवषयांिकत मागणी  या अनषुगंाने झाले  या चचअतंी खालील माण े िनणय घे  यात 

आला. 
अ.नं.  बैठक चा मु ा  बैठक त घे  यात आलेला िनणय  अमंलबजावणी करणारा 

िवभाग/यं णा  
कालावधी  

१ ी साईबाबा सं  थान िशड  
(ि कोणातील) मिंदरालगत 
असले  या ४५ दकुानदारांना 
पयायी जागा देण.े   

िशड  येथील स.न.ं१ मधील शासक य 
जागा आरि त योजनाकरीताच 
िवकिसत करता यते अस  याने ी 
साईबाबा सं  थान िशड  यांना सदर 
जागेवरील आर ण िवकिसत 

ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  
व िज  हािधकारी, 
अहमदनगर. 

 ताव ा  त 
झा  यानंतर 
िनयमा माण.े  
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कर  यासाठी संबंधीत जागेची 
आव  यकता अस  यास सं  थानान े
 या माण े ठराव क न शासनाकडे जागा 

मागणीबाबत  ताव सादर करावा.  
  

उपरो  त बैठक चे इितवृ  तात “िशड  येथील सव न.ं१ मधील शासक य जागा आ रि त 
योजनाकरीताच िवकिसत करता येत अस  यान े ी साईबाबा सं  थान िशड  यांना सदर जागेवरील आर ण 

िवकिसत कर  यासाठी संबंधीत जागेची आव  यकता अस  यास सं  थानन े  या माण ेठराव क न शासनाकडे जागा 
मागणीबाबत  ताव सादर करावा,” असबेाबत नमदू केलेले आह.े  

 मौजे िशड  येथील उपरो  त मफुत सव नं.१/२ े  ०.३० आर ह ेमहारा   शासन,महसलु िवभाग यांच ेमालक चे 
असनू सदरचे े ात यापवू  िशड  नगरपचंायतने आर ण ं .१३ ए बगीचा व १३ बी दकुान क  असे दशिवलेले 
आह.े तथािप सदर े ाच ेपि मे  या  लगत महारा   रा  य महामाग असलेन ेसदर े ात बगीचा व दकुान क  
अनु ेय होत नसलेन ेनगरपचंायत,िशड  यांनी सन २०१७ चे  तािवत िवकास आराखडयात सदर  या े ावर 
आर ण ं .७ “बगीचा” ह ेदशिवलेले असनू भसंुपादन सं  था नगरपचंायत,िशड  ही दशिवलेली आह.े 

   िवभागाचा अिभ ाय– उपरो  त मा.मं ी महोदय (महसलु) यां  या अ  य तेखाली िद.२९/०१/२०१९ 
रोजी झाले  या  बैठक चे इितवृ  तातील िनणयात नमूद केले माण ेमौजे िशड  येथील सव नं.१ मधील शासक य 
जागा आरि त योनाकरीताच िवकिसत करता यतेे.  हणजेच मौजे िशड  येथील सव न.ं१/२ े  ०.३० आर या 
जागेवरील बगीचासाठी असलेले आर ण सं  थानमाफत िवकिसत करता येईल व  यासाठी सं  थानने ठराव क न 
शासनाकडे जागा मागणीचा  ताव सादर करता येईल.  

 ताव– मौजे िशड ,ता.राहाता यथेील मफुत सव न.ं१/२ े  ०.३० आर या े ावर  तािवत िवकास 
आराखडयात दशिवणते आलेले आर ण ं .७ बगीचा ह े सं  थानमाफत िवकिसत कर  याच े व  यासाठी 
शासनाकडे जागा मागणीबाबतचा  ताव सादर करणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .२९३ यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िशड ,ता.राहाता येथील मफुत सव नं.१/२ े  ०.३० आर या े ावर 
 तािवत िवकास आराखडयात दशिवणते आलेले आर ण ं .७ बगीचा ह ेसं  थानमाफत िवकिसत करणकेामी 

िवधी व याय िवभागाची मा यता िमळणकेामी ताव सादर कर यात यावा, शासनाच ेमा यतेनंतर िज हािधकारी 
यांचेकडे रतसर जागा मागणीचा ताव सादर कर यात यावा, असे ठरले.          (कायवाही- मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.३७ मौज ेिशड , तालुका राहाता येथील मु त स ह नं.१/२ े  ०.३० आर या जागेवरील आर णाबाबत. 

ताव अिधिनयमातील तरतूद – १) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(२)(ट)  म  य े  िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसेच 
िव  व  त  यव  थचेी उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा 
खरेदी करील,अशी तरतूद आह.े  
२) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम २८(१) चे परंतकुात मु  य 
कायकारी अिधकारी यांना जे ठराव शासना  या िनदशनास आणण ेआव  यक आह ेअस े  याला वाटत असले अस े
सिमतीचे ठराव शासनाकडे पाठिवता यतेील,अशी तरततु आह.े   

          तावना - मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजी  या सभेत िशड  येथील मोफत सव न.ं१ 
मधील १०१ दकुानदार व  यांचे वारसदार ितिनधी यांनी मा.अ  य  महोदय यांना िनवेदन िदले. सदर िनवेदनात 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी मोफत सव न.ं१ (ि कोण) ही जागा शासनाकडून  यावी व  या 
जागेत मंजरू आराखडयानुसार शॉिपंग सटर व गाडन कराव,ेशॉिपंग सटरच ेबांधकाम खच सव दकुानदार कर  यास 
तयार आहते.  यामळेु मा.सव  च   यायालयाच ेआदेशाच ेअमंलबजावणी होऊन सं  थानच ेर  कम .१६ कोटी 
मा  वाचतील. तरी मानवते  या ि कोनातून सदर िवषयावर कायवाही करावी,अशी िवनतंी केली आह.े  

  यावर चचा होवनू आय  या वेळचा िवषय न.ं२१ िनणय ं .६३३ माण ेखालील माण ेिनणय झाललेा 
आह.े  
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  थम मोफत सव न.ं१ (ि कोण) या जागेवरील आर ण शासनाने काढून ाव े तसेच  या िठकाणी 
वािण  य वापर अनु ेय करावा व वािण  य बांधकामाचे आराखडे मंजूर क न  याव.े  यानतंर सदर जागा 
सं  थानला नाममा  दरान ेिकंवा मोफत उपल  ध क न ावी. तसा  ताव शासनाला सादर करावा,असे ठरल.े  

   तथािप उपरो  त मफुत स  ह न.ं१/२ े  ०.३० आर ह ेमहारा   शासन,महसलु िवभाग यांचे मालक चे 
असनू सदरचे े ात यापवू  आर ण ं .१३ ए बगीचा व १३ बी दकुान क  असे दशिवलेले आह.ेतथािप सदर 

े ाचे पि मे  या लगत महारा   रा  य महामाग असलेने सदर े ात बगीचा व दकुान क  एकि त अनु ेय होत 
नसलेने नगरपचंायत,िशड  यांनी सन २०१७ चे  तािवत िवकास आराखडयात सदर  या े ावर आर ण ं .७ 
“बगीचा” ह ेदशिवलेले असनू भसंुपादन सं  था  नगरपंचायत,िशड  ही दशिवलेली आह.ेसदरचे े  ह ेसं  थानच े
गेट न.ं४  या दि णसे अगदी समोर यते असलेन े  या  िठकाणी नगरपचंायतने  तािवत केलेले आर ण 
“बगीचा” ह े यथायो  य आह.े यािशवाय साई मिंदराची सरु ा व गद चे  यव  थापना  या  टीकोनातून सदरचा 
िनणय यो  य नस  यान े िनर  त करण े आव  यक आह,ेअस े न  मत आह,े असबेाबतचा  ताव ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ च ेकलम २८(१) चे परंतुकात,मु  य  कायकारी अिधकारी 
यांना जे ठराव शासना  या िनदशनास आणण ेआव  यक आह ेअस ेवाटत असले अस ेसिमतीचे ठराव शासनाकडे 
पाठवता येतील,अशी तरतुद आह.े तदनषंुगान ेउ  त िनणय इकडील  जा.नं.एसएसएसटी/ मालम  ता/७२/२०१८ 
िद.०४/०४/२०१९ अ  वये शासनाचे मा. धान सिचव,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई ४०००३२ यांच े
िनदशनास आणनू दे  यात आलेला आह.े  

सदर प ा  या अनषुगंाने मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांनी  यांचेकडील 
जा. ं . सासंिव-१०१८/ .  १२२/का.१६ िद.१६/०५/२०१९ अ  वये “  यव  थापन सिमतीचा िनणय ं .६३३ 
अ  वये थम मफुत स  ह न.ं१ (ि कोण) या जागेवरील आर ण शासनाने काढून  यावे तसचे  या िठकाणी 
वािण  य वापर अनु ेय करावा व वािण  य बांधकामाचे आराखडे मंजूर क न  याव.े  यानतंर सदर जागा 
सं  थानला नाममा  दरान ेिकंवा मोफत उपल  ध क न ावी. तसा  ताव शासनाला सादर करावा असा िनणय 
झालेला आह.े तथािप सदर िनणय सं  थानचे ि ने िहतावह आह ेिकंवा कसे तसेच साई मंिदराची सरु ा व गद चे 
 यव  थापना  या  ि कोनातनू यो  य आह ेिकंवा कसे याबाबत  सिमती  या आगामी बैठक त पनुिवचार कर  यात 

यावा व झाले  या   
िनणयाबाबत  शासनास कळिव  यात याव.े”असेबाबत मा.  यव  थापन सिमती, ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  यव  था, िशड  यांना उ शेनू प  सादर केलेले आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय – मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग यांचेकडील मा.  यव  थापन 

सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना उ शेनू िलहीललेे उपरो  त प  जा. ं .सासंिव-
१०१८/ . .१२२/का.१६ िद.१६/०५/२०१९ रोजी  या प ा  या अनषंुगान े उपरो  त िनणय ं .६३३ यावर 
पनुिवचार क न शासनास िनणय कळिवता येईल.  

 ताव – मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील झालेला िनणय ं .६३३ “ थम 
मोफत सव न.ं१ (ि कोण) या जागेवरील आर ण शासनान े काढून ावे तसचे  या िठकाणी वािण  य वापर 
अनु ेय करावा व वािण  य बांधकामाचे आराखडे मंजरू क न  याव.े  यानंतर सदर जागा सं  थानला नाममा  दरान े
िकंवा मोफत उपल  ध क न ावी. तसा  ताव शासनाला सादर करावा,” या िनणयावर पनुिवचार होवनू 
शासनास िनणय कळिवणे  या िनणयाथ सादर.  

िनणय .२९४ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील झालेला िनणय 
ं .६३३ र  कर यात येऊन या े ावर  तािवत िवकास आराखडयात दशिवणते आलेले आर ण ं .७ बगीचा 

ह े सं  थानमाफत िवकिसत करणकेामी िवधी व याय िवभागाची मा यता िमळणकेामी ताव सादर कर यात 
यावा, शासनाचे मा यतेनंतर िज हािधकारी यांचेकडे रतसर जागा मागणीचा ताव सादर कर यात यावा, असे 
ठरले.                                                                                                    (कायवाही-मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.३८ मा.उ च यायालय खंडपीठ,औरंगाबाद यांच ेकोटात मौज ेिशड  येथील साखरबाई ह रभाऊ शेळके मयत वारस 

सौ.संिजवनी दशरथ महांबरे व इतर यांच ेमालक च ेमौजे िशड  येथील जिमन स ह नं.१४८ पै.चे े  भसंुपादन 
िनवाडा .एसए य/ुएसआर/१०/२००० संबधातील कायवाही बंद करणेबाबत. 
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ताव  अिधिनयमातील तरतूद – १) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(२)(ट) म  य े  िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसचे 
िव  व  त  यव  थचेी उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकंवा खरेदी 
करील,अशी तरतूद आह.े 
२) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(२)(च) यात िव  व  त  यव  थशेी 
संबधंीत असे कोणतेही दाव,ेखटल े व इतर कायदशेीर कायवाही,  यायालयात िकंवा  यायािधकरणापढुे िकंवा इतर 

ािधकरणापढुे दाखल करील व  यासंबधंात बचाव करील,अशी तरतुद आह.े  
 तावना - मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३०/०१/२०१९ रोजी  या सभेतील िनणय ं .८२ माण े

खालील माणे िनणय झाललेा आह.े  
  “मौज े िशड  येथील साखरबाई हरीभाऊ शेळके याचंे मालक चे सव न.ं१४८ प.ै े  ४.७३.१९ हे  टर 

(४७३१९ चौमी.) या े ाची सं  थानला उपयु  तता आिण  यासाठी ावी लागणारी अदंािजत िकंमत र  कम .९० 
कोटी ह ेसयंिु क िदसनु येत नाही.  यामळेु  ततु े ाच ेभसुपंादन कर  यात येव ूनये व तस े ांतािधकारी,िशड  यांना 
कळिव  यात याव,े” असे ठरल.े      

मौज े िशड  यथेील साखरबाई हरीभाऊ शेळके याचं े मालक चे स  ह नं.१४८ पैक  े  ४.७३.१९ हे  टर 
(४७३१९ चौमी.) े  भसुंपादन कर  याची कायवाही चाल ूहोती. सदर करणी भसुंपादन कायदा १८९४ कलम ४ व 
६  या  अिधसचुनेला आ  हान दऊेन साखरबाई हरीभाऊ शेळके यांनी म.ेउ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद येथे रट 
िपटीशन ं .३९०/२००२ दाखल केल ेहोत.े सदर रट िपटीशनम  य ेसनुावणी होऊन िद.२५/०४/२०१४ रोजी अिंतम 
िनकाल पारीत कर  यात आला.  या अनषंुगान े उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांनी भसुंपादन िनवाडा 
एलए  य/ुएसआर/१०/ २००० िद.१३/०८/२०१५ रोजी पारीत केललेा आह.े  

 ततु करणी जमीन मालक साखरबाई हरीभाऊ शेळके यांच ेवारस सौ.संजीवनी दशरथ महांबरे व इतर 
यांनी मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद याचंे कोटात रट िपटीशन न.ं३९०/२००२, रट िपटीशन न.ं१२२८/ 
२०१५ व रट िपटीशन न.ं१९४३/२०१६ चे दाखल केलले े होत.े मा.उ  च  यायालयाने उ  त तीनही रट िपटीशन 
अनु मे िद.२५/०४/२०१४,िद.०९/०२/२०१५ व िद.०३/०३/२०१६ रोजीचे आदशेा  वये िनकाली काढून िडसिमस 
केलले ेआहते.  

 ततु िनणयाचे नाराजीन ेअजदार यांनी मा.सव  च  यायालय,िद  ली याचंे कोटात एस.एल.ए.न.ं२९८७५ 
/२०१५ व एस.एल.पी.न.ं३५८४६/२०१६ च ेदाखल केलले ेहोते.  ततुचे दो  हीही एस.एल.पी. ह ेिशड  येथील सव 
न.ं१४८/१ मधील े  ४.७३.१९ हे  टर (४७३१९ चौमी) सं  थानकरीता भसुंपादनाची कायवाही चाल ूआह.े सदरची 
भसूपंादनाची कायवाही थांबिव  यात यावी याकरीता पीटीशनरने दाखल केल ेहोते.  

 ततु एस.एल.पी.म  ये म.ेसव  च  यायालयाने क  शासनाचे िद.२६ ऑ  ट बर २०१५ रोजीचे प रप क 
िवचारात घऊेन  यानंा एस.एल.पी.मागे घे  याची मभुा िदली व यािचकाक  याना सदर प रप कानसुार कायवाही 
करणेकरीता मा.उ  च   यायालयात यािचका दाखल कर  यास परवानगी िदली.  

 या अनषुगंान ेसाखरबाई हरीभाऊ शेळके याचं ेवारस  हणनू ीमती सजंीवनी दशरथ महांबरे व इतर यांनी 
मे.उ  च   यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद येथ े रट िपटीशन न.ं१२२८/२०१५ मधील िस  हील अॅ  लीकेशन न.ं४२३९/ 
२०१८ चे दाखल केलले ेआह.े परंतु सदर िस  हील अॅ  लीकेशनम  य े िपटीशनर यांनी साईबाबा सं  थान  ट,िशड  
यांना प कार केलले ेनाही. वा  तिवक म.ेसव  च  यायालयामधील िस  हील अॅ  लीकेशनम  य ेसाईबाबा सं  थान  ट 
प कार असतांनाही म.ेउ  च   यायालयात साईबाबा सं  थान  ट यांना प कार  हणनू सामील न करणे  हणज े
सं  थानवर अ  याय कर  यासारख ेआह.े साईबाबा सं  थान   ट ही भसुपंादन सं  था अस  याने सदर करणाशी  याचंा 
िनकटचा संबंध आह.े  यामळेु जरी िपटीशनर यानंी सदर िस  हील अॅ  लीकेशनम  य ेसं  थानला प कार  हणनू सामील 
क न घेतल ेनसल ेतरी  ततु करणी मा.उ  च   यायालय,मुंबई,खंडपीठ,औरंगाबाद याचं ेकोटात दाखल असले  या  
रट िपटीशन न.ं१२२८/२०१५ मधील िस  हील अिॅ लकेशन न.ं४२३९/२०१८ म  य े सं  थानला ितवादीपणात 

सामील क न घेणेकामी मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ, औरंगाबाद याचंे कोटात ह  त ेप अज (Intervention 
Application) सादर करणेकामी व सं  थानचे वतीने  ततु िस  हील  

अिॅ लकेशनम  य े कामकाज पाहणेकामी मा.उ  च  यायालयातील सं  थान पॅनलवरील वक ल 
अडॅ. ी.िनतीन भवर पाटील यांना इकडील प  ं .एसएसएसटी /मालम  ता/६४२/२०१९ िद.२८/०५/२०१९ अ  वये 
अलािहदा कळिवणेत आलले ेआह.े 

िवभागाचा अिभ ाय-  ततु करणात सं  थानचे वतीने मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद याचं े
कोटात  हणण े सादर करणे आव  यक आह.े तदनषुंगान े “मौज े िशड  येथील साखरबाई हरीभाऊ शळेके याचं े
मालक चे सव नं.१४८ प.ै े  ४.७३.१९ हे  टर (४७३१९ चौमी.) या े ाची ी साईबाबा सं  थानला उपयु  तता 
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आिण  यासाठी ावी लागणारी अदंािजत िकंमत र  कम .९० कोटी ही सयंिु क िदसनू येत नाही.  यामळेु  ततु 
े ाचे भसुपंादन कर  यात यवे ूनये व तसे ांतािधकारी,िशड  यांना कळिव  यात याव,े”असे ठरल.ेया मा.  यव  थापन 

सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजी झाले  या सभेतील िनणय ं .८२ म  य ेखालील माणे सधुारीत िनणय करता येईल.  
“मौज े िशड  येथील साखरबाई हरीभाऊ शेळके याचंे मालक चे सव न.ं१४८ प.ै े  ४.७३.१९ हे  टर 

(४७३१९ चौमी.) या े ाची सं  थानने मागणी करतेवेळेस सदरचे े  सं  थान  या े ालगत सलग होते. मा  
तदनंतर सदर े ातनू नगरपचंायतीचा समुारे १८ मी. ं दीचा डी.पी.रोड तयार झाललेा आह.े  यामळेु सदर े ाची 
िवभागणी होवनू सलगता न  ट झाललेी आह.े प रणामी सं  थानने मागणी केले  या सदर े ाचे दोन भाग झालले े
आहते.  यामळेु आता सदरचे े  सं  थानला उपयु  त व िकफायतशीर ठरणार नाही. यािशवाय महारा   रा  य  शेती 
महामंडळाची िशड  व िनमगाव-को-हाळे या लगत  या  गावातील जमीन े  ५२ हे  टर ३५ आर (समुारे १३१ एकर) 
इतके े  सं  थानला िमळणकेामी महारा   रा  य शतेी महामंडळ,पणु े याचंेकडेस िद.०९/०५/२०१७ रोजी  ताव 
सादर करणेत आललेा आह.े सदर जमीन सं  थानला कमी िकंमतीत िमळणार आह.े या सव बाब चा िवचार करता 

 ततु भसुपंादन करणातील े  ४.७३.१९ हे  टर (४७३१९ चौमी) इतके भसुंपादनान े घणेे सं  थान  या ि ने 
िकफायतशीर व सोयीचे नाही. या  तव  ततु े ाची भसुंपादन कायवाही वगळ  यात यावी/मागे घे  यात यावी व तसा 

 ताव ांतािधकारी,िशड  याचंेकडे पाठिवणेत यावा,” असा सधुारीत िनणय करता येईल.  
 ताव– “मौज ेिशड  येथील साखरबाई हरीभाऊ शळेके याचंे मालक चे सव न.ं१४८ प.ै े  ४.७३.१९ 

हे  टर (४७३१९ चौमी.) या े ाची सं  थानने मागणी करतेवेळेस सदरचे े  सं  थान  या े ालगत सलग होते. मा  
तदनंतर सदर े ातनू नगरपचंायतीचा समुारे १८ मी. ं दीचा डी.पी.रोड तयार झाललेा आह.े  यामळेु सदर े ाची 
िवभागणी होवनू सलगता न  ट झाललेी आह.े प रणामी सं  थानने मागणी केले  या   सदर े ाचे दोन भाग झालले े
आहते.  यामळेु आता सदरचे े  सं  थानला उपयु  त व िकफायतशीर ठरणार नाही. यािशवाय महारा   रा  य शतेी 
महामंडळाची िशड  व िनमगाव-को-हाळे या लगत  या  गावातील जमीन े  ५२ हे  टर ३५ आर (समुारे १३१ एकर) 
इतके े  सं  थानला िमळणकेामी महारा   रा  य शतेी महामंडळ,पणु े याचंेकडेस िद.०९/०५/२०१७ रोजी  ताव 
सादर करणेत आललेा आह.े सदर जमीन सं  थानला कमी िकंमतीत िमळणार आह.े या सव बाब चा िवचार करता 

 ततु भसुपंादन करणातील े  ४.७३.१९ हे  टर (४७३१९ चौमी) इतके भसुंपादनान े घणेे सं  थान  या ि ने 
िकफायतशीर व सोयीचे नाही. या  तव  ततु े ाची भसुंपादन कायवाही वगळणेत यावी/मागे घे  यात यावी व तसा 

 ताव ांतािधकारी,िशड  याचंेकडेस पाठिवणेत यावा,” या माणे िनणय करणेकामी  या िनणयाथ सादर.   
िनणय .२९५ यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िशड  येथील साखरबाई हरीभाऊ शेळके यांचे मालक चे सव नं.१४८ प.ै े  

४.७३.१९ हे  टर (४७३१९ चौमी.) या े ाची सं  थानन ेमागणी करतेवेळेस सदरच े े  सं  थान  या े ालगत 
सलग होते. मा  तदनंतर सदर े ातून नगरपचंायतीचा सुमारे १८ मी. ं दीचा डी.पी.रोड तयार झालेला आह.े 
 यामळेु सदर े ाची िवभागणी होवनू सलगता न  ट झालेली आहे. प रणामी सं  थानन ेमागणी केले  या   सदर 
े ाचे दोन भाग झालेले आहते.  यामळेु आता सदरचे े  सं  थानला उपयु  त व िकफायतशीर ठरणार नाही. 

यािशवाय महारा   रा  य शेती महामंडळाची िशड  व िनमगाव-को-हाळे या लगत  या  गावातील जमीन े  ५२ 
हे  टर ३५ आर (समुारे १३१ एकर) इतके े  सं  थानला िमळणकेामी महारा   रा  य शेती महामंडळ,पणु े
यांचेकडेस िद.०९/०५/२०१७ रोजी  ताव सादर करणते आलेला आह.े सदर जमीन सं  थानला कमी िकंमतीत 
िमळणार आहे. या सव बाब चा िवचार करता  तुत भसंुपादन करणातील े  ४.७३.१९ हे  टर (४७३१९ 
चौमी) इतके भसंुपादनाने घणेे सं  थान  या ि ने िकफायतशीर व सोयीचे नाही. या  तव  तुत े ाची भसंुपादन 
कायवाही वगळणते यावी/माग े घे  यात यावी व तसा  ताव ांतािधकारी, िशड  यांचेकडेस पाठिवणते यावा, 
असे ठरले. 

(कायवाही- मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.३९ सन २०१८-१९ च े िश क संच मा यतेनसुार ाथिमक िवभागासाठी आव यक सहा यक िश क ह े

कं ाटी/आऊटसोरस् प दतीन ेघे यास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव  उपरो  त संदभ य . १ शासन िनणयानुसार बालकां  या मोफत व स  ती  या िश णाचा अिधकार -

२००९  या अनषुगंाने सव  यव  थापना  या (  थािनक  वरा  य सं  था, शासक य, खाजगी अनदुानीत, अशंतः 
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अनदुािनत इ. सव ) नवीन शाळा सु  करण,े वग जोडण े  यानषुगंान ेशाळांमधील सरंचना  मक बदल करण ेआिण 
संचमा  यतेचे सधुा रत िनकष िविहत करणबेाबत  या आदेशा  वये – 

उ  च ाथिमक िवभागः-  
२.२ उ  च ाथिमक  शाळा ( इय  ता ५  वी ते ७  वी िकंवा ६ वी ते ८ वी ) 
२.२.२ स  या अि त  वात असले  या  अ  य शाळांम  य े तीनही वग िमळून ३६  पे ा  अिधक िव ाथ  अस  यास 
एकूण ३ िश क (१ िव ान / गिणत, १ भाषा, १ समाजशा  )  िश क अनु ेय राहतील.  
२.२.३  िव ाथ  सं  या १०५ पे ा  अिधक झा  यास ३५  या पटीम  य े१ अित र  त िश क  अनु ेय राहील. 
मा   यके िश कासाठी एक वग खोली असण ेआव  यक आह.े अ  यथा जादा िश क पद मंजरू क  नय.े   

ाथिमक िवभागः-  
२.१ ाथिमक  शाळा ( इय  ता १ ली ४ थी िकंवा इय  ता १ ली  ते ५ वी. ) 
२.१.१  शाळेमधील सव िव ाथ  िमळून ६० पयत २ िश क,  यानंतर वाढ होणा-या  यके ३० िव ा  यामाग े
०१ अित र  त िश क.   

शासना  या उपरो  त आदशेानसुार ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल, िशड   शै िणक वष २०१९-
२० म  य ेइय  ता १ ली  ते ७  वी  ाथिमक  शाळा असनू एकूण १७४८ िव ाथ  िश ण घते आहते. ाथिमक 
शाळा ही सकाळचे  स ात  सकाळी ०७.१५ ते दपुारी १२.१५  या वेळेत भरिव  यात येत आह.े   
१ ) शै िणक वष २०१९-२० म  य े इय  ता ६ वी  व ७  वी वग तुकडीम  य े नैसिगक वाढ होत असनू 
स ि थतीम  य े१० वग तुकडी कायरत असनू एकूण ५३२  िव ाथ  न  याने विेशत होत आहते. मा  आर. टी. 
ई. अिधिनयमानसुार इय  ता ६ वी  व ७  वी ित तुकडी ३५  िव ाथ  या माण े१५  वग तुकडी तयार होत असनू  
एकूण १७  सहा. िश क अ  यापनासाठी  असण े गरजेचे आह.े  
२ ) तसेच शै िणक वष २०१९-२० म  य ेइय  ता १ ली ते ५ वी वग तुकडीम  य े नैसिगक वाढ होत असनू एकूण 
१२१६  िव ाथ  न  यान े वेिशत होत आहते.  आर. टी. ई. अिधिनयमानुसार इय  ता १ ली ते ५ वी  ित तुकडी 
३० िव ाथ  या माण े४१  वग तकुडी तयार होत असनू ४१  सहा. िश क  अ  यापानासाठी  असण े  गरजेच े
आह.े 

ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल, िशड   ाथिमक िवभागासाठी आव  यक लागणारे सहा. िश क 
संच मा  यता िमळणकेामी अहमदनगर िज  हा प रषद यांचेकडे  पाठपरुावा कर  यात आला होता. उपरो  त संदभ य 
प ा  वये  अहमदनगर िज  हा प रषद यांचेकडून ाथिमक िवभागासाठी िव ाथ  सं  यनेसुार खालील माण े
िश क सचं मा  यता िमळाललेी आह.े 

शै िणक वष २०१६ -१७, २०१७- १८ व २०१८-१९  ाथिमक िवभाग िश क सचं मा  यता मंजरू 
िश क पद े

अ.न.ं पदाचा तपिशल श.ैवष 
२०१६-
१७    
मंजूर 
िश कपद े

श.ैवष 
२०१७ -
१८  मंजूर  
िश क 
पद े

श.ैवष 
२०१८ -
१९   
मंजूर  
िश क 
पद े

स  या 
कायरत 
िश क 
पद े
कायम 

स  या 
कायरत 
िश क 
पद े
कं ाटी 

एकूण 
कायरत 
सं  या 

इ. १ली 
ते ७ वी 
एकूण 
िव ाथ  
सं  या 

िव ाथ  
सं  य े नसुार 
आव  यक 
पद े

एकूण 
र  त 

पद े

उपल  ध 
वगखो

 या नसुार 
आव  यक 
िश क 
सं  या 

०१  मु  या  यापक  ०१ ०१ ०१ ०१ ०० ०१ --- ०१ ०० ०० 
०२  उपमु  या  यापक ०० ०१ ०१ ०० ०० ०० --- ०१ ०१ ०० 

०३  पयवे क  ०० ०२ ०२ ०० ०० ०० --- ०२ ०२ ०० 
०४  पदवीधर  

६ वी ते ७ वी 
०२ ११ १५ १० ०४ १४ ५३२ १७ ०३ ३ 

०५  अ पदवीधर  
१ ली ते ५ वी  

१५ ४४ ४२ १२ ०९ २१ १२१६ ४१ २० ४ 

०६   संगणक िश क  --- -- -- ०१ ०१ ०२ --- ०० ००  
 एकूण  १८ ५९ ६१ २४ १४ ३८ १७४८ ६२ २६ ७ 

 
िवभागाचा अिभ ायः- उपरो  त संदभ य प ा  वय े आर.टी. ई. अिधिनयमानसुार अहमदनगर िज  हा 

प रषद यांचेकडून एकूण शालेय िव ाथ  सं  यनेसुार ाथिमक  िवभागासाठी आव  यक लागणारे िश काचंी 
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िश क सचं मा  यता िमळालेली आह.े सदर सचं मा  यतेनुसार एकुण ६१  थायी पदांना मा  यता दे  यात आलेली 
आह.े मा  स ि थतीत इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाकडील ाथिमक िवभागाकडे २४  थायी व १४ कं ाटी 
अस ेएकुण ३८ सहा यक िश क कायरत आहते,  हणजेच संचमा  यतेनसुार २४ पद े र  त आहते. मा  इिं लश 
िमडीयम  कुल िवभागाकडील वग खो  यांची सं  या िवचारात घतेा स  या िकमान ०७ सहा यक िश क कं ाटी 
प तीन ेअथवा आऊटसोस प तीने िमळण ेगरजेचे आह.े  

इकडील कायालयाकडील िद.२८.०५.२०१९ रोजीच े िटपणीवर मा.मु  यकायकारी अिधकारी यांनी, 
“नेमणकू करता येत नाही. सेवा वग करता येईल. Indentify क न सादर करा.” अस ेिनदश िदले आह.े  यानसुार 
कामगार िवभागामाफत ा  त सं  थानमधील कं ाटी कमचारी यादीच े अवलोकन केले असता  यांचेकडील 
शै िणक पा तेनसुार एकूण ९ पैक  ४ कमचारी पा  आह.े  यापैक  ाथिमक िवभागासाठी आव  यक असलेली 
शै िणक पा ता फ  त एका कमचा-याकडे आह.े  

आकृतीबंधात  िश क पदे मंजुरी नस  याने वाढीव वग तुकड चे एक ीकरण क न अ  यापनाच ेकाम 
कर  यात येत आह.े  यामळेु सन २०१९-२० शै िणक वषात  िव ा  याना अ  यापनासाठी उपल  ध वग 
खो  यानसुार िकमान ०७ सहा यक िश क (०४-एच.एस.सी.डी.एड. इं जी मा  यम, ०१ –बी.ए  सी.बी.एड., 
०२-बी.ए.बी.एड. िहदंी, मराठी) नवीन िश क भरती करण ेअ  यतं गरजचे ेआह.े तसचे सन २०१८-१९ म  य े

ा  त संच मा  यतेनसुार ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाकडील आकृतीबंधाम  य े बदल 
करणबेाबतचा  ताव  वतं  सादर कर  यात यते आह.े   

िवभागाची मागणीः- तरी ा  तािवकात नमदु व  तिु थती व िवभागाचा अिभ ाय यांचा िवचार करता 
ाथिमक िवभागात वग  तकुडीम  य े होत असलेली नैसिगक वाढ, उपल  ध वग खो  यांची सं  या व 

मा.िश णािधकारी यांचेकडील मजंरु संच मा  यता या सव बाब चे अवलोकन करता, इय  ता १ ली ते ७ वी या 
वगासाठी शै िणक वष २०१९-२० म  य ेशै िणक अहता - एस.एस.सी./ एचएस.सी. , डी.एड. (इं जी मा  यम) 
असलेले एकूण ०४ तसेच बी.ए  सी बी.एड ०१ , बी.ए.बी.एड ०२(िहंदी,मराठी)  अस ेएकूण ०७ िश क कं ाटी 
प तीन ेअथवा आऊटसोस प तीने घेणसे मा  यता िमळणकेामी िनणयाथ सादर. 

िनणय .२९६ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.िश णािधकारी यांचेकडील मंजरू संच मा यतेनसुार ाथिमक िवभागासाठी 
शै िणक वष २०१९-२० म  य े शै िणक अहता-एस.एस.सी./ एचएस.सी., डी.एड. (इं जी मा  यम) असलेले 
एकूण ०४ तसेच बी.ए  सी बी.एड ०१, बी.ए.बी.एड ०२ (िहदंी,मराठी)  असे एकूण ०७ िश क बाहय 
यं णमेाफत कं ाटी प तीने ११ मिहन ेकालावधीसाठी घे यास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.४० सन २०१७-१८ चे िश क संच मा यतेनसुार मा यिमक िवभागासाठी  आव यक सहा यक िश क ह े

कं ाटी/आऊटसोरस् प दतीन ेघे यास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव  उपरो  त संदभ य . १ शासन िनणयानुसार बालकां  या मोफत व स  ती  या िश णाचा अिधकार -

२००९  या अनषुगंाने सव  यव  थापना  या (  थािनक  वरा  य सं  था, शासक य, खाजगी अनदुानीत, अशंतः 
अनदुािनत इ. सव ) नवीन शाळा सु  करण,े वग जोडण े  यानषुगंान ेशाळांमधील सरंचना  मक बदल करण ेआिण 
संचमा  यतेचे सधुा रत िनकष िविहत करणबेाबत  या आदेशा  वये – 

२.३ मा  यिमक शाळा ( इय  ता ९ वी ते १० वी) 
२.३.२ स  या अि त  वात असले  या शाळांम  य ेइय  ता ९ वी व १० वी चे दोनही वग िमळून ४० पे ा  अिधक 
िव ाथ  अस  यास एकूण ३ िश क ( १ भाषा, १ िव ान/ गिणत, १ समाजशा  )  िश क अनु ेय राहतील.  
२.३.३ नववी िकंवा दहावी कोण  याही वगाम  य े ६० पे ा अिधक िव ाथ  अस  यास  एक  िश कांच े पद 
अनु ेय होईल व चाळीशी  या पटीने िव ाथ  सं  यसे १ िश क अनु ेय राहील.  
२.२ उ  च ाथिमक  शाळा ( इय  ता ५  वी ते ७  वी िकंवा ६ वी ते ८ वी ) 
२.२.२ स  या अि त  वात असले  या  अ  य शाळांम  य े तीनही वग िमळून ३६  पे ा  अिधक िव ाथ  अस  यास 
एकूण ३ िश क (१ िव ान / गिणत, १ भाषा, १ समाजशा  )  िश क अनु ेय राहतील.  
२.२.३  िव ाथ  सं  या १०५ पे ा  अिधक झा  यास ३५  या पटीम  य े१ अित र  त िश क  अनु ेय राहील. 
मा   यके िश कासाठी एक वग खोली असण ेआव  यक आह.े अ  यथा जादा िश क पद मंजरू क  नय.े   
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शासना  या उपरो  त आदेशानसुार ी साईबाबा इिंगलश िमडीयम  कुल, िशड  इय  ता  ८ वी ते १० वी 
ची मा  यिमक शाळा असनू एकूण ५३० िव ाथ  िश ण घते आहते. मा  यिमक शाळा ही दपुारच ेस ात दपुारी 
१२.३० ते ०५.३० या वळेेत भरिव  यात यते असनू शासनान े िवहीत केले  या िव ाथ  सं  यनेसुार वग खो  या 
उपलब ् ध आहते.  

१ ) शै िणक वष २०१९-२० म  य ेइय  ता ९  वी  व १० वी वग तुकडीम  य ेनैसिगक वाढ होत असनू 
एकूण २९५  िव ाथ  न  याने  वेिशत होत आहते.  आर. टी. ई. अिधिनयमानसुार इय  ता ९  वी व १० वी  ित 
तुकडी ६०  िव ाथ  या माण े७  वग तुकडी तयार होत असनू  एकूण ०९  सहा. िश क अ  यापानासाठी  असण े 
गरजेचे आह.े 

२ ) शै िणक वष २०१९-२० म  य ेइय  ता ८ वी वग तुकडीम  य े नसैिगक वाढ होत असनू एकूण २३५ 
िव ाथ  न  याने  वेिशत होत आहते.  आर. टी. ई. अिधिनयमानसुार इय  ता  ८ वी  ित तुकडी ४० िव ाथ  
या माण े५  वग तुकडी तयार होत असनू ०७  सहा. िश क  अ  यापानासाठी  असण े गरजचेे आह.े 

ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल, िशड   मा  यिमक िवभागासाठी आव  यक  लागणारे सहा. िश क संच 
मा  यता िमळणकेामी अहमदनगर िज  हा प रषद यांचेकडे  पाठपरुावा कर  यात आला होता. उपरो  त संदभ य 
प ा  वये  अहमदनगर िज  हा प रषद यांचेकडून मा  यािमक िवभागासाठी िव ाथ  सं  यनेसुार खालील माण े
िश क सचं मा  यता िमळाललेी आह.े 

शै िणक वष २०१६ -१७, २०१७- १८ व २०१८-१९  मा  यिमक िवभाग मंजरू िश क पद े
अ.न.ं   पदाचा तपिशल  श.ैवष 

२०१६-
१७   
असलेले 
मंजूर पद े  

श.ैवष 
२०१७ -
१८  मंजूर  
झालेली 
पद े  

श.ैवष 
२०१८ -
१९   
मंजूर  
झालेली 
पद े  

२००९ 
आकृती 
बंधात 
मंजूर   
असलेले 
पद े

स  या 
कायरत 
असलेले 
पद े
कं ाटी   

एकूण 
कायरत 
सं  या  

इ. ८ वी 
ते १०वी 
एकूण 
िव ाथ  
सं  या  

िनयमा 
नसुार एकूण 
आव  यक 
पद े 

एकूण 
र  त 

पद े 

०१  मु  या  यापक  ०१ ०१ ०१ ०१ ०० ०१ --- ०१ ०० 
०२ पदवीधर इ.९ वी 

ते  १०वी   
०३ ०७ ०८ ०५ ०१ ०६ २९५ ०९ ०३ 

०३  पदवीधर इ.८ वी   ०१ ०५ ०४ ०२ ०२ ०४ २३५ ०७ ०३ 
०४  संगणक िश क  --- -- -- ०१ -- ०१ --- ०१ ०० 
 एकूण  ०५ १३ १३ ०९ ०३ १२ ५३० १८ ०६ 
  

िवभागाचा अिभ ायः- उपरो  त संदभ य प ा  वय े आर.टी. ई. अिधिनयमानसुार अहमदनगर िज  हा 
प रषद यांचेकडून सन २०१७-१८ अखेर िश क संच मा  यता िमळालेली आह.े सन २०१८-१९ ची सचं 
मा  यतेचे प  अ ाप इकडील शाळेकडे ा  त झालेले नाही. उपरो  त त   यात सन २०१८-१९ म  य ेनमूद केलेली  
मा  यता ा  त िश क पदे  ही ऑनलाईन मािहती ही  सरल डाटा मधील असनू शै िणक वष २०१९-२० साठीची 
आव  यक िश क पद ेसदर शासन िनणयाचे आधारे िनि त केलेली आह.े तरी  एकूण शालेय िव ाथ  सं  यनेसुार 
मा  यिमक  िवभागासाठी नवीन िश क पद े भरती करावी लागणार आह.े सदर नवीन िश क मंजरू पदांचा  
सं  थान आकृतीबंधात समावशे  कर  यात आलेला नाही.  

आजिमतीस िश क पद े मंजरुी नस  याने वाढीव वग तुकड चे एक ीकरण क न अ  यापनाच े काम 
कर  यात आले आह.े सन २०१९-२० शै िणक वषात  िव ा  याना अ  यापनासाठी िश क उपल  ध नस  यान े
नवीन िश क भरती  करण ेअ  यतं गरजचेे आह े.  

इकडील कायालयाकडील िद.१५ ०५.२०१९ रोजीच े िटपणीवर मा.मु  यकायकारी अिधकारी यांनी,     
“कमचा-यांची सेवा ता  परुती वग कर  यास मा  यता िदलेली आह.े.” अस े िनदश िदले आह.े  यानसुार कामगार 
िवभागामाफत  िद. १६/०३/२०१९ ा  त सं  थानमधील कं ाटी कमचारी यादीच े अवलोकन केले असता 
 यांचेकडील यादीम  य ेशै िणक पा तेनुसार एकूण १० पैक  ०३ कमचारी पा  आह.े  

आकृतीबंधात  िश क पदे मंजुरी नस  याने वाढीव वग तुकड चे एक ीकरण क न अ  यापनाच ेकाम 
कर  यात येत आह.े  यामळेु सन २०१९-२० शै िणक वषात  िव ा  याना अ  यापनासाठी उपल  ध वग 
खो  यानसुार िकमान शै िणक अहता -  बी.ए.बी.एड. (  इं जी मा  यम -  इं जी  पे., इितहास ) ०१  िश क ,  
बी.ए.बी.एड.  - इं जी  पे., भगुोल  ) ०१ िश क,  बी.ए.बी.एड. (िहंदी  प.े) ०१ , बी.ए.बी.एड. ( मराठी ) ०१  
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िश क,  बी.ए  सी .बी.एड.  ०१ िश क,  इय  ता १२ वी ए. टी. डी. ( कला  ) ०१ अस ेएकूण ०६  िश क  
नेमाव े लागत असनू  या यादीत केवळ ०३ िश क उमेदवार पा  आहते.  

सदर यादीम  य े  प.े इं जी िवषय असलेला ०२  िश क तसेच बी.ए.बी.एड.-  पे. िहंदी  ०१ िश क 
अस ेएकूण  तीन  िश क उपल  ध नस  यान े एकूण ०३ नवीन िश क भरती करावी लागणार आह.े तसेच सन 
२०१८-१९ म  य े ा  त संच मा  यतेनसुार ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाकडील आकृतीबंधाम  य े
बदल करणबेाबतचा  ताव  वतं  सादर कर  यात येत आह.े   

िवभागाची मागणीः-  
मा  यिमक िवभागः-  तरी ा  तािवकात नमदु व  तुि थती व िवभागाचा अिभ ाय यांचा िवचार करता 

मा  यिमक िवभागात वग तुकडीम  य े होत असलेली नैसिगक वाढ, उपल  ध वग खो  यांची सं  या व 
मा.िश णािधकारी यांचेकडील मजंरु संच मा  यता या सव बाब चे अवलोकन करता कामगार िवभागाकडून       
िद. १६/०३/२०१९ चे ा  त यादीतील  प रिश  ठ अ मधील अ. नं. ०२ व ०६ तसेच प रिश  ठ ब मधील अ. नं. 
०१ ह ेअमेदवार  यांच ेशै िणक पा तेनसुार पा   होत असनू या ०३ उमेदवाराचंी य  थ त ां  या उपि थतीत 
मलुाखती  घेऊन पा  कं ाटी कमचा-यांची सेवा शाळेकडे अ  यापन करणकेामी ता  परु  या  व पात  वग करणसे 
तसेच  कामगार िवभागाकडील प रिशष ् ठ अ व ब यादीच े िवरहीत  पे. इं जी िवषय असलेले  ०२ िश क व  
बी.ए.बी.एड.  पे.  िहंदी  ०१ िश क अस ेएकूण ०३ िश क कं ाटी प तीने अथवा आऊटसोस प तीन ेघेणेस 
मा  यता िमळणकेामी  िनणयाथ सादर. 

िनणय .२९७ यावर सिव तर चचा होऊन, िश णािधकारी यांचेकडील मंजरू संच मा यतेनसुार सं थानच े कामगार 
िवभागाकडील शै िणक पा तेनसुार पा  उमदेवारांची मलुाखत घऊेन  पा  कं ाटी कमचा-यांची सेवा ी 
साईबाबा इिं लश िमडीयम कुलकडे अ  यापन करणकेामी ता  परु  या  व पात  वग करणसे  तसेच बी.ए.बी.एड. 
इं जी पेशल िवषय असलेले  ०२ िश क व  बी.ए.बी.एड.  िहदंी पेशल िवषय असलेला ०१ िश क असे 
एकूण ०३ िश क बाहय यं णमेाफत कं ाटी प तीने ११ मिहन ेकालावधीसाठी घे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.४१ ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत,प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल यांच े िवषयी घे यात आले या ॲङ 

अशोक पाटील, अहमदनगर  व ॲङ िनितन भवर,ॲड होकेट औरंगाबाद यांच ेकायदशेीर अिभ ायबाबत. 
ताव  ीमती पंडीत वरेोिनका कािशनाथ या िद. ०२/०५/२००६ पासनू प रचारीका या पदावर सं थान सेवेत 

हो या. मा. यव थापन सिमतीच ेिद. २६/०३/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय . २५१ नसुार िद. ०९/०६/२०११ 
रोजी या आदेशा वये कु. पंडीत यांचे नांव िद. १३/०६/२०११ पासनू सं थानचे हजरेी पटाव न कमी कर यात 
आलेले आह.े सदर आदेशािव  ीमती वरेोिनका कािशनाथ पंडीत, बडतफ प रचारीका, ी साईबाबा 
हॉि पटल यांनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  िव  मा. कामगार  यायालय अहमदनगर येथ े
रेफर  स (आयडीए) नं. ६१/२०१४ िद. ०८/०४/२०१५ रोजी दाखल केलेली होती.   यात िद. २६/०६/२०१८ 
रोजी  यायिनवाडा केला आह.े  

मा. कामगार  यायालयान े िदले  या  यायिनवाड्यािव  मा. उ  च  यायालयात खंडपीठ औरंगाबाद 
येथ े ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत यांचेिव  रीट िपटीशन . ११४६३/२०१८ दाखल कर  यात आली 
होती.  यात मा. उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यानी िद. १६/१०/२०१८ रोजी खालील माण े आदेश 
िदलेला आह.े  

12. When the Labour Court delivered the impugned judgment, the respondent was 
said to have undertaken fresh employment with another organization. No litigant is 
expected to starve during the period of unemployment. If an alternate employment is taken 
up, the law is settled that backwages can be deprived. If the respondent does not desire to 
join duties pursuant to the judgment and award of the Labour Court, it would be a different 
situation which can be dealt with by the petitioner / Management on its own merits. 
Refusing continuity of service merely because a terminated employee undertakes an 
alternate employment for keeping his or her mind, body and soul together, would not 
disentitle her from continuity in service. 
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13. In view of the above, I do not find that the impugned judgment and award 
could be termed as being perverse or erroneous. This petition, being devoid of merit is, 
therefore, dismissed. 

ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत यांनी  िद. १५/०६/२०१८ रोजी १. आरो  य िश ण िवभाग, 
महारा   शासन, २. एम.य.ुएच.एस., नािशक, ३. महारा   निसग कौि सल, मुंबई, ४. िशवा  ट, औरंगाबाद, ५. 
सेवा निसग कॉलेज, ीरामपरु, ६. साखर कामगार हॉि पटल  ट, ीरामपरु यांचेिव  रीट िपटीशन . 
६३३२/२०१८ दाखल केली असनु रीट ममेोतील प र  छेद . ०९ म  य े एका िठकाणी Petitioner has 
completed her B.S.C. Nursing in the year 2007 and joined as a Tutor / Clinical Instructor 
from academic year 2007 with respondent No. 5. She was there till the year 2010 and 
thereafter petitioner joined the post Graduate course in the yar education year 2010 for 
M.S.C. Nursing. For ready reference hereto annexed and marked as ANNEXURE – B is 
the copy of experience certificate dated 30.07.2010 issued by respondent No. 5. अस ेनमदु 
केले आह.े ीमती पंडीत यांनी महारा   शासनािव  दाखल केले  या रीट िपटीशन म  य े  या सन २००७ पासनु 
सन २०१० पयत ट्यटुर / ि लनीकल इं   टर या पदावर सेवा निसग कॉलेज, ीरामपरु येथे कायरत हो  या, ह े
 यांनी मा  य केलेले आह.े याचा अथ  यांनी सं  थान  णालयात नोकरीत असताना सं  थानची फसवणकु क न 

दसु-या सं  थते नोकरी केलेली आह.े 
ीमती पंडीत यांना िद. १३/०६/२०११ रोजी वेतनबॅ  ड . ९३००-३४८००, मळु वेतन . ९,७१०/-, 

ेड प े . ४,२००  नसुार वतेन दे  यात यते होते.  मा. कामगार  यायालय अहमदनगर रेफर  स (आयडीए) न.ं 
६१/२०१४ मधील िद. २६/०६/२०१८ रोजीचा  यायिनवाडा व मा. उ  च  यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांचा 
रीट िपटीशन . ११४६३/२०१८ िद. १६/१०/२०१८ रोजीचे आदशेानसुार  ीमती वरेोिनका कािशनाथ पंडीत 
यांना प रचारीका या पदावर दर यान या काळातील वेतनािशवाय िद. १३/०६/२०११ पासनू पढु ेसं थान सवेेत 
सलग सेवा ध न  यांना िमळत असले  या शेवटच ेवतेनबॅ  ड . ९३००-३४८००, मळु वेतन . ९,७१०/- + ेड 
वेतन . ४,२००/- नसुार होणा-या वेतनावर पवूवत कामावर हजर क न घेणबेाबत तसेच सन २००७ ते सन 
२०१० या कालावधीत सं  थानम  य ेनोकरी करत असताना, दसु-या सं  थते नोकरी के  याबाबत िवचारात घऊेन 
िनणय घेणबेाबत  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १३/१२/२०१८ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता. 
 यावर िवषय नं. ४०, िनणय . ७६७ अ  वये, “यावर सिव  तर चचा होऊन, मा. उ  च  यायालय, औरंगाबाद 

खंडपीठ यांचा रट िपटीशन . ११४६३/२०१८ िद. १६/१०/२०१८ रोजीचे आदशेानसुार ीमती वेरोिनका 
कािशनाथ पंडीत यांना प रचारीका या पदावर दर  यान  या काळातील वेतनािशवाय िद. १३/०६/२०११ पासनु पेढ े
सं  थान सेवेत सलग सेवा ध न  यांना िमळत असलेले शेवटच े वेतनबॅ  ड . ९३००-३४८००, मळु वेतन . 
९,७१०/- + ेड वतेन . ४,२००/- नसुार होणा-या वेतनावर पवुवत कामावर हजर क न घे  यात यावे”, असे 
ठरल.े  

तसेच ीमती पंडीत यानी सन २००७ ते सन २०१० या कालावधीत सं  थानम  य े नोकरी करत 
असताना दसु-या सं  थते नोकरी केलेब ल  यांचेिव  करावया  या कायदेशीर कारवाईबाबात सं  थानच े
वक लांचा स  ला घऊेन सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सभेसमोर सादर करावा.” असा िनणय पारीत कर  यात 
आला आह.े   

उपरो  त िनणया माण े ीमती वरेोिनका पंडीत यांना िद. १०/०१/२०१९ पासनु कामावर हजर क न 
घेणते आललेे आह.े अडॅ. िनतीन भवर यांना िद. ०७/०१/२०१९ रोजीचे पञा  वये कायदशेीर स  ला देणबेाबत 
कळिवणते आले होते. सदर पञास अनसु न, अडॅ. िनतीन भवर, िसनीयर अडॅ  होकेट, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी 
िद. २३/०१/२०१९ चे माण ेकायदशेीर स  ला िदललेा आह े–  

With reference to the subject cited above, I have to state that, I have gone through 
the Writ Petition No 11463/2018 filed by Shri Saibaba Sansthan Trust, Writ Petition No. 
6332/2018 and Reference (IDA) No. 61/2014 filed by Smt. Veronika Pandit and the 
judgement and order dated 26.02.2018 passed by the Labour Court at Ahmednagar etc. 
carefully and on understanding the same, I giving my legal opinion as follows –  

1. As you know that, Smt. Veronika Kashinath Pandit was working as staff 
nurse in the Hospital run by Shri Saibaba Sansthan Trsut for the period from 02.05.2006. 
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On 09.06.2011 the managing committee of Shri Saibaba Sansthan Trust adopted a 
Resolution No. 09.06.2011 for terminating the services of Smt. Veronika Kashinath Pandit 
and in pursuance of the said Resolution Smt. Veronika Kashinath Pandit was terminated 
w.e.f. 13.06.2011. The said termination order was challenged by Smt. Veronika Kashinath 
Pandit by filing Refernece (IDA) No. 61/2014 before the Labour Court at Ahmednagar. 
However, the Learned Presiding Officer, 2nd Labour Court at Ahmednagar pass his 
judgment and award on 26.06.2018 partly answering the reference (I.D.A.) No. 61/2014 in 
affirmative holding the termination of Smt. Veronika Kashinath Pandit is illegal, improper.  
The learned Presiding Officer, 2nd Labour Court at Ahmednagar also directed Shri 
Saibaba Sansthan Trust to reinstate Smt. Veronika Kashinath Pandit in services with 
continuity of services w.e.f. 13.06.2011, but without back wages. Thereafter, Shri Saibaba 
Sansthan Trust filed Writ Petition No. 11463/2018 in Hon’ble High Court, challenging the 
judgment and order dated 26.06.2018. During course of hearing on Writ Petition No. 
11463/2018 it was came to the knowledge that, Smt. Veronika Kashinath Pandit filed writ 
Petition No. 6332/2018 before the Division Bench of the Hon’ble High Court specifically 
contending that she was working with Seva Nursing College, Shrirampur for the period 
from 01.08.2007 to 04.08.2010 and to that effect a Certificate of Experience is also issued 
to her by Seva Nursing College, Shrirampur on 30.07.2010. The said fact is observed by 
Hon’ble High Court in paragraph No. 10 of its judgment and order passed in Writ Petition 
No. 11463/2018. In view of this position, it is very much clear that from 02.05.2006 to 
13.06.2011 Smt. Veronika Kashinath Pandit was working with Seva Nursing collegege, 
Shrirampur and she drawn salary for the said period from the said college. Hence, it means 
that Smt. Veronika Kashinath Pandit was simultaneously worked with two institutions viz. 
Shri Saibaba Sansthan Trust & Seva Nursing College, Shrirampur.  

2. Therefore, as per my view and legal opinin stringent action should be 
taken against Smt. Veronika Kashinath Pandit by way of initiating Departmental Enquiry 
against her. Simultaneiously, Shri Saibaba Sansthan may also initiate Criminal 
Proceedings against Smt. Veronika Kashinath Pandit for cmommitting breach of trust and 
fraud. These two proceedins are permissible in law. 
तसेच अडॅ. अशोक पाटील, कामगार कायद ेस  लागार, अहमदनगर यांना िद. ०७/०१/२०१९ रोजीचे पञा  वय े
कायदशेीर स  ला दणेबेाबत कळिवणते आले होते. सदर पञास अनसु न,  यांनी िद. ३०/०४/२०१९ चे पञा  वय े
खालील माण ेस  ला िदलेला आह े–  

I have perused your letter dt. 07/01/2019 and reply thereto. I would like to furnish 
my opinion as below :  

1. It has been bought to my notice that Smt. Veronika Kashinath Pandit, 
Staff Nurse was working as a tutor / Clinical Instructor during a  period from 2007 to 2010 
at Seva Nursing College, Shrirampur. However this act of her double employment was 
intentionally suppressed by her which appears on the face of record.  

2. It has also been brought to my notice that Smt. Veronica Pandit has filed 
Writ Petition No. 6332/2018 before Hon High Court bench Aurangabad and in the said 
writ petition also she has stated her grade of employment with Seva Nursing College, 
Shrirampur. Meaning thereby she was working else where though she was in employment 
of Saibaba Hospital during the period from 2007 to 2010.  

3. This conduct of Smt. Veronica Pandit amounts to a serious misconduct in 
the eye of law and therefore in my opinion we should initiate a disciplinary action against 
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her. It is also advisable to follow the proper procedure of enquiry by giving her full and 
fare opportunity of hearing.  

तरी उपरो  त िवषयावर िनणय होणे  तव िवनंती. 
िनणय .२९८ सदरचा िवषय थिगत ठेव यात आला. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.४२ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील आव यक वै क य अिधका यांच े र  पद ेजािहरात िस द क न 

ता परु या व पात कं ाटी प दतीन ेभरणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- कलम १३ (४) नसुार सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थचेा कारभार 

काय मतेने चालिवणसेाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  य े व काम े पार पाड  यासाठी आव  यक 
वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-यांची नेमणकू करता येईल.  
  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 शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मजंूर 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 स ्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 तीने भरावी 
जेणके न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आह.े  

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .- 
१) मा.  यव  थापन सिमती िद. २३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ३५७. 

ी साईबाबा सं  थान  णालयातील वै क य अिधका-यां  या र  त पदांचा  वै िकय संचालक यांनी 
आढावा घऊेन, आव  यक पद ेजािहराती ारे ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा  थायी  व पात नेमणकू होईपयत 
यापैक  ज ेअगोदर घडेल तोपयत आकृतीबंधातील संबंधीत पदांच ेवेतन ेणी  या (मळु वेतन + ेड प े+ महागाई 
भ  ता + एनपीए) जवळपासच ेमानधनावर कंञाटी प  दतीन ेघणेसे व  यानंा सं  थान िनयमानसुार ाे  साहन भ  ता 
दणेेस मा  यता दे  यात आली. 

तसेच मा. डीन, बी.जे. मेडीकल कॉलेज, पणु ेयांनी  तावीत केले  या सवेा वेश िनयमानसुार िवहीत 
प  दतीन ेजािहरात िस  द करणते यावी व िवहीत मदुतीत अज मागणिवणते येऊन, पाञ अजदारां  या Walk-in-
Interview घे  यात या  यात. यासाठी पढुील माण ेसिमती गठीत करणते आली. १) मा कायकारी अिधकारी २) 
उपकायकारी अिधकारी ३) िज  हा  श  य िचक  सक िकंवा  यांचे ितिनधी ४) वै क य संचालक ५) वै क य 
अिधि का. या िनवड सिमतीन े Walk-in-Interview म  य े पाञ ठरणा-या उमेदवाराचंी यादी जाहीर करावी. 
 यानंतर या िनवड यादीवर हरकती मागिवणेत या  यात व हरकती िवचारात घऊेन नमेणकू आदेश दे  यात यावे. 

याचबरोबर ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकडील वै िकय शासनातील पदे (वै िकय सचंालक, 
वै िकय अिध क इ.)  थायी  व पात  वतंञ जािहराती ारे भरणते यावीत, असे ठरल े

२) मा.  यव  थापन सिमती िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ६०३. 
यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान  णालयातील र  त पद ेता  परु  या  व पात भरती 

करणकेामी िद. २०/०६/२०१७ रोजी घेणते आले  या मलुाखतीच ेइितवृ  ताचे अवलोकन कर  यात येऊन,  याची 
न द घे  यात आली व  या माण ेकायवाही करणसे मा  यता दणेेत आली. तसचे  या पदांवर उमेदवार उपल  ध 
झालेले नाही अथवा  या पदावर नेमणकू आदेश देऊनही उमेदवार हजर झालेले नाहीत अथवा आकृतीबंधास 
अनसु न, वै क य अिधका-यां  या इतरही र  त जागा भरणचेी आव  यकता आह,े अशा पदांसाठी फेर जािहरात 
दे  यात यावी. तसचे ी साईनाथ  णालयातील पद े ाधा  याने भरावीत, असे ठरल.े  

 तावना- ी साईबाबा हॉि  प टलम  य े दयरोग, मदरूोग, आथ पेडीक सजरी, जनरल सजरी, मेडीसीन, 
सोनो ाफ , रेडीओलॉजी इ. िवभाग सु  आहते. तसेच शासनाची महा  मा  योतीबा फुले ही  क मही सु  असनु 
सदर  क म ारे ऑपरेशन करणकेरीता  ण दरुहन यते असतात. तसचे ी साईनाथ  णालयात मेडीसीन, जनरल 
सजरी, आथ पेडीक सजरी,  क न, सोनो ाफ , ईएनटी, बालरोग िवभाग इ. िवभाग सु  आहते. ी साईनाथ 

 णालयात आले  या सव  णांचे  णालयात सिुवधा उपल  ध असले  या सव रोगांवर मोफत उपचार केले 
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जातात. नगर-मनमाड रोडवर सं  थान  णालयासारखे मोठे अ ावत दसुरे  णालय नस  यान ेतसेच साईबाबाचं े
िव  वासान े  ण उपचारासाठी सं  थानच े दो  ही  णालयात दरुहन येत असतात. दो  ही  णालयास २०० 
खाटांची मंजुरी होती. आता दो  ही  णालयास ३०० खाटांची परवानगी िमळाललेी असनु  यानसुार खाटा 
वाढिवले  या आहते.  

यापुव  िद. ०१/०१/२०१९ रोजी िस  द केले  या जािहरातीस अनसु न िद. ११/०१/२०१९ रोजी 
घेतले  या मलुाखतीतनु ३० उमेदवाराचंी िनवड करणते आली होती.  यानसुार  यांना नेमणकू आदेश दणेते आले 
आहते  यातील २० उमेदवार कामावर हजर झाल ेआहते.  

 वै क य सचंालक व  वै क य अिध ीका यांचे सचुनेनसुार प रिश  ट  १ म  य ेनमदु केले माण े
ी साईबाबा हॉि  प टल ३८ व ी साईनाथ  णालय १२ अशी एकुण ५० र  त पद ेभरणचेी आव  यकता आह.े 

१. प रिश  ट  १ मधील अ.नं ०२ (बालरोग त ) ह ेपद ी साईबाबा हॉि  प टलचे आकृतीबंधात मंजुर 
आहते. माञ संबंधीत िवभाग फ  त ी साईनाथ  णालयात कायरत अस  यान े सदर पदांवरील नेमणकू ी 
साईनाथ  णालयात करता येईल. 

२. प रिश  ट  १ मधील अ नं ०४ ी साईबाबा हॉि  प टलचे आकृतीबंधात किन  ठ भलुत  मंजूर ०९ 
पदांपैक  ०१ पद भरलेले असनु उव रत ०७ पदांपकै  ०४ पद े ी साईबाबा हॉि  प टलम  य े व ०३ पद े ी साईनाथ 

 णालयात भरता येतील. 
३. प रिश  ट  १ मधील अ नं १४ ी साईबाबा हॉि  प टलचे आकृतीबंधात किन  ठ अितद ता त  

मंजरू ०६ पदांपैक  ०२ पद ेभरलेली असनु ०१ पद ी साईबाबा हॉि  प टल व ०१ पद ी साईनाथ  णालयात 
भरता येईल. 

४. प रिश  ट  १ मधील अ.नं १४ (  ञीरोग त ) ह ेपद ी साईबाबा हॉि  प टलचे आकृतीबंधात मंजुर 
आहते. माञ संबंधीत िवभाग फ  त ी साईनाथ  णालयात कायरत अस  यान े सदर पदांवरील नेमणकू ी 
साईनाथ  णालयात करता येईल. 

५. प रिश  ट  १ मधील ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील अ.नं. १ म  य ेिफिजिशयन ची  
एकुण ०६ पद ेमंजुर असनु एकच पद भरलेले आह.े सदरच ेपद भरणकेरीता वेळावेळी जाहीरात िस  द करणते 
आलेली आह.े परंत ु िफिजिशयन चे पद र  तच आह.े तरी जाहीरात िस  द केललेी नसतांना िफिजिशयन या  
पदासाठी अज आ  यास एकिञत मानधन व सं  थान िनयमानसुार ो  साहन भ  ता दऊेन नमेणकू देता येईल. 

िनवड सिमतीन े िनवड केले  या उमेदवारांना ता  परु  या  व पात कंञाटी प  दतीन े नमेणकू दऊेन 
आकृतीबंधातील संबंधीत पदांच ेवेतन ेणी  या जवळपासचे (मळु वेतन+ ेड पे+महागाई भ  ता+एनपीए) मानधन 
व सं  थान िनयमानुसार ो  साहन भ  ता   या  णालयात नमेणकू िदली जाईल  या माण ेदतेा येईल. 

िवभागाचा अिभ ाय- तरी, आव  यक वै क य अिधका-यांची प रिश  ट १ म  य ेनमदु केले माण े र  त 
पद े कंञाटी प  दतीने भरणकेामी िव  ततृ जािहरात सं  थानच ेसंकेत  थळावर िस  द करता येईल तसचे संि  त 
 व पात  जािहरात (इं जी व मराठी भाषते) दिैनक वतमानपञात िस  द करता येईल.  

जाहीरातीस अनसु न आले  या उमेदवारां  या मलुाखती घणेेकामी १) मु  य कायकारी अिधकारी २) 
उप मु  य कायकारी अिधकारी ३) िज  हा श  य िचक  सक िकंवा  यांचे ितिनधी ४) वै क य संचालक ५) 
वै क य अिधि का याचंी सिमती गठीत करणते यावी. गठीत केले  या सिमतीन े िनवड केले  या उमेदवारांची 
िनवड यादी सं  थानचे संकेत  थळावर जाहीर क न नेमणकू आदेश देता येईल. तसचे िफिजिशयन या पदासाठी 
जाहीराती  यवतीरी  त इतर वेळेस उमदेवारान े अज के  यास पाञ उमदेवारास एकिञत मानधन व सं  थान 
िनयमानसुार ो  साहन भ  ता देऊन थटे नेमणकू करणसे मा  यता असावी. 

उपरो  त माण ेकायवाहीस करणसे तसेच जाहीरातीसाठी येणा-या खचास मा  यता िमळणसे िवनंती. 
मा  यते  तव सादर. 
 

िनणय .२९९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील आव यक वै क य अिधका यांच े र  
पद े भरेणकामी दैिनक वतमान प ाम य े व सं थानच े संकेत थळावर जािहरात िस द कर यात यावी, तसेच 
उमेदवारां या मलुाखती घेणकेामी मु य कायकारी अिधकारी, उप मु य कायकारी अिधकारी, िज हा श य 
िचक सक िकंवा यांच े ितिनधी , वै क य संचालक व वै क य अिध ीका यांची सिमती गठीत कर यात 
येऊन, या सिमतीते िनवड केले या उमेदवारांची िनवड यादी सं थानच े संकेत थळावर जाहीर क न नेमणकू 
आदशे दे यात यावे,असे ठरले. तसेच िफिजिशयन या पदासाठी जािहराती यितरी  इतर वेळेस उमेदवाराने अज 
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के यास पा  उमेदवारास एकि त मानधन व सं थान िनयमानसुार ो साहन भ ा दऊेन थेट नेमणकू कर यास 
मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.४३ ी साईबाबा हॉि पटलम य े महा मा योतीबा फुले जनआरो य योजना, HMIS संगणक य णाली करीता व 

इतर िवभागाकरीता 10MBPS Internet Lease Line सुिवध खरेदी करणबेाबत. 
ताव  ी साईबाबा हॉि पटलम य ेमहा मा योितबा फुले जन आरो य योजना, HMIS संगणक य णाली 

करीता व इतर िवभागांकरीता 10 MBPS Internet Lease Line सिुवधा खरेदी करणबेाबत. 

1. कामाचेनाव 
ी साईबाबा हॉि पटलम ये महा मा योितबा फुल े जन आरो य योजना, HMIS संगणक य णाली करीता व इतर 

िवभागांकरीता 10 MBPS Internet Lease Line सिुवधा खरेदी करणेबाबत. 

2. 
शासक य 

मा यता 
िद. 20/11/2018 रोजीच ेमा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . 708. 

3. अंदाजीत र कम . 6,72,100/- 

4. 
तािवत 

कामाबाबत 
मािहती 

ी साईबाबा हॉि पटलम ये महा मा योितबा फुल े जन आरो य योजना, HMIS संगणक य णालीकरीता व इतर 
िवभागांकरीता10 MBPS Internet Lease Line सिुवधा (3 वषकालावधीसाठी) खरेदीकरण े कामी,िविवध परुवठा 
धारकांकडून अंदाजीत दरप के मागवनू सदरह ताव िद. 20/11/2018 रोजीचेमा. यव थापन सिमतीचे सभेम य े
िनणया तव सादर केला असता, िनरण्य . 708 अ वये सदरह कामी या अंदाजीत एकूण र कम . 6,72,100/-मा च े
येणा या खचास व सदरहकामी ई-िनिवदा या राबिवणेकामी मा यता दे यात आलेली आह.े 

5. िनिवदा तपिशल 

या नसुार सदरहकामी महारा  शासनाचे संकेत थळावर िद. 19/12/2018 ते िद. 03/01/2019 रोजी पयत जािहरात 
िस  कर यात येऊन िनिवदाधारकां या शंका िनरसन करणेकामी िद. 24/12/2018 रोजी ी-बीड िमट ग स.11.00 वा. 

सं थानचे साईिनवास अिथतीगहृ, िशड . येथे ठेव यात आलेली होती.  
सदर ी-बीड िमट गम ये उपि थत असले या िविवध कंप यांनी ई-िनिवदे मधील नमदु अटी/शत बाबत िवचारले या 

ांचा खलुासा व ई-िनिवदेम ये केलेल े बदल, िद. 29/12/2019 रोजी महारा  शासना या अिधकृत 
www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर िस  कर यात येऊन, िनिवदाधारकांना िनिवदा भरणेकामी परेुसा 
कालावधी िमळणेकामी सदरह ऑनलाईन िनिवदेस िद. 14/01/2019 पयत मदुतवाढ दे यात आललेी होती. 
यानसुार,िद. 14/01/2019 रोजी पयत 3 िनिवदा ा  झाले या हो या. तथापी, भारत संचार िनगम िलमीटेड याचंा िद. 

14/01/2019 रोजी ा  झाले या ई-मेल नुसार सदरह ऑनलाईन िनिवदेस िद. 19/01/2019 रोजीपयत मदुतवाढ दे यात 
आललेी होती.  
यानसुार, सदरहकामी ा  झाले या 4 परुवठाधारकां या ऑनलाईन तांि क िनिवदा िद. 22/01/2019 रोजीचे मा. खरेदी 

सिमतीचे सभेम ये उघड यात आ या असता, तांि क िनिवदे या पा /अपा  त यानसुार सव परुवठाधारक ह े अपा  
झालेल ेहोते. 
यामळेु, िद. 04/02/2019 रोजीचे िटपणी अ वय ेसदरह ई-िनिवदा या र  करणेस व पनु : फेर ई-िनिवदा या 

राबिवणेस मा यता घे यात येऊन िद.14/02/2019 ते  
िद.21/02/2019 रोजीपयत संकेत थळावर जािहरात िस  कर यात आलेली होती. त तंर, िद. 20/02/2019 रोजी 
भारत संचार िनगम.िल. यांचा ई-मेल ा  झालेला असनू यावर मा. उपिज हािधकारी यांनी िनिवदा भरणेकामी िद. 
25/02/2019 रोजीपयत मदुवाढ देणबेाबत िनदश िदलेले अस यामळेु, सदरह ऑनलाईन ई-िनिवदे या कलावधीस                             
िद. 25/02/2019 रोजीपयत मदुतवाढ दे यात आलेली होती.  
सदरह कालावधीम ये  ा  झाले या 3 परुवठाधारकां या ऑनलाईन तांि क िनिवदा  
िद.01/03/2019 रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेम ये उघड यात आ या असता, तांि क िनिवदे या पा / अपा  
त यानसुार सव परुवठाधारक ह े पा  झालेल े असलेमळेु सदरचे सव परुवठाधारकां या वािणि यक िनिवदा िद. 
07/03/2019 रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेसमोर उघड यात आले या आहते. 

अ िनिवदा कालावधी फेर िनिवदा कालावधी -12 िदवस 

ब तांि क िनिवदा उघडणचेी िदनांक 
िद. 01/03/2019 रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेसमोर सम  उघड यात 
आले या आहते. 

क िनिवदा  येत भाग घेणा या ठेकेदारांची सं या  03 

ड 
सव िनिवदाधारकांनी संकेत थळावर कागदप े जमा केलेले 
आहते काय ? 

सव िनिवदाधारकांनी संकेत थळावर ऑनलाईन कागदप े जमा केलेले 
आहते. 

इ 
सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत र कम (EMD) जमा 
केलेली आह ेकाय ? 

होय, ऑनलाईन जमा केलेली आह.े 

ई वािणि यक िनिवदा उघडणेची िदनांक 
िद. 07/03/2019 रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेसमोर सम  उघड यात 
आले या आहते. 
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6. तांि क या पा  ठेकेदारां या वािणि यक दरांचा तपिशल - 

Sr. 
No. 

Description of 
Work/ Item(s) 

No. 
of 
Qty 

Units 

Reliance JioInfocomm 
Ltd. 

MAXTECH 
BROADBAND 
PRIVATE LIMITED 

Bhart Sanchar Nigam Ltd. 

Rate 
Without 
Tax 

Rate With 
Tax 

Rate 
Without 
Tax 

Rate With 
Tax 

Rate 
Without 
Tax 

Rate With 
Tax 

1.0 
10 MBPS (1:1) 
Internet lease line 

1.00 Years 360000.00 424800.00 300000.00 354000.00 420000.00 495600.00 
1.1 

Supply, Installation, 
Integration & 
Commissioning of 
10 MBPS (1:1) 
Internet lease line 
with 16 Static IP’s 
Version V4 for three 
Yeares. 

          

 Total in Figures   360000.00 424800.00 300000.00 354000.00 420000.00 495600.00 
 

 
7. 

िन न मिनिवदाधारकाचातपिशल –  

Sr. 
No. 

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

Units 
MAXTECH BROADBAND 
PRIVATE LIMITED 

1.0 10 MBPS (1:1) Internet lease line 

 
1.00 

 
Years 

Rate Without 
Tax 

Rate With Tax 

1.1 

Supply, Installation, Integration & 
Commissioning of 10 MBPS (1:1) 
Internet lease line with 16 Static 
IP’s Version V4 for three Yeares. 

300000.00 354000.00 

Total -  354000.00 
 

8. 
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशडी. अिधिनयम 2004 

मधील तरतुदीनसुार िनिवदा ि वकारणेच ेअिधकार 
मा. यव थापन सिमती, ी साईबाबा सं थान िव त यव था िशड .  

 
उपरो  नमदु वािणि यक िनिवदे या त यातील गडद व अधोरेखीत केलेले M/s. MAXTECH 

Broadband Pvt. ltd. या परुवठाधारकान े सं थानला 3 वषकालावधीसाठी 10 MBPS Internet Lease 
Line सिुवधा परुिवणकेामी एकुण र कम .3,54,000/-(सव करांसहीत) मा  इतके दर नमदु कलेल े असनू, 
सदरच े परुवठाधारक िन न म आहते. यामळेु, M/s. MAXTECH Broadband Pvt. ltd. 
यापुरवठाधारकाशी चचा क न यांना कायादशे देता येईल, अस ेन  मत आह.े 

तरी, ी साईबाबा सं थानच े दो ही हॉि पटलकरीता 3 वषकालावधीसाठी 10 MBPS Internet 
Lease Line सिुवधापरुिवणकेामी, वािणि यक िनिवदे या त यातील गडद व अधोरेखीत केलेले M/s. 
MAXTECH Broadband Pvt. ltd. या परुवठाधारकान ेएकुण र कम .3,54,000 /- (सवकरांसहीत) मा  
इतके दर नमदु कलेल ेअसनू, सदरच ेपरुवठाधारक िन न म आहते. यामळेु, M/s. MAXTECH Broadband 
Pvt. ltd. या परुवठाधारकाशी चचाक न यांना कायादशे दणेसे मा यता िमळणकेामी, सदरचा ताव 
मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर िनणया तव सादर. 

िनणय .३०० तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक M/s. MAXTECH 
Broadband Pvt. ltd. हे आजचे यव थापन सिमतीसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता यांनी र कम .३,५०,०००/-मा  दर दऊे केले. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलम य ेमहा मा योतीबा फुले जनआरो य योजना, 
HMIS संगणक य णाली करीता व इतर िवभागाकरीता 10MBPS Internet Lease Line सिुवध खरेदी 
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करणकेामी िन नतम िनिवदाधारक M/s. MAXTECH Broadband Pvt. ltd. यांनी चचअतंी देऊ केलेले 
र कम .३,५०,०००/-मा  अिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.४४ िव तु िवभागाकरीता इले ीकल मटेरीयल खरेदी करणकेामी उघड यात आले या िनिवदांमधील यनुतम दर 

िनिवदाधारकांशी वाटाघाटी / चचा होऊन िनणय होणेबाबत. 
ताव  िव तु िवभागाकरीता इले  ीकल मटेरीयल खरेदी करणकेामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती. 

०१ खरेदी करावयाचे सािह य / व तुचा तपिशल िव तु िवभागाकरीता इले  ीकल मटेरीयल खरेदी करणबेाबत. 
०२ मागणी - 
०३ ई-िनिवदा िस दी िद.२६-०२-२०१९ ते िद.१२-०३-२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचुने या यित र  चौकशी 

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

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवल े?  िद.२५-०२-२०१९ रोजी ८२ ठेकेदारांना ई-मेल दारे. 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िद.२६-०२-२०१९, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू 

टेि नकल बीड िद. ३०-०५-२०१९, कमिशयल बीड िद. ०५-०६-२०१९   
०७ ा  िनिवदाकारांची सं या. ०४  
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या. ०४ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिव यात आले नाही. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा 

केली आह ेका. 
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आह.े 

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. ई-िनिवदेत नमदू केले आह.े 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर- खालील माण.े 

०१). म.ेइमज  सी इले  ॉिनक िस  यु रटी (इ)ं ा.िल.,मुंबई  यांचे आयटेमनुसार खालील ामण े  यनुतम दर येतात. 

 

०२). म.े ी साई इले  ीक  स, अ  तगांव  यांचे आयटेमनुसार खालील ामण े  यनुतम दर येतात. 

Sl.No
Description of Work / 

Item(s) 
No.of Qty Units Asian Sales Corporation m/s laxmi enterprises 

Emergency Electronic 
Security India Pvt Ltd Shri sai electricals 

        Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount 

1.00 

RCCB-30 MA                                                                         
Size - 4 POLE 63 A / 415 
VOLT / 3 PHASE, 
Company - SIEMENS  / 
L & T /  HAGGER 

25.00 Nos. 3162.00 79050.00 2899.00 72475.00 2290.97 57274.25 2400.00 60000.00 

3.00 

RCCB 4 POLE                                                                         
Size - 4 POLE 63 A / 415 
VOLT / 3 PHASE, 
SENSITIVITY- 30 MA 
Company - LEGRAND / 
SIEMENS  / L & T 

50.00 Nos. 3162.00 158100.00 2899.00 144950.00 2290.97 114548.50 2400.00 120000.00 

5.00 

C. F. L.LAMP,Size-
11WATT,  
Company - CROMPTON / 
PHILIPS / HPL, Type - 3U 

1000.0
0 

Nos. 202.00 202000.00 119.00 119000.00 77.62 77620.00 90.00 90000.00 

Sl.No 
Description of Work / 

Item(s) 
No.of 
Qty 

Units Asian Sales 
Corporation 

m/s laxmi enterprises 
Emergency 

Electronic Security 
India Pvt Ltd 

Shri sai electricals 

        Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount 

2.00 WALL FAN, Size- 450 MM, 
Company - CROMTON / 

30.00 Nos. 5872.00 176160.00 5499.00 164970.00 5236.00 157080.00 5164.00 154920.00 
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१३ यापुव  केले या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर 
अ. . वष प रमाण दर ती सेट . 

- - - - 
१४ मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल- 

अ. . तपिशल वष खच प रमाण 
- - - - 

१५ स याची िश लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर - 
१७ मागील परुवठादार - 
१८ स याचे यनुतम िनिवदाकाराने सादर केलेले दर उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले आयटेम 

.०१, ०३, व ०५ साठी म.ेइमज  सी इले  ॉिनक िस  यु रटी (इ)ं 
ा.िल.,मुंबई यांचे यनुतम दर येतात,  आयटेम .०२, ०४, ०६, ०७, 

०८ व ०९ साठी म.े ी साई इले  ीक  स, अ  तगांव यांच ेिन नतम दर 
येतात.  

१९ स याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव ०१). म.ेइमज  सी इले  ॉिनक िस  यु रटी (इ)ं ा.िल.,मुंबई  
०२). मे. ी साई इले  ीक  स,् अ  तगांव 

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 थत ची 
नावे. 

मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उप मु  य कायकारीअिधकारी, 
मा.मु य लेखािधकारी,आिण उपकायकारी अिभयतंा (िव तु) 

२२ इि टमेट कॉ ट . ७,९५,३२५/- 
२३ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदांजे . ----- ित सेट माकट रेट . ---- 
२४ मागील खरेदी स याचे ा  दर फरक % ने कमी / जा त 

-  - - - 
 
२५). संि  िटप :- िव तु  िवभागाच े मागणी माण े िव तु िवभागाकरीता इले  ीकल मटेरीयल खरेदी 
करणकेामी ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.  

HAVELLS / ALMONARD 
Type - INDUSTRIAL FAN 

4.00 

6A BELL PUSH 
SIZE-MODULAR WHITE 
Company - ANCHOR / 
ROMA / LEON 

150.00 Nos. 75.00 11250.00 79.00 11850.00 85.67 12850.50 45.00 6750.00 

6.00 

C. F. L. (CAP ES-40)                                                                   
Size - 85 WATT,  
Company - PHILIPS / 
CROMPTON / HPL   
Type - ECOLUX 

200.00 Nos. 0.00 0.00 629.00 125800.00 659.00 131800.00 490.00 98000.00 

7.00 

C. F. L. LAMP, Size - 35 
WATT,Company -HPL / 
CROMPTON / PHILIPS, 
Type - 4U 

800.00 Nos. 260.00 208000.00 299.00 239200.00 247.52 198016.00 230.00 184000.00 

8.00 

CEILING FAN, SIZE-
1200 MM, 
Company - CROMPTON  
Type - HIGH SPEED 

150.00 Nos. 2010.00 301500.00 1749.00 262350.00 1676.78 251517.00 1591.00 238650.00 

9.00 

WALL FAN, Size-450 MM,  
Company - ALMONARD / 
CROMTON / HAVELLS 
Type - INDUSTRIAL FAN 

25.00 Nos. 5872.00 146800.00 5499.00 137475.00 5236.00 130900.00 5164.00 129100.00 
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सदर ई-िनिवदेम ये ०४ िनिवदाकारांनी भाग घतेला होता. याम ये चारही िनिवदाधारक पा  झालेल े
आह.े याकामी तांि क िनिवदमे य ेपा  ठरले या चार िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा िद.०५-०६-२०१९ 
रोजी मा.खरेदी सिमतीचे सभते उपि थत िनिवदाधारकांसम  उघड यात आ या. याम ये उपरो  तलुना मक 
त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले आयटेम .०१, ०३, व ०५ साठी म.ेइमज  सी इले  ॉिनक िस  यु रटी 
(इ)ं ा.िल.,मुंबई यांचे यनुतम दर येतात तसेच आयटेम .०२, ०४, ०६, ०७, ०८ व ०९ साठी म.े ी साई 
इले  ीक  स, अ  तगांव यांच े िन नतम दर येत आह.े तरी यनुतम दरधारक ०१). म.ेइमज  सी इले  ॉिनक 
िस  यु रटी (इ)ं ा.िल.,मुंबई व ०२). म.े ी साई इले  ीक  स,् अ  तगांव यांचेशी ई-िनिवदते िदले या यनुतम 
दराबाबत चचा/वाटाघाटी होऊन िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणय .३०१ तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि यतेील िन नतम िनिवदाधारक म.ेइमज  सी इले  ॉिनक 
िस  यु रटी (इ)ं ा.िल.,मुंबई व मे. ी साई इले  ीक  स,् अ  तगांव आजचे यव थापन सिमतीसमोर चचसाठी 
उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी म.े ी साई इले  ीक  स,् 
अ  तगांव यांनी अ.नं.२,८ व ९ करीता दर कमी केले असनु म.ेइमज  सी इले  ॉिनक िसक् यु रटी (इ)ं ा.िल.,मुंबई 
यांनी दर कमी कर यास असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, िव तु िवभागाकरीता इले ीकल मटेरीयल खरेदी करणेकामी िन नतम 
िनिवदाधारक मे.इमज  सी इले  ॉिनक िस  यु रटी (इ)ं ा.िल.,मुंबई व मे. ी साई इले  ीक  स,् अ  तगांव यांनी 
चचअतंी दऊे केलेले खालील माण ेदर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यास मा यता दे यात आली. 

०१). म.ेइमज  सी इले  ॉिनक िस  यु रटी (इ)ं ा.िल.,मुंबई   
 

 
 
 
 
 
 
 
० 
 
 
 
 
२). मे. ी साई इले  ीक  स, अ  तगांव   

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

Units Rate 

1.00 
RCCB-30 MA                                                                         
Size - 4 POLE 63 A / 415 VOLT / 3 PHASE, 
Company - SIEMENS  / L & T /  HAGGER 

25.00 Nos. 2290.97 

3.00 

RCCB 4 POLE                                                                         
Size - 4 POLE 63 A / 415 VOLT / 3 PHASE, 
SENSITIVITY- 30 MA 
Company - LEGRAND / SIEMENS  / L & T 

50.00 Nos. 2290.97 

5.00 
C. F. L.LAMP,Size-11WATT,  
Company - CROMPTON / PHILIPS / HPL, Type - 
3U 

1000.00 Nos. 77.62 

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

Units Rate 

2.00 
WALL FAN, Size- 450 MM,  
Company - CROMTON / HAVELLS / 
ALMONARD,  Type - INDUSTRIAL FAN 

30.00 Nos. 5160.00 

4.00 
6A BELL PUSH,  SIZE-MODULAR WHITE 
Company - ANCHOR / ROMA / LEON 

150.00 Nos. 45.00 

6.00 
C. F. L. (CAP ES-40) , Size - 85 WATT                 
Company - PHILIPS / CROMPTON / HPL         
Type - ECOLUX 

200.00 Nos. 490.00 

7.00 
C. F. L. LAMP, Size – 35 WATT, Company -HPL 
/ CROMPTON / PHILIPS, Type - 4U 

800.00 Nos. 230.00 

8.00 
CEILING FAN, SIZE-1200 MM, 
Company – CROMPTON, 
Type - HIGH SPEED 

150.00 Nos. 1590.00 

9.00 WALL FAN, Size-450 MM,  25.00 Nos. 5160.00 
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(कायवाही-िव तु िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.४५ शासन िनणय वाचन- खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेत ऑग ट-२०१९ स ापासुन यावयाच े वेशासाठी 

रा य शासनानी लाग ु केले या “ यवसाय िश ण शु क ितपतु ” योजनेची मािहती घऊेन शु क ि वकारण े
बाबत. 

ताव अिधिनयम:-  सन २००४महारा  अिधिनयम .१४ (भाग.४) म ये महारा  िवधान मंडळाचे अिधिनयम व 
रा यपालांनी तािपत केललेे अ यादशे व केलेले िवनीयम १७ (२ ड) म य ेसव कार या धमिनरपे  िश णास 
चालना दईेल िकंवा तसे कर यास सहा य करील,तसेच,िशड  येथे वा अ य िठकाणी, शै िणक सं था थापन 
करील," अशी तरतूद आह.े 

ताव:-औ. .सं थेची थापना १९८४म ये झाली. ऑग ट २०१४स ापयत यवसाय िश ण व 
िश ण सचंालनालय,महारा  शासन मुंबई यांचे वेळोवळी या िनदशानसुार सं था तरावर गणुानु मे वेश 
ि या पणु केली जात आह.े ऑग ट २०१५ या स ापासनु रा यातील सव शासक य वअशासक य 

औ. .सं थेचे वेश शासनाकडुन म यवत  वेश ि ये दारे Online प दतीने होत आह.ेस या सं थेत 
११ यावसाया या २२तुकडया कायरत आहते. यापैक  १४तुकडयाम ये ३०४जागांवर वेश ि या पणु क न 
ऑग ट-२०१९पासनू नवीन स ाचे िश ण सु  करावे लागेल. वेश दयावया या चालु (ऑग  २०१९)स  

वेशापासनु सदर एकूण जांगाची सं था शासनान े२८०केली आह.े 
यवसाय िश ण शु क ितपतु  योजना औदयोिगक िश ण सं थेला लाग ु करण े बाबत 

िद.२९/०५/२०१९ रोजी शासन िनणय खालील माण ेझाला आह.े 
शासन िनणय– 
१. शासिकय औदयोिगक िश णसं थांमधील पीपीपी योजनेतंगत उपल ध जागांवर तसचे खाजगी 
औदयोिगक िश ण सं थांमधनुिश पकारािगर िश ण योजनतंेगत अ यास मांसाठी कि य ऑनलाईन 
प दतीन े वेश घेणा-या सामािजक व शै िणक या मागासआिण खु या वगातील आिथक या दबुल 
घटकातीलिवदया याना सन २०१९-२० वेश स ापासनु िश ण शु क ितपिुतचा लाभ दे यासाठी 
यवसाय िश ण शु क ितपतु  योजनेस शासन या ारे मा यता दते आह.े 

२.सदर यवसाय िश ण शु क ितपतु   योजना खालील माण ेअसेल. 
१) औदयोिगक िश ण सं थेमधील अ यास मां या शासक य तसचे पीपीपी योजनतगत 

वेशासाठी उप बध जागांसाठी व खाजगीऔदयोिगक िश ण सं थांमधील अ यास मांसाठी वेशघेतले या 
िवदया याकरीता उ च व तं  िश ण िवभागा या िदनांक.१४/०५/२०१५रोजी या संदभाधीन शासन िनणया वय े

िश ण शु क िनि त कर यात आले आह.े यानुसार क ीयऑन लाईन  प दतीने  पीपीपी योजनतगत 
वेशासाठी उपल ध जागांसाठी व खाजगी औदयोिगक िश ण सं थामधील अ यास मासाठी वेशघेतले या 

िवदया याकरीता िविहतकेले या िश ण शु कामधनु,शासक य औदयोिगक िश ण सं थेतील 
अ यास मासाठी िनि त केलेले िश ण शु क वजा जाता,उवरीत िश ण शु का या ८०% इत या रकमचेी 

ितपतु  सामािजक व शै िणक या मागास आिण खलुा(आिथक या दबुल घटक) वगातील िवदया याना 
अनु ेय राहील. 

२)   तथापी राज ी छ पती शाह महाराज िश ण शु क िश यवृ ी योजनतगत उ च व तं  िश ण 
िवभागा या िदनांक.०७/१०/२०१७रोजी याशासनिनणयानुसार पालकांचे एकि त उ प न पये २.५०लाख 

Company - ALMONARD / CROMTON / 
HAVELLS,   Type - INDUSTRIAL FAN 
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अथवा यापे ा कमी िकंवा याम ये वेळोवेळी कर यात आले या सधुारीत मयादनेसुार अस यास, अशा 
सामािजत व शै िणक या मागास व खलुा (आिथक या दबुलघटक ) वगातील िवदया याकरीताअ. .२ 
(अ) नसुार अनु ेय असले या ८०% ऐवजी १००%इत या रकमचेी ितपतु  अनु ेय राहील. 

३)     शासक य औदयोिगक िश ण सं थेतील पीपीपी योजनतगत गठीत कर यात आलेली सं था 
यव थापन सिमती व खाजगी औदयोिगक िश ण सं थे या बॅक खा याम य ेिवदया या या यवसाय िश ण 

शु का या अनु ेय ितपतु ची र कम आपले सरकार महािडबीटीपोटल िकंवा यवसाय िश ण व िश ण 
संचालनालयामाफत िवकिसत कर यात येणा-या ि कल हॉलेट या संक पने या मा यमातनूजमा कर यात 
येईल.संबंिधत सं था यव थापन सिमती/खाजगी औदयोिगक िश ण सं था शासनान ेिविहत केले या िश ण 
शु कामधनू यवसाय िश ण शु क ितपतु ची अनु ेय र कम वजा जाता उवरीत िश ण शु क सबंंिधत 
िवदया याकडून ि वका  शकतील. 

    ४)      सामा य शासन िवभाग (मािहती व तं ान ) या िवभागान े गठीत केले या उ च तरीय सिचव 
सिमती या मा यतेने यवसाय िश ण व िश ण संचालनालयामाफत ि कल हॉलेट ही संक पना िवकिसत 
कर यात येईल.      
३. तुत योजनतगत खालील अटी व शत ची पतूता करणारे िवदयाथ  शु क ितपतू  करीता पा  
राहतील. 

१) शासक य औदयोिगक िश ण सं थेमधील पीपीपी योजनतगत वेशासाठी उपल ध 
जागांसाठी वखाजगी औदयोिगक िश ण सं थेम ये क ीय ऑन लाईन वेश ि ये दारे वेश घेणे बंधन 
कारक राहील.खाजगी औदयोिगक िश ण सं थेतील सं था यव थापन कोटयातील जागांवर वेश घेणा-या 
िवदया याना सदर योजना लाग ुराहणार नाही. 

२) िवमु  जाती व भट या जमाती,इतर मागास वग व िवशेष मागास वग क याण िवभागा या 
िद .१६/१२/२०१७रोजी या शासन िनणया वये उ नत  व गट गट याकरीता नॉन ि मीलेअर साठी िन ीत 
केले या उ प न मयादनेसूार िवदया या या पालकांच ेएक ीत उ प न पये ८.००लाखा या मयादते िकंव उ च व 
तं  िश ण िवभागा या िद.०७/१०/२०१७रोजी या शासन िनणयानुसार पालकांचेएक ीत उ प न पये  
२.५०लाखा या मयादते असन ेआव यक रािहल या पृ थ िविहत ािधका-यान ेिनगिमत केलेले माणप  सादर 
करण े म ा  असेल.सदर माण प  पाच वषासाठी वैध राहील.स म अिधका-याने िदलेले उ प नाचे माण 
प  पालकां या य  उ पनापे ा कमी आढळून आ यास /बोगस आढळून आ यास सदर माणप  िनगिमत 
करणारे अिधकारी,संबंिधत िवदयाथ  आिण पालका िव द फौजदारी व पाचा  गु हा दाखल कर यात येईल. 

३) स म ािधका-याकडून सबंंिधत िवदया यास कुटंूबा या उ प नाच े माणप  दतेाना या 
िवदया या या पालकांचे (आई व वडील यांचएेकि त) वािषक उ प न िवचारात  याव.ेिवदया याचे आई-वडील 
(पालक) हयात नस यामळेु उ प न माण  सादर कर यास अडचण अस यास उ प न माणप ाऐवजी सबंंिधत 
औदयोिगक िश ण सं थेने आव यक या सव कागदप ांची तपासणी क न या माण ेपा तेकरीता मािणत 
क न योजनचेी अमंलबजावणी करणा-या स म अिधका-यांस सव कागदप ांसह िशफारस करावी.अशा कारे 

ा  िशफारश या आधारे करणिनहाय तपासणी क न योजनचेी अमंलबजावणी करणा-या स म अिधका-यान े
अशा अनाथिवदया याना योजने या पा तेसंदभात पढुील कायवाही करावी. 

४) िवदया यान ेयापवू  खाजगी व शासक य औदयोिगक सं थेम ये कोण याही अ यास मांचा 
लाभ घतेलेला नसावा. 

५) तसेच रा य/क  शासना या िवभागाने अथवा यां या अिधप याखालील थािनक 
ािधकरण, कंप या अथवा महामडंळे यांनी परु कृतकेले या कोण याही िश ण काय माचा यापवू  लाभ 

घेतलेला नसावा. 
६) िवदयाथ  महारा  रा याचा अिधवासी असण ेआव यक आह.े 
७) DGT,नवी िद ली अथवा MSCVT यांनी मा यता िदले या यवसाय अ यास मां या 

तुकडयां या विेशत जागांवर वशे घणे ेबंधनकारक राहील. 
८) सदर योजनेचा लाभ हा कुटंूबातील केवळ दोन अप यांपयत मयािदत राहील. 
९) सदर योजनतगत लाभ घे यासाठी सबंंिधत शै िणक वषात इ छुक अजदार िश णा याची 

वेिशत अ यास मा या िश ण वगातीलउपि थती ही, DGT,नवी िद ली यानंी िविहत केले या िनकषानसुार 
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असण ेआव यक राहील.सदर उपि थती आधार सलं नीत बायोमे ीक उपि थती णालीवर न दिवण ेआव यक 
राहील. 

१०) अजदार िवदया यास येक स  प र ा अथवा वषाची प र ा दणे ेआव यक राहील.केवळ 
िविश  प रि थतीत िवशेषत :आजारपणा या करणा तव प र ा दणेे श य झाल े नस यास तस े िवदयाथ  व 
संबंिधत सं थेचे िशफारस के यानतंर सहसचंालक, ादिेशक िवभाग  यांनी मािणत करण ेआव यक आह.े 

११) संबंिधत िवदयाथ  वत: या चकु या वतनामळेु समाधानकारक शै िणक गती करत 
नस याबाबत िकंवा संबंिधत ािधका-या यापूवपरवानगीिशवाय अिनयिमत असण ेअथवा गैरहजर रहाण ेइ यादी 
व पाच े गरैवतन करत अस यबाबत शै िणक सं थे या मु यांने िनदशनास आणले तर अशा 

िवदया याकरीता सं थेला शु क ितपतु  अनू ेय राहणार नाही. 
१२) या योजनतगत पा  िवदया याने िश ण म यचे सोडले तर अशा िवदया याकरीता सं थेला 

अथवा सं था यव थापन सिमतीस अदा कर यात आलेली िश ण शु क ितपतु  रा य शासनास यो य 
वाट यास वसलु कर यात येईल. 
४. सदर योजनमे ये व या या अमलंबजावणीबाबत कोणतीही पूवसचुना न दतेा बदल अथवा सधुारणा 
कर याच ेअिधकार शासनासराहतील व असे बदल के यामळेु कोण याही कारचे नकुसान झा याबाबतचा दावा 
कोण याही िवदया यास व औदयेािगक िश णसं थेस अथवा िवदया या या पालकांना शासना या िव द 
करता येणार नाही. 
५. या योजनाथ सव औदयोिगक िश ण सं थांना बायोमॅि क उपि थती णालीवर सव िश ण याची 
उपि थती न दिवण े आव यकराहील सदर बायोमॅि क णाली वखचाने सव औदयोिगक िश ण सं थांनी 
उपल ध क न देण ेबंधनकारक राहील. 
६. कौश य िवकास व उदयोजकता िवभागान े शासिकय व खाजगी औदयोिगक िश ण सं थांमधील 
अ यास मां या िश ण शु काम य,े िवमु  जाती व भट या जमाती,इतर मागास वग व िवशेष मागास वग 
क याण िवभागाने उ नत व गत य  / गट याकरीता नॉनि िमलेअर साठी असले या उ प न मयादमेधील 
तसेच उ च व तं  िश ण िवभागान े राजष  शाह महाराज िश ण शु क ितपतु  योजनेकरीता पालकां या 
उ प नाची िविहत केलेली मयादा याम य ेभिव यात केलेले बदल /सधुारणा यवसाय िश ण शु क ितपतु  
योजनेकरीता लाग ुराहतील. 
७. संचालक, यवसाय िश ण व िश ण , यवसाय िश ण व िश ण,संचालनालय,म.रा.,मुंबई यांना 
यवसाय िश ण शु क ितपतु  योजने या अमंलबजावणीसाठी िनयं क अिधकारी हणनु घोिषत कर यात येत 

आह.े उ च तरीय सिचव सिमती या मा यतेने ि कल हॉलेट ही संक पना िवकसीत कर याची जबाबदारी 
संचालक, , यवसाय िश ण व िश ण यांची राहील. 
८. सदर योजनेकरीता िनधीची तरतुद व खच कर यासाठी कौश य िवकास व उदयोजकता िवभागा या 
मागणी .झेडए-२अतंगत २२३० कामगार व सेवा योजना या धानलेखािशषाखाली वतं  उप लेखािशष व 
संगणक सांकेतांक िव  िवभागा या व महालेखापालां या मा यतेन े उघड यात येईल.तसेच सदर योजनेकरीता 
आव यकतेनसुार िनधीची मागणी कर याची जबाबदारी सचंालक,  यवसाय  िश ण व िश ण यांची राहील. 
९. अनसुचुीत जाती,अनसुचुीत जमाती,िवमु  जाती व भट या जमाती,इतर मागास वग व िवशेष मागास 

वग या वगातीलिवदया याना यवसाय िश ण शु क ितपतु  योजना लाग ु कर याबाबतचे आदेश 
सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग, आदीवासी िवकास िवभाग िवमु  जाती व भट या जमाती,इतर 
मागास वग व िवशेष मागास वग क याण िवभाग यांचमेाफत वतं पण िनगिमत कर यात येतील. 
१०. सदर शासन िनणय िनयोजन िवभागा या अनौपचारीक संदभ .१९६/१४७१,िद.१५/१०/२०१८व 
िव  िवभागा या अनौपचारीकसंदभ .२९/ यय-६िद.१२/०२/२०१९ अ वये ा  झाले या सहमतीन ेिनगमीत 
कर यात येत आह.े 
११. सदर शासन िनणय महारा  शासना या www.maharashtra.gov.in या सकेंत थळावर उपल ध  
कर यात आला असनु याचा संकेत अकं २०१९०५२९११२६२२९५०३असा आह.े हा आदशे िडजीटल 
वा रीने सा ांिकत क न काढ यात यते आह.े 

ऑनलाईन वेशाबाबत िद.२४/०६/२०१५ या मा. यव थापन सिमती या सभेत िवषय 
.४िनणय( .१९१) पढुील माण ेपारीत झालाआह.े 
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  "सदर या तावावर सिव तर चचा होऊन ी साईबाबा औदयोिगक िश ण सं थ◌्ोमधील,सं था 
तरावरील २०% जागा ऑग ट २०१५ या स ापासनू म यवत  वेश पि ये (CAP) दारे भरणते 

या यात.तसेच िश णा या या िश ण शु  काम ये कोण याही कारची वाढ कर यात येऊ नय.े परंत ु
शासना या सधुारीत दराने िश ण अनामत र कम .५००/- व थंालय अनामत र कम .१००/- आकार यात 
यावी असे ठरले. " 

  तसेच िद.१५/०६/२०१७ या मा. यव थापन सिमती या सभतेील िवषय न.ं३४ िनणय ( .४९१) 
पढुील माण ेपा रत झाला आह.े 

 "यावर सिव तर चचा होऊन औदयोिगक िश ण सं थेम ये िश णा याना दे यात येणा-या वेश ि येच े
अवलोकन करणते येऊन, याची न द घे यात आली.तसेच ऑग ट -२०१७ चे वेश स ात १०० ट के जागा 
म यवत  वेश पदधती (CAP) दारे भर यात या यात असे ठरले. "   

व रल संदभ .२चे शासन िनणयानुसार खाजगी औदयोिगक िश ण सं थसेाठी िनि त केले या  
िश ण शु काच े कमाल मयादा दराम ये वाढ न करता त पवु चे हणजे २००८पासनुचे दरानसुार िश ण 

शु क आकार याचा तसचे सं था तरावरील २०% जागाही शासनाकडून म यवत  वेश ि येन े भर  याचा 
िनणय सदंभ .३चे यव थापन सिमती सभेत झालेला आह.े तदनसुार ऑग  २०१५चे स ापासनु शासनाकडून 
ऑनलाईन वेश ि ये दा सं थेतील सव १००% जागांच े वेश िदले जात आहते. 

संदभ .२नसुार शासनान ेिनि त कलेले िश ण शु क व आपण य  आकरत असलेले िश ण 
शु क खालील त ा 'अ ' म ये िदलेल ेआह.े 

त ा - 'अ' 
अ.
न ं

गट कार शासनानी ठरिवलेले 
कमाल िश ण शु क 

दर( ितवषासाठी) 

सं थेत कायरत असललेे 
यवसाय 

स या आकरले जात 
असलेले २००८ 

पासनुचे िश ण शु क 
दर ( ितवषासाठी) 

तुकड ची 
सं या 

सधुारीत वेश मता 
थम वष ि दतीय 

वष 

१ मिशन गट -
अिभयांि क  
यवसाय 

३०,०००/- टनर १२०००/- २ १६ १६ 
टूल ॲड डाय मेकर २ २० २० 
मिशिन  ाईडर २ १६ १६ 
वे डर(गॅस व इलेक ीक) ८४००/- 

 
२ ४० - 

िफटर २ २० २० 
 
२ 

 
िबगर मिशन 
गट -
अिभयांि क  
यवसाय 

२५०००/- मोटर मेकॅिनक  ८४००/- २ २० २० 

इले ीिशयन २ २० २० 
मेकॅिनक रे जरेशन ॲड एसी 
(RAC) 

२ २४ २४ 

इ फॉमशन ॲड क यिुनकेशन 
टे नॉलॉजी िसि टम मटन स 
(ICTSM) 

२ २४ २४ 

ॅ टर मेकॅिनक २ ४० - 
३ िबगर 

अिभयांि क   
गट 

२००००/- कॉ पटुर ऑपरेटर ॲड 
ो ाम ग अिस टंट (COPA) 

८४००/- २ ४८ - 

 
आता सदंभ .१चे शासन िनणयानसुार खाजगी औदयोिगक सं थेत वेश घणेा-या िश णा यापैक  

सामािजक व शै िणक या मागासआिण खुला (आिथक या दबुल घटक ) वगातील िश णा यानसाठी 
" यवसाय िश ण शु क ितपतु  "  योजनेस शासनाकडून मा यता दे यात आललेी आह.ेशासनानी २०१५ 
म य ेिनि त केले या िश ण शु काच ेदरानसुार वाढ न करता २००८ पासनु आप  या सं  थते आकारले जाणारे 
दरानसुार त ा-अमधे दशिव  यानसुार शु काम  य ेआपन सवलत िदलेली आह.ेिद.२९/०५/२०१९ या शासन 
िनणयानुसार सामािजक व शै िणक यामागास आिण खलुा (आिथक या दबुल घटक) वगातील 
िवदया याना करणपर वे  ८०% िकंवा १००% ितपतु  अनु ेय आह.े ितपतु  र कम ही आप या सं थेत स या 
िद या जाणा-या िश ण शु का पे ा अिधक असणार आह.े यामळेु अशा िश णा याना त ा-अ म य ेनमदु 
शासक य औ. .सं थे या वेशानसुारच े िश ण शु क वािषक आकाराव.ेतसेच कोण याही सवलतीत 
बस याची कागदप ांची पतुता नसणा-या ऑनलाईन वेश णालीत िनवड झाले या उमेदवारांना स या 



 
270 

 

(04} 06.06.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

आकारले (२००८ पासनुचे दरानसुार) जाणारे िश ण शु क ित वष  आकारता येईल. यानूसार यवसाय 
िश ण शु क ितपतु  शासन िनणयानुसार व आप या स या या िश ण शु क सवलितचा िवचार क न 

चालु ऑग  २०१९स ापासनु िश ण दर खालील त  ता-ब नसुार आकारता येईल. 
त ा-ब 

अ.नं गट कार शासक य 
औ. .सं थेतील 
आकारली जाणारी 

िश ण शु क 
(वािषक ) 

अशासक य 
औ. .सं  थसेाठी 
शासनानी 
ठरिवलेले कमाल 

िश ण शु क दर 
( ितवषासाठी) 

सं थेत कायरत असललेे 
यवसाय 

स या आकरले 
जात असलेले 

िश ण शु क 
दर 
( ितवषासाठी) 

शु  क ितपतु साठी पा  
िवदया  याना ऑग  2019 
स  वेशापासनु आकारावे 
लागणारे  िश ण शु क 
दर (  तावीत ) 

  सामा  य 
ेणी  

रािखव 
ेणी 

   खलुी ेणी 
(आिथक या 
दबुल घटक) 

रािखव 
ेणी 

१ २   ३ ४ ५ ६ ७ 
१ मिशन गट -

अिभयांि क  
यवसाय 

१२०० - ३००००/- टनर १२०००/- १२०० - 
टूल ॲड डाय मेकर 
मिशिन  ाईडर 
वे डर(गॅस व इलेक ीक) ८४००/- 
िफटर 

 
२ 

 
िबगर मिशन 
गट -
अिभयांि क  
यवसाय 

१०००/- - २५०००/- मोटर मेकॅिनक ८४००/- १००० - 

इले ीिशयन 
मेकॅिनक रे जरेशन ॲड 
एसी (RAC) 
इ फॉमशन ॲड क युिनकेशन 
टे नॉलॉजी िसि टम मटन स 
(ICTSM) 
ॅ टर मेकॅिनक 

३ िबगर 
अिभयांि क   
गट 

८००/- - २००००/- कॉ पटुर ऑपरेटर ॲड 
ो ाम ग अिस टंट 

(COPA) 

८४००/- ८०० - 

खलुा वग िकंवा शु क ितपतु  साठीचे कागदप ांची /अिटंची  पतुता न करणारे सव उमेदवार िवदयाथ यांना  यांना वरील रकाना .५ नसुार स  याचे 
दराने ित वष शु  क आकारता येईल. 

 
िश णा यासाठी बायोिम ीक उपि थती न द यं णा बसिवण ेबाबत. 

बायोमॅ ीक उपि थती णालीवर सव िश णा याची उपि थती न दिवण े अिनवाय झा  यामळेु 
बायोमॅ ीक णाली औ. .सं  थते बसव  याची  यव  था सं  थानचे मािहती व तं ान िवभागामाफत  करता येईल. 
२०१५ व २०१८ मधील यव थपनसिमती िनणयास अनसू न चालू वषा या सं थान तरावरील २०%जागा 
म यवत  वेश ि ये दारे (CAP) भरणबेाबत सचंालक यवसाय िश ण व िश ण महारा  शासन मुबंई यांना 
िवनंती प  पाठवता येईल.  

मागणी:- १.आपले औदयोिगक िश ण सं थेतऑग ट-२०१९स ापासनु यावयाचे वेशासाठी  
रा य शासनानी लाग ुकेले या " यवसाय िश ण शु  क ितपतु ” योजन ेबाबत  या शासन िनणयास अनसु न 
व सं  थतेील स  याचे आकारले जाणारे िश ण शु  क या दो  ह चा िवचार क न ऑग  ट २०१९  या वेशा 
पासनु लाग ु करावयाच े िश ण शु  क दर या बाबत िश ण शु काची  ितपतु  िमळ  यास पा  असले  या 

वेशपा  असणा-या सामािजक व शै िणक  टया मागास आिण खलुा  
ेणीमधील  फ  त आिथक या दबुल घटक वगातील िवदया  याना शासक य औ. .सं  थते 

वेशासाठी असललेे िश ण शु  क आकारावे.तसचे िश ण शु  क ितपतु  योजने  या अहतेम  य ेन बसना-या 
िकंवा  याबाबत पा तेची पतुता न करणा-या वेशपा  िवदया  याना मािगल वष  पयत आकार  या जाणा-या 
दराने िश ण शु  क ितवष  आकारले जाव ेअसे मत आह.े या बाबत उचीत िनणय  हावा. २.सं था तरावरील 
२०% जागा २०१५ ते २०१९  या वेशा माण ेयापढुहेी शासनाकडून म  यवत  वेश ि ये  दारे भरता येतील. 
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३.  यवसाय िश ण शु  क ितपतु  योजनेबाबत  या शासन िनणयातील सचुन े नसुार आप  या 
औ. .सं  थतेील िश णा  या  या उपि  थ ती साठी बायो मे ीक उपि थती न द यं णा बसवावी लागेल.  यास 
मा  यता असावी. 

सं थान अिधिनयम/ठराव यानसुार अनुमान :- शासक य मा यतेनसुार कायवाही करता यईेल. 
िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- आपले औदयोिगक िश ण सं थेत ऑग ट-२०१९ स ापासनु 

यावयाचे वेशासाठी  रा य शासनानी लाग ु केले या" यवसाय िश ण शु  क ितपतु ” योजने बाबत  या 
शासन िनणयास अनसु न व सं  थतेील स  याचे आकारले जाणारे िश ण शु  क या दो  ह चा िवचार क न 
ऑग  ट २०१९  या वेशा पासनु लाग ुकरावयाच े िश ण शु  क दर या बाबत िश ण शु काची  ितपतु  
िमळ  यास पा  असले  या वेशपा  असणा-या सामािजक व शै िणक  टया मागास आिण खलुा ेणीमधील  
फ  त आिथक या दबुल घटक वगातील िवदया  याना शासक य औ. .सं  थते वेशासाठी असलेले िश ण 
शु  क आकाराव.े तसेच िश ण शु  क ितपतु  योजने  या अहतेम  य े न बसणा-या िकंवा  याबाबत पा तेची 
पतुता न करणा-या वेशपा  िवदया  याना मािगल वष  पयत आकार  या जाणा-या दराने िश ण शु  क ितवष  
आकारले जावे असे मत आह.े या बाबत उचीत िनणय  हावा.२.सं था तरावरील २०% जागा २०१५ ते २०१९ 
 या वेशा माण े यापढुेही शासनाकडून म  यवत  वेश ि ये  दारे भरता येतील.३.  यवसाय िश ण शु  क 
ितपतु  योजनेबाबत  या शासन िनणयातील सचुनेनसुार आप  या औ. .सं  थतेील िश णा  या  या उपि  थ ती 

साठी बायो मे ीक उपि थती न द यं णा बसवावी लागले.  यास मा  यता असावी. 
िनणय .३०२ यावर सिव तर चचा होऊन, औदयोिगक िश ण सं थेत ऑग ट-२०१९ स ापासुन यावयाचे वेशासाठी 

खालील माण ेिनणय घे यात आले. 
औदयोिगक िश ण सं थेत ऑग ट-२०१९ स ापासनु यावयाचे वेशासाठी  रा य शासनानी लाग ु

केले या “ यवसाय िश ण शु  क ितपतु ”  योजने बाबत  या शासन िनणयास अनसु न व सं  थेतील स  याचे 
आकारले जाणारे िश ण शु  क या दो  ह चा िवचार क न ऑग  ट-२०१९  या वेशा पासनु लागु करावयाच े

िश ण शु  क दर या बाबत िश ण शु काची  ितपतु  िमळ  यास पा  असले  या वेशपा  असणा-या 
सामािजक व शै िणक  टया मागास आिण खलुा ेणीमधील  फ  त आिथक या दबुल घटक वगातील 
िवदया  याना शासक य औ ोिगक िश ण सं  थेत वेशासाठी असलेले िश ण शु  क आकार यात यावे.  

िश ण शु  क ितपतु  योजने  या अहतेम  य े न बसणा-या िकंवा  याबाबत पा तेची पतुता न     
करणा-या वेशपा  िवदया  याना मागील वष पयत आकार  या जाणा-या दरान े िश ण शु  क ितवष  
आकार यात याव.े याबाबत यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा  रा य यांचेकडून वेळोवेळी ा  
होणा या िनदशानसुार कायवाही कर यात यावी. 

सं था तरावरील २०% जागा २०१५ ते २०१८  या वेशा माण े यापढेुही शासनाकडून म  यवत  
वेश ि ये  दारे भर यास मा यता दे यात आली. 

 यवसाय िश ण शु  क ितपतु  योजनेबाबत  या शासन िनणयातील सचुनेनसुार औ ोिगक िश ण 
सं  थेतील िश णा  या  या उपि  थ ती साठी बायो मे ीक उपि थती न द यं णा बसिव यास व याकामी येणा या 
खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-औ ोिगक िश ण सं था) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.४६ १० मेगावॅट सोलर पी. ही.िस टीम उभारणी करणेकामी ई-िनिवदतेील अटी/शत बाबत चचा होऊन न यान े ई-

िनिवदा बोलिवणेस तसेच ई-िनिवदा जािहरात ही रा य तरावरील व रा ीय तरावरील वतमानप ात व सं थानच े
संकेत थळावर िस द करणेस मा यता िमळणबेाबत. 

ताव  मा.  यव  थापन सिमती  या िद.०८-०१-२०१८ रोजीचे सभेतील िवषय .१९ िनणय .१९ अ  वय े
यावर सिव  तर चचा होऊन अपारंपा रक उजा अतंगत सं  थानकरीता १० मेगावॅट मतेची सोलर पी.  ही.िस  टीम 
बसिवणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे . ४०/- कोटी मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.  तसेच याकामी 
रा  य शासनाची परवानगी घे  यात यावी, असे ठरल.े  

  मा.  यव  थापन सिमती  या िनणयानसुार रा  य शासनाची मा  यता िमळणकेामी मा. धान सिचव, िव िध 
व  याय िवभाग,मं ालय यांचेशी प  यवहार कर  यात आलेला होता. सं  थानमाफत कर  यात आले  या 
प  यवहारानतंर मा. धान सिचव, िविध व  याय िवभाग, मं ालय यांचे शासन िनणय .सासिव-१०१८ / ०४ / 
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. .०२ / का.१६  िद.१६-०८-२०१८ रोजीचे प ानसुार ी साईबाबा सं  थानकरीता १० मगेावॅट मतेची सोलर 
पी.  ही.िस  टीम बसिवणसे व  यासाठी  येणा-या           . ३९,९५,३७,०००/- इत  या खचास मंजरुी िमळालेली 
आह.े  यानसुार १० मेगावॅट मतेची सोलर पी.  ही.िस  टीम उभारणी करणकेामी थम वेळेस ई-िनिवदा िद.१०-
०९-२०१८ रोजी महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर अपलोड कर  यात 
आली होती. ई-िनिवदा अपलोड कर  यासाठी िद.०१-१०-२०१८ पयत मुदत दे  यात आली होती.  यानंतर 
िद.२४-१०-२०१८ पयत थम मदुतवाढ दे  यात आली होती. परंत ुया कालावधीत एकच (०१) ई-िनिवदा ा  त 
झाली.  यानतंर िद.०२-११-२०१८ पयत ि दतीय वेळेस मदुतवाढ दे  यात आली. मा  या मदुतीत दोनच (०२)           
ई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या.  यानंतर पु  हा िद.२७-११-२०१८ पयत ततृीय वेळेस मदुतवाढ दे  यात आली. मा  
या मदुतीत तीन (०३) ई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या. परंतु तीनही िनिवदाधारकांना पा तेसाठी आव  यक 
असलेले ७० ट  के माक िमळालेले नस  याने तीनही िनिवदाधारकांना सं  थानच े याकामासाठीच े अिधकृत 
स  लागार मे.िमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग स  ह सेस िल.,पणु ेयांचे अिभ ायानसुार अपा  ठरिव  यात 
आले होते.  

तीन वेळा मदुतवाढ दऊेन ही ई-िनिवदा ि यसे ितसाद नस  यान े ई-िनिवदतेील अटी / शत म  य े
बदल कर  याची आव  यकता आह े का, याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१३-१२-२०१८ चे सभेत चचा 
कर  यात आली.  यावेळी सं  थानचे या क  पाचे स  लागार म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग 
स  ह सेस िल.,पणु े यांच े ितिनधी उपि थत होते. १० मेगावटॅ सोलर पी.  ही.िस  टीम उभारणी करणकेामी ई-
िनिवदाधारकांकडून यो  य ितसाद िमळत नस  यान ेई-िनिवदमेधील अटी-शत मं  य ेकाही बदल कराव ेलागतील 
अशी मािहती सं  थानच ेअिधकृत स  लागार म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग स  ह सेस िल.,पणु ेयानंी 
सभेत िदली.  

िद.१३-१२-२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील आय  या वेळेचा िवषय .१४ िनणय 
.७८४ अ  वये ई-िनिवदेतील अटी व शत बंाबत सिमतीम  य ेसाधक बाधक चचा होऊन  यास मा  यता दे  यात 

आली. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१३-१२-२०१८ रोजी ठरले  या सभेतील िनणयानुसार ई-िनिवदतेील अटी व 
शत  बदल क न म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग स  ह ससे िल.,पणु ेयांचेमाफत  याचा समावेश निवन 
तयार करणते आले  या टडर डा  यमुटम  य ेकरणते आललेा होता. 

िद.१३-१२-२०१८ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानुसार १० मगेावॅट सोलर 
पी.  ही.िस  टीम उभारणी करणकेामी ई-िनिवदा बोलिवणकेामी िव तु िवभागाचे िद.२८-१२-२०१८ रोजीचे मंजुर 
िटपणी अ  वये िद.०४-०१-२०१९ रोजी ई-िनिवदा महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या 
संकेत  थळावर अपलोड कर  यात आली होती. ई-िनिवदा अपलोड कर  यासाठी िद.०४-०१-२०१९ ते िद.२९-
०१-२०१९ पयत मदुत दे  यात आली होती. तसचे ी-बीड िमट गसाठी िद.१४-०१-२०१९ ही तारीख दे  यात 
आलेली होती. सदर ी-बीड िमट ग िद.१४-०१-२०१९ रोजी मा.उपिज  हािधकारी साहबे, मा.उपकायकारी 
अिधकारी साहबे, उपकायकारी अिभयंता (िव तु) तसेच म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग स  ह सेस 
िल.,पणु ेयांचे ी.नंदिकशोर धकाते व ी.गौतम नांद ेयाचंे उपि थतीत झाली. सदर ी-बीड िमट गला एकुण ०६ 
कं ाटदार उपि थत होते. 

िद.१४-०१-२०१९ रोजी झाले  या ी-बीड िमट गम  य े कं ाटदारांनी िवचारले  या  नाबाबत चचा 
झाली.  यानसुार सबंंधीत कं ाटदारांनी  यांचे शंका ई-मेल  दारे िद.१५-०१-२०१९ रोजी सायंकाळी ५.०० 
वाजेपयत पाठिवणबेाबत कळिव  यात आलेले होते.  यानसुार संबंधीत कं ाटदारांनी  यांचे शंका ई-मेल  दारे 
पाठिवलेनतंर म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अ  ड इिंजिनअर ग स  ह ससे िल.,पणेु यांनी कं ाटदाराकडून ा  त झाले  या 
शंका-िनरसनावर मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया, मा.उपिज  हािधकारी साहबे, मा.उपकायकारी अिधकारी 
साहबे तसेच म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग स  ह सेस िल.,पणु े यांचे ी.नंदिकशोर धकाते व 

ी.गौतम नांद ेयांची िद.१९-०१-२०१९ रोजी िशड  येथ ेसम  चचा झाली. 
िद.१९-०१-२०१९ रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांच ेक ात झाले  या चचनसुार ी-

बीड िमट गचा शंका-िनरसनाचा त  ता म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग स  ह सेस िल.,पणु ेयांनी तयार 
केलेला होता. सदर त  ता िद.१९-०१-२०१९ रोजी वेबसाईटवर अपलोड करणते आलेला होता. 

१० मेगावॅट सोलर पी.  ही.िस  टीम उभारणी करणकेामी ई-िनिवदा िद.०४-०१-२०१९ रोजी महारा   
शासना  या www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर अपलोड कर  यात आली होती. ई-िनिवदा 
अपलोड करणसेाठी िद.०४-०१-२०१९ ते िद.२९-०१-२०१९ पयत मदुत दे  यात आली होती. मा  या मदुतीत 
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एकच (०१) िनिवदा ा  त झालेली अस  याचे िद.२९-०१-२०१९ रोजी ई-टडर ग िवभागामाफत ई-मेल  दारे 
िव तु िवभागास कळिव  यात आले होते. िनिवदा  पधा  मक हो  यासाठी कमीत कमी तीन िनिवदाकार असण े
आव  यक आह.े तसचे १० मेगावॅट सोलर पी.  ही.िस  टीम उभारणीकामीच े Tender ID 
2019_SAI_393759_1 ला मदुतवाढ िमळणकेामी (01) Waaree Energies Limited, Mumbai (02) 
OHMS Energy Pvt.Ltd., Mumbai (03) BVG India Ltd., Pune (04) ReNew Solar Energy 
Private Limited, Delhi (05) Avaada या टडरधारकांनी ई-मले  दारे टडर सबिमशन तारीख २ ते ३ आठवडे 
वाढिव  याची मागणी केली होती. 

िव तु िवभागाच े िद.२९-०१-२०१९ रोजीच े मंजरु िटपणी अ  वय े ई-िनिवदा अपलोड करणसेाठी 
िद.०७-०२-२०१९ पयत थम मदुतवाढ दे  यात आली होती. मा  या मदुतीत एकच (०१) िनिवदा ा  त झालेली 
अस  याचे िद.०७-०२-२०१९ रोजी ई-टडर ग िवभागामाफत ई-मले  दारे िव तु िवभागास कळिव  यात आललेे 
आह.े िनिवदा  पधा  मक हो  यासाठी कमीत कमी तीन िनिवदाकार असण े आव  यक आह.े तसचे Avaada 
Power यांनी िद.०१-०२-२०१९, िद.०२-०२-२०१९, िद.०४-०२-२०१९ व िद.०६-०२-२०१९ रोजी ई-
मेल  दारे टडर सबिमशन तारीख २ आठवडे वाढिव  याची मागणी केली आह.े तसचे ReNew Solar Energy 
Private Limited, Delhi व BVG India Ltd., Pune यांनी दखेील ई-मेल  दारे टडर सबिमशन तारीख ही 
स  या  या ७ तारखपेासनू ३ आठवडे (िद.२८-०२-२०१९ पयत) वाढिव  याची मागणी केली होती. 

िव तु िवभागाच े िद.०७-०२-२०१९ रोजीच े मंजरु िटपणी अ  वय े ई-िनिवदा अपलोड करणसेाठी 
िद.१६-०२-२०१९ पयत ि दतीय मदुतवाढ दे  यात आली होती मा  या मुदतीत एकच (०१) िनिवदा ा  त 
झालेली असल्  याचे िद.१६-०२-२०१९ रोजी ई-टडर ग िवभागामाफत ई-मेल  दारे िव तु िवभागास कळिव  यात 
आलेले आह.े तसेच िनिवदा  पधा  मक हो  यासाठी कमीत कमी तीन िनिवदाकार असण ेआव  यक आह.े तसचे 
िनिवदाधारकांनी ई-मेल  दारे टडर सबिमशन तारीख िद.२८-०२-२०१९ पयत वाढिव  याची मागणी केली होती. 

िव तु िवभागाच े िद.१६-०२-२०१९ रोजीच े मंजरु िटपणी अ  वय े ई-िनिवदा अपलोड करणसेाठी 
िद.२५-०२-२०१९ पयत ितसरी मदुतवाढ दे  यात आली होती मा  या मदुतीत एकच (०१) िनिवदा ा  त झालेली 
अस  याचे िद.२५-०२-२०१९ रोजी ई-टडर ग िवभागामाफत ई-मले  दारे िव तु िवभागास कळिव  यात आललेे 
आह.े तसेच िनिवदा  पधा  मक हो  यासाठी कमीत कमी तीन िनिवदाकार असण ेआव  यक आह.े  

 यानसुार िव तु िवभागाचे िद.२६-०२-२०१९ रोजीचे मंजुर िटपणी अ  वये १० मेगावॅट सोलर 
पी.  ही.िस  टीम उभारणीकामी ई-िनिवदसे जा  तीत जा  त ितसाद िमळणकेामी टडर सबिमशनची तारीख ही 
अिंतम वेळेस िद.०५-०३-२०१९ पयत वाढिवणते आललेी होती.  मा  या मदुतीत एकच (०१) िनिवदा ा  त 
झालेली अस  याचे िद.०५-०३-२०१९ रोजी ई-टडर ग िवभागामाफत ई-मेल  दारे िव तु िवभागास कळिव  यात 
आलेले आह.े यापुव  तीन वेळेस मुदतवाढ देऊन सु ा  १० मेगावॅट सोलर पी.  ही.िस  टीम उभारणी करणकेामी 
ई-िनिवदाधारकांकडून यो  य ितसाद िमळत नस  यान े ई-िनिवदतेील अटी / शत मं  य े बदल कराव े लागतील 
अशा िद.२६-०२-२०१९ रोजी मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेत सचुना दे  यात आले  या हो  या. 

 यानसुार सं  थानचे अिधकृत स  लागार म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग स  ह सेस िल.,पणेु 
यांचेशी याबाबत चचा केली असता  यांनी सु ा ई-िनिवदेस ितसाद िमळत नस  यान े ई-िनिवदतेील अटी/ 
शत मं  य ेबदल करावा लागणार आह ेअसे सांिगतल.े तसचे म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग स  ह सेस 
िल.,पणु े यांनी टडरम  य े बदल करावया  या अटी / शत  सं  थानला ई-मेल  दारे िद.२७-०२-२०१९ रोजी 
कळिवले  या हो  या.  

१० मेगावॅट सोलर पी.  ही.िस  टीम उभारणी करणकेामी ई-िनिवदाधारकांकडून यो  य ितसाद िमळत 
नस  याने  ई-िनिवदा ि येला ितसाद िमळ  यासाठी टडरमधील अटी/ शत मं  य े काही बदल करणसेाठी 
िद.२४-०३-२०१९ रोजी मा.अ  य  साहबे यांनी सचुना िद  या असनू तसेच म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड 
इिंजिनअर ग स  ह सेस िल.,पणु ेयानंी िद.२७-०२-२०१९ रोजी कळिवले  या टडरम  य ेबदल करावया  या अटी / 
शत बंाबत मा.अ  य  साहबे यांचेशी चचा झाली असता  यांनी सदर अटी / शत बंाबत मा.उपिज  हािधकारी 

ी.मनोज घोडे पाटील साहबे यांचशेी दरु  वनी  दारे चचा क न तातडीने न  यान ेई-िनिवदा तयार करणसे तसेच ई-
िनिवदा बोलिवणचेी सव पवुवत कायवाही क न ठेवणबेाबत व आचारसिंहता संपलेनतंर लगेचच न  याने िवहीत 
प  दतीन ेई-िनिवदा बोलिवणते या  यात अशा सचुना हो  या.  

िद.२४-०३-२०१९ रोजी मा.अ  य साहबे यांचे सचुनेनुसार म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग 
स  ह सेस िल.,पणु ेयांच े ी.नदंकुमार धकाते यानंा दरु  वनीव न १० मगेावॅट क  प पणु कर  याचा कालावधी ०६ 
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मिहने ऐवजी १२ मिहन े करणबेाबत तसेच मीटरच े एकि करणाबाबतचा तपिशल टडरम  य े नमदु करणबेाबत 
कळिवले होते. 

१० मेगावॅट सोलर पी.  ही.िस  टीम उभारणी करणकेामी म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग 
स  ह सेस िल.,पणु ेयांना कळिव  यानसुार  यांनी अटी शत त खालील माण ेबदल क न तसे िद.२८-०३-२०१९ 
रोजी ई-मले  दारे कळिवलेले होते. 
०१). Section III – Bidders Eligibility Criteria,  Caluse No.३.४, Page No.४२ 
०२). Details of existing meter contract demand and proposed contract demand status 
कनेि  टि हटी ि या यश  वी र  या होणकेरीता  
अ). सं  थान  या परीसरातील मीटरच ेएकि करण तसेच  याकरीता लागणारी ि या याबाबत मु ा .६.९ वर 
नमदू केल ेआह े 
ब). १० मगेावॅट क  प पणु कर  याचा कालावधी ०६ मिहने ऐवजी १२ मिहन े इतका केलेला आह.े (मु ा 

.५.६५) 
  इ  यादी ई-िनिवदेतील अटी व शत म  य ेबदल क न मा.अ  य  साहबे यांनी िद.२४-०३-२०१९ रोजीचे 

िनदशानसुार आचारसंिहता संपलेनंतर न  याने िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा िव करीता वतमानप ात जािहरात 
दणेेसाठी व आय.टी.िवभागामाफत सं  थान  या वेबसाईटवर ई-िनिवदा िस  द क न न  याने ई-िनिवदा ि या 
राबवावी लागणार अस  याने िद.२९-०३-२०१९ रोजी िव तु िवभागामाफत मा  यतेसाठी िटपणी सादर करणते 
आली होती. 

  यानंतर सादर कर  यात आले  या िद.२९-०३-२०१९ चे िटपणीवर मु  य लेखािधकारी यांनी “Mitcon 
Consultancy and Engineering Services, Pune ह े या क  पासाठी स  लागार आहते.  यामळेु 
करावया  या सव बदलांसाठी  यांचे अिभ ाय  यावेत अस ेमत आह ेअसे िनदश िदले होते. 

तसेच याच िटपणीवर उपिज  हािघकारी ी.मनोज घोडेपाटील साहबे यांनी ०१) A माण े व ०२) 
यापुव  िनिवदतेील सव बदल मा.  यव  थापन सिमतीच े बैठक त घतेले आह.े  यामळेु मा.  यव  थापन सिमतीची 
उपरो  त बदलास मंजरूी  या असे मत आह ेअसे िनदश िदले होते. 

यानंतर िद.०५-०४-२०१९ रोजी पु  हा एकदा म.ेिमटकॉन यांना याबाबत दरु  वनीव न कळवनू  यांचा 
अिभ ाय मािगतला असता  यानसुार िद.०५-०४-२०१९ रोजी म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग 
स  ह सेस िल.,पणु ेयांनी खालील माण ेअिभ ाय ई-मेल  दारे कळिवलेले होते 

This has reference to Tender document for proposed 10 MWp Solar Power 
Project, One year duration for project execution is justified due to following activities. 
1. As per MSEDCL Open Access Regulation, “Consumer having Contract Demand 
of 1 MW and above with a Distribution Licensee shall be eligible for Open Access”. As 
SSSTS having 9 separate MSEDCL Meters (9 separate consumer numbers), the 
aggregation of the meters shall requires to become eligible under Open Access Regulation. 
This aggregation requires minimum 5 to 6 months duration which includes permissions 
and approvals from the MSEDCL and other local agencies. 
2. For Engineering, procurement, construction and commissioning of 10 MWp Solar 
Power Project requires approximately 5 to 6 months. Hence this duration is justified for 
proper curing of civil construction work and safe & smooth commissioning of the solar 
plant. 
 The merging of meter contract demand will be done by SSST Shirdi after award of LOA to successful bidder.  

              Details of existing meter contract demand and proposed contract demand status as follows. 

Existing Proposed 
Total 
Contract 
Demand 
(KVA) 

Status 

Meter Load 
for 
Application 
of Solar 
PVSystem 

Sr. 
No. 

Place of H.T.Substation 
Consumer 
No. 

Contrac
t 
Deman
d (KVA) 

  
Contract 
Demand 
(KVA) 

1 Mandir Complex 164819004130 697 + 2303 3000 Sanctioned 3000 KVA 
2 Saibaba Bhaktiniwas 165189004370 200 + 350 550 

To be merged 
Bidder scope. 

2000 KVA 3 Sai Asharam Bhaktiniwas 164559009510 375 + 275 650 
4 Sai Asharam Bhaktiniwas - A.C 165189010110 576 + 224 800 
5 Hospital + Sainagar 165189004426 585 + 315 900 To be merged 

Bidder scope. 
1500 KVA 

6 New Dharmashala 165189005440 242 + 358 600 
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7 Shri Sai Prasadalaya 165189006540 550 + 700 1250   1250 KVA 
8 New Staff Quarter 165189006530 75 + 75 150 To be merged 

Bidder scope. 
1250 KVA 

9 Sai Dharmashala 164559009520 300 + 800 1100 
Proposed 
1 Educational Complex       500     

1000 KVA 
2 Knowledge Park       500     

 
उपरो  त Meter aggregation करीता महारा   रा  य वीज िवतरण कंपनीकडे अज के  यानतंर  यानंी 

कळिवलेले  यके मीटरवाईज अित र  त (जादा) िडपॉिझट महारा   रा  य वीज िवतरण कंपनीला सं  थानमाफत 
अदा करावे लागणार आह.े तसचे Meter aggregation करीता सं  थानचे उपकरणातं काही बदल कराव े
लागणार आहते. (जस े ाय  हे  टर मीटर, सी.टी.पी.टी., एच.टी.केब  स, एल.टी.केब  स) याकरीता महारा   रा  य 
वीज िवतरण कंपनीने सदर बदलाबाबत लेखी कळिव  या नतंर उपकरणात बदल, एच.टी.केबल, एल.टी.केबल, 
सीटीपीटी बदलण ेही कामे करावी लागणार आहते.  

ही काम ेया १० मेगावॅट सोलर टडरम  यचे समािव  ट के  यास संबंधीत कॉ  टरला दोनही काम ेवेळेत 
पणु करण ेव १० मगेावटॅ बरोबरच या Meter aggregation च ेमहारा   रा  य वीज िवतरण कंपनी  या परवान  या 
घेण ेसोप ेजाईल तसेच क  प राबिवतांना  या  या ट  याने (सं  थानच े  यके मीटर मतेनसुार) क  पाचे सब 
मीटर ग करण े सोप े जाईल.  यामळेु या कामाचाही १० मेगावॅटचे टडरम  य े समावेश करण े यो  य राहील, अस े
वाटते.  

िशवाय क  पाकरीता जर ई-िनिवदा ४० कोटी खचापे ा जा  त खचाची आ  यास व ती L-1 
अस  यास होणा-या ४० कोटी खचापे ा जा  त रकमेकरीता पु  हा महारा   शासनाची मा  यता  यावी लागणार 
आह.े  यामळेु Meter Aggregation करीता जर वेगळे टडर काढाव ेलागल ेतर  याचीही वगेळी मजंरुी महारा   
शासनाकडून  यावी लागणार आह.े  हणजेच महारा   शासनाकडे मजंरुीसाठी दोन वेगवगेळे  ताव सादर कराव े
लागतील. परंतू जर Meter Aggregation चे काम याच सोलर िस  टीमचे टडरम  य ेसमािव  ट केल ेतर महारा   
शासनाकडे वाढीव खचासाठी एकच  ताव पाठिवण ेसोईचे होईल. 
 िशवाय संपणू काम एकाच कॉ  ॅ  टरला िद  यामळेु या कामासाठी तसेच Meter Aggregation साठी 
लागणा-या सव परवान  या िमळिवण ेकॉ  ॅ  टरला सोपे राहील व  याचे कामाची गतीही  यामळेु चांगली राहील. 
िशवाय  या  या ट   या वाईज वीज जोडणीची कामे करण ेकॉ  ॅ  टरला करण ेसोयी  कर होईल. 

तसेच मा.उपिज  हािधकारी यांनी िद.२९-०३-२०१९ चे िटपणीवर िदले  या िनदशानसुार १० मेगावॅट 
सोलर पी.  ही.िस  टीम उभारणी करण ेकामाचे ई-िनिवदा बोलिवणपेुव  टडरमधील अटी / शत मं  य ेउपरो  त माण े
बदल करणकेामी तसचे न  याने ई-िनिवदा बोलिवणकेामी ई-िनिवदा जािहरात ही रा  य  तरावरील व रा  ीय 
 तरावरील वतमानप ात व सं  थानचे संकेत  थळावर िस  द करणसे मा  यता िमळणसेाठी मा.  यव  थापन 

सिमतीच े सभेपुढे  ताव सादर क न मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घणेेसाठी [िद.०८-०५-२०१९ रोजीच े
िटपणी अ  वये िव तु िवभागामाफत  ताव सादर कर  यात आलेला होता. िद.३०-०५-२०१९ रोजी म.ेिमटकॉन 
क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग स  ह सेस िल.,पणु ेयांचे ी.रोिहत खोत, ि ि सपल क  स  टंट (इ  ा क  सलट ग 

पु) यांनी िशड  येथे येऊन याबाबत मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय याचंेशी सिव  तर चचा केलेली आह.े 
या चचम  य ेटडर ितसाद कमी िमळा  याब ल चचा होऊन जा  तीत जा  त टडर यणेकेामी टडरम  य ेकरा  या 
लागणा-या बदलाबाबत सिव  तर चचा झाली.  या माण े िनिवदसे जा  तीत जा  त ितसाद िमळणेकामी 
म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग स  ह सेस िल.,पणु े यांनी  यांचे िद.३१-०५-२०१९ अ  वये 
पढुील माण ेई-मेल कळिवललेा आह.े]  
Dear Sir, 

In presence of Hon. D. M. Muglikar Chief Executive Officer, Shri Saibaba 
Sansthan Trust, Shirdi following points are discussed about the tender clauses of 10 MWp 
Solar power project:-  
1.       Remove of clause Under section 2.2 Advance payment  1.1 “Initial Security 
Deposit 2.5 % of Total Contract Value against Contract Performance Guarantee to be 
deposited by Bidder through RTGS within 15 days on issuing LOA, in which the EMD 
submitted by the successful bidder at the time of submission of bid will be converted into 
Security Deposit and remaining balance amount to be deposited by Bidder through RTGS 
within 15 days on issuing LOA.”  
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2.       Change of clause Under section 2.2 Advance payment 1.2  “The contractor shall 
also furnish within 15 days from the date of issue of Letter of Award (LOA), an 
unconditional and irrevocable bank guarantee for due Performance as per Format attached 
and which shall be for 7.5 % of the total Contract Value (i.e. total sum of all the supply 
contract, land & civil works contract, erection contract and O & M Contract) and shall be 
valid up to 90 days beyond defect liability period as mentioned in SCC Clause 5.20.”     
                                         with 
“The contractor shall also furnish within 15 days from the date of issue of Letter of Award 
(LOA), an unconditional and irrevocable bank guarantee for due Performance as per 
Format attached and which shall be for 10 % of the total Contract Value (i.e. total sum of 
all the supply contract, land & civil works contract, erection contract and O & M Contract) 
and shall  be valid up to 90 days beyond defect liability period as mentioned in SCC 
Clause 5.20.”  

3.       Remove of clause Under section 2.2 Advance payment  1.2.A.I “O & M 
Security Deposit 2.5 % of total AMC Amount against O&M Performance Guarantee to be 
deposited by successful bidder through RTGS within 15 days from the date of completion 
of first year of free O & M, valid for next 10 years plus 3 months of claim period.”  

4.       Change of clause Under section 2.2 Advance payment 1.2.A.II “The 
Contractor shall also furnish within 15 days from the date of completion of first year of 
free O&M, an unconditional and irrevocable bank guarantee for O & M for due 
Performance of contract as per Format attached and which shall be for 7.5% of the total 
AMC Amount and valid for next 10 years plus 3 months of claim period.  

With 
“The Contractor shall also furnish within 15 days from the date of completion of 

first year of free O&M, an unconditional and irrevocable bank guarantee for O & M for 
due Performance of contract as per Format attached and which shall be for 10% of the total 
AMC Amount and valid for next 10 years plus 3 months of claim period.  

Let us know, if you have any suggestions. We look forward to receive valuable 
comments from you.  

 यानसुार सं  थानचे अिधकृत स  लागार म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग स  ह सेस िल.,पणेु 
यांचे ी.रोिहत खोत यांनी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांचेशी िद.३०-०५-२०१९ रोजी झाले  या 
चचनसुार ई-िनिवदेस ितसाद िमळत नस  यान ेई-िनिवदेतील अटी/ शत मं  य ेबदल करावा लागणार आह ेअसे 
सांिगतल.े तसचे म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग स  ह ससे िल.,पणु ेयांनी टडरम  य ेबदल करावया  या 
अटी / शत  सं  थानला ई-मेल  दारे िद.३१-०५-२०१९ रोजी खालील माण ेकळिवलेले आह.े  

बदल करावया  या ई-िनिवदतेील अटी शत बंाबत खालील त   यात दशिव  या माण ेबदल सचुिवले 
आहते. 

Amendment in Clauses of 10 MW Tender 
10 MW Grid Connected Photo Voltaic Solar Power Plant for Captive use of 

Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 
Sr. 
No. 

Present Tender Clause 
Clause No. & Page 
No. 

Revised Tender Clause 
( to be mentioned in Technical Bid ) 
(i.e. Documents to be furnished  by bidder) 

1 Contract Performance Bank Guarantee (CPBG) & 
Performance Guarantte Deposit (PGD) for  
1. EPC Contract  
2. Operation & Maintenance Contract 
1). EPC Contract 
I).Initial Security Deposit 2.5 % of Total Contract Value 
against Contract Performance Guarantee to be 
deposited by Bidder through RTGS within 15 days on 
issuing LOA, in which the EMD submitted by the 
successful bidder at the time of submission of bid will 

Section II – 
Instructions to 
Bidder - Clause 

No. 2.2, Page No. 
14, 15 

Contract Performance Bank Guarantee 
(CPBG) for 

1. EPC Contract 
2. Operation & Maintenance Contract 

 
1). EPC Contract 

 
1. The contractor shall furnish  

within 15 days from the date of issue of 
Letter of Award (LOA), an unconditional and 
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be converted into Security Deposit and remaining 
balance amount to be deposited by Bidder through 
RTGS within 15 days on issuing LOA. 
II). The contractor shall also furnish within 15 days 
from the date of issue of Letter of Award (LOA), an 
unconditional and irrevocable bank guarantee for due 
Performance as per Format attached and which shall 
be for 7.5 % of the total Contract Value (i.e. total sum 
of all the supply contract, land & civil works contract, 
erection contract and O & M Contract) and shall be 
valid up to 90 days beyond defect liability period as 
mentioned in SCC Clause 5.20. 
2). Operation & Maintenance Contract  
The AMC Amount is 10 % of the total Contract 
Value(i.e., Total sum of all supply contract, erection 
contract, civil works contract and O & M Contract). 
 
I). O & M Security Deposit 2.5 % of total AMC Amount 
against O&M Performance Guarantee to be deposited 
by successful bidder through RTGS within 15 days 
from the date of completion of first year of free O & M, 
valid for next 10 years plus 3 months of claim period. 
II). The Contractor shall also furnish within 15 days 
from the date of completion of first year of free O&M, 
an unconditional and irrevocable bank guarantee for O 
& M for due Performance of contract as per Format 
attached and which shall be for 7.5% of the total AMC 
Amount and valid for next 10 years plus 3 months of 
claim period. 
 
The Security Deposit & CPBG submitted at the time of 
LOA for EPC contract shall be returned once the O & 
M BG and O&M security deposit through RTGS is 
submitted. 

irrevocable bank guarantee for due 
Performance as per Format attached and 

which shall be for 10% of the total Contract 
Value (i.e. total sum of all the supply 
contract, land & civil works contract, 

erection contract and O & M Contract) and 
shall be valid up to 90 days beyond defect 

liability period as mentioned in SCC Clause 
5.20. 

 
 
 

2).  Operation & Maintenance 
Contract 

 
The AMC Amount is 10 % of the total 

Contract Value (i.e., Total sum of all supply 
contract, land & civil works contract, 

erection contract and O & M Contract). 
 

1. The Contractor shall furnish 
within 15 days from the date of completion 
of first year of free O&M, an unconditional 
and irrevocable bank guarantee for O & M 
for due Performance of contract as per 
Format attached and which shall be for 10 
% of the total AMC Amount and valid for 
next 10 years plus 3 months of claim 
period. 
 
The CPBG submitted at the time of LOA for 

EPC contract shall be returned once the 
O&M BG is submitted. 

2 The bidder should identify suitable Class I private land 
of minimum 50 Acres flat land having high solar 
radiation (5 - 6 kWh / m2 / day ) required for 
installation of the solar power project in any solar 
potential region in Maharashtra State in India. 
 
The offered land should have clear title and free from 
any encumbrances, encrochments or litigation. 
 
The bidder should have any of the following 
arrangements for having the land: 
 
1. Bidder already having possession of suitable 

private land in his own name. Also furnish the 
location of land with the bid. 

2. Bidder should identify suitable and adequate flat 
land in Maharashtra. Also furnish the location of 
land with the bid. 

The bidder should have an Agreement with a third 
party (an individual or company) or successful Bidder’s 
subsidiary or successful Bidder’s group company who 
is/are either in possession / having registered 
Agreement to Sell (ATS) with owner of private land 
along with commitment to transfer such land to SSSTS 
without any consideration from SSSTS and should 
submit the requisite documents along with bid. 
3.  
4. It is mandatory to submit the self-certified 

Certificate of bidder with Technical Bid about 
concerned land having solar radiation norms are (5 
- 6 kWh/m2/day) suitable for installation of the 
solar power project. Solar radiation analysis file 
should be carried out by METEONORM software 
and compulsorily submit along with this 
certificate.   

(The format of the Certificate is provided in Tender 
Document). 

Section III- 
Bidders Eligibility 
Criteria, Clause 
No. 3.4, Page No. 
42 

The bidder should identify suitable Class I 
private land of minimum 50 Acres flat land 
having high solar radiation (5 - 6 kWh / m2 
/ day ) required for installation of the solar 
power project in any solar potential region 
in Maharashtra State in India. 
 
The offered land should have clear title and 
free from any encumbrances, encrochments 
or litigation. 
 
The bidder should have any of the following 
arrangements for having the land: 
 
1. Bidder already having possession of 

suitable private land in his own name. 
Also furnish the location of land with 
the bid. 

2. Bidder should identify suitable and 
adequate flat land in Maharashtra. 
Also furnish the location of land with 
the bid. 

3. The successful bidder should have an 
Agreement with a third party (an 
individual or company) or successful 
Bidder’s subsidiary or successful 
Bidder’s group company who is/are 
either in possession / having registered 
Agreement to Sell (ATS) with owner of 
private land along with commitment to 
transfer such land to SSSTS without 
any consideration from SSSTS. The 
successful bidder should transfer the 
selected land in the name of SSST 
Shirdi within one month from the date 
of issue of LOA and submit all land 
documents to SSST Shirdi. Failure of 
transfer of land by successful bidder in 
the name of SSST Shirdi within one 
month from date of issue of LOA the 
entire EMD amount will be forfeited and 
LOA stands cancelled. 

4. It is mandatory to submit the self-
certified Certificate of bidder with 
Technical Bid about concerned land 
having solar radiation norms are (5 - 6 
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kWh/m2/day) suitable for installation 
of the solar power project. Solar 
radiation analysis file should be carried 
out by METEONORM software and 
compulsorily submit along with this 
certificate.   

(The format of the Certificate is provided in 
Tender Document). 

 
मागणी:- १० मेगावॅट सोलर पी.  ही.िस  टीम उभारणीकामी ई-िनिवदेस जा  तीत जा  त ितसाद 

िमळणकेामी म.ेिमटकॉन क  स  ट  सी अॅ  ड इिंजिनअर ग स  ह सेस िल.,पणु े यांनी सचुिव  या माण े टडरमधील 
अटी व शत म  य े दु  ती क न / समावेश क न निवन टडर मागवावे लागणार आह.े ई-िनिवदतेील अटी व 
शत बंाबत मा.  यव  थापन सिमतीम  य ेसाधक बाधक चचा होऊन  यास मा  यता िमळणसे तसेच ई-िनिवदतेील 
अटी व शत  बदल क न न  यान े ता  काळ ई-िनिवदा ि या राबिवणसे तसेच ई-िनिवदा जािहरात  जनसंपक 
िवभागाचे िस  दी िवभागामाफत रा  य  तरावरील मुंबई, पणु ेयेथील मराठीतील ०२ वृ  तप  ेव इं जीतील ०२ 
वृ  तप े तसेच रा  ीय  तरावरील िद  ली, चे  नई येथील इं जीतील ०२ वृ  तप े जा  त खपा  या वतमानप ातून 

िस  द करणसे व आय.टी.िवभागामाफत सं  थानचे वेबसाईटवर िस  द करणसे मा  यता िमळावी, ही िवनंती. 
िनणय .३०३ म.ेिमटकॉन क सं ट सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िल. पणु े यांच े ि ि सपल क स टटं ी.रोिहत खोत व  

ी.अिभजीत जोग हे आजच े यव थापन सिमतीसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी टडरमधील 
अटी व शत बाबत सिव तर चचा केली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, १० मेगावॅट सोलर पी. ही.िस टीम उभारणी करणकेामी                       
ई-िनिवदाधारकांकडून यो य ितसाद िमळत नस यान ेटडर म य ेखालील माण ेबदल कर यास, तसेच Meter 
aggregation च े काम े १० मेगावॅट या टडरम य े समािव  क न िवहीत प दतीन े न यान े ता काळ ई-िनिवदा 

ि या राबिवणसे मा यता दे यात आली.  
Amendment in Clauses of 10 MWp Tender 

10 MWp Grid Connected Photo Voltaic Solar Power Plant for Captive use of 
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 

Sr. 
No. 

Present Tender Clause 
Clause No. 
& Page No. 

Corrected as per discussion in Meeting of Board 
of Management 
( to be mentioned in Technical Bid ) 
(i.e. Documents to be furnished  by bidder) 

1 Contract Performance Bank Guarantee (CPBG) & 
Performance Guarantte Deposit (PGD) for  
1. EPC Contract  
2. Operation & Maintenance Contract 
1.EPC Contract 
I) Initial Security Deposit 2.5 % of Total 
Contract Value against Contract Performance 
Guarantee to be deposited by Bidder through RTGS 
within 15 days on issuing LOA, in which the EMD 
submitted by the successful bidder at the time of 
submission of bid will be converted into Security 
Deposit and remaining balance amount to be 
deposited by Bidder through RTGS within 15 days on 
issuing LOA. 
II) The contractor shall also furnish within 15 
days from the date of issue of Letter of Award (LOA), 
an unconditional and irrevocable bank guarantee for 
due Performance as per Format attached and which 
shall be for 7.5 % of the total Contract Value (i.e. total 
sum of all the supply contract, land & civil works 
contract, erection contract and O & M Contract) and 
shall be valid up to 90 days beyond defect liability 
period as mentioned in SCC Clause 5.20. 
2.Operation & Maintenance Contract  
The AMC Amount is 10 % of the total Contract 
Value(i.e., Total sum of all supply contract, erection 
contract, civil works contract and O & M Contract). 
I) O & M Security Deposit 2.5 % of total AMC 
Amount against O&M Performance Guarantee to be 
deposited by successful bidder through RTGS within 
15 days from the date of completion of first year of free 
O & M, valid for next 10 years plus 3 months of claim 
period. 
II) The Contractor shall also furnish within 15 
days from the date of completion of first year of free 

 
Section II – 
Instructions 
to Bidder - 
Clause No. 
2.2, Page 
No. 14, 15 

Contract Performance Bank Guarantee (CPBG) 
for  
1. EPC Contract  
2. Operation & Maintenance Contract 
1. EPC Contract 
1.The EMD submitted by the successful bidder at 
the time of submission of bid will be converted 
into Initial Security Deposit. 
2. The contractor shall furnish  within 15 
days from the date of issue of Letter of Award 
(LOA), an unconditional and irrevocable bank 
guarantee for due Performance as per Format 
attached and which shall be for 7.5% of the total 
Contract Value (i.e. total sum of all the supply 
contract, land & civil works contract, erection 
contract and O & M Contract) and shall be valid 
up to 90 days beyond defect liability period as 
mentioned in SCC Clause 5.20. 
2.   Operation & Maintenance  
      Contract  
The AMC Amount is 10 % of the total 
Contract Value (i.e., Total sum of all supply 
contract, land & civil works contract, erection 
contract and O & M Contract). 
1.The Contractor shall furnish within 15 days 
from the date of completion of first year of free 
O&M, an unconditional and irrevocable bank 
guarantee for O & M for due Performance of 
contract as per Format attached and which shall 
be for 7.5% of the total AMC Amount and valid 
for next 10 years plus 3 months of claim period. 
The Initial Security deposit & CPBG submitted at 
the time of LOA for EPC contract shall be 
returned once the O&M BG is submitted. 
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O&M, an unconditional and irrevocable bank 
guarantee for O & M for due Performance of contract 
as per Format attached and which shall be for 7.5% of 
the total AMC Amount and valid for next 10 years 
plus 3 months of claim period. 
The Security Deposit & CPBG submitted at the time of 
LOA for EPC contract shall be returned once the O & 
M BG and O&M security deposit through RTGS is 
submitted.  

2 The bidder should identify suitable Class I private 
land of minimum 50 Acres flat land having high 
solar radiation (5 - 6 kWh / m2 / day ) required for 
installation of the solar power project in any solar 
potential region in Maharashtra State in India. 
The offered land should have clear title and free from 
any encumbrances, encrochments or litigation. 
The bidder should have any of the following 
arrangements for having the land: 
1. Bidder already having possession of suitable 
private land in his own name. Also furnish the location 
of land with the bid. 
2. Bidder should identify suitable and adequate 
flat land in Maharashtra. Also furnish the location of 
land with the bid. 
3. The bidder should have an Agreement with a 
third party (an individual or company) or successful 
Bidder’s subsidiary or successful Bidder’s group 
company who is/are either in possession / having 
registered Agreement to Sell (ATS) with owner of 
private land along with commitment to transfer such 
land to SSSTS without any consideration from SSSTS 
and should submit the requisite documents along with 
bid.  
4. It is mandatory to submit the self-certified 
Certificate of bidder with Technical Bid about 
concerned land having solar radiation norms are (5 - 6 
kWh/m2/day) suitable for installation of the solar 
power project. Solar radiation analysis file should be 
carried out by METEONORM software and 
compulsorily submit along with this certificate.   
(The format of the Certificate is provided in Tender 
Document). 

Section III- 
Bidders 
Eligibility 
Criteria, 
Clause No. 
3.4, Page 
No. 42 

The bidder should identify suitable Class I 
private land of minimum 50 Acres flat land 
having high solar radiation (5 - 6 kWh / m2 / 
day ) required for installation of the solar power 
project in any solar potential region in 
Maharashtra State in India. 
The offered land should have clear title and free 
from any encumbrances, encrochments or 
litigation. 
The bidder should have following arrangements 
for having the land: 
 
1. Bidder already having possession of 
suitable private land in his own name. Also 
furnish the location of land with the bid.  
    OR  
The bidder should have Registered Agreement/ 
Registered MOU with landowner and submit the 
relevant document with the bid or The bidder 
should have an Agreement with a third party (an 
individual or company)     
OR 
Bidder’s subsidiary or Bidder’s group company 
who is/are either in possession / having 
registered Agreement to Sell (ATS) with owner of 
private land along with commitment to transfer 
such land to SSSTS without any consideration 
from SSSTS.  
2. The successful bidder should transfer 
the selected land in the name of SSST Shirdi 
within one month from the date of issue of LOA 
and submit all land documents to SSST Shirdi. 
Failure of transfer of land by successful bidder in 
the name of SSST Shirdi within one month from 
date of issue of LOA the entire EMD amount 
(Initial Security Deposit) will be forfeited and LOA 
stands cancelled. 
3. It is mandatory to submit the self-
certified Certificate of bidder with Technical Bid 
about concerned land having solar radiation 
norms are (5 - 6 kWh/m2/day) suitable for 
installation of the solar power project. Solar 
radiation analysis file should be carried out by 
METEONORM software and compulsorily submit 
along with this certificate.   
(The format of the Certificate is provided in 
Tender Document). 

  Section VI, 
Clause No. 
6.9, Page 
No.138 

1. As per SSST letter to MSEDCL with Ja. 
no. SSST/Vidyut/468 /2019 dated May 11, 2019 
for SSST Shirdi meter aggregation, EPC 
contractor shall design the solar plant 
accordingly. 

 (कायवाही- िव तु ि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.४७, िनणय .३०४  ी साईनाथ णालयात होणा या आथ पेिडक श ि येसाठी णांना लागणारे सव कारच े

Implant सं थानमाफत मोफत परुिव यात याव,े असे ठरले. 
(कायवाही- ी साईनाथ णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय नं.४८, िनणय .३०५   ी साईबाबा हॉि पटलम ये ठेकेदारामाफत कायरत असलेले BAMS डॉ टरांना स या 

दे यात येत असलेलया वेतनाम य े ४०% वेतनवाढ शासन मा यते या आिधन राहन दे यात यावी, व सदरचा 
ताव मा यतेसाठी शासनाकडे पाठिव यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.४९, िनणय .३०६   सं थानच ेफायर ॲ ड से टी िवभागाच ेकायालय म यवत  िठकाणी उभारणेऐवजी सं थान 

मालक च े इतर  उपल ध असले या २ एकर जागेत उभारणेत यावे,असे ठरले. तसेच  सं थानच े फायर ॲ ड 
से टी िवभागाकडील अि नशमन वाहनासोबत नेट ठेवणेबाबत सचुीत कर यात आले, व यासाठी येणा या 
अनषुंगीक खचास मा यता दे यात आली.                                         

 (कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.५०, िनणय .३०७  सं थान कमचा यांचा सधुारीत आकृतीबंध, सेवा वेश िनयम व िबंदनुामावली तयार 

करणसेाठी या े ातील त  य ची नेमणकू करणकेामी वतमान प ात जािहरात देऊन कमचा यांचा 
आकृतीबंध, सेवा वेश िनयम व िबंदनुामावली तयार कर याचा अनभुव असणा या सेवािनवृ  शासक य 
अिधकारी/कमचारी यांचेकडून अज मागिव यात याव,ेअसे ठरले. तसेच मु य कायकारी अिधकारी यांच ेमा यतेने 
पा  य ची िनयु  कर यास व यासाठी येणा या अनषुंगीक खचास मा यता दे यात आली.                                                        

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.५१, िनणय .३०८  मा. यव थापन सिमतीच ेिद.२८.०४.२०१७ रोजीच ेसभेत मागील िद.२७.०३.२०१७ रोजीच े

सभेच ेइितवृ  वाचून कायम करतांना िनणय .२५३ म य ेदु ती होऊन याम य ेअित र  तांदळु खरेदी केला 
िकंवा कसे? याबाबत चौकशी क न अहवाल सादर करणेकामी मा. यव थापन सिमतीच े सद य ॲङ मोहन 
जयकर यांची सिमती नेम यात आली होती. यानसुार सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी याकामी 
आज या यव थापन सिमतीच े सभेत बंद पाक टात अहवाल सादर केला, सदर अहवाल मा. यव थापन 
सिमतीच ेपढुील बैठक त ठेव यात यावा, असे ठरले.                                          (कायवाही- खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.५२, िनणय .३०९  सं थानच े हैदराबाद, बंगलोर व चे नई येथील मािहती क ाच े लेखाप र ण करणकेामी  

सं थान िनयु  अतंगत लेखाप र क म.ेसिुनल अ यंकर ॲ ड असो.सीए, पणु ेयांना हदैराबाद, बंगलोर व चे नई 
येथे जाणे-येणेसाठीच ेिवमान वास तसेच िनवास व भोजन यासाठी येणा या अपे ीत खचास  मा यता दे यात 
आली.                                                                                                       (कायवाही- लेखाशाखा) 

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.५३, िनणय .३१०  सन २०१९-२० िकराणामाल व अनषुंगीक सािह य खरेदीसाठी लोकसभा िनवडणकू 

आचारसंिहता कालावधीमळेु बराच उशीर झालेला आह.े यामळेु सदर िनणय कायम हो याची वाट न पाहता 
यासंबधीच ेपरुवठा आदेश संबधीतांना वरीत दे यात याव,े असे ठरले.                     (कायवाही- खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.५४, िनणय .३११  साईभ ांच ेदशनासाठी दशन रांगचे ेकाम भान ुक शन,मुंबई यांच ेमाफत सु  आह.े सदरह 

बांधकामात भिव यात एक मज याच े बांधकाम तावीत आह.े दशनरांग भ ांच े वापरासाठी खलुी झालेनंतर 
भिव यात वर या मज याच ेबांधकाम करणे अडचणीच ेहोईल. भ ां या गद चा िवचार करता ितस या मज याच े
बांधकाम भान ुक शन यांचेकडून करणसे िकती खच अपे ीत आह.े याकरीता आिकटे ट माथरु ॲ ड कापरे 
यांचेकडून खचाचा तपिशल मागवनु पढुील बैठक त सादर करावे, असे ठरले. 
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(कायवाही- बांधकाम िवभाग िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.५५, िनणय .३१२  साईभ  बी.िवजयकुमार,हदैराबाद यांनी दणेगी व पात च ेसमाधी चौथ यास सो याचा 

मलुामा दे याची इ छा अस याच े ई-मेल दारे कळिवले आह.े यांचेकडून च े समाधी चौथ यास सो याचा 
मलुामा देणगी व पात क न घे यास मा यता दे यात आली.                               (कायवाही- मंिदर िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय .१७३ ते  ३१२ सवानमुते घे  यात आल.े 

यानंतर साय.ं०६.३०वाजता 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 . 


