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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

 
सभा .११/२०२०                                                                                          िदनांक ११.१२.२०२०  
थळ-    web based Microsoft team या अॅप  दारे                                                     वेळ- दु. १२.०० वाजता 

मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील जनिहत यािचका नं.१२०/२०१९ यावर  िदनांक 
०९/१०/२०१९ रोजी मा. यायालयाने िदले या आदेशा वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  करीता िनयु  
केले या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा शिनवार िद.५.१२.२०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजता साईिनवास 
अितथीगृह, िशड  येथे आयोिजत करणेत आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/२३६१/२०२०, िद.२७.११.२०२० 
अ वये सव मा.सद यांना कळिवणेत आलेले होते. तथापी सदरची सभा मा.अ  य  महोदय यांचे सुचनेनुसार 
िद.११.१२.२०२० रोजी web based Microsoft team या अॅप  दारे दुपारी १२ ते ४ यावेळेत आयोिजत कर  यात आली 
होती.  

या सभेस web based Microsoft team या अॅप  दारे खालील मा. सद य उपि थत होते.  
१.  मा. या. ीकांत आणेकर, मुख िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर.तथा 
     अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती.    
१. मा. ी. का  हराज बगाटे, मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड . तथा 

सद  य सिचव, तदथ (Ad-hoc) सिमती.  
२. मा. ीमती िगतांजली बािव  कर, अपर आयु , नािशक िवभाग, नािशक. तथा 

सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती.  
३. मा. ीमती गीता .बनकर, सहा यक धमादाय आयु  त, अहमदनगर, तथा 
       सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती. 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणेत आली.   
यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िद.२८.०८.२०२० रोजी िशड  येथे झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे इितवृ  वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .४५४ िदनांक २८.०८.२०२० रोजी िशड  येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती 

सव मा.सद  यांना सभेत पुरिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचून 
कायम करतांना खालील माणे दु या कर यात आ या व यास मा यता दे यात आली. 

१. िदनांक २८.०८.२०२० रोजी िशड  येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे इितवृ  ताम  ये 
सद  य सिचव /मु  य कायकारी अिधकारी यांची मते अंतभतू करणेबाबत मा.उ  च  यायालय, खंडपीठ 
औरंगाबाद यांनी जनिहत यािचका न.ं१२०/२०१९ म  ये िदनांक ०४/११/२०२० रोजी आदेश पा रत 
केलेले आहेत.  यानुसार सदर इितवृ  ताम  ये सद  य सिचव/मु  य कायकारी अिधकारी यांची मते 
अंतभूत कर  यात आली. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
२. िनणय .४२४- महारा   शासनाने प  .माआअ-1019/ . .13/का-16, िद.09 जुलै 2020 चे प ा वय े

उपदानाची र कम 20 ल  पयत वाढिव याचा सं थानने महारा   शासनाला पाठिवललेा ताव अमा य केलेला 
अस याने सदरह शासन िनणयाच ेिवरोधात जावनू उपदाना या रकमेत अशी वाढ करता येणार नाही असे सिमतीन े
एकमताने ठरवले सबब, सदरचा ताव सवानमुते मा य कर यात आला. सदरचा िनणय हा धोरणा मक अस याने 
मा.उ च यायालयात िस हील अॅ  लीकेशन  क न मा यता घे यात यावी. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग /िवधी िवभाग) 
    याऐवजी खालील माणे वाच  यात यावे. 
 या िवषयावर सिव  तर चचा कर  यात आली, सिमतीचे असे िनदशनास आणून दे  यात आले क , 

सं  थानमधील कायम कमचा-यांना कोट रिस  हर  या काळापासनू  हणजे िद.१६.०४.१९६६ पासनू 
पेमट ऑफ ॅ  युईटी अॅ  ट मधील तरतुदीनसुार उपदान अदा कर  यात येते. सं  थानने  यासाठी 
एल.आय.सी.सोबत एक योजना तयार क न  याम  ये दरवष  अंशदान जमा कर  यात येते. जमा रकमेवर  
एल.आय.सी.  याजही देते. मयत कमचा-यांचे वारसांना कमचा-यांची उवरीत सेवा गृहीत ध न उपदान 
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अदा कर  यात येते. सं  थान कमचारी हे रा  य शासक य कमचारी नाहीत.  यामुळे  यांना रा  य शासनाने 
कळिव  यानुसार शासन िनणय .सेिनवे-२०१९ . .५८/सेवा-४, िद.१.३.२०१९ मधील प र  छेद ६ 

माणे .१४.०० ल  पयत उपदान लागु करणे ही बाब शासना  या व मा.उ  च  यायालया  या 
िनदशनास आणणे गरजेचे वाटते.  यामुळे सं  थान कमचा-यांना फायदेशीर अस  याने पेमट ऑफ 

ॅ  युईटी अॅ  ट, १९७२ नुसार .२०.०० ल  पयत उपदान अदा कर  याची िशफारस कर  यात येत आहे. 
मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल करावे व िवधी व 
 याय िवभागाकडे सिमतीचे िनणयानुसार सधुारीत  ताव सादर कर  यात यावा, असे ठरले.  

तसेच या ि येस कालावधी लागणार अस  याने दर  यानचे काळात सेवािनवृ  त होणा-या 
कमचा-यांना रा  य शासनाने कळिव  यानुसार शासन िनणय .सेिनवे-२०१९ . .५८/सेवा-४, 
िद.१.३.२०१९ मधील प र  छेद ६ माणे .१४.०० ल  पयत उपदान अदा करणेत यावे, असे ठरले. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग /िवधी िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०२ चि य प  दतीने मा  यता िदलेले िवषय वाचून कायम करणे. 

१. ी साईबाबा महािव ालयाकरीता शै िणक वष २०२०-२१ मधील (Ad-hoc) ा  यापक भरतीबाबत        
अहवाल.    

 ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या यव थापनास मा. उ  च व तं  िश ण िवभाग, महारा    शासन 
यांच े कडील आदशे मांकमा  यता-२०१८ /(३०/१८)/ मिश -४, िद. २८ फे वुारी २०१८ चे आदेशा  वय े
शै िणक वष २०१८-१९ पासनु नवीन महािव ालय सु  कर  यासाठी इरादाप  दणेेबाबत मा  यता िदलेली आह.े 
तसेच शासन आदेश मांक एनजीसी-२०१८(१००/१८) मिश-४, िद.१५ जुन, २०१८ अ  वये शै िणक वष 
२०१८-१९ म  य े  ी साईबाबा महािव ालय या नामािभधानान े नवीन महािव ालय सु  कर  यास मा यता 
िदलेली आह.े  यानुसार सन २०१८-१९ म य े ी साईबाबा महािव ालयाचे कामकाज सु  करणते आलेले 
असनू, नैसिगक वाढीनसुार सन २०१९-२० या शै िणक वषाम  य े ि तीय वषाच ेवग व सन २०२०-२१ म  य े
ततृीय वषाचे वगाकरीता मा यता ा  झालेली आह.े  

मा. िश ण सहसचंालक, उ  च िश ण, पणु े िवभाग यांचेकडील जा. .ससं/उिश/पिुव/कायम िवना 
अन.ु कायभार/महािव/२०२०/१४२८ िद.३०.०७.२०२० अ  वय े सन २०१९-२० मधील िव ाथ  सं  या 
िवचारात घतेा, थम व ि तीय वषाक रता अनु ेय िश क व िश केतर पदांना मा  यता िदलेली आहे. सदर 
मा  यतेनसुार सन २०२०-२१ म ये नैसिगक वाढीनसुार वग, ि दतीय वषाचे वग तसेच न यान े सु  करावयाच े
ततृीय वषाचे वग या करीता ी साईबाबा महािव ालयाकडे आव  यक ा  यापक, ंथपाल व शा ररीक िश ण 
संचालक पदभरतीकामी वतमानप ात जािहरात दऊेन, Walk In Interview घेऊन सव कायवाही करणसे मा. 
तदथ सिमतीचेसभेत िदनांक ११.०८.२०२० रोजी चि य प तीने सादर केले  या  तावानुसार मा  यता 
िमळालेली आह.े तसेच जा. .एसएसएस/ ी साईबाबा महािव ालय/८७४/२०२० िद.१२.०८.२०२० रोजीच े
प ा  वय,े िदनांक २४ व  २५ ऑग  ट, २०२० रोजी सहा यक ा  यापक (Assistant Professor) , ंथपाल, 
शारी रक िश ण सचंालक या पदावरील िनयु  ती कामी Walk in Interview ची जािहरात महारा  ातील मखु 
वतमान प ातुन व सं  थानचे अिधकृत सकेंत  थळावर िस  द कर  यात आलेली होती.  

मा.तदथ सिमतीचे िनणयानसुार मा. ी.िदलीप  वामी, अ  पर महसलु आयु  त, नािशक िवभाग तथा 
सद  य  तदथ सिमती यांना जा. .एसएसएस/ ी साईबाबा महािव ालय/१०४२/२०२० िद.१४.०८.२०२० 
अ वयेमलुाखतीचे कामकाजासाठी उपि थत राहणसेाठी िवनतंी कर  यात आली होती.तसचे ीमती िगता बनकर, 
सहा यक धमादाय आयु  त, अहमदनगर तथा सद  य तदथ सिमती यांचा मलुाखतीकामी गठीत केले  या िनवड 
सिमतीम  य े समावेश कर  यास ी साईबाबा महािव ालयाकडील िद.१५.०८.२०२० रोजीचे मंजरु िटपणी  वय े
मा  यता िमळाललेी आह.े  यानसुार मा.अ  य , तदथ सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना 
जा. .एसएसएस/ ी साईबाबा महािव ालय/२४/२०२० िद.१६.०८.२०२० अ  वये प  देऊन, ीमती िगता 
बनकर, सहा यक धमादाय आयु  त, अहमदनगर तथा सद  य तदथ सिमती यांचा ा  यापक भरतीकामी गठीत 
केले  या िनवड सिमतीम  य ेसमावेश करणबेाबत िवनंती कर  यात आलेली आह.े  

ी साईबाबा महािव ालयाकडील िद.१९.०८.२०२० रोजीचे मंजरू िटपणीनसुार, वार सोमवार,िदनांक 
२४ ऑग  ट, २०२० व मंगळवार िद.२५ ऑग  ट, २०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजता ी साईबाबा सं  थानच े
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साई सभागहृ यथेे इ  छुक उमदेवाराचं े मलुाखतीच े कामकाज सु  कर  यात आले. या इ  छुक उमदेवारां  या 
मलुाखती  या कामकाजासाठी खालील मा.तदथ सिमतीचे सद  य व इतर व र  ठ अिधकारी हजर होते. 

 
अ. . उपि थतांची नांवे पदनाम 
०१. मा. ी.का  हराज बगाटे  मु  य कायकारी अिधकारी  
०२. मा. ी.िदलीप  वामी अपर महसलु आयु  त, नािशक िवभाग  
०३. ीमती िगता बनकर सहा यक धमादाय आयु  त, अहमदनगर  

  
तसेच ी साईबाबा महािव ालयाकडील जा. .एसएसएस / ी साईबाबा महािव ालय/४०४३- 

४०४६/२०२० िद.१४ ऑग  ट, २०२० अ वये, इ  छुक उमदेवारां  या मलुाखती घणेे कामी िवषयत   हणनु 
व र  ठ व जे  ा यापकांना नमेणकेामी अनु म े डॉ.अमरजा रेखी, ाचाय, पेमराज सारडा महािव ालय, 
अहमदनगर, डॉ.बी.एस.झावरे, ाचाय,  य ु आटस, कॉमस अॅ  ड साय  स कॉलेज, अहमदनगर, डॉ.भाऊसाहबे 
कराळे, ाचाय, राधाबाई काळे मिहला महािव ालय, अहमदनगर व डॉ.आर.जे.बानबस, ाचाय,अहमदनगर 
महािव ालय, अहमदनगर यांना िवनंती करणते आललेी होती.  यानसुार संबंिधत महािव ालयाचे मा. ाचायानी 
खाली नमदू केले माण ेिवषयत  यांची नमेणकू  केलेली होती व ते मलुाखती घेणकेामी हजर होते. 

 
अ. . िवषय िवषयत ांचे नावे िवषयत ांचे नावे 
०१ मराठी डॉ. काश सयुवंशी डॉ.ल  मीकातं यलेवंडे  
०२. इं जी डॉ.एम.बी.कारंडे ा.एन.डी.मोिहत े
०३. िहंदी डॉ.एच.डी.जगताप ा.ए.एम.घोरपडे 
०४. अथशा    डॉ.एम.एच.िशंद े डॉ.आर.जी.को  ह े 
०५. इितहास डॉ.के.एम.अबांडे ा.एस.डी.मोरे  
०६. भगूोल डॉ.ए.पी.पंडीत ा. डी.एम. नलग े 
०७. रा  यशा    ा.एस.एस.कातोरे ा.  ही.बी.नाबद े 
०८. वािण  य डॉ.बी.के.मोटे ा.पी.बी.परदशेी 
०९. वन  पतीशा    डॉ.चांगदेव आरसळेु ा.एस.  ही.लहारे  
१०. रसायनशा    डॉ.अिनल आठरे डॉ.िव ल कवाडे 
११. गिणत ा.िशवाजी तरटे ा.नसीर स यद 
१२. ाणीशा    डॉ.सिुनल पोकळे ा.मोह  मद खान 
१३. भौितकशा    डॉ.अिवनाश मंचरकर ा.दीपक शेलार  
१४. इले  ॉिन  स  डॉ.अिवनाश मंचरकर ा.दीपक शेलार  
१५. संगणकशा    डॉ.अिवनाश मंचरकर ा.दीपक शेलार  
१६. ंथपाल ीमती सिंगता िनमस-ेसरुोशी ी.राज  मारवाडे 
१७. शा ररीक िश ण संचालक  डॉ.शरद मगर ा.संजय धोपावकर  

 
मलुाखतीसाठी िस  द करणते आले या जािहरातीत नमदु केले माण,े मलुाखतीच े थम िदवशी 

हणजेच िदनांक २४ ऑग  ट, २०२० रोजी सकाळी ८.३० वाजेपासनू सकाळी ११.०० वाजपेय तचे कालावधीत 
उपरो  त अ. .०१ ते ०८ िवषयांचे पदांसाठी उपि थत असणारे ६२ इ  छुक उमेदवारांची नाव न दणी व  यांनी 
आणले  या कागदप ाची पडताळणी कर  यात आली.  

तसेच मलुाखतीचे ि दतीय िदवशी हणजेच िदनांक २५ ऑग  ट, २०२० रोजी सकाळी ८.३० 
वाजेपासनू सकाळी ११.०० वाजेपय तच े कालावधीत उपरो  त अ. .०९ ते १७ िवषयांच े पदांसाठी उपि थत 
असणारे ५३ इ  छुक उमेदवारांची नाव न दणी व  यांनी आणले  या कागदप ाची पडताळणी कर  यात आली.  

यानंतर इ छुक उमदेवारांचे नांव, गाव व इतर मािहतीसह िविहत नमु यातील त े  तयार क न, 
मलुाखती घेणकेामी हजर असले या मा. व र  अिधकारी याचंेकडेस सादर करणते यऊेन, दो  ही िदवशी दपुारी 
१२ वाजेपासनु मलुाखतीचे कामकाज सु  होऊन, ते पणू करणते आल.े मलुाखती घणेेसाठी हजर असलेल े       
मा. व र  ठ अिधकारी व िवषयत  यांनी िदलेले  गुण, शै िणक अहता व अनभुव या िनकषास अनसु न ा  त 
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एकुण गणुांनसुार उ च ते िन नतम गणुानु मांनसुार पा  उमेदवाराचंी ित ा यादी तयार कर  यात आली.  याचा 
तपिशल खालील माण े– 

प रिश  अ 

अ. . 
िवषयाचे नाव व 
भरावयाची पद े

ाधा  य 
मांक 

गुणानु मांनुसार िनवड झाले  या उमेदवारांची नावे 

१. मराठी - ०१ पद  
(Marathi – 01 Post) 

१ वडीतके सिुनता सकाहरी, साईनगर, राहाता, िज.अ.नगर 
२ चौधरी गणेश िनवृ  ती, म.ुपो.घोडेगावं, ता.नवेासा, िज.अ.नगर 
३ अ  ेसिुनता गेनजुी, म.ुपो.राहाता, िज.अ.नगर 

२. इं जी – ०१ पद  
(English – 01 Post ) 

१ जगताप कमलशे रावसाहबे, म.ुिनमगांव, पो.िशड , ता.राहाता 
२ रोहोम िव ल नारायण, म.ुबोलक , पो.करंजी ब.ु ता.कोपरगावं 

३ 
ताकटे िशवनाथ अशोक, म.ुपो.आ  वी खदु , ता. सगंमनेर, 
िज.अ.नगर 

३. िहदंी - ०१ पद  
(Hindi – 01 Post) 

१ 
हरदास सोनाली रामदास, म.ुपो.अ  तगांव, ता.राहाता, िज.अ.नगर 

  
२ 

भजुाडे बाबासाहबे सखाराम, म.ुकनकसागज, पो.िचचंडगावं, 
ता.वैजापरू, िज.अ.नगर 

३ घोडके लिलता भाऊसाहबे, म.ुपो.ढोकरी, ता.अकाल,े िज.अ.नगर 
४. अथशा   - ०१ पद  

(Economics – 01 Post) 
१ खांडरे  व  नाली रमेश, म.ुपो. साकुरी, ता. राहाता, िज.अ.नगर 

२ 
वामन िनतीन गोर नाथ, म.ुपो.तळेगाव िदघ,े ता.संगमनेर, 
िज.अ.नगर 

३ कोळपे हरीभाऊ भाऊराव, म.ुपो.धामोरी, ता.कोपरगावं, िज.अ.नगर 
५. इितहास - ०१ पद  

(History – 01 Post) 
१ धरम िशतल अरिवंद, कोपरगांव, िज.अ.नगर 
२ काळे राज  रामभाऊ, म.ुपो.व र खदु, ता.शवेगावं, िज.अ.नगर 
३ चौधरी ाने  वर उ  तम, म.ुपो.को-हाळे, ता.राहाता, िज.अ.नगर 

६. भगुोल - ०१ पद  
(Geography–01 Post ) 

१ कचरे अमोल झुबंर, सावेडी, अहमदनगर 
२ खेमनर  हत ूता  याबा, म.ुपो.साकुर, ता.सगंमनेर, िज.अ.नगर 
३ सोनवण ेसिचन सभुाष, म.ुिपंपळस ता.राहाता, िज.अ.नगर 

७. रा  यशा   -०१ पद  
(Politics – 01 Post) 

१ ढोकण ेिशवाजी गोर नाथ, म.ुपो. ीरामपरू, िज.अ.नगर. 
२ मढवई िदपक सभुाष, म.ुपो.िचचंोडीखु., ता.येवला, िज.नािशक 

३ 
सोनवण ेसंतोष मा ती, म.ुकाकडी, पो.केलवड, ता.कोपरगावं, 
िज.अ.नगर 

८. कॉमस - ०२ पद े 
(Commerce – 02 Post) 

१ कोपटे योिगता अ ण, कोपरगावं, िज.अ.नगर 
२ औताडे संतोष िभमराज, म.ुपो.जळगांव, ता.राहाता 
३ सपुेकर मनोज राजाराम, म.ुपो.सावळीिवहीर, ता.राहाता 
४ जाधव पजुा बाळासाहबे, म.ुपो.वाकडी, ता.राहाता  

९. वन  पतीशा   – ०२ पद े 
(Botany – 02 Post) 

१ पटारे िदपक बाबासाहबे, म.ुपो.भोकर, ता. ीरामपूर, िज.अ.नगर 

२ 
गुंजाळ नानासाहबे ि बकं, म.ुपो.िनमगांव टभी, ता.संगमनेर, 
िज.अ.नगर 

३ 
ज धळे वषृाली अशोकराव, म.ुपो.िशरसगावं, ता. ीरामपरू, 
िज.अ.नगर 

  ४ जाधव रेणा धनंजय, म.ुपो. ीरामपरू, िज.अ.नगर 
 १०. रसायनशा   – ०३ पद े 

(Chemistry – 03 Post) 
१ 

पावसे िनतीन रावसाहबे, म.ुपो.िहगंणगावं पावसा, ता.संगमनेर, 
िज.अ.नगर 

२ भालरेाव धनंजय नदंकुमार, लोणी खदु, ता.राहाता, िज.अ.नगर 
३ पानसंबाळ ेयस संभाजीराव, म.ुपो.राहरी, िज.अ.नगर 

४ 
िदवटे चंचल कृ  णा, कोपरगावं, िज.अ.नगर 
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५ मोरे नामदवे रामनाथ, उंबरे, ता.राहरी, िज.अ.नगर 
६ शेलार दीप सोमनाथ, ई, ता.राहाता, िज.अ.नगर 

११. गिणत – ०२ पद े 
(Mathematics-  
02 Post ) 

१ बावके िवकास भानदुास, साकुरी, ता.राहाता, िज.अ.नगर 
२ मगर गणशे भानदुास, म.ुकौठा, पो.चांदा, ता.नवैासा, िज.अ.नगर 

३ 
हासे शातं ाने  वर, म.ुमहालदवेी, पो. ं  भोडी, ता.अकोल,े 
िज.अ.नगर 

४ भवर िगताली भाऊसाहबे, लोणी ब.ुता.राहाता, िज.अ.नगर 
१२. ाणीशा   -०२ पद े 

(Zoology – 02 Post) 
१ भांड िवकास सयुभान, म.ुपो.वे  हाळे, ता.संगमनेर, िज.अ.नगर 

२ 
शेख मोबीन मोह  मदसलीम, ीरामनगर, िशड , ता.राहाता, 
िज.अ.नगर 

३ 
कुडनर संदीप िशवाजी, म.ुिशंदोडी पो.मांडवे ब.ु ता.संगमनेर, 
िज.अ.नगर 

१३. पदाथिव ान - ०२ पद े 
(Physics – 02 Post) 

१ भांड गणेश रामचं , म.ुपो.िशलगेावं, ता.राहरी, िज.अ.नगर 
२ ठोसर सागर सभंाजी, नांदखु , ता.राहाता, िज.अ.नगर 
३ वाबळे रोहीनी कच , ई, ता.राहाता, िज.अ.नगर 
४ कवडे सिुनल बाळासाहबे, म.ुपो.घोसपरुी, अहमदनगर 

१४. इले ॉिन स - ०१ पद  
(Electronics – 01 Post ) 

१ 
पठारे सिुनल रामनाथ, म.ुपो.िचंचोली, ता.राहरी, िज.अ.नगर 
 

१५. संगणकशा  – ०१ पद   
(Comp. Science- 02 
Post ) 

१ सदाफळ नानासाहबे भानदुास, राहाता, िज.अ.नगर 
२ कंुजीर गणशे मि छंद, बाभुळगांव गंगा, ता.वैजापरु, िज.औरंगाबाद 
३ माच ेसहुास राजाराम, गेवराई, िज.बीड 

१६. थंपाल  - ०१ पद  
(Librarian  - 01 Post ) 

१ सांगळे संिदप नानासाहबे, जोग  वरी आखाडा, राहरी, िज.अ.नगर 
२ िशंद ेसिचन कमलाकर, तीन लकडी, इगतपरुी, िज.नािशक 
३ तुवर सिचन िशवाजी, खेडले परमानंद, ता.नेवासा, िज.अहमदनगर 

१७. शा ररीक िश णसंचालक – 
०१ पद  
(Physical Director - 01 
Post ) 

१ 
िनंबाळकर महशे शरदराव, म.ुगोखलवेाडी, पो.सभुाषवाडी, 
ता. ीरामपरू, िज.अ.नगर 

२ साळवे िववके जयंत, तारकपरू, अहमदनगर 
३ आ  हाड योगेश कैलास, मोहीनीराज नगर, कोपरगांव 

 
उपरो  प रिश  ट अ म ये नमदु केले या यादीतील गुणानू मांकांनुसार पा  उमदेवारांना, ी 

साईबाबा महािव ालयाकडील सहा यक ा  यापक, ंथपाल व शा ररीक िश ण संचालक या पदावर 
ाधा य / िनवड माने  खालील अटी-शत स अिधन राहन नमेणकू / िनयु  देणते यावी – 

०१. सदरची िनयु  पणूपण ेता  परु या व पाची हणजेच चालू शै िणक वष २०२०-२१ करीता (सेवेत 
हजर िदनांक ते ३१ म,े २०२१ पय त) राहील, मदुतीनंतर यांची िनयु  आपोआप संपु ात येईल.  

०२. सदरची िनयु  ता परु या(Ad-hoc) व पातएकि त मानधन त वावर करणते यावी.  
०३. या िनयु चे कालावधीत संबंिधत सहा यक ा यापक, ंथपाल व शा ररीक िश ण संचालक यानंा 

मा.तदथ सिमतीच े सभेतील िनणयानुसार एकि त मािसक मानधन आदा करणते यावे. देय र कमतेून 
चिलत प दतीन ेिनयमानसुार शासक य करांची कपात करणते यावी. 

०४. िनयु  करणते येणारे सहा यक ा यापक, थंपाल व शा ररीक िश ण सचंालक  यांचा ता  परु  या 
(Ad-hoc)  व पात एकि त मानधन त वावरील कायभार ीसाईबाबा महािव ालय यांचेकडून 
िनि त करणते येऊन, यांचे दनंैिदन शै िणक व इतर कामकाजाचे वळेाप क तयार करणेत येईल. 

०५. संबंिधत सहा यक ा यापक, ंथपाल व शा ररीक िश ण सचंालक यांची मानधन िबले ी साईबाबा 
महािव ालयामाफत तयार क न, िविहत प दतीन े  लेखाशाखमेाफत आदा करणते येईल तसेच 
मानधनाची दे य र कम सबंंिधताचं ेबॅकं खा यात जमा करणते येईल. 
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०६. िनवड झाले या पा  उमेदवाराना सवेेत जू होणसेाठी िद.१२ स  टबर, २०२० ही अिंतम ता रख दे  यात 
यावी. सदर तारखपेयत िनवड झाले या पा  उमेदवारांनी ज ूहोण ेअपिे त आह.े 

०७. उपरो  यादीतील िनवड करणतेआलेले पा  उमदेवार अिंतम तारखेपयत हजर झाले नाहीतर,  यांचा 
नेमणकू आदेश आपोआप सपंु ात येईल. यानतंर गणुानु मांनसुार िनवड झाले या पा  उमदेवारांना 
उचीत शासक य मा यतेने नेमणकू / िनयु  आदेश देणते येईल. तसेच अपवादा मक ि थतीत थम 
पा  उमदेवार हजर झाले नाहीतर गणुतािलकेतील गणुानू मांनुसार िनवड झाले या पा  उमेदवारांना 
उिचत शासक य मा यतेने नेमणकू / िनयु  आदशे दे  यात यावेत. 

०८. िनयु  त होणारे सहा यक ा  यापक, ंथपाल व शा ररीक िश ण सचंालक यांनी महािव ालयाच े
काय  थळावर / महािव ालयात पणुवेळ उपि थत राहणबेाबतची अट िनयु  ती प ात नमुद करणते 
यावी.  

०९. िनयु  करणते आले या / हजर झाले या उमेदवारांना सवेा सोडून जावयाची अस यास  यांना एक 
मिहना पवूनोटीस ावी लागले िकंवा एक मिह याच ेवेतन नोटीस प े हणनू सं थानकडे जमा कर  याची 
अट िनयु  ती प ात नमदु कर  यात यावी.  

१०. उपरो  त िनवड झाले  या उमदेवारांना  वरीत िनयु  ती आदेश दे  याची कायवाही कर  यात यावी.  
उपरो  त अहवाल च य प तीन ेमा.तदथ सिमतीच ेसम  सादर क न  यास मा  यता घेऊन, यथोिचत 
कायवाही करणते यावी, अस े  तािवत करणते यते आह.े 

िनणय .४५५/१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा महािव ालयाकरीता शै िणक वष २०२०-२१ मधील    
(Ad-hoc) ा  यापक भरतीबाबतचे अहवालास चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. 
आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  भ  तमंडळा  या सद  यांना ी साईबाबा पु  यितथी 
उ  सवा  या िनमं णपि का पाठिव  याचे ठरलेस िनमं णपि का व पाक टे छपाईकामी ा  त             
ई-िनिवदेतील  युनतम दरांबाबत िनणय होणेबाबत. 

 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- 
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 चेी 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 गणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या  योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि  ट्य ेसा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत ये असतील. 
२)  अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
३)  अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
४)  अिधिनयम कलम १९ (१) समारंभ,उ  सव, पजूा इ  याद ची िशफारस कर  यासाठी आ यदाते, आजीव 
सद  य, सवसामा  य सद  य, स  मा  य सद  य, सहयोगी सद  य आिण सं  था सद  य (संल  न) यांचा समावेश 
असलेल ेएक भ  त मंडळ असले, सद  य  वा  या  यके कारासाठी वगणीचा दर िविनयमां  दारे िनधा रत क न 
िद  या माण ेअसेल.  
(२)  कोण  याही  य  तीस, मग ितची जात, धम अ थवा िलंग कोणतेही असले तरी, भ  तमंडळाचे सद  य  व 
दे  यात येईल. परंत,ु अशा  य  तीने वयाची अठरा वष पणू केली असली पािहजेत व ती ी साईबाबांचा भ  त 
असली पािहजे. 
(३)  भ  तमंडळा  या सद  यांचे अिधकार, िवशेषािधकार आिण कत  य े िविनयमां  दारे िनधा रत क न 
िद  या माण ेअसतील.सिमती, भ  तमंडळा  या सद  य  वासाठी अज करणा-या अजदारान ेपणू करावया  या इतर 
अटी व शत  देखील िविनयमां  दारे िनधा रत क न देईल.   
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उपरो  त अिधिनयमास अनसु न सं  थान  यव  थापनाने तयार केललेे ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
(िशड ) भ  तमंडळ िविनयम सन २०१३ म  य ेशासनाने मा  य  केलेले आहते. या िविनयमातील कलम (४) भ  त 
मंडळा  या सभासदांचे ह  क आिण िवशेषािधकार याम  य ेखालील माण ेतरतूद आह.े 
१)  भ  तमंडळां  या सभासदांना सं  थान  या तीन उ  सवाचे  हणजेच रामनवमी, गु पौिणमा आिण 
साईबाबांची पु  यितथी या उ  सवांचे िनमं ण पाठिव  यात येईल. अस ेिनमं ण डाकेन,े ए  स ेस कुरीयरन,े फॅ  स, ई-
मेल  दारा िकंवा इले  ॉनीक संपका  या इतर कोण  याही  प  दतीने पाठिव  यात येईल.  
२)  वर उ  लखे केले  या तीन अिधकृत उ  सवानतंर  यके सभासद डाकेने ‘उदी साद’  ा  त हो  यास 
पा  असेल. 
३)  ह े िविनयम लाग ूहो  यापवू चे आ यदाते आिण आजीव सभासदाचंे सव ह  क आिण िवशेषािधकार 
पढुे चालु रहातील  

मा. तदथ सिमतीचे िद.०६.०२.२०२० चे सभतेील िनणय .७१ 
वरील िनयमाचंे अवलोकन कर  यात येऊन, तसेच भ  तमंडळा  या सभासद  वापोटी( कायम िनधी- 

Permanent Fund) िद.३१.०३.२०१९ अखेर र  कम पये २८,०३,१८,२७३/- एवढी  याजासह जमा आहे. 
साईभ  त सभासदांना उ  सवा  या  या िनमं ण पि का पाठव  या जातात  यांचा छपाईपासनू  या पो  टात 
पडेपयतचा सव खच या  याजातूनच वळता होत अस  यान े  यासाठी सं  थान  या ितजोरीतनू कुठलीही वेगळी 
िकंवा जा  तीची र  कम खच होत नाही. तसेच या िनमं ण पि के  या पाक टातूनच ‘उदी साद’ पाठिवला जातो 
कारण तशी तरतुद आह े व ‘उदी सादाशी’ भ  तां  या धािमक भावना जोडले  या आहते.  यामळेु पाक ट 
 यवि थत  असण े आव  यक आह,े अस े सिमतीचे मत झाले. याकरीता सं  थानमाफत साज-या होणा-या सन 

२०२० मधील तीनही उ  सवां  या िनमं णपि का उपरो  त  तावात नमदु केले  या पयाय मांक १ माण ेछपाई 
करणसे व  याकामी येणा-या र  कम .११,५५,६००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. तसचे याकामी 
मा  यतेसाठी मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात यावे 
अस ेठरले.    

मा. तदथ सिमतीचे िद.११.०५.२०२० चे सभतेील िनणय .२६९ 
ी गु पौिणमा उ  सव २०२० चे िनमं ण भ  तमंडळाच ेसामा  य, आजीव व आ यदाते सभासदांना, मा  यवरांना 

ई-मेल/SMS  दारे दे  यात यावे  व नेहमी माण ेवतमानप ातून ेस नोट (  यजू अटॅम) िस  दीस दे  यात यावी. 
तसेच उदी साद पो  टा  दारे पाठिव  यात यावा,अस े ठरले. यासाठी िकती खच अपे ीत आह,े याचा अ  यास 
क न चि य पद्  तीन ेमा  यता  यावी, असे ठरले.   

स  या सपंणू भारतात को  हीड १९ ( कोरोना  हायरस) या साथी  या रोगाचा ादभुाव अस  यान े
शिनवार, िद.०४.०७.२०२० ते सोमवार, िद.०६.०७.२०२० याकालावधीत साजरा करावया  या ी गु पौिणमा 
उ  सव २०२० बाबत अ  यासपवूक सिव  तर  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभपेढुे ठेव  यात यावा, असे ठरले.   
मा.तदथ सिमतीचे िद.१३.०७.२०२० चे सभतेील िनणय .४०२ –सदरचा िवषय ि  थ गत ठेव  यात आला. 

 तावना:– मा.तदथ  सिमतीचे िद.०६/०२/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय .७१ अ  वये सन २०२० 
म  य े सं  थानमाफत साज-या कर  यात येणा-या   यके उ  सवा  या १,८०,००० िनमं णपि का व पािकटे छपाई 
करणकेामी िवहीत प  दतीने ई- िनवीदा मागिवणेस व  याकामी येणा-या अदंाजे . ११,५५,६००/- ( पये अकरा 
लाख पं  चाव  न हजार सहाशे )  मा चे खचास मा  यता दे  यात आली   तसचे याकामी मा  यतेसाठी मा. उ  च 
 यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात यावे अस ेठरले होते. 

त्  यास अनसु न सं  थानमाफत साज-या होणा-या सन २०२० मधील तीन उ  सवां  या िनमं णपि का 
छपाई करणबेाबतचा  ताव मा. उ  च  यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद  याचंेकडे दाखल कर  यात आला 
असता उ  सवां  या िनमं णपि का  छपाई करणसे व  याकामी येणा-या रक्  कम .११,५५,६००/- मा चे खचास 
मा. उ  च  यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद  यांनी िद. ०९/०३/२०२० रोजी मा  यता िदली आह े

मा. उ  च यायालया  या मा  यतेनसूार ी रामनवमी उ  सवा  या  िनमं ण पि का छपाई करणकेामी      
ई-िनिवदा मागिवणेकामी जािहरात दणेे, ई-िनिवदा मागिवण,े ई-िनिवदा उघडण ेव याबाबतचा  ताव मा. तदथ 
सिमतीच े सभेसमोर सादर करणसे, इितवृ  त ा  त होण,े छपाईधारकास छपाई कामाचा कायादशे देण,े पि केच े
नमनेु तयार करण,े मा  य होण,े फु तपासण ेअशा कामांसाठी अदंाजे २५ ते ३० िदवसांचा कालावधी लागणार 
अस  याने, उ  सवापूव  भ  तमंडळा  या सभासदांना िनमं ण पि का वेळेत पाठिवता येण े श  य नस  यान े
तातडीची बाब  हणनू शासन  खरेदी िनयमावलीतील करण .४.५ मधील (पान न.ं६८) तातडीची खरेदी आदशे 
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ि यातील तरतुदीचा आधार घे  यात येऊन सोहले एंटर ायेजस, मुबंई यांनी दवे ू केले  या  िन  नतम दरात (दर 
.२.११६८ एकूण र  कम ३,८१,०२४/-)    िनमं णपि का छापनू घे  यात आ  या.  

 यानंतर ी गु पौिणमा व ी पु  यितथी उ  सवा  या िनमं णपि का,पाक टे छपाईकामी वृ  तप ात 
जािहरात िस  क न िद.३०.०४.२०२० ते िद. ०८.०५.२०२० अखरे ई-िनिवदा मागिवणते आ  या 
हो  या.याकामी एकूण ७ िनिवदा ा  त झा  या हो  या.  सदर  या ई-िनिवदेतील तांि क (Technical Bid) बीड 
िद.२०.०५.२०२० रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत उघड  यात यऊेन,  िनिवदतेील कागदप ाचंी तपासणी केली 
असता,खालील नमदु केले माण ेसव िनिवदाधारक पा  ठरले आहते. 
  

अ.न.ं िनिवदाधारकांचे नाव पा / अपा  
१ अिभयांिकत ि टंस, नािशक पा  
२ गणशे आट ि ं  टस,अहमदनगर   पा  
३ मधरुा ि टं सोलूशन, नािशक  पा   
४ िनट ि ंटस, अहमदनगर पा  
५ दीप पॅकेज ग, द ड पुण े पा   
६ वरा ऑफसटे, लोणी  पा  
७ ी गणशे ए  टर ायजेस, नािशक  पा   

 
 यानंतर िद. १५.०६.२०२० रोजीच े खरेदी सिमतीच े सभेत ई-िनिवदतेील तािं क बीडम  य े  पा  

असले  या ७ िनिवदाकारांचे   यावसाियक (Commercial)  बीड उघड  यात आल,े  याचा  तपशील खालील 
माण.े 

अ.न ं िनिवदा धारकाचे नांव सादर केलेलेदर ती नग . जीएसटी  एकूण दर  

१ अिभयांिकत ि टंस, नािशक २.०७ ०.२५ २.३२ 
२ गणशे आट ि ं  टस,अहमदनगर   ३.१५ ०.३८ ३.५३ 
३ मधरुा ि टं सोलूशन, नािशक  १.८५ ०.३३ २.१८ 
४ िनट ि ंटस, अहमदनगर २.६८ ०.३२ ३.०० 
५ दीप पॅकेज ग, द ड पुण े १.९० ०.२३ २.१३ 
६ वरा ऑफसेट, लोणी  १.८४ ०.२२ २.०६ 
७ ी गणशे ए  टर ायजेस, 

नािशक  
२.०७ ०.३७ २.४४ 

 
िवभागाचा अिभ ाय:- मा. तदथ सिमतीचे िद.११/०५/२०२० च े सभेतील िनणय .२६९ ला 

अनसु न ी गु पौिणमा उ  सव २०२० चे िनमं ण भ  तमंडळाचे सामा  य, आजीव व आ यदाते सभासदांना, 
मा  यवरांना फ  त ई-मेल/SMS  दारे दे  यात आले  व नेहमी माण े वतमानप ातून ेसनोट (  यजू अटॅम) 

िस  दीस दे  यात आली व फक्  त उदी साद पो  टा  दारे पाठिव  यात आला. 
ी साईबाबा पु  यितथी उ  सवा  या िनमं णपि का व पाक टे छपाईकामी ा  त ई-िनिवदतेील  यनुतम दराबाबत 

िनणय होणबेाबतचा िवषय मा. तदथ सिमतीच ेिद.१३.०७.२०२० चे सभेत सादर कर  यात आला असता  यावर 
सदरचा िवषय  थिगत ठेव  यात आला असा िनणय झाला आह.े 

 यानंतर ी साईबाबा पु  यितथी उ  सवा  या िनमं णपि का व पाक टे छपाईकामी ा  त ई-िनिवदतेील 
 यनुतम दराबाबत िनणय होणबेाबत परत मा. तदथ सिमतीचे िद.२८.०८.२०२०चे सभेत तातडीची बाब  हणनू 

आय  या वेळेचा िवषय  हणनू सादर कर  यात आला होता. 
ी साईबाबा पु  यितथी उ सव शिनवार, िद.२४ /१०/२०२० ते सोमवार, िद.२६ /१०/२०२० (अि न 

श ु८/९||  शके १९४२  ते अि न श ु१०|| शके १९४२)  असा तीन  िदवस साजरा कर यात येणार आह.े 
उ  सवा  या िनमं णपि का छपाई कर  याचे िनि त झा  यास ेसधारकास कायादेश ावा 

लागेल  कायादेश िद  यानतंर साधारणतः १५ िदवसात िनमं णपि का ा  त होतील  यानंतर  
भ  तमंडळाचे सामा  य, आजीव व आ यदाते सभासदांना पि का व उदी साद पाठिव  यास 
साधारणतः  १० िदवसांचा कालावधी लागेल. उ  सवा  या िनमं ण पि का छपाई क न  भ  तमंडळाचे 
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सामा  य, आजीव व आ यदाते सभासदांना पि का व उदी साद ८ ते १०  िदवस अगोदर  िमळेल अशा 
प  दतीने पाठिव  याची कायवाही केली जाते.     

ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०२०  या िनमं णपि का भ  तमडंळाचे सभासदानंा पाठिव  याचा 
िनणय झा  यास आता फ  त ी साईबाबा पु  यितथी उ  सवा  या पि का छापनू  या  या लागतील ई-िनिवदेतील 
मागणी माणे ी गु पौिणमा उ  सवा  या िनमं ण पि का छापून घे  यात आले  या नाहीत. 

ेसधारकाने(  यनुतम ेसधारक वरा ऑफसेट, लोणी)  दो  ही उ  सवा  या िनमं णपि का छपाई करणकेामी  ती 
नग .२.०६ पैसे असा दर दऊे केलेला आह.े उपरो  त व  तुि थती िवचारात घतेा  िनमं णपि का पाठिव  याच े
ठर  यास   उपरो  त नमदु केले  या त   यातील अ.न.ं६ चे  यनुतम ेसधारक वरा ऑफसेट, लोणी यांचेकडून 

ती नग .२.०६ पैसे या दरात छपाई क न घतेा येतील असे न  मत आह.े  
   ताव:- तरी िवभागाच े अिभ ायात नमदु केले माण े िनमं णपि का पाठिव  याचे ठर  यास ी 
साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०२०  या िनमं णपि का व पाक टे   यनुतम ेसधारक वरा ऑफसटे, लोणी 
यांचेकडून ती नग .२.०६ पैस ेया दरात छपाई करणसे च य प तीने मा  यता िमळणकेामी  िनणयाथ सादर. 

िनणय .४५५/२   यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  भ  तमंडळा  या सद  यांना 
ी साईबाबा पु  यितथी उ  सवा  या िनमं णपि का पाठिव  याचे ठरलेस िनमं णपि का व पाक टे 

छपाईकामी ा  त ई-िनिवदेतील  युनतम दरांबाबत िनणय होणेसाठी चि य प दतीने सादर कर  यात 
आलेला  ताव अमा य कर  यात आलेला आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द 
घे यात आली. 

(कायवाही-शता  दी क ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३.   ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव-२०२० साजरा करणेस व  याकामी येणारे खचाचे अंदाजप कास 
मा  यता िमळणेबाबत.   

 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  अिधिनयमाचे 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 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 सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या अिधिनयमा  वय े
िव  व  त  यव   ेाचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि  ट्य े सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील.  

अिधिनयमाच े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.े 

कलम २१ (१) (ख) ढी व थांनुसार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत करण ेव पार पाडण;े  
(ग)  भ  तानंा देवते  या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार 
पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण;े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८.०८.२०२० रोजीचे सभतेील िनणय – स  या सपंणू भारतात को  हीड 
१९ ( कोरोना  हायरस) या साथी  या रोगाचा ादभुाव अस  यान े ी पु  यितथी उ  सव साजरा करण ेव  याकामी 
येणा-या खचाचे अदंाजप काबाबत सवकष अ  यास क न  ताव सादर करावा, असे ठरले.   

 तावना:- उपरो  त अिधिनयमातील तरतुदीनसुार व पवुापार ढी परंपरेनसुार सं  थान 
 यव  थापनामाफत धािमक पजुा िवधी, उ  सव साजरे केले जात आहते. यंदाचा ी पु  यितथी उ सव शिनवार, 

िद.२४ /१०/२०२० ते सोमवार, िद.२६ /१०/२०२० (अि न श ु८/९||  शके १९४२  ते अि न श ु१०|| शके 
१९४२)  असा तीन  िदवस साजरा कर यात येणार आह.े 

स  या दशेात/महारा   रा  यात कोरोना  हायरसचा ादभुाव आह े  यामळेु रा  यात साथरोग 
ितबंधा  मक काय ा  वये अिधसचुना िनगमीत कर  यात आलेली आहे. सदरची अिधसचूना िद.३०.०९.२०२० 

पयत लाग ुआह.े ती  पढुे कधीपयत वािढ वली जाईल, हे आज सांगता येणार नाही. तरी साथरोग ितबंधा  मक 
काय ा  या अिधसचुने  या अिधन राहन, ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०२० साजरा करता येईल.  



 
10 

 

(11) 11.12.2020, Shirdi  
 

िवभागाचा अिभ ाय– सन-२०२० म  य े साजरा करावयाच े ी पु  यितथी  उ  सवासाठी पढुील माण े
िनयोजन करावे लागणार आह.े  

 
अ.न.ं तपिशल उ  सवासाठी  करावयाची तयारी  व कामे 
०१ उ  सव िनम ंण 

पि का व   
उदी साद 
 

       अिधिनयमातील तरतुदीनसुार भ  तमंडळाच े सामा  य, आजीव व आ यदाते सभासदांना 
तसेच मा  यवरांना उ  सवा  या िनम ंणपि का व उदी साद पाठवावा लागतो. मा. उ  च 
 यायालय मुंबई , खंडपीठ औरंगाबाद यांनी िद.०९/०३/२०२० रोजी सन २०२० मधील तीनही 

उ  सवांचे िनमं ण सामा  य,आजीव,आ यदाते सभासद यांना दणेकेामी िनमं ण पि का छपाई व 
 याकामी येणा-या र  कम पय े ११,५५,६००/-  या खचास (  यके उ  सवास पय े

३,८५,२००/-) मा  यता िदली आह.े 
         तथािप कोरोना  या  पा  वभमुीवर भ  तमंडळांच ेसद  यांना ी रामनवमी उ  सवा  या फ  त 
६९,००० िनमं णपि का पाठिव  यात आ  या हो  या तर मा. तदथ सिमतीचे िनदशा माण े ी. 
गु पौिणमा उ  सवा  या िनमं णपि का न छापता फ  त उदी साद पाठिव  यात आला आह े.  
           चे दशन सु  झाले तरी सु वातीस मोज  याच साईभ  तांना दशनासाठी परवानगी 
दे  यात येणार आहे.  यामळेु भ  तमंडळा  या १,८०,००० सभासदांना िनमं ण पि का पाठिवण े
उिचत ठरणार नाही.  यामळेु ी पु  यितथी उ  सवा  या िनमं णपि का न छापता भ  तमंडळांच े
सद यांना ी गु पौिणमा उ  सवा माण ेफ  त उदी साद पाठिवण ेसयंिु क ठरेल फ  त उदी साद 
पाठिवणकेामी पाक टे तयार क न घेणकेामी साधारणतः र  कम पये १,५०,०००/- खच 
अपेि त आह.े िनमं णपि का व पाक टे छपाईकामी यापवू  मा  यता िमळालेली अस  यान े
 यामळेु आता या खचासाठी न  याने मा  यता घे  याची आव  यता नाही. तसचे नहेमी माण े

वतमानप ातून ेस नोट (  यजू अटॅम) िस  दीस  दे  यात येईल. 
 सां  कृितक  

काय माची 
पा  वभमुी 

      ी.गो.र.दाभोळकर िलिखत व सं  थान कािशत ी साईस  च रत या ंथात तसेच याच 
ंथाचे ग  पांतर असले  या (ले.कनल. ी.म.ुब. िनंबाळकर िलखीत) ी साईचंे स  यच र  या 
ंथात  या अ  याय .२९ म  य ेपढुील माण ेमजकूर आह.े  
ी साईस  च रत 

साईबाबा महासतं | धीर उदार आिण दा  त | या ेक ं सी कृपावतं | पैसे अ  यतं वांिटती||४|| 
िदड  या चव  या हाताचा क स | अधे  या-पाव  यांचा पाऊस | पये दहा कोणास वीस | कोणास 
प  नास ते देत ||५|| ह काय सणासदुा िदसी | कायिवशषे  कां पवकाळासी | ितिदवश  उ  त 

माणस  | संतोषस  अप त ||६|| पहड येती भव ये नाचती | गव ये गाती भाट वािनती | तमासगीर 
मजुरे दतेी | भजन  रंगती ह रभ  ||७|| ऐसे महाराज उदारवृ  ती | दानधम  सढळ ि थती | ऐकूिन 
कण पकण  ही क ित | इच ् छा ध रती दशनाची ||८|| कध  आिलया बाबांचे िच  त  | पांथ  थांतही 
पैसे वांिटती | दीनदबु यांचा परामष घतेी | कृपामिुत साईनाथ ||९||   

  ी साईचंे स  य च र  
         साईबाबा थोर, उदार व दान करणारे महान सतं होते. या ेक ं ना कृपावंत होऊन ते खपू 
पैसा वाटीत असत. िदड  या-चव  या (एक पैसा व दोन आ  यांची नाणी.  या काळची अगदी 
कमी िकंमतीची नाणी.४ पैसे = १ आणा, १६ आणे= १ पया)  अगदी सहजपण े आिण 
अधे  या पाव  याचंा (चार व आठ आ  याचंा  हणजे आज  या पचंवीस व प  नास पशैां  या 
ना  यांचा) पाऊस पाडत;  हणजे भरपरू पैसे वाटत असत. कोणाला दहा, पैशां  या ना  यांचा) 
पाऊस पाडत;  हणजे भरपरू पैसे वाटत असत.कोणाला वीस, तर कोणाला प  नास पये ते देत 
असत. ह ेकाय सणा  या िकंवा उ  सवा  या िदवशी काही िवशेष काय असताना िकंवा पु  यकाळ 
असतानाच न  ह,े तर दररोज वर  हट  या माण ेमोठ्या खशुीन ेते वाटीत असत. पहडे व भव ये ( 
तमासगीर व नाचे लोक)येत असत आिण नाचत असत, गवई गाण ेगात असत आिण भाट  ततुी 
करीत असत. तमासगीर मजुरे दते असत आिण ह रभ  त भजन कर  यात रंगनू जात असत. 
महाराजांची अशा उदार  वभावाची व दानधम कर  यात सढळ हाताची क त  कण पकण  ऐकून 
ह े लोक दशनाची इ  छा मनात धरीत असत.कधी मनाला आले, तर बाबा वाशांनाही पैस े
वाटीत असत. साईनाथ दयचेी मतू  होते. दीन-दबु यां  या गरजा व द:ुख े काय आहते याची 
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स दयपण ेते िवचारपसू करीत असत आिण  यांना मदत करीत असत. 
        थोड  यात ी साईबाबां  या काळापासनूच िशड त सां  कृितक काय म होत अस  याचे 
आढळून येते व  ी साईबाबा ह े कोणाचीही सेवा–चाकरी मोफत वा िवनामु  य घेत नसत ते 
 वतः सढळह  ताने कलाकारांना मानधन दते असत हीच परंपरा आजही िशड त सु  आह.े 

        साईभ  तांसाठी दशन सु  झा  यास ा उ  सवासाठी, मा. तदथ सिमती  दारा ी रामनवमी 
उ  सवासाठी िनि त कर  यात आले  या परंतु  य ात  यांचे काय म न झाले  या  
कलाकारांना संधी दतेा येईल व पवू  ठर  या माण ेमानधनही दतेा यईेल. सदरह कलाकार  या 
उ  सवासाठी  उपल  ध न झा  यास ी रामनवमी उ  सवापासनू आजतागायत सं  थानकडे सादर 
केले  या िवनामु  य सवेा दणेा-या कलाकारांना संधी दे  यासाठी मा. मु  य कायकारी अिधकारी 
यांचे  तरावर कायवाही करता येईल. कलाकार काय मासाठी  यावळेे  या अिधसचुनेस अिधन 
राहन काय मासाठी मोज याच े कांना शता  दी मंडपात वेश दे  याची कायवाही संर ण 
िवभागामाफत कर  यात येईल.  
       दशन सु  न झा  यास तीनही िदवसांच े सां  कृितक काय म आयोिजत कर  यात येणार 
नाहीत. 

०२ सां  कृितक  
काय म 

सं  थानमाफत 

 ारंभ िदवस,   
शिनवार, 
िद.२४/१०/२०२० 
आि न श ु८/९ || 
 शके १९४२  

        मागील ी साईबाबा पु  यितथी उ  सवातील (२०१९) कलाकार काय म साईबाबा 
समाधी  मंिदर शता  दी मंडप (१६ गठु) यािठकाणी आयोिजत कर  यात आले होते. उपरो  त 
नमदु केले माण े दशन सु  झा  यास अिधसचुनेस अिधन राहन सायंकाळी ७.३० ते रा ौ 
१०.०० पयत ी राम उ  दवराव कोठेकर, िहवरा आ म (िववेकानदं आ म ) बलुढाणा यांचा 
भ  तीसंगीताचा   काय म ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडप  टेजवर आयोिजत करता 
यईेल  यांना पवू  ठरले माण ेमानधन .१५,०००/- अदा करता येईल.   

 मु  य िदवस 
रिववार, 
िद.२५/१०/२०२०  
आि नश ु९/१०|| 
 शके १९४२ 

१) दशन सु  झा  यास अिधसचुनसे अिधन राहन सायंकाळी ७.३० ते रा ौ १०.०० पयत एन. 
पांडूरंग नाथम, अमतृा संगीत पाठशाळा, आं दशे याचंा साई भजनाचा  िवनामु  य काय म 

ी साईबाबा समाधी शता  दी मंडप  टेजवर आयोिजत करता येईल. 
२) दशन सु  झा  यास अिधसचुनसे अिधन राहन कलाकार हजेरी  काय मात  रा ौ. १०.३० ते 
पहाटे ५.०० पयत (िद.२६/१०/२०२०) इ  छुक कलाकारां  या साईभजनांचा काय म ी . 

  साईबाबा समाधी मिंदर शता  दी मडंप  टेजवर आयोिजत करता येईल. साईभ  तासाठी दशन सु  

झा  यास  मु  य िदवशी समाधी मंदीर दशनासाठी रा भर उघडे रािहल.   

 सांगता िदवस  
सोमवार, 
िद.२६/१०/२०२० 
आि न श.ु१०  
शके १९४२ 

         दशन सु  झा  यास अिधसचुनेस अिधन राहन सायंकाळी ७.३० ते १०.०० पयत िननाद 

पु, पणु े(सौ. प ावती पारेकर व सौ. िवदलुा फणसळकर) यांचा भ  ती संगीताचा काय म ी 

साईबाबा समाधी शता  दी मंडप  टेजवर आयोिजत करता येईल व  यांना पवू  ठर  या माण े

मानधन .२५,०००/- अदा करता येईल.   

०३  क तन काय म 
 शिनवार, 

िद.२४/१०/२०२० 
(सायं. ४ ते ६) 
रिववार, 
िद.२५/१०/२०२० 
(सकाळी. १० ते 
१२) 
सोमवार, 
िद.२६/१०/२०२० 
(सकाळी १० ते 

क तन काय म  
            िवजयादशमीचा िदवस हा ीसाईबाबां  या  पु  यितथीचा िदवस आह े  वाभािवकच 
सं  थान  या तीन उ  सवांम  य े ी साईबाबा पु  यितथी उ  सवाचे मह  व अन  यसाधारण आह.े या 
उ  सवाला १०० वषाची परंपरा आह.े या उ  सवाचे मह  व आिण गांिभय ल ात घतेा “क तन” 
हाच  यांचा पेशा  (profession) आह,े अशा क तनकाराच े क तन आयोिजत करण े उिचत 
ठरेल. गे  या काही वषापासनू सं  थानमधील ‘गवई’  ह ेपद र  त आह.े  यामळेु मंिदरात काम 
करणा-या कमचा-यांकडून (जुजबी ान असलेले)   थािनक उ  सव संगी क तन कर  यात येते. 
पु  यितथी उ  सव हा सं  थान व साईभ  त या दोघांसाठीही मह  व असलेला उ  सव अस  यामळेु 
 या संगी िनमंि त क तनकार  हणनू, मा. तदथ सिमती  दारा ी गु पौिणमा उ  सवासाठी िनि त 

कर  यात आले  या परंतु  य ात क तन न झाले  या ी भंजन भगत ( ी साईबाबांच े
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१२) समकालीन भ  त बाळा कािशराम िशपंी यांचे वंशज) यांना संधी दतेा येईल.  यांना पवू चे 
िनणया माण े मानधन  हणनू र  कम .१५००१/- दतेा येईल. िनमं ीत क तनकाराचंी 
िनवास  यव  था  सं  थानमाफत िवनामु  य  कर  यात येईल. िनमं ीत  क तनकारांच ेमानधन मंदीर 
िवभागामाफत आदा करण ् यात येईल. 
               ीरामनवमी व ीगु पौिणमा या दो  ही उ  सवातही िनमंि त क तनकाराचे क तन 
ठेव  याची था आह े तथािप,  या काळात लॉकडाऊनमळेु वासी वाहतूक पणूपण े बंद 
अस  यामळेु क तनकार िनमंि त करता आले नाही.    
          आता वाहतूक सु  झाली आह.े  यामळेु या पु  यितथी उ  सवासाठी क तनकार िनमंि त 
करता येतील व  यांचे क तन ठेवता येईल.  
         उ  सव कालावधीत फुलांची सजावट तसेच िव तु रोषणाई करणा-या साईभ  ताना 
मा गील दोन उ  सवात (लॉकडाऊन  या कालावधीत)  मंिदरात आिण मिंदर प रसरात वेश 
दे  यात आला आह.े  याच धत वर िनमंि त क तनकार व  यां  या साथीदारांस वेश दऊेन  यांच 
क तन आयोिजत करता येईल  असे वाटते.  
        साईभ  तांसाठी दशन सु  झा  यास अिधसचुनेस अिधन राहन ा उ  सवासाठी         
नेहमी  या थे माण े क तनकाय म समाधी मंिदराचे उ  तर बाजसु असले  या जागते  टेज 
उभा न करता येईल.             

०४  िविवध िमरवणूका 
 शिनवार, 

िद.२४/१०/२०२० 
ते सोमवार, 
िद.२६/१०/२०२० 
 

          साईभ  तांसाठी दशन सु  झा  यास अिधसचुनेस अिधन राहन पोथी-फोटो-वीणा, 
पालखी, रथ, िभ ाझोळी,िसमो  लंघन िमरवणकू थे माण ेकर  यात येतील.उ  सवाचे थम व 
मु  य िदवशी सकाळी ५.३० वा पोथी फोटो-वीणा िमरवणकू िनघले. सकाळी ९ वा.िभ ाझोळी, 
सायं. ५ वा. िसमो  लंघन तसेच उ  सवाचे पिहले  िदवशी िदनाकं.२४/१०/२०२० रोजी चे 
पालखीची   गावांतनू रा ौ. ९.१५ वा िमरवणकू िनघले व दसु-या (मु  य) िदवशी 
िद.२५.१०.२०२० रोजी चे  रथाची  गावातंून रा ौ. ९.१५ वा िमरवणकू िनघले. 
          पालखी, रथ, िभ ाझोळी व िसमो  लंघन िमरवणकू बाबत प रि थतीनु प  थािनक 
शासक य अिधका-यांची चचा क न िनणय घतेा येईल.     

  िभ ाझोळी काय म – 
     दशन सु  न झा  यास उपरो  त नमदु केले  या िमरवणकूा काढ  यात येणार नाहीत. तथािप         
दरवष   या पु  यितथी उ  सवात िभ ाझोळी काय माचे आयोजन कर  यात येते तथािप 
स  या  या कोरोना साथीमळेु उदभवललेी प रि थती व  या  टीन े अमंलात आणले  या 

ितबंधा  मक उपाययोजना पहाता दरवष माण े िभ ाझोळी िमरवणकू आयोिजत न करता, 
मंदीर अिध क व मंिदरातील अ  य कमचा-यांनी िशड तील काही  घरांमधनू ाितिनधीक 
 व पात िभ ा मागनू आण  याची कायवाही करता येईल व  या ाम  थांना ना िभ ा पी 

धा  य ायचे आह े  यांनी सं  थान  या  भांडार िवभागात आपले धा  य जमा करावे असे आयोजन 
तथा आवाहन करता येईल.  
िसमो  लंघन 
             कोरोना  हायरसचा ादभुाव होऊ नय े  हणनू स  या चे मंदीर तथा अ  य काय म 
बंद ठेव  यात आले आहते. या पा  वभमूीवर  या पु  यितथी उ  सवामधील खंडोबा मंदीरातील  
िसमो  लंघनाची था (पजुा)  मदंीर अिध क, पजुारी  व अ  य तीन-चार कमचारी यां  यासह 
दरवष  या िशर   या माण े करता  येईल जेणके न गे  या अनेक वषापासनू अखंड चालत 
आलेली था खंडीत होणार नाही व िनयमांच ेपालनही केले जाईल.   
         िसमो  लंघन व िभ ा झोळी ह ेदो  ही काय म ाितिनधीक  व पात आयोिजत के  यास 
अनेक वषाची असलेली परंपरा अबािधत रािहल अस ेमत आह.े 

०५ रिववार 
िद.२५/१०/२०२० 

आराधना िवधी 
             च ेसमाधी मिंदर व अ  य सिुवधा आतासार  याच उ  सवकालावधीत  बदं रािह  या 
तर ीसाई सादालयात दरसाल िदला जाणारा आराधना िवधीचा साद दतेा येणार नाही. 
तथािप, आराधना िवधी ह े ा  द असते. परंतु संत स  पु ष यां  या पु  यितथी िदनी के  या जाणा-
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या िवधीस ा  द अस ेन  हणता आराधना िवधी असे संबोधल ेजाते व अ  नदान आिण व  दान 
के  यािशवाय हा िवधी पणू होत नाही.  याला प रपणूता यते नाही.  हणनू आराधना िवधी सगंी 

ा ण ( सं  थान पजुारी) व  सवुािसनी यांना सामािजक अतंर  (Social Distansing) राखनु 
अ  नदान करण ेआव  यक आह.े जेणके न गे  या अनेक वषाची परंपरा अबािधत राहील.  
           आराधना िवधी समाधी मिंदरा  या पिह  या माळयावर कर  यात येईल. सदरह आराधना 
िवधीचे थटे ेपण (Live telecast) सं  थांनचे फेसबकु लाई  ह क  हरेजपेजवर कर  यात येईल 
 यामळेु  सपंणु जगात दखेील भ  तांना हा सोहळा  बघता येईल तसचे ह े पेण समाधी मंिदर 

प रसरातील दरूिच वाणीवर कर  यात येईल. समाधी मंिदराचे वा  तसु  (बटुी वाडयास ) १०० 
वष झा  याने गावकरी व इतर साईभ  त याचंी वदळ पिह  या मज  यावर बंद क न लाई  ह दशन 
दणेेत येईल. आराधना िवधीकरीता यजमानाची  (पतीप  नी) साद भोजनाची  यव  था मंिदराच े
पिह  या माळयावर हॉलम  य ेकरणते येईल,  यांच ेिशवाय इतरांना समाधी  मंदीर  हॉलवर वेश 
िदला जाणार नाही. जे भोजन यजमान, ा  हण सवुािसनीना िदले जाते, तेच भोजन गावकरी व 
मा  यवर यांना ीसाई सादालया  या  ही.आय.पी.  या दोन हॉलम  य े ठरािवक वेळेत  
सामािजक अतंर ठेवनू दे  याची  यव  था कर  यात येईल. या िदवशी साईभ  त  व गावक-यांसाठी 

ी साई सादालयाम  य े उ  सवाचे नहेमीच े साद भोजन सं  थानतफ सामािजक अतंर ठेवनू 
दे  यात येईल. 

०६ अखंड  पारायण  
 यव  था  

          उ  सव काळात शिनवार, िद.२४/१०/२०२० रोजी पहाटे  ५.३० वा ी  दारकामाई 
मंदीरात ी साईच र ाच ेअखंड  पारायणास सु वात होईल. 
           मा.तदथ सिमतीचे सद  य पिहले ०५ अ  याय वाचतील व साईभ  तांसाठी दशन सु  
झा  यास उव रत रािहलेल े ४८ अ  याय  यके  एक अस े ४८ साईभ  त  वाचतील. इ  छुक  
भ  ताचंी नाव े िद.२३/१०/२०२० रोजी न दिवली जातील.  याच िदवशी सायकंाळी  यां  या 
नावा  या िच या काढून पारायणाकरीता नावे िनि त केली जातील. पारायणात भाग घणेा-या  

 यके भ  तांस  साद  हणनू  एक ीफळ  दे  यात येईल. िद.२५/१०/२०२० रोजी पहाटे ५.०० 
वा पारायण समा  ती होईल. अखंड पारायणाकरीता  दारकामाई रा भर उघडी ठेव  यात येईल. 
            साईभ  तांसाठी दशन सु  न झा  यास ी रामनवमी उ  सवा माण ेसं  थानच ेअिधकारी 
व कमचा-यांकडून ी साईस  च रताचे पारायण केले जाईल.  
           ी पु  यितथी उ  सवात पोथी-वीणा तीमा, अ  याय वाचन, ािभषेक, पा पजुा या 
काय मांकरीता मा.तदथ सिमती  या सद  यांची नावे िनि त करण ेआह.े याबाबतची िटपणी मा. 
तदथ सिमतीचे सभेत अलािहदा  वतं पण ेसादर कर  यात येईल. 

०७ ी साईस  य त 
पजुा व  अिभषेक 
पजुा 

         साईभ  तांसाठी चे दशन सु  झाले तरी उत्  सव काळात शिनवार, िद.२४/१०/२०२० ते 
सोमवार, िद.२६/१०/२०२० अखेर ी साईस  य त (स  यनारायण पजुा)  व अिभषेक पजुा बंद  
ठेवता येईल ( पजुेसाठी बसणा-या साईभ  तामं  य ेसामािजक अतंर ठेवण ेश  य होणार नाही)  

०८ िव तु रोषणाई           ी पु  यितथी उ  सवात िव तु िवभागामाफत समाधी मदंीर,  दाराकामाई, ी चावडी, ी 
गु  थान व मंिदर प रसरात िव तु रोषणाई कर  यात येईल. िव तु रोषणाईचे कामासाठी येणा-या 
साईभ  ताचंी िनवास, भोजन, चहा-ना  टयाची  यव  था सं  थानमाफत दरवष  िवनामु  य 
कर  यात येते.  या माण ेयाही वष  िवनामु  य कर  यात येईल. िव तु रोषणाईचे सामान आणण े
व नेणकेामीचे क भाडे व जाण-ेये  याचा खच दे  यात यतेो. या उ  सवातही  या माण ेकायवाही 
कर  यात येईल. ते न आ  यास सं  थानमाफत िव तु रोषणाई कर  यात येईल. 

०९ साद-भोजन, 
चहा, कॉफ , दधु, 
िब  क ट , लाडु  
 यव  था 

         साईभ  तांसाठी चे दशन सु  झा  यास उ  सव काळात सादालयात िम  टा  नासह 
भ  तानंा मोफत साद भोजन दे  याची कायवाही सामािजक अतंर ठेवनू केली जाईल. मा. तदथ 
सिमतीच ेसद  य व  याचं ेकुटंुिबय तसचे िनमिं त कलाकारानंा  वतं  साद भोजनाची  यव  था 
कर  यात येईल. पोलीस कमचारी व उ  सवात काम करणकेरीता मदतीसाठी येणा-या  य  तीची 

साद भोजनाची  यव  था सामािजक अतंर ठेवनू केली जाईल. साईभ  तांम  य ेसामािजक अतंर 
ठेवनू चहा, कॉफ , दधू व िब  क टे इ  यादीची कॅट नम  य े२४ तास सिुवधा उपल  ध क न िदली 
जाईल. तीनही िदवस िम  टा  न साद नहेमी माण े दे  यात येईल. उ  सव काळात लाडू साद 
िव  जा  तीत जा  त िठकाणी सामािजक अतंर ठेवनू सु  करणते येईल. याकामी सबंिधत 
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िवभागाकडुन  िनयोजन  करणेत  येईल.  
        सन २०२० चे ी पु  यितथी उ  सवात ितनही िदवसांचे साद भोजनात िम  टां  न  पदाथ  
दणेेसाठी  मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचे  तरावर िनि ती करता येईल. 
         साईभ  तांसाठी दशन सु  न झा  यास वरील सव सिुवधा बंद राहतील. 
 

१० संर ण िवभाग         साईभ  तांसाठी चे दशन सु  झा  यास उ सव काळात समाधी मिंदर व मंिदर प रसरात 
संर ण िवभागामाफत बंदोब त ठेव  यात येईल. तसेच शांतता व सु यव था राखणसेाठी परेुसा 
बंदोब त ठेवणकेामी मा. पोलीस अिध क, अहमदनगर यांना तसेच सां  कृितक काय मासाठी 
वनी ेपणचे परवानगीबाबत मा. पोलीस िनरी क, िशड  यांना िवनंती कर यात येईल. 

 
११ लेखाशाखा 

(देणगी काऊंटर) 
         साईभ  तांसाठी चे दशन सु  झा  यास साईभ  तांम  य ेसामािजक अतंर ठेवनू नहेमीच े

थे माण े दणेगी काऊंटस सु  ठेव  यात यतेील.  उ  सवाच े मु  य िदवशी मंदीर रा भर उघडे 
अस  याने दणेगी काऊंटस तीन िश टम  य े सु  ठेव  यात येतील. तसेच उ  सव कालावधीत 
दणेगी काऊंटसची  वेळ सकाळी ५ वा. ते रा ौ ११ वा. पयत कर  यात येईल. 
         स  या गेट नं. ४ चे बाहरे साईभ  तांसाठी दणेगी काऊंटर चालू कर  यात आलेले आह.े  
दशन सु  झाले नाही तरी सदर  या देणगी काऊंटरचा उपयोग साईभ  तानंा दणेगी दे  यासाठी 
होऊ शकेल.   

१२ बांधकाम         उ  सव कालावधीत आव  यकतेनसुार समाधी मंदीर प रसरात व इतर िठकाणी 
मंडप/शािमयाने इ.  यव  था केली जाईल. 

१३ जादा कं ाटी 
कमचारी 

आव  यकता भास  यास मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांच ेमा  यतेन े जादा कं ाटी कमचारी 
वग दे  यात येईल.  

१४ थमोपचार         साईभ  तांसाठी चे दशन सु  झा  यास सं  थानमाफत मंदीर प रसर,िपपंळवाडी रोड दशन 
रांग व ी साई सादालय या िठकाणी  थमोपचार क   सु  कर  यात यतेील. तसेच ससु  य 
अशी  णवािहका  मंदीर प रसरात ठेव  यात  येईल.   

१५ पालखी  यव  था        ी पु  यितथी उ  सवात ब-याच िठकाणाहन पाल  या येत असतात, उ  सवात येणा-या 
पाल  या ठेव  याची  यव  था ी साईबाबा धमशाळा येथ े कर  यात येते. तथािप  या वष  
कोरोनाचा पादभुाव अस  याने सरं ण िवभागामाफत संबंिधत पालखी मंडळांना पालखी न 
आणणबेाबत िवनंती कर  यात येईल. तसचे सं  थानचे जनसपंक िवभागामाफतही याकामी 

ेसनोट िस  द कर  याची कायवाही कर  यात येईल. 
१६ पाणी परुवठा           पाटबंधारे खा  यास उ  सव काळात कॅनॉल चालू ठेवण े बाबत िवनतंी कर  यात येईल. 

िनयिमत पाणीपुरवठा राहील याची  यव  था कर  यात येईल.  
१७ फोटो  

 हीडीओ   
श ुट गबाबत  

         उ  सवाच ेकाय माच ेफोटो व  हीडीओ शटु गची  लीप मा. मु  य कायकारी अिधकारी 
यांचे मा  यतेन े ेसला दे  यात येईल   

१८ खचाचे   
अदंाजप क 

   ी साईबाबा पु  यितथी  उ  सव -२०१९साठी  .७५,५८,८९८ /-  मा   इत  या र  कमेस 
मंजरुी  दे  यात आली  होती.  य ात  . ४९,७२,७७४/- मा   इतका खच झाललेा आह.े  
           कोरोना  या पा  वभमुीवर साईभ  तांसाठी दशन सु  झा  यास साथरोग ितबंधा  मक 
काय ा  या अिधसचुनेस अिधन राहन कायवाही करावी लागणार असनू सरुवातीस मोज याच 
साईभ  तानंा मंिदरात वेश िदला जाणार अस  याने पवू  सादर केले  या अदंाजप काऐवजी 
आता न  यान ेदोन सधुा रत अदंाजप क (१. दशन सु  झा  यास व २. दशन सु  न झा  यास)  
सादर कर  यात आली आहेत.   

 
ी पु  यितथी  उ  सव -२०१९ करीता  झालेला खच व अपेि त खच तपिशलवार मािहती खालील माण े

आह.े  
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ी पु  यितथी  उ  सव -२०२० अंदाजप क   
 

अ.
 

खच तपिशल ी पु  यितथी उ  सव -२०१९ ी पु  यितथी उ  सव-२०२० 
अदंाजे खच 

  अदंाजे खच  य  खच दशन सु  
झा  यास  

दशन सु  न 
झा  यास 

१ मंडप, कमानी,  टेज, व इतर  १४,८२,१७६ १२,७८,२१४.८८ ६,७८,८६० - 
२ कलाकार िबदागी (वाजं ी, िकतनकार, 

िनमं ीत कलाकार ) व मिंदराकडील 
िशरा साद , दहीहडंी, कलाकार िनवास, 
इतर खच   

१०,००,००० ४,९५,९५९.०० २,००,००० ६०,००० 

३ भ  तानंा िम  टा  न व फिनचर भाडे खच 
( म प रहार मजरुीसह)  

११,०७,८८० ९,७२,४४६.१० ६,००,००० -- 

४ िवदयतु रोषणाई (जनरेटर भाडे, इधंन 
खच )  

१५,००,००० ७,७१,२११.२४ ९,५०,००० ५०,००० 

५ िनमं ण पि का, उदी साद 
पाठिवणकेामी पो  टेज खच  (आ यदाते  
िवदशेी भ  तांसह )  

१३,९५,००० १३,११,५४३.०० ९,६०,००० ९,६०,००० 

६ जादा कमचारी  वयंसवेक  (िवदयाथ  ) 
मानधन   

७,०८,८४२ १,४३,४००.०० १,००,००० - 

७ पाल  याचे िठकाणी िप  याची पा  याची 
 यव  था  

३,५०,००० - -  

८ सीसीटी  हीसेल - कॅमेरे व सीडी 
डी  हीडी खरेदी  

- - २५,००० - 

९ मंिदर व मंिदर परीसर फुलाचे डेकोरेशन - - - - 
१० इतर खच फिनचर व भांडी खच   १५,००० - २,१०० - 
 एकुण पये  ७५,५८,८९८ ४९,७२,७७४.२२ ३५,१५,९६० १०,७०,००० 

 
िवभागाचा अिभ ाय– सं  थानम  य े साज-या होणा-या सवच उ  सवांना साईबाबा हयात 

अस  यापासनूची परंपरा आह.े साहिजकच उ  सव हा सं  थानचा िनयिमत काय मांचा भाग आह.े पयायान े
 यासाठी िविवध बाब वर होणारा खच हा देखील िनयिमत  खचाचा भाग आह.े सं  थान कमचा-यांची दरमहाची 

पगार िबल,े िव तु िबल,े इधंन िबले आदी माणचे समुारे शभंरपे ा अिधक वषाची  परंपरा असले  या 
उ  सवांसाठी करावा लागणारा खच हा सं  थान  या िनयिमत खचाचाच भाग आह.े सदर खचासाठी सं  थान  या 

 यके वष  या मुळ अदंाजप कात तरतुद केलेली असते व मुळ अदंाजप कास मा.  यव  थापन/तदथ सिमती 
यांची मा  यता घेतली जाते  याच माण े  यके उ  सवाच े आगोदर  या  या उ  सवास लागणा-या अपेि त 
खचासही मा.  यव  थापन सिमती/ तदथ सिमतीची मा  यता घे  यात येते  यामळेु अिधिनयमातील तरतुदीनसुार 
उ  सव आयोिजत करण ेव तो पार पाड याची अमंलबजावणी करावयाची अस  यान ेउ  सवा  या िनयमीत खचास 
मा. उ  च  यायालयाची मा यता घे  याची आव यकता नसावी असे न  मत आह.े  

ी पु  यितथी उ  सव २०२० साजरा करणसेाठी सादर केले  या अदंाजप कास मा  यता िमळणकेामी 
सदरह िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े 

 ताव– तरी िवभागा  या अिभ ायात नमदु केले माण े साथरोग ितबधंा  मक काय ा  या 
अिधसचुने  या अिधन राहन ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०२० चे आयोजन करण ेव  याबाबत  या अनषंुिगक 
सिुवधा उभारणकेामी  दशन सु  झा  यास र  कम पय े३५,१५,९६०/- ( पये प  तीस लाख,पंधरा हजार, नऊशे 
साठ) व दशन सु  न झा  यास र  कम पये १०,७०,०००/- (अ री पये दहा लाख स  तर हजार)  मा चे खचास 
च य प तीने मा  यता िमळणकेामी िनणयाथ सादर . 
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िनणय .४५५/३    यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव - २०२० साजरा करणेस व 
 याकामी येणारे खचाचे अंदाजप कास मा  यता िमळणेबाबत चि य प दतीने मा यता दे यात 

आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 
(कायवाही-शता  दी क ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
४.   ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग/  व  छता व पे  ट कं  ोलचे काम तसेच दररोज १०० वाढपी 

कामगार आऊटसोिसग प  दतीने पुरिवणेकामी िविवध वृ  तप ाम  ये जािहरात देऊन ई-िनिवदा 
मागिवणेकामी मा  यता िमळणेबाबत. 

 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- सन २००४ चा महारा  अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म य ेमहारा  िवधान 
मंडळाच े अिधिनयम व रा यपालांनी थापीत केलेले अ यादशे व केलेल े िवनीयम मधील १४ (२ घ) नूसार 
भ  तानंा तसेच भ  तां  या सोयीसाठी आव  यकत ते उपाययोजना हाती घे  याचे तसेच २१ (१  घ) नूसार भ  तांना 
जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण ेयाबाबतची तरतुद केलेली आह.े  

   तावना:- ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालचे काम तसचे दररोज 
१०० वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीन े कामावर घवेनू सादालयातील कामे क न घे यात येत आहते. 
 यानसूार ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालचे काम व दररोज १०० वाढपी कामगार 

कामास लावणकेामी मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणयानूसार, जा.एसएसएस/वशी/२३४१/२०१९ 
िद.१४/०९/२०१९ अ वये, मे.फोकस फॅिसिलटी अॅ  ड िस  यु रटी स  ह सेस, मुंबई यांना िद.१५/०९/२०१९ ते 
१४/०९/२०२० या कालावधीकरीता GST वगळून दरमहा कामाची मजूरी र  कम .३४,५०,०००/- (अ री 
र कम .चौतीस लाख प  नास हजार मा ) या माण ेकामाचे कं ाट (कायादशे) दे यात आलेला आह.े  

ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग/  व  छता व पे  टकं ोलच ेकाम क न घणेकेामी तसचे साईबाबा 
भ  तिनवा  थान (५०० म), साईआ म भाग-०१ व  दारावती भ  तिनवास  थान येथील  वयंसवेी सादभोजन व 
जनरल हॉलमधील सादभोजन िवतरीत करणकेामी कायम/कं ाटी कमचारी अपरेु पडत अस यान े१०० वाढपी 
कामगार आऊटसोस प दतीने कामास घे  यात येवनू सादभोजन  यव  था कर  यात यतेे.  

 करीता ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व छता व पे  ट कं ोल कामासाठी तसचे गद चे माणात 
आव  यकतेनसूार सादभोजन िवतरीत करणकेामी दररोज १०० वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीन े
परुिवणकेामी येणा-या खचास मा  यता िमळणकेामी तसेच वृ  तप ात जाहीरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिवण े
गरजेचे आह.े 

 मागणी :- ा तिवक नसूार,   
अ)  उपरो  त हाऊसिकप ग कामाची मदुत िद.१४/०९/२०२० रोजी अखेर संपु ात यते अस  यान,े ी साई 

सादालयातील  व  छता व हाऊसिकप ग, पे  टकं ोल कामाअभावी भ  ताचंी गैरसोय होऊ नय ेयाकरीता पढुील 
कालावधीसाठी ई-िनिवदा ि या सु  करणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणकेामी इकडील 
िवभागामाफत मा.तदथ  (Ad-hoc) सिमती िद.०९/०६/२०२० रोजीचे सभपेुढे  ताव सादर कर  यात आलेला 
होता. परंत ूसदंिभय  ं .२ चे िनणया  वय,े सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात आललेा आह.े  यामळेु सदरह ई-
िनिवदा ि या उपरो  त टडर कालावधी सपंेपयत मदुतीत पणु होईल अस ेवाटत नाही. तसचे सदरच ेई-िनिवदा 

ि येस मा.तदथ (Ad-hoc)  सिमतीची मा  यता झा  यांनतर सदरह िवषयाचा िनणय ा  त होण,े वृ  तप ात 
जाहीरात िस  द करण,े ी बीड िमट ग  घणे,े शासन िनणयानूसार ा  त झाले  या िनिवदांची सं  या जर तीन पे ा 
कमी असले तर िनिवदा ा  त होणसेाठी  पिह  यांदा मदुतवाढ दणे,े  यानंतरही िनिवदांची सं  या जर ०३ पे ा 
कमी असले तरी दखेील दसु-यांदा मदुतवाढ देण,े  तदनतंर ा  त झाले  या िनिवदांच े टे  नीकल बीड व ाईस 
बीड मा.खरेदी सिमती सभेपढुे उघडण,े लेखाशाखा  िवभागामाफत तपासनू घणेे, िन  नतम दरधारक ठेकेदारास 
कायादशे दणेेकामी  तुत िवषयाची िटपणी मा.  यव  थापन सिमती सभेत सादर करण.े तदनंतर संबंधीत ठेकेदारास 
कायादशे दणे.े या कामासाठी बराच कालावधी िनघनू जातो. करीता सदरह ई-िनिवदा ि या पणु होईपावेतो 
यापुव चे ठेकेदार मे.फोकस फॅिसिलटी अॅ  ड िस  यु रटी स  ह सेस, मुंबई यांना तीन मिहने (िद.१४/०९/२०२० 
पासनू पढु)े अथवा ई-िनिवदा ि या पुण होवनू निवन ठेकेदारास कायादशे दईेपावेतो या दोह पैक  जे अगोदर 
घडेल  या लावधीकरीता आह े  याच दरात व अटी/शत स अिधन राहन मदुतवाढ दयावी लागेल.  याकामी ती 
महा अदंाजे र  कम .२३,००,०००/- (अ री र  कम .तेवीस लाख मा ) (कोरोना-१९ कालावधीतील 
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बीलानसूार) इतका खच अपे ीत आह.े   यानसूार मदुतवाढ कालावधीसाठी येणा-या  य  खचास मा  यता 
िमळणकेामी सदरचे  तावास मा.तदथ  (Ad-hoc) सिमती सभेपुढे िनणय होणे गरजेच ेआह.े  
ब) ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालचे काम व दररोज १०० वाढपी 
कामगार कामास लावणकेामी म.ेफोकस फॅिसिलटी अॅ  ड िस  यु रटी स  ह सेस, मुंबई यांना िद.१५/०९/२०१९ ते 
१४/०९/२०२० या कालावधीकरीता GST वगळून दरमहा कामाची मजूरी र  कम .३४,५०,०००/- (अ री 
र कम .चौतीस लाख प  नास  हजार मा ) या माण े कामाच े कं ाट (कायादशे) दे यात आलेला आह.े 
 याकामाची  मदुत  िद.१४/०९/२०२० रोजी अखेर संपु ात येत आह.े करीता हाऊसिकप ग व सादभोजन 
अभावी भ ांची गरैसोय होव ूनये याकरीता सन-२०२० चे वािषक मजुरीची र कम .४,१४,००,०००/- + GST 
इतक  होते. सदर रकममे  य े अदंाजे १०% वाढ गहृीत धर यास पढुील सन २०२०-२०२१ या एक वष 
कालावधीसाठी अदंाजे र कम .४,५५,४०,०००/-+GST (अ री र  कम पये चार कोटी पंचाव  न लाख 
चाळीस हजार मा ) इतका खच अपे ीत आहे. करीता सदरचे खचास मा  यता िमळणकेामी पढुील एक वष 
कालावधीसाठी ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ोलच े काम तसचे दररोज 
आव  यकते माण े १०० वाढपी कामगार आऊटसोसग प  दतीने सं  थानला परुिवणबेाबत सं  थानचे  टीन े
 िहतावह अस  याने वतमान प ात जाहीरात िस  द क न नामांिकत कंप  याकडून/ ठेकेदारांकडून न  याने ई-िनिवदा 
 मागिवणकेामी सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपुढे िनणय होण ेगरजेचे आह.े 

    सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसूार अनमुान:- आिथक  
िवभागाचा प  अिभ ाय/मत:- वरील ा तािवकचा िवचार करता, अ) स याचे हाऊसिकप ग 

कामाची मदुत िद.१४/०९/२०२० रोजी अखेर सपंु ात यते अस  यान,े ी साई सादालयातील  व  छता व 
हाऊसिकप ग, पे  टकं ोल कामाअभावी भ  ताचंी गैरसोय होऊ नये याकरीता पढुील कालावधीसाठी न याने ई-
िनिवदा ि या पणु होईपावतेो स याचेच ठेकेदार म.ेफोकस फॅिसिलटी अॅ  ड िस  यु रटी स  ह सेस, मुंबई यांना 
तीन मिहन े (िद.१४/०९/२०२० पासनू पढु)े अथवा ई-िनिवदा ि या पुण होवनू निवन ठेकेदारास कायादशे 
दईेपावतेो या दोह पैक  जे अगोदर घडेल  या कालावधीकरीता आह े  याच दरात व अटी/शत स अिधन राहन 
मदुतवाढ दयावी लागेल.  याकामी ती महा अदंाजे र  कम .२३,००,०००/- (अ री र  कम . तेवीस लाख 
मा ) (कोरोना-१९ कालावधीतील बीलानसूार) इतका खच अपे ीत आह.े  यानसूार मुदतवाढ कालावधीसाठी 
येणा-या  य  खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपढु ेिनणय होणसे 
िवनंती. 
ब)  स याचे हाऊसिकप ग कामाची मदुत िद.१४/०९/२०२० रोजी अखेर सपंु ात येत अस  याने पढुील 
कालावधीसाठी न यान ेई-िनिवदा ि या राबिवणकेामी सन-२०२०-२०२१ या एक वष कालावधीसाठी अदंाजे 
र कम .४,५५,४०,०००/- (अ री र  कम पये चार कोटी पचंाव  न लाख चाळीस हजार मा ) इतका खच 
अपे ीत आह.े करीता सदरचे खचास मंजरूी िमळणकेामी व मा  यतेतर मा.उ  च  यायालय, मुंबई यांचे खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे CA दाखल करणसे तसेच मा.उ  च  यायालयाने मा  यता िद  यानतंर जनसंपक कायालयामाफत 
वतमान प ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणसे सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमती सभेपुढे िनणय होणसे िवनंती. 

तरी वरील अ) व ब) बाबत िनणय होणकेामीचा  ताव िद.०९/०६/२०२० रोजीचे बैठक त मा.तदथ 
सिमती सभेपढुे सादर करणते आला होता. तथापी या बैठक त सदरचा िवषय  थिगत ठेव  यात आला होता. 
तदनतंर िद. २८/०८/२०२० रोजी सदरह  ताव आय  या वेळ  या िवषयाम  य ेफेर सादर क न ठेव  यात आला, 
परंतु वेळेअभावी सदर िवषयावर िनणय झाला नाही. सदरह िवषयावर दोन वेळेस िनणय न झा  यामळेु व  तािवत 
कामा  या कायादशेाची मदुत िद.१४/०९/२०२० रोजी संपु  टात यते अस  याने याबाबत कामाची अडचण होव ू
नये  हणनू तातडीन े िनणय होण े अ  यतं गरजेच े आह.े  यामळेु सदर  तावावर च य प  ततीने िनणय होणसे 
सिवनय सादर. 

िनणय .४५५/४    यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग/  व  छता व पे  ट 
कं  ोलचे काम तसेच दररोज १०० वाढपी कामगार आऊटसोिसग प  दतीने पुरिवणेकामी िविवध 
वृ  तप ाम  ये जािहरात देऊन ई-िनिवदा मागिवणेकामी चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. 
आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

(कायवाही- ी साई सादालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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५.     सन २०२०-२१ वषाकरीता िकराणामाल खरेदीकामी केलेली िनिवदा ि या र  करणे व न  याने फेर   
ई-िनिवदा ि या राबिवणेबाबत.  

 ताव-   सं  थानचे सादालय, कॅ  टीन, लाडू िनिमती व मिंदर िवभागांकरीता िकराणामाल व इतर अनषुगंीक 
सािह  य ई-िनिवदा प  दतीन े खरेदी करणकेामी भांडार िवभागाकडुन  ताव िद.१७.०२.२०२० रोजी खरेदी 
िवभागाकडे ा  त झालेला होता. सदर  तावास मा.तदथ सिमतीचे िद.१४.०१.२०२० चे सभेतील िनणय ं .४१ 
नसुार ई-िनिवदा प  दतीन ेखरेदीस व  याकामी येणारे अदंाजे र  कम .४२,१८,८२,४१७/- (अ री .बेचाळीस 
कोटी आठरा लाख  याऐशंी हजार चारशे सतरा) मा चे खचास भांडार िवभागाने मा  यता घेतलेली होती.  

तसेच भांडार िवभागान े सदर खचास मा.उ  च  यायालयाची मा  यता घणेेसाठी िवधी िवभागाकडे 
 ताव िदला होता.  िवधी िवभागामाफत ए कि त िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल केल ेहोते  यात िकराणा माल, 

धा  य, कडधा  य व अनषंुिगक सािह  य खरेदीचा समावेश होता.  एकि त िस  हील अॅ  लीकेशनमधील िकराणा 
माल व अनषंुिगक सािह  य खरेदी खचासाठी मा.उ  च  यायालयाने िद.१३.०२.२०२० रोजी मा  यता िदलेली 
होती. तथािप याम  य े मे.  यायालयाने गह, तांदळु,  वारी व साखर FCI कडून घेणबेाबत सिूचत केल े होते. 
 याबाबत FCI कडे प  यवहार केलेनतंर फ  त गह उपल  ध होऊ शकतो मा  तो FCI ने नेमलेले एका खाजगी 

सं  थकेडून ई-ऑ  शन दारे खरेदी करावा लागणार अस  यान ेयाबाबत मा.तदथ सिमतीच े िद.२४.०२.२०२० चे 
सभेत सिव  तर  ताव सादर कर  यात आला होता.  यावर िनणय ं .१६० अ  वये  गह,तांदळु, साखर व  वारी 
खरेदी करणकेामी िवहीत प  दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणबेाबत िनणय झालेला होता.    

वरील मा.तदथ सिमतीच े िनणयास व मा.उ  च  यायालयाच े मा  यतेस अनसु न, सं  थानकडून सन 
२०२०-२१ करीता सादालय,लाडु िनिमती, मंिदर व कॅ  टीन िवभागामाफत सा ईभ  तांना सेवा सिुवधा उपल  ध 
क न दे  यासाठी िकराणामाल व इतर अनषंुिगक सािह  याची ई-िनिवदा प  दतीने वािषक खरेदी करणसेाठी िनिवदा 
मागिव  यात आ  या हो  या.  याचा तपिशल खालील माण-े  
१. िकराणामाल, धा  य, कडधा  य, डाळी, ाय ु टस, वन  पती तूप व इतर व  त ू, २. मसाल,े ३ खादयतेल, ४.गह, 
तांदळु, हरबरा डाळ व साखर, ५.िब  क टे, ६.चहा पावडर व कॉफ , ७.पेपर िपशवी, ८.पपेर कप, ९.टो  ड गाय 
दधु, १०.पॅके  ड ि िकंग वॉटर, ११.प ावळ. 

   वरील १ ते ३ व ५ ते ११ या १० ई-िनिवदांची अिंतम मुदत िद.१७.०३.२०२० अखेर होती. तर अ.न.ं४ 
चे ई-िनिवदचेी अिंतम मदुत िद.२३.०३.२०२० अखेर होती.  यानंतर नमनेु जमा करणसेाठी २ िदवसांचा 
कालावधी दे  यात आला होता. िद.१८.०३.२०२० पासनू कोरोना ादभुावामळेु मिंदर व सं  थान  या 
भक्  तांसाठी  या सादालय, लाडू व बुंदी साद व कॅ  टीन या सवेा बंद आहते. तसेच संपणू रा  यात व देशभरात 
लॉकडाऊन झाले होते.  यामळेु वरील िनिवदांचे काही रािहलेले नमनेु ा  त होणसेाठी वेळोवेळी मदुतवाढ दे  यात 
आली होती. 

दर  यान सन २०२०-२१ वषाकरीता िकराणामाल खरेदीकामी नमनेु िनवडीबाबत िद.०२.०४.२०२० 
रोजी  ताव सादर केला होता.  यावर “१.यापुव  नमनु े िनवडीच े काम कोणासमोर केले गेले आहे याबाबत 
िटपणीत नमदू करावे. २.सदयि थतीत लॉकडाऊन मुळे मालाच े नमनु े ा  त नाही तरी लॉकडाऊन कालावधी 
संप  यानंतर लगेचच कायवाही करावी.” अस ेिनदश होते.  यामळेु सदर  ताव लंिबत होता. 

   वरील िनिवदांतील अ.नं. ११ प ावळसाठी कोरोना ादभुावामळेु लॉकडाऊन अस  यामळेु ३ 
मदुतवाढी दऊेनही फ  त एकच िनिवदा ा  ती झाली होती.   यामळेु सदर िनिवदा ि या र  कर  यात आललेी 
आह.े  यामळेु यासाठी फेर ई-िनिवदा ि या करावी लागले. 

वरील अ.नं. ७ पेपर कप व ८ पेपर िपशवी  या कमिशअल िनिवदा उघडून िनिवदाधारकाशी          
चचा-वाटाघाटी करणसेाठी सदर  ताव मा.तदथ सिमतीच ेसभेत सादर करणसेाठी सभा कामकाज िवभागाकडे 
िद.२१.०७.२०२०  रोजी  दे  यात आलेला आह.े तथािप  यावर अिंतम िनणय झालेला नाही  तोही तातडीने होण े
गरजेचे आह.े 

क  सरकारन े८ जून पासनू अनलॉक १ कालावधी सु  केला होता,  याअतंगत महारा   शासनानेही 
३० जून अखेरपयत लॉकडाऊन कालावधी वाढिवला होता व कं  टेनमे  ट झोन वगळता इतर  कामकाजास 
परवानगी िदली होती.  यामळेु सन २०२०-२१ करीता सं  थानला खरेदी करावया  या  िकराणा मालाचे नमनु े
िनवडीच ेकामासाठी महा  मा फुले कृषी िवदयापीठ, राहरी येथील त ांना बोलिवणबेाबत िद.०९.०६.२०२० रोजी 

 ताव सादर केला होता.  यावर “सदर बाब सिमती (Adhoc) सम  सादर क न सव सिमती सद  य िकंवा 
सिमतीन ेिनयु  त केलेले सद  य (CEO) सोडून यां  या सम  उपरो  त बाब कर  यास व उपरो  त  ताव Adhoc 
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सिमतीसमोर सादर करावा” अस ेिनदश िद.२४/६/२०२० रोजी ा  त झाले होते. 
सदर िनदशास अनसु न “िकराणा माल नमनु ेकोणासमोर िनवडावयाच”े या  तावावर लवकर िनणय 

हो  यासाठी, सदर  तावास चि य प  दतीने सादर करणबेाबत मंजुरी िमळणकेरीता िद.२५/६/२०२० रोजीच 
याबाबतची िटपणी सादर कर  यात आली होती. तथािप  यावेळी लॉकडाऊन अस  यामळेु सं  थान  या सव सेवा 
बंद आहते.  यामळेु सदर  ताव चि य प  दतीन ेसादर कर  याऐवजी मा.तदथ सिमती सभतेच सादर कर  या  या 
सम  सचूना ा  त झा  या हो  या.  हणनू “िकराणा माल नमनु े िनवड कोणासमोर करावयाची” याबाबतचा 
नेहमी माण ेसभेसमोर सादर करावयाचा  ताव िद.२८.०६.२०२० रोजी सभा कामकाज िवभागाकडे सादर केला 
होता.  यावर सदर  ताव मा.तदथ सिमतीचे िद.१३.०७.२०२० च े सभेत सादर होऊन “सदरचे िकराणा माल 
नमनेू िनवडीचे कामकाज मा. ी.िदलीप  वामी साहबे, सद  य मा.तदथ सिमती यांच े सम ” कर  याचा िनणय 
झाला होता.  यास अनसु न िद.१८.०७.२०२० रोजी िकराणा माल नमनुे  िनवडीचे कामकाज राहरी कृषी 
िवदयापीठातील त  व सं  थान आचारी यांच े माफत पणू कर  यात यऊेन िद.२०.०७.२०२० रोजी सदर             
ई-िनिवदांचे कमिशअल बीड उघडणचेा  ताव सभा कामकाज िवभागाकडे सादर कर  यात आला होता.  

सभा कामकाज िवभागाकडून वरील अ.नं. १ ते ६ व अ.नं. ९ व १० सािह  याच े कमिशअल बीड 
उघडणसेाठी खरेदी सिमतीची सभा िद.०७.०९.२०२० रोजी आयोिजत कर  यात आली होती. सदर सभेत 
उपि थत राहणसेाठी िकराणामाल व अनषंुिगक सािह  याचे नमनुे िनवडले  या ३४ िनिवदाधारकांना मोबाईल 
फोनव न याकामी उपि थत राहणबेाबत िनरोप दे  यात आला होता.  यातील खालील ४ िनिवदाधारकांनी 
सं  थानकडून कमिशयल बीड उघड  याचा िनरोप मोबाईल/दरू  वनीव न िदलेनंतर सं  थानला मेल केले आहते. 
 याचा तपिशल खालील माण:े- 

 
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव िनिवदाधारकाचे  हणण े
I मे.जयिहदं िकराणा 

 टोअस, नािशक 
Supply of goods in this condition are very hard to fulfill and 
so we request to cancel our tender and refund our EMD & 
Tender Fee. 

II मे.िहरालाल चुनीलाल 
भरािडया, नांदडे 

िनिवदा भ न ७ मिहने उलटले आह.ेआजपयत िनिवदा ि या पणू झाली 
नाही. महामारीमळेु आवक/ जावक ठ  प झाली आह.े यामळेु पुढील िनिवदा 

ि येम  य ेभाग घे  यास असमथ आहे. तरी बयाणा र  कम व िनिवदा फ  
परत करावी. 

III मे.संतोष ेिडंग कंपनी, 
जळगाव 

We request you to cancel the tender and Return our EMD 
and Tender fee. 

IV मे.रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड 
कंपनी, नािशक 

Supply chain shall be difficult for supplying of the material 
so we request you to cancel the tender & return our EMD 
amount and Tender Fee. 

 
सदर ा  त मेलम  य े िनिवदाधारकांनी कळिवलेले  हणण े बाबत खरेदी सिमतीचे सभेत सव थम 

िनिवदां  या Validity बाबत चचा झाली. याम  य े गह, तांदळु, हरबराडाळ व साखर या िनिवदचेी Validity 
िद.२६.०७.२०२० रोजी व  या  यित र  त उवरीत ७ िनिवदांची Validity िद.२०.०७.२०२० रोजी सपंु  टात 
आली आह.े  यामळेु खरेदी सिमतीचे िद.०७.०९.२०२० चे सभते िनिवदांची Validity संप  यामळेु उवरीत 
वािषक िनिवदा भरले  या िनिवदाधारकांना ते सं  थानला िनिवदते भरले  या दराने माल/सािह  य परुिव  यास तयार 
आहते िकंवा कस?े याबाबत िवचारणा क न  यांचे तसे मेल घे  याचे ठरले होते.  या माण े सव ३४ 
िनिवदाधारकांना दरू  वनीव न कळिव  यात आले होते.  यानसुार सव िनिवदाधारकांचे मले िद.१२.०९.२०२० 
अखेर ा  त झाले आहते. िनिवदाधारकांनी  यांचे मले दारे कळिवललेे  हणणचेा गोषवारा तयार केला आह.े 

िनिवदाधारकां  या मलेमधील माग  यांचा थोड  यात तपिशल खालील माण-े 
३४ िनिवदाधारकांपैक  २० िनिवदाधारकांनी ई-िनिवदेत भरले  या दरांम  य े माल परुिवणसे तयार 

अस  याचे कळिवल े आह.े याम  य े दधूासाठीच े सव ४ िनिवदाधारक व पकेॅ  ड ि िकंग वॉटरसाठीचे सव ६ 
िनिवदाधारक याचंा समावेश आह े तर िब  क टांसाठी एकुण ४ िनिवदाधारकांपैक  २ िनिवदाधारक िब  क टे 
परुिवणसे तयार आहते. १ िनिवदाधारकान े नकार िदलेला आह.े उवरीत ८ िनिवदाधारकच िकराणा, मसाले व 
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डाळीसाठी भरले  या दरात माल परुिवणेस तयार आहते.  
१३ िनिवदाधारकानंी ई-िनिवदते भरले  या दरांम  य े माल परुिवणसे तयार नस  याचे कळिवले आहे. 

 यापैक  ७ िनिवदाधारकांनी िनिवदसेाठी भरलेली िनिवदा फ  परत करणचेी मागणी केलेली आह.े तर काह नी 
िनिवदा ि या र  कर  याची मागणी केललेी आह.े 

िब  क टासाठी  या १ िनिवदाधारकाने ८-१० िदवसांचा वेळ मािगतलेला आह.े 
कोरोना  हायरस ादभुावामळेु िकराणा माल व अनषंुिगक सािह  या  या माकट  या ि थतीम  य े मोठया 

माणावर बदल झालेमळेु,   याचा प रणाम होऊन मालाच े दर, मालाची उपल  धता वगरेै बाब मळेु काही 
िनिवदाधारक माल दे  यास तयार आहते तर काही तयार नाहीत. याव न काही सािह  याचे दर वाढले अस  याची, 
काही सािह  याचे दर कमी झा  याची तर काही सािह  याचे दर ि थर अस  याची श  यता नाकारता येत नाही. तसचे 
सदर िनिवदांचा वैधता कालावधीही सपंलेला आह े  यामळेु िनिवदाधारकावर काही कारवाई करता येणार नाही. 

वरील सव बाब बाबत मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपमु  य कायकारी अिधकारी, मा.मु  य 
लेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, खरेदी िवभाग व .अिध क, खरेदी यांची चचा होऊन १.गह, तांदळु, 
हरबराडाळ व साखर, २.धा  य, कडधा  य, डाळी व ाय ु ट्स, ३.खादयतेल, ४.चहापावडर व कॉफ , ५.िब  क टे, 
६.मसाले या आयटे  ससाठीची स  याची िनिवदा ि या र  क न न  यान ेवािषक फेर ई-िनिवदा ि या राबिवण े
साईभ  तानंा सेवा सिुवधा दे  या  या सं  थान  या  टीकोनातनू उिचत होईल  हणनू सदर िनिवदा ि या र  करण े
व  यासाठी नवीन वािषक ई-िनिवदा ि या करणसेाठी चि य प  दतीने मा.तदथ सिमतीची मा  यता घे  यात यावी 
अस ेठरले. 

टो  ड गाय दधू व पॅके  ड ि ंिकंग वॉटरसाठीच ेसव िनिवदाधारक ई-िनिवदेत िदले  या दरान ेमाल परुिवणसे 
तयार अस  यामळेु या दोन ई-िनिवदांच ेकमिशअल बीड उघडता यतेील. 

सधुारीत खरेदी िनयमावलीतील ं .५.५ खरेदी ि या र  करण ेिशषाअतंगत खालील तरतूदी आहते. 
खरेदी कायालय  यान ेसु  केलेली खरेदी ि या, यश  वी िनिवदा  पीकार  या  या पवू  िकंवा यश  वी 

िनिवदा  वीकार  यात आ  यानंतर दखेील कोण  याही वेळी, लेखी नमदू करावया  या कारणामुळे, र  क  शकेल. 
ब. खरेदी कायालय खरेदी र  कर  याचा िनणय घते  यानंतर कोणतीही िनिवदा िकंवा  ताव 

उघडणार नाही आिण अशा न उघले  या िनिवदा िकंवा  ताव परत करील. 
खरेदी कायालयाचा खरेदी र  कर  याचा िनणय आिण  याची कारण ेखरेदी ि यते भाग घणेा-या सव 

िनिवदाकारांना ताबडतोब कळिव  यात यतेील. 
वरील तरतुदी अतंगत उपरो  त  नमदू ६ िनिवदा र  करता येतील व तसे सव िनिवदाधारकांना लखेी 

कळिवता येईल. फ  त याम  य े७ िनिवदाधारकांनी िनिवदा फ  व बयाणा र  कम परत मािगतली आह.े  यापैक  
बयाणा र  कम परत दतेा येईल. मा  िनिवदा फ  ही केवळ को  हीड-१९ लॉकडाऊनमळेु या िनिवदांबाबत वैधता 
कालावधीम  य ेकायवाही पणु झाली नाही  हणनू िनिवदा र  करावी लागली आह.े ही एक अपवादा  मक बाब 
आह.े  हणनू  या िनिवदा र  करावया  या आहते  या िनिवदाधारकांची िनिवदा फ  ही एक अपवादा  मक बाब 
 हणनू परत करावी असे मत आह.े 

थम िनिवदते खालील आयटेमसाठी  हणावा तसा ितसाद न िमळालेमळेु नवीन वािषक ई-िनिवदा 
मागिवतांना सदर आयटे  स  या स ् पेिसिफकेशन  या बाबतीत सधुारणा करण ेगरजेच ेआह.े 

 
अ.न ं आयटेमचे 

नांव 
जुने  पेिसिफकेशन सधुारीत  पेिसिफकेशन 

१ िहंग खडा िहंग खडा-  अगॅमाक, नागछाप िहंग खडा- अगॅमाक/FSSAI 
२ िहंग पावडर िहंग पावडर -  अगॅमाक, नागछाप िहंग पावडर - अगॅमाक/FSSAI 
३ िजलेबी रंग िजलेबी रंग- I.S.I माक- मॉसन िजलेबी रंग-(Lemon Yellow) FSSAI 
४ चहा पावडर चहा पावडर- ड  ट- कुबॉ  ड- 

Taaza, Sapat-Sahyadri, 
Tata- Agni 

चहा पावडर- ड  ट- कुबॉ  ड- Taaza, 
Sapat-Sahyadri, Tata- Agni िकंवा 
त  सम, FSSAI 

६ कॉफ  कॉफ - िफ  टर, ॅ  डेड कॉफ - िफ  टर- FSSAI 
     

वरील सधुारणा के  यास सदर आयटे  ससाठी फेर ई-िनिवदमे  य े ितसाद वाढले असे वाटते.  यामळेु 
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सदर ६ आयटे  ससाठी सधुारीत  पिेसिफकेशन माण ेफेर ई-िनिवदा माग वा  यात असे मत आह.े 
 ताव- वरील सिव  तर नमदू व  तिु थती िवचारात घतेा या करणी,   

A. पॅके  ड ि िकंग वॉटर व टो  ड गाय दधू परुिवणसेाठी पा  सव िनिवदाधारकांनी ई-िनिवदते भरले  या 
दराम  य े पॅके  ड ि िकंग वॉटर व  टो  ड गाय दधू परुिवणेस तयार अस  याचे कळिवलेमळेु पॅके  ड 
ि िकंग वॉटर व टो  ड गाय दधू कमिशअल ई-िनिवदा उघडणसे, 

B. िब  क टे  परुिवणसेाठी पा  ४ िनिवदाधारकांपकै  २ िनिवदाधारकांनी ई-िनिवदते भरले  या दराम  य े
िब  क टे परुिवणसे तयार अस  याचे कळिवले आहे. तर म.ेए  सलंट एटंर ायजेस, पणु े यांनी सदर 
दरांम  य ेिब  क टे परुिव  यास असमथता दशिवली आह.े तसचे म.ेभ  ती एंटर ायजेस, पणु ेयांनी  यांना 
याबाबत िवचार करणसेाठी ८-१० िदवसांचा वेळ मािगतलेला आह.े तथािप  यांनी पु  हा नकारा  मक 
कळिव  यास सं  थानची अडचण होईल  हणनू िब  क टांसाठी न  याने फेर ई-िनिवदा ि या करणेस,  

C. चहापावडर परुिवणसेाठी ३ िनिवदाधारक पा  होते  यातील १ नमनुाधारक नमनुा िनवडीम  य े अपा  
ठरला आह.े  यामळेु दोन िनिवदाधारक बाक  रािहले होते. तथािप दो  हीही िनिवदाधारकांनी ई-िनिवदते 
भरले  या दराम  य ेचहा पावडर परुिवणसे असमथता दशिव  यामळेु व िफ  टर कॉफ  पुरिवणसेाठी नमनेु 

ा  त झालेले नस  यामळेु चहा व िफ  टर कॉफ  खरेदीकामी एकि त फेर ई-िनिवदा ि या करणेस, 
D. खादयतेल परुिवणसेाठी पा  ३ िनिवदाधारकांनी ई-िनिवदेत भरले  या दराम  य े खादयतेल परुिवणेस 

असमथता दशिव  यामळेु खादयतेलासाठी फेर ई-िनिवदा ि या करणसे,  
E. गह, तांदळु, हरबराडाळ व साखर आिण धा  य, कडधा  य, डाळी व ाय ु ट्स परुिवणसेाठी बहतांशी 

िनिवदाधारकांनी ई-िनिवदेत भरले  या दराम  य ेसदर आयटे  स परुिवणसे असमथता दशिव  यामळेु सदर 
दो  हीही िनिवदांसाठी फेर ई-िनिवदा ि या करणसे,  

F. मसाले िनिवदतेील ८ िनिवदाधारकांपैक  ४ िनिवदाधारक माल परुिवणसे तयार नाही. तसचे २० 
आयटे  सपैक  १० आयटे  ससाठी ३ पे ा कमी िनिवदाधारक आह े व १० आयटे  ससाठी ३ िकंवा 
 यापे ा जा  त िनिवदाधारक आह.े  यामळेु मसाले पुरिवणकेामीही फेर ई-िनिवदा ि या करणसे, 

G. र  करावया  या िनिवदाधारकांची बयाणा र  कम परत करणसे व  यानंा तसे कळिवणसे, 
H. र  करावया  या िनिवदाधारकांची िनिवदा फ  अपवादा  मक बाब  हणनू परत करणसे, 
I. वरील माण े६ आयटेमसाठी सधुारीत  पेिसिफकेशनचा फेर ई-िनिवदते समावेश करणसे,  
J. प ावळ खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणसे, 

वरील  तािवत A ते J बाबत चि य प  दतीन ेमा  यता िमळणसेाठी सदरचा  ताव मा.तदथ सिमतीच े
मा  यतेसाठी सादर. 

िनणय .४५५/५    यावर सिव तर चचा होऊन,  सन २०२०-२१ वषाकरीता िकराणामाल खरेदीकामी केलेली 
िनिवदा ि या र  करणे व न  याने फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणेस चि य प दतीने मा यता दे यात 
आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. (कायवाही-खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
६.    Corona Virus (Covid-19) या ससंगज  य रोगाचा ादुभाव टाळ  यासाठी आव  यक असणारे         

PPE Kit, Short notice E-Tender ि या राबवून खरेदी करणेस व याकामी येणा-या खचास 
मा  यता िमळणेबाबत.   

 ताव- िद.०१/०९/२०२० रोजीचे  मंजरु िटपणी  वये Corona Virus (Covid-19) या ससंगज  य रोगाचा ादभुाव 
टाळ  यासाठी आव  यक असणारे PPE Kit, Short notice E-Tender ि या राबवनू खरेदीकामी सं  थानच े
जनसंपक िवभागामाफत जा  त खपा  या  थािनक वतमान प ात जािहरात देऊन खरेदी करणसे तसेच PPE Kit 
खरेदीकामी येणा-या र  कम .४४,९०,०००/- चे खचास मा.तदथ सिमती सभेची चि य प  दतीने मा  यता 
िमळालेली होती.  

 यास अनसु न तांि क  टया मसदुा अिंतम करणकेामी सं  थान अतंगत बनिव  यात आले  या त  
सिमतीकडून िद.२८/०९/२०२० रोजी उपरो  त खरेदीकामीचा मसदुा तपासनू घे  यात आलेला असनू  यांनी 
सचुिवले  या आव  यक  या बदलानसुार दु  ती क न सदरह मसदुा अिंतम कर  यात आला व िनयमानसुार 
वतमानप ात जािहरात दे  यात यऊेन िद.०६/१०/२०२० पासनु िद.१३/१०/२०२० पयत सं  थानचे संकेत  थळावर 
जािहरात ठेव  यात आलेली होती व www.mahatenders.gov.in या शासना  या सकेंत  थळावर ई-िनिवदा 
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िस  द करणते आलेली होती, तसेच परुवठाधारक/ अिधकृत िव े ते यांना जािहरातीबाबत ई-मेल  दारे दखेील 
कळिव  यात आले होते,  यास अनसु न PPE Kit, खरेदीकामी २३ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाले  या हो  या. 

ा  त २३ ऑनलाईन ई-िनिवदांचे टे  नीकल बीड िद.१५/१०/२०२० रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढु े
सम  उघड  यात आले असता,  याम  य े सव २३ ई-िनिवदाधारक पा  ठरले होते.  यास अनसु न 
िद.०३/११/२०२० रोजीच े मा.खरेदी सिमतीच े सभपेढु े ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा उघड  यात आले  या 
असनू ा  त दरांचा तलुना  मक त  ता सोबत सादर केला आह.े  याम  य ेM/s. Pharmdeal, Pune यांच े ती नग 
.२००/- मा  िन  नतम दर ा  त झालेले आह.े या दराम  य े आणखी काही सटु िमळणकेामी  यांना िवचारणा 

केली असता,  यांनी िदनांक १६.११.२०२० रोजीच े ई-मले ारे ई-िनिवदेम  य े िदले  या दराम  य े आणखी सटु 
दणेेस असहमती दशिवली.  

M/s.Pharmdeal, Pune यांना परुवठा आदशे देणपेवु  ई-िनिवदतेील अटी/ शत नसुार ते परुवठा 
करणार असले  या PPE Kit  या नमु  याची वापरकत डॉ  टस/ कमचारी यांनी पाहणी केली असता, सदरह PPE 
Kit वापर  यास यो  य असलेबाबत  यांनी लखेी अिभ ाय िदलेला आह.े  

तरी M/s. Pharmdeal, Pune यांचे ई-िनिवदेमधील ती नग .२००/- मा  िन  न  तम दर ि वकारणते 
येऊन, या दराने  यांना १०००० नग PPE Kit परुिवणकेामीचा परुवठा आदेश दणेेकामी सदरह  ताव मा.तदथ 
सिमतीचे सभेसमोर चि य प  दतीने सादर. 

िनणय .४५५/६    यावर सिव तर चचा होऊन, Corona Virus (Covid-19) या ससंगज  य रोगाचा ादुभाव 
टाळ  यासाठी आव  यक असणारे  PPE Kit, Short notice E-Tender ि या राबवून खरेदी 
करणेस व याकामी येणा-या खचास चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये 
याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

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

७.   Corona Virus (Covid-19) या ससंगज  य रोगाचा ादुभाव टाळ  यासाठी आव  यक असणारे         
N-95 Face Mask, Short notice E-Tender ि या राबवून खरेदी करणेस व याकामी येणा-या 
खचास मा  यता िमळणेबाबत.  

 ताव-   स  या दशेासह जगभराम  य े Corona Virus (Covid-19) या संसगज  य कोरोना िवषाणनूे थमैान 
घातलेले आह.े या पा  वभमूीवर कोरोना िवषाणनू े बाधीत झाले  या  णांवर उपचार करणसेाठी सं  थानच े
साईआ म धमशाळा येथे शासनामाफत को  हीड केअर सटर (CCC) व डेिडकेटेड कोवीड हे  थ सटर (DCHC) 
सु  कर  यात आलेले असनू आजपयत कोरोना सटरमधनू एकुण १५५०  ण उपचार घऊेन सोड  यात आलेल े
आहते व स  या १७८  ण उपचार घते आहते तसेच िदवसिदवस याम  य ेवाढ होत आह.े  

आज अखेर दानशरु साईभ  तांनी ५७२९ नग N-95 Face Mask खरेदी क न सं  थानला दणेगी 
दाखल िदलेले आहते. तसचे यापवु  िद.१८/०५/२०२० रोजीचे िटपणी  वय,े शासक य खरेदी िनयमावली मु ा . 
४.५  या अधीन राहन  यके मटेरीयलकरीता  वतं र  या तातडीने वै िकय संचालक यांचे  वा रीन े
कोटेशनमागणीप  सं  थानच ेसकेंत  थळावर िस  द क न ई-मेल कोटेशन ि या ारे आव  यकतेनसुार PPE kit 
खरेदी करणसे व याकामी येणा-या खचास मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीची काय  तर मा  यता घणेेस मंजुरी 
िमळालेली होती.  यास अनसु न िवहीत कायप  दतीने ५००० नग N-95 Face Mask खरेदी केलेल े असनू 
 याचा वापर दखेील चाल ूझालेला अस  यामळेु मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर या केले  या कायवाहीस 

व आले  या खचास काय  तर मा  यता घेणसेाठी  ताव सादर करणते आलेला आह.े  यानसुार औषध भांडार 
िवभागाम  य े दणेगी व खरेदीसह ा  त झाले  या N-95 Face Mask पैक  स  या ४३९७ नग N-95 Face 
Mask चा साठा िश  लक आह.े   

ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयामधील कायरत डॉ  टस व इतर अनशंुगीक कमचारी,  यांचा 
संबंध  णां  या एकदम िनकट ते  णावर उपचार करणारे आहते,  याचेसाठी ितमाह अदंाजे जवळपास १६०० ते 
१७०० नग N-95 Face Mask चा वापर होत आह.े 

उपरो  त नमदु N-95 Face Mask चा दनंैिदन वापर पहाता, उपल  ध साठयामधील N-95 Face 
Mask अदंाज े अडीच ते तीन मिहन े परुतील. सदरचा N-95 Face Mask चा अदंाज हा स  या  या 
प रि थतीनुसार असनू स  या दो  ही  णालयाम  य े  णसं  या कमी आह े व ऑपरेशन िथएटस दखेील कमी 
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मतेने चालू आहते. भिव  याम  य ेदो  ही  णालय ेपणु मतेने चालू झा  यानंतर तसेच िशड  येथे ५० खाटांच े
कोिवड  णालय सु  करावयाचे झा  यास N-95 Face Mask चा वापरही  या माणात वाढणार आह.े 

उपरो  त प रि थतीचा िवचार करता उपल  ध साठयामधील N-95 Face Mask अदंाजे अडीच ते तीन 
मिहने परुतील.  यामळेु पढुील कालावधीसाठी आव  यक असणारे N-95 Face Mask िविहत प  दतीने ई-
िनिवदा मागवनू खरेदी करावे लागणार असनू भांडार िवभागात आव  यक साठा खरेदी क न ठेवावा लागणार 
आह.े कारण कोरोना बाधीत  णांची सं  या िदवसिदवस वाढत असल्  यामळेु स  या असलेला N-95 Face 
Mask चा साठा अपरुा पडणार अस  याने सं  थान  णालयांना आणखी अदंाजे २५००० नग N-95 Face 
Mask ची आव  यकता भासणार आह.े  यानसुार याकामी यापुव  या परुवठा आदेशातील मंजुर दरानसुार अदंाज े

ती नग .८२/- या माण ेएकुण रक्  कम .२०,५०,०००/- इतका खच अपेि त असनू परुवठा आदशे िद  यानंतर 
 णालयाच ेआव  यकतेनसुार N-95 Face Mask खरेदी करता येतील. 

िवभागाचा अिभ ाय- स  या औषध भांडार िवभागात देणगी  व पात व खरेदी ि या राबवनू ा  त 
झाले  या साठयापैक  आजअखरे ४३९७ N-95 Face Mask िश  लक असनू सदरह साठा आणखी अडीच ते 
तीन मिहन ेपरेुल. तसचे कोरोना बाधीत  णांची सं  या िदवसिदवस वाढत अस  यामळेु स  या असलेले N-95 
Face Mask कमी पडणार असनू अदंाजे २५,००० नग N-95 Face Mask खरेदी करण े अपेि त आह.े 
 यासाठी सं  थानचे जनसंपक िवभागामाफत जा  त खपा  या वतमानप ाम  य ेव आय.टी. िवभागामाफत सं  थानचे 

अिधकृत संकेत  थळावर जािहरात देऊन, महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर 
Short Notice E-Tender िस  द क न, आव  यकतेनसुार N-95 Face Mask खरेदी करता येईल. तसचे 
सदरह Short Notice E-Tender ि या पणु होऊन, िन  नतम दरधारकास परुवठा आदेश िनगिमत होणेपवु  
स  या असलेला N-95 Face Mask चा साठा सपंु  टात आ  यास, यापुव  या मंजरु दराने आव  यकतेनसाुर N-
95 Face Mask ची खरेदी करणेस मा  यता असावी, अस ेन  मत आह.े 

तरी सं  थानचे जनसपंक िवभागामाफत जा  त खपा  या वतमानप ाम  य े व आय.टी. िवभागामाफत 
सं  थानचे अिधकृत सकेंत  थळावर जािहरात दऊेन, महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या 
संकेत  थळावर Short Notice E-Tender िस  द क न िवहीत कायप  दतीन े २५,००० नग N-95 Face 
Mask खरेदी करणसे व याकामी येणा-या अदंाजे .२०,५०,०००/- मा चे खचास तसेच सदरह Short Notice 
E-Tender ि या पणु होऊन, िन  नतम दरधारकास परुवठा आदशे िनगिमत होणपेवु  स  या असलेला N-95 
Face Mask चा साठा सपंु  टात आ  यास, यापुव  या मंजरु दराने आव  यकतेनसाुर N-95 Face Mask ची 
खरेदी करणसे मा  यता िमळणे  तव सदरह  ताव चि य प  दतीने मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर सादर. 

िनणय .४५५/७    यावर सिव तर चचा होऊन,Corona Virus (Covid-19) या ससंगज  य रोगाचा ादुभाव 
टाळ  यासाठी आव  यक असणारे N-95 Face Mask, Short notice E-Tender ि या राबवून 
खरेदी करणेस व याकामी येणा-या खचास चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे 
सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली.                    (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
८.    Corona Virus (Covid-19) या ससंगज  य रोगाचा ादुभाव टाळ  यासाठी आव  यक असणारे PPE 

Kit व   N-95 Face Mask खरेदीस व याकामी येणा-या खचास काय  तर मा  यता िमळणेबाबत.  
 ताव-   स  या जागितक  तरावर Corona Virus (Covid-19) या ससंगज  य रोगाचा झपाटयाने ादभुाव होत 

असनू, भारताम  य ेसु  दा सदरह आजाराचे  ण आढळून आलेले आहते, ह ेपाहता भारत सरकारमाफत Corona 
Virus (Covid-19) चा होणारा ादभुाव ल ात घतेा अितद तेच ेआदशे दे  यात येऊन िद.२४/०३/२०२० ते 
०३/०५/२०२० पयत सपंणू भारतात संचारबंदी (लॉकडाऊन) लागू कर  यात आलेली होती व यापढुेही 
िद.३१.०५.२०२० पयत संचारबंदी (लॉकडाऊन) लागू ठेवललेी आह.े कोरोना  हायरस सबंंिधत ितबंधा  मक 
उपाययोजना करणबेाबत शासनामाफत सं  थानचे  णालय अिधगहृीत करणबेाबत िद.१५/०४/२०२० रोजी 
आदशे दे  यात आलेला असनू  या  वये सं  थान  या साईआ म धमशाळा नं – २ म  य ेभिव  यात होणा-या जंतु 
संसगा  या ादभुावाची द ता घणेेकामी २५० बेडच े िवलगीकरण क  (  वारंटाईन) क  उभार  यात आलेले 
असनू  याम  य े थमतः ५६ संशयीत  ण ठेव  यात येऊन आजपयत १०० पे ा जा  त  ण बरे होऊन घरी 
परतलेले आहते. स  या १०  ण िवलगीकरण क ात उपचार घते  असनू पढुील काळात  ण वाढ  याची श  यता 
आह,े तसेच  या  णांना Corona Virus (Covid-19) ादभुाव झाललेा आह े अशा  णांना ठेव  याकरीता 
२०० बेडचे आयसोलेशन ICU वाड बनिव  यात आलेले आह.े   
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सदर  णांची तपासणी करतेवेळी डॉ  टर, नसस व इतर  टाफ  वतः  या सरु ेकरीता N -95 मा  क व 
PPE kit (Personal Protection Equipment) चा वापर करत असतात. सदर िकट  या वापरामुळे या रोगाचा 
संसग टाळ  यास मदत होत आह.े तसेच सदर N-95 मा  क व PPE Kit (Personal Protection Equipment) 
उपल  ध नस  यास डॉ  टर, नसस व इतर  टाफ  यािठकाणी काम कर  यास तयार होत नाहीत. 

   याकामी िशलधी ती  ठाण, िशड  यांनी मे. अनसयुा सिजकल, नालासोपारा (पालघर) या कंपनीकडून 
१०० नग, एका साईभ  तान े म.े  दा  ज हाऊस, पणु े या कंपनीकडून १०० नग व एका साईभ  तान े M/s. 
Axenic Lab., Nashik यांचेकडून ४०० नग PPE kit (Personal Protection Equipment) खरेदी क न 
सं  थानला देणगीदाखल िदलेले आहते. तसेच N-95 मा  क देखील वेळोवेळी सं  थानला देणगीदाखल ा  त 
झालेले आहते व खरेदी दखेील कर  यात आले आहते. परंतु ा  त झालेले मटेरीयलचा साठा वापरात आ  यामळेु 
स  या भांडार िवभागात आव  यक साठा खरेदी क न ठेवावा लागणार आह,े कारण कोरोना बाधीत  णाचंी सं  या 
िदवसिदवस वाढत अस  यामळेु स  या असलेले PPE kit व N-95 Mask कमी पडणार असनू, कोरोना 
 हायरसचा जगभरातील ादभुाव पहाता रा  यात PPE kit व N-95 Mask चा तुटवडा भासत आह.े स  या 

दनंैिदन ५० नग PPE Kit व ३०० नग N-95 Mask चा वापर होत असनू भिव  यात यापे ा जा  त मटेरीयल 
लागणार अस  यान ेसं  थान  णालयांना आणखी अदंाज े२००० नग PPE kit व ५००० नग N-95 Mask ची 
आव  यकता भासणार आह.े 

त  हा वरील सव प रि थतीचे अवलोकन करता, नैसिगक आप  ती कारणा  तव तातडीची गरज पाहता, 
कोरोना  हायरसचा ादभुाव टाळणकेामी आव  यक असणारे PPE Kit व N95 Face Mask खरेदीकामी 
शासिकय खरेदी िनयमावली  ४.५ तातडीनसुार  खरेदी ि या  दारे  खरेदी करता येईल.  

 यानसुार दणेगी  व पात ा  त झाले  या PPE kit ची अदंािजत िकंमत खालील माण ेघतेा येईल – 
 

अ.नं. परुवठाधारकाच ेनाव  दर ित नग . खरेदी नग 
सं  या  

एकुण अदंाजे 
खच  

१ मे. अनसयुा सिजकल, नालासोपारा (पालघर) १०००/-   
२ मे.  दा  ज हाऊस, पणु े १०८९/-   
३ मे.ए  झिॅनक लॅब, नािशक ९८०/-   
 एकुण .- ३०६९/-   
 सरासरी ती नग दर .- १०२३/- २००० २०४६०००/- 

  
वरील माण ेदरानसुार २००० नग PPE Kit खरेदीकामी अदंाज ेर  कम .२०,४६,०००/- इतका खच 

अपेि त आह.े  
तसेच N95 Face Mask (Without Vent) खरेदीकामी ई- मले  दारे व दरु  वनी  दारे  

परुवठाधारकांकडून दरप क मागिव  यात आललेे असनू  यांचे दर खालील माण ेआहते – 
 

अ.नं. परुवठाधारकाच ेनाव  दर ित नग . खरेदी नग सं  या  एकुण अदंाजे खच  
१ मे. ओम साई एज  सीज, नािशक १०३.००   
२ मे. अवधतु फामा, नािशक १६०.००   
३ मे. मेडीक ट ॉड  ट, नवघर-वसई प.ु ११९.७०   
 एकुण .- ३८२.७०   
 सरासरी ती नग दर .- १२७.५६ ५००० ६३७८००/- 

 
वरील माण े दरानसुार ५००० नग N95 Face Mask खरेदीकामी अदंाजे र  कम .६,३७,८००/- 

इतका खच अपेि त आह.े  
उपरो  त माण ेसिजकल सािह  य खरेदीकामी वरील नमदु के  या माण ेअदंाजे खच .२६,८३,८००/- 

अपेि त असनू सदर खच पाहता खरेदी िनयमावलीतील तरतुदीनसुार ई िनिवदा ि या रा बवावी लागणार होती. 
परंतू सदरची तातडीची गरज पाहता व वेळेचा अभाव ल ात घतेा  खरेदी िनयमावलीतील मु ा . ४.५ मधील 
तरतुदीनसुार सदरह खरेदीकामी कंपनीचे अिधकृत िव े ते / परुवठाधारक यांना दयावयाचे कोटेशन मागणीप  
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वै िकय संचालक यांच े  वा रीने सं  थानच े सकेंत  थळावर दऊेन तसचे आपणाकडे उपल  ध असलेल्  या 
परुवठाधारकांना ई-मेल व दरु  वनी  दारे अवगत क न ७ िदवसांत  यांचेकडून तातडीने  वतं र  या ई-मेल  दारे 
कोटेशन मागवनू खरेदी करावे लागणार असनू दर िनि त झालेनतंर  णालयाच ेआव  यकतेनसुार उपरो  त PPE 
Kit व N-95 Mask खरेदी करता येईल.  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार 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 
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.  

शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ०१ िडसबर २०१६ अ  वये प र  छेद–  
४.५ तातडी आदशे खरेदी ि या – खरेदी मु  य िकतीही असले तरी तातडी  या खरेदी आदेशा  या ि येत 
दरप कासाठी िवनंती (आर एफ  य)ु या प  दतीचा ि वकार, दकेार मागिव  यासाठी करता येईल. या कारात, 
 पध  या कारासंबंधी कोण  याही िविश  ट आव  यकता (रा  ीय / आंतररा  ीय) नाहीत, परंत ु खरेदी            

कमचा-यांनी  पधा हो  यासाठी कमीत कमी तीन (३) दरप के मागिव  याची काळजी  यावी. 
 यानसुार ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता कोरोना  हायरसचा ादभुाव टाळणकेामी 

आव  यक असणारे PPE Kit व N95 Face Mask खरेदीकामी शासक य खरेदी िनयमावली मु ा . ४.५ नसुार 
िविहत प  दतीन े  यके मटेरीयलकरीता  वतं र  या तातडीने वै िकय संचालक यांचे  वा रीन े
कोटेशनमागणीप  सं  थानच ेसंकेत  थळावर देऊन ई-मेल  दारे कोटेशन ि या राबवनू खरेदी आदेश दे  यात येऊन 
आव  यकतेनसुार खरेदी करणसे व  यानंतर मा. तदथ   (Ad-hoc) सिमती सभेची काय  तर मा  यता घे  यास 
िद.१८/०५/२०२० रोजीचे िटपणी  वये मंजुरी घे  यात आलेली आह.े 

 यानसुार – 
(०१) PPE Kit- खरेदीकामी इकडील प  .१७५ िद.२५/०५/२०२० रोजीचे प ा  वय े

िद.०२/०६/२०२० अखेर ईमेल ारे कोटेशन मागिव  यात आलेले होते. सदर कोटेशन सोबत DRDO व 
SITRA Certificate ची मागणी केलेली होती.  यास अनसू न PPE Kit खरेदीकामी एकूण ८४ अिधकृत 
िव े ते / परुवठाधारकांचे ई मले ारे कोटेशन ा  त झाले असनू M/s. S.K.International Export Ltd., 
Mumbai यांचे Hard Copy  दारे कोटेशन ा  त झाले असनू  पधा  मक दर िमळणकेामी ते सु  दा िवचारात 
घे  यात आलेले आह े  हणजे एकुण ८५ कोटेश  स ा  त झालेले आहते. सदर कोटेशन  या तािं क बाब चा िवचार 
करता  ५९ अिधकृत िव े ते / परुवठाधारकांच ेकोटेशन ह ेDRDO / SITRA Certificate न िद  यामळेु अपा  
झालेल े असनू उवरीत तांि क  ट्या DRDO व SITRA Certificate पा  २६ अिधकृत िव े ते / 
परुवठाधारकां  या दरांचा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला आह.े  

सदर तुलना  मक त   या  या िवचार करता M/s.Siddhtech Healthcare Service (P) Ltd., Pune 
व M/s.S.K.International, Mumbai या दो  ही परुवठाधारकांचे DRDO व SITRA Certificate असलेले 
दर ह े िन  नतम आलेले आहते,  यामळेु एकुण २००० नग सं  या दो  ही परुवठाधारकांम  य े िवभागनू परुवठा 
आदशे दयावा लागणार आह.े  यानसुार परुवठाधारकांना दे  यात    येणा-या परुवठा आदशेाचा तपशील 
खालील माण े– 

Sr.  
No. 

Name of Supplier Description Qty. Rate per in 
Rs. 

Total Amt. 
in Rs. 

1 M/s. Siddhtech Healthcare  
Service (P) Ltd., Pune  

PPE Kit 1000 449.00 449000.00 

2 M/s. S.K.International, Mumbai PPE Kit 1000 449.00 449000.00 
    Total Amt. in Rs.    898000.00  

 
वरील माण ेएकुण २००० नग PPE Kit खरेदीकामी र  कम .८,९८,०००/- इतका खच येणार असनू 

सदर खच पाहता मंजरू र  कम .२०,४६,०००/- पे ा ही कमी येत असनू  यामळेु सं  थानचा न  क च आिथक 
फायदा झा  याचे िदसनू येते.  यानसुार सदरह खरेदीकामी M/s. Siddhtech Healthcare Service (P) Ltd., 
Pune यांना ा  त िन  नतम दराने १००० नगांसाठी र  कम .४,४९,०००/- इत  या र  कमेचा व M/s. 
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S.K.International, Mumbai यांना ा  त िन  नतम दरान े१००० नगांसाठी र  कम .४,४९,०००/- इत  या 
र  कमचेा असा एकुण र  कम .८,९८,०००/- इत  या र  कमचेा परुवठा आदशे दे  यास िद. १७/०६/२०२० 
रोजीचे मंजुर िटपणी  वये मा  यता िमळाललेी असनू M/s. Siddhtech Healthcare Service (P) Ltd., Pune 
यांना इकडील प  .३९९ िद. २६/०६/२०२० व M/s. S.K.International, Mumbai यांना इकडील प  

.४०३ िद.२६/०६/२०२० अ  वये परुवठा आदेश दे  यात आललेे असनू मटेरीयल सु  दा मागणीनसुार ा  त होत 
आह.े 
(०२) N95 Face Mask - खरेदीकामी इकडील प  . १७६ िद.२५/०५/२०२० रोजीच े प ा  वये 
िद.०२/०६/२०२० अखेर ईमेल ारे कोटेशन मागिव  यात आलेले होते. सदर कोटेशन सोबत Niosh 
Certificate ची मागणी केललेी होती.  यास अनसू न N95 Face Mask खरेदीकामी एकूण ५८ अिधकृत 
िव े ते / पुरवठाधारकांचे ई मले ारे कोटेशन ा  त झालेले होते.  

सदर ा  त कोटेशन  या तांि क बाब चा िवचार करता २८ अिधकृत िव े ते / परुवठाधारकांचे कोटेशन 
ह ेNiosh Certificate न िद  यामळेु अपा  झाललेे असनू उवरीत तांि क  ट्या Niosh Certificate पा  ३० 
अिधकृत िव े ते / परुवठाधारकां  या दरांचा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला आह.े सदर तलुना  मक 
त   या  या िवचार करता M/s.Deva Distributors, Shrirampur यांचे Niosh Certificate असलेले 
Venus कंपनीचे दर ह े िन  नतम आलेले आह.े  यानसुार  यांना दे  यात येणा-या परुवठा आदशेाचा तपशील 
खालील माण-े 

Sr. 
No. 

Description Qty. Make Rate per in Rs. Total Amt. in Rs. 

1 N95 Face Mask 5000 Venus 82.00 410000.00 
   Total Amt. in Rs.    410000.00 

 
N95 Face Mask खरेदीकामी ती नग .८४/- या माण ेिन  नतम दर ा  त झालेले असनू  यानसूार 

५००० नग खरेदीकामी र  कम .४,२०,०००/- इतका खच येणार होता, परंत ु िद.१८/०६/२०२० रोजी मा. 
उपमु  य कायकारी अिधकारी यांचे क ात दरू  वनी ारे झालेले चचा / वाटाघाटीम  य े M/s. Deva 
Distributors, Shrirampur यांनी मळु दराम  य े ती नग २/- पये इतक  सटू िदलेली अस  यामळेु सदर N95 
Face Mask ती नग र  कम .८२/- या माण े ५००० नग N95 Face Mask खरेदीकामी र  कम 
.४,१०,०००/- इतका खच येणार आह.े सदर खच पाहता मंजरू र  कम .६,३७,८००/- पे ा ही कमी येत असनू 
 यामळेु सं  थानचा न  क च आिथक फायदा झा  याचे िदसनू येते.  यानुसार सदरह खरेदीकामी M/s. Deva 

Distributors, Shrirampur यांना ा  त िन  नतम दरान े र  कम .४,१०,०००/- इत  या र  कमचेा परुवठा 
आदशे दे  यास िद.१८/०६/२०२० रोजीचे मंजरु िटपणी  वये मा  यता िमळालेली असनू M/s. Deva 
Distributors, Shrirampur यांना इकडील प  .४०१ िद.२६/०६/२०२० अ  वये परुवठा आदशे दे  यात 
आलेला असनू मटेरीयल सु  दा मागणीनसुार ा  त होत आह.े 

तरी उपरो  त माण े PPE Kit- २००० नग खरेदीकामी आले  या र  कम .८,९८,०००/- व N95 
Face Mask - ५००० नग खरेदीकामी आले  या र  कम .४,१०,०००/- अशी एकुण र  कम .१३,०८,०००/- 
मा चे खचास काय  तर मा  यता िमळणकेामीचा  ताव मा.तदथ सिमतीच े िदनांक २८.०८.२०२० रोजीच े
सभेसमोर सादर केला असता, वेळेअभावी  यावर चचा होऊ शकली नाही. तरी सदरह  ताव चि य प  दतीन े
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर सादर. 

िनणय .४५५/८   यावर सिव तर चचा होऊन, Corona Virus (Covid-19) या ससंगज  य रोगाचा ादुभाव 
टाळ  यासाठी आव  यक असणारे PPE Kit व   N-95 Face Mask खरेदीस व याकामी येणा-या 
खचास काय  तर मा  यता चि य प दतीने दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन 
क न न द घे यात आली.                                                          

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

९.   Corona Virus (Covid-19) या ससंगज  य रोगाचा ादुभाव होणा-या  णांकरीता तसेच दो  ही  
 णालयातील दैनंिदन ग ् णांचे वापराकरीता औषधे, सिजकल सािह  य तथा लॅब मटेरीयल पुरेशा 

 व पात उपल  ध ठेवणेबाबत.  
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 ताव- िद.१२/०३/२०२० रोजीचे मंजरु िटपणी  वय े Corona Virus (Covid-19) या ससंगज  य रोगाचा ादभुाव   
होणा-या  णांकरीता औषधे, सिजकल सािह  य तथा लॅब मटेरीयल परेु  या माणात उपल  ध ठेवणकेामी मागील 
खरेदीमधील मंजरु दराने वािषक नगसं  या सपंले  या तथा अप-ुया पडणा-या औषध,े सिजकल सािह  यांची 
अितरी  त नगसं  या खरेदी कर  यास व सदरकामी मटेरीयल खरेदी क न काय  तर मा  यता घे  यास मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी साहबे यांची मंजरुी घे  यात आलेली आहे. 

 यानसुार कोरोना या ससंगज  य रोगाचा ादभुाव पाहता व  णालयातील  णांची गरज पाहता 
आव  यकतेनसुार मागील खरेदीतील मंजरु दरान ेलागणारे औषधे, सिजकल सािह  य खरेदी कर  यात येत असनू 
सोबत  या प रिश  ट “A” म  य ेपढुील काळात लागणा-या मटेरीयलची यादी सोबत सादर केली असनू  याम  य े
दाखिव  यात आले  या एकुण र  कम .३,५२,५१,९५८/- पैक  र  कम .६६,६४,९४६/- इत  या र  कमचे े
मटेरीयल आजअखेर खरेदी कर  यात आलेले असनू उवरीत र  कम .२,८५,८७,०१२/- पैक   ताव मंजरु 
होईपयत आणखी मटेरीयल खरेदी करावे लागणार आह,े  यामळेु .२,८५,८७,०१२/- इत  या र  कमचेे मटेरीयल 
आव  यकतेनसुार खरेदी कर  याचे  तािवत आह.े 

सोबत  या त   यात कॉलम “P” म  य े दशिव  यानसुार स ि थती  या साठयाचा िवचार करता एकुण 
२५० औषधे / सिजकल सािह  यांपैक  १४१ कारच े औषधे/सािह  यांचा साठा औषध भांडाराकडे िश  लक 
नस  याने  याकामी संबंिधत परुवठाधारकांना परुवठा आदेश दे  यात आले असनू कोरोना ादभुावामळेु ा  सपोट 
सेवा बंद अस  यामळेु जशी जशी संचार बंदी िशिथल होईल  यानतंर ा  सपोट सेवा चाल ू झा  यानंतर 
परुवठाधारक मटे रअल पाठिवणार आह ेव ४१ कारच ेऔषध े/ सिजकल सािह  यांचा साठा  व  यांचा होणारा 
खप पाहता जा  तीत जा  त १० ते १५ िदवस पु  शकेल आिण उवरीत ६८ कारचे औषध े / सिजकल 
सािह  यांचा साठा पाहता तो जा  तीत जा  त १ मिहना परेुल  हणजेच वापरक  यामाफत मागणी आ  यास ते 
मटे रअलसु  दा खरेदी करावे लागणार असनू पढुील काळात पेशंटची व  णालयाची होणारी गैरसोय टाळता 
येईल. 

सन २०१७-१८ या वषा  या वािषक औषध े खरेदीकामी मंजरू र  कम .५५,९१,९१,८३६.०० पैक  
र  कम .४८,०४,७०,५३९.०० ( .४४,०८,५७,०२८/- ही दे  यात आल  या परुवठा आदशेाची र  कम + 
३,९६,१३,५०३/- अित र  त नग सं  या खरेदी केलेली र  कम) वजा जाता िश  लक र  कम .७,८७,२१,२९७/- 
मधनू  व  सन २०१९-२० मधील मंजुर र  कम . ५७,६२,०२,५१७/- पैक  र  कम .२४,७९,९५,२०५/- 
( .२१,८४,०८,७७१/- ही दे  यात आले  या परुवठा आदशे र  कम + .२,९५,८६,४३४/- अितरी  त नग सं  या 
ही िद.२४/०२/२०२० रोजीचे मा.तदथ सिमती सभेतील िनणय .१५७ अ  वये खरेदी केलेली र  कम) वजा जाता 
िश  लक र  कम .३२,८२,०७,३१२/-  हणजेच सन २०१७-१८ व सन २०१९-२० मधील िश  लक 
र  कममेधनू सोबत  या त   यातील औषधे तातडीन ेमंजरू दराने अित र  त (मंजूर नग सं  यपेे ा जा  त नग) खरेदी 
करता येतील व याकामी र  कम .३,५२,५१,९५८/- इतका खच येणार आह.े 

कोरोना काळात परुवठाधारकां  या मािहतीनसुार क   या मालांच े भाव वाढणार अस  यान े तातडीच े
कारणा  तव व  णांची गैरसोय टाळणकेामी काही मटेरीयल ह ेअगोदर खरेदी कर  यात आललेे आह,े स  याची 
प रि थती बघता परुवठाधारकांनी िदले  या मािहतीनसुार खरोखरच क   या मालांचे दर वाढ  याने ब-याच 
औषध,े सिजकल सािह  या  या िकंमती जगभरात वाढ  याचे िदसनू आलेल ेआह,े यामळेु आपण अगोदर खरेदी 
के  याने न  क च अिथक बाबतीत सं  थानचा फायदाच झालेला आह.े तसेच औषधे, सिजकल सािह  य उपल  ध 
अस  याने  णांची गैरसोय टाळता आलेली आह.े 

स ि थतीत कोरोनाचा वाढता ादभुाव पाहता आपणाकडील Covid Centre साठी लागणा-या 
औषधे/ सिजकल सािह  याची तातडीची गरज पाहता तसेच संचारबंदी काळात  णालयात येणा-या पेशंटची 
सं  या मंदावली होती परंतु संचारबंदी िशिथल के  यामळेु स  याची दनैिंदन वाढती  णसं  या पाहता  यांचेसाठी 
लागणारे औषधे/सिजकल सािह  य नस  यास पेशंटची गरैसोय होईल  हणनू  णालयात लागणारे दैनंिदन 
औषधे/सिजकल सािह  य उपल  ध करण ेफारच गरजेच ेआह.े  

स  या सन २०२०-२०२१ या वषाचे वािषक औषधे खरेदीकामीची कायवाही चालु असनू 
िद.२४/०२/२०२० रोजीचे मा. तदथ सिमतीचे सभेत िनणय .१५६ व िद.०४/०३/२०२० रोजीचे मा. तदथ 
सिमतीचे सभेत िनणय .१७९ अ  वय,े ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता सन २०२०-२०२१ या 
वषाकरीता लागणारे औषध े व सिजकल सािह याच े दर िनि त करण े (Rate Contract) तसेच On 
Consignment Basis वरील Material खरेदी करणेस व याकामी येणा या अदंाजे एकुण र कम 
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.६९,४७,९९,४२२/- मा चे खचास मा यता िमळालेली असनू तसचे याकामी मा यतेसाठी मा.उ च यायालय, 
मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात याव,े अस ेठरले आह.े  यानसुार िवधी 
िवभागामाफत िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर  यात आलेले असनू मा  यते  तव औरंगाबाद खंडपीठाकडे 

लंिबत आह.े  यामळेु  यास मा  यता िमळा  यानंतर िविहत प  दतीन े ई-िनिवदा/ कोटेशन ि या राबवनू 
मटेरीयल उपल  ध हो  यास आणखी ४-५ मिह  यांचा कालावधी लागणार आह.े 

 यामळेु स  या  णालयांची दनैंिदन गरज पाहता व औषधािवना  णांची हळेसांड होऊ नय े आिण 
सदयि थतीला िशड  तथा प रसरात कोरोना या संसगज  य रोगाचा ादभुाव पाहता सन २०२०-२१  या वािषक 
औषधे खरेदीस मा  यता ा  त होईपयत पुढील ४-५ मिह  यांसाठी मागील मंजरु दराने अितरी  त नगसं  या खरेदी 
के  यास  या कालावधीत  णांची गरज भागिवता येईल. 

िवभागाचा अिभ ाय– उपरो  त माण े सन २०१७-१८ व सन २०१९-२०  या मंजुर र  कमेतील 
िश  लक र  कमेतनू मागील मंजरु दरान े अितरी  त नगसं  या खरेदी के  यास  णांची गैरसोय टाळता येईल व 
मु  यतः कोरोना या संसगज  य रोगाचा ादभुाव रोख  यास मदत होईल, तसेच सदरची अितरी  त नगसं  या खरेदी 
ही सन २०१७-१८ व सन २०१९-२०  या वािषक खरेदीतील उवरीत मंजरु र  कमेतून कर  यात यते असनू यापवु  
िद.२४/०२/२०२० रोजीचे मा.तदथ सिमती सभतेील िनणय .१५७ अ  वय े .२,९५,८६,४३४/- इत  या 
र  कमचेी औषध ेअितरी  त खरेदी कर  यात आलेले आह.े 

उपरो  त माण े सोबत  या त   यातील मटेरीयल सन २०१७-१८ व सन २०१९-२०  या वािषक 
खरेदीतील िश  लक मंजुर र  कमतेनू मंजरु दरान ेखरेदी कर  यात येत असले  या एकुण र  कम .३,५२,५१,९५८/- 
पैक  र  कम .६६,६४,९४६/- इत  या र  कमेच े मटेरीयल ह े आजअखेर खरेदी कर  यात आलेल े असनू  यास 
काय  तर मा  यता असावी, तसेच उवरीत िश  लक असले  या .२,८५,८७,०१२/- मा  र  कममेधनू निवन 

 ताव मंजरु होऊन परुवठा आदशे जाईपयत आव  यकता भास  यास आणखी मटेरीयल खरेदी करावे लागणार 
अस  याने, सदरह र  कमेस मा.तदथ सिमती सभे  या मंजरुीनतंर मा.औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घेणकेामी 
िस  हील अज दाखल करण ेअपिे त आह,े याबाबतचा  ताव मा.तदथ सिमतीच ेिदनांक २८.०८.२०२० रोजीच े
सभेसमोर सादर केला असता, वेळेअभावी  यावर चचा होऊ शकली नाही. तरी तातडीची बाब अस  यामळेु 
सदरह  ताव चि य प  दतीने मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर सादर. 

िनणय .४५५/९   यावर सिव तर चचा होऊन, Corona Virus (Covid-19) या ससंगज  य रोगाचा ादुभाव होणा-या 
 णांकरीता तसेच दो  ही   णालयातील दैनिंदन  णांचे वापराकरीता औषधे, सिजकल सािह  य तथा 

लॅब मटेरीयल पुरेशा  व पात उपल  ध ठेवणेस चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे 
सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

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

१०.  ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाचे यांि क करणासह  व  छतेचे कामकाज क न 
घेणेकामी मुदतवाढ देणेबाबत.  

 ताव-  िद.०४ माच २०१९ रोजीच ेमा.  थािनक उपसिमतीच ेसभेतील िनणय .०३ अ  वय,े ी साईबाबा हॉि पटल व 
ी साईनाथ  णालयाम  य े यांिञक करणासह  व  छता हाऊसिकप ग कामाकरीता केिमकल सािह  य / 

सामु ीसहचे काम आऊटसोस प  दतीने क न घेणकेामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा िकयतेील िन  नतम 
िनिवदाधारक मे. फोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई यांचे िन  नतम वािषक दर र  कम 
.२,३२,००,५८४/- माञ ि वकारणते येऊन मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६ फे वुारी २०१९ रोजीच ेसभेतील 

िनणय .१६९ अ  वये  यांना कायादशे दे  यात यावा, असा िनणय झाला होता. 
सदर िनणया  वये मे. फोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह ससे, मुंबई यांना जा. .एसएसएस/ 

एसएसबीएच/पीआरओ/६६३/२०१९, िद.२९ मे २०१९ रोजी ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 
 णालयाम  य े यांिञक करणासह  व  छता हाऊसिकप ग कामाकरीता केिमकल सािह  य / सामु ीसहचे काम 

आऊटसोस प  दतीन ेक न घेणकेामी िद.०१ जनू २०१९ ते िद.३१ मे २०२० या १ वष कालावधीचा कायादशे 
दे  यात आलेला होता. िद.३१ मे २०२० रोजी  यांची सदर कामाची मदुत संपु  टात येणार अस  याने सन २०२०-
२१ ा वषासाठी न  यान ेई-िनिवदा ि या राबिवणसे व  याकामी यणेा-या अदंाजे खचास मा  यता िमळणकेामी 
िद.२७ माच २०२० रोजीच े मा.तदथ सिमतीचे सभेत िवषय सादर केला असता िनणय ं .२२९ नसुार, यावर 
सिव  तर चचा होऊन सन २०२०-२१ या वषाकरीता सं  थानच े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 
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 णालयाम  य ेयांिञक करणासह  व  छतेचे कामकाज करणकेामी िविहत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे 
व  याकामी येणा-या अदांजे र  कम .२,९०,००,०००/- माञचे खचास मा  यता दे  यात आली. तसचे याकामी 
मा  यतेसाठी मा.उ  च  यायालय, मुबंई खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात यावे, असे 
ठरले. 

सदर िनणयाची िद.२४ एि ल २०२० रोजी कामापरुती न  कल सभाकामकाज िवभागाकडून ा  त होताच 
मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल क न मा  यता िमळिवणकेामी 
सं  थानचे िवधी िवभागाकडे  वरीत जमा केलेली होती.  यानसुार िवधी िवभागान ेआव  यक पुतता क न िद.१४ म े
२०२० रोजी सं  थानचे पॅनलवरील वक लांकडे मसदुा नोटरी क न िस  हील अॅ  लीकेशन मा.उ  च  यायालयात 
ऑनलाईन दाखल क न मा.उ  च  यायालयाची मा  यता िमळणकेामी िदलेले आह.े सदर परवानगी िमळणसेाठी 
तसेच ई-िनिवदा ि या राबवणु निवन ठेकेदाराची नेमणकु होणसे काही कालावधी लागणार अस  याने िनिवदा 

ि या पुण होऊन निवन ठेकेदाराची नेमणकु हाईपयत स  या कायरत असले  या ठेकेदारास िनिवदा, कायादशे व 
करारना  यातील अटी व शत नसुार मंजरु दरात मदुतवाढ देणबेाबत िद.११ मे २०२० रोजीचे मा. तदथ सिमतीच े
सभेत िवषय सादर केला असता, िवषय नं.६२ व िनणय .२९६ नसुार यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा 
हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाचे यांिञक करणासह  व  छतेच े काम करणारे स  याचे ठेकेदार म.े फोकस 
फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई यानंा िनिवदा, कायादशे व करारना  यातील अटी व शत नसुार तीन मिहन े
कालावधीसाठी अथवा ई-िनिवदा ि या पणु होऊन निवन ठेकेदाराची नेमणकु होईपयत यापैक  जे आधी होईल 
तो पयत मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली.  यानसुार म.े फोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई 
यांना िद.२६ म े२०२० रोजीचे पञा  वये अवगत क न कामकाज सु  ठेवले आह.े   

तथापी उपरो  त िनणया  वये िदललेी मदुतवाढ िद.३१ ऑग  ट २०२० रोजी सपंु  टात येणार आह.े न  यान े
ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा.उ  च  यायालयाची परवाणगी िमळणकेामी मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, 
औरंगाबाद यांचे समोर िद.०८ जूल ै२०२० रोजी िस  हील अॅ  लीकेशन (CA/4409/2020) सादर झालेला असनू 
 यास मा.उ  च  यायालयाची अ ाप  मा  यता िमळाली नस  याची मािहती िवधी िवभागाने िदली आह.े  यामळेु 

मे.फोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई यांना दे  यात आलेली मदुतवाढ पु  हा न  यान ेवाढवावी लागणार 
आह.े 

स ि थती– मे.फोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई यांना दो  ही  णालयांसाठी 
यांिञक करणास ह हाऊसिकप ग/  व  छताकामी कामाचे  व पानसुार लागणारे मनु  यबळ, मिशनरी/ साही  य 
तसेच उपकरण े व केिमकल या सािह  यासह ती मिहना र  कम .१९,३३,३८२/- (अ री एकोनावीस लाख 
तेहे  तीस हजार तीनशे  याऐशंी पये माञ) माण े (वाष क र  कम .२,३२,००,५८४/- माञ) कामाचा िद.०१ 
जून २०१९ ते िद.३१ मे २०२० या १ वष कालावधीचा ठेका दे  यात आलेला होता. सदर कामाची मदुत िद.३१ म े
२०२० रोजी संपु  टात येणार अस  याने िद.११ मे २०२० रोजीचे मा. तदथ सिमतीच े सभेतील िवषय नं.६२ व 
िनणय .२९६ नसुार ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाचे यािंञक करणासह  व  छतेचे काम 
करणारे स  याचे ठेकेदार म.ेफोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई यांना िनिवदा, कायादशे व 
करारना  यातील अटी व शत नसुार तीन मिहने कालावधीसाठी अथवा ई-िनिवदा ि या पणु होऊन निवन 
ठेकेदाराची नमेणकु होईपयत यापकै  जे आधी होईल तो पयत मदुतवाढ दणेबेाबत िनणय झा  याने  यांचेकडून 
कामकाज सु  ठेवले आह.े     

िवभागाचा अिभ ाय – ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  य े यांिञक करणासह 
 व  छतेच े कामकाज करणकेामी म.े फोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह ससे, मुबंई यानंा दे  यात आले  या 

कामाची मदुत िद.३१ मे २०२० रोजी संपु  टात येत होती. न  यान े ई-िनिवदा ि या राबिवणकेामी मा.उ  च 
 यायालयाची परवानगी िमळाले नतंर काही कालावधी लागणार अस  याने, िद.११ म े२०२० रोजीचे मा. तदथ 

सिमतीचे सभते सदर ठेकेदारास मदुतवाढ दऊेन कामकाज क न घेणबेाबत िवषय सादर केला असता, िनणय 
.२९६ नसुार ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाच े यांिञक करणासह  व  छतेचे काम करणारे 

स  याचे ठेकेदार मे.फोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई यांना िनिवदा, कायादशे व करारना  यातील 
अटी व शत नसुार तीन मिहन े कालावधीसाठी अथवा ई-िनिवदा ि या पुण होऊन निवन ठेकेदाराची नमेणकू 
होईपयत यापैक  जे आधी होईल तो पयत मदुतवाढ  दे  यास मा  यता दे  यात आली होती.  यानसुार मे. फोकस 
फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई यांना िद.२६ म े २०२० रोजीचे पञा  वय े मदुतवाढबाबत अवगत क न 
कामकाज सु  ठेवले आह.े  
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 माञ सदर िदले  या मदुतवाढीची मदुत िद.३१ ऑग  ट २०२० रोजी संपु  टात येणार आह.े तसेच न  यान े
ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा.उ  च  यायालयाची अ ाप परवाणगी िमळाली नस  याने मे.फोकस फॅसीलीटी व 
से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई यांना आणखी काही कालावधीकरीता मदुतवाढ देऊन कामकाज क न  यावे लागणार 
आह,े अस े न  मत आह.े कारण मा.उ  च  यायालची मा  यता िमळालेनतंरही ई-िनिवदा ि या राबिवणसेाठी 
वतमानपञात जािहरात िस  द करण,े ी-िबड, तांिञक व  यावसायीक िबड ि या पणु क न मा.तदथ समीतीचे 
मा  यतेने कायादशे देण ेयाकामी साधारणत: तीन मिह  याचा वाढीव कालावधी लागणार आह.े  

मागणी– ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाचे यांिञक करणासह  व  छतेकामास मा.उ  च 
 यायालयाची मा  यता िमळाले नतंर ई-िनिवदा ि या राबिवणकेामी वतमानपञात जािहरात िस  द करण,े 
ीिबड, तांिञक व  यवसायीक िबड ि या पणु क न मा.तदथ समीतीचे मा  यतेन े कायादशे दणे े याकामी 

साधारणत: तीन मिह  याचा वाढीव कालावधी लागणार अस  याने ई-िनिवदा ि या पणु होऊन निवन ठेकेदाराची 
नेमणकू होईपयत स  या कायरत असले  या ठेकेदारास िनिवदा, कायादशे व करारना  यातील अटी व शत नसुार 
मंजरु दरात पु  हा मदुतवाढ दऊेन कामकाज क न घणेबेाबत मा  यता िमळणसे सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीच े
सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .४५५/१० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाचे यांि क करणासह 
 व  छतेचे कामकाज क न घेणेकामी मुदतवाढ देणेस चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. 

आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
११.  चे ऑनलाईन दशन (Live) सिुवधा DTH (डीश िट  ही), िट  ही चॅनेल, मोबाईल व इटंरनेटवर 

उपल  ध क न देणेकामी ई-िनिवदा ि या पुण होऊन निवन पुरवठाधारकांना कायादेश देईपयत 
याकामी M/s Tata Communications Ltd., Mumbai  यांना देणेत आले  या कायादेशास 
मुदतवाढ देणेस मा  यता िमळणेबाबत.  

 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- कलम २१ (१) ग नसुार भ ांना दवेते या दशनासाठी व मंिदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय/समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . :-  ०१. िद.२८.०४.२०१७ िनणय .३२२ (१३) 
     ०२. िद.११.०५.२०२० िनणय .२६१, २६२. 
     ०३. िद.०९.०६.२०२० िन. .३०६ (०२),३२९. 
     ०४. िद.२८.०८.२०२० िनणय . -- 
 ा तािवक :- साईभ  तानंा चे ऑनलाईन (Live) दशन DTH (िडश िट  ही), िट  ही चॅनले, 

मोबाईल व इटंरनेटवर उपल  ध क न देणकेामी सं  थानच े िविहत प तीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणते आलेली 
होती. ई-िनिवदा ि येअतंगत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८.०४.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३२२ 
(१३) अ  वये, M/s Tata Communications Ltd., Mumbai व M/s Associated Broadcasting co. 
Pvt Ltd, Hyd यांनी दऊे केलेले पढुील माण े उ च म दर ि वकारणते यऊेन यांना िद.०१.०६.२०१७ ते 
िद.३१.०५.२०२० या कालावधीकरीता याकामी कायादशे देणसे मा यता दणेते आलेली होती.  

 
१. DTH (िडश िट  ही) साठी M/s Tata Communications यांनी दऊे केलेले Exclusive दर. 

Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 
DTH 1,96,00,000 1,97,00,000 1,98,00,000 5,91,00,000 
Total-    5,91,00,000 

 
२. इटंरनेट व मोबाईल लॅटफॉमसाठी M/s Tata Comm. यांनी दऊे केलेले Exclusive दर. 

Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 
Mobile & Internet 19,00,000 21,00,000 23,00,000 63,00,000 
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३. T.V. चॅनलसाठी M/s Tata व M/s Associated यांनी दऊे केलेले Non Exclusive दर. 
Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 
M/s Tata Communications Ltd., 
Mumbai 

3,00,000 4,00,000 5,00,000 12,00,000 

M/s Associated Broadcasting Co Pvt 
Ltd., 

25,30,000 25,30,000 25,30,000 75,90,000 

Total- 87,00,000 
 
उपरो  त   या माण,े M/s Tata Comm व M/s Associated यांना जा.नं.एसएसएसटी/आयटी/ 

१०५९ ते १०६१/२०१७ िद.३० म,े २०१७ अ  वये, व जा.न.ंएसएसएसटी/आयटी/५६७६/२०१८ िद.२४.०१. 
२०१८ अ  वये, तीन वषाकरीता (िद.०१.०६.२०१७ ते िद.३१.०५.२०२०) कायादशे दणेेत आलेले होते.  

M/s Tata Comm व M/s Associated यांना दणेेत आले या कायादशेाची मुदत िद.३१.०५.२०२० 
अखेर संपु  टात यते अस  याने याकामी निवन परुवठाधारकांची नेमणकू करणसेाठी चिलत प तीनसुार ई-िनिवदा 
राबिवणसे मा  यता िमळणकेामी सादर करणते आले  या  तावावर मा.तदथ सिमतीचे िद.११.०५.२०२० रोजीच े
सभेतील िनणय . २६१ अ  वये दणेेत आले  या िनदशा माण े याकामी सधुारीत  ताव इकडील िवभागाच े
िद.३० म,े २०२० रोजीचे मंजुर िटपणीअ  वय,े मा.तदथ सिमतीच े िद.०९.०६.२०२० रोजीचे सभेसमोर सादर 
करणते आला होता. सदरचे  तावावर सिव  तर चचा होऊन िनणय ं .३२९ अ  वये चे ऑनलाईन दशन 
(Live) DTH (िडश िट  ही), िट  ही चॅनले, मोबाईल व इटंरनटेवर उपल  ध क न दणेकेामी िवहीत प तीन े      
ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा  यता दणेते आली. सदर िनणयाची त पढुील कायवाहीक रता िद.०१.०७.२०२० 
रोजी इकडील िवभागास ा  त झालेली आह.े  

दर  यानच ेकालावधीम  य ेयाकामी चलीत प तीन ेनिवन परुवठाधारकाची नमेणकू होईपयत ऑनलाईन 
(Live) दशन सिुवधा सरुळीत सु  राहणकेामी M/s Tata Comm यांना दे यात आले या कायादशेामधील 
दराम ये नमदु वािषक वाढी माण े तसेच M/s Associated Broadcasting यांना दे यात आले या 
कायादशेाम ये नमदु वािषक दर व अटी/शत माण े तीन मिहने मदुतवाढ दणेेस मा.तदथ सिमतीच े
िद.०९.०६.२०२० रोजीचे सभेतील िनणय .३०६ (०२) अ  वये मा  यता दणेते आली. सदर मा  यते  वये इकडील 
िवभागाचे िद.०८.०७.२०२० रोजीच े मंजरु िटपणीअ  वय,े M/s Tata Comm यांना पढुील वािषक दरा माण े
जा.न.एसएसएसटी/वशी-आयटी/६७६ ते ६७८/२०२०, िद.१३ जुल,ै २०२० ने तीन मिहने कालावधी 
(िद.०१.०६.२०२० ते िद.३१.०८.२०२०) साठी मदुतवाढ दणेते आलेली आह.े  

 
Platform Annual Charges Charges for Extension (3 Months)  

DTH (Exclusive) 1,99,00,000 49,75,000 
Mobile & Internet (Exclusive) 25,00,000 6,25,000 
TV Channel (Non- Exclusive) 6,00,000 1,50,000 

 
तसेच M/s Associated Broadcasting (TV1 TV Channel) यांना याकामी िद.०१.०६.२०२० 

पासनू तीन मिहने कालावधीकरीता मुदतवाढ दणेकेामी इकडील िवभागाचे िद.०८.०७.२०२० रोजीचे मंजरु 
िटपणीअ  वय,े जा.न.एसएसएसटी/वशी-आयटी/६७५/२०२०, िद.१३ जुल,ै २०२० न े मुदतवाढ देणते आलेली 
होती. याबाबत M/s Associated यांना िद.११.०७.२०२० रोजीचे ई-मेल ारे सदर सिुवधचेे मदुतवाढीबाबत 
अवगत केले असता,  यांनी सदर ई-मेलचे उ  तरादाखल सदरची सिुवधा  यांचमेाफत याअगोदरच बंद करणते 
आलेली असनू  यांना याकामी मदुतवाढ दणेते येऊ नये, असे कळिवलेले आह.े सबब, M/s Associated यांनी 
सदरची मदुतवाढ घणेेस असमथता दशिव  यान े  यांना याकामी दणे े  तावीत असलेला कायादशे र  होणसे, 
इकडील िवभागाचे िद.२६ ऑग  ट, २०२० रोजीचे िटपणीअ  वये मा  यता घेणते आलेली आह.े  

मा.तदथ सिमतीचे िद.०९.०६.२०२० रोजीचे सभेतील िनणय .३२९ अ  वये, चे ऑनलाईन दशन 
(Live) सिुवधा उपल  ध क न दणेकेामी िवहीत प तीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे दणेते आले  या 
मा यते माण े ई–िनिवदा ि या राबिवणकेामी इकडील िवभागाचे िद.३१ जुल,ै २०२० रोजीचे मंजरु 
िटपणीअ  वय,े शासक य मा  यता घणेेत आललेी आह.े  यानसुार याकामी िद.१७.०८.२०२० ते 
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िद.०७.०९.२०२० या कालावधीत ई-िनिवदा िस  करणते आलेली होती. ई-िनिवदा िवषयक जािहरात िद  ली, 
बगलौर, है ाबाद, चे  नई व मुंबई या शहरांशी िनगडीत इं जी वृ  तप ाम  य ेएक िदवस िस  करणते आली होती. 
तसेच इकडील िवभागाकडे उपल ध असले  या मािहतीनसुार एकूण ३४ िविवध िट  ही चॅने सला ई-िनिवदा 
िवषयक ई-मेल ारे कळिवणते आलेले होते. परंत,ू ई-िनिवदा ि येअतंगत िनिवदा सादर करणे या अतंीम 
तारखेपयत (िद.०७.०९.२०२०) फ  एकाच िनिवदाधारकान े ई-िनिवदा अपलोड केलेली अस याचे 
mahatenders.gov.in या वेबसाईटवरील रपोटव न आढळून आलेले आह.े ई-िनिवदा ि येअतंगत ई-िनिवदा 
सादर करणचे ेकालावधीत आव यक िनिवदा ा  न झा यान,े खरेदी िनयमावली मु ा .४.४.३.१ – (िनिवदा 
कालावधीस मदुतवाढ) यास अिधन राहन सदर ई-िनिवदा ि येअतंगत िनिवदा सादर करणसे थम वेळेस 
कामाचे ०७ िदवस (िद.०८.०९.२०२० ते िद.१५.०९.२०२०) इकडील िवभागाचे िद.०७.०९.२०२० रोजीच े
प ा  वये मदुतवाढ देणते आलेली आह.े  यानसुार िनिवदा सादर करणचेी अतंीम िदनांक िह १५.०९.२०२० असनू 
तांि क ई-िनिवदा उघड  याची िदनांक १७.०९.२०२० िह आह.े  

दर  यानचे कालावधीम  य ेई-िनिवदा ि या पणु होऊन परुवठाधारकांना कायादशे दणेेची कायवाही M/s 
Tata Comm यांना याकामी िदले  या मदुतवाढीचे कालावधीत (ऑग  ट-२०२०) अखेर पणु होण ेश य होणार 
नस  याने M/s Tata Comm यांचमेाफत सु  असलेली सदरची सिुवधा सरुळीत सु  राहन साईभ  तानंा 
लॉकडाऊनच ेकालावधीम  य े चे ऑनलाईन दशन उपल ध  हाव,े याकरीता M/s Tata Comm यांना याकामी 
ई-िनिवदा ि या पणु होऊन निवन परुवठाधारकांना कायादशे देईपयत कायादशेातील अटी/शत माण ेमदुतवाढ 
दणेेस मा यता िमळणकेामीचा ताव इकडील िवभागाचे िद.०५ ऑग  ट, २०२० रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वय े
मा.तदथ सिमतीसमोर सादर करणते आला होता. मा.तदथ सिमतीचे िद.२८.०८.२०२० रोजीचे सभमे  य े सदर 

 तावावर सिव  तर चचअतंी M/s Tata Comm यांना याकामी एक मिहना (स  टेबर-२०२०) मदुतवाढ देणसे 
मा  यता देणते आली. तसेच, सदर कालावधीत िनिवदा ि या पणु होऊन निवन परुवठाधारकांना कायादशे दणे े
श य होणार नस  याचे आढळून आ  यास मदुतवाढीसाठी मा.तदथ सिमतीची चि य प तीने मा  यता घेणते 
यावी, असहेी िनदश यावेळी दणेते आले. सदर िनणयाची त पढुील कायवा हीसाठी आजपावेतो इकडील 
िवभागास ा  झालेली नाही.  

उपरो  नमदु केले माण ेयाकामी सु  असले  या ई-िनिवदा ि यअेतंगत िनिवदा सादर करणे  या अतंीम 
िदनांकास परेुशा ई-िनिवदा ा  न झा  यास खरेदी िनयमावली मु ा .४.४.३.१ अ  वये िनिवदा सादर करणसे 
ि तीय वेळेस िकमान एक आठवडा मुदतवाढ दणे े म ा  ठरणार आह.े िनिवदा ि येअतंगत पढुील 
कायवाहीचा िवचार करता, तांि क ई-िनिवदा उघडण,े तांि क िनिवदांचे अवलोकन क न िनकाल िस  करण ेव 
पा  िनिवदाधारकां  या वािण  यीक ई-िनिवदा उघडण,े त तंर येणारे मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर याबाबत िनणय 
होणकेामी  ताव सादर करण े व सदर िनणयानसुार मा  यता िमळणे तव मा.उ च  यायालय मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद येथ े िस  हील अॅ लीकेशन दाखल करण े इ. कायवाही स  टेबर-२०२० अखेर पणु होण े श य होणार 
नाही. चे ऑनलाईन दशन (Live) सिुवधेस जगभरातील साईभ  तांकडून िमळणारा ितसाद व स ि थतीत 
साईभ  तानंा  य  दशन सिुवधा बंद अस  याने चे ऑनलाईन दशन (Live) सिुवधा M/s Tata Comm 
यांचमेाफत सरुळीत सु  ठेवण े आव यक आह,े अस े न  मत आह.े सबब, नमदु केले माण े याकामी चाल ू
असलेली ई-िनिवदा पुण होऊन निवन परुवठाधारकास कायादशे दणेेची कायवाही माह-ेस  टेबर-२०२० अखेर पणु 
होणार नस  याने M/s Tata Comm यांना याकामी िद.०१.१०.२०२० पासनू निवन परुवठाधारकास कायादशे 
दईेपयत मदुतवाढ िमळणसे मा  यता िमळणकेामीचा  ताव मा.तदथ सिमतीच े सभेसमोर च य प तीने सादर 
करता येईल, अस ेन  मत आह.े 

मागणी :- ा  तिवकेत नमदु केले माण े साईभ  तांना चे ऑनलाईन (Live) दशन DTH (िडश 
िट  ही), िट  ही चॅनले, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल  ध क न दणेेसाठी, M/s Tata Comm यांना याकामी ई-
िनिवदा ि या पणु होऊन निवन परुवठाधारकांना कायादशे देईपयत कायादशेातील अटी/शत माण े मदुतवाढ 
दणेेस मा यता िमळणकेामीचा ताव इकडील िवभागाचे िद.०५ ऑग  ट, २०२० रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वय े
मा.तदथ सिमतीसमोर सादर करणते आला होता. मा.तदथ सिमतीचे िद.२८.०८.२०२० रोजीचे सभमे  य े सदर 

 तावावर सिव  तर चचअतंी M/s Tata Comm यांना याकामी एक मिहना (स  टेबर-२०२०) मदुतवाढ देणसे 
मा  यता देणते आली. तसेच, सदर कालावधीत िनिवदा ि या पणु होऊन निवन परुवठाधारकांना कायादशे दणे े
श य होणार नस  याचे आढळून आ  यास मदुतवाढीसाठी मा.तदथ सिमतीची चि य प तीने मा  यता घेणते 
यावी, असहेी िनदश यावेळी दणेते आले. सदर िनणयाची त पढुील कायवा हीसाठी आजपावेतो इकडील 
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िवभागास ा  झालेली नाही. सदर िनदशा  वय,े सदरची ई-िनिवदा ि या राबवनू निवन परुवठाधारकास कायादशे 
दणेेची कायवाही स टेबर-२०२० अखेर पणु होण ेश य होणार नाही.  यामळेु M/s Tata Comm यांचमेाफत सु  
असलेली सदरची सिुवधा सरुळीत सु  राहन साईभ  तांना लॉकडाऊनच ेकालावधीम  य े चे ऑनलाईन दशन 
(Live) उपल ध  हाव,े याकरीता याकामी चालू असलेली ई-िनिवदा ि या पणु होऊन निवन परुवठाधारकास 
कायादशे देणचेी कायवाही माह-ेस  टेबर-२०२० अखेर पणु होणार नस  याने M/s Tata Comm यांना याकामी 
िद.०१.१०.२०२० पासनू निवन परुवठाधारकास कायादशे देईपयत मदुतवाढ िमळणसे मा  यता िमळणकेामीचा 

 ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर च य प तीने सादर करणसे मा यता असावी, िह न  िवनतंी.  
सं थान अिधिनयम / ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदेशीर तसेच आिथक 

िवषय इ. छाननी क न अनमुान :- तांि क, शासक य व आिथक  
िवभागाचा अिभ ाय/ प  ट मत:- साईभ  तांना चे ऑनलाईन (Live) दशन DTH (िडश िट  ही), 

िट  ही चॅनले, मोबाईल व इटंरनटेवर उपल  ध क न दणेेसाठी, मा.तदथ सिमतीचे िद.०९.०६.२०२० रोजीच े
सभेतील िनणय .३२९ अ  वय,े चे ऑनलाईन दशन (Live) सिुवधा उपल  ध क न दणेकेामी िवहीत प तीन े
ई-िनिवदा ि या राबिवणसे दणेेत आले  या मा यते माण ेई –िनिवदा ि या राबिवणकेामी इकडील िवभागाच े
िद.३१ जलैु, २०२० रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वय,े शासक य मा  यता घणेते आलेली आह.े  यानसुार याकामी 
िद.१७.०८.२०२० ते िद.०७.०९.२०२० या कालावधीत ई-िनिवदा िस  करणते आलेली होती. ई-िनिवदा 
िवषयक जािहरात िद  ली, बगलौर, है ाबाद, चे  नई व मुंबई या शहरांशी िनगडीत इं जी वृ  तप ाम  य ेएक िदवस 

िस  करणते आली होती. तसचे इकडील िवभागाकडे उपल ध असले  या मािहतीनुसार एकूण ३४ िविवध 
िट  ही चॅने सला ई-िनिवदा िवषयक ई-मेल ारे कळिवणते आलेल े होते. परंत,ू ई-िनिवदा ि येअतंगत िनिवदा 
सादर करणे या अतंीम तारखेपयत (िद.०७.०९.२०२०) फ  एकाच िनिवदाधारकान ेई-िनिवदा अपलोड केललेी 
अस याचे mahatenders.gov.in या वेबसाईटवरील रपोटव न आढळून आलेले आह.े ई-िनिवदा 

ि येअतंगत ई-िनिवदा सादर करणेचे कालावधीत आव यक िनिवदा ा  न झा यान,े खरेदी िनयमावली मु ा 
.४.४.३.१ – (िनिवदा कालावधीस मदुतवाढ) यास अिधन राहन सदर ई-िनिवदा ि यअेतंगत िनिवदा सादर 

करणसे थम वेळेस कामाच े ०७ िदवस (िद.०८.०९.२०२० ते िद.१५.०९.२०२०) इकडील िवभागाचे 
िद.०७.०९.२०२० रोजीचे प ा  वये मदुतवाढ दणेते आलेली आह.े  यानसुार िनिवदा सादर करणचेी अतंीम 
िदनांक िह १५.०९.२०२० असनू तांि क ई-िनिवदा उघड  याची िदनांक १७.०९.२०२० िह आह.े  

दर  यानचे कालावधीम  य ेई-िनिवदा ि या पणु होऊन परुवठाधारकांना कायादशे दणेेची कायवाही M/s 
Tata Comm यांना याकामी िदले  या मदुतवाढीचे कालावधीत (ऑग  ट-२०२०) अखेर पणु होण ेश य होणार 
नस  याने M/s Tata Comm यांचमेाफत सु  असलेली सदरची सिुवधा सरुळीत सु  राहन साईभ  तानंा 
लॉकडाऊनच ेकालावधीम  य े चे ऑनलाईन दशन उपल ध  हाव,े याकरीता M/s Tata Comm यांना याकामी 
ई-िनिवदा ि या पणु होऊन निवन परुवठाधारकांना कायादशे देईपयत कायादशेातील अटी/शत माण ेमदुतवाढ 
दणेेस मा यता िमळणकेामीचा ताव इकडील िवभागाचे िद.०५ ऑग  ट, २०२० रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वय े
मा.तदथ सिमतीसमोर सादर करणते आला होता. मा.तदथ सिमतीचे िद.२८.०८.२०२० रोजीचे सभमे  य े सदर 

 तावावर सिव  तर चचअतंी M/s Tata Comm यांना याकामी एक मिहना (स  टेबर-२०२०) मदुतवाढ देणसे 
मा  यता देणते आली. तसेच, सदर कालावधीत िनिवदा ि या पणु होऊन निवन परुवठाधारकांना कायादशे दणे े
श य होणार नस  याचे आढळून आ  यास मदुतवाढीसाठी मा.तदथ सिमतीची चि य प तीने मा  यता घेणते 
यावी, असहेी िनदश यावेळी दणेेत आले. सदर िनणयाची त पढुील कायवा हीसाठी आजपावेतो इकडील 
िवभागास ा  झालेली नाही. 

उपरो  नमदु केले माण ेयाकामी सु  असले  या ई-िनिवदा ि यअेतंगत िनिवदा सादर करणे  या अतंीम 
िदनांकास परेुशा ई-िनिवदा ा  न झा  यास खरेदी िनयमावली मु ा .४.४.३.१ अ  वये िनिवदा सादर करणसे 
ि तीय वेळेस िकमान एक आठवडा मुदतवाढ दणे े म ा  ठरणार आह.े िनिवदा ि येअतंगत पढुील 
कायवाहीचा िवचार करता, तांि क ई-िनिवदा उघडण,े तांि क िनिवदांचे अवलोकन क न िनकाल िस  करण ेव 
पा  िनिवदाधारकां  या वािण  यीक ई-िनिवदा उघडण,े त तंर येणारे मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर याबाबत िनणय 
होणकेामी  ताव सादर करण े व सदर िनणयानसुार मा  यता िमळणे तव मा.उ च  यायालय मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद येथ े िस  हील अॅ लीकेशन दाखल करण े इ. कायवाही स  टेबर-२०२० अखेर पणु होण े श य होणार 
नाही. चे ऑनलाईन दशन (Live) सिुवधेस जगभरातील साईभ  तांकडून िमळणारा ितसाद व स ि थतीत 
साईभ  तानंा  य  दशन सिुवधा बंद अस  याने चे ऑनलाईन दशन (Live) सिुवधा M/s Tata Comm 
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यांचमेाफत सरुळीत सु  ठेवण े आव यक आह,े अस े न  मत आह.े सबब, नमदु केले माण े याकामी चाल ू
असलेली ई-िनिवदा पुण होऊन निवन परुवठाधारकास कायादशे दणेेची कायवाही माह-ेस  टेबर-२०२० अखेर पणु 
होणार नस  याने M/s Tata Comm यांना याकामी िद.०१.१०.२०२० पासनू निवन परुवठाधारकास कायादशे 
दईेपयत कायादशेातील अटी/शत माण े व पढुील वािषक दरां माण े मुदतवाढ दणेेस मा  यता िमळणकेामीचा 

 ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर च य प तीने सिवनय सादर.   
Tata Communication Ltd, Mumbai (Tata Sky) 

Platform 1st year 2nd year 3rd year 
4th year 
(Extension) 

DTH (Exclusive)  1,96,00,000/- 1,97,00,000/- 1,98,00,000/- 1,99,00,000/- 

Mobile & Internet 
(Exclusive) 

19,00,000/- 21,00,000/- 23,00,000/- 25,00,000/- 

TV Channel (Non-
Exclusive) 

3,00,000/- 4,00,000/- 5,00,000/- 6,00,000/- 

 
िनणय .४५५/११  यावर सिव तर चचा होऊन, चे ऑनलाईन दशन (Live) सिुवधा DTH (डीश िट  ही), 

िट  ही चॅनेल, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल  ध क न देणेकामी ई-िनिवदा ि या पुण होऊन निवन 
पुरवठाधारकांना कायादेश देईपयत याकामी M/s Tata Communications Ltd., Mumbai  यांना 
देणेत आले  या कायादेशास मदुतवाढ देणेस चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे 
सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१२.   माहे जानेवारी,२०२० म  ये सं  थान आ  थापनेवर कायम कं ाटी कमचारी  हणून सामावून घे  यात 
आले  या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना माहे ऑग  ट-२०२० चे वेतन आदा करणेबाबत.  

 ताव- िवषयाची पवूपीठीका -  
(अ-१) मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडील िदनांक ०७ ऑग , २००९ रोजीचे शासन 
िनणयानुसार, ी साईबाबा सं  थान िव त यव था, िशड चे आ थापनेवरील पदांच े आकृतीबंधास, हणजेच 
एकूण ४८२६ पदांना ( थायी २९०८ पद े + अ थायी १९१८ पद)े काही अटी-शत स अिधन राहन मा यता 
िदलेली आह.े  तसचे यानंतर काही वाढीव पदांची मा यता ल ात घतेां, स या एकूण ४८३८ (४८२६+०२+१०) 
पदांचा आकृतीबंध मंजूर असनू,  याम ये थायी पदे २९२० (२९०८+१२) + कं ाटी पदे १९१८ यांचा समावेश 
आह.े  
(अ-२) िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजीचे तावा दारे, सं थानम ये माह ेिडसबर, २००० पवू चे तसेच सन 
२००१ ते माह े िडसबर, २००५ अखेर पय त या कालावधीत कॉ ॅ टसमाफत कं ाटी प दतीन े कामावर 
असले या व स या काम करत असले या अकुशल - ८११ व कुशल - १०५ अशा एकूण ९१६ कं ाटी 
कामगारांना सं थान सवेते िनयिमत नेमणकूा देणसे मा यता िमळणसेाठी ताव सादर करणते आलेला होता.  
(अ-३) या तावाचे अनषंुगान,े  मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी शासन िनणय मांक 
सासंिव-२०१३ / २२ / . .७० / का.१६, िदनांक १७ स टबर, २०१९ अ वये  “ ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  यां या आ थापनेवरील कं ाटी कमचा-यांना एकि त मािसक वेतन मंजूर 
कर याबाबत ”  या शीषाखाली पा रत केले या शासन िनणयात खालील माण ेनमदू करणते आलेले आह े-  
“ .. .. ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  येथे सन २००१ ते २००४ या कालावधीत कं ाटी प दतीन े
कामावर असले या व स या कायरत असले या ६३५ कमचा-यांपैक  कुशल कमचा-यांना दरमहा . ५,९१३/- 
( . पाच हजार नऊश ेतेरा फ ) व अकुशल कमचा-यांना दरमहा . ५,११३/- ( . पाच हजार एकशे तेरा फ ) 
इतके मािसक एकि त वेतन िकंवा िकमान वेतन काय ानुसार अनु ेय वेतन यापैक  जे जा त असेल ते 
वेतन देणेस मंजुरी देऊन शासना या िद. ०७.०८.२००९ रोजी या शासन िनणया वये मंजूर केले या 
आकृतीबंधातील कं ाटी पदावर िनयु  दे यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ), अिधिनयम, 
२००४ मधील कलम १३ (४) व याखालील परंतुकास अनसु न तसचे पढुील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा 
सं थान या यव थापन िनधीतनू अदा कर यास या शासन िनणया वये मा यता दे यात यते आह.े  
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उपरो माण े एकि त मािसक वेतन मंजरू कर यात येत असले तरी, संबंिधत कमचा-याचा 
सं थान या नोकरीत दजा (Status) हा कं ाटी कमचारी हणनू राहील. यास ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  यां याकडे कायम व पी नोकरी माग याचा ह क असणार नाही. ” 
(अ-४) उपरो  मा. शासन िनणयानसुार, िदनांक २३ म,े २०१९ रोजीचे कामगार िवभागाकडील िटपणी-वजा-
प ासोबत ा  झाले या ६३५ कमचा-यांचे यादीनसुार, याम य े समािव  असणारे कं ाटी कमचा-यांच े सन 
२००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४ अखेर हजर असलेले) मधील हजर िदवसांची तसेच यांनी 
सादर केले या कागदप ांची पडताळणी क न, एकूण ६०१ कं ाटी कमचा-याना िनयु  आदशे दणेते आललेे 
होते, यापैक  सेवेत हजर झाले या ५९८ कं ाटी कमचारी यांना सं थान आ थापनेवर कायम कं ाटी कमचारी 
हणनू सामावनू घणेते आलेले आहते.  

(ब) मा. मखु िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर तथा सद य, मा. तदथ सिमती (स या अ य , मा. 
तदथ सिमती, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड ) यांनी िदनांक ०६ जानेवारी, २०२० अ वये उपरो  
प र छेदांत नमदू केले या कायवाहीबाबतची व तःुि थती मा. तदथ सिमतीचे सभेपढु े सादर करणबेाबत 
कळिवलेले होते.  

  तसेच, मा. तदथ सिमतीचे िदनांक १५ फे वुारी, २०२० रोजीचे सभेतील िनणय मांक १०० अ वये प र छेदांत 
नमदु केले या कायवाहीबाबत मा. तदथ सिमतीपढुे मा. मु य कायकारी अिधकारी यांनी सिव तर मािहती ावी, 
असा िनणय घेणते आललेा होता.  

 यानुसार, उपरो  प र छेदांतील िववेचनानसुार, मा. तदथ सिमतीन े खाली नमदू केले माण े वेळोवेळी िनणय 
घेतलेले आहेत -  

 ०१. मा. तदथ सिमती सभा िदनांक २४ फे वुारी, २०२० / िनणय मांक १५८ 
 ०२. मा. तदथ सिमती सभा िदनांक ०४ माच, २०२० / िनणय मांक १६४ 
 ०३. मा. तदथ सिमती सभा िदनांक २७ माच, २०२० / िनणय मांक २०३ 
 ०४. मा. तदथ सिमती सभा िदनांक ११ म,े २०२० / िनणय मांक २३५ व २३६ 
 ०५. मा. तदथ सिमती सभा िदनांक ०९ जून, २०२० / िनणय मांक ३०९ 
 ०६. मा. तदथ सिमती सभा िदनांक १३ जुल,ै २०२० / िनणय मांक ३६० 
 ०७. मा. तदथ सिमती सभा िदनांक २८ ऑग , २०२० (अ ाप िनणय ा  कायवाहीसाठी ा  झालेला 

नाही)  
(क) उपरो  िनणयांपैक , मा. तदथ सिमतीचे िदनांक १३ जुलै, २०२० रोजीचे सभतेील िनणय मांक 
३६० म ये खालील माण ेनमदू आह े–  

“ .. .. सिमतीच ेसद य १) मा. ी. ीकांत ल. आणकेर, मखु िज हा व स  यायाधीश, अहमदनगर, 
२) मा. ी. िदलीप वामी, अपर महसलु िवभागीय आयु , नािशक िवभाग, नािशक ३) मा. ीमती गीता 
बनकर, सहा. धमादाय आयु , अहमदनगर यांनी चचअतंी खालील िनणय घेतला.  

This subject was discussed in detail and each member has expressed views. 
This committee, while deciding Subject 1, 2, 43 and 63 on the agenda of the Ad-

hoc Committee Meeting dt. 11.05.2020, has thoroughly examined the entire record of the 
Trust, the scheme of the Shree Sai Baba Sansthan Trust (Shirdi) Act, 2004 and the powers 
of the Chief Executive Officer to appoint employees.  

This Committee has already found that the then Chief Executive Officer could not 
have appointed employees directly on the Sansthan on contract basis because such power 
is vested with the Committee constituted under section 13(4) of the Shree Sai Baba 
Sansthan Trust (Shirdi) Act, 2004. Since such appointment on contract basis is a policy 
decision, it ought to have been presented before the Ad-hoc Committee, constituted by 
Hon’ble High Court.  

This Committee has also found that the Sansthan has failed to follow the 
Government Resolution dt. 07.08.2009, more particularly the terms and conditions under 
which the said staffing pattern (आकृतीबंध) was approved. The Committee has also found 
that while issuing Government Resolution dt. 17.09.2019, the Government has called upon 
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the SAnsthan to follow Government Resolution dt.07.08.2009 of which the reference is 
found at serial no. 2 under the caption “ वाचा.” 

It is not the case of Sansthan before this Committee that Committee has followed 
Government Resolution dt. 07.08.2009 by preparing service rules, qualification of entry, 
promotion etc. In fact Committee has been constituted for preparation of such rules and 
even this Ad-hoc Committee has given extention to the said Committee to complete the 
remaining work.  In the above background, therefore,  the appointment orders issued by 
the then Chief Executive Officer (Shri. Deepak Muglikar) is a piece of paper and cannot 
be termed as an order under the authority of the Committee as invisaged under section 
13(4) of the Act.  

Some of the members of this Committee tried to suggest that ex-post facto approval 
could be granted to the said order. However, on thorough examination of this proposal, 
the Committee is unanimous in refusing to grant such ex-post facto approval, more 
particularly when Government Resolution dt. 07.08.2009 has not been followed by the 
Trust. In addition to it, giving such ex-post facto sanction for such acts would be 
protecting the illegality and therefore, should not be approved at the hands of Ad-hoc 
Committee.  

Consequently, the Ad-hoc Committee has unanimously resolved to cancel and 
setaside all the appointment orders issued to 598 employees with effect from 31st July, 
2020. This is in the light of the fact that due to Covid-19 situation the Committee has 
resolved to pay exgratia amount i.e. 50% of the salary to those 598 employees who were 
earlier working through the contractor. Therefore, the said employees are not likely to be 
financially affected. 

The Committee has also resolved to extend liberty to the Sansthan to submit 
proposal in this regard as per their choice after due study of various Government 
Resolutions issued by the Government. 

सिमती सद य तथा मु य कायकारी अिधकारी मा. ी. अ ण ड गरे, (भा. .स.े) यांनी यांच े
व तुि थतीवर आधारीत खालील मत मांडले. 

रा य शासनाचे िवधी व याय िवभागाचे शासन िनणय िद. १७.०९.२०१९ अ वये ठेकेदाराचे 
आ थापनेवरील एकुण ६३५ कमचा-यांना सं थान आ थापनेवर कं ाटी कमचारी हणनू नेमणकू स मा यता 
िदलेली आह.े 

उपरो  शासन िनणया वय ेत कालीन मु य कायकारी अिधकारी यांनी स ि थतीत पा  ५९८     कमचा-
यांना सं थान आ थापनेवर कं ाटी व पात िद. ०२.०१.२०२० रोजी नेमणकू  िदलेली आह.े सदर नमेणकू ही 
शासन िनणयाचे िनदशानसुार कर यात आली आह.े तरी सदर आदशेांना काय र मा यता देण ेयो य राहील. ”   

िवषयाची स :ि थती -  
(ड) उपरो  मा. तदथ सिमतीचे िदनांक १३ जुलै, २०२० रोजीचे सभेतील िनणयाची त सामा य 

शासन िवभागास िदनांक ०७ ऑग , २०२० रोजी सभा कामकाज िवभागाकडून ा  झाली.  यामळेु 
मा. तदथ सिमतीच ेिनणयात नमदु केले माण,े िवषयांिकत तावातील ५९८ कं ाटी कमचा-यांना दणेेत आलेल े
िनयु  आदेश िदनांक ३१ जलैु, २०२० अखरेपासनू र  कर याची कायवाही करता आली नाही.  

तसेच मा. तदथ सिमतीन े शासनास िवषयांिकत तावाबाबत पनुः  सिव तर ताव सादर करणबेाबत 
वातं य िदलेले अस यान,े िवषयांिकत ताव िदनांक २४ जुल,ै २०२० रोजीचे सभेत सादर करणते आललेा 

होता, परंतु सभा तहकूब झा याने या तावावर चचा होऊ शकली नाही. (याची कारणमीमांसा अशी क , वरील 
िनणयाचे अनषंुगान ेसभा कामकाज िवभागाकडील प  मांक एसएसएस / वशी ४ / ७१६ /२०२०, िदनांक १६ 
जुल,ै २०२० अ वये मा. तदथ सिमतीच ेसद यांना िवषयसचूी पाठवनू, सिमतीची सभा िदनांक २४ जुल,ै २०२० 
रोजी अहमदनगर येथ ेआयोिजत करणते आली असलेबाबत कळिवणते आललेे होते. या सभे या िवषयसचूीम य े
िवषयांिकत तावाचा समावेश करणते आलेला होता.तथािप, मा. तदथ सिमतीचे सद य ी. िदलीप वामी, 
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अपर आयु ,  नािशक यांनी यांचकेडील िदनांक २३ जलैु, २०२० रोजीचे प ान,े उपरो  बैठक स (सभेस) हजर 
राहणपेासनू सवलत िमळणबेाबत िवनंती प  िदलेल ेहोते. तसचे मा. तदथ सिमतीच ेअ य ०३ सद यांपकै , मु य 
कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  या पदावर ितिनयु न ेकायरत असणारे ी. 
अ ण ड गरे (भा से) यांची बदली मा. शासनान ेिदनांक २३ जलैु, २०२० रोजी मुंबई येथे के याने आिण यांना 
बदलीच ेजागी िदनांक २४ जुल,ै २०२० वरीत हजर हावे लागल.े या कारणा तव मा. तदथ सिमतीची िनयोिजत 
िदनांक २४ जलैु, २०२० रोजीची सभा तहकूब करणते आली असलेबाबत सभाकामकाज िवभागामाफत 
संबंिधतांना कळिवणते आले.)  

   तसेच, दर यानचे कालावधीत,  िवषयांिकत िनयु  िदले या ५९८ कायम कं ाटी कमचा-यांपैक  ी. 
भाऊसाहेब आनदंराव थोरात व इतर ०८ यांनी, सव कायम कं ाटी कमचारी यांचे वतीने िदनांक २८ जुल,ै २०२० 
रोजी मा. मखु िज हा व स  यायाधीश, अहमदनगर तथा मा. अ य , तदथ सिमती यांना अ ेिषत केले या 
अजा दारे, सं थान शासनाने िदले या नमेणकू आदशेास सहानभुतूीपवूक व मानवते या ीकोनातून सरं ण 
दऊेन, सं थान सवेेत िनयिमत / कायम नमेणकू आदशे िमळणबेाबत िवनंती केलेली होती.  

उपरो  सव बाब स अनसु न आिण नमूद केले या कारणां तव, मा. तदथ सिमतीचे िदनांक 
१३ जुलै, २०२० रोजीचे सभेतील िनणय मांक ३६० अ वये िवषयांिकत तावाचे अनषंुगाने िदनांक 
३१ जुलै, २०२० अखेर करावयाचे कायवाहीचे अंमलबजावणीसाठी सदर िवषयास अंितम िनणय 
होईपय त मुदतवाढ िमळणेबाबतचा सिव तर ताव मा. तदथ सिमतीचे िदनांक २८ ऑग , २०२० 
रोजीचे सभेपुढे िवचाराथ / िनणयाथ सादर करणेत आलेला होता, तथािप याबाबतचा िनणय 
अ ापपावेतो सामा य शासन िवभागास कायवाहीसाठी ा  झालेला नाही.  
(इ) या यित र , मा. तदथ सिमतीचे िदनांक २८ ऑग , २०२० रोजीचे सभेत, को हीड १९ या 
संसगज य रोगाचे ादभुावामळेु मा. शासनान े िदनांक ३१ ऑग , २०२० अखेर सु   / सलग ठेवललेी 
लॉकडाऊनची ि थती िवचारात घऊेन, सं थान आ थापनेवरील कायम कं ाटी कमचारी, कं ाटी कमचारी 
कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कमचारी, बा ोत प दतीन े / उ या व ठोक प दतीन े कायरत असणारे 
कं ाटदाराकडील कं ाटी कमचारी यांना माह े ऑग , २०२० चे वतेन आदा करणबेाबत मा यता िमळणकेामी 

ताव सादर करणेत आलेला होता.  
 मा. तदथ सिमतीन े या तावावरील चचचे वेळेस सम  िनदशीत केलेनसुार, सं थान आ थापनवेर कायरत 

असणारे ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांचेबाबत सिमतीने घेतले या िनणयावरील कायवाही लंिबत अस यान,े 
यांचे माह े ऑग , २०२० चे वेतन थिगत ठेवणबेाबत सामा य शासन िवभागामाफत िदनांक ०२ स टबर, 

२०२० रोजी आदिेशत करणते आलेले आह.े 
(ई-१) आता, सं थान आ थापनेवर सामावनू घणेते आले या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांचे वतीन,े ी 
अिनल कच  कोते व इतर ०३ यांनी िदनांक ०९ स टबर, २०२० रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी यांना 
अ ेिषत केले या व माह े ऑग , २०२० चे वेतन िमळणबेाबत या िवषयांतगत केले या िवनतंी अजात 
खालील माण ेनमदू केलेले आह े – 

“ .. उपरो  िवषयांस अनसु न िवनंतीपवूक अज करतो क , आमची ५९८ कमचा-यांची ी साईबाबा 
सं थान िव त यव था, िशड  चे आ थापनेवर िदनांक ०२ जानवेारी, २०२० रोजीचे आदशेा वय े कुशल / 
अकुशल कायम कं ाटी कमचारी हणनू ११ मिहने कालावधीसाठी िकमान वतेन दरान ेिनयु  झाललेी आह ेव 
यानुसार आ हांस माह ेजानेवारी, २०२० ते माह ेजलैु, २०२० पय त यके मिह याला वेतन िमळालेले आह.े 

तथािप, आता सामा य शासन िवभाग जा. . एसएसएस / सा शा / आ था / १०३३ / २०२०, 
िदनांक ०२ स टबर, २०२० रोजीचे आदेशा वये माह े जानेवारी, २०२० म ये सं थान आ थापनेवर सामावनू 
घेणते आले या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांचे माह ेऑग , २०२० चे वेतनाची कायवाही थिगत करणते 
आलेली अस याने आ हाला माहे ऑग , २०२० चे वेतन अ ापपय त िमळालेले नाही. यामळु ेआ ही सव 
५९८ कमचारी आिथक सकंटात सापडलेलो असनू आमचे कंुटंूबावर उपासमारीची वेळ आलेली आह.े 

तरी मे. साहबेांनी आम या अजाचा सहानभूतूीपवूक िवचार क न आ हांला माह े ऑग , २०२० च े
वेतन आदा करावे, ही न  िवनतंी. ५९८ कमचारी यांचे वतीने. ” 
(ई-२) तसेच, मा. तदथ सिमतीन ेिदनांक १३ जुल,ै २०२० रोजीचे सभेतील िनणय मांक ३६० बाबत  ५९८ 
कं ाटी कमचा-यांपैक  १६ कायम कं ाटी कमचारी यांनी सव ५९८ कायम कं ाटी कमचा-यांचे वतीन ेमा. उ च 
यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथ े िदवाणी दावा दाखल केला असलेबाबत, संबंिधत कायम कं ाटी     
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कमचा-यांचे वतीने अडॅ. अि न ही.होन, औरंगाबाद यांनी िदनांक ०८ स टबर, २०२० रोजीच े ई-मले प ान े
कळिवले आह.े यात खालील माण ेनमदू आह े–  

“.. .. Subject : Writ Petition filed on behalf of Anil s/o Kacharu Kote and Ors. In 
the Bombay High Court, Bench At Aurangabad.  
.. .. Please take note that I have filed a writ petition challenging the resolution passed by 
Ad-hoc Committee in its meeting dated 13.07.2020 whereby the Ad-hoc Committee has 
reserved the resolution passed by the regular committee of the Sansthan in discontinuing 
the services of the petitioners and similarly placed 582 employees before the Hon’ble 
Bombay Hight Court, Bench At Aurangabad. 

The Copy of the petition alongwith all exhibits is served on you as you have been 
made party respondent No.2. The petition will be taken up for hearing in due course 
accordingly, attend the same. ” 

अॅड. होन, औरंगाबाद यांचेकडून िदनांक ०८ स टबर, २०२० रोजी ई-मेलने ा  झाले या 
उपरो  प ानुसार, सामा य शासन िवभागाकडील िदनांक ०९ स टबर, २०२० रोजीचे मंजूर 
िटपणी वये आिण प  जावक मांक एसएसएस/सा शा/आ था/१३७६/२०२०, िदनांक ११ स टबर, 
२०२० अ वये िवधी  अॅड. सजंय चौक दार, औरंगाबाद यांना वक लप  देणेत आलेले आहे.  

   तसेच, ी. अिनल कच  कोते व इतर यांचे वतीन े अडॅ. होन यांनी दाखल केले या सदरह िदवाणी 
दा याबाबत मा. उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे अिधकृत संकेत थळाव न मािहती घणेेत आली 
आह.े यानसुार सदर िदवाणी दा याचा मांक Stamp No. WPST/14010/2020 / Reg. No. 
WP/6224/2020 / Filing & Reg. Date 11-09-2020 असा आह.े तसेच सदरह िदवाणी दा याची पढुील 
सनुावणीची तारीख १४ स टबर, २०२० अशी दशिवणते आलेली आह.े या सनुावणीचे तारखेस झाले या 
कामकाजाबाबतचा कुठलाही आदशे मा. यायालयाचे संकेत थळावर उपल ध झालेला नाही.  

  तथािप, सं थान िवधी  अडॅ. सजंय चौक दार यांनी िदनांक १४ स टबर, २०२० रोजी पाठिवले या ई-मेल 
प ा दारे अस े कळिवल े आह े क , िदवाणी दावा . ६२२४/२० म य े आज रोजी झाले या सनुावणीत            
मा. यायालयाने सं थानचे हणण ेदाखल करणसेाठी ०३ आठवडयांची मुदत िदलेली असनू, िदनांक २८ स टबर, 
२०२० अखेर सं थानचे हणण ेदाखल करावयाचे आह.े याबाबत सं थान शासन तरावर कायवाही सु  करणते 
आली आह.े  
(ई-३) मा. शासनान े को हीड १९ या ससंगज य िवषाणचूा ादभुाव रोखणेसाठी जारी / सलग ठेवले या 
लॉकडाऊन कालावधीतील माह ेऑग , २०२० चे वेतन, सं थान आ थापनेवरील ितिनयु वरील अिधकारी, 
कायम कमचारी, कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी, 
सरु ार क, बा ोत / उ या व ठोक प दतीन ेकायरत असणारे कं ाटदाराकडील कमचारी व इतर यांना आदा 
करणबेाबतची कायवाही सु  करणते आलेली आहे.  
(ई-४) मा. तदथ सिमतीचे िदनांक १३ जुल,ै २०२० रोजीचे सभेतील िनणय मांक ३६० नसुार सं थान 

शासनामाफत अलािहदा कायवाही सु  करणते आललेी आह.े  
िवभागाचा ताव– उपरो  प र छेद अ ते प र छेद ई म य ेनमदु केले या व तुि थतीस अनसु न, 

तसेच सभा कामकाज िवभागाकडील प  जा. . १४३२ / िदनांक १५ स टबर, २०२० अ वये, ५९८ कं ाटी 
कमचा-यांच े बाबतीत िदनांक १३ जुल,ै २०२० रोजी घतेले या िनणयाच े अमंलबजावणीकामी मागदशनपर 
आदशे हावेत अशी िवनतंी करणते आलेली आह.े िवषयांिकत तावाच ेअनषंुगान ेसं थान सवेेत कायम कं ाटी 
कमचारी हणनू सामावनू घतेले या ५९८ कमचा-यांचे िनयु बाबत मा. उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे िदवाणी दावा दाखल झा यान,े सदरची बाब आता याय िव  झाललेी आह.े सदरह ५९८ कायम 
कं ाटी कमचारी ह ेमाह ेऑग , २०२० म ये िविवध िवभागात आव यकतेनसुार व गरजेनसुार सेवेत हजर होते. 
यामळेु या कालावधीचे नसैिगक याय त वानसुार वेतन आदा करण ेउिचत राहील आह,े असे मत आह.े  

या सव बाब चा िवचार करता,ं सदर ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना  माहे ऑग , २०२० चे वेतन 
(माह ेस टबर, २०२० म ये आदा करावयाचे) िवहीत व िनि त करणते आले या कायप दतीनसुार आदा करणसे 
मा यता िमळणकेामी, िवषयांिकत ताव च य प दतीने मा. तदथ सिमतीपढु ेिनणयाथ सादर. 
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िनणय .४५५/१२  यावर सिव तर चचा होऊन,  माहे जानेवारी,२०२० म  ये सं  थान आ  थापनेवर कायम कं ाटी 
कमचारी  हणून सामावून घे  यात आले  या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना माहे ऑग  ट-२०२० चे 
वेतन आदा करणेस चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन 
क न न द घे यात आली. 

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

१३.    णालये िवभाग ( ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालय) कं ाटी कमचारी 
कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कुशल/अकुशल कं ाटी कमचारी व इतर यांचे वाढीव (40%) 
कपातीबाबत.  

 
 ताव- िवषयाची पवूपीठीका -   

(अ)  सं थान आ थापनेवर स या कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत / ठेकेदारामाफत कायरत असणारे 
कुशल, अकुशल व सरु ा कं ाटी कमचारी यांना आदा करावयाचे वतेनाबाबत त कालीन मा. यव थापन 
सिमतीच े िदनांक २५ फे ुवारी, २०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १४१ नसुार  खालील माण े िनणय 
घेणते आललेा आह े- 

“.. ..सदरह कं ाटी कमचारी शासनाचे िकमान वेतन दरावर समुारे १५ ते १६ वषापासनू 
कं ाटदारामाफत सं थानम ये काम करत आहे व वयोमयादा ओलांड यामुळे यांनी इतर  सेवेची संधी 
गमावलेली आहे. या सव बाब चा िवचार करता सहानुभतूी या ीने सं थानम ये आजअखेर 
कं ाटदारामाफत कायरत असले या कं ाटी कमचा-यांना िद. ०१ एि ल, २०१७ पासनू यां या ित 
िदन वेतनावर ४०% वाढ दे यात यावी, तसेच संबंिधत कं ाटदारामाफत सव कं ाटी कमचा-यांचा . 
१० लाख पय तचा अपघात िवमा उतरिवणेत यावा, असा धोरणा मक िनणय सवानुमते घे यात आला.  
कामगार काय ानुसार कं ाटी कमचा-यांना फ  िकमान वेतन देणे बंधनकारक आहे. महागाई 
िनदशांकानुसार याम ये वेळोवेळी शासनाकडून जी वाढ मजूंर करणेत येते, ती कमचा-यांना लागू 
कर यात येते. िकमान वेतन िन ीत करताना शासनाकडून चालू महागाई व इतर अनषंुिगक घटक यांचा 
िवचार क न िकमान वेतन िन ीत केले जाते. यामुळे िकमान वेतनापे ा जा त वेतनवाढ देणे 
बंधनकारक नाही. मा  सहानभूुती या ीकोनातून िवशेष बाब हणून वरील माणे ४०% वेतनवाढ 
भिव यात कोणतीही वेतनवाढ न माग या या अटीवर मजूंर करणेत आली. ” 

  त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे उपरो  िनणयानसुार, िदनांक ०१ एि ल, २०१७ पासनू िविहत प दतीन े
काही अटी-शत सह कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असलेले कुशल, अकुशल, सरु ार क आिद 
कं ाटी कमचा-यांना िकमान वतेनकाय ानसुार दे य असणारे िकमान वेतन + ४०% वाढीव वतेन आदा करणते 
येत आह.े  
(ब)  मा. तदथ सिमतीचे िदनांक ११ मे, २०२० रोजीच ेसभेत िवषय मांक ०१, ०२, ४३ व ६३ संदभात 
जो एकि त िनणय मांक २३५ घेणते आलेला आह,े याम ये कमचा-यांचे वेतना या अनुषंगाने 

ामु याने खालील माणे िनणय घेणेत आलेले आहेत –  
“ .. .. 34. The Committee was informed that the employees working with the Trust 

were awarded incentive 40% to 200% of their salary, apart from minimum wages payable 
to them. This Committee was informed that such payment of incentive (ranging from 40% 
to 200%) is pursuant to the decision taken by erstwhile Committee on 25.02.2017. 

35. The Chief Executive Officer of the Trust has pointed out that because the temple 
is closed since 17th March, there is virtually no income to the Trust. He submitted that 
payment of incentive to such employees including Doctors and paramedical services is not 
justified because even the O.P.D. in both hospitals as well as admission in the hospital is 
drastically reduced and has come down to about 1/4th of the regular flow of the patients.  

36.  In the above background, in the peculiar circumstance i.e. lockdown declared 
by the Central / State Government in view of Covid-19 and due to huge reduction of the 
income of the Trust, the Committee is unanimous in taking a decision, that until further 
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orders (of the Committee), no incentive be paid to any of the employees of the Trust. 
(This be taken as Decision A for clarity)” 

उपरो  िनणयानुसार कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कुशल / अकुशल कं ाटी 
कमचारी, कं ाटी सरु ार क व इतर यांना माह े एि ल, २०२० पासनू प र छेद अ म ये नमदु केले माण े
त कालीन मा. यव थापन सिमतीने लाग ू केलेली ४० ट के वतेनवाढ लाग ू करणते आलेली नाही, िकंबहना 
संबंिधत    कमचा-यांना ४० ट के वेतनवाढीची र कम आदा करणते आलेली नाही, हणण ेसयंिु क ठरेल.  

  तसेच, णालये िवभागाकडे कायरत असणारे वै िकय अिधकारी व इतर यांना िविहत िनयमानसुार दे य असणारे 
ो साहन भ ा आदा करणते आलेला नाही.  

िवषयाची स :ि थती  -   
(क) सोबत, मनु यबळ िवभाग, णालये यांनी ी साईबाबा व साईनाथ णालयाकडे लेबर ठेकेदारामाफत 
कायरत मिेडकल / परॅामेिडकल व अिॅ सलरी कमचा-यांचे ४० ट के वेतन कपातीबाबत िदनांक १० स टबर, 
२०२० रोजी सादर केललेी िटपणी मािहती तव व अवलोकनाथ जोडली आह.े  
 णालये िवभागाकडील िदनांक १० स टबर, २०२० रोजीचे िटपणी खालील माण ेमह वा या बाबी समािव  
केले या आहते –  
०१. को हीड १९ या संसगज य साथी या रोगाचा ादभुाव रोखणसेाठी, महारा  शासनाचे िनदशानसुार, ी 
साईबाबा सं थानमाफत सं था मक िवलगीकरण,े को हीड सटर, डेडीकेटेड को हीड हे थ सटर ह े िदनांक ०४ 
जून, २०२० पासनू सु  करणते आलेल ेआह.े  
०२.  णालये िवभागामाफत स या खाली नमदू केले माण े को हीड १९ न े बाधीत णांकरीता 
खालील माण ेबेडस ्(कॉटस)् राखीव ठेवणते आलेले आहते –  

 
अ.न.ं िब ड गचे नांव / सेवेचा तपशील सु  केलेची तारीख उपल ध बेडची सं या 

०१ ी साई धमशाळा A िब ड ग – सं था मक िवलगीकरण  ०५/०४/२०२० २५६ बेडस ् 

०२ ी साई धमशाळा E िब ड ग – सं था मक िवलगीकरण  ३०/०५/२०२० २५६ बेडस ् 

०३ ी साई धमशाळा B िब ड ग – डेिडकेटेड को हीड हे थ 

सटर  

०४/०६/२०२० ११४ बेडस ् 

०४ ी साई धमशाळा F िब ड ग – को हीड केअर सटर  ०४/०६/२०२० ११४ बेडस ् 

 
०३.  णालये िवभागाकडून स या उपरो  को हीड १९ बाधीत णांकरीता खालील माण े उपचार, औषध े व इतर 

सिुवधा परुिवणते येत आहते –  
 

अ.न.ं तपशील उपल धता / सिुवधा 
०१ मनु यबळ िफजीिशयन (ऑन कॉल ) – १ ित िदन, भलुत  (ऑन कॉल) – १ ित िदन, ईएनटी 

सजन (ऑन कॉल) -१ ित िदन, ए  स–रे टे  नीिशयन (ऑन कॉल) -१ ित िदन, लॅब 
टे  नीिशयन (ऑन कॉल)-१ ित िदन, इनचाज िस  टस -२ ित िदन,  टाफ नस -३६ 

ित िदन, वॉड बॉय- ३६ ित िदन, वॉड आया-३६ ित िदन,  व  छता कमचारी -१६ 
ित िदन.  

०२ लॅब व इतर तपास या  CBC, RFT, RBS, LFT, ABG, ESR, CRP, Sr.Triglisrid, BloodC/S, 
ECG, CXR, HRTC, CHEST ETC. 

०३ औषधे  Tab.Vit C, Tab.Zinc with multivitamin, Tab Cefiximen 200 mlg, 
Tab. Amaxoclav 625 mlg. Inj. Ceftrixazole 1 gm, Tazobactum / 
Piperacilln, Inj. MPS. 
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०४.  स  या ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत  खालील माण े
कमचारी कायरत आहते -  

 

अ.न.ं कामाचे  व प 
ी साईबाबा 

हॉि पटल सं  या 
ी साईनाथ 
 णालय सं  या 

१ कुशल  टाफनस  ७४ ५९ 
२ आऊटसोस  टाफनस  ०९ ३२ 
३ अकुशल कमचारी (वॉडबॉय/ वॉडआया)  १०० ३६ 
४ कुशल टेि निशयन  

(एमआरआय,डायलेिसस, िफजीओथरेपी  ट)  
०४ ०० 

५ कुशल टेि निशयन  २४ १९ 
६ कुशल िलपीक  ६९ ०८ 
७ कायालयीन मदतनीस  २९ ०३ 
एकूण - ३०९ १५७ 

ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयाकडील एकि त कं ाटी कमचारी 
सं या  

४६६  

 
०५.  णालय िवभागाकडील िदनांक १० स टबर, २०२० रोजीचे िटपणीम ये खालील माण े अिभ ाय 
नमदू केललेा आह े-   

“ .. ..  णालयातील कायरत मेडीकल, पॅरामेडीकल व ए  सीलरी कमचा-यांनी वेळोवेळी ४०%  वेतन 
कपात न करणबेाबत मागणी केलेली आह.े अशा कारची मागणी इतरही कमचारी क  शकतात.  

स  या ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात पवू माण े गणांवर वै क य उपचार करणते यते आहते. 
तसेच को  हीड-१९ ने बाधीत  णांवर इलाज करणेकरीता साईधमशाळा यथेे DCHC व CCC सु  करणते आले 
असनु तेथ े ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकडील कमचारी परुिवणते यते असनु इतर िवभागातनुही  या 
िठकाणी सवेा घेणते येत आह.े आता न  याने DCH सु  करणते येत असनु  या िठकाणी शासनाकडुन कमचारी 
उपल  ध न झा  यास ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकडील कमचा-यांकडून कामकाज क न  यावे लागले.  

 णालयांकडील कायरत कुशल, अकुशल, मेडीकल, पॅरामेडीकल व अॅ  सीलरी कमचा-यांना 
लॉकडाऊनपवु  माह े माच पयत ४०% वाढीव वेतन दे  यात यते होते. तरी स  याि थतीत ामु  यांने सदर    
कमचा-यांचे कामाचे  व प िवचारत घतेा  यांना पवु माण े४०% वाढीव वतेन आदा करण ेयो  य होईल, असे मत 
आह.े 

तरी उपरो  िवषयावर पढुील कायवाही सं थानचे स याची आिथक ि थती िवचारात घऊेन आ थापना 
िवभागामाफत करणसे मा यता असावी.” 

िवभागाचा अिभ ाय व ताव -   
(ड) मा. तदथ सिमतीचे िदनांक ११ मे, २०२० रोजीच ेसभेत िवषय मांक ०१, ०२, ४३ व ६३ संदभात 
जो एकि त िनणय मांक २३५ घेणते आलेला आह,े यातील उपिनणय मांक २३५(३४)(३५)(३६) 
अ वये  कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे सवच िवभागातील कुशल / अकुशल कं ाटी 
कमचारी, कं ाटी सरु ा र क व इतर कं ाटी कमचारी यानंा त कालीन मा. यव थापन सिमतीने मंजूर केलेले ४० 
ट के वाढीव वेतन आदा करणते आलेले नाही. या संबंिधत सव कं ाटी कमचा-यांना ( णालये िवभागाकडील 
कमचारी वगळतां) िकमान वेतन दरानसुार, मा. तदथ सिमतीने िविहत व िनहीत केले या प दतीन ेमाह ेएि ल, 
२०२० पासनू वेतन आदा करणते येत आह.े याम ये णालये िवभागाकडे कायरत असणारे कं ाटी कमचा-यांना 
यांचे कामावरील हजर / गैरहजर िदवस िवचारात न घतेां, िकमान वेतन दरानसुार सपंणू ३० / ३१ िदवसांचे वेतन 

आदा करणते आलेले आह े/ येत आह.े   
   को हीड १९ या संसगज य साथी या रोगाचा ादभुाव रोखणसेाठी मा. क  व रा य शासन यांच े

तराव न िविवध आरो यिवषयक उपाययोजना करणते येत आह.े याचाच एक भाग हणनू ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  सचंिलत णालये िवभाग ( ी साईबाबा व ी साईनाथ) याचंमेाफत को हीड १९ या 
संसगज य रोगाने बाधीत णांसाठी वै िकय उपचाराच ेजोखमीचे काम जबाबदारीन ेपार पाडणते यते आह.े  
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   आता, णालय िवभागाकडे कायरत असणारे कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी ( प र छेद क–०४) 
म ये नमुद एकूण ४६६ (३०९+१५७)  कं ाटी कमचारी यांना वाढीव ४० ट के वाढीव वेतन 
पूव माणेच ( हणजेच लॉकडाऊनच े कालावधीपवू  माह े जानेवारी / फे वुारी / माच, २०२० माण े या 
कं ाटी कमचा-यांना लाग ूहोते याच संबंिधत कं ाटी कमचा-यांना) लागू करणेत यावे िकंवा कसे याबाबतचा 
िनणय घेणेपूव ,  या िनणयाचा प रणाम इतर िवभागात कायरत असणारे कुशल / अकुशल कं ाटी 
कमचारी, कं ाटी सरु ार क व इतर यांचेवर होणार अस याने याबाबतीत सवकष िवचार होणे 
आव यक आहे.  

णालये िवभागाकडील (प र छेद क - ०४) म ये नमदु केले या कं ाटी कमचा-यांपैक  खालील 
त यात नमदू केले या कं ाटी कमचा-यांचा को हीड १९ यासह इतर संसगज य रोगांचा ादभुाव रोखणसेाठी 
करावयाचे वै क य उपचारादर यान थटे णांशी संबंध यते असतो –  

अ.न.ं कामाचे  व प 
ी साईबाबा 

हॉि पटल सं  या 
ी साईनाथ 
 णालय सं  या 

१ कुशल  टाफनस  ७४ ५९ 
२ आऊटसोस  टाफनस  ०९ ३२ 
३ अकुशल कमचारी (वॉडबॉय/ वॉडआया)  १०० ३६ 
४ कुशल टेि निशयन  

(एमआरआय,डायलेिसस, िफजीओथरेपी  ट)  
०४ ०० 

५ कुशल टेि निशयन  २४ १९ 
एकूण - २११ १४६ 

ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयाकडील एकि त कं ाटी कमचारी 
सं या  

३५७ 

उपरो  त यात नमदु केले माण,े णालये िवभागाकडील को हीड – १९ या ससंगज य रोगाने बाधीत 
णांवर उपचार करतांना,  यांचा अशा णांशी थेट संबंध येतो अशा एकूण ३५७ (२११+१४६) कं ाटी 

कमचारी यांना ४० ट के वाढीव वेतन पवू माणचे ( हणजेच लॉकडाऊनच े कालावधीपवू  माह े जानेवारी / 
फे वुारी / माच, २०२० माण े णालये िवभागाकडील या कं ाटी कमचा-यांना लागू होते याच संबंिधत 
कं ाटी कमचा-यांना) लागू करणबेाबतचा िनणय धोरणा मक अस यान,े सदरचा ताव मा. तदथ सिमतीच े
सम  च य प दतीने मा यते तव सादर. 

िनणय .४५५/१३ यावर सिव तर चचा होऊन,  णालये िवभाग ( ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालय) 
कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कुशल/अकुशल कं ाटी कमचारी व इतर यांचे 
वाढीव (40%) वाढ दे  याबाबत चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये 
याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

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

१४.    कोरोना िवषाणूचे (covid-19) सं मण थांबिव  यासाठी ी साई मंिदर बंद झा  यानंतर लाडू व बफ  
साद िनिमती िवभागाकडील िश  लक असलेला (को  ड  टोरेजम  ये ठेवणेत आलेला) बसेन 

आटयाची िव  हेवाट  (Dispose) लावणेस मा  यता िमळणेबाबत.  
 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१(१) (घ) - सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ (भाग-४) 

म  य ेमहारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेल ेिविनयममधील 
२१ (१घ) नसुार भ  तांना जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण ेयाबाबतची तरतुद आह.े  

     तावना - कोरोना  हायरस िवषाणुं  या संसगामळेु जगभराम  य ेथैमान घातले असनु, भारताम  यहेी 
 याचा ादभुाव सु  झाललेा अस  यान ेसदर आजारान ेबाधीत व सशंयीत  ण आढळुन आल ेअसनु महारा   

रा  याम  य े संबंिधत  णाची सं  या जा  त अस  याचे सारमा  यमांकडील वृ  ताव न ल ात येत आह.े सदरच े
कारणा  तव महारा   शासनाने िद.१७/०३/२०२० रोजीपासनु महारा   रा  यातील सव शाळा, महािव ालय,े 
िव ािपठे व धािमक  थळे बंद करणबेाबत  या सचुना के  या हो  या.  याच धत वर िशड म  यहेी गद  होऊ नय,े 
सदर िवषाणुचंा ादभुाव फैलाव ु नय े यासाठी यणेा-या सव साईभ  तानंा िशड म  य े न येणबेाबत सं  थान 

शासनामाफत आवाहन कर  यात आल ेहोते.  यासअनसु न िद.१७/०३/२०२० रोजी दपुारी ०३.०० वाजेपासनु 
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दशनासाठी मंिदर पुणतः बंद कर  यात आले होते.  यावेळी चे साईभ  तानंा दशन बंद झा  यामळेु लाडु व बफ  
साद िनिमती िवभागाकडील तयार क न ठेव  यात आलेले लाडु व बुंदी साद पाक टे सं  थानचे कमचारी वृदं, 

िशड  पोलीस  टेशनचे कमचारी वृंद, नगरपंचायत िशड  चे कमचारी वृंद, िशड  िवमानतळ व रे  व े  टेशन 
कमचारी, एसटी कमचारी, अहमदनगर पोलीस वृंद, िशड  येथील अनाथा म, वृ  दा म, बालसधुारगहृ, िशड  
येथील  वातं य सं ाम सिैनक, िमिलटरी, शासक य कायालयीन कमचारी व इतरयांना मोफत वाटप क न, 
िद.२७/०३/२०२० रोजीचेमा.तदथ सिमतीचे सभतेील िनणय . २२० अ  वय,े काय  तर मा  यता घणेेत आली 
होती.  

    मागील वष  चा ी रामनवमी उ  सव िद.१२/०४/२०१९ ते िद.१४/०४/२०१९या कालावधी साजरा 
करणते आला होता,  यावेळी दनंैिदन व ीरामनवमी उ  सव २०१९ साठी मोतीचरु लाडुसाठी ७६.२० ि वंटल व 
मोफत बुंदी सादासाठी २९.५६ ि वंटल असे एकुण १०५.७६ ि वंटल बेसन आटा तयार क न  याचा वापर 
मोतीचरु लाडु व मोफत बुंदी साद पाक टे तयार करणसेाठी कर  यात आला होता.  

    सन २०२० चा ी रामनवमी उ  सव िद.०२/०४/२०२० ते िद.०४/०४/२०२० अखेर ०३ िदवस चा 
रामनवमी उ  सवाची व उ  सवाचे आगोदर व नंतर साईभ  तांची चंड गद  होत असलेने उ  सवाची पवुतयारी व 
दनंैिदन वापरासाठी       (बुंदी व लाडु साद तयार करणसेाठी) जा  तीचे (२१५ गोणी X ती गोणी ४० िकलो= 
८६०० िकलो) माणात दाळ दळुन  याचे बेसन तयार क न ठेव  यात आलेले होते.  

    चे साई समाधी मंिदर भ  तानंा दशनासाठी बंद करणते आ  यान े लाडु व बफ  साद िनिमती 
िवभागाचे लाडु व बुदंी साद तयार कर  याचे काम िद.१७/०३/२०२० रोजीपासनु बंद कर  यात आ  याने सदरचा 
बेसन आटा (२१५ गोणी X ती गोणी ४० िकलो = ८६०० िकलो) लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकडे 
िश  लक होता.   

सदर िश  लक आटयाबाबत िद.०३/०७/२०२० रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबेयांच े क ात 
मा.मु  यलेखािधकारी तथा शासक य अिधकारी, .खरेदी अिध क, . अिध क – सादालय िवभाग व 

.अिध क – लाडु व बफ  साद िनिमती िवभाग यांनी सम  चचा केली असता, त्  याम  य े सदरचा बेसन 
आटयाचा िश  लक साठा हा िशतगहृाम  य ेठेव  यास साधारणतः ०४ मिहने कालावधीसाठी सरुि त राह शकतो. 
सदर  या कामी िशतगहृाचे मालक (औरंगाबाद, अ हमदनगर) यांचेकडुन मािहती घऊेन  यानुसार कायवाही करावी 
अशा सचुना कर  यात आ  या.  

उपरो माण ेमा.मु  य कायकारी अिधकारी सो. यांच ेक ात झाले  या चचनसुार सदरचा  बेसन आटा 
अहमदनगर येथील नवकार को  ड  टोरेज, अहमदनगर यांचेकडे ठेवणसे मा  यता िमळणकेामी  ताव मा.तदथ 
(Adhoc) सिमतीच ेसभेपढुे िनणयाथ सादर कर  यात आला होता.   यावर खालील माण ेिनणयझाला आह.े 

"यावर सिव  तर चचा होऊन,कोरोना िवषाणूचंे (Covid-19) सं मण थांबिव  यासाठी ी साई मिंदर बंद 
झा  यानंतर लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकडे िश  लक बेसन आटा को  ड  टोरेजम  य ेठेवणकेामी नवकार 
को  ड  टोरेज, अहमदनगर यांचेकडे पाठिवणसे व  याकामी यणेा-या अदंाज ेर  कम .१५,१००/- मा चे खचास 
मा  यता दे  यात आली." 

सदरचे िनणयानुसार लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकडे िश  लक असलेला बेसन आटा एकुण 
८६.०० ि वंटल (५० िक. ॅ वजनाची एक गोणी येणे माण)े १७२ नग गोणी चाळुन व ५० Micron ची िजिलटीन 
बॅगम  य े भ न िद.१७/०७/२०२० रोजी सं  थानच ेमाल वाहतुक वाहन .MH-17, BD-2552 या गाडीम  य े
दपुारी १२.३० वाजता िशड  येथनु गेट पास .६८६७, िद.१७/०७/२०२० ने अहमदनगर येथ ेमे.नवकार को  ड 
 टोरेज, MIDC अहमदनगर येथ ेको  ड  टोरेजम  य े ठेव  यात आलेले असनु, आतापयत सदर बेसन आटयास 

दळुन ०४ मिहन ेव सदर को  ड  टोरेजम  य ेठेवनु दोन मिहन ेअसा एकुण ०६ मिह  यांचा कालावधी झालेला आह.े  
िद.०५/०९/२०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजता मे.नवकार को  ड  टोरेज, MIDC अहमदनगर येथ े

जाऊन, बेसन आटयाची सम  पाहणी केली असता, सदरचा बेसन आटा  यव  थीत ठेव  यात आलेला असनु,  
चांग  या ि थतीम  य े अस  याचे िदसनु आले. सदरबाबत म.ेनवकार को  ड  टोरेज, MIDC अहमदनगर यांच े
मालक यांचेशी चचा केली असता, सदर माल  या ि थतीम  य ेआपण को  ड  टोरेजम  य ेआणनु ठेवलेला आह,े 
 याच ि थतीम  य े तो बरेच िदवस आह े  याच ि थतीम  य े राह शकतो. तसेच सदर बाबत बेसन आटा िटकाऊ 
मतेबाबत बेसन आटा िमल मालकाकडे चौकशी केली असता, सदर बेसन आटा तयार क न  याला ०६ मिहन े

होत आलेले आहते.  यामळेु सदर बेसन आटा पढुील काही िदवसांम  य ेखराब हो  याची श  यता नाकारता यते 
नाही, अस ेसांिगतले आह.े  
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िवभागाचा  प  ट अिभ ाय - सदर बेसन आटयाची ५० िक. ॅ. ची ०१ गोणी को  ड  टोरेजमधनु घऊेन 
येवनु ते खा  यायो  य आह ेिकंवा नाही याची तपासणी सादालयाचे योगशाळेम  य ेक न घे  यात आली असनु, 
सदरचा आटा खा  यायो  य असलबेाबत अहवाल  यांनी िदला आह.े  यानसुार साधारणतः ०५ िकलो बेसनाची 
बुंदी तयार क न  याची टे  ट घेतली असता, सदर आटयापासनु तयार केलेली बुंदी खा  यायो  य आह.े तथािप, 
कोरोना िवषाणुं  या वाढ  या ा ुभावामळेु चे मंिदर भ  तांसाठी यापढुे कधी खलेु होईल याबाबत िन  चीती नाही 
व भिव  यात जरी मिंदर साईभ  तानंा दशनासाठी खलेु झा  यास सदर  या िश  लक बेसन आटयाची (८५.५० 
ि वंटल) लाडु व बुंदी साद तयार क न दनैंिदन अदंाजे ५००० साईभ  तांना बुंदी व लाडु साद वाटप 
करावयाचा ठर  यास तीिदनी सरासरी ०२ ि वंटल या माण ेवापर करावा लागले,  यानसुार सदर बेसन आटा 
संपिव  यासाठी िकमान िदड ते दोन मिह  यांचा अथवा  यापे ाही जा  तीचा कालावधी लाग  याची श  यता 
नाकारता यते नाही. तसेच बेसन आटयाच ेदराबाबत चौकशी केली असता, ती ि वंटल .७०००/- असे आह.े 
 यानसुार लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकडे िश  लक असले  या ८५.५० ि वंटल बेसन आटयाची 

आज  या बाजारभावान ेिकंमत ती ि वंटल .७०००/- या माण ेएकुण पये ५,९८,५००/- इतक  होत आह.े 
उपरो  त प रि थती िवचारात घतेा, लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकडे (स  या को  ड  टोरेज, 

अ.नगर येथे ठेवणते आलेला) िश  लक असलेला ८५.५० ि वंटल बेसन आटयाची लवकरात लवकर यो  य 
िव  हवेाट (Dispose) लावणकेरीता  थािनक वतमानप ात जािहरात िस  द क न,  यापारी/बेसन आटा 
िमलधारक यांचेकडुन कोटेशन मागवनु  याचीउ  चतमदरान े िव  करता येईल,  यास च य प  दतीने मा  यता 
िमळणसेाठी सदरचा  ताव मा.तदथ सिमतीच ेसभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .४५५/१४  यावर सिव तर चचा होऊन, कोरोना िवषाणूचे (covid-19) सं मण थांबिव  यासाठी ी साई 
मंिदर बंद झा  यानंतर लाडू व बफ  सादर िनिमती िवभागाकडील िश  लक असलेला (को  ड 
 टोरेजम  ये ठेवणेत आलेला) बसेन आटयाची िव  हेवाट  (Dispose) लावणेस चि य प दतीने 

मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 
(कायवाही-लाडू बफ  साद िनिमती िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१५.   अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी पुरिवणेकामी कॉ  ॅ  टस यांना मुदतवाढ देणेस मा  यता 

िमळणेबाबत.  
  ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना िद.०१.१०.२०१९ ते िद.३०.०९.२०२० अखेर १ वष 

कालावधीसाठी कं ाटी प  दतीन े अकुशल, कुशल कमचारी परुिवणेकामी ०२ एज  स ची नमेणकू कर  यात 
आलेली असनू,  यात म.ेबी.  ही.जी.इिंडया िल. पुण े व मे.मॉडन फॅसेिलटी मॅनेजमट ा.िल.पणु े यांना सं  थानच े
िविवध िवभागांना कं ाटी कमचारी परुिवणकेामी ०.०००००००००१% या स  ह स चाजस दराने कायादशे दे  यात 
आलेले आहते.  

    संबंिधत लेबर कॉ  ॅ  टर यांचमेाफत सं  थानला ितिदनी व मजंरू सं  यनेसुार कं ाटी प  दतीन े
खालील माण ेअकुशल, कुशल कमचारी परुिवणते येत आहते.   

अ.
नं. 

एज  सीचे नांव व आदेश  

िवभागांना िदले  या मंजूरी 
माणे कं ाटी कमचारी सं  या 

हजेरी पटावरील कं ाटी 
कमचारी सं  या 

ित मिहना 
वेतन िबल खच 

  
अकुशल 

कुशल ए कूण अकुशल कुशल ए कूण ए कूण 

१ 

मे.बी.  ही.जी.इिंडया  िल.पुणे.  
जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/ 
२३०४ /२०१९, 
िद.१३.०९.२०१९ 

६६९ २२३ ८९२ ३९६ १५३ ५४९ १,०९,२३,७५०/- 

२ 

मे.मॉडन फॅसेिलटी मॅनेजमट 
िल.पुणे 
जा.न.ंएसएसएस/वशी७ए 
२३०५/२०१९,िद.१३.०९.२०
१९ 

४०४ ४८८ ८९२ ३०० ३९७ ६९७ १,४९,३५,१४५/- 

एकूण (१ + २ ) - १०७३ ७११ १७८४ ६९६ ५५० १२४६ २,५८,५८,८९५/- 

 



 
45 

 

(11) 11.12.2020, Shirdi  
 

 तावनाः- उपरो  त माण े परुिवणते येणा-या कं ाटी अकुशल, कुशल कामगारांना िकमान वेतन 
काय ानसुार महारा   शासनाच े शॉप अॅ  ड क मिशयल इ  टॅ  लीशमट झोन न.ं- ०३ (मुंबई, िसकंदराबाद 
कायालयासाठी झोन नं. ०१) माण ेअनु ेय असणारे िकमान वेतनदर व वेतनदरावर ४०% वेतनवाढ ध न येणारे 
वेतनदर अिधक ॉ  हीडंड फंड शासक य चाजसह (मालकाचा िह  सा – १३%) अिधक कं ाटी अकुशल व 
कुशल कमचा-यांचे वेतनदराचे र  कमेवर ०.०१% सि हस चाज अिधक संपणू िबलाचे र  कमेवर 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) र  कम सं  थानकडून दे  यात यतेे. तसेच िद.०१.१२.२०१८ 
पासनू कं ाटी अकुशल, कुशल व सर ा कमचा-यांना महारा   दकुाने व आ  थापना (रोजगाराचे िविनयमन व 
सेवे  या शत ) कायदा २०१७, िद.०७.०९.२०१७ रोजीचे नोटीिफकेशननसुार सा  तािहक सु ी (Paid Weekly 
Off) दे  यात येत आहते.     

स  याचे लेबर कॉ  ॅ  टसची मदुत िद.३०.०९.२०२० अखेर संपू  टात येत अस  यान,े पढुील एक वष 
कालावधीसाठी सं  थानला िद.०१.१०.२०२० पासनू ते िद.३०.०९.२०२१ अखेर या कालावधीसाठी अकुशल, 
कुशल कमचारी कं ाटी प  दतीन े परुिवणसेाठी चिलत प  दतीन े ई-िनिवदा ि या राबवनू  ठेकेदाराची / 
कॉ  ॅ  टसची नेमणकू करणकेामी िद.२८.०८.२०२० रोजीचे सभेत मा  यता िमळाललेी आह.े  

    उपरो  त सदंभ .०२ अ  वये अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी परुिवणबेाबत सं  थानच े
www.shrisaibabasansthan.org.in/www.sai.org.in व  महारा   शासनाचे 
www.mahatenders.gov.in  संकेत  थळावर जाहीरात िस  द केलेली आह,े तसेच वतमान प ातही जाहीरात 

िस  द करणसे दे  यात आलेली होती. सदरची जाहीरात िद.०४.०९.२०२० रोजी वतमानप ात िस  द झाललेी 
आह.े सदर जाहीरातम  य ेई-िनिवदसंेबंधी कागदप े डाऊनलोड गसाठी िद.०४.०९.२०२० रोजी सकाळी ११.०० 
वा. पासनू उपल  ध कर  यात आललेे होते. िनिवदा ऑनलाईन दाखल कर  याची अिंतम तारीख 
िद.२४.०९.२०२० रोजी सायंकाळी ०५.०० वा. पयत दे  यात आलेली होती.  

   तसेच िद.२५.०९.२०२० रोजी सायं. ०५ .०० वाजता तां ीक ई-िनिवदा उघड  यात आ या असनु, 
याम  य े एकूण ११ िनिवदाधारकांनी िनिवदा भरले या असनू, सोबत (प रिश  ठ – अ) जोडले आह.े ा  त 
झाले या तां ीक ई-िनिवदा सोबत जोडले या कागदप ाचंी तपासणी कर  याचे काम चाल ू आह.े तदनतंर 
वािण  यीक ई-िनिवदा उघडण,े मा.उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांचेकडे मा यतेसाठी सादर करण,े 
यासाठी काही आणखी कालावधी लागणार अस  याने  स  या कायरत असले या ठेकेदारांना मदुतवाढ ावी 
लागेल अस ेमत आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- िद.२५.०९.२०२० अखेर तां ीक िनिवदा उघडलनेंतर ा  त 
िनिवदा धारकांचे कागदप े तपासनू, वािण यीक िनिवदा उघडण,े तुलना  मक त  ता सादर क न  ताव मा.तदथ 
(Ad-hoc) सिमती सभेसमोर सादर क न िनणय होण े तसेच मा.उ च यायलय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद 
यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल क न  यास मा  यता िमळण ेइ. ि या पणू करणसे िवलंब लागणार आह.े 
यामळेु सदरची ई-िनिवदा ि या पणू होईपयत स  या आह ेतेच ठेकेदार म.ेबी.  ही.जी.इिंडया िल.पणु ेव मे.मॉडन 

फॅसेिलटी मॅनेजमट ा.िल.पणु ेयांना आह े  याच अटी-शत वर व सवेाशु  कावर (०.०००००००००१%) या दरान े
अकुशल, कुशल व इतर कं ाटी कमचारी परुिव  यासाठी मदुतवाढ दतेा यईेल असे मत आह.े  यास मा  यता 
असावी. 

िनणय .४५५/१५  यावर सिव तर चचा होऊन, अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी पुरिवणेकामी कॉ  ॅ  टस यांना 
मुदतवाढ देणेस चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन 
क न न द घे यात आली. 

(कायवाही-कामगार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१६.  सन २०२१ या वषाकरीता गाईचे शु  द तुप खरेदी करणेकामी व याकामी येणा-या अंदािजत खचास 
मा  यता िमळणेबाबत.   

 ताव- ी समाधी मंिदरात साईभ  तानंी दशन केलेनंतर सं  थानमाफत  यके साईभ  तास मोफत बुंदी सादाचे वाटप केल े
जाते व लाडू काऊंटरवर लाडू सादही उपल ध क न िदला जातो. तसेच जे साईभ  त ी साई स  य त पजेूसाठी 
उपि थत असतात  यांनाही िशरा साद वाटप केले जाते. यासाठी आव  यक असणारे शु  तुपाची वाष क खरेदी 
दरवष  खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा प तीन ेकेली जाते. 
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सन २०२० वषासाठी शु  तुप खरेदीसाठी िद. ३१ िडसबर, २०२० अखेरपयत ८,४०० ि वंटल शु  तुप 
मे. हष े श डेअरी ॉ. ा.िल., भगवानपरु, हरी ार, यांचेकडून खरेदीचा िनणय झालेला आहे. तथािप, माह ेएि ल, 
२०२० ते ३१ जुलै, २०२० या कालावधीसाठी कोिवड १९ मळेु लॉकडाऊन होते व  यानंतरही ३१ ऑग  ट, 
२०२० पयत कंटेनमट झोनम  य े लॉकडाऊन आह.े  तसचे मंिदरेही भ  तांसाठी बंद ठेव  यात आलेली आहते.  
 यामळेु सं  थानची लाडू व बुंदी साद व ी साई स  य त पजूा या सेवाही बंद अस  याने शु  तुपाचा माह ेएि ल 

ते स  टबर २०२० या कालावधीचा परुवठा आदशे दे  यात आलेला नाही. मा  स  याचे शु  तुप परुवठादाराची 
परुवठा कर  याची मदुत िद.३१ िडसबर, २०२० पयत आह.े  

सन २०२१ ची शु  द तपूाची खरेदीची ई-िनिवदा ि या वेळेत हो  या  या  टीन,े सं  थानचे शु  तुपाचे 
वापर करणारे सादालय, लाडू िनिमती व मंदीर या िवभागांकडून इकडील प रप क ं ..४४३/२०२०, 
िद.०६.०७.२०२० अ  वये सन २०२१ साठीची शु  तपुाची मागणी िद.२०.०७.२०२० पयत न दिवणबेाबत 
कळिवणते आललेे होते.   

सादालय, लाडू िनम ती व मदंीर या िवभागांनी िविहत मदुतीत शु  तुपाची वाष क मागणी 
खालील माण ेकळिवलेली आह.े 

अ.न.ं िवभागांचे नांव सन २०२१ ची वाष क मागणी (ि वंटलम  ये) 
०१ लाडू व बफ  साद िनम ती िवभाग  ८,४३०.००० 
०२ ी साई सादालय िवभाग १०.००० 
०३ मंिदर िवभाग १३०.००० 

एकूण ८,५७०.००० 
पुणाक त एकुण मागणी  ८,६००.००० 

वरील मागणीचा िवचार करता, सन २०२१ या वषासाठी शु  तपुाची अदंाज े वाष क मागणी ८,६०० 
ि वंटल िनि त करावी लागले. 

माह ेजानेवारी, २०२० ते ३० जून, २०२० या कालावधीत वरील तीनही िवभागांकडून १,९२५ ि वंटल 
शु  तुपाचा वापर करणते आलेला आह,े अस े  यांनी कळिवले आह.े तथािप, िद. १८ माच, २०२० ते िद.३१ 
ऑग  ट, २०२० या कालावधीत लॉकडाऊन अस  यामळेु ी साई स  य त िशरा साद, लाडू- बुंदी साद या 
सेवा पणूतः बंद आहते. तर साद भोजन सवेा अशंतः पण अगदी थोड्या माणात सु  आह.े   यामळेु शु  
तुपाचा वापर होऊ शकलेला  नाही.   तथािप,   यामळेु पढुील वषाची शु  द तूपाची मागणी कमी करता यणेार 
नाही.  

सन २०२१ या वषासाठी वाष क खरेदी करावयाच े ८,६०० ि वंटल शु  तपू खरेदीकामी Estimated 
Cost काढणकेामी, शासनाच ेसधुा रत खरेदी िनयमावलीतील तरतुद . ३.१.२.२ – खरेदी करावया  या व  तु  या 
िकंमतीचा अदंाज खालील बाब  या आधारे काढ  यात यावा. याम  य े एकूण िविवध ५ बाबी नमदू केले  या 
आहते.  तथा िप  यापैक  अदंाज े िकंमत काढणसेाठी अ.न.ं३ वर “एक िकंवा अिधक सभंा  य िव े  यांकडून 
घे  यात आले  या अदंाजप कातील भाव/िकंमत” अशी तरतदु आह.े ती आप  याला सोई  कर अस  यामळेु या 
तरतुदीनसुार िविवध उ  पादकांकडून अदंाज े दर मागिवणते यतेात व  या दरांची सरासरी काढून शु  तुपाची 
Estimated Cost िनि त केली जाते.  

सदर तरतुदीनसुार सन २०२१ साठी सं  थानला ८,६०० ि वटंल गाईचे शु  तुप ४ ट   यात ितमाही दर 
मागवनू ई-िनिवदा प तीने खरेदी करणसेाठी Estimated Cost काढणसेाठी अदंाजे दर कळिवणबेाबत एकूण १६ 
उ  पादकांना ई-मले ारे िवनंती करणते आली होती.  यास अनसु न ४ उ  पादकांनी ितसाद दवेनू ई-मेल व 
दरु  वनी ारे कळिवलेले अदंाजे दर व  यांची सरासरी काढून  या माण ेEstimated Cost िनि त केली आह.े  
 याचा तपशील  खालील माण े:-  

अ.न.ं उ  पादकांचे नांव 
सरासरी दर 
( ती ि वंटल)  /पैसे 

०१ हष े श डेअरी ा.िल., ह र ार ३१,२७५/- 
०२ एस.डी.पी. इडं  ीज ा.िल., दमण  ३८,२५०/- 
०३  ही.एस.पी. डेअरी इ ंड  ीज, उमरगांव ३२,०००/- 
०४ वा  तु  यअुर घी, सरुत, गजुरात ३७,७२५/- 
Estimated Cost ती ि वटंल दर पये- ३४,८१२/- 
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वरील ा  त दरांची सरासरी काढता सन २०२१ वषाकरीता शु  तुप खरेदीसाठी Estimated Cost  

पये ३४,८१२/- ती ि वंटल अशी येत आह.े  
िवभागाचा अिभ ायः-  सन २०२१ या वषाकरीता (माहे जानेवारी, २०२१ ते िडसबर, २०२१) 

सं  थानला एकुण अदंाजे ८,६०० ि वंटल शु  तुप वािषक खरेदी करणचेी आव  यकता आह.े सदर शु  तुप 
खरेदीसाठी वरील Estimated Cost . ३४,८१२/- ती ि वंटल दरा माण े अदंाजे . २९,९३,८३,२००/- 
इतका खच अपेि त आह.े सदर खचास मा. तदथ सिमतीची तसचे  यानंतर मा.उ  च  यायालयाचीही मा  यता 
 यावी लागेल.  तसेच शु  द तूप खरेदीसाठी यणेारे खचास मा.उ  च  यायालयाची मा  यता घणेकेामीचा 

कालावधी, ई-िनिवदा ि या करणसेाठीचा कालावधी,  हडर ऑडीट, चचा-वाटाघाटी, शु  द तुपाची लॅब 
तपासणी व अिंतम िनणय या िविवध ट   यांसाठी आव  यक असणारा  कालावधी याचा सवागीण िवचार करता 

 यके ट   यासाठी परेुसा वेळ िमळावा  हणनू सदर  ताव मा. तदथ सिमतीच े सभेपुढे तातडीन े सादर होऊन 
याबाबत िनणय होण ेगरजेचे आह,े असे मत आह.े 

 ताव:-  तरी सन २०२१ करीता (माह े जानेवारी, २०२१ ते िडसबर, २०२१) सं  थानचे ी साई 
सादालय, लाडू िनम ती व मिंदर या िवभागांसाठी वािषक ८,६०० ि वंटल गाईचे शु  तुपाची खरेदी सं  थानच े

खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा प  दतीने करणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे र  कम . २९,९३,८३,२००/- 
(अ री एकोणतीस कोटी या  नव लाख याऐशंी हजार दोनशे मा ) पयतचे अदंाजे खचास च य प  दतीन ेमंजरुी 
िमळणकेामी सिवनय सादर. 

िनणय .४५५/१६  यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२१ या वषाकरीता गाईचे शु  द तुप खरेदी करणेकामी व 
याकामी येणा-या अंदािजत खचास चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये 
याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

(कायवाही-भांडार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१७.  भांडार िवभागाकडे िश  लक असलेली चहा पावडर वापर कमी होत असलेमुळे िव /परत करणेबाबत. 
 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड तफ साईभ  तांसाठी सं  थानचे िविवध इमारतीम  य े माफक दरात 

कॅ  टीन सवेा परुिवली जाते. याम  य ेचहा, कॉफ  व दधूाचा समावेश आह.े  तसचे कॅ  टीन िवभागाकडून दशन रागंेत 
मोफत चहाचे वाटप केल े जाते. याकामी आव  यक असणारे चहा पावडरची खरेदी िवभागामाफत वािषक           
ई-िनिवदा प तीन ेखरेदी ि या क न मािसक खरेदी केली जाते.  याचा साठा भांडार िवभागाकडे असतो.  

   सन २०१९-२० या वषात म.े सोमनाथ काशीनाथ मालपरेु, कळवण, यांचेकडून चहा पावडरची खरेदी 
करणते आली होती. तथािप, महारा  ासह सपंणू देशात िद. १८ माच २०२० पासनू अचानक लॉकडाऊन 
झा  यामळेु सं  थानची कॅ  टीन सवेा आज अखरे बंद आह,े  यामळेु कॅ  टीन िवभागासाठी खरेदी करणते आले  या 
सपट सहया ी ॅडंचे चहा पावडरचा खालील तपिशला माण ेसाठा भांडार िवभागाकडे स  या िश लक आह.े 

 

अ.न.ं तपिशल एकूण िकलो 
ती िकलो 

दर 
एकूण िकंमत 

वापराची अंितम 
तारीख 

  ०१ सपट सहया ी ॅडं चहा पावडर  
(५ िकलो पॅिकंग) 

१,५७० १५९.५१ २,५०,४३०.७० ३१.१२.२०२० 
०२ १,२४० १५९.५१ १,९७,७९२.४० ३१.०१.२०२१ 

एकूण-  २,८१० १५९.५१ ४,४८,२२३.१० - 
 

महारा  ातील धािमक  थळे भ  तांना दशनासाठी अदयापपयत खलुी करणते आलेले नाहीत,  यामळेु 
ी साई मिंदरही साईभ  तांना दशनासाठी बंद आह े व साईभ  त िशड ला येत नस  यामळेु कॅ  टीन सेवाही बदं 

आह.े तसचे मिंदर साईभ  तांसाठी खलेु झाले तरी भ  तांची सं  या सु वातीला काही माणात मयादीत राहील, 
 यामळेु कॅ  टीन सवेा सु  झाली तरीही पवू माण ेपणू मतेन ेकॅ  टीन सवेा चालू होईल, असे वाटत नाही.  

सदर प रि थती िवचारात घतेा, कॅ  टीन िवभागाला िद.१७.०९.२०२० रोजीचे प ा  वये  यांना 
िद.३१.०१.२०२१ पयत िकती चहा पावडर लागले? याची मािहती घे  यात आली. कॅ  टीन िवभागाने  यांचेकडील 
िश  लक चहा पावडर िवचारात घेवनू िद.३१.०१.२०२१ पयत लॉकडाऊनची प रि थती कायम राही  यास 
 यांचेकडील चहा पावडरचा साठा सोडुन अदंाज े ४४० िकलो चहा पावडर कॅ  टीन िवभागास आव  यक 
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अस  याचे कळिवले आह.े  याबाबत .अधी क, कॅ  टीन िवभाग यांचेशी दरू  वनीव न पु  हा खा ी केली आह.े   
.अिध क, कॅ  टीन िवभाग, यांचशेी याबाबत चचा केली असता, स  याचे प रि थतीत दररोज सरासरी ३ 

ते ४ िकलो चहा पावडर वापरली जाते,  हणजे मािसक १०० िकलोचे दर  यान चहा पावडरची गरज आहे अस े
िदसते.  यामळेु भांडार िवभागाकडे असलेल े एकूण २,८१० िकलो चहा पावडर पैक  कॅ  टीन िवभागान े लेखी 
कळिवलेले मागणी माण े४४० िकलो चहा पावडर वजा जाता उव रत २,३७० िकलो चहा पावडर परत करावी, 
अस ेमत आह.े  दर  यान खरेदी िवभागाकडून  चहा पावडर खरेदीसाठी फेर ई-िनिवदा ि या कर  यात आलेली 
आह.े या ि यचेा अिंतम िनणय या मिहनाअखेर अगर पढुील मिह  याचे १५ तारखेपयत होईल, अशी अपे ा 
वाटते.  यामळेु कॅ  टीन सवेा खलुी जरी झाली तरी िश  लक ठेवललेी ४४० िकलो चहा पावडर, भ  तांचे मयािदत 
सं  यमेळेु पढुील वषाचे चहा पावडर खरेदीचा अिंतम िनणय होईपयत परेुल असे वाटते. इत:पर चहा पावडरची 
गरज पड  यास गरजे माण ेप रि थतीनु प खरेदीचा तातडीने  ताव सादर क न िनणय घतेा यईेल, कारण चहा 
पावडरचा जादा साठा िश  लक ठेवला व तो वापरला गलेा नाही तर सं  थानचे आिथक नुकसान होईल. 

दर  यान परुवठाधारक मे. सोमनाथ मालपरेु,कळवण, यांना िद.१९.०९.२०२० रोजीच े ई-मेल अ  वये 
साधारण २,४०० ते २,५०० िकलो चहा पावडर सं  थानला बदलनू पुढील मदुतीची िकवा बदलून दणेे श  य 
नस  यास सं  थानन ेखरेदी केले  या दराने ही चहा पावडर परत घेवनू सं  थानला  याची र  कम परत करणबेाबत 
िवचारणा केली होती.  यांनी यासंदभात सं  थानला खालील माण े२ ई-मेल केले आहते. 

 e-mail dt.23.09.2020:- 
Regarding to the above concerned mail  

We fell very regret that we cannot further continue the ongoing tender due to the 
death of the receiver of the tender order Girish Malpure as on 14/5/2020. 
Heartily sorry for that  

 e-mail dt.25.09.2020:- 
Due to the death of Girish Malpure we cannot change and replace the above given 

contents nor we can take the items back. We kindly request you to return back our deposit 
with in quick time. Sorry for the inconvenience. 

वरील ई-मेल व न सं  थानला चहा पावडर परुवणारे पुरवठाधारक  मे. सोमनाथ मालपरेु, कळवण, या 
फमचे ो ायटर ी. िग रश मालपरेु, यांचे िद.१४.०५.२०२० रोजी िनधन झा  याचे समजले व  यामळेु 
 यांचेकडून चहा पावडर परत घणेे अगर बदलनू देणे श  य नस  याचे  यांनी कळिवले आह.े  

सदर परुवठाधारक चहापावडर बदलून अगर परत घवे ू शकत नस  यामळेु पवू  सं  थानला सपट चहा 
पावडर परुिवलेले परुवठाधारक मे. कुणाल टी सटर, यांचशेी संपक साधनू  यांना दरू  वनीव न सदर चहा पावडर 
बदलून दणेचेी अगर परत घणेेची िवनंती केली असता,   यांनी याकामी २-३ िदवसांनंतर कळवतो अस ेसांिगतल े
होते.  यानसुार  यांचेशी पु  हा संपक केला असता  यांनी िद.२९.०९.२०२० रोजीचे प ा  वय े सं  थानला 
खालील माण ेकळिवले आह.े  

“महोदय, मी सपट इ  टरनशॅनल ा.िल. मुंबई, यांचे सपट चहा पावडरची तालुका िव े ती असनू 
मागील गे  या काही वष सं  थानला टडर प तीने चहा पावडरचा परुवठा केलेला आह.े मा याकडे राहाता तालुका 
व कोपरगांव ामीण शहराची सपट चहाची एज  सी आह.े सं  थानकडे लॉकडाऊनमळु ेिडसबर २०२० व जानेवारी 
२०२१ अखेर मदुत असणारी सपट स ा ी चहा पावडर ५ िकलो पिॅकंग िश  लक आह ेव ती सं  थानची कॅ  टीन 
स  या बंद अस  यामळु े परत करावयाची आह े ती आपण घणेार काय? अशी िवचारणा भांडार िवभागाकडून 
दरु  वनीव न कर  यात आली होती. वरील िवचारणा के  यानसुार सं  थानकडे असलेली चहा पावडर मी सं  थान 
टडर दरान े खरेदी केलेला भावान ेखरेदी कर  यास तयार आह.े याकामी जी र  कम सं  थानला अदा करावयाची 
आह े ती मी अगोदर भरील मग सं  थानचा माल घवेनू जाईल, सं  थानला मला माल ावयाचा अस  यास तो 
लवकर ावा  हणजे मलाही तो मदुत सपं  या  या आत िवकला येईल,कळावे.” 

शासनाच े को  हीड ादभुावामळेु केलेले लॉकडाऊननंतर अनलॉक-५ झाले तरी धािमक  थळे 
भ  तांसाठी खलुी कर  यात आलेली नाहीत. तसचे धािमक  थळे दशनासाठी खलेु कर  याचा िनणय शासन 
 तरावर होणार असलमेळेु याकामी िकती कालावधी लागेल, याची खा ी दतेा येणार नाही,  यामळेु सदर चहा 

पावडरचे वापराची मदुत सपं  याची श  यता नाकारता येत नाही.  यामळेु सदर चहा पावडर  व रत परत करण े
आव  यक आह.े 
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सं  थानने  या परुवठादाराकडून चहा पावडरची खरेदी केली तो परुवठादार सदर चहा पावडर परत घणेसे 
तयार नस  यामळेु पवु चे परुवठादार म. कुणाल टी सटर, िशड , यांना चहा पावडर िव  करता येईल िकंवा कस?े 
याबाबत सं  थानचे जीएसटी क  सलटंट्, चाटड अकाऊंटंट ी.अदंानी, अहमदनगर, यांचेशी याबाबत मोबाईल 
फोनवर चचा केली असता, सं  थानन े  या दरान ेचहा पावडर खरेदी केली,  याच दरान ेसदर चहा पावडर दसु-या 
पाट ला िव  करणसे हरकत नस  याचे  यांनी सांिगतले आह.े  

िवभागाचा अिभ ायः- वरील िश  लक २,३७० िकलो चहा पावडर परत घेणबेाबत अथवा बदलून 
घेणबेाबत परुवठादार म.े सोमनाथ मालपरेु, कळवण, यांचेशी उपल  ध असलेल े  यांच े मोबाईल नंबरवर संपक 
केला असता, कै.मालपरेु यांची प  नी यांनी सदर फमचे ो ायटर ी.िग रश मालपरेु यांच ेिद.१४.०५.२०२० रोजी 
िनधन झा  यामळेु चहा पावडर परत घेणबेाबत अथवा बदलून दणेबेाबत असमथता दशिवलेली आह.े  यांचेशी 
पु  हा दरू  वनीव न चचाही केली, मा   यांनी चहा पावडर बदलून दणेे अगर पैसे परत करण ेया बाबी  या क  
शकत नस  याचे सांिगतले आह.े  यामळेु सदर २,३७० िकलो चहा पावडर सं  थानला पवू  चहा परुिवलेले 
परुवठादार व सपट चहाच े अिधकृत िवतरक मे. कुणाल टी सटर, िशड , यांना सं  थानन े खरेदी केले  या दरात 
एकूण चहाची िकंमत आगाऊ र  कम  वीका न सदर चहा पावडरची  व रत िव  करावी, असे मत आह.े ते 
 थािनक असलेमळेु चहा पावडरही ते  वत: घऊेन जाणसे तयार आहते. 

 ताव - वरील नमदू व  तुि थती िवचारात घतेा, भांडार िवभागाकडे कॅ  टीन िवभागाची ४४० 
िकलोची चहा पावडरची मागणी वजा जाता िश  लक असलेली २,३७० िकलो चहा पावडर यासाठीची एकूण 
िकंमत . ३,७८,०३८.७० पणूािकत .३,७८,०३९/- (अ री पये तीन लाख अ याह  तर हजार एकोणचाळीस) 
मा  पवू चे परुवठाधारक म.े कुणाल टी सटर, िशड , यांचेकडून आगाऊ  वीका न मगच  यांना चहा पावडर 
िव / परत करणसे मंजुरी िमळणकेामी सदरचा  ताव मा. तदथ सिमतीचे सभेपढु ेच य प तीने सादर. 

िनणय .४५५/१७  यावर सिव तर चचा होऊन, भांडार िवभागाकडे िश  लक असलेली चहा पावडर वापर कमी 
होत असलेमुळे िव /परत करणेस चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये 
याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

(कायवाही-भांडार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१८.  को  हीड १९ चे पा  वभुमीवर अहमदनगर िज  हयाकरीता िशड  येथे सं  थानचे िनधीतुन गॅस 
ि मॅटोरीयम उभारणेबाबत. 

 ताव- मा. िज  हािधकारी, अहमदनगर यांनी िदनांक १.१०.२०२० रोजीच ेप ा  वये “ अहमदनगर िज  हाम  य े  कोरोना 
िवषाणचुा ादभुाव वाढत असनू दनंैिदन र  या मोठया माणावर नाग रकांना कोरोनाची बाधा होत अस  यान े
आढळून येत आह.े िज  हयाम  य े तालुका तरावर, नगरपािलका व महानगरपािलक तसचे अहमदनगर छावणी 
मंडळाम  य ेCCC. DCHC व कोिवड हॉ  पीटल कायारत आहते. कोिवडची ल ण ेनसले  या व सौ  य ल ण े
असले  या  णांवर अहमदनगर व इतर कोिवड हॉ  पीटलम  य ेउपचारासाठी हलिव  यात येते.  तसेच कोिवड-१९ 
मागदशक त  वानसुार कोरोना मतृ  य  त चे अिंतमसं  कार इले  ीक ि मॅटोियम म  य े करण े आव  यक आह.े 
स ि थतीत िज  हयात अहमदनगर महानगरपालीका यांचकेडेच इले  ीक ि मटॅो रयम उपल  ध आह.े 
अहमदनगर िज  हयासाठी एका गॅस ि मॅटो रयमची आव  यकता आह.े जेणके न अहमदनगर महानगरपािलकेवर 
येणारा कामाचा भार कमी होईल आिण आजबूाजचूे नागरीकांची सोय होईल आिण  यांची त ार राहणार नाही. 
तरी उपरो  त नमदु केले माण ेिज  हासाठी  एक गॅस ि मॅटो रयम ी साई सं  थान िव  व  त  यव  था यांचे िनधीतून 
िशड  म  य ेउपल  ध क न दऊेन ते िशड  सं  थान यांचे माफत कायरत ठेवणेत यावे.”  असे कळिवलेले आह.े  

मागणी:- उपरो  त मा. िज  हािधकारी यांच े सचुन ेनसुार गॅस ि मटॅो रयम उभारणी करीता इटंरनेट ारे  
माहीती घेऊन गॅस ि मॅटो रयम उभारणी करणारे परुवठादार धारक / उ  पादक कॉ   टर यांचेकडून खालील माण े
दर ा  त झालेली आहते.  

गॅस ि मटॅो रयम (Gas fired Cremation Furnace) करीता  
अ) ा  त दर  

अ.न.ं पुरवठादारधारकाचे नाव िदलेले दर शेरा 
१ मे. मेहता ओ  हरिसस, मुंबई  ४०,७१,०००/- सव िसि हल वक केबल ग वक, ा  सपोट वगळता. 
२ मे. इडंो डायनािम  स इडं  ी, पणु े ४०,१२,०००/- सव िसि हल वक केबल ग वक, ा  सपोट वगळता. 
३ मे.  हीजन इटंर ाईजेस, पणु े ३८,७८,६६०/- सव िसि हल वक वगळता. 
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४ मे. मनीष इटंर ाईजेस, ठाण े २९,६४,०००/- सव िसि हल वक, ा  सपोट वगळता. 
५ मे. क  याणी इटंर ाईजेस, पणु े ७२,१६,०००/- सव िसि हल वक, वगळता 
६ मे. वदृांवन फरनेस, सरु नगर 

(गजुरात)  
३९,४८,४००/- सव िसि हल वक, ा  सपोट वगळता  

७. रािधका इिंजिनअस, अबंाला 
(हरीयाना) 

३८,२३,१९९/- सव िसि हल वक, ा  सपोट वगळता 

 सरासरी ४२,७३,३२२/-  
 

(उपरो  त परुवठाधारकांनी िदले  या  पिेशिफकेशन पाहता सवाचे  पिेसिफकेशन म  य ेथोडे फार बदल 
आहते.) उपरो  त ा  त दर सरासरी नसुार गॅस ि मॅटो रयमकरीता र  कम . ४२,७३,३२२/- पयत खच अपे ीत 
आह.े   
ब) गॅस ि मॅटो रयम ( Gas Cremation Furnace)  वजन अदंाजे १० ते १२ टन असलेने ते ठेवणकेरीता 
भ  कम फांऊडेशन तयार करावे लागणार आह.े तसेच १०० फुट उंचीची िचमणी उभरणी करावयाची असलेन े
 याकरीताही फांउडेशनची आव  यकता आह.े  याकामी खालील माण ेअदंाजे खच अपे ीत आह.े  

 
अ.न.ं तिपशल र  कम . 
१ गॅस ि मॅटो रयम फनस व िचमणी करीता फांउडेशन व इतर िस  हील 

काम  
४,००,०००/- 

 
 क)   गॅस ि मॅटो रयम  ( Gas Fired Cremation Furnace) यिुनटम  य े कं ोल पॅनल, िसल डर, गॅस 
िमनीफो  ड, फनस,  बर,  साय  लॉन, िचमणी असलेन ेसवाचे ऊन, वारा, पाऊस यापासनु संर ण होणकेरीता 
समुारे ४५ x ३५ x २० फुट साईजचे लोखंडी प ा शेडची उभारणी  करण ेआव  यक आह.े शेडची उभारणी करण े
व तयास लोर ग याकामी खालील माण ेखच अपे ीत आह.े  

 
 अ.नं. तपिशल र  कम . 
१. गॅस ि मॅटो रयम करीता लोखंडी प ाशडे उभारणी  साईज- ४५ x ३५ x २० 

फुट  
 ११,००,०००/- 

  एकुण र  कम .   ११,००,०००/- 
 

उपरो  त अ, ब व क यानसुार गॅस ि मॅटो रयम (Gas Fired Cremation Furnace) उभारणी कामी 
खालील माण ेखच अपे ीत आह.े  

 
अ.न.ं तपिशल र  कम . 
१ गॅस ि मॅटो रयम  (ि मेशन, फनस, चबर, बनर, ि मेशन ॉली, अशॅ / फनस 

डोर,ि  स, कं ोल पॅनल, वेट  बर, िचमणी, गॅस पाईप लाईन, गॅस मेनीफो  ड, 
कॉमन हडेर इ. सह)  

४२,७३,३२२/- 

२ गॅस ि मटॅो रयमफनस व िचमणी करीता फांउडेशन व इतर िस  हील    ४,००,०००/- 
३ गॅस ि मटॅो रयम करीता लोखंडी प ाशेड उभारणी 

साईज- ४५ x ३५ x २० फुट  या साईजचे प ा शेड ( लोर ग सह)  
११,००,०००/- 

 उभारणी करणे एकुण ५७,७३,३२२/- 
 

उपरो  त त  तानसुार गॅस ि मटॅो रयम उभारणी करण ेव  या संबंधीत इतर कामे करण ेयाकामी एकि त 
र  कम . ५७,७३,३२२/-  मा चे  खच अपे ीत आह.े 

 
 
िवभागाचा अिभ ाय –  
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१. उपरो  त  तावीत गॅस ि मटॅो रयम िशड  नगरपचंायतीचे समतंीने  नगरपचंायतीचे  अमरधाम मधील 
उपल  ध जागेवर उभारणी करता यईेल.  
२. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम २१(२) (दोन) नसुार 
छाननी  सिमतीच े िशफारशीनसुार व रा  य शासनाच े पवु मा  यतेन े  थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यांच े म  य े
सधुारणा  व वाढ होणेसाठी व प रणामी सं  थान  या सोयीम  य े वाढ होणसेाठी िशड  नगरपचंायतला सहा य 
करणसेाठी िव  व  त  यव  था िनधीचा िवनीयोग करता येईल अशी तरतुद आह.े  यामळेु सदरची िव तु शव  
दाहीनी उभारणीच ेकामी येणा-या खचास मा. तदथ सिमतीचे सभेपढुे  ताव सादर करता येईल.  
३. सदरच ेखचास मा. तदथ समीतीची मा  यता घऊेन सदर कामाकरीता र  कम . ५० लाखापे ा जा  त 
खच अपे ीत असलेन े याकामी पी. आय. एल. नं. १२०/२०१९ म  य े िसि हल अॅ  लीकेशन दाखल क न  
मा  यता घतेा येईल.  
४. तसेच सदरची गॅस ि मॅटो रयम िशड  नगरपचंायती कडे ह  तातंरीत करावयाची असलेन े शासन 
मा  यतेकरीता  ताव पाठवावा लागेल.  
५. गॅस ि मॅटो रयम उभारणी तातडीचे असलेन े गॅस ि मटॅो रयम व  या अनषंुगीक इतर कामाकरीता ई 
िनिवदा न बोलिवता तातडीची बाब  हणनू मा. तदथ सिमती  व मा. उ च  यायालय यांच े मा  यतेनतंर शासन 
मंजरूीस अिधन राहन महारा   शासनाची शासिकय िवभागांनी करावयाचे खरेदीचे कायप  दती िनयमावली 
पिु तका मधील तरतुद . ४.५ (तातडीचा आदशे खरेदी ि या) नसुार गॅस ि मॅटो रयम उभारणी करणा-या 
कॉ   टर / उ  पादक / परुवटा धारक यांचकेडून दरप के मागिवता यतेील.  

तरी – 
१. उ  तर अहमदनगर िज  हातील कोवीड १९ या आजारान ेमतृ पावणारे  णाच ेअं  यिवधी करीता िशड  

नगरपंचायतीच ेजागते गॅस ि मॅटो रयम खरेदी क न उभारणी करणसे तसेच  याकामी येणा-या खचास व 
याकामी दरप के मागिवणसे  

२. मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल करणसे  
३. िवधी व  याय िवभाग महारा   शासन, मं ालय, मुंबई यांचेकडे मा  यतेकरीता  ताव सादर करणसे 

उपरो  त अ. नं. १, २, ३ चे कायावाहीस च य प तीने मा  यता िमळणकेरीता सदरचा  ताव मा. 
तदथ सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .४५५/१८  यावर सिव तर चचा होऊन, को  हीड १९ चे पा  वभुमीवर अहमदनगर िज  हयाकरीता िशड  
येथे सं  थानचे िनधीतुन गॅस ि मॅटोरीयम उभारणेस चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. 
आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

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

१९.  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील आव  यक वै क य अिधका-यांची र  त पदे जािहरात  
िस  द क न ता  पुर  या  व पात कं ाटी प  दतीने 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 कामे पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी 
अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-यांची नमेणकू करता येईल.  

  परंतु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात यते 
असले िकवा ावयाचे असेल, अशा कोण  याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनान े 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  पधा  मक परी ा घेऊन ि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 आहे.  

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .- 
१) मा  यव  थान सिमती िद. ०४/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय  ३६८. 
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ी साईनाथ  णालयातील िफिजिशयन या मह  वा  या पदावर अकरा मिहन ेअथवा ि हजीट ग प  दतीने 
इ  छुक  उमेदवार आ  यास  सेवा वेश िनयम, मानधन व ो  साहन भ  ता बाबतचा िनयम िशथील क न फ  त 
िफिजिशयन या पदाकरीताच डॉ  टर िमळत नसलेमळेु िवशेष बाब  हणनू एकुण र  कम .२,०१,०००/- अ री 

. दोन  लाख  एक हजार पय ेमाञ  इतके मानधन दऊेन नमेणकू दणेेस मा  यता  दे  यात आली. 
२) मा  यव  थापन सिमती िद. १४/०१/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय  ४०. 
यावर सिव  तर चचा झाली तसेच सिमती  या असहेी िनदशनास आणनू दे  यात आले क  सदरची पदे ी 

साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता आव  यक आहते.  याकरीता वै क य अिधका-यांची खालील माण े
र  त पद ेजािहरात िस  द क न ता  परु  या  व पात कंञाटी प  दतीन ेभरणसे मा  यता दे  यात आली. 

 
ी साईबाबा हॉि पटल 

अ.नं. पदाचे नाव भरावयाची पद े
०१ Paedatrician बालरोग त  ०३ 
०२ Senior Anesthesiologist वरी  ठ भुलत  ०२ 
०३ Junior Radiologist किन  ठ -िकरण शा  ञ  ०१ 
०४ Casualty Medical Officer अपघात क  ०४ 
०५ R.M.O. िनवासी वै क य अिधकारी १४ 

ी साईनाथ  णालय 
०१ मेिडकल ऑिफसर (िफिजिशयन) Medical Officer (Physician) ०१ 
०२ Medical Officer(Anesthesia) मेिडकल ऑिफसर (भलुत ) ०१ 
०३ Medical Officer (Sonologist) मेिडकल ऑिफसर (सोनोलॉिज  ट) ०१ 
०४ Casualty Medical Officer (CMO) कॅ  यअु  टी मेिडकल ऑफ सर ०२ 
०५ Resident Medical Officer (RMO) रेिसडट मिेडकल ऑफ सर ०५ 

 
 तावना- मा तदथ (Ad-hoc) िद. १४/०१/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय  ४० नसुार, यावर 

सिव  तर चचा ी साईबाबा  णालयाकडील २४ व ी साईनाथ  णालयाकडील १० वै क य अिधका-यांची 
र  त पद ेजािहरात िस  द क न ता  परु  या  व पात कं ाटी प  दतीन ेभरणसे मा  यता दे  यात आली.  

तथािप, रा  यशासनान े करोना िवषाणचूा (को  हीड१९) ादभुाव रोख  यासाठी रा  यात साथरोग 
ितबंधा  मक कायदा १८९७ िद. १३ माच २०२० पासनू लाग ू क न खंड २, ३, ४ मधील तरतुदीनसुार 

अिधसचुना िनगिमत के  याने करोना िवषाणचूा (को  हीड१९) ादभुाव रोख  यासाठी, मा तदथ (Ad-hoc)       
िद. १४/०१/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय  ४० नसुार,  णालयातील  वै क य अिधका-यांचे आव  यक 
र  त पद े भरणकेरीता िनि त करणते आलेली िद. २७/०३/२०२० रोजीची वॉक इन इं  टर  यु  ह पढुील आदेश 

होईपावेतो  थिगत करणते आली आह.े 
रा  यशासनाने करोना िवषाणचूा (को  हीड-१९) ादभुाव रोख  यासाठी रा  यात साथरोग ितबंधा  मक 

कायदा १८९७ िद. १३ माच २०२० पासनू लागू क न खंड २, ३, ४ मधील तरतुदीनसुार अिधसचुना िनगिम मत 
केलेली आह.े  याअ  वये तहसीलदार राहाता यांना ा  त झाले  या अिधकारानसुार व आप  ती  यव  थापन कायदा 
२००५ चे कलम ३० अ  वये साई आ म फेज २ मौजे िनमगाव तालुका राहाता येथे िद.०४/०६/२०२० रोजी 
सं  था  मक िवलगीकरण, कोिवड केअर सटर, डेडीकेटेड कोिवड हे  थ सटर सु  कर  यात आलेल े आह े व 
िद.११/०९/२०२० पासनू डेडीकेटेड कोवीड हॉि पटलदेखील सु  करणते आल ेआह.े सदर हॉि पटलम  य े५५ 
बेड ऑ  सीजन व ५ बेड  हटीलेटर सिुवधा परुिवणते आललेी आहे. याक रता ी साईबाबा सं  थानची इमारत 

ीसाईधमशाळा येथे एकुण ४ हॉल राखीव ठेवणते आलेले आहते. 
कोरोना सटर सु  झालेपासनू कोिवड  णालयाम  य ेखालील माण े  णांवर उपचार करणते आलेल ेआह.े 

माहे सी.सी.सी. डी.सी.एच.सी. डी.सी.एच. 
िद.०४/०६/२०२० ते िद. २२/०९/२०२० १८५३ १००६ - 

िद.११/०९/२०२० ते िद. २२/०९/२०२० - - ३२ 
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याबरोबरच पवु पासनु चालत आलेली दो  ही  णालये ( ी साईनाथ व ी साईबाबा) नॉन कोिवड 
 णांक रता २४X ७ कायरत आहते. ी साईबाबा सं  थान  या ी साईनाथ  णालयाम  य े एकुण ३०० बेड 

कायरत असनु याम  य े ८ आयसीय ु बेड, ५ ऑपरेशन िथएटस तसेच अ  याव  यक अशा  ीरोग व बालरोग 
िवभागातील सवेा सु  आहते.तसेच ी साईबाबा  णालयाम  य ेएकुण २५० बेड असनु याम  य े६० बेड आयसीय ु
बेड, ८ ऑपरेशन िथएटस तसचे अ  याव  यक अशा कािडयाक, कािडओथोरॅसीक,  यरुो व डायलेिसस 
िवभागातील सवेा सु  आहते. सदर दोनही  णालयात दैनिंदन  णांची तपासणी व उपचाराबरोबरच सपदशं, 
िवषबाधा, दयिवकाराचा झटका, डायलेिसस, अपघात,  ीरोग व बालरोग िवभागातील अ  याव  यक सेवा 
आजअखेर सु  आहते. 

कोरोना िवषाणचुा ादभुाव सु  झालेपासनु दोनही  णालयाम  य ेखालील माण े  णांवर उपचार करणते 
आले. 

ी साईनाथ  णालय 
मिहना ओपीडी आयपीडी श  ि या तपास  या (ए  स-रे) 

एि ल -२०२० ७४०० १९० ३६ ८८९ 

मे -२०२० ९९४५ २३६ १४७ ५५२ 

जुन-२०२० ९९३८ ३३६ २७३ ६२३ 

जुल-ै२०२० १०७५४ ३८६ ३३५ ८६२ 

ऑग  ट-२०२० ११६०६ ४८० ३३९ ९८० 

एकुण ४९६४३ १६२८ ११३० ३९०६ 

 
ी साईबाबा हॉि पटल 

मिहना ओपीडी आयपीडी श  ि या 
तपास  या 

(ए  स-रे) 
सीटी  कॅन डायलेिसस 

एि ल-२०२० ३८८३ ३१७ १३७ ७१८ २७३ २१२ 

मे -२०२० ५५८१ ४५० २३२ ९७३ ४९८ १७० 

जुन-२०२० ६१८१ ५४० ३०५ ११०४ ६०७ २०७ 

जुल-ै२०२० ५९२३ ४६९ २९२ ११५२ ९५८ २१६ 

ऑग  ट-२०२० ६६२८ ५५१ ३०६ १०५९ १५७६ १७३ 

एकुण २८१९६ २३२७ १२७२ ५००६ ३९१२ ९७८ 

 
ी साईबाबा  णालयाम  य ेभरती होणा-या एकुण  णांपैक  ५० %  ण ह ेआयसीय ुिवभागातील  ण 

असनु ते अ  याव  यक सवेेत मोडत आहते.तसेच दैनिंदन दोनही  णालयाकडे येणारे  णांपैक  आजपयत एकुण 
२२५  ण कोवीड क रता संशयीत  हणनु आढळुन आलेले आहते.या  णांना पढुील उपचारा करीता सं  थान  या 
CCC व DCHC तसेच अ  याव  यक  णांना िस  हील हॉ  पीटल,अहमदनगर येथे पाठिवणते आललेे आह.े 
सदरच े CCC, DCHC व DCH चालिवणकेामी तसेच ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालयाकरीता 
आरएमओ, सीएमओ तसेच त  डॉ  टरांची िनतांत गरज भासत आह.े 

यादर  यान ी साईबाबा हॉि पटलमधील ०१  यरुोसजन, ०२ सीएमओ, ०३ आरएमओ व तसेच ी 
साईनाथ  णालयातील ०२ आरएमओ यांनी राजीनामा िद  याने  यां  या जागी वै क य अिधका-यांची अ  यतं 
आव  यकता आह.े  
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मा तदथ (Ad-hoc) िद. १४/०१/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय  ४० नसुार भरावयाची र  त पदे व 
दर  यानच े कालावधीत राजीनामा िद  यान े र  त झाले  या पदांपकै  आव  यक भरावयाची पद े असे एकुण 
आव  यक भरावयाची  पद ेखालील माण ेआह.े  

 

अ 
न ं

पदाचे नाव 
मंजु
र 
 पदे 

भरलेली पदे 

एकु
ण 

र
 त  

पदे 

 य स 
सिमती  
िद. 
१४/०१/
२०२०  
रोजीचे  
सभेतील  
मंजुरी  

राजीना  या
मुळे 
 र  त 
झालेली  
भरावयाची  
आव  यक 
पदे 

एकुण  
भरावया
ची  
पदे 

ावयाचे 
मािसक 
मानधन + 
सं  थान 
िनयमानसुार 

ो  साहन भ  ता 

 था
यी 

कंञा
टी 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 
 ी साईबाबा हॉि पटल        

१ 
Paedatrician 
  बालरोग तज 

३ ० ० ० ३ ३ ० ३ 

६९००० + 
िनयमानसुार 
५०७०० िफ  स 

ो  साहन भ  ता 

२ 
Neurosurgeon 
मदिूवकार त   

२ ० १ १ १ ० १ १ 

६९००० + 
सं  थान 
िनयमानसुार 

ो  साहन भ  ता 

३ 

Senior 
Anesthesiolog
ist 
वरी  ठ भलुत  

६ १ ० १ ५ २ ० २ 

६९००० + 
सं  थान 
िनयमानसुार 

ो  साहन भ  ता 

४ 

Junior 
Radiologist  
किन  ठ -िकरण 
शा  ञ  

२ ० ० ० २ १ ० १ 

५७००० + 
सं  थान 
िनयमानसुार 

ो  साहन भ  ता 

५ 

Casualty 
Medical 
Officer  
अपघात क  
अिधकारी 

६ ० ० ० ६ ४ २ ६ ५७००० 

६ 
R.M.O 
 िनवासी वै क य 
अिधकारी 

४० १८ ५ २३ १७ १४ ३ १७ ५७००० 

 एकूण (A)      २४ ०६ ३०  
 ी साईनाथ  णालय        

१ 

Medical 
Officer 
(Physician) 
मेडीकल 
ऑफ सर 
(िफिजिशयन) 

२ ० १ १ १ १ ० १ २०१००० 
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२ 

Medical 
Officer 
(Anesthesia) 
 मेडीकल 
ऑफ सर 
(भलूत ) 

१ ० ० ० १ १ ० १ 

६९००० + 
िनयमानसुार 
५०७०० िफ  स 

ो  साहन भ  ता 

३ 

Medical 
Officer 
(Sonologist) 
मेडीकल 
ऑफ सर 
(सोनोलॉजी  ट) 

१ ० ० १ १ १ ० १ 

५७००० + 
िनयमानसुार 
४२००० िफ  स 

ो  साहन भ  ता 

४ 

Casualty 
Medical 
Officer 
(CMO) 
 कॅ  यअु  टी 
मेडीकल 
ऑिफसर 

६ ४ ० ४ २ २ ० २ ५७००० 

५ 

Resident 
Medical 
Officer 
(RMO) 
रेिसडट मेडीकल 
ऑिफसर 

१६ ८ १ ९ ७ ५ २ ७ ५७००० 

 एकुण (B)      १० ०२ १२  
 एकुण (A+B)      ३४ ०८ ४२  

 
मा  यव  थान सिमती िद. १४/०१/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय  ४० ी साईबाबा  णालयाकडील 

२४ व ी साईनाथ  णालयाकडील १० वै क य अिधका-याचंी र  त पद ेजािहरात िस  द क न ता  परु  या 
 व पात कंञाटी प  दतीन ेभरणसे मा  यता दे  यात आली.  यात ी साईबाबा  णालयाकडील ०१  यरुोसजन, 

०२ सीएमओ, ०३ आरएमओ व ी साईनाथ  णालयाकडील ०२ आरएमओ पदांचा समावेश क न उपरो  त 
त   यात नमदु केले माण े ी साईबाबा हॉि  प टल २४+०६=३० व ी साईनाथ  णालय १०+०२=१२ अशी 
एकुण ४२ र  त पदे जाहीराती ारे भरणचेी अ  यतं आव  यकता आह.े   

तरी तातडीची बाब अस  यामळेु सदरह  ताव चि य प  दतीन ेमा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर 
िनणया  तव सादर. 

िनणय .४५५/१९  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील आव  यक वै क य 
अिधका-यांची र  त पदे जािहरात  िस  द क न ता  पुर  या  व पात कं ाटी प  दतीने भरणेस     
चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात 
आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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२०.  ी साईबाबा सं  थानचे भोयरे पठार (सपुा) येथे उभारणेत आले  या २.५ मेगावॅट (१.२५मे.वॅटx२) 
पवनच  क  यं णेचे वीजिव  करणेकरीता च य प  दतीने मा  यता िमळणेबाबत. 

 ताव- ी साईबाबा सं थानन े भोयरे पठार (सपुा) यािठकाणी सन-2007 म य े अपारंपा रक उजा ोतापासनू िव तु 
िनिमती करणसेाठी मे.सझुलॉन एनज  िल. यांचमेाफत 2.5 मेगावॅट (1.25म.ेवॅटx 2) चा पवनच क  क प 
उभारलेला आह.े  

िदनांक 14 ऑग ट 2007 रोजी दुपारी 16.00 वाजता क प चालू क न कायाि वत केलेला 
आहे. सदर क प उभारणीकरीता एकुण र कम पये 15,39,64,800/-इतका खच आला आहे. 
आतापयत या क  पातून जुलै 2020 पयत .26,17,18,394/- इतके उ  प  न ा  त झालेले आहे.  

या क पापासनू िनमाण होणारी वीज महारा  रा य िव तु िवतरण कंपनीला पुरिवली जाते. याकामी 
ी साईबाबा सं थान व महारा  रा य िव तु िवतरण कंपनी याचंमे ये वीज िव बाबत िद.19-04-2008 रोजी 

करारनामा ( PPA) करणते आललेा होता.  
सदर या जु या करारना याची मदुत िद. 14-08-2007 या तारखेपासनू पुढे 13 वष होती. यानसुार सदर 

करारना याची मदुत ही िद.13-08-2020 रोजी संपत असलबेाबत म.ेसझुलॉन एनज  िल. यांनी िदनांक           
04-05-2020 रोजी ई-मले ारे कळिवलेले होते. तसचे यांनी पढुील पयाय उपल ध अस याचे कळिवलेले होते.  
01). पयाय . 01:- 3rd party-With this option the generator can sell the power to the 
consumer having contract demand of 1 MW & above. 
02). पयाय . 02:- Captive - It is highly recommended that generator having power 
consumption requirements with contract demand of 1 MW and above should consider 
switching to self-use of the generated power. 
03). पयाय .03:- Sale to MSEDCL -You can sale Power to MSEDCL for short term i.e. 
period from 03 Months to 12 Months. 

  उपरो  माण ेमे. सझुलॉन एनज  िल. यांनी तीन पयाय अस याचे कळिवले होते.  
01). पयाय .01- 3rd Party हा ि वकार याचे झा यास याकरीता कोण याही एक कने शनचा 
( ाहकाचा) contract demand हा 1 मगेावॅट िकंवा यापे ा जा त असण ेगरजेच ेआह.े परंत ुसं थानच ेएकही 
कने शनचा contract demand हा 1 मेगावॅट िकंवा यापे ा जा त नाही. यामळेु हा पयाय आपणांस लागू होत 
नाही. 
02). पयाय .02 – Captive हा ि वकार याच ेझा यास याकरीता ाहकाचा कोण याही एक कने शनचा 
( ाहकाचा) contract demand हा 1 मगेावॅट िकंवा यापे ा जा त असण ेगरजेच ेआह.े ते हा आपण ती िवज 
वत:साठी वाप  शकतो. परंत ुसं थानचे एकही कने शनचा contract demand हा 1 मेगावॅट िकंवा यापे ा 

जा त नाही. यामुळे हा पयाय स  या आपणांस लागू होत नाही. ( परंतू हा पयाय आपणासाठी मंिदर 
प रसरातील निवन दशनलाईन कॉ   ले  स मधील सब  टेशन चालू झा  यानंतर उपल ध होऊ शकतो.) 
03). पयाय .03 - Sale to MSEDCL स  या आपणास लाग ूहोऊ शकतो.  

यामळेु पयाय . 03 - Sale to MSEDCL 03 मिहने ते 12 मिहनेकरीता वीज िव  करणचेा पयाय 
ि वकारणसे  व याकामी महारा  रा य िव तु िवतरण कंपनीचे सकेंत थळावर जाऊन ऑनलाईन ॲि लकेशन 
करणसे व स याचा दर हा पये 2.52 ित यिुनट इतका असनू तो ि वकारणसे तसचे 2.5 मेगावॅट (1.25 मे.वॅट x 
2) पवनच क  यं णचेा वीज िव चा (पीपीए) करारनामा करणसे मा यता िमळणकेामी सादर कर  यात आले  या 

 तावावर मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचा च य प  दतीचा ठराव िद.१०-०८-२०२० रोजी िव तु िवभागास 
ा  त झालेला होता.  यावर खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

DECISION : 
1.  The concerned head of the department shall supply the entire record in this regard 
to the Advocate on Panel of sansthan within 15 days form today for his opinion to achieve 
financial interest of the Sansthan, Concerned head of the department of the Sansthan shall  
report the compliance to the committee.  
2.  The Sansthan is allowed to the into contract with MSEDCL for a period of three 
months as proposed in the office note. 
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मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िनणयातील अ. .०२ नसुार िद.१२-०८-२०२० रोजी महारा  रा य 
िव तु िवतरण कंपनीच े सकेंत  थळावर जाऊन ऑनलाईन प  दतीने करारनामा कर  यात आला आह.े सदर 
करारनामा करतेवेळेस महारा  रा य िव तु िवतरण कंपनीचे सकेंत  थळावर पढुील  यके मिह  याची १ तारीख 
ि वकारत अस  यामळेु करारनामा िद.०१-०९-२०२० ते िद.३०-११-२०२० असा तीन मिहन े कर  यात आला 
आह.े 

मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेिनणयातील अ. .०१ नसुार सं  थान पॅनले वरील अडॅ  होकेट, ी.सजंय 
आर.चौक दार यांना वीज िव चे उ  प  नात सं  थानच ेआिथक िहत साध  या  या  टीन ेिद.२०-०८-२०२० रोजी 
व डिमल संबंधीचे कागदप  ई-मेल व प ा  दारे अवलोकनाथ पाठिव  यात यऊेन  याबाबतचा अिभ ाय 
कळिवणबेाबत सांग  यात आललेा होता.  यानसुार अडॅ  होकेट- ी.सजंय आर.चौक दार यांनी सं  थानला िद.२८-
०८-२०२० रोजी ई-मेल पाठवनू पढुील माण ेअिभ ाय कळिवलेला आह.े 

I HAVE GONE THROUGH THE PAPERS MADE AVAILABLE TO ME VIA E-
MAIL. IN MY OPINION, SANSTHAN SHOULD ACCEPT THE RECOMMENDATION 
OF SUZLON COMPANY STATED IN OPINION DATED MAY 4 2020 WHICH 
READS THUS 

"" 2. CAPTIVE;  IT IS HIGHLY RECOMMENDED THAT GENERATOR 
HAVING POWER CONSUMPTION REQUIREMENTS WITH CONTRACT DEMAND 
OF 1 MW AND ABOVE SHOULD CONSIDER SWITCHING TO SELF -USE OF THE 
GENERATED POWER."" 

IT IS ADVISABLE TO APPOINT CONSULTANT TO EXERCISE THE ABOVE 
OPTION WHICH WOULD SAVE LOT OF REVENUE AS SANSTHAN IN NEWLY 
EXECUTED AGREEMENT SELLING POWER AT RATE LESS THAN 2.50 PAISE 
PER UNIT WHEREAS PURCHASING POWER AT A RATE OF RS 11 PER UNIT. 
CONSIDERING ABOVE, IT IS RECOMMENDED TO EXPLORE THE POSSIBILITY 
OF SELF USE IF IT IS ECONOMICALLY VIABLE BY SOLICITING OPINION OF 
TECHNICAL EXPERT IN THE FIELD. 

AS REGARDS RECOVERY OF OUTSTANDING DUES,AN AGREEMENT OR 
PROPOSAL SHOULD BE SUBMITTED TO MSEDL FOR ADJUSTMENT OF DUES 
PAYABLE TO SANSTHAN AS AGAINST BILLS RAISED BY MSEDL. IN THE 
EVENT IN A SPECIFIED TIME , PROPOSAL SUBMITTED IS EITHER NOT 
RESPONDED OR REJECTED THEN FURTHER COURSE OF RECOVERY MAY 
BE  RESORTED THROUGH COURT PROCESS. 

उपरो  त माण े सं  थानचे पॅनलेवरील अडॅ  होकेट, ी.सजंय आर.चौक दार यांचेकडून अहवाल ा  त 
झालेला आहे. अडॅ  होकेट ी.चौक दार यांचेकडून ा  त झाले  या अहवालाची मािहती मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीसमोर सादर करणसेाठी िव तु िवभागामाफत िद.२८-०८-२०२० रोजी  या िटपणी अ  वये  ताव सादर 
कर  यात आलेला आह.े तसचे याबाबत मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती  या िद.२८-०८-२०२० रोजी  या सभेत 
चचा झाललेी आह.े सदर  तावावर िनणय होण ेबाक  आह.े    

मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेिनणयातील अ. .०२ नसुार िद.१२-०८-२०२० रोजी िदनांक 01-09-
2020 ते िदनांक 30-11-2020 या 03 मिह याचे कालावधीकरीता (Short Term Power Purchase 
Agreement) न याने करारनामा कर यात आलेला आह.े  

महारा  रा य िव तु िवतरण कंपनीचा मागील वष  िद.14-08-2019 ते िद.13-08-2020 या 
कालावधीक रता . 5.30 ित यिुनट या माण ेवीज खरेदीचा दर होता. 

   परंतू आता न यान ेकर यात आले या करारना याम य ेमहारा  रा य िव तु िवतरण कंपनीचा दर हा 
अ य प हणजेच .2.52 ित यिुनट इतका अस यान े सं थानच े आिथक नुकसान होणार अस याने सदरच े
आिथक नकुसान होऊ नये मा. मु य कायकारी अिधकारी महोदय यांनी िदनांक 12-08-2020 रोजी ी. मे ाम, 
अिध क अिभयंता, PPA Section महारा  रा य िव तु िवतरण कंपनी िल., मुंबई यांचशेी दरू  वनीव न चचा 
केली.  
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   यावेळी झाले या चचम ये ी. मे ाम यांनी सिंगतले क , िवंडमीलपासनू िनमाण होणारी वीज ही 
Captive Open Access प दतीने सं थानकरीता वापर करावयाचा ठर यास िवंडमीलपासनू िनमाण होणा-या 
एकुण वीजेच ेयिुनट ह े ी साईबाबा सं थान वापरात असले या एकुण वीज यिुनटमधनू वजावट होऊन उवरीत 
यिुनटचे बील सं थानला सादर होतील. परंतू वजा होणा-या येक यिुनटकरीता ा सिमशन चाजस, हील ग 
चाजस व इतर अनषुिंगक चाजसची आकारणी सं थानला येणा-या बीलाम ये महारा  रा य िव तु िवतरण 
कंपनीमाफत कर यात येईल.  

तसेच सं थानला िवंडमीलपासनू िनमाण होणारी वीज Captive Open Access प दतीने वापर 
करावयाचा झा यास सं थानमाफत या े ातील स लागाराची नेमणूक करणे यो य राहील. तसेच स या 
चाल ू असले या करारना याची मदुत संपत अस यान े वरीत ऑनलाईन प दतीन े करारनामा क न यावा.असे 
सांिगतले. 

   यानुसार िदनांक 01-09-2020 ते िदनांक 30-11-2020 या 03 मिह याचे कालावधीकरीता (Short 
Term Power Purchase Agreement) न यान ेकरारनामा कर यात आलेला आह.े 

 तसेच ी.मे ाम, अिध क अिभयंता, महारा  रा य िव तु िवतरण कंपनी िल., मुंबई यांचेशी दरू  वनीव न 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यां  या झाले या चचनसुार तसेच  मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
िनणयातील अ. .०१ नसुार सं  थान पनॅले वरील अडॅ  होकेट, ी.सजंय आर.चौक दार यांचकेडून ा  त झाले  या 
अहवालानसुार सं थानला िवंडमीलपासनू िनमाण होणारी वीज Captive Open Access प दतीन ेसं थानला 
थेट वापर करणेकरीता या े ातील स लागाराची नेमणूक करणेकरीता िव तु िवभागामाफत मा. तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीची मा यता घेणेकरीता िद.28-08-2020 रोजी या िटपणी अ वये ताव सादर 
कर यात आलेला आहे. सदर तावावर िनणय होणे बाक  आहे.   
(1).  मे.सझुलॉन एनज  िल. यांनी सचुिवले या तीन पयायापैक  पयाय . 01 अ वये 3rd Party हा 
ि वकार याचे झा यास िकंवा पयाय . 02 अ वये Captive Open Access हा ि वकार याचे झा यास 
याकरीता ाहकाचा कोण याही एक कने शनचा contract demand हा 1 मगेावॅट िकंवा यापे ा जा त असण े

गरजेचे आह.े ते हा आपण ती िवज वत:साठी वाप  शकतो अथवा 3rd Party ला सदरची िवज िवकू शकतो.  
परंतू सं थानचे एकूण 09 नग एच. टी. कने श स असनू याचा तपशील खालील माण.े 

अ. . एच.टी.स  लाय सब  टेशन ाहक मांक कॉ  ॅ  ट िडमांड 
०१) मंिदर परीसर सब  टेशन  १६४८१९००४१३० ५०० के  हीए 
०२) ी साई सादालय सब  टेशन १६५१८९००६५४० ४५० के  हीए 
०३)  णालय + साईनगर सब  टेशन १६५१८९००४४२६ ५८५ के  हीए 
०४) साई धमशाळा सब  टेशन १६४५५९००९५२० ३०० के  हीए 
०५) निवन  टाफ  वाटर सब  टेशन १६५१८९००६५३० ७५ के  हीए 
०६) निवन धमशाळा सब  टेशन १६५१८९००५४४० २०० के  हीए 
०७) साईबाबा भ  तिनवास  थान सब  टेशन १६५१८९००४३७० २०० के  हीए 
०८) साईआ म भ  तिनवास सब  टेशन १६४५५९००९५१० ३७५ के  हीए 
०९) साईआ म भ  तिनवास ए.सी. सब  टेशन १६५१८९०१०११० ५७६ के  हीए 

 
उपरो  त माण े सं  थानच े एकुण ०९ एच.टी.सब  टेशन असनू यापैक  कोण याही एक कने शनचा 

contract demand हा 1 मेगावटॅ होत नाही. याकरीता सव थम 09 नग एच. टी. कने शनपैक  जे एच. टी. 
कने शन जवळ जवळ आहते आिण ते जर एकि त केले तर यांचा contract demand हा 1 मेगावॅट िकंवा 
यापे ा जा त होत असले तर असे एच. टी. कने शन एक ीकरण कराव ेलागणार आह.े याबाबत पाहणी केली 

असता जवळजवळ असणा-या 01).साईआ म भ िनवास सब टेशन याचा contract demand हा 375 के. 
ही.ए. आह.े 02).साईआ म भ िनवास ए. सी. याचा contract demand हा 576 के. ही.ए. आह.ेतसचे 

03).साईबाबा भ िनवास थान (500 म) याचा contract demand हा 200 के. ही.ए. आह.े 
सदरच े ित ही कने शन जवळ जवळ आहते. तसचे जर ित ही कने शन एक ीकरण केल े तर यांचा 

एकूण contract demand हा  1151 के. ही. ए. इतका होत आह.े  
या तीनही कने  शनचे एकि करणाकरीता पढुील माण े(A) व (B) म  य ेनमदू खच अपेि त आह.े 
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(A).  (01).साईआ म भ िनवास सब टेशन. (02).साईआ म भ िनवास ए. सी. सब टेशन. तसचे 
(03).साईबाबा भ िनवास थान (500 म) सब टेशन एक ीकरण करणकेरीता आ ाच े असणारे एच. टी. 
यिुबकल िमटर, एच. टी. पॅनले आिण ा सफॉमर बदलून जादा मतेचे एच. टी. यिुबकल िमटर, एच. टी. पॅनले 

आिण 1500 के. ही. ए. मतेचा ा सफॉमर बसवावे लागणार आह.े तसेच सदर या ा सफॉमरपासनू इतर 
दो ही सब टेशनला जोडणकेरीता परीसरात खोदाई क न आर. सी. सी. मु पाईप टाकून यामधनू केब स 
टाका या लागतील.  

उपरो माण े01). साईआ म भ िनवास सब टेशन. 02).साईआ म भ िनवास ए. सी. सब टेशन. 
तसेच 03).साईबाबा भ िनवास थान (500 म) सब टेशन एक ीकरणाकरीता करा या लागणा-या खचाचा 
तपशील खालील माण.े 

 
Sr. 
No. 

C.S.R.
No. 

Description Qty. Rate Amount 

01) 7-3-12 

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

50 
Mtrs
. 

2426.09 01,21,304.50 

02) 7-5-2 

Providing and erecting Heat 
shrinkable indoor termination 
kit for 11 kV (E) XLPE HT 
cable 3x150 to 185 sq. mm. 
with necessary material as per 
specification No. CB-JT/HT                                                                                                                              

10 
Nos. 

10459.3
4 

01,04,593.40 

03) 6-4-2 

Supplying, erecting, testing, 
commissioning  11 KV  H.T. 
metering cubical (Compact 
Type) approved by 
MSEDCL/Licensee fabricated 
with 2mm.(14 SWG) 
M.S.sheets with supporting 
angle and channel, painted with 
powder coating /  epoxy paint   
of required shade copper bus 
bar size 25x6 mm electronic 
security lock and heavy duty 
mechanical lock, with counter 
meter for measuring no of 
times the opening of doors, top 
side cover ( C.T.P.T COVER) 
interlock with meter doors, 
epoxy coated 3 nos C.T having 
required ratio between 5/5A to 
100/5A burden 10 VA class 0.5 
I.L.12/28/75 KVP epoxy 
terminal block suitable for 

01 
No. 

1,61,251
.94 

01,61,251.94 
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provided trivector meter, and 
provision for incoming and 
outgoing cables etc complete 
duly tested by  Licensee  with 
necessary Test Certificates and 
erected on provided plinth/ C.C 
foundation 

04) 5-9-8 

Supplying and erecting 11kV, 
630A, vacuum circuit breaker 
of required rating, on provided 
MS channels / trench / 
foundation as per specification 
no SW-HTS / VCB 

01 
No. 

5,99,280
.19 

05,99,280.19 

05) 
Non  
C. S. R. 

Supplying, installation, testing 
and commissioning 3 phase, 
11/0.433kV, 50 Hz., 1500 
kVA, indoor type, vaccum cast 
coil (VCC) dry type cast resin 
transformer, copper wound , 
Dyn11 vector group, delta/star 
connection with additional 
neutral brought out on load 
side, for indoor use continuous 
duty, average temp rise of 
winding (at Principal Tap) 
115°C at ambient temp max 
50°C & min -5°C at full load 
rating, with tapping (with off 
circuit tap links type tap 
changer) for off load +5 to - 
5% @ 2.5% in +2/-2 steps, HV 
variation, class of insulation 
H/H, method of cooling AN, 
no load loss at rated voltage & 
frequency (+15% IS Tol) 2.20 
KW, full load loss at rated 
current 9.25 kW, with 98.87 % 
efficiency at full load & 99.11 
% at 1/2 full load, with 75 kV 
peak full wave lightning 
impulse withstand voltage with 
complete enclosure having IP 
21 Degree of protection, cable 
box arrangement at HV side & 
bus duct at LV side ,with rating 
& diagram plate, base channel, 

01 
No. 

15,00,00
0.00 

15,00,000.00 
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earthling terminals & WTI 
scanner with 3 PT-100 sensors, 
etc. standard accessories 
complete with test certificate 
(as per IS:11171 & IS 2026) 
with necessary permissions of 
Electrical Inspector as per 
specification no. SS- TR. 

06) 7-6-7 

Supplying & laying (including 
excavation) 25 cm dia RCC 
Hume pipe of standard 
thickness at required depth up 
to 90 cms. below road / ground 
surface, for covering provided 
cable & necessary back filling 
with light ramming to make the 
road/ground surface as it was 
(Except bitumen carpet). 

425 
Mtrs
. 

727.944 03,03,376.20 

07) 
Non  
C. S. R. 

Providing and construction 
(including excavation) brick 
masonry (9” Brick Work) 
inspection cable chamber 
900mm x 900 mm x 900mm 
internal side size with RCC 
chamber cover of size 900 mm 
x 900 mm x 75 mm thick with 
lifting arrangement including 
laying of angle size as 75 x 75 
x 6 mm to be fixed / embedded 
on the top of chamber, filling 
screened sand and smooth 
internal plaster etc including 
watering, streaking joint on 
exposed faces, rocking at joint 
on exposed faces and watering 
complete and clearing the site 
by removing debris & making 
the site good. 

30 
Nos 

8000.00 02,40,000.00 

08) 7-1-23 

Supplying, erecting & 
terminating PVC armoured 
cable 3½core 240 sq mm 
aluminium conductor with 
continuous12.97 sq mm (8 
SWG) G.I. earth wire complete 
erected with glands & lugs, on 
wall/ trusses/pole or laid in 

150
0 
Mtrs
. 

1368.86
4 

20,53,296.00 
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provided trench/ pipe as per 
specification no. CB-LT/AL 

09) 7-7-11 

Supplying & erecting Flange 
type brass cable glands for 
3½core 240 sq mm for PVC 
armoured cable as per 
specification No. CB-GL 

40 
Nos. 

368.68 00,14,747.20 

10) 
7-10-
10 

Supplying & erecting crimping 
type aluminium lugs forcable 
240 sq mm complete as per 
specification No. CBCL/AL 

160 
Nos 

88.20 00,14,112.00 

11) 9-1-5 

Supply, Installation, Testing 
and commissioning of UL 
Certified / CPRI Tested 
Maintenance Free Earthing 
comprising of electrode of 17.2 
mm diameter low Carbon Steel 
with 250 micron Molecular 
Copper Bonded Earthing Rod 
of Length 3m along with 25 kg 
Carbon Based environment 
friendly back fill Ground 
Enhancing compound required 
to fill up the excavated eartg 
with required quantity as per 
specification no. EA-MOBI 

20 
Nos 

14315.4
5 

02,86,309.00 

12) 9.2.2 

Supplying & erecting copper 
strip of required size used for 
earthing on wall and / or any 
other purpose with necessary 
copper clamps fixed on wall 
painted with bituminous point 
in an approved manner with 
joints required. As per 
specification on EA-EP. 

300 
kg  

862.00 2,58,602.40 

 Amount Rs.:- 56,62,872.83 

 Round Up Rs.:- 56,62,873.00 
 

उपरो माण े01).साईआ म भ िनवास सब टेशन. 02).साईआ म भ िनवास ए. सी. सब टेशन. 
तसेच 03).साईबाबा भ िनवास थान (500 म) सब टेशन एक ीकरण करणकेरीता अदंाजे र कम . 
56,62,883/-इतका खच अपेि त आह.े तसेच भोयरे पठार (सपुा) यािठकाणचे महारा   रा  य िव तु िव तरण 
कंपनीचे सब  टेशनम  य ेस  याचे मने िफडरचे सब  टेशन मधील स  याचे असलेले दो  ही TOD Meter ह ेबदलनू 
 यािठकाणी निवन Special Energy Meter (SEM) 0.2 S Class Meter व 0.2 S Class C.T. व 

RTU यिुनट बसवावे लागतील याकामी अित र  त अदंाजे  . १५,००,०००/- इतका खच येऊ शकते. 
 (B) तसेच सदर खचा यित र  01).साईआ म भ िनवास सब टेशन. 02).साईआ म भ िनवास ए. सी. 
सब टेशन. तसेच 03).साईबाबा भ िनवास थान (500 म) सब टेशन एक ीकरण करणकेरीता साईआ म 
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भ िनवास ए. सी. सब टेशन तसेच साईबाबा भ िनवास थान (500 म) सब टेशन कायम व पी बंद क न 
यांचा लोड साईआ म भ िनवास सब टेशनवरती वाढवनू घणेकेरीता महारा  रा य िव तु िवतरण कंपनी 

यांचेकडे प  यवहार के यानंतर यांनी करण मंजरु के  यानतंर  यांचे िनयमानसुार िस यु रटी िडपॉिझट तसचे 
इतर चाजसचा भरणा करावा लागणार आह.े ह ेिस  यु रटी िडपॉिझट साधारणतः . ६० ते ७५ लाख इतके अस ू
शकते.  
(02). सदरचे 01).साईआ म भ िनवास सब टेशन. 02).साईआ म भ िनवास ए. सी. सब टेशन. तसचे 
03).साईबाबा भ िनवास थान (500 म) सब टेशन एक ीकरण के यानंतर मे.सझुलॉन एनज  िल. यांनी िदनांक 
04-05-2020 रोजी ई-मेल ारे कळिवलेले क स टंट मे. वकटे रा ीन सो यशुनच े ी. सिंदप जगदाळे यांचेशी 
दरु वनी ारे संपक साधला असता यांनी खालील माण ेमािहती िदलेली आह.े 
01). पयाय .01 3rd Party- क  पापासनू िनमाण होणारी वीज ही महारा  रा य िव तु िवतरण कंपनी 
अथवा सं थान वत:क रता न वापरता 3rd Party ला िवक यास खालील माण े ती यिुनट चाजस ाहकाला 
िमळू शकतात. 

खालील त  ता हा नमु  या दाखल ी.सिंदप जगदाळे यांनी पाठिवलेला असनू  याम  य े
Consumer Rate हा Continuous Industry (२४ तास अखंड उ  पादन करणा-या महारा   रा  य िव तु 
िवतरण कंपनी या  ाहकाचा) चा दशिवलेला आह.े 

Particulars Rate Rs. / 
Kwh 

Remark 

Consumer Rate / Kwh 7.75  
Consumer Discount 0.6  
Rate after Discount / Kwh 7.15  
Less OA Charges -  
Additional Surcharges 1.31  
Cross Subsidy Surcharges 1.71  
Tax on Sale 0.1908  
Operating Charges 0.05 Rs. 14500/- per Month 
Wheeling Charges 0.57  
Transmission Charges 0.80 1st Month Rs.0.40, 2nd Month Rs. 0.50, 

3rd Months Rs. 0.60 & from 4th onword 
Month Rs. 0.80 

Application Fee 0.03 Rs. 25960/- per Application considered 
4 application  

Wheeling & Transmission 
Loss 

0.27 Total 10.78% Loss 

Total OA Charges 4.93  
Consultancy Charges Rs. 0.10  
Net Rate Realisation 2.12  

  
सं  थान ह ेContinuous Industry load म  य ेयेऊ शकत नाही. कारण सं  थानचा लोड हा िशड म  य े

येणा-या भ  तांवर / गद वर अवलंबून असतो. तसेच िहवाळयाच े िदवसाम  य े ए.सी.व फॅनचा वापर कमी 
झा  यामळेु लोड कमी असतो. उपरो माण े सबंंधीत कंपनीला ित यिुनट या दरामधनू महारा  रा य िव तु 
िवतरण कंपनीचे चाजस वजा जाता . २.१२ ित यिुनटचा दर िमळत आह.े परंत ूस  या सं  थानला . २.५२  

ित यिुनट इतका दर िमळत आह.े  
तसेच यासाठी सं  थानचा कुठ  याही एका कने  शनचा लोड हा १ मगेावॅट  या वर असण ेगरजचेे आह े

व सं  थान या 01).साईआ म भ िनवास सब टेशन 02).साईआ म भ िनवास ए. सी. सब टेशन तसचे 
03).साईबाबा भ िनवास थान (500 म) सब टेशन या तीन िठकाणचा लोड एकि करण क न निवन एकि त 
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कने  शनचा लोड हा १ मगेावॅटचा कर यासाठी यणेा-या खचाचा तपशील वर .(१) (A) व (१) (B) म  य े
दशिवलेला आह.े 
02).  पयाय .02 Captive Open Access सं थानचे भोयरे पठार (सपुा) या िठकाण या क  पापासनू 
िनमाण होणारी वीज ही सं थानला थेट वापर करावयाचा झा यास याकरीता वजा होणा-या यिुनटकरीता 
पढुील माण ेचाजस महारा  रा य िव तु िवतरण कंपनीला भरावे लागणार आह.े   

 

Particulars 

Rate 
Rs. / 
Kwh 
Unit 

Month 
Of Light 
Bill 

Unit Used 
by 
Consumer 
(A) 

Unit 
produced 
by 
Consumer 
through 
Wind Mill 
(B) 

Remaining 
Unit 
(A)-(B) 

Remark 

  June-
2019 

294963 526856 231892  
   
Demand 
Charges 

  

Energy 
Charges  

  

TOD 
Charges 

  

FAC    
Electric Duty   
Tax on Sale 0.1908  
PF Panal / 
Insentive 

  

Demand 
Panalty  

  

Additional 
surcharges 

  

Cross 
Subsidy 
surcharges 

  

Transmission 
Charges 

0.80 Captive Open Access प  दतीम  य े वापर झाले  या 
यिुनटवर चाजस आका न िकती बील येते याच े उदाहरण 
खालील  (A) म  य ेिदललेे आह.े 

1st Month 
Rs.0.40, 2nd 
Month Rs. 0.50, 
3rd Months Rs. 
0.60 & from 4th 
onword Month 
Rs. 0.80 

Operating 
Cahrges 

0.04 Rs. 14500/- per 
Month 

Application  
Processing 
Fee 

0.02 Rs. 25960/- per 
Application 
considered 4 
application 
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Wheeling & 
Transmission 
Loss 

0.57 Total 10.78% 
Loss 

Total  -  1.6208  
 

 
अ
.

. 

मिहना 

पवनच
 क 

पासनू 
िनिमती 
होणारे 
एकुण 
यिुनट 

निवन 
भ  तिनवास
 थान 

साईआ म 
भ  तिनवास 

साईआ म 
भ  तिनवास 
ए.सी. 

निवन 
भ  तिनवास  था
न + साईआ म 
भ  तिनवास + 
साईआ म 
भ  तिनवास 
ए.सी.या 
सं  थानचे तीन 
सब  टेशनचे 
एकुण वीज 
वापर यिुनट 
(२+३+४) 

पवनच  क  पासनू 
िनमाण झाले  या 
यिुनटमधनू वापर 
झालेले यिुनट वजा 
जाता िश  लक 
रािहलेले यिुनट (१-
५) 

१६५१८९००
४३७० 

१६४५५९०
०९५१० 

१६५१८९०
१०११० 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

१ 
एि ल-
२०१९ 

४६४८
७९ 

७०२७५ ११०३८४ ९४१९६ २७४८५५ 
१९००२
४ 

जादा 

२ म-े२०१९ 
५०४९
५२ 

७६६४७ ११८१२५ १२५५५९ ३२०३३१ 
१८४६२
१ 

जादा 

३ जून-२०१९ 
५२६८
५५ 

६९६५२ ११७९४२ १०७३६९ २९४९६३ 
२३१८९
२ 

जादा 

४ जुल-ै२०१९ 
६९६८
९२ 

७१९२८ ११९४४२ ६३६३५ २५५००५ 
४४१८८
७ 

जादा 

५ 
ऑग  ट-
२०१९ 

६८९९
२७ 

६५९०१ १११९१९ ३७७५१ २१५५७१ 
४७४३५
६ 

जादा 

६ 
स  टबर-
२०१९ 

५०४७
५१ 

६५९४५ १०८८०१ ३८९१२ २१३६५८ 
२९१०९
२.६ 

जादा 

७ 
ऑ  टोबर-
२०१९ 

१८३३
२४ 

६२८५० १०२५०६ ३१२८१ १९६६३७ 
-
१३३१३ 

कमी 

८ 
नो  हबर-
२०१९ 

१९३२
३२ 

५७०९६ ९३८७० २०१११ १७१०७७ २२१५५ 
जादा 

९ 
िडसबर-
२०१९ 

१७५३
४१ 

४४८७९ ९३०५० ८३६९ १४६२९८ २९०४३ 
जादा 

१
० 

जानेवारी-
२०२० 

१७६२
३४ 

४८३०२ ७९३०३ ५२२५ १३२८३० ४३४०४ 
जादा 

१
१ 

फे वुारी-
२०२० 

२०५१
५१ 

४२७५१ ७५५०३ ९३२७ १२७८१ ७७५७० 
जादा 

१
२ 

माच-
२०२० 

२९९१
८६ 

३०९५८ ५४६७७ ६७५४ ९२३८९ 
२०६७९
७ 

जादा 

 
(A). Captive Open Access प  दतीम  य े ०१). साईबाबा भ  तिनवास  थान सब  टेशन  ०२). साईआ म 
भ  तिनवास सब  टेशन व ०३). + साईआ म भ  तिनवास ए.सी. सब  टेशन या ित  ही िठकाणांचे माह ेजनू-२०१९ 
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म  य ेवापर झाले  या यिुनटवर चाजस आका न िकती बील येते याचे उदाहरण खालील माण ेदाखिव  यात आले 
आह.े 
०१). मिहना    - जून-२०१९ 
०२). व ड मील पासनू िनमाण झालेले यिुनट - ५२६८५५ 
०३).  य  वापर झालेले यिुनट  - २९४९६३ 
०४). व डमीलच ेिश  लक रािहलले यिुनट - २३१८९२ 
 
= वापर झालेले यिुनट  x   सव चाजस र  कम 
= २९४९६३ x १.६२०८  = ४७८०७६.०३ 

उपरो माण ेवजा होणा-या  हणजे सं  थानने वापरले  या ित यिुनटवर महारा  रा य िव तु िवतरण 
कंपनी . १.६२ चाजस आकारणी करेल व  याचे बील सं  थानला भराव ेलागेल. िवंडमील यिुनट कमी िनमाण 
झाले असतील व  य  वापर जा  त यिुनट झाला असले तर िश  लक यिुनटवर महारा   रा  य िव तु िवतरण 
कंपनी नेहमी  या दरा माण ेबील आकारणी क न बील देईल.  हणजे अशा वेळेस महारा   रा  य िव तु िवतरण 
कंपनी वापर झाले  या यिुनट वरील चाजसच ेबील व िश  लक रािहले  या यिुनट वरील नहेमी माण ेअसलेले 
बील अशी दोन एकि त बील ेसं  थानला भरावी लागतील. 
(B).  सं  थान ह ेContinuous Industry load म  य ेयऊे शकत नाही. कारण सं  थानचा लोड हरेीएबल 
व पाचा असनू तो िशड म  य े यणेा-या भ  तावंर / गद वर अवलंबनू असतो. तसचे िहवाळयाचे िदवसाम  य े

ए.सी.व फॅनचा वापर कमी झा  यामळेु लोड कमी असतो.  
परंतू यासाठी सं  थानचा कुठ  याही एका कने  शनचा लोड हा १ मेगावॅट  या वर असण ेगरजेचे आह ेव 

सं  थान या 01).साईआ म भ िनवास सब टेशन 02).साईआ म भ िनवास ए. सी. सब टेशन तसेच 
03).साईबाबा भ िनवास थान (500 म) सब टेशन या तीन िठकाणचा लोड एकि करण क न निवन एकि त 
कने  शनचा लोड हा १ मगेावॅटचा कर यासाठी यणेा-या खचाचा तपशील वर .(१) (A) व (१) (B) म  य े
दशिवलेला आह.े 

उपरो  त माण े मे.वकटे  वरा ीन सो  यशुनच े ी.सिंदप जगदाळे यांनी मािहती िदलेली आह.े तसचे 
सदरची मािहती दतेाना ी.सिंदप जगदाळे यांनी असहेी यापढु ेसांिगतले आहे क   
(१) जर सं  थानला पयाय .01 3rd Party  िकंवा पयाय .02 Captive Open Access हा पयाय 
ि वकारायचा असेल तर कोण  याही एका कने  शनचा Contract demand हा १ मगेावॅट िकंवा  यापे ा जा  त 
असण ेगरजेच ेआहचे परंतू Billing demand पणु १२ मिह  याम  य े७० % पे ा कमी नसला पािहजे.  
(२) जर सलग दोन मिह  याम  य ेसदरचा Billing demand हा  ७० % पे ा कमी झा  यास सं  थानला पने  टी 
 हणनू  या पणु आिथक वषाकरीता दु  पट Wheeling Charges ची आकारणी क  शकते. तसेच सदरचा 

करारनामा हा र ही क  शकते.  
करारनामा र  झा  यावर सं  थान  या िवंडिमल क  पापासनू िनमाण होणारी वीज िव  होऊ शकणार 

नाही व  यामळेु सं  थानचे आिथक नकुसान होऊ शकते.’’ 
 यानसुार मे.वकटे  वरा ीन सो  यशुनचे ी.सिंदप जगदाळे यांनी िदले  या Billing demand च े

मािहतीनसुार ०१).साईआ म भ  तिनवास सब  टेशन ०२). साईआ म भ  तिनवास  ए.सी.सब  टेशन तसेच ०३). 
साईबाबा भ  तिनवास सब  टेशन येथील एि ल-२०१९ ते माच-२०२० या १२ मिह  याचा Billing demand 
तयार केलेला असनू पढुील माण ेआह.े 

 

अ. . मिहना 

Billing Demand एक ीकरण 
के  यास 
Contract 
demand 

एकुण 
ट  केवारी 

साईआ म 
भ  तिनवास 
सब  टेशन 

साईआ म 
भ  तिनवास  
ए.सी.सब  टेशन 

साईबाबा 
भ  तिनवास 
सब  टेशन 

एकुण 

१ एि ल-
२०१९ 

२३३ ४८५ १२७ ८४५ 
११५१ 
के.  ही.ए. 

७३.४१% 

२ म-े२०१९ २२२ ४४० १३५ ७९७ ६९.२४ % 
३ जून-२०१९ ३४१ ४२३ १४३ ९०७ ७८.८० % 
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४ जुल-ै२०१९ २५६ ३६४ १३० ७५० ६५.१६ % 
५ ऑग  ट-

२०१९ 
२५६ ३६४ १३२ ७५२ ६५.३३ % 

६ स  टबर-
२०१९ 

२५६ ४०८ १३३ ७९७ ६९.२४ % 

७ ऑ  टोबर-
२०१९ 

२५६ ३६४ १२७ ७४७ ६४.९० % 

८ नो  हबर-
२०१९ 

२५६ ३६४ १२० ७४० ६४.२९ % 

९ िडसबर-
२०१९ 

२६७ ३६४ १०७ ७३८ ६४.१२ % 

१० जानेवारी-
२०२० 

२५६ ३६४ १०७ ७२७ ६३.१६ % 

११ फे वुारी-
२०२० 

२५६ ३६४ १०७ ७२७ ६३.१६ % 

१२ माच-२०२० २५६ ३६४ १०७ ७२७ ६३.१६ % 
 

(०३). उपरो  त त   याम  य े ०१). साईआ म भ  तिनवास सब  टेशन ०२). साईआ म भ  तिनवास  
ए.सी.सब  टेशन तसचे ०३). साईबाबा भ  तिनवास सब  टेशनचा कॉ  ॅ  ट िडमांड हा ११५१ इतका आह.े परंतू 
उपरो  त त   यानसुार १२ मिह  यातील ०९ ते १० मिह  याचा Billing demand  हा ७० % पे ा कमी वापर 
झा  याचे दशिवत आह.े  यामळेु अस ेझाले तर सं  थानला पेन  टी लागून सदरचा करारनामा र  होऊ शकतो.  

सं  थानचा वीज वापर हा िशड म  य े येणा-या साईभ  तांवर तसचे ऋतमूानावर अवलंबनू असतो. 
खासक न िहवाळयाम  य े सं  थानमधील ए.सी.िसि टमचा वापर बराच कमी असतो आिण उ  हाळयाम  य े
सदर  या ए.सी.िसि टमचा वापर पणु मतेन े सु  असतो.  यामळेु उ  हाळयाम  य े Billing demand जा  त 
असतो. तर िहवाळयाम  य ेBilling demand  कमी असतो.  यामळेु सं  थानमधील सवच िठकाणचा ठरािवक 
एक दोन मिहने वगळता Billing demand हा ७० % पे ा कमीच असतो. 

याबाबत अिधक मािहतीसाठी महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनी  या वेब साईटव न प रप क 
डाऊनलोड क न घतेले असनू  यामधील मह   वाची मािहती खालील माण ेआह.े  
अ). प रप कातील मु ा .३.८ नसुार Billing demand ७० % पे ा कमी वापर झा  यास सं  थानला 
पेन  टी लागनू सदरचा करारनामा र  होऊ शकतो. पररीप कातील मु ा .३.८ नसुार िदलेली मािहती 
खालील माण ेआह.े 
3.8  The Maximum Demand (MD) of consumer in each financial year subsequent to 
his being granted Open Access shall be equal to or greater than seventy (70) percent of the 
threshold level at which he has become eligible for Open Access. If the consumer fails in 
achieving MDequal to or greater than seventy (70) percent in two consecutive months, a 
penalty equal to the two times wheeling charges will be levied for the financial year or part 
thereof for which he had failed to achieve such MD. Also, in such case, MSEDCL will 
initiate the process of reassessment and reduction of contract demand and the Open Access 
permission will be liable to be cancelled. 
ब). प रप कातील मु ा .१५.१ नसुार िवंडमीलपासनू िनमाण होणा-या पुण वीजे  या युिनटचा वापर चार 
तास िकंवा  यापे ा जा  त वेळेत पणु मतेन ेन झा  यास Transmission Charges & wheeling charges ह े
मळू राखीव मतेन ेआकारले जातील. याबाबत प रप कातील मु ा .१५.१ खालील माण ेआह.े  
15.1  Even if the consumer, generating company or licensee as the case may be is 
unable to utilize for more than four hours the full or part of its allotted capacity then it shall 
be liable to pay the transmission & wheeling charges applicable to original reserved 
capacity. 
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क). प रप कातील मु ा .३.७ अ  वये वीज िव करीता Special Energy Meter (SEM) तसेच 
C.T./ P.T. व RTU यिुनट बसवावे लागणार आह.े सदर  या Special Energy Meter (SEM) तसेच C.T./ 
P.T. RTU यिुनट करीता अित रक्  त अदंाजे . १५,००,०००/- इतका खच सं  थानला करावा लागणार आह.े 
याबाबत प रप कातील मु ा . ३.७ खालील माण ेआह.े  
3.7  Installation of Special Energy Meter (SEM) as per the relevant Regulatory 
Provisions and Specifications issued by the Competent Authority as may be applicable and 
amended from time to time, at generation end as well as at consumer end shall be the 
prerequisite to seek open access. 
ड). प रप कातील मु ा . ७ (IV) अ  वये वीज िव करीता बसिव  यात येणा-या Special Energy 
Meter (SEM) तसेच C.T./ P.T. टे  ट ग क न  याचा रपोट महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनीकडे सादर 
करावा लागणार आह.े यामळेु सदर  या Special Energy Meter (SEM) तसेच C.T./ P.T. टे  ट गचा 
अित र  त खच सं  थानला करावा लागणार आह.े याबाबत प रप कातील मु ा . ७ (IV) खालील माण ेआह.े  
IV.  SEM & CT/PT report issued by SE Testing & SE (O & M) Circle Office. 
इ). प रप कातील मु ा .२१ अ  वये निवन Remote Terminal Units बसवावे लागणार आह.े 
सदर  या Remote Terminal Units चा अित र  त खच सं  थानला करावा लागणार आहे. याबाबत 
प रप कातील मु ा .२१ खालील माण ेआह.े  
21.  Installation of Remote Terminal Units: 

All Full Open Consumers and Generating Stations connected to the Transmission 
System shall install, at their cost, Remote Terminal Units (RTU)-DC, in accordance with 
specifications provided by the STU. Provided that the installed RTU-DCs shall be 
available for inspection by the Distribution Licensee or the MSLDC at any time. 

महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनीशी Captive Open Access प  दतीचा करारनामा के  यास 
महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनी Captive Open Access प  दतीन े िवडंमील  दारे उ  प  न झाले  या 
यिुनटमधनू क  यमुरने वापरलेले यिुनट वजा क न वजा झाले  या युिनटवर फ  त एनज  चाजस  या दराची सटू 
दऊेन  या यिुनटवर नेहमी माण े बीलातून आकार  यात येणारे ा  सिमशन चाजस,  हीिलंग चाजस, ऑपरेट ग 
चाजस इ  यादी चाजस आकारत असते. 

Captive Open Access प  दतीम  य े महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनी िवंडिमलपासनू िनमाण 
होणा-या यिुनटमधनू क  यमुरन े वापर केलेल े यिुनट वजा केल े जातात. वजा होणा-या यिुनटवर सव चाजस 
आकारणी होते. परंतू या यितरी  जादा िनमाण होणा-या िवडं िमल या वीज युिनटसवर कुठ याही 

कारचे आकार ा  होणार नाहीत.  
उदा.:- सं  थानचे ०१).साईआ म भ  तिनवास सब  टेशन ०२). साईआ म भ  तिनवास ए.सी.सब  टेशन तसचे 
०३). साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) सब  टेशन या ित  ही िठकाणचा Contract Demand ११५१ 
इतका आह.े परंत ू  य  Billing demand हा ७० % पे ा कमी आह.े  

या ित  ही िठकाणांचे जनू-२०१९ या मिह  याचे Unit Consuption ह े साधारण २,९४,९६३ इतके 
असनू िवंडिमलपासनू िनमाण होणारे जनू-२०१९ या मिह  याचे दरमहा यिुनट ह े ५,२६,८५६ इतके आहते.  

 हणजेच िवंडिमलपासनू जादा िनमाण होणा-या २,३१,८९२ इत  या यिुनटसाठी कुठ याही कारच े
आकार महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनीकडून सं थानला िमळू शकणार नाहीत.  यामळेु सं  थानचे आिथक 
नकुसान होऊ शकते.  यामळेु ०१).साईआ म भ  तिनवास सब  टेशन ०२). साईआ म भ  तिनवास  
ए.सी.सब  टेशन तसेच ०३). साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) सब  टेशन या ित  ही िठकाणचा लोड 
एकि करण क न फायदा होणार नस  याचे िदसते. 

सदर  या पयाय .०१ - 3rd Party  िकंवा पयाय .02 Captive Open Access या पयायांचा 
खाजगी इडं  ीजवा  यांना फायदा होत असतो. कारण खाजगी इडं  ीज  य े मिशनर चा वापर हा एकसारखा व 
सतत अस  यान ेContract Demand आिण Billing demand हा जवळपास सारखाच असतो.  

 यामळेु खाजगी इडं  ीजवा  यांना पयाय .०१ - 3rd Party  िकंवा पयाय .02 Captive 
Open Access या पयायांपैक  कोणताही एक पयाय ि वकारलेस  यांना सदर  या िवंडिमल अथवा सोलर 

क  पाचा फायदा होत असतो. परंतू सं  थानचा वीज वापर हा िशड म  य े येणा-या साईभ  ताचंे गद वर तसेच 
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ऋतमूानावर अवलंबून अस  यान े सं  थानला सदर  या पयाय .०१ - 3rd Party  िकंवा पयाय .02 
Captive Open Access यापकै  कुठला पयाय सं  थानला फायदशेीर ठ  शकतो िकंवा नाही यासाठी या 
िवषयातील त  क  स  टंट यांचा स  ला मागिवण ेयो  य राहील. 

तसेच ०१).साईआ म भ  तिनवास सब  टेशन ०२). साईआ म भ  तिनवास  ए.सी.सब  टेशन तसेच   
०३). साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) सब  टेशन एकि करण करण ेकामा  या खचासाठी तसचे महारा   
रा  य िव तु िवतरण कंपनीचे िस  यु रटी िडपॉिझट तसचे इतर चाजस भरणकेरीता मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीची 
मा  यता  यावी लागणार आहे. 

मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीची मा  यता ा  त झा  यानतंर मा.उ  च  यायालयाची मा  यता घणेे याकरीता 
कालावधी लागणार असनू संबंिधत करारनामा पढुील एक वषाकरीता करणकेरीता मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीची 
मा  यता घेणसेाठी  ताव सादर करावा लागणार आह.े 

मागणी :- [०१].   यामळेु वरील सव बाबी पाहता स  या ०१).साईआ म भ  तिनवास सब  टेशन 
०२). साईआ म भ  तिनवास  ए.सी.सब  टेशन तसेच ०३). साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) सब  टेशन 
एकि करण क न उपयोग होणार नाही अस ेवाटते.  यामळेु स  या िवडंिमलपासनू िनमाण होणारी वीज ही महारा   
रा  य िव तु िवतरण कंपनीला िव  करण ेहाच यो  य पयाय (पयाय .०३ Sale to MSEDCL) आह,े अस े
वाटते. तरीही याबाबत मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िनणयातील अ. .०१ नसुार सं  थान पॅनले वरील 
अडॅ  होकेट, ी.सजंय आर.चौक दार यांचेकडून ा  त झाले  या अहवालानसुार क  स  टंटची नमेणकू झा  यास 
फायदे व तोटे याबाबत  प  ट अिभ ाय  यांचेकडून िमळू शकेल व  यावर पढुील िनणय घणेे यो  य राहील अस े
वाटते. 
[०२].  पयाय .02 Captive Open Access साठी साईआ म भ  तिनवास सब  टेशन, साईआ म 
भ  तिनवास ए.सी.सब  टेशन तसचे साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) सब  टेशन एकि करणासाठी 
खालील माण ेखच करावा लागणारा आह.े 

अ. . खचाचा तपशील एकुण खच 
०१) एकि करणाचा खच . ५६,६२,८७३/- 
०२) महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनीचे िस  यु रटी 

िडपॉिझट 
. ६० ते ७५ लाख  

 
०३) निवन 0.2 S Meter व 0.2 S C.T. बसिवण.े . १५,००,०००/- 
 एकुण होणारा अंदाजे खच- . १.३१ कोटी ते १.४६ कोटी 

 
उपरो  त माण े Captive Open Access साठी साईआ म भ  तिनवास सब  टेशन, साईआ म 

भ  तिनवास ए.सी.सब  टेशन तसचे साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) सब  टेशन एकि करणासाठी अदंाजे 
र  कम . १.३१ कोटी ते १.४६ कोटी इतका अित र  त खच करावा िकंवा कसे ? 

तसेच उपरो  त एकि करणात व यणेा-या खचास मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीची जर मा  यता िमळाली 
तर  यानंतर शासन व मा. उ च यायालय. औरंगाबाद यांची मा  यता  यावी लागणार आह.े व या 
एकि करणा  या व पुढील सव कायवाहीसाठी साधारण ९ ते १० मिह  याचा कालावधी लाग  याची श  यता आह.े    
 [०३].   साईआ म भ  तिनवास सब  टेशन, साईआ म भ  तिनवास ए.सी.सब  टेशन तसेच साईबाबा 
भ  तिनवास  थान (५०० म) सब  टेशन एकि करणाऐवजी स  या निवन दशनलाईन  या क  पाचे 
बांधकाम गतीपथावर असनू क  पाचे काम पूण हो  यास ०६ ते ०८ मिह  याचा कालावधी लागणार 
आहे. या क  पाकरीता तसेच मंिदर प रसराकरीता आव  यक असणारा वीज वापराचा लोड हा ३००० 
के  हीए मतेचा असनू सदरचा लोड महारा   रा  य िव ुत िवतरण कंपनीकडून मंजूर क न घे  यात 
आलेला असनू याकरीता आव  यक असणारे महाराष ्  रा  य िव ुत िवतरण कंपनीचे चाजस भर  यात 
आलेले आहे. सदरचा क  प सु  झा  यानंतर मिंदर प रसरातील सब  टेशनचा वापर हा पणु मतेने 
होणार अस  याने महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनी  या प रप कातील मु ा .३.८ तसेच मु ा 

.१५.१ नुसार कोणतीही पेन  टी सं  थानला लागणार नाही अथवा करारनामा र  होऊ शकणार नाही. 
 यामुळे स  या व डमील पासनू िनमाण होणा-या वीज िव चा करारनामा ०९ ते १२ मिह  याचा 

कालावधी वाढवून घेत  यास िवंडमील पासनू िनमाण होणारी वीज ही Captive Open Access  दारे 
सं  थानला थेट वापरता येईल. तसेच मंिदर प रसरातील सब  टेशनचा वीज वापर हा दशनलाईन क  प  
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सु  झा  यानंतर पुण मतेने वापरता येणार अस  याने व डमील पासनू िनमाण होणारे सव  या सव 
युिनट हे मंिदर प रसरातील सब  टेशन  या वीज बीलातून वजा होऊ शकेल.  यामुळे व डमील पासनू 
िनमाण होणारे वीजेचे कोणतेही अ र र  त यिुनट िश  लक राहणार नाही अथवा कोणतीही पेन  टी 
सं  थानला लागणार नाही िकंवा करारनामा र  होऊ शकणार नाही.  यामुळे साईआ म भ  तिनवास 
सब  टेशन, साईआ म भ  तिनवास  ए.सी.सब  टेशन तसेच साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) 
सब  टेशन एकि करणासाठी अंदाजे र  कम . १.३१ कोटी ते १.४६ कोटी इतका अित र  त खच 
करावा लागणार नाही.    
[०४].   यामळेु निवन दशनलाईन क  पासह मिंदर प रसरातील सब  टेशन ह े पुण मतेन े ०६ ते ०८ 
मिह  या  या  कालावधीत चाल ू होणार अस  याने सदर सब  टेशन चालू झा  यानतंर  या  या लोडवर पढुील 
करारनामा करणकेरीता  यानंतर २ ते ३ मिह  याचा कालावधी लागणार आह.े  यामळेु आता ३ मिह  यांकरीता 
केले  या करारना  याची मदुत िद.३०-११-२०२० रोजी संप  यानतंर करावा लागणारा पढुील करारनामा हा पढुील  
१ वषाकरीता  हणजेच िद.०१-१२-२०२० ते िद.३०-११-२०२१ पयत करणकेरीता सदरील करारना  याच े
अॅ  लीकेशन १ मिहना अगोदर ३१ ऑ  टोबर, २०२० चे अगोदर करण ेआव  यक आह.े तसे याबाबत महािवतरण 
कंपनी  या Online Application For RE Short Term Power Purchase या Online Portal वर Terms 
& Conditions म  य े नमदू कर  यात आले आह.े  यानसुार सदर Application ह े ३० िदवस अगोदर करावे 
लागणार आह.े  

उपरो  त पयाय .०१ ते ०४ वर िवचारिविनमय होऊन, च य प  दतीने िनणय होणसे मा  यता 
िमळावी, ही िवनंती. 

िनणय .४५५/२०  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानचे भोयरे पठार (सपुा) येथे उभारणेत 
आले  या २.५ मेगावॅट (१.२५मे.वॅटx२) पवनच  क  यं णेचे वीजिव  करणेकरीता चि य प दतीने 
मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

(कायवाही-िव ुत िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२१.  सं  थानला कं ाटी प  दतीने अकुशल, कुशल व इतर कमचारी पुरिवणेकामी नवीन कॉ  ॅ  टसची 
नेमणकू करणेकामी चि य प  दतीने मा  यता िमळणेबाबत. 

 ताव- सन २०२०-२१ करीता सं  थानचे िविवध िवभागांना लागणारे अकुशल, कुशल व इतर कं ाटी कमचारी 
परुिवणकेामी नवीन कॉ  ॅ  टसची नेमणकू करणबेाबत ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली आह,े सदर िनिव दचे े
वािण  यीक बीड िद.२१.१०.२०२० रोजी उघड  यात आलेली आह.े  याचा तपशील खालील माण-े 

 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य / व  तचुा तपिशल.   
अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी पुरिवणेकामी 
नवीन कॉ  ॅ  टस  नेमणूक बाबत २०२० – २१ 

०२ मागणी  अकुशल- १०७३ व कुशल- ७११, एकूण- १७८४ 
०३ ई-िनिवदा िस  दी िद.०४.०९.२०२० ते िद.२४.०९.२०२० 
०४ वृ प ा  या अिधसचुने  या  यित र  त चौकशी कशी 

पाठवली जाते ? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट 

०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले ?  -- 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ  िद.०४.०९.२०२० रोजी सकाळी- ११.०० वा. 
०७ ा  त िनिवदाकाराचंी सं  या.  ११ ( अकरा )  

०८ पा  िनिवदाकारांची सं  या.  ०८ ( आठ )    

०९ सव िनिवदाकारानंी नमनेु िदली आहते का.  िनिवदते नमनेु मागिवलेले नाहीत.  
१० सव िनिवदाकारानंी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका.   होय. 
११ जर नमनेू िदले नाही, तर का.  िनिवदते नमनेु मागिवलेले नाहीत.  
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१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर-  
 अ.  िनिवदाकाराचे नाव 

सादर केलेले 
दर ती नग . 

ि थती  

१. मे.समुीत फॅसेिलटी िल. पणु े ०.०००१% L - 1 
२. मे.बी.  ही.जी.इिंडया.िल.पणेु ०.०००१% L - 1 

३. मे.स ल इ   हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी सि हसेस, मुंबई  २.९९००% L - 3 

४. मे.र क िस  यु रटी सि हसेस अॅ  ड िस  टी  स, ा. पुण े १.००००% L - 2 
५. मे.राजदीप एटंर ायझेस, गांधीनगर  ३.०१००% L - 4 

६. मे.ए  समॉईज मॅनेजमट ा.िल.ठाण े ४.००००% L - 6 

७. मे.मॉडन फॅसिेलटी मनेॅजमट ा. िल.पणेु  १.००००% L - 2 
८. मे.िपयुश टडर, क याण  ३.७२००% L - 5 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर -   
 अ.  वष प रमाण (सेवा कर दर)  

१ सन २०१९ – २० करीता -- सि हस चाजस दर  
०.०००००००००१ % 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -  
 अ.  तपशील वष खच प रमाण  

१ अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी २०१९ – २० -- 
१५ स  याची िश  लक ि थती -- 
१६ मागील खरेदी दर  सि हस चाजस दर ०.०००००००००१ % 
१७ मागील परुवठादार  १.मे.बी.  ही.जी.इिंडया,िल.पुण े 

२.मे.मॉडन फॅसिेलटी मनेॅजमट ा.िल.पणु े
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर  ०.०००१% 

१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाधारकाच ेनाव 
१)मे.समुीत फॅसेिलटी िल.पुणे  
२)मे.बी.  ही.जी.इिंडया िल.पुणे 

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

होय. 

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

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

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदंाज े .          ित सेट माकट रेट . 
२३   मागील खरेदी                             स  याचे ा  त दर                           फरक                  % ने कमी / जा  त 
   .०.०००००००००१%             .०.०००१%                                --                            -- 

 
सिं  टीप – मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभा िद.२८.०८.२०२०,अ  वये सन २०२०-२१ कालावधीसाठी 
सं  थानला कं ाटी अकुशल, कुशल कमचारी परुिवणकेामी नवीन कॉ  ॅ  टसची नेमणकू करणकेामी व िनिवदा 
मागिवणसे व तसेच जािहरात िस  द करणसे व येणा-या खचास मा  यता िमळालेली आह.े  यानसुार 
www.mahatenders.gov.in, व सं  थानच ेवेबसाईटवर जािहरात िस  द करणते आलेली होती. तसेच िनिवदा 
ऑनलाईन दाखल कर  याची अतंीम तारीख िद.२४.०९.२०२० रोजी सायं. ०५ वाजता पयत दे  यात आलेली 
होती.    

 सदर ई-िनिवदेम  य े११ िनिवदा धारकांनी भाग घतेला होता. ा  त िनिवदा (तांि क िनिवदा) िद.२५.०९.२०२० 
रोजी खरेदी सिमती सभेसमोर उघड  यात आ या असनू, याकामी तांि क िनिवदमे  य े पा  ठरले  या ०८ 
िनिवदाधारकां  या कमिशअल (वािण  यीक) िनिवदा िद.२१.१०.२०२० रोजी खरेदी सिमती सभेसमोर उघडणते 
आले  या आहते. 
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       उघड  यात आले  या वािणि यक िनिवदेचा तपिशल खालील माणे - 

 
अ.
नं 

मे.समुीत 
फॅसेिलटी 
िल. पणु े

मे.बी.  ही.
जी. इिंडया 
िल. पणु े

मे.स ल 
इ   हे  टीगेशन 
अॅ  ड 
िस  यु रटी 
सि हसेस, 
मुंबई 

मे.र क 
िस  यु रटी 
सि हसेस अॅ  ड 
िस  टी  स, ा. 
पणु े

मे.राजदीप 
एंटर ायझे
स, 
गांधीनगर 

मे.ए  समॉ
ईज 
मॅनेजमट 

ा.िल.ठा
ण े

मे.मॉडन 
फॅसेिलटी 
मॅनेजमट,िल. 
पणु े

मे.िपयुश 
टडर, 
क याण 

१) 
०.०००१
% 

०.०००१
% 

२.९९००% १.००००% 
३.०१००
% 

४.००००
% 

१.००००% 
३.७२००
% 

  
सन २०१९ – २० या वषाचा वािषक खच र  कम .४४,७५,८५,६९१/- इतका नमदू असनू, सन 

२०२०-२१ करीता अदंाजे वािषक र  कम .४९,२३,४४,२६०/- र  कमेवर उपरो  त िनिवदाधारकाचंे सि हस 
चाजस दरानसुार येणारा वािषक आिथ कभार तपिशल खालील माण-े  

अ.  िनिवदाधारकाचे नाव 
सादर केलेले सि हस 
चाजस 

एकूण वािषक आिथ क 
भार 

१. मे.समुीत फॅसेिलटी िल. पणु े ०.०००१% ४९२.०० 
२. मे.बी.  ही.जी.इिंडया.िल.पणेु ०.०००१% ४९२.०० 
३. मे.स ल इ   हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी सि हसेस, मुंबई  २.९९००% १,४७,२१,०९३.०० 
४. मे.र क िस  यु रटी सि हसेस अॅ  ड िस  टी  स, ा. पुण े १.००००% ४९,२३,४४२.०० 
५. मे.राजदीप एटंर ायझेस, गांधीनगर  ३.०१००% १,४८,१९,५६२.०० 
६. मे.ए  समॉईज मॅनेजमट ा.िल.ठाण े ४.००००% १,९६,९३,७७०.०० 
७. मे.मॉडन फॅसिेलटी मनेॅजमट ा. िल.पणेु  १.००००% ४९,२३,४४२.०० 
८. मे.िपयुश टडर, क याण  ३.७२००% १,८३,१५,२०६.०० 

 
 तावनाः- म.ेबी.  ही.जी.इिंडया िल.पणेु, मे.मॉडन फॅसेिलटी मॅनेजमट ा.िल.पणु,े मे.र क िस  यु रटी 

सि हसेस अॅ  ड िस  टी  स, ा.िल.पणेु व मे.सिुमत फॅसेिलटीज िल.पणु े यांचे प ात  यांनी सादर केले या 
िनिवदतेील सि हस चाजसबाबत इकिडल कायालयास ा  त झाले असनू  यात  यांनी खालील माण ेनमदू केललेे 
आह.े   

अ) उपरो  त सदंभ .१ अ  वये मे.बी.  ही.जी.इिंडया िल.पुणे यांचे प ात  यांनी, ी साईबाबा 
सं थानला कं ाटी प तीन े कुशल, अकुशल कमचारी परुवठा करण े या कामाची/ टडरची financial/ 
Comercial Bld िद. २१.१०. २०२० रोजी उघड यात आली आह.े सदर टडर िकयेत सहभागी झाले या इतर 
कंप यांपे ा आमच े कंपनीन े सादर केलेले दर (०.०००१%) ह े यनुतम/कमी आह.े सं थानन े िस द केले या 
सदर टडर या िनिवदते पान न.ं १७ वर असे नमदु नमदु केल े आह े क  "If a firm quote Nil 
charges/consideration, the bid shall be treated as Unresponsive & will not be considered" 
हणजेच Nil charges ाहय धरले जाणार नाही. मा  याबाबत आ ही अस ेनमदु क  इि छतो क  आ ही सादर 

केलेले दर 0.0001% इतके असनू यानुसार सदर कामा या एकुण र कमेवर (Total Tender cost) होणारी 
सि हस चाज ची र कम ही पणुाक त र कमेत होत आह े. उदा -िनिवदतेील पान नं.८ वरील मु ा कमांक ३0 नुसार 
सन २०१९-२०२० चे सदर कामाच े वािषक िबल .४४७५८५६९१/- इतके होते यावर आता आ ही सादर 
केले या दराने हणजेच 0.0001% नसुार होणारी सि हस चाज ची र कम स.४४८/- इतक  होत आह.े यामळेु 
आ ही सादर केललेे दर ह ेNil charges होत नाही असे प  होत आह.े यामळेु सदर टडर या Financial/ 
Comercial Bid म य े आम या कंपनीच े दर इतरांपे ा यनुतम/कमी अस यान े L1 position ला आमची 
कंपनी येत अस याने सदरच ेकाम आमच ेकंपनीला िमळावे ही न  िवनंती. असे कळिवललेे आह.े  
ब) उपरो  त सदंभ .२ अ  वये मे.मॉडन फॅसेिलटी मॅनेजमट ा.िल.पुणे यांचे प ात  यांनी, with 
reference to the subject matter, as we highlighted concern during opening of commercial 
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bid BOQ and same mentioned in BOQ serial no 2 BID shall be rejected as per ministry de-
partments notification if the service charges less than 1% considering no value. You are re-
quested to reject the tender quoted below 1% (one percentage only) service charges. As per 
ministry notification no value below 1%. The above decision and changes by Sansthan tak-
en in last year tender opening details as below, 1) Last year in Aug 2019 we have partici-
pated along with other agencies at that time tender closed 0.001 services charges. But same 
time few agencies raised the concern about the service charges not to be less than 1% as 
per ministry notification. 2) CEO Sir decision on same point will be considered and men-
tioned in BOQ. From next tendering service charges will not be less than 1% as per minis-
try notification. 3) We and other agencies have participated in Security tendering in the 
month of Feb 2020. And the above mentioned rule followed while applying for tender. 4) 
We have visited three time to Sansthan Labour department officers confirmed that as men-
tioned in BOQ below 1% services charges tender will be rejected. You are requested to 
consider the above points, and disqualify agencies quoted service charges below 1% as de-
fied by Sansthan.अस ेनमदू केलेले आह.े  
क) उपरो  त सदंभ .३ अ  वये मे.र क िस  यु रटी सि हसेस अॅ  ड िस  टी  स ा.िल.पुणे यांचे 
प ात  यांनी, वरील सदंिभय िनिवदा आ ही भरलेली असनू याम ये आ ही आमचा सिवस चाज १% इतका 
टाकलेला आह.े आप या िनिवदा कागदप ाम ये पान न.ं-१७ म ये (Note- ‘‘It is therefore, decided the 
Ministries/Departments may consider inclusion of the clause in the bid documents itself 
that "If a firm quotes ‘Nil’ charges/consideration, the bid shall be treated as unresponsive 
and will not be considerd) अस े प पण े नमदू केलेले आह.े यानुसार बी. ही.जी. इिंडया िल. व सिुमत 
फॅिसलीटीज िल. या दो हीही सं था पा  ठरत नाहीत. आमचा मॉडन फॅिसलीटीज मॅनेजमट ा.िल. याचंा सिवस 
चाज समान (१ %) आलेला आह.े तरी सदरचे काम आ हा दोघांना िवभागनू देवनू कायादशे िमळावा िह न  
िवनंती. असे नमदू केलेले आह.े 
ड) उपरो  त िवषयांिकत सदंिभय मे.सिुमत फॅसेिलटीज िल.पुणे यांचे प  इकिडल कायालयास 

ा  त झाले असनू  यात  यांनी, ी साईबाबा सं  थान िशड  यांना कं ाटी प  दतीन ेअकुशल, कुशल कमचारी 
परुिव णचेे िनिव दचेा िव ीय िलफाफा आप यावतीने िद.२१.१०.२०२० रोजी उघड  यात आलेला असनू, 
आम या कंपनीन े साईसेवाथ भावनेने केवळ ०.०००१% सेवा दर भरलेला असनू हा दर इतर सव सहभागी 
सं  थांपे ा कमी व यनुतम आह.े आपणांस आ ही खलुासा क  इि छतो क , संदिभय िनिवदते आम या सं  थने े
सादर केलेले दर हे शु य नाहीत. आ  ही सादर केले या दरानसुार आप या एकूण अदंाजप क य वािषक 
.४४,७५,८५६९१/- या र कमेवर सवेा शु क आकार यास साधारणपण े .४४७.५९ इतके आह ेजे शु य नाही. 

तरी आपणांस िवनती क , आमचे दर ह े यनुतम अस याने सदर िनिवदचेे काम आम या सं  थसे दान क न ी 
साईचंी सेवा कर  याची आ हाला सधंी ावी. आपण आम यावर सोपवलेली जबाबदारी काय मपण े व 
गणुव  त धान कर  यात आ ही कटीब  द आहोत, अस ेनमदू केलेले आह.े 

िवभागाचा अिभ ायः- 

१) सं  थानन े िस  द केले  या िनिवदते पुढील  माण ेनमदु केलेले आह.े "It is therefore, decided 
that the Ministries / Departments  may consider inclusion of  the clause in the bid docu-
ments  itself that, "If  a  firm quotes ‘Nil’ charges /consideration, the bid  shall be treated as 
unresponsive and will not be consider ”  
२) मे.समुीत फॅसेिलटी िल. पणु े व मे.बी.  ही.जी.इिंडया.िल.पणु े यांचे िनिवदेतील सि हस चाजस दर 
०.०००१% इतका असनू, िनिवदतेील अटी व शत नसुार िनल नाही.  यामळेु संबंिधतांना िवभागनू कायादशे 
िद यास सं  थानवर एकूण वािषक आिथ क भार र  कम .४९२.०० पडेल व सं  थानचा आिथक फायदा होईल.  
३) तसेच मे.र क िस  यु रटी सि हसेस अॅ  ड िस  टी  स, ा. पणु ेव मे.मॉडन फॅसिेलटी मॅनेजमट ा. िल.पुण े
यांच ेिनिवदतेील सि हस चाजस दर १.००००% इतके असनू,  यानसुार संबंिधतांना िवभागनू कायादशे िद यास 
सं  थानवर एकूण वािषक आिथ क भार र  कम . ४९,२३,४४२.०० पडेल.  
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४) उपरो  त ा  त  वािण  यीक िनिवदेतील म.ेसमुीत फॅसेिलटी िल. पणेु व मे.बी.  ही.जी.इिंडया.िल.पणेु यांच े
दर ०.०००१%  या माण ेदर (  यनु  तम)  L1 अस यान,े संबंिधत दो  ही िनिवदाधारकांना िवषयांिकत कामाचा 
कायादशे िवभागनू दतेा येईल अस ेमत आह.े 
  तरी, सदरच े  तावावर चि य प  दतीन ेिनणय होणसे सिव नय सादर. 

िनणय .४५५/२१  यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानला कं ाटी प  दतीने अकुशल, कुशल व इतर कमचारी 
पुरिवणेकामी नवीन कॉ  ॅ  टसची नेमणूक करणेकामी चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. 
आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

(कायवाही-कामगार िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२२.  सन २०२१ चे सहा साईिलला (मराठी व िहंदी-इं जी  येक )  दैमािसके अंक तसेच  दैमािसके पाक टे 
छपाई क न पुरवठा होणेसाठी ई-िनिवदा मागिवणेबाबत. 

 ताव- अिधिनयम तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम .१७ (२) 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",अशी तरतूद आह.े 
मा.तदथ सिमतीचे सभेतील िनणय- 
१) मा.तदथ सिमतीचेिद.०४.१२.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .५३६. 
सन-२०२० साठी ०६ साईलीला अकं ( मैािसके) मराठी व िहदंी-इं जी िवतरणकामी पाक टे छपाई क न 
घेणसेाठी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व  याकामी यणेा-या अदंाजे र  कम . ३१,७६,५००/- 
मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 

ा  तिवक - सन १९२३ पासनू  सं  थानमाफत साईलीला ह ेिनयतकािलक कािशत केले जाते. सन-
२०२० या वषात साईलीला मराठी मैािसकासाठी ७,००० व इं जी-िहंदी या मैािसकासाठी १५,५०० सभासद 
होते. आता .कायालय अिध क मुंबई कायालय यांनी िद.२७.१०.२०२० रोजीचे प ाने साईलीला मराठी 
मैािसकाच े६,५०० व िहदंी/इं जी मैािसकाचे १४,००० सभासद असनु  यांना अकं पाठिवणसेाठी पाक टे तयार 

क न घेण ेआव  यक आह,े असे कळिवलेले आह.े 
 मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२०.११.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ७०७ नसुार स  याचे साईलीला मैािसक 

खालील तपशीला माण ेछपाई क न घेतले जाते.   
 

अ.न.ं साईलीला ैमािसक छपाई तपिशल 
०१ क  हर ४ पान े- १७० जीएसएम, आट पपेर    
 आतील मजकूर ३२ पाने –  ९० जीएसएम ,आट पेपर  
 वजन-११५ ॅम  
०२ क  हर ४ पान े– १७० जीएसएम, आट पपेर  
 आतील मजकूर ६४ पाने - ९० जीएसएम, आट पपेर  
 वजन- १९० ॅम ती नग/ त 

  
 मा.तदथ सिमतीचे िद.०४.१२.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय . ५३६ नसुार सन-२०२० म  य े साईलीला 

मैािसकांसाठी  य ात होणा-या खचाची मािहती पुढील माण-े  
अ) मे.गणेश आटस ्  ि  टस, अहमदनगर.  

अ.
नं. 

तपिशल सन-२०२० 
मधील 
मैािसके 

छपाई 
नग/सं  या 

एकूण वािषक 
मैािसकांची 

सं  या  

सन-२०१९ 
मधील मंजरू 
 यनुतम दर 

(सव करांसह) 
पये      पैस े

एकूण  य   
छपाई खच पये  

१. ी साईलीला अकं मराठी 
(०५ अकं)  
३२ + ४ पाने = ३६ पान े 

७,००० ३५,००० १३.२५ ४,६३,७५०/- 
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ब) मे.िहरा ि ं  ट सोलूशन ा.िल.मुंबई. 
अ.
नं. 

तपिशल सन-२०२० 
मधील 
मैािसके 

छपाई 
नग/सं  या 

एकूण 
वािषक 
मैािसकां

ची सं  या  

सन-२०१९ 
मधील मंजरू 
 यनुतम दर 

(सव करांसह) 
पये          पैस े

एकूण  य  
छपाई खच  

१. ी साईलीला अकं िहदंी-इं जी (०५ 
अकं)      ३२ + ४ पान े= ३६ पान े 

१५,५०० ७७,५०० १२.०० ९,३०,०००/- 

२. साईलीला- मराठी ी पु  यितथी 
िवशेषांक  

७,००० ७,००० १५.५० १,०८,५००/- 

३. ी साईलीला- िहंदी-इं जी ी पु  यितथी 
िवशेषांक  

१५,५०० १५,५०० १७.५० २,७१,२५०/- 

    एकूण- १३,०९,७५०/- 
  

क) मे.सोहेल ए  टर ायजेस ा.िल.मुंबई 
अ.
नं. 

तपिशल सन-२०२० 
मधील पाक टे 
छपाई 
नग/सं  या 

सन-२०२० मधील 
मंजरू  यनुतम दर 
(सव करांसह) 

पये          पैस े

एकूण  य  
छपाई खच  

१. मराठी (Envelope)-१ पाक टाचा आकार- 
११.५ x८.५+१.७ लॅप, कागद- ८० जीएसएम 

ा ट ाऊन पपेर, एक रंगात छपाई 

४२,००० ०.९७ ४०,७४०/- 

२. िहंदी/इं जी पाक टे(Envelope)-१, पाक टाचा 
आकार- ११.५ x८.५+१.७ लॅप, कागद- ८० 
जीएसएम ा ट ाऊन पेपर, एक रंगात छपाई 

९३,००० ०.९५ ८८,३५०/- 

   एकूण- १,२९,०९०/- 
 
   अशा कारे सन-२०२० मधील ६ मैािसके व साईभ  तांना िवतरण करणकेामी पाक टे यासाठी उपरो  त 

'अ', ' ब'व ' क ' म  य े दशिवले माण े र  कम .४,६३,७५०/-+ .१३,०९,७५०/- + .१,२९,०९०/-= 
.१९,०२,५९०/- एवढा  य  खच होणार आहे. 

िवभागाचा अिभ ायः- सन २०२१ चे साईलीला  दमैािसक छपाई क न घेणसेाठी मे.ि  ट  लस 
ा.िल.मुंबई व मे.हे  झगॅॉन ि ं  ट अॅ  ड पॅक ा.िल.मुंबई यांचेकडून अदंाजे खचाचा तपिशल मागिव  यात आला 

असता,  यांनी िद.०९.११.२०२०चे प ा  वये मािसके व पाक टे छपाई खचाचा अदंाजे तपिशल कळिवला आह.े   
    यास अनसु न सन-२०२१ साठी साईलीला मैािसके व पाक टे छपाई करणसेाठी खालील माण ेखच 

अपेि त आह.े 
 

अ.
नं. 

तपिशल सन-२०२१ 
मधील 
मैािसके/पा

क टे छपाई 
नग/सं  या 

एकूण वािषक 
मैािसकांची/ 

पाक टांची  
सं  या  

अदंाजे दर 
र  कम  
(सव 
करांसह) 

पये      
पैस े

अपेि त छपाई 
खच  

१. ी साईलीला अकं मराठी (०५ अकं)  ६,५०० ३२,५०० २०.०० ६,५०,०००/- 
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३२ + ४ पाने = ३६ पान े 
२. ी साईलीला अकं िहदंी-इं जी (०५ अकं)   

३२ + ४ पाने = ३६ पान े
१४,००० ७०,००० २०.०० १४,००,०००/- 

३. ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक मराठी (०१ 
अकं)       ६४+४ पाने = ६८ पान े 

६,५०० ६,५०० ३०.०० १,९५,०००/- 

४. ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक-,िहंदी-इं जी 
(०१ अकं) ६४+४ पान े= ६८ पान े 

१४,००० १४,००० २५.०० ३,५०,०००/- 

५. मराठी व िहदंी/इं जी पाक टे (Envelope)-१ 
पाक टाचा आकार- ११.५ x८.५+१.७ लॅप  
वापरावयाचा कागद- ८० जीएसएम ा ट 

ाऊन पपेर, एक रंगात छपाई 

१,२३,००० १,२३,००० २.०० २,४६,०००/- 

    एकूण 
खच- 

२८,४१,०००/- 

       (अ री अ ावीस लाख ए  केचाळीस हजार मा )  
 

 तावः- सन-२०२१ साठी ०६ साईलीला अकं ( मैािसके)  मराठी व िहदंी-इं जी तसचे िवतरणकामी पाक टे 
छपाई क न घणेसेाठी िन  नतम दर िनि ती करणसेाठी खालील बाब वर िनणय होण ेगरजचेे आह.े 
१) िवभागाचे अिभ ायाम  य े नमदू केले माण े एकूण र  कम .२८,४१,०००/-(अ री अ ावीस लाख 
ए  केचाळीस हजार मा )अपेि त खचास मा  यता िमळणसे... 
२) सदरील कामाची ई-िनिवदा शासनाचे संकेत  थळावर िस  द क न ऑनलाईनदर मागिवणसे.. 
३) जनसंपक िवभागामाफत शासक य दरान े मुंबई, ठाण,ेपणु,ेसोलापरू, को  हापरू,अहमदनगर, नािशक, 
औरंगाबाद, नागपरू या शहरातील वतमानप ात शासक य दराने जािहरात िस  दी करणसे.. 
४) आयटी िवभागामाफत सं  थानचे सकेंत  थळावर ई-िनिवदा िस  दी करणसे.. 

   तरी उपरो  त १ ते ४ म  य ेनमदु केले  या बाब वर िनणय होणसेाठी सदरचा  ताव च य प  दतीन े
मा  यता िमळणकेामी िनणयाथ सादर. 

िनणय .४५५/२२  यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२१ चे सहा साईिलला (मराठी व िहंदी-इं जी  येक ) 
 दैमािसके अंक तसेच  दैमािसके पाक टे छपाई क न पुरवठा होणेसाठी ई-िनिवदा मागिवणेस चि य 

प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली 
(कायवाही- काशने िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२३.  सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी टो  ड गाय दुध खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त  युनतम दराबाबत िनणय 

होणेबाबत. 
 ताव- सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी सन २०२०-२१ वषाकरीता टो  ड गाय दधु खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा 

ि या राबिव  यात आली होती.  याचा तपिशल खालील माण-े 
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल टो  ड गाय दधु 
०२ मागणी ५०० िमली पाऊच 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद.२६.०२.२०२० ते १७.०३.२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मले व 
परुवठाधारकांना दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या ०५ ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक - २६.०२.२०२० 

टेि नकल बीड - २०.०३.२०२० 
कमिशयल बीड - २९.०९.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०४ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०४ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय 
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१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका? होय 
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. --- 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – १.  एि ल २०२० ते जनू २०२० 

Sl.N
o 

Description of Work / 
Item(s) 

No.of 
Qty 

Units 

Godavari 
Khore 
Sahakari 
Dudh Utp. 
Sangh Ltd. 
Kopargaon 

VM 
Distribut
ors 

Shri 
Swami 
Samarth 
Distribut
ers 

Sunfresh 
Agro 
Industries 
Pvt. Ltd. 

        Rate Rate Rate Rate 

1 

Toned Cow Milk        
(Pasteurised & 
Homogenised) 3.5 Fat, 
8.5 SNF, 
500ml.Packing, Two 
Time Supply in a Day 

350750 Litre 36.90 38.25 36.90 42.00 

२. जुल ै२०२० ते स  टबर २०२० 

Sl.N
o 

Description of Work / 
Item(s) 

No.of 
Qty 

Units 

Godavari 
Khore 
Sahakari 
Dudh Utp. 
Sangh Ltd. 
Kopargaon 

VM 
Distribut
ors 

Shri 
Swami 
Samarth 
Distribute
rs 

Sunfresh 
Agro 
Industries 
Pvt. Ltd. 

        Rate Rate Rate Rate 

1 

Toned Cow Milk       
(Pasteurised & 
Homogenised) 3.5 Fat, 
8.5 SNF, 
500ml.Packing, Two 
Time Supply in a Day 

350750 Litre 37.10 37.35 37.10 44.00 

३. ऑ  ट बर २०२० ते िडसबर २०२० 

Sl.N
o 

Description of Work / 
Item(s) 

No.of 
Qty 

Units 

Godavari 
Khore 
Sahakari D 
 
h Utp. Sangh 
Ltd. 
Kopargaon 

VM 
Distributor
s 

Shri 
Swami 
Samarth 
Distribute
rs 

Sunfresh 
Agro 
Industrie
s Pvt. 
Ltd. 

        Rate Rate Rate Rate 

1.00 

Toned Cow Milk        
(Pasteurised & 
Homogenised) 3.5 
Fat, 8.5 SNF, 
500ml.Packing, Two 
Time Supply in a Day 

350750 Litre 37.30 37.35 37.30 43.00 

४. जानेवारी २०२१ ते माच २०२१ 
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Sl.N
o 

Description of Work / 
Item(s) 

No.of 
Qty 

Units 

Godavari 
Khore 
Sahakari 
Dudh Utp. 
Sangh Ltd. 
Kopargaon 

VM 
Distributor
s 

Shri 
Swami 
Samarth 
Distribute
rs 

Sunfres
h Agro 
Industri
es Pvt. 
Ltd. 

        Rate Rate Rate Rate 

1 

Toned Cow Milk        
(Pasteurised & 
Homogenised) 3.5 
Fat, 8.5 SNF, 
500ml.Packing, Two 
Time Supply in a Day 

350750 Litre 37.50 38.25 37.50 42.00 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर  
अ.न ं तपिशल कालावधी दर ती िलटर 
१ टो  ड गाय दधू एि ल २०१९ ते जनू-२०१९ २८.४० पैस े
२ टो  ड गाय दधू जुलै २०१९ ते स  टबर २०१९ २८.६० पैस े
३ टो  ड गाय दधू ऑ  ट बर २०१९ ते िडसबर २०१९ २८.८० पैस े
४ टो  ड गाय दधू जानेवारी २०२० ते माच २०२० २९.०० 

 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल  ---- 
१५ स  याची िश  लक ि थती ---- 
१६ मागील खरेदी दर अ.नं.१३ म  य ेनमदू केले माण े
१७ मागील परुवठादार मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा.संघ मया, कोपरगांव व म.े ी 

 वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगावं (मागील वषाच ेचारही  वॉटरम  य े
समान दर अस  यामळेु िवभागून परुवठा आदेश िदललेा होता.) 

१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा.संघ मया, कोपरगांव व म.े ी 

 वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव  
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला आह ेका. 
होय. 

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

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

.अिध क, खरेदी 
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील - ------ 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % न ेकमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ िवभागान ेटो  ड गाय दधु खरेदीसाठी मंजरुी घतेलेली अदंाजे र  कम  . ५,१५,६०,२५०/- 
 

सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी टो  ड गाय दधु खरेदीकामी ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. सदर 
िनिवदमे  य े ०४ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. याकामी तांि क िनिवदमे  य े पा  ठरले  या सव ०४ 
िनिवदाधारकां  या कमिशअल िनिवदा िद.२९.०९.२०२० रोजी खरेदी सिमतीचे सभेत उघड  यात आ  या आहते. 
याम  य े मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा.सघं मया, कोपरगांव व मे. ी  वामी समथ िड  ी  यटुस, 
ितसगांव यांचे दर वर गडद व अधोरेिखत केले माण े  वॉटरवाईज समान व  यनुतम आलेले आहते. 

टो  ड गाय दधू खरेदी  तावाच ेकमिशअल बीड उघडून सदर िवषय मा.तदथ सिमतीच ेसभपेुढे चचा 
वाटाघाटी होऊन अिंतम िनणय होणकेामी सभा कामकाज िवभागाला िद.१३.१०.२०२० रोजी िदलेला होता. 
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सदर िवषय मा.तदथ सिमती  या िद.२७.१०.२०२० रोजी आयोिजत कर  यात आले  या सभेत अ.नं.१५ वर होता. 
सदर सभेसाठी दो  हीही  यनूतम दरधारक मे. ी  वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव व मे.गोदावरी खोरे 
ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा.सघं, कोपरगांव ह े चचा वाटाघाटीसाठी िद.२७.१०.२०२० रोजी उपि थत होते. मा  
काही अप रहाय कारणामळेु सदर सभा र  झा  याने यावर िनणय होऊ शकला नाही.  तथािप सदर 
िनिवदाधारकांनी याबाबत खालील माण ेमेल केलेले आहते. 
१. मे. ी  वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव 
िनिवदते िदले  या दरापे ा कमी दराने दधु परुवठा करणसे असमथता दशिवली आह.े िद.०१.१०.२०२० दधुाचे दर 
लाग ूकर  याची िवनंती केली आह.े 
२. मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा.सघं, कोपरगांव 
िनिवदते िदले  या दरापे ा कमी दराने दधु परुवठा करणसे असमथता दशिवली आह.े िद.०१.०४.२०२० ते 
३०.०९.२०२० चे पुरवठा केले  या पमे  टमधील फरकाची मागणी केलेली आह.े 
वरील मलेनसुार टो  ड गाय दधूाचे दो  हीही  यनूतम दरधारक मे. ी  वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव व 
मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा.सघं, कोपरगांव यांनी िनिवदते िदले  या  यनुतम दराम  य ेअजनू दर कमी 
करणसे असमथता दशिवली आह.े  

टो  ड गाय दधू खरेदी िनिवदांचे कमिशअल बीड उघडून जवळपास ३ मिह  यांचा कालावधी उलटला 
आह.े सदर िनिवदचेा वैधता कालावधी सपंलेला आह.े परंतु दो  हीही  यनूतम दरधारक माच २०२१ अखेर पयत 
दधू परुिवणेस तयार आहते.  

मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा.सघं, कोपरगांव व म.े ी  वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव 
ह ेिनिवदाधारक मागील वष   यनुतम दरधारक आहते व या वष  या िनिवदेतही हचे  यनुतम िनिवदाधारक आहते. 
 यामळेु  यांचा ती मिहना १५ िदवस या माण ेदधूाचा परुवठा स  या चाल ूआह.े 

परंतु टो  ड गाय दधूाचे स  या  या िनिवदमे  य े ा  त दर मागील वष चे दरापे ा जा  त आहेत.  यामळेु 
सदर २  यनुतम िनिवदाधारकांपैक  एक िनिवदाधारक म.ेगोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा.सघं, कोपरगांव 
यांनी एि ल २०२० ते स  टबर २०२० पयतचा दधुाच े दरातील फरक दणेेची िवनतंी केली आह.े मे. ी  वामी 
समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव यांनीही िद. १ ऑ  टोबर २०२० पासनू नवीन दराने दधूाचा परुवठा आदेश 
िमळणबेाबत मागणी केली आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय- सं  थानने िनिवदा मागवनु जवळपास ७ मिह  यांचा कालावधी लोटला आह.े 
 यामळेु याबाबतचा िनणय  वरीत होऊन सदर परुवठाधारकांना परुवठा आदशे दणेे व करारनामा क न घणेे ही 

कायवाही लवकर होण े गरजेचे आह.े  लॉकडाऊनम  य े बराच कालावधी गे  यामळेु उवरीत कालावधीसाठी 
आव  यक असलेले प रमाण िवचारात घऊेन  यनूतम दरधारकाला माच २०२१ पयतच ेकालावधीसाठी परुवठा 
आदशे दतेा येईल. तसचे २९ स  टबर रोजी सदर िनिवदचे ेकमिशअल बीड उघडलेमळेु िद.०१ ऑ  टोबर २०२० 
पासनू सदर दो  हीही  यनुतम िनिवदाधारकांना नवीन िनिवदचेे  यनुतम दराने परुवठा आदशे दयावते असे मत आह.े 

 ताव:- 
A. मे. ी  वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव व म.ेगोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा.सघं, कोपरगांव 
यांचे सदर ई-िनिवदेत टो  ड गाय दधुाचे दर  वॉटरवाईज  यनूतम व समान आह.े सदर दो  हीही दरधारकांनी दर 
कमी करणबेाबत मेल दारे असमथता दशिव  यामळेु म.े ी  वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव व मे.गोदावरी खोरे 
ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा.सघं, कोपरगांव यांना टो  ड गाय दधु  यांनी िनिवदते िदले  या  यनूतम दराने सम माणात 
िवभागनू परुवठा आदशे देणबेाबत.  
B. दो  हीही िनिवदाधारकांपैक  म.ेगोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा.सघं, कोपरगांव यांनी १ एि ल ते 
३०.०९.२०२० या कालावधीत परुिवले  या दधूाचा नवीन दराने होणारी फरक र  कम मागणी केली आह ेव मे. ी 
 वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव यांनी दधूाचा परुवठा आदशे १ ऑ  टोबर २०२० पासनू देणबेाबत मागणी 

केली आह ेया बाबी िवचारात घेता सदर दो  हीही िनिवदाधारकांना िद.०१.१०.२०२० पासनू िनिवदतेील  यनुतम 
दराने परुवठा आदेश देणसे, 

वरील “A” व “B” बाबत अिंतम िनणयासाठी सदरचा  ताव मा.तदथ सिमतीकडे च य प  दतीन े
मा  यता िमळणसेाठी सिवनय सादर. 
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िनणय .४५५/२३  यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी टो  ड गाय दुध खरेदीकामी ई-
िनिवदा ा  त  युनतम दराबाबत चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे 
अवलोकन क न न द घे यात आली. 

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

२४.  सं  थानचे कॅ  टीन िवभागाकरीता पेपर कप खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त  युनतम दराबाबत िनणय           
होणेबाबत. 

 ताव- सं  थानचे कॅ  टीन िवभागाकरीता सन २०२०-२१ वषाकरीता पेपर कप खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 
राबिव  यात आली होती.  याचा तपिशल खालील माण-े 

 
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल पेपर कप 
०२ मागणी २,४५,००,००० 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद.२६.०२.२०२० ते १७.०३.२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मले व 
परुवठाधारकांना दरु  वनी दारे 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या ०९ ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – २६.०२.२०२० सकाळी ११ वाजता 

टेि नकल बीड – २०.०३.२०२० 
कमिशयल बीड – १५.०७.२०२०  

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

का. 
होय 

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. सव िनिवदाधारकांनी नमनेु िदललेे आहते. 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

Sl
.
N
o 

Descriptio
n of Work 
/ Item(s) 

No.of 
Qty 

Un
its 

SHRE
E 
CHIN
TAM
ANI 
INDU
STRI
ES 

FOOD
PACK 

Vinni 
Prints 
Soluti
ons 

J K 
Imp
ort 
and 
Exp
ort 

RAC
HAN
A 
KRA
FT 

SHA
RA 
IND
UST
RIES 

Payal 
Enterpr
ises 

Yashas
wi 
Enterpr
ises 

Eco 
Preen 
Cup 
Indust
ries

        Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate

1. 

Paper 
Cup - 100 
ML, Plain 
White, 
ITC 
Coated 
Paper 
Board 
Indobev 1 
PE,  
185 GSM 

245000
00 

No
s. 

0.37 0.46 0.52 0.49 0.50 0.43 0.36 0.38 0.40
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(+-5), 
Food 
Grade  

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर  ०.४३ पैस े

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल  - 
१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर ०.४३ पैस े
१७ मागील परुवठादार मे. ी गणशे मिहला बचत गट, वैजापरू 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर .०.३६ पैस े
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव मे.पायल एंटर ायजेस, अहमदनगर 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला आह ेका. 
होय. 

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

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा. उपमु  य कायकारी 
अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, 

.अिध क, खरेदी 
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील - ------ 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % न ेकमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ िवभागान ेपपेर कप खरेदीसाठी मंजरुी घतेललेी अदंाजे र  कम  . ९८,००,०००/- 
 

सं  थानचे कॅ  टीन िवभागाच ेमागणी माण ेपपेर कप खरेदीकामी ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. 
सदर िनिवदेम  य े ०९ िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. याकामी तांि क िनिवदमें  य े पा  ठरले  या ०९ 
िनिवदाधारकां  या कमिशअल िनिवदा िद.१५.०७.२०२० रोजी खरेदी सिमतीचे सभते उघड  यात आ  या आहते. 
याम  य ेम.ेपायल एंटर ायजेस, अहमदनगर यांचे दर  यनुतम आले आहेत.  

पेपर कप खरेदी  तावाचे कमिशअल बीड उघडून सदर िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेपढुे चचा 
वाटाघाटी होऊन अिंतम िनणय होणकेामी सभा कामकाज िवभागाला िद.२१/७/२०२० रोजी िदलेला आह.े 
िद.२८.०८.२०२० रोजी झाले  या सभते हा िवषय अजडयावर न  हता. सदर िवषय मा.तदथ सिमती  या 
िद.२७.१०.२०२० रोजी आयोिजत कर  यात आले  या सभेत अ.नं.१३ वर होता. सदर सभेसाठी पेपर कपच े
 यनुतम दरधारक मे.पायल एंटर ायजेस, अहमदनगर ह ेचचा वाटाघाटीसाठी िद.२७.१०.२०२० रोजी उपि थत 

होते. मा  काही अप रहाय कारणामळेु सदर सभा र  झा  यान े यावर िनणय होऊ शकला नाही.  सदर 
िनिवदाधारकान ेयाबाबत खालील माण ेमेल केलेला आह.े 

As meeting held on 27.10.2020 I had come to discuss but due to some reason 
meeting get cancelled and our discussion is pending. As discussed with Avinash sir we are 
not able to reduce the cost for paper cup as material rate is on higher side kindly consider 
the same. 

वरील मलेनसुार पपेर कपचे  यनूतम दरधारक मे.पायल एंटर ायजेस, अहमदनगर यांनी िनिवदते 
िदले  या  यनुतम दराम  य ेअजनू दर कमी करणसे असमथता दशिवली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- पेपर कप खरेदी िनिवदांचे कमिशअल बीड उघडून जवळपास ३ मिह  यांचा 
कालावधी उलटला आह.े सदर िनिवदेचा वैधता कालावधी संपलेला आह.े परंतु  यनूतम दरधारक पेपर कप 
परुिवणसे तयार आहते.  यामळेु स  या सं  थानला गरज नसली, तरीसु  दा भिव  यकाळात कॅ  टीन पवूवत चाल ू
झालेनतंर साईभ  तांना कॅ  टीन सवेा सिुवधा परुिव  यासाठी याबाबतचा िनणय  वरीत होऊन सदर परुवठाधारकांना 
परुवठा आदेश देण ेव करारनामा क न घेण ेही कायवाही लवकर होण ेगरजचेे आह.े  सदर िनिवदा १ वषासाठी 
होती. तथािप लॉकडाऊनम  य ेबराच कालावधी गे  यामळेु उवरीत कालावधीसाठी आव  यक असलेले प रमाण 
िवचारात घऊेन  यनूतम दरधारकाला माच २०२१ पयतचे कालावधीसाठी परुवठा आदेश देता येईल. 
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 ताव:- म.ेपायल एंटर ायजेस, अहमदनगर यांचा सदर ई-िनिवदेत पेपर कपसाठी सवात कमी 
 हणजेच .०.३६ पैस े ती नग असा आह.े  यांनी िद.२९.१०.२०२० रोजी दर कमी करणबेाबत मेल दारे 

असमथता दशिवली आह.े  यामळेु मे.पायल एंटर ायजेस, अहमदनगर यांना पपेर कप ती नग .०.३६ पैसे दरान े
परुवठा आदेश देणबेाबत अिंतम िनणयासाठी सदरचा  ताव मा.तदथ सिमतीच ेसभेत चि य प  दतीने मा  यता 
िमळणसेाठी सादर. 

िनणय .४५५/२४  यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे कॅ  टीन िवभागाकरीता पेपर कप खरेदीकामी ई-िनिवदा 
ा  त  युनतम दराबाबत चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे 

अवलोकन क न न द घे यात आली. 
(कायवाही-खरेदी िवभाग) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
२५.  सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी पॅके  ड ि िकंग वॉटर खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त  युनतम दराबाबत 

िनणय होणेबाबत. 
 ताव- सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी सन २०२०-२१ वषाकरीता पॅके  ड ि िकंग वॉटर खरेदीकामी ऑनलाईन ई-

िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  याचा तपिशल खालील माण-े 
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल पॅके  ड ि िकंग वॉटर 
०२ मागणी १ िलटर व ५०० िमली बॉटल 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद.२६.०२.२०२० ते १७.०३.२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मले व परुवठाधारकांना 
दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या ०७ ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – २६.०२.२०२० 

टेि नकल बीड – २०.०३.२०२० 
कमिशयल बीड – २९.०९.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०६ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०६ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका? होय 
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. ---- 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

Sl.N
o 

Description 
of Work / 
Item(s) 

No.of 
Qty 

Unit
s 

SAI 
AGRO 
INDUST
RY 

VEER 
SAI 
AGRO 
INDUSTR
IES 

Shri 
Swami 
Samarth 
Distribute
rs 

Mundad
a Foods 

RM 
Foods 
and 
Beverage
s 

Neha 
Beverag
es 

        Rate Rate Rate Rate Rate Rate 

1 
1 Litre 
Bottle      
(I.S.I.)  

21,00,00
0 

Nos. 5.16 4.90 5.16 5.39 5.59 5.25 

2 
500 Ml. 
Bottle       
(I.S.I.)  

2,70,000 Nos. 3.90 3.85 3.90 4.09 4.39 4.00 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर  अ.न ं तपिशल दर 
१ १ िलटर बॉटल ५.३३ पैस े
२ ५०० िमली बॉटल ३.९९ पैस े

 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल  - 
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१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर अ.नं.१३ म  य ेनमदू केले माण े
१७ मागील परुवठादार मे.साई अॅ ो इडं  ीज, टाकळी, ी  वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव व वीर 

साई अॅ ो इडं  ीज, राहाता 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव मे.वीर साई अॅ ो इडं  ीज, राहाता 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला आह ेका. 
होय. 

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

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

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील - ------ 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % न ेकमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ िवभागान ेपॅके  ड ि िकंग वॉटर खरेदीसाठी मंजुरी घेतललेी अदंाजे र  कम  . १,५१,४२,२००/- 

 
सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी पॅके  ड ि िकंग वॉटर खरेदीकामी ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. 

सदर िनिवदमे  य े ०६ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. याकामी तांि क िनिवदमें  य े पा  ठरले  या सव ०६ 
िनिवदाधारकां  या कमिशअल िनिवदा िद.२९.०९.२०२० रोजी खरेदी सिमतीचे सभेत उघड  यात आ  या आहते. 
याम  य ेम.ेवीर साई अॅ ो इडं  ीज, राहाता यांचे दर वर गडद व अधोरेिखत केले माण े  यनुतम आले आहेत. 

पॅके  ड ि िकंग वॉटर खरेदी  तावाचे कमिशअल बीड उघडून सदर िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु े
चचा वाटाघाटी होऊन अिंतम िनणय होणकेामी सभा कामकाज िवभागाला िद.१३.१०.२०२० रोजी िदलेला 
आह.े सदर िवषय मा.तदथ सिमती  या िद.२७.१०.२०२० रोजी आयोिजत कर  यात आले  या सभेत अ.नं.१४ वर 
होता. सदर सभेसाठी पॅके  ड ि िकंग वॉटर  यनुतम दरधारक म.ेवीर साई अॅ ो इडं  ीज, राहाता ह े चचा 
वाटाघाटीसाठी िद.२७.१०.२०२० रोजी उपि थत होते. मा  काही अप रहाय कारणामळेु सदर सभा र  झा  यान े
यावर िनणय होऊ शकला नाही.  सदर िनिवदाधारकान ेयाबाबत खालील माण ेमले केललेा आह.े 

“We had came for meeting on 27/10/20 but due to technical issue meeting was 
cancelled from saibaba sansthan trust, Shirdi and the rates which we have given in tender 
will be final there will be no change in rates.” 

वरील मेलनसुार पॅके  ड ि िकंग वॉटरच े  यनूतम दरधारक म.ेवीर साई अॅ ो इडं  ीज, राहाता यांनी 
िनिवदते िदले  या १ िलटर व ५०० िमलीचे  यनुतम दराम  य ेअजनू दर कमी करणसे असमथता दशिवली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- पॅके  ड ि िकंग वॉटर खरेदी िनिवदांचे कमिशअल बीड उघडून जवळपास १.५ 
मिह  यांचा कालावधी उलटला आह.े सदर िनिवदचेा वैधता कालावधी संपलेला आह.े परंतु  यनूतम दरधारक 
पॅके  ड िडंिकंग वॉटर परुिवणसे तयार आहते. पकेॅ  ड ि िकंग वॉटरचे सन २०२०-२१ चे  यनूतम दर ह े सन 
२०१९-२० चे दरापे ा कमी आहते.  यामळेु सं  थानला पा  याची गरज लागली तर मागील वष चे जादा दरान े
पाणी खरेदी करण ेउिचत होणार नाही व स  याचे िनिवदचेा अिंतम िनणय झाला नसलेमळेु नवीन दराने पाणी खरेदी 
करता येणार नाही.  यामळेु सदर परुवठाधारकांना परुवठा आदेश दणे ेव करारनामा क न घेण ेही कायवाही लवकर 
होण े गरजेचे आह.े  तथािप लॉकडाऊनम  य े बराच कालावधी गे  यामळेु उवरीत कालावधीसाठी आव  यक 
असलेले प रमाण िवचारात घऊेन  यनूतम दरधारकाला माच २०२१ पयतचे कालावधीसाठी पुरवठा आदेश दतेा 
येईल. 

 ताव:- मे.वीर साई अॅ ो इडं  ीज, राहाता यांचा सदर ई-िनिवदेत पॅके  ड ि िकंग वॉटरच ेदर सवात 
कमी  हणजेच १ िलटरसाठी र  कम .४.९० पैस ेव ५०० िमलीसाठी र  कम .३.८५ पैसे ती नग असे आहे. 
 यांनी िद.३०.१०.२०२० रोजी दर कमी करणेबाबत मले दारे असमथता दशिव  यामळेु मे.वीर साई अॅ ो 

इडं  ीज, राहाता यांना पॅके  ड ि िकंग वॉटर १ िलटरसाठी .४.९० पैसे व ५०० िमलीसाठी र  कम .३.८५  
पैसे दरान े परुवठा आदशे दणेबेाबत अिंतम िनणयासाठी सदरचा  ताव मा.तदथ सिमतीकडे च य प  दतीन े
मा  यता िमळणसेाठी सिवनय सादर. 
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िनणय .४५५/२५  यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी पकेॅ  ड ि िकंग वॉटर खरेदीकामी 
ई-िनिवदा ा  त  युनतम दराबाबत चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये 
याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

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

२६.  सं  थानचे सादालय लाडू िनिमती, कॅ  टीन व मंिदर िवभागासाठी लॅिमनेटेड पेपर िपशवी खरेदीकामी 
ई-िनिवदा ा  त  युनतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 

 ताव- सं  थानचे सादालय, लाडु निमती, कॅ  टीन व मंिदर िवभागांसाठी सन २०२०-२१ वषाकरीता लॅिमनेटेड पपेर 
िपशवी खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  याचा तपिशल खालील माण-े 

 
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तचुा तपिशल लॅिमनेटेड पेपर िपशवी 
०२ मागणी िविवध साईज  या ६ कार  या पेपर िपश  या 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद.२६.०२.२०२० ते १७.०३.२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी पाठवली 

जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मेल व परुवठाधारकांना 
दरु  वनी दारे. 

०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या ०६ ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – २६.०२.२०२० 

टेि नकल बीड – २०.०३.२०२० 
कमिशयल बीड – १५.०७.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०४ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०४ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. होय 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका? होय 
११ जर नमनेु िदले नाही, तर का. सव िनिवदाधारकांनी िनिवदा भरले  या कागदाचे नमनेु िदलेले आहते. 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

Sr.N
o Description of Work / Item(s) Qty Units 

Star 
Packagin
g 

Savvy 
packaging 
Private 
Limited 

DELIG
HT INC 

Hariom 
Flexipack 
Industries 

        Rate Rate Rate Rate 

1 
Size 4.5"x 6.5"   Poster Laminated    Plain 
Paper Bags,    70 GSM, 2 Side Seal 

135 
Quint
al 

12200.00 11900.00 13000.0
0 

12000.00 

2 
Size 6"x 7" Poster Laminated Paper Bags with 
Barcode, Prasad,           70 GSM, 4 Colour 
Printing, 2 Side Seal 

450 
Quint
al 

12800.00 12900.00 
13600.0
0 

13800.00 

3 
Size 5"x 6" Poster Laminated Paper Bags with 
Barcode, Prasad,           70 GSM, 4 Colour 
Printing, 2 Side Seal 

560 
Quint
al 

12800.00 13700.00 
13550.0
0 

13700.00 

4 
Size 8"x 10", 1 Colour Printing, Poster 
Laminated  Paper Bags, 70 GSM, 2 Side Seal, 
Food Packet 

350 
Quint
al 

12400.00 12200.00 13100.0
0 

12500.00 

5 
Size 8"x 10", 1 Colour Printing, Poster 
Laminated  Paper Bags,     70 GSM, 2 Side 
Seal, Shri Sai Satyavrat Prasad 

10 
Quint
al 

12400.00 15100.00 
13100.0
0 

12500.00 

6 
Poster Laminated  Paper Bags, 70 GSM, 2 
Side Seal, Plain,          Size 8"x 10" 

5 
Quint
al 

12400.00 15100.00 
13100.0
0 

12000.00 
 

१३ यापवु  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर  
अ.नं तपिशल दर ती ि वंटल 
१ Size 4.5"x 6.5"           १२,९००/- 
२ Size 6"x 7"  १३,८००/- 
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३ Size 5"x 6" १३,७००/- 
४ Size 8"x 10" - Food 

Packet            
१३,३००/- 

५ Size 8"x 10" - Shri 
Sai Satyavrat Pra 
ad 

१३,३००/- 

६ Plain,   Size 8"x 
10" 

१३,२००/- 

 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल  - 
१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर ----- 
१७ मागील परुवठादार मे.  टार पॅकेज ग, दमण, मे.सॅ  ही पॅकेज ग ा.िल., नािशक, मे.डीलाईट  आयएनसी, 

नािशक, मे.हरीओम लेि झपॅक इडं  ीज, को  हापरू 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केलेले दर अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात आला 

आह ेका. 
होय. 

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

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

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर यांचे तपशील - ------ 
२३ मागील खरेदी           स  याचे ा  त दर           फरक            % ने कमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ िवभागाने पेपर िपशवी खरेदीसाठी मंजरुी घेतलेली अदंाजे र  कम  . २,१३,०१,३१२/- 

 
सं  थानचे सादालय, लाडु निमती, कॅ  टीन व मंिदर िवभागांसाठी लॅिमनेटेड पपेर िपशवी खरेदीकामी ई-

िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. सदर िनिवदमे  य े ०४ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. याकामी तांि क 
िनिवदमे  य े पा  ठरले  या ०४ िनिवदाधारकां  या कमिशअल िनिवदा िद.१५.०७.२०२० रोजी खरेदी सिमतीच े
सभेत उघड  यात आ  या आहते.  

पेपर िपशवी खरेदी  तावाचे कमिशअल बीड उघडून सदर िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभपेढुे चचा 
वाटाघाटी होऊन अिंतम िनणय होणकेामी सभा कामकाज िवभागाला िद.२१/७/२०२० रोजी िदलेला आह.े 
तथािप िद.२८.०८.२०२० रोजी झाले  या सभते हा िवषय अजडयावर न  हता. सदर िवषय मा.तदथ सिमती  या 
िद.२७.१०.२०२० रोजी आयोिजत कर  यात आले  या सभेत अजडयावर अ.न.ं१६ वर होता. मा  काही 
अप रहाय कारणामळेु सदर सभा र  झा  यान े यावर िनणय होऊ शकला नाही.  मा  सदर िनिवदाधारकांनी 
खालील माण ेमले केलेले आहते. 

िनिवदाधारकांनी केलेले मलेचा तपिशल खालील माण:े- 
A. मे.हरीओम ले  झीपॅक इडंि ज, को  हापरू 

We are ready to match L1 price for 8x10 Shri Sai Satyavrat Prasad of rs.12400/- 
per quintal. 
B. मे.िडलाईट आयएनसी, नािशक 

Kindly note that we are not in a position to reduce any rates as of now & accept 
the tender. The raw material prices have gone up drastically after the lock down. So rather 
we will take a pass this year if the other suppliers are willing to supply at a better price. 
Request you to refund the EMD asap. We thank you for all your support & cooperation. 
C. मे.सॅ  ही पॅकेिजंग ा.िल., नािशक 

Size L1 Rate Final Rate 
4.5x6.5 Prasad bags 11900/- 11900/- 
8x10  Food Packet 12200/- 12200/- 
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D. मे.  टार पॅकेिजगं, दमण 

We are sending  you the final  Rate for Tender Id -2020_SAI_ 553849_1. The 
above rates are as follows. 

Size L1 Rate Final Rate 
6x7 Prasad bags  12800/- 12700/- 
5x6 Prasad bags 12800/- 12700/- 
8x10 Shri Sai Satyavrat 

Prasad 
12400/- 12400/- 

 वरील माण ेतुलना  मक त  ता व िनिवदाधारकांनी केलेल ेमले िवचारात घऊेन ा  त व  तुि थती खालील माण-े  
अ. ४.५ x ६.५ भाजी पपेर िपशवी व ८x१० ना  ता पॅकेट पेपर  िपशवीसाठी मे.सॅ  ही पॅकेज ग ा.िल., 
नािशक यांच े दर  यनुतम आहते मा   यांनी वरील मेल दारे िनिवदतेील दर कमी करणसे असमथता दशिवली 
आह.े 
आ. ६x७ लाडु साद, ५x६ बुंदी साद व ८x१० स  यनारायण िपशवीसाठी मे.  टार पॅकेज ग, दमण याचं े
दर थम  यनुतम आहते. तथािप सदर िनिवदाधारक ह ेमहारा   रा  याबाहरेील अस  यामळेु महारा   शासनाच े
सधुारीत खरेदी िनयमावलीतील तरतूद ं .३.१.२.८ नसुार ६x७ लाडु साद िपशवीसाठी ि दतीय  यनुतम 
दरधारक मे.सॅ  ही पॅकेज ग ा.िल., नािशक, ५x६ बुंदी साद िपशवीसाठी ि दतीय  यनुतम दरधारक मे.िडलाईट 
आयएनसी, नािशक व ८x१० स  यनारायण िपशवीसाठी ि दतीय  यनुतम दरधारक मे.हरीओम  लेि झपॅकं 
इडं  ीज, को  हापरू ह े थम  यनुतम दरधारक मे.  टार पॅकेज ग, दमण यांच े दरात सदर संबंिधत िपश  यांसाठी 
ि दतीय  यनुतम दर असले  या थम  यनुतम अगर थम  यनुतम दरधारकाने कमी केले  या दरान े िपश  यांचा 
परुवठा करणसे तयार असतील तर  यांना ५० ट  के िपश  यांचा परुवठा आदेश दयावा लागेल.  

६x७ िपश  यांसाठी म.े  टार पॅकेज ग, दमण यांनी ई-िनिवदते सादर केले  या थम  यनुतम दराम  य े ती 
ि वंटल .१००/- दर कमी केललेे आहते.  यामळेु मे.सॅ  ही पॅकेज ग, नािशक सदर कमी केलेले   यनुतम दरात 
दणेेस तयार आहते िकंवा कस?े याबाबत  यांना िवचारणा करावी लागेल व ते जर थम  यनुतम दरधारकान ेकमी 
केलेले दरात ६x७ िपशवी परुिवणसे तयार असतील तर  यांना ५० ट  के प रमाणाचा परुवठा आदशे दयावा 
लागेल व ते जर तयार नसतील तर पणू प रमाणाचा परुवठा आदशे मे.  टार पॅकेज ग, दमण यांना दयावा लागेल. 

५x६ िपशवीसाठी मे.  टार पॅकेज ग, दमण यांनी ई-िनिवदते सादर केले  या थम  यनुतम दराम  य े ती 
ि वंटल .१००/- दर कमी केलेल ेआहते.  यामळेु मे.िडलाईट आयएनसी, नािशक ह ेसदर कमी केलेले  यनुतम 
दरात दणेेस तयार आहेत िकंवा कस?े याबाबत  यांना िवचारणा करता आली असती परंतु  यांनी 
िद.२७.१०.२०२० चे मलेअ  वये दर कमी करणसे असमथता दशिवली आह े व परुवठा करणसे तयार नसलेच े
कळिवले आह.े  यामळेु पणू प रमाणाचा परुवठा आदशे मे.  टार पॅकेज ग, दमण यांना दयावा लागेल. 

८x१० ी साई स  य त साद िपशवीसाठी म.े  टार पकेॅज ग, दमण यांनी ई-िनिवदते सादर केलेले थम 
 यनुतम दर मेलम  य े कायम ठेवले आहते. सदर दराम  य े ि दतीय  यनुतम दरधारक म.ेह रओम  लेि झपॅक 

इडं  ीज, को  हापरू यांनी िद.२७.१०.२०२० चे मले दारे थम  यनुतम दरधारकाच े दरात स  यनारायण िपशवी 
परुिवणसे तयार आहते.  यामळेु मे.ह रओम  लेि झपॅक इडं  ीज, को  हापरू यांना ५० ट  के परुवठा आदशे 
दयावा लागेल. 
इ. ८x१०  लेन िपशवीसाठी म.ेहरीओम  लेि झपकॅ इडं  ीज, को  हापरू यांचे दर  यनुतम आहते.  यांनी 
८x१०  लेन िपशवीसाठी दरु  वनी दारे दर कमी करणसे असमथता दशिवली आहे. तथािप  यांना पु  हा िवचारणा 
करता येईल. सदर दरधारकाने दर कमी केले तर कमी केले  या दराने व जर दर कमी केले नाही तर िनिवदेतील 
 यनुतम दरान े  यांना परुवठा आदशे दयावा लागले.  

िवभागाचा अिभ ाय- सदर ई-िनिवदेस लॉकडाऊनमळेु खपुच उशीर झाललेा आह.े तसचे मा.तदथ 
सिमतीचे िद.२७.१०.२०२० चे सभेत हा िवषय सादर कर  यात आला होता. परंतु काही अ प रहाय कारणामळेु 
सदर सभा र  झाली होती.  यामळेु सं  थानला स  या गरज नसली तरी याबाबत अिंतम िनणय होण ेतसेच परुवठा 
आदशे दऊेन करारनामा क न घणेे गरजेचे आह.े  हणजे गरजे माण े िपश  यांची खरेदी करता येईल. परुवठा 
आदशे दतेानंा लॉकडाऊन कालावधीसाठी  या िपश  या कमी क न परुवठा आदशे देता यईेल. 
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 ताव:- 

१. ४.५ x ६.५ भाजी िपशवी व ८x१० ना  ता पॅकेट िपशवीसाठी मे.सॅ  ही पॅकेज ग, नािशक यांचे दर 
 यनूतम आहते. तथािप  यांनी सदर दो  ही िपश  यांचे दरात अजनू दर कमी करणसे असमथता दशिवली आह.े 
 यामळेु सदर दो  हीही िपश  यांसाठी म.ेसॅ  ही पॅकेज ग, नािशक यांना िनिवदतेील  यनुतम दराने परुवठा आदेश 

दणेेस, 
२. ६x७ िपशवीसाठी मे.  टार पॅकेज ग, दमण यांचे दर थम  यनुतम आहते व  यांनी िद.२८.१०.२०२० चे 
मेल दारे ती ि वंटल .१००/- दर कमी केले आह.े परंत ुते महारा   रा  याबाहेरील अस  यामळेु ि दतीय  यनुतम 
दरधारक मे.सॅ  ही पॅकेज ग, नािशक यांना मे.  टार पॅकेज ग,दमण यानंी कमी केलेले दरात ६x७ िपशवी परुिवणसे 
तयार आहते िकंवा कस?े याबाबत िवचारणा करणसे व ते जर परुिवणसे तयार असतील तर ५० ट  के परुवठा 
आदशे  यांना देणसे व परुवठा करणसे तयार नसतील तर पूण प रमाणाचा परुवठा आदेश मे.स ् टार पॅकेज ग, दमण 
यांना देणसे, 
३. ५x६ िपशवीसाठी मे.  टार पकेॅज ग, दमण यांचे दर थम  यनुतम आहेत. तसचे  यांनी 
िद.२८.१०.२०२० चे मलेअ  वये ती ि वंटल .१००/- कमी केलेले आहते. तसचे ि तीय  यनुतम दरधारक 
मे.िडलाईट आयएनसी, नािशक यांनी िद.२७.१०.२०२० च े मलेअ  वये थम  यनुतम दरधारक यांच े दरात 
िपशवीचा परुवठा करणसे असमथता द रश्िवली आह.े  यामळेु सदर िपशवीचे पूण प रमाणाचा परुवठा आदेश 
मे.  टार पॅकेज ग, दमण यांना दणेेस, 
४. ८x१० िपशवीसाठी म.े  टार पॅकेज ग,दमण यांचे दर थम  यनुतम आहते ते महारा   रा  याबाहरेील 
अस  यामळेु  यांचे दरात मे.ह रओम  लेि झपॅक इडं  ीज, को  हापरू यांनी थम  यनुतम दरधारकांचे दरात सदर 
िपशवीचा परुवठा करणसे तयार अस  याचे िद.२७.१०.२०२० चे मलेअ  वये कळिवले आह.े  यामळेु सदर 
िपशवीसाठी मे.ह रओम  लिे झपॅक इडं  ीज, को  हापरू यांना ५० ट  के परुव ठा आदेश दणेसे, 
५. ८x१०  लेन िपशवीसाठी मे.ह रओम  लिे झपॅक इडं  ीज, को  हापरू यांच ेदर  यनुतम आहते  यांना 
सदर दर कमी करणसे िवचारणा क न  यांनी दर कमी के  यास कमी केलेले दरात अगर कमी न के  यास 
िनिवदतेील  यनुतम दरान ेपरुवठा आदशे देणसे, 

वरील १ ते ५ माण ेकायवाही करणसे मा  यता िमळणसेाठी सदरचा िवषय च य प  दतीन ेमा.तदथ 
सिमतीचे सभेपढु ेसिवनय सादर. 

िनणय .४५५/२६  यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे सादालय लाडू िनिमती, कॅ  टीन व मंिदर िवभागासाठी 
लॅिमनेटेड पेपर िपशवी खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त  युनतम दराबाबत चि य प दतीने मा यता दे यात 
आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

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

२७.  सं  थानचे मंिदर िवभागासाठी उदी पकेॅट पॅिकंगकरीता  लिॅ टक रोल खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त 
 युनतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 

 ताव- सं  थानचे मिंदर िवभागासाठी उदी पॅकेंट पॅिंकगकरीता  लॅि टक रोल खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 
राबिव  यात आली होती.  याचा तपिशल खालील माण-े 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल उदी पॅकेंट पॅिंकगकरीता  लॅि टक रोल 
०२ मागणी ७,००० िकलो 
०३ ई-िनिवदा िस ी थम कालावधी िद.०९.०७.२०२० ते २२.०७.२०२० 

पिहली मदुतवाढ िद. २२.०७.२०२० ते ३१.०७.२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मले व परुवठाधारकांना 
दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या ०७ ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – ०९.०७.२०२० 

टेि नकल बीड – ०७.०९.२०२० 
कमिशयल बीड – २९.०९.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०३ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०३ 
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०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका? होय 
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. -- 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

Sl.N
o 

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

Unit
s 

 
tar Pa 
kaging 

Hariom 
Flexipack 
Industries 

YUVA 
POLYPRINT 
AND 
PACKAGING 
IND 

        Rate Rate Rate 

1.00 

PLASTIC ROLL -  
PRINTED AND LAMINATED 
MULTILAYERED FILM UDI ROLLS 
ROLLS Width- 90MM (+- 1MM) 
55 MICRONS 
ROLL Dia 285 MM ~ (OD) 
ROLL Length 1700~ MTRS 
ROLL WEIGHT 7 KGS (+- 1kg) 
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 त यव था, िशड ) 

7000 KG 195.00 178.59 206.79 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर  . १७९/- 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल  - 
१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर . १७९/- 
१७ मागील परुवठादार मे.हरीओम लेि झपॅक इडं  ीज, को  हापरू 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव मे.हरीओम लेि झपॅक इडं  ीज, को  हापरू 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला आह ेका. 
होय. 

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

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

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील - ------ 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % न ेकमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ िवभागान ेउदी पॅकेंट पॅिंकगकरीता  लॅि टक रोल खरेदीसाठी मंजरुी घतेलेली अदंाज ेर  कम  . १४,००,०००/- 

 
सं  थानचे मंिदर िवभागासाठी उदी पॅकेंट पॅिंकगकरीता  लॅि टक रोल खरेदीकामी ई-िनिवदा मागिव  यात 

आ  या हो  या. सदर िनिवदमे  य े ०३ िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. याकामी तांि क िनिवदेम  य े पा  
ठरले  या सव ०३ िनिवदाधारकां  या कमिशअल िनिवदा िद.२९.०९.२०२० रोजी खरेदी सिमतीचे सभेत 
उघड  यात आ  या आहते. याम  य ेमे.हरीओम लेि झपॅक इडं  ीज, को  हापरू यांचे दर वर गडद व अधोरेिखत 
केले माण े  यनुतम आले आहते.   

उदी पॅकेंट पॅिंकगकरीता  लिॅ टक रोल खरेदी  तावाच ेकमिशअल बीड उघडून सदर िवषय मा.तदथ 
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सिमतीच ेसभेपढुे चचा वाटाघाटी होऊन अिंतम िनणय होणकेामी सभा कामकाज िवभागाला िद.१३.१०.२०२० 
रोजी िदललेा आह.े सदर िवषय मा.तदथ सिमती  या िद.२७.१०.२०२० रोजी आयोिजत कर  यात आले  या 
सभेत अ.न.ं१६ वर होता. सदर सभा काही अप रहाय कारणामळेु र  झाली होती व मे.हरीओम लेि झपकॅ 
इडं  ीज, को  हापरू ह ेउपि थत न  हते परंतु  यांनी याबाबत खालील माण ेमेल केललेा आह.े 

With reference to above subject-we are discounting of rs.0.59/- per kg. 
वरील मलेनसुार उदी पॅकेंट पॅिंकगकरीता  लॅि टक रोल  यनूतम दरधारक मे.हरीओम लेि झपॅक 

इडं  ीज, को  हापरू ०.५९ पैसे कमी करणसे तयार असलेबाबत कळिवले आह.े  यांचा िनिवदतेील दर १७८.५९ 
पैसे होता तो  यांनी पणुािकत .१७८/- ती िकलो असा केला आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- स  या सं  थानला गरज नसली, तरीसु  दा भिव  यकाळात मिंदर पवूवत चालू 
झालेनतंर साईभ  तानंा उदी पॅकेट वाटपासाठी याबाबतचा िनणय  वरीत होऊन सदर परुवठाधारकांना परुवठा 
आदशे दणेे व करारनामा क न घेण ेही कायवाही लवकर होण ेगरजेच ेआहे.  

 ताव:- मे.हरीओम लेि झपॅक इडं  ीज, को  हापरू याचंा सदर ई-िनिवदेत उदी पॅकेंट पॅिंकगकरीता 
 लॅि टक रोल दर सवात कमी र  कम .१७८.५९ पैसे असा होता.  यांनी याबाबत िद.२७.१०.२०२० रोजीच े

मेल दारे ०.५९ पैसे कमी केले आहते  हणजेच आता  यांचे दर .१७८/- आह.े  यामळेु मे.हरीओम लेि झपॅक 
इडं  ीज, को  हापरू यांना उदी पकेॅट पिॅकंगकरीता  लिॅ टक रोल खरेदीकामी .१७८/- दराने परुवठा आदशे 
दणेेबाबत अिंतम िनणयासाठी सदरचा  ताव मा.तदथ सिमतीकडे सभेत चि य प  दतीने मा  यता िमळणसेाठी 
सादर. 

िनणय .४५५/२७  यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे मंिदर िवभागासाठी उदी पकेॅट पिॅकंगकरीता  लिॅ टक 
रोल खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त  युनतम दराबाबत चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. 
आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

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

२८.  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे साईउ ान इमारतीतील िशड  पो  ट ऑफ सचे                           
वापरात असले  या जागेस मदुतवाढ िमळणेबाबत मा.अिध क, डाकघर, ीरामपूर यांचेकडील 
जा. .डी.४७/इमारत/िशड /भाडे करारनामा/२०२०-२१, िद.०४.०९.२०२०. 

 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 याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण 
टाक  यात येणार नाही,  िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतूद 
आह.े                  

     तावना– मा.अिध क,डाकघर, ीरामपरू यांना सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील सव नं.४/३ 
मधील   साईउ ान इमारतीतील १५९९.४१ चौ.फूट जागा िशड  पो  ट ऑफ सकरीता यापूव  खालील त   यात 
नमदू कालावधीसाठी वापरास देणते आलेली आह.े  

 
अ.नं.  मा.  यव  थापन मंडळाच ेसभेचा िदनांक व ठराव  करारनामा केलेचा 

कालावधी  
१ िद.१३/१२/२००३ िनणय ं .५९०  िद.१८/१२/२००३ ते 

िद.१७/११/२००४  
२ िद.२७/१२/२००४ िनणय ं .१६६ िद.१८/११/२००४ ते 

िद.१७/१०/२००५  
३ िद.१४/१२/२००५ िनणय ं .७७०  िद.१८/१०/२००५ ते 

िद.१७/१०/२०१०  
४ िद.२६/०३/२०११ िनणय ं .२३९ िद.१८/१०/२०१० ते 

िद.१६/१०/२०११  
५ िद.२४/०९/२०११ िनणय ं .७३४ िद.१७/१०/२०११ ते 

िद.१६/१०/२०१२  
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६ िद.२६/०२/२०१३ िनणय ं .१७९,मा.उ  च  यायालय, 
खंडपीठ,औरंगाबाद यांचेकडील िस  हील अिॅ लकेशन 
नं.९४२२/२०१३ मधील िद.१३/०८/२०१३ रोजीचा आदशे  

िद.१७/१०/२०१२ ते 
िद.१६/१०/२०१३  

७ िद.०५/०६/२०१४ िनणय ं .४३२,मा.उ  च  यायालय, 
खंडपीठ,औरंगाबाद यांचेकडील िस  हील अिॅ लकेशन 
नं.१०४२९/२०१४ मधील िद.२२/१२/२०१४ रोजीचा आदशे  

िद.१७/१०/२०१३ ते 
िद.१६/१०/२०१४  

८ िद.३०/११/२०१६ िनणय ं .७६५ िद.१७/१०/२०१४ ते 
िद.१६/१०/२०१५  
िद.१७/१०/२०१५ ते 
िद.१६/१०/२०१६ 
िद.१७/१०/२०१६ ते 
िद.१६/१०/२०१७  

९ िद.०८/१२/२०१७ िनणय ं .१०४४  िद.१७/१०/२०१७ ते 
िद.१६/१०/२०१८ 

१० िद.१३/१२/२०१८ िनणय ं .७३६ िद.१७/१०/२०१८ ते 
िद.१६/१०/२०१९ 

११ िद.०४/१२/२०१९ िनणय ं .५०३  िद.१७/१०/२०१९ ते 
िद.१६/१०/२०२०  

 
   पो  ट ऑफ ससाठी वापरास िदले  या उपरो  त जागा वापराची मदुत िद.१६/१०/२०२० रोजी संपत 

अस  याने मा.अिध क,डाकघर, ीरामपरू यांनी  यांचेकडील उपरो  त िद.०४/०९/२०२० रोजी  या प ा  वय े
उपरो  त जागा वापराची पढुील मदुत िद.१७/१०/२०२० ते िद.१६/१०/२०२१ या एक वष कालावधीसाठीची  
मदुतवाढ िमळणकेामी व  या माण े िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घेणकेामी इकडेस िवनंती केलेली 
आह.े मा.अिध क,डाकघर, ीरामपरू यांनी  यांना िशड  यथेील पो  ट ऑफ ससाठी वापरास िदले  या  
सं  थान  या उ  त जागचेे भाडे माह ेऑग  ट २०२० अखेरचे सं  थानला अलािहदा अदा केलेले आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय - मा.अिध क,डाकघर, ीरामपरू यांचे उपरो  त सदंभािकत प ाचे अनषुगंाने 
पो  ट  ऑफ ससाठी वापरास िदलेली मौजे िशड  येथील सं  थान मालक ची जागा स.नं.४/३ मधील नगरपंचायत 
िमळकत नं.५०४ पैक  साईउ ान इमारतीमधील दोन हॉल ( े  १५९९.४१ चौ.फूट) इतक  जागा वापराची पढुील 
मदुत िद.१७/१०/२०२० ते िद.१६/१०/२०२१ या एक वष कालावधीसाठी FRAC (Fixed Rent 
Assessment Committee) माण ेदरमहा र  कम .१२,३८५/- इतके भाडे व मीटर रड ग माण ेिव तु बील 
वेगळे आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर जागा वापरास मदुतवाढ दतेा येईल व पवू माणचे िल  ह अॅ  ड 
लायस  स करारनामा क न घतेा येईल.   

 ताव- मा.अिध क,डाकघर, ीरामपरू याचंे पो  ट ऑफ ससाठी वापरास िदलेली मौजे िशड  येथील 
सं  थान मालक ची जागा स.न.ं४/३ मधील नगरपचंायत िमळकत न.ं५०४ पैक  साईउ ान इमारतीमधील दोन हॉल 
( े  १५९९.४१ चौ.फूट) इतक  जागा वापराची पढुील मदुत िद.१७/१०/२०२० ते िद.१६/१०/२०२१ या एक 
वष कालावधीसाठी FRAC (Fixed Rent Assessment Committee) माण ेदरमहा र  कम .१२,३८५/- 
इतके भाडे व मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर जागा वापरास 
मदुतवाढ देणे  या व पवू माणचे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घेणे  या िनणयाथ सादर.   

िनणय .४५५/२८  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे साईउ ान 
इमारतीतील िशड  पो  ट ऑफ सचे वापरात असले  या जागेस मुदतवाढ देणेस चि य प दतीने 
मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

(कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
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२९.  मौजे िशड  येथे ी साईबाबा सं  थान प रसरात रे  वे बकु ग काऊंटर सु  करणेकामी रे  वे िवभागास 
िवनामु  य वापरास िदले  या सेवाधाम इमारतीतील दोन  स  या वापराची मुदत वाढवून िमळणेबाबत 
िसिनयर िड  हीजनल कमिशयल मॅनेजर, सोलापुर यांचेकडील प  .जा.नं.SUR/ C/518/SNSI/ 
PRS/2020, िद.१४.०७.२०२०. 

 ताव- अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ च ेकलम १७(३) 
म  य े  िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लखेी पवूमंजरूीन े
असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण 
टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतदू 
आह.े                

     तावना – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे मौजे िशड  येथील 
नगरपंचायत ह ीतील िसटी सव नं.११९ े  ६८७.८ चौमी.मधील सवेाधाम इमारतीतील तळमज  यावरील रे  व े 
िवभागास वापरास िदले  या ५ खो  या अ.नं.५६ व ७९ यांची एकि त लांबी ३ मी. व ं दी ५.२९ मी. असे एकूण 

े फळ १५.८७ चौमी. या दोन खो  यां  या संबंधात यापवू   मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०४/१२/२०१९ रोजीच े
सभेत िनणय ं .४९६ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

“साईभ  तांचे सोयीसाठी रे  वे बुक ग काऊंटर सु  ठेवणेकामी रे  वे िवभागास सं  थानचे 
िशड  येथील सेवाधाम इमारतीतील दोन खो  या िवनामु  य,पूव  याच अटी व शत वर वापरास 
िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१४/०८/२०२० या ११ मिहने कालावधीसाठी मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात 
आली व  या माणे िल  ह अॅ  ड  लायस  स करारनामा क न घे  यात यावा,असे ठरले.”   

उपरो  त िनणया माण े िद.०४/०२/२०२० रोजी िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घे  यात 
आलेला आहे. सदर करारना  याची मदुत िद.१४/०८/२०२० रोजी सपंु  टात यते अस  याने पढुील ११ 
मिह  यासाठीची उ  त जागा वापराची मदुतवाढ िमळणकेामी मा.िसिनयर िड  हीजनल कमिशयल मॅनेजर, सोलापरू 
यांनी  यांचेकडील उपरो  त प  जा.न.ंSUR/C/518/SNSI/ PRS/2020 िद.१४/०७/२०२० अ  वये इकडेस 
िवनंती केललेी आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय - मा.िसिनयर िड  हीजनल कमिशयल मॅनजेर,सोलापरू यांचकेडील उपरो  त 
प ात नमुद केले माण े रे  व े  िवभागास सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील िसटी सव न.ं११९ े  ६८७.८ 
चौमी.मधील सेवाधाम इमारतीतील तळमज  यावरील िवनामु  य वापरास िदले  या दोन  स अ.न.ं५६ व ७९ 
यांची एकि त लांबी ३ मी. व ं दी ५.२९ मी. असे एकूण े फळ १५.८७ चौमी. येणे माण े दोन  स  या  
वापराची पढुील मदुत िद.१५/०८/२०२० ते िद.१४/०७/२०२१ या ११ मिह  यां  या कालावधीसाठी पवू  याच 
अटी व शत वर वाढवनू दतेा येईल व  या माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घतेा येईल.  

 ताव – रे  व े िवभागास सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील िसटी सव न.ं११९ े  ६८७.८ 
चौमी.मधील सेवाधाम इमारतीतील तळमज  यावरील िवनामु  य वापरास िदले  या दोन  स अ.न.ं५६ व ७९ 
याचंी एकि त लांबी ३ मी. व ं दी ५.२९ मी. अस े एकूण े फळ १५.८७ चौमी. यणेे माण े दोन  स  या 
वापराची  

पढुील मदुत िद.१५/०८/२०२० ते िद.१४/०७/२०२१ या ११ मिह  यां  या  कालावधीसाठी पवू  याच 
अटी व शत वर वाढवनू दणेे  या व  या माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घेणकेामी च य प  दतीन े
सादर. 

िनणय .४५५/२९  यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िशड  येथे ी साईबाबा सं  थान प रसरात रे  वे बुक ग 
काऊंटर सु  करणेकामी रे  वे िवभागास िवनामु  य वापरास िदले  या सेवाधाम इमारतीतील दोन 

 स  या वापराची मुदत वाढवून देणेस चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे 
सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

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

३०.  ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसा.िल.िशड  यांना सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील  
स  ह न.ं११४ मधील  वागतक ाचे जागेत बगॅ  लोक मसाठी वापरास िदले  या जागे  या वापराची  
मुदत वाढवून िमळणेकामी मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप. सोसा. िल. िशड  
यांचेकडील प  जा.नं. ीसासएं े सो/३१/२०२०, िद.०८.०७.२०२०. 
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 ताव- अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ च ेकलम १७(३) 
म  य ेिव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत झाललेी कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन ेअसले 
 याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक  यात 

येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतदू आह.े                
     तावना – ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसा.िल.िशड  यांना सं  थान मालक चे मौजे 

िशड  येथील वापरास िदले  या स.नं.११४ मधील  वागतक ाच े जागे  या वापराबाबत यापवू  मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेत िनणय ं .५०८ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

   “ससं ् थान मालक चे मौजे िशड  येथील सव नं.११४ मधील  वागतक ाचे जागेत ी साई 
सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. िशड  यांना बॅग  लोक मसाठी जागा मागील 
मािसक परवाना फ  र  कम .१,३८१/- +१०% र  कम .१३८/- अशी एकुण र  कम .१,५१९/- इतक  
आका न व िव ुत बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न, तसेच साईभ  तांना  लोक मची सिुवधा 
िवनामु  य देणे  या पूव  याच अटी व शत वंर िद.२२/१०/२०१९ ते िद.२१/०९/२०२० या ११ मिहने 
कालावधीसाठी मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली व  या माणे करारनामा नोटराईज क न 
घे  यात यावा,असे ठरले.”  

    उपरो  त िनणयात नमदु केले माणचेा करारनामा िद.२३/०१/२०२० रोजी अलािहदा करणते आललेा 
आह.े सदर करारना  याची मदुत िद.२१/०९/२०२० रोजी सपंु  टात येत अस  याने पुढील िद.२२/०९/२०२० ते 
िद.२१/०८/२०२१ या ११ मिहन ेकालावधीसाठी उ  त जागा वापरास मदुतवाढ िमळणकेामी मा.चेअरमन, ी साई 
सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड  यांनी  यांचेकडील प  जा.न.ं ीसासंए े सो/३१/२०२० 
िद.०८/०७/२०२० अ  वये इकडेस िवनंती केलेली आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय - मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसा. िल.िशड  
यांचेकडील उपरो  त  िद.०८/०७/२०२० रोजीचे प ातील िवनतंी माण े सं  थान मालक ची मौज े िशड  येथील 
सव नं.११४ मधील  वागतक ाच ेजागेत बॅग  लोक मसाठी वापरास िदले  या जागे  या वापराची पढुील मदुत 
िद.२२/०९/२०२० ते िद.२१/०८/२०२१ या ११ मिहने कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  र  कम 
.१,५१९/- +१०% .१५२/- अशी एकूण र  कम .१,६७१/- इतक  आका न व िव तु बील मीटर 
रड ग माण े वेगळे आका न साईभ  तानंा  लोक मची सिुवधा िवनामु  य देणे  या पवू  याच अटी व शत वर 

मदुतवाढ देता यईेल व  या माण ेकरारनामा नोटराईज क न घतेा येईल.  
 ताव - ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसा. िल.िशड  यांना सं  थान मालक ची मौज े

िशड  येथील सव नं.११४ मधील  वागतक ाचे जागेत बॅग  लोक मसाठी वापरास िदले  या  जागे  या वापराची 
पढुील मदुत िद.२२/०९/२०२० ते िद.२१/०८/२०२१ या ११ मिहन ेकालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  
र  कम .१,५१९/- +१०% .१५२/- अशी एकूण र  कम .१,६७१/- इतक  आका न व िव तु बील मीटर 
रड ग माण े वेगळे आका न साईभ  तानंा  लोक मची सिुवधा िवनामु  य  देणे  या पूव  याच अटी व शत वर 

मदुतवाढ देणे  या व  या माण ेकरारनामा नोटराईज क न घणेे  या िनणयाथ च य प  दतीने सादर.  
िनणय .४५५/३०  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसा.िल.िशड  यांना 

सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील  स  ह नं.११४ मधील  वागतक ाचे जागेत बॅग  लोक मसाठी 
वापरास िदले  या जागे  या वापराची मुदत वाढवून देणेस चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली 
आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

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

३१.  सन २०२० दीपावली िनिम  त सं  थान कमचा-यांना सानु ह अनदुान देणेबाबत. 
 ताव- (अ) सन १९७७ पासनू त  कालीन मा.  यव  थापन मंडळ / सिमतीचे िनणयानुसार तसचे सं  थानच े

 यव  थापन पहाणारे मा.कोट रसी  हर यांचे अिधकारात व मा.  यायालयाचे िनणयानुसार, सं  थान कमचा-यांना 
िदपावली उ  सवािनिम  त दरवष  िदपावलीपवु  सानु ह अनदुान दणेते यते आह.े  यानतंर सन १९८४ म  य े
मा.िसटी िस  हील कोट, मुबंई यानंी सं  थान  यव  थापनासाठी ि कम तयार क न, मा.धमादाय आयु  त, महारा   
रा  य, मुंबई यांचे िनयं णाखाली, त  कालीन मा.  यव  थापन मंडळानेही सं  थानचे  यव  थापन पहात असतांना 
दरवष  सं  थान कमचा-यांना सानु ह अनदुान दणेसे मा  यता िदलेली आह.े  
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 दर  यानच ेकालावधीत, माह ेऑग  ट, २००४ म  य ेमहारा   शासनाने सं  थानच ेदनंैिदन  यव  थापन व शासन 
पहाणकेरीता, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम, २००४ (अिधिनयम मांक १४) हा 
कायदा पारीत केला आह.े या अिधिनयमात सं  थान कमचा-यांच े बाबतीत ामु  यान े खालील तरतुदी करणते 
आले  या आहते - 
कलम १५ - मु  य कायकारी अिधकारी आिण इतर अिधकारी व कमचारी यां  या सवेे  या अटी व शत  या 
शीषाखालील पोटकलम (३) सिमती  या मु  य कायकारी अिधका-यांचे आिण इतर अिधका-यांच ेव कमचा-यांचे 
वेतन व भ  ते आिण इतर खच ह े  यव  थापन िनधीतनू दे  यात येतील.  
कलम १६ - सावजिनक िव  व  त  यव  थचेे कमचारी सं  थान िव  व  त  यव  थकेडे नेमनू दणेे या शीषाखालील 
“िनयत िदवसा  या लगतपवु  जी  य  ती पवू  या िव  व  त  यव  थे  या सवेते असले आिण  या  या 
कामकाजासंबंधात काम करीत असेल अशी कोणतीही  य  ती ही, िनयत िदवसा  या लगतपवू  तीला जे वेतन 
लाग ूहोते  याच वेतनावर व सेवे  या  याच इतर अटी व शत वर, िनयत िदवसापासनू सिमती  या िनयं णाखाली, 
सं  थान िव  व  त  यव  थे  या कामकाजांशी संबंधीत अशा सेवेसाठी नेमनू दे  यात आ  याचे व िनयु  त के  याचे 
मान  यात येईल; आिण सेवे  या अशा शत म  य ेरा  य शासना  या पवू मा  यतेखेरीज  या  य  तीचे अिहत होईल 
अशा रतीने सिमतीकडून कोणताही बदल कर  यात येणार नाही िकंवा अशा  य  तीला सवेतेून काढून टाक  यात 
येणार नाही.  
कलम १७ - सिमतीची कत  य ेव अिधकार या शीषाखालील पोटकलम (२) (घ) सिमती  या सद  यांना व मु  य 
कायकारी अिधका-याला व इतर अिधकारी व कमचारी यांना  यव  थापन िनधीतनू वतेन, मानधन, फ  व भ  त े
आिण इतर दये रकमा िनयिमत दान करील. 

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

उपरो  त अिधिनयमातील तरतदुीनुसार, महारा   शासनाने िनयु  त केले  या मा.  यव  थापन 
सिमतीचे मा  यतेने तसेच महारा   शासनाचे मा  यतेने दरवष  सं  थान सेवकांना िदपावली उ  सवाकरीता 
 यां  या ती वष  माहे ऑ टोबर ते माहे स टबर याकालावधीतील एकूण वािषक वेतना  या ८.३३% 

इतके सानु ह अनुदान दे  यात येत आहे. मा. िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील शासन प  
. सासिंव - २०११ / ५३८ / . .६९ / पनूबांधणी-१२ / का.१६, िदनांक २३ जानेवारी, २०१३ चे प ा  वय,े  

मा.शासनान ेशासना  या चिलत धोरणानसुार शासक य कमचा-यानंा बोनस दे  याच ेबंद असतानंा सं  थान  या 
आ  थापनेवरील कमचा-यांना शासनाची मा  यता न घतेा पर पर बोनस आदा करणते आला आह,े याबाबत 
खलुासा करणेत यावा, असे कळिवलेल ेहोते.  

तथापी, मा. िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन यांनी  यांचकेडील शासन िनणय मांक सासंिव-
१०१८ / १९६३ / . .३७ / काया-१६, िद. २९ म,े २०१८, शासन िनणय मांक - सासंिव १०१६ / १४३२ / 

. .१८२ / काया-१६,  
िद. २९ ऑ  टोबर, २०१६, शासन िनणय . सासिंव-१०१७ / १५३९ / . .१६६ / काया-१६, िद. 

०५ ऑ  टोबर, २०१७,  शासन िनणय मांक सासिंव-१०१८ / १४८१ / . .१६६ / का.१६, िद. २२ 
ऑ  टोबर, २०१८ तसेच आता शासन िनणय मांक सासिंव-१०१९ / ७८९ / . .१४९ / का.१६, िद. ११ 
स  टबर, २०१९ अ वये अनु मे सन २०१२ ते २०१५, सन २०१६, सन २०१७, सन २०१८ व सन २०१९ या 
कालावधीतील सं थान कमचा-यांना एकुण वािषक वतेना या ८.३३ % इतके सानु ह अनदुान वाटपास मा यता 
िदलेली आह.े   

सन २०१९ म ये मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २६ जुल,ै २०१९ रोजीचे सभतेील िनणय मांक ३८९ 
नसुार व मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडील िद. ११ स  टबर, २०१९ चे शासन िनणयानसुार व 
मा यतेनसुार, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या सेवेतील पा  कायम (  थायी) व कं ाटी 
(अ  थायी) कमचा-यांना िद.०१ ऑ टोबर, २०१८ ते िद.३० स टबर, २०१९ या कालावधीत िमळाले या 
 यां  या एकूण वािषक वतेना  या ८.३३ % इतके सानु ह अनदुान मंजरू कर  यात आलेले होते. याकामी 

लेखाशाखा िवभागाकडील िदनांक २१ म,े २०२० रोजीचे अहवालानसुार, एकूण पय े१०,०६,२५,२७९/- मा  
इतक  र  कम पा  कायम (  थायी) व अ  थायी (कं ाटी) सं थान कमचा-यांना सानु ह अनदुानापोटी आदा 
कर  यात आलेली आह.े 
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(ब) उपरो  त व  तुि थती िवचारात घेता, चिलत पध ् दती माण ेसन २०२० चे िदपावली उ  सवाचे सानु ह 
अनदुानाकरीता खाली नमदु केले  या अटी शत नसुार सं  थान आ  थापनेवरील  थायी (कायम), अ  थायी 
(कं ाटी), एकि त मानधन / वेतनावरील कमचा-यांना सानु ह अनदुान दणेेबाबत  तावीत करणते यते आह.े 
(०१)  सन-२०२० िदपावली उ  सवािनिम  त सानु ह अनदुानासाठी चिलत िनयमा माण े पा  ठरणा-या 
 थायी (कायम) व अ  थायी  (कं ाटी) सं  थान कमचा-यांना िद.०१ ऑ  टोबर, २०१९ ते िद. ३० स  टबर, २०२० 

अखेर या कालावधीत  यां  या एकूण वािषक वेतना  या ८.३३ ट  के दरान ेव लेखाशाखेकडील िदनांक २१ म,े 
२०२० रोजीचे अहवालानसुार अदंाजे र  कम पय े ११,७५,००,०००/- मा  (अ री पय े अकरा कोटी 
पं  याह  तर लाख मा ) इतका खच येणार आह.े  
(०२) िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१९ ते िदनांक ३० स  टबर, २०२० या कालावधीत सं  थान आ  थापनेवरील 
 थायी कमचारी (कायम), सं  थान आ  थापनेवरील कायम कं ाटी कमचारी तसचे मानधनावर सेवते असलेल े

अिधकारी व कमचारी, कं ाटी प  दतीने नमेणकूा दे  यात आलेले अिधकारी / कमचारी, कं ाटी स  लागार / 
मोजणीदार, डीटीपी ऑपरेटर, ंथपाल, अधवळे सहा यक िश क यांना िदले  या  यां  या एकूण वािषक 
वेतना या / पगारा  या ८.३३ ट  के दराने होणारी र  कम आदा करता येईल.  
(०३) िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१९ ते िदनांक ३० स  टबर, २०२० या कालावधीत  या कमचा-यांवर 
गैरवतनाचा ठपका ठेवनू अथवा  या कमचा-यांवर िश  तभंगाची कारवाई क न, सेवेतून कमी केललेे आह.े तसेच 
 या कमचा-यांनी या कालावधीत सं  थान सेवेचा राजीनामा िदला आह,े अशा कमचा-यांना सानु ह अनदुान दये 

होणार नाही.  
 (०४) िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१९ ते िदनांक ३० स  टबर, २०२० या कालावधीत सं  थानला कं ाटी 
प  दतीन े कामगार परुिवणसेाठी नमेले  या लेबर व सरु ा कं ाटदारामाफत कामास असले  या कं ाटी कुशल, 
अकुशल व एकि त वतेन / मानधनावरील तसचे माजी सैिनक सरु ा र कासह इतर सरु ा कमचारी यांना 
िदले  या  यां  या एकूण वािषक वतेनाचे ८.३३ ट  के दराने होणारी सानु ह अनदुानाची र  कम संबंधीत कं ाटी 
कामगार यांना कं ाटदारामाफत आदा करता येईल. 
(क)  उपरो  त  तावीत केले माण ेसन २०२० चे िदपावली उ सवासाठी अट शत .०२ व ०४ नसुार पा  
होणा-या सं  थानच े  थायी (कायम) व अ  थायी (कं ाटी) कमचा-यांना िद.०१ ऑ  टोबर, २०१९ ते ३० स  टबर, 
२०२० या कालावधीत  यां  या एकूण वािषक वेतना  या ८.३३ ट  के दरान े अदंाज े र  कम पय े
११,७५,००,०००/- मा  (अ री पये अकरा कोटी पं  याह  तर लाख मा ) इतके सानु ह अनदुान वाटप / आदा 
करणकेामीचा  ताव मा. तदथ सिमतीचे मा  यतेन,े मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन 
यांचेकडे मा  यतेसाठी पाठिवता येईल,  यास मा  यता असावी.  

िनणय .४५५/३१    यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२० दीपावली िनिम  त सं  थान कमचा-यांना सानु ह अनदुान 
देणेस चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द 
घे यात आली.                       

                                                             (कायवाही-सामा  य शासन) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             ३२.  कोरोना िवषाणू (को  हीड-१९) चा ादुभाव रोखणेसाठी ितबंधा  मक उपाययोजना सं  थान 

आ  थापनेवरील कायम कं ाटी व बाहय  ोत कमचारी कं ाटदारामाफत/उ  ते प  दतीने काम िदले  या 
कं ाटदाराकडे कायरत असले  या कं ाटी कमचारी व इतर यांना माहे स  टबर व आ  ट बर -२०२० चे  
तसेच LOCKDOWN ची मुदत सपूंन, िनयमीतपणे सं  थान  यव  थापनाचे व शासनाचे काम सु  
होईपावेतो िविहत कायप  दतीने वेतन/पगार/मानधन इ  यादी आदा करणेबाबत. 

 ताव- (अ) िवषयाची पवूपीठीका –  
(अ-१) आपणांस िविदतच आह े क , को हीड १९ (कोरोना हायरस) या साथी या रोगाचा ादभुाव 
रोखणसेाठी करावयाच े ितबंधा मक उपाययोजननेसुार मा. भारत सरकार व मा. महारा  शासन याचंेकडून सपंणू 
भारत देशात तसचे महारा  रा यात िदनांक २३ माच, २०२० पासनू संपणू LOCKDOWN घोिषत करणते 
आलेला होता. मा. क  व रा य शासनाने या LOCKDOWN चा कालावधी आजपावेतो ०६ वेळा वाढिवलेला 
आह.े  

   आता, मा. गहृ मं ालय, क  शासन (भारत सरकार) यांचेकडील शासन आदशे मांक 40-3/2020-
DM-I(A), िदनांक २९ ऑग , २०२० आिण मा. महसलू व वन िवभाग, आप ी यव थापन, मदत व पनुःवसन 
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िवभाग, महारा  शासन याचंेकडील शासन आदेश मांक DMU/2020/CR.92/DisM-1, िदनांक ३१ 
ऑग , २०२० अ वये, या LOCKDOWN ची मदुत (कालावधी) िदनांक ३० स टबर, २०२० अखेर काही 
अटी-शत वर तसचे काही अ याव यक बाब साठी सवलत दऊेन वाढिवणते आलेली असनू, आज अखेर 
LOCKDOWN ची कठोर अमंलबजावणी थािनक महसलू व पोिलस शासनामाफत सु   आह.े  

तसेच मा. क  व रा य शासनाने अ ापपावेतो धािमक थळे दशनासाठी खलुी करणबेाबत ठोस िनणय 
अथवा याबाबतचे आदशे पा रत केललेे नाहीत. यामळेु सं थान यव थापनाचे अख यारीतील ी साई ं च े
समाधी मिंदर व इतर मंिदरे भ ांसाठी खलुी करणते आलेली नाहीत, मा  सं थान यव थापनामाफत             
मा. शासनाने िदले या मागदशक िनदशानंसुार दैनंिदन पजूा-अजा, आर या ई यादी धािमक िवधी कमीत कमी 
कमचा-यां या उपि थतीत सु  आहते.  
(अ-२) सामा य शासन िवभागाकडील वेळोवेळी पा रत करणते आले या आदेशांनसुार, को हीड १९ या 
साथी या रोगाचा ादभुाव रोखणसेाठी मा. शासनाने िनदिशत केले या उपाययोजनेनसुार, िदनांक २३ माच, 
२०२० पासनू सं थान आ थापनवेरील अ याव यक सेवेच े िवभाग वगळता,ं सव िवभागातील कमचा-यां या 
कायालयातील / काय थळावरील कमचा-यांना आळीपाळीने / च य प दतीने कामावर बोलिवणते येत आह.े 
तसेच सव िवभागातील कमचा-यां या कायालयातील / काय थळावरील उपि थतीवरील िनबध ट या-ट यान े
उठिवणते आलेले असनू, सव िवभागांची कायालय े पणू मतेने सु  करणबेाबत िनयोजन करणते यते आह.े 
सदरची कायप दती माह ेम,े २०२० पासनू अवलंिबणते येत असनू, माह ेस टबर, २०२० म येही सलग व कायम 
ठेवणते आलेली आह.े  
(अ-३) माह े म,े २०२० चे वेतन आदा करणबेाबत, मा. तदथ सिमतीच े िदनांक ०९ जून, २०२० रोजीचे 
सभेतील िनणय मांक ३०८ म य ेनमदू िविहत कायप दतीनसुार वेतन आदा करणते आलेले आह.े  
(अ-४) माह े जनू, २०२० चे वेतन आदा करणबेाबत, मा. तदथ सिमतीचे िदनांक १३ जलैू, २०२० रोजीच े
सभेतील िनणय मांक ३५६ म य ेनमदू िविहत कायप दतीनसुार वेतन आदा करणते आलेले आह.े  
(अ-५) माह े जलैु, २०२० चे वेतन आदा करणबेाबत, मा. तदथ सिमतीचे िदनांक १३ जलैू, २०२० रोजीच े
सभेतील िनणय मांक ३५७ म य ेनमदू िविहत कायप दतीनसुार वेतन आदा करणते आलेले आह.े  
(अ-६) माह े ऑग , २०२० चे वेतन आदा करणबेाबत, मा. तदथ सिमतीचे िदनांक २८ ऑग , २०२० 
रोजीचे सभेत वतं  ताव सादर करणते आलेला होता.  

सदरह तावावर मा. तदथ सिमतीन े घतेले या िनणयानुसार, माह े जानेवारी, २०२० म ये सं थान 
आ थापनेवर सामावनू घणेेत आले या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी वगळता,ं उव रत अिधकारी / कमचारी 
यांना माहे ऑग , २०२० चे वेतन आदा करणबेाबत कायवाही करणते आलेली आहे / यते आह.े तसेच ५९८ 
कायम कं ाटी कमचारी यांना माह ेऑग , २०२० चे वेतन आदा करणबेाबत वतं र या ताव सादर करणते 
आला आह.े  
 (ब) माहे स टबर, २०२० चे वेतनाबाबतचा ताव  – 
(ब-१)  कायम कं ाटी कमचारी (५९८ कमचारी) यांचे वेतन -  मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 
यांचेकडील शासन िनणय िदनांक १७ स टबर, २०१९ आिण या अनुषगंाने शासक य तरावरील मा यतेनसुार, 
सन २००१ ते २००४ या कालावधीत  कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत सं थान सेवेत असणारे कुशल / 
अकुशल ६३५ कं ाटी कमचा-यांपैक  ५९८ कुशल / अकुशल कं ाटी कमचा-यांना, िकमान वेतन काय ानसुार 
व िकमान वेतन दरानसुार माह े जानेवारी, २०२० म ये कायम कं ाटी कमचारी हणनू सं थानांचे िविवध 
िवभागांकडे िनयु या दणेेत आले या आहते.  

या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना LOCKDOWN चे कालावधीत मा. शासनाचे िनयमाचंे पालन 
क न, आव यकतेनसुार व गरजेनसुार काही िवभागात पणू उपि थतीसह इतर िवभागात आव यकतेनसुार च य 
प दतीन े / आळीपाळीन ेकामावर बोलिवणते आलेले होते. सदर ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना माह ेजुल,ै 
२०२० अखेर िविहत केले या कायप दतीनसुार वेतन आदा करणते आलेले आह.े 

मा. तदथ सिमतीने िदनांक २८ ऑग , २०२० रोजीचे सभेत माह े जानेवारी, २०२० म ये सं थान 
आ थापनेवर कायम कं ाटी कमचारी हणनू सामावनू घेणेत आले या ५९८ कमचा-यांच े नेमणकू बाबतच े

तावाचे अनषंुगान,े सदर कायम कं ाटी कमचा-यांचे माह ेऑग ,२०२० चे वेतन थिगत ठेवणबेाबत िनणय 
घेतलेला आह.े  
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तथािप, या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना माह े ऑग , २०२० चे वेतन आदा करणबेाबत 
सामा य शासन िवभागांमाफत मा. तदथ सिमतीचे मा यते तव च य प दतीन े वतं र या अलािहदा ताव 
सादर करणते आललेा आह.े या तावावरील िनणयानुसार ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना माह े ऑग , 
२०२० चे वेतन आदा करणबेाबत कायवाही करणते येईल.  

 तसेच ५९८ कायम कं ाटी कमचा-यांच े बाबतीत मा. उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यथेे िदवाणी 
दावा मांक ६२२४ / २०२० दाखल झाललेा असनू, या दा या या संदभात िदनांक १४ स टबर, २०२० रोजी 

थम सनुावणी झाली असनू, सं थानचे हणण े मांडणसेाठी ०३ आठवडयांची मदुत िमळालेली आह.े या 
दा या या कामकाज संदभात शासन तरावर वतं र या कायवाही सु  आह.े  

या बाबीचा िवचार क न, या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना मा. तदथ सिमतीने यापूव  माह ेजून, 
जुलै व ऑग ,२०२० चे वेतन आदा करणसेाठी िनि त केले या कायप दतीनसुार माह ेस टबर,  २०२० च ेवेतन 
आदा करता येईल, असे मत आह.े  
(ब-२)  कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचारी यांचे वेतनाबाबत –  

 सं थान आ थापनेवर कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत स या खालील माण ेकं ाटी कमचारी कायरत आहते-   
१. कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी (साधारणतः सव िवभागात कायरत) 
२. कुशल / अकुशल सरु ा िनरी क / सरु ार क / बंदकूधारी सरु ार क / माजी सिैनक   

(संर ण िवभाग) 
३. िनि त मानधन / वेतनावर आिण िनि त कालावधीसाठी िनयु  करणते आलेले कमचारी  

(उदा. भसंूपादन स लागार, मोजणीदार, वै क य अिधकारी, पॅरा मेिडकल टाफ, िश क इ यादी – 
िवशेषतः णालये / मालम ा / काशने / आयटीआय िवभाग ई. )  

४. बा ोत ी / पु ष पा रचा रका व इतर (िकमान वेतनावर कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत –  
णालये िवभाग)  

वर नमदु केले माण े सं थान आ थापनेवरील सवसाधारणपण े सवच िवभागात कं ाटी कमचारी 
कं ाटदारामाफत कायरत आहते. या सव कमचा-यांना मा. तदथ सिमतीच े िनणयानसुार, शासक य तरावर 
िविहत कायप दती िनि त क न माह ेमाच ते ऑग , २०२० या मिह यांचे मािसक वेतन आदा करणते आलेल े
आह े/ यते आह.े  

या कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचा-यांना मा. शासनाचे िनयमांच े पालन 
क न, आव यकतेनसुार व गरजनेसुार च य प दतीने / आळीपाळीने कामावर बोलिवणते आलेले होते. या 
बाबीचा िवचार क न, या कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचा-यांना मा. तदथ सिमतीन े
यापूव  माह े जून, जुलै व ऑग ,२०२०चे वेतन आदा करणसेाठी िनि त केले या कायप दतीनसुार माह े
स टबर,२०२० चे वेतन आदा करता येईल, असे मत आह.े  
(ब-३) या यित र  सं थान आ थापनवेरील खालील िवभागांकडे उ े  / ठोक प दतीने काम िदले या 
बा ोत कं ाटदारामाफत बा ोत कं ाटी कमचारी कायरत आहते –  

 ०१. (अ) ी साईनाथ णालय (हाऊसिकप ग)  (ब) ी साईनाथ णालय (पा रचा रका ) 
   (क) ी साईनाथ णालय (इतर कमचारी)  
 ०२. (अ) ी साईबाबा हॉ पीटल (हाऊसिकप ग) (ब) ी साईबाबा हॉ पीटल (पा रचा रका) 
   (क) ी साईबाबा हॉ पीटल (इतर कमचारी)   

०३. ी साई सादालय (चपाती / परुी / ना ा पािकटे / हाऊसिक प ग / वाढपी आिद) 
 ०४. लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग ( बुंदी साद  / बुंदी लाडू साद )  
 ०५. दारावती / ी साई आ म / ी साई धमशाळा िनवास थान िवभाग (हाऊसिकप ग)  

उपरो  िनयु  करणते आले या बा ोत कं ाटदारांना तसेच  उ े  / ठोक प दतीन ेकाम िदले या 
कं ाटदाराकडे काम करणारे कं ाटी कमचा-यांना, या- या सबंंिधत िवभागांमाफत वतं र या अटी-शत सह 
कायादशे देणते आलेले आहते.  

यामळेु उपरो  अ.नं. ०१ व ०२ मधील, णालय िवभागाकडील कं ाटी कमचारी, ठोक / उ े  दरान े
काम िदले या कं ाटदाराकडील कमचारी यांना मा. तदथ सिमतीन े यापूव  माह े जून, जुलै व ऑग ,२०२० चे 
वेतन आदा करणसेाठी िनि त केले या कायप दतीनसुार माह ेस टबर, २०२० चे वतेन आदा करता यईेल, असे 
मत आह.े  
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तसेच उपरो  अ. न.ं ०३, ०४ व ०५ मधील ठोक / उ े  प दतीने अथवा यांना दणेेत आले या कामाच े
कायादशेानसुार, अशा कं ाटदाराकडे कायरत असले या कमचा-यांना माह ेजलैु व ऑग , २०२० चे वेतन आदा 
करणसेाठी िनि त करणेत आले या कायप दती माण े हणजेच हजर िदवसाला पणू वतेन आिण कामावर 
नसले या िदवसांसाठी अध वेतन दयाव,े असे मत आह.े  
(ब-४)  तसेच, दर यानचे कालावधीत मा.तदथ सिमतीने िदनांक २४ स टबर, २०२० रोजी च य प दतीन े 

णालये िवभागाकडील कं ाटी कमचा-यांना (एकूण ४६६) ४० ट के वाढीव वेतन लागू करणबेाबत सकारा मक 
िनणय घतेलेला आह.े सदर िनणयाचा अतंभाव माह े स टबर, २०२० चे वेतन आदा करतांना करावा लागणार 
आह.े  
(क)  िवभागाचा अिभ ाय  व ताव - स या िवषयांिकत कोरोना िवषाण ू(को हीड १९) चा ादभुाव 
वाढता असनू, मा. महसलू व वन िवभाग, आप ी यव थापन, मदत व पनुःवसन िवभाग, महारा  शासन 
यांचेकडील िदनांक ३१ ऑग , २०२० व िदनांक ३० स टबर, २०२० रोजीचे आदशेा वय,े या 
LOCKDOWN ची मुदत (कालावधी) अनु मे िदनांक ३० स टबर, २०२० व िदनांक ३१ ऑ टोबर, 
२०२० अखेर काही अटी-शत वर तसेच काही अ याव यक बाब साठी सवलत देऊन वाढिवणते आलेली असनू, 
आज अखेर या आदशेांची कठोर अमंलबजावणी थािनक महसलू व पोिलस शासनामाफत सु  आह.े  

यामळेु उपरो  प र छेद (अ) मधील पूवपीठीकेस अनसु न, प र छेद ब मधील उपप र छेद (ब-१ 
ते ब-४) म ये नमदू केले माण,े सं थान यव थापनाकडे / आ थापनेवर िविवध िवभागाकडे, िविवध प दतीन े
कायरत असले या कं ाटी कमचा-यांना माहे स टबर व ऑ टोबर, २०२० चे वेतन आिण तसेच माह े
ऑ टोबर, २०२० नंतर मा. क  व रा य शासनाच े आदशेा वये LOCKDOWN ची मुदत संपेपय त अथवा 
िनयिमतपणे सं थान यव थापनाचे व शासनाचे काम सु  होईपावेतो, वर नमुद केले माण ेिविहत कायप दती 
िनि त क न वेतन / पगार / मानधन आिद आदायगी करणकेामी सदरचा ताव मा. तदथ सिमतीचे सभेपढु े
च य प दतीने िनणयाथ सादर. 

िनणय .४५५/३२  यावर सिव तर चचा होऊन, कोरोना िवषाणू (को  हीड-१९) चा ादुभाव रोखणेसाठी 
ितबंधा  मक उपाययोजना सं  थान आ  थापनेवरील कायम कं ाटी व बाहय  ोत कमचारी 

कं ाटदारामाफत/उ  ते प  दतीने काम िदले  या कं ाटदाराकडे कायरत असले  या कं ाटी कमचारी व 
इतर यांना माहे स  टबर व आ  ट बर -२०२० चे  तसेच LOCKDOWN ची मुदत सपूंन, िनयमीतपणे 
सं  थान  यव  थापनाचे व शासनाचे काम सु  होईपावेतो िविहत कायप  दतीने वेतन/पगार/मानधन 
इ  यादी आदा करणेस चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे 
अवलोकन क न न द घे यात आली.                                                    

(कायवाही-सामा  य शासन) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             ३३.   माहे जानेवारी २०२० म  ये सं  थान आ  थापनेवर कायम कं ाटी कमचारी  हणून सामावून घेणेत 

आले  या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना माहे ऑग  ट, स  टबर व आ  ट बर- २०२० चे वेतन 
आिण  यानंतरचे कालावधीचे वेतन आदा करणेबाबत. 

 ताव- िवषयाची पवूपीठीका -  
(अ-१) मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडील िदनांक ०७ ऑग , २००९ रोजीचे शासन 
िनणयानुसार, ी साईबाबा सं  थान िव त यव था, िशड चे आ थापनेवरील पदांच े आकृतीबंधास, हणजेच 
एकूण ४८२६ पदांना ( थायी २९०८ पद े + अ थायी १९१८ पद)े काही अटी-शत स अिधन राहन मा यता 
िदलेली आह.े  तसचे यानंतर काही वाढीव पदांची मा यता ल ात घतेां, स या एकूण ४८३८ (४८२६+०२+१०) 
पदांचा आकृतीबंध मंजूर असनू,  याम ये थायी पदे २९२० (२९०८+१२) + कं ाटी पदे १९१८ यांचा समावेश 
आह.े  
(अ-२) िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजीचे तावा दारे, सं थानम ये माह ेिडसबर, २००० पवू चे तसेच सन 
२००१ ते माह े िडसबर, २००५ अखेर पय त या कालावधीत कॉ ॅ टसमाफत कं ाटी प दतीन े कामावर 
असले या व स या काम करत असले या अकुशल - ८११ व कुशल - १०५ अशा एकूण ९१६ कं ाटी 
कामगारांना सं थान सवेते िनयिमत नेमणकूा देणसे मा यता िमळणसेाठी ताव सादर करणते आलेला होता.  
(अ-३) या तावाच े अनषंुगान,े  मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी शासन िनणय मांक 
सासंिव-२०१३ / २२ / . .७० / का.१६, िदनांक १७ स टबर, २०१९ अ वये  “ ी साईबाबा सं थान 
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िव त यव था, िशड  यां या आ थापनेवरील कं ाटी कमचा-यांना एकि त मािसक वेतन मंजूर 
कर याबाबत ”  या शीषाखाली पा रत केले या शासन िनणयात खालील माण ेनमदू करणते आलेले आह े-  

“ .. .. ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  येथे सन २००१ ते २००४ या कालावधीत कं ाटी 
प दतीन ेकामावर असले या व स या कायरत असले या ६३५ कमचा-यांपैक  कुशल कमचा-यांना दरमहा . 
५,९१३/- ( . पाच हजार नऊशे तेरा फ ) व अकुशल कमचा-यांना दरमहा . ५,११३/- ( . पाच हजार एकश े
तेरा फ ) इतके मािसक एकि त वेतन िकंवा िकमान वेतन काय ानुसार अनु ेय वेतन यापैक  जे जा त 
असेल ते वेतन देणेस मंजुरी देऊन शासना या िद. ०७.०८.२००९ रोजी या शासन िनणया वये मंजूर 
केले या आकृतीबंधातील कं ाटी पदावर िनयु  दे यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ), 
अिधिनयम, २००४ मधील कलम १३ (४) व याखालील परंतुकास अनसु न तसेच पढुील अटीस अधीन राहन 

ी साईबाबा सं थान या यव थापन िनधीतून अदा कर यास या शासन िनणया वय ेमा यता दे यात येत आह.े  
उपरो माण े एकि त मािसक वेतन मंजरू कर यात येत असले तरी, संबंिधत कमचा-याचा 

सं थान या नोकरीत दजा (Status) हा कं ाटी कमचारी हणनू राहील. यास ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  यां याकडे कायम व पी नोकरी माग याचा ह क असणार नाही. ” 
(अ-४) उपरो  मा. शासन िनणयानसुार, िदनांक २३ म,े २०१९ रोजीचे कामगार िवभागाकडील िटपणी-वजा-
प ासोबत ा  झाले या ६३५ कमचा-यांचे यादीनसुार, याम य े समािव  असणारे कं ाटी कमचा-यांच े सन 
२००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४ अखेर हजर असलेले) मधील हजर िदवसांची तसेच यांनी 
सादर केले या कागदप ांची पडताळणी क न, एकूण ६०१ कं ाटी कमचा-याना िनयु  आदशे दणेते आललेे 
होते, यापैक  सेवेत हजर झाले या ५९८ कं ाटी कमचारी यांना सं थान आ थापनेवर कायम कं ाटी कमचारी 
हणनू सामावनू घणेते आलेले आहते.  

(ब) मा. मखु िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर तथा सद य, मा. तदथ सिमती (स या अ य , मा. 
तदथ सिमती, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड ) यांनी िदनांक ०६ जानेवारी, २०२० अ वये उपरो  
प र छेदांत नमदू केले या कायवाहीबाबतची व तःुि थती मा. तदथ सिमतीचे सभेपढु े सादर करणबेाबत 
कळिवलेले होते.  

 तसेच,मा. तदथ सिमतीचे िदनांक १५ फे वुारी, २०२० रोजीचे सभेतील िनणय मांक १०० अ वये प र छेदातं 
नमदु केले या कायवाहीबाबत मा. तदथ सिमतीपढुे मा. मु य कायकारी अिधकारी यांनी सिव तर मािहती ावी, 
असा िनणय घेणते आललेा होता.  

 यानुसार, उपरो  प र छेदांतील िववेचनानसुार, मा. तदथ सिमतीन े खाली नमदू केले माण े वळेोवळेी िनणय 
घेतलेले आहेत -  

 ०१. मा. तदथ सिमती सभा िदनांक २४ फे वुारी, २०२० / िनणय मांक १५८ 
 ०२. मा. तदथ सिमती सभा िदनांक ०४ माच, २०२० / िनणय मांक १६४ 
 ०३. मा. तदथ सिमती सभा िदनांक २७ माच, २०२० / िनणय मांक २०३ 
 ०४. मा. तदथ सिमती सभा िदनांक ११ म,े २०२० / िनणय मांक २३५ व २३६ 
 ०५. मा. तदथ सिमती सभा िदनांक ०९ जून, २०२० / िनणय मांक ३०९ 
 ०६. मा. तदथ सिमती सभा िदनांक १३ जुल,ै २०२० / िनणय मांक ३६० 
 ०७. मा. तदथ सिमती सभा िदनांक २८ ऑग , २०२० (अ ाप िनणय ा  कायवाहीसाठी ा  झालेला 

नाही)   
 (क) उपरो  िनणयांपैक , मा. तदथ सिमतीचे िदनांक १३ जुलै, २०२० रोजीचे सभतेील िनणय मांक 
३६० म ये खालील माण ेनमदू आह े–  

“ .. .. सिमतीच ेसद य १) मा. ी. ीकांत ल. आणकेर, मखु िज हा व स  यायाधीश, अहमदनगर, 
२) मा. ी. िदलीप वामी, अपर महसलु िवभागीय आयु , नािशक िवभाग, नािशक ३) मा. ीमती गीता 
बनकर, सहा. धमादाय आयु , अहमदनगर यांनी चचअतंी खालील िनणय घेतला.  

This subject was discussed in detail and each member has expressed views. 
This committee, while deciding Subject 1, 2, 43 and 63 on the agenda of the Ad-

hoc Committee Meeting dt. 11.05.2020, has thoroughly examined the entire record of the 
Trust, the scheme of the Shree Sai Baba Sansthan Trust (Shirdi) Act, 2004 and the powers 
of the Chief Executive Officer to appoint employees.  
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This Committee has already found that the then Chief Executive Officer could not 
have appointed employees directly on the Sansthan on contract basis because such power 
is vested with the Committee constituted under section 13(4) of the Shree Sai Baba 
Sansthan Trust (Shirdi) Act, 2004. Since such appointment on contract basis is a policy 
decision, it ought to have been presented before the Ad-hoc Committee, constituted by 
Hon’ble High Court.  

This Committee has also found that the Sansthan has failed to follow the 
Government Resolution dt. 07.08.2009, more particularly the terms and conditions under 
which the said staffing pattern (आकृतीबंध) was approved. The Committee has also found 
that while issuing Government Resolution dt. 17.09.2019, the Government has called upon 
the SAnsthan to follow Government Resolution dt.07.08.2009 of which the reference is 
found at serial no. 2 under the caption “ वाचा.” 

It is not the case of Sansthan before this Committee that Committee has followed 
Government Resolution dt. 07.08.2009 by preparing service rules, qualification of entry, 
promotion etc. In fact Committee has been constituted for preparation of such rules and 
even this Ad-hoc Committee has given extention to the said Committee to complete the 
remaining work.  In the above background, therefore,  the appointment orders issued by 
the then Chief Executive Officer (Shri. Deepak Muglikar) is a piece of paper and cannot 
be termed as an order under the authority of the Committee as invisaged under section 
13(4) of the Act.  

Some of the members of this Committee tried to suggest that ex-post facto approval 
could be granted to the said order. However, on thorough examination of this proposal, the 
Committee is unanimous in refusing to grant such ex-post facto approval, more 
particularly when Government Resolution dt. 07.08.2009 has not been followed by the 
Trust. In addition to it, giving such ex-post facto sanction for such acts would be protecting 
the illegality and therefore, should not be approved at the hands of Ad-hoc Committee.  

Consequently, the Ad-hoc Committee has unanimously resolved to cancel and 
setaside all the appointment orders issued to 598 employees with effect from 31st July, 
2020. This is in the light of the fact that due to Covid-19 situation the Committee has 
resolved to pay exgratia amount i.e. 50% of the salary to those 598 employees who were 
earlier working through the contractor. Therefore, the said employees are not likely to be 
financially affected. 

The Committee has also resolved to extend liberty to the Sansthan to submit 
proposal in this regard as per their choice after due study of various Government 
Resolutions issued by the Government. 

सिमती सद य तथा मु य कायकारी अिधकारी मा. ी. अ ण ड गरे, (भा. .स.े) यांनी यांच े
व तुि थतीवर आधारीत खालील मत मांडले. 

रा य शासनाचे िवधी व याय िवभागाचे शासन िनणय िद. १७.०९.२०१९ अ वये ठेकेदाराचे 
आ थापनेवरील एकुण ६३५ कमचा-यांना सं थान आ थापनेवर कं ाटी कमचारी हणनू नेमणकू स मा यता 
िदलेली आह.े 

उपरो  शासन िनणया वय ेत कालीन मु य कायकारी अिधकारी यांनी स ि थतीत पा  ५९८     कमचा-
यांना सं थान आ थापनेवर कं ाटी व पात िद. ०२.०१.२०२० रोजी नेमणकू  िदलेली आह.े सदर नमेणकू ही 
शासन िनणयाचे िनदशानसुार कर यात आली आह.े तरी सदर आदशेांना काय र मा यता देण ेयो य राहील. ”   

िवषयाची स :ि थती -  
(ड) उपरो  मा. तदथ सिमतीचे िदनांक १३ जुलै, २०२० रोजीचे सभेतील िनणयाची त सामा य 

शासन िवभागास िदनांक ०७ ऑग , २०२० रोजी सभा कामकाज िवभागाकडून ा  झाली.  यामळेु 
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मा. तदथ सिमतीच ेिनणयात नमदु केले माण,े िवषयांिकत तावातील ५९८ कं ाटी कमचा-यांना दणेेत आलेल े
िनयु  आदेश िदनांक ३१ जलैु, २०२० अखेरपासनू र  कर याची कायवाही करता आली नाही.  

तसेच मा. तदथ सिमतीने शासनास िवषयांिकत तावाबाबत पुनः  सिव तर ताव सादर 
करणबेाबत वातं य िदलेले अस यान,े िवषयांिकत ताव िदनांक २४ जुलै, २०२० रोजीचे सभेत सादर करणते 
आलेला होता, परंत ुसभा तहकूब झा याने या तावावर चचा होऊ शकली नाही. (याची कारणमीमांसा अशी 
क , वरील िनणयाच ेअनषंुगान ेसभा कामकाज िवभागाकडील प  मांक एसएसएस / वशी ४ / ७१६ /२०२०, 
िदनांक १६ जुल,ै २०२० अ वये मा. तदथ सिमतीचे सद यांना िवषयसचूी पाठवनू, सिमतीची सभा िदनांक २४ 
जुल,ै २०२० रोजी अहमदनगर यथेे आयोिजत करणते आली असलेबाबत कळिवणते आलेले होते. या सभे या 
िवषयसचूीम ये िवषयांिकत तावाचा समावेश करणते आलेला होता.तथािप, मा. तदथ सिमतीचे सद य ी. 
िदलीप वामी, अपर आयु ,  नािशक यांनी यांचेकडील िदनांक २३ जुल,ै २०२० रोजीचे प ान,े उपरो  
बैठक स (सभेस) हजर राहणपेासनू सवलत िमळणबेाबत िवनंती प  िदलेले होते. तसेच मा. तदथ सिमतीचे अ य 
०३ सद यांपैक , मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  या पदावर 

ितिनयु ने कायरत असणारे ी. अ ण ड गरे (भा से) यांची बदली मा. शासनाने िदनांक २३ जलैु, २०२० 
रोजी मुंबई येथे के यान े आिण यांना बदलीच े जागी िदनांक २४ जलु,ै २०२० वरीत हजर हावे लागले. या 
कारणा तव मा. तदथ सिमतीची िनयोिजत िदनांक २४ जुल,ै २०२० रोजीची सभा तहकूब करणेत आली 
असलेबाबत सभाकामकाज िवभागामाफत संबंिधतांना कळिवणते आले.)  

   तसेच, दर यानचे कालावधीत,  िवषयांिकत िनयु  िदले या ५९८ कायम कं ाटी कमचा-यांपैक  ी. 
भाऊसाहेब आनदंराव थोरात व इतर ०८ यांनी, सव कायम कं ाटी कमचारी यांचे वतीने िदनांक २८ जुल,ै २०२० 
रोजी मा. मखु िज हा व स  यायाधीश, अहमदनगर तथा मा. अ य , तदथ सिमती यांना अ ेिषत केले या 
अजा दारे, सं थान शासनाने िदले या नमेणकू आदशेास सहानभुतूीपवूक व मानवते या ीकोनातून सरं ण 
दऊेन, सं थान सवेेत िनयिमत / कायम नमेणकू आदशे िमळणबेाबत िवनंती केलेली होती.  

उपरो  सव बाब स अनसु न आिण नमूद केले या कारणां तव, मा. तदथ सिमतीचे िदनांक 
१३ जुलै, २०२० रोजीचे सभेतील िनणय मांक ३६० अ वये िवषयांिकत तावाचे अनषंुगाने िदनांक 
३१ जुलै, २०२० अखेर करावयाचे कायवाहीचे अंमलबजावणीसाठी सदर िवषयास अंितम िनणय 
होईपय त मुदतवाढ िमळणेबाबतचा सिव तर ताव मा. तदथ सिमतीचे िदनांक २८ ऑग , २०२० 
रोजीचे सभेपुढे िवचाराथ / िनणयाथ सादर करणेत आलेला होता, तथािप याबाबतचा िनणय 
अ ापपावेतो सामा य शासन िवभागास कायवाहीसाठी ा  झालेला नाही.  
(इ) या यित र , मा. तदथ सिमतीचे िदनांक २८ ऑग , २०२० रोजीचे सभेत, को हीड १९ या 
संसगज य रोगाचे ादभुावामळेु मा. शासनान े िदनांक ३१ ऑग , २०२० अखेर सु   / सलग ठेवललेी 
लॉकडाऊनची ि थती िवचारात घऊेन, सं थान आ थापनेवरील कायम कं ाटी कमचारी, कं ाटी कमचारी 
कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कमचारी, बा ोत प दतीन े / उ या व ठोक प दतीन े कायरत असणारे 
कं ाटदाराकडील कं ाटी कमचारी यांना माह े ऑग , २०२० चे वतेन आदा करणबेाबत मा यता िमळणकेामी 

ताव सादर करणेत आलेला होता.  
 मा. तदथ सिमतीन े या तावावरील चचचे वेळेस सम  िनदशीत केलेनसुार, सं थान आ थापनवेर कायरत 

असणारे ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांचेबाबत सिमतीने घेतले या िनणयावरील कायवाही लंिबत अस यान,े 
यांचे माह े ऑग , २०२० चे वेतन थिगत ठेवणबेाबत सामा य शासन िवभागामाफत िदनांक ०२ स टबर, 

२०२० रोजी आदिेशत करणते आलेले आह.े 
(ई-१) आता, सं थान आ थापनेवर सामावनू घेणते आले या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांच े वतीन,े     

ी. अिनल कच  कोते व इतर ०३ यांनी िदनांक ०९ स टबर, २०२० रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी यांना 
अ ेिषत केले या व माह े ऑग , २०२० चे वेतन िमळणबेाबत या िवषयांतगत केले या िवनतंी अजात 
खालील माण ेनमदू केलेले आह े – 

 “ .. उपरो  िवषयांस अनसु न िवनंतीपवूक अज करतो क , आमची ५९८ कमचा-यांची ी साईबाबा 
सं थान िव त यव था, िशड  चे आ थापनेवर िदनांक ०२ जानवेारी, २०२० रोजीचे आदशेा वय े कुशल / 
अकुशल कायम कं ाटी कमचारी हणनू ११ मिहने कालावधीसाठी िकमान वतेन दरान ेिनयु  झाललेी आह ेव 
यानुसार आ हांस माह ेजानेवारी, २०२० ते माह ेजलैु, २०२० पय त येक मिह याला वेतन िमळालेले आह.े 
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तथािप, आता सामा य शासन िवभाग जा. . एसएसएस / सा शा / आ था / १०३३ / २०२०, 
िदनांक ०२ स टबर, २०२० रोजीचे आदेशा वये माह े जानेवारी, २०२० म ये सं थान आ थापनेवर सामावनू 
घेणते आले या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांचे माह ेऑग , २०२० चे वेतनाची कायवाही थिगत करणते 
आलेली अस याने आ हाला माहे ऑग , २०२० चे वेतन अ ापपय त िमळालेले नाही. यामळु ेआ ही सव 
५९८ कमचारी आिथक सकंटात सापडलेलो असनू आमचे कंुटंूबावर उपासमारीची वेळ आलेली आह.े 

तरी मे. साहबेांनी आम या अजाचा सहानभूतूीपवूक िवचार क न आ हांला माह े ऑग , २०२० च े
वेतन आदा करावे, ही न  िवनतंी. ५९८ कमचारी यांच ेवतीने. ” 
 (ई-२) मा. तदथ सिमतीन ेिदनांक १३ जुल,ै २०२० रोजीचे सभेतील िनणय मांक ३६० बाबत, ५९८ कं ाटी 
कमचा-यांपैक  १६ कायम कं ाटी कमचारी यांनी सव ५९८ कायम कं ाटी कमचा-यांच े वतीन े मा. उ च 
यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथ,े महारा  शासन व मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान 

िव त यव था, िशड  यांचेिव द  िदवाणी दावा दाखल केला असलेबाबत, संबंिधत कायम कं ाटी कमचा-
यांच ेवतीन ेअडॅ. अि न ही.होन, औरंगाबाद यांनी िदनांक ०८ स टबर, २०२० रोजीच ेई-मेल प ान ेकळिवल े
आह.े यात खालील माण ेनमदू आह े–  

“.. .. Subject : Writ Petition filed on behalf of Anil s/o Kacharu Kote and Ors. In 
the Bombay High Court, Bench At Aurangabad.  

.. .. Please take note that I have filed a writ petition challenging the resolution 
passed by Ad-hoc Committee in its meeting dated 13.07.2020 whereby the Ad-hoc 
Committee has reserved the resolution passed by the regular committee of the Sansthan in 
discontinuing the services of the petitioners and similarly placed 582 employees before the 
Hon’ble Bombay Hight Court, Bench At Aurangabad. 

The Copy of the petition alongwith all exhibits is served on you as you have been 
made party respondent No.2. The petition will be taken up for hearing in due course 
accordingly, attend the same. ” 

अडॅ. होन, औरंगाबाद यांचेकडून िदनांक ०८ स टबर, २०२० रोजी ई-मेलन े ा  झाले या उपरो  
प ानसुार, सामा य शासन िवभागाकडील िदनांक ०९ स टबर, २०२० रोजीचे मंजूर िटपणी वये आिण प  
जावक मांक एसएसएस/सा शा/आ था/१३७६/२०२०, िदनांक ११ स टबर, २०२० अ वये िवधी  अडॅ. 
संजय चौक दार, औरंगाबाद यांना वक लप  देणते आलेले आह.े  

 तसेच, ी. अिनल कच  कोते व इतर यांचे वतीन े अडॅ. होन यांनी दाखल केले या सदरह िदवाणी 
दा याबाबत मा. उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे अिधकृत संकेत थळाव न मािहती घणेेत आली 
आह.े यानसुार सदर िदवाणी दा याचा मांक Stamp No. WPST/14010/2020 / Reg. No. 
WP/6224/2020 / Filing & Reg. Date 11-09-2020 असा आह.े तसेच सदरह िदवाणी दा याची पढुील 
सनुावणीची तारीख १४ स टबर, २०२० अशी दशिवणते आलेली होती.  

 तथािप, सं थान िवधी  अडॅ. सजंय चौक दार यांनी िदनांक १४ स टबर, २०२० रोजी पाठिवले या ई-
मेल प ा दारे असे कळिवले आह ेक , िदवाणी दावा . ६२२४/२० म य ेआज रोजी झाले या सनुावणीत मा. 
यायालयाने सं थानचे हणण े दाखल करणसेाठी ०३ आठवडयांची मदुत िदलेली असनू, िदनांक २८ स टबर, 

२०२० अखेर सं थानचे हणण ेदाखल करावयाचे आह.े याबाबत सं थान शासन तरावर कायवाही सु  करणते 
आली आह.े  

 तसेच, उपरो  िदवाणी दा याबाबत िदनांक १४ स टबर, २०२० रोजीचे थम सनुावणीचे तारखेस 
झाले या कामकाजाबाबत मा. उ च यायालयाचे संकेत थळावर खालील माण ेआदशे ा  झालेला आह े–  

“ .. .. Learned AGP accepts notice on behalf of Respondent No.1. Learned Counsel 
Mr. Choukidar state that he has instructions to appear for Respondent No.2 and seeks 
time.  

Stand over to 05th October, 2020. ” 
(ई-३) ी. अिनल कच  कोते व इतर यांच ेवतीने अडॅ. होन यांनी दाखल केले या सदर िदवाणी दा याचा 

मांक Stamp No. WPST/14010/2020/Reg.No.WP/6224/2020/Filing & Reg. Date 11-09-
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2020 असा असनू, याम ये यािचकाक यानी खालील माण ेमा. उ च यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडेस 
खालील बाब वर आदेश होणबेाबत िवनतंी केलेली आह े–  

“ .. .. 20. The Petitioners, therefore humbly, pray Your Lordships will be pleased 
to; 

A)  Call for record and proceedings of the case. 
B)  Issue a writ of certiorari or writ the nature of certiorari to quash and set aside the 
Resolution dated 13.7.2020 (Exhibit “H”) and he consequential order dated 2.9.2020 
(Exhibit “I”) passed by the Adhoc Committee of Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
C)  Issue a writ mandamus or writ in the nature of mandamus to the respondent to 
continue the petitioners and similarly placed 582 employees mentioned in the list annexed 
at Exhibit “A” to the petition, in service of Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi in 
accordance with the Government Resolution dated 17.09.2019 of the State Government 
and that their service be not terminated and / or discontinued.  
D)  Pending the hearing and final disposal of this writ petition grant stay to operation, 
implementation and execution of the Resolution dated 13.7.2020 (Exhibit “H”) and the 
consequential order dated 2.9.2020 (Exhibit “T”) passed by the Adhoc committee of Shree 
Saibaba Sansthan Trust, Shirdi.  
E)  Pending the hearing and final disposal of this writ petition the petitioners and 
other 582 similarly place employees mentioned in the list annexed at Exhibit “A”  
F)  Ad-interim relief of granted in terms of prayer claused “D” and “E”. 
G)  Any other just and equitable reliefs be granted in favour of the petitioner. ” 
(ई-४) तसेच, दर यानचे कालावधीत हणजेच, िदनांक २५ स टबर, २०२० रोजी .िवधी अिधकारी, िवधी 
िवभाग यांचकेडून  त डी सचूना िमळा या आहते क ,  िदवाणी दावा मांक ६२२४/२०२० बाबत अडॅ. सजंय 
चौक दार, औरंगाबाद यांना वक लप  दणेेत आललेे होते. परंतु अडॅ. चौक दार यांनी सदर दा याम य े
सं थानकडून हणण े मांडणकेामी असमथता दशिवली आह.े यामळेु िदवाणी दावा मांक ६२२४/२०२० च े
कामकाज आता सं थानच े िवधी  अडॅ. अिनल बजाज, औरंगाबाद ह े पाहणार आहते. यानसुार िदनांक २८ 
स टबर, २०२० रोजी अडॅ. अिनल बजाज, औरंगाबाद यांचेशी दरू वनीव न संपक साधनू, िदवाणी दावा मांक 
६२२४/२०२० बाबतची कागदप  ेई-मेल दारे पाठिवणते आलेली आहते. उपरो  दा या या सदंभात िदनांक ०५ 
ऑ टोबर, २०२० रोजी सनुावणी झालेली असनू, पढुील तािवत सनुावणी िदनांक २८ ऑ टोबर, २०२० रोजी 
आह.े 
(ई-५) मा. शासनान े को हीड १९ या ससंगज य िवषाणचूा ादभुाव रोखणसेाठी जारी / सलग ठेवले या 
लॉकडाऊन कालावधीतील माह ेऑग , २०२० चे वेतन, सं थान आ थापनेवरील ितिनयु वरील अिधकारी, 
कायम कमचारी, कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी, 
सरु ार क, बा ोत / उ या व ठोक प दतीन ेकायरत असणारे कं ाटदाराकडील कमचारी व इतर यांना आदा 
करणबेाबतची कायवाही सु  करणते आलेली आह,े िकंबहना बहतांशी पूण झालेली आह.े  
(ई-६) मा. तदथ सिमतीचे िदनांक १३ जुल,ै २०२० रोजीचे सभेतील िनणय मांक ३६० नसुार सं थान 

शासनामाफत अलािहदा कायवाही सु  करणते आललेी आह.े  
(ई-७) मा. सद य सिचव, तदथ सिमती तथा मु य कायकारी अिधकारी यांनी िवषयांिकत तावाबाबत  
च य प दतीने मा यता िमळणकेामी िद. ४ स टबर, २०२० रोजी खालील माण ेिनणय तािवत केलेला होता -  

“ .. .. िवषयांिकत तावात नमदु केलेली व तःुि थती िवचारात घेता,ं माह ेजानेवारी, २०२० म ये 
सं थान आ थापनेवर सामावनू घणेते आले या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना माह े जलैु, २०२० 
वेतनासबंंधी झाले या िनणया माणचे माह ेऑग , २०२० चे वेतन (माह ेस टबर, २०२० म ये अदा करावयाच े
वेतन) आदा करणसे मा यता दे यात येत आह.े ”  

मा. अ य , तदथ सिमती तथा मुख िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर यांनी िदनांक २४ 
स टबर, २०२० रोजी च य प दतीने सादर केले या िवषयांिकत तावावर खालील माण ेआपले मत मांडले 
आह-े    
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“ .. .. तदथ सिमतीचे अ य  व दुसरे सद य ी. वामी साहेब यांनी िद. २८/०८/२०२० 
रोजी या बैठक चे इितवृ  यां या वा -या क न अंितम केलेले आहे. परंतु तदथ सिमतीचे सद य 
सिचव यांनी िद. २३/०९/२०२० रोजी ई-मेल दारे पाठिवले या प ाव न,  सदरह इितवृ ावर यांनी 
सही केली नस याचे िदसनू येते. सहािजकच  यामुळे िद. १३/०७/२०२० रोजी या तदथ सिमती या 
बैठक चे इितवृ  अ ाप कायम झालेचे िदसनू येत नाही. िवषयात नमूद के या माणे सदरचे करण 
याय िव  आहे. अशा प रि थतीत यािचकेची त इ यािद बाब चा िवचार करणे सदर िवषयावर 

िनणय घेताना म ा  आहे. 
वरील िवषयाचा आवाका पाहता सदर िवषयावर चि य प दतीने िनणय घे यापे ा पढेु 

होणा-या िनयिमत बैठक त सदरचा िवषय घे यात यावा असे माझे मत आहे. ”  
 मा. अ य , तदथ सिमती यांनी मांडले या उपरो  मतास मा. तदथ सिमतीचे इतर ०२ सद य (अपर महसलु 

िवभागीय आयु , नािशक व सहा यक धमादाय आयु , अहमदनगर) यांनी सहमती दशिवलेली आह.े  
   उपरो  मा. तदथ सिमतीने िदनांक २४ स टबर, २०२० रोजी बहमताने मांडले या मतास अनसु न, 

िवषयांिकत ताव मा. तदथ सिमतीच े तािवत िनयिमत सभेपढु े िवचाराथ सादर करणकेामी सभा कामकाज 
िवभागाकडे िदनांक ०१ऑ टोबर, २०२० रोजी सादर करणेत आललेा होता.  

   दर यानचे कालावधीत, िदनांक १९ ऑ टोबर, २०२० रोजी मा.अ य , तदथ सिमती यांचेकडून ा  
झाले या मळू िवषय पि के या सचुीत सदरच े िवषयाचा समावेश न हता. तद-्नंतर मा. अ य , तदथ सिमती 
यांचेकडून ा  झाले या २१ ऑ टोबर, २०२० चे प ानसुार सदरचा िवषय िदनांक २७ ऑ टोबर, २०२० 
रोजीच ेहोणारे तािवत िनयिमत सभे या िवषयपि केत समािव  करणते आला. परंतु मा. अ य , तदथ सिमती 
यांचेकडील िदनांक २६ ऑ टोबर, २०२० रोजीचे प ान,े सदरची सभा थिगत करणते आली अस याचे सभा 
कामकाज िवभागाकडून सांगणते आलेले आह.े  

 या सव बाब चा िवचार करता,ं िवषयांिकत तावाच ेअनषंुगाने ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना माह ेऑग , 
२०२० पासनू आजपावेतो वतेन आदा करणते आलेले नाही. यामळेु या कायम कं ाटी कमचारी यांची गे या 
०२-०३ मिह यापासनू उपासमार होत असनू, नैसिगक याय त वा या ीन े या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी 
यांच े वेतनाबाबतचा िनणय होण े अ यंत गरजेची व आव यक बाब आह,े ह े ल ात घेऊन सदरचा ताव 
यावहारीक  ीकोनातून च य प दतीन ेमा यते तव सादर करणते येत आह.े  

िवभागाचा ताव–उपरो  प र छेद अ ते प र छेद ई म ये नमदु केले या व तुि थतीस अनसु न, 
तसेच सभा कामकाज िवभागाकडील प  जा. . १४३२ / िदनांक १५ स टबर, २०२० अ वये, ५९८ कं ाटी 
कमचा-यांचे बाबतीत िदनांक १३ जुल,ै २०२० रोजी घतेले या िनणयाच े अमंलबजावणीकामी मागदशनपर 
आदशे हावेत अशी िवनतंी करणते आलेली आह.े िवषयांिकत तावाच ेअनषंुगान ेसं थान सवेेत कायम कं ाटी 
कमचारी हणनू सामावनू घेतले या ५९८ कमचा-यांच े िनयु बाबत मा. उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद येथ ेिदवाणी दावा दाखल झा यान,े सदरची बाब आता याय िव  झालेली आह.े सदरह ५९८ कायम 
कं ाटी कमचारी ह ेमाह ेऑग , २०२० म य ेिविवध िवभागात आव यकतेनसुार व गरजेनसुार सवेेत हजर होते. 
यामळेु या कालावधीचे नसैिगक याय त वानसुार वेतन आदा करण ेउिचत राहील आह,े असे मत आह.े  

या सव बाब चा िवचार करता,ं सदर ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना  माह ेऑग , स टबर आिण 
ऑ टोबर, २०२० चे व यानतंरच ेकालावधीच ेवेतन िवहीत व िनि त करणते आले या कायप दतीनसुार आदा 
करणसे मा यता िमळणकेामी, िवषयांिकत ताव मा. तदथ सिमतीपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .४५५/३३ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे जानेवारी २०२० म  ये सं  थान आ  थापनेवर कायम कं ाटी कमचारी 
 हणून सामावून घेणेत आले  या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना माहे ऑग  ट, स  टबर व 

आ  ट बर- २०२० चे वेतन आिण  यानंतरचे कालावधीचे वेतन आदा करणेस चि य प दतीने मा यता 
दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

(कायवाही-सामा  य शासन) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             ३४.  Corona Virus (Covid-19) या ससंगज  य रोगाचा ादुभाव होऊ नये  हणून दैनंिदन वापराकरीता                              

आव  यक असणारे सिॅनटायझर खरेदी करणेकामी Short notice E-Tender ि या राबिवणेस व 
याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
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 ताव-  स  या दशेासह जगभराम  य ेकोिवड-१९ या संसगज  य कोरोना िवषाणनेू थैमान घातलेल ेअसनू, या पा  वभमूीवर 
महारा   शासनाने काही ितबधंा  मक अटी/ शत वंर कायालये सु  कर  यास परवानगी िदलेली आह.े        
कमचा-यांम  य ेसरुि त अतंराबरोबरच मा  क, हॅ  ड  लोज, सॅिनटायझर, हात धु  यासाठी सिुवधा अशा बाब चा 
 याम  य ेअतंभाव आह.े  

    सं  थान कमचा-यांना या िवषाणचूा ादभुाव होऊ नय,े याकरीता सं  थानमधील िविवध िवभाग  यांच े
अख  यारीतील कम-यां  या सरुि ततेसाठी सरुि त अतंराबरोबरच मा  क, सॅिनटायझरचा वापर करीत असनू 
 यासाठी या सािह  याची मागणी औषध भांडार िवभागाकडे करीत आहते. परंतु या सािह  यांचा वािषक 

खरेदीमधील साठा सपंु  टात आलेला आह ेव िवभागांची मागणी पहाता, नवीन खरेदी करण ेअ  याव  यक आह.े 
 यामळेु भिव  याम  य े समाधी मिंदर दशनासाठी खलेु करावयाच े झा  यास,  याचा िवचार क न, आप  या 

िवभागांकरीता पढुील सहा मिहने कालावधीसाठी आव  यक असलेले सॅिनटायझर व सोिडयम हायपो  लोराईड 
सो  यशुन इ. ची मागणी शासक य अिधकारी यांचमेाफत िदनाकं १८/०९/२०२० रोजी सायंकाळी ०५.०० 
वाजेपयत औषध भांडार िवभाग यांचेकडे ावी. कापडी मा  क व हॅ  ड  लोज  या मागणीचा समावेश फ  त 

 णालये व आरो  य िवभाग याचंसेाठीच राहील. उपरो  त तारखनेतंर आले  या मागणीचा िवचार केला जाणार 
नाही, अस े इकडील जा.नं.एसएसएस/ एसएसबीएच/ वशी-  टोअर (पीएस)/२९५/२०२०िद.१२/०९/२०२० 
रोजीचे परीप का  वय ेसव िवभागांना कळिव  यात आललेे होते.  

     यास अनसु न खालील माण ेिवभागांची मागणी ा  त झालेली आह.े 
  

अ. नं. िवभागाचे नाव सनॅीटायझर 
५०० मीली बॉटल 

खरेदी  िवभागास 
ा  त िद. 

1 सामा  य शासन िवभाग 400 २५/०९/२०२० 
2 िवधी िवभाग 6 १९/०९/२०२० 
3 जनसंपक िवभाग 24 १८/०९/२०२० 
4 लेखाशाखा 4950 १७/०९/२०२० 
5 बांधकाम िवभाग 360 १७/०९/२०२० 
6 िव तु िवभाग 180 १८/०९/२०२० 
7 सादालय िवभाग 1800 १७/०९/२०२० 
8 बगीचा िवभाग 30 १७/०९/२०२० 
9 मािहती तं ान िवभाग  10 १८/०९/२०२० 
10 साई साद िनवास  थान 3600 १७/०९/२०२० 
11 रेकॉड िवभाग 24 १७/०९/२०२० 
12 खरेदी भांडार िवभाग 80 २९/०९/२०२० 
13 ारावती भ  तिनवास 1800 १७/०९/२०२० 
14 साईबाबा भ  त िनवास  थान ५०० म  7200 २५/०९/२०२० 
15 आरो  य िवभाग 2000 १७/०९/२०२० 
16 संर ण िवभाग 7200 १८/०९/२०२० 
17  वनी ेपन व टेलीफोन िवभाग 336 १८/०९/२०२० 
18 पाणी परूवठा िवभाग  360 १८/०९/२०२० 
19 वाहन िवभाग  660 १७/०९/२०२० 
20 आय टी. आय. 500 २३/०९/२०२० 
21 इं  लीश मेडीयम  कूल 30 २५/०९/२०२० 
22 क  या िव ा मंदीर व  120 १७/०९/२०२० 
22 किन  ठ महािव ालय 200 १७/०९/२०२० 
23 ी साईनाथ हॉि पटलमधील वाड/ िवभाग 1200 १८/०९/२०२० 
24 सी. सी. टी.  ही. िवभाग  90 २४/०९/२०२० 
25 ी साईबाबा  यिूनयर कॉलेज 100 १८/०९/२०२० 
26 फायर अॅ  ड से टी िवभाग  60 १७/०९/२०२० 
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अ. नं. िवभागाचे नाव सनॅीटायझर 
५०० मीली बॉटल 

खरेदी  िवभागास 
ा  त िद. 

27 साई आ म भ  त िनवास १००० म 3600 १७/०९/२०२० 
28 साई धमशाळा िवभाग  2400 १७/०९/२०२० 
29 मालम  ता िवभाग  12 १७/०९/२०२० 
30 लाडू व बफ  िनिमती िवभाग  396 १५/०९/२०२० 
31 मॅकेिनकल िवभाग 240 २३/०९/२०२० 
32 ी साईबाबा हॉि पटलमधील वाड/ िवभाग 6000  
   एकूण सॅनीटायझर ५०० मीली बॉटल 45968  

   
    सं  थानमधील िविवध िवभागांकडून ५०० िमली सॅनीटायझर  या ४५९६८ नग बाट  यांची मागणी 

आलेली आह.े स  या बाजाराम  य े५ िलटर जारम  य ेसॅिनटायझर उपल  ध असनू ा  त मागणीनसुार ४५,९६८ नग 
५०० िमली बाटली खरेदी करण ेऐवजी ५ िलटर जारम  य ेसॅिनटायझर खरेदी करण ेयो  य होईल. ४५,९६८ नग 
५०० िमली बाटलीच े ५ िलटरचे ४५९७ जार होतात. परंतु काही िवभागांनी मागणी िदलेली नाही, ऐनवेळी ते 
िवभागही सनॅीटायझरची मागणी करतील.  याकरीता ५ िलटरचे ५००० नग जार  खरेदी करण ेअपेि त आह.े  

    सामा  यतः  णालयां  या िठकाणी मिेडकेटेड सॅनीटायझरचा वापर करणते येतो व इतर िठकाणी FDA 
मा  यता ा  त अ  कोहोल बेस सॅनीटायझर वापरले जाते. तसेच भिव  याम  य े चे मंिदर भािवकां  या दशनासाठी 
खलेु करावयाचे झा  यास सॅनीटाझर वापराचे माणही वाढणार आह.े  याच माण े क  तसेच रा  य सरकारन े
अनेक खाजगी कंप  या व साखर कारखाने यांना सॅनीटायझर तयार करणेस परवानगी िदलेली आह.े  यामळेु 
अ  कोहोल बेस सनॅीटायझरच ेदरही  पधा  मक  टीन ेकमी माणात ा  त होत आहते. 

    सदर सॅनीटायझर जार खरेदीकामी येणारा अदंाज े खच िन  चीत करणसेाठी अिधकृत िव े ते/ 
परुवठाधारक यांचेकडून दरू  वनी ारे दरप क मागिव  यात आले असता,  यांनी खालील माण ेदर िदललेे आहते.  

 
अ.न.ं पुरवठाधारकाचे नाव  दर ित नग 

. 
खरेदी नग 
सं  या  

एकुण अंदाजे खच  

१ Pratik Medical & General Stores, 
Kolhar Bk. 

५००/-   

२ Shree Sai Traders, Kopargaon ४९०/-   
 एकुण .- ९९०/-   
 सरासरी ती नग दर .- ४९५/- ५००० २४,७५,०००/- 

 
वरील माण े ५ िलटर ८०% अ  कोहोल बेस सनॅीटायझरचे ५००० नग जार खरेदीकामी अदंाजे 

.२४,७५,०००/- मा  खच अपेि त आह.े  
या बाब चा िवचार करता, सं  थानमधील  णालयातील ओटी/ वाड/ िवभाग व को  हीड हॉि पटल 

वगळता, इतर िविवध िवभागां  या दनैिंदन वापराकरीता ८०% अ  कोहोल बेस सनॅीटायझर खरेदी करावयाचे 
झालेस, अ  कोहोल बेस सनॅीटायझर ५ िलटरचे ५००० नग जार खरेदीकामी अदंाज े .२४,७५,०००/- मा  खच 
येईल.  

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत :-  सं  थान  णालयातील ओटी/ वाड/ िवभाग व को  हीड हॉि पटल 
वगळता, इतर िविवध िवभागां  या दनैिंदन वापराकरीता ८०% अ  कोहोल बेस सनॅीटायझर ५ िलटरच े५००० नग 
जार खरेदी करण े अपेि त आह.े सदरह सनॅीटायझर अ  पावधीत खरेदी क न वापरासाठी दणेकेामी सं  थानच े
जनसंपक िवभागामाफत जा  त खपा  या वतमानप ाम  य े व आय.टी. िवभागामाफत सं  थानचे अिधकृत 
संकेत  थळावर जािहरात दऊेन, महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर Short 
Notice E-Tender िस  द क न, आव  यकतेनसुार सॅनीटायझर खरेदी करता येईल, अस ेन  मत आह.े 

तरी सं  थान  णालयातील ओटी/ वाड/ िवभाग व को  हीड हॉि पटल वगळता, इतर िविवध िवभागां  या 
दनंैिदन वापराकरीता ५ िलटरचे ५००० नग जार ८०% अ  कोहोल बेस सॅनीटाझर सं  थानचे जनसंपक 
िवभागामाफत जा  त खपा  या वतमानप ाम  य े व आय.टी. िवभागामाफत सं  थानचे अिधकृत संकेत  थळावर 
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जािहरात देऊन, महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर Short Notice E-
Tender िस  द क न िवहीत कायप  दतीने खरेदी करणसे व याकामी येणा-या अदंाजे .२४,७५,०००/- मा चे 
खचास मंजरुी िमळणकेामी सदरह  ताव चि य प  दतीने मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर सादर. 

िनणय .४५५/३४ यावर सिव तर चचा होऊन, Corona Virus (Covid-19) या ससंगज  य रोगाचा ादुभाव होऊ नये 
 हणून दैनंिदन वापराकरीता आव  यक असणारे सिॅनटायझर खरेदी करणेकामी Short notice E-

Tender ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या खचास चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली 
आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

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

३५.   सं  थान संचिलत दो  ही हॉि पटल व कोरोना हॉि पटल येथे वापराकरीता PPe Kit खरेदीकामी 
राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येमधील िन  नतम दरधारकास पुरवठा आदेश देणेस मा  यता 
िमळणेबाबत. 

 ताव- िद.०१/०९/२०२० रोजीचे  मंजरु िटपणी  वये Corona Virus (Covid-19) या ससंगज  य रोगाचा ादभुाव 
टाळ  यासाठी आव  यक असणारे PPE Kit, Short notice E-Tender ि या राबवनू खरेदीकामी सं  थानच े
जनसंपक िवभागामाफत जा  त खपा  या  थािनक वतमान प ात जािहरात देऊन खरेदी करणसे तसेच PPE Kit 
खरेदीकामी येणा-या र  कम .४४,९०,०००/- चे खचास मा.तदथ सिमती सभेची चि य प  दतीने मा  यता 
िमळालेली होती.  

 यास अनसु न तांि क  टया मसदुा अिंतम करणकेामी सं  थान अतंगत बनिव  यात आले  या त  
सिमतीकडून िद.२८/०९/२०२० रोजी उपरो  त खरेदीकामीचा मसदुा तपासनू घे  यात आलेला असनू  यांनी 
सचुिवले  या आव  यक  या बदलानसुार दु  ती क न सदरह मसदुा अिंतम कर  यात आला व िनयमानसुार 
वतमानप ात जािहरात दे  यात येऊन िद.०६/१०/२०२० पासनु िद.१३/१०/२०२० पयत सं  थानच ेसंकेत  थळावर 
जािहरात ठेव  यात आलेली होती व www.mahatenders.gov.in या शासना  या संकेत  थळावर ई-िनिवदा 

िस  द करणेत आलेली होती, तसेच परुवठाधारक/ अिधकृत िव े ते यांना जािहरातीबाबत ई-मले  दारे दखेील 
कळिव  यात आले होते,  यास अनसु न PPE Kit, खरेदीकामी २३ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाले  या हो  या. 

ा  त २३ ऑनलाईन ई-िनिवदांचे टे  नीकल बीड िद.१५/१०/२०२० रोजीच ेमा.खरेदी सिमतीचे सभपेढुे 
सम  उघड  यात आले असता,  याम  य े सव २३ ई-िनिवदाधारक पा  ठरले होते.  यास अनसु न 
िद.०३/११/२०२० रोजीच े मा.खरेदी सिमतीच े सभपेढु े ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा उघड  यात आले  या 
असनू ा  त दरांचा तुलना  मक त  ता सोबत सादर केला आह.े  याम  य ेM/s. Pharmdeal, Pune यांचे ती नग 
.२००/- मा  िन  नतम दर ा  त झालेले आह.े या दराम  य े आणखी काही सटु िमळणकेामी  यांना िवचारणा 

केली असता,  यांनी िदनांक १६.११.२०२० रोजीचे ई-मेल ारे ई-िनिवदमे  य ेिदले  या दराम  य ेआणखी सटु देणसे 
असहमती दशिवली.  

M/s.Pharmdeal, Pune यांना परुवठा आदेश दणेपेवु  ई-िनिवदेतील अटी/ शत नसुार ते परुवठा करणार 
असले  या PPE Kit  या नमु  याची वापरकत डॉ  टस/ कमचारी यांनी पाहणी केली असता, सदरह PPE Kit 
वापर  यास यो  य असलेबाबत  यांनी लेखी अिभ ाय िदलेला आह.े  

तरी M/s. Pharmdeal, Pune यांचे ई-िनिवदमेधील ती नग .२००/- मा  िन  न  तम दर ि वकारणते 
येऊन, या दरान े  यांना १०००० नग PPE Kit परुिवणकेामीचा परुवठा आदशे देणकेामी सदरह  ताव मा.तदथ 
सिमतीचे सभेसमोर चि य प  दतीने सादर. 

िनणय .४५५/३५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान संचिलत दो  ही हॉि पटल व कोरोना हॉि पटल येथे वापराकरीता 
PPe Kit खरेदीकामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येमधील िन  नतम दरधारकास पुरवठा 
आदेश देणेस चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न 
न द घे यात आली.                                                                   

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

३६.  सं  थानचे मंिदर व मंिदर प रसरातील सव इमारतीम  ये  थायी अि नशमन यं णा उभारणी करणेकामी 
फायर स  लागार मे. ाफ क इं ा   चर ा.िल. औरंगाबाद यांचे अहवालानुसार खचास मा  यता 
िमळणेबाबत. 
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 ताव- ी साईबाबा सं  थानचे सव इमारतीचे फायर ऑडीट लाईफ लाईन स  ह सेस व सी.आय.एस.एफ.मुंबई यांचे माफत 
कर  यात आलेले असनु सदर ऑडीटम  य े िनघाले  या टुीचे िनवारण करणकेामी फायर स  लागार मे. ाफ क 
इं ा   चर ा.िल.औरंगाबाद यांची उपरो  त संदभ ं ०२ नसुार ई – िनिवदा ि या  दारे  सं  थानचे फायर 
स  लागार  हणनू नमेणकू कर  यात आलेली आह.े फायर स  लागार यांनी साई मंिदर व मंिदर प रसराची पहाणी 
क न मंिदर प रसरात  थायी अि नशमन यं णा  थापीत करणकेामी शासनाचे सधुारीत सधुारीत S.S.R.  (  टेट 
शेडयु  ड रेट ) इले  ीक िड  हीजन, चॅ  टर न.ं १३ नसुार अदंाजे ०२ कोटी १५ लाख खच अपेि त अहवाल सादर 
केलेला होता. सदर अहवालानसुार मंिदर प रसरात  थायी अि नशमन यं णा  थापीत करणकेामी (  थायी 
अि नशमन यं णा, हाय ंट िस  टीम, ि ंकलर िस  टीम,  मोक िडटे  टर, अलाम िस  टीम) ई – िनिवदा मागिवणसे 
व  याकामी येणा-या अदंाज े २ कोटी १५ लाख  मा चे खचास उपरो  त संदभ ं ०१ नसुार मा.  यव  थापन 
सिमतीच े िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे सभेतील िवषय .३६ नसुार मंदीर व मंदीर परीसरात  थायी अि नशमन 
यं णा उभारणीकामी फायर स  लागार म.े ाफ क इं  ा   चर ा.िल.औरंगाबाद यांचे ा  त अहवाला माण े
खरेदी िवभागामाफत ई-िनवीदा या राबिवणसे,महारा   शासनाचे व सं  थानच ेसकेंत ई-िनिवदा िस  द क न 
पणु,ेमुंबई नािसक,अहमदनगर व ईतर मोठया शहरातील वृ  तप ात जाहीरात िस  द करणसे व  याकामी येणा-या 
सवसमावेषक खचास मा  यतेबाबत  ताव सादर करणते आलेला होता.  यावर  िनणय .२६० नसुार सिव  तर 
चचा होऊन, उपरो  त  तावास  व  याकामी येणा-या अंदाजे .२.१५ कोटी मा  खचास मा  यता देणेत 
आली.   

   ी साईबाबा सं  थानचे साई मंिदर व मंिदर प रसरात  थायी अि नशमन यं णा  थािपत करणकेामी ई-
िनिवदा ि या राबिवण ेकामी तसचे सदर ई- िनिवदा नोटीस महारा   शासना  या तसेच सं  थान  या वेबसाईटवर 
अपलोड करावी लागणार अस  यान े म.े ाफ क इं ा  कचर ा.िल. औरंगाबाद कंपनीमाफत ई- िनिवदा मुसदा 
तयार करणते आला होता. सदरची िनिवदा मसदुा िद.०९.०४.२०१९, िद.११.०६.२०१९, िद.२२.०६.२०१९, 
िद.२४.०१.२०२०, िद.१७.०२.२०२०, िद.०९.०३.२०२०. िद.१९.०३.२०२० रोजी िनिवदा तपासणी सिमतीन े
तपासणी केलेली असनू सदर िनिवदमे  य े तपासणी सिमतीन े वळेोवळेी सचुिवले  या बदलां माण े िनिवदमे  य े
बदल करणते आललेा आहे.  फायर स  लागार म.े ाफ क इं ा  क्  चर ा.िल.कंपनी यांनी तपासणी सिमतीन े
वेळोवेळी सचुिवले  या  बदला माण े िनिवदमे  य े बदल क न  दु  त ई - िनिवदा िद.०७.१०.२०२० रोजी 
आयोजीत केले  या ई–िनिवदा तपासणी सिमतीचे सभेम  य े सादर केलेली होती.  याम  य े सव मदुयांची पाहणी 
क न िनिवदा अतंीम करणते आलेली आह ेतसचे  ि -िबड िमट गम  य ेउपि थत होणारे मु  ेआव  यक असलेस 
बदल करता येईल. 

         आता तसचे उपरो  त संदभ ं  ०४ चे िटपणीवरील मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांच ेिस  हील 
अॅ  लीकेशन, ेझटेशन व डेमो  ेशन बाबत िनदश िदलेले आह.े सदरची मा  यता मा.  यव  थापन सिमतीने सन 
२०१८ साली िदलेली आह.े सदर क  पाबाबत मा.तदथ सिमतीपढुे िवषय सादर क न फायर स  लागार  
मे. ाफ क इं ा   चर ा.िल.औरंगाबाद यांच े अहवालानसुार येणा-या अदंाजे .२.१५ कोटी खचास मा  यता 
घेता येईल तसचे मा.तदथ सिमतीने मा  यता िद  यानतंर सदर खचाबाबत मा.उ  च  यायालय मबंुई हायकोट 
औरंगाबाद यांचे कोटात िस  हील ऑ  लीकेशन दाखल क न मा  यता घेता येईल. 

तरी सं  थानच े मंिदर व मिंदर प रसरातील सव इमारतीम  य े  थायी अि नशमन यं णा उभारणी 
करणकेामी फायर स  लागार म.े इं ा   चर ा.िल.औरंगाबद याचंे अहवालानुसार .२.१५ कोटी खचास तसेच 
िस  हील अॅ  लीकेशन सं  थानच ेिवधी िवभागामाफत सादर करणेबाबत तदथ सिमतीची चि य प  दतीने मा  यता 
िमळणसे मा  यते  तव सिवनय सादर. 

िनणय .४५५/३६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे मंिदर व मंिदर प रसरातील सव इमारतीम  ये  थायी अि नशमन 
यं णा उभारणी करणेकामी फायर स  लागार मे. ाफ क इं ा   चर ा.िल. औरंगाबाद यांचे 
अहवालानुसार खचास चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे 
अवलोकन क न न द घे यात आली.                                      

 (कायवाही-फायर अॅ  ड से टी िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०३ BS-6 कारातील दोन निवन काड याक  णवाहीका खरेदी करणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 ताव- महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधीलः- १.कलम १७(१) म  य े रा  य शासना  या कोण  याही सव साधारण 
िकंवा िवशेष ्  आदशेास अधीन राहन , सं  थान िव  व  त  यवस ् थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेन े
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 यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजुा अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 
आिण या अिधिनयामा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा  य 
कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण े, ही सिमतीची कत  य ेअसतील. 
२.कलम २१(१) म  य े िव  व  त  य   ेाचा िनधी, आयक अिधिनयम, १९६१  या तुरतदु ना अिधन राहन, 
सिमतीकडून पढुील पैक  सव िकंवा कोण  याही योजनांसाठी वापर  यात अथवा खच करणत येईल,-- 
(ख) ढी व थांनुसार , मंिदरातील धािमक िवधी , पजुा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
(ग)- भ  तांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक काय िकंवा समारंभ पार 
पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
(ड) ी साईबाबां  या िश किवणीचा चार करण.े 

 तावना- ी साईबाबा व साईनाथ  णालयाकडे स ि थतीत दोन काड याक  णवािहका कायरत 
आह.े  यापैक  एमएच १७ एजी १०१६ ही काड याक  णवािहका िद.१०.०८.२०१० पासनू कायरत असनू ितचा 
१४/०८/२०१९ अखेर २,२६,७८५ िकमी वापर झालेला अस  यान ेदु  ती दखेभालीचा खच वाढत असलेमळेु 
नवीन एक काड याक  णवाहीका खरेदी करणसे व या कामी यणेारे अदंाजे .२५,००,०००/- (अ री  पंचवीस 
लाख) मा  व या  णवाहीकेत आव  यक उपकरण े  णालयामाफत बसिवणेस व  याकरीता . दहा लाख मा चे 
खचास अशा एकुण प  तीस लाख मा चे खचास  मा  यता िमळणचेा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीपढुे सादर 
कर  यात आला होता.  

   िदनांक २१/०८/२०१९ रोजीचे मा  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय ं  ४६० नसुार, ी साईबाबा 
 णालयाकडे स ि थतीत दोन काड याक  णवािहका कायरत आह.े  यापैक  एमएच १७ एजी १०१६ ही 

काड याक  णवािहका िद.१०.०८.२०१० पासनू कायरत असनू ितचा आज अखेर २,२६,७८५ िकमी वापर 
झालेला अस  याने दु  ती दखेभालीचा खच वाढत आहे. सदरची काड याक  णवािहका शासन मा  यतेने जाहीर 
िललावा  दारे िव  कर  याची कायवाही कर  यात यावी, असे ठरले. 

तसेच  सं  थानचे  णालयाकरीता दोन नवीन काड याक  णवाहीका करीताफोस मोटस कंपनीची 
Advance life support Ambulance (Type D) Bs4, Ps, A/Cव  वरा  य माझदाकंपनीची Cardiac 
cum Trauma Care Unit ,Bs4, Ps, A/C  णवािहका खरेदी कामी या दो  ही कंपनीकडून / कंपनीच ेअिधकृत 
परुवठादारांकडून दरप के मागिवणसे व  याकामी येणा-या अपे ीत खचास तसेच   णवािहकांकरीता आव  यक 
उपकरण ेबसिवणकेरीता येणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली.  

    यानसुार,नवीन काड याक  णवाहीका करीताफोस मोटस कंपनी व  वरा  य माझदाकंपनी (एसएमएल) 
या दो  ही कंपनीकडून / कंपनीचे अिधकृत परुवठादारांकडून Advance life support Ambulance (Type D) 
Bs4, Ps, A/Cया कारातील  णवािहका खरेदी कामी दरप के मागिव  यात आली होती. तसचे अिधक 
 पधा  मक दर ा  त होण ेकरीता सदरच ेदर मागणीप  सं  थानच ेअिधकृत संकेत  थळावर िस  द करणेत आल े

होते. 
   Advance life support Ambulance (Type D) Bs4, Ps, A/Cया कारातील  णवािहका 

खरेदी कामीफोस कंपनीचे अिधकृत परुवठादारांकडून यांचेकडून पाच (५) दरप के व  वरा  य माझदा कंपनी 
(एसएमएल) कंपनीचे अिधकृत परुवठादारांकडून यांचेकडून (४) चार दरप के ा  त झाली  होती. सदरची दरप के 
िद.०७/०१/२०२० रोजी मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढुे उघड  याकरीता संबंधीत परुवठादार यांना हजर राह  याचे 
कळिव  यात आल ेहोते. यावेळी फोस कंपनीच े०३ व  वरा  य माझदाकंपनीचे ०३ ितनीधी हजर होते. यावेळी 
उपि थती असले  या फोस कंपनीचे परुवठादारापैक  ०२ परुवठादारानंी माह ेजानेवारी-२०२०पासनु िकंमतीत वाढ 
झाललेी असलेचे सांिगत  यामळेु  यां  या दरप का  यितरी  त इतर दरप क उघड  यात आली.  यावेळी हजर 
असले  या ितनीधीनी १ एि ल,२०२० पासनु BS-6  कार  या  णवाहीका माकटम  य ेयणेार असलेन ेस  या 
BS-4 मॉडेल या कार  या  णवाहीका उपल  ध नाहीत अस े सांगीतलेमळेु  यावेळी खरेदी सिमतीचे सभेत 
झाले  या चचत  सदरची  णवाहीका देणगी  व पात िमळणबेाबत य  न करावे. देणगी न िमळा  यास  BS-4 या 
जु  या कार  या  णवाहीका  खरेदी कर  याऐवजी BS-6  या कारातील अ  याधिुनक  णवाहीका खरेदी करणेस 
मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी असे ठरले. 

   सदरची  णवाहीका दणेगी  व पात ा  त होणकेरीता साईबाबा हाॅ  पीटल माफत जा.नं. एसएसएसटी 
/एसएसएच/ वशी/२०७९/२०२० िदनांक १०/०१/२०२० रोजी रलाय  स इडं  ट ज िल. मुंबई यांना लेखी प  
िदललेे आह.े मा  अदयाप  यांचे कडून याबाबत काहीही तीसाद आलेला नाही. 
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   िवभागाचा  प  ट अिभ ायः-  यामळेु BS-6 या कार  या काड याक गणवाहीका खरेदी 
करणकेरीता िदनांक २१/०८/२०१९ रोजीचे मा  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय ं  ४६० नसुार,Advance 
life support Ambulance (Type D) Bs4, Ps, A/Cया कारातील दोन काड याक  णवािहका खरेदी 
करणसे मा  यता िमळालेला िवषय िनर  त करावा लागेल. व  BS-4 ऐवजी BS-6 या कारची काड याक 

 णवाहीका खरेदी करणसे व या कामी येणा-या खचास मा. तदथ सिमतीची मा  यता  यावी लागेल. सदर 
 णवाहीका खरेदी करण ेकामी यणेारा खच  णवाहीका खरेदी या अदंाजप क य तरतुदीतुन करता येईल.  सदर 

िनणयानुसार  या  णवाहीका म  य ेआव  यक ती मशनरी / उपकरण े बसिवणचेी कायवाही  णालयामाफत चाल ु
आह.े 

महारा   शासनाचे सधुारीत खरेदी िनयम पु  तीकेतील ३.२.३ (दरप का  या आधारे खरेदी) म  य े ,       
“ कोण  याही वाहनाच े दरकरार DGS&D कडे उपल  ध असतीलच असे नाही.  यामळेु मोटार वाहने (कार) 
खरेदी ही वाहन उ  पादक / िवतरक यां  या दरप कामाफत दखेील करता येईल. तथािप , मोटार वाहन (कार) 
खरेदी .१ कोटीपे ा जा  त अस  यास, ती ई-िनवीदा ि यमेाफतच कर  यात यावी.” अशी तरतदू आह.े  

यानुसार याकामी फोस मोटस व  वरा  य माझदाया दोनच कंप  या काड याक  णवाहीका तयार करत 
अस  यामळेु या कंपनी अथवा या कंपनीचे अिधकृत परुवठादारांकडून Advance life support Ambulance 
(Type D) BS-6, Ps, A/Cया कार  या काड याक  णवाहीका खरेदी करण े करीता दरप के मागवावी 
लागतील. अधीक  पधा  मक दर ा  त होणे करीता सदरचे दर मागणी प  सं  थानचे अिधकृत संकेत  थळावर 

िस  द कर  यात येईल. 
मागणीः- तरी िदनांक २१/०८/२०१९ रोजीचे मा  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय ं  ४६० 

नसुार, फ  त बीएस ४ या कारातील  णवािहका खरेदी करणसे मा  यता िमळाललेा िवषय िनर  त क न बीएस ६ 
कारातील फोस मोटस व  वरा  य माझदाया कंपनी अथवा या कंपनीच े अिधकृत परुवठादारांकडूनAdvance 

life support Ambulance (Type D) BS-6, Ps, A/Cया  कार  या दोन काड याक  णवाहीका खरेदी 
करण ेकरीता दरप के मागिवणसे व या कामी येणा-या अदंाजे .४७,००,०००/- (अ री . स  तेचाळीस लाख 
मा )  पयतचे खचास मा  यता िमळण ेकामी सदरचा िवषय मा. तदथ सिमतीच ेसिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .४५६  यावर सिव  तर चचा होऊन, BS-6 कारातील दोन निवन काड याक  णवाहीका खरेदी करणेकामी 
बीएस६ कारातील फोस मोटस व  वरा  य माझदा या कंपनी अथवा कंपनीचे अिधकृत 
परुवठादारांकडून Advance life support Ambulance (Type D) BS-6, Ps, A/C या कार  या 
दोन काड याक  णवाहीका खरेदी करणेकरीता दरप के मागिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 
र  कम .४७,००,०००/-पयतचे खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच ी साईबाबा  णालयाकडे 
स ि थतीत दोन काड याक  णवािहका कायरत आहेत.  यापैक  एमएच १७, एजी १०१६ ही 
काड याक  णवाहीका िद.१०.०८.२०१० पासनू कायरत आहे. ितचा आज अखेर २,२६,७८५/- िकमी 
वापर झालेला असुन दु  ती देखभालीचा खच वाढत अस  याने सदरची काड याक  णवाहीका 
िद.२१.८.२०१९ चे िनणय .४६० नुसार शासन मा  यतेने जाहीर िललावा  दारे िव  कर  याची 
कायवाही कर  यात यावी, असे ठरले.   

     याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१.०८.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .४६० नुसार 
बीएस ४ या कारातील  णवाहीका खरेदी करणेस मा  यता िमळालेला िनणय िनर  त करणेस मा  यता 
दे  यात आली. तसेच याबाबत मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन 
कर  यात येऊन मा.  यायालयाची मा  यता घे  यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही-वाहन िवभाग/िवधी िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ साई  णवाहीका क  पाबाबत. 

 ताव- महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधीलः-  
१)  कलम १७ (१) म  य,े“रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अ धीन 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 पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  यती 
 यव  था करण,े भ  तगणांना आव  यकत  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या अिधिनयमा  वय े
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िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे 
उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील. 
२)  कलम १७ (२-ण) म  य,ेमानवजातीच ेक  याण करणा-या िकंवा मानवाला अप  ती म  य ेसहा य करणा-
या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल. 
३)  कलम २१ (१) म  य,े िव  व  त  यव  थचेा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१  या तरतुद ना अिधन 
राहन, सिमतीकडून पढुील पकै  सव िकंवा कोण  याही योजनांसाठी वापर  यात अथवा खच कर  यात यईेल,- 
(ख) - ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े  
(ग) - भ  तांना दवेते  या दशनासाठी व मिंदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार 
पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
(ड) – ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े  
४)  कलम २१ (१क-२) म  य े पोट-कलमे (१) आिण (१क) म  य े िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा 
तरतुदी के  यानंतर,    िव  व  त  यव  थे  या िनधीत िश  लक रािहली अस  यास अशा िश  लक र  कमचेा 
िव  व  त  यव  थे  या िवतरणयो  य  उ  प  ना  या तीस ट   यांपे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी 
पढुील सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापराता व खच करता यईेल.- 

(एक) रा  य शासना  या पवू मंजुरीन,े एखा ा न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत 
सोसायटी यां  याकडून कोणतीही शै िणक सं  था, ि डा अकादमी वा सं  था, सावजिनक वाचनालय,  णालय, 
दवाखाना, िनराि त अथवा शारी रक  टया िवकलांग  य  त साठी आधारगहृ िकंवा इतर  धमादाय वा धािमक 
सं  था यांची  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अथवा कला वा सािह  य े ाशी संबंिधत असलेला एखादी 
न दणीकृत साव जिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी यां  याकडून अ  य कोण  याही िबगर-
वािणि यक सां  कृितक संघटनचेी  थापना व देखाभाल क न घेणसेाठी छाननी सिमतीचे मा  यतेने अथसाह य 
दे  याची तरतुद आह.े  
५)  कलम-१७ (३) म  य े “िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झाललेी कोणतीही  थावर मालम  ता, रा  य 
शासना  या लेखी पवूमंजरुीन े असले  याखेरीज सिमतीकडून, एका वषापे ा अिधक मदुतीक रता, भाडेप यान े
दे  यात येणार नाही, िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा  अ  यथा अ  यसं िमत 
कर  यात येणार नाही”, अशी तरतदु आह.े 

 तावनाः- िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीन े सभेतील िवषय .२३ िनणय 
नं.६३७ (१८) अ  वय,े ी साईबाबांनी  यां  या हयाती म  य े  वत:  या हाताने अनेक  णांची सेवा सु षुा क न 
 यां  या  याधी ब-या केले  या आहेत. ी साईबाबांनी केलेले ह े  णसेवेचे काय ी साईबाबा सं  थानन े

अिवरतपण ेपढु ेसु  ठेवलेले आह.े आजिमतीस िशड म  यसें  थान माफत ी साईबाबा व ी साईनाथ या दोन 
 णालयामाफत ही सवेा अ  पदरात उपल  ध क न दे  यात येत आह.े  

 ी साईबाबांचे ह े  णसवेेचे काय पढुे असचेचालु ठेवनु  यांची व ् या  ती वाढिव  याकरीता,“रा  यातील ामीण व 
दगुम भागातील अिधकािधक  णांपयत तातडीने वै क य सेवा पोहचिवणसेाठी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  व दानशरु साईभ  त यांचे सयंु  त िव ामाने रा  यातील िविवध भागातील  वयंसवेी 
संस ् थाना  णवािहका उपल  ध क न दे  याचा उप म सु  कर  याचा  यव  थापन सिमतीचा मानस आह.े सदरचा 
उप म सु  कर  यासाठी ५००  णवािहका (Ambulance) खरेदी करा  या लागतील. या  णवािहकां  या 
खरेदीसाठी  णवािहका क  प राबिवणा-या  वयंसवेी सं  थानी  यासाठीची २५ ट  के र  कम भरावी व उव रत 
७५ ट  के र  कम दानशुर देणगीदार साईभ  ता  या देणगीमधनु उपल  ध करावयाची आह.े याकरीता या 
उप मासाठी दणेगीदार साईभ  त आप  या आई-वडीलां  या  मतृीिप  यथ अथवा इतर कायािनिम  त दणेगी दऊे 
शकतात. अशा कारे दणेगीदारानंा आवाहान कर  यात याव.े या सव  णवािहका साई अॅ  बलु  स या नावान े
महारा  भर चालतील व  यांचे संचालन  वयंसवेी सं  थामाफत होईल अशा कारे कायवाही कर  यात यावी”  
असा िनणय झालेला होता.  

    यानसुार इकडील जा.नं.एसएसएस-वशी-वाहन/४४५५/२०१६ िद.२३/११/२०१६ अ  वये मा. धान 
सिचव, िवधी व  याय िवभाग महारा   शासन यांना सदर साई-  णवािहका क  पास  शासन मा  यता िमळण े
कामी प  दे  यात आलेले होते.   

 यानंतर िद.२५.०२.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िवषय न.ं१४ व िनणय .१४ 
अ  वय,े‘‘महारा  ातील ामीण,दगुम भागातील गरीब व गरज ु  णांना ता  काळ वै िकय सवेा उपल  ध क न 
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दणेेसाठी ५००  णवािहकांचा क  प राबिवणेकामी अतंीम सधुा रत िनयमावली तयार करणते यऊेन  यास 
मा  यता दे  यात आली व या सव कायवाहीस सं  थान  या छाननी सिमतीची मा  यता घेऊन पढुील मंजरुीसाठी सदर 

 ताव महारा   शासना  या िवधी व  याय िवभागाकडे  पाठिव  यात यावा”, असे ठरले.  
   सदर िनणयानुसार,िद.२७/०३/२०१७ रोजीच े मा छाननी सिमतीचे सभेत सदर साई  णवािहका 

क  पास व  या बाबतचे सधुारीत िनयमावलीस मा  यता िमळण ेबाबतचा  ताव सादर कर  यात आला होता. या 
सभेत खालील माण ेिनणय घे  यात आलेला  होता.  

“वरील िवषयावर सिव  तर चचा कर  यात आली. ी साईबाबा सं  थानमाफत ५००  णवािहकांचा 
साई-  णवािहका क  प राबिवणसे व याकामी मिहं ा व मिहं ा कंपनीच ेBS-III बोलेरो वाहन, िवशेष िकंमत 
.५ ल  ित  णवािहका या दराने खरेदी कर  यास त  वतः मा  यता दे  यात आली.  

   सवसहमतीने असेही ठरले क , या क  पा  या पिह  या ट  यात १००  णवािहका खरेदी कर  यात 
या  यात व  यानतंर या १००  णवािहकां  या व  या  णवािहका चालिवणा-या सं  था  या कामकाजाबाबत 
आढावा घेवनु पढुील क  प राबिव  याची कायवाही करावी. ी साईबाबा सं  थानच े  णवािहका संदभातील सव 
िनयम ह े सबंंधीत सं  थांना लाग ु असतील. तसेच या क  पात लाग ु होणारे सव कारच े सरकारी कर माफ 
कर  याचा िवनंती  ताव रा  य शासनाकडे पाठिव  यात यावा. सवानमुते  तावीत िनयमावलीस मा  यता दे  यात 
आली व सदरह िनयमावलीस व क  प राबिवणसे शासनाची मा  यता घणेसेाठी िवधी व  याय िवभाग महारा   
शासन यांचेकडे  ताव सादर कर  यात यावा, असे ठरले होते. 

   यानुसार इकडील जा.न.ंएसएसएस/वाहन/२५३/२०१७ िद.१५/०४/२०१७ चे प ा  वय,े साई 
 णवािहका क  पास व या बाबतचे मा.  यव  थापन सिमतीन े तसेच छाननी सिमतीने मा  यता िदललेे 

िनयमावलीस शासन मा  यता िमळणे करीता  ताव मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन 
यांचेकडे सादर कर  यात आला होता. 

   यावर महारा   शासन, िविध व  याय िवभाग यांनी प  . सासंिव-१०१७/६७४/ . .२०/का.१६ 
िद.०८/०५/२०१७ अ  वये, “ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम-२००४ मधील उपरो  त 
तरतूदी िवचारात घेता,“भ  तांना जािहर आवाहन क न या योजनासाठी भ  तांकडून थटे ा  त होणारा िनधी 
कोण  याही  वयंसवेी सं  थलेा उपल  ध क न दतेा येणार नाही. सबब, संदभाधीन प ा  वये आपण सादर केलेला 

 ताव अिधिनयमातील तरतुद शी िवसगंत अस  यान े सदर  तावावी फेर तपासणी कर  यात यावी”, असे 
कळिवलेले होते.  

   यानुसार सदर िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ चे सभेत सादर केला असता, िनणय 
.३६० अ  वये, “रा  यातील गोर-गरीब, दबुल, आिदवाशी  णां  या सेवेसाठी ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  यव  थामाफत साई  णवािहका क  प सु  कर  याचा सिमतीचा माणस आह.े सदरह क  प 
राबिवणसेाठी, अिधिनयमातील तरतदू चा सखोल अ  यास क न, तसचे सं  थान कायद े स  लागाराचा स  ला 
घे  यात येऊन व मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांचेबरोबर चचा क न सिव  तर फेर  ताव  यव  थापन 
सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा”, असे ठरले. 

   या िनणयानसुार इकडील जा. .एसएसएस/वशी-िवधी/९०९/२०१७ िद.२३/०५/२०१७ चे प ान ् वये 
सं  थानचे कायद ेिवषयक स  लागार अडॅ. िनतीन आर. भवर, औरंगाबाद यांना शासनाच ेप  सं  थान अिधिनयम 
याचा अ  यास क न साई  णवािहका क  पाबाबत उचीत मागदशन करण ेबाबत कळिवलेले होते.  

   कायासन अिधकारी,िविध व  याय िवभाग, महारा   शासन यांच े प  .सासिव-
१०१७/सं. .११९५/का.१६, िद.१९.०७.२०१७ चे प ाम  य,े" ी सजंय भा  करराव काळे, कोपरगांव, 
िज.अहमदनगर यां  या िदनाकं २१/०६/२०१७ रोजी  या प ाच े अवलोकन कराव.े सदर प ातील मु ां  या 
अनषंुगान ेआपल े  वयं  प  ट अिभ ाय शासनास  वरीत सादर कर  यात यावते”, असे कळिवलेल ेहोते. 

   तसचे मा. उ  च  यायालय मुबंई, खडंपीठ औरंगाबाद यथेे ी सजंय भा  कर काळे यानंी १) महारा   
शासन, २) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे िव  द दाखल केले  या जनिहत याचीकेत 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ व िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणयाची मा.कोटाचा पढुील 
आदशे होईपावेतो  थगीत ठेवणचेी मागणी केलेली आह.े या करीता सं  थानच े िवधी िवभागामाफत 
िद.०९/०९/२०१७ चे िटपणीनुसार अडॅ. िनतीन भवर यांना वक लप  िदललेे आह.े सदर जनिहत  यािचकेचा नंबर 
८६/२०१८ आह.े  
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   महारा   शासन, िविध व  याय िवभाग यांचेकडील प ातील व मा. उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद येथ ेदाखल केले  या जनिहत याचीकेतील मु ांबाबत सिव  तर चचा होऊन शासनास दणेचेे अिभ ाय 
बाबत िनणय होण ेकरीता सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ चे सभेपढुे सादर कर  यात 
आला होता. 

   मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ चे सभेतील आय  या वेळेचा िवषय न.ं०५,  िनणय 
.२०४ “साई  णवािहका क  पाम  य ेसं  थानने Aggregator ची भिूमका पार पाडावी. मिहं ा अॅ  ड मिहं ा 

कंपनीशी  चचा क न एका  णवािहकेची िकंमत िन ि त करावी. सदर िकंमती  या २५% र  कम  णवािहका 
मागणी करणा-या सं  थनेे व उवरीत ७५% र  कम साईभ  तानंी मिहं ा अॅ  ड मिहं ा कंपनीकडे भरावेत. यासाठी 
सं  थानने सव साईभ  तांना आवाहन करावे. 

   थम मिहं ा अॅ  ड मिहं ा कंपनी  या ितिनध शी चचा क न या क  पासाठी  णवािहकेची िकंमत 
िनि त करावी. सदर  णवािहकेवर “साई  णवािहका” अस े कंपनीमाफत ि ंट क न  यावे. यासाठी थम 
कायवाही करावी. 

   स  या सदर क  पासाठी  या साईभ  तानंी देणगी िदलेली आह.े  यांना  यांची र  कम परत करता येईल 
का? याबाबत अ  यास क न  ताव सभेसमोर सदर करणते यावा, असे ठरले. 

   यानंतर िद.०४/०४/२०१८ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .०१ िनणय 
.२२४ (५) नसुार िद.०७/०३/२०१८ रोजीच ेिशड  यथेे झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या 
ती सव मा.सद  यांना सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  यांची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  त वाचनू  कायम 

करत असताना खालील माण ेदु   या कर  यात आ  या,  यास मा  यता दे  यात आली.  
   िद.०७/०३/२०१८ चे सभेतील िनणय .२०४ या म  य ेखालील मजकुर समािव  ठ करणते यावा.  
   साई  णवािहका क  पासाठी साईभ  तानंी दणेगी िदले  या रकमचेा सदर योजनेसाठी िविनयोग कसा 

करता येईल, याबाबत सिमती सदस ् य मा. अडॅ. मोहन जयकर याचंे मागदशनाखाली कायदते  व आयकर त ांचा 
स  ला घे  यात यावा, असे ठरले. 

   यानंतर िद.०२/०५/२०१८ रोजी मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िनणय .३३८ व 
िद.०१/०६/२०१८ चे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .३४७ अ  वये खालील माण ेिनणय झाललेा 
आह.े  

   “  णवािहकांसाठी साई  णवािहका क  पाबाबत सभते सिव  तर चचा झाली, सदर क  पासाठी 
भािवकांकडून जमा केले  या िनधीचा िविनयोग कसा करावा, याबाबत सं  थानच ेकर स  लागार ी केळकर व 
सनदी लेखापाल ी िचतळ ेयांचा स  ला घे  यात आला. भािवकांनी  णवाहीकांसाठी देणगी  व पात िदलेली 
र  कम कोण  याही प रि थतीत  यांना परत करता येणार नाही, अस े दो  ही स  लागारांनी सिुचत केले आह.े 
 याऐवजी सदर िनधीचा िविनयोग  सं  थाननेच करावा असे  यांची स ुचिवल ेआह.े   

   यावर सिव  तर चचा होऊन, सदर िनधी भािवकांना परत क  नये, अस ेठरले. तसेच सदर िनधीमधनु 
िवहीत कायप  दतीचा अवलंब क न १००  णवा हीका खरेदी करा  यात, सदर  णवािहकेवर साई  णवािहका व 
सं  थानचे तसेच दणेगीदार साईभ  ताचे नाव टाकावे. सदर  णवािहका रा  यभरातील आरो  य े ात काय       
करणा-या सेवाभावी सं  था /  ट यांना करारप  दतीन ेवापर  यासाठी दे  यात या  या,  यासाठी सदर सं  थाकडून 
.१ लाख मा  एवढी र  कम नापरतावा अनामत र  कम  हणनू सं  थानकडे जमा क न  यावी. सदर 
 णवाहीकांची मालक  सं  थानची राहील. तथापी सदर  णवाहीकेवरील वाहन चालक  यासाठी येणार इधंन, 

दु  ती दखेभाल व इतर  अनषंुगीक खच कर  याची जबाबदारी वापरक  या स  थांची राहील. तसचे सदर 
 णवािहकेचा वापर करतांना अपघात िकंवा त  सम संगातुन उ वणा-या कायदेशीर बाब ची जबाबदारी  दखेील 

संबधीत वापरक  या स  थांची राहील”, अस ेठरले.  या माण े  ताव शासन मा  यतेसाठी सादर कर  यास मा  यता 
दे  यात आली.  

   याबाबत सेवाभावी सं  था/  ट यांचेकडून अज मागिवण,े  यांची िनवड कर  याची प  दती पा तेच े
िनकष तसेच सं  थचेी िनवड झा  यानंतर  यांचेशी करावया  या करारना  यातील अटी व शत  याचंा समावेश 
असले  या िनयमावलीसह सिव  तर  ताव सभेसमोर सादर करावा, असे ठरले.  

   उपरो  त िनणयानसुार, साई  णवािहका क  पा  या  णवािहका सं  थान  या नावावर असलनेे  या 
अनषंुगीक ब-याच कायदिेशर जबाबदा-या सं  थानवर बंधनकारक राहतील.  यामळेु  या  वयंसवेी सं  था /  ट 
यांना  णवािहका ावया  या आहते,   यांचे िनकष / िनयमावली िनि त क न  यानसुार   यांचेकडून िवहीत 
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नमु  यात अज मागवनु  या सं  था िनि त क न  यांना ठरावीक र  कम अनदुान  हणनु देवनु  या र  कमतेुन  यांनी 
 णवािहका खरेदी के  यास  या  णवािहकांची कायदेशीर जबाबदारी  यांची राहील. यामळेु अनदुान दणे े

बाबतचा सधुा रत  ताव व या अनशुगंाने सधुा रत िनयमावलीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे सभेपढुे सादर कर  यात आललेे होते.  

 िद.२६/०७/२०१८ चे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िवषय .२० िनणय .४८० व िद.२२/०८/२०१८ चे 
सभेतील िवषय .१ िनणय .५०६(१) नसुार,  तुत करणी खालील माण ेिनणय घे  यात आले. 
१) ५००  णवािहकांचा क  प मा  यतेसाठी मा.छाननी सिमतीचे िशफारशीन े शासनाकडे फेर  ताव 

पाठिव  यात यावा. 
२) याकामी सं  थानने पा  सेवाभावी सं  थाना  यके  पये ५ (पाच) लाख उपल  ध क न ावेत, उवरीत 

र  कम सबंधीत सं  थनेे ावी. 
३) संबधीत सं  थशेी करारनामा क न घे  यात यावा. 
४)  णवाहीकेसाठी मिहं ा अॅ  ड मिहं ा कंपनीचे BS-VI ह ेमॉडेल िनि त करणते याव.े  
५)  यके  णवाहीकेस GPS System बसवनु घे  यात यावी. 
६)  णवाहीके  या न दणी व िव  याची जबाबदारी संबधीत सं  थचेी राहील. 
७)  णवाहीकेवर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था यांच ेसौज  याने ‘ ी साई शता  दी  णवाहीका’ 

अस ेनमदु कर  यात यावे. 
   तसेच िद.२६/०७/२०१८ चे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील िवषय .२१ िनणय .४८१ नसुार, 

सिव  तर चचा होऊन, पढुील माण ेिनयमावलीस मा  यता दे  यात आली.  
१)  वयंसवेी सं  था ही मुंबई सावजिनक सं  था १९५० (बॉ  ब ेपि लक  ट १९५०) खाली न दणीकृत होऊन 

कमीतकमी तीन वष कायरत असावी. (अथवा सोसायटी रिज. अॅ  ट खाली िकंवा मा.धमदाय आयु  त 
यांचेकडे ३ वषापवु  न दलेली असावी). 

२)  या  वयंसवेी सं  था या क  पात समािव  ट होव ुशकतात  यांना या  क  पातील जा  तीत जा  त एक 
 णवािहकेसाठी अनदुान दये राहील.   

३) सदर अनदुानातुन केवळ  णवािहकाच खरेदी करता येईल.  
४) सं  थान अनदुानातनु  णवािहका खरेदी केले बाबतचा परुावा सं  थानकडे सादर करावा लागेल.   
५)  णवािहकेवर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  व साई शता  दी साई  णवािहका असे नाव 

टाकण ेबंधनकारक राहील. 
६) सेवाभावी सं  थचेे लेखाप र ण िनयिमत ( ित वष ) होणे आव  यक असनु मागील ३ (ितन) वषाचे 

लेखाप र ण अहवाल अजा सोबत जोडण ेआव  यक आह.े  
७) सेवाभावी सं  थचेी मागील ३ वषाची सरासरी वािषक उलाढाल (टनओ  हर) िकमान १०(दहा) लाख पय े

असावी.  
८) सेवाभावी सं  थवेर कोणतेही आिथक गरै  यवहारातील गु ह े न दिवलेले नसावेत. या बाबत सं  थने े

.१००/- चे गैर  यायीक  टॅ  पवरील ित ाप  ावे. 
९)  वयंसवेी सं  थलेा दे  यात येणा-या अनदुानातनु घतेलेली  णवािहका ही फ  त  णांना सवेा देणकेरीताच 

वापरावी लागेल. यात कोण  याही कारची वासी अगर अवैध वाहतुक करता येणार नाही. 
१०) सदर  णवािहकेच ेपीयुसी, िफटणसे,टॅ  स इ  यादी कामे व  याकरीता येणारा खच संबधीत सं  थसे करावा 

लागेल. 
११)  वयंसवेी सं  थलेा सं  थान सोबत अटी व शत चा  वतं  करारनामा .६००/- चे गैर  यायीक  टॅ  प पेपरवर 

क न ावा लागले. या करीताचा खच सबंंधीत सेवाभावी सं  थसे करावा लागले.  
१२) कायदरेिशर बाब उदभव  यास   यायालयीन काय े  राहाता, कोपरगांव व औरंगाबाद कोटाचे  याय 

क ेत राहील. 
१३) सं  थान अनदुानातुन खरेदी केलेली  णवािहका  वयंसवेी सं  थलेा पढुील १० वष इतर कोणासही 

चालिव  यास दतेा येणार नाही अथवा ह  तांतरीत करता येणार नाही.  
   िद.२६/०७/२०१८ व िद.२२/०८/२०१८ चे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .४८०व िनणय 

.४८१ नसुार, फेर  तावास व  या  तावा  या अनषंुगान े सधुा रत िनयमावलीस मा  यता िमळणसे तसेच 
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सदरचा सधुा रत िनयमावलीस मा  यता िमळण ेबाबतचा िद.२२/०८/२०१८ रोजीचे मा.छाननी सिमतीचे सभेपढेु 
सादर कर  यात आला होते. 

   िद.२२/०८/२०१८ चे मा.छाननी सिमतीचे सभेतीचे िवषय .०६, िनणय .४० नसुार, िवषय नं.६ वर 
शासक य अडचणी पािह यानंतर पढुे येणा या अडचणी व कायदेशीर बाबी ल ात घतेा, िशड  सं थानतफ 

अथसहा य हणनू महारा ातील न दणीकृत  यके  एक  या माण े५०० सामाजीक सं थाना (मुंबई सावजिनक 
सं था कायदा १९५० िकंवा सोसायटी रिज ेशन ॲ ट १८६० नसुार नोदणीकृत) येक  णवािहकासाठी 
सं थानतफ .५.०० ल  कायम व पी अनदुान हणनू दे यात यावी. अशी र कम सदर सं थेला न दतेा मागणी 
करणा या सं थेने मिहं ा ॲ ड मिहं ा कंपनीकडे आगाऊ र कम (५ ल  वजा क न) भरावी व कागदोप ी पतुता 
करावी अशी र कम यांनी भर यानंतर सं थानतफ .५ल  अनदुान पर पर िडलरला / कंपनीला दे यात यावे. 

 णवािहकेची मालक ही वयंसवेी सं थेची राहील. मा  यांना सं थान या नावान े हमीप  ावे लागेल,क  ते 
सदर  णवािहका िवकणार नाही व सव कायवाही सं थानचे िनयमा माण े करतील, सदर छाननी सिमतीची 
िशफारस यव थापन सिमतीपढुे ठेवनू तदनतंर शासनाकडे पाठवावी, तसेच िद.२२/०८/२०१८ चे मा.छाननी 
सिमतीचे सभेतील िवषय .०७ िनणय .४१ नसुार,“५००  णवािहका क  पाला शासनाची मंजरूी 
िमळा  यानतंर  णवािहका िनयमावलीबाबत शासनाकडून सकारा  मक ितसाद िमळा  यानतंर िनणय  यावा अस े
एकमतान ेठरले. व हा  ताव  यव  थापन सिमतीकडे पाठिव  यात यावा”. असे ठरले. 

   िद.२२/०८/२०१८ चे मा.छाननी सिमतीच े सभेतीच े िवषय .०६, िनणय .४० नसुार,“५०० 
 णवािहकांना  यके  .५ ल  या माण ेअनदुान देण ेकरीता .२५ कोटी येणारे खचास मा  यता िमळणसे तसेच 

मा.छाननी सिमतीन ेिशफारस केलनेसुार सदर  तावास मा  यता िमळण ेकामी व  यानंतर िवधी व  याय िवभाग, 
महारा   शासन यांचेकडे मा  यता िमळणसे सादर करण े कामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेपढु ेमा  यता िमळण ेकामी सादर कर  यात आला होता. या सभेत िनणय .५४९ 
नसुार,“िद.२२/०८/२०१८ चे मा.छाननी सिमतीच े सभेतीचे िवषय .०६, िनणय .४० नसुार, ५०० 

 णवािहकांना  यके  .५ ल  या माण ेअनदुान देण ेकरीता .२५ कोटी येणारे खचास मा  यता दे  यात आली. 
तसेच सदरचा  ताव िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे पाठिवणसे मा  यतेसाठी पाठिव  यात 
यावा”,अस ेठरले. 

    यानसुार मा. धान सिचव, िविध व  याय िवभाग, महारा   शासन यांना इकडील जा.नं.एसएसएस/ 
वाहन/३१११/२०१८ िद.२७/०९/२०१८ नसुार, सधुारीत साई  णवािहका योजनेचा  ताव िनणया  तव सादर 
कर  यात आला होता.  

   यावर, िविध व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचे शासन िनणय .सासिंव-१०१७/१८१६/ 
. .२०/का.१६, िद.२८/१२/२०१८ अ  वय,े खालील माण ेिनणय झालेला आहे.  

   “ ी साईबाबा सं  थन िव  व  त  यव  था, अिधिनयम, २००४ कलम १७(२-ण) म  य,े मानव जातीच े
क  याण करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य े सहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायाला चालना 
दे  यात येईल, अशी तरतदू आह.े सदर तरतूदीनसुार ी साईबाबा सं  थानमाफत महारा   रा  यातील आरो  य 

े ात /  णसवेे  या े ात कायरत न दणीकृत सं  थसे  यके  एक या माण े५००  णवािहकांना  यके  पये ५ 
ल  या माण ेअनदुान देणकेरीता पये २५ कोटी येणा-या खचास खालील अटी व शत  या अधीन राहन शासन 
मा  यता दे  यात येत आह.े  
१) िशड  सं  थानातफ अथसहा य  हणनू महारा  ातील आरो  य े ात /  णसवेे  या े ात कायरत 
न दणीकृत सं  थसे  यके  एक या माण े५०० सामािजक सं  थांना (महारा   पि लक  ट अॅ  ट १९५० िकंवा 
सोसायटी रिज  ेशन अॅ  ट १८६० नसुार न दणीकृत)  यके  णवािहकेसाठी सं  थानातफ .५ ल  कायम  व पी 
 हणनू अनदुान दे  यात यावे. अशी र  कम सदर सं  थलेा न देता मागणी करणा-या सं  थनेे मिहं ा अॅ  ड मिहं ा 

कंपनीकडे आगाऊ र  कम ( . ५ लाख वजा क न) भरावी व कागदोप ी पूतता करावी. अशी र  कम  यांनी 
भर  यानतंर सं  थानातफ .५ ल  इतक  र  कम  वयंसवेी सं  थनेी भर  यानतंर सं  थतेफ .५ ल  अनदुान पर  पर 
िडलरला / कंपनीला दे  यात यावी.  
२) संबंिधत सं  थशेी करारनामा क न घे  यात यावा. 
३)  णवािहकेसाठी मिहं ा अॅ  ड मिहं ा बोलेरो BS-IV ह ेमॉडेल िनि त कर  यात यावे. 
४)  यके  णवािहकेस GPSSystem बसवनू घे  यात यावी.  
५)  णवािहके  या न दणी व िव  याची जबाबदारी संबंिधत सं  थचेी रािहल. 
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६)  णवािहकेवर ी साई  णवािहका अस ेनमूद कर  यात यावे. 
७)  णवािहका िनयमावली अिंतम क न शासन मा  यते  तव ता  काळ सादर कर  यात यावी. सदर 
िनयमावलीस शासन मा  यता ा  त झा  यानंतर िनयमावलीम  य ेनमदू अटी व शत नसुार महारा  ातील न दणीकृत 
सं  थांना  यके  एक या माण े  णवािहके करीता अनदुान दे  यात यावे.  

   मा. उ  च  यायालय मुबंई, खंडपीठ औरंगाबाद येथ े ी संजय भा  कर काळे यांनी १) महारा   शासन, 
२) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे िव  द दाखल केले  या जनिहत याचीकेत मा.  यव  थापन 
सिमतीच े िद.३१/०८/२०१६ व िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयाची मा.कोटाचा पढुील आदशे 
होईपावेतो  थगीत ठेवणचेी मागणी केलेली आह.े या करीता सं  थानचे िवधी िवभागामाफत िद.०९/०९/२०१७ च े
िटपणीनसुार अडॅ. िनतीन भवर यांना वक लप  िदलेले आह.े सदर जनिहत  यािचकेचा नंबर ८६/२०१८ असनु 
स  या कोरोना महामारी मळेु या केसची िद.२४/०३/२०२० नंतर पढुील तारीख ऑनलाईन पोटलवर िदसत नाही.  

   साई  णवािहका क  पाकरीता देणगी ि वकारण े करीता  वतं  खाते तयार कर  यात आले होते. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ चे सभेतील िनदश व िद.०५/०४/२०१८चे मा  यतेने व 
जा.न.ंएसएसएस /वाहन/९९/२०१८ िद.१२/०४/२०१८ चे आदशेा  वय े साई  णवािहका क  पाकरीता 
सं  थानमाफत साईभ  तांकडून ि वकार  यात येणारी देणगी पढुील आदशे पावतेो  थिगत कर  यात आलेली आह.े 
 यानसुार साई ग ् णवािहका क  पाचे िनधीम  य े सं  थानखाती िद.१६/०७/२०२० अखेर एकुण  र   म 
.५,३३,८३,०६३/- जमा आहते.  

 मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ चे सभेतील िवषय .०१ िनणय .३९ (८) व (९) 
नसुार,िद.०८/०१/२०१९ रोजीच ेसभे  या इितवृ  त कायम करतांना  यातील िनणय .३४ व ३५ ऐवजी खालील 

माण ेदु  ती क न  यास मा  यता दे  यात आललेी आह.े  
   “मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे सं  थानशी सबंधीत जनहीत याचीकेवरील 

िद.३०.०१.२०१९ रोजी सनुावणी  या वेळी सदर याचीका लंबीत असतांना सं  थान  यव  थापनाने केवळ 
सं  थानचे दनैिंदन कामकाजाशी सबंधीत बाब वर खच करावा, सं  थान  यितरी  त अ  य सं  था अथवा शासक य 
िवभाग यांना िनधी दे  याबाबत िनणय घे  यात येऊ नये, अस े िनेदश मा.उ  च  यायालयाने िदलेले अस  याचे 
सं  थानचे वक ल अडॅ. िनतीन भवर यांनी दरु  वनी ारे आजचे सभेम  य ेकळिवले आह.े 

   मा.उ  च  यायालयाचे सदर िनदशास अनसु न आजच ेसभेत सदरचा िनणय कामय करतांना मा.उ  च 
 यायालयाचे पढुील आदशे होईपयत सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात यावा”,असे ठरले. 

मागणीः- तरी साई  णवािहका क  प बाबतचा  ताव मा. तदथ सिमतीचे सभेपढु ेमािहती  तव व 
अवलोकनाथ सादर.  

िनणय .४५७  यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.उ  च  यायालय , मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल असले  या रट 
िपटीशन १२०/२०१९ म  ये मा.  यायालयाने िद.३०.०१.२०२० रोजी ‘सं  थान  यव  थापनाने केवळ 
सं  थानचे दैनिंदन कामकाजाशी सबंधीत बाबीवर खच करावा, सं  थान  यित र  त अ  य सं  थान अथवा 
शासक य िवभाग यांना िनधी दे  याबाबत िनणय घे  यात येऊ नये.’ असे िनदश िदलेले अस  याने साई 

 णवाहीका क  पाबाबतचा िनणय  थिगत कर  यात यावा, असे ठरले. 
 (कायवाही-वाहन िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०५ सं  थानची भारत बज कंपनीची एसी बस (साईरथ) वाहन मांक एमएच-१७-बीवाय-०२६३ या िशड  

(काकडी) िवमानतळावर िवमानाने येणारे साईभ  तांना आणणेकरीता वापर करणेस तसेच याअनुषंगाने 
टॅ  स भरणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 ताव- महारा   शासन २००४ ची अिधिनयम तरतुदः 
१. कलम १७(१) म  ये -“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,े भ  तगणनंा आव  यक  या 
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे. आिण या अिधिनमा  वये िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण े ही 
सिमतीची कत  य ेअसतील.” अशी तरतूद आह.े 
२. कलम २१(१)(क) म  ये - “िव  व  त  यव  थे  या िनधी, आयकर अिधिनयम,१९६१  या तरतदुीस अधीन 
राहन सिमतीकडून मंदीराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन या 

योजनासाठी वापर  यात अथवा खच कर  यात येईल.”अशी तरतदु आह.े  
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 तावनाः- िदनांक १/१०/२०१७ ते ३१/१०/२०१८ या कालावधीत साई समाधी शता  दी वष  हणनू 
साजरे कर  यात आले होते. या काळात ी साईबाबांनी वापरले  या पिव  पादकूा दशनासाठी भारतात तसचे 
परदशेात िविवध िठकाणी पाठिव  याच े िन  चीत कर  यात आले होते.   सदर  या िठकाणी साईबांबा  या पिव  
पादकुा व दशन सोहळया करीता नेमलेले कमचारी ने आण करण ेकरीता भारत बज कंपनीची ३६ आसनी एसी 
बस खरेदी क न तीला बाहरेील बाजनूे िविवध साईबाबांचे पो  टर लावनू साईरथ बस तयार कर  यात आली होती. 
या बसचा मांक एमएच-१७-बीवाय-०२६३ असा आह.े  या कालावधीत आयोिजत केले  या साई पादकूा दशन 
सोहळयांचे िठकाणी साई पादकूा व सं  थान कमचारी यांना ने आण करण े करीता या बसचा वापर कर  यात 
आलेला आह.े आज तागायत सदर बसचा २५९२२ िकमी वापर झाललेा आह.े 
  स  या पढुील कालावधीचा पादकूा दशन सोहळयाचा काय म िन  चीत झालेला नाही.  यामळेु सदर 
बस वाहन िवभागात वापरा अभावी उभी आह े . तसेच कोरोना महामारी ादभूावामळेु आता अशा कारचा 
साईपादकुा दशन सोहळयाच ेआयोजन लवकर होणार नाही असे मत आह.े या बसम  य ेफ  त कमचारी   यावयाच े
असलेने ादशेीक प रवहन कायालय ीरामपरू यांचेकडून या बस करीता कमचारी वाहतूक चा परवाना घे  यात 
आलेला आह.े  यामळेु सदर  बसला ती िशट २०००/- माण े ३६ िसटांकरीता  ७२०००/- वाष क टॅ  स 
भरलेला आह.े   
 या बसचा वापर कोरोना महामारीचा ादभुाव कमी झा  यावरिशड (काकडी) िवमानतळ येथील िवमान सेवा सु  
झा  यानंतर तेथ ेिवमानान ेयेणारे साई भ  तांना िशड  येथे आणण ेकरीता सशु  क करता येईल अस ेमत आह.े 

सदर बसचा वापर िशड (काकडी) िवमानतळ येथे िवमानाने येणारे भ  तांसाठी करण े हा िवषय हा 
धोरणा  मक  व पाचा  असलेन ेसदर बस याकामी वापरणसे तसेच यातील साईभ  तांकडून घे  यात यणेारा सेवा 
आकार िन  चीत करणसे मा तदथ सिमतीची मा  यता  यावी लागले. तसचे सदर बसचा याकामी वापर करण े
करीता महारा   रा  य प रवहन महामंडळाचा ना हरकत दाखला  यावा लागले.   

तसेच उपरो  त माण ेमा. तदथ सिमतीची मा  यता व महारा   रा  य प रवहन महामंडळाचा ना हरकत 
दाखला िमळालेनंतर याबसचा वापर िवमानतळावरील साईभ  तांना ने आण करण ेकरीता उप ादशेीक प रवहन 
अिधकारी ीरामपरू यांचे कडून माग परवाना  यावा लागेल व याकामी ती िशट  ५५००/- माण े ३६ 
िसटांकरीता  १,९८,०००/- वाष क टॅ  स भरावा लागेल . 

सदर बस सु  केलेस  येणारे अदंाजे  उ  प  न व खच या बाबतचा तपिशलवार मािहती खालील माण े
आह.े 
अ. सदर बस सेवे  दारे िमळणारे अंदाजे उ  प  न .  

 

अ.न ं तपिशल  आसन मता  िवमातळाव न िशड  ये थे 
येण ेकरीता ती िदवस  १ 
खेप   

३६५ िदवसा करीता 
(वाष क) ( ती िदवस  
१ खेप माण े) 

०१ ित साईभ  त ८५ पये 
माणे (  तािवत) 

३५ २९७५/- १०,८५,८७५/- 

 

ब. येणारा अंदाजे  खच - 
अ.न ं तपिशल  १ िदवसा करीता  ३६५ िदवसा करीता 

(वाष क) ( ती िदवस  
१ खेप माण े) 

०१ इधंन- ती खपे येण ेजाण े३२ िक मी करीता ती िलटर ४ िकमी 
माण े ८ िलटर िडझले x ती िलटर  ८१/- माण े ती िदवसास 

१ खेप करीता  

६४८/-  २,३६,५२०/- 
 

०२ वेतन खच- १ वाहन चालक कुशल कं ाटी – (िक.वेतन ४३७.५४, 
४०% वाढ १७५.०२+ पीएफ िह  सा१३%- ७९.६३ + जीएसटी 
१८% १२४.५९)  ( ती िदवस) माण े(८१६.७८)  

८१७/- 
(पणुाक त) 

२,९८,२०५/- 
 

०३ वेतन खच- १ मदतिनस अकुशल कं ाटी- (िक.वेतन ३७५.५४,  
४०% वाढ १५०.२१ + पीएफ िह  सा१३%- ६८.३४ 
+जीएसटी१८% १०६.९३)  ( ती िदवस) माण े(७०१.०२) 

७०१/- 
(पणुाक त) 

२,५५,८६५/- 
 

०४  टॅ  स – ती िशट ५५००/- माण े३६ िसटांकरीता वाष क  -- १,९८,०००/- 
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०५ िवमा खच- (२०२०-२१ नसुार) -- ७३९३८/- 
०५ इतर िकरकोळ खच -- २३३४७/- 
  एकूण खच १०,८५,८७५/- 

 
मागणीः- तरी उपरो  त माण े स  याची साईरथ एसी बस िशड (काकडी) िवमानतळ येथ े िवमानान े

येणारे साईभ  तांना आणण े करीता ना नफा ना तोटा या त  वावर चालिवणसे ती िशट  ८५ /- माण े सवेा 
आकार घेण ेतसचे या अनशंुगीक महारा   रा  य प रवहन महामंडळ यांचे नाहरकत माणप   व उप ादशेीक 
प रवहन कायालय ीरामपरू याचंी मा  यता घणेे व या बसचा िनयमानसुार आर.टी. ओ. टॅ  स भरण े तसचे सदर 

 तावास मा. उ  च  यायालय खंडपीठ  औरंगाबाद यांच े मा  यतेबाबत िवधी िवभागामाफत कायवाही करण े
बाबतचे सदर िवषयावर िनणय होण ेकरीता  मा तदथ सिमतीचे सभेपढुे सदरचा िवषय िनणयाथ सिवनय  सादर. 

िवभागाचा अिभ ायः- उपरो  त तपिशला माण े स  याची साईरथ एसी बस मांक एमएच-१७-
बीवाय-०२६३,  िशड  (काकडी) िवमानतळ येथे िवमानाने येणारे साईभ  तानंा आणण ेकरीता ना नफा ना तोटा या 
त  वावर चालिवणसे ती िशट  ८५/- माण े सेवा आकार  यावा लागेल. वरील खच १ खपेेचा असनू 
साईभ  ताचंा ितसाद  व िवमानाचंी सं  या यांचा िवचार क न भिव  यात िविवध िवमानां  या वेळेस बस फे-या 
वाढिव  यास फ  त दनंैिदन इधंन खचात वाढ होईल. तसचे याच माणात उ  प  नात देखील वाढ होईल. तसेच 
िशड  (काकडी) िवमानतळावर जाताना दखेील काही साईभ  त या बस सेवेचा लाभ घतेील. तसचे या अनशुगंीक 
महारा   रा  य प रवहन महामंडळ यांच ेनाहरकत माणप   व उप ादशेीक प रवहन कायालय ीरामपरू यांची 
मा  यता  यावी लागले. तसचे िनयमानसुार आर टी ओ टॅ  स भरावा लागेल.  तसेच सदरचा िवषय धोरणा  मक 
अस  याने यास मा तदथ सिमतीची व तदनंतर मा.उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांची मा  यता घणेे 
बाबतचा िवषय मा तदथ सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .४५८  यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानची भारत बज कंपनीची एसी बस (साईरथ) वाहन मांक एमएच-
१७-बीवाय-०२६३ िशड  (काकडी) िवमानतळ येथे िवमानाने येणारे साईभ  तांना आणणे करीता ना-
नफा ना-तोटा या त  वावर ित वाशी .८५/- माणे सेवा आकार घेऊन चालिवणेस मा  यता दे  यात 
आली. याकामी महारा   रा  य प रवहन महामंडळ यांचे नाहरकत माणप  व उप ादेशीक प रवहन 
कायालय, ीरामपूर यांची मा  यता घे  यास व िनयमानसुार आर.टी.ओ.टॅ  स भरणेकामी येणा-या 
अनुषंगीक खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच याबाबत मा  यतेसाठी मा.उ  च  यायालय, मुंबई 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल क न  मा.  यायालयाची मा  यता घे  यात यावी, 
असे ठरले. 

(कायवाही-वाहन िवभाग/िवधी िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ सन २०२१२२ या वाष क कालावधीत सं  थानचे १२५ वाहनांचा िवमा नुतनीकरण करणेकामी 

रा  ीयकृत िवमा कंप  यांकडून दरप के मागिवणेस व याकामी येणारे खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः-  

अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः-१७ (१) म  य े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा 
िवशेष आदेशास अिधन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थचेी मालम  तेची व कामाची काय मतेने  यव  था पाहण,े 
भ  तगंणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वय,े िव  व  त  यव  थचेा 
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.े  

अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः-१७ (२) (झ) म ये 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 सव गो  टी करील अस ेनमदु आह.े  

कलम २१ (१)(ज) म  य ेिव  व  त  यव  थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम  या तरतदु ना अिधन राहन  या 
 या वेळी अमंलात असले  या कोण  याही कादया  वये िव  व  त  यव  थकेडून दये असलेले कोणतेही कर, भाडे, 

आकार व इतर रकमा यांच े दान कर  यात येईल, अस ेनमदु केलेले आह.े 
 तािवक :- मा.तदथ (Add hoc) सिमती िनणय मांक २०४ नसुार सं  थानचे वाहन िवभागाकडील 

१२३ वाहनाचा सन २०२०-२१ या कालावधी करीता वाष क िवमा नतुनीकरण करण े कामी रा  ीयकृत िवमा 
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कंप  याकडून मागिव  यात आले  या दरप कामधील खालील माण े िन  नतम दरधारक याचंे िन  नतम दर 
ि वकार  यात येऊन िवमा नतुणीकरण करण ् यात आलेले आह.े 

 
अ.न. िवमा कार िवमा कंपनी वाहन 

 सं  या 
आय. डी .  ही. 
Insurance Declare 
Value (पॉलीसी नुसार) 

िवमा ह  ता र  कम 
. 

१ िझरो डेप िवमा 
(िवना घसारा) 

नॅशनल इं  शोरे  स 
कं. िल. कोपरगाव 

१३ १,१३,६९,९९३.०० ३,७६,०००.००/- 

२ फुल िवमा  
(पॅकेज पॉलीसी) 

िद.  य.ु इिंडया 
इं  योरे  स कं.िल. 
शाखा ीरामपरु 

८६ ५,०९,६५,१५८.०० २८,८७,३१०.००/- 

३ थड पाट  िवमा िद ओरीए  टल 
इं  शोरे  स कं.िल. 
कोपरगाव 

२४                    ०.००             ८८५२७/- 

                                                   एकुण  १२३ ६,२३,३५,१५१.००      ३३,५१,८३७/- 
  
    उपरो  त माण ेसन २०२०-२१ मधील वाहन िवभागाकडील १२३ वाहनाचे िवमा नतुणीकरणा करीता 

एकुण र  कम .३३,५१,८३७/- /-(अ री र  कम .तेहतीस लाख ए  काव  न हजार आठश ेसदोतीस मा  ) खच 
आलेला आह.े  

स  या वाहन िवभागाकडे  असलेली १२५ वाहनांचा िद.०१/०४/२०२१ ते िद.३१/०३/२०२२ या 
कालावधीतील िवमा नतुनीकरण करण ेआव  यक आह.ेया वाहनांच ेकरावया  या िवमा कारानसुार  तपिशलवार 
मािहती खालील माण ेआह.े 
अ) िद. ०१.०४.२०२१ ते िद.३१.०३.२०२२अखेर िवना घसारा (Zero depreciation) िवमा करावयाची 
वाहने. 
अ. 
न. 

वाहन मांक वाहन कंपनी वाहन कार आय. डी .  ही. 

१ MH17 BV 1510 टोयोटा अ  टीस कायालयीन वाहन १२,१९,६८०.०० 

२ MH17 BV 3526 इनो  हा ि  टा कायालयीन वाहन १०,१६,८२०.०० 

३ MH-17-BD-5181 मा ती इकोॲ यलु स  णवाहीका वाहन २,१८,७००.०० 

४ MH-17-BD-5601 बोलेरो ॲ यलु स  णवाहीका वाहन ३,६७,२००.०० 

५ MH17 BD 9933 काड याक ॲ यलु स  णवाहीका वाहन ११,२२,६६०.०० 

६ MH17 BY 0263 भारत बच एसी बस वासी एसी बस १७,६७,४०२.०० 

७ MH 17 CC 1918 TVS मोटारसायकल दचुाक  वाहन १,२७,८००.०० 

८ MH-17 BV-7297 इनो  हा ि  टा कायालयीन वाहन १२,८२,५००.०० 

९ MH17 BV-7306 इनो  हा ि  टा कायालयीन वाहन १२,८२,५००.०० 

१० MH17 BY 1535 मह ा िपकअप मालवाहतुक वाहन ४,०७,५२०.०० 

११ MH 17 BY 1536 मह ा िपकअप मालवाहतुक वाहन ४,०७,५२०.०० 

१२ MH 17 BV8588 मह ा बोलेरो  लस कायालयीन वाहन ४,९५,०१२.०० 

१३ MH 17 BV8589 मह ा बोलेरो  लस कायालयीन वाहन ५,१७,६८०.०० 

एकुण  १,०२,३२,९९४.०० 
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ब.)  िद.०१.०४.२०२१ ते िद.३१.०३.२०२२ अखेर फुल िवमा (पॅकेज पॉलीसी) करावयाची वाहन े
अ.न. वाहन मांक वाहन कंपनी वाहन कार आय. डी .  ही. 

१ MH-17-AE-3801 टाटा नॅनो कायालयीन वाहन ४५,०००.०० 
२ MH-17-AJ-1691 ि व ट िडझायर कायालयीन वाहन २,०२,५००.०० 
३ MH-17-AJ-9899 टोयोटा इनो हा कायालयीन वाहन ४,७२,५००.०० 
४ MH-17-AJ-8889 टोयोटा इनो हा कायालयीन वाहन ४,७२,५००.०० 
५ MH-17-AJ-2651 मिहं ा बोलरेो कायालयीन वाहन २,११,५००.०० 
६ MH-17-AJ-2951 मिहं ा XUV कायालयीन वाहन २,७०,०००.०० 
७ MH-17-AZ-5015 मिहं ा  कॉिपओ कायालयीन वाहन ३,६०,०००.०० 
८ MH-17-BS-0301 मिहं ा T.U.V.300 कायालयीन वाहन ३,६०,०००.०० 
९ MH-17-AG-1016 काड याकॲ यलु स  णवाहीका वाहन ४,०५,०००.०० 
१० MH-17-BD-1991 मा ती इकोॲ यलु स  णवाहीका वाहन ८१,०००.०० 
 ११ MH-17-BD-1992 मा ती इकोॲ यलु स  णवाहीका वाहन ८१,०००.०० 
१२ MH-17-BD-0889 मोबाईल मेडीकल हनॅ  णवाहीका वाहन ७,६५,०००.०० 

१३ MH-17-BD-2248 
एस.एम.एल.इसझु ू
ॲ यलु स 

 णवाहीका वाहन ५,४०,०००.०० 

१४ MH-17-BD-2249 मा ती इकोॲ यलु स  णवाहीका वाहन १,८०,०००.०० 
१५ MH-15-EF-0596 फोस मोटास टे  पो ॅ  हलर  णवाहीका वाहन ५,३५,५००.०० 
१६ MH-17-BD-2442 तवेरा ॲ यलु स  णवाहीका वाहन ३,३३,०००.०० 
१७ MH-17-C-8851 टाटा-1510 कुलबस कुलबस वाहन २,०२,५००.०० 
१८ MH-17-K-9371 टाटा-1510 कुलबस कुलबस वाहन २,२५,०००.०० 
१९ MH-17-K-9370 टाटा-1510 कुलबस कुलबस वाहन २,२५,०००.०० 
२० MH-17-T-8501 टाटा-1510 कुलबस कुलबस वाहन ३,२४,०००.०० 
२१ MH-17-T-8502 टाटा-1510 कुलबस कुलबस वाहन ३,२४,०००.०० 
२२ MH-17-T-8503 टाटा-1510 कुलबस कुलबस वाहन ३,२४,०००.०० 
२३ MH-17-T-9501 अशोक लेलँ ड कुलबस कुलबस वाहन २,७०,०००.०० 
२४ MH-17-T-9502 अशोक लेलँ ड कुलबस कुलबस वाहन २,७०,०००.०० 
२५ MH-17-T-3101 टाटा-1510 कुलबस कुलबस वाहन ३,३७,५००.००   
२६ MH-17-T-3102 टाटा-1510 कुलबस कुलबस वाहन ३,३७,५००.००   
२७ MH-17-T-3103 टाटा-1510 कुलबस कुलबस वाहन ३,३७,५००.००   
२८ MH-17-T-3104 टाटा-1510 कुलबस कुलबस वाहन ३,३७,५००.००   
२९ MH-17-BD-3240 आयशर कुलबस कुलबस वाहन ६,५२,५००.००   
३० MH-17-T-3301 टाटा-1510 पॅसजरबस वासी बस वाहन ३,३७,५००.००   
३१ MH-17-T-3302 टाटा-1510 पॅसजरबस वासी बस वाहन ३,३७,५००.००   
३२ MH-17-AG-9747 आयशर पॅसजरबस वासी बस वाहन ६,३०,०००.००   
३३ MH-17-AG-9748 आयशर पॅसजरबस वासी बस वाहन ६,३०,०००.००   
३४ MH-17-AG-9749 आयशर पॅसजरबस वासी बस वाहन ६,३०,०००.००   
३५ MH-17-AG-9750 आयशर पॅसजरबस वासी बस वाहन ६,३०,०००.००   
३६ MH-17-AG-9751 आयशर पॅसजरबस वासी बस वाहन ६,३०,०००.००   
३७ MH 17 BY 2264 आयशर वासी बस  य.ु कॉलेज बस १४,४४,५००.००   

३८ MH 17 BY 2265 आयशर वासी बस  य.ु कॉलेज बस १४,४४,५००.००   

३९ MH 17 BY 2266 आयशर वासी बस  य.ु कॉलेज बस १४,४४,५००.००   

४० MH 17 BY 2267 आयशर वासी बस  य.ु कॉलेज बस १४,४४,५००.००   

४१ MH 17 BY 2268 आयशर वासी बस  य.ु कॉलेज बस १४,४४,५००.००   
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४२ MH 17 BY 2262 
आयशर वासी बस निवन वासी बस      

१४,४४,०००.०० 
  

४३ MH 17 BY 2263 आयशर वासी बस निवन वासी बस १४,४४,५००.००   

४४ MH 17 BY 2269 आयशर वासी बस निवन वासी बस १४,४४,५००.००   

४५ MH 17 BY 2270 आयशर वासी बस निवन वासी बस १४,४४,५००.००   

४६ MH 17 BY 2271 आयशर वासी बस निवन वासी बस १४,४४,५००.००   

४७ MH 17 BY 2272 आयशर वासी बस निवन वासी बस १४,४४,५००.००   

४८ MH 17 BY 2273 आयशर वासी बस निवन वासी बस १४,४४,५००.००   

४९ MH 17 BY 2274 आयशर वासी बस निवन वासी बस १४,४४,५००.००   

५० MH 17 BY 2275 आयशर वासी बस निवन वासी बस १४,४४,५००.००   

५१ MH 17 BY 2276 आयशर वासी बस निवन वासी बस १४,४४,५००.००   

५२ MH 17 BY 1532 मह ा िपकअप मालवाहतुक वाहन ४,०५,०००.००   

५३ MH 17 BY 1533 मह ा िपकअप मालवाहतुक वाहन ३,९६,०००.००   

५४ MH 17 BY 1534 मह ा िपकअप मालवाहतुक वाहन ४,०५,०००.००   

५५ MH17 BY 0711 टाटा एलपीके मालवाहतुक वाहन ८,००,९१९.००   

५६ MH-17-T-7111 मिहं ा मॅ स मालवाहतुक वाहन ९९,०००.००   

५७ MH-17-T-7112 मिहं ा मॅ स मालवाहतुक वाहन ९९,०००.००   

५८ MH-17-T-2811 टाटा-1109 टे पो मालवाहतुक वाहन २,०७,०००.००   

५९ MH-17-T-2810 टाटा-407 टे पो मालवाहतुक वाहन १,४४,०००.००   

६० MH-17-T-2809 टाटा-ACE मालवाहतुक वाहन ७२,०००.००   

६१ MH-17-T-3751 टाटा-407 टे पो मालवाहतुक वाहन १,३५,०००.००   

६२ MH-17-AG-0253 मिहं ा मॅि समो मालवाहतुक वाहन ९०,०००.००   

६३ MH-17-AG-2358 टाटा ए.सी.ई मालवाहतुक वाहन २,७०,०००.००   

६४ MH-17-AG-4506 मिहं ा िपकअप मालवाहतुक वाहन १,५७,५०५.००   

६५ MH-17-AG-9190 टाटा-407 टे पो मालवाहतुक वाहन ३,३७,५००.००   

६६ MH-17-BD-0458 ॲपेि हीलर र ा मालवाहतुक वाहन ५४,००३.००   

६७ MH-17-BD-2552 एस.एम.एल.स ाट क मालवाहतुक वाहन ५,५३,५००.००   

६८ MH17 BD 6401 एल एम एल 
ि   हीलर 
मालवाहतुक 

५६,७००.००   

६९ MH 17 BY 4301 कचरा गाडी मालवाहतुक वाहन ३,१५,०००.००   

७० MH-17-V-6421 वराज-८५५ ॅ टर ९९,०००.००   

७१ MH-17-AE-3820 मिहं ा अॅ  ड मिहं ा यवुराज ॅ टर ५४,०००.००   

७२ MH-17-AV-2414 आयशर  ॅ टर-२४२ १,२१,५००.००   

७३ MH-17-AV-7313 मिहं ा अॅ  ड मिहं ा  अजनु नो  हो ॅ  टर ३,६०,०००.००   

७४ MH 17 BX 1615 जॉनिडअर (निवन) ॅ  टर  ३,५३,१६०.००   

७५ बॅटरी ि  हीलर  इलोडर मालवाहतुक वाहन ३२,२५६.००   

७६ MH-17-BV-828 दोन चाक  ेलर मालवाहतुक ेलर ८१,०००.००   

७७ MH-17-W-8542 िहरो ह डा लडर दचुाक  वाहन ९,०००.००   

७८ MH-17-BB-7635 मिहं ा स  यरुो दचुाक  वाहन १६,२००.००   
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७९ MH-17-BG-8844 टी.  ही.एस झे  ट दचुाक  वाहन १८,९००.००   

८० MH-17-T-2651 टाटा-407  कॅश हनॅ १,९३,५००.००   

८१ MH-17-AG-0241 टाटा-407 ( े न) आप  तकालीन २,१६,०००.००   

८२ ओझान मिशन  स  शन मिशन टॉली आप  तकालीन १,५७,५००.००   

८३ MH-17-BD-0696 से टीकजेटमिशन आप  तकालीन ३,२४,०००.००   

८४ MH-02-CE-6723 िमनी फोम वॉटर फायर अि नशामक  ५,४९,०००.००   

८५ MH-17-BD-2718 मोठी अि नशामक (आयशर) अि नशामक  १६,२०,०००.००   

८६ MH 17 BY 4001 अि नशामक (भारत बज) अि नशामक ५२,२०,०००.००   

८७ MH-17-BY-0278 लॅडर माऊटड  हनॅ(टाटा) आप  तकालीन २१,६०,०००.००   

८८ MH-17-AG-2251 टॉयलेट हनॅ (टाटा ACE ) आप  तकालीन २,४७,५००.००   

एकुण ४,५८,८६,६४३.००   
 

क.) िद.०१.०४.२०२० ते िद.३१.०३.२०२१ अखेर थडपाट  िवमा करावयाची वाहन े

अ.न. वाहन मांक वाहन कंपनी वाहन कार आय. डी .  ही. 
१. MH-17-V-1701 टाटा समुो कायालयीन वाहन ०.०० 
२. MH-17-Y-3636 मिहं ा लोगान कायालयीन वाहन ०.०० 
३. MH-17-AG-2418 टाटा िवंगर  णवाहीका ०.०० 
४ MH-17-F-5545 चार चाक   ेलर मालवाहतुक ेलर ०.०० 
५. MH-17-F-5645 चार चाक   ेलर मालवाहतुक ेलर ०.०० 
६. MH-17-F-9099 चार चाक   ेलर मालवाहतुक ेलर ०.०० 
७. MH-17-AF-0848 दोन चाक  ेलर मालवाहतुक ेलर ०.०० 
८. MH-17-F-6001 चार चाक   ेलर मालवाहतुक ेलर ०.०० 
९. MH-17-AF-3778 चार चाक   टॅ  कर वॉटर टॅ  कर ०.०० 
१०. MH-17-AF-4531 दोन चाक  ेलर मालवाहतुक ेलर ०.०० 
११ इले ीककार-01 िमनी मटे रअल मु हमट बॅटरी कार ०.०० 
१२ इले ीककार-02 िमनी मटे रअल मु हमट बॅटरी कार ०.०० 
१३ इले ीककार-03 िमनी मटे रअल मु हमट बॅटरी कार ०.०० 
१४ इले ीककार-04 िमनी मटे रअल मु हमट बॅटरी कार ०.०० 
१५ मोबाईल टॉयलेट नं.१ मोबाईल टॉयलेट  िफरते शौचालय ०.०० 
१६ मोबाईल टॉयलेट नं.२ मोबाईल टॉयलेट  िफरते शौचालय ०.०० 
१७ मोबाईल टॉयलेट नं.३ मोबाईल टॉयलेट  िफरते शौचालय ०.०० 
१८ मोबाईल टॉयलेट नं.४ मोबाईल टॉयलेट  िफरते शौचालय ०.०० 
१९ मोबाईल टॉयलेट नं.५ मोबाईल टॉयलेट  िफरते शौचालय ०.०० 
२० मोबाईल टॉयलेट नं.६ मोबाईल टॉयलेट  िफरते शौचालय ०.०० 
२१ मोबाईल टॉयलेट नं.७ मोबाईल टॉयलेट  िफरते शौचालय ०.०० 
२२ मोबाईल टॉयलेट नं.८ मोबाईल टॉयलेट  िफरते शौचालय ०.०० 
२३ मोबाईल टॉयलेट नं.९ मोबाईल टॉयलेट  िफरते शौचालय ०.०० 
२४ मोबाईल टॉयलेट नं.१० मोबाईल टॉयलेट  िफरते शौचालय ०.०० 
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वरील वाहनांचा करावयाचा िवमा कारानसुार सं  यािनहाय  तपिशलवार मािहती खालील माण ेआह.े 

अ.न. कालावधी 
िझरो डेप िवमा 
(िवना घसारा) 

फुल 
िवमा 

थड 
पाट  एकुण वाहने 

अ ब क 
१. कायालयीन वाहन े ०६ ०८ ०२ १६ 

२.  णवाहीका वाहन े ०३ ०८ ०१ १२ 
३.  कुल बस वाहन े ०० १३ ०० १३ 
४. वासी एसी बस वाहन े ०१ ०० ०० ०१ 
५. वासी बस वाहन े ०० ०७ ०० ०७ 
६. य ुकॉलेज बस ०० ०५ ०० ०५ 
७. निवन वासी बस वाहन े ०० १० ०० १० 
८. मालवाहतुक वाहन े( ॅ  टर सह ) ०२ २४ ०० २६ 
९. टॅ  कर / ेलर ०० ०१ ०७ ०८ 
१० दचुाक  वाहन े ०१ ०३ ०० ०४ 
११. इतर( आप  कालीन) ०० ०९ ०० ०९ 
१२. बॅटरी कार वाहन े ०० ०० ०४ ०४ 
१३. मोबाईल टॉयलेट ०० ०० १० १० 
 एकुण वाहन े १३ ८८ २४ १२५ 

 

 
िवभागाचा प  अिभ ायः- िद.०१/०४/२०२१ ते िद.३१/०३/२०२२ अखेर एक वष कालावधी 

करीता उपरो  त माण े वाहन िवभागाकडील १२५ वाहनांचा वाहन िनहाय िवमा उतरिव याचा असलेने सव 
रा ीयकृत िवमा कंप याकडूनच िसलबंद िलफा  याम  य े िनिवदा मागिवण े आव  यक आहे. कारण ई-िनिवदा 

ि  या राबिव  यास  यास सव रा  ीयकृत िवमा कंप या ितसाद देत नसलेने सं  थानला िवमा पॉिलसीच े
 पधा  मक दर ा  त होत नाही. तसचे िवमा कंप  याचे दरात  पधा ही होत नाही.हा अनभुव सं  थान  या  वाहनांचा 

िद.१/०४/२०१६ ते ३१/०३/२०१७ या कालावधीतील िवमानुतनीकरण करते वेळी आलेला आह.े                                                              
   यामळेु सन २०१६-१७ पासनू ितवष  सं  थान वाहनांच े िवमानतुणीकरणाच े काम रा  ीयकृत 
िवमाकंप  याकडून दर प के मागवनू कर  यात येत आह.े सं  थान फ  त रा  ीयकृत िवमा कंप याकडुनच दरप क 
मागिवत असलेन े ई-िनिवदचेी आव  यकता नाही अस े मत आह.े यानसुार मागील वष  सन २०२०-२१ या 
आथ क वषात १२३ वाहनाचंा िवमा नुतनीकरण रा  ीयकृत िवमा कंप याकडुन दरप के मागवनू केलेल े
आह.ेयाकामी एकुण . ३३,५१,८३७/- इतका खच आलेला आह.े     

सं  थानकडे असले  या स  याच े उपरो  त तपिशलानसुार १२५ वाहनांचे िद.०१/०४/२०२१ ते 
िद.३१/०३/२०२२ या वाष क कालावधीसाठी िवमा नतुनीकरण करण े कामी (जी.एस.टी.सह) अदंाजे र  कम  
.३३,००,०००/- (अ री र कम . तेहतीस लाख मा  ) पयत खच अपे ीत आह.े वाहन िवभागाचे सन-

२०२१-२०२२ या आिथक वषाचे अदंाजप ाकाम ये िवमा खचाकरीता र  कम .३५,००,०००/- (अ री र कम 
.प  तीस लाख )  मा  खचाची तरतुद  तावीत  असनु सदरचा खच िवमा खच या अदंाजप क य तरतुदीतनु 

करता येईल. 
उपरो  त माण े वाहनांचा िवमा नतुनीकरण कर  याचा कालावधी िद.०१/०४/२०२१ ते 

िद.३१/०३/२०२२ वाष क आह.े यातील ‘अ’ रका  यात नमदु केले  या १३  वाहनांचा िवना घसारा (Zero 
dep.) कारचा व ‘ब’ रका  यात नमदु केले  या ८८ वाहनांचा पणु िवमा (पॅकेज पॉलीसी) तसेच ‘क’ रका  यात 
नमदु केले  या २४     वाहनाचा थड पाट  िवमा करण ेआव  यक आह.ेवरील माण ेएकुण १२५ वाहनाचंे िवमा 
नतुनीकरणा करीता सव    चार (४) रा  ीयकृत िवमा कंप याकडुन दरप के मागवाव ेलागतील. 

   सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानसुार छाननी / शासन िनदश तांि क कायदेिशर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमानः-सदरचे काम सं  थान वाहनाचे िवमा नतुनीकरणा संबधीत असनु सदर बाब 
आिथक आह.े 
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मागणी:- तरी उपरो  त माण ेसं  थानच े  तािवत िवमा कारानसुार १२५ वाहनांचा िवमा नतुनीकरण 
करणसे व याकामी येणारे अदंाजे .३३,००,०००/- (अ री र कम .तेहतीस लाख मा  ) पयतचे  खचास 
मा  यता िमळणसे तसेच याकामी रा  ीयकृत िवमा कंप  याकडुन  दरप के मागिवणसे मा  यता िमळण े करीता 
सदरचा  ताव  मा.तदथ(Ad-hoc) सिमतीच ेसभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .४५९  यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे १२५ वाहनांचा िवमा नतुनीकरण करणेकामी रा  ीयकृत िवमा 
कंप  यांकडून दरप के मागिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .३३,००,०००/-मा चे खचास 
मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- वाहन िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ सं  थान कमचा-यां  या पा  यांचा सन २०२०-२१ वषाचा शै िणक शु  क परतावा करणेबाबत. 

 ताव-  अ) सं  थानचे चिलत प तीनसुार मा. कोट रिस  हर यांच े काळापासनू मा.  यव  थापन सिमतीच े मा  यतेन े
दरवष  सं  थान कमचा-यांना  यां  या पा  याचा शै िणक शु  काचा परतावा िदला जातो.  

   मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१/०४/१९९६ चे सभेतील िनणय .८९ अ  वये मागदशक त  व े वजा 
िनयमावली ठरिव  यात आलेली आह.े सदर  या मागदशक त  वानसुार स  या शै िणक शु  काचा परतावा दे  याची 
कायवाही चाल ु आह.े िनणय .८९ (१) शासनाने िव ापीठांनी केवळ गणुव  ते  या िनकषावर (On Merit 
Basis) भर  यात येणा-या (समुारे ५० % पयत  या) जागांवर वेश िद  या जाणा-या िव ा  यासाठी (िन  न दराने) 
िनधारीत केले  या फ  दर रकमपेयतच, मयादीत असावा असे नमदु आह.े  यास अनसु न शासक य/शासन 
अनदुािनत अ  यास मासाठी आकर  यात येणा-या शु  का  या मयादपेयत शै िणक शु  क रकमचेा परतावा िदला 
जातो. तसेच  य.ुके.जी. ते इ.१० वी (इं जी मा  यम) व आयटीआय या अ  यास मांचा शै िणक शु  काचा 
परतावा सं  थान  या शाळे  या दराचे मयादपेयत अदा केला जातो.  

   मा. महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग यांचे प - सासिंव २००७/२४२/(६०)-का.सोळा, 
मं ालय मुंबई िदनांक- १६ जलैु, २००९ अ  वये सदर योजना मा.  यव  थापन मंडळाचे सन १९९६ चे 
सभेतील िनणया माणे सं  थान कमचा-यांना लागू आहे.  याच धत वर ती यापुढेही चलीत प तीने 
चालु राहील, असे प ा  वये कळिवलेले आहे.  

   उपरो  त शासन मंजरूीस अनसु न सं  थान कमचा-यां  या पा  यांचा शै िणक शु  का  या परता  याबाबत 
मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१४.०१.२०२० चे सभतेील िनणय .२५  अ  वय ेसं  थान कायम कमचा-यां  या 
पा  यांचा सन २०१९-२० या वषातील शै िणक शु  काचा परतावा करणसे व  याकामी    येणा-या अदंाज े
.७५,००,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आलेली होती.  यास अनसु न सन २०१९-२० या शै िणक 

वषाचे शै िणक शु  क परता  याकामी सामा  य शासन  (सव िवभाग) र  कम .२०,९५,११८/- (अ री पय–े
वीस लाख पं  या  नव हजार एकश ेअठरा मा ) तसेच  णालय िवभाग  .१३,५९,१५०/- (अ री- तेरा लाख 
एकोणसाठ हजार एकश ेप  नास मा ) असा एकूण .३४,५४,२६८/-  (अ री पय-े चौतीस लाख चोप  न हजार 
दोनश ेअडूस  ठ मा ) खच झाललेा आह.े  

   तसेच सं  थानच ेशै िणक संकुलामधील ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल व ी साईबाबा किन  ठ 
महािव ालयात  या कमचा-यांच ेपा  य िश ण घते आहते,  यांचेकडून  य  शै िणक शु  क न घतेा, सदरची 
र  कम जमा नाव े कर  यात यतेे.  यानसुार उपरो  त दो  ही शाळेम  य े िश ण घते असले  या कमचा-यां  या 
पा  यांची र  कम .१९,६८,२८०/-(अ री पय-ेएकोनीस लाख आडूस  ठ हजार दोनशे ऐसंी मा ) जमा नाव े
कर  यात आललेी आह.े  हणजेच सं  थान कायम कमचा-यां  या पा  यांचा शै िणक शु  क परता  याकामी सन 
२०१९-२० म  य े मंजुर र  कम .७५,००,०००/-मा  पैक  र  कम पये-५४,२२,५४८/- मा  एकुण खच 
झालेला आह.े स  या कोिवड-१९ या जागतीक ससंगज  य रोगाचा ादभुाव अस  यान े शाळा, कॉलेज व 
 यावसायीक कोससचे कायालय ेबंद अस  याने पालकांना वेळेत कागदप े उपल  ध न झा  याने शै िणक शु  क 

परता  याची कायवाही अ ाप सु  आह.े 
    ब)  उपरो  त प र  छेद अ म  य ेनमदु केले माण,े सन २०१९-२० माणचे सन २०२०-२१ या 

चालू शै िणक वषाकरीता कायम कमचा-यां  या पा  याचा शै िणक शु  काचा परतावा करणकेामी 
खालील माण ेखच अपेि त आह.े  
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अ. 
. 

तपिशल 
सन २०१९-२० म  ये 
झालेला  य  खच 

सन २०२०-२१ म  ये 
अपेि त खच 

०१. सव िवभाग (  णालय ेवगळता)  .२०,९५,११८/-  .२५,००,०००/- 
०२.  णालय ेिवभाग .१३,५९,१५०/- .२०,००,०००/- 

एकुण र  कम .३४,५४,२६८ /- .४५,००,००० /- 
०३. शै िणक संकुलाम  य ेिश ण घते असले  या  

कमचा-यां  या पा  यांचा शै िणक शु  क परतावा  
.१९,६८,२८०/- .२५,००,०००/-  

 
अ. .१, २ व ३ एकुण र  कम .५४,२२,५४८ /- .७०,००,०००/- 

         
िवभागाचा अिभ ायः- मा.शासनाचे िद. १६ जलैु, २००९ चे प ानसुार सं  थानच े चिलत 

प ती माण े सं  थान  या कायम  कमचा-यां  या पा  यांचा सन २०२०-२१ या वषा  या शै िणक शु  काचा 
परतावा करणसे व  याकामी यणेारे अदंाजे पये-७०,००,०००/- (अ री पये- स  तर लाख मा ) खचास 
मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभते मा  यतेसाठी सादर करावा लागले. मा. तदथ 
सिमतीची मा  यता िमळालेनंतर, मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी जनिहत यािचका . 
१२०/२०१९ म  य ेिदनांक-०९/१०/२०१९ रोजी िदले  या मागदशक त  वानसुार, िवषयांक त  तावाचे अनषंुगान े
. ५० लाख मा  पे ा जा  त खच अस  यान ेमा. उ  च  यायालय, मुबंई खंडपीठ, औरंगाबाद यांचेकडेस याकामी 

िदवाणी अज दाखल क न मा  यता  यावी लागले. अशी मा  यता िमळ  यानंतर िविहत प तीने कायम कमचा-
यां  या पा  यांचा सन २०२०-२१ या वषाचा शै िणक शु  क परतावा करता येईल, असे मत आह.े   

   सन २०२०-२१ या शै िणक वषात कायम कमचा-यां  या पा  यां  या शै िणक शु  क परतावा आदा 
करणसे व  याकामी येणारे अदंाजे .७०,००,०००/- (अ री पये- स  तर लाख) मा चे खचास मा  यता 
िमळणकेामी मा. तदथ सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .४६०  यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान कमचा-यां  या पा  यांचा सन २०२०-२१ वषाचा शै िणक शु  क 
परतावा करणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .७०,००,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात 
आली. तसेच याबाबत मा  यतेसाठी मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील 
अॅ  लीकेशन दाखल क न  मा.  यायालयाची मा  यता घे  यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग/िवधी िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०८ ी.अिनल कच  कोते व इतर १५ सं  थान कं ाटी कमचारी यांनी अॅड. अि न होन, औरंगाबाद 

यांचेमाफत दाखल केले  या यािचका मांक ६२२४/२०२० बाबत. 
 ताव-  (अ-१) त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक १९ नो हबर, २०११ रोजीच े िनणयानुसार, मा.िवधी व 

 याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडेस, सं  थानम  य ेमाह े िडसबर, २००० पवु चे तसेच सन २००१ ते माह े
िडसबर, २००५ अखेर पयत या कालावधीत कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कं ाटी प  दतीन े कामावर 
असले  या व स  याकाम करत असले  या अकुशल ८११ व कुशल १०५ अशा एकुण ९१६ कं ाटी कामगारांना 
सं  थान सेवेत िनयिमत नमेणकूा दणेेस मा  यता िमळणसेाठी िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजी  ताव सादर 
करणते आललेा होता.  

या  तावा  या अनषंुगान,े मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांनी  यांचेकडील शासन िनणय 
मांक सासंिव-२०१३/२२/ . .७०/का.१६, िद.१७ स  टबर, २०१९ अ  वये खालील माण ेशासन िनणय पा रत 

केलेला आहे. 
मा. शासनान े िदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजी  “ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  

यां या आ थापनेवरील कं ाटी कमचा-यांना एकि त मािसक वेतन मंजूर कर याबाबत ” या 
शीषाखाली पा रत केले या शासन िनणयात खालील माण ेनमदू करणते आललेे आह े-  

“ .. .. ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  येथे सन २००१ ते २००४ या कालावधीत कं ाटी 
प दतीन ेकामावर असले या व स या कायरत असले या ६३५ कमचा-यांपैक  कुशल कमचा-यांना दरमहा . 
५,९१३/- ( . पाच हजार नऊशे तेरा फ ) व अकुशल कमचा-यांना दरमहा . ५,११३/- ( . पाच हजार एकश े
तेरा फ ) इतके मािसक एकि त वेतन िकंवा िकमान वतेन काय ानसुार अनु ेय वतेन यापैक  जे जा त असेल ते 
वेतन देणसे मंजरुी देऊन शासना या िद. ०७.०८.२००९ रोजी या शासन िनणया वये मंजरू केले या 
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आकृतीबंधातील कं ाटी पदावर िनयु  दे यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ), अिधिनयम, 
२००४ मधील कलम १३ (४) व याखालील परंतुकास अनसु न तसचे पढुील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा 
सं थान या यव थापन िनधीतनू अदा कर यास या शासन िनणया वये मा यता दे यात यते आह.े  

उपरो माण ेएकि त मािसक वेतन मंजरू कर यात यते असले तरी, संबंिधत कमचा-याचा सं थान या 
नोकरीत दजा (Status) हा कं ाटी कमचारी हणनू राहील. यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  
यां याकडे कायम व पी नोकरी माग याचा ह क असणार नाही. ” 
(अ-२) सामा य शासन िवभागाकडील वेळोवेळी सादर करणते आले या कायालयीन िटपणीवरील 
आदशेानुसार, िदनांक २३ म,े २०१९ रोजीचे कामगार िवभागाकडील िटपणी-वजा-प ासोबत ा  झाले या ६३५ 
कमचा-यांचे यादीनसुार, याम ये समािव  असणारे कं ाटी कमचा-यांच ेसन २००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ 
ऑग , २००४ अखेर हजर असलेले) मधील हजर िदवसांची तसेच यांनी सादर केले या कागदप ाचंी 
पडताळणी क न खाली नमदू केले माण े िनयु  आदेश िदनांक ०२ जानेवारी, २०२० अखेर पा रत करणते 
आलेले आहते- 

त ा मांक ०१ 
 

अ.न.ं तपशील सं या शेरा / कारण 
(अ) िदनांक २३ मे, २०१९ रोजी 

कामगार िवभागाकडून ा  
झाले या यादीतील कं ाटी 
कमचा-यांची सं या  

६३५ -- 

०१ यादीत एक नावं दोन वेळेस आलेले 
कं ाटी कमचारी ००१ 

ी. रिवं  भडांगे यांचे नांव यादीतील अ.नं.५० आिण  अ.नं. ५४ वर ही 
आललेे आह,े यापैक  यादीतील अ. नं. ५० नसुार िनयु  आदेश पा रत 
करणेत आलेला आह.े  

०२ यादीतील ६० वष वयोमान पणू 
केलेल ेकं ाटी कमचारी ००१ ीमती पंचफुला राठोड (यादीतील अ.नं.०२) वयोमान ६० वष पणू 

झा यान ेिनयु  आदेश पा रत करणेत आलेला नाही.  

०३ यादीतील मयत झालेले कं ाटी 
कमचारी  ००२ ी. िदवेकर (यादीतील अ.नं.६०) व ी. कसबे (यादीतील अ.न.ं५६४) हे 

मयत अस या कारणान ेिनयु  आदेश पा रत करणेत आलेले नाहीत.  

०४ यादीतील िदनांक २३ ऑग , 
२००४ नंतरचे कं ाटी कमचारी  ००८ 

सदरचे कं ाटी कमचारी ह ेिदनांक २३ ऑग , २००४ नंतर कं ाटी कमचारी 
कं ाटदारामाफत कामावर हजर झालेले आहते, यामळेु यांना िनयु  
आदेश देणेत आलेले नाहीत. (यादीतील अ.नं. ५७२, ५७४, ५७६, ५७७, 
६३२, ६३३, ६३४ व ६३५ ) 

अ.न.ं तपशील सं या शेरा / कारण 

०५ यादीतील सतत गैरहजर असणारे 
कमचारी  ००७ 

कामगार िवभागामाफत ०१ वषापे ा जा त तसेच ०१ वषाचे आितल 
कालावधीत सतत गैरहजर असणारे एकूण २५ कं ाटी कमचा-यांचे बाबतीत 
अलािहदा  कायवाही सु  आहे. या २५ कं ाटी कमचा-यांपैक तसेच या 
कं ाटी कमचा-यांची नांवे ६३५ कं ाटी कमचा-यांचे यादीत आहते, परंत ु
स या कामावर हजर नाहीत अशा कं ाटी कमचा-यांना िनयु  आदेश 
पा रत करणेत आलेले नाहीत (यादीतील अ.नं. ८९, १७२, २४०, ४९१, 
५०४, ६०० व ६११)  

०६ 

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

०१५ 

कामगार िवभागाकडून ा  झाले या यादीतील सन २००१ ते सन २००४ 
या कालावधीत हजर नसणारे / कामावर नसणारे परंतु माहे िडसबर, २००० 
पवु  कामावर हजर असणारे कमचारी. (यादीतील अ.नं.३, ४, ९, २७, ४८, 
८२, ८४, १०५, ११४, ११६, १२२, १२९, १४९व १६९) 

(ब) एकूण (अ.नं.०१ ते ०६)  ०३४ -- 

(क) पा रत करणेत आलेले आदेश 
((अ) –(ब))  ६०१ िदनांक २३ मे, २०१९ रोजी कामगार िवभागाकडून ा  झाले या 

यादीतील ६०१ पा  कमचा-यांना आदेश पा रत करणेत आले.  

(ड) 
यादीत समािव  आहते परंतु िनयु  
आदेश वीकारले नाही असे 
कमचारी 

००३ 

कामगार िवभागाकडून ा  झाले यायादीनसुार हजर िदवस व कागदप ांची 
पडताळणी क न िनयु  आदेश पा रत करणेत आललेे होते परंतु काही 
कारणा तव िनयु  आदेश वीकारले नाहीत असे कमचारी (यादीतील 
अ.नं.७६, ९० व ५३३ ) 

(इ) 
िनयु  आदेश वीका न सवेेत जू 
झालेल ेएकूण कं ाटी कमचारी  
एकूण (क-ड) 

५९८ 
कामगार िवभागाकडून ा  झाले या यादीतील कं ाटी कमचा-यांचे सन 
२००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४ अखेर कामावर 
असलेले) या कालावधीतील हजर िदवस आिण कागदप ांची पडताळणी 
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क न िनयु  आदेश पा रत करणेत आलेले असून, सदर कमचारी सेवेत 
ज ूझाले आहते.  

 

 
 (अ-३)  उपरो  त ा मांक ०१ (इ) म य े नमदु केले माण,े कं ाटी कमचा-यांना पा रत करणते आले या 

िनयु  आदेशातील कमचा-यांचा िवभागा माण ेव कारानसुार (कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी) यानुसार 
थोड यात गोषवारा खालील माण े–  
                                       त ा मांक ०२ 

  
 
अ. नं. 

िनयु  आदेश वीका न सेवेत 
जू  झालेले कं ाटी कमचारी 

कं ाटी कमचारी कं ाटी कमचारी 
कुशल अकुशल एकुण पु ष ी एकुण 

०१ ५९८ ०८७ ५११ ५९८ ५६३ ०३५ ५९८ 
 

उपरो  त माण े ठेकेदारामाफत कामावर असले  या ५९८ कं ाटी कमचारी यांना 
सं  थान  याआ  थापनेवरील मंजूर आकृतीबंधातील कं ाटी पदांवर नेमणकू आदशे दे  यात आलेले होते. तसेच, 
उपरो  त ५९८ कं ाटी कमचा-यांना शासन िनणया माण ेसं  थान आ  थापनेवर कं ाटी कमचारी  हणनू कर  यात 
आले  या नेमणकूांना मा.तदथ सिमतीची मा  यता िमळणकेामी वेळोवेळी  ताव सादर करणते आलेले होते. 

              (अ-४) मा. तदथ सिमतीचे िदनांक १३ जुल,ै २०२० रोजीचे सभतेील िनणय मांक ३६० पढुील माण ेपारीत 
करणते आललेा आह े–  

“ .. .. सिमतीच ेसद य १) मा. ी. ीकांत ल. आणकेर, मखु िज हा व स यायाधीश, अहमदनगर, 
२) मा. ी. िदलीप वामी, अपर महसलु िवभागीय आयु , नािशक िवभाग, नािशक ३) मा. ीमती गीता बनकर, 
सहा. धमादाय आयु , अहमदनगर यांनी चचअतंी खालील िनणय घतेला.  

This subject was discussed in detail and each member has expressed views.  
This committee, while deciding Subject 1, 2, 43 and 63 on the agenda of the Ad-hoc 

Committee Meeting dt. 11.05.2020, has thoroughly examined the entire record of the Trust, 
the scheme of the Shree Sai Baba Sansthan Trust (Shirdi) Act, 2004 and the powers of the 
Chief Executive Officer to appoint employees.  

This Committee has already found that the then Chief Executive Officer could not 
have appointed employees directly on the Sansthan on contract basis because such power 
is vested with the Committee constituted under section 13(4) of the Shree Sai Baba 
Sansthan Trust (Shirdi) Act, 2004. Since such appointment on contract basis is a policy 
decision, it ought to have been presented before the Ad-hoc Committee, constituted by 
Hon’ble High Court.  

This Committee has also found that the Sansthan has failed to follow the 
Government Resolution dt.07.08.2009, more particularly the terms and conditions under 
which the said staffing pattern (आकृतीबंध) was approved. The Committee has also found 
that while issuing Government Resolution dt. 17.09.2019, the Government has called upon 
the Sansthan to follow Government Resolution dt.07.08.2009 of which the reference is 
found at serial no. 2 under the caption “ वाचा.”  

It is not the case of Sansthan before this Committee that Committee has followed 
Government Resolution dt.07.08.2009 by preparing service rules, qualification of entry, 
promotion etc. In fact Committee has been constituted for preparation of such rules and 
even this Ad-hoc Committee has given extention to the said Committee to complete the 
remaining work.  In the above background, therefore,  the appointment orders issued by 
the then Chief Executive Officer (Shri. Deepak Muglikar) is a piece of paper and cannot 
be termed as an order under the authority of the Committee as invisaged under section 
13(4) of the Act.   
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Some of the members of this Committee tried to suggest that ex-post facto approval 
could be granted to the said order. However, on thorough examination of this proposal, the 
Committee is unanimous in refusing to grant such ex-post facto approval, more 
particularly when Government Resolution dt. 07.08.2009 has not been followed by the 
Trust. In addition to it, giving such ex-post facto sanction for such acts would be protecting 
the illegality and therefore, should not be approved at the hands of Ad-hoc Committee.  

Consequently, the Ad-hoc Committee has unanimously resolved to cancel and 
setaside all the appointment orders issued to 598 employees with effect from 31st July, 
2020.This is in the light of the fact that due to Covid-19 situation the Committee has 
resolved to pay exgratia amount i.e. 50% of the salary to those 598 employees who were 
earlier working through the contractor. Therefore, the said employees are not likely to be 
financially affected.  

The Committee has also resolved to extend liberty to the Sansthan to submit 
proposal in this regard as per their choice after due study of various Government 
Resolutions issued by the Government. 

सिमती सद य तथा मु य कायकारी अिधकारी मा. ी. अ ण ड गरे, (भा. .स.े) यांनी यांच े
व तुि थतीवर आधारीत खालील मत मांडले. 

रा य शासनाचे िवधी व याय िवभागाचे शासन िनणय िद. १७.०९.२०१९ अ वये ठेकेदाराचे 
आ थापनेवरील एकुण ६३५ कमचा-यांना सं थान आ थापनेवर कं ाटी कमचारी हणनू नेमणकू स मा यता 
िदलेली आह.े 

उपरो  शासन िनणया वये त कालीन मु य कायकारी अिधकारी यांनी स ि थतीत पा  ५९८   कमचा-
यांना सं थान आ थापनेवर कं ाटी व पात िद. ०२.०१.२०२० रोजी नेमणकू  िदलेली आह.े सदर नमेणकू ही 
शासन िनणयाचे िनदशानसुार कर यात आली आह.े तरी सदर आदशेांना काय र मा यता देण ेयो य राहील.” 

(ब)  मा. तदथ सिमतीच े िदनांक १३ जुल,ै २०२० रोजीचे सभेतील िनणय मांक ३६० बाबत, ५९८ 
कं ाटी कमचा-यांपैक  १६ कायम कं ाटी कमचारी यांनी सव ५९८ कायम कं ाटी कमचा-यांचे वतीन ेमा. उ च 
यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथ,े महारा  शासन व मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान 

िव त यव था, िशड  यांचिेव द िदवाणी दावा दाखल केला असलेबाबत, संबंिधत कायम कं ाटी कमचा-यांच े
वतीने अडॅ.अि न ही.होन, औरंगाबाद यांनी िदनांक ०८ स टबर, २०२० रोजीचे ई-मले प ाने कळिवले आह.े 
यात खालील माण ेनमदू आह े– 

“.. .. Subject : Writ Petition filed on behalf of Anil s/o KacharuKote and Ors. In the 
Bombay High Court, Bench At Aurangabad.  

.. .. Please take note that I have filed a writ petition challenging the resolution 
passed by Ad-hoc Committee in its meeting dated 13.07.2020 whereby the Ad-hoc 
Committee has reserved the resolution passed by the regular committee of the Sansthan in 
discontinuing the services of the petitioners and similarly placed 582 employees before the 
Hon’ble Bombay Hight Court, Bench At Aurangabad. 

The Copy of the petition alongwith all exhibits is served on you as you have been 
made party respondent No.2. The petition will be taken up for hearing in due course 
accordingly, attend the same. ” 

 तसेच, ी. अिनल कच  कोते व इतर यांचे वतीने अडॅ. होनयांनी दाखल केले या सदरह िदवाणी 
दा याबाबत मा. उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे अिधकृत संकेत थळाव न मािहती घणेेत आली 
आह.े यानुसार सदर िदवाणी दा याचा मांक Stamp No. WPST/14010/2020 / Reg. 
No.WP/6224/2020 / Filing & Reg. Date 11-09-2020असा आह.े तसेचसदरह िदवाणी दा याची 
पढुील सनुावणीची तारीख १४ स टबर, २०२० अशी दशिवणते आलेली होती.  

 तसेच, उपरो  िदवाणी दा याबाबत िदनांक १४ स टबर, २०२० रोजीचे थम सनुावणीचे तारखेस 
झाले या कामकाजाबाबत मा. उ च यायालयाचे संकेत थळावर खालील माण ेआदेश ा  झालेला आह े– 
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“ .. .. Learned AGP accepts notice on behalf of Respondent No.1. Learned Counsel 
Mr. Choukidar state that he has instructions to appear for Respondent No.2 and seeks 
time.  

Stand over to 05th October, 2020. ” 
(क) ी. अिनल कच  कोते व इतर यांचे वतीन ेअडॅ. होन यांनी दाखल केले या सदर िदवाणी दा याचा 

मांक Stamp No. WPST/14010/2020 / Reg. No.WP/6224/2020 / Filing & Reg. Date 11-
09-2020असा असनू, याम य े यािचकाक यानी खालील माण े मा. उ च यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 
यांचेकडेस खालील बाब वर आदशे होणबेाबत िवनंती केललेी आह,े याचा थोड यात गोषवारा खालील माण े-  

“ .. .. 20. The Petitioners, therefore humbly, pray Your Lordships will be pleased to; 
A) Call for record and proceedings of the case. 
B) Issue a writ of certiorari or writ the nature of certiorari to quash and set aside the 
Resolution dated 13.7.2020 (Exhibit “H”) and he consequential order dated 2.9.2020 
(Exhibit “I”) passed by the Adhoc Committee of Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
C) Issue a writ mandamus or writ in the nature of mandamus to the respondent to 
continue the petitioners and similarly placed 582 employees mentioned in the list annexed 
at Exhibit “A” to the petition, in service of Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi in 
accordance with the Government Resolution dated 17.09.2019 of the State Government 
and that their service be not terminated and / or discontinued.  
D) Pending the hearing and final disposal of this writ petition grant stay to operation, 
implementation and execution of the Resolution dated 13.7.2020 (Exhibit “H”) and the 
consequential order dated 2.9.2020 (Exhibit “T”) passed by the Adhoc committee of Shree 
Saibaba Sansthan Trust, Shirdi.  
E) Pending the hearing and final disposal of this writ petition the petitioners and 
other 582 similarly place employees mentioned in the list annexed at Exhibit “A”  
F) Ad-interim relief of granted in terms of prayer claused “D” and “E”. 
G) Any other just and equitable reliefs be granted in favour of the petitioner. ” 

उपरो  दा या या संदभात आता िदनांक २८ ऑ टोबर, २०२० रोजी पढुील सनुावणी तािवत आहे.  
तरी आता, ी. अिनल कच  कोते व इतर, सं थान कं ाटी कमचारी (५९८ कायम कं ाटी कमचारीम य े

समावेश असलेले) यानंी दाखल केलेली यािचका मांक ६२२४ / २०२० तसेच उपरो  व तःुि थती मा. तदथ 
सिमतीचे सभेपढु ेअवलोकनाथ तथा मािहती तव सादर. 

िनणय .४६१  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.अिनल कच  कोते व इतर १५ सं  थान कं ाटी कमचारी यांनी         
अॅड. अि न होन, औरंगाबाद यांचेमाफत दाखल केले  या यािचका मांक ६२२४/२०२० चे 
स ि थतीबाबतची मािहती तसेच सदर ५९८ कं ाटी कमचा-यांचे पुढील सेवेबाबत व माहे नो  हबर-
२०२० चे वेतनाबाबतचा िवषय मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पुढील सभेसमोर सादर कर  यात यावा, 
असे ठरले. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०९ मा.उ  च  यायालयाचे आदेशानुसार ी.िवजय गणपत रोहमारे, उपकायकारी अिभयतंा (िव ुत) यांचा 

शासक य अिधकारी पदावर नेमणूक करणेबाबत  या अजावर िनणय होणेबाबत व ी.रोहमारे यांनी 
मा.उ  च  यायालयात दाखल झालेली कंटे   ट िपटीशन .२७७/२०२० बाबत. 

 ताव- अ) उपरो  त िवषयांस अनसु न, मा.उ  च  यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ येथे यािचका .४०१८/२०१९,  
ी िवजय गणपतराव रोहमारे, उप कायकारी अिभयंता, िव तु िवभाग यांनी शासक य अिधकारी या पदावर 

पदो  नती िमळणकेामी यािचका दाखल केलेली होती. सदर यािचकेची मा.उ  च  यायालय, मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे सनुावणी होऊन िद.११ माच, २०२० व िद.१८ माच, २०२० रोजी मा.उ  च  यायालयाने िनकाल 
िदलेला आह.े ी रोहमारे यां  या शासक य अिधकारी पदी नमेणकु होणकेामीचा िद.५.११.२०१५ रोजीचे 
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अजावर ता  काळ तीन मिह  या  या आत गणुव  तेनसुार व िनयमानसुार सं  थानन े िनणय  यावा, अस े मा.उ  च 
 यायालयान ेआदेशात  हटंले आह.े  

अ-१)  याअनषंुगान,े ी रोहमारे यांचेबाबत मा.  यायालया  या िनकालावर िनणय घणेकेामी मा.तदथ सिमतीच े
िद.०९ जुन, २०२० रोजीचे सभेसमोर  ताव सादर करणते आललेा होता.  यावर मा.तदथ सिमतीन ेपढुील माण े
िनणय पारीत केलेला आह.े . “ ी िवजय गणपतराव रोहमारे, उपकायकारी अिभयंता (िव तु) यानंी मा.उ  च 
 यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ, येथील कोटात शासक य अिधकारी या पदावर पदो  नती िमळणकेामी रट 

िपटीशन न.ं४०१८/२०१९ दाखल केलेले होते.  यासंदभात मा.उ  च  यायालयाचे िद.११ माच, २०२० व िद.१८ 
माच, २०२० रोजी िनकालप  / आदेश ा  त झाललेे असनु सदरचा िवषय मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर 
िवलंबाने का सादर केला ? याबाबत सबंधीत ी गमे यांना नोटीस देऊन खलुासा मागिव  यात यावा व तोपयत 
 यांच े सेवा िनवृ  तीची दयेके थाबंवनू ठेवावे, अस े ठरले. तसचे  तुत करणी िनणय घणेेसाठी मा.उ  च 
 यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथ े िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल क न तीन मिह  याची मदुत वाढवनु 

मागणबेाबत कायवाही कर  यात यावी, असे ठरले.” 
उपरो  त िनणयास अनसु न, सामा  य शासन िवभागामाफत खालील कायवाही करणते आलेली आह े 
सामा य शासन िवभागामाफत िदनांक १७ जून, २०२० रोजी कायालयीन िटपणी सादर करणते येऊन, 

िवषयांिकत तावाबाबत िनणय घणेकेामी ०३ मिह याची मदुतवाढ घेणकेामी सं थानच े िवधी  अडॅ. िनितन 
भवर पा., औरंगाबाद यांना प  देणसे मा यता घेणते आली. िदनांक १७ जून, २०२० रोजीचे कायालयीन 
िटपणीवरील मा यतेनसुार, सं थानचे िवधी  अडॅ. िनितन भवर पा., औरंगाबाद यांना जा. .एसएसएस/ सा शा / 
आ था / ४४६ / २०२०, िदनांक २५ जून, २०२० रोजी प  दणेते आलेले आह.े तसचे सं थानचे िवधी 
िवभागामाफत िवषयांिकत तावाचे अनषुगंान ेमदुतवाढ घणेकेामी सं थान िवधी  अडॅ. िनतीन भवर पा. यांना 
िदनांक ०३ जलैु, २०२० रोजी प  दणेेत आलेले असनू, मा.उ  च  यायालया  या िनकालास ०३ मिहन ेमदुतवाढ 
घेणकेामी अडॅ.िनतीन भवर यांचे सहकारी अडॅ.अिवनाश खेडकर यांनी िस  हील अॅ  लीकेशन मा.कोटात 
स  यलुेशन घणेकेामी िद.२४/०७/२०२० रोजी  या ई मेलने िवनतंी केलेली होती. परंत,ु  यावर रिज  ार मा.उ  च 
 यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी िद.५/८/२०२० रोजी खालील माण ेआदेश केलेला आह.े  

“ The Hon’ble Lordships are pleased to reject your Circulation note as there 
is no urgency with liberty to move afresh only after normal court functioning is 
restored.” 

- ी सयुभान िव लराव गम,े सेवािनवृ  त शासक य अिधकारी यांना मा.उ  च  यायालयाचे िद.११ 
माच, २०२० व िद.१८ माच, २०२० रोजी िनकालप / आदशे ा  त झाललेे असनु सदरचा िवषय मा.तदथ (Ad-
hoc) सिमतीसमोर िवलंबाने का सादर केला ? याबाबत लेखी खलुासा मागिवणकेामी जा. .एसएसएस/सा शा/ 
आ  था/ ५००/२०२०, िद.१ जुल,ै २०२० अ  वये प  दे  यात आललेे होते.  
अ-२) उपरो  त ी सयुभान िव लराव गम,े सेवािनवृ  त शासक य अिधकारी यांचा लेखी खलुासा  ताव 
मा.तदथ सिमतीचे िद.१३ जुल,ै २०२० रोजीचे सभपेढुे सादर करणते आलेला होता.  यावर मा.तदथ सिमतीन े
पढुील माण ेिनणय .३५९ पारीत करणते आलेला आह.े 
  “ या िवषयावर सिव  तर चचा झाली,  तुत करणी ी सयुभान िव लराव गम,े सेवािनवृ  त 

शासक य अिधकारी यांनी िद.०२ जुल,ै २०२० रोजी सादर केले  या लेखी खलुाशाच ेअवलोकन केले असता 
 यांनी मा.तदथ सिमती सभेचे  ताव तयार क न सादर कर  याची जबाबदारी सबंंधीत िवभागाचे भारी 

अिध क/ भारी िवभाग मखु यांचेवर िनि त कर  यात आललेी अस  याचे  हटले आह.े  यानसुार सबंधीत 
िवभागाचे िवभाग मखु व भारी अिध क यांना  

कारण ेदाखवा नोटीस दऊेन,  यांचा खलुासा घे  यात यावा, व सदर िवलंबास कोण जबाबदार आह,े 
याबाबत िवभागाने अिभ ायासह सिव  तर  ताव मा.तदथ (Ad-hoc ) सिमतीचे सभेसमोर सादर करावा. 
 तसेच, सं  थान  या ब-याच करणात अडॅ िनतीन भवर ह े मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद या 
 यायालयात हजर झालेले नाहीत असे ब-याच िवषयात नमदू केललेे िदसते. असे असतांना सं  थान  या िवधी 

िवभागाने सदरची बाब मा.तदथ सिमतीच े िनदशनास का आणली नाही, पॅनलवर नसले  या विकलांमाफत 
िस  हील अॅ  लीकेशन कसे दाखल केले व  या विकलांनी सदरह िस  हील अॅ  लीकेशनम  य े सं  थानचे पनॅलवर 
नसतांना कसे काम पािहले याचा खलुासा सबंधीत िवभाग मखु व सबंधीत कमचारी यांचेकडून घे  यात यावा व 
तो खलुासा मा.तदथ सिमतीचे पढुील सभेसमोर ठेव  यात यावा. 
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मा.उ  च  यायालयाम  य े सं  थानचे वतीन े कामकाज पाह  यासाठी अडॅ  होकेट पनॅल तयार कर  याची 
आज  या सभेतील िवषय न.ं१० िनणय .३६४ म  य ेनमदू के  या माण ेकायवाही करावी. 
  ी एस.  ही.गम ेयांना पाठिवले  या नोटीसीचा मळु मु ा हा ी  ही.जी.रोहमारे यां  या पदो  नतीबाबत 
आह.े यापवु  या िवषयावर चचा होऊन सवसमावेषक िवचार क न शासक य अिधकारी पदावर पदो  नतीन े
नेमणकू कर  याबाबत पदो  नतीची साखळी व पदो  नतीकरीताचे िन  न पद (Feeder Cadre) सेवा जे  ठता यादी 
यासह वरील सव िवषयांचा एकि त  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पुढील सभेपढुे आणावा, अस ेठरले 
होते. तसा संपणु  ताव ावा.” 
अ-३) मा. तदथ सिमतीचे िद. १३ जुलै, २०२० रोजीच े िनणयास अनसु न, सामा य शासन िवभागामाफत 
िदनांक १५ जुल,ै २०२० रोजी भारी अिध क, सामा य शासन िवभाग यांचा खलुासा मागिवणकेामी 
कायालयीन िटपणी सादर क न, यानुसार जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/७३६/२०२०, िदनांक १८ जलैु, 
२०२० अ वये भारी अिध क, सामा य शासन िवभाग यांना प  दे  यात आलेल े आह.े  यासअनसु न,        

ी िव  वनाथ ह रिकसन बजाज, भारी अिध क, सामा  य शासन िवभाग यानंी िद.२० जलैु, २०२० रोजी  या 
प ा  वये आपला लेखी खलुासा सादर केलेला असनू सदरचा खलुासा तसेच ी रोहमारे यांचबेाबत 
मा. यायालया  या िनकालावर िनणय घणेेकामीचा ए कि त  ताव मा.तदथ सिमतीचे िद.२८ ऑग  ट, २०२० 
रोजीचे सभेसमोर सादर करणते आलेला होता. पंरत,ु आजपावतेो  िद.२८ ऑग  ट, २०२० रोजीचे मा.तदथ 
सिमतीचे सभेच ेइितवृ  त अतंीम करणते आलेले नाही. 
अ-४) शासक य अिधकारी पदाचे िन नपद (Feeder Cadre) िनि त करणेबाबत सामा  य शासन  
िवभागाने िद.०७ स  टबर, २०२० रोजी कायालयीन िटपणी सादर करणते आलेली होती.  यावरील 
मा.मु  यकायकारी अिधकारी यांचे िनदशानसुार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे आकृतीबंधातील 

शासक य अिधकारी या पदाचे िन  नपद (Feeder Cadre) व पदो  नतीची साखळी िनि त करणकेामी उप 
सिमतीचे गठन करणते आलेली आह.े  सदर उपसिमतीम  य ेखालील माण ेसद  य आहेत. सोबत िद.२१ स  टबर, 
२०२०  रोजीचा उपसिमती नमेणकू चा आदेश जोडलेला आह.े    
१. ी िदलीप यंबक उगल,े शासक य अिधकारी             अ  य ,    उप सिमती  
२. ी. कैलास सोनाजी खराडे, . लेखािधकारी   सद  य           -,,- 

३. ी. साहबेराव पांडूरंग लंके, . लेखािधकारी  सद  य         -,,- 

४. ी रिवं  बाळासाहबे नवले, मनु  यबळ  यव  थापक              सद  य         -,,- 

५. ी. गोर नाथ रायभान नलग,े . िवधी अिधकारी  सद  य        -,,- 

ब) ी िवजय गणपतराव रोहमारे, उपकायकारी अिभयंता (िव ुत) यांनी मा.उ  च  यायालयात दाखल 
केले  या कंट   ट िपटीशन बाबत.... 

मा.उ  च  यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी िद.११ माच, २०२० व िद.१८ माच, २०२० रोजी 
िदले  या िनकालाची अमंबलबजावणी न के  याब ल ी िवजय गणपतराव रोहमारे, उपकायकारी अिभयंता 
(िव तु) यांनी १) महारा   शासन, २) ी अ ण ड गरे, भा. .स.े, त  कालीन मु  य कायकारी अिधकारी व ३) ी 
रिवं  ठाकरे, उप मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . याचं े िव  द 
मा.उ  च  यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ यथे ेकं  टे   ट िपटीशन नं.२७७/२०२० दाखल केले आहे. तसचे, 
मा.उच्  च  यायालया  या वेबसाईटवर उपल  ध असले  या मा.उ  च  यायालया  या िद.१० स  टबर, २०२० रोजीच े
आदशेात पुढील माण ेनमदू आह.े “Issue simple notice to respondents No.2 and 3, returnable 
on 8th October, 2020, with a view to gauge the response of respondents No.2 and 3.” 

 तुत कं  टे   ट िपटीशन म  य ेसं  थानला िद.०६.१०.२०२० रोजी नोटीस ा  त झालेली असनु पढुील कायवाही 
करणते येत आह.े सोबत कंट   ट िपटीशन २७७/२०२० ची छायांिकत त जोडलेली आह.े 

उपरो  त मा.उ  च  यायालय यथेे दाखल करणते आले  या कं  टे   ट िपटीशन न.ं२७७/२०२० म  य े
 यायालयीन कामकाज पहाणेकामी सं  थानच े पॅनलवरील अडॅ. ी िवनायक होन यांना ी अ ण ड गरे, 

भा. .स.े, त  कालीन मु  य कायकारी अिधकारी व ी रिवं  ठाकरे, उप मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे वतीन े  यायालयात कामकाज पहाणेकामी वक लप  दे  यात आलेले आह.े 
उपरो  दा या या संदभात िदनाकं ०८ ऑ टोबर, २०२० रोजी सनुावणी झाललेी असनु पढुील सनुावणीची 
िदनांक अ ाप ा  त झालेली नाही.  
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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थचेे सवेा वेश िनयम, पदो  नतीची साखळी, िबंदनूामावली आदी 
बाब ना मा.महारा   शासनाची मा  यता िमळालेनतंर शासक य अिधकारी या पदाची पदो  नतीची ि या पणु 
करता येणार आह.े तस ेप  ी िवजय गणपतराव रोहमारे यांना जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/१७०८/२०२०, 
िद.५ ऑ  टोबर, २०२० रोजी दे  यास आलेल े आह.े ी. िवजय गणपतराव रोहमारे यांनी दाखल केलेली 
 यायालय अवमान यािचका मांक २७७ / २०२० मािहती  तव सिवनय सादर. 

उपरो  व तुःि थती मा. तदथ सिमतीचे सभेपढुे अवलोकनाथ तथा मािहती तव सिवनय सादर. 
िनणय .४६२  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.िवजय गणपत रोहमारे, उपकायकारी अिभयंता (िव ुत) यांचे 

शासक य अिधकारी पदावर नेमणूक करणेबाबत  या अजावर सं  थानचे  तरावर चचा होऊन          
ी. रोहमारे यांचे पदाचा  शासक य अिधकारी पदासाठी Feder cadre (पदो  नतीचे िन  नपद) 

याम  ये समावेश आहे काय? तसेच ते शासक य अिधकारी पदाची पा ता धारण करत आहेत काय? 
व िवभागाने गुणव  ते  या आधारे  यांना शासक य अिधकारी पदी पदो  नती देता येईल काय? या 
सदंभात िवभागाने  प  ट अिभ ाय न दवून  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर करावा, असे 
ठरले.    

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० सं  थानचे िसकंदराबाद (है ाबाद) येथील मािहती क  येथील ी. चं कांत माणकचंद सरुाणा, कं ाटी 

कमचारी यांचा मुदतवाढ िमळणेबाबतचा िद.३०.६.२०२० रोजीचा अज. 
 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड माफत िसकंदराबाद (है ाबाद) यथे े साईभ  तांना सोई - सिुवधा 

उपल  ध क न दणेसेाठी सन २०१० पासनू मािहती क  सु  कर  यात आलेले आह.े सदर मािहती क  
कायालयात िद.१७/१०/२०१० रोजी पासनू ी. चं कांत माणकचदं सरुाणा, यांची ऑफ स अिस  टंट  हणनू 
कं ाटी प  दतीने एक वषा  या मुदतीकरीता एकि त मानधनावर नमेणकू कर  यात आललेी आह.े  यानंतर आज 
अखेर ी. चं कांत सरुाणा यांना वेळोवेळी मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेन ेमदुतवाढ व मानधन वाढ दे  यात 
आलेली आह.े 

   यास अनसु न, मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१/०८/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय . ४६१ 
नुसार ी. सरुाणा यांना मागील वष  इकडील जा. नं. एसएसएस / सा शा – आ  था / १७४१ / २०१९ 
िद.१३/०९/२०१९ रोजीचे प ाने िद.२५/०८/२०१९ ते २४/०८/२०२० अखेर एक वषाकरीता कं ाटी 
प  दतीने ितमहा .१८,०००/- (अ री पये अठरा हजार मा ) एकि त मानधनावर मदुतवाढ देणेत 
आलेली आहे. 

ी. सरुाणा ह े सं  थानचे िसकंदराबाद (है ाबाद) येथील मािहती क ात साईभ  तांसाठी ऑनलाईन 
आरती / दशन बकु ग, ऑनलाईन म बुक ग, पु  तक िव , दणेगी ि वकारण ेइ. सिुवधा उपल  ध क न दे  याचे 
काम करत आहते.  

  ी. सरुाणा यांनी िद.३०/०६/२०२० रोजीचे अजान,े कं ाटी प  दतीन ेनेमणकू चे कालावधीस मुदतवाढ 
व मानधन वाढ िमळणबेाबत िवनतंी केली आह.े ी. सरुाणा यांचे सदर अजावर . अिध क, काशने िवभाग 
यांनी  ‘ ी. चं कात माणकचं  सरुाणा, ह े सं  थानचे िसकंदराबाद (है ाबाद) येथील मािहती क  यथेे कं ाटी 
प  दतीन े एकि त मानधनावर ऑफ स अिस  टंट  हणनू काम करत असनू,  यांचे काम समाधानकारक आह.े 
 यां  याबाबत कोणतीही त ार नाही.  यांची मदुत िद.२४/०८/२०२० अखेर सपंत असनू, ी. सरुाणा याचं े

उपरो  त मदुतवाढ िवनंती अजाचा िवचार करता, सं  थान िनयमा माण े मदुतवाढ दे  यास हरकत नाही. असा 
अिभ ाय िदलेला आह.े  

  ी. सरुाणा यांचा मदुतवाढीबाबतचा िवनतंी अज व  यावरील . अिध क, काशन े िवभाग यांचा 
अिभ ाय िवचारात घतेा, ी. सरुाणा यांना सं  थानचे िसकंदराबाद (है ाबाद) येथील मािहती क ात कायालय 
सहा यक  हणनू कं ाटी प  दतीच े नमेणकू ची मदुत िद.२४/०८/२०२० अखेर संपु  टात येत असनू, पढुे एक 
वषाकरीता सं  थान िनयमा माण ेमदुत वाढ व यो  य मानधन वाढ देणसे हरकत नाही, असे मत आह.े 

  तरी, सं  थानचे िसकंदराबाद (है ाबाद) येथील माहीत क ात कायरत असलेले ी. चं कातं माणकचदं 
सरुाणा, कायालय सहा यक, यांच े िद.३०/०६/२०२० रोजीच ेअज व  यावरील . अिध क, काशने िवभाग 
यांचा अिभ ायास अनसु न, ी. सरुाणा यांना िद.२५/०८/२०२० पासनू पुढे एक वष कालावधीसाठी कं ाटी 
प  दतीन ेमदुतवाढ व यो  य मानधनवाढ दणेेबाबतचा  ताव उिचत िनणया  तव सिवनय सादर. 
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िनणय .४६३  यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे िसकंदराबाद (है ाबाद) येथील माहीती क ात कायरत असलेले 
ी. चं कांत माणकचंद सरुाणा, कायालय सहा यक यांना ४ िदवसांचा ेक देवून / सेवाखंड देऊन     

िद. २९/०८/२०२० पासनू पुढे ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी प  दतीने ितमहा .१८,०००/- (अ री 
पये अठरा हजार मा ) एकि त मानधनावर मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली.  

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ सं  थानचे चे  नई येथील मािहती क ातील कुशल कं ाटी कमचारी यांचे मुदतवाढीचे अजाबाबत. 

 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  माफत साईभ  तांना सोई - सिुवधा उपल  ध क न दणेकेामी चे  नई 
येथ े मािहती क  सु  करणते आलेले आहे. सदरच ेमािहती क  सन २०११ पासनू सु  करणते आलेले असनू, 
मािहती क ावर कं ाटी प  दतीन ेएकि त मानधनावर कमचा-यांची नेमणकू करणते आलेली आह.े सदर कं ाटी 
कमचारी यांना मा. यव थापन सिमतीच े िनणयानुसार वेळोवेळी मदुतवाढ व मानधनात वाढ दे यात आलेली 
आह.े  

 यानसुार मागीलवष  मा. तदथ (Ad - hoc) सिमतीच े िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय 
.५५२ अ  वये सं  थानच ेचे नई येथील मािहती क ातील ी ही.क नन, कुशल कं ाटी कमचारी यांना  यांचे 

िवनंती अजास अनसु न  यांच े कं ाटी प  दतीचे नमेणकू स िद.०३/११/२०१९ पासनू पढूे एक वष 
कालावधीसाठी मदुतवाढ दे  यात आली होती. ी.  ही. क  नन ह े सं  थानचे चे  नई येथील मािहती क ात 
साईभ  तांसाठी ऑनलाईन आरती / दशन बुक ग, ऑनलाईन म बुक ग, पु  तक िव , दणेगी ि वकारण े इ. 
सिुवधा उपल  ध क न दे  याचे काम करत आहते.  

   उपरो  त िनणयानसुार, ी ही.क नन यांना दे  यात आलेली एक वष कालावधीची मदुत 
िद.०२/११/२०२० अखेर सपंत अस  याकारणान,े  यांनी िद.१५/१०/२०२० रोजीचे अजान े मदुतवाढ 
िमळणबेाबत िवनतंी केली असनू, सदर  िवनंती अजावर, . अिध क, काशने िवभाग यांनी िद.०३/११/२०२० 
अ  वये खालील माण ेअिभ ाय िदला आह.े  
     “ ी.  ही. क  नन, मािहती क , चे  नई यांच ेकाम समाधानकारक असनू,  यां  याबाबत कोणतीही त ार 
नाही  यांची मदुत िद.०२/११/२०२० अखेर सपंत असनू ी. क  नन यांचे उपरो  त मुदतवाढ िवनंती अजाचा 
िवचार करता, सं  थान िनयमा माण ेमदुतवाढ दे  यास हरकत नाही.”  

       ी.  ही. क  नन यांचा मदुतवाढीबाबतचा िवनतंी अज व  यावरील . अिध क, काशने िवभाग यांचा 
अिभ ाय िवचारात घतेा, ी.  ही. क  नन यांना  यांच ेकं ाटी प  दतीचे नमेणकू स िद.०३/११/२०२० पासनू पुढे 
एक वष कालावधीसाठी सं  थान िनयमा माण ेमदुतवाढ दणेेस हरकत नाही, असे मत आह.े 

       तरी, सं  थानचे चे नई येथील मािहती क ातील ी.  ही. क  नन, कुशल कं ाटी कमचारी यांना दरमहा 
पये १८०००/- ए कि त माधनावर िद.०३/११/२०२० पासनू पढु े एक वष कालावधीसाठी मदुतवाढ देणसे 

मा  यता िमळणसे िवनतंी.   
िनणय .४६४  यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे चे नई येथील मािहती क ातील ी.  ही. क  नन, कुशल कं ाटी 

कमचारी यांना दरमहा पये १८०००/- ए कि त माधनावर ४ िदवसांचा ेक देवून िद. ०९/११/२०२० 
पासनू पुढे ११ मिहने कालावधीसाठी मुदतवाढ देणेस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ ी साईबाबा सं  थान, िशड  येथील असघंटीत कमचा-यांना समानकाम-समान वेतन लागू कर  यां  या 

माग  यांबाबत. 
 ताव- महारा   शासन, .सासिव.१०१५/८२८/ . .१५०/का.१६, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांच े

िद.१६.०७.२०२० रोजीचे प  िद.२३.०७.२०२० रोजी इकिडल कायालयास ा  त झाले असनू,  यात  यांनी,     
‘‘ मा. ी.राधाकृ  ण िवख ेपाटील, िव.स.स. यांचे िद.०५.०३.२०२० रोजी या प ाची त जोबत जोडली आह.े ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त यव  था, िशड  यां या अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कमचारी यांना समान 
कामासाठी समान वतेन दे  याबातची िवनतंी केली आह.े उपरो  त मागणी या अनषंुगान े यव  थापन सिमती या 
मा यतेने सधुा रत प रपणू  ताव शासनास सादर कर  यात यावा.’’ असे कळिवलेले आह.े    
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 तावनाः-       
०१)  साईबाबा सं थान असंघटीत कं ाटी कमचारी संघटना, िशड , यांच े समान काम समान वेतनाबाबत 
सहा यक  कामगार आयु  त, अहमदनगर, यांचेकडील प  जा. .सकाआ/नगर/िकवेब/२३०३, िद.६-४-२०१५, 
अ वये इकडील कायालयास प  ा  झाललेे होते. यात, यांनी ी साईबाबा सं  थान िव  त  यव  था, िशड , 
येथील कं ाटी कामगारांना कं ाटी कामगार अिधिन यम, १९७०, अ  वये वेतन व महागाई भ  ता िमळणबेाबत, ी 
साईबाबा सं  थान िव  त  यव  था, िशड , येथील कं ाटी कामगार संघटने  या ितिनधी  व करणा-या कामगार 
संघटनेने  कं ाटी कामगार व िनयिमत कामगार ह ेसमान  व पाचे काम करीत अस  याने  यांचे पगाराम  य ेखपुच 
तफावत अस  याने कं ाटी कामगार अिधिनयमा  या तरतुदीनसुार समान कामासाठी समान वेतन याचा अवलंब 
कर  यात येऊन  यांना िनयिमत कामगारा माण ेवेतन िमळवनु ाव ेअशी मागणी करणते आलेली होती. 
०२)  यावर, सदर करणी चचा क न, माग काढ  यासाठी िद.१०-०४-२०१५, रोजी, सकाळी ११.३० 
वा,मा. सहा यक कामगार आयु , अहमदनगर, यांचे कायालयात बैठक आयोिजत करणते आलेली होती, सदर 
बैठिकस शासक य अिधकारी (कामगार िवभाग) व .कामगार अिधकारी उपि थतहोते, बैठक  दर  यान सदर 
संघटनेचे िद.२३-०२-२०१५, रोजीच े प  सं  थानला ा  त झाले नसलेबाबत सािंगतल,े मा.सहा यक कामगार 
आयु  त, यांनी सदर प ाची त सं  थानला दणेाेबाबत संघटनचे े ितिनध ना सांिगतले,  यांनतर, मा. सहा यक 
कामगार आयु  त, यांनी सं थान ितिनधी यांस तु  ही तुमचे लेखी  हणन,े िद.२४-४-२०१५, रोजी सादर कराव े
अस े िनदश िदले होते. यानसुार सं  थानमाफत, अडॅ. ी.अशोकराव पाटील, अहमदनगर, यांच े स   या माण,े 
िद.२४-४-२०१५, रोजी,खालील नमूद माण,े मा.सहा यक कामगार आयु , अहमदनगर, यांना लेखी  हणन े
सनुावनीचे वेळी सम  सादर कर  यात आले आह.े 
०३)  तदनतंर, ी साईबाबा सं थान असघंटीत कं ाटी कमचारी संघटना, यांनी पु हा, िद.२०.१०.२०१५, 
रोजी, समान काम समानवतेन दयाव,े अ यथा, िद.२८.१०.२०१५, पासनू शांतते या मागान ेआमरण उपोषणास 
बसणार असलेबाबत प  सादर केले होते, तसेच, सदर उपोषणाबाबत महारा ्शासन, यांनी, प  .सकं ण-
२०१५/७३७/ . .१४४/का.१६/िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुंबई, िद.१९.१०.२०१५, च,े प ाने कं ाटी 
कमचारी उपोषणाबाबत आप या तरावर कर यात आले या कायवाहीबाबत सदयि थती बाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा असे कळिवलेले होते. 
०४)  तदनतंर, ी साईबाबा सं थान असघंटीत कं ाटी कमचारी सघंटना, यांचे प ास अनसु न इकडील प  

. जा. नं. एसएसएस / वशी७ए/४१८०/२०१५, िद.२७.१०.२०१५, अ वय,े समान काम समान वतेनाबाबतचा 
िवषय ि सद य सिमती सभेसमोर सादर करण ् यात आलेला असनू, आपण उपोषणास बस ू नये बाबत सदर 
संघटनेला सं थानकडून कळिवणते आललेे होते.  
०५)  तरी ही, िद.२८.१०.२०१५, पासनू, ी साईबाबा सं थान असंघटीत कं ाटी कमचारी संघटना यानंी 
उपोषण सु  केले होते. 
०६)  तदनतंर कं ाटी कमचारी समान काम समान वेतनाबाबत, िद.२७.१०.२०१५, रोजीच,े मा.ि सद य 
सिमती सभे म ये ताव सादर कर यात आला होता, मा.ि सद य सिमती सभेम ये यावर चचा होऊन याबाबत 

ताव िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचकेडे पाठिवणबेाबत िनणय झाला होता, तसेच, िवधी व याय 
िवभागाचे पढुील आदशे ा  झालेनंतर, मा.उ च यायालय, खंडपीड औरंगाबाद, यांचे मा यतेनसुार पढुील 
कायवाही करणते येईल बाबत लेखी िनणय झाले ने इकडील जा.न.ंएसएसएस/ वशी७ए/४१८८/२०१५, 
िद.२८.१०.२०१५, अ वये, सदर संघटनेचे ितिनधी यांना कळिवणते आलेल ेहोते. 
०७) यानंतर, मा.ि सद य सिमती सभे या िनणय .४१२ अ  वये महारा   शासन, उ ोग, उजा व कामगार 
िवभाग शासन प रप क मांक सीएलए/०३/२०१४ प  .९५/ कामगार-१०, िद.१०.०६.२०१४ या शासन 
प रप कानुसार सं  थानम  य ेकायरत असणा-या कं ाटी कामगारांना समान काम समान वेतन देणबेाबत िवधी व 
याय िवभाग, महारा   शासन यांचा अिभ ाय घे  यात यावा तसचे सं  थान विकलामाफत अज करणते येऊन, 

मा.मुंबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता घे  यात यावी व मा.खंडपीठा या आदेशा माण े
पढुील यो य ती कायवाही करणते यावी. असे ठरले.  यानसुार, सं थान कडून मा. धान सिचव, िवधी व याय 
िवभाग, मं ालय, मुंबई, यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/ ४२५१/२०१५, िद.३०.१०.२०१५ रोजी या प ा वय े

ताव पाठिवणते आलेला असनू, िवधी व याय िवभागयांचेकडून मागदशन मागिव यात आललेे आह,ेपरंत,ु 
अदयाप पावतेो िवधी व याय िवभागाकडून सं थानला लेखी अिभ ाय ा  झाललेा नाही. 
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०८) यानंतर, मा.सहा यक कामगार आयु , अहमदनगर, यांचे कडील जा. .सकाआ/अ.नगर/िकवेिन / 
१८७७/२०१६ , िद. २२.०८.२०१६, रोजीचे प  इकडील कायालयास ा  झाले होते, सदर प ात असंघटीत 
कामगार संघटना, िशड , यांचे समान काम समान वतेनाच ेप  ा  झालेन ेसमान काम समान वेतन बाबत चचतून 
तोडगा काढ यासाठी, िद.२५.८.२०१६, रोजी, कामगार आयु  कायालयात बैठक आयोिजत केली असलेबाबत 
कळिवलेन,े सदर बैठक  कामी, उपकायकारी अिधकारी व .कामगार अिधकारी, ह ेउपि थत होते, सदर बैठिकत 
कं ाटी कामगार यांना समान काम समान वेतन देण े बाबतचा शासनास पाठिवले या तावावर सं थान तफ 
पाठपरुावा करणते यावा अशा यांनी सचूना िदले या हो  या.  यात अनसु न, इकडील प  

.एसएसएस/वशी7ए/२८९०/२०१६ िद.८.९.२०१६, अ वये, मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, 
मुंबई, यांना, समान काम समान वेतनाबाबत अिभ ाय िमळणबेाबत िवनंती प  पाठिवणेत आलेली असनू सदर 

ताव शासन तरावर लंबीत आह.े 
०९)  ी साईबाबा सं  थान असंघटीत कं ाटी कमचारी सघंटना, िशड  यांनी िद.२८.१०.२०१५ रोजी 
कामबंद आदंोलन केलेले होते.   यावर कं ाटी कमचा-यांना वेतनात वाढ करणकेामी मा.  यव  थापन सिमती सभा 
िद.२५.०२.२०१७ म  य े  ताव सादर करणते आलेला होता.  यावर िनणय .१४१- - उपरो  तावावर 
सिव तर चचा होऊन असे ठरल े क , सं थानम ये कं ाटदारामाफत कायरत असले या कं ाटी कमचा यांना 
काय ानसुार कामबंद आंदोलन करता येत नाही, यां या माग या यांनी संबंधीत कं ाटदारास कळवायला ह या 
आहते. यापवु  कं ाटी कमचा यानंा सं थान सेवेत कायम करण,े समान काम समान वेतन दणेे, यां या पा यांचा 
शै िणक शु काचा परतावा दणे ेया बाबतचे ताव महारा  शासनाकडे मा यतेसाठी पाठिवणते आलेले असनू 
याचाही पाठपरुावा चालू आह.े सं थानचा शासनावरील खच समुारे ४५% पयत होत आह े व कं ाटी 

कामगारांना स या दते असले या वेतना यित र  ती य  जवळपास २८% (सेवाकर १५% व 
पी.एफ.१३.३६%) र कम सं थानला अदा करावी लागत आह.े सदरह कं ाटी कमचारी शासनाचे िकमान 
वेतनदरावर समुारे १५ ते १६ वषापासनु कं ाटदारामाफत सं थानम ये काम करत आहेत व वयोमयादा 
ओलांड यामळेु यांनी इतर  सवेेची संधी गमावलेली आह.े या सव बाब चा िवचार करता सहानभुतूी या ीन े
सं थानम य ेआजअखेर कं ाटदारामाफत कायरत असले या कं ाटी कमचा यांना िद.०१ एि ल, २०१७ पासनू 
यां या ती िदन वतेनावर ४०% वाढ दे यात यावी, तसेच संबंधीत कं ाटदारामाफत सव कं ाटी कमचा यांचा 
.१० लाख पयतचा अपघात िवमा उतरिवणते यावा, असा धोरणा मक िनणय सवानमुते घे यात आला. कामगार 

काय ानसुार कं ाटी कमचा यांना फ  िकमान वेतन दणेे बंधनकारक आह.े महागाई िनदशंकानसुार याम य े
वेळोवेळी शासनाकडून जी वाढ मंजूर करणते येत,े ती कमचा यांना लागू कर यात यतेे. िकमान वतेन िनि त 
करताना शासनाकडून चालू महागाई व इतर अनषंुिगक घटक यांचा िवचार क न िकमान वेतन िनि त केले जाते. 
यामळेु िकमान वेतनापे ा जा त वेतनवाढ दणेे बंधनकारक नाही. मा  सहानभुतूी या ीकोनातून िवशेष बाब 
हणनू वरील माण े४०% वेतनवाढ भिव यात कोणतीही वतेनवाढ न माग या या अटीवर मंजुर करणते आली.  

   कोरोना िवषाण ू(Covid 19) चा ादभुाव अस यामळेु िद. १७ माच २०२० पासनू ी साईबाबा मंिदर 
बंद करणते आललेे आह.े  यामळेु माह ेएि ल - २०२० पासनू कं ाटी कमचा-यांना दे  यात यते असलेली िकमान 
वेतनावरील ४०% वेतनवाढ आदा करणते आलेली नाही. 
१०)   यानंतर, महारा   शासन, उ ोग, उजा कामगार िवभाग, मं ालय मुंबई यांच ेिद.१०.०७.२०१७ रोजीच े
प ा  वये ी साईबाबा सं  थानमधील असंघटीत कामगारां या  नांबाबत िद.१२.०७.२०१७ रोजी मा.मं ी 
कामगार यांचे दालनात बैठक असलेबाबत प  ा  त झालेले होते. तथािप सदर बैठक र  झालेने  यावर  यांचे सदर 
बैठक िद.१८.०७.२०१७ रोजी आयोजीत केलेबाबत प  ा  त झाले होते.  
११)   यानंतर, उ ोग व उजा कामगार, मं ालय, मुंबई याचं ेिद.१८.०७.२०१७ रोजीच ेबैठक बाबत इित वृ  त 

ा  त झाले, सदर इितवृ  तात ी साईबाबा सं  थान, िशड  याचंमेाफत िवधी व याय िवभागास िद.३०.१०.२०१५ 
रोजी या प ा  वये समान काम समान वेतनाबाबत पाठिवले या  तावासंदभात कामगार िवभागान ेदेखील िवधी 
व याय िवभागाकडे पाठपरुावा करावा असे नमदू केल ेआह.े  
१२)   यावर, कामगार िवभागाचे जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/३७१०/२०१७, िद.११.१०.२०१७ अ  वय े
मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यांना िद.१८.०७.२०१७ रोजी बैठक  आयोिजत कर  यात आलेली होती. 
तथािप सदर बैठक चे इितवृ  त अ ाप पावतेो ी साईबाबा सं  थान, िशड  येथील कायालयास ा  त झालेले नाही 
अस ेकळिवणते आलेले होते.  
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१३)  तथािप, अ ाप पावतेो मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यांचे अिभ ाय इकिडल कायालयास 
ा  त झालेले नाहीत.   

उपरो  त नमदू िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन, यांनी सिुचत केले माण े ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  येथील असंघटीत कामगारांना समान काम समान वतेन लाग ूकरणबेाबतचे  तावावर 
िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .४६५  यावर सिव  तर चचा होऊन,  तुत करणी मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुंबई, 
यांचेकडून मागदशन मागिवणेकामी सं थानकडून ताव पाठिवणेत आलेला आहे. मा.िवधी व याय 
िवभाग यांचेकडून याबाबत अ ाप िनदश ा  त झालेले नाहीत. यापवु  शासनास सादर केले  या 

 तावाबाबत शासनाकडून मागदशन/अिभ ाय ा  त क न घेऊन  यानंतर याबाबतचा सिव  तर 
 ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- कामगार िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ सन २०२१ या वषाकरीता गाईचे शु  द तुप खरेदी करणेकामी व याकामी येणा-या अंदाजीत खचास 

मा  यता िमळणेबाबत. 
 ताव- ी समाधी मंिदरात साईभ  तानंी दशन केलेनंतर सं  थानमाफत  यके साईभ  तास मोफत बुंदी सादाचे वाटप केल े

जाते व लाडू काऊंटरवर लाडू सादही उपल ध क न िदला जातो. तसेच जे साईभ  त ी साई स  य त पजेूसाठी 
उपि थत असतात  यांनाही िशरा साद वाटप केले जाते. यासाठी आव  यक असणारे शु  तुपाची वाष क खरेदी 
दरवष  खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा प तीन ेकेली जाते. 

सन २०२० वषासाठी शु  तुप खरेदीसाठी िद. ३१ िडसबर, २०२० अखेरपयत ८,४०० ि वंटल शु  
तुप म.े हष े श डेअरी ॉ. ा.िल., भगवानपरु, हरी ार, यांचेकडून खरेदीचा िनणय झालेला आह.े तथािप, माह े
एि ल, २०२० ते ३१ जुलै, २०२० या कालावधीसाठी कोिवड १९ मळेु लॉकडाऊन होते व  यानंतरही ३१ 
ऑग  ट, २०२० पयत कंटेनमट झोनम  य ेलॉकडाऊन आह.े  तसचे मंिदरेही भ  तांसाठी बंद ठेव  यात आलेली 
आहते.   यामळेु सं  थानची लाडू व बुंदी साद व ी साई स  य त पजूा या सेवाही बंद अस  याने शु  तपुाचा 
माह े एि ल ते स  टबर २०२० या कालावधीचा परुवठा आदशे दे  यात आलेला नाही. मा  स  याचे शु  तुप 
परुवठादाराची परुवठा कर  याची मदुत िद.३१ िडसबर, २०२० पयत आह.े  

सन २०२१ ची शु  द तूपाची खरेदीची ई-िनिवदा ि या वेळेत हो  या  या  टीन,े  सं  थानचे शु  
तुपाच े वापर करणारे सादालय, लाडू िनिमती व मंदीर या िवभागाकंडून इकडील प रप क ं ..४४३/२०२०, 
िद.०६.०७.२०२० अ  वये सन २०२१ साठीची शु  तुपाची मागणी िद.२०.०७.२०२० पयत न दिवणेबाबत 
कळिवणते आललेे होते.   

सादालय, लाडू िनम ती व मदंीर या िवभागांनी िविहत मदुतीत शु  तुपाची वाष क मागणी 
खालील माण ेकळिवलेली आह.े 

अ.न.ं िवभागांचे नांव सन २०२१ ची वाष क मागणी (ि वंटलम  ये) 
०१ लाडू व बफ  साद िनम ती िवभाग  ८,४३०.००० 
०२ ी साई सादालय िवभाग १०.००० 
०३ मंिदर िवभाग १३०.००० 

एकूण ८,५७०.००० 
पुणाक त एकुण मागणी  ८,६००.००० 

 
वरील मागणीचा िवचार करता, सन २०२१ या वषासाठी शु  तपुाची अदंाजे वाष क मागणी ८,६०० 

ि वंटल िनि त करावी लागले. 
माह ेजानेवारी, २०२० ते ३० जून, २०२० या कालावधीत वरील तीनही िवभागांकडून १,९२५ ि वंटल 

शु  तुपाचा वापर करणते आलेला आह,े अस े  यांनी कळिवले आह.े तथािप, िद. १८ माच, २०२० ते िद.३१ 
ऑग  ट, २०२० या कालावधीत लॉकडाऊन अस  यामळेु ी साई स  य त िशरा साद, लाडू- बुंदी साद या 
सेवा पणूतः बंद आहते. तर साद भोजन सवेा अशंतः पण अगदी थोड्या माणात सु  आह.े   यामळेु शु  
तुपाचा वापर होऊ शकलेला  नाही.   तथािप,   यामळेु पढुील वषाची शु  द तूपाची मागणी कमी करता यणेार 
नाही.  
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सन २०२१ या वषासाठी वाष क खरेदी करावयाच े८,६०० ि वंटल शु  तपू खरेदीकामी Estimated 
Cost काढणकेामी, शासनाच ेसधुा रत खरेदी िनयमावलीतील तरतुद . ३.१.२.२ – खरेदी करावया  या व  तु  या 
िकंमतीचा अदंाज खालील बाब  या आधारे काढ  यात यावा. याम  य े एकूण िविवध ५ बाबी नमदू केले  या 
आहते.  तथा िप  यापैक  अदंाज े िकंमत काढणसेाठी अ.न.ं३ वर “एक िकंवा अिधक सभंा  य िव े  यांकडून 
घे  यात आले  या अदंाजप कातील भाव/िकंमत” अशी तरतदु आह.े ती आप  याला सोई  कर अस  यामळेु या 
तरतुदीनसुार िविवध उ  पादकांकडून अदंाजे दर मागिवणते यतेात व  या दरांची सरासरी काढून शु  तुपाची 
Estimated Cost िनि त केली जाते.  

सदर तरतुदीनसुार सन २०२१ साठी सं  थानला ८,६०० ि वंटल गाईच ेशु  तपु ४ ट   यात ितमाही दर 
मागवनू ई-िनिवदा प तीने खरेदी करणसेाठी Estimated Cost काढणसेाठी अदंाजे दर कळिवणबेाबत एकूण १६ 
उ  पादकांना ई-मले ारे िवनंती करणते आली होती.  यास अनसु न ४ उ  पादकांनी ितसाद दवेनू ई-मेल व 
दरु  वनी ारे कळिवलेले अदंाज ेदर व  यांची सरासरी काढून  या माण ेEstimated Cost िनि त केली आह.े  
 याचा तपशील  खालील माण े:-  

 

अ.न.ं उ  पादकांचे नांव 
सरासरी दर 
( ती ि वंटल)  /पैसे 

०१ हष े श डेअरी ा.िल., ह र ार ३१,२७५/- 

०२ एस.डी.पी. इडं  ीज ा.िल., दमण  ३८,२५०/- 

०३  ही.एस.पी. डेअरी इ ंड  ीज, उमरगांव ३२,०००/- 

०४ वा  तु  यअुर घी, सरुत, गजुरात ३७,७२५/- 

Estimated Cost ती ि वटंल दर पये- ३४,८१२/- 
 

वरील ा  त दरांची सरासरी काढता सन २०२१ वषाकरीता शु  तुप खरेदीसाठी Estimated Cost  
पये ३४,८१२/- ती ि वंटल अशी येत आह.े  

िवभागाचा अिभ ायः-  सन २०२१ या वषाकरीता (माहे जानेवारी, २०२१ ते िडसबर, २०२१) 
सं  थानला एकुण अदंाजे ८,६०० ि वंटल शु  तुप वािषक खरेदी करणचेी आव  यकता आह.े सदर शु  तुप 
खरेदीसाठी वरील Estimated Cost . ३४,८१२/- ती ि वंटल दरा माण े अदंाजे . २९,९३,८३,२००/- 
इतका खच अपेि त आह.े सदर खचास मा. तदथ सिमतीची तसचे  यानंतर मा.उ  च  यायालयाचीही मा  यता 
 यावी लागेल.  तसेच शु  द तूप खरेदीसाठी यणेारे खचास मा.उ  च  यायालयाची मा  यता घणेकेामीचा 

कालावधी, ई-िनिवदा ि या करणसेाठीचा कालावधी,  हडर ऑडीट, चचा-वाटाघाटी, शु  द तुपाची लॅब 
तपासणी व अिंतम िनणय या िविवध ट   यांसाठी आव  यक असणारा  कालावधी याचा सवागीण िवचार करता 

 यके ट   यासाठी परेुसा वेळ िमळावा  हणनू  सदर  ताव मा. तदथ सिमतीच े सभेपढुे तातडीन े सादर होऊन 
याबाबत िनणय होण ेगरजेचे आह,े असे मत आह.े 

 ताव:-  तरी सन २०२१ करीता (माह े जानेवारी, २०२१ ते िडसबर, २०२१) सं  थानचे ी साई 
सादालय, लाडू िनम ती व मिंदर या िवभागांसाठी वािषक ८,६०० ि वंटल गाईचे शु  तुपाची खरेदी सं  थानच े

खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा प  दतीने करणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे र  कम . २९,९३,८३,२००/- 
(अ री एकोणतीस कोटी या  नव लाख याऐशंी हजार दोनश ेमा ) पयतच ेअदंाज ेखचास मंजुरी िमळणकेामी 
सदरचा  ताव मा. तदथ सिमतीचे सभेपढु ेसादर. 

िनणय .४६६     सन २०२१ या वषाकरीता गाईचे शु  द तुप खरेदी करणे व याकामी येणा-या अंदाजीत खचास चि य 
प  दतीने मा  यता दे  यात आलेली अस  याने आजचे सभेत सदरचा िवषय मागे घे  यात आला. 

(कायवाही-भांडार िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ माच-२०२० मिह याकरीता िकराणा माल मा.तदथ सिमतीचे िद.०४.०३.३०३० चे सभेतील िनणय 

.१७० नुसार खरेदी करणेची व यासाठी िस हील ॲ लीकेशन कर याची गरज नस याची बाब 
मा.तदथ सिमतीचे अवलोकनाथ सादर करणेबाबत. 



 
137 

 

(11) 11.12.2020, Shirdi  
 

 ताव- सं  थानचे ी साई सादालय व लाडू िनम ती िवभागान ेिद.२७.०२.२०२० रोजीच े  तावान े“ ी साई सादालय 
व लाडू िवभागाकरीता सन २०१९-२० िकराणा मालाचे आिथक वष ह ेमाच २०२० अखेर सपंत आह.े उ  सव 
काळात तसचे नाताळ व नववषािनिम  त साईभ  ताचंी गद  वाढ  यान ेदालिचनी व खसखस सपंलेली असनु काही 

माणात िकराणा माल व मसाले सपंत येत आहे. ीरामनवमी उ  सव हा एि ल मिह  या  या सु वातीस आ  यान े
साईभ  ताचंी गद  होण ेअपेि त आह.े तसेच गद  या माणात मालात वाढ-घट होण ेअपेि त अस  याने माह े
माच २०२० अखेर करीता खालील माण े २५ ट   यामधील काही माणात िकराणा माल व मसा  याची 
आव  यकता लागले”, अस े कळिवले होते. सदर दो  ही िवभागांनी सादर केले  या मागणीचा तपिशल 
खालील माण-े 

 
अ.न.ं मालाचा तपिशल पुरवठा आदेश  

प रमाण (ि वटंल) 
दर ती  
ि वंटल 

मागणी तथा  
२५ % प रमाण 

येणारा खच 
( .पै.) 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ 
०१ हरभरा दाळ १,९०० ५,२८८/- ४७५ ि वंटल २५,११,८००/- 
०२ साखर ३६६७.५० ३,३९०/- ९१७ ि वंटल ३१,०८,६३०/- 
०३ गह ३७५० २,३३५/- ९३८ ि वंटल २१,९०,२३०/- 
०४ तांदळू २५००.६८ ३,०७५/- ६२५ ि वंटल १९,२१,८७५/- 
०५ जायप ी ०१.०० १,५५,०००/- २५ िकलो ३८,७५०/- 
०६ शहािजरे ०१.०० ५४,०००/- २५ िकलो १३,५००/- 
०७ मसाला िवलायची ०१.०० ६८,०००/- २५ िकलो १७,०००/- 
०८ दगडफुल ०१.०० ४५,०००/- २५ िकलो ११,२५०/- 
०९ नाके  वर ०१.०० १,२०,०००/- २५ िकलो ३०,०००/- 
१० दालिचनी १.८० २२,०००/- ४५ िकलो ९,९००/- 
११ खसखस ०१.०० ५४,०००/- २५ िकलो १३,५००/- 

एकुण-  ९८,६६,४३५/- 
 

वरील तपिशला माण ेमाह ेमाच २०२० मिह  याकरीता िकराणा माल वाष क िनिवदा मंजूर दरान ेखरेदी 
करणकेामी एकूण येणारे र  कम . ९८,६६,४३५/- मा चे खचास मा  यता िमळणकेामीचा  ताव मा.तदथ 
सिमतीचे िद.४/३/२०२० चे सभेसमोर सादर कर  यात आला होता.  यावर खालील माण ेिनणय झाला होता. 

   िनणय ं .-१७०- यावर सिव  तर चचा होवनू, उपरो  त  तावात नमदु के  या माण े माच-२०२० 
मिह  याकरीता िकराणा माल व अनषंुिगक सािह  य खरेदी करणसे व  याकामी यणेा-या र  कम .९८,६६,४४५/- 
मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. तसचे याकामी मा  यतेसाठी मा.उ  च  यायालय, मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद,यांचेकडे िसि हल अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात याव,े असे ठरले. 

   सदर िनणयाची त िद.२३.०३.२०२० रोजी भांडार िवभागास ा  त झाली होती. सदर िनणया  वय े
मा.उ  च  यायालयाची परवानगी घे  यासाठी िसि हल अॅ  लीकेशन दाखल कर  यासाठी िवधी िवभागास 
िद.२४.०३.२०२० रोजीचे प ा  वये कळिवणते आले होते.  परंतु कोि हड-१९ चे ादभुावामळेु लॉकडाऊन लाग ू
झालेमळेु िद.१७.०३.२०२० पासनू मिंदर साईभ  तांना दशनासाठी  बंद कर  यात आले होते.  यामळेु  सादालय, 
लाडू साद व कॅ  टीन सेवाही  बंद कर  यात आ  या आहते.  यामळेु माच २०२० करीता सदर िनणया माण ेवरील 
नमदू िकराणा मालही खरेदी कर  याची गरज भासली नाही. तसचे  मा.  यायालयाचे कामकाजही  बंद अस  यामळेु 
िसवील अॅ  लीकेशन दाखल होऊ शकले नाही. 

 महारा   शासनाने को  हीड-१९ चा ादभुाव महारा  ात जा  त झालमेळेु िद.३१.०७.२०२० पयत लॉकडाऊन 
वाढिवला आह.े तसेच धािमक  थळे बंद ठेव  याच े िनदश अजनु कायम आहते.  यामळेु मंिदर नेमके कधी सु  
होईल तसेच सं  थानच े सादालय, लाडू व कॅ  टीन सेवा कधी सु  होतील, याचा अदंाज बांधता येत नाही.  तथािप 
सं  थानला िकराणा मालाची गरज भास  यास सन २०२०-२१ ची खरेदी ि याही काही कालावधीत पणू होईल.   

   वरील िकराणा माल खरेदी ही एि ल मिह  याचे पिह  या आठवडयात होणा-या ी रामनवमी 
उ  सवासाठी होणारी गद  अपेि त ध न  तािवत कर  यात आली होती.  तथािप कोरोना ादभुावामळेु  िद.१७ 
माचपासनू लॉकडाऊन अस  यामळेु सं  थान  या  सादालय, लाडू, कॅ  टीन या सव सेवा बदं हो  या व अदयापही 
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बंद आहेत,  यामळेु वरील िनणय ं .१७० माण े िकराणा माल खरेदी कर  याची व  यासाठी मा.उ  च 
 यायालयात िसि हल अॅ  लीकेशन दाखल करणचेी आता आव  यकता नाही ही बाब मा. तदथ सिमतीच े

अवलोकनाथ सादर करणसेाठी सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेपढुे िनणयाथ  सादर. 
िनणय .४६७  यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरचा िकराणा माल खरेदी ही माहे  एि ल-२०२० या मिह  याचे पिहल ् या 

आठवडयात होणा-या ी रामनवमी उ  सवासाठी होणारी गद  अपेि त ध न  तािवत कर  यात आली 
होती.  तथािप को  हीड-१९ चे ादुभावामुळे िद.१७ माचपासनू चे मंिदर दशनासाठी बंद अस  यामुळे 
सं  थान  या सादालय, लाडू, कॅ  टीन या सव सेवा बंद हो  या,  यामुळे सदरचा िकराणा माल खरेदी 
कर  याची व  यासाठी मा.उ  च  यायालयात िसि हल अॅ  लीकेशन दाखल करणेची आता आव  यकता 
नाही, याची न द घे  यात आली.                                                               (कायवाही-भांडार िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ गाईचे शु  द तुपातील Reichert-Meissl-Wollny (RM) Value या पॅरािमटरचे योगशाळा 

तपासणीचे अहवाल मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेबाबत. 
 ताव- सं  थानला माह ेफे वुारी, २०२० ते माच, २०२० या कालावधीत ा  त झाले  या शु  तुप व खा तेलाचे िविवध 

योगशाळमाफत करणते आले  या लॅब तपास  यांचे अहवाल (पा.न.ं १ ते २७) व तपिशलवार प रिश  (पा.नं. १ 
ते ६) मा. तदथ सिमतीचे िद.२८.०८.२०२० रोजीचे सभते िवषय ं .३३ अ  वये न द घे  यासाठी सादर कर  यात 
आलेले होते. 

 सदर अहवालावर मा. तदथ सिमतीच े िद.२८/८/२०२० चे सभेत िनणय ं .४३७ अ  वये खालील माण े िनणय 
झालेला आह.े 

िनणय ं . ४३७:- “याबाबत ा  त झाले  या शु  तुप व खा तेलाचे िविवध योगशाळेमाफत करणते 
आले  या तपास  यांचे अहवालांचे अवलोकन क न  याची न द घे  यात आली. याबाबत अस ेठरले क , संबंधीत 

योग शाळांकडून गाई  या शु  तुपातील Reichert-Meissl-Wollny (RM) Value याबाबतचा अहवाल 
मागिव  यात यावा व तो सिमतीसमोर लवकरात लवकर ठेवावा.” 

 सदर िनणयाम  य ेसमािव  ट असले  या शु  तुप लॅब रपोट बाबतची व  तुि थती खालील माणःे-  
वरील िनणयाचे  तावाम  य,े मे. हष े श डेअरी ॉड  ट्स ा.िल. भगवानपरू, यांचेकडून फे वुारी व 

माच २०२० या कालावधीत खरेदी केलेले शु  तुप बचॅ नं. ३,४,५,९ व ११ चे नमनेु अ  वमेध इिंज नीअस अॅ  ड 
क  सलटंटस, नािसक, िज  हा आरो  य योगशाळा, नािसक/अ.नगर, व क  ीय खा  ो ोिगक अनसंुधान 
सं  थान, मैसरू व सं  थान या योगशाळांम  य ेतपास  यात आले होते. सदर सव लॅब तपासणीचे अहवाल FSSAI 
 पेिसफ केशन माण े यो  य होते.  तथािप  वरील मा.तदथ सिमतीचे सभेतील िनणय ं .४३७ अ  वये सबंंिधत 
योगशाळेकडून गाईचे शु  द तपूातील  Reichert-Meissl-Wollny (RM) Value चा अहवाल मागिव  यात 

यावा व तो सिमतीसमोर लवकरात लवकर ठेवणबेाबत िनदिशत केले आह.े 
वरील िनदशास अनसु न सादर कर  यात येते क , सं  थानचे लॅब तपासणी क न घेतलेले सदर चारही 

लॅबच ेशु  द तपूाचे लॅब रपोटम  य ेReichert-Meissl-Wollny (RM) Value या परॅािमटरचा समावेश होता व 
 यांचे तपासणी अहवालाम  यहेी याचा उ  लखे आह.े तसचे सदर योगशाळांचे तपासणी अहवालाचे ज ेस मरी 

त  ते  तावासोबत सादर केल ेहोते, ते Reichert-Meissl-Wollny (RM) Value या पॅरामीटरचे रपोटसहच 
होते.  यामळेु सदर Reichert-Meissl-Wollny (RM) Value अहवाल पु  हा सदर चारही लॅबकडून 
मागिव  याची आव  यकता नाही.    

सं  थानकडून शु  द तूपाची तपासणी केलेले वरील चारही लॅबचे तेच अहवाल सोबतचे समरीत 
Reichert-Meissl-Wollny (RM) Value ठळक व अधोरेखीत क न मा. तदथ सिमतीच ेसभेत न द घणेसेाठी 
पु  हा सादर करावते, असे मत आह.े  

तरी सं  थानच ेफे वुारी-माच २०२० मिह  यात खरेदी केलेले शु  तुपाचे लॅब तपासणी अहवाल पा.न.ं 
१ ते २३ चे समरीम  य े Reichert-Meissl-Wollny (RM) Value ठळक व अधोरेखीत क न मा. तदथ 
सिमतीचे सभेपढु ेन द घणेसेाठी सादर. 

िनणय .४६८  यावर सिव  तर चचा होऊन, गाईचे शु  द तुपातील Reichert-Meissl-Wollny (RM) Value या 
पॅरािमटरचे योगशाळा तपासणी अहवालाचे अवलोकन क न  याची न द घे  यात आली. 

(कायवाही-भांडार िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१६ सादालय व कॅ  टीन िवभागाकरीता भांडी धुणेकामी िल  वीड सोप खरेदीकामी ई-िनिवदेत ा  त 
 युनतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 

 ताव-  सं  थानचे सादालय व कॅ टीन िवभागाकरीता िल वीड सोप खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 
राबिव  यात आली होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल सादालय व कॅ टीन िवभागाकरीता िल वीड सोप खरेदी 
०२ मागणी हाताने व मशीन दारे भांडी धणेुकामी िल वीड सोप  
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. १८.०९.२०२० ते िद. ०१.१०.२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

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

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? १५ ईमेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – १८.०९.२०२०  

टेि नकल बीड – १५.१०.२०२० 
कमिशयल बीड – ०३.११.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ११ (अकरा) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ११ (अकरा) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिव  यात आल ेनाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
होय. 

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

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 
अ.नं. िनिवदाकाराचे नाव सादर केललेे दर ती िलटर . ि थती 
१ sainath corporation १५.५० L1 

२ Saichem Enterprises १५.९० L2 

३ Mangalmurti Enterprises १६.७४ L3 

४ HITU JITU ENTERPRISES १९.९० L4 

५ OMKAR TRADERS २७.०० L5 

६ Dattatray Bhagwat Halwar ३१.९५ L6 

७ starwinperfect mfg com pvt ltd ३३.९९ L7 

८ Sandi 
 S. Shelke 

५०.५० L8 

९ Noble Marketing ७०.०० L9 

१० M/S ROHIT AGENCY ८६.४५ L10 

११ SHREE A. D. ENTERPRISE १५१.०० L11 
 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.नं. वष परुवठा आदशे 

प रमाण  
मागील वषात 
वापरलेले प रमाण  

दर ती िलटर . 

१ २०१९-२०२० २३७०० 
िलटर 

१७८५० िलटर . १६.७५ पैस े

 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -  वरील त यात नमदू  केले माण े
१५ स  याची िश  लक ि थती --- 
१६ मागील खरेदी दर पये १६.७५ पैस े ती िलटर  
१७ मागील परुवठादार मे. िहतु जीतु एटंर ायजेस, मुंबई  
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर पये १५.५० पैसे ती िलटर  
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव मे. साईनाथ काप रेशन, इचलकरंजी 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -

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

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

२२ मागील खरेदी दर ती िलटर                स  याच े ा  त दर                    फरक                  % न ेकमी/जा  त 
 पये १६.७५ पैसे                             पये १५.५० पैसे                 - १.२५                ७.४६%  न ेकमी  

 

२३. संि  टीप – ( ताव) -  सं  थानचे सादालय व कॅ टीन िवभागाकरीता िल वीड सोप 
खरेदीकामी सदर ई-िनिवदा राबिव यात आलेली असनू या ई-िनिवदमे  य े११ िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. 
तांि क िनिवदमे  य े  पा  ठरले  या ११ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद.०३.११.२०२० रोजी 
उघड  यात आ  या हो  या. याम  य ेम.े साईनाथ काप रशन, इचलकरंजी यांच ेदर वर सादर केले या त याम य े
अधोरेिखत केले माण े यनुतम आहेत.   

तरी  यनुतम िनिवदाधारक मे. साईनाथ काप रशन, इचलकरंजी यांचशेी यांनी िनिवदेत िदले  या  यनुतम 
दराबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभते सादर. 

िनणय .४६९   तुत करणी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  तनम िनिवदाधारक मे.साईनाथ 
काप रेशन, इचलकंरजी यांनी ई-िनिवदेत नमुद केलेले दर कमी करणेस ई-मेल  दारे असमथता 
दशिवलेली आहे. 

   यावर सिव  तर चचा होऊन, सादालय व कॅ  टीन िवभागाकरीता भांडी धुणेकामी िल  वीड 
सोप खरेदीकामी ई-िनिवदेतील िन  नतम िनिवदाधारक मे.साईनाथ काप रेशन, इचलकंरजी यांचे 
िन  नतम दर .१५.५० ती िलटर ि वकारणेत येऊन  यांना पुरवठा आदेश दे  यास मा  यता दे  यात 
आली.                                                                                                    

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७ सं  थानचे पाणीपुरवठा िवभागासाठी ि लच ग पावडर, फेरीक अॅलम आिण  लोरीन गॅस िसलडर 

खरेदीकामी ई-िनिवदेतील ा  त  युनतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
 ताव-  सं थानचे पाणी परुवठा िवभागासाठी ि लच ग पावडर, फेरीक अ लॅम आिण लोरीन गॅस िसलडर खरेदीकामी 

ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तचुा तपिशल पाणी परुवठा िवभागासाठी ि लच ग पावडर, फेरीक अ लॅम आिण 

लोरीन गॅस िसलडर खरेदी 
०२ मागणी ि लच ग पावडर, फेरीक अ लॅम आिण लोरीन गॅस िसलडर 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. १८.०९.२०२० ते िद. ०१.१०.२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसूचने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व १४ 
िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे    

०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले? १४ ईमेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – १८.०९.२०२०  

टेि नकल बीड – १५.१०.२०२० 
कमिशयल बीड – ०३.११.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०४ (चार) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०४ (चार) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. नमनेु मागिवलेले नाहीत.     
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका ?  होय 
११ जर नमनेु िदले नाही, तर का ?  
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –     

 
Description of Work / Item(s) 

YASH 
CHEMICALS 

G.S. 
Commercial 
Corporation 

HITU 
 JITU 
ENTERPRISES 

K S ENTE 
 
RISES 

ि लच ग पावडर -                                                                                      
िव म ॅडं - ासीम मेक/  डी.सी.एच. / जी.ए.सी.एल.  
(आय.एस.आय. माक, ३४%  लोरीन उपल  ध) 

27999.00 0.00 26100.00 28950.00 
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प रमाण- 35 म.े टन 
फे रक अॅलम 
(१६% अलॅोिमना फे रक उपल  ध)  
प रमाण- 55 मे. टन 

7800.00 0.00 0.00 9060.00 

 लोरीन गॅस िसलडर 
(१ िसलडर = १०० िकलो वजन) 
प रमाण- 45 िसलडर 

35000.00 4250.00 0.00 9600.00 

 

  
३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – २०१९-२०  

अ.नं. तपशील  मागील वषात वापरलेल े
प रमाण िद. ०७.०९.२०२० 
अखेर  

मागील वषाचा 
खरेदी दर 

01 ि लच ग पावडर      
 (िव म ॅडं, ासीम मेक,  
डी.सी.एच.(डी.एस.सी.एल.) आय.एस.आय. 
माक, ३४%  लोरीन उपल  ध) 
प रमाण- ३५ म.े टन  

२६ मे. टन २२,८३०/- ती 
मे. टन  

02 फे रक अॅलम 
(१६% अॅलोिमना फे रक उपल  ध)  
प रमाण- ५५ म.े टन 

४८.८ मे. टन ७,३९९/- ती 
मे. टन 

03  लोरीन गॅस िसलडर 
(१ िसलडर = १०० िकलो वजन) 
प रमाण- ४५ िसलडर 

४० िसलडर ३,८५०/- ती 
िसलडर 

 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -  वरील त यात नमदू  केले माण े
१५ स  याची िश  लक ि थती --- 
१६ मागील खरेदी दर अ.नं १३ म ये नमदु के या माण े
१७ मागील परुवठादार मे. अलमायटी केमीक स, नािसक मे. के.एस एटंर ायजेस, 

औरंगाबाद आिण मे. ी गणशे एंटर ायजेस, नािसक 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव मे. िहतु जीतु एटंर ायजेस, मुंबई, मे. यश केमीक स, नािसक, 

आिण म.े जी. एस. कमिशअल काप रेशन, मुंबई 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -

कर  यात आला आह ेका ?  
होय 

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

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

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

                                                                                                 ---                                                            
 
२३. संि  टीप – ( ताव) -  सं  थानचे पाणी परुवठा िवभागासाठी ि लच ग पावडर, फेरीक अ लॅम आिण 
लोरीन गॅस िसलडर खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती. याची मदुत           

िद. ०१.१०.२०२० रोजी संपलेली होती. या ई- िनिवदते ०४ िनिवदाकारांनी भाग घतेला होता.                      
िद. १५.१०.२०२० रोजी या िनिवदचेे तांि क बीड उघड यात आले आहते. तसचे तांि क िनिवदमे  य े पा  
ठरले  या ०४ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. ०३.११.२०२० रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभेत 
उघड  यात आ  या आहते.  याम ये मे. िहतु जीतु एटंर ायजेस, मुंबई, मे. यश केमीक स, नािसक, आिण मे. जी. 
एस. कमिशअल काप रेशन, मुंबई यांचे दर itemwise यनुतम आहते. 

या ई- िनिवदते फेरीक अ ॅलम या दरासाठी दोनच बीड ा  झाले या आहते.  
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सधुा रत खरेदी िनयमावलीत ४.४.३.१ ब) दोन िनिवदा तांि क ्या पा  ठर यास खरेदीचीवा तिवक 
िकंमत व अगोदर ठरलेली अदंािजत िकंमत याम ये (-)२० ट के ते (+)१० ट के तफावत अस यास ती मा य 
कर यास खरेदीदार िवभागास मभुा राहील. या िकंमत ेणीम ये (Price Band) िकंमती न आ यास फेरिनिवदा 
काढावी. अशी तरतदू आह.े  

फेरीक अ ॅलमचा ई-िनिवदेतील यनुतम दर पय े७,८००/- ती मे. टन ा  झाला आह.े पाणी परुवठा 
िवभागान ेफेरीक अ लॅमची Estimated Cost  पये १०,०००/- ती मे. टन इतक  िनि त केली आह.े  

वरील खरेदी िनयमावलीतील तरतूद व पाणी परुवठा िवभागान े फेरीक अ लॅमची िनि त केलेली ती 
मे.टनची अदंािजत िकंमत याचा िवचार के यास . ८,०००/- पयत िकंमत आ यास खरेदी करता येईल.तथापी 
फेरीक अ ॅलमचे ई- िनिवदे दारे ती म.ेटन दर . ७,८००/- ा  झालेले आहते आिण ह े दर पाणी परुवठा 
िवभागान ेिनि त केलेले अदंािजत िकंमतीपे ा कमी आहते. यामळेु सदर फेरीक अ लॅमच े यनुतम दरधारकाशी 
चचा वाटाघाटी होऊन खरेदी करणसे हरकत नाही अस ेमत आहे.      

   तरी पाणी परुवठा िवभागासाठी ि लच ग पावडर, फेरीक अ लॅम आिण लोरीन गॅस िसलडर खरेदीसाठी 
अनु मे  यनुतम िनिवदाधारक मे. िहत ुजीत ुएंटर ायजेस, मुंबई, मे. यश केमीक स, नािसक, आिण म.े जी. एस. 
कमिशअल काप रेशन, मुंबई यांचशेी यांनी िनिवदते िदले  या यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय 
होणकेामी सदरचा िवषय मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेत सादर. 

िनणय .४७०   तुत करणी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील ि लच ग पावडर खरेदीसाठीचे िन  तनम 
िनिवदाधारक मे.िहतु जीतु एटंर ायजेस, मुंबई यांनी ई-मेल  दारे ि लच ग पावडर करीता ई-िनिवदेत 
नमुद दर .२६,१००/- ित टन याम  ये र  कम .५०/- ित टन कमी करणेस मा  यता दशिवली. तर 
फेरीक अॅलम आिण  लोरीन गॅस िसलडरसाठीचे िन  नतम िनिवदाधारक अनु मे मे.यश केिमक  स, 
नािशक व मे.जी.एस.कमिशअल काप रेशन, मुंबई हे चचसाठी अनुपि थत होते. तसेच  यांनी ई-िनिवदेत 
नमुद केलेले दर कमी करणेस ई-मेल  दारे असमथता दशिवलेली आहे. 

   यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे पाणीपुरवठा िवभागासाठी ि लच ग पावडर, फेरीक 
अॅलम आिण  लोरीन गॅस िसलडर खरेदीकामी ई-िनिवदेतील खालील माणे िन  नतम िनिवदाधारक 
यांचे िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन  यांना पुरवठा आदेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

मे. िहतु जीतु एटंर ायजेस, मुंबई 
Sr. 
No. 

Description of Work / 
Item(s) 

No.of 
Qty 

मागील 
खरेदी दर 
२०१९-
२० 

Tender 
L1 Rate  
Per 
M.Ton 

चचा 
वाटाघाटीनंतर
चे दर ती मे. 
टन 

1 ि लच ग पावडर -                                                                                      
िव म ॅडं - ासीम मेक/  
डी.सी.एच. / जी.ए.सी.एल.  
(आय.एस.आय. माक, 
३४%  लोरीन उपल  ध) 

 
35  
मे ीक 
टन 

 
22,830/- 

 
26,100/- 

 
26,050/- 

 
                 मे. यश केमीक स, नािसक 

Sr. 
No. 

Description of Work 
/ Item(s) 

No.of 
Qty 

मागील 
खरेदी दर 
२०१९-२० 
 

Tender 
L1 
Rate  
Per 
M.Ton 

चचा 
वाटाघाटीनंतरचे 
दर ती मे. टन 

1 फे रक अॅलम 
(१६% अॅलोिमना फे रक 
उपल  ध) 

 
55 
मे ीक 
टन 

 
7,399/- 
 

 
7,800/- 

 
7,800/- 
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मे. जी.एस. कमिशअल काप रेशन, मुंबई 
Sr. 
No. 

Description of Work 
/ Item(s) 

No.of 
Qty 

मागील 
खरेदी दर 
२०१९-२० 
 

Tender 
L1 Rate  
Per 
Cylinder 

चचा 
वाटाघाटीनंतरचे 
दर ती िसलडर 

1  लोरीन गॅस िसलडर 
(१ िसलडर = १०० िकलो 
वजन) 

 
50 
िसलेडर 

 
3,850/- 
 

 
4,250/- 

 
4,250/- 

 
(कायवाही-खरेदी िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ सादालय, लाडू िनिमती, कॅ  टीन आिण मंिदर िवभागासाठी सन २०२०-२१ या वषासाठी मसाले 

खरेदीकामी वािषक फेर ई-िनिवदेतील ा  त  युनतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
 ताव-  सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन आिण मंिदर िवभागांसाठी सन २०२०-२१ या वषासाठी मसाले 

खरेदीकामी ऑनलाईन फेर ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  याचा तपिशल खालील माण-े 
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल मसाले खरेदी 
०२ मागणी वािषक 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद.२५.०९.२०२० ते १६.१०.२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मले व परुवठाधारकांना 
दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या १७ ई-मेल आय डी वर व फोन नंबर दारे 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – २५.०९.२०२० 

टेि नकल बीड – २१.१०.२०२० 
कमिशयल बीड – ०३.११.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०७ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०७ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका? होय 
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. - 
११
२ 

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

Sr.No 
Des 
ription 

Qua 
tity 

Unit Bidders Name Rate in Tender Rs. 

1 
Coriander Seeds 
(Dhane) - Akhand, 
Gavran, Stoneless 

180 Quintal 

जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 

9,088.00 

िड.एस.  पाई  को ा.िल, िभवंडी 16,695.00 

शगुन गृहउदयोग, औरंगाबाद 7,050.00 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, 
नािशक 

11,000.00 

2 
Chillies (Mirchi)    
Guntur, Akhand, 
Red Dethasah,Dry 

200 Quintal 

िड.एस.  पाई  को ा.िल, िभवंडी 21,840.00 

शगुन गृहउदयोग, औरंगाबाद 9,900.00 

जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 

13,700.00 

मोद स  लायस, मुंबई 17,640.00 
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3 
Turmeric Whole,   
Halad Akhand), 
Best Quality, Dry 

125 Quintal 

िड.एस.  पाई  को ा.िल, िभवंडी 10,500.00 

संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 9,100.00 

काश ेिडंग कंपनी, ठाण े 16,000.00 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड 
कंपनी, नािशक 

8,490.00 

जयिहदं िकराणा  टोअस,नािशक 9,900.00 

4 

Cumin Seed (Jire) 
- Diamond Cut    
Best Quality, 
Stoneless 

70 Quintal 

मोद स  लायस, मुंबई 17,010.00 

शगनु गहृउदयोग, औरंगाबाद 17,200.00 

िड.एस.  पाई  को ा.िल, िभवंडी 22,680.00 

सतंोष ेिडगं कंपनी, जळगांव 16,800.00 

5 
Mustard (Mohari), 
Small, Best 
Quality & Clean 

50 Quintal 

सतंोष ेिडगं कंपनी, जळगांव 5,100.00 

काश ेिडंग कंपनी, ठाण े 8,400.00 

मोद स  लायस, मुंबई 7,140.00 

जयिहदं िकराणा  टोअस,नािशक 6,262.00 

6 
Fenugreek (Methi), 
Small, Best 
Quality 

5 Quintal 

संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 8,000.00 

मोद स  लायस, मुंबई 8,400.00 
जयिहंद िकराणा  टोअस, 
नािशक 

7,400.00 

िड.एस.  पाई  को ा.िल, िभवंडी 9,975.00 

7 

Caraway Seeds 
(Shahaj 
re)  Best Q 
ality 

2 Quintal 

काश ेिडंग कंपनी, ठाण े 54,000.00 

िड.एस.  पाई  को ा.िल, िभवंडी 69,825.00 

शगनु गहृउदयोग, औरंगाबाद 51,500.00 

जयिहंद िकराणा 
 टोअस,नािशक 

43,400.00 

8 
Black Cardomom 
(Masala Vilayachi)   
Best Quality 

2 
Qu 
ntal 

शगनु गहृउदयोग, औरंगाबाद 59,500.00 
जयिहंद िकराणा  टोअस, 
नािशक 

48,000.00 

िड.एस.  पाई  को ा.िल, िभवंडी 65,100.00 

मोद स  लायस, मुंबई 56,700.00 

9 
Clove (Lavang)     
Best Quality 

2 Quintal 

िड.एस.  पाई  को ा.िल, िभवंडी 67,410.00 
 

जयिहंद िकराणा  टोअस, 
नािशक 

43,600.00 

शगनु गहृउदयोग, औरंगाबाद 62,800.00 

काश ेिडंग कंपनी, ठाण े 75,000.00 

10 
Cinnamom 
(Dalchini) Best 

2.25 Quintal 
जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 
 

25,000.00 
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Quality मोद स  लायस, मुंबई 24,990.00 

िड.एस.  पाई  को ा.िल, िभवंडी 31,500.00 

काश ेिडंग कंपनी, ठाण े 38,000.00 

शगनु गहृउदयोग, औरंगाबाद 26,500.00 

11 
Poppy Seed 
(Khaskhas)           
Best Quality 

2 Quintal 

शगुन गृहउदयोग, औरंगाबाद 53,800.00 

जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 

119,800.00 

काश ेिडंग कंपनी, ठाण े 143,000.00 

12 

Black Pepper/ 
Pepper Corns 
(Kalemire)          
Best Quality 

1 Quintal 

शगनु गहृउदयोग, औरंगाबाद 39,000.00 

मोद स  लायस, मुंबई 48,300.00 

जयिहंद िकराणा  टोअस, 
नािशक 

37,500.00 

िड.एस.  पाई  को ा.िल, िभवंडी 52,500.00 

13 
Masala Phool 
(Nakeshwar)     
Best Quality 

2 Quintal 

काश ेिडंग कंपनी, ठाण े 300,000.00 

जयिहंद िकराणा  टोअस, 
नािशक 

267,000.00 

14 
Bay leaf/cassia 
(Tejpan)                
Best Quality 

2.50 Quintal 

मोद स  लायस, मुंबई 7,140.00 

जयिहंद िकराणा  टोअस, 
नािशक 

6,400.00 

िड.एस.  पाई  को ा.िल, िभवंडी 23,100.00 

15 
Black stone flower 
(Dagadful)  
Best Quality 

1.50 Quintal 

जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 

48,700.00 

शगुन गृहउदयोग, औरंगाबाद 45,000.00 

काश ेिडंग कंपनी, ठाण े 52,500.00 

16 
Star Anaise 
(Chakriful)           
Best Quality 

2 
Q 
intal 

शगुन गृहउदयोग, औरंगाबाद 45,000.00 

िड.एस.  पाई  को ा.िल, िभवंडी 73,500.00 

जयिहदं िकराणा  टोअस, 
नािशक 

69,700.00 

17 
Nutmeg 
(Jaiphal) Best 
Quality 

0.50 Quintal 

काश ेिडंग कंपनी, ठाण े 75,000.00 

िड.एस.  पाई  को ा.िल, िभवंडी 72,450.00 

शगनु गहृउदयोग, औरंगाबाद 65,000.00 

जयिहंद िकराणा  टोअस, 
नािशक 

64,500.00 

18 
Mace (Jaipatri)         
Best Qu 
lity 

2 
Quin 
al 

िड.एस.  पाई  को ा.िल, िभवंडी 262,500.00 

जयिहदं िकराणा  टोअस,नािशक 213,000.00 

शगुन गृहउदयोग, औरंगाबाद 185,000.00 

काश ेिडंग कंपनी, ठाण े 260,000.00 
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19 
Dry Ginger (Sunth)  
- Dry, Best Quality 

2 Quintal 

िड.एस.  पाई  को ा.िल, िभवंडी 39,900.00 

शगनु गहृउदयोग, औरंगाबाद 38,000.00 
जयिहंद िकराणा  टोअस, 
नािशक 

27,300.00 

20 
Green Cardamom 
(Hirvi Vilayachi) - 
Bold Dry 

45 Quintal 

संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 231,000.00 
जयिहंद िकराणा 
 टोअस,नािशक 

161,100.00 

शगनु गहृउदयोग, औरंगाबाद 180,000.00 

िड.एस.  पाई  को ा.िल, िभवंडी 320,355.00 

काश ेिडंग कंपनी, ठाण े 282,000.00 
 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर- सन २०१९-२० चे िनिवदेतील  यूनतम दर खालील माणे आहेत- 
अ.न.ं मालाचा तपशील दर ती ि वंटल पये 
1 Coriander Seeds (Dhane) - Akhand, Gavran, Stoneless 7,676/- 
2 Chillies (Mirchi) Guntur, Akhand,Red Dethasah, Dry 9,200/- 
3 Turmeric Whole, (Halad Akhand),  Best Quality, Dry 7,974/- 
4 Cumin Seed (Jire) - Diamond Cut Best Qualiy, Stoneless 18,100/- 
5 Mustard (Mohari), Small, Best Quality & Clean 5,500/- 
6 Fenugreek (Methi), Small, Best Quality 4,800/- 
7 Caraway Seeds (Shahajire)  Best Quality 54,000/- 
8 Black Cardomom (Masala Vilayachi)   Best Quality 68,000/- 
9 Clove (Lavang)     Best Quality 63,000/- 
10 Cinnamom (Dalchini) Best Quality 22,000/- 
11 Poppy Seed (Khaskhas) Best Quality 54,000- 
12 Black Pepper/ Pepper Corns (Kalemire) Best Quality 46,000/- 
13 Masala Phool (Nakeshwar) Best Quality 1,20,000/- 
14 Bay leaf/cassia (Tejpan) Best Quality 6,500/- 
15 Black stone flower (Dagadful) Best Quality 45,000/- 
16 Star Anaise (Chakriful) Best Quality 30,800/- 
17 Nutmeg (Jaiphal) Best Quality 65,000/- 
18 Mace (Jaipatri) Best Quality 1,55,000/- 
19 Dry Ginger (Sunth)  - Dry, Best Quality 31,000/- 
20 Green Cardamom (Hirvi Vilayachi) - Bold Dry 3,34,530/- 

 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल  
 

- 

१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर अ.नं.१३ म  य ेनमदू केले माण े
१७ मागील परुवठादार मे.जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक, मे.गु  ता एंटर ायजेस, पणु,े मे. ी गणशे 

ाय ु ट्स, पणु,े मे.संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव, मे.साळंुके ेिडंग कंपनी, 
पणु,े मे.  यकंटेश स  लायस, जालना,मे.महावीर ेडिलं  स, पणु,ेमे. मोद 
स  लायस, मुंबई, मे.आर.के. ेिडंग कंपनी, राहाता  
 

१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले 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 थतांची नावे. 

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

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील - ------ 
२३ मागील खरेदी           सध ् याचे ा  त दर           फरक            % न ेकमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ िवभागान ेमसाले खरेदीसाठी मंजरुी घेतलेली अदंाजे र  कम  . १,९१,१८,९४०/- 
 

संि  टीप – (  ताव)- सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन आिण मंिदर िवभागांसाठी सन 
२०२०-२१ या वषासाठी मसाले खरेदीकामी ऑनलाईन फेर ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. याम  य े
०७ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. तांि क िनिवदेम  य ेसव ०७ िनिवदाधारक पा  ठरले होते. पा  ठरले या 
िनिवदाधारकांनी िनिवदेसोबत सादर केलेले नमनु े कृषी िव ापीठ त   व सादालय आचारी यां या सिमतीन े
िद.२४.१०.२०२० रोजी िनवडुन अतंीम केले होते. यानतंर पा  ०७ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा 
खरेदी सिमतीच ेिद.०३.११.२०२० च ेसभेत उघड  यात आ  या आहते. याव न त  सिमतीन ेनमनु ेिनवडले या 
िनिवदाधारकां या वािषक दरांचा तलुना मक त ा वरील अ.नं. १२ रका यात सादर केलेला आह.े सदर 
त यातील अधोरेिखत केले माण ेदर ह ेनमनू ेिनवडले  या आयटेम  या दरांम  य ेतुलना  मक  टया item wise 
 यनुतम आहते. वरील त  तयातील अ.नं.१३ नाके  वरसाठी दोन िनिवदाधारकांचे नमनेु िनवडलेले आहते. तथािप 
 यासाठी ३ िनिवदा ा  त आहते.  यामळेु सदर आयटेमची खरेदी कर  यास हरकत नाही असे मत आह.े 

तरी उपरो  वािषक दरांचे त यातील item wise  यनुतम िनिवदाधारक याचंेशी यनुतम दरांबाबत 
चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी  सदरचा िवषय मा.तदथ सिमती समोर सिवनय सादर. 

िनणय .४७१  यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी 
अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व सबंधीत िवभागाचे .अिध क यांची सिमती िनयु  त कर  यात 
आली. या सिमतीने सादालय, लाडू िनिमती, कॅ  टीन आिण मंिदर िवभागासाठी सन २०२०-२१ या 
वषासाठी मसाले खरेदीकामी वािषक फेर ई-िनिवदेतील िन  नतम दरधारक यांचेशी दराबाबत चचा/ 
वाटाघाटी क न सबंधीतांना परुवठा आदेश दे  यास मा  यता आली. व  याबाबतचा अहवाल मा.तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले.                                                              

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१९ सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती, मंिदर व कॅ  टीन िवभागांसाठीसन २०२०-२१ वषासाठी 

िकराणामाल, धा  य, कडधा  य, डाळी, ाय ु टस ्, वन  पती तुप व इतर व  तु खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा 
ा  त  यनूतम दरांबाबत िनणय होणेबाबत. 

 ताव-  सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती, मंिदर व कॅ  टीन िवभागांसाठी सन २०२०-२१ वषासाठी िकराणामाल, धा  य, 
कडधा  य, डाळी, ाय ु ट्स, वन  पती तूप व इतर व  तु  खरेदीकामी ऑनलाईन फेर ई-िनिवदा ि या राबिव  यात 
आली होती.  याचा तपिशल खालील माण-े 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल िकराणामाल, धा  य, कडधा  य, डाळी, ाय ु ट्स, वन  पती तूप व इतर व  त ु
०२ मागणी वािषक 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद.२५.०९.२०२० ते १६.१०.२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मेल व परुवठाधारकांना 
दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या  १६ ई-मेल आय डी व फोन नंबर दारे 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – २५.०९.२०२० 

टेि नकल बीड – २१.१०.२०२० 
कमिशयल बीड – ०३.११.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०९ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०९ 
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०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. होय 
 

१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका? होय 
 

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. - 
 

१२  
िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

Sr.No Description Quantity Unit Bidders Name 
Rate in 
Tender Rs.  

1 
Harbara - 
Gavran (Whole)- 
Stoneless 

800 Quintal 

सतंोष ेिडगं कंपनी, जळगांव 6,400.00 

पल िसिंडकेट, मुंबई 6,420.00 
अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 6,800.00 

2 
Pigeon Pea (Tur 
dal)  
UnPolished, Dry 

1,300 Quintal 

पल िसिंडकेट, मुंबई 9,950.00 
जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 10,500.00 
सतंोष ेिडगं कंपनी, जळगांव 8,900.00 
कैलास ेिडंग कंपनी, नांदडे 9,503.00 
संिदप ेिडंग कंपनी, नांदडे 9,497.00 

3 

Split green gram 
(Moong dal) -
Unpolished, Dry 
& Clean 

900 Quintal 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 10,680.00 
जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 10,100.00 
कैलास ेिडंग कंपनी, नांदडे 9,904.00 
सिंदप ेिडगं कंपनी, नांदेड 9,899.00 

4 

Split math beans 
(Mathdal)- 
Stoneless 
Unpolished, Best 
Quality 

50 Quintal 

जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 9,900.00 
संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 9,800.00 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, 
नािशक 
 

9,440.00 

5 
Lentil whole 
(Masur Akkha)-
Stoneless 

700 Quintal 

जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 6,100.00 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 6,250.00 

कैलास ेिडगं कंपनी, नांदेड 5,901.00 

संिदप ेिडंग कंपनी, नांदडे 5,906.00 

6 
Vatana (Peas) - 
Green, Small, 
Stoneless 

400 Quintal 

जयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक 
13,800.00 
 

संिदप ेिडंग कंपनी, नांदडे 
14,901.00 
 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 16,920.00 

7 

Green gram 
whole (Moong) - 
Gavran, 
Unpolished,  
 

800 Quintal 

सिंदप ेिडगं कंपनी, नांदेड 8,098.00 

कैलास ेिडंग कंपनी, नांदडे 
8,103.00 
 

जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 
8,980.00 
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Stoneless 
अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े

11,800.00 
 

8 
Udiddal, 
Gavran, Best 
Quality 

1 Quintal 

अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 12,000.00  

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, 
नािशक 

10,500.00 

जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 11,200.00 

9 
Chavali,  Best 
Quality, 
Stoneless 

150 Quintal 

जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 7,350.00 
पल िसिंडकेट, मुंबई 7,290.00 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 7,710.00 

10 

Moth beans 
(Math) Gavran,  
UnPolished, 
Stoneless 

900 Quintal 

अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 8,800.00 

जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 7,677.00 

सिंदप ेिडगं कंपनी, नांदेड 7,505.00 

संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 7,800.00 

11 
Kabuli Chana, 
Best Quality, 
Stoneless 

350 Quintal 

अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 8,100.00 

जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 7,400.00 

सिंदप ेिडगं कंपनी, नांदेड 7,101.00 

कैलास ेिडंग कंपनी, नांदडे 7,108.00 

12 
Jaggery (Gul) 
Kolhapuri 
Tambada 

400 Quintal 
जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 3,886.00 

सतंोष ेिडगं कंपनी, जळगांव 3,380.00 

13 

Semolina, 
Medium (Rawa) 
Madhyam-Best 
Quality, Clean 

850 Quintal 

जयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक 2,660.00 

अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 4,000.00 

14 

Refined wheat 
flour (Maida) 
Best Quality, 
Clean 

 
50 

Quintal 

जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 2,565.00 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, 
नािशक 

2,445.00 

संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 2,540.00 

15 

Ground Nut, 
Bold, Dry 
(Shengdana)- 
Stoneless 

500 Quintal 

जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 10,200.00 

पल सिडकेट, मुंबई 9,870.00 

अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 10,900.00 

16 

Dry Coconut 
wati 
(Khobarevati) 
Rajapuri, 
Kalipath, Dry 

200 Quintal 

संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 16,300.00 

जयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक 14,400.00 

17 
Sago (Sabudana) 
-DoubleHati 
 

265 Quintal 

महा  मा बसवे  वर मिहला मंडळ, औ.बाद 6,600.00 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 6,195.00 

अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 7,600.00 
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सतंोष ेिडगं कंपनी, जळगांव 5,100.00 

पल िसिंडकेट, मुंबई 6,720.00 

जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 5,985.00 

18 
Kodri (Bhagar) 
Best Quality 

4 Quintal 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 9,000.00 
सतंोष ेिडगं कंपनी, जळगांव 8,700.00 

जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 9,090.00 

19 
Papad - Udid- 
LIJJAT 

100 Quintal 

जयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक 24,000.00 

पल िसिंडकेट, मुंबई 24,500.00 

अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 26,500.00 

महा  मा बसवे  वर मिहला मंडळ, औ.बाद 35,000.00 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, 
नािशक 

24,000.00 

20 
Amsul Olsar, 
Best Quality 

24 Quintal 
जयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक 4,900.00 

महा  मा बसवे  वर मिहला मंडळ, औ.बाद 9,600.00 

21 

Tamarind 
(Chinch) - 
Fodleli & Clean 
(िबगर िचंचोकेची) 

18 Quintal 

पल िसिंडकेट, मुंबई 14,300.00 

जयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक 14,200.00 

22 

Brown rice poha 
(Bhajke Pohe) 
Best 
Quality 

24 Quintal 

अंजता ेिडगं कंपनी,ठाणे 6,000.00 

महा  मा बसवे  वर मिहला मंडळ, 
औ.बाद 

6,000.00 

23 
Rice pressed 
(Kacche Pohe) 
Best Quality 

30 Quintal 

महा  मा बसवे  वर मिहला मंडळ, औ.बाद 4,200.00 

अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 5,000.00 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, 
नािशक 

3,500.00 

24 
Roasted bengal 
gram (Dalya) 
Best Quality 

5 Quintal 

जयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक 8,400.00 

पल िसंिडकेट, मुंबई 9,030.00 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 8,500.00  

25 

Aniseed  
(Badishop)   
Green,  
mall & Clean 

4 Quintal 

जयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक 11,100.00 

महा  मा बसवे  वर मिहला मंडळ, औ.बाद 13,500.00 

26 
White Sesame 
(Safed Til)        
Best Quality 

1 Quintal 

जयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक 11,100.00 

महा  मा बसवे  वर मिहला मंडळ, औ.बाद 17,000.00 

अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 12,500.00 

27 Asafoetida 1 Quintal अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 120,000.00 
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(Hing Khada) 
Agmark/FSSAI 

जयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक 28,900.00 

28 

Asafoetida 
Powder (Hing 
Powder) 
Agmark/FSSAI 

10 Quintal 

अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 52,000.00 

जयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक 26,800.00  

29 

Melon Seeds/ 
Magaz Seeds 
(Magaj Bee) 
Best Quality 

3 Quintal 

जयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक 11,100.00 

महा  मा बसवे  वर मिहला मंडळ, औ.बाद 17,200.00 

अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 15,000.00  

पल िसिंडकेट, मुंबई 17,430.00 

30 
Salt Free Flow 
(Mith Free 
Flow) - Iodised 

900 Quintal 

जयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक 550.00 

पल िसिंडकेट, मुंबई 580.00 

अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 860.00 

31 
Lemon Yellow 
Powder- (Jile 
i Colour) FSSAI 

2.50 Quintal 
जयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक 16,900.00 

अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 50,000.00 

32 
Raisins/Currant 
(Kismis)  
Badami, Lal 

125 Quintal 

सतंोष ेिडगं कंपनी, जळगांव 17,500.00 

अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 24,000.00 

गंगवाल अॅ  ड स  स, िशड  23,000.00 

33 
Cashew Nut 
(Kaju Pakali) 2 
piece, Dry 

205 Quintal 

जयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक 55,353.00 

अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 65,000.00 

पल िसिंडकेट, मुंबई 61,950.00 

34 

Vanaspati Tup 
(15 Kg.Tin) 
FSSAI/AGMAR
K, Gemi 
i 

550 Quintal 

जयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक 10,500.00 

महा  मा बसवे  वर मिहला मंडळ, औ.बाद 11,670.00 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 10,540.00 

पल िसिंडकेट, मुंबई 11,655.00 

संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 10,700.00 

35 
Rice-Old, Sel 
 Basmati, 
Stoneless 

510 Quintal 

जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 4,800.00 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, 
नािशक 

4,600.00 

कैलास ेिडंग कंपनी, नांदडे 5,198.00 

महा  मा बसवे  वर मिहला मंडळ, औ.बाद 6,100.00 

संिदप ेिडंग कंपनी, नांदडे 4,901.00 

36 

Jute  twine 
(Sutali) - Barik  
 
 

2 Quintal 
महा  मा बसवे  वर मिहला मंडळ, 
औ.बाद 

12,500.00 
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Three Ply अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 14,000.00  

37 

Coconut 
(SHRIFAL)- 
(With Water)- 
Best Quality 

1,00,000 Nos 

पल िसिंडकेट, मुंबई 2,090.00 

महा  मा बसवे  वर मिहला मंडळ, औ.बाद 20.00 

गंगवाल अॅ  ड स  स, िशड  18.00 

अजंता ेिडंग कंपनी, ठाण े 27.00 

सतंोष ेिडगं कंपनी, जळगांव 17.90 
 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर- सन २०१९-२० चे िनिवदेतील  यूनतम दर खालील माणे आहेत- 
अ.न.ं मालाचा तपशील दर ती ि वंटल पये 
1 Harbara - Gavran (Whole) Stoneless 5,300/- 
2 Pigeon Pea (Tur dal)  UnPolished, Dry 8,099/- 
3 Split green gram (Moong dal) - Unpolished, Dry & Clen 7,310/- 

4 
Split math beans (Mathdal) -Stoneless Unpolished,  
est Quality 

6,666/- 

5 Lentil whole (Masur Akkha)-Stoneless Unpolished 4,680/- 
6 Vatana (Peas) - Green, Small,Sliper, Stoneless 7,474/- 
7 Green gram whole (Moong) - Gavran,      UnPolished, Stoneless 6,111/- 
8 Udiddal, Unpolished,  Best Quality  6,200/- 
9 Chavali,  Best Quality, Stoneless 4,420/- 
10 Moth beans (Math) Gavran,  UnPolished, Stoneless 5,754/- 
11 Kabuli Chana, Best Quality, Stoneless 6,500/- 
12 Jaggery (Gul) Kolhapuri Tambada  3,340/- 
13 Semolina, Medium (Rawa) Madhyam 2,578/- 
14 Refined Wheat flour (Maida) Best Quality, Clean 2,450/- 
15 Ground Nut, Bold, Dry (Shengdana)- Stoneless 8,271/- 
16 Dry Coconut wati (Khobarevati) Rajapuri, Kalipath, Dry 18,500/- 
17 Sago (Sabudana) - Double Hatti 5,200/- 
18 Kodri (Bhagar)    Best Quality 6,510/- 
19 Papad - Udid 13,340/- 
20 Mango Steen/ Mango Powder (Amsul) Olsar, Beast Quality 5,600/- 
21 Tamarind (Chinch) - Fodleli & Clean (िबगर िचचंोकेची) 9,200/- 
22 Brown rice poha (Bhajke Pohe)           Best Quality 6,000/- 
23 Rice pressed (Kacche Pohe)        Best Quality 3,650/- 
24 Roasted bengal gram (Dalya)           Best Quality 7,350/- 
25 Aniseed     (Badishop)   Green Small 11,500/- 
26 White Sesame (Safed Til)    Best Quality 12,600/- 
27 Asafoetida    (Hing Khada) Agmark, Nagchhap  29,600/- 
28 Asafoetida Powder (Hing Powder) Agmark, Nagchhap   27,300/- 
29 Melon Seeds/ Magaz Seeds (Magaj Bee)    Best Quality 16,500/- 
30 Salt Free Flow (Mith Free Flow) - Iodised                   460/- 
31 Lemon Food Colour (JilebiColour) I.S.I.,Morson 17,200/- 
32 Raisins/ Currant (Kismis)  Small 17,700/- 
33 Cashew Nut (Kaju Pakali) 2 piece,   Best Quality 69,800/- 
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34 Vanaspati Tup  (15 Kg.Tin) FSSAI., Gemini 8,366/- 
35 Rice-Old, Sela Basmati, Stoneless Not Purchased last year 
36 Jute Twine (Sutali)- Barik Three Ply 8,400/-  
37 Coconut (SHRIFAL)- (With Water)- Best Quality Not Purchased last year  

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल  - 

१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर अ.नं.१३ म  य ेनमदू केले माण े
१७ मागील परुवठादार मे.जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक, मे.गु  ता एटंर ायजेस, पणु,े मे.संिदप 

ेिडंग कंपनी, नांदडे, मे.रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक, मे.संतोष 
ेिडंग कंपनी, जळगांव, मे.साळंुके ेिडंग कंपनी, पणु,े मे.द  ता य पांडुरंग ड ब,े 

कजत, मे. पल िसिडंकेट, मुंबई.  
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला आह ेका. 
होय. 

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

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

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील - ------ 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % न ेकमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ िवभागान ेखरेदीसाठी मंजरुी घतेलेली अदंाजे र  कम  . ८,९६,६०,५६२/- 

 
संि  टीप – (  ताव)- सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन आिण मंिदर िवभागासाठी सन 

२०२०-२१ या वषासाठी िकराणा माल, धा य, कडधा य, डाळी, ाय ु टस, वन पती तुप व इतर व त ु
खरेदीकामी ऑनलाईन फेर ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. याम  य े०९ िनिवदाधारकांनी भाग घेतला 
होता.  यांचे तांि क बीड िद.२१.१०.२०२० रोजी उघड  यात आले होते. याम  य े सव ०९ िनिवदाधारक पा  
ठरले होते. पा  ठरले या िनिवदाधारकांनी िनिवदसेोबत सादर केलेले नमनु े कृषी िव ापीठ त  व सादालय 
आचारी यां या सिमतीन ेिद.२४.१०.२०२० रोजी िनवडून अतंीम केल ेहोत.े  तसचे पा  ०९ िनिवदाधारकां  या 
क मिशअल िनिवदा खरेदी सिमतीचे िद.०३.११.२०२० चे सभेत उघड  यात आ  या आहते. याव न त  
सिमतीन ेनमनु ेिनवडले या िनिवदाधारकां या वािषक दरांचा तुलना मक त ा वरील अ.नं. १२ रका यात सादर 
केलेला आह.े  सदर त यातील अधोरेिखत केले माण ेदर ह ेनमनूे िनवडले  या आयटेम  या दरांम  य ेतुलना  मक 

 टया Itemwise  यनुतम आहते.  याम  य ेपापडासाठी मे.जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक व रामनाथ जग  नाथ 
अॅ  ड कंपनी, नािशक या दोन िनिवदाधारकांचे दर  यनूतम व समान आले आहते. तर भाजके पोहसेाठी म.ेअजंता 
ेिडंग कंपनी, ठाण ेव महा  मा बसवे  वर मिहला मंडळ, औरंगाबाद या दोन िनिवदाधारकांच ेदर  यनूतम व समान 

आले आहते. वरील त   यातील अ.नं.१२ गळु, अ.नं.१३ रवा, अ.नं.१६ खोबरेवाटी, अ.नं.२० आमसलू, 
अ.नं.२१ िचंच, अ.नं.२२ भाजके पोह,े अ.नं.२५ बडीसोप, अ.नं.२७ खडा िहगं, अ.नं.२८ िहंग पावडर व 
अ.नं.३१ िजलेबी रंग या आयटे  ससाठी दोनच िनिवदाधारकांच ेनमनेु िनवडलेले आहते. तथािप  यासाठी ३ िकंवा 
 यापे ा जा  त िनिवदा व नमनेु ा  त आहेत. सं  थानच ेदजानसुार खरेदीचे धोरण अस  यामळेु सदर आयटेमची 

खरेदी कर  यास हरकत नाही असे मत आह.े  
तसचे अ.न.ं३६ सतुळी आयटेमसाठी फ  त २ नमनेु ा  त आहते. परंतु सदर सतुळीची खरेदी िकरकोळ 

 व पाची  हणजेच .२५,०००/- मा ची अस  यामळेु ती खरेदी करणसे हरकत नाही अस ेमत आह.े 
तरी  वरील व तुि थती िवचारात घतेा उपरो  वािषक दरांच े त यातील Itemwise न ् यनूतम 

िनिवदाधारक याचंेशी यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.तदथ 
सिमतीसमोर िनणयाथ सिवनय सादर. 
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िनणय .४७२  यावर सिव  तर चचा होऊन, यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे 
अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व सबंधीत िवभागाचे .अिध क 
यांची सिमती िनयु  त कर  यात आली. या सिमतीने सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती, मंिदर व 
कॅ  टीन िवभागांसाठीसन २०२०-२१ वषासाठी िकराणामाल, धा  य, कडधा  य, डाळी, ाय ु टस,् 
वन  पती तुप व इतर व  तु खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा ा  त  यनूतम दरधारक यांचेशी दराबाबत चचा/ 
वाटाघाटी क न सबंधीतांना परुवठा आदेश दे  यास मा  यता आली. व  याबाबतचा अहवाल मा.तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले.                                                        

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० कॅ  टीन िवभागासाठी सन २०२०-२१ या वषासाठी िब  क टे खरेदीकामी वािषक फेर ई-िनिवदा ा  त 

 यूनतम दरांबाबत िनणय होणेबाबत. 
 ताव-  सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी सन २०२०-२१ या वषासाठी िब  क टे खरेदीकामी ऑनलाईन फेर ई-िनिवदा 

ि या राबिव  यात आली होती.  याचा तपिशल खालील माण-े 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल िब  क टे खरेदी 
०२ मागणी वािषक मागणी 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद.२५.०९.२०२० ते १६.१०.२०२०. थम मदुतवाढ िद.१७.१०.२०२० ते 

२३.१०.२०२०  
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मेल व परुवठाधारकांना 
दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या  ०५ ई-मेल आय डी वर व फोन नंबर दारे 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – २५.०९.२०२० 

टेि नकल बीड – ०३.११.२०२० 
कमिशयल बीड – १८.११.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०३ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०३ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका? होय 
११ जर नमनेु िदले नाही, तर का. - 
११
२ 

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –  

Sl.No 
Description of Work / 
It 
m(s) 

No.of Qty Units 

SHRISHTI 
CIVIL 
SERVICES 
 (GSTN-NA) 

Agrawal 
Agencies 
(GSTN-NA) 

GOVINDAAS 
ENTERPRISES  
(GSTN-NA) 

        Rate Rate Rate 

1.00 
Biscuit - Glucose Small Packet  
(Patanjali / Parle /  Britaniya / 
Sunfeast) 

630720 Nos. 3.65 3.60 3.55 

2.00 
Biscuit - Glucose    Big Packet                  
(Patanjali / Parle /   Britaniya / 
Sunfeast)    

109500 Nos. 7.30 7.55 7.50 

3.00 
Biscuit -Namkeen  Small Packet  
(Patanjali / Parle /  Britaniya / 
Sunfeast)    

306600 Nos. 3.65 3.70 3.60 

4.00 
Biscuit -Snacks   Small Packet        
(Patanjali / Parle /  Britaniya / 
Sunfeast)    

367920 Nos. 3.65 3.70 3.60 

5.00 
Biscuit - Marie,   Small Packet  
(Patanjali / Parle /  Britaniya / 
Sunfeast)    

262800 Nos. 3.65 3.70 3.60 
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१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 

SR.No Description of  Item(s) 
Rate per No  
for the year 2019-20 

1 Biscuit - Glucose Small Packet-Parle 3.60 
2 Biscuit – Glucose Big Packet- Parle   7.55 

3 Biscuit - Namkeen- Small Packet Parle 3.68 

4 Biscuit – Snacks Small Packet Parle    
3. 
8 

5 Biscuit - Marie,  Small Packet Parle 3.68  
१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल  - 
१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर अ.नं.१३ म  य ेनमदू केले माण े
१७ मागील परुवठादार मे.अ वाल एज  सीज, साकुरी ता.राहाता 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला आह ेका. 
होय. 

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

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

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील - ------ 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % न ेकमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ िवभागान ेखरेदीसाठी मंजरुी घतेलेली अदंाजे र  कम  . ७७,८६,१९४/- 

 
संि  टीप–(  ताव) - सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी िब  क टे खरेदीकामी सदर फेर ई-िनिवदा या 
राबिव यात आली होती. याम  य े०३ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. सदर िनिवदचे ेतांि क िनिवदेम  य े०३ 
ही िनिवदाधारक पा  ठरले होते. सदर पा  िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा खरेदी सिमतीच े
िद.१८.११.२०२० चे सभते उघड  यात आ  या आहते. िनिवदाधारकां या दराचंा तलुना मक त ा वरील अ.न.ं 
१२ रका यात सादर केलेला आह.े याम  य े अ.नं.२ मधील  लकुोज मोठा िब  क टासाठी म.ेसृ  टी िस  हील 
सिवसेस, अहमनगर यांचे दर  यनुतम आले आहते. तर अ.नं.१ िब  क ट  लकुोज लहान, अ.नं.३ िब  क ट 
नमक न, अ.नं.४ िब  क ट  नॅ  स व अ.नं.५ िब  क ट मारीसाठी म.ेगोिवंदाज एंटर ायजेस, कोपरगांव यांचे वरील 
त  यातील अ.न.ं१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण ेिब  क टांसाठी  यनुतम दर आहते.    

तरी िब  क टांसाठी  यनुतम िनिवदाधारकांशी िनिवदते िदले  या यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी 
होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेत सिवनय सादर. 

िनणय .४७३  यावर सिव  तर चचा होऊन, यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे 
अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व सबंधीत िवभागाचे .अिध क 
यांची सिमती िनयु  त कर  यात आली. या सिमतीने कॅ  टीन िवभागासाठी सन २०२०-२१ या वषासाठी 
िब  क टे खरेदीकामी वािषक फेर ई-िनिवदा ा  त  यूनतम दरधारक यांचेशी दराबाबत चचा/ वाटाघाटी 
क न सबंधीतांना पुरवठा आदेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. व  याबाबत अहवाल मा.तदथ     
(Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर करण ् यात यावा, असे ठरले. 

                                                                                            (कायवाही- खरेदी िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ सादालय व मंिदर िवभागासाठी सन २०२०-२१ या वषासाठी प ावळ खरेदीकामी वािषक फेर          

ई-िनिवदा ा  त  यूनतम दरांबाबत िनणय होणेबाबत. 
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 ताव-  सं  थानचे सादालय व मंिदर िवभागासाठी सन २०२०-२१ या वषासाठी प ावळ खरेदीकामी ऑनलाईन फेर ई-

िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  याचा तपिशल खालील माण-े 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल प ावळ खरेदी 
०२ मागणी वािषक मागणी 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद.२५.०९.२०२० ते १६.१०.२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मेल व परुवठाधारकांना 
दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या ०५ ई-मेल आय डी वर व फोन नंबर दारे 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – २५.०९.२०२० 

टेि नकल बीड – २१.१०.२०२० 
कमिशयल बीड – १८.११.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०५ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०५ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका? होय 
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. - 
११
२ 

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –  

No.of Qty Units 
SAI PLASTO 
INDUSTRIES 
(GS 
N-NA) 

AMRUTESHWAR 
PAPER 
PRODUCTS 
(GSTN-NA) 

SHAGUN 
GRUHA UDYOG 
(GSTN-NA) 

Shaileshkumar 
Popatlal Gandhi 
(GSTN-NA) 

OM SAI ENTERPRISES 
(GSTN-NA) 

  Rate Rate Rate Rate Rate 

1500000.00 Nos. 1.79 1.79 1.84 1.79 1.90 
 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर –  

SR.No Description of  Item(s) Rate per No  
for the year 2019-20 

1 Leaf Patraval –four block  1.85   
१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल  - 
१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर अ.नं.१३ म  य ेनमदू केले माण े
१७ मागील परुवठादार गणशेा पॅकेिजगं, िस  नर  
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला आह ेका. 
होय. 

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

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

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील - ------ 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % न ेकमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ िवभागान ेखरेदीसाठी मंजरुी घतेलेली अदंाजे र  कम  . ३१,९५,०००/- 

 
संि  टीप–(  ताव)- सं  थानचे सादालय िवभागासाठी प ावळ खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा या राबिव यात 
आली होती. याम  य े ०५ िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. सदर िनिवदचेे तांि क िनिवदमे  य े ०५ ही 
िनिवदाधारक पा  ठरले होते. सदर पा  ०५ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा खरेदी सिमतीच े
िद.१८.११.२०२० च ेसभते उघड  यात आ  या आहते. सदर िनिवदाधारकां या दरांचा तुलना मक त ा वरील 
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अ.नं. १२ रका यात सादर केलेला आहे. याम  य ेम.ेसाई  लॅ  टो इडं  ीज, संगमनरे, मे.अमतेृ  वर पेपर ॉड  ट्स, 
संगमनरे व मे.शलेैशकुमार पोपटलाल गांधी, अहमदनगर या ितनही िनिवदाधारकाचंे  दर गडद व अधोरेिखत 
केले माण ेसमान व  यनुतम आलेले आहते. 

तरी प ावळसाठी  यनुतम िनिवदाधारकांशी िनिवदते िदले  या यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन 
िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीच ेसभेत सिवनय सादर. 

िनणय .४७४  यावर सिव  तर चचा होऊन, यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे 
अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व सबंधीत िवभागाचे .अिध क 
यांची सिमती िनयु  त कर  यात आली. या सिमतीने सादालय व मंिदर िवभागासाठी सन २०२०-२१ 
या वषासाठी प ावळ खरेदीकामी वािषक फेर ई-िनिवदा ा  त  यूनतम दरधारक यांचेशी दराबाबत 
चचा वाटाघाटी क न सबंधीतांना पुरवठा आदेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. व  याबाबत अहवाल 
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ कॅ  टीन िवभागासाठी सन २०२०-२१ या वषासाठी चहा पावडर व िफ  टर कॉफ  खरेदीकामी वािषक 

फेर ई-िनिवदा ा  त  यूनतम दरांबाबत िनणय होणेबाबत. 
 ताव-  सं  थानचे कॅ टीन िवभागासाठी सन २०२०-२१ या वषासाठी चहा पावडर व िफ टर कॉफ  खरेदीकामी 

ऑनलाईन फेर ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  याचा तपिशल खालील माण-े 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल चहा पावडर व िफ टर कॉफ  खरेदी 
०२ मागणी वािषक मागणी 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद.२५.०९.२०२० ते १६.१०.२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मेल व 
परुवठाधारकांना दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या ०५ ई-मेल आय डी वर व फोन 
नंबर दारे 

०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – २५.०९.२०२० 
टेि नकल बीड – २१.१०.२०२० 
कमिशयल बीड – ०३.११.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०५ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०५ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका? होय 
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. - 
११
२ 

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –  

Sr.No Description Quantity  Unit Bidders Name 
  Rate in 
Tender Rs.  

1 

Tea Powder     
(Chaha Powder) - 
Dust, Brookbond-
Taaza, Sapat- 
Sahyadri, Tata- 
Agni or 
Equivalent, FSSAI 

145 
Quin 
al 

i कुणाल टी सटर, िशड  23,970.00 

ii शगनु गहृउदयोग, औरंगाबाद 24,000.00 

iii बालाजी टी स  लायस, नािशक 28,100.00 

iv ी कृ  ण ेिडंग कंपनी, औ.बाद 25,400.00 

2 
Coffee- Filter-
FSSAI 

15 Quintal 
I ी कृ  ण ेिडगं कंपनी,औ.बाद 27,000.00 

ii बालाजी टी स  लायस, नािशक 33,000.00 
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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 2019-20 

1 चहा पावडर- सहया ी ड  ट १५,९५१/- 
2 िफ टर कॉफ - टाटा ॅ  ड ३१,०००/-  

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल  - 
१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर अ.नं.१३ म  य ेनमदू केले माण े
१७ मागील परुवठादार चहा पावडर- मे.सोमनाथ कािशनाथ मालपरेु, कॉफ -िशव साई 

एंटर ायजेस, िशड  
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला आह ेका. 
होय. 

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

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

.अिध क, खरेदी 
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील - ------ 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % न ेकमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ िवभागान ेखरेदीसाठी मंजरुी घतेलेली अदंाजे र  कम  . २८,८१,९३७/- 
 

संि  टीप – (  ताव)- सं  थानच ेकॅ टीन िवभागासाठी चहा पावडर व िफ टर कॉफ  खरेदीकामी सदर फेर ई-
िनिवदा या राबिव यात आली याम  य ेचहा पावडरसाठी ०५ व िफ  टर कॉफ साठी ०४ िनिवदाधारकांनी भाग 
घेतला होता. सदर िनिवदचे ेतांि क िनिवदमे  य ेचहा पावडरसाठी ०५ व िफ  टर कॉफ साठी ०४ िनिवदाधारक 
पा  ठरले होते. पा  िनिवदाधारकांनी िनिवदेसोबत सादर केलेले नमनुे कृषी िव ापीठ त  व सादालय आचारी 
यां या सिमतीन ेिद.२४.१०.२०२० रोजी िनवडुन अतंीम केल ेहोते. याम  य ेचहा पावडरसाठी ४ नमनेु व िफ  टर 
कॉफ साठी २ नमनेु िनवडले आहते. यानंतर िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा खरेदी सिमतीच े
िद.०३.११.२०२० चे सभेत उघड  यात आ  या आहते. याव न त  सिमतीन े नमनु े िनवडले या 
िनिवदाधारकां या दराचंा तलुना मक त ा वरील अ.नं. १२ रका यात सादर केललेा आह.े सदर त यातील 
अधोरेिखत केले माण े दर ह े नमनूे िनवडले  या आयटेम  या दरांम  य े तुलना  मक  टया Itemwise  यनुतम 
आहते. याम  य ेचहा पावडरसाठी मे. कुणाल टी सटर, िशड  यांच ेव िफ  टर कॉफ साठी ी कृ  ण ेिडंग कंपनी, 
औरंगाबाद यांचे वरील त  यातील अ.न.ं१२ म  य े अधोरेिखत केले माण े  यनुतम आहते. वरील त   यातील 
अ.नं.२ िफ  टर कॉफ साठी ०४ िनिवदा व नमनेु ा  त होते. तथािप  यातील दोन िनिवदाधारकांचे नमनेु िनवडललेे 
आहते.  यामळेु िफ  टर कॉफ ची खरेदी कर  यास हरकत नाही असे मत आह.े 

तरी चहा पावडर व िफ  टर कॉफ साठीचे  यनुतम िनिवदाधारक यांचेशी िनिवदते िदले  या यनुतम 
दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेत सिवनय सादर. 

िनणय .४७५  यावर सिव  तर चचा होऊन, यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे 
अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व सबंधीत िवभागाचे .अिध क 
यांची सिमती िनयु  त कर  यात आली. या सिमतीने कॅ  टीन िवभागासाठी सन २०२०-२१ या वषासाठी 
चहा पावडर व िफ  टर कॉफ  खरेदीकामी वािषक फेर ई-िनिवदा ा  त  यूनतम दरधारक यांचेशी 
दराबाबत चचा/ वाटाघाटी क न सबंधीतांना पुरवठा आदेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. व 
 याबाबत अहवाल मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२३ सादालय, लाडू िनिमती, कॅ  टीन आिण मंिदर िवभागांसाठी सन २०२०-२१ या वषासाठी गह, तांदुळ, 
साखर व हरबरा डाळ खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा ा  त  यूनतम दरांबाबत िनणय होणेबाबत. 

 ताव-  सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन आिण मंिदर िवभागांसाठी सन २०२०-२१ या वषासाठी गह, तांदळु, 
साखर व हरभरा दाळ खरेदीकामी ऑनलाईन फेर ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  याचा तपिशल 
खालील माण-े 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल गह, तांदळु, साखर व हरभरा दाळ खरेदी 
०२ मागणी वािषक खरेदी परंतु ितमाही ट   याम  य े
०३ ई-िनिवदा िस ी िद.२५.०९.२०२० ते १६.१०.२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मेल व 
परुवठाधारकांना दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या १४ ई-मेल आय डी व फोन नंबर दारे 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – २५.०९.२०२० 

टेि नकल बीड – २१.१०.२०२० 
कमिशयल बीड – ०३.११.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०८ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०८ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका? होय 
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. - 
११
२ 

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – (OCTOBER 2020 TO DCEMBER 2020)  

Sr.N Description Quantity Unit Bidders Name 
 Rate in 
Tender Rs.  

 

1 
Wheat, 
(Gehu) - 496 

3,750 Quintal 

संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 2,575.00  

जयिहंद िकराणा  टोअस, 
नािशक 

2,141.00 
 

संिदप ेिडंग कंपनी, नांदडे 2,353.00  

कैलाश ेिडंग कंपनी, नांदडे 2,348.00  

धवल एंटर ायजेस, ठाण े 2,395.00  

2 

Rice - Old, 
Unpolished, 
Sona Masuri, 
Stoneless 

2,500 Quintal 

धवल एंटर ायजेस, ठाण े 3,200.00  

कैलाश ेिडंग कंपनी, नांदडे 2,951.00  

सिंदप ेिडगं कंपनी, नांदेड 2,946.00  

नॅकॉफ इिंडया िल., मुंबई 4,100.00  

3 
Sugar 
(Sakhar) - M-
30 

3,750 Quintal 

नॅकॉफ इिंडया िल., मुंबई 3,850.00  

जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 3,544.00  

मोद स  लायस, मुंबई 3,465.00  

धवल एंटर ायजेस, ठाण े 4,000.00  

4 

Split gram 
(Harbaradal) 
UnPolished, 
Dry, 

2,000 Quintal 

संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 7,900.00 
 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड 
कंपनी,नािशक 

6,975.00 
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Stoneless 
 
 

जयिहंद िकराणा  टोअस, 
नािशक 

6,888.00 
 

2. (JANUARY 2021 TO MARCH 2021 

Sr.No Description 
 
Quantity  

Unit Bidders Name 
 Rate 
in Tender 
Rs.  

1 
 
heat, (Gehu) - 
496 

3,750 Quintal 

संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 2,350.00 

जयिहंद िकराणा  टोअस, िशक 2,161.00 

संिदप ेिडंग कंपनी, नांदडे 2,358.00 

कैलाश ेिडंग कंपनी, नांदडे 2,344.00 

धवल एंटर ायजेस, ठाण े 2,355.00 

2 

Rice - Old, 
Unp 
lished, Sona 
Masuri, 
Stoneless 

2,500 Quintal 

धवल एंटर ायजेस, ठाण े 3,250.00 

कैलाश ेिडंग कंपनी, नांदडे 2,996.00 

सिंदप ेिडगं कंपनी, नांदेड 2,991.00 

नॅकॉफ इिंडया िल., मुंबई 4,050.00 

3 
Sugar 
(Sakhar) - M-
30 

3,750 
Quin 
al 

नॅकॉफ इिंडया िल., मुंबई 3,900.00 

जयिहंद िकराणा  टोअस, 
नािशक 

3,588.00 

मोद स  लायस, मुंबई 3,612.00 

धवल एंटर ायजेस, ठाण े 4,020.00 

4 

Split gram 
(Harbaradal) 
UnPolished, 
Dry, 
Stoneless 

2,000 Quintal 

संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 7050.00 

रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड 
कंपनी,नािशक 

6,440.00 

जयिहंद िकराणा  टोअस, 
नािशक 

6,363.00 

       3. (APRIL 2021 To JUNE 2021) 

Sr.No Description  Quantity  Unit Bidders Name 
 Rate in Tender 
Rs.  

1 
Wheat, (Gehu) 
- 496 

3,750 Quintal 

संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 2,231.00 
जयिहंद िकराणा  टोअस, 
नािशक 

2,200.00 

संिदप ेिडंग कंपनी, नांदडे 2,405.00 

कैलाश ेिडंग कंपनी, नांदडे 2,401.00 

धवल एंटर ायजेस, ठाण े 2,375.00 

2 
 

Rice - Old, 
 

2,500 Quinta 
 

धवल एंटर ायजेस, ठाण े
 

 
3,260.00 
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Unpolished, 
Sona Masuri, 

Stoneless 

 

कैलाश ेिडंग कंपनी, नांदडे 3,056.00 
सिंदप ेिडगं कंपनी, नांदेड 3,051.00 

नॅकॉफ इिंडया िल., मुंबई 4,000.00 

3 
Sugar (Sakhar) 
- M-30 

3,750 Quintal 

नॅकॉफ इिंडया िल., मुंबई 3,931.00 
जयिहंद िकराणा  टोअस, 
नािशक 

3,648.00 

मोद स  लायस, मुंबई 3,654.00 
धवल एंटर ायजेस, ठाण े 4,060.00 

4 

Split gram 
(Harbaradal) 
UnPolished, 
Dry, Stoneless 

2,000 Quintal 

संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 6,400.00 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड 
कंपनी,नािशक 

6,100.00 

जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 6,300.00 

४. JULY 2021 TO SEPTEMBER-2021 

Sr.No Description  Quantity  Unit Bidders Name 
Rate in Tender 
Rs.  

1 
Wheat, (Gehu) 
- 496 

3,750 Quintal 

सतंोष ेिडगं कंपनी, जळगांव 2,190.00 

जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 2,231.00 
संिदप ेिडंग कंपनी, नांदडे 2,455.00 
कैलाश ेिडंग कंपनी, नांदडे 2,450.00 
धवल एंटर ायजेस, ठाण े 2,395.00 

2 

Rice - Old, 
Unpolished, 
Sona Masuri, 
Stoneless 

2,500 Quintal 

धवल एंटर ायजेस, ठाण े 3,250.00 
कैलाश ेिडंग कंपनी, नांदडे 3159.00 
सिंदप ेिडगं कंपनी, नांदेड 3,154.00 

नॅकॉफ इिंडया िल., मुंबई 3,950.00 

3 
Sugar (Sakhar) 
- M-30 

3,750 Quintal 

नॅकॉफ इिंडया िल., मुंबई 3,901.00 
जयिहंद िकराणा  टोअस, 
नािशक 

3,638.00 

मोद स  लायस, मुंबई 3,654.00 
धवल एंटर ायजेस, ठाण े 4,030.00 

4 

Split gram 
(Harbaradal) 
UnPolished, 
Dry, Stoneless 

2,000 Quintal 

संतोष ेिडंग कंपनी, जळगांव 6,800.00 
रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड 
कंपनी,नािशक 

6,125.00 

जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 6,311.00 
 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर- सन २०१९-२० चे िनिवदेतील  यूनतम दर खालील माणे आहेत- 
अ.न ं मालाचा 

तपशील 
 

कालावधी व दर ती ि वंटल पये 
माह ेएि ल १९- 
जुन १९ 

माह ेजलैु १९-  
स टबर १९ 

माह ेऑ टो १९- 
 िडस १९ 

माह ेजान े२०२०-  
माच २०२० 

०१ गह .२,३३९/- . २,३३४/- . २,३८५/- . २,३३५/- 
०२ तांदळु .३,१८०/- . ३,२४१/- . २,९८५/- . ३,०७५/- 
०३ साखर .३,३९०/- .३,४००/- . ३,४५०/- . ३,३९०/- 
०४ हरभरा दाळ .५०४१ & ५,३३९ .५,४७०/- . ५,७७०/- . ५,२८८/-  

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल  - 
१५ स  याची िश  लक ि थती - 
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१६ मागील खरेदी दर अ.नं.१३ म  य ेनमदू केले माण े
१७ मागील परुवठादार मे.िहरालाल चु  नीलाल भरािडया, नांदडे, मे.जयिहदं िकराणा  टोअस, 

नािशक, मे.गु  ता एटंर ायजेस, पणु ेव मे. मोद स  लायस, मुंबई 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला आह ेका. 
होय. 

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

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

.अिध क, खरेदी 
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील - ------ 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % न ेकमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 

२४ िवभागान ेखरेदीसाठी मंजरुी घतेलेली अदंाजे र  कम  . १७,१३,८६,०१०/- 

 
संि  टीप – (  ताव)- सं  थानच े सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन आिण मिंदर िवभागासाठी सन २०२०-२१ 
या वषासाठी गह, तांदळु, साखर व हरभरा दाळ खरेदीकामी ०४ ट यांम ये फेर ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 
राबिव  यात आलेली असनू या ई-िनिवदेम  य े०८ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. तांि क िनिवदमे  य ेसव ०८ 
िनिवदाधारक पा  ठरले होते. पा  िनिवदाधारकांनी िनिवदसेोबत सादर केलेले नमनुे कृषी िव ापीठ त   व 

सादालय आचारी यां या सिमतीने िद. २४.१०.२०२० रोजी िनवडून अतंीम केले होते. यानंतर पा  ०८ 
िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा खरेदी सिमतीच े िद.०३.११.२०२० चे सभेत उघड  यात आ  या आहते. 
याव न त  सिमतीने नमनुे िनवडले या िनिवदाधारकां या ितमाही दरांचा तुलना मक त ा वरील अ.नं. १२ 

रका यात सादर केललेा आह.े सदर त यातील अधोरेिखत केले माण े दर ह े नमनु े िनवडले  या आयटेम  या 
दरांम  य ेतुलना  मक  टया Itemwise  यनुतम आहते. याम  य ेतादंळूासाठी ७ नमनेु ा  त झाले होते.  यातील 
िफजीकल तपासणीम  य ेत ांनी ६ नमनेु िनवडले होते. सदर ६ नमनेु सादालयाकडे िशजवणसेाठी कोड ग क न 
पाठिव  यात आल ेहोते. सदर ६ नमु  यांचे िशजवले  या भाताव न त ांनी ४ नमनेु अिंतम केले आहते.   

   तरी उपरो  ऑ  टोबर ते िडसबर २०२०,  जानेवारी ते माच २०२१, एि ल ते जुन २०२१ व जलैु ते 
स टबर २०२१ या ४ ट   यांचे कालावधी करीता Itemwise  यनुतम असणारे िनिवदाधारक यांचेशी यनुतम 
दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेत सिवनय सादर. 

िनणय .४७६  यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी 
अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व सबंधीत िवभागाचे .अिध क यांची सिमती िनयु  त कर  यात 
आली. या सिमतीने सादालय, लाडू िनिमती, कॅ  टीन आिण मंिदर िवभागांसाठी सन २०२०-२१ या 
वषासाठी गह, तांदुळ, साखर व हरबरा डाळ खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा ा  त  यूनतम दरधारक यांचेशी 
दराबाबत चचा/वाटाघाटी क न संबधीतांना पुरवठा आदेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. व 
 याबाबत अहवाल मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२४ सादालय िवभागासाठी सन २०२०-२१ या वषासाठी खा तेल खरेदीकामी वािषक फेर ई-िनिवदा 

ा  त  यनूतम दरांबाबत िनणय होणेबाबत. 
 ताव-  सं  थानचे सादालय िवभागासाठी सन २०२०-२१ या वषासाठी खादयतेल खरेदीकामी ऑनलाईन फेर ई-िनिवदा 

ि या राबिव  यात आली होती.  याचा तपिशल खालील माण-े 

 
 
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल खादयतेल खरेदी 
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०२ मागणी वािषक मागणी 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद.२५.०९.२०२० ते १६.१०.२०२०. थम मदुतवाढ िद.१७.१०.२०२० 

ते २३.१०.२०२० ि दतीय मदुतवाढ िद.२४.१०.२०२० ते 
३१.१०.२०२० 

०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 
पाठवली जाते? 

www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मेल व 
परुवठाधारकांना दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या  ११ ई-मेल आय डी वर व फोन 
नंबर दारे 

०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – २५.०९.२०२० 
टेि नकल बीड – १८.११.२०२० 
कमिशयल बीड – १९.११.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०३ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०३ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका? होय 
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. - 
११
२ 

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –  1st October-2020 to 31st December-2020 

Sl.No Description of Work / Item(s) No.of 
Qty Units M/S PRAMOD 

SUPPLIERS 
jaihind kirana 
stores 

Lalji Kanji 
And Sons 

    Rate Rate Rate 

1.00 
Edible Oil      (Khadya Tel)   
Sunflower, Refined, 
Agmark/FSSAI,  New 15Kg.Tin 

750.00 Quintal 13200.00 13838.00 14000.00 

2.1st January-2021 to 31st March-2021 

Sl.No Description of Work / Item(s) No.of 
Qty Units M/S PRAMOD 

SUPPLIERS 
jaihind kirana 
stores 

Lalji Kanji 
And Sons 

    Rate Rate Rate 

1.00 
Edible Oil      (Khadya Tel)   
Sunflower, Refined, 
Agmark/FSSAI,  New 15Kg.Tin 

750.00 Quintal 13500.00 13838.00 14500.00 

3.1st April 2021 to 30th June 2021 

Sl.No Description of Work / Item(s) No.of 
Qty Units M/S PRAMOD 

SUPPLIERS 
jaihind kirana 
stores 

Lalji Kanji 
And Sons 

    Rate Rate Rate 

1.00 
Edible Oil      (Khadya Tel)   
Sunflower, Refined, 
Agmark/FSSAI, New 15Kg.Tin 

750.00 Quintal 13600.00 13939.00 14300.00 

 

4.1st July-2021 to 30th September-2021 

Sl.No Description of Work / Item(s) No.of 
Qty Units M/S PRAMOD 

SUPPLIERS 
jaihind kirana 
stores 

Lalji Kanji 
And Sons 

    Rate Rate Rate 

1.00 
Edible Oil      (Khadya Tel)   
Sunflower, Refined, 
Agmark/FSSAI,  New 15Kg.Tin 

750.00 Quintal 13600.00 13939.00 14500.00 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.न ं तपिशल कालावधी दर ती ि वंटल 
१ 

खादयतेल 
एि ल २०१९ ते जून-२०१९ ८,८७५/- 

२ जुलै २०१९ ते स  टबर २०१९ ९,१५०/- 
३ ऑ  ट बर २०१९ ते िडसबर २०१९ ९,१९०/- 
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४ जानेवारी २०२० ते माच २०२० ९,२५०/- 
 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल  - 
१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर अ.नं.१३ म  य ेनमदू केले माण े
१७ मागील परुवठादार मे.कैलास फुड्स अॅ  ड िकराणा जनरल  टोअस, सातारा 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव अ.नं.१२ म  य ेगडद व अधोरेिखत केले माण े
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला आह ेका. 
होय. 

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

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा. उपमु  य कायकारी 
अिधकारी, मा.मु  य लखेािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, 

.अिध क, खरेदी 
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील - ------ 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % न ेकमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ िवभागान ेखरेदीसाठी मंजरुी घतेलेली अदंाजे र  कम  . ३,००,५०,०१०/- 
 

संि  त (  ताव)- सं  थानचे सादालय िवभागासाठी खादयतेल खरेदीकामी सदर फेर ई-िनिवदा या 
राबिव यात आली होती. याम  य ेमदुतीनंतर २ िनिवदा ा  त झा  या हो  या. सदर ा  त नमनेुधारकांचे २ तेलाच े
नमनेु राहरी कृषी िवदयापीठातील त ांकडून तपासनू घे  यात आले होते. तथािप दोनच िनिवदा अस  यामळेु सदर 
िनिवदेस २ मदुतवाढी दे  यात आ  या हो  या. दसु-या मुदतवाढीनंतर  याकामी ०३ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला 
होता. सदर िनिवदचेे तािं क िनिवदेम  य े०३ ही िनिवदाधारक पा  ठरले होते. ितस-या िनिवदाधारकाने िदलेले 
तेलाच े २ नमनेु पॅिकंग राहरी िवदयापीठातील त ांना  हॉट्सअप वर पाठवनू  यांचेकडून तपासनू घे  यात आले 
आहते.   

सदर पा  िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा खरेदी सिमतीचे िद.१९.११.२०२० च े सभेत 
उघड  यात आ  या आहते.  याम  य ेऑ  टोबर ते िडसबर २०२०, जानेवारी ते माच २०२१, एि ल ते जनू २०२१ 
व जलैु ते स  टबर २०२१ या ४ ही  वाटरम  य ेमे. मोद स  लायस, मुंबई यांचे दर वरील अ.न.ं १२ रका यात गडद 
व अधोरेिखत केले माण े  यनुतम आलेले आहते. 

तरी खादयतेलासाठी  यनुतम िनिवदाधारकाशी िनिवदेत िदले  या यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी 
होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेत सिवनय सादर. 

िनणय .४७७  यावर सिव  तर चचा होऊन, यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे 
अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व सबंधीत िवभागाचे .अिध क 
यांची सिमती िनयु  त कर  यात आली. या सिमतीने सादालय िवभागासाठी सन २०२०-२१ या 
वषासाठी खा तेल खरेदीकामी वािषक फेर ई-िनिवदा ा  त  यनूतम दरधारक यांचेशी दराबाबत चचा/ 
वाटाघाटी क न सबंधीतांना पुरवठा आदेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. व  याबाबत अहवाल 
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५ वाढीव  िशड  सं थान, कोपरगाव नगरपालीका  व िशड  नगरपंचायत सयुं  पाणी पुरवठा योजना 

िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता,िज.अहमदनगर ट पा .१ कायाकरीता मुदतवाढ िमळणेसाठी 
ठेकेदार यांनी केले या मागणीबाबत. 

 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमाच ेकलम २१(१) 
अ  वये सिमतीपढुे िव  व  त  यव  थे  या िन धीचा िवनयोग पुढील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही योजनासाठी 
करणचेी तरतूद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वय,े मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची देखभाल, 
 यव  थापन व शासन या योजनासाठी कर  यात येईल, अशी तरतुद आह.े  
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तसेच अिधिनयमाचे कलम २१ (१) मधील पोटकलम (ग) अ  वय,े भ  तांना दवेते  या दशनासाठी व 
मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण,े अशी 
तरतूद आह.े  

मा. शासन िनणय:- 
१. महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासंिव-२०१५/१००७/ . .१७७/का.१६, 
िद.०१ स  टबर, २०१७ अ  वये वाढीव िशड  सं  थान पाणी परुवठा योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) या 
योजने  या .१६३,४२,९५,५५५/- िन  वळ आिण .१९१,९१,३९,५००/- ढोबळ इत  या िकमती  या 
अदंाजप कास अटी-शत चे अधीन राहन सदर योजनचेी अमंलबजावणी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थमेाफत कर  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच सदर योजनेसाठी क  प  यव  थापन स  लागार 
 हणनू महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांची िनयु  ती क न  यांना मोजमाप न दणी शु  क 

२% व क  प  यव  थापन सवेा शु  क ३% अशी ५% फ  देणसे मा  यता दणेते आली.   
  २. महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासंिव-२०१५/१००७/ . .१७७(भाग-

१)/का.१६, िद.०७ फे वुारी, २०१८ अ  वये मु  य अिभयंता ( भारी), महारा   जीवन ािधकरण, ा दिेशक 
िवभाग, नािशक यांनी िद.२५/०१/२०१८ रोजी िदले  या तांि क मा  यतेनसुार वाढीव ी साईबाबा सं  थान, िशड , 
नगरपंचायत िशड  आिण कोपरगांव नगरपािलका संयु  त पाणी परुवठा योजना, ता.राहाता, िज.अहमदनगर 
(िनळवंडे धरण उ व घऊेन) योजनेस ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव, २०१७-१८ करीता सदर योजनचेी 
िनकड िवचारात घेऊन ही योजना ट  पा ं .१ (िशड  प रसरातील करावयाची WTP, ESR, Distribution 
Network व पाईपलाईनचे काम करण)े – अदंाजे मु  य .२७,१३,०३,९८०/- आिण ट  पा ं .२ (िनळवंडे धरण 
ते मौजे कनकरी सं  थान जलशु  दीकरण क , िशड  नगरपचंायत ते कोपरगांव नगरप रषद जलशु  दीकरण क  
पयत पाईपलाईन टाकण)े अदंाज ेमु  य .२०५,५९,८९,८०४/- या दोन  वतं  ट   यात राबिव  यात येईल. सदर 
अदंािजत रकमेवर escalation charge व  यावरील एकुण ५% P.M.C. charge यांची गणना क न अटी व 
शत  या अिधन राहन सदर योजनेसाठी एकुण .२६०.३९ कोटी इत  या खचास सधुा रत शासिकय मा  यता 
दे  यात आलेली असनू या योजनसेाठी महारा   जीवन ािधकरण, ा दिेशक िवभाग, नािशक यांची क  प 
 यव  थापन स  लागार  हणनू िनयु  ती क न मोजमाप न दणी शु  क २% व क  प  यव  थापन शु  क ३% अशी 

एकुण ५% इतक  फ  देखील आदा कर  यास मा  यता दे  यात आलेली आह.े 
  ३. मा.िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासिंव-२०१५/१००७/का.१६, िद.२१ िडसबर, २०१८ 

अ  वये वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपचंायत संयु  त पाणी परुवठा योजना (िनळवंडे 
धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर  ट  पा ं .-१ चे पा  िनिवदाधारक ठेकेदार द इिंडयन हयमु पाईप 
कंपनी िल.पणु े यांना .२३,८१,००,०००/- ( .तेवीस कोटी ए  याऐशंी लाख फ  त) इत  या रकमेचा कायारंभ 
आदशे दे  यास व  यावर अिधक ५% Contg व २% W.C. सह एकुण .२५,२२,२४,५७६.२५ इत  या रकमेस 
मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

   मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणय:- 
  १. मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३१ खालील माणे 

समंत करणेत आलेला आहे.  
 "...यावर सिव  तर चचा होऊन असे ठरले क , िनळवंडे धरण उ व घेवनू,  तािवत पाणी परुवठा योजनपेैक  

िशड  प रसरात करावयाची ट  पा ं .१ मधील WTP,ESR,Distribution Network व पाईपलाईनची काम े
समाधी शता  दी वषा  या पा  वभमूीवर तातडीन े पणु क न  यावीत व सदर संपणू योजना सं  थानमाफत 
राबिव  यात यावी. याकामी त क  प स  लागार  हणनू महारा   जीवन ािधकरण ादिेशक िवभाग, नािशक 
यांची िनयु  ती करणते यऊेन,  यांना शासिकय दराने स  लागार फ  दे  यात यावी. तसचे याबाबत िवधी व  याय 
िवभाग, महारा   शासन यांच ेमा  यतेसाठी फेर  ताव  सादर करणते यावा." 
२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय ं .२८२ खालील माणे 
िनणय समंत झालेला आहे.  

"..यावर सिव तर चचा होऊन, िनळवंडे धरणातून िशड  पयत येणारी िप  या  या पा  याची पाईपलाईन 
पढेु कोपरगांव शहरासाठी आणणसंेदभात मा.मं ी, पाणी परुवठा व  व  छता, महारा   शासन यां  या 
अ  य तेखाली िद.०७/०४/२०१७ रोजी झाले  या बैठक  या इितवृ  तातील नमदु केले माण े आव  यक 
कायवाही करणसे मा यता दे यात आली.  



 
166 

 

(11) 11.12.2020, Shirdi  
 

तसेच याचवेळी मा.नगरा य ा, िशड  नगरपचंायत तथा यव थापन सिमती सद या यांनी िशड साठीही 
या पाईपलाईनमधनू िप याचे पाणी िमळावे, अस ेलेखी प  सं थानला िदले.  

यावर चचा होऊन, िनळवंडे धरणातून सं थानसाठी येणा या पा  या या पाईपलाईनमधनू कोपरगाव व 
िशड  शहरासाठी िप याचे पाणी उपल ध क न दणेेकामी, कोपरगाव व िशड  नगरपचंायत ना महारा  जीवन 

ािधकरण यांचेकडून तांि क बाब ची पतुता क न सिव तर आराखडा सं थानकडे सादर करणबेाबत कळिवणते 
याव,े असे ठरले." 
३. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७३९ अ  वये खाली 
नमुद केले माणे कायवाही करणेस मा  यता देणेत आली.    
१)  िशड  प रसरात करावयाची ट  पा ं .१ मधील WTP,ESR,Distribution Network व पाईपलाईनची काम े
करण.े   
२) ट  पा ं .२ म  य ेिनळवंडे धरण ते मौजे कनकुरी सं  थान जलशु  दीकरण कद या अदंाजे ८० िक.मी.पाईपलाईन 
टाकण.े 
३)  सदर योजनेसाठी आव  यक असणारा िनधी सं  थानमाफत उपल  ध क न  संपणु योजना सं  थानमाफत 
राबिव  यात येवनू याकामी त  क  प स  लागार  हणनू महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक 
यांची िनयु  ती क न  यांना मागणी केले माण ेया कामासाठी मोजमाप न दणी शु  क २% व क  प  यव  थापन 
सेवा शु  क ३% अशी ५% फ  दणेे.   
४. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय ं .१००८ खालील माणे 
िनणय समंत झालेला आहे. 

".. ी साईबाबा सं थान िशड करीता िनळवंडे धरण उ व घेऊन पाणी परुवठा योजनेसाठी यापवु  
.१९१,९१,३९,५००/- ढोबळ (िनळवंडे धरण िह  यासाठी होणारी र  कम वगळून) इ.िकमती  या अदंाजप कास 

अटी व शत  या अिधन राहन, सदर योजनेची अमंलबजावणी करणेस शासनान े मा यता िदलेली होती. परंत ु
यानंतर कोपरगांव व िशड  शहरासह िशड  सं  थान सयंु  त पाणी परुवठा योजनचेे .२७८.९० कोटी िकमतीच े

अदंाजप के व आराखडे महारा   जीवन िधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांचेकडून ा  झा याचे तसचे 
अदंाजप क व शासक य मा यता एकि त अस यास ट पा-०१ व ट पा-०२ या माण े वतं  िनिवदा काढता 
येणार नाही. सपंुण कामाची एकच िनिवदा काढावी लागेल, ही बाब मा.मु यकायकारी अिधकारी यांनी सभे या 
िनदशनास आणनू िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थानला पाणी परुवठा करणारी पाईपलाईन खपु जुनी 
झालेली अस यामळेु ती ब याचवळेा फुटते/िलकेज होते व पाणी परुवठा करणसे अडचण िनमाण होते. याकरीता 
कोपरगांव व िशड  शहरासह िशड  सं थान संयु  त पाणी परुवठा योजनेच े तावात नमदु केले माण ेट पा-०१ 
(िशड  प रसरात करावयाची WTP, ESR, Distribution Network व पाईपलाईनची काम ेकरणे) ट पा-०२ 
(िनळवंडे धरण ते मौजे कनकुरी सं  थान जलशु  दीकरण क , िशड  नगरपचंायत ते कोपरगांव नगरप रषद 
जलशु  दीकरण क  पयतची पाईपलाईन टाकण)े असे वग करण करणते येऊन, याचा ताव महारा   जीवन 

ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांच े तांि क मा  यतेसाठी सादर करावा तसेच सदरह  ताव शासन 
मा यतेसाठी पाठिवणते यावा व या माण ेट पा-०१ व ट पा-०२ अशी वतं पण ेमा यता दे यासाठी शासनास 
िवनंती करावी."  

  ५.     मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२३९ खालील माणे 
समंत करणेत आलेला आहे.  

    "....यावर सिव  तर चचा होऊन, वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपंचायत 
संयु  त पाणी परुवठा योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर योजने  या िनिवदचेे मु याचं े
अवलोकन करणते येऊन,  यास मंजरुी दे  यात आली व ता  काळ िनिवदा िस  द करणेत यावी. तसचे या 

 तािवत पाईपलाईन योजनते िशड  प रसरातील दु  काळ  त सात गावांचा समावेश के  यास या योजनेस 
सधुा रत शासिकय मा  यता  यावी लागले व  यास बराचसा कालावधी लागेल, याकरीता दु  काळ  त सात 
गावांचा या योजनेत समावेश करणचेा  ताव तुत  थिगत ठेवणते यावा, असे ठरले.  

    मा  राहाता नगरप रषदेचा समावेश करावयाचा झा  यास संपणू योजनेचा आराखडा व alignment 
बदलावी लागेल.  यामळेु सदर  ताव अमा  य करणते आला.  
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  ६.  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय ं .२८७ अ  वये मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२३९ म  य ेखालील माण ेदु   या कर  यात आ  या, व 
 यास मा  यता दे  यात आली.  

     "....यावर सिव  तर चचा होऊन, वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपंचायत 
संयु  त पाणी परुवठा योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर योजने  या िनिवदचेे मु याचं े
अवलोकन करणते यऊेन,  यास मंजुरी दे  यात आली व ता  काळ िनिवदा िस  द करणते यावी. ट  पा १ चा 
िनिवदा कालावधी २५ िदवस ठेव  यात यावा. व ट  पा २ चा िनिवदा कालावधी ७५ कायरत िदवस (Working 
day) ऐवजी ९० िदवस (सव िदवस ध न) कर  यात यावा. कारण शासनाचे महाटडर या website वर जा  तीत 
जा  त ९० िदवस इतका कालावधी घतेला जातो. तसचे या संयु  तीक पाणी पुरवठा योजनेत िशड  प रसरातील 
दु  काळ  त खडकेवा के, को-हाळे, डो-हाळे, केलवड, नादखु  ख.ु, नांदखु  ब.ु या सात गावांचा समावेश कर  यास 
मा  यता दे  यात आली. तथािप याबाबतचा सिव  तर  ताव महारा   जीवन ािधकरण यांचेकडुन तयार क न या 
सात गावा  या योजनेसाठी  वतं  िनिवदा ि या राबिव  यात यावी, असे ठरले.  

    मा  राहाता नगरप रषदेचा समावेश करावयाचा झा  यास संपणू योजनेचा आराखडा व alignment 
बदलावी लागेल.  यामळेु सदर  ताव अमा  य करणते आला.  

  ७. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय मांक ५६३ खालील माणे 
समंत करणेत आलेला आहे. 

    ".. यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  त वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  
नगरपंचायत सयंु  त पाणी परुवठा योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) (ट  पा-१) क  पासाठी ई-िनिवदा 
वािणि यक दकेार उघडणसे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िद.०६/०९/२०१८ रोजी मा  यता िदली  यानसुार 
वािणि यक दकेार उघड  यात आले.  याम  य ेखालील माण ेदर ा  त झालेले आहते.  

अ.नं. ठेकेदाराच ेनांव ा  त दर शेरा 
०१ LAXMI CIVIL ENGINEERING PVT. LTD. 

Kolhapur 
२५,६७,१९,८२०.०९ L3 

०२ R.A.GHULE, Palghar. २३,९१,०७,०३९.९० L2 
०३ THE INDIAN HUME PIPE CO.LTD., PUNE. २३,८७,१४,५५५.१० L1- िन  नतम 

 
याम  य े THE INDIAN HUME PIPE CO.LTD., PUNE यांचे िन  नतम दर पये 

२३,८७,१४,५५५.१० इतके असनु अदंाजप क य रकमपेे ा ३१.३४ % अिधक आह.े अदंाजप क य र  कम 
२०१६-१७ च ेDSR माण ेआह.े  यामळेु महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग नािशक कडून २०१८-
१९ चे DSR माण े अदंाजप क मागवनू  यावेत. तसेच  ततु करणी ट  पा ं .-१  तर िशड  प रसरात 
करावयाची WTP, ESR, Distribution Network व पाईपलाईनच ेकाम करणकेरीता शासनाची शासिकय 
मा  यता पये २७,१३,०३,९८०/- मा  इतक  आह.े  

 मा. धान सिचव, िवधीव  याय शासन िनणय ं .सासिंव-२०१५/१००७/ . .१७७ (भाग-१)/का.१६, िद. ०७ 
फे वुारी, २०१८ यांचे प ा  वय,े योजनेसाठी आव  यक उ व माणप , पाणी आर ण, पाणी गणुव  ता तपासणी 
अहवाल, उपागंासाठी लागणा-या जिमनीची समंतीप के व अनषंुिगक परवान  या ा  त झा  यािशवाय योजनेच े
कायादशे दे  यात येऊ नयेत, अस े िनदश आहते. तथापी वाढीव िशड  सं  थान पाणी परुवठा योजना ता.राहाता 
िज.अहमदनगर (िनळवंडे धरण उ व ध न) या योजनचेा ट  पा ं .-१ व ट  पा ं .-२ दोन  वतं  ट   यात राबिवणसे 
मा  यता िदलेली आह.े तसचे ट  पा ं .-१ (िशड  प रसरात करावयाची WTP, ESR, Distribution Network 
व पाईपलाईनची काम े करण)े इ. कामे अतंगत पाणी परुवठा िवतरनासाठी असनू आज रोजी याकामी दारणा 
धरणाव न आर ण मंजरू आह.े  यामळेु शासन िनणयातील अट िशथील क न ट  पा ं .-१ साठी कायारंभ आदेश 
दणेेकामी शासनाची मा  यता  यावी यासाठी शासनाला  वरीत  ताव सादर करावा, असे ठरले.  

    तसेच THE INDIAN HUME PIPE CO.LTD., PUNE यांचे ा  त झालेले िन  नतम दर पय े
२३,८७,१४,५५५.१० असनू  यांनी वाटाघाटी अतंी लेखी  व पात .२३,८१,००,०००/- इत  या रकमसे सदरचे 
काम करणसे सहमती दशिवली आह.े अदंाजप िकय र  कम ही सन २०१६-१७ चे DSR दरा माण ेअस  यान े
THE INDIAN HUME PIPE CO.LTD., PUNE यांच ेिन  नतम दर ि वकार  यात यावे अस ेठरले. तथािप 
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ट  पा ं .-१ साठी शासनान ेWork Order दे  यासाठी अटी िशथील क न मा  यता िद  यानतंर THE INDIAN 
HUME PIPE CO.LTD., PUNE यांना कायारंभ आदेश दयावा, अस ेठरल.े" 

    क  पाची मािहती:- ट  पा ं  .-१ चे कामात खालील माणे कामाचा अंतभाव आहे.  
Estimated Cost- २७.१३ कोटी. 

 १. १७ द.ल.िलटर मते  या जलशु  दीकरण क ाची उभारणी करण.े 
 २. ५०० mm  यास शु  द पाणी उ  वनिलका डी आय के-९, लांबी- १०० िमटर. 
 ३. आर.सी.सी. मु  य सतंुलीत जलकंुभ, मता- १४,२५,००० िलटर, उंची- २५ िमटर. 
 ४. आर.सी.सी. उंच जलकंुभ- अ) मता- ६,६०,००० िलटर, उंची- १५ िमटर. ब)  मता-  
 ७,६५,००० िलटर, उंची- १५ िमटर.  क) मता- ३,४०,००० िलटर, उंची- १५ िमटर. ड) 

आर.सी.सी. स  प, मता-२८०००िलटर-०२ नग.  
 ५. ८०० mm ते १५० mm  यास शु  द पाणी गु  ववािहनी िविवध भागासाठी डी आय के-७, एकुण  
  लांबी- ९१८० िमटर. 
 ६. अि त  वातील उंच संतिुलत जलकंुभ, मता- १०,००,००० िलटर दु  ती कामे.  
 ७. िवतरण  यव  था- अ) ३५० mm ते १०० mm  यास पाईप- डीआय के-७, लांबी-५६१९ िमटर. 

  ब) ३५० mm ते ९० mm  यास पाईप शु  द पाणी स  प पयत िवतरण  
                                 यव  थासाठी, लांबी-७२८२ िमटर. 

 ८. ६ मिहनेकरीता O & M व चाचणीकरीता कालावधी इ  यादी. 
  िनिवदा ि या:- िद.०७/०२/२०१८ रोजीचे शासन िनणयास अनसु न सदरह योजनेची िनकड 
िवचारात घतेा ही योजना तातडीने कायाि वत होणसेाठी िनिवदा तयार करणसेाठी मु  य अिभयतंा, महारा   जीवन 

ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांना जा.न.ंएसएसएसटी/ वशी/पाणी परुवठा/६०१७/२०१८, 
िद.०८/०२/२०१८ अ  वये प  दे  यात आले.  यास अनसु न मा.मु  य अिभयंता, महारा   जीवन ािधकरण, 

ादिेशक िवभाग, नािशक यांचेकडून िद.२०/०३/२०१८ रोजीचे प ानसुार िनिवदा मसदुा तयार क न सदरह 
िनिवदचेे मसदुयाची त इकडील कायालयास ा  त झाली.   

सदरह सयंु  त पाणी परुवठा योजनिेवषयी मा.अ  य  महोदय यांनी महारा   जीवन ािधकरण िवभागाचे 
अिभयंता व ितिनधी यांच ेसमवेत िनिवद ेसंदभात िद.२६/०३/२०१८ रोजी बैठक आयोिजत कर  यात आलेली 
होती.  यानंतर वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपंचायत संयु  त पाणी परुवठा योजना 
(िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर योजनेच े ट  पा ं .०१ करीता िद.०४/०४/२०१८ रोजी 
िनिवदा सचुना वतमानप ात िस  द करणते आलेली आह.े  या कामासाठी B-2 प  दतीन े (अटॅम रेट) िनिवदा 
मागिव  यात आ  या.  

ट  पा ं .०१ करीता िद.०२/०७/२०१८ अखेर ०५ ई-िनिवदा ा  त झा  या. िद.०९/०७/२०१८ रोजीचे 
मा.खरेदी सिमती सभते ा  त तांि क ई-िनिवदा उघडणते येवनू सदर तांि क ई-िनिवदांची महारा   जीवन 

ािधकरण िवभाग, संगमनरे यांचकेडुन तांि क छाननी कर  यात आली. या क  पाचे स  लागार मु  य अिभयंता, 
महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांनी खालील ०३ ठेकेदार पा  होत अस  याचा अहवाल 
िदला.  
१.  LAXMI CIVIL ENGINEERING PVT. LTD. Kolhapur. 
२.  R.A.GHULE, Palghar. 
३.  THE INDIAN HUME PIPE CO.LTD., PUNE. 

याकामी वरील पा  ०३ ठेकेदार यांच े वािणि यक दकेार (Price Bids) उघडणकेामीचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०६/०९/२०१८ रोजीच े सभेत सादर करणते आला. मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५६३ नसुार वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  
नगरपंचायत संयु  त पाणी परुवठा योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर ट  पा ं .-१ 
(िशड  प रसरात करावयाची WTP, ESR, Distribution Network व पाईपलाईनची कामे करणे) इ. काम े
करणकेरीता शासन िनणयातील अट िशथील क न ट  पा ं .-१ साठी कायारंभ आदेश दणेेकामी शासनाची 
मा  यता घेणसेाठी  ताव सादर करणबेाबत िनदश दे  यात आलेले होते. 

 यानसुार मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांना जा.न.ंएसएसएसटीवशी / पाणी 
परुवठा/४४१४/२०१८, िद.०५/१२/२०१८ अ  वये ट  पा ं .-१ साठी THE INDIAN HUME PIPE 
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CO.LTD. यांच े ा  त झालेले िन  नतम दर .२३,८१,००,०००/- इत  या रकमचेा कायारंभ आदशे देणसे व 
+५% Contg+२% WC सह एकुण .२५,२२,२४,५७६.२५ इत  या रकमेस मा  यता िमळणसेाठी  ताव सादर 
करणते आला. 

मा.िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासिंव-२०१५/१००७/ . .१७७/का.१६, िद.२१ िडसबर, 
२०१८ अ  वये वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपंचायत सयंु  त पाणी परुवठा योजना 
(िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर ट  पा ं .-१ चे पा  िनिवदाधारक THE INDIAN 
HUME PIPE CO.LTD यांना .२३,८१,००,०००/- ( .तेवीस कोटी ए  याऐशंी लाख फ  त) इत  या रकमचेा 
कायारंभ आदशे दे  यास व  यावर अिधक ५% Contg व २% W.C. सह एकुण .२५,२२,२४,५७६.२५ 
इत  या रकमेस मा  यता दे  यात आलेली आहे.     

 तावना:-  वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपचंायत संयु  त पाणी परुवठा 
योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर ट  पा ं .-१ चे कामासाठी ठेकेदार THE 
INDIAN HUME PIPE CO.LTD., यांना जा. ं .एसएसएस/वशी/पाणी पुरवठा/४६६५/२०१८, 
िद.२२/१२/२०१८ अ  वये कायादशे देणते आललेा आह.े  

    सदरह कामाचा ठळक तपिशल व कामा  या गतीची स ि थती खालील माण ेआह.े  

कामाचे नांव:- 
वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपंचायत संयु  त पाणी पुरवठा 
योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर (ट  पा ं .-१) 

क  प  यव  थापन स  लागार:- महारा   जीवन ािधकरण िवभाग.  
ठेकेदार:- द इिंडयन हयमु पाईप कंपनी िल. पणेु.  
कायादशे:-  जा. ं .एसएसएस/वशी/पाणी परुवठा/४६६५/२०१८, िद.२२/१२/२०१८ 
मंजूर िनिवदा र  कम:-  .२३.८१ कोटी. 
द इिंडयन हयमु पाईप कंपनी िल. यांचेशी 
केले  या करारना  याचा िदनांक :- 

िद.२९/०६/२०१९. 

कामाचा कालावधी:-  १८ (१२ + ०६) मिहने.  

कामाची स ि थती:- 

ठेकेदार यांचकेडुन या योजनेसाठी आव  यक पाईप व इतर मटे रयलचा परुवठा करणते आललेा 
असनू ८०० mm डी आय के-७  यासाची ६७७ मीटर पाईपलाईन टाकणचे ेकरणते आलेल ेआह.े 
परंत ूखालील नमदु परवानगी अभावी  यापढुील पाईपलाईन अंथरण े व बांधकाम करणचे े काम 
सु  करता आलेल ेनाही.  
१. कॅनॉल ॉिसंग करीता व  यालगत पाईपलाईन अंथरणकेरीता जलसपंदा िवभागाची परवानगी.  
२. शतेी महामडंळाचे जागमेधनू पाईपलाईन अंथरणेबाबत शतेीमहामडंळाचा परवानगी . 
३. िशड  नगरपंचायत ह ीतील खाजगी जागा मालकांची परवानगी.  
४. िशड  न.प. ह ीतील पाईपलाईन करीता िशड  नगरपंचायतचा ना हरकत दाखला.  
५. नगर-मनमाड हायवे पाईपलाईन ॉिसगं करणेबाबत र  ते बांधकाम िवभागाकडुन परवानगी.  
६. नगररचना िवभागाकडुन बांधकाम परवानगी.  

   
   ठेकेदार द इिंडयन हयमु पाईप कंपनी िल.पणेु यांचकेडुन ट  पा ं .१ चे कामात टाकावया  या 

पाईपलाईनचा स  ह करणते येवनू या अतंगत येणारे WTP, MBR, ESR, GSR उभारणचे ेिठकाण ेव पाईपलाईन 
 या गट न.ं/स  ह नं. मधनु जात आहते यासाठी उपिवभागीय अिधकारी िशड , तहिसलदार, राहाता, नगरपंचायत 

िशड  , ामपंचायत िनमगांव-को-हाळे, ामपंचायत िनघोज, िशड  पोलीस  टेशन, बी.एस.एन.एल, महािवतरण 
कंपनी िशड , महामाग ािधकरण, इ रगेशन िवभाग, शेती महामंडळ, सावजिनक बांधकाम िवभाग, जागितक बँक 

क प, (सा.बा.) िवभाग अहमदनगर यांच ेकायालय, अहमदनगर यांची परवानगी घणे ेआव  यक होते.  
ट  पा ं १ चे ठेकेदार यांचेकडुन डी आय के-७, ८०० mm  यासाची ६७७ मीटर पाईपलाईन टाकणचे े

काम करणते आलेले आह.े परंतू खालील नमदु परवानगी अभावी  यापढुील पाईपलाईन अथंरण े व बांधकाम 
करणचेे काम सु  करता आलेले नाही. 
१)   चारी ॉिसगं व  या लगत पाईपलाईन अंथरणेकरीता जलसपंदा िवभागाची परवानगी.  

परवानगी िमळणकेरीता कायकारी अिभयंता, नािशक पाटबंधारे िवभाग नािशक िद.१७/०६/२०१९ 
रोजीचे प ा  वये आव  यक  या कागदप ासह  ताव सादर करणते आलेला आह.े 
सदरह योजनेत टाकावया  या पाईपलाईनमधनू सावजिनक पाणी परुवठा कर  यात येणार असलेन े पाटबंधारे 
िवभागाकडुन पाईपलाईन संदभात कोणताही आकार न घेता, पाटबंधारे िवभागाचे मालक चे जमीनीखालून १ 
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मीटर खोलीवर पाईपलाईन टाकणकेामी ना हरकत माणप  देणते यावे यासाठी िद.२७/१२/२०१९ रोजीच े
प ा  वये  ताव सादर करणते आलेला आहे. यावर जलसपंदा िवभागाकडून परवानगी दणेेची कायवाही सु  आह.े   
२)   शेती महामंडळाचे जागेमधून पाईपलाईन अंथरणेबाबत शेतीमहामंडळाचा परवानगी  

सदरह काम करणसेाठी परवानगी िमळणकेरीता इ  टेट मॅनेजर, शेती महामंडळ, ल  मीवाडी मळा 
यांचेकडे िद.१७/०६/२०१९ रोजीचे प ा  वये आव  यक  या कागदप ासह  ताव सादर करणते आलेला आह.े 

यािवषयी महारा  रा य शेती महामंडळ मयािदत, ल मीवाडी मळा यांचे िद.११/१२/२०१९ रोजीच े
प ात नमदू के यानुसार व तहिसलदार, राहाता यानंी िद.१९/१२/२०१९ चे प ानसुार कळिवले माण े ीसाईबाबा 
सं थानचे संयु  पाणी परुवठा योजनेची पाईपलाईनक रता खोदाई फ  .१७,१००/- वािषक परवाना फ  
.१७,१००/- व अनामत र कम .८५,५००/- अशी एकूण र कम .१,१९,७००/-(अ री र कम पये एक 

लाख एकोणावीस हजार सातशे मा ) िद.०९/०१/२०२० रोजी महारा   रा  य शेती महामंडळ मया, ल  मीवाडी 
यांचेकडे जमा करणते आलेल ेआहते. 

शतेी महामडंळाच ेजागेतनू पाईपलाईन अथंरणसेाठी शतेीमहामडंळाची परवानगी घणेेबाबत महारा   
रा  य शेती महामंडळ मया. ल  मीवाडी यांचेशी करावयाचा करारनामा िद.१८/०७/२०२० रोजी करणते आलेला 
आह.े  
३)   नगररचना िवभागाकडुन बांधकाम परवानगी.  

ट  पा ं .१ चे कामात मौजे िनमगांव-को-हाळे गट न.ं२२१ म  य ेवॉटर ि टमट  लॅ  ट (WTP) व ओ  हर 
हडे टाक  (MBR), गट नं.८०/८५ म  य ेटाक  (ESR) व हौद (GSR), गट न.ं१८६ म  य ेहौद (GSR) इ. कामे 
करणसेाठी सचुिव  यात आले  या िठकाणी बांधकामाचे योजन यो  य आह ेिकंवा (अनु ेय) कस ेयाबाबत नगर 
रचना िवभागाच े अिभ ाय घेणसेाठी उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग िशड  यांना जा.न.ंएसएसएसटी/वशी/ 
पाणीपुरवठा/२५६४/२०१९, िद.३०/०९/२०१९ रोजी आव  यक  या कागदप ास ह  ताव सादर करणते आला. 

यावर मा.सहायक सचंालक नगर रचना, शाखा-अहमदनगर यांचकेडुन उपिवभागीय अिधकारी, िशड  
भाग िशड  यांना अ ेिषत जा. .मौ.िनमगांव को-हाळे, ता.राहाता/ग.नं.२२१,८०/८५,१८६/ससं अ/६१, 
िद.०२/०१/२०२० रोजीचे प ानसुार अिभ ाय ा  त झाललेे आहते. 

उपिवभागीय अिधकारी तथा उपिवभागीय दंडािधकारी कायालय, िशड  यांचेकडून िद.१४/०२/२०२० 
रोजीचे प ा  वये कळिवले माण े पढुील परवानगी िमळणके रता  तािवत बांधकाम  या एकुण मु  यांकणानसुार 
१% उपकराची र  कम .८,४६,२८५/- मा  महारा   रा  य इमारत व इतर बांधकाम कामगार क  याणकारी 
मंडळ, मुंबई यांना जमा करणते आलेली आह.े  

उपिवभागीय अिधकारी तथा उपिवभागीय दडंािधकारी कायालय, िशड  यांचेकडून .काया.-
३/बां.प/एसआर/२२/२०२०, िद.२०/०५/२०२० रोजीचा आदशे सं  थान कायालयास िद.०८/०६/२०२० रोजी 

ा  त झाला आह.े सदरह आदशेा  वये ट  पा ं .१ चे कामात गट नं.२२१ म  य ेवॉटर ि टमट  लॅ  ट (WTP) व 
ओ  हर हडे टाक  (MBR), गट न.ं८०/८५ म  य ेटाक  (ESR) व हौद (GSR), गट न.ं१८६ म  य ेहौद (GSR) इ. 
कामे करणसे परवानगी देणते आलेली आह.े   
४) िशड  न.प. ह ीतील पाईपलाईन व मौजे िशड  गट नं.१२४ मधील ओ  हर हेड टाक  व हौद 
इ.चे बांधकामास परवानगी िमळणेकरीता िशड  नगरपचंायतचा ना हरकत दाखला.  

िशड  नगरपचंायत ह ीतील पाईपलाईन व मौजे िशड  गट नं.१२४ मधील ओ  हर हडे टाक  व हौद इ. 
चे बांधकामास परवानगी िमळणसेाठी िद.३०/०९/२०१९ अ  वये मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत िशड  
यांचेकडे  ताव सादर करणते आला. 

यावर मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी िद.१३/०२/२०२० रोजीचे प ा  वय े
कळिवलेनुसार याकरीता मा.सहसचंालक, नगररचना िवभाग नािशक यांचकेडून मंजूरी घणे े आव  यक आह.े 
याकरीता मु  यािधकारी िशड  नगरपंचायत िशड  यांच ेमागणी माण ेकागदप   वा ांिकत क न सादर करणसे 
मा  यता िमळणसेाठी िद.२६/०२/२०२० रोजीचे िटपणी  वये  ताव सादर करणते आलेला आहे.  
५)     नगर-मनमाड हायवे पाईपलाईन ॉिसगं करणेबाबत र  ते बांधकाम िवभागाकडुन परवानगी.  
याबाबत परवानगी िमळणसेाठी िद.३०/०९/२०१९ रोजीचे प ा  वये कायकारी अिभयतंा, जागितक बकँ क प 
(सावजिनक बांधकाम) िवभाग, यांचेकडे  ताव सादर करणते आलेला आह.े 
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६)  िद.२२/०३/२०२० पासनू कोरोना िवषाण ू (Covid 19) चा ादभुाव रोख  यासाठी ितबंधा  मक 
उपाय योजना कर  यात आ  याने काम करता आले नाही. मा.िज  हा दंडािधकारी, अहमदनगर यांच े
िद.२१/०४/२०२० व िद.२७/०४/२०२० रोजीचे आदेशा  वये क  पाचे कामे सु  करणसे परवानगी दणेते आली.  

याबाबत कोरोना िवषाण ू (Covid 19) चा ादभुाव रोख  यासाठी उपाययोजना कर  याबाबत िज  हा 
दडंािधकारी कायालय, अहमदनगर यांनी िद.०३/०५/२०२० रोजी पा रत केले  या आदशेा  वये अट वर काम सु  
करणसेाठी ठेकेदार द इ ंिडयन हयमु पाईप कंपनी िल. यांना जा.नं.एसएसएसटी/पाणी परुवठा/२४९/२०२०, 
िद.२२/०५/२०२० व जा.नं.एसएसएसटी/पाणी परुवठा/३५६/२०२०, िद.०९/०६/२०२० रोजी प  दणेते आले. 
परंतू ठेकेदार यांचेकडुन काम सु  करणते आले नाही.  

 ठेकेदार यांनी िद.०८/०६/२०२० रोजी ई-मेल  दारे प  पाठवनु कामाची मदुत संपलेली असनु यािवषयी महारा   
जीवन ािधकरण िवभागाच े पदािधकारी यांच े समवेत बैठक आयोिजत करावी अशी िवनतंी केली. तसेच या 
कामासाठी िविवध परवान  या घेणे बाक  असलेने क  पाचे कामास दरवाढीसह कामास मदुतवाढ (time limit 
extension with escalation) दयावी अशी मागणी केली.      

वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरप रषद व िशड  नगरपंचायत सयंु  त पाणी परुवठा योजना 
(िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर ट  पा ं .१ कामाचे ठेकेदार द इिंडयन हयमु पाईप कंपनी 
िल.पणेु यांचेशी कर  यात आले  या करारना  यानसुार काम पुण कर  याचा कालावधी िद.०६/०१/२०२० अखेर 
पयत आह ेव कायाि वत करण ेया कामी िद.०६/०७/२०२० अखेरपयत होती. साईटवरील अडचणी व को हीड-
१९ मळेु काम पणू करता आले नाही. यामळेु कामास मदुतवाढ व भाववाढ िमळावी अशी िवनंती द इिंडयन मु 
पाईप कंपनी िल., पणु ेयांनी केली.  यास अनसु न ट  पा ं .-१ चे कामाचा आढावा घणेसेाठी िद.०९/०७/२०२० 
रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांच े क ाम  य े महारा   जीवन ािधकरण िवभागाच े पदािधकारी 
यांचेसमवेत बैठक घे  यात आली. 

सदरह बैठिकत भाववाढ बाबतचा Clause िनिवदेम ये नाही, यामळेु दये होत नाही, असे उप 
अिभयंता, महारा   जीवन ा िधकरण उपिवभाग कोपरगांव यांनी सांिगतले आह.े मा.मु य कायकारी अिधकारी 
महोदय यांनी साईटवरील अडचणी व को हीड-१९ याबाबत िवचार क न मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढुे 
मदुतवाढ ताव सादर करणते येईल. ठेकेदार यांनी दर यान काम सु  कराव,े अस ेसांिगतले.  यानुसार ठेकेदार द 
इिंडयन मु पाईप कं.िल यांनी िद.०१ ऑग ट, २०२० पासनु काम सु  करणार अस याच ेसांिगतले आह.े सदरह 
बैठिकत ठेकेदार यांना काम पणु करणसेाठी (stipulated period for completion) ०६ मिहने व योजना 
कायाि वत करणकेरीता (Period for Trial run Post commissioning) ०६ मिहने अशी १२ मिहने मदुतवाढ 
दतेा येईल अशी ाथिमक चचा झाली.   

यापुव  ठेकेदार द इिंडयन हयमु पाईप कंपनी िल.पुण ेयांचेकडून IHP/SHIRD/WSS Phase-१/०११, 
िद.०९/०९/२०१९,PNA/AGM/Shirdi WSS- Phase-१/३९९, िद.१८/१०/२०१९ व PNA/AGM/ 
Shirdi WSS- Phase-१/५७५, िद.२९/११/२०१९ रोजीचे प ा  वये सदर कामाकरीता वाढीव मदुतवाढ व 
कामासाठी जागा उपल  ध न केलेन ेभाववाढ व आयडल चाजस िमळणबेाबत मागणी करणते आलेली आह.े 

याबाबत उपिवभागीय अिभयंता, महारा   जीवन ािधकरण, उपिवभाग कोपरगांव यांनी 
जा. /तांशा/िशड  सं  थान पापयुो/४४६/२०१९, िद.१८/१०/२०१९ रोजीचे प ा  वये सं  थानकडुन आपले 
 तराव न ठेकेदारास  प  टपण े कळिवणते यावे क , िनिवदा अटी-शत  नसुार (Prebid चे मु यांचे पतुतेनसुार) 

भाववाढ कलम लागु नसनु ते कुठ  याही प रि थतीत बदलण े श  य नाही. मा  िनिवदा काम पुण करणसेाठी/ 
कामा  या पतुतेसाठी वाढीव मदुतवाढ देण ेश  य आह.े  यानसुार आपले  तराव न ठेकेदारास अवगत करणते यावे 
अस ेकळिवलेले आह.े 

 ताव:- ट  पा .१ कामाचे ठेकेदार यांनी IHP/SHIRD/WSS Phase-1/019, िद.१४/०७/२०२० रोजीच े
प ा  वये िद.२२/१२/२०१८ रोजीचे कायादशेा नसुार काम पुण कर  याचा कालावधी (stipulated period for 
completion) १२ मिहन ेव योजना कायाि वत करणकेरीता (Period for Trial run Post commissioning) 
०६ मिहने असा १८ मिहने नमदु आह.े परंतू साईटवरील अडचणी व िविवध परवानगी अभावी पाईपलाईन अथंरण े
व बांधकाम करणचे ेकाम िवहीत मदुतीत पणु करता आल ेनाही. तसचे को हीड-१९ मळेु कामास अडचणी येत 
आहते. याकरीता  य  काम सु  झालेपासनू कामास १८ मिहने मदुतवाढ िमळावी अशी िवनतंी केली आहे.    

वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपचंायत संयु  त पाणी परुवठा योजना 
(िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर ट  पा ं .-१ चे कामासाठी ठेकेदार द इिंडयन हयमु पाईप 
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कंपनी िल.पणेु यांना काम पणु करणेसाठी (stipulated period for completion) ०६ मिहने व योजना 
कायाि वत करणेकरीता (Period for Trial run Post commissioning) ०६ मिहने अस े १२ मिहन े
मदुतवाढ  य  काम सु  झालेपासनू दतेा येईल. असे मत आहे.  

तरी सदरचा िवषय मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे मा  यतेसाठी सादर.   
िनणय .४७८  यावर सिव  तर चचा होऊन, वाढीव  िशड  सं थान, कोपरगाव नगरपालीका  व िशड  नगरपंचायत 

संयु  पाणी पुरवठा योजना िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता,िज.अहमदनगर ट पा .१ 
कामाचे ठेकेदार यांनी आतापयत केलेले काम, झाले  या कामाचे costing, संबधीत ठेकेदाराला 
आतापयत अदा केलेली र  कम इ  यादी बाब सह सिव  तर  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-पाणी पुरवठा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२६ सन २०१९-२० या आिथक वषातील लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागातील कडधा य व िकराणा 

मालाचे घटतुटीबाबत. 
 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१(१) (घ)- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम . १४ (भाग-४) 

म  ये महारा   िवधान मडंळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादेश व केलेले 
िविनयममधील २१ (१)घ नसुार भ  तांना जेवण परुिवणे आिण अ  नछ  चालिवणे याबाबतची तरतदु आह.े  

 तावना– लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागांतगत  चे दशनासाठी येणा-या साईभ  तांचे 
गद नसुार दररोज सरासरी अंदाजे ४०,००० ते ५०,००० मोफत बुंदी साद पाक टे व सरासरी २५,००० ते 
३०,००० मोतीचरु लाडु साद पाक टांची िनिमती क न िव  केली जाते.  

चे उ  सवाम  ये सदरची पाकटांची सं  या वाढुन अंदाजे ६५,००० ते ७०,००० मोफत बुंदी साद 
पाक टांचे वाटप केले जाते व अंदाजे ४०,००० ते ५०,००० लाडु साद पाक टांची िव  केली जाते. सदरचा 

साद तयार करणेसाठी लागणारे कडधा  य (हरभरा दाळ) लाडु िवभागाकडील मिशन  दारे व मनु  यबळा  दारे 
दाळीम  ये िनघणा-या काडया, खडे काढुन   व  छ कर  यात येते व  यानंतर पीठ िगरणीवर सदरची  हरभरा 
दाळ दळुन  यावी लागते, दाळ दळ  यानंतर ित  या वजनाम  ये घट-तटु येते. 

    मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०७.०७.२००८ रोजीचे सभेतील िनणय .५६० (३१) अ  वये, सन 
२००७-०८ या आिथक वषात आलेली  य  घट/तटु खच  टाक  यात आली होती. मा  सदरील घट-तटुीस 
मा  यता दतेांना अंतगत लेखापरी क - मा. ी ए.जी.ल गाणी व मु  यलेखािधकारी यानंी पढुील 
कालावधीसाठी खालील माणे सचुना (िनयमावली) सचुिवललेी होती  यास मा.  यव  थापन सिमतीने 
िद.०७/०७/२००८ रोजीचे सभेतील िनणय .५६० (३१)  नसुार मा  यता िमळालेली आह.े  
१. सन २००७-०८ म  ये सादालयात  य  आलेली घट-तटु, इतर दवे  थान व सं  था यांचेकडील 

चिलत घट-तटुीचे माण पाहता आपलेकडील आलेली सरासरी घट-तटु यो  य असनु, इतरांचे तलुनेने कमी 
अस  यान े  तािवत माणानसुार घट-तटु जमा - नावंे टाकणेत यावी. 
२. दर ६ मिह  यानंी  य  मालाचा साठा व रिज  टर माणे िदसणारा साठा याची पडताळणी करावी. 
३. दर ६ मिह  यानंतर  य  िश  लक माल व रिज  टर माणे िदसणारा साठा याची तपासणी के  यानंतर 
तपासणी अंती आलेली घट-तटु  तािवत सरासरी पे ा कमी आढळ  यास  याबाबतचा अहवाल 
मा.  यव  थापन सिमतीसमोर अवलोकनाथ सादर करावा, मा   तािवत सरासरीपे ा आलेली घट-तटु जादा 
असेल तर  यास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी.  

उपरो  त माणे िनयमावलीनसुार दरवष  लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागातील एकुण खच  
पडले  या िकराणा मालातील  य  आलेली घट-तटुीस मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेणेत आलेली 
आह.े 
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सन २०१९-२०२० म  ये कडधा  य व िकराणा मालाम  ये आले  या घट-तुटीचा तपिशल 
(कालावधी िदनांक ०१/०४/२०१९ ते िदनांक ३१/०३/२०२०) 

िदनांक तपिशल 
आवक 
िकराणा माल 

खच झालेला 
िकराणा माल 

 य  
आलेली घट-
तुट 

घट-तुटीचे माण 
( ती ि वंटल) 

मा  य घट-
तुटीचे माण 

िक. .ॅ िक. .ॅ िक. ॅ. िक. ॅ. िक. ॅ. 

िद.०१/०४/२०१९  ते 
िद.३१/०३/२०२० 

हरभरा 
दाळ 

६७२५३६ 
िक. ॅ. 

६६१०७७ िक. ॅ. ६२६८ िक. ॅ. ०.००९३ ॅम 
०२ .०० 
िक. ॅ. 

िद.०१/०४/२०१९  ते 
िद.३१/०३/२०२० 

िहरवी 
िवलायची 

१९४६.६५० 
िक. ॅ. 

१९५७.६५० 
िक. ॅ. 

४५ िक. ॅ. ००.२३० ॅम ०१.०० िक. ॅ. 

 
मागणी- सन २०१९-२० या आिथक वषाम  य े  य  िश  लक िकराणा मालाचा साठा व 

रिज  टर माण ेखच  पडलेला िकराणा माल याची तपासणी कर  यात आली होती.  
उपरो  त त   यातील घट-तुटीचे अवलोकन करता  य  आलेली घट-तुट ही मा  य असले  या घट-

तुटी  या माणापे ा कमी आलेली आह.े  यामळेु सदरील घट-तुट नांवे टाक  या  या िनयमावली .०३ नसुार 
घट-तुटीचा व  तुिन  ठ अहवाल मा.तदथ (Adhoc) सिमतीच ेसभेपढुे अवलोकनाथ सादर करावा लागणार आह.े  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय व मत–लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकडील िद.०१/०४/२०१९ 
ते िद.३१/०३/२०२० या कालावधीत कडधा  य व िकराणा मालात झाले  या घट-तुट ही मा.मु  यलेखािधकारी 
तसेच अतंगत लेखापरी क यांनी सचुिवले  या सचुनास (िनयमावली अधीन राहन) आह,े तसेच मा.  यव  थापन 
सिमती  या िनणयानुसार मा  य घट-तुटीचे माणापे ा कमी आह.े तरी सदर  या अहवालाची मा  यता घेणसेाठी 
सदरचा  ताव मा.तदथ (Adhoc) सिमतीच ेसभेपढुे सादर सादर. 

िनणय .४७९  यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०१९-२० या आिथक वषातील लाडू व बफ  साद िनिमती 
िवभागातील कडधा य व िकराणा मालाचे घटतुटीचे अवलोकन क न  याची न द घे  यात आली. 

(कायवाही-लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२७ सन २०२०-२०२१ करीता मोतीचुर लाडू, सटुी बंुदी व बफ  साद बनिवणेकामी मागिव  यात आले  या    

ई-िनिवदेमधील  युनतम दरधारकासोबत चचा वाटाघाटी क न, कायादेश देणेकामी मा  यता 
िमळणेबाबत. 

 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु- २१(१) (घ)- सन २००४ चा महारा  ट अिधिनयम मांक १४ (भाग-०४) 
म  य ेमहारा  ट िवधान मंडळाच ेअिधिनयम व रा  यपालांनी  तावीत केलेले अ  यादशे व केललेे िविनयम मधील 
२१ (१घ) नसुार साईभ  तांना जेवन परुिवण ेआिण अ  नछ   चालिवण.े 

 तावना- मोतीचरु लाडु, सटुी बुंदी व बफ  साद बनिवणकेामी लाडु व बफ  साद िनिमती 
िवभागाकरीता सन २०२०-२०२१ करीता ई-िनिवदा महारा   शासनाचे www.mahatenders.gov.in या 
अिधकृत सकेंत  थळावर िद.१४/०८/२०२० रोजी स काळी ११.०० वा. पासनु Downloading करणकेरीता 
Upload करणते आली होती व िनिवदा भर  याची अिंतम मदुत िद.२९/०८/२०२० अशी ठेवणते आली होती. 
सदरच ेकालावधीत केवळ ०१ िनिवदा ा  त झाली.  

 यामळेु खरेदी िनयमावलीतील िनयम व व अट . ४.४.२.१ म  य े- िनिवदा  पधा  मक होण ् यासाठी 
कमीत कमी ०३ िनिवदाकार असण े आव  यक आह.े तीनपे ा कमी िनिवदाकारांनी भाग घतेला अस  यास 
संबंिधत खरेदी अिधका-यांने थम िकमान ०१ आठवडयाची मदुतवाढ ावी. अशी मदुतवाढ िद  यानतंर दखेील 
तीनपे ा कमी िनिवदाकांरानी भाग घतेला अस  याचे िनदशनास आ  यास दसु-यांदा ०१ आठवडयाची मदुतवाढ 

ावी.  यांनतर क णतीही मदुतवाढ दे  यात येऊ नये असे नमदु आह.े  
 यानसुार सदर येस िद.३१/०८/२०२० रोजीपासनु िद.०७/०९/२०२० पयत एकुण ०७ िदवसांची 

थम मदुतवाढ देणते आली होती.  यानंतर िद.०७/०९/२०२० रोजी साय.०५ वा. ऑनलाईन बीड तपासले 
असता, एकच िनिवदा ा  त झा  याच ेिनदशनात आ  यान ेव िनिवदा  पधा  मक होणसेाठी आव  यक असणा-या 
िनिवदा सं  यपेे ा कमी  हणजे एकच िनिवदा ा  त झा  याने सदर ई-िनिवदा येस िद.०८/०९/२०२० ते 
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िद.१५/०९/२०२० अखेर दसु-यांदा मदुतवाढ देणते आली होती. तरीदेखील एकच िनिवदा ा  त झा  याचे िदसनु 
आले. 

 यामळेु खरेदी िनयमावलीतील िनयम व अट .४.४.३.१ म  य े  "कामाची पतुता वेळेवर कर  यास 
मह  व दे  यात आले तर, खरेदी अिधकारी (दोन वेळा मदुतवाढ िद  यानतंर देखील) ०३ िनिवदांपे ा कमी 

ितसाद िमळाला तरीही  यासह पढुे जा  याचा िनणय घऊे शकेल व  यासाठी ससुा  य कारण ेनमदु करेल. अशा 
संगी िकंमती  या वजवीपणाची खा ी करणेसाठी खरेदी सिमतीला अित र  त काळजी  यावी लागेल" असे नमदु 

केलेले आह.े 
    सदर खरेदी िनयमावलीतील तरतदुीनुसार आह े  याच ा  त झाले  या एका िनिवदचे े तां ीक बीड 

िद.१५/१०/२०२० रोजी मा.खरेदी सिमतीचे सभपेढु े उघडुन कागदप ांची तपासणी केली असता, िद यशोधरा 
मिहला सह. औ ो. उ  पा. सं  था, नािशक यांची ई-िनिवदा तां ीक  टया पा  ठरली आह.े   

तसेच खरेदी िनयमावलीतील करण ४.४.३.१ (ब) म  य े- "दोन िनिवदा तां ीक  टया पा  इर  यास 
खरेदीची वा  तिवक िकंमत व आगोदर ठरलेली अदंाजीत िकंमत याम  य े(-) २० ट  के  ते (+) १० ट  के तफावत 
अस  यास ती मा  य करणसे खरेदीदार िवभागास मभुा राहील, या िकंमत ेणीम  य े (Price Brand) िकंमती न 
आ  यास फेर िनिवदा काढावी" अस ेनमुद आह.े   

 यानसुार िद.२१/१०/२०२० रोजी मा. खरेदी सिमतीचे सभपेढु ेसदर तां ीक  टया पा  झालेली एक 
िनिवदचे े वािण  यीक बीड सम  उघडयात आले असनु, स  याचे दर, चालु वषाकरीता अदंाज क य दर व 
िनिवदलेील ा  त दराचंा तलुना  मक त  ता तयार करणेत आला आह,े  याचा तपशील खालील माण ेआह.े 

 

अ.न ं तपशील 
स  याचे 
दर 

पुढील वषाकरीता 
अंदाजक य तरतुद 
स  याचे दरात 
२०% वाढ गृहीत 
ध न 

िद यशोधरा 
महीला सह. 
औ ो. उ  पा. 
सं  था, नािशक, 
यांचे ा  त दर 

अंदाजप क
य दरापे ा 
वाढीव /कमी 
दर % 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

१ 

गावरान तपुातील मोतीचरु बुंदीचे लाडू 
तयार क न सुकिवणे, पॅिकंग करणे इ. चा 
दर  ती १००० नग लाडूस (अंदाजे ५० 

ॅम वजनाचा एक लाडू ) हाताने पॅिकंग 
करणे. 

२६६/- ३१९/- २७१/- -१५.०४ % 

२ 

गावरान तपुातील मोतीचरु बुंदीचे लाडू 
तयार क न सुकिवणे, पॅिकंग करणे इ. चा 
दर  ती १००० नग लाडूस (अंदाजे ५० 

ॅम वजनाचा एक लाडू ) मिशनने पॅिकंग 
करणे 

२१९/- २६३/- २७१/- + ३ % 

३ 

गावरान तपुातील सु ी बुंदी साद तयार 
क न सकुिवणे, पॅिकंग करणे इ.चा दर ती 
१००० नग पािकटास (अंदाजे ५० ॅम 
वजनाचे एक पाक ट) हाताने पॅिकंग 
करणे. 

२८४/- ३४१/- २८५/- -१६.४२ % 

४ 

गावरान तपुातील सु ी बुंदी साद तयार 
क न सकुिवणे, पॅिकंग करणे इ.चा दर ती 
१००० नग पािकटास (अंदाजे ५० ॅम 
वजनाचे एक पा क ट) मिशनने पॅिकंग 
करणे 

२१९/- २६३/- २८०/- +६.४६% 

५ 
वन  पती तुपातील रवा, खोबरा बफ  तयार 
करणे  (०१ ि वंटल साखरेचे) १५६/- १८७/- २१०/- +१२.२९ % 
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उपरो  त तलुना  मक त  याची खरेदी िनयमावलीतील तरतुदीनसुार [(-)२०% ते (+) १०%] दरांची 
तपासणी केली असता, 

अ.नं.०१ ते ०४ चे दर  तंभ .०५ म  य ेदशिवले माण ेअसनु, सदरचे दर खरेदी िनयमावलीतील करण 
४.४.३.१ (ब) म  य ेनमदु केले माण ेवाजवी  व पाचे आहते.  

अ.नं. ०५ चे दर  तंभ .०५ म  य े दशिवले माण े असनु, सदरच े दर खरेदी िनयमावलीतील करण 
४.४.३.१ (ब) म  य ेनमदु केले माण ेवाढीव  व पाच ेआहते.  

सदरचे दराबाबत संबंधीत िनिवदाधारक यांना मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर चचा वाटा-
घाटीसाठी बोलवनु पढुील िनणय घेण ेयो  य राहील. (मागील वष  ी साई सादालय िवभागाच ेमागणीनसुार माह े
ऑग  ट २०१९ पासनु ते माच २०२० अखेर केवळ २२८ ि वटंल मालाची बफ  तयार करणते आलेली असनु, 
 यासाठी दर र  कम .१५६/- ती ि वंटल इतका होता.  यानुसार सदर कामाकरीता ठेकेदार यांना उ   या कामाची 

मजरुी  हणनु (२२८ ि वंटल X ती ि वंटल .१५६/- X जीएसटी १८%) पये ४१,९७०/- इतक  मजरुीची 
र  कम आदा करणते आलेली आह.े)  

मागणी - स  या को  हीड-१९ या संसगज  य साथी  या रोगा  या ादभुावामळेु महारा   शासनाच े
िद.१७/०३/२०२० रोजी दपुारी ०३.०० वाजेपासनु चे मंिदर साईभ  तानंा दशनासाठी बदं कर  यात आले होते. 
आता शासन िनणयानसुार चे मंिदर िद.१६/११/२०२० रोजीपासनु दशनासाठी खलेु कर  यात आले आह.े 
तथािप, स  या लाडु व बफ  साद िनिमती व िवतरण  यव  था बंद आहे. भिव  यात लाडु, बुंदी व बफ  साद 
िवतरण सु  झा  यास साईभ  तांना सवेा परुिवतांना लाडु, बुंदी व बफ  साद वाटपाबाबत अडचणी िनमाण होऊ 
नय,े याकरीता लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकरीता निवन ठेकेदाराची िनयु  ती होण ेगरजचेे आह.े  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय – ी साईभ  तानंा दे  यात यणेारा साद तयार कर  यास अडचणीच ेहोऊ नये 
याकरीता, लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकरीता सन २०२०-२०२१  करीता मोतीचरु लाडु, सुटी बुंदी व 
बफ  साद बनिवणकेामी ऑनलाईन प  दतीन े ा  त झालेली एक िनिवदा खरेदी िनयमावलीतील तरतुदीनसुार 
िद.२१/१०/२०२० रोजीचे खरेदी सिमतीच ेसभेत उघड  यात आली असनु, सदर ई-िनिवदतेील अ.नं.०१ ते ०४ चे 
दर खरेदी िनयमावलीतील तरतुदीनसुार [ (-) २०% ते (+) १०% ] वाजवी आहते. तसचे तुलना  मक त   यातील 
अ.नं.०५ चे दर  वाजवीपे ा १२.२९ %   हणजेच खरेदी िनयमावलीतील तरतुदीनसुार [(-)२०% ते (+) १०% ] 
वाढीव आहते. 

तरी उपरो  त ा  त िनिवदतेील अ.नं.०१ ते ०५ दरांबाबत संबंिधताशंी चचा-वाटाघाटी क न, िद यशोधरा 
महीला सह. औ ो. उ  पा. सं  था, नािशक यांनी िदलेले दर मागील वषाचे तलुनते खरेदी िनयमावलीनसुार वाजवी 
 व पाचे आ  यास,  यांना कायादशे दतेा येईल असे न  मत आह.े तथािप, सदरचा  ताव धोरणा  मक 

अस  याने, मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढुे िनणयाथ सादर.  
िनणय .४८०  यावर सिव  तर चचा होऊन, यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे 

अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व सबंधीत िवभागाचे .अिध क 
यांची सिमती िनयु  त कर  यात आली. या सिमतीने सन २०२०-२०२१ करीता मोतीचुर लाडू, सटुी बुंदी 
व बफ  साद बनिवणेकामी मागिव  यात आले  या ई-िनिवदेमधील  यनुतम दरधारकासोबत दराबाबत 
चचा/वाटाघाटी क न सबंधीतांना पुरवठा आदेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. व  याबाबत अहवाल 
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२८ चे समाधी मंिदरातील तळघरात िभंतीचे खालील भागातुन िझरपणारे पाणी बंद करणेसाठी कर  यात 

आले  या उपयायोजनांबाबतचा अहवाल. 
 ताव- स  या पावसाळा सु  असनू िशड  प रसरात झाले  या मोठया माणातील पावसामुळे ी समाधी मंिदर, 

 दारकामाई व चावडी या वा  तुंम  य े काही िठकाणी िलकेज झा  याचे आढळून आले.  यानसुार  दारकामाई 
येिथल िलकेज बंद कर  याचे काम  वरीत कर  यात आल.े  यानतंर समाधी मिंदरावरील टेरेसव न एका िठकाणी 
होणारे िलकेज बंद करणते आले.  तसेच चावडी यथे ेपािठमागील उदी मम  य ेहोत असलेले पावसाचे पा  याचे 
िकरकोळ  व पातील िलकेज बंद करणसेाठी चावडीच े टेरेसवर िसमट व वॉटर फु ग कंपाऊंडच ेिम ण (  लरी) 
लावनू ता  परुती दु  ती केली आह.े िवशेषतः िद.२३/०७/२०२० व िद.२४/०७/२०२० रोजी िशड  यथेे मोठया 



 
176 

 

(11) 11.12.2020, Shirdi  
 

माणात पाऊस झाला.  यानंतर िद.२५/०७/२०२० रोजी समाधी मंिदर तळघराचे दगडी िज  याचे तळाला पा  याचे 
िलकेज होत अस  याचे िदसनू आले.  

समाधी मंिदर इमारतीलगत दि ण बाजसू िशड  गावठाण प रसर आह.े सदर प रसराची पातळी ही 
मिंदराच ेउ   रेकडील भागाच ेपातळीपे ा चार ते पाच फूट उंच आह.े यदंा जनू व जलैु या दोन मिह  यातं िशड म  य े
मोठया माणात पाऊस झालेला आह.े  यामळेु भगूभातील पा  याची पातळी मोठया माणात वाढलेली आह.े 
 यामळेु भगूभातील पा  या  या दाबाने िलकेज उदभवले अस  याची श  यता  आह.े िशड  गावठाणात मोठया 
माणात बोअरवे  स आहते. स  या ी साईबाबा मंिदर दशनासाठी बंद अस  यान े िशड तील सव लॉिजंग व 

हॉटे  स बंद अस  यान े बोअर वे  सचा उपसा होत नाही. तसचे समाधी मिंदरात समाधीचे पाठीमागील ओपन 
चौकात पवु  लहान िवहीर होती. ती सन २००० पवु  बदं कर  यात आललेी आह.े  यामळेु मिंदर प रसराच े
आजुबाजूच ेभूगभातील पाणी पातळीत वाढ झा  याची श  यता नाकारता येत नाही.   

समाधी मंिदरातील तळघरात पाणी िझरपत असले  या िठकाणी मा. . मु  य कायकारी अिधकारी, . 
कायकारी अिभयतंा, उप अिभयंता व मंिदर िवभाग मखु यांचे समवेत िद.२५/०७/२०२० रोजी सम  पाहणी 
केली. सदर िठकाणी येत असलेल ेपाणी साचून राहणार नाही यासाठी छोटा िव तू पपं बसवनू  या  दारे पा  याचा 
उपसा कर  याची  यव  था करणते आली.   यानंतर िद.२७/०७/२०२० पयत िझरपत असलेले पाणी बंद न 
झा  याने पाणी यते असले  या िठकाणी िसमट व वॉटर फु केिमकलने ाऊट करणबेाबत चचा झाली. यासाठी 
वॉटर फु ग केिमकल व िसमटच े िम ण (  लरी) िभंतीत ाऊट करण ेआव  यक अस  याने याकामी सं  थानच े
शै िणक संकुलाचे काम करीत असलेले ठेकेदार  याती इिंजिनअस अॅ  ड क   लटंट ा. िल. पणेु यांचकेडे वॉटर 

फु ग कामाचा अनभुव असलेले व स  या काम करीत असले  या एज  सीकडे आव  यक मिशनरी व केिमक  स 
उपल  ध होते. याबाबत  यांचेकडे चौकशी केली असता  यांनी आव  यक मिशनरी, केिमकल व मनु  यबळ 
िवनामु  य उपल  ध क न दणेसे तयारी दशिवली.  यानसुार िवभागामाफत  यांचकेडून काम क न घेणसे इकडील 
िवभागाचे िद.२७/०७/२०२० रोजीचे कायालयीन िटपणीवर मा  यता घेणते आली.   

तसेच याबाबत सं  थान शै िणक संकूल क  पाचे   चरल क  स  टंट ी.आर.आर.कुलकण  व 
दशन रांग क  पाचे आिकटे  ट ी.उदय का ,े न वी िद  ली याचंशेी दरू  वनीवर चचा क न याबाबत  यांच े
मागदशन घणेते आले.  यानसुार  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  स  टंटस, ा.िल.पणु ेयांचकेडील वॉटर फु ग काम 
करणा-या  पेशलाई  ड एज  सीच े ितिनध माफत  िद.२७/०७/२०२० ते िद.०३/०८/२०२० या कालावधीत 
मंिदराचे तळघरात व तळघरातील  ॉग मचे आितल भागात िलकेज होत असले  या िठकाणी ील मिशन  दारे 
०८ ते २० एम.एमच े होल घऊेन नोझल पाईप बसिवणते आले व  याम  य े िसमट व वॉटर िुफंग पावडर / 
िल  वीड यांचे िम ण ाऊंट ग करणते आले आह.े िद.०१/०८/२०२० रोजी सदर िठकाणी होत असलेले िलकेज 
अदंाजे  ६०% कमी झा  याचे आढळून आले.   यानंतर िद.०३/०८/२०२० रोजी सदर िलकेज अदंाज े७५% न े
कमी झाले.  यामळेु न  यान े िसमट ाऊट केल े नाही. िद.०३/०८/२० ते िद.०४/०८/२० रोजी सायकंाळपयत 
साधारणतः िततकेच पाणी िझरपत होते.  

याकरीता वर नमदू उपरो  त आिकटे  ट व   चरल क  स  टंट यांचेशी सपंक साधला असता िसमट 
ाऊट ऐवजी पॉलीयरुीथेन ाऊट ेशर पपंन ेकराव ेअस ेमत  यांनी नमदू केले आह.े याकामी आव  यक असलेले 

सािह  य व मनु  यबळ ठेकेदार  याती इिंजिनअस अॅ  ड क   लटंट ा. िल. पणेु यांचेकडे उपल  ध होते, व सदर 
काम िवनामु  य कर  याची  यांची तयारी होती.  यामळेु याबाबत मा. . मु  य कायकारी अिधकारी यांचशेी सम  
चचा क न  यांचे परवानगीने िद.०५/०८/२०२० रोजी  याती इिंजिनअस यांच े सबकॉन ्  टर म.े ं टलाईन 
टे  नॉलॉजीस, पणु ेयांचमेाफत मिंदर तळघरात एकूण १३ िठकाणी होल घऊेन PU- Injction Grouting चे काम 
क न घणेते आले.  यानंतर आता तळघरात िझरपत असले  या पा  याचे माण समुारे ९८ ट   यांपयत कमी झाले 
आह.े 

दर  यान मा.अ  य  महोदय यांचेशी झाले  या चचनसुार औरंगाबाद यिेथल Heritage Conservation 
Consultant   ी पंकज काश कहाळेकर यांना सदरह िझरपणारे पाणी बंद करणबेाबत मागदशन करणसेाठी 
पाचारण करणते आले होते.  यांनी िद.०६/०८/२०२० रोजी समाधी मंिदर तळघर आतील बाज ूतसेच इमारतीची 
सम  पाहणी केली आह.े याबाबत सिव  तर अहवाल ते सादर करणार आहते. मािहती  तव सिवनय सादर. 
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िनणय .४८१  यावर सिव  तर चचा होऊन,  तुत िवषयाबरोबरच आजचे सभेतील िवषय न.ं३४ बाबतही या े ातील 
त   य  तीचा स  ला घेऊन याबाबतचा सिव  तर  ताव मा.तदथ सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा व 
त ांनाही चचसाठी सिमतीसमोर बोलिव  यात यावे, असे ठरले.  

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२९ िशड  स  ह नं. १/१ मधील ई र   यालगत हॉटेल तुलसी समोर असले  या िशड  नगरपचंायत यांचे 

मालक चे मोकळया जागेतील दुरव  था झालेली मुतारी प ाशेड बांधकाम पाडलेबाबत. 
 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद – 

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

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतची कत ये असतील. 
२. अिधिनयमाच े कलम २१ मधील पोट कलम १अ  वये (ग) भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
 तावना- मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत िशड  यांनी मा. मु  य कायकारी अिधकारी यानंा 

अ ेिषत केले  या उपरो  त सदंिभय प ात, “िशड  नगरपंचायत मालक चे मोफत स  ह ं . १/१ ई रोडलगत 
हॉटेल तलुसीच े समोर असले  या मोकळया जागेत ी साईबाबा सं  थान  दारे ता  परु  या  व पात शौचालय 
बांधलेले आह.े सदर शौचालयाची अ  यतं ददुशा झालेली असनू या िठकाणी नेहमीच अ  व  छता व दगुधी 
पसरलेली असते. नगरपंचायत मालक  या या मोकळया जागते भ  य वॉटर फाऊंटन, लॅ  ड  केप ग या प  दतीन े
सशुोिभकरण के  यास प रसरा  या स दयात भर पडू शकेल या  तव सदर शौचालय पाडणसेाठी आपली ना- हरकत 
िमळणबेाबत िवनतंी,” अस ेनमदू केले आह.े     

सं  थानकडून साईभ  ताचंे सोयीसाठी िपपंळवाडी र   यालगत ी साईनाथ मगंल कायालया शेजारी ०४ 
लेडीज व ०४ पु ष अशा एकूण ०८ मतुा-यांच ेबांधकाम समुारे १५ वषापवु  कर  यात आले आह.े सदरह मतुा-
यांसाठी ११x१३ या साईजम  य ेबांधकाम करणते आलेले असनू याकामी ०४ फुटापयत वीट बांधकाम आतील व 
बाहरेील  ला  टर व उवरीत भागात ०४ फुट ऊंच चे बायसन पनॅल बसिवलेले असनू छताला िसमट प  ेआहते. 
सदर प ाशेड बांधकामाच ेमु  य अदंाजे . ३५,०००/- मा  इतके आहे. सदर मतुा-यांचा वापर पवु  िपपंळवाडी 
र   यावरील गद चे काळात दशन लाईनमधील भ  तांकरीता होत अस.े स  या दशन लाईन मंिदर परीसर वेश  दार 

.१चे बाजूस असले  या दशन रांग वेश  दारातून,  हणजेच िपपंळवाडी र   याचे पि मेकडील भागातनू सु  
आह.े  यामळेु सदर मतुा-यांचा वापर कमी झाललेा असनू मतुा-यांचे बांधकाम खराब झालेले आह.े  

तसेच सदर जागबेाबत ी राहल िदगंबर ग दकर, िशड  यानंी िज  हािधकारी अहमदनगर यांचेकडील 
िद.३०/०५/२०१४ रोजीचे िनकाल ा  त झाल े असनू सदर िनकालात ही जागा िशड  शहरा  या मजंरू िवकास 
योजनेनसुार र   यापैक ची जागा िदसनू येते. सबब  ततु जागेत कोण  याही  व पाच े बांधकाम अनु ेय होऊ 
शकत नाही.  यामळेु नगरपंचायतीचा  ताव मा  य करता येत नाही. उलटप ी सदरची जागा वाहतुक साठी खलुी 
ठेवण ेआव  यक आह.े अस ेनमदू केले आह.े  

याबाबत सं  थानचे िवधी िवभागाने िद.१४/०१/२०२० रोजीचे प ा  वय,े “सं  थानने १५ वषापवु  
साईभ  ताचंे सोयीसाठी  व  छतागहृ उभारले आह.े सदरची जागा िशड  नगरपचंायतीची अस  याने  यािठकाणी 
 व  छतागहृाची सोय असावी िकंवा नसावी याबाबत िशड  नगरपचंायत िनणय घऊे शकते”, असे कळिवलेले 

आह.े  
सदर मोफत स  ह न.ं१/१ मधील िपंपळवाडी र   यालगत हॉटेल तुलसी समोर असले  या जागते िशड  

नगरपंचायत यांचमेाफत  राजहसं प ी असलेल्  या कारंजाच े बांधकाम सु  करणेत आले आह.े सदरह कारंजा 
समुारे २५ वषापवु  मंिदर प रसरात असले  या राजहसं प ी कारंजाच े थीमवर आधारीत आह.े  यासाठी सदर 
िठकाणी असले  या उ  त मतुा-यांचे दरुव  था झाललेे बांधकाम काढून घणेे आव  यक असलेबाबत मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी यांचेशी चचा झाली होती.  यानसुार िद.१६/०७/२०२० रोजी िशड  नगरपचंायत यांनी सदरह 
मतुारी प ा शेड बांधकाम काढून घतेले आह.े     
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 ताव- तरी सं  थानन े िपपळंवाडी र   यालगत साईनाथ मगंल कायालयाशजेारी स  ह न.ं१/१ म  य े
सं  थान  दारे १५ वषापवू  बांध  यात आलेले मतुारी प ाशेड बांधकाम िशड  नगंरपचायत यांचेमाफत 
िद.१६/०७/२०२० रोजी काढून घणेेत आलेची बाब अवलोकनाथ सिवनय सादर. 

िनणय .४८२  यावर सिव  तर चचा होऊन,  तुत करणी कर  यात आले  या कायवाहीचे अवलोकन क न  याची 
न द घे  यात आली.                                                                            (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३० मौजे िनमगांव को-हाळे येथील सं  थानचे ी साई सादालय प रसरातील अंतगत र   याचे मु  य 

वेश  दार ते मे  टेन  स  लॉक या लांबीचे डांबरीकरण करणे व मे  टन  स  लॉक ते एलपीजी गॅस  लॉटं 
या लांबीतील र   याचे खडीकरण करणे कामासाठी येणारे .१९,४५,०००/- मा  इत  या सुधारीत 
अंदाजप क य खचास तसेच या कामासाठी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा  यता देणे. 

 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- अिधिनयमाचे कलम 
२१ (१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही 

योजनांसाठी करणचेी तरतदू आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वय े मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  ताचंी देखभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल, अशी तरतूद आह.े 

 तावनाः- सं  थानचे मौजे िनमगांव को-हाळे येिथल गट न.ं ८०,८५ म  य े ी साई सादालय 
इमारतीच े बांधकाम िद.१५/०९/२००७ रोजी पणू झाल े असनू इमारतीच े बांधकामाबरोबरच या प रसरातील 
अतंगत र  ते तयार करणते आलेले आहते. ी साई सादालय इमारतीचे बांधकामाचा व प रसरातील र   यांचा  
Defects Liability Period िद.१५/०९/२००८ रोजी संपु  टात आलेला आह.े र   याचा दोष दािय  व कालावधी 
संपु  टात आलेनंतर सन २००९ ते आजतागायत सदर र   यावर काही ठीकाणी खड्डा पड  यास ॉ टचा माल 
टाकून िकरकोळ दु  ती करणते आली आह.े या  यित र  त इतर कोणतेही मोठया  व पाचे दु  तीचे काम  करणते 
आलेले नस  याने  यावर खच झालेला नाही. सदर डांबरीकरणास आता १० वषापे ाही जा  त कालावधी झालेला 
अस  याने दीघ वापरान े ी साई सादालयातील अ ंतगत र  ते खराब झालेले आहते. लाडू साद िनिमती 
िवभागान े िद.२८/०९/२०१९ रोजी  या प ान ेसदरह र   यास बरेचस ेखड्डे पडलेले असनू सदरचा र  ता दु  त 
करणबेाबत कळिवले आह.े तसचे मेकॅिनकल िवभागाने िद.३१/१०/२०१९ रोजी  या ी साई सादालयाच े
उ  तरेस असले  या मटेनंस  लॉक ते एलपीजी गॅस  ला  टकडे जाणा-या र   यावर खडीकरण व डांबरीकरण केललेे 
नस  यामळेु गॅस  ला  टकडे जाणारे १२ ते १७ टन वजनाच ेगॅस वाहतकु टॅकंर ने  यास अडचण येते. करीता सदरह 
र   याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणसे कळिवल ेआह.े 

      यामळेु ी साई सादालयातील अतंगत र   यांचे डांबरीकरण करण ेतसेच मटेनंस  लॉक ते एलपीजी 
गॅस  ला  टकडे जाणा-या र   याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणकेामी महारा   रा  य सन २०१९-२० चे दरसचूी 
नसुार अदंाजप क तयार करणते आले होते.  यानसुार खालील तपिशलात नमदू केले माण े अदंाजप क य 
खचास मा  यता िमळणसेाठीचा  ताव मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.१४/०१/२०२० रोजीचे सभेपढुे सादर 
करणते आला होता.   

अ.नं. कामाचा तपिशल अंदाजीत खच ( .)  
०१ मु  य वेश  दार ते मे  टेन  स  लॉक या लांबीचे डांबरीकरण करणे. एकून लांबी -३६९.२० मी., सरासरी 

ं दी – ७.३५ मी. गहृीत धर  यात आले  या तरतूदी – Tack coat, 75mm thick Modified 
Penetration Macadam (MPM), 20mm thick Open Graded Premix Surfacing (OGPS) 
and Bituminus Type A liquid seal coat.  

१३,४८,८७४/-  

०२ मटेनंस  लॉक ते एलपीजी गॅस  लाटं या लांबीतील र   याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे.  
एकून लांबी -१५८.५० मी., ं दी – ३.७५ मी. गहृीत धर  यात आले  या तरतदूी – 150mm thick 
WBM Grade I, 75mm thick WBM Grade II, 75mm thick Modified Penetration 
Macadam (MPM), 20mm thick Open Graded Premix Surfacing (OGPS) and 
Bituminus Type A liquid seal coat. 

९,५६,७१८/-  

 एकूण -  २३,०५,५९२/-  
 जीएसटी -१८% -   ४,१५,००७/- 
 क  टीनज  सी -०४ % -   ९२,२२४/- 
 एकूण -  २८,१२,८२३/- 
  एकूण अंदाजप क य र  कम पये - २८,१३,०००/- 
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उ  त .२८,१३,०००/- मा  अदंाजप क य खचाचे  तावावर मा. तदथ(Ad-hoc) सिमतीच े        

िद.१४/०१/२०२० रोजीचे सभेत खालील माण ेिनणय .०३ समंत करणते आलेला आह.े 
“मौज े िनमगांव को-हाळे येिथल सं  थानचे ी साई सादालय प रसरातील अतंगत र   याचे मु  य 

वेश  दार ते मे  टेन  स  लॉक या लांबीच ेडांबरीकरण करण ेव मटेनसं  लॉक ते एलपीजी गॅस  लांट या लांबीतील 
र   याचे खडीकरण व डांबरीकरण करण ेऐवजी ता  परुती डागडुजी करण ेश  य आह ेकाय? याबाबतचा सिव  तर 

 ताव मा. तदथ(Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.” 
     यापुव  सादर करणते आले  या वर नमदू अदंाजप कात ी साई सादालय प रसरातील अतंगत 

र   याचे मु  य वेश  दार ते मे  टेन  स  लॉक या लांबीतील र   यासाठी सपंणू पृ  ठभागावर ७५mm thk. 
Modified Penetration Macadam (MPM) या बाबीची तरतूद करणते आली होती. आता मा. तदथ (Ad- 
hoc) सिमतीच ेउपरो  त िनणयानसुार सधुारीत अदंाजप क तयार कर  यात आले असनू  यानसुार सदर लांबीतील 
फ  त खड्डे भर  यासाठी Modified Penetration Macadam (MPM) या बाबीची तरतूद करणते आलेली 
आह.े  यावर  संपणु र   याचे लांबीम  य े20mm thick Open Graded Premix Surfacing (OGPS) and 
Bituminus Type A liquid seal coat ही तरतूद आव  यक अस  याने गहृीत धर  यात आली आह.े 

मे  टेन  स  लॉक ते एलपीजी गॅस  लांट या लांबीतील र   यास यापवु  सादर केले  या अदंाजप कानसुार 
150 mm thick WBM Grade I, 75 mm thick WBM Grade II, 75 mm thick Modified 
Penetration Macadam (MPM), 20 mm thick Open Graded Premix Surfacing (OGPS) and 
Bituminus Type A liquid seal coat करण े गहृीत धर  यात आले होते. यापैक  थम ट   यात सदर 
लांबीतील र   यास स  या फ  त 150mm thick GSB, 150mm thick WBM Grade I व 75mm thick 
WBm Grade II करता येईल व सदर र  ता सेटल झा  यावर  यावर दसु-या ट   यात डांबरीकरण करता येईल. 
सदरह तरतुदी माण ेकाम करणसेाठी सधुारीत अदंाजप कानसुार खालील माण ेखच येईल. 

 
Sr. 
No.  Item of Work Qty. Unit Rate Amount 

A) Road from Prasadalaya Gate to Maintenance Block 

1 

Providing and applying tack coat on the prepared surface heating by 
fames in Boiler and spraying bitumen with sprayer on Dry / Hungry 
B.T. surface 3 kg/10 sqm. (VG-30 bulk bitumen rates are considered 
to arrive at rates) SSR Item No.3.31, Page No.31 

3,276.68 Sq.M. 14.56 47,698.63 

2 

 Providing and constructing 75 mm. thick Modified Penetration 
Macadam (MPM) road surface including all materials, preparing the 
existing road surface, spreading 40 mm. stone metal layers 30% 
crusher broken metal + 70% Hand broken (by breaking rubble 
obtained by blasting) heating and spraying the bitumen of specified 
grade @ 2 Kg/sqm, spreading 12 mm.size chips compacting with 
three wheel static roller having weight 8 to 10 MT. to achive the 
desired degree of compaction as per Technical Specification Clause 
506 etc. complete. Including picking of existing WBM surface. (VG-
30 bulk bitumen rates are considered to arrive at rates) SSR Item 
No.3.35a, Page NO.36 

198.43 Sq.M. 226.10 44,864.84 

3 

Open Graded Premix Surfacing- Providing and Laying OGC 20 mm 
thickness composed of 13.2 mm to 5.6 mm aggregates premixed 
with bituminous binder transported to site with VTS , laid over a 
previously prepared surface, finished to the required grade, level, 
alignment, and rolling to achieve the desired compaction but 
excluding prime / tack and Seal coat. For Bitumen of specified 
grade--USING drum mix type hot mix plant with SCADA, Paver 
and Vibratory roller( over BT Surface) (VG-30 bulk bitumen rates 
are considered to arrive at rates. SSR Item No.4.11, Page No.43 

3,276.68 Sq.M. 147.95 484,784.46 
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4 

 Providing bituminous Type A liquid seal coat on bituminous surface 
including supplying all materials and bitumen of specified grade 
preparing existing road surface, heating and applying bitumen @ 
0.98 KgSqm. by mechanical means, spreading chips and rolling, by 
static roller having weight 8 to 10 MT. etc. complete. (VG-30 bulk 
bitumen rates are considered to arrive at rates) SSR Item No.4.01, 
Page No.42 

3,078.25 Sq.M. 47.00 144,677.75 

  Total (B) Rs.: 722,026.00 
B) Road from Maintenance Block to LPG Plant 

1 

Excavation for road way in earth,soil of all sorts, sand, gravel or soft 
murum including dressing section to the required grade,camber and 
side slopes and conveying the excavated materials with all lifts upto 
a lead of 50metre. and spreading for embankment or stacking as 
directed. (Ref. No. MORTH 301) 

39.39 Cu. M. 73.00 2875.47 

2 

Excavation for catch /side water gutter in all sorts of soils to the 
specified section including stacking the excavated stuff in a regular 
bund and disposing of unsuitable or excess stuff as directed all sorts 
of soils. SSR Item No.2.18, Page No.27 

255.96 Cu. M. 73.00 18,685.08 

3 

Construction of granular sub-base by providing close graded 
Material, mixing in a mechanical mix plant at OMC, carriage of 
mixed Material to work site, spreading in uniform layers with motor 
grader/ Paver on prepared surface and compacting with vibratory 
roller to achieve the desired density, complete as per clause 401 -- 
Plant Mix Method and Grading - I Material,  SSR Item No.3.01, 
Page No.31 

163.34 Cu. M. 
2,060.0
0 

336,480.54 

4 

Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of 
specific sizes to water bound macadam specification including 
spreading in uniform thickness, hand packing to proper grade and 
camber, applying and brooming requisite type of screening/ binding 
Materials to fill up the interstices of coarse aggregate, watering and 
compacting with Vibratory roller. to the required density. By 
Mechanical Means - Grading I (Using Screening Type A (13.2) mm 
Aggregate) SSR item No.3.18, Page No.33 

142.29 Cu. M. 
2,113.1
5 

300,679.89 

5 

Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of 
specific sizes to water bound macadam specification including 
spreading in uniform thickness, hand packing to proper grade and 
camber, applying and brooming requisite type of screening/ binding 
Materials to fill up the interstices of coarse aggregate, watering and 
compacting with vibratory roller to the required density. By 
Mechanical Means - Grading II (Using Screening Type B (11.2 mm) 
Aggregate)SSR item No.3.20, Page No.34 

62.78 Cu. M. 
2,263.1
5 

142,080.46 

6 
Supplying hard murum /kankar at the road site, including conveying 
and stacking complete. SSR Item No.29a, Page No.29 

22.73 Cu. M. 561.82 12,770.17 

7 
Spreading hard murum for side width etc. complete SSR Item No.30, 
Page No.29 

22.73 Cu. M. 63.00 1,431.99 

8 
Compacting the hard murum side widths including laying in layers 
on each side with power roller including artificial watering etc. 
complete. SSR Item No.31, Page No.29 

22.73 Sq.M. 16.00 363.68 
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9 

 Providing and laying cement concrete pipe of IS 458:2003 NP-2 
class of 450mm diameter in proper line, level and slope including 
providing and fixing collars in cement mortar 1:2 and curing etc. 
complete. SSR item No.11.8, Page NO.103 

20.00 R.M. 
1,657.0
0 

33,140.00 

 Total (B) Rs. :    848,507.00 
C) Royalty         

1 

Royalty Charges as per Revenue and Forest Department's 
notification dated 11/05/2015 as Maharashtra Minor Mineral 
Extraction Rules, 2015 and as per insruction in general notes on SSR 
2017-18 vide Sr No 4.3 on Page 3 of P. W. Sanctioned schedule of 
rates for all District of Maharashtra State for the year 2017-18 for 
items of lime stone, lime shell, stones, rubble, shingles, gravel, 
murum, and ordinary clay, ordinary earth (to be used for 
embankment and filling), slate and shell etc. Spec. No. : As directed 
by Engineer-in- charge. 

163.83 Cu. M. 141.34 23,155.73 

  Total (C) Rs. :    23,156.00 
  Total Amount (A+B+C) Rs.:    1,593,689.00 

 Add  18% GST Rs.:    2,86,864.00 
 Add 4% Contingencies Rs.:    63,748.00 
 Total Amount Rs.:     19,44,301.00 

 Total Estimated Cost of the work - Say R/o Rs.:     19,45,000.00 

 
वर नमदू सधुा रत अदंाजप क य र  कम .१९,४५,०००/- ही यापवू   तािवत अदंाजप क य रककम 

.२८,१३,०००/- पे ा  .८,६८,०००/- मा  ने कमी आह.े  
१) ी साई सादालय इमारतीचे बांधकाम िद.१५/०९/२००७ रोजी पणू झाले आह.े इमारतीचे 
बांधकामाबरोबरच या प रसरातील अतंगत र  ते तयार करणते आलेले आहते.  
२) ी साई सादालय इमारतीचे बांधकामाचा व प रसरातील र   यांचा Defects Liability Period  
िद.१५/०९/२००८ रोजी सपंु  टात आलेला आह.े  
३) र   याचा दोष दािय  व कालावधी संपु  टात आलेनंतर सन २००९ ते आजतागायत सदर र   यावर काही 
ठीकाणी खड्डा पड  यास ॉ टचा माल टाकून िकरकोळ दु  ती करणते आली आह.े या  यित र  त इतर 
कोणतेही मोठया  व पाच ेदु  तीचे काम  करणते आलेले नस  याने  यावर खच झालेला नाही.  

ी साई सादालय इमारतीच े व प रसरातील र   याचे काम सन २००७ म  य े पणू झालेनतंर सदर र   यावर 
डांबरीकरण करणते आलेल े नाही.  यामळेु आता सदर प रसरातील अतंगत र   यांचे डांबरीकरण करण े गरजचे े
आह.े     

 तावः- तरी मौजे िनमगांव को-हाळे येिथल सं  थानचे ी साई सादालय प रसरातील अतंगत 
र   याचे  तािवत सधुारीत अदंाजप कानसुार मु  य वेश  दार ते मे  टेन  स  लॉक या लांबीतील खड्डे MPM न े
भरण े व संपणु र   याच े डांबरीकरण करण े व मटेनंस  लॉक ते एलपीजी गॅस  लांट या लांबीतील र   याचे 
खडीकरण करण े कामासाठी येणारे .१९,४५,०००/- मा  इत  या सधुारीत अदंाजप क य खचास तसेच या 
कामासाठी िवहीत प तीन ेई-िनिवदा मागिवणेस मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .४८३  यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे िनमगांव को-हाळे येथील सं  थानचे ी साई सादालय प रसरातील 
अंतगत र   याचे मु  य वेश  दार ते मे  टेन  स  लॉक या लांबीचे डांबरीकरण करणे व मे  टेन  स  लॉक ते
 एलपीजी गॅस  लॉटं या लांबीतील र   याचे खडीकरण करणे कामासाठी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा 

ि या राबिवणेस व  याकामी येणा-या र  कम .१९,४५,०००/- मा  इत  या सधुारीत अंदाजप क य 
खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३१ मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं१६९ मधील वग ४ कमचारी िनवास  थान (सेवाधाम) इमारतीचे 

आितल व बाहेरील भागाचे रंगकाम करणेकामी ा  त झाले  या ई-िनिवदेतील िन  नतम दराचे 
िनिवदाधारकासमवेत चचा वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत. 
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 ताव-  
१) कामाचे नाव  मौजे िनमगांव - को-हाळे येिथल गट नं.१६९ मधील वग-०४ कमचारी िनवास  थान 

(सेवाधाम) इमारतीचे आितल व बाहरेील भागाचे रंगकाम करणे 
२) शासिकय मा  यता  मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.१४/०१/२०२० रोजीचे सभतेील िन. .०५ 
३) अंदाजप क य र  कम  अ.नं. तपशील र  कम 

०१) इमारतीचे आतील बाजनेू जनुा रंग घासनु, ायमर व पु ी 
सह िभतंीला व छताला ऑईल बाऊंड िडसटपर रंग दणेे 
तसेच िभंतीला ितन फुट ऊंची पयत ऑईल पे  ट  रंगकाम 
करणे. 

.१७,१६,८६६/-  

०२) इमारतीचे बाहरेील बाजुने जनुा रंग घासनु, ायमरसह दोन 
कोट ए  सटेरीअर अॅ े लीक इम  शन पे  टने रंगकाम करणे. 

.२९,१९,७००/- 

 एकूण : .४६,३६,५६६/- 
 जी.एस.टी १८% :  .८,३४,५८२/- 
 कंटीनजंसी ४% : .१,८५,४३६/- 
 एकूण :  .५६,५६,६११/- 
 एकूण अदंाजप क य र  कम :- .५६,५७,०००/- 

 

४)  तािवत कामाबाबत 
मािहती 

१) इमारतीचे आतील बाजनेू जनुा रंग घासनु, ायमर व पु ी सह िभतंीला व छताला 
ऑईल बाऊंड िडसटपर रंग दणेे तसेच िभतंीला ितन फुट ऊंची पयत ऑईल पे  ट  रंगकाम 
करणे. 

२) इमारतीचे बाहरेील बाजनेु जनुा रंग घासनु, ायमरसह दोन कोट ए  सटेरीअर 
अॅ े लीक इम  शन पे  टने रंगकाम करणे.  

५) िनवीदा तपशील  िद.३०/०३/२०२० रोजी वतमानप ात व सं  थानचे संकेत  थळावर ई – िनिवदा सचुना 
िस  द करणते आली होती. सदरह कामासाठी िद.१३/०४/२०२० पयत िनवीदा जमा करणेस 

अंितम मदुत दणेेत आली होती. परंतू कोरोना िवषाण ू (को  हीड-१९) चा ादभुाव 
रोक  यासाठी ितबंधा  मक उपाययोजना  हणनू महारा  ासह संपणु दशेात लॉकडाऊन लागू 
अस  याने ई-िनवीदा जमा करणसे िद.१६/०६/२०२० पयत मदुत दणेेत आली. सदरचे अंितम 
मुदतीत ०८ िनवीदाधारकांनी ई-िनवीदा जमा के  या हो  या. िद.१५/०७/२०२० रोजीचे खरेदी 
सिमतीचे सभेत तांि क िनवीदा उघडणेत आ  या असून ०८ िनिवदाधारकांपैक  ०५ 
िनिवदाधारक ह ेपा  झाले आहते. पा  िनिवदांचा वािण  यीक िलफाफा िद.०७/०९/२०२० 
रोजी  या मा.खरेदी सिमती  या सभेपुढे उघडणेत आला आह.े   

अ) िनिवदा कालावधी िद.३०/०३/२०२० ते िद.१३/०४/२०२० 
िनवीदा अपलोड करणेस थम मदुतवाढ िद.०६/०५/२०२० अखेर  
िनवीदा अपलोड करणेस ि दतीय मदुतवाढ िद.१६/०५/२०२० अखेर 
िनवीदा अपलोड करणेस ततृीय मदुतवाढ िद.१६/०६/२०२० अखेर  

ब) तांि क िलफाफा उघडणेची 
िदनांक व वेळ 

िद.१५/०७/२०२० सकाळी ११.०० वाजता. 

क) िनिवदा ि येत भाग घेणा-
या ठेकेदारांची सं  या  

०८ (आठ),  यापैक  पा  िनवीदाधारक ०५   

ड) सव िनिवदाधारकांनी 
संकेत  थळावर कागदप  
जमा केले आहते काय? 

होय, जमा केले आहते. 

इ) सव िनिवदाधारकांनी सरु ा 
अनामत र  कम (ईएमडी) 
जमा केली आहते काय? 

होय. 
.५७,०००/- मा   

ई) िनिवदचेी अंदाजप क य 
र  कम  

.५६,५७,०००/- 

 तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक दकेाराचा तपिशलः 
अ.नं. ठेकेदारचे नांव िनिवदा र  कम शेरा  
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१. मे. एस.  ही. चंदन, मुंबई . ३२,९०,१०३.४४ िन  नतम 
२. िडसट डेकोरंटस, पणेु  . ४३,८१,५६८.६३  

३. िशंद े  वि नल भाऊसाहबे, नािशक  . ५०,१९,१२१.६०  
४. ीम भान ूक  स  शन ा. ली. मुंबई . ४७,०५,२६९.२८  
५. य.ु सी.सी. इ  ा   चर ा.ली. मुंबई . ५४,२०,३४७.४५  

 

७) िन  नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल - 
अ) ठेकेदाराचे नांव मे. एस.  ही. चंदन, मंुबई 
ब) िनिवदा र  कम . ३२,९०,१०३/- 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी / 

अिधक 
४१.८३६ % कमी 

८) ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  
अिधिनयम २००४ मधील 
तरतदूीनसुार िनिवदा 
ि वकारणेचे अिधकार  

मा. तदथ सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 

 
महारा   शासन, सावजिनक बांधकाम िवभाग, िनणय .सीएटी २०१७/ ८/इमा-२ 

िद.१२/०४/२०१७ मधील शत  ४.६.२ नसुार १० ट   यांपे ा कमी दरा  या िनिवदलेा िनिवदाधीन र  कमे  या 
१% एवढया िकंमतीची बॅकेंची तीपतु  हमी परफॉम  स िस  यु रटी हमी  हणनू जमा करण ेतसेच शत .४.६.३ 
नसूार ा  त िन  नतम िनिवदचेा दकेार िनिवदाधीन कामा  या िकंमतीपे ा १० ट  के पे ा जा  त दरान ेकमी असेल 
तर दकेार १०% पे ा जेवढया जा  त दराने आह ेतेवढया र  कमेचा बॅकेंची ितपतु  हमी घेणबेाबत तरतूद नमदू 
आह.े  

 यानसूार अदंाजप क य िकंमतीपे ा िनिवदाधीन र  कम ४१.८३६% कमी अस  याने  १०% पयत 
१% अिधक १०% पे ा जा  तची ३१.८३६% िमळून एकूण ३२.८३६% नसुार होणारी र  कम .१०,८०,३३८/- 
मा  या र  कमेपोटी बॅकेंची ितपतु  हमी जमा क न घतेा येईल.  

तरी वर नमदू तपिशलानूसार मौजे िनमगांव - को-हाळे येिथल गट नं.१६९ मधील वग-०४ कमचारी 
िनवास  थान (सेवाधाम) इमारतीचे आितल व बाहरेील भागाचे रंगकाम करण े कामाकरीता पा  िनिवंदापैक  
िन  नतम दराचे ठेकेदार मे. एस.  ही. चंदन, मुंबई यांचे दर .३२,९०,१०३/-मा ची िन  नतम िनिवदा 
ि वकारणकेामी  यांचेशी मा.तदथ सिमतीचे सभेम  य ेचचा-वाटाघाटी होऊन िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणय .४८४  यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी 
अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व उपकायकारी अिभयंता (बांधकाम) यांची सिमती िनयु  त कर  यात 
आली. या सिमतीने मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं१६९ मधील वग ४ कमचारी िनवास  थान 
(सेवाधाम) इमारतीचे आितल व बाहेरील भागाचे रंगकाम करणेकामी ा  त झाले  या ई-िनिवदेतील 
िन  नतम दराचे िनिवदाधारकासमवेत चचा वाटाघाटी क न सबंधीतांना कायादेश दे  यात यावा व 
केले  या कायवाहीबाबतचा अहवाल मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३२ सं  थान िनधीतून िशड  नगरपचंायतीमाफत िशड  शहरातील २४ र  ते िवकसन करणेकामी करणेत 

आले  या कायवाहीबाबत. 
 ताव-  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम२००४मधील तरतुद:- अिधिनयम कलम २१(२) 

अ वये खालील माण ेतरतुद आह.े 
“...पोटकलम (१)आणी (१क) म ये िनिद  केले या योजनासाठी परेुशा तरतुदी 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.” 



 
184 

 

(11) 11.12.2020, Shirdi  
 

मा.  यव  थापन सिमती िनणय : 

१. िनणय मांक ९५१ िदनांक १४/११/२०१७ - “..आजचे सभेत उपरो  िवषयावर चचा करणेसाठी 
िशड  नगरपचंायत, िशड चे नगरसेवक व अिधकारी उपि थत होते, यांनी सभेसमोर िशड  शहरातील २७ र ते 
करावयाचे आहते, अशी मािहती सभेसमोर िदली. यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  शहरातील २७ र ते 
िवकसनासाठी .१०.०१८ कोटी मा  आिथक अनदुान िशड  नगरपंचायत, िशड  यानंा उपल ध क न दे यास 
मा यता दे यात आली. तसेच याकामी छाननी सिमती या पुवपरवानगीन ेमहारा  शासना या मा यतेसाठी ताव 
सादर करणते यावा, असे ठरले. 
२. िनणय मांक ७७ (ब)(७) िदनांक ०२/०२/२०१८ अ  वये सभेम  य े झालेली चचा - “.. सम  
र यांची थळ पहाणी करण ेह ेछाननी सिमती या काय े ाम य ेयते नाही, ही बाब मु य कायकारी अिधकारी 
यांनी सभे या िनदशनास आणनू िदली. याची न द घे यात आली.” 
३. िनणय मांक ९५१ िदनांक ३०/०१/२०१- “..सदरचा िवषय  थिगत ठेव  यात आला.”  
४. मा.तदथ सिमती िनणय मांक ३६८ िदनांक १३/०७/२०२० -“..यावर सिव  तर चचा होवनू सं  थान 
िनधीतनू  िशड  नगरपचायतीमाफत िशड  शहरातील २४ र  ते िवकसन करणसेाठी कर  यात आले  या कायवाहीच े
संबंधीतांनी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर justification ाव,े अस ेठरले.”   

मा. छाननी सिमतीचे सभेतील िनणय :  
१) िनणय .२६ िद.१९/०१/२०१८-“..यावर सिव तरचचाहोऊन,खालील माण े िनणय घेतला.  तावीत 
र   यां  या िवकसनासाठी व  याची आव  यकता व उपयु  ततेबाबत ी.आर.एस.घलेु, कायकारी अिभयंता, ी.  
आर.बी. आहरे, उप कायकारी अिभयंता, ी.डी.एम.दसेाई, उप अिभयंता, ी. आर.ड   य.ुभामरे,उप अिभयंता, 

ी.जी.एस.जाधव,किन  ठ अिभयतंा या बांधकाम िवभागा  या अिभयं  यानी  य  पहाणी क न तसा अहवाल 
छाननी सिमतीसमोर ठेवावा. तसचे शता  दी वष ािनिम  ताने भ  ताचंी गद  ल ात घवेनू, र  ते िवकसनासाठी 
.१०.०१८ कोटी मा  खच कर  यास छाननी सिमती एकमतान ेमंजरूी देत आह.े त  पवु  सं  थानमाफत सव िनिवदा 
ि या कर  यात यावी व कामाच े वाटप, ठेकेदाराला कामा  या गतीनसुार रकमचे े दान कर  यात यावे. सदरह 

काम  यवि थत झाल ेिकंवा नाही व सव सहयोग/िनगराणी नगरपंचायत करेल.” 
२)  िनणय .३० िदनांक ०९/०४/२०१८ - “..उपरो  त  ताव चचअतंी मंजरू कर  यात आला. याअगोदर िशड  
नगरपंचायतीन े िद.१५.०१.२०१८ रोजी केले  या खलुाशा माण े ी साईबाबा सं  थान ारे नमदू केलेली काम े
करणसेाठी  वतं  िनिवदा ि या करणसे व सं  थाननेच सव कामे करणसे िशड  नगरपचंायतीची हरकत नाही असे 
कळिव  यात आले आह.े परंतु सं  थानच ेअिधका-यांकडून असे दाखिव  यात आले क , स  या शता  दी वषामळेु 
माठया माणावर सं  थान  या िविवध इमारत ची दु  ती-दखेभालीची काम े सु  आह े व उपल  ध तांि क 
मनु  यबळ अपरेु आह.े  यामळेु २४ र  ते िवकसनाची कामे िशड  नगरपचंायतीतफ कर  यात यावीत.जी कारण े
सं  थानतफ दशिव  यात आलेली आहते, ती छाननी सिमतीला संयिु क वाटत नाहीत. जी २५ कामे चाल ू
अस  याब ल िलहीले आह,े  यापैक  बहतांश कामे िह िनिवदा काढून अथवा कं ाटी प तीन े िदललेी आह.े 
डांबरीकरणाचे काम, रंगकाम ह े बहतांशी होत आलेले आह.े  यामळेु सं  थानच े अिधकारी २४ र   यांच े
िवकसनाचे कायास उपल  ध राह शकत नाहीत, ह े  हणण े अयो  य आह.े सव कायात पारदशकता राहावी व 
सं  थानला दणेगीतून िमळाललेा पसैा यो  य मागान ेखच  हावा  हणनू २४ र  तेिवकसनाचे काय अथवा भिव  यात 
जे ३ र  ते िवकसीत करावयाचे आह,े  यांचेही काय सं  थानच ेअिधप  याखाली/ िनगरानीखाली िनिवदा ि या 
राबवनू  हाव,े असे छाननी सिमतीला वाटते, याबाबत शासनमा  यता  यावी असे ठरले.” 
शासनाचे िवधी व  याय िवभागाची मा  यता :- शासन िनणय .सासिंव-१०१८/८१४/ . . ७१/का.१६ 
िद.१०/०१/२०१९ -“..िशड  शहरातील २४ र   यां  या िवकसनासाठी .८.९८ कोटी इतके अनदुान िशड  
नगरपंचायतीस उपल  ध क न दे  यास तसेच कामे िनिवदा क येसह िशड  नगरपचंायतीमाफत कर  यास खालील 
अट  या अधीन राहन शासनमा  यता दे  यात येत आह.े  

अट – सदर िशड  शहरातील २४ र   यांची गणुव  ता राखली जाईल, यांसाठी “तांि क तपासणी य  थ 
सं  था ” ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांचमेाफत िनयु  त कर  यात यावी....”  

मा. मुंबई उ  च  यायालय औरंगाबाद खंडपीठ आदेश :- पी.आय.एल.न.ं८६/२०१८- मा.मुंबई 
उ  च  यायालय औरंगाबाद खंडपीठाच ेआदेशात खालील माण ेनमदू आह.े 
१. िद.३०/०१/२०१९ - “..Shri Saibaba Sansthan Trust Shall not disburse an amount of 
the Trust for other purposes than routine expense, till the next date.”  
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२. िस  हील अॅ  लीकेशन नं.१७९१/२०२० बाबत िद.१३/०२/२०२० - “Respondent No.3 - Shree 
Saibaba Sansthan Trust, Shirdi is directed to release the funds allocated for the 25 roads 
under an approved amount of 8.98 Crores as per annexure ‘R1’ to the report of two mem-
bers committee appointed by this Court.”  

 तावना:- िशड  शहरातील २४ र  ते िवकसनासाठी र  कम .८.९८ कोटी अनदुान  व पात िशड  
नगरपंचायतीस उपल  ध क न देणसे महारा   शासन िवधी व  याय िवभागाच ेवर नमदू शासन िनणय . सासंिव-
१०१८/८१४/ . .७१/का-१६ िद.१० जानेवारी २०१९ अ  वये मा  यता दे  यात आली. मा  मा. मुंबई उ  च 
 यायालय औरंगाबाद खंडपीठाच ेजनिहत यािचका .८६/२०१८ मधील िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे आदेशात 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचा िनधीतनू इतर  अनदुान देणसे मनाई करणते आली. 

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेत सदर िवषय  थिगत ठेव  यात आला अस  याने सदर 
िनधी िवतरीत करणते आललेा न  हता. िशड  नगरपचंायत ारे सदर जनिहत यािचकेम  य ेिस  हील अॅ  लीकेशन . 
2427 of 2019  दाखल कर  यात आले होते.   यावर िद.१३ फे वुारी २०२० रोजी म.े उ  च  यायालयान े
िदले  या आदशेाम  य े िशड  शहरातील २५ र  ते िवकसनासाठी र  कम .८.९८ कोटी अनदुान  व पात िशड  
नगरपंचायतीस िवतरीत करणबेाबत िनदश िदल.े  यामळेु सं  थान िनधीतून िशड  नगरपचायतीस .८.९८ कोटी 
िनधी िवतरीत करणते आला. 

 यानंतर नगरपचंायतीन ेिद.०३/०६/२०२० रोजीचे प ान ् वये खालील माण ेकळिवले आह.े 
“ ... ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव अतंगत िशड  नगरपचंायतीस मंजरू केले  या .८.९८ कोटी 

अनदुानामधनू खालील कामाचंी िनिवदा या पणू क न मंजूर िनिवदाधारक मे. डायमंड क    शन कं. लोणी 
यांना खालील कामांचे कायारंभ आदेश आदेश िदले असनू आजरोजी काम े गतीत आहते. या  तव संदभ .२ 
(शासन िनणय .सासंिव-१०१८/८१४/ . .७१/का.१६ िद.१०/०१/२०१९) मधील नमदू अटीनसुार सदर 
योजनेअतंगत हाती घतेले  या र   यांची गुणव  ता राखली जाईल यासाठी तांि क तपासणी करणसेाठी य  थ 
सं  था ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांचेमाफत िनयु  त कर  यात यावी असे नमूद आहे. तरी 
स  या पावसाळा सु  होत अस  यान े कामे जलद पूण करावी लागणार आह.े या  तव कामाच े गतीनसुार या 
कामाचंे तांि क लेखापरी ण होण े आव  यक आह.े तरी खालील कामांचे तांि क लेखापरी ण करणकेरीता 

य  थ सं  था िनयु  त क न कामाचे य  थ तांि क लेखापरी ण  क न घेण ेआव  यक आह.े 
०१. कामाचे नाव - िशड  नगरपचंायत ह ीत िविवध भागातील र  ते िवकास काम ेकरण.े    
०२.  कामाची अंदाजप क य र  कम  . ८,९७,८२,३००/- 
०३. कामाचा आदेश - िशड  नगरपचंायत जा. . नप/टे-०८/ ५७६/२०१९ िद.०२/०३/२०१९ 

अ.नं. र   याचे  नाव  
१. ओमसाईनगर मु य र ता (कोळेकर ग  ली चौक ते िनमगाव- िनघोज  िशव र  ता) –डांबरीकरण व 

कॉ टीकरण करण.े 
२. स. नं. १११मधील गायकवाड व ती (बन र ता पुव व पि म बाजु र ता) डांबरीकरण करण.े 
३. स. नं. १११मधील पावलस गायकवाड व ती र ता (बन र ता पवु बाजु र ता) कॉ टीकरण करण.े 
४. पटेल कॉलनी र ता (१५ मी.डीपी र  ता ते नगर मनमाड र  ता) डांबरीकरण करण.े 
५. स.नं.१२३ मधील संिदप पारख लआेऊटमधील र ता(न.म. र ता ते१२चारी र ता)डांबरीकरण करण.े 
६. स.नं.१४६मधील लेआऊट मधील र ता(नांदखू र ता ते कॉलनी) डांबरीकरण करण.े 
७. झुलेलाल मदंीर लगत र ता (नाला र  ता ते रमेश ग दकर) कॉ टीकरण करण.े 
८ माऊली नगर तुषार ग दकर लगत र ता( इनामवाडी ते तुषार ग दकर व  ती) डांबरीकरण करण.े 
९. िशंद ेव ती लगत र ता(चारी र ते ई शीव र ता) डांबरीकरण करण.े 
१०. साई पंढरीनगर र ता( स.नं. २७) अतंगत पवु पि म र  ता डांबरीकरण करण.े 
११. िपंपळवाडी र ता ते एस.टी.पी . क प र ता डांबरीकरण करण.े 
१२. नवनाथ शेळके व तीलगत र ता (िबरेगावर ता ते वसाहत) डांबरीकरण करण.े 
१३. भाऊसाहेब गायके व तीलगत र ता(िपपंळवाडी र ता ते भाऊसाहबे गायके व  ती)डांबरीकरण करण.े 
१४. स ाटनगर र ता (िपपंळवाडी र ता ते स ाटनगर) डांबरीकरण करण.े 
१५. स.नं.४२ मधील र ता (िबरेगाव र ता ते वसाहत अतंगत र  ते) डांबरीकरण करण.े 
१६. साई यागा िसटी स.न.ं६५(नालार ता ते वसाहत अतंगत र  ते) डांबरीकरण करण.े 
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१७. स.नं.६६कॉलनी र ते (नालार ता ते वसाहत अतंगत र  ते) डांबरीकरण करण.े 
१८. स. नं. ९० मधील मधकुर कोते लगत र ते (नाला र ते कोते व  ती दोन र  ते) डांबरीकरण करण.े 
१९. स.नं.७२ बड व ती र ता (िबरोबा मिदर चौफुली ते बड व  ती) डांबरीकरण करण.े भाग -१ 

स.नं.७२ बड व ती र ता (साईट नं.५३ ते बड व  ती)डांबरीकरण करण.ेभाग-२ 
२०. शरदबाबा आ म र ता(निवन िपपंळवाडी र  ता ते साईपदम आ म) डांबरीकरण करण.े 
२१. िवजय शेळके व ती ( सभंाजीनगर समोर) र ता (बन र  ता ते शेळके व  ती) डांबरीकरण करण.े 
२२. स.नं.९७ िवरभ नगर र ते (बन र  ता ते िवरभ  कॉलनी-२ र  ते)डांबरीकरण करण.े 
२३. स.नं.१२२मधील जेजूरकर व ती र  ता(  वामी रसोटलगत र  ता ते जजेरूकर व ती डांबरीकरण करण.े 
२४. स.नं.१३४ मधील िवजयनगर र ता (नांदखू   र  ता ते कॉलनी) डांबरीकरण करण.े 

 
...तरी उपरो  त कामाचे य  थ तांि क लेखापरी ण साठी य  थ सं  थेची नमेणकू तातडीन ेकरावी ही 

िवनंती.”  
सदर कामास ा  त शासनमा  यतेनसुार र   यांची गणुव  ता राखली जाईल यासाठी तांि क तपासणी 

करणसेाठी य  थ सं  था सं थानमाफत िनयु  त करण े आव  यक अस  याने नगरिवकास िवभागाचे िद. 
२८/०३/२०१८ चे शासन िनणयात नमदू सं  थापैक  शासक य अिभयांि क  महािव ालय (COEP), पणु ेयांना 
िद.०२/०७/२०२० अ  वये कायादशे दणेेत आला आहे.  

याबाबत सादर  तावावर मा. तदथ सिमतीच े िद.१३/०७/२०२० रोजीच ेसभेतील िन. .३६८ म  य े
सं  थान िनधीतून िशड  नगरपचायतीमाफत िशड  शहरातील २४ र  ते िवकसन करणसेाठी कर  यात आले  या 
कायवाहीच ेसंबंधीतांनी मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर justification ावे, अस ेनमूद अस  यान ेइकडील 
िद.११/०८/२०२० चे प ा  वये नगरपंचायतीमाफतच ेकायवाहीची मािहती, Justification तथा कामाचा गती 
अहवाल मागिवणते आला.  यानसुार मु  यािधकारी यांनी िद.२१/०९/२०२० रोजीचे प ाने क  पाची मािहती, 
Justification तथा कामाच े गतीबाबत खालील माण े कळिवले आह.े 

“…िशड  नगरपंचायत ारे ी साईबाबा समाधी शता  दी वषािनिम  तान े िशड  नगरपंचायतीस मंजरू 
केले  या . ८.९८ कोटी अनदुानातून िवकिसत करावया  या २४ कामांसाठी सादर  तावास महारा   शासन 
िवधी व  याय िवभाग यांचेकडील शासन िनणय .सासिंव-१०१८/८१४/ . .७१/का-१६ िद.१० जानेवारी 
२०१९ अ  वये िशड  शहरातील २४ र  ते िवकसनासाठी र  कम .८.९८ कोटी अनदुान  व पात िशड  
नगरपंचायतीस उपल  ध क न दणेबेाबत आदशे पारीत झाला. मा  दर  यानचे कालावधीत िनळवडें धरणाचे 
अनषंुिगक काम े व इतर िठकाणी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचा िनधी दे  यास मनाई 
करणसेाठी मे. उ  च  यायालयात दाखल जनिहत यािचका .८६/२०१८,१५२/२०१८ चे अनषंुगान ेसदर िनधी 
िवतरीत करणते आललेा न  हता. मा  संदिभय जनिहत यािचका िशड  नगरपंचायत ारे दाखल िस  हील 
अॅ  लीकेशन म  य ेिद. १३ फे वुारी २०२० रोजी मे. उ  च  यायालयाने आपले आदशेाम  य ेिशड  शहरातील २५ 
र  ते िवकसनासाठी र  कम .८.९८ कोटी अनदुान  व पात िशड  नगरपचंायतीस िवतरीत करणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते.  यानसुार उपरो  त िनधी िशड  नगरपचंायतीस ा  त झाला. ...” 
    ताव- उपरो  त बाबी िवचारात घेता, सं  थान िनधीतून िशड  नगरपचंायतीमाफत िशड  शहरातील 
२४ र  ते िवकसन करणसेाठी कर  यात आले  या कायवाहीचे Justification खालील माण ेआह े- 
१. मा.  यव  थापन सिमतीने िन. .९५१ िद.१४/११/२०१७ अ  वये िशड  शहरातील सदर र ते 
िवकसनासाठी .१०.०१८ कोटी अनदुान िशड  नगरपंचायतीस उपल ध क न दे यास मा यता िदली आह.े 
२. मा. छाननी सिमतीन े िन. .२६ िद.१९/०१/२०१८ अ  वये सदरच े  तावास व खचास मा यता िदली 
आह.े  
३. िवधी व  याय िवभागाच ेशासन िनणय .सासिंव-१०१८/८१४/ . .७१/का.१६ िद.१०/०१/२०१९ 
अ  वये २४ र  ते िवकसनासाठी िशड  नगरपंचायतीस .८.९८ कोटी अनदुान उपल  ध क न दे  यास मा  यता 
दे  यात आली आहे.  
४. मा. उ  च  यायालयातील जनिहत यािचका .८६/२०१८,१५२/२०१८म  य े िशड  नगरपचंायत ारे 
दाखल िस  हील अॅ  लीकेशनवरील िद.१३/०२/२०२० रोजी मा. उ  च  यायालयाच ेआदेशाम  य े“Respondent 
No.3 - Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi is directed to release the funds allocated for 
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the 25 roads under an approved amount of 8.98 Crores as per annexure ‘R1’ to the report 
of two members committee appointed by this Court.” अस ेिनदश िदले आहते.  
५. उपरो  त मा  यतेनुसार तांि क तपासणी यस ् थ सं  था नेमणेसाठी आव  यक फ  .८,०८,२००/- राखनू 
ठेवनू  नगरपचंायतीस उवरीत र  कम . ८,८९,९१,८००/- अनदुान उपल  ध क न देणते आले आहे. 
६. िशड  नगरपचंायतीन े िद.०३/०६/२०२० रोजीच े प ा  वय े .८.९८ कोटी अनदुानामधनू २४ र  ते 
िवकसनकामांची िनिवदा या पणू क न मंजरू िनिवदाधारक म.े डायमंड क    शन कं. लोणी यांना कामांच े
कायारंभ आदेश आदेश िदले असनू आजरोजी काम े गतीत अस  याने शासन िनणय . सासिंव-
१०१८/८१४/ . .७१/ का.१६ िद.१०/०१/२०१९मधील नमदू अटीनसुार सदर योजनअंेतगत हाती घतेले  या 
र   यांची गुणव  ता राखली जाईल यासाठी तसचे स  या पावसाळा सु  होत अस  याने कामे जलद पणू करावी 
लागणार आह.े या  तव कामाचे गतीनसुार या कामांचे तांि क लखेापरी ण होणसेाठी य  थ सं  था िनयु  त 
क न कामाच े य  थ तांि क लेखापरी ण क न घेणबेाबत कळिवले होते. 
७. शासन िनणय िद.१०/०१/२०१९ नसुार “तांि क तपासणी य  थ सं  था” सं थानमाफत िनयु  त 
करणबेाबत नमदू केले अस  यान े  याकरीता िनिवदा मागिवण ेअथवा पावसाळा सु  होत अस  यान ेव काम ेजलद 
पणू करावी लागणार अस  यामळेु तांि क तपासणी सं  था नेमणसे िवलंब होव ूनये यासाठी नगरिवकास िवभागाच े
िद.२८/०३/२०१८ रोजीचे शासनिनणयानुसार तांि क तपासणी सं  था नेमण े  तावीत होते. नगरिवकास 
िवभागाचे सदर िद. २८/०३/२०१८ रोजीचे शासन िनणयात खालील माण ेनमदू आह.े 
८. “ य  थ तािं क लेखाप र णाच ेट  पे -मधील  अ) पिहला ट  पा (नागरी  थािनक  वरा  य सं  था  तर)  
१) या पिह या ट यातील य थ तांि क लेखापरी ण नगर िवकास िवभागा या िनधीतून कर यात यणेा-
या सवच कामांसाठी कर यात यावे. २) या क रता सोबत या प  अ व प  ब मधील शासक य अिभयांि क  
महािव ालये/ नामांिकत अिभयांि क  महािव ालय े यांना यांनी िदले या देकारास अनसु न नािमकासचूीवर 
(एमपनॅले)  घे  यात यते आह.े ”   

 यानसुार नािमकासचूीवरील (एमपॅनले) शासक य अिभयािं क  महािव ालय, पणु े (COEP) यांची 
“तांि क तपासणी य  थ सं  था” सं थानमाफत िनयु  त करणसे तसेच नगरिवकास िवभागाचे शासन िनणयानुसार 
.५ ते १० कोटीचे कामासाठी कामा  या  िकंमती  या ०.९० ट  के इतका फ चा दर नमदू केलेला अस  याने 
.८.९८ कोटी रकमेवर .८,०८,२००/- इतक  र  कम शासक य अिभयांि क  महािव ालय, पणु े(COEP) यांना 
ावी लागेल. सदरची र  कम .८.९८ कोटी मधनू वजा क न उवरीत र  कम िशड  नगरपंचायतीस 
.८,८९,९१,८००/-र  कम दतेा येईल अस ेइकडील िद.०६/०३/२०२० रोजीचे िटपणीन े  तावीत करणते आले. 
 यास मा  यता दे  यात येवनू नगरपचंायतीस र  कम . ८,८९,९१,८००/- अनदुान उपल  ध क न दणेेत आले व 

शासनाचे नािमकासचूी अ मधील (एमपनेॅल) थम मांकाची सं  था शासक य अिभयांि क  महािव ालय, पणु े
(COEP) यांची “तांि क तपासणी य  थ सं  था ” सं थानमाफत ०.९०% फ दराने  िनयु  ती  करणते आली. 

तरी सं  थान िनधीतून िशड  नगरपचायतीमाफत िशड  शहरातील २४ र  ते िवकसन करणकेामी करणते 
आले  या कायवाहीचा उपरो  त माण ेअहवाल मािहती तथा मा  यते  तव सिवनय सादर. 

िनणय .४८५  यावर सिव  तर चचा होऊन,  तुत करणी मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांचा अहवाल 
मा.तदथ सिमती अ  य  व सद  य यांना पाठिव  यात यावा, असे ठरले. तो पयत सदर चा िवषय  थिगत 
ठेव  यात आला. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३३ ी साईनाथ  णालयाचे दो  ही इमारतीवर ितस-या मज  याचे बांधकाम करणे कामाचे ठेकेदार 

आर.के.सावंत, नािशक यांचे 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,े मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची दखेभाल,  यव  थापन व 
शासन कर  याचे योजनासाठी िव  व  त  यव  थचेा िनधी सिमतीकडून खच कर  याची तरतूद आह.े  

मा. यव थापन सिमती िनणय :- १) मा.  यव  थापन सिमतीचे ि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.”   



 
188 

 

(11) 11.12.2020, Shirdi  
 

२)  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१०५१ (०९) “यावर सिव तर 
चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाचे दो ही इमारत वर ितस या मज याचे बांधकाम करणकेामी आर.के.सावंत, 
नािशक यांचे एकि त .३,९९,९७,१६२/- मा  िन नतम दर ि वकारणते येऊन, यांना कायादशे दे यात यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.”  
३)  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय . २७६ “यावर सिव तर 
चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाचे दो ही इमारतीवर ितस या मज याचे बांधकाम करणकेामाचे ठेकेदार 
आर.के.सावंत, नािशक यांना सदर कामासाठी िद.३०.०९.२०१९ पयत मदुतवाढ दे यास मा यता दे 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) 
७. थम मदुतवाढ िदनांक िद.३०/०९/२०१९ 
८. कामाची स ि थती  १. दो ही इमारत ना जोडणारा फॅि केशन मधील पलुाच ेकाम पणु. 

२. इमारत .०१ चे अतंगत िवट बांधकाम,  ला  टर, लोअर ग, डॅडो, 
 लंब ग व वॉटर फु गच ेकाम पुण झाले असनू अॅ  यिुमनीयम िवंडो व आतील 

व बाहरेील भागाच ेरंगकाम बाक  आह.े 
३. इमारत .०२ चे अतंगत िवट बांधकाम, आतील व बाहरेील 
 ला  टर, आिण डॅडोचे काम ९०% पणु, लोअर ग,  लंब ग, वॉटर फु ग, 

अॅ  यिुमनीयम िवंडो व आतील व बाहरेील भागाच ेरंगकाम बाक  आह.े 
९. झाले  या कामापोटी ठेकेदार यांना अदा 

केलेली र  कम  
आर. ए. िबल . ०४ पयत – .२,१०,९८,४६६/- 

 
ठेकेदार यांचा करारना  यानसुार काम कर  याचा कालावधी बारा मिहन े िद.०५/०४/२०१८ ते 

िद.०५/०४/२०१९ अखेर असा होता.  यानंतर मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील 
िनणय .२७६ अ  वये ठेकेदार यांना काम पणु करणसेाठी िद.३०/०९/२०१९ अखेर मदुतवाढ देणते आलेली 
होती. ठेकेदार यांनी आता पयत वरील त   यात नमदु 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,  
िद.२८/०१/२०१९, िद.१६/०४/२०१९, िद.१७/०६/२०१९, िद.११/०९/२०१९, िद.१८/०९/२०१९, 
िद.१९/११/२०१९, िद.१०/१२/२०२१९, िद.२०/०१/२०२०, िद.१७/०३/२०२०, िद.०९/०५/२०२० व 
िद.१३/०७/२०२० रोजी प  दे  यात आलेले आह.े    

ठेकेदार यानंा अदा केले  या िबलातून िवलंबापोटी दडंाची र  कम .३,२९,०००/- मा  कपात करणते 
आलेली आह.े ठेकेदार यांनी उवरीत काम पणू करणसेाठी िद.२५/०८/२०२० रोजीचे प ा  वये खालील माण े
अडचणी नमदू क न िद.३१/१२/२०२० पयत मदुतवाढ िमळणसे िवनतंी केली आह.े 

“With reference to above mention subject and above work we request you to grant 
a work time extension for the above project till December 2020. As we all are aware we 
are stuck into the COVID-19 Crises right now and it has very badly affected our project 
time line which was already affected due due to the following reasons as they are not in 
our effective control. 
1)  Covid Crises - Due to outbreak of Covid – 19 our site has been shut down for a 
substential period of 4 – 5 months in lockdown as well as after the unlock procedure it has 
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been very difficult to procure raw materials of various kind at site, labours are not 
available in general but also nobody is ready to work in hospital premises which is already 
preoccuiped with patients. Afetr unlock of lockdown we are trying hard to get the 
contractors & labours back to restart the work. 
2)  Non Availibity of Sand - As the above project work is to be completed in Natural 
Sand as per conditions and no permissions ws given to use artificial sand after repeated 
requests. The natural sand was not available for avery prolonged amount of time and out 
works has been affected severly due to it. 
 3)  In the period of Mansoon there was huge delay of work as the major work is of 4th 
floor only and due to rainfall no work could progress and thus the loss of time due to this 
has to be taken into consideration. 
4)  As we are all aware the work is carried out above a full-fledged running hospital 
building with huge rush of all kinds of patients we had many limitations in material 
handling, material depositions, extra carting requirements as well as stoppages in work 
during few critical moments like operations and other such issues. No work front during 
night time and noise silent periods due to patients. 
Including the above issues we would also like to state that we have taken the tender at 
17.5% below estimated rates and no profit no loss rates, but the very critical working 
conditions, tender clauses and the covid-19 has affected us severely and we are already 
running into huge losses, so we request you to please atleast grant us this relief about time 
extension. We are working hard and are pledged to complete the project as soon as 
possible struggling through this entire situation. 
We would earnestly request that kindly grant us the extention upto 31st December 2020 to 
complete the work in satisfactory manner in this hard time. We have previously 
successfully completed 3 projects in timely and satisfactory manner.” 

ठेकेदार यानंी  यांचे िद.२१/०३/२०२० रोजीचे प ान े कोरोना साथी  या ादभुावामळेु  याच 
िदवसापासनू साईटवरील काम बदं केले होते.  यानतंर िज  हादंडाधीकारी कायालय, अहमदनगर यांचेकडील 

.डी.सी./काया९ब१/ ८६५/२०२० िद.२७/०४/२०२० रोजीचे आदशेास अनसु न क  पाच े काम पु  हा सु  
करणसेाठी ठेकेदार यांना  सं  थानचे िद.०९/०५/२०२० रोजीच ेप ाने कळिवणते आले आह.े  यानसूार ठेकेदार 
यांनी िद.१६/०७/२०२० पासनु क  पाचे कामास पु  हा सु वात केली आह.े  य ात साईटवरील काम 
िद.२१/०३/२०२० ते िद.१५/०७/२०२० अखेर एकून ११७ िदवस बदं होते.  

कोरोना साथी  या ादभुावामळेु कर  यात आले  या लॉकडाऊन दर  यान सु  असले  या कामानंा 
मदुतवाढ दणेेबाबत िव  त मं ालय, भारत सरकार यांचे िद.१३/०५/२०२० रोजीचे Office Memorandum 
मधे खालील माण ेनमदू केलेले आह.े 

“4. It is recognized that in view of the restrictions placed on the movement of 
goods, services and manpower on account of the lockdown situations prevailing overseas 
and in the country in terms of the guidelines issued by the MHA under the DM Act 2005 
and the respective State and UT Governments, it may not be possible for the parties to the 
contract to fulfill contractual obligations. In respect of Public-Private Partnership (PPP) 
concessions contracts a period of the contract may have become unremunerative.  

Therefore, after fulfilling due procedure and wherever applicable, parties to the 
contract may invoke FMC for all construction / works contracts, goods and services 
contracts and PPP contracts with Government Agencies and in such event, date for 
completion of contractual obligations which had to be completed on or after 20th 
February 2020 shall stand extended for a period not less than three months and not more 
than six months without imposition of any cost or penalty on the contractor/ 
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concessionaire. Concession period in PPP contracts ending on or after 20th February 
2020 shall be extended by not less than three and not more than six months. The period of 
extension (between three and six months) may be decided based on the specific 
circumstances of the case and the period for which performance was affected by the force 
majeure events.” 

महारा   शासनाच े िव  त िवभागाच े िद.२९/०७/२०२० रोजीच े शासन िनणयाम  य े क  शासना  या 
धत वर रा  यात कोरोना साथी  या ादभुावामळेु रा  यातील शासनाची कामे करणा-या कं ाटदाराना चाल ू
कं ाटाबाबत सोसा  या लागत असले  या अडचण  संदभात उपाययोजना व सहा य करण ेिवषयी खालील माण े
नमदू आह.े   

“२. १) शासक य कामा  या पणू  वासाठी मदुतवाढीची िवनंती कं ाटदारान ेके  यास  यास िद.१५ माच, 
२०२० ते िद.१५ स  टबर, २०२० अशी सहा मिह  यांची मदूतवाढ दे  यात येईल. या कालावधीसाठी  याचेवर 
कोणताही दडंा  मक कायवाही कर  यात  येणार नाही. मा  कं ाटदारास या कालावधीसाठी कोणतेही दावे 
(Claims) करता येणार नाहीत. भाववाढीसदंभात कं ाटातील अटी व शत  लाग ूराहतील. वरील सिुवधा  या 

करणी िद.१५ माच, २०२० पवू  िनिवदा शत चा अ  यथा भगं झाला नसेल अशा कं ाटांना लागू राहतील.  
 ९.      शासक य कंप  या, शासक य उप म,  थािनक  वरा  य सं  था, िनमशासक य सं  था या सदर मागदशक 
सचूना यो  य  या    
           फेरफारांसह लागू क  शकतील.”  

िवभागाचा अिभ ाय:- ठेकेदार आर. के सावंत, नािशक यानंा सदरह कामासाठी (एक वष) 
िद.०५/०४/२०१९ अखेर मदुत देणते आललेी होती.  यानंतर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ 
रोजीच े सभेतील िनणय .२७६ अ  वये ठेकेदार यांना काम पणु करणसेाठी िद.३०/०९/२०१९ अखेर (१७७ 
िदवस) मदुतवाढ देणते आलेली होती. ठेकेदार यांना िदले  या वाढीव मदुतीत काम पणू करता आलेले नाही.   

कोरोना साथी  या ादभुावामळेु कर  यात आले  या लॉकडाऊन दर  यान सु  असले  या कामानंा 
मदुतवाढ दणेेबाबत िव  त मं ालय, भारत सरकार यांचे िद.१३/०५/२०२० रोजीचे Office Memorandum 
मधे अशा कामांसाठी ०३ ते ०६ महीन ेमदुतवाढ देणबेाबत नमदू केलेले आह.े तसचे महारा   शासनाचे िव  त 
िवभागाचे िद.२९/०७/२०२० रोजीचे शासन िनणयाम  य ेशासक य कामा  या पणू  वासाठी मदुतवाढीची िवनतंी 
कं ाटदारान े के  यास  यास िद.१५ माच, २०२० ते िद.१५ स  टबर, २०२० अशी सहा मिह  यांची मदूतवाढ 
दे  यात येईल अस े नमदू केलेले आह.े तथापी  या करणी िद.१५ माच, २०२० पूव  िनिवदा शत चा 
अ  यथा भंग झाला नसेल अशा कं ाटांना या सिुवधा लागू राहतील तसेच शासक य कंप  या, शासक य 
उप म,  थािनक  वरा  य सं  था, िनमशासक य सं  था या सदर मागदशक सचूना यो  य  या फेरफारांसह लाग ूक  
शकतील असे या शासन िनणयात नमदू केलेले आह.े  

ठेकेदार यांनी िनवीदा शत नसुार िवहीत मदुतीत काम पणु केले नाही.  यामळेू िनवीदा शत चा भंग 
झालेला आह.े करीता उपरो  त शासन िनणयानसूार ठेकेदार यांना मदुतवाढ देय होत नाही अस ेमत आह.े परंत ू
ठेकेदार यांनी  यांच े प ातील मु ा . १ ते ४ म  य े नमदू केले  या कारणांमळेु सदर काम करणसेाठी 
िद.३१/१२/२०२० अखेर मदुतवाढ िमळावी अशी िवनतंी केली आह.े  

 ताव:- तरी ी साईनाथ  णालयाचे द  ही इमारत वर ितस-या मज  याचे बांधकाम करण ेकामाचे 
ठेकेदार आर. के सावंत, नािशक यांचे िवनंती नसुार यांना िद.३१/१२/२०२० पयत मदूतवाढ देणबेाबत िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .४८६  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयाचे दो  ही इमारतीवर ितस-या मज  याचे बांधकाम 
करणे कामाचे ठेकेदार आर.के.सावंत, नािशक यांना कोणतीही दरवाढ न देता िद.३१.१२.२०२० पयत 
मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३४ ी साईबाबा समाधी मंिदर,  दारकामाई, चावडी आिण िदि तवाडा यावा  तुंचे सु ढीकरण करणेसाठी 

स  लागार  Supreme Engicons (India) Pvt.Ltd.Mumbai यांनी सादर केले  या  तावाबाबत 
पाहणी व चचा क न सं  थानला मागदशन करणेसाठी त ांना पाचारण करणेस मा  यता देणे. 

 ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूद:-  
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“२१.(१) िव त यव थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतुद ना अिधन राहन, सिमतीकडून 
पढुीलपैक  सव िकंवा कोण याही योजनांसाठी वापर यात अथवा खच कर यात येईल:- (क)मिंदराची व 
िव त यव थे या मालम ाचंी दखेभाल, यव थापन व शासन;…….” 
मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय:-  
१) मा.ि सद य सिमतीच े िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे सभते खािलल माण े िनणय .२९० संमत करणते 
आलेला आह े: 
“उपरो  तावावर सिव तर चचा होऊन, समाधी मंिदर, ारकामाई, चावडी, िदि त वाडा या परुातन वा तुंच े
जतन व सु ढीकरण करणकेामी आिकटे टची नेमणकू करणसेाठी वतमानप ात Request for proposal 
(RFP) मागणी करणारी सचूना िस द क न या दारे या े ातील त  आिकटे टस कडून ताव मागिवणसे 
त वत: मा यता दे यात आली.”  
२)  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेत खािलल माण े िनणय .२९२ संमत 
करणते आललेा आह.े 

“ ी साईबाबा समाधी मंिदर, ारकामाई, चावडी आिण िदि तवाडा या परुातन वा तुंचे चरल 
ऑडीटबाबत स लागार Supreme Engicons (India) Pvt. Ltd., Mumbai यांनी आजच ेसभेसमोर सदरह 
कामकाजाबाबतचे सादरीकरण केले व मा.सद य यांनी िवचारले या ांना समपक उ रे िदली.  
यावर सिव तर चचा होऊन, Supreme Engicons (India) PVT. LTD., Mumbai यांनी याबाबत सादर 
केले या अहवाला माण ेदु ती व सदुढ्ीकरण िवहीत कायप दतीचा अवलंब क न पणु कर यास मा यता दे यात 
आली. ी साईबाबा समाधी मंिदर,  दारकामाई, चावडी, आिण िद ीतवाडा यावा  तूंचे दु  ती व सु ढीकरण 
क न घेणसे व यासाठी येणा या अदंाजे .६९,८०,३७५/- मा चे  खचास मा यता दे यात यावी, असे ठरले.”  

तावना:- उपरो  त िवषयाबाबत मा.ि सद  य सिमतीचे िद.२१/१०/२०१३ रोजीचे  सभेतील िनणय 
.८५९ अ  वये समाधी मिंदर, ारकामाई, चावडी व िदि तवाडा या इमारत ना रासायिनक ि ये ारे कोट ग 

करणचेे कामासाठी ASI यांचेमाफत कामाची सिव  तर परेषा ठरवनू  ताव मागिवणते यावा.  यासाठी 
मा.डायरे  टर जनरल, ASI, नवी िद  ली यांना मा.कायकारी अिधकारी यांचेमाफत िवनतंी प  पाठिवणते याव,े 
अस े ठरले होते.  यानसुार Director General, Archaeological Survey of India (ASI), New 
Delhi यांना सं  थानतफ जा.न.ं४१५३, िद.१४/१२/२०१३ रोजीचे प ा  वये िवषयांक त पिव  परुातन वा  तुचं े
जतन व सु ढीकरण कर  याचे  टीने मागदशन करणबेाबत िवनंती कर  यात आली होती.  यास अनसु न ASI 
यांचेकडील ी.पी.जी. देशमखु, Asstt. Superintending Archaeological Engineer व डॉ.तेजस गग, 
Asstt. Archaeologist या अिधका-यांनी िद.१०/०२/२०१४ रोजी िशड  येथ े भेट दऊेन िवषयांक त परुातन 
वा  तुंची पहाणी केली. तसचे  यानंतर ASI यांचेकडील खालील अिधका-यांनी िद.२४/०१/२०१५ रोजी िशड  
येथ ेभेट दऊेन समाधी मंिदर, ारकामाई, चावडी व िदि त वाडा या पिव  परुातन वा  तुंची पहाणी केली. 

१) ी. आर.एस. जमवाल, Superintending Archaeological Engineer, ASI, New Delhi. 
२) ी. मॅनेजर िसगं, Superintending Archaeological Engineer, ASI, Aurangabad. 
३) ी. डी.एस. दानवे, Ajanta Caves World Heritage Site Incharge. 
 यानसूार ी.आर.एस.जमवाल, Superintending Archaeological Engineer, ASI, New Delhi यांनी 

िद.१३/०३/२०१५ रोजीचे प ा ारे अहवाल सादर केला. सदर अहवालात या परुातन वा  तुंचे जतन व सु ढीकरण 
करणसेाठी ामु  याने खालील माण ेसचुना नमदू केले  या आहते.  
1. All iron work, mild steel beams, should be maintained by applying appropriate 
paint. 
2. Stone block masonry western façade should be restored to the original having 
original finish set in courses by replacing polygon rubble and other pattern masonry. 
3. The cement pointing should be removed and re pointing done using lime mortar. 
4. Parapet wall should be restored following original design and pattern. 
5. The door windows on the northern façade may be redesigned by engaging profes-
sional architect to give uniform look, matching historic value of the building. 
6. The random application of polymers over the stone surface should be avoided. 
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7. Regaining of damaged stone surface by cement mortar should be stopped. Instead, 
any such stone block should be replaced by using the new one of same colour and texture. 
8. After attending the repair the package of chemical treatment comprising cleaning, 
fungicidal treatment, consolidation and water repellent treatment should be applied.   

समाधी मंिदर,  दारकामाई, चावडी आिण िदि तवाडा या परुातन वा  तुंच े सु ढीकरणाचे काम हाती 
घेण ेअगोदर  याची आव  यकता व  व प या बाबी िनि त करणसेाठी अगोदर   चरल ऑडीट करण ेआव  यक 
होते.  यासाठी स  लागारांची नमेणकू क न  यांचेकडून   चरल ऑडीट करण,े   चरल ऑडीटमिधल 
िन र णानसुार आव  यक सु ढीकरणाचे  व प ठरिवण,े अदंाजप क व िनिवदा तयार करण,े  य  काम चाल ू
असतांना  यावर दखेरेख ठेवण,े ठेकेदारांची िबले तपासनू मािणत करण े इ  यादी अनषंुिगक सवेा घणेसेाठी e-
RFP  ताव मागिव  यात आले होते.  

सदरह ा  त  ताव उघडून िन  नतम दराचे स  लागार Supreme Engicons (India) PVT. 
LTD., Mumbai यांचा  ताव ि वका न  यांना उपरो  त कामाचा जा.नं. 
एसएसएसटी/बांधकाम/३२३९/२०१७, िद.१९/०९/२०१७ अ  वये कायादशे दे  यात आला होता.  यानसुार 
 यांनी समाधी मिंदर,  दारकामाई, चावडी आिण िद ीतवाडा या परुातन पिव  इमारत चे   चरल ऑडीट क न 

अहवाल सादर केला होता.  यावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेत वरील माण ेिनणय 
.२९२ समंत झाललेा आह.े   

 यानंतर स  लागार यांनी  यांचे िद.३१/०५/२०१८ रोजीचे प ा  दारे ी साईबाबा समाधी मंिदराच े
External surface coating चा सॅ  पल करणसेाठी परवानगी मािगतली होती.  यानसुार  यांना 
िद.१९/०७/२०१८ रोजी  या प ाने सॅ  पल करणसेाठी परवानगी दणेेत आली होती.  या माण े स  लागार यांनी 
सॅ  पल केललेा असनू,  याचे िनरी णानसुार सधुारीत .२,०८,६९,०३३/- मा  र  कमचे े अदंाजप क 
िद.०४/१०/२०१८ रोजीचे ई-मेल  दारे सादर केले. स  लागार यांनी पवु  सादर केललेे .६९,८०,३६५/- मा चे व 
न  याने सादर केललेे .२,०८,६९,०३३/- या अदंाजप कांम  य ेमोठया माणात वाढ झाललेी िदसत अस  याने 

थम  यांना मा. मु  य कायकारी अिधकारी याचंेसमोर िद.३०/०५/२०१९ रोजी सादरीकरणासाठी बोलिव  यात 
आल े होते.  यानसुार सदर िदवशी स  लागार यांनी मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचेसमोर सधुारीत 
अदंाजप काच ेसादरीकरण केले.  यावेळी स  लागार यांना सदरह क  पाबाबत खालील माण ेमाहीती घेऊन मा. 
मु  य कायकारी अिधकारी यांचे समोर पु  हा सादरीकरणासाठी बोलिव  यात आले.   
1. Structural Audit Report. 
2. Comparison of previous estimate and the revised estimate. 
3. Detailed building wise measurements and quantities. 
4. Methodology for carrying out strengthening work. 
5. Details of locations of each item. 
6. Progressive schedule for execution as per the item of work in the abstract sheet.                           

उपरो  त माण े पतूता के  यानंतर स  लागार याचं े ितनीधी ी. सरेुश साह (M.D.), ी. िदलीप 
राऊतरॉय (Director) व ी. राज  ल ढे (Sr. Engineer) यांनी िद.१७/१२/२०१९ रोजी मा. मु  य कायकारी 
अिधकारी यांचेपढु े  तािवत कामाचे तपिशलासह सधुारीत अदंाजप काचे सादरीकरण केले.  यावेळी स  लागार 
यांनी केलेले सादरीकरण पाहन ी साईबाबा समाधी मिंदर,  दारकामाई, चावडी आिण िद ीतवाडा या इमारती 
िकरकोळ बाबी वगळता स  या सिु थतीत अस  याने सपंणु इमारतीच ेजुन ेकोट ग काढून पु  हा न  यान ेकोट ग इ. 
कामे कर  याची स  या आव  यकता िदसनू येत नाही असे मत  य  त करणते आले.  यामळेु स  या  या िठकाणी 

ॅ क, लीकेज इ. बाब मळेु दु  तीची आव  यकता आह े तेवढयाच भागाची दु  ती करणते यावी.  यासाठी 
स  लागार यांनी सदर दु  ती कामाच ेसधुारीत अदंाजप क तयार क न  याचे मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीपुढे 
सादरीकरण कराव,े अस ेसचुीत करणते आले.  

 यानसूार स  लागार Supreme Engicons (India) PVT. LTD., Mumbai यांनी 
िद.१७/०३/२०२० रोजीचे प ा  दारे र  कम .१,२५,७४,०६१/- मा चे सधुारीत अदंाजप क सादर केले आह.े 
अदंाजप कातील बाब चा तपिशल खालील माण ेआह.े 
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Sr. NO. Item of Work Qty. Unit Rate  Amount  
A SAMADHI MANDIR 

1. Erecting scaffolding H-Frame  steel   1400 SQM 239      334,600.00  

2. 
PMM (Structural Repair to columns/ beams & ceiling)  
Providing and applying 30 mm thick polymer mortar to 
load carrying R.C.C member.  

102.17 SQM 1283.5      131,140.39  

3. 
External plaster Providing sand face plaster externally 
to concrete, stone or brick surfaces  

110.49 SQM 623      68,832.47 

4. STONE WORK                          

4a. 
Removing the existing coating / varnish treatment on 
the stone, by applying a coating remover,  

90 SQM 1350    121,500.00  

4b. 
Removal of damaged / loose pointing joints using a 
joint raker. Re-pointing the joints,  

3000 RMT 200     600,000.00  

4c. 
Removal of Biological growths, moss and general 
cleaning on the entire stone area  

300 SQM 1450     435,000.00  

4d. 
Treatment of the damaged / friable stone surfaces with 
a strengthening and consolidating sealer  90 SQM 780       70,200.00  

4e Providing and applying an Impregnating Sealer  300 SQM 250        75,000.00  
5. C.I. PIPE PAINTING  150 RMT 31.5        4,725.00  

6. 

Injection grouting- Providing and injecting High 
molecular weight Super low viscous (3 to 5 cps) 0.56 
Kg./Cm2 Epoxy thermosett Resin Monopol for 
Slab/Beam/Column  

250 Kgs 813      203,250.00  

7. 
Providing and applying water proofing treatment using 
acrylic polymer 
modified cement based water proofing coating  

800 SQM 1350  1,080,000.00  

9. Providing and applying Anti-Corrosive Coating on Ms 
Structure   

60 SQM 700       42,000.00  

10. Providing and applying Fire Retardant Passive Fire 
Protection coating on wooden and steel structure. 542 SQM 300     162,600.00  

11. 
Providing and applying polymer modified cement 
mortars  

300 RMT  700      210,000.00  

12. Providing and fixing country teak wood joists and 
girders in timber. 

3 CUM 97943      293,829.00  

    TOTAL (A) Rs.   3,832,676.86  
B DWARKMAI 

1. Erecting scaffolding H-Frame  steel   307 SQM 239        73,373.00  

 2. STONE WORK          

2a 
Removing the existing coating / varnish treatment on 
the stone,  

55 SQM 1350       74,250.00  

2b 
Removal of damaged / loose pointing joints using a 
joint raker. Re-pointing the joints,  

1000 SQM 200      200,000.00  

2c 
Removal of Biological growths, moss and general 
cleaning on the entire stone area.  

137 SQM 1450     198,650.00  

2d 
Treatment of the damaged / friable stone surfaces with 
a strengthening and consolidating sealer  

137 SQM 780     106,860.00  

2e Providing and applying an Impregnating Sealer  137 SQM 250       34,250.00  

3. 
Providing and applying Anti-Corrosive Coating on Ms 
Structure   

40 SQM 700       28,000.00  

4. Providing and applying Fire Retardant Passive Fire 
Protection coating on wooden and steel structure.  

190.4 SQM 300       57,120.00  
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5. Providing and fixing country teak wood joists and 
girders in timber  

0.50 CUM 97943       48,971.50  

    TOTAL (B) Rs.      821,474.50  
C CHAVADI                                    
1. Erecting scaffolding H-Frame  steel   99 SQM 239       23,661.00  
2. STONE WORK                                           

2a 
Removing the existing coating / varnish treatment on 
the stone, by applying a coating remover,  

110 SQM 1350      148,500.00  

2b 
Removal of damaged / loose / badly finished pointing 
joints using a joint raker. Re-pointing the joints,  

500 SQM 200      100,000.00  

2c 
Removal of Biological growths, moss and general 
cleaning on the entire stone area  

222 SQM 1450     321,900.00  

2d 
Treatment of the damaged / friable stone surfaces with 
a strengthening and consolidating sealer  

110 SQM 780       85,800.00  

2e Providing and applying an Impregnating Sealer  222 SQM 250       55,500.00  
3.  BRICK WORK                                         

3a 
Removing the existing coating / varnish treatment on 
the Brick, by applying a coating remover,  43.68 SQM 1350       58,968.00  

3b 
Reconstruction / replacement of brick-work badly 
damaged by salt crystallization or removal process 

43.68 SQM 1400        61,152.00  

3c 
Providing and applying a silicifying chemical damp-
proof course  

132 SQM 1500     198,000.00  

3d 
Removal of damaged / loose / badly finished pointing 
joints using a joint raker. Re-pointing the joints 2000 SQM 200      400,000.00  

3e 
Removal of Biological growths, moss and general 
cleaning on the entire stone area  

132 SQM 1450     191,400.00  

3f 
Treatment of the entire brick surfaces with a 
strengthening and consolidating sealer  

43.68 SQM 780        34,070.40  

3g 
Providing and applying Thermal Insulation such as Tri 
ThermoCoat  

132 SQM 850      112,200.00  

4. Providing and applying Fire Retardant Passive Fire 
Protection coating on wooden and steel structure.  

100.46 SQM 300        30,138.00  

5. Providing and fixing country teak wood joists and 
girders in timber. 

0.5 CUM 97943        48,971.50  

    TOTAL ( C ) Rs.   1,870,260.90  
D DIXIT WADA          -    
1. Erecting scaffolding H-Frame  steel  scaffolding    227 SQM 239        54,253.00  
 FOR BRICK STRUCTURE                     -    

2a 
Removing the existing coating / varnish treatment on 
the Brick, by applying a coating remover,  

500 SQM 1350      675,000.00  

2b 
Reconstruction / replacement of brick-work badly 
damaged by salt crystallization or removal process  

50 SQM 1400        70,000.00  

2c Providing and applying a silicifying chemical damp-
proof course  

200 SQM 1500      300,000.00  

2d 
Removal of damaged / loose / badly finished pointing 
joints using a joint raker. Re-pointing the joints,  5000 RMT 200   1,000,000.00  

2e 
Removal of Biological growths, moss and general 
cleaning on the entire stone area  

500 SQM 1450     725,000.00  

2f 
Treatment of the entire brick surfaces with a 
strengthening and consolidating sealer  

500 SQM 780      390,000.00  

2g Providing and applying Thermal Insulation such as Tri 
ThermoCoat  

500 SQM 850     425,000.00  
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3 Providing and applying Fire Retardant Passive Fire 
Protection coating on wooden and steel structure.  

150 SQM 300       45,000.00  

4 Providing and fixing country teak wood joists and 
girders in timber  

1 CUM 97943        97,943.00  

    TOTAL (D) Rs.  3,782,196.00 

  Total Amount (A+B+D+E+F) Rs: 1,03,06,608.00  

 Add 18% GST Rs: 18,55,189.00 

 Add 4% Contingencies Rs: 4,12,264.00 

 Total Estimated Cost Rs:  1,25,74,061.00 

 
स  लागार Supreme Engicons (India) PVT. LTD., Mumbai यांनी ी साईबाबा समाधी 

मंिदर,  दारकामाई, चावडी आिण िद ीतवाडा या वा  तुंचे सु ढीकरण करणसेाठी वर नमदू केले माण े र  कम 
.१,२५,७४,०६१/- मा चे सधुारीत अदंाजप क सादर केले आहे.  

इकडील िवभागामाफत अदंाजप काची तपासणी करणते आली असनू  यातील H-frame 
scaffolding, Providing & Fixing country teak wood व Fire retarding coating चे 
बाब िवषयी माहीती मागिवणते आली होती. याबाबत  स  लागार Supreme Engicons (India) PVT. 
LTD., Mumbai यांनी िद.१८/०४/२०२० रोजीचे ई-मेल  दारे खालील माण ेमत कळिवले आह.े  

 “1. We strongly suggest to keep the H- frame scaffolding item of work separately in 
the proposed bill of quantity as our external repair work is scattered at various location 
and at different height. Moreover, safety is also equally concerned and hence, we recom-
mend not to include the same in each item as most of the external items are in patches (Not 
full). 

 2.  Regarding providing and fixing country teak wood, the said item is considered 
on provisional basis wherever necessary such as at First floor balcony area of Samadhi 
Mandir, damaged wooden columns of Dwarkamai, Chavdi, etc. Moreover, the proposed 
tender is based on item rate and the payment will be made to the contractor purely on ac-
tual measurement at the time of execution. 

 3.   The fire retarding coating can be applied on wood, cable, electric wires, Grills 
& Railings, etc. The tentative location will be such as Part hall of Samadhi Mandir, part 
inside area of Dwarkamai, Chavdi, Dixitwada, etc.” 

स  लागार Supreme Engicons (India) Pvt. Ltd., Mumbai यांनी अदंाजप कात सदरह 
कामासाठी समावेश केले  या बाब ची METHODOLOGY खालील माण ेनमदू केललेी आह.े  

 
IT. NO. DESCRIPTION 

1 

Erecting scaffolding H-Frame  steel  scaffolding : Providing and erecting at site self supported 
steel H-Frame Scaffolding only for structural repairs of column with micro concrete or columns 
jacketing with cross bracings of good quality without dents and corrosion to reach place of work 
including approaches, extension, working platform ladders, lifting tackle necessary wall anchors for 
men and materials till completion of all structural repair items of work and curing period etc. 
complete. The work The work should be carried out with all the safety measures like helmet, safety 
belt and adequate labour insurance under the supervision of qualified supervisor this item should be 
used only for structural repair work for entire period of building. (Payment should be only once 
irrespective of duration of scaffolding.) etc….complete 

2 

PMM(Structural Repair to columns/ beams & ceiling)  Providing and applying 30 mm thick polymer 
mortar to load carrying R.C.C member in two layers in proportion of 1:5:15 by weight Polymer of 
approved quality and make, cement and wash  quartz sand with required water cement ratio for 
desired consistency and applying and finishing by floating, curing after curing initial setting time etc. 
as per manufactures specification etc. complete.      
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3 

External plaster  Providing sand face plaster externally to concrete, stone or brick surfaces using 
approved screened sand including preparing the base, watering and applying  base coat of 15 mm 
thick in cement mortar 1:4 using Supercorn-100 as melamine based super plastizer 1% by weight of 
cement, krifib synthetic fiber a additions at 125 gm per bag of cement and Sufumex-100D of Krishna 
Conchem Products or of approved manufacturer i.e. Natural Amorphous microselliceours admixture 
@ 2% by weight of cement curing the same for not less than two days and keeping the surface of 
base coat rough to receive the sand faced treatment not to exceed 8 mm thickness  in cement mortar 
1:4 and finishing the surface by taking out grains and curing for 14 days and scaffolding etc. 
complete. 

STONE STRUCTURES  

4a. 

Care to be taken not to damage the stone or structure. Use of scrapers, small tools recommended, 
Removing the existing coating / varnish treatment on the stone, by applying a coating remover, SS – 
PaintStrip (Assess Build Chem Pvt. Ltd.) or EQUIVALENT. Removal with scrapers or mechanized 
nylon wirebrushes, till coating is removed. Rinsing of the surface using a pressure washing system 
(fresh potable water). Process till complete removal of coating and cleaner 

4b. 
Removal of damaged / loose / badly finished pointing joints using a joint raker. Re-pointing the 
joints, as per architectural requirement, using SS – Heritage Mortar (OPC Free – Lime Based Mortar) 
or EQUIVALENT 

4c. 
Removal of Biological growths, moss and general cleaning on the entire stone area using SS – 
KleenStonz SP (Assess Build Chem Pvt. Ltd.) or EQUIVALENT, followed by washing the entire 
area with fresh water. Allowing 4 to 5 days time for complete drying of the substrate. 

4d. 
Treatment of the damaged / friable stone surfaces with a strengthening and consolidating sealer SS – 
DensoSil WB (Assess Build Chem Pvt. Ltd.) or EQUIVALENT, based on selected silica chemistry.  

4f. 

Providing and applying an Impregnating Sealer such as SS – StonzSeal SB (Assess Build Chem Pvt. 
Ltd.) or EQUIVALENT for Hydrophobic Sealing of Natural Stone Surfaces from Water, Stains, 
Wear, Biological Growth, Environmental Pollution and Weathering on the completely dried 
substrate. The selected material is based on nano-technology incorporating selected silane / siloxane 
technology. The material should preserve natural look of the stone substrate.  

FOR BRICK STRUCTURE 

5.a 

Care to be taken not to damage the Brick or structure. Use of scrapers, small tools recommended, 
Removing the existing coating / varnish treatment on the stone, by applying a coating remover, SS – 
PaintStrip (Assess Build Chem Pvt. Ltd.). Removal with scrapers or mechanized nylon wirebrushes, 
till coating is removed. Rinsing of the surface using a pressure washing system (fresh potable water). 
Process till complete removal of coating and cleaner a coating remover, SS – PaintStrip (Assess 
Build Chem Pvt. Ltd.). Removal with scr 

5b Reconstruction / replacement of brick-work badly damaged by salt crystallization or removal process 
(optional) 

5c Providing and applying a silicifying chemical damp-proof course SS – Water Stop DPC (Assess 
Build Chem Pvt. Ltd.) at both upper and lower boundaries of the structure (ceiling and walls) by 
injection or drill hole method. Application as per manufacturer’s recommendations 

5d 
Removal of damaged / loose / badly finished pointing joints using a joint raker. Re-pointing the 
joints, as per architectural requirement, using SS – Heritage Mortar (OPC Free – Lime Based Mortar) 

5e 
Removal of Biological growths, moss and general cleaning on the entire stone area using SS – 
KleenStonz SP (Assess Build Chem Pvt. Ltd.), followed by washing the entire area with fresh water. 
Allowing 4 to 5 days time for complete drying of the substrate. 

5f Treatment of the entire brick surfaces with a strengthening and consolidating sealer SS – DensoSil 
WB (Assess Build Chem Pvt. Ltd.), based on selected silica chemistry.  

5g Providing and applying Thermal Insulation such as Tri ThermoCoat (Totale Global Pvt. Ltd.) 
using a single component spray / roller applied waterproof, breathable, thermal barrier coating. The 
material to be used should be based on Advanced Ceramic Technology, Water-Based Acrylic, 
forming an Eco-Friendly, Ready-To-Use, Heat Resistant, Thermal Insulating and Waterproof Surface 
Barrier Coating, in colours as needed architecturally. 
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This product should be easy to apply as complete coating system in new / old construction and 
should enhance the performance of insulation properties for all types of substrates including metal, 
concrete, asphalt, bitumen, brick, cement block, wood, or sheet rock. The product should minimize 
Solar Heat Gain. The Coating should have a thickness of 400 to 700 microns for external or high 
temperature applications. The product should lower heat due to solar heat gains, resulting in lower 
temperatures and reduced cooling costs. It should be breathable, allowing entrapped moisture to 
escape. The coating should be sustainable, prolonging the life of the building materials and should 
add no harmful VOCs to the indoor or outdoor environment during installation, service or 
dismantling and recycling. The coating should meet or exceed the following technical properties: 
Density: ~ 0.65 gm / cm3 
Coverage: ~ 1 L / m2 for a 700 micron DFT 
Solids by Volume: 80% ± 5% 

VOC: ≤ 10 g / L 

R Value [Variable Up to]: ≥ 2.62 W / m2 . K   [15.4 ft2. F.h / BTU] 

U Value [Variable Up to]: ≤ 0.3816 W / m2 . K   [0.0649 BTU / h . ft2 . F] 

Solar Reflectance Index (SRI): ≥ 104 

Emissivity: ≥ 0.92 

Solar Reflectivity: ≥ 0.82 
Abrasion Resistance: Satisfactory 

Water resistance (Immersion): ≥ 7 Days 

Humidity Resistance: ≥ 500 Hours @ 95% RH 

Salt Spray Resistance: ≥ 600 Hours 

UV Resistance: ≥ 600 Hours 

5 

C.I. PIPE PAINTING : Providing and erecting single scaffolding for painting, water supply and 
sanitary pipe line repair works using bamboo male of 1" to 1-1/2 "dia. Vertical and Horizontal at 1.20 
mtr. and necessary cross bamboos and short bamboos for supports from bldg. by taking necessary 
holes in wall and remaking good the damages after completion of work, including coir and all 
necessary material including conveying loading unloading including removing the same offer 
completion of work by taking necessary precautions and safety measures of labour etc. 

8 

Providing & laying brick bat coba waterproofing treatment on chajjas top with 65 mm average 
thickness with small brick finished with joint less waterproofing layer in CM 1:4 of average 25mm to 
30 mm thick finished smooth with cement slurry & marking  thin  lines  in to 300 x 300 mm false 
squares with minimum 6mm thick cotton line 150mm x 150mm Watta carried along with the wall 
with throating at the junction of the wall and Watta top curing, cleaning, as directed etc. (Only area in 
plan will be measured and paid for). 

9 Providing and applying Anti-Corrosive Coating on Ms Structure affect preparing the surface as 
instructed by the engineer / 

11 POLYMER MODIFIED WATTAS ON GROUND LEVEL 
Providing and applying polymer modified cement mortars of C.M 1:3 in specified ratio of polymer 
per bag of cement as per manufacturer specification OR in 1:5:15 ratio around the structure filling 
watta of ground level. More detailed specification as instructed by the Consultant / Engineer. 

12 Providing and fixing country teak wood joists and girders in timber floors of single, double or framed 
type including scaffolding if necessary and one primer coat complete. 

 
समाधी मंिदर तळघरात िद.२५/०७/२०२० रोजी पा  याचा पाझर होत अस  याचे िदसनू आले होते. 

यासाठी करावया  या उपाययोजनांबाबत, तसेच स  लागार Supreme Engicons (India) Pvt. Ltd., 
Mumbai यांनी वरील अदंाजप काम  य े  तािवत केले  या तरतुद  व  यांचे मेथडॉलॉजीबाबत या े ाशी 
सबंधीत त ांचा स  ला घणे ेउिचत होईल अस ेमत आहे.  
Archaeological Survey of India (ASI) नवी िद  ली यांनी नमदू केले  या बाबी व स  लागार Supreme 
Engicons (India) Pvt. Ltd., Mumbai यांनी सादर केले  या अदंाजप कातील तरतुदी यात काही मु ांवर 
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िभ  नता आह.े  यासाठी त ामंाफत एकि त चचा क न सदर कामाची अतंीम परेषा ठरिवता येईल. या े ाशी 
संबंधीत काही नामािंकत त ाचंा तपिशल खाली नमदू केला आह.े  
१. ी.स  यसाची मुखज , महासंचालक, छ पती िशवाजी महाराज व  त ु सं ाहालय (CSMVS, Mum-
bai):– सन २००७ पासनू CSMVS, Mumbai या मुंबई यथेील  यात व  तुसं ाहलयाचे महासचंालक 
आहते.  यांच ेकारिकद त या व  त ुसं ाहालयाला UNESCO  या सं  थचेा “2010 Asia – Pacific Herit-
age Award for Cultural Heritage Conservation”   हा परु  कार िमळाला आह.े यापवू  सं  थान  या 
 यिुझयमला भेट देवनू मागदशन केलेल ेआह.े  

२. ीमती ि दंा सोमाया,  ि ि सपल आिकटे  ट, सौमाया अॅ  ड कल  पा क  सलटंट, मुबंई:- सन १९७८ म  य े
 यांचे वर नमदू फमची  थापना केली.  यांनी िडझाईन केले  या अनके क  पानंा परु  कार ा  त झाललेे आहते. 

हरेीटेज कॉ  झवशनी  ट  हणनूही  यांचा नावलौक क आह.े सन १८७८ म  य ेबांधकाम करणते आले  या राजाबाई 
 लॉक टॉवर आिण मुंबई यिुन  हिसटी लाय री िब  ड ग या वारसा इमारतीसाठी “Preservation, Restora-

tion, Retrofitting and Upgradation”  या सवेा  यांनी िदले  या आहते. सं  थानचे ी साईबाबा मंिदर 
पनूिवकास क  पासाठी सन १९९७ म  य ेदशेपातळीवर घे  यात आले  या आिकटे  चरल  पधकरीता पॅनले ऑफ 
जजेस म  य े  यांचा समावेश होता.  
३. डॉ.एस.के.मांजरेकर, चेअरमन अॅ  ड मनेज ग डायरे  टर, सनंुदा  पशेालीटी कोट  ज ा.िल.मुंबई:- समुारे ४० 
वषापासनू वरील कंपनीचे सं  थापक चेअरमन अॅ  ड मॅनेज ग डायरे  टर  हणनू कामकाज. कंपनीमाफत कर  यात 
येणा-या कामाचा भारताबरोबरच जगातील अनक देशात िव  तार. Concrete, corrosion prevention, 
nano materials इ. बाब वर सात  यान े संशोधन, अनेक शोधिनबंध सादर. सं  थानच े ी साईबाबा मंिदर, 
 दारकामाई, चावडी आिण िदि तवाडा या परुातन वारसा इमारत चे सु ढीकरण करण ेया सन २००० म  य ेपणू 

करणते आले  या क  पासाठी मागदशन. या क  पासाठी  यांचे कंपनी  दारे उ  पादीत क    शन केिमक  स 
वापरणते आले आहते.  

 ताव – तरी ी साईबाबा समाधी मिंदर तळघरात भिव  यात पा  याचा पाझर होऊ नय े यासाठी 
करावया  या उपाययोजनांबाबत तसचे ी साईबाबा समाधी मंिदर,  दारकामाई, चावडी आिण िद ीतवाडा या 
वा  तुंचे सु ढीकरण करणसेाठी Archaeological survey of India (ASI) यांनी सादर केलेला अहवाल, 
तसेच स  लागार Supreme Engicons (India) PVT. LTD., Mumbai यांनी सादर केले  या   चरल 
ऑडीट अहवाल व अदंाजप काबाबत पाहणी व चचा क न सं  थानला मागदशन करण े व कामाची परेषा 
ठरिवण े यासाठी वर नमदू केलनेसुार १) ी.स  यसाची मखुज , मुंबई २) ीमती ि ंदा सोमाया, मुंबई ३) 
डॉ.एस.के.मांजरेकर, मुंबई यांना पाचारण करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .४८७  यावर सिव  तर चचा होऊन,  तुत करणी उपरो  त िनणय .४८१ नुसार कायवाही कर  यात यावी, 
असे ठरले. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३५ मौजे िशड  येथील स.न.ं१०९ पै.मधील ी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) इमारतीचे 

नुतनीकरण करणे कामाचे ठेकेदार जे.के.क    शन अॅ  ड कं., परळी वैजनाथ यांचे क  पाचे कामास 
मुदतवाढ व िस  यु रटी परत करणेचे मागणीबाबत. 

 ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद : अिधिनयम कलम २१ 
(१) अ वये पोटकलम (क) अ वय ेमंिदराची व िव त यव थे या मालम ाचंी देखभाल, यव थापन व शासन 
या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतुद आह.े  
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :   

१ िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२५७ - “.. यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा 
भ िनवास थान (५०० म) इमारतीचे उव रत ३८६ खो यांसह नतुनीकरण करणकेामी िवहीत प दतीने   ई-
िनिवदा मागिवणसे व याकामी यणेा या खचास मा यता दे यात आली.” 
२ िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . १००५(०३)(०१) - “…यावर सिव तर चचा  
होऊन, उपरो  तावाम य ेनमदु केले या १ ते ३ कामांसाठीच ेिन नतम दरधारक ठेकेदार जीएसटी या वाढीव 
र कमचेी मागणी करत अस यामळु,े सदरहकामी न यान े ई-िनिवदांची मागणी करणते यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.” 
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३ िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ४४१ - “…यावर सिव तर चचा  होऊन, ी 
साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारतीच ेउव रत ३८६ खो यांसह नतुनीकरण करणकेामी िन  नतम िनिवदा 
धारक जे. के. क    शन अॅ  ड कं., परळी वैजनाथ याचंे िन  नतम दर र  कम .१३०७१७०६३/- मा  
ि वकार  यात येवनू   यांना कायादशे दे  यात यावा अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.”  

 तावना : साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) इमारतीत ४८९ खो  या,२६  ही.आय.पी. सटु व 
१२  टोअस अशा एकूण ५२७ खो  या आहते.  यापैक  १०३ खो  यांचे सन २०१२ म  य े नतूनीकरण करणते 
आलेले आह.े उवरीत ३८६ खो  यांसह इमारतीचे नतूनीकरण करणसेाठी ठेकेदार जे. के. क    शन अॅ  ड कं., 
परळी वैजनाथ यांना कायादशे दणेते आला असनू सदर कामातील खो  यांचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

अ
.

. 

तपिशल एकूण 
सं  या 

ठेकेदार यांना 
दे  यात आले  या 
खो  यांचा 
सं  या 

साईबाबा 
भ  तिनवास 
 थान 

िवभागाकडे 
देणेत आले  या 
खो  यांची 
सं  या 

स  या ठेकेदार यांचेकडे 
िश  लक असले  या 
खो  यांची सं  या 
काम 
पूण  वावर 
असले  या 
खो  या 

काम 
गतीत 

असले  या 
खो  या 

१ खो  या ४८९ ४८९-१०३=३८६ १४७ ६६ १७३ 
२  ही.आय.पी. 

सटु 
२६ २६ १६ ०४ ०६ 

३  टोअस १२ १२ ०७ -- ०५ 
 एकूण ५२७ ४२४ १७० ७० १८४ 

 
वरील माण े१७० खो  यांचे काम पणू करणते येवनू ी साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागाकडे दणेते 

आ  या आहते.  यानतंर  या ७० खो  यांचे िकरकोळ  व पातील रंगकाम दु  ती, इले. िफट ग व साफसफाई 
वगळता काम पणू  वावर आहते व १८४ खो  यांमधील दरवाजे बदलण,े  लंिबगं, सॅिनटरी, वॉटर िुफंग, संडास 
भांडे बसिवण,े टाई  स बदलण,े िकरकोळ  लॅ  टर, िवंडो िसल व इले  ीकल इ  यािद काम े सु  आहते. वेट ग 
हॉल, साधनगहृ,े कॅटंीन, ३१ शॉ  स/गाळे व सि हस िवंग इ. भागातील काम बाक  आह.े सदरह क  पाबाबतचा 
तपिशल खालील माण ेआह.े 

Name of work: -  Renovation & Repairs of Shri Saibaba Bhakta Niwas 
(500 Rooms) Building at Shirdi. 

Name of Contractor: -   J.K.Construction & Co., Parali Vaijnath 
Resolution no. & date: - Res.No.441 Date 30/06/2018 
Work order No. & date: 1871/2018 dated 17/06/2018 
Contract Value: - Rs.13,07,17,063/-  
Date of commencement 01/08/2018 
Time for completion: - 18 Months 
Scheduled date of completion:- 31/01/2020 
R.A.Bill amount : - RA bill no.07  dated 05/10/2020 - Rs. 75753461.85 

 
ब) ठेकेदार यांचे मुदतवाढ मागणीबाबत - ठेकेदार यांचेसमवेत झाले  या करारना  यानसुार कामाची मदुत 
िद.०१/०८/२०१८ ते िद.३१/०१/२०२० अशी १८ मिहने होती. ठेकेदार यांनी िद.०३/१०/२०२० रोजीचे प ान े
सदरह क  पाचे उवरीत काम पणू करणसेाठी िद.३१/१२/२०२० पयत ११ मिहने मुदतवाढ िमळणसेाठी 
खालील माण ेिवनंती केली आह.े 
“ ..With reference to above mention subject and above work we request you to grant a 
work time extension for the above project due to the following reasons as they are not in 
our effective controls. 



 
200 

 

(11) 11.12.2020, Shirdi  
 

1) Due to outbreak of Covid 19 – As we are all aware of the outbreak of the covid 19 
situation for last 6 months and as we are working in the high risk area of containment our 
contractors & labours are not ready to work under such situations due to the fear of covid 
19. After unlock of lockdown we are trying hard to get the contractors & labours back to 
restart the work. 
Considering the importance and urgency of the work we have manage to get some of the 
contractor & labours and have started the work and still working to get as much as 
labours we can to complete the work. Due to such situation which are out of our effective 
controls and yet trying hard to get the work to normal situation we request you to help us 
in this hard time. 
2) In the period of Mansoon there was huge delay of work from time to time due to rainfall 
and thus the loss of time due to this has to be taken into consideration. 
3) Non availability of nature sand as per the above project work is to be complete in 
natural sand in surrounding area our work has been affected. 
4) As we are all aware the work is carried out above a full-fledged running Bhakta niwas 
building with huge rush of all kinds of Devotees we had many limitations in material 
handling, material depositions, extra carting requirements as well as stoppages in work 
during few critical moments like operations and other such issues. No work front during 
night time and noise silent periods due to Devotees. 
Including the above issues we would also like to state that we have taken the tender at 
11.98% below estimated rates and no profit no loss rates, but the very critical working 
conditions, tender clauses and the covid-19 has affected us severely and we are already 
running into huge losses so we request you to please atleast grant us this relief about time 
extension. We are working hard and are pledged to complete the project as soon as 
possible struggling through this entire situation. 
5) the problem skill labor is not easily available for covid-19. 
6) We try our best the work given time but same problem was created. As per Maharashtra 
Government GR passed 29 july 2020 for Covid-19 give the time limit extension as per GR 
29 july 2020   
We would extremely request that kindly grant us the extention upto 31 st December 2020 
complete the work in satisfactory manner in this hard time.  Thanking you & assuring you 
of our best services at all times ” 
ठेकेदार यांनी कोरोना साथी  या ादभुावामळेु िद.१८/०३/२०२० पासनू काम बंद केले होते.  यानतंर 
िज  हादडंािधकारी कायालय अ हमदनगर याचंेकडील .डी.सी./काया९ब१/८६५/२०२० िद. २७/०४/२०२० 
रोजीचे आदशेास अनसु न काम पु  हा सु  करणसेाठी ठेकेदार यांना सं  थानचे िद.२९/०४/२०२० रोजीचे प ान े
कळिवणते आले होते.  यानसुार ठेकेदार यांनी िद.१०/०७/२०२० पासनू पु  हा कामास सु वात केली आह.े 

 य ात ठेकेदार यांच ेकाम िद.१८/०३/२०२० ते िद.१०/०७/२०२० अस े एकूण ११५ िदवस काम बंद होते. 
ब)  ठेकेदार यांचे िस  यु रटी िडपॉिझट परत करणेचे मागणीबाबत - ठेकेदार यांनी िद.२०/०८/२०२०  
रोजीचे प ाने शासन प रप क . संक ण१०२०/ . .१००/२०२०/  यय-१२ नसुार आ  हास आम  या कामाची 
५०% अनामत हमीची र  कम व सरु ा अनामत र  कम परत दे  यात यावी अशी िवनंती केली आह.े  
िद.२९/०७/२०२० म  य े नमदू केले  या क  शासना  या धत वर रा  यात कोरोना ादभूावामळेु रा  यातील 
शासनाची कामे करणा-या कं ाटदारांना चालू कं ाटाबाबत लागत असले  याचणी संदभात उपाययोजना व सहा य 
करणबेाबतचे महारा   शासन िव  त िवभागाच ेशासन प रप क . सकं ण१०२०/ . . १००/२०२०/  यय-१२ 
िद.२९/०७/२०२० म  य ेखालील माण ेनमदू आह.े  
“..कं ाटदारांना चालू कं ाटाबाबत सोसा  या लागत असले  या अडचण संदभात उपाययोजना करण े व  यांना 
सहा य करण ेआव  यक असनू  या  टीने खालील उपाययोजना कर  यात यावी. 
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१) शासक य कामां  या पणू  वासाठी मदुतवाढीची िवनतंी कं ाटदाराने के  यास  यास िद.१५माच २०२० ते १५ 
स  टबर २०२० अशी सहा मिह  याची मदुतवाढ दे  यात येईल. या कालावधीसाठी  यांचेवर कोणतीही दडंा  मक 
कायवाही करता येणार नाही. मा  कं ाटदारास या कालावधीसाठी कोणतेही दावे करता येणार नाहीत. 
भाववाढीसदंभात कं ाटातील अटी व शत  लाग ू राहतील. वरील सिुवधा  या करणी िद.१५माच २०२० पवु  
िनिवदा शत चा अ  यथा भगं झाला नसेल अशा कं ाटांना लागू राहतील. 
२)  या कामांम  य ेसरु ा अनामत र कम(Security deposit) चालू दयेकातनू (RA Bills)मधनू कर  यात येते 
अशा करणी  यके चालू देयकातून करावयाची वजावट यांचे माण कमी क न आिण/अथवा वजावटीचा 
कालावधी अिधक देयकांकरीता वाढिव  यात येईल तथािप संपणु सरु ा अनामत र  कम वसलू कर  यात येईल. 
याबाबत खालील माण ेकायवाही कर  यात येईल. 
२.२) मा   या कं ाटाम  य े मळु सरु ा अनामत र कम(Security deposit) िनिवदा रकमे  या २ ट   यापे ा 
अिधक आह े(RA Bill मधनू वसलू करायची र  कम िनिवदा रकमे  या १ ट   यापे ा जा  त आह)े 
ब) जर वजावट र  कम िनिवदा रकमे  या १ % वर वसलूी झाली असेल तर ती र  कम कं ाटदाराला एकूण वसलु 
करावयाची र  कम (िनिवदा माण ेRA Bill मधनू वसलू करावयाची र  कम) िवनाशत बॅक गॅरंटी  या (दोषदािय  व 
िनवारण कालावधीपयत) बद  यास मु  त करावी. 
३)   या करणी िनिवदा रकमहेन कमी रकमेचा दकेार ा  त होतो  हणनू अित र  त सरु ा अनामत (Additional 
Security Deposit) र  कम बॅकं हमी/डी.डी. घतेली जाते  या करणी   
३.१)   या करणी ५० ट   याहन अिधक रकमचे ेकाम पणू झाले आह े  या करणी कं ाटदारास ५० ट  के 
अनामत र  कम हमी/डी.डी. कं ाटदारास परत कर  यात यावे. उवरीत अनामत र  कम डी.डी.  या  व पात 
अस  यास ती िवनाशत बॅक गरंॅटी  या (दोषदािय  व िनवारण कालावधीपयत) बद  यास मु  त कर  यात यावी. 
५) वर प र  छेद ०१ ते ०४  म  य ेनमदू केल  या सवलत चा लाभ घे  यास इ  छुकता दशिव  यानंतर कं ाटदारास 
दवैी आप  ती (Force Maejure Clause)संबंधातील कं ाटातील अथवा सवसाधारण तरतूद लाग ूकर  याबाबत 
िवनंती करता येणार नाही. 
९) शासक य कंप  या  शासक य उप म  थािनक  वरा  य सं  था िनमशासक य सं  था या सदर सचूना यो  य  या 
फेरफारासह लाग ूक  शकतील. ” 
िनिवदतेील अटीशत नंसुार ठेकेदार यांचमेाफत व  यांच े रिनंग िबलामधनू खालील माण ेसरु ा अनामत र  कम 
जमा कर  यात आली आह.े 

1.EMD:-1% of Tender amount :- Rs.14,86,000/- ( with tender Online) 
2.Initial security deposit :- Rs.17,81,927/-( by RTGS dated 

23/07/2018) 
Total A 32,67,927/- 
3.Security Deposit Deducted from RA bill -  @ 5% of Bill Amount : 
RA bill no. 
 

Date 
 

Bill Amount 
Rs. 

Security Deposit 
Deducted from RA bill 

01 01/03/2019 1,30,34,775/- 6,51,739/- 
02 16/04/2019 1,38,93,690/- 6,94,685/- 
03 20/09/2019 1,31,22,265/- 6,56,113/- 
04 23/10/2019 77,29,648/- 3,86,482/- 
05 24/12/2019 89,92,232/- 4,49,612/- 
06 04/03/2020 87,24,924/- 4,29,295/- 
07 05/10/2020 102,55,928/- 0/- 
Total  Amount      7,57,53,462/-  
Total B 32,67,926/- 
Total A+B 65,35,853/- 
4.Performance 
Bank 
Guarantee 

State bank of India, Gandhi Market Branch, Parali Vijnath   BG 
No.37819859641  Amount  Rs. 44,36,265/-  
      Period -18/07/2018 to 31/01/2021 
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िवभागाचा अिभ ाय - ठेकेदार जे. के. क    शन अॅ  ड कं., परळी वै. यांना सदरह कामासाठी १८ 

मिहने िद. ३१/०१/२०२० अखेर मदुत दे  यात आली होती. िदले  या मदुतीत ठेकेदार यांना काम पणू करता 
आलेले नाही. 
  कोरोना साथी  या ादभुावामळेु कर  यात आले  या लॉकडाउन दर  यान सु  असले  या कामांना 
मदुतवाढ दणेेबाबत क  शासना  या धत वर रा  यात कोरोना ादभूावामळेु रा  यातील शासनाची काम ेकरणा-या 
कं ाटदारांना चाल ू कं ाटाबाबत लागत सोसा  या लागत असले  या अडचण सदभात उपाययोजना व सहा य 
करणबेाबतचे महारा   शासन िव  त िवभागाच ेशासन प रप क . सकं ण१०२०/ . .१००/२०२०/  यय-१२ 
िद.२९/०७/२०२० म  य ेशासक य कामां  या पणू  वासाठी मदुतवाढीची िवनंती कं ाटदाराने के  यास  यास िद.१५ 
माच २०२० ते १५ स  टबर २०२० अशी सहा मिह  याची मदुतवाढ दे  यात येईल अस ेनमदू केलेले आह.े वरील 
सिुवधा  या करणी िद.१५ माच २०२० पुव  िनिवदा शत चा अ  यथा भंग झाला नसेल अशा 
कं ाटांना लागू राहतील तसेच शासक य कंप  या  शासक य उप म  थािनक  वरा  य सं  था िनमशासक य 
सं  था या सदर सचूना यो  य  या फेरफारासह लाग ू क  शकतील अस े या शासन िनणयात नमदू केलेले आह.े 
ठेकेदार यांनी िनिवदा शत नसुार िवहीत मदुतीत काम पूण केले नाही.  यामळेु िनिवदा शत चा भंग झाला आह.े 
करीता उपरो  त शासन िनणयानुसार ठेकेदार यांना मदुतवाढ व  सरु ा अनामत (Security Deposit) दये होत 
नाही. परंत ू ठेकेदार यांनी  याच े प ातील मु ा . १ ते ५ म  य े नमदू केलेले कारणांमुळे सदर काम करणसेाठी 
िद.३१/१२/२०२० अखेर मदुतवाढ िमळावी अशी िवनतंी केली आह.े  

 ताव– तरी ी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) इमारतीच ेनतुनीकरण करण ेकामाच ेठेकेदार 
जे. के. क    शन अॅ  ड कं., परळी वैजनाथ याचंे िवनतंीनुसार  यानंा िद.३१/१२/२०२० अखेर दडंआकारणी न 
करता मदुतवाढ देण ेव िस  यु रटी िडपॉिझट परत करणचेे मागणीबाबतचा  ताव िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .४८८  यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे िशड  येथील स.न.ं१०९ पै.मधील ी साईबाबा भ  तिनवासस ् थान 
(५०० म) इमारतीचे नुतनीकरण करणे कामाचे ठेकेदार जे.के.क    शन अॅ  ड कं., परळी वैजनाथ 
यांना सदर क  पाचे कामासाठी कोणतीही दरवाढ न देता िद.३१.१२.२०२० अखेर मुदतवाढ दे  यास 
मा  यता दे  यात आली. तथापी िस  यु रटी िडपॉिझट परत करणेची मागणी अमा  य कर  यात आली. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३६ मंिदर प रसराचे दि ण बाजूकडील ह ीवरील गेट नं.४ ते नगर-मनमाड र   यापयतचे (धबध  यालगत) 

कं  पाऊंड िभंतीचे न  याने बांधकाम करणे व िभंताचा परफोरेटेड एम.एस.िशटचे क  पाऊंड करणेकामी 
ा  त झाले  या ई-िनिवदेतील िन  नतम दराचे िनिवदाधारकासमवेत चचा वाटाघाटी क न िनणय 

होणेबाबत. 
 ताव-   

१) कामाचे नाव  मंिदर प रसराच े दि ण बाजकूडील ह ीवरील गेट नं. ०४ ते नगर-मनमाड र   यापयतच े
(धबध  यालगत) कं  पाऊंड िभतंीचे न  याने बांधकाम करण ेव िभंतीवर परफोरेटेड एम. एस. िशटच े
क  पांऊंड करण.े  

२) शासिकय 
मा  यता  

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद. २६/०२/२०१९ रोजीचे सभेतील िन. .९७ 

३)  तािवत 
कामाबाबत 
मािहती  व 
अदंाजप क य 
र  कम  

अ.नं. तपशील र  कम ( ) 
०१ मोडकळीस आलेले क  पाऊंड िभंतीचे संपणू बांधकाम काढणे.  १२,८९,५३६.९७  
०२ निवन क  पाऊंड िभंतीचे बांधकामाचे पायाकरीता ०५ फुटापयत 

खोदकाम करणे  
०३ निवन क  पाऊंड िभंतीकरीता जिमन ले  हल पयत २.५०  फुट ं दीचे 

बांधकाम करणे व जिमन ले  हल पासून वर ०२ फुट ं दीचे दगड 
बांधकाम करणे  

०४  दगड बांधकामावर आरसीसी कोप ग क न ०९ फुट उंचीपयत िवट 
बांधकाम व बाहरेील बाजनेू घडीव दगडाचे  लडॅी  ह करणे.  

०५  संपणू क  पाऊंड िभंतीवर एम एस परफोरेटेड िशटचे कं  पाऊंड करणे  
 एकूण :  १२,८९,५३६.९७ 
 + क  टेज  सी ४% -  ५१,५८१.४८  
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 + जीएसटी १८% -  २,३२,११६.००  
 एकूण अंदाजप क य र  कम :- .१५,७३,२३५.०० 

 

४) िनवीदा तपशील  िद.१३/०७/२०२० रोजी वतमानप ात व सं  थानच े सकेंत  थळावर ई – िनिवदा सचुना िस  द 
करणते आली होती. सदरह कामासाठी िद.२४/०७/२०२० पयत िनवीदा जमा करणसे अिंतम मदुत 
दणेेत आली होती. सदरच े अिंतम मदुतीत ०८ िनवीदाधारकांनी ई-िनवीदा जमा के  या हो  या. 
िद.०९/०९/२०२० रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत तांि क िनवीदा उघडणते आ  या असनू ०८ 
िनिवदाधारकांपकै  ०६ िनिवदाधारक ह ेपा  झाले आहते. पा  िनिवदांचा वािण  यीक िलफाफा 
िद.१५/१०/२०२० रोजी  या मा.खरेदी सिमती  या सभेपढु ेउघडणते आला आह.े   

अ) िनिवदा कालावधी िद.१३/०७/२०२० ते िद.२४/०७/२०२० 
ब) तांि क िलफाफा 

उघडणेची िदनाकं 
व वेळ 

िद.०९/०९/२०२० सकाळी ११.०० वाजता. 

क) िनिवदा ि येत 
भाग घणेा-या 
ठेकेदाराचंी सं  या  

०८ (आठ),  यापैक  पा  िनवीदाधारक ०६   

ड) सव 
िनिवदाधारकांनी 
संकेत  थळावर 
कागदप  जमा 
केल ेआहते काय? 

होय, जमा केले आहेत. 

इ) सव 
िनिवदाधारकांनी 
सरु ा अनामत 
र  कम (ईएमडी) 
जमा केली आहते 
काय? 

होय. 
.१२,२००/- मा   

ई) िनिवदचेी 
अदंाजप क य 
र  कम  

.१२,१७,३२३/- 

 तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक देकाराचा तपिशलः 
अ.नं. ठेकेदारचे नांव िनिवदा र  कम शेरा  
१. कासम इिलयास क  छी, मनमाड  . १०,२२,८९३.२९ िन  नतम 
२. अडॅमायरकॉन इ  ा   चर ा. िल. मुंबई  . ११,८५,६४६.३५   

३. ी िड. बी. फोपस,े वैजापरू  . ११,९६,९५७.७२   
४. िस  दे  वर तुकाराम मरुकूटे, िशड   . १३,५१,६९६.७५   
५. ी साई क  स  शन,  िपंपळगाव बसवंत, िनफाड  . १४,६५,१२८.१३   
६.  संकेत संजय गणशे, लोणी खदु, राहाता  . १६,१९,३८७.९९   

 

७) िन  नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल - 
अ) ठेकेदाराच ेनांव कासम इिलयास क  छी, मनमाड 
ब) िनिवदा र  कम . १०,२२,८९३.२९ 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी / अिधक १५.९७१९ % कमी 
८) ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  

अिधिनयम २००४ मधील तरतूदीनसुार िनिवदा 
ि वकारणचेे अिधकार  

मा. तदथ सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
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वरील माण ेिनिवदाकार कासम इिलयास क  छी, मनमाड यांचे िन  नतम दरानसुार .१०,२२,८९३.२९ 
मा ची िनिवदा र  कम अदंाजप क य र  कमपे ा कमी आह.े िनिवदाकार यांचे िनिवदेतील रनफोसिसमट ि टल, 
  चरल ि टल,  टोन वक  लॅड ग व परफोरेटेड ि टल शीट या बाब चे दर व सदर बाब चे अदंाजप क य दर 

याम  य ेमोठी तफावत िदसनू येते.  यांचा तपिशल खालील माण ेआह.े   
 

Sr. 
No 

Description Qty. Unit 
Estimated Amount Kasam E. Kachi 

Difference 
Rate Amount Rate Amount 

1. Reinforcement Steel  0.534 MT 66672.0 35602.85 4500.00 2403.00 33200.00 
2. Stone work for wall 

cladding 
139.20 Sam 2896.00 403123.20 550.00 76560.00 326563.00 

3. Structural Steel work. 0.255 M.T 71014.00 18093.66 60.00 15.29 18078.00 
4. 1.6 mm thk. perforated 

sheet 
650.00 Kg 160.00 106600.00 70.00 455.00 61100.00 

 
वरील दरांबाबत ठेकेदार यांना मा.तदथ सिमतीचे सभपेढुे चचा वाटाघाटी दर  यान िवचारणा करता येईल.  
महारा   शासन, सावजिनक बांधकाम िवभाग, िनणय .सीएटी २०१७/ ८/इमा-२ िद.१२/०४/२०१७ 

मधील शत  ४.६.२ नसुार १० ट   यांपे ा कमी दरा  या िनिवदेला िनिवदाधीन र  कमे  या १% एवढया 
िकंमतीची बॅकेंची तीपतु  हमी परफॉम  स िस  यु रटी हमी  हणनू जमा करण ेतसेच शत .४.६.३ नसूार ा  त 
िन  नतम िनिवदचेा दकेार िनिवदाधीन कामा  या िकंमतीपे ा १० ट  के पे ा जा  त दराने कमी असेल तर देकार 
१०% पे ा जेवढया जा  त दराने आह ेतेवढया र  कमेचा बॅकेंची ितपतु  हमी घणेबेाबत तरतदू नमदू आह.े  

 यानसूार िनिवदे  या अदंाजप क य िकंमतीपे ा िनिवदाधीन र  कम १५.९७१९% कमी अस  याने  १०% 
पयत १% अिधक १०% पे ा जा  तची ५.९७१९% िमळून एकूण ६.९७१९% नसुार होणारी पणुािकत र  कम 
.८५,०००/- मा  इत  या रकमचेी बॅकेंची ितपतु  हमी जमा क न घेता येईल.  

तरी वर नमदू तपिशलानसूार मंिदर प रसराचे दि ण बाजकूडील ह ीवरील गेट न.ं ०४ ते नगर-मनमाड 
र   यापयतच े(धबध  यालगत) कं  पाऊंड िभंतीचे न  यान ेबांधकाम करण ेव िभतंीवर परफोरेटेड एम. एस. िशटच े
क  पांऊंड करण े कामाकरीता पा  िनिवंदापैक  ठेकेदार कासम इिलयास क  छी, मनमाड यांची र  कम           

.१०,२२,८९३.२९ मा  इत  या िन  नतम दराची िनिवदा ि वकारणकेामी  यांचेशी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेम  य ेचचा-वाटाघाटी होऊन िनणय होणसे िवनतंी.   

िनणय .४८९  यावर सिव  तर चचा होऊन,  तुत करणी उपरो  त िनणय .४८४ माणे कायवाही कर  यात यावी, 
असे ठरले. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३७  यामसुदंर हॉल छताचे जुने व राब झालेले प े बदलुन निवन कलर कोटेड प े बसिवणेकामी येणारे 

र  कम .५९,०००/-मा  इतके अंदाजप क य खचास तसेच याकामी कोटेशन मागिवणेस मा  यता 
देणे. 

 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमाचे 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 तरतदू आह.े  

 तावनाः-  दारकामाई लगतचे  यामसुंदर हॉलमधील धनुीकरीता गोवरी व लाकूड साठवण कर  यात येणारी 
म तसेच उदी पॅक ग मच ेछताच ेप  ेगंज  यामळेु खराब झालेले आहते.  यामधनू येणा-या पावसा  या पा  याच े

िलकेज बंद करणबेाबत िद.१९/०९/२०२० रोजीच े िटपणी  वय ेमंिदर िवभागान ेकळिवल ेआह.े  
 यामसुंदर हॉलचे छताकरीता लाकडी रा टर व पिलनवर जी. आय. प  हाळी प ा बसिवणते आलेला 

आह.े सदरचे प े गंज  यामळेु  यास ब-याच िठकाणी िछ  ेपडलेली आहते. सदरह प यावरील िछ  ेडांबर टाकून 
दु  त केललेी आहते. सदरचे प े खराब झालेले अस  याने बदलणे आव  यक आह.े  याम सूंदर हॉलच े
छताकरीता नवीन कलर कोटेड वरील बाजसू कौला  रंगाचे प  ेबसिवता येतील.  याकरीता खालील माण ेखच 
अपेि त आह.े    
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 अ.नं.  मटे रअलचा तपिशल  प रमाण/एकक  दर  र  कम  
०१  ०.५० एम एम जाडीच ेकलर कोटेड प े - साईज -१०’x ३’-६”, 

कंपनी - जेएसड  ल,ु टाटा, एसार  
१४ नग  १५५०/- २१,७००.००  

०२ ०.५० एम एम जाडीच े कलर कोटेड प े , साईज -८’x ३’-६”- 
कंपनी - जेएसड  ल,ु टाटा, एसार  

१४ नग  १२४०/- १७,३६०.००  

०३  ०.५० एम एम जाडीच ेकलर कोटेड प े , साईज -१२’x ३’-६”- 
कंपनी - जेएसड  ल,ु टाटा, एसार 

०७ नग  १८६०/- १३,०२०.००  

०४  ३’-६” ं दीची कलर कोटेड रेडीमडे रज  २२ फुट  ९०/- १,९८०.००  
०५  टॅप ग  ु  २” लांबीच े २२५ नग  ७/- १,५७५.००  
   ५५,६३५.०० 
  क  टेनज  सीज ५% .  २,७८२.०० 
  एकूण  -  ५८,४१७.०० 
  पणूािकत र  कम .  ५९,०००.०० 

 
 दारकामाई लगतचे पवूकडील  यामसुंदर हॉलच े छताकरीता पवु पासनू जी. आय. प  हाळी प  े

टाकलेले असनू सदरची वा  तू जनुी आह.े सदरह हॉलचे छ ता करीता टाक  यात आलेले जी. आय. प  हाळी प  े
खराब झा  याने ते काढून निवन कलर कोटेड प े बसिवता येतील असे मत आह.े     

 ताव- तरी उपरो  त माण े  यामसुंदर हॉलचे छताकरीता जनेू जी. आय. प  हाळी प े काढून निवन 
कलर कोटेड मेटल िशटस ्(कौला  रंगाचे) बसिवणसेाठी आव  यक मटे रअल खरेदीकामी र  कम .५९,०००/- 
मा चे खचास तसेच याकामी आव  यक मटेरीअल िवहीत प  दतीन े कोटेश  स मागवनू खरेदी करणसे मा  यता 
िमळणसे िवनंती.   

िनणय .४९०  यावर सिव  तर चचा होऊन,  यामसुदंर हॉल छताचे जुने व राब झालेले प े बदलुन निवन कलर 
कोटेड प े बसिवणेकामी कोटेशन मागिवणेस व त्  याकामी येणारे र  कम .५९,०००/-मा  इतके 
अंदाजप क य खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३८ चावडी मंिदरातील टेरेसवरील पावसाचे पा  याचे िलकेज बंद करणेकामी टेरेस वॉटर ुफ ग करणेसाठी 

अपेि त .१,४६,०००/- मा चे अंदाजप क य खचास, तसेच कोटेशन मागिवणेसाठी मा  यता 
देणेबाबत. 

 ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:-  अिधिनयमाचे कलम २१ 
मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वय े “मंिदरा  या व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची देखभाल, 
 यव  थापन व शासन करण”े अशी तरतदू आह.े  

 तावनाः- सं  थानचे चावडी मंिदराचे बांधकामास १०० वषापे ा जा  त कालावधी झालेला आह.े 
सन १९९८ साली चावडी  या छताची दु  ती केलेली असनू टेरेसवर डांबरप ीचे आ  छादन केले आहे. सदर 
काम क न समुारे २१ वषाचा कालावधी झालेला आह.े ऊन वारा पाऊस यामळेु डांबरप ीचे आ  छादन खराब 
झालेले आह.े जागोजागी  यास तडे गेलेले असनू सदरची डांबरप ी टेरेस  या पृ  ठभागापासनू सटुलेली आह.े 
 यामळेु तडे गेले  या भागातनू तसेच डांबरप ी व कोबा यामधील पोकळी असले  या भागात पाणी साचनू 

चावडीचे खालील भागात दोन िठकाणी थोड्या माणात िलकेज झालेले आह.े  
या िठकाणी सम  पाहणी केली असता चावडीचे पाठीमागील उदी मम  य े दोन िठकाणी पावसाच े

पा  याची थोड्या माणात गळती होत अस  याचे आढळून आले.  यासाठी सदर िठकाणी िद.०५/०७/२०२० 
रोजी िसमट व वॉटर फु ग केिमकल याचंे िम ण (  लरी) तयार क न टेरेसचे पृ  ठभागावर लाव  यात आले आह.े 
तथािप  यानंतर झाले  या मोठ्या पावसाम  य े उदी मम  य े एका िठकाणी िकरकोळ  व पात पा  याचे िलकेज 
झा  याचे िदसनू आले. यंदा मोठ्या माणात पाऊस झा  यामळेु तसचे पावसाळयात वॉटर फु गच े काम करणे 
श  य नस  यामळेु चावडीचे टेरेसवर ता  परु  या  व पाच ेताडप ीच ेआ  छादन केल ेआह.े चावडीच ेटेरेसवर पवु  
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डांबरप ी लाव  यात आलेली आह.े ती जनुी झालेली अस  याने सव डांबरप ी काढून न  याने वॉटर फु ग करण े
आव  यक आह.े  

चावडी  या छतामधनू होत असलेले िलकेज बदं करणकेामी खालील माण े काम े करण े आव  यक 
आह.े   

१) छतावरील पवु चे डांबरप ीचे सपंणू आ  छादन काढून साफ सफाई करण,े तसेच मिशनच ेसा ान ेधळु 
साफ करण.े  
२) छतावरील को  याचा तडे गलेेला भाग साफ क न अ ॅ िलक पॉलीमर बे ड िसमट  पे  ट  दारे ॅ क भरण.े  
३) छतावरील को  यावर वाटर फु गम  य े एक ायमर कोट व ीमीयम  वॉलीटी अ ॅ िलक 
वाटर फु गम  य े०३ कोट करण ेव Geo Textile चा अिंतम कोट करण.े  
४) पॅरापेट िभंतीचे टॉप व आतील बाजसू ायमर एक कोट व अ ॅ िलक वाटर फु गचा एक कोट करण.े  
चावडीच े छतावरील कायम  व पी िलकेज बंद करणकेामी उपरो  त माण े काम े करावी लागतील. सदरची काम े
करणकेामी खालील माण ेखच अपेि त आह.े  
 

Sr.
No. 

Description Quantity 
/Unit 

Rate Amount 

01 Removing the existing bitumen membrane by manually 
Cleaning the surface of all loose particals, dust, cement, etc 
prefebly done by using machine – 13.60m x 1.60m = 

1700 sqft  24.00 40,800.00 

02  Open & Clean the cracks filled by acrylic polymer cement paste  100 rft  12.00 1,200.00 
03  Providing & applying premium quality acrylic waterproofing 

coating with geo textile febric (first coat primer, 2nd, 3rd coat 
acrylic waterproof, 4th coat with fiber glass 45gsm mes roll)  

1175 sqft 63.00 74,025.00 

04  Providing & applying acrylic waterproofing for parapet Top & 
sides ( First coat Primer& final acrylic coat.)  

525 sqft  45.00 23,625.00 

   Total - 1,39,650.00 
  Contingencies 4% - 5,586.00  
  Total -  1,45,236.00 
  R/o -  1,46,000.00 

 
 ताव- तरी उपरो  त माण े चावडीचे छतावरील वॉटर फु ग करणकेामी येणारे अदंाजे र  कम 

.१,४६,०००/- मा चे अदंाजप क य खचास तसचे सदरच े काम अशा कारची काम े करणारे ठेकेदारांकडून 
िवहीत प  दतीन ेकोटेश  स मागवनू क न घेणसे मा  यता िमळणसे िवनतंी. 

िनणय .४९१  यावर सिव  तर चचा होऊन, चावडी मिंदरातील टेरेसवरील पावसाचे पा  याचे िलकेज बंद करणेकामी 
टेरेस वॉटर ुफ ग करणेसाठी कोटेशन मागिवणेस व  याकामी येणा-या अपेि त र  कम .१,४६,०००/- 
मा चे अंदाजप क य खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३९ मौजे िनमगाव को-हाळे येथील गट नं.१८३ पै.म  ये ी साईबाबा शै िणक कॉ   ले  सचे बांधकाम 

करणे कामाचे ठेकेदार मे.  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  स  टंट ा.िल., पुणे यांचे िस  यु रटी िडपॉ झीट 
र  कम .६,९२,२३,७२०/- परत करणेचे मागणीबाबत. 

 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमा  या कलम १७ 
मधील पोट कलम (१)  या खंड (ढ) अ  वये सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईल िकंवा तस े
कर  यास सहा य करील, तसेच, िशड  येथे व अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील, अशी तरतूद आहे. 

 तावना:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .४४ नसुार ठेकेदार 
मे.  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट ा.िल.,पणु ेयांना कायादशे दे  यात आला असनु सदरह कामाचा तपिशल 
व िद.२४/१०/२०२० पयत ठेकेदार यांनी केले  या कामाची स ि थती खालील माण े–  
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१  कामाच ेनांव 
मौजे िनमगाव को-हाळे गट न.ं१८३ म  य े ी साईबाबा शै िणक संकुल क  प 
उभारण.े 

२. ठेकेदार मे.  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट ा.िल.,पणु े
३. मंजरू िनिवदा र  कम .२१८/- कोटी.  
४. कायादशे . व िदनांक १) जा.न.ं५६३६/२०१९ िद.०८/०३/२०१९ 

२) जा.न.ं१६९०/२०१९ िद.०३/०८/२०१९ 
५. करारना  यानसुार काम सु  कर  याचा िद. िद.२३/०३/२००९. 
६. काम पणू कर  याचा कालावधी व िदनांक १८ मिहने ( िद.२२/०९/२०२० अखेर) 
७. कामाची स ि थती  इिं लश मेिडयम  कूल इमारत – आर.सी.सी काम,  बांधकाम व आतील 

 ला  टरच े काम १००% पणू., लोर ग व  किटगचे काम पिहला मजला व 
ितसरा मजला १००% पणू, चौथा मजला ७०% पणू. पाच  या मज  याचे काम 

गतीत. इटंरनल  लंब ग ९०% पणू. दरवाजे व शटर पिहला मजला पूण, 
उवरीत काम सु  आह.े  
क  या िव ा मंिदर इमारत – आर.सी.सी काम, बांधकाम व  ला  टरच े
१००% पणू, वॉलपु ीच ेकाम गतीत., लोर ग व  किटगच ेपिहला मजला, 
दसुरा, ितसरा व चौथा ८०% पणू. इटंरनल  लंब ग १००% पणू, उवरीत काम 
सु  आह.े  
किन  ठ व व र  ठ महािव ालय – आर.सी.सी काम, बांधकाम, आतील व 
बाहरेील  ला  टर १००% पणू. लोर ग वक - तळमजला, ते पाचवा मजला 
१००% पणू, रंगकाम – तळमजला ते पाचवा मजला वॉलपु ी फ  ट कोट पणू, 
दरवाजे व शटर ाऊंड लोअर पणू, उवरीत काम सु  आह.े   
ऑिडटोरीयम- आर.सी.सी काम १००% पणू. बांधकाम – तळमजला व 
पिहला मजला ९०% पणू. दसुरा मजला ५०% पणू,  ला  टर - तळमजला व 
पिहला मजला ६०% पणू, वॉलपु ीचे काम गतीत.  
 पोट कॉ  पलॅ  स –  आर.सी.सी काम १००% पणू, बांधकाम ८५% काम 

पणू, आतील  ला  टर - ९०% पणू व बाहेरील  ला  टर ७०% पणू. वॉलपु ीच े 
काम गतीत. लोर ग वक - तळमजला ९०% पिहला मजला १००% पणू       
ि विमगं पलु- आर.सी.सी काम ८०% पणू, बांधकाम ६०% पणू, आतील 
 ला  टर - ३०% पणू व बाहरेील  ला  टर ६०% पणू.  

भिूमगत पा  या  या टाक चे आरसीसी व वाटर फु गच े काम १००%पणू, 
क  पाऊंड िभतंीचे काम ८०% पणू, िडजी म व गेट कमानीचे आरसीसी, 
बांधकाम व  ला  टरच े काम १००% पणू, एसटीपीच े आरसीसी काम ४०% 
पणू, अतंगत र  ते तयार करणचेे काम गतीत.   

 

ठेकेदार मे.  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट ा.िल.,पणु ेयांनी  यांचे िद.०५/०७/२०२० रोजीचे प ान े
म  य ेमहारा   शासन, िव  त िवभागाचे िद.२९/०७/२०२० रोजीचे शासन िनणयास अनसु न  यांची सं  थानकडे 
जमा असलेली सरु ा अनामत र  कम परत िमळणबेाबत खालील माण ेिवनतंी केली आह.े   

“With reference to your work Order No.SSST/Const/ 5936/2019, dated.08/03/2019 
Clause No.5 Total Security Deposit shall be 5% of Contract sum. Initially we have 
Deposited 50% security Deposit amounting Rs.5,45,00,000/- including EMD of 
Rs.1,26,99,200/- Deposited by e-procurement Ref. no.6382301966890, bank UTR No. 
CPL9107232 State bank of India on Dt.29/12/2018 and Demand Draft of Rs.4,18,00,800/- 
HDFC Bank DD No.-02359, Dt.12/03/2019. 

As per above mention GR clause No.3.1 kindly release 50% security deposit 
amounting Rs.2,72,50,000/- against bank guarantee. 
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Also from our RA Bills retention money @5% Amounting Rs.6,92,23,720/- is deducted. As 
per above GR Clause no.2.2 B Only 1% retention money shall be recovered in the form of 
Bank Guaranty. Kindly release our total retention money Rs.6,92,23,720/- accordingly. 

महारा   शासनाच े िव  त िवभागाच े िद.२९/०७/२०२० रोजीच े शासन िनणयाम  य े क  शासना  या 
धत वर रा  यात कोरोना साथी  या ादभुावामळेु रा  यातील शासनाची कामे करणा-या कं ाटदाराना चाल ू
कं ाटाबाबत सोसा  या लागत असले  या अडचण  संदभात उपाययोजना व सहा य करण ेिवषयी खालील माण े
नमदू आह.े   
१) शासक य कामा  या पणू  वासाठी मदुतवाढीची िवनतंी कं ाटदारान ेके  यास  यास िद.१५ माच, २०२० 
ते िद.१५ स  टबर, २०२० अशी सहा मिह  यांची मदूतवाढ दे  यात येईल. या कालावधीसाठी  याचेवर कोणताही 
दडंा  मक कायवाही कर  यात येणार नाही. मा  कं ाटदारास या कालावधीसाठी कोणतेही दावे (Claims) करता 
येणार नाहीत. भाववाढीसंदभात कं ाटातील अटी व शत  लाग ू राहतील. वरील सिुवधा  या करणी                
िद. १५ माच, २०२० पवू  िनिवदा शत चा अ  यथा भगं झाला नसले अशा कं ाटांना लाग ूराहतील.  
२)  या कामामं  य ेसरु ा अनामत र  कम (Security Deposit) चाल ूदयेकांमधनू (RA Bills)  मधनू 
कर  यात यतेे, अशा करणी  यके चाल ूदेयकातून करावयाची वजावट याचं े माण कमी क न आिण / अथवा 
वजावटीचा कालावधी अिधक दयेकांकरीता वाढिव  यात येईल. तथािप, संपणू सरु ा अनामत र  कम वसलू 
कर  यात येईल. याबाबत खालील माण ेकायवाही कर  यात येईल.  
२.२) मा   या कं ाटांम  य ेमुळ सरु ा अनामत (Security Deposit) िनवीदा रकमे  या २ ट   यापे ा अिधक 
आह,े (RA Bill मधनू वसलू करावयाची र  कम िनवीदा रकमे  या १% पे ा जा  त आह.े)  
(ब) जर वजावट र  कम िनिवदा रकमे  या १% वर वसलुी झाली असल तर ती र  कम कं ाटदाराला एकूण वसलू 
करावयाची र  कम (िनिवदा माण े RA Bill मधनू वसलू करावयाची र  कम) िवनाशत बॅकं गरॅटी  या (दोष 
दािय  व िनवारण कालावधीपयत) बद  यास मु  त करावी.  
५)  वर प र  छेत १ ते ४ म  य ेनमदू केले  या स वलत चा लाभ घे  यास इ  छुकता दशिव  यानतंर कं ाटदारास दैवी 
आप  ती (Force Majeure Clause) संबंधातील कं ाटातील अथवा सवसाधारण तरतूद लाग ूकर  याबाबत 
िवनंती करता येणार नाही.  
९) शासक य कंप  या, शासक य उप म,  थािनक  वरा  य सं  था, िनमशासक य सं  था या सदर मागदशक सचूना 
यो  य  या फेरफारांसह लागू क  शकतील.  

िनवीदतेील अटी व शत नंसूार ठेकेदार यांचेमाफत व  यांच े रिनंग िबलामधनू खालील माण े सरु ा 
अतामत र  कम जमा / कपात करणेत आलेली आह.े  

A) Details of Security Deposit Amount Rs. 

1 
EMD 
Deposited: 

Through E-procurement Ref. No. 6382301966890, UTR 
No. CPL9107232, State Bank of India on dtd.29/12/2018. 

1,26,99,200.00 

2 
ISD 
Deposited: 

Through D.D. No.023597, dtd.12/03/2019. (Sansthan 
Receipt No.CHQ-18-327, dtd.26/03/2019) 

4,18,00,800.00 

B) Security Deposit Recovered from RA Bills   
3 

Security 
deposit to be 
recovered 
from bills @ 
5% of gross 
value of the 
bill. 

RA Bill No.1 43,60,000.00 
4 RA Bill No.2 1,61,86,500.00 
5 RA Bill No.3 45,78,000.00 
6 RA Bill No.4 44,96,250.00 
7 RA Bill No.5 44,96,250.00 
8 RA Bill No.6 43,60,000.00 
9 RA Bill No.7 58,58,750.00 
10 RA Bill No.8 34,33,500.00 
11 RA Bill No.9 36,78,750.00 
12 RA Bill No.10 19,62,000.00 
13 RA Bill No.11 54,50,000.00 
14 RA Bill No.12 23,98,000.00 



 
209 

 

(11) 11.12.2020, Shirdi  
 

15 RA Bill No.13 64,47,350.00 
16 RA Bill No.14 15,18,370.00 
  Total deposit recovered from RA Bills Rs.:  6,92,23,720.00 

C) 
Performance 
Security 
Deposit: 

Bank Guarantee No.:007GT02190740003. Valid up to 
date 15/12/2020 Drawn on HDFC Bank, Pune 

109,000,800.00 

 
ठेकेदार याचं ेसं  थानकडे जमा असलेली सरु ा अनामत र  कम (Security Deposit) परत करणबेाबत 

िनवीदते खालील माण ेतरतूद आहे.  
Page No. 20, Clause No.11 (Appendix A to Detail Tender Notice) 
Return of Security Deposit (5%): 50% with settlement of final bill and 50% on 

successful completion of defects liability period.  
Page No. 73, Clause No.154  
The balance 50% amount of Retention Money may be returned by the 

Employer to the Contractor after satisfactory expiry of the defect liability period, if 
there is nothing outstanding against the Contractor and provided that all defects pointed out 
by the Architect and the Executive Engineer have been made good accordingly to the true 
intent and meaning and certified by the Architect and Executive Engineer and also 
provided that there was no case of fraud, dishonest or fraudulent concealment relating to 
works or materials or any matter dealt with in the completion certificate and in case of any 
defects and insufficiencies in the work or materials which on reasonable  examination 
would not have disclosed and provided always that the Contractor shall have been paid the 
final bill after he has  rendered a ‘No Claim Certificate’ and also contractor has submitted a 
“No Dues Certificate” from the Authorities from where water and electricity etc. were 
obtained by him for construction of work under this Contract.  

िवभागाचा अिभ ाय:- िनवीदतेील सरु ा अनामत र  कम (Security Deposit) वसलू / कपात 
करणचेे तरतूदी नसूार ठेकेदार यांच े  यके रिनंग िबलातून ५% माण ेसरु ा अनामत र  कम कपात करणते यतेे 
चौदावे रिनगं िबलापयत ठेकेदार यांच े िबलातून र  कम .६,९२,२३,७२०/- मा  कपात करणते आलेल े आह.े 
महारा   शासनाचे िव  त िवभागाचे िद.२९/०७/२०२० रोजीचे शासन िनणयानसूार सदरह र  कम िवनाशत बॅकं 
गॅरटी  या (दोष दािय  व िनवारण कालावधीपयत) बद  यास मु  त करावी अस ेनमदू केलेले आह.े   

तथापी सदरह स वलत चा लाभ घे  यास इ  छुकता दशिव  यानतंर कं ाटदारास दवैी आप  ती (Force 
Majeure Clause) संबंधातील कं ाटातील अथवा सवसाधारण तरतूद लागू कर  याबाबत िवनतंी करता येणार 
नाही असे नमदू केलेल ेआह.े तसचे शासक य कंप  या, शासक य उप म,  थािनक  वरा  य सं  था, िनमशासक य 
सं  था या सदर मागदशक सचूना यो  य  या फेरफारांसह लागू क  शकतील अस ेनमदू केललेे आह.े  

 ताव:- तरी मौजे िनमगाव-को हाळे येथील गट न.ं १८३ पै. म ये ी साईबाबा शै िणक कॉ पले सचे 
बांधकाम करण े कामाच े ठेकेदार मे.  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट ा.िल.,पणु े यांचे िस  यरुीटी िडपॉझीट 
र  कम .६,९२,२३,७२०/- परत करणचेे मागणीबाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .४९२  यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे िनमगाव को-हाळे येथील गट नं.१८३ पै.म  ये ी साईबाबा शै िणक 
कॉ   ले  सचे बांधकाम अ ाप पुण झालेले नस  याने सदर कामाचे ठेकेदार मे.  याती इिंजिनअस अॅ  ड 
क  स  टंट ा.िल., पुणे यांचे िस  यु रटी िडपॉ झीट र  कम परत करणेची मागणी अमा  य कर  यात 
आली. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४० मौजे िनमगाव को-हाळे येथील गट नं.१८३ पै.म  ये ी साईबाबा शै िणक कॉ   ले  सचे बांधकाम 

करणे कामाचे ठेकेदार मे.  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  स  टंट ा.िल., पुणे यांचे क  पाचे कामास 
मुदतवाढ मागणीबाबत. 
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 ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद : अिधिनयमा  या कलम १७ 
मधील पोट कलम (१)  या खंड (ढ) अ  वय े सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईल िकंवा तस े
कर  यास सहा य करील, तसेच, िशड  येथे व अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील, अशी तरतूद आहे. 

 तावना:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभतेील िनणय .४४ नसुार ठेकेदार 
मे.  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट ा.िल.,पणु ेयांना कायादशे दे  यात आला असनु सदरह कामाचा तपिशल 
व िद. २४/१०/२०२० पयत ठेकेदार यांनी केले  या कामाची स ि थती खालील माण े–  

 

१  कामाच ेनांव 
मौजे िनमगाव को-हाळे गट न.ं१८३ म  य े ी साईबाबा शै िणक संकुल क  प 
उभारण.े 

२. ठेकेदार मे.  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट ा.िल.,पणु े
३. मंजरू िनिवदा र  कम .२१८/- कोटी.  
४. कायादशे . व िदनांक १) जा.न.ं५६३६/२०१९ िद.०८/०३/२०१९ 

२) जा.न.ं१६९०/२०१९ िद.०३/०८/२०१९ 
५. करारना  यानसुार काम सु  कर  याचा िद. िद.२३/०३/२००९. 
६. काम पणू कर  याचा कालावधी व िदनांक १८ मिहने ( िद.२२/०९/२०२० अखेर) 
७. कामाची स ि थती  इिं लश मेिडयम  कूल इमारत – आर.सी.सी काम,  बांधकाम व आतील 

 ला  टरच े काम १००% पणू., लोर ग व  किटगचे काम पिहला मजला व 
ितसरा मजला १००% पणू, चौथा मजला ७०% पणू. पाच  या मज  याचे काम 

गतीत. इटंरनल  लंब ग ९०% पणू. दरवाजे व शटर पिहला मजला पणू, 
उवरीत काम सु  आह.े  
क  या िव ा मंिदर इमारत – आर.सी.सी काम, बांधकाम व  ला  टरच े
१००% पणू, वॉलपु ीच ेकाम गतीत., लोर ग व  किटगच ेपिहला मजला, 
दसुरा, ितसरा व चौथा ८०% पणू. इटंरनल  लंब ग १००% पणू, उवरीत काम 
सु  आह.े  
किन  ठ व व र  ठ महािव ालय – आर.सी.सी काम, बांधकाम, आतील व 
बाहरेील  ला  टर १००% पणू. लोर ग वक - तळमजला, ते पाचवा मजला 
१००% पणू, रंगकाम – तळमजला ते पाचवा मजला वॉलपु ी फ  ट कोट पणू, 
दरवाजे व शटर ाऊंड लोअर पणू, उवरीत काम सु  आह.े   
ऑिडटोरीयम- आर.सी.सी काम १००% पणू. बांधकाम – तळमजला व 
पिहला मजला ९०% पणू. दसुरा मजला ५०% पणू,  ला  टर - तळमजला व 
पिहला मजला ६०% पणू, वॉलपु ीचे काम गतीत.  
 पोट कॉ  पलॅ  स –  आर.सी.सी काम १००% पणू, बांधकाम व आतील 
 ला  टर - १००% पणू व बाहरेील  ला  टर १००% पणू. वॉलपु ीचे  काम 
गतीत. लोर ग वक - तळमजला ९०% पिहला मजला १००% पणू       

ि विमगं पलु- आर.सी.सी काम १००% पणू, बांधकाम ६०% पणू, आतील 
 ला  टर - ३०% पणू व बाहरेील  ला  टर ६०% पणू.  

भिूमगत पा  या  या टाक चे आरसीसी व वाटर फु गच े काम १००%पणू, 
क  पाऊंड िभतंीचे काम ८०% पणू, िडजी म व गेट कमानीचे आरसीसी, 
बांधकाम व  ला  टरच े काम १००% पणू, एसटीपीच े आरसीसी काम ४०% 
पणू, अतंगत र  ते तयार करणचेे काम गतीत.   

 
ी साईबाबा शै िणक सकुंल क  पास करारना  यानसुार काम पणु कर  यासाठी १८ मिहन े

िद.२३/०३/२०१९ ते िद.२२/०९/२०२० असा कालावधी देणते आलेला होता. सदरह क  पाचे उवरीत काम 
पणू करणसेाठी िद.१८/०६/२०२० रोजीच े प ाने क  पाचे कामास सहा मिहन े मदुतवाढ िमळणसेाठी ठेकेदार 
यांनी खालील माण ेिवनंती केली आह.े   

“We are carrying the construction work for Shri. Saibaba Educational Complex at 
Gat No. 183, Nimgaon – Korhale, Tal- Rahata, Dist- Ahmednagar (Hereinafter referred as 
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“Said project”). You have allotted the construction work to us vide Work order bearing 
No. SSST/CONST/1690/2019 on dated 03/08/2019. While we were moving steadfast to 
complete the construction of said project as agreed between us, the world has been 
threatened by the Covid-19 Virus, which has been declared as a Pandemic by the World 
Health Organisation. 

Meanwhile, Government of India by its Office Memorandum dated 19th February, 
2020 has clarified that Corona Virus should be considered as a case of natural calamity 
and Force Majeure Clauses have invoked. 

You must be aware that restrictions have been imposed starting with the ‘Janata 
Curfew’ on 19th March, thereafter the Lockdown was declared by the Government of 
Maharashtra on 23rd March and then the Government of India imposed a nationwide 
Lockdown on 24th March for 21 days upto 14th April, thereafter extended it upto 3rd May 
2020, thereafter extended it upto 17th May, 2020, thereafter further extended upto 30th 
May, 2020 and now the same is further extended upto 30th June, 2020. Further, Pune city 
is declared in the “Red Zone” with restrictions imposed accordingly. 

As you must be aware, in light of the aforesaid Government of India, Ministry of 
Finance, Department of Expenditure, Procurement Policy Division has issued the 
notification bearing number F.18/4/2020 - PPD dated 13/05/2020 and granted the 
extension of time about maximum of 6 months for date of completion of contractual 
obligation without imposition any cost or penalty on the contractor. 

In this notification it has also recognized that the construction work across India 
has been severely affected and due to the aforesaid lockdown, the supply chains for 
obtaining construction material have been disrupted and Labour Work Force may have 
migrated back to their home states. 

As you are aware in these circumstances also, we have continued our construction 
work up to some extent with the available material and labour work force. But to restart 
the project work with full capacity it will take some time. 

Going further, it is expected that even after, as and when the Lockdown measures 
are eased or lifted by the Central/ State Government, there could be various restrictions/ 
advisories in place pertaining to the conduct of construction work like restricting the use of 
work personnel, maintaining social distancing etc. 

In light of all the aforesaid mitigating circumstances and force majeure 
conditions, We therefore request you to kindly make a note of the extension of the period 
for completion of contractual obligation between us and reference to this the construction 
work for your project which had to be completed as per the period mentioned in our 
contract agreement/reference Work Order now get extended for 6 months for the above 
mentioned project. 

Hoping for an early resolution of the present crisis and eagerly looking forward to 
the return to normalcy. Where ever necessary we will also keep you updated in the 
matter.” 

ठेकेदार यांनी  यांचे िद.२०/०३/२०२० रोजीचे प ाने कोरोना साथी  या ादभुावामळेु  याच िदवसापासनू 
साईटवरील काम बंद केले होते.  यानतंर िज  हादंडाधीकारी कायालय, अहमदनगर यांचेकडील 

.डी.सी./काया९ब१/ ८६५/२०२० िद.२७/०४/२०२० रोजीचे आदेशास अनसु न क  पाच े काम पु  हा सु  
करणसेाठी ठेकेदार यांना  सं  थानचे िद.२९/०४/२०२० रोजीचे प ाने कळिवणते आले आह.े  यानसूार ठेकेदार 
यांनी िद.३०/०४/२०२० पासनु क  पाचे कामास पु  हा सु वात केलेली आहे.  य ात साईटवरील काम 
िद.२१/०३/२०२० ते िद.२९/०४/२०२० अखेर एकून ४० िदवस बंद होते.  
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ठेकेदर यांनी उपरो  त प ात नमदू केले  या िव  त मं ालय, भारत सरकार यांचे िद.१३/०५/२०२० रोजीच े
Office Memorandum मधे खालील माण ेनमदू केलेले आह.े 

“4. It is recognized that in view of the restrictions placed on the movement of goods, 
services and manpower on account of the lockdown situations prevailing overseas and in 
the country in terms of the guidelines issued by the MHA under the DM Act 2005 and the 
respective State and UT Governments, it may not be possible for the parties to the contract 
to fulfill contractual obligations. In respect of Public-private Partnership (PPP) 
concessions contracts a period of the contract may have become unremunerative. 
Therefore, after fulfilling due procedure and wherever applicable, parties to the contract 
may invoke FMC for all construction / works contracts, goods and services contracts and 
PPP contracts with Government Agencies and in such event, date for completion of 
contractual obligations which had to be completed on or after 20th February 2020 shall 
stand extended for a period not less than three months and not more than six months 
without imposition of any cost or penalty on the contractor/ concessionaire. Concession 
period in PPP contracts ending on or after 20th February 2020 shall be extended by not 
less than three and not more than six months. The period of extension (between three and 
six months) may be decided based on the specific circumstances of the case and the period 
for which performance was affected by the force majeure events.” 

तसचे महाराष्   शासनाच ेिव  त िवभागाच ेिद. २९/०७/२०२० रोजीच ेशासन िनणयाम  य ेक  शासना  या 
धत वर रा  यात कोरोना साथी  या ादभुावामळेु रा  यातील शासनाची कामे करणा-या कं ाटदाराना चाल ू
कं ाटाबाबत सोसा  या लागत असले  या अडचण  संदभात उपाययोजना व सहा य करण ेिवषयी खालील माण े
नमदू आह.े   

“१) शासक य कामा  या पूण  वासाठी मदुतवाढीची िवनंती कं ाटदाराने के  यास  यास िद.१५ माच, 
२०२० ते िद.१५ स  टबर, २०२० अशी सहा मिह  यांची मदूतवाढ दे  यात येईल. या कालावधीसाठी  याचेवर 
कोणताही दंडा  मक कायवाही कर  यात येणार नाही. मा  कं ाटदारास या कालावधीसाठी कोणतेही दाव े
(Claims) करता येणार नाहीत. भाववाढीसदंभात कं ाटातील अटी व शत  लाग ूराहतील. वरील सिुवधा  या 

करणी िद.१५ माच, २०२० पवू  िनिवदा शत चा अ  यथा भगं झाला नसेल अशा कं ाटांना लागू राहतील.”  
ठेकेदार यांना मदुतवाढ देणबेाबत िनिवदतेील Page No.53, Clause No.49 मधे खालील माण ेतरतदू 

आह.े 
Extension: 
Upon it becoming reasonably apparent that the progress of the works is delayed, the 

Contractor shall forthwith give written notice of the cause of the delay of the Sansthan, and 
if in the opinion of the Sansthan, the completion of the work is likely to be or has been 
delayed beyond that date for completion stated in the appendix to these conditions or 
beyond any extended time previously fixed under this clause. 

(1) By force authority. OR 
(2) By reason of any exceptionally inclement weather. OR 
(4) By reason of civil commotion, local combination of workmen strike or 

lockout affecting any of the trades employed upon the works or any of the trades engaged 
in the preparation, manufacture or transportation of any of the goods or materials required 
for the work. OR 

(10) By reason of the Contractor’s inability for reason beyond their control and 
which they could not reasonably have overseen at the date of this Contract to secure such 
labor goods or materials as are essential to the proper carrying out of the Works. 

The Sansthan shall as soon as they are able to estimate the length of the delay 
beyond the date or time aforesaid make in writing a fair and reasonable extension of time 
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for completion of the works, provided always that the Contractor shall use constantly their 
best endeavors to prevent delay and shall do all that may reasonably be required to the 
satisfaction of the Sansthan to proceed with the work.  

िवभागाचा अिभ ाय:- महारा   शासनाच े िव  त िवभागाच े िद.२९/०७/२०२० रोजीच े शासन 
िनणयानूसार ठेकेदरांना सहा मिह  यांची मदूतवाढ दणेबेाबत तरतूद नमदू केलेली आहे. तसचे या कालावधीसाठी 
कोणतेही दावे (Claims) करता येणार नाहीत व भाववाढीसंदभात कं ाटातील अटी व शत  लाग ूराहतील अस े
नमदू केलेले आह.े  यानूसार सदरह कामाचे िनवीदेतील अटी व शत नंसूार ठेकेदार यांना भाववाढ िकंवा भावफरक 
दये होत नाही.  

 ताव:- तरी महारा   शासनाच े िव  त िवभागाचे िद.२९/०७/२०२० रोजीचे शासन िनणयानसूार ी 
साईबाबा शै िणक संकुल क  प बांधकाम करण े कामाच े ठेकेदार मे.  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट 

ा.िल.,पणु ेयांच े क  पाचे कामास ०६ महीन ेमदुतवाढ मागणीबाबत िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .४९३  यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे िनमगाव को-हाळे येथील गट नं.१८३ पै.म  ये ी साईबाबा शै िणक 

कॉ   ले  सचे बांधकाम करणे कामाचे ठेकेदार मे.  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  स  टंट ा.िल., पुणे यांचे 
क  पाचे कामास कोणतीही दरवाढ न देता सहा मिहने कालावधीकरीता मुदतवाढ दे  यास मा  यता 

दे  यात आली. 
(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४१ सं  थानचे शासक य कायालया  या शांतीिनवास इमारतीस िल ट ब सिवणे व िलफट शॉफटचे 

बांधकाम करणेसाठी आिकटे  ट माथुर अॅ  ड कापरे असो., निव िद  ली यांचे माफत सादर करणेत 
आले  या ०२ पयायापैक  एका पयायाची िनवड होऊन  यानसुार येणा-या अंदाजप क य खचास व    
ई-िनिवदा मागिवणेस मा  यता 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  था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही योजनांसाठी करणचेी 
तरतूद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वय,े मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम ांची देखभाल,  यव  थापन 
व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल अशी तरतूद आह.े 

 तावना - ी साईबाबा मंिदर परीसरातील शांितिनवास इमारतीस कमचारी व साईभ  ताचंे सिुवधेकरीता 
िल ट बसिवणबेाबत मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सम  पाहणीच ेवेळी िनदश िदलेल ेआहते.  यानसुार 
याकामी मंिदर प रसर व ी साईबाबा दशन रांग क  पाचे आिकटे  ट माथरू अॅ  ड का े असो., निव िद  ली याचं े
कडून ०२ पयाय सचुिवणते आले असनू  यांच ेअदंाजप क सादर कर  यात आलेले आह.े आिकटे  ट यांनी िल ट 
बांधकामाकरीता खालील दोन पयाय व  यासाठी अपेि त खच कळिवलेला आहे.   

पयाय ं .१ - शांितिनवास इमारत पि म बाजू जे  टस ्टॉयलेट जवळ - आिकटे  ट यांनी या कामासाठी 
.३४,२४,०००/- मा  इत  या अपेि त खचाचे अदंाजप क सादर केले आह.े  याम  य े  यांनी खालील बाब चा 

समावेश केलेला आह.े 
Sr.No. Description Amount (Rs.) 
A)  Civil and Allied Works -  

01. Dismantling Work. 8,771/- 
02. Plain Cement Concrete Work. 5,090/- 
03. Reinforcement Steel and RCC Work. 7,07,440/- 
04. Brick Work / Solid Concrete Block Work. 42,120/- 
05. Waterproofing Work. 31,239/- 
06. Internal Plastering & Pointing Work. 1,00,208/- 
07. Flooring & Dado Work. 99,114/- 
08. Colour, White Washing, Distempering. 45,695/- 
09. Door And Windows Work.  24,084/- 
10.  Miscellaneous - Rebaring. 87,101/-  
 Total Amount (A): 11,50,862/- 
B) Lift Work  - 18,00,000/- 
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 Total Amount (B): 18,00,000/- 
 Total (A+B): 29,50,862/- 

 GST @ 18% on (A): 2,07,155/-/- 
 Contingencies @ 4%: 1,18,034/- 
 Centage Charges @ 5%: 1,47,543/- 
 Total Estimated Amount (Rs.): 34,23,595/-   

 Say R/O Amount (Rs.): 34,24,000/-. 
 

 
पयाय ं .२ - शांतीिनवास इमारतीचे आतील बाजूस मु  य कायकारी अिधकारी यांचे 

दालनाजवळील िज  याचे समोरील शा टम  ये - आिकटे  ट यांनी या कामासाठी .३३,१९,०००/- मा  
इत  या अपिे त खचाचे अदंाजप क सादर केले आह.े  याम  य े  यांनी खालील बाब चा समावेश केलेला आह.े 

 
Sr. No. Description Amount (Rs.) 
A)  Civil and Allied Works -  

01. Dismantling Work. 8,522/- 
02. Plain Cement Concrete Work.  5,254/- 
03. Reinforcement Steel and RCC work  2,94,344/- 
04. Brick Work / Solid Concrete Block Work. 1,58,993/- 
05. Waterproofing Work. 31,239/- 
06. Internal Plastering & Pointing Work. 78,105/- 
07.  Flooring & Dado Work. 5,41,401/- 
08. Colour, White Washing, Distempering. 29,900/- 
09.  Miscellaneous - Rebaring.  87,101/-  
 Total Amount (A): 11,53,745/- 
B) Lift Work  - 17,00,000/- 

 Total Amount (B): 17,00,000/- 
 Total (A+B): 28,53,745/- 
 GST @ 18% on (A): 2,07,674/-/- 
 Contingencies @ 4%: 1,14,150/- 
 Centage Charges @ 5%: 1,42,687/- 
 Total Estimated Amount (Rs.): 33,18,257/-   

 Say R/O Amount (Rs.): 33,19,000/-. 

 
आिकटे  ट यांनी वरील तपिशला माण े रा  य दरसचुी सन २०२०-२०२१ अ  वये अदंाजप क सादर 

केलेले आहते. सदर दो  ही अदंाजप के ही िल ट शा ट बांधकामाच ेिस  हील वक, िल ट केबीन / कार, मशीन इ. 
इले  ीकल / इले  ॉिन  स व मेकॅिनकलचे कामांसह आह.े वर नमदू केलेले ०२ पयाय दशिवणारे नकाशे सोबत 
आवलोकनाथ जोडले आहते. 

ी समाधी मंिदर परीसरातील सं  थानच े शासिकय कायालय असले  या शांितिनवास इमारतीस िल ट 
बसिवणकेरीता आिकटे  ट माथरू अॅ  ड का े असोिसएटस,् नवी िद  ली यांचमेाफत तयार करणते आले  या ०२ 
पयायापैक  एका पयायाची िनवड झालेनतंर  यानसुार सदर बांधकामासाठी िशड  नगरपचंायत, िशड  यांची 
बांधकाम परवानगी  यावी लागले. तसेच याकामी आिकटे  ट यांचेकडून आर. सी .सी.  िडझाईन, आिकटे  चरल 
विकग ॉईगं, ई-िनिवदा प े इ. तयार क न वतमानप ातील जािहरातीव ् दारे ई-िनिवदा मागिवता येतील.  

 ताव- तरी ी समाधी मंिदर परीसरातील सं  थानच े शासिकय कायालय असले  या शांितिनवास 
इमारतीस िल ट बसिवणकेरीता िल ट शा टच ेबांधकाम करण ेव िल ट केबीन / कार, मशीन इ. इले  ीकल / 
इले  ॉिन  स व मेकॅिनकल कामे करणसेाठी आिकटे  ट माथरू अॅ  ड का  ेअसो., नवी िद  ली यांचमेाफत सादर 
करणते आले  या वर नमदू पयाय .१ (अदंाजप क य र  कम .३४.२४ ल ) व पयाय .२ (अदंाजप क य 
र  कम .३३.१९ ल ) या दोन पयायांपैक  एका पयायाची िनवड होणसे, तसेच आिकटे  ट यांचकेडून या 

क  पाचे िस  हील कामासाठी आिकटे  चरल विकग ॅाईगं, आर.सी.सी. िडझाईन व ई-िनिवदा प  ेतयार क न 
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सदर बांधकामासाठी िशड  नगरपचंायत, िशड  यांची बांधकाम परवानगी घते  यानतंर वतमानप ातील 
जािहराती  दारे िस  हील व इले  ॉमेकॅिनकल कामांसाठी  वतं  ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .४९४  यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे शासक य कायालया  या शांतीिनवास इमारतीस िल ट 
ब सिवणे व िल ट शॉ टचे बांधकाम करणेसाठी उपरो  त  तावात नमुद केले  या ०२ पयायापैक  
पयाय .०१ म  ये साईभ  तांकरीता  व  छतागृहाचे बांधकाम केलेले असनु आता फ  त पयाय .२ 
िश  लक अस  याने पयाय .२- शांतीिनवास इमारतीचे आतील बाजुस मु  य कायकारी अिधकारी 
यांचे दालनाजवळील िज  याचे समोरील शा टम  ये िल ट ब सिवणे व िल ट शॉ टचे बांधकाम 
करणेसाठी िविहत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व  याकामी येणा-या अंदाजप क य र  कम 

.३३.१९ ल  मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 
(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४२ माहे फे वुारी-२०२० व माच-२०२० जमा खच त याची न द घेणेबाबत. 

 ताव- लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं थानकडून खच होणा-या रकमांचा 
जमा-खच त ा तयार कर यात येतो. सदर जमा व खचा या आकडेवारीचा त ा मा. यव थापन सिमती या 
सभेसमोर न द घे यासाठी सादर कर यात येत असतो. 

   या अनषुगंाने माह े फे वुारी-२०२० व माच-२०२० या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त े  
तयार कर यात आले असनू ते मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर न द घणेेसाठी सादर करण े आव यक आह.े जमा-
खचाचा तपिशल खालील माण े - 

 
अ.न.ं मिहना जमा खच 
०१ फे वुारी-२०२० ५१,३०,९१,६७०/- ३२,०२,८८,४८२/- 
०२ माच-२०२० ४२,५४,१९,२१९/- १,१६,०१,१०,१६३/- 

 
   तरी लेखापु तका माण े माह े फे वुारी-२०२० व माच-२०२० या कालावधीतील जमा खचाची न द 

घे यासाठी सदरचा ताव मा.तदथ सिमतीच ेसभेसमोर सादर. 
िनणय .४९५  यावर सिव  तर चचा होऊन, माहे फे वुारी-२०२० व माच-२०२० जमा खच त याचे अवलोकन क न 

 याची न द घे  यात आली. 
(कायवाही-लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४३ माहे एि ल-२०२० व मे-२०२० जमा खच त याची न द घेणेबाबत. 

 ताव- लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं थानकडून खच होणा-या रकमांचा 
जमा-खच त ा तयार कर यात येतो. सदर जमा व खचा या आकडेवारीचा त ा मा. यव थापन सिमती या 
सभेसमोर न द घे यासाठी सादर कर यात येत असतो. 

   या अनषंुगान े माह े एि ल-२०२० व म-े२०२० या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त े  तयार 
कर यात आले असनू ते मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर न द घणेसेाठी सादर करण ेआव यक आह.े जमा-खचाचा 
तपिशल खालील माण े - 

 
अ.न.ं मिहना जमा खच 
०१ एि ल-२०२० २६,११,९०,४४५/- १,५१,२३५/- 
०२ म-े२०२० १५,०५,९६,४८१/- ८,६५,०९,८२२/- 

 
   तरी लेखापु तका माण े माह े एि ल-२०२० व मे-२०२० या कालावधीतील जमा खचाची न द 

घे यासाठी सदरचा ताव मा.तदथ सिमतीच ेसभेसमोर सादर. 
िनणय .४९६  यावर सिव  तर चचा होऊन, माहे एि ल-२०२० व मे-२०२० जमा खच त याचे अवलोकन क न 

 याची न द घे  यात आली.                                                                        (कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.४४ माहे जुन-२०२० व जुलै-२०२० जमा खच त याची न द घेणेबाबत. 
 ताव- लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं थानकडून खच होणा-या रकमांचा 

जमा-खच त ा तयार कर यात येतो. सदर जमा व खचा या आकडेवारीचा त ा मा. यव थापन सिमती या 
सभेसमोर न द घे यासाठी सादर कर यात येत असतो. 

   या अनषंुगाने माह े जनु-२०२० व जलैु-२०२० या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त े  तयार 
कर यात आले असनू ते मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर न द घणेसेाठी सादर करण ेआव यक आह.े जमा-खचाचा 
तपिशल खालील माण े - 

 
अ.न.ं मिहना जमा खच 
०१ जुन-२०२० १८,४७,६९,२४१/- ८,७३,५०,१९०/- 
०२ जुल-ै२०२० ५,३९,३६,४५५/- १६,७९,९१,७९०/- 

 
   तरी लेखापु तका माण े माह े जुन-२०२० व जलैु-२०२० या कालावधीतील जमा खचाची न द 

घे यासाठी सदरचा ताव मा.तदथ सिमतीच ेसभेसमोर सादर. 
िनणय .४९७  यावर सिव  तर चचा होऊन, माहे जुन-२०२० व जुलै-२०२० जमा खच त याचे अवलोकन क न 

 याची न द घे  यात आली. 
(कायवाही-लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४५ योगीराज सद् गु  गंगािगरीजी महाराज सं थान ट यांना .१.२५ कोटी आिथक मदत देणेबाबत. 

 ताव- ी साईबाबांच े समकालीन ी गंगािगरीजी महाराज यांची समाधी ीरामपरू व वैजापरू तालु  या  या सरह ीवर 
सराला बेट येथे आह.े वारकरी सां दयाचे ा थान असले  या या गावात भािवक येत असतात. मागिशष व  
१४ ला सद ्गु   गंगािगरी महाराज पु  यितथी व  या  िनिम  तान ेअखंड ह रनाम स  ताहाचे आयोजन दर वष  केले 
जात आह.े  या काय माचा लाखो भािवक लाभ घेतात. ी गंगािगरी महाराजांचे  िश  य ी नारायणिगरी यांचीही 
समाधी  या िठकाणी आह.े   

सदगु  ी गंगािगरीजी महाराज सं  थान (  ट) यांनी सन २०११ म  य े ी सद ्गु   गंगािगरी महाराज 
समाधी मंिदराच ेकाम हाती घेतलेले आह.े सं  थानकडे दणेगी  व पात व इतर  व पात उ  प  नाची बाब अ  य  प 
आह.े लोकवगणीतनूच सदर मंिदराचे काम चाल ूआहे. योिगराज सद ्गु  गंगािगरीजी महाराज व ी साईबाबांचा 
संबंध िनकटचा आह.े  यामळेु सरालाबेट येथील मंदीराचे िजण ारासाठी ी साईबाबा सं  थान िशड  यांनी 
आिथक मदत ावी, अशी िवनंती केली होती.  

गत  यव  थापन मंडळाचा िनणय:- िद. १९.११.२०११ रोजी झाले  या मा. िव  व  त मंडळाच ेसभेत 
िनणय ं . ८४५ अ  वये पढुील माण े िनणय झाला आह,े सदगु  गंगािगरी महाराज सं  थान सराला बेट, ता. 

ीरामपरू यांना मंदीर िजण ारासाठी पये १.२५ कोटी आिथक मदत दणेसे मा  यता दे  यात आली. याकामी 
शासनाची मा  यता  यावी, असे ठरले. 

 यव  थापन मंडळाची मा  यता िमळा  यानंतर, छाननी सिमतीची मा  यता व नंतर महारा   शासन यांची 
मा  यतेनसुार सं थान  या िवहीत प तीन ेसबंंधीतांना अनदुान दे  याचा िशर  ता आह.े ी गंगािगरी महाराज यां  या 
आिथक मदती  या  तावास मा.  यव  थापन मंडळाचे सभते मा  यता िमळाली मा  छाननी सिमतीचे मा  यता न 
िमळा  यान ेसबंंधीत  तावावर कायवाही होऊ शकली नाही.  

मा. छाननी सिमती िनणय :- मा. छाननी सिमतीचे िनणयानसुार सं  थानकडे आिथक अनदुान 
मागणीसाठी न दणीकृत सं  थकेडून, शासनाकडून तसेच वैय  तीक  व पाच ेअज येत असतात. सदर अजाबाबत 
िद. २८.०६.२००९ रोजीचे छाननी सिमतीत  खालील माण ेिनणय झाललेा आह.े सं  थानकडे आिथक अनदुान 
मागणीकामी पु  कळ अज आललेे आहते/ यते असतात. अस े यणेारे अज सं  थानकडे दाखल झाले  या 
तारखेपासनू फ  त एक वष कालावधीपयत ाहय धर  यात यावते. सदर कालावधीत अनदुान न िमळा यास एक 
वषाचा कालावधी सपंलेनतंर सदरह अज िनकाली काढ  यात यावते, अशी िशफारस कर  यात आली अस  यान े
िद.२७.०१.२०१७ चे मा. कायकारी अिधकारी साहेब यांचे मा  यतेने गत  यव  थापन मंडळाने मा  यता 
िदलेले, परंतु  मुदत बाहय झालेले एकूण ३१  ताव न  तीबंद कर  यास मा यता िदलेली आहे.  
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 तािवत फेर मागणी :- 
मा  िद. १८ जानेवारी २०१७ रोजीचे प ा  वय,े महारा  ातील  लाखो भािवकांच े ा थान असललेे, 

सदगु  योिगराज ी गंगािगरीजी महाराज  टसाठी सं  थानचे त  कालीन िव  व  तमंडळान,े िद. १९.११.२०११ 
रोजीच े सभेतील िनणय ं . ८४५ अ  वय,े मंजरू केलेल े र कम . १.२५ कोटी मा  घोषीत केले  या आिथक 
मदतीची मागणी केली आह.े  

तसेच, आप या कायकाळात, सद ्गु  ी गगंागीरी महाराज सं  थान (  ट)  सराला बटे या तीथ े ाचा 
िवकास  हावा, या उ शेान ेगत  यव  थापन मंडळान ेमा  यता िदलेल े र  कम . १.२५ कोटी मा ची आिथक मदत 

ावी अशी िवनंती केलेली आह.े  
अथ साहा य करणेबाब सं थान अिधिनयमातील तरतुद :-  
१) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम २००४ कलम २१ (१क) पोटकलम १  या 

तरतुदीस अधीन राहन िव  व  त  य  थसे रा  य शासना  या पवु मंजरुीन,े आिण रा  य शासनाकडून राजप ात िस  द 
केले  या आदशेा ारे िविनिद  ट कर  यात येईल अशा कमाल मयादे  या आिण अटी शत  या अधीन राहन, 
भ  तानंा पायाभतु सिुवधा परुिवण े िकंवा  या वाढव  यासाठी शासक य िवभागांना, शासक य महामंडळांना, 
शासक य कंप  यांना िकंवा शासक य उप मांना सहायक अनदुान दतेा येईल. 

कलम २१ (२) पोट-कलम े (१) आिण (१क) म  य े िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा तरतुदी 
के  यानंतर, िव  व  त  य  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमचेा िव  व  त  यव  थे  या 
िवतरणयो  य उ प  ना  या तीस ट  यांपे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा 
कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईलः-  

 (एक) रा  य शासना  या पवु मंजरुीन,े एखा ा न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी 
यां  याकडून कोणतीही शै िणक सं  था, िकंवा इतर धमादाय वा धािमक सं  था यांची  थापना व देखभाल 
करवून घे  यासाठी अथवा अ  य कोण  याही िबगर वािणि यक सां  कृितक सघंटनेची  थापना व दखेभाल करवनू 
घे  यासाठी अनदुान दे  याची तरतुद आह.े"  मा  यासाठी थम शासन िनयु  त छाननी सिमतीची िशफारस 
घेणआेव  यक आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय  :-  
मा.  यव थापन सिमतीचे सभपेढु े सदरह  ताव फेरसादर केला असता िद. २३-२४.०५.२०१७ रोजी 

झाले  या  सभेत िनणय ं . ४०३ अ  वय े  यावर पढुील माण े िनणय झालेला आह.े चा समाधी शता  दी 
महो  सवािनिम  ताने करावया या िवकासकामांसाठी सं थानलाच िनधीची कमतरता अस  यामळेु योगीराज सद ्
गु  गंगािगरीजी महाराज सं  थान  ट यांना मिंदर िजण ारासाठी स  या आिथक मदत देण ेश य होणार नाही, 
याक रता सदरह िवषय ततु  थगीत ठेवणेत यावा, असे ठरल.े  

िवभागाचा अिभ ाय :- 

१) मा. उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी िद. ३०.०१.२०१९ रोजी “Shri  Sai Baba Sasthan 
Trust, shall not disburse an amount of the Trust for other purposes than routine expense”  
अस ेआदेश िदलेले आहेत. 
२) सं  थानकडे अनदुान मागणीसाठी अशा कारे बरेचशे अज ा  त होतात  यामळेु फ  त सदर  टच े
अजाचा िवचार करता यणेार नाही.  

 ताव :-योगीराज सद ्गु  गंगािगरीजी महाराज सं  थान  ट, सराला बेट ता. ीरामपरू यांना र  कम 
. १.२५ कोटी आिथक मदत देणबेाबतचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .४९८  सदरचा  ताव अमा  य कर  यात आला. 
(कायवाही-लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४६ करिनधारण वष २०१८-१९ व २०१९-२० ची आयकर रफंड र  कम .२२,१९,५९,०४०/- सं  थानचे बॅकं 

खा  यात जमा झा  याची न द घेणे व गंुतवणकू बाबत. 
 ताव- आयकर कायदा १९६१ कलम २४५ अ  वय,े आयकर िवभागाने करिनधारण वष २०१८-१९ व २०१९-२० च े

आयकर िववरणप ात रफंड असणारी र  कम करिनधारण वष २०१३-१४, २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-
१८ पोटी जमा क न घेण ेबाबत ई-मेल ारे िद.०९.०५.२०२० रोजी नोटीस पाठिवली होती.  
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सदर नोटीस सं  थान कर स  लागार सीए आर.आर. मनुी, मुंबई, सीए  ही.के. बेसवाल, मुंबई व सीए 
िदपक िटकेकर, मुंबई यांना पाठिव  यात आली होती व  यावर  यांचे कायदेशीर मागदशन मागिवले होते. यावर 
सीए आर.आर. मनुी यांनी िद.११.०५.२०२० व िद.२९.०५.२०२० रोजी ई-मले ारे र कम वग करण े बाबत 
अिभ ाय िदला होता. यावर िद.०९.०६.२०२० रोजीचे मा.तदथ सिमतीच े सभते मा यता घे यात येऊन खच 
र कम मोठी अस यान ेमा.उ च यायालय, औरंगाबाद येथे खचास मा यता िमळणकेामी िस हील अॅ लीकेशन 
दाखल कर यात आले होते. याम य े सामनेवाले यांनी िस  हील अॅ  लीकेशनबाबत िद.०२.०७.२०२० रोजी 
र  लाय सादर केला होता, सं  थानचे औरंगाबाद येथील अडॅ  होकेट यांनी सदर र  लाय सं  थान कर स  लागार व 

िवधी  यांचा यावर अिभ ाय घणे ेबाबत सचुिवले. सं थानच ेमा.उ च व सव च यायालयाचे व र  वक ल 
एस. गणशे, िद ली, यांनी मा.उ च व सव च यायालयाची कर िनधारण वष २०१३-१४ व २०१५-१६ चे 
थिगती आदशेास अनसु न रफंड र कम इतर वषाचे दये करापोटी समायोिजत न करता परत िमळण े करीता 

प यवहार करण े बाबद िद.०४.०७.२०२० रोजी अिभ ाय िदला. दर यान या कालावधीत मा. उ च 
यायालयात सदर िस हील अॅ लीकेशनवर सनुावणी होऊ शकली नाही. व र  वक लां या या यु वाद-

अिभ ायानसुार सदर िस हील अॅ लीकेशन माग े घणेे बाबत  मा.तदथ सिमतीच े िद.१३.०७.२०२० रोजीच े
सभेम य े मा यता घे यात आली. सदर प यवहार आयकर िवभागाला कर यापवु च िद.१९.०६.२०२० व 
िद.२०.०६.२०२० रोजी आयकर िवभागाने रफंड र कम मागील वषा या दये करापोटी समायोिजत के याची 
मािहती ा  झाली मा  लेखी व पात कळिवले नाही.  

सं थानचे मा.उ च व सव च यायालयाच े अडॅ.एस. गणशे,िद ली, यां या यु वाद - अिभ ायास 
अनसु न सं थान करस लागार सीए आर. आर. मणुी, मुंबई यांचेमाफत सं थानन ेआयकर िवभागाला मा. उ च 
व सव च यायालयाचे थिगती आदेशास अनसु न समायोिजत केलेली र कम सं थानचे खा यात वग 
करणबेाबत िद.१८.०७.२०२० रोजी प  यवहार केला. यानंतर मा.उपायु  आयकर िवभाग, मा.अित र  
आयु  आयकर िवभाग, मुंबई  व मा.उपायु  आयकर िवभाग (CPC- Banglore) यांचेशी दरु वनी व ई-
मेल ारे पाठपरुावा कर यात आला. अतंीमत: आयकर िवभागान े थिगती आदशे, प यवहार व पाठपरुावा 
िवचारात घऊेन िद.२९.०७.२०२० रोजी सं थानच ेबॅकं आफ महारा  शाखा, मुंबई येथ ेआयकर रफंड र कम 
.२०,८५,०२,५४०/- व यावरील याज .१,३४,५६,५००/- अशी एकुण र कम .२२,१९,५९,०४०/- जमा 

केली आह.े 
को हीड-१९ लाकडाऊन कालावधीत सं थानचे दणेगी उ प न अ य प झाले आह.े सदर 

कालावधीतील मासीक वेतन, दनंैिदन खच या करीता उ प न कमी पडत आह.े आव यकतेनसुार व खचाचा 
अदंाज घेऊन गरजेएवढी र कम बचत खा यात िश लक ठेऊन उव रत िश लक र कम िवहीत प तीन े
रा ीयकृत बॅकंाम ये मदुत ठेिव या व पात ठेवता येईल. 

िद.३१.०७.२०२० अखेर सं थानचे आिथक ि थती दशिवणारा मदुतठेव गुंतवणकु चा त ा 
खालील माण.े  

Sr.No. Name of the Banks Amount of Fixed Deposit 
1  Andhra Bank (NPYA)A/c. 10,01,92,000/- 
2  Andhra Bank, Shirdi A/c 333,00,00,000/- 
3  Bank of  Baroda Nashik 283,00,00,000/- 
4  Canara Bank Shirdi 379,50,00,000/- 
5  Central Bk India Staff Benifit Fund 19,44,985/- 
6  Corporation Bank, Shirdi 125,49,99,998/- 
7  Indian Bank, Shirdi 89,50,00,000/- 
8  Oriental Bank of Commerce, Shirdi 56,00,00,000/- 
9  Punjab National Bank,Shirdi. 203,00,00,000/- 
10  State Bank of India -Shirdi 120,17,00,000/- 
11  Syndicate Bank, Shirdi 171,00,00,000/- 
12  Union Bank of India, Shirdi 361,07,00,000/- 
13  Vijaya Bank, Shirdi 101,00,00,000/- 
 Grand Total 2232,95,36,983/- 
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िद.३१.०३.२०१९ अखेर सं थानचे सव मागान े िमळणारे थलु उ प न(Gross Income) र कम 

.६८९.४३ कोटी मा  व सं थानचा सव कारचा एकुण खच (Gross Expenture) र कम .६०८.४० कोटी 
मा  होता. सन २०१९-२० या आिथक वषाचे लेखाप र ण अ ाप पणु झालेले नस यान,े जमा खचाची अतंीम 
आकडेवारी िनि त झाललेी नाही.  

तरी सदरचा ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर. 
िनणय .४९९  यावर सिव  तर चचा होऊन, करिनधारण वष २०१८-१९ व २०१९-२० ची आयकर रफंड र  कम 

.२२,१९,५९,०४०/- सं  थानचे बॅकं खा  यात जमा झा  याची व गुंतवणूक बाबतचे अवलोकन क न 
 याची न द घे  यात आली. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४७ अ)  लॉकडाऊनचे काळात सं  थानला उ  प  न फारसे नसतांना कमचा-यांचे पगार                               

करणेसाठी व ई येथील जमीन खरेदी करणेसाठी कोण  या रकमा वापर  या बाबत िवचारणा करणारे 
प . 
ब)   लॉकडाऊन झालेपासनू िकती मुदत ठेवी ठेव  या, िकती मुदत ठेवी  या मुदती सपं  या, मुदत 
सपंले  या मुदतठेवीतील रकमांचा िविनयोग कसा केला व तो िविनयोग कर  याबाबत तदथ सिमतीची 
परवानगी घेतली काय. याकाळात िकती मुदतठेवी मोड  या, मोड  या असतील तर  यासाठी तदथ 
सिमतीची परवानगी घेतली काय?  
क)   Trust Corpus Fund  बाबत सं  थानची भुिमका. 

 ताव- उपरो  त िवषयास अनसु न मा.मु  य कायकारी अिधकारी, यांना पाठिवले  या प ातील मु ा .३ व ५ बाबतचा 
खलुासा पढुील माण े– 

   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड )  या अिधिनयमात गुंतवणकु बाबत पढुील माण ेतरतूद 
आह.े “कलम २०(३) अ  वये िव  व  त  यव  था िनधी  या मालक चा सव पैसा व इतर मौ  यवान व  तू 
केवळ रा  ीयीकृत बॅकेंत िकंवा बॅकंांम  ये ठेव  हणून ठेव  यात येतील िकंवा जमा कर  यात येतील 
िकंवा मुबंई सावजिनक िव  व  त  यव  था अिधिनयम १९५०  या कलम २  या खडं (१२) म  ये  या  या 
केल ् या माणे सावजिनक रो  यांम  ये गंुतिव  यात येतील.” 

   या तरतूदीस अनसु न, उपल  ध होणारी र  कम ही उ  चतम  याजदर दणेा-या रा  ीयीकृत बॅकंांकडे 
गुंतिव  यात येते. यासाठी सं  थानला बॅिंकंग सेवा देणा-या रा  ीयीकृत बॅकंांना मािसक गुतंवणकु चे िनयोजन व 
उ  चतम  याजदर दे  याबाबत प ा दारे कळिव  यात येते. रा  ीयीकृत बॅकंां  या ितिनध ची साईिनवास 
अितथीगहृ - लडीबाग/मु  य लेखािधकारी यांच ेक ात सभा घेतली जाते. याम  य ेबॅकंांकडून गुंतवणकू साठी .५ 
कोटीसाठी, .१० कोटीसाठी व .१० कोटीपे ा अिधक रकमेसाठी  याजदर मागिवल े जातात व उ  चतम 
 याजदर देणा-या बॅकेंकडे मदुतठेवी  या  व पात १ वष मदुतीसाठी र  कम गुतंिव  यात येते. मदुतपतु  झाले  या 

मदुतठेव पाव  यांची र  कम  या-  या बॅकंां  या बचत खा  यात मुदतपतू  या िदवशी जमा होत असते.  यानंतर 
सदरची र  कम आर.टी.जी.एस. दारे  या बॅकेंत मदुतठेव होणार आह.े  या बॅकेंत वग कर  यात यतेे. मदुतठेवी  या 
गुंतवणकु साठी सवसाधारणपण ेराबिव  यात येणारी ि या उपरो  त माण ेआह.े 
अ) लॉकडाऊनचे काळात सं  थानला उ  प  न फारसे नसताना कमचा-यांचे पगार करणेसाठी व ई 
येथील जमीन खरेदी कर  यासाठी कोण  या रकमा वापर  या याबाबत िवचारणा करणारे प  - 
कमचा-यांचे पगार अदा कर  यासाठी मदुतपतू  होणा-या गुतंवणकु  या मुदतपतू  रकमतेून रकमा वापर  यात 
आले  या आहते. 

याबाबतचा तपिशल दशिवणारा त  ता सोबत जोडलेला आह.े 
ई येथील जमीन खरेदी कर  यासाठी पुढील मुदतठेवी  या मुदतपूत  रकमेतून र  कम 

वापर  यात आलेली आहे. 
मदुतठेव असले  या बॅकेंचे नांव -  पंजाब नॅशनल बॅकं, िशड  
मदुतठेवीची र  कम     .२७,००,००,०००/- 
मदुत -     १ वष 
मदुतपतू नंतर िमळणारी र  कम   .२९,०५,४१,३१५/- 
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  जमीन खरेदीसाठी अदा कर  यात आलेली र  कम  .११,२५,३०,०००/- 
ई येथील जमीन खरेदी, माह े म-े२०२० म  य े झालेली आह.े जमीन खरेदीची ८०% र  कम 

.११,२५,३०,०००/- िदनांक १८.०५.२०२० रोजी अदा कर  यात आललेी आह.े सदर रकमे  या तसचे 
परुवठादारां  या दयेकां  या अदायगीसाठी वर दशिवले  या मदुतठेव पावती  या मदुतपतू नतंर बचत खा  यात जमा 
झाले  या रकमतेून र  कम .१६,०५,४१,३१५/- ठेव  यात आललेे होते.  यापैक  जमीन खरेदीपोटी अदा केललेी 
र  कम वजा जाता िश  लक रक्  कम .४,८०,११,३१५/- तसचे माह ेम-े२०२० म  य ेमदुत पणू होणा-या अ  य 
मदुतठेव पाव  यां  या बचत खा  यात जमा झाले  या मदुतपतू  रकमेतून .१०,५२,१७,६१०/- मा  (सोबत 
जोडले  या त   यातील तपिशलानसुार) व अ  य मागान े व दणेगी  व पात जमा झालेली रक्  कम 
.२,७७,४२,६५६/- मा  अशी एकुण र  कम .१८,०९,७१,५८१/- मा  एवढी र  कम कमचारी वेतन 

( .११,८४,४३,८१९/-) व उव रत र  कम परुवठादारां  या दयेकां  या अदायगीसाठी वापर  यात आली. िश  लक 
र  कम पढुील मिह  याच ेवेतन व इतर देयकांचे अदायगीसाठी वापर  यात आली. 

 ब) लॉकडाऊन झालेपासनू िकती मुदत ठेवी ठेव  या, िकती मुदत ठेव  या मुदती संप  या, मुदत 
सपंले  या मुदत ठेवीतील रकमांचा िविनयोग कसा केला व तो िविनयोग कर  याबाबत तदथ सिमतीची 
परवानगी घेतली काय, या काळात िकती मुदत ठेवी मोड  या, मोड  या असतील तर  यासाठी तदथ 
सिमतीची परवानगी घेतली काय? 

   याबाबतची मािहती सोबत जोडले  या त   याम  य े नमदू कर  यात आलेली आह.े तसचे िदनांक 
०६.११.२०१४ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभतेील िनणय .९५२ अ  वय,े बचत खाते 
असले  या रा  ीयीकृत बॅकंांची आिथक ि थती िवचारात घेऊन,  यांचेकडून  याजदर मागवनू, जा  तीत जा  त 
 याजदर दणेा-या बॅकंांकडे ट   याट   याने गुंतवणकू कर  यास, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घेऊन, 

गुंतवणकू करावी व  याचा वािषक अहवाल आिथक वषा  या शेवटी मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर सादर 
कर  यात यावा असा िनणय झाला आह.े सबब, दरमहा होणा-या गुतंवणकू स मा  यता घेणकेामी मा.तदथ 
सिमतीसमोर जाणचेी आव  यकता नाही. 

   सदर िनणयास अनसु न, िदनांक ०९.०६.२०२० रोजी झाले  या मा.तदथ सिमती  या सभेत िवषय 
.१४ अ  वय,े आिथक वष सन २०१९-२० म  य ेकेले  या गुंतवणकू चा अहवाल व आिथक वष सन २०२०-

२१ म  य ेकमाल  याजदर दणेा-या रा  ीयीकृत बॅकंांम  य े१ वषा  या मदुत ठेवी  या  व पात गुतंवणकू कर  यास 
मा  यता िमळणबेाबतचा िवषय सादर कर  यात आला होता. 

   सदर  या िवषयावर िनणय .३१९ अ  वये पुढील माण ेिनणय झालेला आह.े- 
   यावर सिव  तर चचा होऊन आिथक वष २०१९-२० म  य ेकेले  या गुंतवणकू अहवालाचे अवलोकन 

कर  यात येऊन आिथक वष २०२०-२१ म  य े मुदतपतू  होणा-या व बचत खा  यात दनंैिदन खच वजा जाता, 
गुंतवणकू साठी उपल  ध होणा-या रकमचेी, िवहीत प तीन े मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांच े मा  यतेन े
रा  ीयीकृत बॅकंांकडून वेळोवेळी तुलना  मक  याजदर मागवनू जी रा  ीयीकृत बॅकं जा  तीत जा  त  याजदर दईेल, 
 या बॅकेंत गुतंवणकू कर  यास मा  यता दे  यात आली. 

   लॉकडाऊन  या कालावधीत पवू  कर  यात आलेली कोणतीही मदुतठेव पावती मदुतपतू  हो  यापवू  
(Pre-Maturity) मोड  यात आलेली नाही. कमचारी पगार व जमीन खरेदी तसचे इतर परुवठाधारकां  या 
दयेकांची र  कम अदा कर  यासाठी मदुतठेव पाव  यां  या मदुतपतू नंतर बचत खा  यात जमा होणा-या रकमेतून इतर 
मागान े जमा होणा-या रकमचेा िवचार क न व ढोबळ खचाचा अदंाज घेऊन र  कम बचत खा  यात खचासाठी 
िश  लक ठेव  यात येते व उव रत रकमेची मदुतठेव पावती कर  यात आलेली आह.े 
क) Trust Corpus Fund बाबत सं  थानची भूिमका - 

सं  थानचा कारभार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतुद नसुार 
चालत आह.े आिथक वष २०१९ अखेर Trust Corpus Fund म  य ेएकुण र  कम .४८,८२,५२,८६९/- मा  
जमा आहते. (सन २०१९-२० या आिथक वषाचे वैधािनक लेखाप र ण होण ेबाक  आह.े)  

Trust Corpus Fund  यितरी  त सं  थानकडे काही Other Earmarked Fund सु ा उपल  ध 
आहते. आिथक वष सन २०१८-१९ अखेर सदर िनधीम  य ेजमा असले  या रकमचेा तपिशल पढुील माण-े 
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अ.न.ं िनधीचे नाव र   म पये 
१ अ  नदान िनधी ३,२८,१३,४७,३८१/- 
२ इमारत िनधी ७०,३७,५९,९५८/- 
३ इमारत िनधी (साईआ म) ५१,८१,६१,८०२/- 
४ धािमक काय िनधी २१,१६,३९,०९४/- 
५ िश ण िनधी २५,७७,८७,३१०/- 
६ मे  टेन  स, रपेअस व इ  टॅ  लिशमट िनधी २,३५,२४,४४,७७३/- 
७ नवीन भ  तिनवास  थान िनधी ४२,०९,९०,९३३/- 
८ िन  य सादालय अ  नदान योजना िनधी ६,६५,३९१/- 
९ कायम िनधी २८,०३,१८,२७३/- 
१० अॅ  बलु  स ोजे  ट िनधी ५,३३,८३,०६३/- 

एकूण ८,०८,०४,९७,९७७/- 
 

उपरो  त Other Earmarked Fund ह ेिविश  ट उ शेासाठी तयार कर  यात आललेे असनू, या म  य े
जमा असलेली र  कम ही  या  या उ शेासाठीच वापर  यात यते असते. तथािप Trust Corpus Fund म  य ेजमा 
असलेली र  कम ही महसलुी खचासाठी (कमचारी पगार वगैरे) वापरता यते नसनू, ती फ  त भांडवली खचासाठी 
वापरण ेबंधनकारक आह.े  यामळेु Trust Corpus Fund म  य ेर  कम िश  लक असनूसु ा ती इतर कारणांसाठी 
वापर  यावर बंधन यतेे.  

 या अनशंुगान,े Trust Corpus Fund बाबत आव  यक असलेली मािहती सं  थानच े अिधकृत 
लेखाप र क (१) सिुनलकुमार अ  यकंर, पणु े(२) उ  हास बोरसे अॅ  ड कंपनी, नािशक, (३) ए.एस.बेदमथुा अॅ  ड 
कंपनी, नािशक तसेच कर स  लागार (१) आर.आर.मनुी, मुंबई (२)  ही.के.बेसवाल, मुंबई यांचेकडून अिभ ाय 
मागिव  यात आलेले आहते. 

उपरो  त लेखाप र क व कर स  लागार यांचेकडून Trust Corpus Fund संबंधी पढुील बाब संबंधीत 
मािहती मागिव  यात आलेली आह.े 
१. संबंिधत िनधीतील रकमचेा िवनीयोग सं  थानला कोण  या कारणांसाठी करता येईल? 
२. सबंंिधत िनधीतील र  कम इतर खचासाठी वापरता यईेल िकंवा कस?े अस  यास, ती कोण  या 
खचासाठी वापरता यईेल? नस  यास,  याचा िविनयोग कसा करता यईेल? 
३. सदर िनधी  या रकमेत न  याने वाढ करता येईल काय? 
४. स  या Other Earmarked Fund  यित र  त इतर मागान े (उदा.General Donation वगैरे) ा  त 
होणा-या रकमेतील िश  लक असलेली काही र  कम Trust Corpus Fund म  य ेवग करता येईल काय? 
५. सदर िनधीम  य े पु  हा न  यान े देणगी ि वकारता येईल काय? अस  यास  यासाठी काय कायप ती 
असावी? 
६. सदर िनधी  या वापरासंबंधी आयकर काय ाम  य े काय तरतुदी आहते? तसेच आयकरासबंंधीत 
भिव  यात काही अडचणी येऊ शकतात काय? 

उपरो  त अ.नं.१ ते ६ बाब संबंधी लेखाप र क व करस  लागार यांना िदनांक ११ व १२.०८.२०२० 
रोजी ई-मले पाठवनू  यांचे अिभ ाय मागिव  यात आलेले आहते.  यांचेकडून मािहती ा  त झा  यानंतर याबाबत 
अलािहदा सिव  तर  ताव सादर कर  यात येईल. 
 सदर िवषय मा.तदथ सिमती  या सभेत अवलोकनाथ सादर. 

िनणय .५००  सदर िवषयाचे अनषंुगाने सद  य सिचव/ मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सभेस अशी मािहती िदली 
क , लॉकडाऊन  या कालावधीत पूव  कर  यात आलेली कोणतीही मुदतठेव पावती मुदतपतू  
हो  यापूव  (Pre-Maturity) मोड  यात आलेली नाही. कमचारी पगार व जमीन खरेदी तसेच इतर 
पुरवठाधारकां  या देयकांची र  कम अदा कर  यासाठी मुदतठेव पाव  यां  या मुदतपूत नंतर बचत 
खा  यात जमा होणा-या रकमेतून इतर मागाने जमा होणा-या रकमेचा िवचार क न व ढोबळ खचाचा 
अंदाज घेऊन र  कम बचत खा  यात खचासाठी िश  लक ठेव  यात येते व उव रत रकमेची मुदतठेव 
पावती कर  यात आलेली आहे. 
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Trust Corpus Fund  म  ये एकुण र  कम .४८,८२,५२,८६९/- मा  जमा आहेत. व सन 
२०१९-२० या आिथक वषाचे वैधािनक लेखाप र ण होणे बाक  आहे. Trust Corpus Fund 
 यितरी  त सं  थानकडे काही Other Earmarked Fund सु ा उपल  ध आहेत. आिथक वष सन 

२०१८-१९ अखेर सदर िनधीम  ये एकुण र  कम .८,०८,०४,९७,९७७/-मा  जमा आहेत. Other 
Earmarked Fund हे िविश  ट उ ेशासाठी तयार कर  यात आलेले असनू, या म  ये जमा असलेली 
र  कम ही  या  या उ ेशासाठीच वापर  यात येत असते. तथािप Trust Corpus Fund म  ये जमा 
असलेली रक्  कम ही महसलुी खचासाठी (कमचारी पगार वगैरे) वापरता येत नसनू, ती फ  त भांडवली 
खचासाठी वापरणे बंधनकारक आहे.  यामुळे Trust Corpus Fund म  ये र  कम िश  लक 
असनूसु ा ती इतर कारणांसाठी वापर  यावर बंधन येते.  या अनुशंगाने, Trust Corpus Fund बाबत 
आव  यक असलेली मािहती सं  थानचे अिधकृत लेखाप र क यांचेकडून अिभ ाय मागिव  यात 
आलेले आहेत. 

तसेच मौजे ई, ता.राहाता येथील जमीन खरेदीबाबत त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.२४.०९.२०११, िद.०२.०२.२०१८ व िद.०१.११.२०१८ रोजीचे सभेम  ये मा  यता िदलेली आहे. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेनंतर शासनाचे मा  यतेसाठी िवधी व  याय िवभाग यांचेकडे 
िद.३०.०७.२०१८ रोजी  ताव सादर कर  यात आलेला होता. सदर  तावास िवधी व  याय िवभाग, 
शासन िनणय .सासिंव-१०१८/४४२/ . .५४/का.१६ िद.२४.१०.२०१८ अ  वये मा  यता िमळालेली 
आहे. सदर  तावास मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.०६.०२.२०२० रोजीचे सभेम  ये मा  यता िदलेली 
असनु मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.१५.०२.२०२० रोजीचे सभेम  ये सदरचा िवषय कायम कर  यात 
आलेला आहे. मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे मा  यतेनंतर िद.१५.०५.२०२० रोजी सदर जमीन खरेदीची 
कायवाही पुण कर  यात आलेली आहे. 

मा.अ  य  यांनी असे नमुद केले क , सं  थानचे कामाजासबंधी खचाचे सव िवषय तदथ (Ad-
hoc) सिमतीसमोर सादर केले जातात व  याम  ये खचाची तरतुद क न  यास तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीची मा  यताही घेतली जाते, अशा वेळी खचासाठी तदथ (Ad-hoc) सिमतीची परवानगी 
घे  याची आव  यकता नाही असे  हणणे यो  य नाही. शासनाचे मा.उ  च  यायालयात C.A. न 
कर  याचे  प  टीकरण हे मा.उ  च  यायालया  या अिधकार े ात आहे. मा  Ad-hoc Committee  ने 
C.A. दाखल कर  यास सांगणे ही बाब by way of precaution आहे. Trust Corpus Fund  बाबत 
लेखाप र क व कर स  लागार यांचेकडून मािहती मागिव  यात आलेली आहे. सदरची मािहती ा  त 
झा  यानंतर  याबाबतचा अहवाल व Trust Corpus Fund  बाबत सं  थानची भूिमका तदथ (Ad-
hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावी, असे िनदश दे  यात आले. 

यासदंभात सद  य सिचव/ मु  य कायकारी अिधकारी यांनी असे िनवेदन केले क , मा.उ  च 
 यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल असले  या जनिहत यािचका नं.१५२/२०१८ व 

नं.८६/२०१८ म  ये मा.  यायालयाने िद.३०.०१.२०१९ रोजी खालील माणे आदेश िदलेले आहेत. 
‘Shri Sai Baba “Sansthan Trust, shall not disburse an amount of the Trust 

for other purposes than routine expense, till the next date.’ 
तसेच मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल असले  या जनिहत यािचका 

नं.१२०/२०१९ म  ये मा.  यायालयाने िद.०९.१०.२०१९ रोजीचे आदेशामधील मु ा .१४ म  ये  
खालील माणे नमुद केलेले आहे. 

14. We further direct that any major policy decision or financial decision, 
wherein the amout involved is more than Rs.50 lakhs be submitted to the said 
committee for its approval, except for routine expenses as referred to in the order 
dated 30th January, 2019 in Public Interest Litigation Nos.152/2018 and 86/2018. 

उपरो  त िनणयानुसार दैनंिदन खचाकामी  यव  थापन सिमतीची मा  यता अपे ीत नाही असे 
 यायालयीन िनणयात अ  या त आहे. 

(कायवाही- लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.४८ सं  थानचे आयकर कामकाजाकरीता कर स  लागार सीए आर.आर.मुणी, मुंबई यांची फ  ठरिवणेबाबत. 
 ताव-  करिनधारण वष २०१५-१६ चे करिनधारण करत असताना सं  थान धािमक अथवा धमादाय असलेबाबत व इतर 

अनषंुगीक पतुतांबाबत मतांतर क न आयकर िवभागाने िद.१८.०२.२०१८ रोजी .१८३ कोटी आयकर 
भर  याबाबत आदशे पारीत केला होता. सदर आदशेािव  िवहीत प तीने मा.उ  च  यायालयात रट अज दाखल 
कर  यात येऊन फेर करिनधारण कर यात आले व .१२२ कोटी इतका आयकर िवभागान े िनि त केला. 
यावेळचे कर स लागार यांचे बरोबर व र  अनभुवी सीए िदपक िटकेकर यांना घे यात आले होते. यांनी फेर 

करिनधारण, आयकर अिपल व मा. उ च यायालयात रट अज दाखल कर याकरीता आव यक मािहती 
संकलीत केली होती व सनुावणी करीता िवधी ांबरोबर उपि थत होते. सदर करिनधारण वषाचे आयकर अिपल 
दाखल कर यात आले असनु सनुाव या चालु आहते बाब याय िव  आह.े या कामकाजाची सीए. िदपक 
िटकेकर यांनी .१२.२७ लाख व सं थानचे सीए. राहल केळकर यानंी .५.५१ लाख फ  मागणी केली 
होती.मा. यव थापन सिमतीच ेमा यतेन ेव र  सीए.िदपक िटकेकर यानंा .४.५० लाख फ  आदा कर यात आली 
असनु सीए.राहल केळकर यानंा फ  आदा कर यात आलेली नाही. सीए. िदपक िटकेकर परदेशी थायीक हो याच े
िनयोजन अस याने यांनी पढुील कामकाज करणार नसले बाबत कळिवले होते.  

कर िनधारण वष २०१३-१४ चे फेर करिनधारण करण े बाबत आयकर िवभागाने िद.०३.०८.२०१८ 
रोजी नोटीस िदली. मा. य.स.िनणय .५३०/िद.२२.०८.२०१८ अ वये “कर िनधारण वष २०१३-१४ व 
यापुढील वषासंबधीत आले या नोट शी सदंभात आव यकतेनसुार फेर करिनधारण करण,े अिपल, 

आव यकतेनसुार मा. उ च यायालयात यािचका दाखल करण े बाबत तसचे यासाठी कर स लागार, सीए, 
िवधी ाचंी िनयु  करण,े यांचे मानधन ठरिवण े बाबत िनणय घे याचे अिधकार सिमती सद य अड. मोहन 
जयकर यांना दे यात यावे”अस ेठरले.  

सीए आर.आर. मणुी, मुंबई यांना आयकर कामकाज:- सं थानचे फार पवु  आयकर कामकाज करणारे 
सीए.आर.आर. मणुी, मुंबई यांना २०१३-१४ चे फेर करिनधारण करण ेबाबत मा.िव त यांनी कळिवले. यांनी 
सदर कामकाजाकरीता कोणतीही फ  आकारणार नस याचे मा य केले. यास अनसु न यांनी २०१३-१४ चे फेर 
करिनधारण केले. आयकर िवभागाने िद.१९.०३.२०१९ रोजी .१२२ कोटी आयकर आदशे पा रत केला. सदर 
आदशेा िव  सीए आर.आर. मणुी यांनी िद.१७.०४.२०१९ रोजी आयकर अिपल दाखल केले. सदर 
कामकाजाकरीता यांनी फ  आकारणार नस याचे मा य के यान ेकोणतीही फ  आकारली नाही. 

आयकर िवषयक सीए आर.आर. मणुी याचं ेकामकाज समाधान कारक वाट यानतंर यांना खालील 
माण ेआयकर िवषयक कामकाज दे यात आल ेआह.े  

१) आयकर िवभागान ेकर िनधारण वष २०१७-१८ चे कर िनधारण करण ेबाबत िद.०१.०२.२०१९ रोजी 
नोटीस िदली.िद.०५.०९.२०१९ रोजी कर िनधारण सबंधीत सीए.आर.आर.मणुी यांचे नावे अिधकार प  दे यात 
आले. यास अनसु न यांनी पढुील आयकर कामकाज सु  केले. यांनी व यांचे कायालयाने आव यक मािहती 
संकलीत क न य  कर िनधारणाकरीता आयकर कायालयात य  उपि थत रािहले. आयकर िवभागान े
िद.३०.१२.२०१९ रोजी .५८,४५,८०,७००/- दयेकराचा आदेश केला. सदर आदेशा िव  िद.२७.०१.२०२० 
रोजी यांनी आयकर अिपल दाखल केले. या या दोन सनुाव या झा या असनु लाॅकडाऊनमळेु पढुील कामकाज 
थांबले आह.े 
२) आयकर िवभागाने िद.०८.१२.२०१९ रोजी कर िनधारण वष २०१४-१५ चे फेर कर िनधारण करण े
बाबत नोटीस िदली. सदर नोटीस सीए.आर.आर.मणुी यांना पाठिव यात आली. सदर आिथक वषाची मािहती 
संकलीत क न फेर कर िनधारणाबाबत मा.उ च यायालयात रट अज दाखल करण े बाबत सचुिवले यास 
अनसु न िवधी  म.े जु नरकर अॅ ड असोिसएटस,मुंबई यांच े माफत िवहीत प तीन े मा.उ च यायालयात व 
यानंतर मा. सव च यायालयात रट अज दाखल कर यात आला. यावेळी लेखा प र ण सं था, अॅड होकेट, 

जे  िविध  यांचेकडुन अपे ीत फ  बाबत दरप काचंी मागणी कर यात आली होती.  मा. य.स. िनणय .२ब 
िद.१४.०१.२०२० अ वय“ेकर िनधारण, फेरकरिनधारण, अिप ससबंधीत आयकर िवभागा या आदशेािव , 
मा. उ च यायालय, मुंबई, मा. सव च यायालय, िद ली येथे रट अज दाखल कर यास व याकरीता चाटड 
अकौटंट,लेखाप र ण सं था, अड होकेस, जे  िवधी  यांची िनयु  क न कामकाज कर यास व याकरीता 
होणा या अनषंुगीक खचास मा यता दे यात आली आह.े” सीए. आर.आर.मणुी यांनी अनषंुगीक मािहती संकलीत 
क न िदली आह.े मा.उ च यायालयाम य े फेर करिनधारणा िव  िवधी ांमाफत रट अज दाखल कर यात 
आला असनु  को हीड-१९ लॅाकडाऊन मळेु सनुावणी झालेली नाही. बाब याय िव  आह.े 
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३) करिनधारण वष २०१८-१९ चे वैधािनक लेखाप र ण झा यानंतर आयकर िववरणप  
सीए.आर.आर.मुणी यांनी दाखल केले असनु, िववरणप  दु ती, कर िनधारण- ु टीनी, फेर करिनधारण, अिपल 
इ यादी संपणु कामकाजाकरीता िद.२६.०९.२०१९ रोजी अिधकारप  दे यात आले असनु यांनी 
िद.३०.०३.२०१९ रोजी आयकर िववरणप  दाखल केले आह.े यासंबधीत आयकर कलम १४३(२) अ वये 
िद.२२.०९.२०१९ रोजी नोटीस ा  झाली होती.  सीए.आर.आर.मणुी यांनी इले ॅािनकली िद.०७.१०.२०१९ 
पतुता केली असनु याम य े रफंड .३,४१,१४,१३२/- आह.े  
४) करिनधारण वष २०१९-२० चे वैधािनक लेखाप र ण झा यानंतर आयकर िववरणप  
सीए.आर.आर.मुणी यांनी िद.३१.१०.२०१९ रोजी दाखल केले असनु, याम य े रफंड .१७,४३,८८,४१०/- 
आह.े तसेच िववरणप  दु ती, कर िनधारण- ु टीनी, फेर करिनधारण, अिपल इ यादी संपणु कामकाजाकरीता 
िद.१८.०६.२०२० रोजी यांना अिधकारप  दे यात आले आह.े 
५) कर िनधारण वष २०१८-१९ व २०१९-२० चा रफंड इतर वषा या देयकरापोटी वग करण े बाबत 
कलम २४५ अ वये आयकर िवभागाची िद.०९.०५.२०२० रोजी नोटीस ा  झाली.सदर बाबत 
सीए.आर.आर.मुणी यांचा अिभ ाय घे यात आला. रफंड र कम वग करण ेबाबत ताव सादर कर यात आला 
होता. यावर व र  वक ल एस.गणशे, िद ली यांचा अिभ ाय घतेला असता मागील मा.उ च यायालय व मा. 
सव च यायालया या ऑडसनसुार कर भरणा करण ेबाबत थिगती अस याचा अथ लावनु रफंड र कम वग 
क  नये आव यकते माण े रट अज दाखल करता येईल अस े कळिवले. त पवु  आयकर िवभागान े
िद.१९.०६.२०२० रोजी पर पर र कम .२२,१९,५९,०४०/- वळवनु घतेली होती. यावर सं थानचे जे  वक ल 
एस.गणशे, िद ली यां या अिभ ायानसुार सदर रफंड र कम सं थानचे बॅकं खा यात जमा करण े बाबत 
सीए.आर.आर.मुणी यांनी प यवहार केला. आयकर िवभागाने बाबत िवहीत वेळेत सदर बाब कळिव यात 
आली नाही. यामळेु सीपीसी बॅगंलोर आयकर कायालयान ेर कम वग क न घतेली आह.े सदर बाबत सं थानचे 
आयकर िवभागामाफत पाठपरुावा कर यात येऊन लॅाकडाऊनमळेु िवलंब झा याचे कळिवले. आयकर सबंधीत 
अिधका यांनी सकारा मक ीकोनाने िद.२९.०७.२०२० रोजी .२२,१९,५९,०४०/- रफंड र कम सं थान या 
बॅकं खा यात जमा केली.  
६) सीए.आर.आर.मुणी यानंी केले या िहशोबानसुार .७४,६८,१२९/- याज कमी ा  झाले बाबत 
कळिवले. या माण े सं थानच े खा यावर जमा करण े बाबत आयकर िवभागाला िद.०८.०८.२०२० रोजी 
प यवहार कर यात आला आह.े  

यािशवाय आयकरा सबंधीची िवनामोबदला खालील माणे सीए, िवधी  व जे  वक ल 
काम करत आहेत. 
१)  सीए ही.के.बेसवाल, मुंबई यांनी आयकर अिपल सनुावणी करीता .१ फ  घणेे बाबत कळिवले आह.े 
आयकर िववरणप  भरण,े कर िनधारण, फेरकर िनधारण, आयकरा संबधीत नोटीसा ह ेकाम करणार नाहीत अस े
यांनी कळिवले आह.े ते वत: सीए आर.आर.मणुी यांचे बरोबर मागील दोनवेळा आयकर अिपल सनुावणी 

करीता उपि थत होते.  
२)  िवधी  मे.जु नरकर व यांच ेअसोिसएट फम, मुंबई यांनी आयकर, हटॅ संबधीत पाच वेळा मा. उ च 
यायालयात रट अज दाखल केले आहते. 

३)  मा.सव  च यायालय िवधी  अडॅ.मेहल गु ा, िद ली यांनी मा. सव च यायालयात पेशल िल ह 
िपटीशन दाखल केली आह.े   
 ४)  व र  वक ल सीए. एस.गणेश, िद ली ह े वत: चाटड अक टंट आहते. ते मा. उ च यायालय, मुंबई व 
मा.सव  च यायालय, िद ली येथ ेसं थानचे वतीने सव  कृ  ट भावीपण ेबाजु मांड याचे काम करतात. यामळेु 
अ ाप सं थानला आले या नोटीसांपोटी आयकर भरावा लागलेला नाही. व मा. उ च यायालय, मुंबई व मा. 
सव च यायालय, िद ली येथे थिगती आदेश ा  झाला आह.े सन २०१४-१५ चे फेर करिनधारणा िव  रट 
अज दाखल कर यात आला असनु सनुाव या सु  आह ेव बाब याय िव  आह.े 
५)  सु वातीला कर िनधारण, फेर कर िनधारण, यायालयात रट सबंधीत आयकर िवषयक मािहती 
संकलीत क न देणारे व र  सीए. िदपक िटकेकर ह े य  काम करत नसले तरी व र  वक ल, 
सीए.आर.आर.मुणी यांना आजही वेळोवेळी आव यकते माण ेमदत करत आह.े 
६)  सेवािनवृ  आयकर ि सीपाल किमशनर ी.एस.डी. ीवा तव, स या िद ली ह े िन  सीम साईभ  
आहते. सु वातीला आले या नोटीसांसबंधीत आयकर िवभागािव  जाऊन कायवाही करणबेाबत यांनी मोठ्या 
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माणावर आधार िदला.व या माण ेकायवाही सु  झाली आह.े आजही ते सदर िटमम य ेस य सहभागी होऊन 
मागदशन करत आहेत.  

माजी िव त यांच ेिनयं णाखाली व सं थानच ेबाजून े य  िनयोजन या सवाचा मेळ बसनु आयकर 
िवषयक कामकाज कर यात यते असनु स या आयकर िवभागािव  सं थानची बाजू अगदी भ कम आह.े 

सीए आर.आर.मुणी, मुंबई यांची फ  मागणी व कामाचे व प:- सीए आर.आर. मणुी यांना 
य  कामकाज करावे लागत आह.े उपरो  य  कामाचे व प, कामाचा याप, यांचा वत:चा व यां या 

लेखाप र ण सं थेचा याम ये लागणारा वेळ, इ. बाब चा िवचार क न िद.१६.०७.२०२० रोजी ई-मेल ारे 
िद.०१.०४.२०१९ पासनु मासीक .७५ हजार अिधक जीएसटी हणजे वाष क .९ लाख अिधक जीएसटी 
िमळण े बाबत मागणी केली आह.े या संदभात यांनी इि टटयटु ऑफ चाटड अक टंटस ् ऑफ इडंीया याचं े
दरप काचा संदभ िदला आह.ेप ाम य े यांनी पढुील आयकर िवषयक कामाच े व प नमदु केले आह े-वैधािनक  
लेखाप र कांशी िवचार िविनमय क न आयकर िवषयक धोरण िनि त करण,े या माण े आयकर िववरणप  
दाखल करण,े याम ये आव यकते माण े दु ती करण,े आयकर िवषयक वजावटी िमळ याकरीता सव 
आव यक फॅाम दाखल करण,े आयकर ु टीनी संबधीत वेळोवेळी आले या नोटीसांना उ रे दणे,े आयकर 
िनधारणाकरीताआयकर िवभागात वत:हा व ितिनध सोबत हजर राहण,े फेरकरिनधारण, आयकर अिपल, 
मा.उ च व मा. सव  च यायालय येथे रट अज दाखल करणकेामी िविध ानंा आव यक मािहती संकलीत क न 
दणेे, उपि थत राहण ेइ यादी कामकाजाचा समावेश रािहलअसा उ लेख यांनी यांचे ई-मेलम ये केला आह.े    

िवभागाचा अिभ ाय :- अ) सीए आर.आर.मुणी, मुंबई हे माह ेफे वुारी २०१९ पासनू सन २०१३-
१४ चे आयकर िवषयक कामकाज िवनामोबदला करत आहते. यांचे काम समाधानकारक झा याने शासनान े
यांना पढुील करिनधारण वषाची कामे िदली आहते. आयकर िवषयक य  कामकाज, यांचा व यां या 

सहकायाचा याम ये लागणारा वेळ, सं थान या आयकरा सबंधीत यांचा पाह याचा ीकोण व यामळेु 
सु वातीला .१२२ कोटी, .१२८ कोटी व यानतंर २०१७-१८ करीता .५८ कोटीवर कमी कर आला आह.े 
याव न यो य िदशेन ेमािहती सादर होत आह ेअसे िदसनु येते. तसेच २०१८-१९ व २०१९-२० चा रफंड व र  
वक ल यांचे अिभ ायानसुार प यवहार क न .२२.१९ कोटी सं थानचे खा यात जमा झाले आह,े ऊव रत 
याज .७४.६८ लाख सं थानला िमळणबेाबत यांनी प यवहार केला आह.े अशा कारे यांच े आयकर 

िवषयक कामकाज समाधानकारक आह.े  
यास अनसु न आर.आर.मणुी यांना िद.१६.०७.२०२० रोजी या ई-मेल प ास अनसु न सं थानच े

आयकरा संबधीत सव अनषंुगीक कामकाज करणकेामी िद.१.०४.२०१९ पासनु मासीक .७५ हजार  अिधक 
जीएसटी अशी वाष क फ  .९ लाख अिधक जीएसटी फ  मागणी केली आह.े यावर िनणय होण,े 

िकंवा 
ब)  न  याने आयकर स  लागार/एज  सी नेमणकू स मा  यता दणेे.  याक रता  
 १)  साधारणत: ५०० कोटी िकंवा  यापे ा जा  त वाष क उलाढाल असले या धािमक व धमादाय टच े
आयकर िववरणप , करिनधारण- ु टीनी, िववरणप  दु ती, फेर करिनधारण, आयकर अिपल, यायालयीन 
कामकाजाकरीता िवधी ानंा आव यक मािहती संकलीत कर  या  या साधारणतः १० वषापे ा जा  त 
कामकाजाचा अनभुव अटी-शत  नसुार   
२)  सं थान या सकेंत थळावर मािहती िस  क न दर प के मागिवण,े 
३)  िनयु कामी मा. यव  थापन सिमतीच ेसभेम ये तािवत करण,े व यानुसार कर स लागाराची िनयु  
करण.े 
क) न  याने िनयु  करावयाची अस  यास दर  यान  या कालावधीत आयकर िवषयक कामकाज 
कर  याक रता सीए आर. आर. मणुी यांना सचुिवता येईल अथवा इतर कोणती लेखाप र ण सं  था िवनामोबदला 
काम कर  यास तयार असले तर यांचेकडून कामकाज क न घतेा येईल अ  यथा मा.मु  य कायकारी अिधकारी 
यांचे  तरावर कामाची िनकड ल ात घेऊन स म लेखाप र ण सं  थकेडून आयकराचे कामकाज क न घे  यास व 
 यासाठी फ  िनि त क न आदा कर  यास मा  यता दणेेबाबत   

  अशा कारे उपरो माण ेअ, ब,  क  वर िनणय होणकेामी सदरचा  ताव मा.तदथ सिमतीच ेसभेपढु े
िनणयाथ सादर. 
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िनणय .५०१  सं  थानचे आयकर कामकाजाकरीता कर स  लागार सीए आर.आर.मुणी, मुंबई यांची फ  ठरिवणेबाबत 
चि य प  दतीने मा  यता घे  यात आलेली अस  याने आजचे सभेत सदरचा िवषय मागे घे  यात आला. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४९ आयकर कायदा, १९६१  या तरतुदीनुसार .२२५ कोटी अखच त उ  प  न िद.३१.०३.२०२१ अखेर 

िविनयोगाबाबत. 
 ताव- ी साईबाबा सं थान िव य त यव था, िशड   यांस सव मा यमां ारे िमळणारे उ प न ह ेआयकर कायदा,१९६१ 

चे कलम १०(२३ )(v) व ११ अ  वये सपंूण करमु  आह.े कलम १२(२) मधील तरतूदीनसुार संबंिधत आिथक 
वषात िमळाले या एकूण उ प नापकै  ८५% उ प न ह े याच आिथक वषात खच करण ेबंधनकारक आह,े तथािप 
ते खच न झा यास या उ प नापकै  अखिचत राहीलेली र कम आयकर कलम ११५) अ वये िविहत प दतीने 
पढुील ५ वषात गुंतवणकू क न खच कर यास अनसु न आयकर िववरण प  ेदाखल करावी लागतात. मागील 
मा. यव थापन सिमती व मा.ि सद य सिमतीचे कालावधीम ये अखिचत उ प न वाढत गेले आह.े आयकर 
आकारणी होऊ नये या उ शेाने चालू आिथक वषात ा  झालेले उ प न संचय क न मागील आिथक वषात 
संचय क न ठेवललेे उ प न िविनयोगावर भर दे यात यते आह.े अखिचत उ  प न संचय करताना भांडवली 
खचा या योजना नमदु क न आयकर िववरणप  ेदाखल कर यात यतेात. तथािप या योजना मतु व पात येत 
नाहीत व आयकर काय ानसुार अखिचत उ प नातून इतर महसलुी खच करता येत नाही. यामळेु अखिचत 
उ प नाचा सपंणूपण ेिविनयोग करण ेिजक रीचे होत आह.े 

   अशा कारे आिथक वष २०११-१२ ते २०१९-२० कालावधीत संचय कर यात आलेल े अखिचत 
अशा कार आिथक वष २०११-१२ ते २०११-२० कालावधीत सचंय कर यात आलेल ेअित उ प न व खच 
कर याची अिंतम मदुत िववरणप  खालील माण ेआह.े 

 
अ.न ं आिथक वष िश लक अखिचत  उ प  . खच कर यासाठी अंितम मुदत 
१ २०११-१२ १३४,१५,२९,५३० ३१.३.२०१७ 
२ २०१२-१३ १८३,२६,८४,५५६ ३१.३.२०१८ 
३ २०१३-१४ ३४३,११, ४२,४२५ ३१.३.२०१९ 
४ २०१४-१५ २३०,८४,२६,८४३ ३१.३.२०२० 
५ २०१५-१६ २२४,५५,८९,३७७ ३१.३.२०२१ 
६ २०१६-१७ ३०२,३२,७६,६०२ ३१.३.२०२२ 
७ २०१७-१८ ३०८,९०,५९,१७८ ३१.३.२०२३ 
८ २०१८-१९ ३४५,३१,६८,१३२ ३१.३.२०२४ 
९ २०१९-२० लेखाप र णांती र कम िनि त 

होईल. 
३१.३.२०२५ 

    
 

अिथक वष सन २०१५-१६ म ये .२२४,५५.८९,३७७/- अखिचत उ  प  न सचंय क न ठेव यात 
आले होते. चाल ूआिथक वष २०२०-२१ म य ेिदनांक ३१,७,२०२० अखेर खािलल माण ेखच झाला आह,े 

अ.  तपशील  र  कम पये  
१ भांडवली खच १७,६१,३९,३६२/- 
२ महसलुी खच ४७,५९,१४,३७७/- 
 एकुण खच  ६५,२०,५३,७३९/- 

( आकडेवारी लेखाप र णा िशवाय) 
अशा कारे िद.३१.०७.२०२० अखेर .६५,२०,५३,७३९/- इतका खच झाला आह.े आयकर 

िववरणप  भरताना साधारणः भांडवली खचाक रता अखिचत उ  प  नाचा िविनयोग कर  यात येतो. सन  २०१५-
१६ चे अखिचत उ  प  न सं  थान  या उ ी  टावंर खच कर  याक रता सचंय कर  यात यते असलेबाबत ठरावाम  य े
नमदु केले आह.े वािषक अदंाजप क तयार करताना सं  थान  या सबंंिधत िवभागांनी खचाक रता अदंाजप क य 
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तरतुद केली आह.े  याचा आढावा घे  या क रता संबधीत िवभागांना कळिव  यात यऊेन माह ेिडसबरम  य ेसधुा रत 
अदंाजप क य तरतदु मंजरु केली जाते.  

 तरी आयकर कायदा, १९६१  या तरतुदीनसुार आिथक वष २०१५-१६ चे अखिचत उ  प  न 
.२२४,४४,८९,३७७/- संचियत (Accumulate) क न ठेवताना नमदु केले माण े सं  थान  या उि  ठांवर 

िद.३१.०३.२०२१ अखेर खच करण ेअिनवाय आह.े अ  यथा  यावर आयकर आकारणी होईल. सदरचा  ताव 
मा. तदथ सिमतीचे सभेसमोर अवलोकनाथ सादर.   

िनणय .५०२  यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावाचे अवलोकन क न  याची न द घे  यात आली. 
(कायवाही-लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५० अ- आिथक अनुदान मागणीकरीता ा  त झाले  या अजावर िनणय घेणेबाबत. 

 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड कडे अथसहा य मागणीसाठी दररोज, न दणीकृत सं  था, शासक य 
कायालय,े िनमशासक य सं  था, तसेच वैय  तीक र  या अज येत असतात. सदर  या अजा ारे, १) बांधकाम, २) 
आ मातील लोकाचंा खच, ३) वाचनालयासाठी पु  तके-फिनचर, ४) दवाखा  यासाठी मिशनरी / औषधे, ५) 
संमेलन,े  पधा, िशिबरे, ६) दु  काळी भागाकरीता चारा/अ  नधा  य/पाणी ७) मलुां  या िश णासाठी मदत, ८) 
िवधवा/िनराधार/अपगं यांना दैनंिदन खचासाठी मदत, ९)  यवसाय सु  करणकेरीता मदत, १०) मलुांच े
ल  नासाठी मदत, ११) जळीत झा  याने  मदत, अशा कारे अनेक कारणासाठी अनदुान मागणी केली जाते.  

सं  थान अिधिनयम तरतुद:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम २००४ कलम 
१७ मधील (२)(ण) "मानव जातीचे क  याण करणा-या िकंवा आप  तीम  य ेसहा य करणा-या कोण  याही उदा  त 
कायास चालना देईल."  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, अिधिनयम २००४ चे कलम २१(२) ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थे  या िविवध योजनासाठी परेुशा तरतूदी के  यानतंर, िव  व  त  यव  थे  या िनधीत िश  लक 
राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमचेा िव  व  त  यव  थे  या िवतरण यो  य उ  प  ना  या तीस ट  कयापे ा 
अिधक नसेल एवढा भाग,सिमतीस वेळोवेळी खालील सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच 
करता येईल. 

कलम २१ (२) (एक) " छाननी सिमती  या िशफारसीनसुार व रा  य शासनाचे पवू मा  यतेने  न दणीकृत 
सावजिनक िव  व  त  यव  था, िकंवा न दणीकृत सोसायटी यांचेकडून कोणतीही शै िणक सं  था, ि डा अकादमी 
वा सं  था, सावजिनक वाचनालय,  णालय, आधारगहृ,  िकंवा इतर धमदाय अथवा धािमक सं  था, अथवा 
कला वा सािह  याशी  संबंिधत असलेली सावजिनक िव  व  त  यव  था, िकंवा न दणीकृत सोसायटी याचंी  थापना 
व दखेभाल क न घणेसेाठी, अशी तरतुद आह.े  

सं  थानकडे अनदुान मागणीसाठी दाखल झालेले अज 
िद.०१.०७.२०२०ते ३१.०८.२०२० कालावधीत आिथक अनदुान मागणी करीता आलेले अज 
खालील माण-े 

अ.न.ं अजदाराचा/ सं  थेचे नाव व प  ता योजन शेरा 
१ ी एस. शेशाि , वे लूर,  शै णीक मदत  
२ कु. िकरण सोपान लांडे, बुलढाणा शै णीक मदत  
३ ी देवराज सामतं वै क य मदत  
४ रा  ीय  व  छ गगंा िमशन गंगा नदी  व  छतेसाठी   
५ िगरीजन िवकास मंडळ, नांदडे शाळा बांधकाम  
६ ी िवण लह कदम, उ  हासनगर कज भर  यासाठी  
७  ी सितषकुमार, िद  ली   आिथक मदत  
८ िज  हािधकारी, परभणी थॅलेसेिमयाचे ३३ पेशंटच े

Bone Marrow  
Transplant  साठी 

 

९ पाटील इले ॉिन स इि सटयटु, सातारा सं  थे  या गरजा 
भागिवणसेाठी 

 

१० ी जािलंदर िलंबाजी वाघमारे, नांदडे आिथक मदत  
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११ ी राम साद चतुवदी, िद  ली च रताथ चालिवणसेाठी  
१२ ी अिनकेत अिनल कुलकण , पाथड  अपंगासाठी आिथक मदत  
१३ एकल  य धनिुव ा अकादमी, अमरावती  अकादमी सािह  यासाठी  
१४ ी  ही. आर. के. राममतु  बॅकेंचे कज भर  यासाठी  
१५ ी अिभजीत डावन े आिथक मदत  
१६ ीमती पजुा शमा वै क य मदत  
१७ ी काश एस. पांडे, पणु े मलुा  या वै क य िश ण  
१८ ा  जी. घाटकर शै णीक मदत  
१९ राजकमल बहउ शेीय सां कृितक ि डा मंडळ, 

नागपरू 
कराटे सािह  यासाठी  

२० ी एल. पी. पांडे कज भर  यासाठी  
२१ ी ओम दशेमखु कज भर  यासाठी  
२२ ी प रपणुानदंा जोतीषालय, बंगलोर आिथक मदत  
२३ Paul Vinus धं ासाठी  
२४ P. Shaikshavali, Anantpur मंदीरासाठी  
२५ Blind Aid Research Foundation Blind School  
२६ Sayee Prachar Seva Trust Green 

Sayee Baba Meditation Center 
Meditation Center 
साठी 

 

२७ Dixsha Barua शै णीक मदत  
२८ ी अमन एस. िसगं, जबलपरू शै णीक मदत  
२९ ी भरत िदनानाथ काळे, औरंगाबाद शै णीक मदत  
३० ी िवनय सधुाकर वै क य मदत  
३१ ी मोह मद अली, राजनांदगांव उदरिनवाहासाठी  
३२ ी नारायण िगरी कज भर  यासाठी  
३३ अवे  ता फाउंडेशन मुंबई  िनराधारांना मदत करण े मा. ी िवजय 

वडे ीवार, मं ी इतर 
मागासवग, सामािजक 
व शै णीक मागास 

वग, िवमु  त जाती 
भट या जमाती 

३४  ी मोद हनमुंत धमुाळ, सातारा वै क य मदत  
३५ ी हरी ारीलाल शमा, अलवर वै क य मदत  
३६ ी अिसम करम घरखचासाठी  

 
िवभागाचा अिभ ाय :- 

१) वैय  तीक आिथक मदत देणबेाबत अिधिनयमात  प  ट तरतूद नाही.  
२) आिथक मदत मागणीकरीता िदले  या अजाबाबतची स ि थतीची अजदार िवचारणा करीत असतात. 

 याबाबत संबंिधतांना  यां  या “अजाबाबतची स ि थती कळिवणबेाबत  या िवषयावर मा.ि सद  य 
सिमतीच ेिद.०८.१०.२०१३ रोजीचे सभेत िनणय .७६६ अजदारास अजाची स ि थती कळिव  याची 
आव  यकता नाही" अस ेठरले आह.े " 

३) वै क य उपचारासाठी ी साईनाथ  णालयाकडून वै क य अनदुान िदल े जाते  यामळेु वै क य 
उपचारासाठ चे अज िवचारात घेऊ नये.  

४) अिधिनयम २००४ म  य े  या बाबीसाठी अनदुानाची प  ट तरतदू आह ेफ  त  याच अजाचा अनदुान 
दतेांना िवचार  हावा अस े मत आहे.  
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 ताव:- िद.०१.०७.२०२० ते िद. ३१.०८.२०२० या कालावधीत अथसहा य मागणीसाठी आलेले 
अज िनणयाथ सादर. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ब- आिथक अनुदान मागणीकरीता ा  त झाले  या अजावर िनणय घेणेबाबत. 

 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड कडे अथसहा य मागणीसाठी दररोज, न दणीकृत सं  था, शासक य 
कायालय,े िनमशासक य सं  था, तसेच वैय  तीक र  या अज येत असतात. सदर  या अजा ारे, १) बांधकाम, २) 
आ मातील लोकाचंा खच, ३) वाचनालयासाठी पु  तके-फिनचर, ४) दवाखा  यासाठी मिशनरी / औषधे, ५) 
संमेलन,े  पधा, िशिबरे, ६) दु  काळी भागाकरीता चारा/अ  नधा  य/पाणी ७) मलुां  या िश णासाठी मदत, ८) 
िवधवा/िनराधार/अपगं यांना दैनंिदन खचासाठी मदत, ९)  यवसाय सु  करणकेरीता मदत, १०) मलुांच े
ल  नासाठी मदत, ११) जळीत झा  याने  मदत, अशा कारे अनेक कारणासाठी अनदुान मागणी केली जाते.  
सं  थान अिधिनयम तरतुद:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम २००४ कलम १७ 
मधील (२)(ण) "मानव जातीचे क  याण करणा-या िकंवा आप  तीम  य े सहा य करणा-या कोण  याही उदा  त 
कायास चालना देईल."  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, अिधिनयम २००४ चे कलम २१(२) ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थे  या िविवध योजनासाठी परेुशा तरतूदी के  यानतंर, िव  व  त  यव  थे  या िनधीत िश  लक 
राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमचेा िव  व  त  यव  थे  या िवतरण यो  य उ  प  ना  या तीस ट  कयापे ा 
अिधक नसेल एवढा भाग,सिमतीस वेळोवेळी खालील सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच 
करता येईल. 

कलम २१ (२) (एक) " छाननी सिमती  या िशफारसीनसुार व रा  य शासनाचे पवू मा  यतेने  न दणीकृत 
सावजिनक िव  व  त  यव  था, िकंवा न दणीकृत सोसायटी यांचेकडून कोणतीही शै िणक सं  था, ि डा अकादमी 
वा सं  था, सावजिनक वाचनालय,  णालय, आधारगहृ,  िकंवा इतर धमदाय अथवा धािमक सं  था, अथवा 
कला वा सािह  याशी  संबंिधत असलेली सावजिनक िव  व  त  यव  था, िकंवा न दणीकृत सोसायटी याचंी  थापना 
व दखेभाल क न घणेसेाठी, अशी तरतुद आह.े  

सं  थानकडे अनदुान मागणीसाठी दाखल झालेले अज 
िद.०१.०९.२०२०ते ३१.१०.२०२० कालावधीत आिथक अनदुान मागणी करीता आलेले अज खालील माण-े 

 
अ.न.ं अजदाराचा/ सं  थेचे नाव व प  ता योजन शेरा 
१ ी ओम दशेमखु शै णीक मदत  
२ ी अिभिजत दानव े कज भर  यासाठी  
३ इ  फंट इिंडया एच आय  ही 

बाधीतांसाठी मदत 
 

४ ी सिुनल वाडेकर शै णीक मदत   
५ िसि िवनायक इ  टीटयटु िशवश  ती आ मासाठी 

मदत 
 

६ ी राजेश गौ म उदरिनवाहासाठी  
७ ीधन  ट सामािजक कायासाठी  
८ ीमती सजुाता एन. धडे वै क य मदत  
९ ी शभुम बिनक उदरिनवाहासाठी  
१० ी गौमत कुमार अनाथ मलुांसाठी  
११ ीमती भा य ी महेता वै क य मदत  
१२ ी फु  ल घारग े वै क य मदत  
१३ ी िवजयकुमार वै क य मदत  
१४ ी िदनेश माल  दकर उ ोगधं ासाठी मदत  
१५ ी मोहम ी झाहरा कज भर  यासाठी  
१६ अिदती िदघ े आिथक मदत  
१७ ी प रनाथ गौर ण चॅ रटेबल  ट, बुलढाणा गोशाळा मदत  
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१८ ी राधाकृ  ण हॉ  पीटल, रसच इ  टीटयटु, नागपरू यं सामु ीसाठी   
१९ Crazy Writer (Suraj) शै णीक मदत  
२० ी ओम दशेमखु शै णीक मदत  
२१ ी अिनल नाईक कॅ  सर उपचारासाठी  
२२ ी देव ल  मी केशव देव  थान  ट, र  नािगरी भ िनवास बांधकाम  
२३ ी आरमान जैन, उदयपरू राज  थान वैदयक य उपचारासाठी  
२४ ी ानशे िव ल आर दकेर घर घे  यासाठी    
२५ ीमती के. ल  मीमॉ,ं काशम घर बांधणीसाठी  
२६ ीमती अलेिफया ए. बोहारी, नंदरूबार आिथक मदत  
२७ िशखा सभुाषचं  मेहरा, इटारसी लॅपटॉप घेणसेाठी  
२८ अिभिजत दानव े आिथक मदत  
२९ यार फ डेशन, चं परू र ा वाहनासाठी  
३० िज  हा  णालय अहमदनगर  णवािहका साठी  
३१ िज  हा  णालय अहमदनगर एम. आर. आय. मिशन  
३२ ी देवराम ल  मण गु  हान,े यवतमाळ िवहीर खोद  यासाठी  
३३ िनराधार  वावलंबन सिमती नािशक इमारत बांधकामासाठभ ्   
३४ ी अिभजीत नायर, भोपाळ शै णीक मदत  
३५ ी यश महाजन, इदंोर आिथक मदत  

 
िवभागाचा अिभ ाय :- 

१) वैय  तीक आिथक मदत देणबेाबत अिधिनयमात  प  ट तरतूद नाही.  
१) आिथक मदत मागणीकरीता िदले  या अजाबाबतची स ि थतीची अजदार िवचारणा करीत असतात. 
 याबाबत सबंंिधतांना  यां  या “अजाबाबतची स ि थती कळिवणेबाबत  या िवषयावर मा.ि सद  य 

सिमतीचे िद.०८.१०.२०१३ रोजीचे सभेत िनणय .७६६ अजदारास अजाची स ि थती कळिव  याची 
आव  यकता नाही" असे ठरले आहे. " 

२) वै क य उपचारासाठी ी साईनाथ  णालयाकडून वै क य अनदुान िदले जाते  यामळेु वै क य 
उपचारासाठ चे अज िवचारात घेऊ नये.  
३) अिधिनयम २००४ म  य े  या बाबीसाठी अनदुानाची प  ट तरतूद आहे फ  त  याच अजाचा अनदुान 
दतेांना िवचार  हावा अस ेमत आह.े 

 ताव:- िद. ०१.०९.२०२० ते िद. ३१.१०.२०२० या कालावधीत अथसहा य मागणीसाठी 
आलेले अज  िनणयाथ सादर. 

िनणय .५०३  उपरो  त िवषय नं.५० अ व ब अमा  य कर  यात आले.                                   (कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५१ आयकर कायदा १९६१  या तरतुदीनुसार िद.३१.०३.२०२० अखेर िश  लक अखिचत उ  प  न र  कमेचा 

िविनयोग पुढील ५ आिथक वषात कर  यासबंधीत धोरणा  मक िनणय होणेबाबत. 
 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांस सव मा  यमां ारे उ  प  न ह ेआयकर कायदा १९६१ च ेकलम 

10(23)(C)(v) व कलम 11 अ  वये संपणू करमु  आह.े कलम 11(2) मधील तरतुद नसुार सबंंधीत आिथक 
वषात िमळाले या एकुण उ  प  नापकै  ८५% उ  प  न ह े  याच आिथक वषात खच करण ेबंधनकारक आह.े तथािप, 
ते खच न झा  यास या उ  प  नापैक  अखिचत र  कम आयकर कलम 11(5)अ  वये िवहीत प तीने पढुील ५ वषात 
गुतंवणकू क न खच कर  यास अनसु न आयकर िववरणप  ेदाखल कर  यात आली आहते व पढुील ५ वषाम  य े
भांडवली खचाक रता या र  कमचेा िविनयोग झाला नाही तर िश  लक र  कमेवर ६  या वषात मह म दरान े
आयकर आकारणीची तरतूद आह.े िद.३१.०३.२०२० अखेर मागील ५ वषाम  य े िश  लक अखच त उ  प  न 
र  कम खालील माण ेआह.े 
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अ.न.ं आिथक वष िश  लक अखच त उ  प  न . खच कर  याची अंतीम मुदत 
१ २०१५-१६ २२४,५५,८९,३७७  ३१.०३.२०२१ 
२ २०१६-१७ ३०२,३२,७६,६०२ ३१.०३.२०२२ 
३ २०१७-१८ ३०८,९०,५९,१७८ ३१.०३.२०२३ 
४ २०१८-१९ ३४५,३१,६८,१३२ ३१.०३.२०२४ 
५ २०१९-२० लेखाप र णांती र  कम िनि त होईल ३१.०३.२०२५ 
 एकुण :-  ११८१,१०,९३,२८९  

  

   अशा कारे िद.३१.०३.२०२० अखेर (आिथक वष २०१९-२०  यित र ) .११८१,१०,९३,२८९/- 
अखिचत उ  प  न िश  लक आह.े  याचा िविनयोग पढुील ५ आिथक वषाम  य ेकरावयाचा आह.े  या  टीने सव 
संबंधीत िवभाग मखुांना  यांचे िवभागासबंंधीत पढुील ५ आिथक वषाम  य े पणू करावयाचे क  प व  यावर 
होणारा संभा  य खच याची मािहती मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांच े मा  यतेन े सादर करणबेाबत 
िद.१७.०९.२०२० रोजी प रप का ारे कळिव  यात आल े होते.  यास अनसु न िवभाग मखुांनी खालील माण े
मािहती सादर केली आह.े  

(खच . कोटी म  य)े 

अ.न.ं िवभागाचे 
नांव क प / योजनेचे नांव आिथकवष 

२०२०-२१ 
आिथकवष 
२०२१-२२ 

आिथकवष 
२०२२-२३ 

आिथकवष 
२०२३-२४ 

आिथकवष 
२०२३-२४ 

५ वषात 
संभा  य 
खच 

 

१ पाणीपरुवठा  निवन पाईपलाईन (वाढीव ी 
साईबाबा सं  थान, िशड , िशड  
नगरपंचायत, कोपरगांव नगरपािलका 
संयु  पाणी परुवठा योजना, 
ता.राहाता, िज.अहमदनगर) (िनळवंडे 
धरण उ व घेऊन) ट  पा .१ 

३०.०० ० ० ० ० ३०.००  

निवन पाईपलाईन (वाढीव ी 
साईबाबा सं  थान, िशड , िशड  
नगरपंचायत, कोपरगांव नगरपािलका 
संयु  पाणी परुवठा योजना, 
ता.राहाता, िज.अहमदनगर) (िनळवंडे 
धरण उ व घेऊन) ट  पा .२ 

२०५.५९ ० ० ० ० २०५.५९  

२ मालम ा महारा   रा य शेती महामंडळ मौजे 
िनमागांव-को-हाळे येथील े  ४० 
हे टर ७३ आर व मौजे िशड  येथील 

े  ११ हे टर ६२ आर जमीन 
सं  थानसाठी खरेदी घेणे  तािवत 
आह.े 

१७०.०० ० ० ० ० १७०.००  

३  वनी ेपण 
व टेिलफोन  

 विन ेपण सािह  य खरेदी खच. २.०० ० ० ० ० २.००  

 ४ बांधकाम  ीसाईनाथ  णालय इमारतीवर 
वाढीव ितस-या मज  याचे बांधकाम. 

२.३९ ० ० ० ० २.३९ 

 साईआ म भ िनवास इमारतीचे 
अंतगत रंगकाम व दु  ती.  

१.८० ० ० ० ० १.८० 

 निवन भांडार इमारतीचे बांधकाम.  १.०० २.०३ ० ० ० ३.०३ 
 ी साईबाबा मंिदर िशड  निवन दशन 

रांग इमारतीचे बांधकाम. 
७७.००                                                                 ० ० ० ० ७७.०० 

 ी साईबाबा शै िणक संकूल 
इमारतीचे बांधकाम.  

८२.५९ ० ० ० ० ८२.५९ 

 िनयोिजत ी साईबाबा मंिदर िशड  १०.०० ३७.२५ ० ० ० ४७.२५ 
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दशन रांग इमारतीचे  तािवत ितस-
या मज  याचे बांधकाम. 

 िनयोिजत शै िणक संकूल 
क  पातील इमारत क रता फिनचर 

वक, ऑडीटो रयम फिनचर, 
अॅकॉि टक वक व एच.  ही.ए.सी. 
यं णा,  पोटस ् कॉ   ले स, 
 यायामाचे सािह  य, खेळाचे मैदान 

िवकिसत करणे व लॅ  ड  केिपंग 
करणे.  

० ७०.०० ३०.०० ० ० १००.०० 

 िनमगांव को-हाळे येथील वग-४ 
कमचारी िनवास  थान इमारतीचे 
आितल व बाहरेील बाजूने रंगकाम. 

५६.५७ ० ० ० ० ५६.५७ 

 ी साई सादालयातील अंतगत 
र  ता खडीकरण व डांबरीकरण. 

०.१९ ० ० ० ० ०.१९ 

 मंिदर वेश ारांचे नावात बदल क न 
िपतळी अ रात निवन बोड.   

०.०५ ० ० ० ० ०.०५ 

 साई नॉलेज पाक क  प उभारणे. १.०० ५०.०० ५०.०० ४०.०० ० १४१.०० 
 लाडू व बुंदी ोसेिसंग यिुनट  ०.५० १०.०० १०.२३ ० ० २०.७३ 
 साईनाथ  णालयातील टॉयलेट 

बाथ म नतूणीकरण करणे.  
०.५० ०.५५ १.३९ ० ० २.४४ 

 मंिदर प रसराचे दि ण बाजकूडील 
ह ीवरील गेट नं.०४ ते नगर मनमाड 
र   यापयतचे क  पाऊंड िभंतीचे 
न  याने बांधकाम करणे.  

०.१५ ० ० ० ० ०.१५ 

 ी गु  थान मंिदरासमोरील 
बेसमटम  य े लेखाशाखा िवभागाचे 
 ॉगं मचे बांधकाम करणे.  

०.४१ ० ० ० ० ०.४१ 

 सं  थानचे अि नशमन वाहनांक रता 
प ाशेड उभारणी करण.े  

०.१३ ० ० ० ० ०.१३ 

 मौजे िनमगांव को-हाळे ह ीतील चर 
र  ता नगर-मनमाड रोड ते गोदावरी 
उजवा तट कालवा सं  थानचे गट 
नं.२२१ व २४५ पयत  या र   याचंे 
डांबरीकरण करणे.   

० ०.२२ ०.३२ ० ० ०.५४ 

 सं  थानचे िनयोिजत ६०० बेडचे 
अ ावत  णालयाचे बांधकाम 
करणे.  

० १०.०० ५०.०० १८५.०० ० २४५.०० 

 समाधी मंिदर, ारकामाई मंिदर, 
चावडी व िदि तवाडा या वा  तुचंे 
सु ढीकरण करणे.  

०.२० १.०६ ० ० ० १.२६ 

 ारावती भ िनवास व साईनाथ 
णालय वाढीव इले ीक लोडसाठी 

जनरेटर म व सब  टेशन बांधणे.  

०.१० ०.३० ० ० ० ०.४० 

 साईबाबा भ िनवास इमारतीचे ३८६ 
खो  यासंह नतुणीकरण करणे.   

१०.०० ३.०७ ० ० ० १३.०७ 

   िशड -िशंगणापरू ( ीरामपरू पयत) 
र   याचे कामासाठी सावजिनक 
बांधकाम िवभागास िनधी दणेे.  

० १३.०० ० ० ० १३.०० 
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 िशड  शहरातील नगर-मनमाड र  ता 
सशुोिभकरण करणे.  

० ३.२५ ० ० ० ३.२५ 

 िशड  शहरातील ३ र  ते िवकिसत करणे.  ० १५.० ० ० ० १५.०० 
 ारावती भ िनवास इमारतीचे पि म 

बाजसू साद भोजन शेड उभारणे.  
० १५.७९ ० ० ० १५.७९ 

 ५ वाहन 
िवभाग 

दोन काड याक णवाहीका खरेदी 
करणे.  

०.४७ ० ० ० ० ०.४७ 

 णवाहीका व शववाहीका ०३ वाहने 
खरेदी करणे. 

०.६० ० ० ० ० ०.६० 

 ६ मािहती 
तं ान  

साईटेक क  प-०२ अंतगत खरेदी 
क न कायाि वत केले  या नेटवक गं 
साही  य खरेदी    

१२.०० ० ० ० ० १२.०० 

 साईटेक क  प-०२ अंतगत 
कायाि वत संगणक य व नेटवक गं 
साही  य दु  ती दखेभाल 

० २.४० २.६४ २.९० ३.१९ ११.१३ 

 ७ संर ण  अ  याधिुनक सरु ा सािह  य खच  ३२.०० ३२.०० ४.०० ४.०० ४.०० ७६.०० 
 ८ फायर अॅ  ड 

से टी 
फायर ऑडीट रपोट माणे 
करावयाची कामे, स लागार मानधन, 
फायर अ  याधिुनक सािह  य,  पअेर 
पाटस ्व इतर उपाययोजना करणे.   

१०.५५ १०.५५ २.०० २.०० २.०० २७.१० 

 ९  णालये 
िवभाग  

फिनचर, मिशनरी, इ   टुमट व 
इ  वीपमट खरेदी  

३.२८ ३.५२ ३.७३ ४.०७ ४.३९ ४.८० 

   एकुणः- ७१२.०६ २७९.९९ १५४.३१ २३७.९७ १३.५८ १३९७.३
० 

 

 

          
तरी सव िवभाग मखु/अ धी क यांनी पढुील ५ वषात  यांचे िवभागासबंंधीत हाती  यावयाच ेभांडवली 

खचाचे क  प व  याक रता अदंाजे खच याची मािहती सादर केली आह.े सं  थानचे आिथक वष २०१९-२० च े
वैधािनक लेखाप र ण िद.२८.०९.२०२० रोजी सु  झाले आहे. िद.३१.०३.२०२० अखेरचे अखिचत उ  प  न 
लेखाप र ण अिंतम झा  यानंतर िनि त होईल. मा  आयकर िववरणप  भरतांना आयकर िवभागाला अखिचत 
उ  प  नाचा िविनयोग पढुील ५ वषात कशा कारे करणार आह े  याचा ढोबळ आराखडा सादर करण ेबधंनकारक 
असते.  याअनषंुगाने सव संबंधीत िवभागांकडून पढुील ५ आिथक वषाम  य ेअदंाजे होणा-या भांडवली खचाची 
मािहती संकिलत केली आह.े  याचे अवलोकन होऊन वैधािनक लेखाप र णाअतंी िद.३१.०३.२०२० अखेर 
िश लक अखिचत उ  प  नाचा िविनयोग पढुील ५ वषात कर  याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव आव  यक 
आह.े  यास अनसु न अखिचत उ  प  न िविनयोगाबाबत सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढु े
िनणयाथ सादर. 

िनणय .५०४  यावर सिव  तर चचा होऊन, आयकर कायदा १९६१  या तरतुदीनुसार िद.३१.०३.२०२० अखेर िश  लक 
अखिचत उ  प  न र  कमेचा िविनयोग पुढील ५ आिथक वषात कर  यासबंधी उपरो  त  तावात नमुद 
केले  या सं  थानचे िविवध िवभागामाफत हाती  यावयाचे भांडवली खचाचे क  प व  याकरीता 
अंदाजे खच यांचे अवलोकन क न  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५२ िज  हािधकारी व अ  य , िज  हा सैिनक कायालय, अहमदनगर यांना सश   सेना  व जिदन िनधीसाठी 

.१ कोटी अथसहा य मागणीचे  तावावर िनणय घेणेबाबत.  
 ताव-  मा. िज  हािधकारी व अ  य , िज  हा सैिनक कायालय, अहमदनगर यांनी मु  य कायकारी अिधकारी               

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना  सश   सेना  वजिदन २०१९ िनधी संकलनाबाबत जा. . 
१३१२/१/िजसैकका-३, िद. १८ स टबर २०२० अ  वये  वजिदन िनधीसाठी खालील माण े प  पाठिवले आह.े  

सदर प ात, भारताला  वातं य िमळून ७० वष होत आहते. या काळात तीन यु े तसेच इतर अनेक 
लढायांना आपल ेजवान सामोरे गलेे आहते. आजही आप  या देशा  या उ  तर सीमा धगधगतच आहते. या सव 
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यु ात आप  या सैिनकांनी केले  या परा माची शथ बिलदान,  याग व सोसले  या यातना यांचे िव  मरण होऊन 
चालणार नाही.  

मातभृिुम  या सरं णाबरोबर दशेातंगत उ वणा-या कायदा व सु  यव  था िवषयक सम  या, भकंुप, 
महापरू अपघात या सार  या असं  य आप  तीत ददुवी नागरीकां  या सहा याला त  परतेने व समथपण े धावनू 
केले  या बहमोल का मिगरीचा िवसर भारतीयांना कधीही पडणार नाही. भारतीय सरह ीवर तसेच दशेातंगत 
मोिहममे  य े दरवष  अनेक सिैनक वीरगती ा  त होतात. तसेच असं  य जखमी व अपगंही होतात.  यांचे ऋुण 
आपणा सवावर आह.े  याच बरोबर  यां  या कुटंुबीयांची जबाबदारी ही आपणावर आह.े आपण दशेात सरुि त 
आहाेत, याचे ेय सीमेवर हता  म ि वकारले या हजारो शिहदांना व आजही ाणपणान ेलढणा-या वीरसिैनकांना 

ावे लागले “  यामळेु सैिनकानंी केले  या बलीदानाची पावती  हणनू तसचे  यां  या  यागाब ल कृत ता  य  त 
कर  यासाठी दशेात सव  ०७ िडसबर हा  वजिदन िदवस हणनू साजरा कर  यात यतेो ”.  

सदर िनधीचा िविनयोग यु दात/अतंगत सरु ा मोिहमते/चकमक त धारातीथ  पडले  या अहमदनगर 
िज  हयातील शरू वीरां  या वीरमाता, वीरप  नी, व अपगं सैिनक व  यांच ेकुटंुबीय यांना आिथक मदत दे  यासाठी 
तसेच माजी सैिनक व   यांचे कुटंूबांकरीता क याणकारी योजना राबिव  यासाठी आिण पनुवसनासाठी केला 
जातो. तसचे या िनधीचा काही भाग माजी सैिनक, िवधवा व शहीद जवानां  या पा  यासाठी व  तीगहृ े
चालिव  यासाठी, शै णीक खच भागिव  यासाठी केला जातो,  यासाठी  यांनी ी साईबाबा सं  थानकडून र  कम 

. १कोटी (अ री र  कम पये एक कोटी) आिथक मदत िमळणबेाबत िवनतंी केली आहे.   
अिधिनयमातील तरतूद :- सन २००४ चा अिधिनयम .१७ (२) (ण) मानव जातीचे क  याण       

करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल. अशी 
तरतूद आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय:- िज  हािधकारी व अ  य  िज  हा सिैनक कायालय, अहमदनगर यानंा महारा   
शासनाकडून  सश   सेना  वजिदन २०१९ िनधी सकंलनाक रता सपंणू अहमदनगर िज  हयासाठी                  
. १,८४,९८,४८०/- ( पय ेएक कोटी चौ-यांशी लाख अ या   ाव हजार चारशे ऐशंी मा ) इतके उ ी  ठ ठरवनू 

िदलेले आह.े  
मा. उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी िद. ३०.०१.२०१९ रोजी “Shri  Sai Baba Sasthan 

Trust, shall not disburse an amount of the Trust for other purposes than routine expense”  
अस ेआदेश िदलेले आहे. 

िज  हािधकारी व अ  य  िज  हा सिैनक कायालय, अहमदनगर यांना अथसहा य/अनदुान ावया  या 
 तावावर िनणय झा  यास मा. उ  च  यायालया  या औरंगाबाद खडंपीठात Civil application दाखल करावे 

लागेल.  यानंतर िवधी व  याय िवभाग महारा   शासन यांच ेकडून शासन िनणय िनगिमत झा  यानंतर अनदुान 
िवतरीत करता येईल.  

तरी िज  हािधकारी व अ  य , िज  हा सिैनक कायालय, अहमदनगर यांचे मागणीनुसार सश   सेना 
 वजिदन २०१९ साठी अथसहा य दणेेबाबतचा  ताव मा. तदथ सिमतीच े सभेपढुे सादर कर  यास मा  यता 

असावी, सोबत मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करावयाचा  ताव  वा री  तव सिवनय सादर.   
िनणय .५०५  यावर सिव  तर चचा होऊन, िज  हािधकारी व अ  य , िज  हा सैिनक कायालय, अहमदनगर यांना 

सश   सेना  व जिदन िनधीसाठी .१ कोटी अथसहा य दे  यास मा  यता दे  यात आली. तसचे याकामी 
मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल क न 
मा.  यायालयाची मा  यता घे  यात यावी, व शासनाचे िवधी व  याय िवभाग यांचेकडे  ताव 
पाठिव  यात यावा, असे ठरले.                                                 (कायवाही-लेखाशाखा/िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५३ ी साईबाबा हॉि पटल तसेच ी साईनाथ हॉि पटल येथील ए.सी.यं णेचे एक वषाकरीता वािषक 

कॉ  ेि ह सि हस कॉ   ट (CAMC) देणेकरीता ई-िनिवदा मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
 ताव-  ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ  णालय येथील ऑपरेशन िथएटस, िविवध वाड, आय.सी.सी.य.ु व 

डॉ  टस ओ. पी. डी. कॅबीन जा म  य ेवेळोवेळी खाली माण ेए. सी. यं णा कायाि वत केलेली आह.े 
 

Sr. No. Description Unit Qty. 

1 1.0 TR Split Type AC units Nos. 10 



 
235 

 

(11) 11.12.2020, Shirdi  
 

2 1.5 TR Split Type AC units Nos. 22 
3 2.0 TR Split Type AC units Nos. 72 
4 2.0 TR - Cold Storage Split Type AC Units mortuary cabinet Nos. 01 
5 2.0 TR - Cold Storage Split Type AC Unit Medical Storage Nos. 01 

6 5.0 TR Multi Split Type AC units MRI section. Nos. 01 
7 Domestic Refrigerator 165 Ltrs. Nos. 03 
8 Domestic Refrigerator 170 Ltrs. Nos. 06 
9 Domestic Refrigerator 180 Ltrs. Nos. 04 
10 Domestic Refrigerator 220 Ltrs. Nos. 20 
11 Domestic Refrigerator 240 Ltrs. Nos. 16 
12 Domestic Refrigerator 300 Ltrs. Nos. 01 
13 Neurology ICU & Passage Central A.C Plant Cap - 5 Ton Nos.  02  
14 General O.T. - 1 Central A.C Plant Cap - 3 Ton  Nos.  02  
15 General O.T. 2 Central A.C Plant Cap - 2 Ton  Nos.  02  
16 G.I.C.U. Central A.C Plant Cap - 12 Ton  Nos.  01 
17 I.C.C.U. Central A.C Plant Cap - 12 Ton  Nos.  01 
18 C.R.U. 1 Central A.C Plant Cap - 5 Ton Nos.  01  
19 C.V.T.S. / Passage Central A.C Plant Cap - 5 Ton Nos.  02  
20 C.V.T.S. O.T. No.1  Central A.C Plant Cap - 8 Ton Nos. 01 
21 C.V.T.S. O.T. No.2 Central A.C Plant Cap - 5 Ton Nos. 01 
22 Ortho O.T.  Central A.C Plant Cap - 6 Ton Nos. 01 
23 Nero O.T. No.1 Central A.C Plant Cap - 6 Ton Nos. 01 
24 Nero O.T. No.2 Central A.C Plant Cap - 6 Ton Nos. 01 

 

उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉ  पीटलम  य े सव ऑपरेशन िथएटस व आय.सी.सी.य.ु म  य े स ल 
ए.सी.  लांट  या एकूण 13 यं णा तसेच ि पलट टाईप ए.सी. एकूण 71 नग, मॉर  यरुी 2 नग, मेडीसीन को  ड 
 टोअर 1 नग आिण डोमिे 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 सदरचे  पेअरपाटची खरेदी करावी लागते.  यके 
कंपनीचे  पेअरपाट ह ेदसु-या कंपनी  या  पेअरपाट पे ा वेगळे अस  याने तसचे सदरच े  पेअरपाट ह ेजवळपास 
उपल  ध होत नस  याने ते थेट मुंबई, पणु ेयेथून 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 मतेने कायाि वत केली जाते 
िकंवा एखा ा वेळी संबंधीत कंपनीचे ितिनधी यांना बोलावनू दु  ती क न  यावी लागते. यासाठी  यके वष  
सदर यं णचेी दखेभाल व दु  ती करणकेामी वािषक कॉ  ेिसव ् ह स  ह स कॉ  ॅ  ट (CAMC) दे  यात येते. 

मागील वष  मा. यव थापन सिमतीच ेिदनांक - ०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .२३७ (६५)  
तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक - ०९/०९/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय . ३ अ वय े ी साईबाबा 
हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए. सी. यं णचेे सन २०१९-२०२० या एक वषाचे वािषक कॉ ेिस ह ्
स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेेकामी मे. हरंेब एंटर ाईजेस, जळगांव यांना िदनांक ०१/१०/२०१९ ते िदनांक 
३०/०९/२०२० या कालावधीकरीता पये ७,६४,६००/- + GST मा चे रकमेस कायादशे दे यात आला आह.े  

CAMC कालावधी म  य ेकॉ  ॅ  टर / ठेकेदार याचं ेकडुन खालील माण ेकाम ेक ण घणेते आलेली 
आहते. 

 Maintenance of blowers  

 Inspection of Motor Bearing 

 Rewinding of Motor winding if required 
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             Reparing of Condensor Coil or Replacement if required 
             Replacment of Compressore if required 
            Gas Leakage / Gas top up 

 Servicing of valves, Servicing of Pumps & Servicing of Nozzles 

 Inspection of Level Indicator 

 Cleaning of Filters in Every Month 
 Cleaning of Eliminators, Louvers, Blower condensing Coil and evaporator                   

Coil. 

 Cleaning of Duct & Cleaning of Grill 

 Maintenance of Electrical panel. 

 Attened all the breakdowon calls apart from routine Maintenance.   
             Replacement of Hepa Filters of Operation Theaters. 

 
Supply & installation of microvee & hepa filter     
10 Micron, 610x610 x50 Nos. 7 
3 Micron 610x300x150 Nos. 7 
Hepa Filters in O.T. Room - 500x500x150 Nos. 20 
10 Micron, 550x550x150 Nos. 7 
3 Micron, 550x550x150 Nos. 7 
5 Micron, 610x610x300 Nos. 20 

 

  उपरो  त माणे सव यं णेचा दु  ती देखभाल करणेसाठी आव  यक सव  पेअरपाट ठेकेदार 
यांनी पुरवावयाचे असनु दु  ती दखेभाली करीता दोन ए.सी. टेि निशयन िशड  येथे दररोज ठेवणे 
 यांचेवर बधंन कारक आहे.  

  स  याचे CAMC िदलेले मे. हरंेब एंटर ाईजेस, जळगांव यांनी चाल ु CAMC कालावधीत दनंैिदन 
दु  ती दखेभालचे कामा सोबत खालील तपिशलात नमदु केले माण ेमटेरीअल वापरले आह.े 

 
अ.न.ं िदनांक  िठकाण वापरलेले मटेरीअल नग 

१ ०२-१०-२०१९ साईनाथ  णालय - िव  त िवभाग 
कपॅिसटर २.५ MDF १ नग 

कपॅिसटर ६० MDF १ नग 

२ ०४-१०-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - CRU 1 
 ही बे  ट बी ७२ १ नग 

गॅस आर २२ ४ िकलो 

३ ०८-१०-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल -  िकरण िवभाग कपॅिसटर ४५ MDF १ नग 

४ १०-१०-२०१९ 
साईबाबा हॉ  पीटल - CVTS पॅसेज 
स  टल ए.सी  

कॉ  टॅ  टर १ नग 

रल े १ नग 

५ ११-१०-२०१९ साईनाथ  णालय - जनरल OT ऑईल  १ िलटर 

६ १३-१०-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - आथ   OT गॅस आर २२ ३ िकलो 

७ १५-१०-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - सजरी OT 
कॉ  ेसर 2TR १ नग 

गॅस आर २२ २ िकलो 

८ १८-१०-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - CRU 2  ही बे  ट बी ७५ २ नग 

९ २०-१०-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - आथ  ओ. टी. ३ पीन टॉप २ नग 
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१० २१-१०-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - स  हर म कपॅिसटर ४५ MDF १ नग 

११ २३-१०-२०१९ 
साईनाथ  णालय - होमीओपॅथीओ 
OPD 

गॅस आर २२ २ िकलो 

१२ २५-१०-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - CRU 1 ि ज टायमर १ नग 

१३ २९-१०-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - MD ऑिफस 
गॅस आर २२ २ िकलो 

निवन कॉ  ेसर १ नग 

१४ ३०-१०-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - कॅथ लॅब पॅसजे  ही बे  ट ए ६३ ३ नग 

१५ ०२-११-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - CRU 1 फॅन मोटार १ नग 

१६ ०४-११-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - Nuro OT फॅन मोटार १ नग 

१७ ०७-११-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - General OT ि ज फॅन मोटार १ नग 

१८ ०९-११-२०१९ साईनाथ  णालय - OPD 
रले  १ नग 

ओ. एल. पी १ नग 

१९ ११-११-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - CRU 1 बेअर ग १ नग 

२० १२-११-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - CRU 2 ि ज थम  टाट १ नग 

२१ १४-११-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - CRU 1 
 ही बे  ट बी ७२ २ नग 

गॅस आर २२ ४ िकलो 

२२ १७-११-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - GICU 
 लोअर बेअर ग १ नग 

ि स १ िकलो 

२३ २०-११-२०१९ साईनाथ  णालय - IT िवभाग स  हर गॅस आर २२ २ िकलो 

२४ २१-११-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल -  
रल े १ नग 

ओ. एल. पी १ नग 

२५ २२-११-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - मॉ  यरुी  िडजीटल थम  टेट १ नग 

२६ २३-११-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - GICU ३ पीन टॉप १ नग 

२७ २४-११-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - CVTS पॅसेज  
कॉ  टॅ  टर  १ नग 

रल े १ नग 

२८ २९-११-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - आथ  ओ. टी. 

रल े १ नग 

ओ. एल. पी १ नग 

थम  टेट १ नग 

२९ ०३-१२-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - सी टी  कॅन 
गॅस आर २२ २ िकलो 

 ही बे  ट २ नग 

३० ०४-१२-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल -  

कॉ  ेसर  १ नग 

रल े १ नग 

ओ. एल. पी १ नग 

गॅस आर १३४ १ िकलो 

३१ ०५-१२-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल -  लड डोनर म कॉ  टॅ  टर  १ नग 
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३२ १४-१२-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - ENT OT फॅन मोटार सि हिसंग १ नग 

३३ १५-१२-२०१९ साईनाथ  णालय - ICU कपॅिसटर ४५ MDF १ नग 

३४ १८-१२-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - मॉ  यरुी  
िडजीटल थम  टेट १ नग 

फॅन मोटार १ नग 

३५ २०-१२-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - जनरल ओ. टी. कपॅिसटर ४५ MDF १ नग 

३७ २७-१२-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल -  लड बॅकं कॉ  ेसर १.५ टन १ नग 

३८ २८-१२-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल -  लड बॅकं  गॅस आर २२ २ िकलो 

३९ ०६-०१-२०२० 
साईबाबा हॉ  पीटल - CRU 1, 
CVTS OT 

 ही बे  ट बी ७२ २ नग 

गॅस आर २२ १ िकलो 

४० ११-०१-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - CRU 2 ि ज थम  टेट १ नग 

४१ १३-०१-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - MD ऑिफस 
गॅस आर २२ १ िकलो 

कॉ  ेसर १ टन १ नग 

४२ १४-०१-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - CRU 1 
रल े १ नग 

ओ. एल. पी १ नग 

४३ १५-०१-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - SICU ३ पीन टॉप १ नग 

४४ १६-०१-२०२० 
साईनाथ हॉ  पीटल - जनरल OT, 
मेडीिसन 

रल े १ नग 

कॉ  ॅ  टर १ नग 

४५ १७-०१-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - CVTS 
रल े १ नग 

कॉ  ॅ  टर १ नग 

४६ १९-०१-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - CRU 1  

 ही बे  ट बी ७२ २ नग 

बेअर ग १ नग 

ि स 
१/५ 
िकलो 

४७ २१-०१-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल -  िकरण िवभाग कपॅिसटर ४५ MDF १ नग 

४८ २६-०१-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - CRI 1 मोटार बेअर ग १ नग 

४९ ३०-०१-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - SICU १५ MPR पीन टॉप २ नग 

५० ३१-०१-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - OPD गॅस आर २२ २ िकलो 

५१ ०३-०२-२०२० साईनाथ  णालय - सजरी व SPR 
रल े १ नग 

ओ. एल. पी १ नग 

५२ 

०४-०२-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल -  लड लॅब 

टायमर १ नग 

५३ बेमेटल १ नग 

५४ यजु १ नग 

५५ ०६-०२-२०२० 
साईबाबा हॉ  पीटल - CVTS पॅसेज 
स  टल ए.सी  

 ही बे  ट ए ६३ ०२ नग 

५६ १०-०२-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - ओ. पी. डी गॅस टॉप आर 22 २ िकलो 

५७ १३-०२-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - मॉर  यरुी रले  १ नग 
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ओ. एल. पी १ नग 

५८ २०-०२-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - ICU  ही बे  ट ए ६६ १ नग 

५९ २६-०२-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल  ही बे  ट ए ६६ १ नग 

६० २७-०२-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल कपॅिसटर १ नग 

६१ २८-०२-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल गॅस आर 22 २ िकलो 

६२ ०३-०३-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - म नं. ११  थम  टेट १ नग 

६३ ०५-०३-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - CVTS OT गॅस आर 22 ४ िकलो 

६४ ०६-०३-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल -  यटुो OT, ICU 

 ही बे  ट ए ५१  २ नग 

 ही बे  ट  ए ५४ २ नग 

 ही बे  ट बी ६८ २ नग 

६५ ०९-०३-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल -  लड बॅकं कपॅसीटर ४५ MFD १ नग 

६६ १२-०३-२०२० 
साईबाबा हॉ  पीटल - आयसो  यशुन 

म 
गॅस आर 22 १ िकलो 

६७ १३-०३-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - इले  ीक पनॅल वायर १ िमटर 

६८ २०-०३-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - िव  त िवभाग  रमोट १ नग 

६९ २५-०३-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - आथ  ओ. टी  ही बे  ट ५१२ १ नग 

७० २८-०३-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल -  गॅस आर 22 १ िकलो 

७१ ०१-०४-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल  - आय. सी. य ु  ही बे  ट १ नग 

७२ ०४-०४-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - जी. आय. सी. य ु
 लोअर बेअर ग १ नग 

ि स १ िकलो 

७३ ०५-०४-२०२० 
साईबाबा हॉ  पीटल - सी.  ही टी एम 
ओ. टी. १ 

बे  ट बी ७२ १ नग 

गॅस आर 22 ४ िकलो 

७४ ०६-०४-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल -  िकरण िवभाग कपॅिसटर ४५ MDF १ नग 

७५ ०८-०४-२०२० साईनाथ हॉ  पीटल - ओ.पी.डी 
ओ. एल. पी १ नग 

रले  १ नग 

७६ ०९-०४-२०२० 
साईनाथ  णालय - शासिकय 
इमारत 

कपॅिसटर २.५ MFD  १ नग 

कपॅिसटर ७ MFD  १ नग 

७७ १२-०४-२०२० 
साईबाबा हॉ  पीटल - एस. आय. सी. 
य ु

आऊट डोअर यिुनट 
 लेड 

१ नग  

७८ १३-०४-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - जी. आय. सी. य ु बेअर ग १ नग  

७९ १४-०४-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - कॅथ लॅब  गॅस आर २२ २ िकलो 

८० १५-०४-२०२० साईनाथ  णालय -  यरुो ओ. टी फॅन मोटार  १ नग 

८१ १७-०४-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - सी. आर. य.ु १ पी. सी. बी. १ नग 

८२ १८-०४-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - सी. आर. य ु२  थमा  टाट १ नग 

८३ १९-०४-२०२० 
साईबाबा हॉ  पीटल - एस. आय. सी. 
य,ु जी. आय. सी. य ु

बे  ट बी ७५ २ नग 
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८४ २१-०४-२०२० साईनाथ  णालय - आथ  ओ. टी गॅस आर २२ २ िकलो 

८५ २४-०४-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - सी. आर. य.ु १ वायर १िमटर 

८६ २६-०४-२०२० 
साईबाबा हॉ  पीटल - एस. आय. सी. 
य ु

गॅस आर २२ २ िकलो 

८७ २९-०४-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - काड याक वॉड 
रल े १ नग 

ओ. एल. पी १ नग 

८८ ०१-०५-२०२० साईनाथ  णालय - सजरी ओ. पी.डी 
कपॅिसटर १ नग 

कॉ  टॅ  टर १ नग 

८९ ०२-०५-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - लॅब पॅथोलॉजी ओ. एल. पी १ नग 

९० ०५-०५-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - सी. आर. य ु१ बे  ट बी ७२ २ नग 

९१ ०६-०५-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - सी. आर. य ु१ ि स १ िकलो 

९२ ०७-०५-२०२० 
साईबाबा हॉ  पीटल - जी. आय. सी. 
ओ 

 लोअर बेअर ग १ नग 

ि स १ िकलो 

९३ १०-०५-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - सी. आर. य ु१ मोटार बेअर ग १ नग 

९४ १२-०५-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल -  िकरण िवभाग कपॅिसटर ४५ MDF १ नग 

९५ १३-०५-२०२० साईनाथ  णालय - जनलर ओटी 
िगस १ िकलो 

ऑईल  १ िलटर 

९६ १६-०५-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - पॅथोलॉजी लबॅ फॅन मोटार  १ नग 

९७ १८-०५-२०२० साईनाथ  णालय - जनरल OT 

थम  टाट १ नग 

एल. पी. १ नग 

रल े १ नग 

९८ २०-०५-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल -  लड बॅकं िडजीटल थम  टेट १ नग 

९९ २२-०५-२०२० साईनाथ हॉ  पीटल - आय. सी. य ु कॉ  टॅ  टर १ नग 

१०० २३-०५-२०२० साईनाथ  णालय - आय. सी. य ु
कपॅसीटलर २.५  १ नग 

ि स  १ नग 

१०१ २५-०५-२०२० साईनाथ  णालय - ओ. पी. डी फॅन मोटार १ नग 

१०२ २६-०५-२०२० साईनाथ  णालय - आय. सी. य ु गॅस आर २२ २ िकलो 

१०३ २७-०५-२०२० 
साईनाथ  णालाय - होमीओ पथॅीक 
ओ.पी.डी 

गॅस आर २२ २ िकलो 

१०४ २८-०५-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - जी. आय. सी. य ु
बे  ट बी ७२ २ नग 

गॅस आर २२ २ िकलो 

१०५ २९-०५-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - सी. आर. य ु१ 
 लोअर बेअर ग २ नग 

ि स  १ नग 

१०६ ३०-०५-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - सी. आर. य ु२  

थम  टाट १ नग 

रल े १ नग 

ओ. एल. पी १ नग 
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१०७ ०२-०६-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - रेडीओलॉजी कपॅसीटर ३ MFD १ नग 

१०८ ०३-०६-२०२० साईनाथ  णालय - इ. एन. टी. ओटी 
कपॅसीटर ४५ MFD १ नग 

गॅस आर २२ २ िकलो 

१०९ ०६-०६-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - आथ  ओ. टी बे  ट ए ५१ २ नग 

११० १०-०६-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - सी. आर. य ु१ 

फॅन मोटार  १ नग 

रल े २ नग 

ओ. एल. पी २ नग 

१११ ११-०६-२०२० साईनाथ हॉ  पीटल - आय. टी. िवभाग गॅस आर २२ २ िकलो 

११२ १२-०६-२०२० 
साईबाबा हॉ  पीटल - ई. डी. पी. 
िवभाग 

कपॅसीटर २.५ MFD १ नग 

११३ १३-०६-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल -  लड बॅकं 
यजु १ नग 

िहटर कॉईल १ नग 

११४ १६-०६-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - आथ  ओ. टी थम  टेट १ नग 

११५ १८-०६-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - आथ  ओ. टी 
ि ज कॉ  ेसर १ नग 

गॅस आर. १३४ १ िकलो 

११६ २०-०६-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल -  यरुो. ओटी ेन पाईप १ नग 

११७ २२-०६-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - आथ  ओ. टी टायमर २ नग 

११८ २४-०६-२०२० 
साईबाबा हॉ  पीटल - सी.  ही.टी.एस 
ओ. टी १ व २  

ि स १ िकलो 

ऑईल  १ िलटर 

११९ २७-०६-२०२० 
साईबाबा हॉ  पीटल - ओ. पी. डी न. 
१४ 

कपॅसीटर ४५ MFD १ नग 

१२० २९-०६-२०२० 
साईबाबा हॉ  पीटल - सी.  ही. टी. 
एस. ओ टी. १ व २ 

ि स १ िकलो 

ऑईल  १ िलटर 

१२१ 
३०-०६-२०२० 
  

साईनाथ  णालय - आय. सी. य ु

कॉईल से  सर १ नग 

एअर से  सर १ नग 

रमोट १ नग 

 
   उपरो  त माण ेमाह.े ऑ  टोबर 2019 ते माह.े जनु 2020 या नऊ मिह  याचे कालावधीत मटेरीअल 

वापरलेले  
आह.े म.े हरंेब एंटर ाईजेस, जळगांव यांना देणते आले  या स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनांक ३०/०९/२०२० 
रोजी संपत आह.े 

 ए.सी. यं णा  यवि थत कायरत राहणकेरीता पढुील एक वषाकरीता CAMC दणेेकामी ई-िनिवदा 
मागिवण ेआव  यक आह.े 

ी साईबाबा सं थानमधील ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी यं णचे े
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 े:- 
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अ.नं. तपशील २०१९-२०  या 

वषातील कायादशेातील 
र  कम पय े

सन २०२०-२०२१   
वषाकरीता अपेि त  
खच पय े

०१ CAMC of Central AHU with condensing 
units & other air conditioning units 
insatalled in Shri Saibaba Hospital & 
Shri Sainath Hospital  

 
७,६४,६००/- 
+ GST 

 
७,६४,६००/- 
+ GST 

 
उपरो माण े ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल यथेील ए.सी यं णचेे सन २०२०-

२०२१  या वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेेकामी अदंाजे र कम  पय-े 
७,६४,६००/-+GST (अ री र  कम पय े - सात लाख, चौस  ट हजार, सहाश+ेGST) मा चा खच अपेि त 
आह.े सदरील खच इकडील िवभागाचे मंजूर अदंाजप काम  य े तरतूद केले  या ‘मशीनरी दु  ती व दखेाभाल 
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. तदथ (Ad-hoc)   सिमतीची मा  यता  यावी लागेल. 

तरी उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी  यं णचेे एक वषाच े 
करीता वािषक कॉ िेस ह स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेकेामी ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी यणेा-या 
र कम पय-े ७,६४,६००/- + GST (अ री र  कम पय े- सात लाख, चौस  ट हजार, सहाश े+ GST) अपेि त 
खचास मा  यता घेणकेामी ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .५०६  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल तसेच ी साईनाथ हॉि पटल येथील ए.सी.यं णेचे 
एक वषाकरीता वािषक कॉ  ेि ह सि हस कॉ   ट (CAMC) देणेकरीता िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा 
मागिवणेस व याकामी येणा-या अपे ीत र  कम .७,६४,६००+GST खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५४ ी साई सादालयातील वायुिवजन यं णेचे एक वषाकरीता वािषक कॉ  ेि ह सि हस कॉ   ट 

(CAMC) देणेकरीता ई-िनिवदा मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
 ताव- ी साई सादालय येथील मु  य िकचन, बुंदी िकचन, लाडू िकचन, परुी िकचन तसचे चपाती िकचन येथील 

कमचा यांना उ हा यात यािठकाणी काम करण ेससु  हावे हणनू तापमान सिु थतीत ठेवणसेाठी बाहे न गार 
हवेचा झोत सोडून तापमान िनयं णात ठेवण े तसेच हवतेील आ ता िनयं णात ठेवण े जेणके न या- या 
िकचनम य े काम करणा या कमचा यांना ास घे यास ास होऊ नये. िशवाय िकचनमधील जळालेले तेलाच े
बा प आिण इतर घाण ए झॉ ट दारे बाहरे जावी याकरीता िडसबर, 2008 पासनू र  कम पय े२,३९,०४,७०७/- 
मा  र  कमेची 8 नग ड टेबल वायिुवजन यं णा व 10 नग स ी यगुल ड टेबल ए झॉ ट यं णा कायाि वत 
कर यात आलेली आह.े  याचा तपशील खालील माण.े 

 
Sr. No. Description AHU No.1 AHU No.2 AHU No.3 
1 Boondi & ladu Making section 
 Model No. FLHU - 300 FLHU - 240 FLHU - 240 
 Air Quality (CFM) 32000 21500 21500 
2 Main Kitchen Section 
 Model No. FLHU - 300 FLHU - 350 FLHU - 350 
 Air Quality (CFM) 30000 31000 31000 
3 Poori Making Section 
 Model No. FLHU - 180 -- -- 
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 Air Quality (CFM) 18000 -- -- 
4 Poori Making Section 
 Model No. FLHU - 300 -- -- 
 Air Quality (CFM) 30000 -- -- 

 
 सदरची वायिुवजन यं णा सतत कायाि वत असते. सतत या वापरामळेु वायुिवजन यं णते िबघाड 

झा यास तेथील िकचनम ये तापमान वाढून आ ता कमी होऊन काम करणा या कमचा यांना सनाचा ास होऊ 
शकतो. संगी सदरचा कमचारी बशेु द सु दा पडू शकतो. याकरीता वायिुवजन यं णा तातडीन ेदु त क न चाल ू
करण े गरजेच े असते. अशावेळेस वायिुवजन यं णा दु तीकरीता लागणारे पेअरपाट वरीत उपल ध असण े
गरजेच े आह.े जर पेअस उपल ध नसतील तर वायिुवजन यं णचे े दु ती कामाम ये अडचण िनमाण होते व 
कमचा यां या कृतीला ास होऊन कामकाजात खंड पडू शकतो. या करीता दरवष  सदर यं णचेे वािषक 
कॉ ेिस ह ्स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणते येते. 

मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक - 26/07/2019 रोजीचे सभेतील िनणय . 404 अ वय े ी साई 
सादालयातील वायिुवजन यं णचेे सन 2019-2020 या एक वषाचे वािषक कॉ ेिस ह् स ह स कॉ ॅ ट् 

(CAMC) तसेच एअर िफ  टर बदलणकेामी म.े कैलास रेि जरेशन वक, मुंबई यांना िदनांक 01/08/2019 ते 
िदनांक 31/07/2020 या कालावधीकरीता पये - 3,49,200/- + GST (CAMC करीता र  कम पय े
2,02,500/- + एअर िफ  टर बदलणकेरीता र  कम पय े1,46,700/-) मा चे र  कमेचा कायादशे दणेेत आला 
आह.े  

CAMC कालावधी म  य ेकॉ  ॅ  टर / ठेकेदार यांचे कडुन खालील माण ेकाम ेक ण घेणते यतेात. 

 Maintenance of blowers  

 Inspection of Motor Bearing 

 Rewinding of Motor winding if required 

 Servicing of valves, Servicing of Pumps & Servicing of Nozzles 

 Inspection of Level Indicator 

 Cleaning of Filters in Every Month 

 Cleaning of Duct & Cleaning of Grill 

 Maintenance of Electrical panel. 

 Attened all the breakdowon calls apart from routine Maintenance.   

 Tightness of Pulley grub screw & grub screw on Blower 

 Alignment of Motor Pulley  

 Bearing Lubrication 

 Tightness of grub screw on impeller hub 

 Repairing of electric Panels. 
 Supply of Filters for Air Washer  
 

1.00 Supply of Filters for Air Washer (Eich 10 Micron)   

1.01 32000 CFM  Nos 1 
1.02 31000 CFM  Nos 2 
1.03 30000 CFM  Nos 2 
1.04 21500 CFM  Nos 2 
1.05 18000 CFM  Nos 1 

 
उपरो  त माण े सव यं णचेा दु  ती दखेभाल करणसेाठी आव  यक सव  पेअरपाट ठेकेदार यांनी 

परुवावयाचे असनु दु  ती दखेभाली करीता एक टेि निशयन िशड  येथे दररोज ठेवण े  यांचेवर बंधन कारक आह.े 
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स  याचे CAMC िदलेले म.े कैलास रेि जरेशन वक, मुंबई  यांनी चालु CAMC कालावधीत दैनंिदन 
दु  ती दखेभालचे कामा सोबत खालील तपिशलात नमदु केले माण ेमटेरीअल वापरले आह.े 

 
अ.नं. िदनांक  िठकाण वापरलेले मटेरीअल नग 

१ ०१-०८-२०१९ बुंदी िकचन गॅसकेट ०१ नग 

२ ०२-०८-२०१९ बुंदी लाडु व चापाती िकचन कॉ  ॅ  टर ०२ नग 

३ ०५-०८-२०१९ मेन िकचन ि ह बे  ट ०१ नग 

४ १०-०८-२०१९ चपाती िकचन ीस  ५०० मॅ 

५ १४-०८-२०१९ रसोडा िकचन 
ि ह बे  ट ०२ नग 

ीस  १ िकलो 

६ १५-०८-२०१९ बुंदी व लाडु िकचन  े नोझल ०२ नग 

७ 
१७-०८-२०१९ चपाती िकचन  ही बे  ट बी ११२  १ नग 

२४-०८-२०१९ बुंदी व लाडु िकचन ीस  ५०० मॅ 

८ २६-०८-२०१९ चपाती िकचन जॉइडं दोरी १ नग 

९ २८-०८-२०१९ रसोडा िकचन वायर १ मीटर 

१० ३०-०८-२०१९ वायिुवजन यिुनट ीस  ५०० मॅ 

११ ३१-०८-२०१९ बुंदी िकचन  ही बे  ट बी ७८  २ नग 

१२ ०२-०९-२०१९ रसोडा िकचन  ही बे  ट बी ९२  २ नग 

१३ ०३-०९-२०१९ वायिुवजन यिुनट ीस  १ िकलो 

१४ ०८-०९-२०१९ रसोडा िकचन नोझल २ नग 

१५ १०-०९-२०१९ वायिुवजन यिुनट 
पॅचेस ४ नग 

कॅन  हास १ गन 

१६ १४-०९-२०१९ वायिुवजन यिुनट ीस  १ िकलो 

१७ १६-०९-२०१९ बुंदी िकचन  ही बे  ट बी ७८  २ नग 

१८ १७-०९-२०१९ वायिुवजन यिुनट जॉइं  ट दोरी १ गन 

१९ १८-०९-२०१९ चपाती िकचन बेअर ग ६३११ २ नग 

२० २०-०९-२०१९ ना  टा पाक ट यिुनट  ही बे  ट २ नग 

२१ २४-०९-२०१९ रसोडा िकचन नट बो  ट ०२ नग 

२२ २५-०९-२०१९ मेन िकचन ेन पाईप १ नग 

२३ ३०-०९-२०१९ वायिुवजन यिुनट  ही बे  ट २ नग 

२४ ०१-१०-२०१९ वायिुवजन यिुनट वायर १ मीटर 

२५ ०२-१०-२०१९ बुंदी व लाडु िकचन ड  ट पॅचेस ४ नग 

२६ ०६-१०-२०१९ बुंदी व लाडु िकचन 
ीस  १ िकलो 

ऑईल १ िलटर 

२७ ०८-१०-२०१९ रसोडा िकचन कॉ  टॅकटर २ नग 
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२८ 
१०-१०-२०१९ वायिुवजन यिुनट ीस  १ िकलो 

१३-१०-२०१९ चपाती िकचन  ही बे  ट २ नग 

२९ १५-१०-२०१९ ना  टा पाक ट यिुनट  ही बे  ट १ नग 

३० १६-१०-२०१९ मेन िकचन  वाि टक सोडा १ िकलो 

३१ १७-१०-२०१९ बुंदी व लाडु िकचन  वाि टक सोडा १ िकलो 

३२ १९-१०-२०१९ चपाती िकचन ेन पाईप १ नग 

३३ २४-१०-२०१९ ना  टा पाक ट यिुनट ेन  हॉ  व १ नग 

३४ २५-१०-२०१९ रसोडा िकचन व मेन िकचन  ही बे  ट २ नग 

३५ २६-१०-२०१९ चपाती िकचन ीस  २ िकलो 

३६ २९-१०-२०१९ मेन िकचन  ही बे  ट १ नग 

३७ ३०-१०-२०१९ रसोडा िकचन ेन पाईप १ नग 

३८ ०१-११-२०१९ मेन िकचन वायर १ िमटर 

३९ ०२-११-२०१९ बुंदी व लाडु िकचन वायर १ िमटर 

४० ०३-११-२०१९ बुंदी व लाडु िकचन  ही बे  ट बी ८७ २ नग 

४१ ०७-११-२०१९ रसोडा िकचन ऑईल १ िलटर 

४२ १०-११-२०१९ बुंदी व लाडु िकचन जॉई  ट दोरी १ नग 

४३ १२-११-२०१९ चपाती िकचन  ही बे  ट बी ९२  २ नग 

४४ १७-११-२०१९ बुंदी व लाडु िकचन कॉ  ॅ  टर २ नग 

४५ १९-११-२०१९ मेन िकचन  ही बे  ट  बी ८७ १ नग 

४६ २८-११-२०१९ रसोडा िकचन 
 ही बे  ट २ नग 

ि स ५०० मॅ 

४७ २९-११-२०१९ बुंदी व लाडु िकचन  े नोझल २ नग 

४८ ०१-१२-२०१९ चपाती िकचन  ही बे  ट बी ११२  २ नग 

४९ ०९-१२-२०१९ बुंदी व लाडु िकचन ि स १ िकलो 

५० ११-१२-२०१९ रसोडा िकचन 
 ही बे  ट बी ८७  ४ नग 

 ही बे  ट बी ९२ ४ नग 

५१ १२-१२-२०१९ चपाती िकचन जॉई  ट दोरी १ नग 

५२ १६-१२-२०१९ वायिुवजन यिुनट नोझल  २ नग 

५३ २०-१२-२०१९ ना  टा पाक ट यिुनट ऑईल १ िलटर 

५४ २१-१२-२०१९ ना  टा पाक ट यिुनट ऑईल १ िलटर 

५५ २२-१२-२०१९ रसोडा यिुनट  ही बे  ट २ नग 

५६ २५-१२-२०१९ बुंदी व लाडु िकचन  ही बे  ट बी ९२ २ नग 

५७ २८-१२-२०१९ लाडु िकचन ि स १ िकलो 

५८ ०६-०१-२०२० वायिुवजन यिुनट  ही बे  ट बी ११२  २ नग 

५९ ०९-०१-२०२० वायिुवजन यिुनट वायर  २ िमटर 
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६० १०-०१-२०२० बुंदी व लाडु िकचन ड  ट पॅचेस ४ नग 

६१ ११-०१-२०२० चपाती िकचन वायर  २ िमटर 

६२ १२-०१-२०२० ना  टा पाक ट यिुनट  ही बे  ट १ नग 

६३ १३-०१-२०२० मेन िकचन का  टीक सोडा १ िकलो 

६४ १४-०१-२०२० बुंदी व लाडु िकचन का  टीक सोडा १ िकलो 

६५ १५-०१-२०२० चपाती िकचन मोटार वायड ग  ३५ HP 

६६ १७/०१/०२०२० मेन िकचन वायर  १ िमटर 

६७ २५-०१-२०२० चपाती िकचन ि स १ िकलो 

६८ २७-०१-२०२० रसोडा िकचन 
 ही बे  ट २ नग 

ि स १ िकलो 

६९ २८-०१-२०२० बुंदी व लाडु िकचन  े नोझल  २ नग 

७० 
३०-०१-२०२० चपाती िकचन  ही बे  ट बी ११२ २ नग 

०३-०२-२०२० बुंदी व चपाती िकचन कॉ  ॅ  टर २ नग 

७१ ०५-०२-२०२० चपाती िकचन वायर १ िमटर 

७२ ०६-०२-२०२० मेन िकचन  ही बे  ट २ नग 

७३ १०-०२-२०२० चपाती िकचन  े नोझल ४ नग 

७४ १२-०२-२०२० चपाती िकचन  े नोझल ४ नग 

७५ १३-०२-२०२० ना  टा पाक ट यिुनट  ही बे  ट १ नग 

७६ १४-०२-२०२० रसोडा िकचन 
ऑईल १ िलटर 

ि स १ िकलो 

७७ १७-०२-२०२० बुंदी व लाडु िकचन िलि वड १ िलटर 

७८ १८-०२-२०२० ना  टा पाक ट यिुनट वायर १ िमटर 

७९ २१-०२-२०२० लाडु बुंदी िकचन िलि वड १ िलटर 

८० ०२-०३-२०२० चपाती िकचन  ही बे  ट २ नग 
८१ ०४-०३-२०२० वायिुवजन यिुनट  े नोझल ४ नग 
८२ ०५-०३-२०२० बुंदी व लाडु िकचन िलि वड  १ िलटर 
८३ १०-०३-२०२० वायिुवजन यिुनट  ही बे  ट १ नग 
८४ १२-०३-२०२० चपाती िकचन मोटार रीवायड ग  २५ HP 
८५ २३-०३-२०२० चपाती िकचन एअर िफ  टर ०२ नग 
८६ २४-०३-२०२० रसोडा िकचन एअर िफ  टर ०२ नग 
८७ २५-०३-२०२० बुंदी व ना  टा पॅकेट एअर िफ  टर ०२ नग 
८८ २७-०३-२०२० वायिुवजन यिुनट एअर िफ  टर ०२ नग 
८९ २८-०३-२०२० ना  टा पाक ट यिुनट एअर िफ  टर ०२ नग 
९० २९-०३-२०२० वायिुवजन यिुनट नट बो  ट ०२ नग 
९१ ३१-०३-२०२० चपाती िकचन जॉई  ट दोरी ०१ नग 
९२ ०१-०४-२०२० मेन िकचन  ही बे  ट बी ८७ ०१ नग 
९३ ०२-०४-२०२० चपाती िकचन वायर २ िमटर 
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९४ ०८-०४-२०२० चपाती िकचन ि स १ िकलो 
९५ ०९-०४-२०२० रसोडा िकचन  े नोझल ४ नग 
९६ १०-०४-२०२० मेन िकचन  ही बे  ट १ नग 

   वायर १ िमटर 
९७ १७-०४-२०२० रसोडा िकचन  े नोझल ४ नग 
९८ १८-०४-२०२० रसोडा व चपाती िकचन वायर १ िमटर 
९९ २४-०४-२०२० रसोडा िकचन जॉई ं ट दोरी १ नग 

१०० २७-०४-२०२० बुंदी व रसोडा िकचन िलि वड २ िलटर 
१०१ २८-०४-२०२० ना  टा पाक ट यिुनट  ही बे  ट २ नग 
१०२ २९-०४-२०२० चपाती िकचन वायर  १ िमटर 

   नट बो  ट ४ नग 
१०३ ०१-०५-२०२० मेन िकचन वायर  १ िमटर 
१०४ २६-०५-२०२० ना  टा पाक ट यिुनट वायर १ िमटर 
१०५ २७-०५-२०२० बुंदी व लाडु िकचन िलि वड १ िलटर 
१०६ ०६-०६-२०२० मेन िकचन ीस १ िकलो 

   ऑईल १ िलटर 
१०७ ०८-०६-२०२० रसोडा िकचन  े नोझल २ नग 
१०८ १७-०६-२०२० चपाती िकचन नट बो  ट २ नग 

 १८-०६-२०२० मेन िकचन ेन पाईप १ नग 
१०९ २६-०६-२०२० ना  टा पाक ट यिुनट ेन पाईप १ नग 
११० ०७-०७-२०२० चपाती िकचन  ही बे  ट बी ११२  २ नग  

 २२-०७-२०२० वायिुवजन यिुनट बेस नट बो  ट २ नग 
१११ २३-०७-२०२० मेन िकचन वायर १ िमटर 
११२ २४-०७-२०२० रसोडा िकचन नट बो  ट २ नग 
१२३ ३१-०७-२०२० ना  टा पाक ट यिुनट  ही बे  ट २ नग 

 
चालु CAMC कालावधीत उपरो  त तपिशलात नमदु केले माण ेमटेरीअल वापरले आह.े म.े कैलास 

रेिफजरेशन व  स, मुंबई  यांना देणते आले  या स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनांक 31/07/2020 रोजी 
संपलेला आह.े  

वायवुीजन यं णा  यवि थत कायरत राहणकेरीता पढुील एक वषाकरीता CAMC दणेकेामी ई-िनिवदा 
मागिवण ेआव  यक आह.े 

ी साईबाबा सं थानमधील ी साई सादालयातील वायवुीजन यं णचेे पढुील एक वषाकरीता वािषक 
कॉ ेिस ह ् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC)  दणेेकामी मागील वष चे ा  त दरानसुार अदंाजे अपिे त खचाचा 
तपशील खालील माण े: 

 

अ.नं. तपशील 2019-2020 या वषातील 
कायादशेातील दर पय े

2020-2021 या 
वषातील अपिे त खच 
पये 

०१ AMC of Air Ventilation System & 
Exhaust System Installed in Shri Sai 
Prasadalaya  

 
3,49,200/- + GST 

 
3,49,200/- + GST 

 

उपरो माण े ी साई सादालयातील वायवुीजन यं णचेे सन 2020-2021 या वषाकरीता वािषक 
कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेेकामी अदंाजे र म पये - 3,49,200/- + GST (अ री र  कम 
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पये - तीन लाख, एकोणपं  नास हजार, दोनशे + GST) मा  खच अपिे त आह.े सदरील खच इकडील 
िवभागाचे अदंाजप क 2020-2021 म  य ेतरतूद केले  या ‘मशीनरी दु  ती व दखेाभाल खच’ या िशषाखालील 
रकमतेून करता येईल व महारा   शासनाचे www.mahatender.gov.in या सकेंत  थळावर जाहीरात नोटीस 
अपलोड क न कं ाटदारांकडून ई िनिवदा मागवनू CAMC दतेा यईेल. याकामी मा. तदथ सिमतीच ेसभमे  य े
मा  यता घेण ेआव  यक आह.े  

 तरी उपरो  त माण े ी साई सादालयातील वायिुवजन यं णचेे  एक वषाचे  कालावधी करीता वािषक 
कॉ ेिस ह ् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेेकामी ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या र  कम पय-े 
3,49,200/-+GST (अ री र  कम पय-ेतीन लाख, एकोणपं  नास हजार, दोनशे+GST) अपेि त खचास 
मा  यता िमळणकेामी सदरचा ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .५०७  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील वायुिवजन यं णेचे एक वषाकरीता वािषक 
कॉ  ेि ह सि हस कॉ   ट (CAMC) देणेकरीता िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी 
येणा-या अपे ीत र  कम .३,४९,२००+GST खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५५ ी साई सादालय व साई आ म भ  तिनवास येथील असणा-या साईटेक ोजे  ट करीता बसिवणेत 

आले  या ए.सी.यं णेचे सन २०२०-२१ या एक वषाकरीता वािषक कॉ  ेि ह सि हस कॉ   ट 
(CAMC) देणेकरीता ई-िनिवदा मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 ताव- ी साई सादालय व साईआ म भ  त िनवास येथे असणा-या सव िवभाग सगंणक कृत क न साईटेक ाजे  ट 
तयार क  यात येऊन या ोजे  टचे डाटा सटर ह े ी साई सादालयातील पिहला माळा या िठकाणी तयार कर  यात 
आलेले आह.े या िठकाणी अ  याधिुनक व संवेदनशील मशीनरी (Main Server, Data Storage, Racks, 
Tape Library, Power Edge Server & etc.) बसिव  यात आलेले अस  याने यथेील म शीनरी िविश  ठ व 
ि थर तापमानाला थडं ठेवा  या लागतात. या मशीनरी िविश  ट व ि थर तापमानाला थडं ठेव  याकरीता  पेशल 
टाईपचे ेिसजन टाईप डाटा सटरकरीता व य ुपी एस साठी सन 2010 साली र  कम पये ६३,३५,३९४/- मा  
र  कमचेी 4 नग ड  टेबल स ल ए. सी.  लॅ  ट यं णा मे.   यु  टार कंपनीकडून बसिव  यात आलेली आह.े सदरची 
यं णा बदं पडुन कामात अडथळा येऊनये याकरीता दरवश  सदरील यं णचे ेCAMC दणेेत यतेो सदर यं णचेा 
तपशील खालील माण.े  

Sr. No. Unit Details Qty 

1. 14.2 TR PCPA DX Air Cooled Unit with R - 407 
Refrigerants with TOP Throw. 

02 Nos. 

2. 1.1 TR PCPA DX Air Cooled Unit with R - 407 Re-
frigerants with TOP Throw. 

01 Nos. 

3. DUCTABLE TYPE AC UNIT - RATING 8.5 TON 02 Nos. 
4. Split Air Conditioner unit of capacity 1.5 TR 04 Nos. 

  
मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक 06/06/2019 रोजीचे सभेतील िनणय . 290 (33) अ वये ी साई 

सादालय व साईआ म भ  तिनवास येथे असणा-या साईटेक ाजे  टकरीता बसिव  यात आले  या ए. सी. 
यं णचेे सन 2019-2020 या एक वषाचे वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकामी म.े हरंेब 
एंटर ाईजेस, जळगाव यांना िदनांक 01/07/2019 ते 30/06/2020 या कालावधीकरीता पये 3,27,000/-  
(मुळ र  कम पये - 2,77,120/- + GST र  कम 49,881/-) मा चे रकमेस कायादशे दे यात आला आह.े  

CAMC कालावधी म  य ेकॉ  ॅ  टर / ठेकेदार यांचे कडुन खालील माण ेकाम ेक ण घेणते यतेात. 

 Keep all the units in clean & healthy working condition. 

 Attending day-to-day faults. 

 Replacement of spares / Repair of any worn out part.  

 Replacement of blowes, belts, fans with brandnew. 

 Fan Motor winding / motor, Compressor  replacement 
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 Electrical parts (starter, relay, fuses, etch.) replacement. 

 Checking working of isolation valves on suction & discharge line. 

 Checking & clean drain piping of each unit. 

 Checking & rectify the day-to-day problems, if any on machine side. 

 Cleaning & washing condenser cooling coil with wire brush to improve the effi  
              ciency of condenser & compressor. 

 Draining of moisture control valve functioning. 

 Cleaning of air filters at periodic intervals with water. 

 Lubricating of moving parts with appropriate lubricant. 

 Periodic inspection of safety of operating controls. 

 Periodic inspection of refrigerant quantity of determines leaks in system. 

 Checking vibrations being developed in system due to any reasons. 
उपरो  त माण े सव यं णचेा दु  ती दखेभाल करणसेाठी आव  यक सव  पेअरपाट ठेकेदार यांनी 

परुवावयाचे असनु दु  ती देखभाली करीता ठेकेदार यांच ेकडील एक ए. सी. टेि निशयन िशड  येथ ेदररोज ठेवण े
 यांचेवर बंधन कारक आह.े  

स  याचे CAMC िदलेले मे. हरंेब एंटर ाईजेस, जळगांव यांनी चाल ु CAMC कालावधीत दनंैिदन 
दु  ती दखेभालचे कामा सोबत खालील तपिशलात नमदु केले माण ेमटेरीअल वापरले आह.े 

 
अ.न.ं िदनांक  िठकाण वापरलेले मटेरीअल नग 
१ ०८-०७-२०१९ सादालय - ेिसजन गॅस आर ४०७ २ िकलो 
२ २१-०७-२०१९ १००० म भ  तिनवास गॅस आर ४०७ ५ िकलो 
३ १७-०८-२०१९ सादालय फॅन मोटार रवायड ग ०१ नग 
४ २०-०८-२०१९ सादालय   ही बे  ट ०२ नग 

५ 
२३-०८-२०१९ 

१००० म भ  तिनवास 
 ही बे  ट ०२ नग 

ि स  १ िकलो 
६ २६-०८-२०१९ सादालय  ही बे  ट ए ३६ ०२ नग 
७ ०२-०९-२०१९ १००० म भ  तिनवास गॅस  आर २२ ०३ िकलो 
८ ०४-०९-२०१९ १००० म भ  तिनवास ि स  १ िकलो 
९ ०८-०९-२०१९ सादालय गॅस आर ४०७ १ िकलो 
१० १०-०९-२०१९ सादालय  ही बे  ट ए ३६ २ नग 
११ १४-०९-२०१९ १००० म भ  तिनवास ऑईल १ िलटर 
१२ १५-०९-२०१९ १००० म भ  तिनवास फॅन मोटार रवायड ग १ नग 
१३ २१-०९-२०१९ सादालय फॅन मोटार रवायड ग १ नग 
१४ ०३-१०-२०१९ सादालय  ही बे  ट ए ३६ २ नग 
१५ ०६-१०-२०१९ सादालय गॅस  आर २२ ०४ िकलो 
१६ ०८-१०-२०१९ सादालय ि स  १ िकलो 
१७ १२-१०-२०१९ १००० म भ  तिनवास  ही बे  ट ए ३६ २ नग 
१८ १५-१०-२०१९ सादालय ि स  १ िकलो 
१९ १७-१०-२०१९ १००० म भ  तिनवास  ही बे  ट  २ नग 
२० २२-१०-२०१९ सादालय गॅस आर ४०७ ५ िकलो 
२१ २६-१०-२०१९ १००० म भ  तिनवास  ही बे  ट ए ३६ २ नग 
२२ २७-१०-२०१९ सादालय मोटार रवायड ग १ नग 
२३ ०४-११-२०१९ १००० म भ  तिनवास  ही बे  ट  १ नग 
२४ १४-११-२०१९ १००० म भ  तिनवास फॅन  लेड १ नग 
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२५ २१-११-२०१९ सादालय ि स  १ िकलो 
२६ २२-११-२०१९ सादालय  ही बे  ट  २ नग 
२७ ०६-१२-२०१९ सादालय  ही बे  ट ए ३६ २ नग 
२८ १५-१२-२०१९ १००० म भ  तिनवास फॅन  लेड १ नग 
२९ १६-१२-२०१९ सादालय गॅस आर ४०७ २ िकलो 
३० १७-१२-२०१९ सादालय ऑईल १ िकलो 
३१ २१-१२-२०१९ सादालय फॅन  लेड १ नग 
३२ २४-१२-२०१९ १०० म भ  तिनवास गॅस आर ४०७ ४ िकलो 
३३ २५-१२-२०१९ सादालय  ही बे  ट ए ३६ २ नग 
३४ २७-१२-२०१९ १००० म भ  तिनवास  ही बे  ट ए ३६ १ नग 
३५ १२-०१-२०२० सादालय कॅपेसीटर ४६ MFD २ नग 
३६ १४-०१-२०२० सादालय  ही बे  ट ए ३६ २ नग 
३७ १५-०१-२०२० १००० म भ  तिनवास  ही बे  ट ए ३६ २ नग 
   ऑईल १ िलटर 
   ि स  १ िकलो 
३८ १६-०१-२०२० सादालय गॅस आर २२ ८ िकलो 
३९ १९-०१-२०२० १००० म भ  तिनवास गॅस आर ४०७ २ िकलो 
४० २३-०१-२०२० १००० म भ  तिनवास एअर से  सर १ नग 
४१ २४-०१-२०२० सादालय  ही बे  ट १ नग 
४२ २७-०१-२०२० सादालय वायर ३ िमटर 
४३ २८-०१-२०२० १००० म भ  तिनवास वायर ४ िमटर 
४४ २९-०१-२०२० सादालय ऑईल १ िलटर 
४५ ३०-०१-२०२० सादालय आऊट डोअर फॅन १ नग 
४६ ३१-०१-२०२० १००० म भ  तिनवास नट बो  ट ४ नग 
४७ ०१-०२-२०२० १००० म भ  तिनवास कॉ  ेसर १.५ १ नग 
   गॅस आर २२ २ िकलो 
४८ ०२-०२-२०२० सादालय गॅस आर २२ ४ िकलो 
४९ ०३-०२-२०२० सादालय कपॅिसटर १ नग 
५० ०४-०२-२०२० १००० म भ  तिनवास ि स  १ िकलो 
५१ ०५-०२-२०२० सादालय वायर १ िमटर 
५२ ०६-०२-२०२० सादालय  ही बे  ट ए ३६ २ नग 
५३ १३-०२-२०२० १००० म भ  तिनवास  लेड २ नग 
५४ १९-०२-२०२० १००० म भ  तिनवास  ही बे  ट ए ३६ २ नग 
५५ २०-०२-२०२० १००० म भ  तिनवास फॅन मोटार  १ नग 
५६ २२-०२-२०२० सादालय कपॅसीटर ४५ MFD २ नग 
५७ २३-०२-२०२० १००० म भ  तिनवास  लेड १ नग 
५८ २६-०२-२०२० १००० म भ  तिनवास  ही बे  ट ए ३६ २ नग 
५९ ०४-०३-२०२० १००० म भ  तिनवास फासनर २ नग 
६० ०६-०३-२०२० सादालय  ही बे  ट २ नग 
६१ ०९-०३-२०२० सादालय वायर २ िमटर 
६२ ११-०३-२०२० सादालय ऑईल १ िलटर 
६३ १४-०३-२०२० १००० म भ  तिनवास  ही बे  ट ए ३६ २ नग 
६४ १५-०३-२०२० १००० म भ  तिनवास नट बो  ट ४ नग 
६५ १६-०३-२०२० सादालय वायर १ िमटर 
६६ १७-०३-२०२० १००० म भ  तिनवास एअर से  सर १ नग 
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६७ १८-०३-२०२० सादालय कपॅिसटर १ नग 
६८ १९-०३-२०२० १००० म भ  तिनवास ेन पाईप १ नग 
६९ २०-०३-२०२० सादालय वायर २ िमटर 
७० २३-०३-२०२० सादालय वायर १ िमटर 
७१ २८-०३-२०२० सादालय फासनर ४ नग 
७२ २९-०३-२०२० सादालय  ही बे  ट २ नग 
७३ ३१-०३-२०२० १००० म भ  तिनवास ेन पाईप १ नग 
७४ ०१-०४-२०२० साईआ म भ  तिनवास बे  ट ए ३६ २ नग 
७५ ०४-०४-२०२० सादालय - आयटी िवभाग गॅस आर ४०७ २ िकलो 
७६ ०५-०४-२०२० साईआ म भ  तिनवास बे  ट ए ३६ २ नग 
७७ ०६-०४-२०२० सादालय - ेिसजन फॅन मोटार १ नग 
७८ १९-०४-२०२० साईआ म भ  तिनवास  लोअर मोटार १ नग 

७९ 
२०-०४-२०२० 

सादालय - आयटी िवभाग 
इनडोअर यिुनट  लोअर 
मोटार 

१ नग 

८० 
२१-०४-२०२० साई आ म भ  तिनवास - बॅटरी 

म 
कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 

८१ २२-०४-२०२० सादालय  गॅस आर ४०७ ७ िकलो 
   कॉ  ेसर ८.५ १ नग 

८२ 
२५-०४-२०२० साईआ म भ  तिनवास - IT 

स  हर 
गॅस आर ४०७ ४ िकलो 

८३ 
२६-०४-२०२० साईआ म भ  तिनवास - IT 

स  हर 
िफलटर  १ गन 

   कॉ  ेसर ८.५ १ नग 
८४ ०६-०५-२०२० साईआ म भ  तिनवास - बे  ट ए ३६ २ नग 
८५ ०९-०५-२०२० सादालय आऊट डोअर फॅन १ नग 
८६ १२-०५-२०२० साईआ म भ  तिनवास फॅन  लेड १ नग 
८७ १७-०५-२०२० सादाल बे  ट ए ३६ २ नग 
८८ २९-०५-२०२० साईआ म भ  तिनवास फॅन  लेड १ नग 
८९ ३१-०५-२०२० साईआ म भ  तिनवास बे  ट ए ३६ २ नग 

९० 
१३-०६-२०२० 

साईआ म भ  तिनवास 
आऊट डोअर फॅन मोटार 
सि हिसंग 

१ नग 

९१ 
१५-०६-२०२० साईआ म भ  तिनवास -IT 

स  हर 
गॅस आर २२ २ िकलो 

९२ १७-०६-२०२० साईआ म भ  तिनवास  ही बे  ट १ नग 
 

CAMC कालावधीत उपरो  त तपिशलात नमदु केले माण े मटेरीअल वापरले आह.े म.े हरंेब 
एंटर ाईजेस, जळगांव यांना दणेेत आले  या स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनांक 30/06/2020 रोजी संपलेला 
आह.े 

 ए.सी यं णा  यवि थत कायरत राहणकेरीता पढुील एक वषाकरीता CAMC देणकेामी ई-िनिवदा 
बोलावण ेआव  यक आह.े 

ी साई सादालय व साईआ म भ  त िनवास येथील ए.सी यं णचेे पढुील एक वषाकरीता वािषक 
कॉ ेिस ह ् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC)  दणेेकामी मागील वष चे ा  त दरानसुार अदंाजे अपिे त खचाचा 
तपशील खालील माण े: 
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अ.
नं. 

तपशील सन 2019-2020 या 
वषातील कायादशेातील 
र  कम पय े

पढुील वषाकरीता 
 अपेि त खच . 
 

01 Comprehensive Annual Maintenance 
Contract of Precision Type A.C. & 
other Split type A.C. Installed at 
Saitech Data Centre  

 
3,27,000/- 

 
3,27,000/- 

 
उपरो माण े ी साई सादालय व साईआ म भ  त िनवास साईटेक डाटा सटर येथील ए.सी. यं णचे े

सन 2020-2021 या वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकामी अदंाजे र  कम पय े- 
3,27,000/- मा चा खच अपिे त आह.े सदरील खच इकडील िवभागाचे मंजूर अदंाजप का- म  य े तरतदू 
केले  या ‘मशीनरी दु  ती व दखेाभाल खच’ या िशषाखालील र  कमतेनू करता यईेल. याकामी महारा   
शासनाचे www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड क न कं ाटदारांकडून ई-
िनिवदा मागवा  या लागतील.  

तरी उपरो  त माण े ी साई सादालय व साईआ म भ  त िनवास साईटेक डाटा सटर येथील ए. सी. 
यं णचेे एक वषाचे  करीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकामी महारा   शासनाच े
www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या अपेि त खचास 
मा  यता िमळणकेामी सदरचा ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .५०८  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सादालय व साई आ म भ  तिनवास येथील असणा-या साईटेक 
ोजे  ट करीता बसिवणेत आले  या ए.सी.यं णेचे सन २०२०-२१ या एक वषाकरीता वािषक 

कॉ  ेि ह सि हस कॉ   ट (CAMC) देणेकरीता िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी 
येणा-या अपे ीत र  कम .३,२७,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५६ ी साईबाबा सं  थान प रसरात लावणेत आले  या सव वॉटर कुल यं णेचे एक वष कालावधी करीता 

वािषक कॉ  ेि ह सि हस कॉ   ट (CAMC) देणेकरीता ई-िनिवदा मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
 ताव-  सं थान या सव भ  तिनवास  थान,े ी साईबाबा हॉ  पीटल, ी साईनाथ हॉ  पीटल व ी 

साई सादालय, मंिदर प रसर, दशन रांग व शै िणक सकुंल इ  यादी िठकाणी साई भ  तांना थंड िप  याचे पाणी 
उपल  ध होणसेाठी खालील माण ेवॉटर कुलर यं णा बसवनु कायाि वत केलेली आह.े 

 
Sr. No. Description Qty 
1 Water Cooler 400 Ltrs. 14 Nos. 
2 Water Cooler 300 Ltrs. 1 Nos. 
3 Water Cooler 150 Ltrs. 42 Nos. 
4 Water Cooler 80 Ltrs. 139 Nos. 
5 Water Cooler 40 Ltrs. 4 Nos. 

 
   काही वेळा वॉटर कुलरम य े काही पेअरपाट खराब झा यास ते तातडीन े बदलण े गरजेच े असते.  

याकरीता सदरच े पेअरपाटची खरेदी करावी लागते. येक कंपनीच े पेअरपाट ह ेदसु या कंपनी या पेअरपाट 
पे ा वेगळे अस यान ेतसचे सदरच े पेअरपाट ह ेजवळपास उपल ध होत नस यान ेते थेट मुंबई, पणु ेयेथून खरेदी 
करावे लागतात. यामळेु पेअरपाट िमळवनू िफट ग क न यं णा कायाि वत होईपयत पयायाने वॉटरकुलर बंद 
ठेवावे लागतात. सदरचा पेअरपाट उपल ध झा यानतंर ते बसवनू कुलर यं णा कायाि वत केली जाते िकंवा 
एखा ा वेळी संबंधीत कंपनीच े ितिनधी यांना बोलावनू दु ती क न यावी लागते. तसचे सदर यं णा बंद 
राही यास भ ांना दे यात येणा या सेवा सिुवधामं य े य यय यतेो. 

मेकॅिनकल िवभागात ए. सी. मे टेन स करीता सं थानचे 2 कायम कमचारी आह.े यांचेकडून दनंैिदन 
कामाच ेिनयोजन, टॉक न द, निवन काम ेतसचे CAMC िदले या मशीनरीच ेदु ती दखेभालीची काम ेक न 
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घेण ेइ यादी काम ेकर यात यतेात.  तसेच सदर कामी 6 कं ाटी कमचारी आहते. यापैक  ी साईबाबा हॉ पीटल 
स ल ए.सी. लां टचे ऑपरेट गकामी तीन िश टसाठी तीन कमचारी व एक कमचारी सट्ुया सोडिवणकेामी 
लाव यात येतात. उव रत दोन कमचा यांकडून दशन रांगतेील एअर कुलरला पाणी भरणे व सदर कुलरचे मे टेन स 
तसेच अनषंुगीक कामे क न घे यात येतात. 

  सं थानमधील सव िठकाणच े ए. सी. व अनषंुगीक मशीनर चे मे टेन स साठी सबंधीत तांि क 
कमचा यांची सं या परेुशी नस याने कामात अडचणी येतात. मशीनर ची दु ती व देखभाल वेळेवर न झा याने 
प रणामी अितरी  मे टेन स खच होत आह,े हणनू या सव मशीनर ची वाढती  या  ती ल ात घतेा सं थान 
प रसरातील सवच वॉटर कुलरच े(180 नग) वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC)  यके वष  दे  यात 
येत आहते. मागील वष  म.े कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई  यांना िदनांक 14/09/2019 ते 13/09/2020 या 
कालावधीकरीता र  कम पये 5,25,200/- मा  रकमचेा कायादशे दे यात आला आह.े  

CAMC कालावधी म  य ेकॉ  ॅ  टर / ठेकेदार याचं ेकडुन खालील माण ेकाम ेक ण घेणते आलेली 
आहते. 

 Keep all the units in clean & healthy working condition. 

 Keep Plant healthy working condition. 

 Attending day-to-day faults promptly. 
 Clean the machines - fortnight 
 Checking the performance of all equipments - quarterly 
 Checking of electrical connections - quarterly. 

 Checking & clean drain piping of each unit. 

 Checking & rectify the day-to-day problems, if any on machine side. 

 Periodic inspection of safety of operating controls. 

 Periodic inspection of refrigerant quantity of determines leaks in system. 

 Checking vibrations being developed in system due to any reasons. 
 Rewinding / replacing of moter if required. 
 The contract being comprehensive in nature all material required for attending  the 
fault and breakdown including repair or replacement of parts for restoration on service in-
cluding compressor will be firm’s responsibility. In case compressor / motor goes faulty 
and needs repair such compressor / motor shall only be replaced factory assembled and 
factory tested sealed compressor. 

   उपरो  त माण े सव यं णचेा दु  ती दखेभाल करणसेाठी आव  यक सव  पेअरपाट ठेकेदार यांनी 
परुवावयाचे असनु दु  ती दखेभाली करीता दोन टेि निशयन िशड  येथे दररोज ठेवण े  यांचेवर बंधन कारक आह.े  

  स  याचे CAMC िदलेले मे. कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यानंी चाल ुCAMC कालावधीत दनंैिदन 
दु  ती दखेभालचे कामा सोबत खालील तपिशलात नमदु केले माण ेमटेरीअल वापरले आह.े 

 
अ.न.ं िदनांक  िठकाण वापरलेले मटेरीअल नग 
१ १५-०९-२०१९ ५०० म भ  तिनवास - गाडन   वायर १ िमटर 
२ १६-०९-२०१९ मंिदर - दशन लाईन ४ व ३ वायर १ िमटर 
३ १७-०९-२०१९ ५०० म भ  तिनवास - DA 2   वायर १ िमटर 
४ १९-०९-२०१९ मंिदर -  टेज कपॅिसटर १ नग 
५ २०-०९-२०१९ ५०० म भ  तिनवास - DA 2   गॅस आर - २२ १ िकलो 
६ २१-०९-२०१९ मंिदर - गेट नं. २ लो  हॉ  व १ नग 
७ २२-०९-२०१९ ५०० म भ  तिनवास - DA १   वायर १ िमटर 
८ २५-०९-२०१९ ५०० म भ  तिनवास - CD    नट बो  ट १ नग 
९ २६-०९-२०१९ सादालय - रसोडा फासनर ३ नग 
१० २७-०९-२०१९  दारावती भ  तिनवास - पॅनल म वायर १ िमटर 
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११ २८-०९-२०१९ साईनाथ हॉ  पीटल -  
नट बो  ट २ नग 
कने  टर २ नग 

१२ २९-०९-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - ऑईल  १ िलटर 
१३ ३०-०९-२०१९ मंिदर - हॉल नं. ३ नट बो  ट ४ नग 
१४ ०२-१०-२०१९ सादालय - ितक ट बुक ट काऊंटर टिमनल कॅप २ नग 
१५ ०३-१०-२०१९ मंिदर - ० नं. िमट ग हॉल ेन पाईप १ नग 
१६ ०५-१०-२०१९ ५०० म भ  तिनवास - गाडन  NRV १ नग 
१७ ०६-१०-२०१९ मंिदर - गेट नं. ४ कपॅिसटर १ नग 
१८ ०७-१०-२०१९ साईनाथ हॉ  पीटल -  नट बो  ट २ नग 

१९ ०८-१०-२०१९ सादालय -  
टिमनल फासलन १ नग 
वायर १ िमटर 

२० ०९-१०-२०१९  दारावती भ  तिनवास  ि स  १ िकलो 
२१ १०-१०-२०१९ मंिदर - शिनगेट जवळील  कपॅिसटर ३६ य.ु एफ १ नग 
२२ ११-१०-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - कपॅिसटर  १ नग 
२३ १४-१०-२०१९ मंिदर - दशन लाईन १ व २ वायर १ िमटर 
२४ १५-१०-२०१९ मंिदर - दशन लाईन ३ व ४ वायर १ िमटर 
२५ १८-१०-२०१९  दारावती भ  तिनवास - ४ मळा फॅन मोटार १ नग 

२६ २१-१०-२०१९ साईनाथ हॉ  पीटल -  
बुश २ नग 

ीस १० ॅम 
२७ २२-१०-२०१९ साईनाथ हॉ  पीटल -  नट बो  ट ४ नग 
२८ २४-१०-२०१९ साई आ म भ  तिनवास - इमारत नं. A, B, C वायर  १ िमटर 
२९ २५-१०-२०१९ साई आ म भ  तिनवास -  ीस ३० ॅम 
३० २८-१०-२०१९ सादालय - रसोडा ेन पाईप १ नग 
३१ ३०-१०-२०१९  दारावती भ  तिनवास - २ व ३ मजला ीस  १ िकलो 
३२ ३१-१०-२०१९ साईनाथ हॉ  पीटल - केसपेपर समोर वायर १ िमटर 
३३ ०१-११-२०१९ ५०० म भ  तिनवास - CD व DA कपॅिसटर  १ नग 
३४ ०२-११-२०१९ मंिदर - दशन लाईन ४ व ३ नट बो  ट ४ नग 

३५ ०३-११-२०१९ मंिदर -  
कपॅिसटर ३६ य.ु एफ   
वायर  १ िमटर 

३६ ०४-११-२०१९ ५०० म भ  तिनवास A व AB ेन पाईप १ नग 
३७ ०५-११-२०१९ सादालय - ितक ट बुक ग जवळ नट बो  ट १२ नग 
३८ ०६-११-२०१९ साईनाथ हॉ  पीटल  ेन पाईप १ नग 
३९ ०७-११-२०१९ ५०० म भ  तिनवास C & D वायर १ िमटर 
४० ०९-११-२०१९ ५०० म भ  तिनवास  फासनर ४ नग 
४१ ११-११-२०१९ मंिदर - दशन लाईन बुश १ नग 
४२ १४-११-२०१९ सादालय - रसोडा िकचन फासनर ४ नग 
४३ १५-११-२०१९ साई आ म भ  तिनवास - २ िब  ड ग लोट   हॉ  व १ नग 
४४ १७-११-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल -  NRV १ नग 
४५ १९-११-२०१९ ५०० म भ  तिनवास - AB & CD गॅस आर - २२ १ िकलो 
४६ २०-११-२०१९ मंिदर - शातंीिनवास दशन लाईन ि स  १ िकलो 
४७ २७-११-२०१९ ५०० म भ  तिनवास - CD & AB कपॅिसटर ३६ य.ु एफ १ नग 
४८ २८-११-२०१९ मंिदर - गेट नं. ३ फासनर ४ नग 
४९ २९-११-२०१९ ५०० म भ  तिनवास - ITI िवभाग लोट  हॉ  व १ नग 
५० ३०-११-२०१९  दारावती भ  त िनवास NRV १ नग 
५१ ०१-१२-२०१९ साईनाथ हॉ  पीटल कपॅिसटर १ नग 
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५२ ०२-१२-२०१९ मंिदर - अितथी गहृ ि स  १ िकलो 
५३ ०३-१२-२०१९  दारावती भ  तिनवास  कॉपर वायर िकलो 
५४ ०४-१२-२०१९ ५०० म भ  तिनवास - AB & CD वायर १ िमटर 
५५ ०५-१२-२०१९ साई आ म भ  तिनवास B & C Wing बेस िफट नट बो  ट ४ नग 
५६ ०७-१२-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल नट बो  ट २ नग 
५७ ०८-१२-२०१९ मंिदर - गेट नं. २  ि स  १ िकलो 
५८ ०९-१२-२०१९ ५०० म भ  तिनवास - गाडन OLP १ नग 
५९ १०-१२-२०१९ साई आ म भ  तिनवास A & D Wing ऑईल  १ िलटर 
६० १२-१२-२०१९ मंदीर - दशन लाईन न.ं २ व  ४ फासनर ४ नग 
६१ १५-१२-२०१९ मंदीर - दशन हॉल नं. १ ऑईल  १ िलटर 
६२ १६-१२-२०१९  दारावती भ  तिनवास - २ मजला नट बो  ट २ नग 
६३ १७-१२-२०१९ ५०० म भि   नवास - AB & CD  वायर १ िमटर 
६४ १८-१२-२०१९ मंिदर - गेट नंबर ४ व २ वायर १ िमटर 
६५ २०-१२-२०१९  दारावती भ  तिनवास - १ व २ मजला नट बो  ट ४ नग 
६६ २२-१२-२०१९ साई आ म भ  तिनवास -  A & D Wing ेन पाईप १ नग 
६७ २४-१२-२०१९  दारावती भ  तिनवास - १ मजला NRV १ नग 
६८ २५-१२-२०१९ ५०० म भि   नवास - D२ रा  वायर १ िमटर 
६९ २६-१२-२०१९ साईबाबा हॉ  पीटल - एमसील १ पॅकेट 
७० २९-१२-२०१९ ५०० म भि   नवास - A व AB   एमसील १ पॅकेट 
७१ ३०-१२-२०१९ मंिदर - गेट नं. ३ व २ मधील कपॅसीटर ३६ १ नग 
७२ ०२-०१-२०२० साईनाथ हॉ  पीटल कपॅसीटर  १ नग 
७३ ०३-०१-२०२० ५०० म भ  तिनवास - क  या िव ालय लोट  हॉ  व १ नग 
७४ ०६-०१-२०२० सादालय - रसोडा एमसील १ पॅकेट 
७५ १३-०१-२०२० ५०० म भ  तिनवास - गाडन एमसील १ पॅकेट 
७६ १४-०१-२०२० सादालय - रसोडा कपॅसीटर  २ नग 
७७ १५-०१-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - फासनर ३ नग 
७८ १७-०१-२०२० मंिदर - शातंीिनवास तळ मजला कपॅिसटर ४ नग 
७९ २०-०१-२०२०  दारावती भ  तिनवास - २ मजला ऑईल  १ िलटर 
८० २१-०१-२०२० साईनाथ हॉ  पीटल - झेरॉ  स म जवळ कपॅिसटर ३६ य.ु एफ १ नग 
८१ २२-०१-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - जनरल वॉड वायर १ िमटर 
८२ २३-०१-२०२० मंिदर - गेट नं. ४ व २ ऑईल  १ िलटर 
८३ २४-०१-२०२० मंिदर - भ  तिनवास फासनर २ नग 
८४ २६-०१-२०२०  दारावती भ  तिनवास - १ व ३ मजला नट बो  ट २ नग 
८५ ३१-०१-२०२० सादालय - रसोडा ऑईल  १ िलटर 
८६ ०१-०२-२०२०  दारावती भ  तिनवास - ३ व २ मजला ि स  १ िकलो 
८७ ०२-०२-२०२० मंिदर - गेट नं. ४ व ३ नट बो  ट २ नग 
८८ ०७-०२-२०२० मंिदर - भ  तिनवास िगस १ नग 
८९ ०८-०२-२०२०  दारावती भ  तिनवास - १ मजला नट बो  ट २ नग 
९० ०९-०२-२०२० मंिदर - भ  तिनवास कपॅिसटर  १ नग 

९१ १४-०२-२०२० ५०० म भ  तिनवास - गाडन 
गॅस आर - २२ २ िकलो 
कॉ  ेसर १ नग 

९२ १५-०२-२०२०  दारावती भ  तिनवास - 2 मजला वायर  १ िमटर 
९३ १६-०२-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - जनरल वॉड नट बो  ट २ नग 
९४ १८-०२-२०२० ५०० म भ  तिनवास AB & BC वायर  १ िमटर 
९५ १९-०२-२०२० सादाल - रसोडा  फासनर ३ नग 
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९६ २०-०२-२०२०  दारावती भ  तिनवास - २ मजला वायर १ िमटर 

९७ २१-०२-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल -  
ीस  १/२ िकलो 

ऑईल  १/२ िलटर 
९८ २३-०२-२०२० मंिदर - शांितिनवास नट बो  ट ४ नग 
९९ २४-०२-२०२० ५०० म भ  तिनवास D & AB  ऑईल १ िलटर 
१०० २७-०२-२०२० ५०० म भ  तिनवास - गाडन एमसील  १ पॅकेट 
१०१ ०१-०३-२०२० मंिदर - भ  तिनवास तळ मजला वायर १ िमटर 
१०२ ०४-०३-२०२० ५०० म भ  तिनवास - १ मजला एमसील  १ पॅकेट 
१०३ ०५-०३-२०२० मंिदर - ऑिफस लाईन कपॅसीटर १ नग 
१०४ ०७-०३-२०२० ५०० म भ  तिनवास गॅस आर - १३४ १ िकलो 
१०५ ०८-०३-२०२० ५०० म भ  तिनवास गॅस आर - २२ १ िकलो 
१०६ ०९-०३-२०२० मंिदर -  वायर २ िमटर 

१०७ १०-०३-२०२०  दारावती भ  तिनवास - १ मजला 
एमसील १ पॅकेट 
ऑईल १ िलटर 

१०८ १२-०३-२०२० ५०० म भ  तिनवास - गाडन एमसील १ पॅकेट 
१०९ १६-०३-२०२० मंिदर प रसर - लेखाशाखा वायर १ िमटर 
११० १७-०३-२०२० ५०० म भ  तिनवास - गाडन वायर १ िमटर 
१११ १८-०३-२०२० मंिदर - गेट नं. ४ नट बो  ट ८ नग 
११२ १९-०३-२०२० सादालय - रसोडा िकचन फासनर ३ नग 
११३ २०-०३-२०२० साईबाब हॉ  पीटल -  लड बॅकं वायर २ िमटर 
११४ २१-०३-२०२० साईनाथ हॉ  पीटल - कायालय २  ेन पाईप १ नग 
११५ २३-०३-२०२० मंिदर - ऑिफस लाईन वायर १ िमटर 

११६ २५-०३-२०२० साईनाथ हॉ  पीटल - केस पेपर 
नट बो  ट ४ नग 
ऑईल १ िलटर 

११७ २९-०३-२०२० ५०० म भ  तिनवास - आय. टी. आय. वायर १ िमटर 
११८ ३०-०३-२०२० मंिदर - गेट नं. ४ ेन पाईप १ नग 
११९ ०१-०४-२०२०  दारावती भ  तिनवास - ३ मजमा कपॅसीटर  १ नग 
१२० ०२-०४-२०२० ५०० म भ  तिनवास - गाडन ेन पाईप १ नग 

१२१ ०३-०४-२०२० सादालय - आय. टी. िवभाग 
नट बो  ट २ नग 
फासनर २ नग 

१२२ ०४-०४-२०२० मंिदर - गेट नं. २ 
िगस १ िकलो 
ऑईल १ िलटर 

१२३ ०५-०४-२०२० साई धमशाळा कॉ  ेसर १ नग 
१२४ ०५-०४-२०२० सादालय - आय. टी. िवभाग वायर १ िमटर 
१२५ ०६-०४-२०२०  दारावती भ  तिनवास - ३ मजला वायर २ िमटर 
१२६ ०७-०४-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - जनरल वॉड ऑईल १ िलटर 
१२७ ०८-०४-२०२० ५०० म भ  तिनवास - क  या िव ालय वायर १ िमटर 
१२८ १२-०४-२०२०  दारावती भ  तिनवास - १ मजला एमिसल  १ नग 
१२९ १५-०४-२०२० मंिदर - ऑिफस लाईन फासनर ३ नग 

१३० १६-०४-२०२० ५०० म भ  तिनवास - आय. टी. आय. 
ेन पाईप १ नग 

नट बो  ट ३ नग 

१३१ १७-०४-२०२० सादाल - चपाती िकचन 
वायर  १ िमटर 
नट बो  ट ३ नग 

१३२ १९-०४-२०२०  दारावती भ  तिनवास - २ व ३ मजला ेन पाईप १ नग 
१३३ २१-०४-२०२० ५०० म भ  तिनवास - ए व ए बी वायर  २ िमटर 
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१३४ २३-०४-२०२० साईनाथ  णालय - गायनीक वॉड वायर १ िमटर 
१३५ २४-०४-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - िडल  स म ऑईल  १०० एम ल 
१३६ २७-०४-२०२० ५०० म भ  तिनवास - बी. सी. व डी एमसील १ नग 
१३७ २९-०४-२०२० साईनाथ हॉ  पीटल - चौकशी िवभाग वायर १ िमटर 
१३८ ३०-०४-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - वेट ग शेड जवळ वायर १ िमटर 

१३९ ०१-०५-२०२० मंिदर - ० नं. िमट ग हॉल 
ेन पाईप १ नग 

कॉ  ेसर १ नग 
१४० ०२-०५-२०२० साईआ म भ  तिनवास - ए व बी वायर १ िमटर 
१४१ ०३-०५-२०२० मंिदर - पावर हाऊस एमसील १ नग 
१४२ ०४-०५-२०२० मंिदर - शिन गेट फासनर ३ नग 
१४३ ०७-०५-२०२० ५०० म भ  तिनवास - वाहन िवभाग ऑईल १ िलटर 
१४४ ०८-०५-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल -  लड बॅकं कपॅसीटर १ नग 
१४५ ०९-०५-२०२०  दारावती भ  तिनवास - १ मजला फासनर ३ नग 
१४६ १०-०५-२०२०  दारावती भ  तिनवास - २ मजला नट बो  ट २ नग 
१४७ ११-०५-२०२० साईनाथ  णालय - केस पपेर ऑईल १ िलटर 
१४८ १३-०५-२०२० मंिदर - अितथी गहृ ेन पाईप १ नग 
१४९ १४-०५-२०२० सादालय - रसोडा नट बो  ट २ नग 
१५० १५-०५-२०२०  दारवती भ  तिनवास - १ मजला ऑईल  १ िलटर 

१५१ १६-०५-२०२० ५०० म भ  तिनवास - बी. सी.  
वायर १ िमटर 
फासनर २ नग 

१५२ १८-०५-२०२० सादालय - बुंदी व लाडु कपॅिसटर १ नग 
१५३ २१-०५-२०२०  दारावती भ  तिनवास - ३ मजला वायर १ िमटर 
१५४ २५-०५-२०२० मंिदर - गेट नं. ४ नट बो  ट २ नग 
१५५ २७-०५-२०२०  दारावती भ  तिनवास ऑईल १ िलटर 
१५६ २८-०५-२०२० साई आ म भ  तिनवास - पावर हाऊस ेन पाईप १ नग 
१५७ ३०-०५-२०२० मंिदर - ऑिफस लाईन वायर १ िमटर 
१५८ ०२-०६-२०२० ५०० म भ  तिनवास - गाडन वायर १ िमटर 

१५९ ०३-०६-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - जनरल वॉड 
ऑईल १ िलटर 
वायर १ िमटर 

१६० ०४-०६-२०२०  दारावती भ  तिनवास - २ मजला वायर १ िमटर 
१६१ ०८-०६-२०२० मंिदर - दशन लाईन न.ं ४ व २ फासनर १ नग 
१६२ १०-०६-२०२० साईबाबा हॉ  पीटल - कॅ  यिुलटी कपॅिसटर ३६ य.ु एफ १ नग 
१६३ १३-०६-२०२० सादालय - रसोडा िकचन फासनर २ नग 

 
उपरो  त माण े माह.े स  टबर 2019 ते माह.े जुन 2020 या नऊ मिह  याचे कालावधीत मटेरीअल 

वापरलेले  आह.े मे. कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांना दणेेत आले  या  स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनांक 
13/09/2020 रोजी सपंणार आह.े  

सव वॉटर कुलर सिु थतीत कायरत राहणकेरीता पढुील एक वषा करीता CAMC दणेकेामी ई-िनिवदा 
मागिवण ेआव  यक आह.े 

ी साईबाबा सं थानमधील सव वॉटर कुलरच े 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 े:- 
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अ.नं.  तपशील  2019-2020 करीता 
िदलेली र  कम  

पढुील वषाकरीता िद. 2020-
2021 अदंाजे अपेि त खच 
र  कम पये. 

01) Compressive Annual Maintenance Contract of 
All Water Cooler in Sansthan Campus (180 
Nos) 

5,25,200/- 5,25,200/- 

 
उपरो माण े ी साईबाबा सं थानचे सव वॉटर कुलरचे सन 2020-2021 या वषाकरीता वािषक 

कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकरीता अदंाजे र  कम पये 5,25,200/- (अ री र  कम पये - पाच 
लाख, पंचवीस हजार, दोनशे) मा चा खच अपेि त आह े

    सं  थान प रसरातील सव वॉटर कुलर कायरत राहण ेआव  यक असलेने सव वॉटर कुलरचे सन 2020 - 
2021 या एक वषाकरीता वािषक कॉ िेस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेआव  यक आह.े मा. तदथ 
सिमतीच े मा  यतेन े व महारा   शासनाचे www//mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर जाहीरात नोटीस 
उपलोड क न कं ाटदारांकडून ई-िनिवदा मागवनू CAMC दतेा येईल, 

    ी साईबाबा सं  थान प रसरात लावणते आले  या सव 180 नग वॉटर कुलरचे सन 2020 - 2021 या 
एक वष कालावधीकरीता वाष क कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकरीता ई-िनिवदामागिवणसे व या 
कामी येणा-या अदंाजे र  कम पय े5,25,200/- (अ री र  कम पय े- पाच लाख, पंचवीस हजार, दोनशे) मा चा 
अपेि त खचास मा  यता घेणकेामी  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .५०९  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान प रसरात लावणेत आले  या सव वॉटर कुल यं णेचे 
एक वष कालावधी करीता वािषक कॉ  ेि ह सि हस कॉ   ट (CAMC) देणेकरीता िवहीत प  दतीने 
ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अपे ीत र  कम .५,२५,२००/-मा चे खचास मा  यता 
दे  यात आली.                                                                                 

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५७ मिंदर व प रसर, दारावती आिण साईबाबा भ िनवास थान येथील सपंणू ए.सी. यं णेचे एक वष 

कालावधी करीता  वािषक कॉ ेिस ह  सि हस कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकरीता ई-िनिवदा मागिवणेस 
मा यता  िमळणेबाबत. 

 ताव-  मंिदर व प रसर,  दारावती तसेच साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील शासिकय इमारती मधील िविवध कायालय, 
मंिदर, सादालय, स  यनारायन हॉल व साईबाबा भ  तिनवास  थान या म  य े वेळोवेळी खाली माण े ए. सी. 
यं णा कायाि वत केलेली आह े

 
अ.न.ं िठकाण यं णेचा 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. ारावती भ  तिनवास ए.सी. - १.५ टन ३२ 
ए.सी. - २ टन ४८ 

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. भोजन हॉल ए.सी. - १ टन  ०१ 
ए.सी. - १.५ टन  ०५ 
ए.सी. - २ टन  ०९ 
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िडप ि ज १० 
को  ड  टोरेज - ५ टन ०१ 
को  ड  टोरेज - ३ टन ०१ 

एकुण ३०५ 

 
उपरो  त माण े ी साईभ  तां  या सोयीकरीता ए.सी. व ि ज बसवनू कायरत आहते.  सदर यं णा सतत 

कायरत असण ेआव  यक आह.े यदा कदािचत यं णा बंद पड  यास, ती तातडीने दु  ती करण ेआव  यक आह.े 
यासाठी या यं णमेधील काही  पअेरपाट खराब झा  यास ते तातडीने बदलण ेगरजचेे असते.  याकरीता सदरच े
 पेअरपाटची खरेदी करावे लागतात.  यके कंपनीचे  पअेरपाट ह े दसु-या कंपनी  या   पेअरपाट पे ा वेगळे 

अस  याने तसचे सदरचे  पेअरपाट ह े जवळपास उपल  ध होत नस  याने ते थटे मुंबई, पणु े येथनू खरेदी कराव े
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 पूण मतेने कायाि वत केली जाते िकंवा एखा ा वेळी संबंधीत कंपनीचे ितिनधी यांना 
बोलावनू दु  ती क न  यावी लागते. मेकॅिनकल िवभागाकडे २ कायम व ६ कं ाटी ए.सी मेकॅिनक आहते. कायम 
कमचा-यां पैक  एक कमचारी सं  थानचे सव ए.सी यं णा दनदीन काम सपुर  हीजनचे काम करतो व उवरीत 
कमचा-यांन पैक  तीन कमचारी साईबाबा हॉ  पीटल यथेील 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 रांगेतील 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. 

मागील वष  मा. यव थापन सिमतीचे िदनाकं ०६/०६/२०१९  रोजीच ेसभेतील िनणय .२८७ (३०) 
अ  वये मंिदर व प रसर आिण ी साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील संपणू ए.सी. यं णचेे (  दारावती भ  तिनवास 
 थान येिथल ए. सी. यं णा) सन २०१९ -२०२० या एक वषाचे वािषक कॉ िेस ह ्स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) 

दणेेकामी मे. हरंेब एंटर ाईजेस, जळगांव यांना िदनांक ०१/१०/२०१९  ते ३०/३०/०९/२०२०   या एक वषाचे 
कालावधीकरीता पय े– ३,४७,४०८/- + GST मा चे रकमेस कायादशे दे यात आला आह.े  

CAMC कालावधी म  य ेकॉ  ॅ  टर / ठेकेदार याचं ेकडुन खालील माण ेकाम ेक ण घणेते आलेली 
आहते. 

 Keep all the units in clean & healthy working condition. 

 Attending day-to-day faults promptly. 

 Replacement of spares / Repair of any worn out part.  

 Replacement of blowes, belts, fans with brandnew. 

 Fan Motor winding / motor, Compressor  replacement 

 Electrical parts (starter, relay, fuses, etch.) replacement. 

 Checking working of isolation valves on suction & discharge line. 

 Checking & clean drain piping of each unit. 

 Checking & rectify the day-to-day problems, if any on machine side. 

 Cleaning & washing condenser cooling coil with wire brush to improve the effi 
  ciency of condenser & compressor. 

 Draining of moisture control valve functioning. 

 Cleaning of air filters at periodic intervals with water. 

 Lubricating of moving parts with appropriate lubricant. 

 Periodic inspection of safety of operating controls. 

 Periodic inspection of refrigerant quantity of determines leaks in system. 
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 Checking vibrations being developed in system due to any reasons. 
उपरो  त माण े सव यं णचेा दु  ती दखेभाल करणसेाठी आव  यक सव  पेअरपाट ठेकेदार यांनी 

परुवावयाचे असनु दु  ती दखेभाली करीता दोन ए.सी. टेि निशयन िशड  येथ ेदररोज ठेवण े  यांचेवर बधंन कारक 
आह.े  

   स  याचे CAMC िदलेले मे. हरंेब एंटर ाईजेस, जळगांव यांनी चाल ु CAMC कालावधीत दनंैिदन 
दु  ती दखेभालचे कामा सोबत खालील तपिशलात नमदु केले माण ेमटेरीअल वापरले आह.े 

 
अ.नं. िदनांक  िठकाण वापरलेले मटेरीअल नग 

१ ०३-१०-२०१९ ५०० म भ  तिनवास  कपॅिसटर ३६ MFD १ नग 
२ ०४-१०-२०१९ मंदीर - मालम  ता िवभाग कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
३ ०६-१०-२०१९ सादालय - िशतगहृ ऑईल १ िलटर 
४ 
 

०९-१०-२०१९ 
 

५०० म भ  तिनवास - VIP 2 
 

कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
थम   टॅट १ नग 

५ १३-१०-२०१९ मंिदर - टेिलफोन ऑिफस कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
६ १४-१०-२०१९ सादालय - िशतगहृ गॅस आर २२ २ िकलो 
७ १५-१०-२०१९ साई िनवास अितथी हृ - म न.ं १२२ गॅस आर २२ २ िकलो 
८ २०-१०-२०१९ साई िनवास अितथी ह - म न.ं १०९  कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
९ २२-१०-२०१९ सादालय - कायालय से  सर १ नग 
१० 
 

२३-१०-२०१९ 
 

५०० म भ  तिनवास - वाहन िवभाग कायालय 
 

गॅस आर २२ २ िकलो 
१ टॅन कॉ  ेसर १ नग 

११ २४-१०-२०१९ सादालय - िशतगहृ गॅस आर २२ २ िकलो 
१२ २५-१०-२०१९ मंिदर - आरो  य िवभाग ि वंग मोटार १ नग 
१३ २९-१०-२०१९ मंिदर - कॅिशअर म लेखाशाखा फॅन मोटार रवायड ग १ नग 
१४ ०८-११-२०१९ सादालय - कायालय फॅन मोटार रवायड ग १ नग 
१५ ०९-११-२०१९ सादालय - कायालय कपॅिसटर ४ MFD १ नग 
१६ १२-११-२०१९ मंिदर - िमट ग हॉल गॅस आर २२ २ िकलो 
१७ १३-११-२०१९ मंिदर - स  यनारायण हॉल फॅन मोटार रवायड ग १ नग 
१८ १४-११-२०१९ सादालय - कायालय फॅन मोटार रवायड ग १ नग 
१९ 
 

१५-११-२०१९ 
 

मंिदर - टेिलफोन स  हर म 
 

फॅन मोटार रवायड ग १ नग 
 लेड १ नग 

२० १६-११-२०१९ मंिदर - स  यनारायण हॉल फॅन मोटार रवायड ग २ नग 
२१ १८-११-२०१९ सादालय - को  ड  टोअरेज कॉ  टॅ  टर १ नग 
२२ १९-११-२०१९ मंिदर - फायर िवभाग कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
२३ २०-११-२०१९ मंिदर - साई उ ान कायालय गॅस आर २२ २ िकलो 
२४ २९-११-२०१९ सादालय - िशतगहृ गॅस आर २२ १ िकलो 
२५ 
 

०४-१२-२०१९ 
 

मंिदर - दगेणी कायालय  . २ 
 

गॅस आर २२ २ िकलो 
फॅन मोटार स  ह िसंग १ नग 

२६ 
 

०७-१२-२०१९ 
 

मंिदर - अितथी गहृ म नं ११५ 
 

गॅस आर २२ १ िकलो 
कॉ  टॅ  टर १ नग 

२७ ०९-१२-२०१९ सादालय -  ही.आय. पी.  ऑईल  १ िलटर 
२८ १४-१२-२०१९ सादालय - बुक ग काऊंटर फॅन मोटार स  ह िसंग २ नग 
२९ १५-१२-२०१९ मंिदर - कापड कोठी गॅस आर २२ २ िकलो 
३० १६-१२-२०१९ सादालय - िशतगहृ कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
३१ १७-१२-२०१९ मंिदर -  विन ेपन िवभाग कपॅिसटर ३६ MFD १ नग 
३२ १९-१२-२०१९ ५०० म भ  तिनवास - टेिलफोन स  हर म कॉ  ेसर १ नग 
३३ 
 

२१-१२-२०१९ 
 

सादालय - िशतगहृ 
 

गॅस आर २२ २ िकलो 
कॉ  ेसर १ नग 



 
261 

 

(11) 11.12.2020, Shirdi  
 

३४ २७-१२-२०१९ मंिदर - झेरॉ  स कायालय कपॅिसटर  १ नग 
३५ ०२-०१-२०२० ५०० म भ  तिनवास - CEO िनवास कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
३६ ०३-०१-२०२० मंिदर - साई उ ान कायालय गॅस आर २२ १ िकलो 
३७ ०७-०१-२०२० मंिदर -  वायर ०७ िमटर 
३८ १०-०१-२०२० मंिदर - स  यनारायण हॉल फॅन मोटार  १ नग 
३९ 
 

११-०१-२०२० 
 

५०० म भ  तिनवास - D 2 
 

वायर १ िमटर 
कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 

४० १८-०१-२०२० सादालय - िशतगतृ फॅन मोटार सि हस ग १ नग 
४१ १९-०१-२०२० सादालय - VIP 2 कॉ  ेसर २ TR १ नग 
४२ २१-०१-२०२० सादालय - VIP 2 कपॅिसटल  १५० - २०० 

MFD 
१ नग 

४३ २५-०१-२०२० मंिदर - स  यनारायण हॉल कपॅिसटर ३६ MFD १ नग 
४४ ०८-०२-२०२० सादालय - VIP 1 गॅस आर १३४ २ िकलो 
४५ ०९-०२-२०२० मंिदर - साईउ ान कायालय गॅस आर २२ १ िकलो 
४६ १४-०२-२०२० मंिदर - झेरॉ  स कायालय कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
४७ १६-०२-२०२० ५०० म भ  तिनवास - VIP म न.ं 5 फॅन बुश १ नग 
४८ १७-०२-२०२० सादालय  - िशतगहृ गॅस आर २२ १ िकलो 
४९ १८-०२-२०२० साई िनवास अितथी ह - म न.ं १०८  कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
   वायर २ िमटर 
५० १९-०२-२०२० ५०० म भ  तिनवास - वाहन िवभाग कायालय गॅस आर २२ १ िकलो 
५१ २०-०२-२०२० मंिदर - लेखाशाखा िवभाग यिुन  हसल रमोट १ नग 
५२ २४-०२-२०२० ५०० म भ  तिनवास - वाहन िवभाग कायालय वायर १ िमटर 
५३ २८-०२-२०२० मंिदर - बांधकाम िवभाग कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
५४ २९-०२-२०२० मंिदर - साईउ ान कायालय गॅस आर २२ १ िकलो 
५५ ०५-०३-२०२० मंिदर - लेखाशाखा ऑडीटर म कॉ  ेसर TR १ नग 
   गॅस आर २२ १ िकलो 
५६ ०८-०३-२०२० मंिदर - लेखाशाखा फॅन मोटार १ नग 
५७ १०-०३-२०२० मंिदर - डोनेशन काऊंटर . २ कॉ  ेसर २ TR २ नग 
   गॅस आर २२ २ िकलो 
५८ १२-०३-२०२० मंिदर - डोनेशन नंबर २ यिुन  हसल PCB १ नग 
५९ १६-०३-२०२० साई िनवास अितथी ह - म न.ं १२०  गॅस आर २२ १.५ िकलो 
६० १८-०३-२०२० साई िनवास अितथी ह - म न.ं १०७ कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
६१ १९-०३-२०२० मंिदर - आय. टी. स  हर म कपॅिसटर ३६ MFD १ नग 
६२ २६-०३-२०२० ५०० म भ  तिनवास - स  हर म  फॅन मोटार १ नग 
६३ २७-०३-२०२० मंिदर -  विनशपेन िवभाग वायर १ नग 
   कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
६४ २८-०३-२०२० मंिदर -  PCB १ नग 
६५ २९-०३-२०२० सादालय - कायालय  फॅन मोटार १ नग 
   गॅस आर २२ १ िकलो 
६६ ३०-०३-२०२० मंिदर - बांधकाम िवभाग ि वगंग मोटार १ नग 
   थमा  टाट १ नग 
६७ ०३-०४-२०२० सादालय - ऑिफस कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
६८ ०४-०४-२०२० मंिदर - टेिलफोन स  हर म कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
६९ ०५-०४-२०२० सादालय - िशतगहृ ऑईल १ िलटर 
   ि स १ िकलो 
७० ०६-०४-२०२० ५०० म भ  तिनवास - कायकारी अिधकारी िनवास  कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
७१ १०-०४-२०२० मंिदर - कायालय DYEO ी पीन टॉप  १ नग 
७२ ११-०४-२०२० मंिदर - झेरॉ  स कायालय कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
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   कपॅिसटर २.५ MFD २ नग 
७३ १२-०४-२०२० सादालय - िशत गहृ . २ गॅस आर २२ २ िकलो 
७४ १३-०४-२०२० सादालय - िशत गहृ आऊट डोअर फॅन मोटार 

सि हिसंग 
१ नग 

७५ १४-०४-२०२० मंिदर -  विन ेपण कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
७६ १९-०४-२०२० मंिदर - टेिलफोन िवभाग  गॅस आर २२ १ िकलो 
७७ २०-०४-२०२० ५०० म भ  तिनवास - कायकारी अिधकारी िनवास  वायर १ िमटर 
७८ २२-०४-२०२० मंिदर - सभाकामकाज िवभाग कपॅिसटर २.५ MFD १ नग 
७९ २४-०४-२०२० मंिदर - आरो  य िवभाग ेन पाईप १ नग 
८० २७-०४-२०२० ५०० म भ  तिनवास - कायकारी अिधकारी िनवास  कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
८१ २९-०४-२०२० मंिदर – लेखाशाखा  लोअर मोटार १ नग 
८२ ३०-०४-२०२० सादालय - िशतगहृ कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
८३ ०३-०५-२०२० सादालय - िशतगहृ गॅस आर २२ २ िकलो 
८४ 
 

०४-०५-२०२० 
 

सादालय -  ही. आय. पी २ 
 

कॉ  ेसर  १ नग 

   गॅस आर १३४ १ िकलो 
८५ ०५-०५-२०२० मंिदर - शांितिनवास इमार शासन शाखा कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
८६ ०६-०५-२०२० मंिदर - गाभारा कॉ  टॅ  टर १ नग 
८७ ०७-०५-२०२० ५०० म भ  तिनवास - कायकारी अिधकारी िनवास  कॉ  टॅ  टर १ नग 
८८ ०८-०५-२०२० ५०० म भ  तिनवास - कायकारी अिधकारी िनवास  रमोट १ नग 
८९ १२-०५-२०२० मंिदर - टेिलफोन स  हर म गॅस आर २२ २ िकलो 
९० १३-०५-२०२० मंिदर - लेखाशाखा गॅस आर २२ २ िकलो 
९१ १४-०५-२०२० मंिदर - िव तु िवभाग कायालय इन डोअर ि वंग मोटार १ नग 
९२ १५-०५-२०२० ५०० म भ  तिनवास - वाहन िवभाग कायालय कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
९३ १७-०५-२०२० मंिदर -  विन ेपन िवभाग कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
९४ १८-०५-२०२० सादालय - िशतगहृ कपॅिसटर ४५ MFD १ नग 
९५ २१-०५-२०२० मंिदर - समाधी मंिदर ि स १ िकलो 
   ऑईल १ िलटर 
९६ २६-०५-२०२० सादालय - िशतगहृ फॅन मोटार  १ नग 
९७ ०२-०६-२०२० ५०० म भ  तिनवास - टेिलफोन स  हर म कॉ  ेसर  १ नग 
   गॅस आर २२ १.५ िकलो 
९८ ०५-०६-२०२० मंिदर - DYEO अिधकारी कायालय फॅन मोटार १ नग 
    लेड १ नग 
९९ ०६-०६-२०२० ५०० म भ  तिनवास - वाहन िवभाग कायालय कपॅिसटर ३६ MFD १ नग 
१०० ०८-०६-२०२० मंिदर - मालम  ता िवभाग ि वंग मोटार १ नग 
१०१ ०९-०६-२०२० मंिदर - टेिलफोन ऑपरेटर पी. सी. बी १ नग 
१०२ १३-०६-२०२० मंिदर - लेखाशाखा इन डोअर  लोअर मोटार १ नग 
१०३ १५-०६-२०२० सादालय - िशतगहृ कॉ  ॅ  टर २ नग 
१०४ १७-०६-२०२० मंिदर  कॉ  ॅ  टर १ नग 
   फॅन बुश १ नग 
१०५ १९-०६-२०२० ५०० म भ  तिनवास - EO िनवास  थान कॉ  ेसर १ नग 
   गॅस आर १३४ १ िकलो 
१०६ २१-०६-२०२० सादालय - िशतगहृ फॅन मोटार सि हस ग १ नग 
१०७ २२-०६-२०२० ५०० म भ  तिनवास - कायकारी अिधकारी िनवास   पी. सी. बी १ नग 
१०८ २३-०६-२०२० मंिदर - साई उ ान कायालय गॅस आर २२ २ िकलो 
१०९ 
  

२४-०६-२०२० 
कॉईल से  सर 

मंिदर- लेखाशाखा 
१ नग 

एअर से  सर १ नग 
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मे. हरंेब एंटर ाईजेस, जळगांव यांना देणते आले  या स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनांक 
३०/०९/२०२०  रोजी संपत आह.े  

ए. सी. यं णा  यवि थत कायरत राहणकेरीता पढुील एक वषाकरीता CAMC दणेेकामी ई-िनिवदा 
मागिवण ेआव  यक आह.े 

 दारावती भ  तिनवास इमारतीतील ८० नग ए.सी. माह ेएि ल २०१९ म  य ेबायबॅक दवेनु  या िठकाणी 
नवीन ए.सी. बसिवणते आलेले असलेने मागील वष  दणेेत आले  या CAMC कायादशे म  य े सदर ८० नग 
एसीचा समावेश न  हता.  सदर एसीचा वॉरंटी कालावधी सपंललेा असलेने  याचीही CAMC ावी लागले. 
 यामळेु ारावती इमारतीतील एसी व ी साईबाबा सं थानमधील मिंदर व प रसर आिण साईबाबा 

भ  तिनवास  थान येथील संपणू ए.सी. यं णचेे पढुील एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह ् स ह स कॉ ॅ ट् 
(CAMC)  दणेेकामी मागील वष चे ा  त दरानसुार अदंाजे अपिे त खचाचा तपशील खालील माण े:                                                                      

 
 अ.नं. तपशील २०१९ -२०२०  या 

वषातील कायादशेातील दर 
पये        (GST वगळुन) 

२०१९-२०२१ या 
वषातील अपिे त खच पय े
(GST वगळुन) 

०१ CAMC of Air 
Conditioning Units 
Installed Temple & 
Campus, Saibaba 
Bhaktaniwassthan  

 
३,४७,४०८/- 
 

३,४७,४०८ /-  ( ारावती भ  तिनवास 
 थान येथील ८० नग एसी करीता अपे ीत 

खच . १,२४,४२०/-)  
एकुण र  कम .  ४,७१,८२८/-  
 

 
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 - 
४,७१,८२८/- (अ री र  कम पय े- चार लाख ए  काहं  तर हजार आठशे अ ावीस) + 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   शासनाच ेwww//mahatenders.gov.in या तसचे सं  थान 
संकेत  थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड क न कं ाटदारांकडून ई-िनिवदा मागवनू CAMC दतेा येईल. या 
कायवाहीस मा. तदथ (Ad- hoc) सिमतीची मा  यता  यावी लागेल. 

तरी उपरो  त माण ेमिदर व प रसर आिण साईबाबा भ  तिनवास  थान यथेील संपणू ए.सी. यं णचे े एक 
वषाचे कालावधी करीता वािषक कॉ ेिस ह् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणकेामी ई-िनिवदा मागिवणसे व 
याकामी येणा-या अपेि त र  कम पये - ४,७१,८२८/- (अ री र  कम पये - चार लाख ए  काहं  तर हजार 
आठशे अ ावीस) + GST मा   खचास मा  यता घेणकेामी  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .५१०  यावर सिव  तर चचा होऊन, मंिदर व प रसर, दारावती आिण साईबाबा भ िनवास थान येथील सपूंण 
ए.सी. यं णेचे एक वष कालावधी करीता  वािषक कॉ ेिस ह  सि हस कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकरीता 
िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अपे ीत र  कम .४,७१,८२८/-+ GST 
खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५८ ी साईबाबा हॉि पटल येथील जुने स ल ए.सी.बायबॅक क न निवन स ल ए.सी.  लॅ  ट उभारणीकामी 

ा  त ई-िनिवदेतील िन  नतम दरधारक मे.  यकटे  वरा ंक  ोजे  ट, पुणे यांचेशी चचा क न  यांना 
कायादेश देणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 ताव-  
१. कामाच ेनाव  ी साईबाबा हॉ  पीटल येथील जनेु स ल ए.सी. बायबॅक क न निवन स ल 

ए.सी.  लॅ  ट उभारणीकरण े
२. शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमती िदनांक २६.०७.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . 

४९६ 
३. अदंाजे खच  र  कम . २,९९,६१,८७१/-  
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४.  तावाची थोड  यात माहीती  ी साईबाबा हॉ  पीटल येथील जुने १३ नग स ल ए.सी. बायबॅक क न 
निवन १३ नग  स ल ए.सी.  लॅ  ट बसिवणकेामी िवहीत प तीने ई िनिवदा 
राबिवणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे र  कम . २,९९,६१,८७१/- मा च े
खचास मा.  यव  थापन सिमती िदनांक २६.०७.२०१८ रोजीचे सभेतील 
िनणय ं . ४९६ अ  वये मा  यता िमळाललेी आह.े याकामी ई िनिवदा िदनांक 
१४.०९.२०१९ ते ३०.९.२०१९ या कालावधी राबिव  यात आली होती. 
सदर ई िनिवदा ि यामधील िन  न  तम  िनिवदाधारक मे.  यकट  वरा ंक  

ोजे  ट, पणु े यांचेकडून निवन स ल ए.सी. व जनु े बायबॅक ए.सी.चे नजर 
चकु न ेएकच दर िदलेले अस  याने िदनांक ६.०२.२०२० रोजीचे मा. तदथ 
सभेतील िनणय ं .५५ अ  वये मे.  यकट  वरा ंक  ोजे  ट, पणेु यांच े
अनामत र  कम मधनू र  कम . २५०००/- दडं  हणनू आकार  यात येऊन 
सदर कामाची फेर ई िनिवदा ि या राबिव  यात यावी असे ठरले.  

५ ई िनिवदा तपिशल  फेर ई िनिवदा नोटीस महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in 
या वेबसाईटवर अपलोड कर  यात आली होती.  ई िनिवदा अपलोड 
कर  याची मदुत िदनांक १०.८.२०२० ते िदनांक २६.०८.२०२०  दणेेत 
आली होती.  

 I. कामाची मदुत  १२० िदवस  
 II. तांि क िनिवदा उघडणचेी 

िदनांक व वेळ  
 िदनांक ७.०९.२०२० वेळ ११.००  

 III. ा  त ई िनिवदा  ५ 
 IV. ा  त ई िनिवदा धारकांनी 

सव आव  यक कागदप  े
ऑनलाईन जमा केले आहते का?  

ा  त  ई िनिवदा धारकापैक  मे. कुल ीज, पणु ेयांनी मागील तीन वषाची 
वािषक उलाढाल २५० लाख पे ा कमी असलेमुळे ते  अपा  झाल ेअसनू 
उवरीत चार िनिवदाधारक पा  झालेले आहते.  

 V. सव िनिवदा धारकांनी 
EMD भरललेे कागदप  जमा 
केले आहते का?  

होय. 

 VI. मागील वषाकरीता 
िन  न  तम दर .  

- 

 VII. मागील िन  न  तम 
दरधारक  

- 

 
ई िनिवदा ि यातील तांि क दु  टया पा  िनिवदा धारकांनी िदले  या दराचा तपिशल  

अ.न.ं िनिवदाधारकांचे  नाव ई िनिवदतेील निवन 
 लॅ  टचे दर र  कम . 

(अ) 

िनिवदेतील जुन ए.सी. 
बायबॅक दर र  कम . 
(ब ) 

बायबॅक र  कम 
वजा जाता दर पये 
(अ - ब) 

शेरा 

१ Speedfrost Services 
Pvt Ltd 

२,७५,०३,७०१/- २,९९,०००/- २,७२,०४,७०१/- L4 

२ Shree Venkateshwara 
Turnkey Project  

१,७१,८४,४००/- ३,००,००१/- १,६८,८४,३९९/- L1  

३ S.S. Enterprises  २,५२,५९,७८१/- ३,२५,०००/- २,४९,३४,७८१/- L3 
४ Sai H.V.A.C. System  १,७७,५४,७३४/- ३,९०,०००/- १,७३,६४,७३४/- L2 

 
उपरो  त तपिशलानसुार ी साईबाबा हॉ  पीटल येथील १३ नग से ल ए.सी.  लॅ  ट बायबॅक्   क न निवन 

१३ नग स ल ए.सी.  लॅ  ट बसिवणकेामी म.े  यकट  वरा ंक  ोजे  ट, पणु े  यांच ेनिवन १३ नग स ल ए.सी. 
 लॅ  ट करीता िदलेले दर मधनू जुन ेस ल एसी  लॅ  ट बायबॅक िकमंत वजा जाता ा  त ( देव ुकेलेली) र  कम . 



 
265 

 

(11) 11.12.2020, Shirdi  
 

१,६८,८४,३९९/- (अ री र  कम पये एक कोटी अडुस  ट लाख चौ-याऐशंी हजार ितनश े न  या  णो ) मा  
िन  न  तम असनू  यांचेशी ा  त दराबाबत चचा क न  यांना  तावीत कामी कायादशे देणसे मा  यतेकरीता 

 ताव मा. तदथ सिमतीचे (Ad- hoc) सभेपढुे िनणयाथ सादर. 
िनणय .५११  यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी 

अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व उपकायकारी अिभयंता (बांधकाम) यांची सिमती िनयु  त कर  यात 
आली. या सिमतीने ी साईबाबा हॉ  पीटल येथील १३ नग से ल ए.सी.  लॅ  ट बायबॅक्   क न निवन 
१३ नग स ल ए.सी.  लॅ  ट बसिवणेकामी मे.  यकट  वरा ंक  ोजे  ट, पुणे  यांचे निवन १३ नग स ल 
ए.सी.  लॅ  ट करीता िदलेले दरामधून जुने स ल एसी  लॅ  ट बायबॅक िकमंत वजा जाता ा  त (देवु 
केलेली) िन  न  तम र  कम .१,६८,८४,३९९/- मा  दराबाबत िनिवदाधारकासमवेत चचा/वाटाघाटी 
क न सबंधीतांना कायादेश दे  यात यावा व केले  या कायवाहीबाबतचा अहवाल मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले. तसेच याकामी मा  यतेसाठी मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात यावे, असे ठरले. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५९ HR & Payroll (HRSoft) या णालीचे देखभाल व  यव  थापनाकामी M/s Emperor Solutions, 

Indore यांना दे  यात आले  या कायादेशाची मुदत संपु  टात आ  याने मे.टीसीएस यांचे 
अिभ ाया माणे M/s Emperor यांनी पुढील एक वषाकरीता मुदतवाढ देणेकामी  यांचेकडून ई-
मेल  दारे याकामीचा  ताव मागिवणेबाबत. 

 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- २१ (१) (ग) भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात ाथनसेाठी िकंवा 
कोणतेही धािमक िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव ं . :-  ०१. िद.७.११.२००९, िनणय .७९९ 
०२. िद.२३.०५.२०१७, िनणय ं .४३२ 
०३. िद.०४.०४.२०१८, िनणय ं .२४१,२७५. 

ा  तिवक :- साईटेक क  पांतगत काया  वीत सं  थान आ  थापनेवरील कायम व ितिनयु वरील 
अिधकारी/कमचारी यांच े पगारबील तसेच कामगार संदभातील णाली व शै िणक संकुले इ. णाल बाबतची 
 यव  थापन व दखेभालीबाबतची कायवाही मे. कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यांचेमाफत M/s Emperor-

Solutions Pvt Ltd., Indore यांचेकडून क न घे यात येत होती. मे. कॉ नीझंट, पणु ेयांचा क प दखेभालीचा 
कालावधी एि ल-२०१७ म ये सपंु ात आ याने व याकामी निवन कंपनीची नमेणकू होणसे िवलंब होणार 
अस याने मा. यव  थापन सिमतीचे मा यतेने क प दु ती देखभालीसाठी माह ेऑग -२०१८ अखेर मदुतवाढ 
दणेेत आलेली होती. सबब, ऑग -२०१८ अखेर पगारबील, कामगार व शै िणक संकुले इ. णाल चे 
 यव  थापन व देखभालीबाबतची कायवाही म.ेकॉ नीझंट, पणु े यांचेमाफत सदर णालीची उ  पादक कंपनी 

(OEM) M/s Emperor यांचेकडून क न घे यात येत होती. 
मे. कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु ेयांचा क प दखेभालीचा कालावधी संपु ात आ यान,े मे.िटसीएस यांच े

अिभ ाया माण े व त  कालीन मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांचे क ात सव सबंंधीतांचे उपि थतीत 
झाले  या बैठक त सिव  तर चचअतंी ठरले माण,े पगारबील (HRSoft) या णाल चे पढुील ०१ वषासाठी 
दखेभाल व  यव  थापनाची कायवाही करणकेामी, उ  पादक कंपनी (OEM) M/s Emperor यांना र कम 
.३,००,०००/- + कर (०१ वषासाठी) मा  या माण ेजा.नं.एसएसएसटी/आयटी/१९३५/२०१९, िद.१९ ऑग , 

२०१९ ने इकडील िवभागाच ेिद.०९ ऑग , २०१९ रोजीचे मंजरु िटपणीअ वये कायादशे दणेते आलेला आह.े  
M/s Emperor यांना HR & Payroll (HRSoft) या णालीच े दखेभाल व  यव  थापन यासदंभात 

एक वष कालावधीकरीता दणेेत आले या कायादशेाची मदुत िद.१९.०८.२०२० रोजी संपु  टात यते अस  यान े
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२७५ यास अिधन राहन सदर णालीच े
भिव  यातील दखेभाल व  यव  थापनाबाबत  मे.िटसीएस यांना यासदंभात अिभ ाय कळिवणकेामी 
िद.११.०७.२०२० रोजीचे ई-मेल ारे कळिवणते आलेल े होते. सदरील ई-मेलच े उ  तरादाखल मे.िटसीएस यांनी 
िद.२७.०७.२०२० रोजीचे ई-मेल ारे पढुील माण े अिभ ाय कळिवलेला आह.े “Considering the nature 
and usage of HRSoft applications, we recommend to extend the support from same vendor 
for one year and then extended as needed. This will help to ensure smooth migration from 
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old hardware (end of life) to new hardware (already procured) and also support in the 
specified SLA.”  

उपरो  नमदु केले माण ेमे.िटसीएस यांनी िद.२७.०७.२०२० रोजीच ेई-मेल ारे सदर काय णालीच ेमह  व 
व उपयोिगता यांचा िवचार करता, काय णालीबाबतची दखेभाल व यव थापनाची कायवाही पढुील एक 
वषासाठी M/s Emperor यांचमेाफत क न यावी लागेल व त कालीन प रि थतीनुसार पढुील िनणय घेता येईल, 
तसेच स ि थतीत कालबा  झालेले स  हर अ ायावतीकरण चालू असले  या कायवाही  या  टीन े उ  पादक 
कंपनी (OEM) M/s Emperor यांना एक वष कालावधीसाठी  मदुतवाढ देण ेिहतावह ठरेल, असहेी   यांनी ई-
मेलम  य ेनमदु केललेे आह.े 

सदर णालीचा वापर हा ितिनयु  तीवरील अिधकारी, सं  थान आ थापनेवरील कायम कमचारी, सं  थान 
कं ाटी कमचारी व मानधनावरील कमचारी यांच े पगारबील संदभातील कायवाहीसाठी करणते यतेो. णालीचे 
दखेभाल व  यव  थापनकामी M/s Emperor यांना दणेेत आले  या कायादशेा माण े  यांचेमाफत आजपावेतो 
करणते आललेी कायवाही िह समाधानकारक असनू सदरचे कालावधीम  य ेपगारबील (HRSoft) णालीम  य े
सं  थान मागणी माण े अनेक मह  वपणु सधुारणा/बदल  यांनी वेळेत क न िदलेले आहते. याम  य े ामु  यान े
पढुील बाब चा समावेश आह.े  

०१. सात  या वेतन आयोगाचे िशफारशीनसुार णालीम  य ेआव यक सधुारणा/बदल.  
०२. सात  या वतेन आयोगा माण ेकमचा-यांचे फरक िबलासदंभातील कायवाही.  
०३. सं  थान कं ाटी कमचा-यांच ेपगारबील संदभातील कायवाही.  
०४. मानधनावरील कमचा-यांचे पगारबील सदंभातील कायवाही.  
०५. कोरोना िवषाण ू(Covid-19) संदभात आदशेीत केले माण े णालीम  य ेआव यक सधुारणा/बदल.   
उपरो  कायवाहीबरोबरच M/s Emperor यानंी वळेोवळेी सं  थानन े मागणी केले माण े णालीम  य े

आव यक सधुारणा/बदल तसचे णालीमाफत आव यक मािहती (Reports) बाबतची कायवाही वेळेत पणु 
केलेली आह.े 

उपरो  नमदु केले माण ेसाईटेक क पाअतंगत काया वीत सं थान आ थापनेवरील कमचा-यांचे पगार 
िबल तसचे कामगार संदभातील णाल चे यव थापन व देखभालीबाबतची कायवाही स ि थतीत M/s 
Emperor-Solutions Pvt Ltd., Indore यांचेमाफत क न घणेते येत असनू म.ेिटसीएस यांनी सचुीत 
केले माण े सदर णाल चे यव थापन व देखभालीचे कामकाज M/s Emperor-Solutions Pvt Ltd., 
Indore यांचमेाफत पढुील एक वषाकरीता सु  ठेवावे लागणार आहे. सबब, याकामी M/s Emperor यांना 

 ताव सादर करणसे कळवनू  यांचेकडून ा  होणा-या  तावाबाबत शासक य मा  यतेने पढुील कायवाही 
करणे  या मा  यते  तव सादर करणते आले  या िटपणीवर खालील मु यां  या अनषंुगाने  प  टीकरणासह वयं  प  ट 
मािहतीसह सादर करणसे िनदशीत करणते आललेे आह.े  यानसुार संदभ य मु  े व  याबाबतच े  प  टीकरण 
पढुील माण.े  

i. सदर बाबीसाठी मदुतवाढ आव यक आह ेकाय ? 
 सदर णालीचा वापर हा ितिनयु  तीवरील अिधकारी, सं  थान आ थापनेवरील कायम कमचारी, 

सं  थान कं ाटी कमचारी व मानधनावरील कमचारी यांचे पगारबील सदंभातील कायवाहीसाठी वापरात आहे. 
पगारबील संदभात वेळोवेळी होणारे बदल व सदर णालीची उपयोिगता पाहता सदर बाबीसाठी मदुतवाढ दणे े
आव यक आह,े अस ेन  मत आहे.     

ii. M/s Emperor ह ेिकती खचात काम करणार आहे ? 
 स ि थतीत याकामी M/s Emperor यांना र कम पये ३,००,०००/- + कर या वािषक रकमे माण े

कायादशे दणेते आलेला आह.े  तुत िटपणी  िह M/s Emperor यांचमेाफत याकामी पढुील कालावधीकरीता 
 ताव ा  क न घणेसे मा  यता िमळणे तव सादर करणते यते आह.े सदर मा  यतेनसुार M/s Emperor 

यांचमेाफत  ताव ा  झालेनतंरच खचाबाबत तपिशल कळणार आह.े  
iii. शासक य मा  यतेने काय कायवाही करणार आह े? 
 M/s Emperor यांचेमाफत  ताव ा  झालेनंतर  यानसुार पगारबील (HRSoft) या काय णालीच े

दखेभाल व यव थापनाकामीच ेखचास व M/s Emperor यांना याकामी कायादशे देणसे चलीत प तीनसुार 
मा  यता घेणते येऊन पढुील कायवाही करण े  तािवत आह.े 
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उपरो  सव बाब चा िवचार करता व म.ेिटसीएस यांचे अिभ ाया माण े पगारबील (HRSoft) या 
णालीचे यव थापन व देखभाल M/s Emperor-Solutions Pvt Ltd., Indore यांचमेाफत पढुील एक 

वषाकरीता सु  ठेवावी लागणार असल्  याने याकामी  यांचेमाफत  ताव ा  क न घेणे  तव  यांना कळवनू 
 यांचेकडून ा  होणा-या  तावाबाबत चलीत प तीनसुार पढुील कायवाही करणे  या मा  यते  तव सदर  ताव 

मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर करता यईेल, अस ेन  मत आह.े  
 मागणी :- ा तािवकेत नमदु केले माण ेसाईटेक क पाअतंगत काया वीत पगारबील (HRSoft) या 

काय णालीच े देखभाल व यव थापनाकामी M/s Emperor यांना दणेते आले  या कायादशेाची मदुत 
िद.१९.०८.२०२० रोजी संपु  टात येत आह.े मे.िटसीएस याचंे अिभ ायानसुार काय णालीच े दखेभाल व 
यव थापनाची कायवाहीसाठी उ  पादक कंपनी (OEM) M/s Emperor यांना एक वष मदुतवाढ दणेे आव यक 

आह.े सबब, याकामी M/s Emperor यांना  ताव सादर करणसे कळवनू  यांचकेडून ा  होणा-या 
 तावाबाबत चलीत प तीनसुार पढुील कायवाही करणे  या मा  यते  तव सदर  ताव मा.तदथ सिमतीचे 

सभेसमोर सादर करणसे मा यता असावी, िह न  िवनतंी.  
िवभागाचा अिभ ाय / प  मत :- साईटेक क पाअतंगत काया वीत पगारबील (HRSoft) या 

काय णालीच े देखभाल व यव थापनाकामी M/s Emperor यांना दणेेत आले  या कायादशेाची मदुत 
िद.१९.०८.२०२० रोजी संपु  टात येत आह.े सबब, सदर णालीच ेभिव  यातील दखेभाल व  यव  थापनाबाबतच े
कायवाहीबाबत इकडील िवभागाच े िद.११.०७.२०२० रोजीच े ई-मेल ारे मे.िटसीएस यांना अिभ ाय दणेेस 
कळिवणते आले होते.  यानसुार, मे.िटसीएस यांनी िद.२७.०७.२०२० रोजीचे ई-मले ारे पढुील माण ेअिभ ाय 
िदलेला आह.े “सदर काय णालीचे मह  व व उपयोिगता यांचा िवचार करता, सदर काय णालीचे दखेभाल व 
यव थापनाची कायवाही पढुील एक वषासाठी M/s Emperor यांचमेाफत क न यावी लागले व त कालीन 

प रि थतीनुसार पढुील िनणय घतेा येईल, तसेच स ि थतीत कालबा  झाललेे स  हर अ ायावतीकरण चाल ू
असले  या कायवाही  या  टीने मळु कंपनी (OEM) M/s Emperor यांना एक वष कालावधीसाठी मुदतवाढ 
दणेे िहतावह ठरेल.” सबब, मे.िटसीएस यांच ेअिभ ाया माण ेपगारबील (HRSoft) या काय णालीचे दखेभाल 
व यव थापनाबाबतची कायवाही M/s Emperor, Indore यांचमेाफत पढुील एक वषाकरीता चालू ठेवावी 
लागणार आह.े  

सदर णालीचा वापर हा ितिनयु  तीवरील अिधकारी, सं  थान आ थापनेवरील कायम कमचारी, सं  थान 
कं ाटी कमचारी व मानधनावरील कमचारी यांच े पगारबील संदभातील कायवाहीसाठी करणते यतेो. णालीचे 
दखेभाल व  यव  थापनकामी M/s Emperor यांना दणेेत आले  या कायादशेा माण े  यांचेमाफत आजपावेतो 
करणते आललेी कायवाही िह समाधानकारक असनू सदरच ेकालावधीम  य ेपगारबील (HRSoft) णालीम  य े
सं  थान मागणी माण े अनेक मह  वपणु सधुारणा/बदल  यांनी वेळेत क न िदलेले आहते. याम  य े ामु  यान े
पढुील बाब चा समावेश आह.े  

०१. सात  या वेतन आयोगाचे िशफारशीनसुार णालीम  य ेआव यक सधुारणा/बदल.  
०२. सात  या वतेन आयोगा माण ेकमचा-यांचे फरक िबलासदंभातील कायवाही.  
०३. सं  थान कं ाटी कमचा-यांच ेपगारबील संदभातील कायवाही.  
०४. मानधनावरील कमचा-यांचे पगारबील सदंभातील कायवाही.  
०५. कोरोना िवषाण ू(Covid-19) संदभात आदशेीत केले माण े णालीम  य ेआव यक सधुारणा/बदल.   
उपरो  कायवाहीबरोबरच M/s Emperor यानंी वळेोवळेी सं  थानन े मागणी केले माण े णालीम  य े

आव यक सधुारणा/बदल तसचे णालीमाफत आव यक मािहती (Reports) बाबतची कायवाही वेळेत पणु 
केलेली आह.े 

उपरो माण ेसाईटेक क पाअतंगत काया वीत सं थान आ थापनवेरील कमचा-यांचे पगार िबल तसचे 
कामगार सदंभातील णाल चे यव थापन व देखभालीबाबतची कायवाही स ि थतीत M/s Emperor-
Solutions Pvt Ltd., Indore यांचमेाफत क न घेणते येत असनू म.ेिटसीएस यांनी सचुीत केले माण े सदर 

णाल चे यव थापन व देखभालीचे कामकाज M/s Emperor-Solutions Pvt Ltd., Indore यांचमेाफत 
पढुील एक वषाकरीता सु  ठेवावे लागणार आह.े सबब, याकामी M/s Emperor यांना  ताव सादर करणसे 
कळवनू  यांचेकडून ा  होणा-या  तावाबाबत शासक य मा  यतेने पढुील कायवाही करणे  या मा  यते  तव 
सादर करणते आले  या िटपणीवर खालील मु यां  या अनषुगंान े  प  टीकरणासह वयं  प  ट मािहतीसह सादर 
करणसे िनदशीत करणते आलेले आह.े  यानसुार संदभ य मु  ेव  याबाबतचे  प  टीकरण पढुील माण.े  
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i. सदर बाबीसाठी मदुतवाढ आव यक आह ेकाय ? 
 सदर णालीचा वापर हा ितिनयु  तीवरील अिधकारी, सं  थान आ थापनेवरील कायम कमचारी, 

सं  थान कं ाटी कमचारी व मानधनावरील कमचारी यांचे पगारबील सदंभातील कायवाहीसाठी वापरात आहे. 
पगारबील संदभात वेळोवेळी होणारे बदल व सदर णालीची उपयोिगता पाहता सदर बाबीसाठी मदुतवाढ दणे े
आव यक आह,े अस ेन  मत आहे.     

ii. M/s Emperor ह ेिकती खचात काम करणार आहे ? 
 स ि थतीत याकामी M/s Emperor यांना र कम पये ३,००,०००/- + कर या वािषक रकमे माण े

कायादशे दणेते आलेला आह.े  तुत िटपणी  िह M/s Emperor यांचमेाफत याकामी पढुील कालावधीकरीता 
 ताव ा  क न घणेसे मा  यता िमळणे तव सादर करणते यते आह.े सदर मा  यतेनसुार M/s Emperor 

यांचमेाफत  ताव ा  झालेनतंरच खचाबाबत तपिशल कळणार आह.े  
iii. शासक य मा  यतेने काय कायवाही करणार आह े? 
 M/s Emperor यांचेमाफत  ताव ा  झालेनंतर  यानसुार पगारबील (HRSoft) या काय णालीच े

दखेभाल व यव थापनाकामीच ेखचास व M/s Emperor यांना याकामी कायादशे देणसे चलीत प तीनसुार 
मा  यता घेणते येऊन पढुील कायवाही करण े  तािवत आह.े 

उपरो  सव बाब चा िवचार करता व म.ेिटसीएस यांचे अिभ ाया माण े पगारबील (HRSoft) या 
णालीचे यव थापन व देखभाल M/s Emperor-Solutions Pvt Ltd., Indore यांचमेाफत पढुील एक 

वषाकरीता सु  ठेवावी लागणार अस  याने याकामी  यांचेमाफत  ताव ा  क न घणेे  तव  यांना कळवनू 
 यांचेकडून ा  होणा-या  तावाबाबत चलीत प तीनसुार पढुील कायवाही करणे  या मा  यते  तव सदर  ताव 

मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 
िनणय .५१२  यावर सिव  तर चचा होऊन, HR & Payroll (HRSoft) या णालीचे देखभाल व  यव  थापनाकामी 

M/s Emperor Solutions, Indore यांना दे  यात आले  या कायादेशाची मुदत सपंु  टात आ  याने 
मे.टीसीएस यांचे अिभ ाया माणे M/s Emperor यांनी पुढील एक वषाकरीता मुदतवाढ दे  यास 
मा  यता दे  यात आली. तथापी  ततु करणी जाहीर कटन देवून ई-िनिवदा ि या राबवुन दर 
मागिव  यात यावेत, असे ठरले.                                                                                        

(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६० Thermal Screening & Scanning णाली काया  वीत करणेकामी ई-िनिवदा ि येतंगत पा  

िन  नतम दरधारक  िनिवदाकार M/s Vehant Technologies Pvt.Ltd. Gagret,HP यांचेबरोबर 
चचा होऊन याकामी  यांना पुरवठा आदेश देणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 ताव- कोरोना िवषाण ू (को  हीड १९) ादभुाव रोखणसेाठी ितबंधा  मक उपाययोजनेअतंगत साईभ  त व  णांचे 
तापमान पडताळणीकामी Camera Based Thermal Screening & Scanning णाली खरेदी क न 
काया  वीत करणसेाठी ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  

 

०१ 
खरेदी करावयाचे सािह  य/ 
व  तूचा तपिशल. 

Camera Based Thermal Screening & Scanning णाली 
खरेदी करण.े 

०२ मागणी 

Sr. 
No 

Description Qty 

01 

Thermal bullet Camera with 0.5 degree C precision 
or lesser. Precision can be achieved either directly 
through Camera or by using Black Body. 
(Including required Software, accessories to mount 
and display screen connectivity). 

06 

02 
Network Video Recorder (Including required 
Software, accessories to mount and display screen 
connectivity). 

01 

03 
Surveillance HDD – 4 TB (OR Appropriate storage 
to maintain 14 days of recording) 

01 

04 
POE switches – 8 port (L2, Fully managed, 4 
Gigabit POE ports, 1 Gigabit RJ45 uplink port, 
802.3af/at, PoE power budget 60w) 

01 

05 
Cable-CAT6 per running meter(Preferably D-Link 
or better OEM) 

01 
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06 
Display Screen – 32 inches with HD resolution 
appropriate for both Optical and Thermal display 
viewing 

01 

07 
Wall mounts network rack to setup NVR and other 
devices (if any) with all accessories. 

01 
 

०३ ई-िनिवदा िस ी िद.२९.०६.२०२० ते िद.१३.०७.२०२० 

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 कळिवले आह.े  

०६ 
िनिवदा सु  झालेची िदनांक व 
वेळ 

िद.२९.०६.२०२० सकाळी १०:०० वा. 

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं  या तांि क िनिवदा- िद.१५.०७.२०२० 

०८ पा  िनिवदाकारांची सं  या  यावसायीक िनिवदा- िद.०७.०९.२०२० 

०९ 
सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली 
आहते का ? 

०८ (आठ) 

१० 
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम 
अदा केली आह ेका ? 

०२ (दोन) 

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? लाग ूनाही. 

१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – मु ा .२ मागणी म य ेनमदु अ.न.ं०१ ते ०७ यासाठी देऊ केलेल ेएक ीत 
दर. 

अ.
नं. 

िनिवदाकाराचे नाव 
सादर केलेले दर  
( ती नग .) 

ि थती 

01 M/s Gowra Bits and Bytes Pvt Ltd, Secunderabad 36,71,587 L2 
02 M/s Vehant Technologies Pvt.Ltd., Gagret, HP 24,78,030 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 ०७ 
यासाठी दऊे केलेले एक ीत दर. 

२४,७८,०३० 
 

१९ 
स  याचे िन  न  तम  
िनिवदाकाराचे नाव 

Sr. 
No. Name of Bidder Specification of Material 

01 M/s Vehant Technologies 
Pvt.Ltd., Gagret, HP 

मु ा .२ मागणी म य े नमदु 
अ.नं.०१ ते ०७ चे सािह  य 

 

२० 

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

होय 

२१ 

सदर खरेदीचा क  प 
खरेदी सिमतीसमोर 
सादर करणते 
आ यास 
उपि थताचंी नावे  

मा.मु  य कायकारी अिधकारी सो., मा.उपमु  य कायकारी अिधकारी सो., 
मा.मु  यलेखािधकारी तथा शासक य अिधकारी सो., मा. शासक य अिधकारी 
सो., .िवभाग मखु, आयटी िवभाग.  
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२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदंाज ेर  कम पये ---- ितसेट माकट रेट पय े---- 

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

िनरंक 
 

२४. संि  त िटप :- कोरोना िवषाण ू (को  हीड १९) ादभुाव रोखणसेाठी ितबंधा  मक 
उपाययोजनेअतंगत साईभ  त व  णांचे तापमान पडताळणीकामी Camera Based Thermal Screening & 
Scanning णाली खरेदी क न काया  वीत करणसेाठी िवहीत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी 
येणा-या अदंाजे र कम पये २३,१०,०००/- मा चे खचास मा.तदथ सिमतीचे िद.०९.०६.२०२० रोजीच े
सभेतील िनणय .३५० अ वय,े मा  यता दणेेत आलेली आह.े  

 यानसुार राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअतंगत एकूण आठ िनिवदाकारांनी याकामी ई-िनिवदा 
सादर केले  या हो  या. ा  झाले  या ई-िनिवदां  या तांि क ई-िनिवदा मा.खरेदी सिमती  या िद.१५.०७.२०२० 
रोजीच े सभेम  य े उघडणते आले  या असनू तांि क ई-िनिवदांचा तपिशल तांि क बाब चे पडताळणीकामी 
मे.िटसीएस यांना देणते आला होता. तांि क िनिवदेतील काही बाब बाबत अिधकचे  प  टीकरण िमळिवणकेामी 
मे.िटसीएस याचंे अिभ ायानसुार इकडील िवभागाचे िद.१८.०७.२०२० रोजीचे मंजुर िटपणीअ  वये ०६ 
िनिवदाकारांकडून आव यक मािहती ई-मेल ारे ा  क न घेणते आली. सदरची मािहती अवलोकनाथ मे.िटसीएस 
यांना देणते आली होती. िनिवदाकारांनी ई-मेल ारे सादर केलेले  प  टीकरण व तांि क िनिवदांच ेअवलोकनाअतंी 
मे.िटसीएस यांनी सादर केले  या अहवालानसुार एकूण ०८ िनिवदाकारांपैक  ०२ िनिवदाकार (M/s GBB Pvt 
Ltd, Secunderabad व M/s Vehant Tech. Pvt.Ltd.,Gagret, HP) यां  या तांि क ई-िनिवदा पा  
ठरले  या आहते.  यानसुार मे.िटसीएस यांनी सादर केले  या तािं क बाब चे मु  यांकनासह एक ीत मु  याकंन त ा 
िद.३०.०७.२०२० रोजीच ेमंजरु िटपणीअ  वये mahatender.gov.in ा वेबसाईटवर कािशत करणते आलेला 
आह.े पा  ई-िनिवदाधारकां या वािण यीक ई-िनिवदा मा.खरेदी सिमतीचे िद.०७.०९.२०२० रोजी उघडणते 
आले या आहते. उघडणते आले या वािण यीक ई-िनिवदांचा तुलना मक त ा पढुील माण ेआह.े 

 

Sr. 
No 

Description 
Qt
y 

M/s GBB Pvt Ltd, 
Secunderabad 

M/s Vehant Tech. 
Pvt.Ltd.,Gagret, HP 

Rate Total Rate Total 

01 

Thermal bullet Camera with 0.5 degree C precision or 
lesser. Precision can be achieved either directly through 
Camera or by using Black Body. (Including required 
Software, accessories to mount and display screen 
connectivity). Warranty: 2 Year + 1 Year CMC 

06 
5,41,62
0 

32,49,720 3,95,300 23,71,800 

02 
Network Video Recorder (Including required Software, 
accessories to mount and display screen connectivity). 
Warranty: 2 Year + 1 Year CMC 

01 
3,82,32
0 

3,82,320 59,000 59,000 

03 
Surveillance HDD – 4 TB (OR Appropriate storage to 
maintain 14 days of recording) Warranty: 2 Year  

01 00 00 00 00 

04 
POE switches – 8 port (L2, Fully managed, 4 Gigabit 
POE ports, 1 Gigabit RJ45 uplink port, 802.3af/at, PoE 
power budget 60w) 

01 12,390 12,390 17,700 17,700 

05 
Cable-CAT6 per running meter(Preferably D-Link or 
better OEM) 

01 17 17 30 30 

06 
Display Screen – 32 inches with HD resolution 
appropriate for both Optical and Thermal display 
viewing Warranty: 2 Year + 1 Year CMC 

01 23,010 23,010 23,600 23,600 

07 
Wall mounts network rack to setup NVR and other 
devices (if any) with all accessories. 

01 4,130 4,130 5,900 5,900 

Total Amount 36,71,587 24,78,030 

 
तुलना मक त याम ये नमदु केले माण े M/s Vehant Technologies Pvt.Ltd.,Gagret, HP 

यांनी Camera Based Thermal Screening & Scanning णाली काया  वीत करणसेाठी दऊे केले  या 
दरा माण े येणारी एकूण र कम पय े २४,७८,०३०/- मा  िह िन  न  तम आहे. सबब, M/s Vehant 
Technologies Pvt.Ltd.,Gagret, HP यांनी दऊे केले या दराबाबत यांचेबरोबर चचा होऊन यांना याकामी 
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परुवठा आदेश दणेे या मा यते तव सदरचा ताव िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सिवनय 
सादर. 

िनणय .५१३  यावर सिव  तर चचा होऊन, Thermal Screening & Scanning णाली देणगी  व पात िमळालेली 
अस  याने सदरचा िवषय र  कर  यात आला. 

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६१ मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथील स  हरवरील मािहती व णालीचे सरु ीतते  या  टीने 

काया  वीत असलेले ०४ नग firewall कालबाहय झा  याने निवन ०२ नग firewall चिलत प  दतीने 
खरेदी करणेस व याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेकामीचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीचे सभेसमोर फेर सादर करणेबाबत. 

 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (१) नसुार भ  तगणानंा सोयी सिुवधा उपल ध क न देण े
मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव ं  :-  ०१. िद.०७.११.२००९ िनणय .७९९.  

०२. िद.२३.०५.२०१७ िनणय .४३२. 
०३. िद.०४.०४.२०१८ िनणय .२७५. 
०४. िद.११.०५.२०२० िनणय .२६४.  
०५. िद.०९.०६.२०२० िनणय .३२८. 
०६. िद.१३.०७.२०२० िनणय .४०५.        

ा  तािवक:- मा.  यव थापन सिमतीचे िद.१७.११.२००९ रोजीच े सभेतील िनणय .७९९ अ  वय,े 
मािहती तं ान िवभागामाफत साईटेक हा सगंणक करणाचा क प उभारणीची कायवाही हाती घे  यात आलेली 
होती. याकामी चलीत प तीन ेखरेदी ि या राबवनू क प उभारणीसाठी म.ेकॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु ेयांना 
कायादशे दे  यात आलेला होता.  यानसुार क पाअतंगत म.ेकॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यांचमेाफत सं  थानच े
िवविध िवभागांच े मागणीनुसार  यांचे िवभागाकरीता एकूण ३८ सगंणक य णाली िवकसीत क न काया  वीत 
करणते आले  या आहते. तसचे, मे.कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यांचेमाफत सदर  या णाली काया  वीत 
करणकेरीता आव यक असलेले डेटा सटर, नेटवक, हाडवेअर, यपुीएस व इतर अनषुिंगक सिुवधा काया  वीत 
करणते आले  या आहते. साईटेक क  पासाठी कर  यात आले  या करारना  यानसुार क प दखेभालीचा 
मे.कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यांचा कालावधी माह-ेएि ल-२०१७ अखेर सपंु  टात आलेला आहे.  

मे.कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु ेयांचा क  प दखेभालीचा कालावधी सपंु  टात आ  यान,े “साईटेक क  प-
०१” चे पढुील काळासाठी दु  ती/देखभाल व आव यकतेनसुार अदयायावतीकरण (“साईटेक क  प-०२”) 
साठी निवन िवकासक कंपनीची नमेणकू करणकेामी इकडील िवभागामाफत चलीत प तीन ेई-िनिवदा ि या 
राबिवणते आली होती.  यानसुार “साईटेक क  प-०२” साठी ई-िनिवदा खरेदी िनयमावलीतील तरतुदी माण े
मदुतवाढीसह िद.२०.०३.२०१७ ते िद.२४.०७.२०१७ या कालावधीत िस  करणते आली होती. परंतू सदरच े
कालावधीम  य े ई-िनिवदा ि यअेतंगत आव यक िनिवदा ा  झाले  या न  ह  या. सबब, याकामी निवन 
कंपनीची नमेणकू होईपयत मे.कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यांचेमाफत सदरची कायवाही सु  ठेवणसे 
मा.  यव थापन सिमतीचे िद.२३.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .४३२ चे मा  यतेअ  वय,े  यांना 
िद.०१.०५.२०१७ ते िद.३०.०४.२०१८ या कालावधीकरीता कायादशे दणेेत आलेला होता.   

दर  यानच ेकालावधीम  य ेमे.टाटा स स यांनी तयारी दशिवले माण े“साईटेक क प-२” अतंगत संगणक 
णालीबाबतची सव कायवाही तसेच Data Centre, Cloud Based Services, Hardware & Network 

बाबत स ला व  यव  थापनबाबतची कायवाही  यांचेमाफत मोफत  व पात क न घेणसे मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२७५ अ  वये मा  यता दे  यात आलेली होती. सदर िनणया  वय े
मे.टाटा स स यांनी मागणी केले माण े क प ह  तांतरीत करणकेामी मे.कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु ेयानंा पढुील 
तीन मिह  यांकरीता (म-े२०१८ ते जुलै-२०१८) मदुतवाढ दणेेत आली होती. तसचे “साईटेक क प-२” अतंगत 
Hardware करीता म.ेटाटा स स यांचे स   यानुसार सं थानच े चलीत प तीनसुार खरेदी ि या राबिवणते 
यावी, अस ेिनदशही सदर िनणया  वये दे  यात आलेले आहते.  

उपरो  िनणया  वय,े मे.टाटा स स यांचमेाफत मे.टाटा क  स  ट सी सि हसेस (म.ेिटसीएस) यांनी क प 
ह  तांतरणाची कायवाही िद.१५.०४.२०१८ पासनू सु  क न क  पाअतंगतचे य  कामकाजास 
िद.०१.०९.२०१८ पासनू सु वात केलेली आह.े  
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साईटेक क  पाअतंगत काया  वीत असलेले हाडवेअर (स  हर, संगणके, यपुीएस व सगंणक य सािह य) 
नेटवक सािह य (फायरवाल, ि वचेस, राऊटस, नेटवक रॅक, लॅन केबल, ऑ  टीक फायबर केबल) इ.सन-२०१०-
११ म  य े म.ेकॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े याचंमेाफत खरेदी क न काया  वीत केलेले आहते. क प 
कालावधीकरीता या सव णाली व सािह  यांचे  यव  थापन, दु ती/दखेभाल याबाबतची कायवाही 
करारना  या माण ेम.ेकॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु ेयांनी केलेली आह.े स ि थतीत सदरचे सव सािह य कालबा  
झालेले असनू उ  पादक कंपनीमाफत सदर सािह  यांचे दु ती / देखभालीचा कालावधी सपंु  टात आलेला आह.े  

साईटेक क  पाअतंगत मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथ ेसाईटेक क  पाअतंगत सन-२०१०-
११ म  य े काया  वीत केलेले १६ स  हर व सन-२०१९ म  य े न  यान े खरेदी केलेले ११  लेड स  हर काया  वीत 
आहते. सदरचे स  हर ह े क  पाअतंगत  या सव णाली काया  वीत करण,े सं  थानचे िविवध सिुवधांचा 

णाली ारे लाभ घेणा-या साईभ  ताचंी मह  वाची मािहती (Data) संकलीत व जतन करण,े सं थानअतंगत व 
बाहरेील इटंरनटे व ई-मले दवेाण-घेवाण  यव  थापन, User  यव  थापन इ. करीता काया  वीत करणते आलेल े
आहते. सदर स  हरवरील काया  वीत णाली व मािहतीच े सरु ीतते  या  टीने Firewall काया  वीत करणते 
आलेले आहते. Firewall चा मु य उ शे स  हरवरील मािहती सरु ीत रहावी, स  हरला  हायरसचा ादभुाव 
होऊ नय ेतसचे मािहती इटंरनेटचे मा  यमातून कोणी चो  (Hack) क  नय ेहा आह.े क  पाअतंगत काया  वीत 
online.sai.org.in ा वेबसाईट ारे जगभरातील साईभ  तांनी िविवध सिुवधाचं ेकेले  या बुक गचा डेटा Cloud 
Server व न पढुील ि येकरीता इटंरनेट ारे डेटा सटर येथील स  हरवर वेळोवेळी थलांतरीत क न  टोअर 
केला जातो. तसेच मे.िटसीएस यांच े तं  क  पाअतंगत णालीबाबतचे कायवाहीकरीता इटंरनेट ारे सदरचे 
स  हरला सलं न होतात. सं  थानअतंगत िविवध िवभागांना कायालयीन कामकाजाकरीता सदरचे स  हरमाफतच 
इटंरनेट उपल ध क न दे  यात आलेले आह.े 

नमदु केले माण े डेटा सटर यथे े काया  वीत असलेले Firewall ह े कालबा  झालेले असनू उ  पादक 
कंपनीकडून  यांचे दखेभालीचा कालावधीही संपु ात आलेला आह.े सदरचे Firewall बाबत वारंवार तांि क 
अडचणी येत आहते. मे.िटसीएस यांच े अिभ ायानसुार स हरवरील णाली व मािहतीचे सरु ीतते या ीन,े 
मे.िटसीएस यांचे तं ांना णालीिवषयक कायवाही करणसे अडचण येऊ नय ेतसचे सं थानअतंगत व बाहरे ई-
मेल दवेाण-घवेाण करणकेामी इटंरनेट सरु ीत र या सरुळीत सु  राहण े आव यक आह.े सबब, याकरीता 
मे.िटसीएस यांचे अिभ ायानसुार ०२ नग Firewall सं थानचे चलीत प तीने खरेदी करणसे व याकामी येणारे 
अदंाजे र कम . ७०,००,०००/- + कर मा चे खचास मा यता िमळणकेामीचा ताव िद.०४.०५.२०२० रोजीच े
मंजरु िटपणीअ  वये मा.तदथ सिमतीचे िद.११.०५.२०२० रोजीचे सभसेमोर िनणयाथ सादर करणते आलेला होता. 
सदरच ेसभेम  य ेसिव तर चचअतंी िन. .२६४ अ  वये पढुील माण ेिनदश देणते आलेले आहते.  

“मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथ ेकाया वीत स हरवरील मािहती व णालीच ेसरु ीतते या 
ीन ेकाया वीत असलेला Firewall कालबा  झा याच ेसंबंधीत िवभागान ेनमदु केले आह.े तथािप सदरचा 

Firewall Virtual आह ेक  software based क  Hardware based आह,े याबाबत खा ी करावी. आिण 
जर Firewall Software based  असले तर अन ी (Licences) नतुनीकरण करता येईल काय? याबाबतचा 
सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेपढुे ठेव यात यावा.” 

मा.तदथ सिमतीच ेउपरो  िनदशा वये म.ेिटसीएस यांना याबाबतचा अिभ ाय देणबेाबत िद.२९ म े२०२० 
रोजीचे ई-मेल दारे कळिवणते आलेले होते. यानसुार म.ेिटसीएस यांनी यांचे िद.३०.०५.२०२० रोजीचे ई-
मेल दारे िदले  या अिभ ायासह निवन दोन नग Firewall चलीत प तीने खरेदी करणसे व याकामी येणारे 
अदंाजे र कम .७०,००,०००/- + कर मा या खचास मा यता िमळणकेामीचा  ताव इकडील िवभागाच े
िद.३० म,े २०२० रोजीचे मंजुर िटपणीअ  वय,े मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर करणते आला होता. सदर 

 तावावर मा.तदथ सिमतीचे िद.०९.०६.२०२० रोजीचे सभमे  य े सिव  तर चच  या दर  यान मे.िटसीएस यांच े
ितिनधी ी राजीव गु ा यांनी Firewall संबंधातील सादरीकरण मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर केले असनू 

िवचारले  या  नांना समपक उ  तरे िदली. सिव  तर चचअतंी सदर  तावावर िनणय .३२८ अ  वय,े 
पढुील माण े िनदश दणेते आलेल े आहते. “मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथ ेकाया  वीत स  हरवरील 
मािहती व णालीचे सरु ीतते  या  टीने काया  वीत असलेला Firewall कालबा  झा  याने निवन ०२ नग 
Firewall खरेदी करणकेामी सिव  तर  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े पढुील सभेसमोर सादर कर  यात 
यावा.” 
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उपरो  िनदशा  वय,े मे.िटसीएस यांचेबरोबर चचा क न ०२ नग Firewall  या आव यकते बाबत तसेच 
Firewall म  य े वापर  यात येणा-या Processor बाबत अिभ ाय दणेेबाबत कळिवलेले होते.  यानसुार 
म े.िटसीएस यांनी िद.२२ जुन, २०२० रोजीचे ई-मले ारे सादर केले  या अिभ ाय/  प  टीकरणासह सधुारीत निवन 
०२ नग Firewall सं थानच े चलीत प तीने खरेदी करणसे व याकामी येणारे अदंाजे र कम . ७०,००,०००/- 
+ कर मा चे खचास मा यता िमळणकेामीचा ताव िद.३०.०६.२०२० रोजीचे मंजुर िटपणीअ  वये मा.तदथ 
सिमतीचे सभेसमोर सादर करणते आला होता. सदर  तावावर मा.तदथ सिमतीचे िद.१३.०७.२०२० रोजीच े
सभेम  य े झाले  या सिव तर चचदर  यान म.ेिटसीएस यांचे ितिनधी व .िवभाग मखु मािहती तं ान िवभाग 
यांनी यावेळी उपि थत केले  या मु यांचे  प  टीकरण मा.सिमतीसमोर िदलेल े आह.े सिव  तर चचअतंी सदर 

 तावावर िन. .४०५ अ  वये पढुील माण ेिनदश देणते आलेले आहते. 
“संबंधीत िवभाग, TCS चे तं  व सं  थचेे अिधकारी दोन नग Firewall खरेदी कर  या  या  तावाची 

गरज / आव यकता कुठ  याही तकाने पटव ू शकले नाहीत. तसचे जनुी Firewall णाली तातडी  या काळात 
उपयोगात येऊ शकते असे सिमती या ल ात आणनू दे  यात आल े  हणनू मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर 
येथ ेकाया  वीत स हरवरील मािहती व णालीच ेसरु ीतते  या  टीन ेकाया  वीत असलेला Firewall कालबा  
झा  यान े निवन एक नग Firewall खरेदी करणकेामी िवहीत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व  याकामी 
येणा-या अदंाजे .३५,००,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.” 

दर  यानचे कालावधीम  य े मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांच े क ात मािहती तं ान 
िवभागातील कामकाज व “साईटेक क  प-०२” आढावा बैठक दर  यान Firewall संदभातील  ताव व 
िनणयाबाबत चचा झाली. यावेळी िवभागामाफत सादर करणते आले  या निवन ०२ नग Firewall खरेदी 
संदभातील  ताव व  यावरील िद.१३.०७.२०२० रोजीचे मा.तदथ सिमतीचे सभेमधील िनणय .४०५ अ  वय,े 
िदलेल े िनदश याबाबत चचा करणते आली. यावेळी म.ेिटसीएस यांनी ०२ नग Firewall खरेदी करणबेाबत 
अिभ ाय िदलेला होता तथपी मा.तदथ सिमतीचे उपरो  िनदशा  वय,े ०१ नग निवन Firewall खरेदी करणसे 
मा  यता दणेेत आलेली आह.े सबब, यामळेु काही तांि क अडचणी उ व ूशकतात का ? याबाबत म.ेिटसीएस 
यांच े ितिनध ना िवचारणा केली असता,  यांनी सरु ीतते  या  टीने व आयटी े ातील याबाबतच ेमागदशक 
त  वानसुार निवन ०२ नग Firewall काया  वीत करण े आव यक अस  याचे नमदु केल.े याबाबत  यांनी 
पढुील माण ेनमदु केले. 

“  या िठकाणी इटंरनेटचा वापर हा स ंवेदनिशल मािहती देवाण-घेवाण तसचे ऑनलाईन आिथक  यवहार 
इ.साठी होतो. अशा डेटा सटर येथ ेFirewall ह ेRedundancy Mode म  य ेकाया  वीत करण ेमािहती तं ान 

े ातील मानकां माण े(IT Standards) माण ेआव यक आह.े  हणजेच काया  वीत Firewall काही तांि क 
कारणा  तव नादु  त झाला अथवा बंद पड  यास  वरीत दसुरा Firewall काया  वीत होऊन चाल ूअसले  या 

ि येवर  याचा कोणताही प रणाम होणार नाही.  
स ि थतीत डेटा सटर येथ े एकूण ०४ नग Firewall काया  वीत असनू  यापैक  ०१ नग Firewall 

इटंरनेट  यव  थापनाकरीता, ०२ नग Firewall अतंगत नटेवक (Local Area Network)  यव  थापनाकरीता व 
०१ नग Firewall स  हर  यव  थापनाकरीता काया  वीत आहते. सदरच े०४ Firewall चे िठकाणी न  याने ०२ 
नग Firewall काया  वीत करणेचे  तािवत करणते आलेले आह.े मा.तदथ सिमतीचे िनणयानुसार ०१ नग 
Firewall काया  वीत के  यास व भिव  यात काही तांि क अडचण मळेु सदरचा Firewall बंद पड  यास पयायी 
 यव  था  हणनू जनुे Firewall चाल ूकरावयाच ेझा  यास सव ०४ नग Firewall काया  वीत कराव ेलागतील. 

परंतू सदरचे Firewall कालबा  झालेले अस  यान े व उ  पादक कंपनीमाफत सदर Firewall चे देखभालीचा 
कायकाल संपु  टात आ  यान ेसव Firewall काया  वीत होतील, याबाबत साशंकता आह.े ाही प रि थतीत जनु े
Firewall काया  वीत झा  यास सदरच े Firewall ह े कालबा  झाले अस  याने निवन Virus, Threat 
यासार  या ादभुावापासनू ते णाली व Data चे सरं ण स मपण े करतील, याबाबत साशंकता आह.े तसचे 
सदरचे Firewall काया  वीत करेपयत णाली बंद ठेवा  या लाग ू शकतात तसचे सबब,  लाऊड स  हरवरील 
िविवध सिुवधांचे आर ण केले  या साईभ  ताचंा Data पढुील कायवाहीकरीता डेटा सटर येथील स  हरवर 
 थलांतरीत होऊ शकणार नाही. प रणामी सदरच ेसाईभ  तांना सबंंधीत सिुवधा उपल  ध क न देणे श य होणार 

नाही. online.sai.org.in या वेबसाईट ारे िविवध सिुवधांच े आर ण करणा-या साईभ  तां  या सं  यमे  य े
िदवसिदवस ल णीय वाढ होत आह.े सबब, सरु ीतता व णालीचे उपल धतेचा िवचार करता, सार  या तांि क 

मतेच े(Technical Specification) ०२ नग Firewall काया  वीत करण ेसं  थानच ेिहतावह होईल.” 
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मे.िटसीएस यांचे उपरो   प  टीकरणानंतर मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांनी ०२ नग Firewall 
काया  वीत करणचेी आव यकता व याबाबतचे गांिभय याचा िवचार करता, मे.िटसीएस याचंे अिभ ाया माण,े 
मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथ ेकाया  वीत करणकेरीता निवन ०२ नग Firewall चलीत प तीन े
खरेदी करणकेामी मा  यता िमळणे तवचा  ताव मा.तदथ सिमतीसमोर फेर सादर करणते यावा, अस े िनदश 
िदलेले आहते.  

सबब, ०२ नग निवन Firewall मा.उ च यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मा यतेन े चलीत 
प तीन े खरेदी करणसे व याकामी यणेारे अदंाज े र कम .७०,००,०००/- + कर मा या खचास मा यता 
िमळणे तव िनदशीत केले माण ेसदरचा  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर फेर सादर करता येईल, अस ेन  मत 
आह.े  

मागणी:- ा तािवकेत नमदु केले माण े मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांच े क ात मािहती 
तं ान िवभागातील कामकाज व “साईटेक क  प-०२” आढावा बठैक दर  यान Firewall संदभातील  ताव व 
मा.तदथ सिमतीच ेिद.१३.०७.२०२० रोजीच ेसभमेधील सदर  तावावरील  िनणय . ४०५ िनणयाबाबत चचा 
झाली.  

यावेळी म.ेिटसीएस यांनी ०२ नग Firewall खरेदी करणबेाबत अिभ ाय िदलेला होता तथपी मा.तदथ 
सिमतीचे उपरो  िनदशा  वय,े ०१ नग निवन Firewall खरेदी करणेस मा  यता दणेेत आललेी आह.े सबब, यामळेु 
काही तांि क अडचणी उ व ूशकतात का ? याबाबत म.ेिटसीएस यांचे ितिनध ना िवचारणा केली असता,  यांनी 
सरु ीतते  या  टीने व आयटी े ातील याबाबतचे मागदशक त  वानसुार निवन ०२ नग Firewall काया  वीत 
करण ेआव यक अस  याचे नमदु क न  तांि क  ट्या सदर बाबीचे मह  व िवषद केले. 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांनी ०२ नग Firewall काया  वीत करणचेी आव यकता व 
याबाबतच ेगांिभय याचा िवचार करता, मे.िटसीएस यांचे अिभ ाया माण,े मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर 
येथ ेकाया  वीत करणकेरीता निवन ०२ नग Firewall चलीत प तीने खरेदी करणकेामी मा  यता िमळणे तवचा 

 ताव मा.तदथ सिमतीसमोर फेर सादर करणते यावा, अस े िनदश िदलेले आहते. सदर िनदशा  वय,े मािहती 
तं ान िवभागातील डेटा सटर यथेे काया वीत स हरवरील मािहती व णालीच ेसरु ीतते या ीन ेकाया वीत 
असलेल े०४ नग Firewall कालबाहय झा यान,े निवन ०२ नग Firewall मा.उ च यायालय मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद यांच ेमा यतेन,े चलीत प तीने खरेदी करणसे व याकामी येणारे अदंाज ेर कम पये ७०,००,०००/- 
+ कर मा या खचास मा यता िमळणे तवचा  ताव िनणयाथ मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे 
मा  यता असावी, िह न  िवनतंी.  

सं थान अिधिनयम / ठराव या नसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान :- आिथक, तांि क व शासक य 

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत:- डेटा सटर येथ ेकाया  वीत असलेले ०४ नग Firewall ह ेकालबा  
झालेले असनू उ  पादक कंपनीकडून  यांच ेदखेभालीचा कालावधीही संपु ात आलेला आह.े सदरचे Firewall 
बाबत वारंवार तांि क अडचणी येत आहते. म.ेिटसीएस यांचे अिभ ायानसुार स हरवरील णाली व मािहतीच े
सरु ीतते या ीन,े मे.िटसीएस यांच े तं ांना णालीिवषयक कायवाही करणसे अडचण यऊे नये तसेच 
सं थानअतंगत व बाहरे ई-मेल देवाण-घेवाण करणकेामी इटंरनेट सरु ीत र या सरुळीत सु  राहण ेआव यक आह.े 
 यानसुार म े.िटसीएस यांनी िद.२२ जुन, २०२० रोजीच े ई-मले ारे सादर केले  या अिभ ाय/  प  टीकरणासह 

सधुारीत निवन ०२ नग Firewall सं थानचे चलीत प तीन ेखरेदी करणसे व याकामी येणारे अदंाजे र कम . 
७०,००,०००/- + कर मा चे खचास मा यता िमळण े कामीचा ताव िद.३०.०६.२०२० रोजीचे मंजुर 
िटपणीअ  वये मा.तदथ सिमतीच े सभेसमोर सादर करणते आला होता. सदर  तावावर मा.तदथ सिमतीच े
िद.१३.०७.२०२० रोजीचे सभेम  य ेझाले  या सिव तर चचदर  यान मे.िटसीएस याचंे ितिनधी व .िवभाग मखु 
मािहती तं ान िवभाग यांनी यावेळी उपि थत केले  या मु यांच े  प  टीकरण मा.सिमतीसमोर िदलेले आह.े 
सिव  तर चचअतंी सदर  तावावर िन. .४०५ अ  वये पुढील माण ेिनदश देणते आलेले आहते. 

“संबंधीत िवभाग, TCS चे तं  व सं  थचेे अिधकारी दोन नग Firewall खरेदी कर  या  या  तावाची 
गरज / आव यकता कुठ  याही तकाने पटव ू शकले नाहीत. तसचे जनुी Firewall णाली तातडी  या काळात 
उपयोगात येऊ शकते असे सिमती या ल ात आणनू दे  यात आल े  हणनू मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर 
येथ ेकाया  वीत स हरवरील मािहती व णालीच ेसरु ीतते  या  टीन ेकाया  वीत असलेला Firewall कालबा  
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झा  यान े निवन एक नग Firewall खरेदी करणकेामी िवहीत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व  याकामी 
येणा-या अदंाजे पये ३५,००,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.” 

दर  यानचे कालावधीम  य े मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांच े क ात मािहती तं ान 
िवभागातील कामकाज व “साईटेक क  प-०२” आढावा बैठक दर  यान Firewall संदभातील  ताव व 
िनणयाबाबत चचा झाली. यावेळी िवभागामाफत सादर करणते आले  या निवन ०२ नग Firewall खरेदी 
संदभातील  ताव व  यावरील िद.१३.०७.२०२० रोजीचे मा.तदथ सिमतीचे सभेमधील िनणय .४०५ अ  वय,े 
िदलेल े िनदश याबाबत चचा करणते आली. यावेळी म.ेिटसीएस यांनी ०२ नग Firewall खरेदी करणबेाबत 
अिभ ाय िदलेला होता तथपी मा.तदथ सिमतीचे उपरो  िनदशा  वय,े ०१ नग निवन Firewall खरेदी करणसे 
मा  यता दणेेत आलेली आह.े सबब, यामळेु काही तांि क अडचणी उ व ूशकतात का ? याबाबत म.ेिटसीएस 
यांच े ितिनध ना िवचारणा केली असता,  यांनी सरु ीतते  या  टीने व आयटी े ातील याबाबतच ेमागदशक 
त  वानसुार निवन ०२ नग Firewall काया  वीत करण े आव यक अस  याचे नमदु केल.े याबाबत  यांनी 
पढुील माण ेनमदु. 

“  या िठकाणी इटंरनेटचा वापर हा स ंवेदनिशल मािहती देवाण-घेवाण तसचे ऑनलाईन आिथक  यवहार 
इ.साठी होतो. अशा डेटा सटर येथ ेFirewall ह ेRedundancy Mode म  य ेकाया  वीत करण ेमािहती तं ान 

े ातील मानकां माण े(IT Standards) माण ेआव यक आह.े  हणजेच काया  वीत Firewall काही तांि क 
कारणा  तव नादु  त झाला अथवा बंद पड  यास  वरीत दसुरा Firewall काया  वीत होऊन चाल ूअसले  या 

ि येवर  याचा कोणताही प रणाम होणार नाही.  
स ि थतीत डेटा सटर येथ े एकूण ०४ नग Firewall काया  वीत असनू  यापैक  ०१ नग Firewall 

इटंरनेट  यव  थापनाकरीता, ०२ नग Firewall अतंगत नटेवक (Local Area Network)  यव  थापनाकरीता व 
०१ नग Firewall स  हर  यव  थापनाकरीता काया  वीत आहते. सदरच े०४ Firewall चे िठकाणी न  याने ०२ 
नग Firewall काया  वीत करणेचे  तािवत करणते आलेले आह.े मा.तदथ सिमतीचे िनणयानुसार ०१ नग 
Firewall काया  वीत के  यास व भिव  यात काही तांि क अडचण मळेु सदरचा Firewall बंद पड  यास पयायी 
 यव  था  हणनू जनुे Firewall चाल ूकरावयाच ेझा  यास सव ०४ नग Firewall काया  वीत कराव ेलागतील. 

परंतू सदरचे Firewall कालबा  झालेले अस  यान े व उ  पादक कंपनीमाफत सदर Firewall चे देखभालीचा 
कायकाल संपु  टात आ  यान ेसव Firewall काया  वीत होतील, याबाबत साशंकता आह.े ाही प रि थतीत जनु े
Firewall काया  वीत झा  यास सदरच े Firewall ह े कालबा  झाले अस  याने निवन Virus, Threat 
यासार  या ादभुावापासनू ते णाली व Data चे सरं ण स मपण े करतील, याबाबत साशंकता आह.े तसचे 
सदरचे Firewall काया  वीत करेपयत णाली बंद ठेवा  या लाग ू शकतात तसचे सबब,  लाऊड स  हरवरील 
िविवध सिुवधांचे आर ण केले  या साईभ  ताचंा Data पढुील कायवाहीकरीता डेटा सटर येथील स  हरवर 
 थलांतरीत होऊ शकणार नाही. प रणामी सदरच ेसाईभ  तांना सबंंधीत सिुवधा उपल  ध क न देणे श य होणार 

नाही. online.sai.org.in या वेबसाईट ारे िविवध सिुवधांच े आर ण करणा-या साईभ  तां  या सं  यमे  य े
िदवसिदवस ल णीय वाढ होत आह.े सबब, सरु ीतता व णालीचे उपल धतेचा िवचार करता, सार  या तांि क 

मतेच े(Technical Specification) ०२ नग Firewall काया  वीत करण ेसं  थानच ेिहतावह आह.े” 
मे.िटसीएस यांचे उपरो   प  टीकरणानंतर मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांनी ०२ नग Firewall 

काया  वीत करणचेी आव यकता व याबाबतचे गांिभय याचा िवचार करता, मे.िटसीएस याचंे अिभ ाया माण,े 
मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथ ेकाया  वीत करणकेरीता निवन ०२ नग Firewall चलीत प तीन े
खरेदी करणकेामी मा  यता िमळणे तवचा  ताव मा.तदथ सिमतीसमोर फेर सादर करणते यावा, अस े िनदश 
िदलेले आहते.  

मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांनी िदले  या िनदशानसुार निवन ०२ नग Firewall मा.उ च 
यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद याचंे मा यतेने चलीत प तीने खरेदी करणसे व याकामी यणेारे अदंाज े

र कम .७०,००,०००/- + कर मा या खचास मा यता िमळणे तव सदरचा  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर 
मा  यते  तव सिवनय फेरसादर. 
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िनणय .५१४  मा.सद  य सिचव/ मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , ०२ नग firewall खरेदी 
करणेबाबतचा  ताव मा.तदथ सिमतीसमोर सादर कर  यात आला होता तथापी सिमतीने ०१ नग 
firewall खरेदी कर  यास मा  यता दे  यात आलेली आहे. मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर 
येथील स  हरवरील मािहती व णालीचे सरु ीतते  या  टीने ०२ नग firewall खरेदी कर  याची 
आव  यकता अस  याचे यावेळी  यांनी सिमतीचे िनदशनास आणले. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथील स  हरवरील मािहती 
व णालीचे सरु ीतते  या  टीने ०१ नग firewall खरेदी करणेस तदथ (Ad-hoc) सिमतीची मा  यता 
िमळालेली अस  याने ०१ नग firewall खरेदी कर  याची कायवाही पुण करावी. तसेच याकामी ०२ नग 
firewall ची आव  यकता आहे काय? याबाबत NIC चा अिभ ाय घेऊन  याबाबतचा सिव  तर 

 ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.६२ Thermal Screening & Scanning णाली काया  वीत करणेकामी फेर ई-िनिवदा ि या 

राबिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- २१ (१) (ग) भ  तांना देवते  या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा 

कोणतेही धािमक िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
मा.  यव  थापन  सिमतीचा ठराव ं . : -  ०१. िद.०४.०४.२०१८, िनणय .२७५.  

०२. िद.०९.०६.२०२० िनणय . ३५०.      
ा तािवक :- कोरोना िवषाण ू(को  हीड १९) ादभुाव रोखणसेाठी ितबंधा  मक उपाय-योजन-ेअतंगत 

साईभ  त व  णांचे तापमान पडताळणीकामी Camera Based Thermal Screening & Scanning णाली 
खरेदी क न काया  वीत करणसेाठी िवहीत प तीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या अदंाज े
र कम पये २३,१०,०००/- मा चे खचास मा.तदथ सिमतीचे िद.०९.०६.२०२० रोजीचे सभेतील िनणय 

.३५० अ वय,े मा  यता दणेेत आलेली आह.े 
मा.तदथ सिमतीचे िनणया  वय,े “Thermal Scanning / Screening Solution” काया  वीत 

करणकेामी ई-िनिवदा ि या राबिवणसेाठी इकडील िवभागाच ेिद.२५ जुन, २०२० रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वये ई-
िनिवदा िस  करणते आलेली होती. ई-िनिवदा ि येअतंगत एकूण ०८ िनिवदाकारांनी  यां  या िनिवदा 
mahatender.gov.in या वेबसाईटवर अपलोड केले  या हो  या. ा  झाले  या ई-िनिवदां  या तांि क ई-िनिवदा 

चलीत प तीन े मा.खरेदी सिमती  या िद.१५.०७.२०२० रोजीचे सभेम  य े उघडणते आ  या. पा  ई-
िनिवदाधारकां या वािण यीक ई-िनिवदा मा.खरेदी सिमतीचे िद.०७.०९.२०२० रोजी उघडणते आले या आहते. 
उघडणते आले या वािण यीक ई-िनिवदांचा तलुना मक त ा पढुील माण ेआह.े 

Sr. 
No Description Qt

y 
M/s GBB Pvt Ltd, 

Secunderabad 
M/s Vehant Tech. 

Pvt.Ltd.,Gagret, HP 
Rate Total Rate Total 

01 

Thermal bullet Camera with 0.5 degree C precision or lesser. 
Precision can be achieved either directly through Camera or 
by using Black Body. (Including required Software, 
accessories to mount and display screen connectivity). 
Warranty: 2 Year + 1 Year CMC 

06 5,41,620 32,49,720 3,95,300 23,71,800 

02 
Network Video Recorder (Including required Software, 
accessories to mount and display screen connectivity). 
Warranty: 2 Year + 1 Year CMC 

01 3,82,320 3,82,320 59,000 59,000 

03 Surveillance HDD – 4 TB (OR Appropriate storage to 
maintain 14 days of recording) Warranty: 2 Year  01 00 00 00 00 

04 
POE switches – 8 port (L2, Fully managed, 4 Gigabit POE 
ports, 1 Gigabit RJ45 uplink port, 802.3af/at, PoE power 
budget 60w) 

01 12,390 12,390 17,700 17,700 

05 Cable-CAT6 per running meter(Preferably D-Link or better 
OEM) 01 17 17 30 30 

06 
Display Screen – 32 inches with HD resolution appropriate for 
both Optical and Thermal display viewing Warranty: 2 Year + 
1 Year CMC 

01 23,010 23,010 23,600 23,600 

07 Wall mounts network rack to setup NVR and other devices (if 
any) with all accessories. 01 4,130 4,130 5,900 5,900 

Total Amount 36,71,587 24,78,030 
 
तुलना मक त याम य ेनमदु केले माण ेM/s Vehant Technologies Pvt.Ltd.,Gagret, HP यांनी 
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Thermal Screening & Scanning णाली काया  वीत करणसेाठी दऊे केले  या दरा माण े यणेारी एकूण 
र कम पये २४,७८,०३०/- मा  िह िन  न  तम आह.े सबब, M/s Vehant यांनी देऊ केले या दराबाबत 
यांचेबरोबर चचा होऊन यांना याकामी परुवठा आदशे दणेे या मा यते तव सदरचा ताव मा.तदथ (Ad-hoc) 

सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे इकडील िवभागाचे िद.१०.०९.२०२० रोजी मा  यता घेणते आलेली आह.े  
संदभ य ई-िनिवदा ि येअतंगत िस  करणते आले  या शु ीप काम  य े मागणी केलेले सािह  य ह े

पणुपण ेभारतीय बनावटीचे असण ेआव यक असनू याबाबतचे द  ताऐवज िनिवदाकाराने सादर करण ेआव यक 
अस  याचे नमदु करणते आललेे होते. याबाबत शु ीप काम  य े पढुील माण े नमदु करणते आलेले होते. 
“Bidder should quote the products manufactured in India. And Produce supporting 
documents as part of Technical Evaluation.” 

िन  न  तम दरधारक िनिवदाकार M/s Vehant यानंी तांि क ई-िनिवदअेतंगत सादर केले  या 
द  ताऐवजानसुार M/s Vehant Technologies Pvt.Ltd.,Gagret, HP िह कंपनी सदर सािह  याची मळु 
उ  पादक (OEM) कंपनी असनू सािह  याचे उ  पादन िहमाचल दशे व उ र दशे येथे होते, अस े ात होते.  

को  हीड १९ चे धत वर कॅम-ेया ारे Thermal Screening & Scanning िह णाली न  यानचे 
बाजाराम  य े आललेी अस  यान,े M/s Vehant यांचेकडून णालीअतंगत सपंणु भारतीय बनावटीच े सािह  य 
सं  थानला परुवठा होणबेाबत या े ातील काही परुवठाधारकांनी सं  थानकडे शंका उपि थत केललेी होती. 
याबाबत M/s Vehant यांचे ितिनधी ी अिभजीत पाटील हे िद.०८.१०.२०२० रोजी िशड  येथे याबाबत चचा 
करणसेाठी आले होते. यावेळी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांच े क ात झाले  या चच  या दर  यान 
िनिवदा ि येअतंगत मागणी केलेले सािह  य ह े पणुपण े भारतीय बनावटीचे असण े आव यक अस  याचे ी 
अिभजीत यांना अवगत करणते यऊेन याबाबत  यांना लेखी  व पात हमीप क दणेेबाबत सिुचत करणते आल े
होते. सदर चच  या दर  यान ी अिभजीत यांनी  यांची कंपनीची न दणी भारतीय मानक सघंटना (Bureau of 
Indian Standards (BIS)) यांचकेडे झाली असनू याबाबतच े माणप   यांना ा  अस  याचे नमदु केले. परंत,ू 

णालीअतंगत वापरणते येणारे सािह  यापैक  काही सािह  य परदेशी बनावटीच े अस ू शकते, असहेी नमदु केल े
होते. यावर सिव  तर चचअतंी असे सिुचत करणते आले क , “M/s Vehant ह े णालीअतंगत सपंणु भारतीय 
बनावटीच ेसािह  य देऊ शकत नस  यास सं  थानमाफत सदरची िनिवदा ि या र  करणते यऊेन याकामी फेर ई-
िनिवदा ि या राबिवणते येईल व सदरच े िनिवदेअतंगत, णालीअतंगतच ेसािह  य ह े िचन  यित र  दशेातील 
बनावटीचे असाव,े अस ेनमदु करणते येईल.” 

M/s Vehant यांनी िद.१०.१०.२०२० रोजीचे ई-मेल ारे  यांनी िनिवदेअतंगत दऊे केलेले सािह  य ह े
भारतीय बनावटीचे असलेबाबतच ेहमीप  व भारतीय मानक संघटना (Bureau of Indian Standards (BIS)) 
यांचे माणप  सादर केलेले आह.े  

M/s Vehant यांचे ितिनधी ी अिभजीत पाटील यानंी िद.०८.१०.२०२० रोजी मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी महोदय यांचे क ात झाले  या चचदर  यान णाली अतंगत काही सािह  य परदेशी बनावटीचे अस ू
शकते, अस े  प  टपण ेनमदु केलेल ेआह.े परंतू ई-मेल ारे सादर केले  या हमीप ाम  य े  यांनी पुरवठा करणते येणारे 
सािह  य ह ेभारतीय बनावटीच ेअसेल असे नमुद केलेले आह.े या सव बाब चा िवचार करता, याकामी राबिवणते 
आले  या ई-िनिवदा ि यअेतंगत िन न  तम दरधारक िनिवदाकार M/s Vehant ह ेपरुवठा करणार असले  या 
सािह  याबाबत सिंद धता िनमाण होते. सदरची णाली काया  वीत केलेनतंर भिव  यात काही अडचणी िनमाण 
होऊ नये याकरीता राबिवणते आलेली ई-िनिवदा ि या र  करणते यऊेन  तािवत िनिवदा मसु ाम  य े
आव यक सधुारणांसह याकामी फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा  यता िमळणकेामी िद.१३.१०.२०२० रोजीच े
िटपणी ारे  ताव सादर करणते आलेला होता.  

दर  यानचे कालावधीम  य े M/s Vehant यांचा िद.१०.१०.२०२० रोजीचा ई-मेल आवक .५९३५ 
िद.१५.१०.२०२० अ  वये इकडील िवभागास ा  झालेला आह.े सदर ई-मेलसोबत M/s Vehant यांनी  यांचे 
उ  पादन भारतीय बनावटीच ेअसलेबाबत  यांच ेलेटरहडेवर हमीप  व भारतीय मानक  यरुो यांचे माणप  सादर 
केलेले आह.े सदर हमीप ावर पढुील माण े िनदशीत करणते आललेे आह.े “They should mention that 
their product do not contain any Chinese product used in the Thermal Camera. Pls. take 
their declaration.”  

ई-िनिवदा ि या र  करणते येऊन  तािवत िनिवदा मसु ाम  य ेआव यक सधुारणांसह याकामी फेर ई-
िनिवदा ि या राबिवणसे मा  यता िमळणकेामी िद.१३.१०.२०२० रोजीच े िटपणीवर िदले  या िनदशा माण े
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यािवषयी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांचे क ात उपमु  य कायकारी अिधकारी यांच ेउपि थतीत चचा 
झाली. सदर चच  या दर  यान िनदशीत केले माण े M/s Vehant यांचेकडून  यांनी िनिवदेअतंगत दऊे केलेल े
सािह  य ह ेपणुपण ेभारतीय बनावटीच ेअसनू  याम  य ेपरक य बनावटीच ेकोणतेही  पेअर वापरणते येत नाहीत, 
याबाबत ित ाप  िलहन घणेते यावे.  यानसुार M/s Vehant यांना िद.२२.१०.२०२० रोजीच े ई-मेल ारे 
याकामी ित ाप  सादर करणसे व ित ाप  सादर करणपेुव  ित ाप ाचा मसदुा सं थानकडून मा  य क न 
घेणसे कळिवणते आले होते.  यानसुार M/s Vehant यांनी िद.२३.१०.२०२० रोजीच ेई-मले ारे ित ाप ाचा 
मसदुा सादर केलेला होता. सदर मसु ाम  य े याबाबत देणते आले  या िनदशा माण े आव यक बदल क न 
सधुारीत मसदुा M/s Vehant यांना िद.२४.१०.२०२० रोजीचे ई-मेल ारे पाठिवणेत आलेला आहे. परंतू 
याबाबत M/s Vehant यांचेमाफत याबाबत कुठलाही ितसाद िमळत नस  यान े िद.३१.१०.२०२० रोजीच ेई-
मेल ारे पनु  कळिवणते आललेे होते.  

M/s Vehant यांनी उपरो  ई-मेलला िद.१२.११.२०२० रोजीचे ई-मेल ारे पढुील माण े ितसाद 
िदलेला आह.े  

Greetings from Vehant Technologies. Vehant Technologies is incubated company of 
IIT Delhi. As per tender clause the equipment should be manufactured in India for which 
we had submitted all documents and certification during online bidding in technical part 
which was cleared by your Technical Committee during technical evaluation after which 
your good office declared us L1. 

 As per GOI's Circular of September 2020 (Copy attached) definition - any 
manufacturer with more than 50% of local content is classified as Class-I Local 
manufacturer. We hereby undertake that the product offered by us has more than 50% local 
content, and as such is qualified to be termed as Class-I Local manufacturer. Since your 
office wanted undertaking from us we had submitted above attached undertaking on 8th 
Oct 2020 with BIS certificate which is self declaration and self explanatory that FebriEye 
is manufactured in India. We have met all your tender technical clauses in right spirit and 
as per Government of India guidelines and statutory policies  shared to various 
Government departments and industry to follow (attached latest policies PP MII Order for 
ready reference). 

 Hence we have met all tender clause as per requirement laid down in tender - 
evaluated by Devasthan Technical committee which cleared us technically and we have 
been lowest in terms of commercially. We are positive that Shri Saibaba Sansthan Trust 
will award us  M/s Vehant Technologies Pvt Ltd its lawful order and oblige. 

 Looking forward for your valued order at earliest. 
M/s Vehant यांनी उपरो  ई-मेलसोबत पनु  एकदा िनिवदअेतंगत देऊ केलेले सािह  य भारतीय 

बनावटीचे असलेबाबत हमीप  तसेच िनिवदा ि येअतंगत िश  करणते आलेले शु ीप काची त व वािण  य 
व उ ोग मं ालय, भारत सरकार यांचे िद. १६.०९.२०२० रोजीच े“Public Procurement (Preference to 
Make in India), Order-2017-Revision;” आदशेाची त सादर केलेली आह.े सदर ई-मेलम  य े  यांनी 
भारत सरकार यांचे संदभ य प रप का माण ेकोणतेही उ  पादन  याम  य े५०% पे ा जा  त सािह  य ह ेभारतीय 
अस  यास सदर उ  पादन ह े Class-I Local Manufacturer अस े वग कृत होते, अस े नमुद क न  यांचे 
उ  पादनाम  य े५०% पे ा जा  त सािह  य ह ेभारतीय अस  याचे कळिवलेले आह.े  ई-मलेम  य ेशेवटी  यांनी ई-
िनिवदेअतंगत  यांची िनिवदा तांि क पा  ठरलेली अस  यान ेतसचे वािण  यक िनिवदा िह िन  न  तम अस  याने, 
सं  थान याकामी  यांना परुवठा आदशे दतेील असी अपे ा  य  त केलेली आह.े  

नमदु केले माण े M/s Vehant यांना कळिवले माण े  यांचेमाफत ित ाप  सादर करणसे बाबत 
सकारा  मक ितसाद िमळत नस  याने याकामी राबिवणते आलेली ई-िनिवदा ि या र  करणसे व याकामी 
िनिवदा मसु ाम  य े आव यक सधुारणांसह फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा  यता िमळणकेामीचा सधुारीत 

 ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े  
मागणी :- ा  तािवकेत नमदु केले माण े मा.तदथ सिमतीचे िद.०९.०६.२०२० रोजीचे सभेतील िनणय 
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.३५० अ  वय,े Camera Based Thermal Screening & Scanning णाली काया  वीत करणसेाठी ई-
िनिवदा ि या राबिवणते आली होती. ई-िनिवदा ि यअेतंगत िस  करणते आले  या शु ीप काम  य े
पढुील माण ेनमदु करणते आलेल ेहोते. “Bidder should quote the products manufactured in India. 
And Produce supporting documents as part of Technical Evaluation.”  

नमदु केले माण ेM/s Vehant यांना कळिवले माण ेिनिवदा ि येअतंगत  यांनी दऊे केलेले सािह  य ह े
पणुपण े भारतीय बनावटीचे असनू  याम  य े परक य बनावटीचे कोणतेही  पअेर वापरणते यते नाहीत, अस े

ित ाप  सादर करणबेाबत आजपावेतो सकारा  मक ितसाद िमळालेला नाही. सबब, याकामी राबिवणेत 
आलेली ई-िनिवदा ि या र  करणसे व िनिवदा मसु ाम  य े आव यक सधुारणांसह फेर ई-िनिवदा ि या 
राबिवणसे मा  यता िमळणकेामीचा सधुारीत  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे मा  यता असावी, 
िह न  िवनतंी.  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान :- तांि क, आिथक व शासक य  

िवभागाचा अिभ ाय / प  ट मत :- ा  तािवकेत नमदु केले माण ेमा.तदथ सिमतीचे िद.०९.०६.२०२० 
रोजीच े सभेतील िनणय .३५० अ  वय,े Camera Based Thermal Screening & Scanning णाली 
काया  वीत करणसेाठी ई-िनिवदा ि या राबिवणते आली होती. ई-िनिवदा ि येअतंगत िस  करणते 
आले  या शु ीप काम  य ेपढुील माण े नमदु करणते आलेले होते. “Bidder should quote the products 
manufactured in India. And Produce supporting documents as part of Technical 
Evaluation.”  

ई-िनिवदा ि यअेतंगत ा  झाले  या एकूण ०८ ई-िनिवदां  या तांि क ई-िनिवदा मा.खरेदी सिमती  या 
िद.१५.०७.२०२० रोजीचे सभेम  य े उघडणते आ  या.  यानसुार पा  ०२ ई-िनिवदाधारकां या वािण यीक ई-
िनिवदा मा.खरेदी सिमतीचे िद.०७.०९.२०२० रोजी उघडणते आले या आहते. उघडणते आले  या वािण  यीक 
ई-िनिवदां  या तलुना  मक त   या माण े िनिवदाकार M/s Vehant Technologies Pvt.Ltd.,Gagret, HP 
यांनी देऊ केले  या दरा माणचेी एकूण र कम पय ेएकूण र कम पये २४,७८,०३०/- मा  िह िन  न  तम आह.े 
सबब, M/s Vehant यांनी दऊे केले या दराबाबत यांचेबरोबर चचा होऊन यांना याकामी परुवठा आदेश 
दणेे या मा यते तव सदरचा ताव मा.तदथ सिमतीच े सभेसमोर सादर करणसे इकडील िवभागाच े
िद.१०.०९.२०२० रोजी मा  यता घणेेत आलेली आह.े 

को  हीड १९ चे धत वर कॅम-ेया ारे Thermal Screening & Scanning िह णाली न  यानचे 
बाजाराम  य े आललेी अस  यान,े M/s Vehant यांचेकडून णालीअतंगत सपंणु भारतीय बनावटीच े सािह  य 
सं  थानला परुवठा होणबेाबत या े ातील काही परुवठाधारकांनी सं  थानकडे शंका उपि थत केललेी होती. 
यासंदभात M/s Vehant यांच े ितिनधी ी अिभजीत पाटील ह े िद.०८.१०.२०२० रोजी िशड  येथ ेयाबाबत 
चचा करणसेाठी आले होते. यावळेी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांच े क ात झाले  या चच  या 
दर  यान िनिवदा ि येअतंगत मागणी केलेले सािह  य हे पणुपण ेभारतीय बनावटीचे असण ेआव यक अस  याचे 

ी अिभजीत यांना अवगत करणते येऊन याबाबत  यांना लेखी  व पात हमीप क दणेबेाबत सिुचत करणते आले 
होते. सदर चच  या दर  यान ी अिभजीत यांनी  यांची कंपनीची न दणी भारतीय मानक सघंटना (Bureau of 
Indian Standards (BIS)) यांचकेडे झाली असनू याबाबतच े माणप   यांना ा  अस  याचे नमदु केले. परंत,ू 

णालीअतंगत वापरणते येणारे सािह  यापैक  काही सािह  य परदेशी बनावटीच े अस ू शकते, असहेी नमदु केल े
होते.  

M/s Vehant यांचे ितिनधी ी अिभजीत पाटील यानंी िद.०८.१०.२०२० रोजी मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी महोदय यांचे क ात झाले  या चचदर  यान णाली अतंगत काही सािह  य परदेशी बनावटीचे अस ू
शकते, अस े  प  टपण ेनमदु केलेल ेआह.े परंतू ई-मेल ारे सादर केले  या हमीप ाम  य े  यांनी पुरवठा करणते येणारे 
सािह  य ह ेभारतीय बनावटीचे असेल असे नमदु केलेले आहे. या सव बाब चा िवचार करता, याकामी णाली 
काया  वीत करणकेामी राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअतंगत िन न  तम दरधारक िनिवदाकार M/s 
Vehant ह ेपरुवठा करणार असले  या सािह  याबाबत संिद धता िनमाण होते. सबब, Thermal Screening & 
Scanning णाली काया  वीत केलेनंतर भिव  यात काही अडचणी िनमाण होऊ नये याकरीता राबिवणते आललेी 
ई-िनिवदा ि या र  करणते येऊन  तािवत िनिवदा मसु ाम  य ेआव यक सधुारणांसह याकामी फेर ई-िनिवदा 

ि या राबिवणसे मा  यता िमळणकेामी िद.१३.१०.२०२० रोजीचे िटपणी ारे  ताव सादर करणते आलेला 
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होता.  
दर  यानच े कालावधीम  य े आवक .५९३५ िद.१५.१०.२०२० अ  वये M/s Vehant यांचा ई-मेल 

इकडील िवभागास ा  झालेला आह.े सदर ई-मेलसोबत M/s Vehant यांनी  यांचे उ  पादन भारतीय बनावटीच े
असलेबाबत  यांच ेलेटरहडेवर हमीप  व भारतीय मानक  यरुो यांचे माणप  सादर केललेे आह.े ई-मेलसोबत 

ा  त झाले  या हमीप ावर पढुील माण ेिनदशीत करणते आलेले आह.े “They should mention that their 
product do not contain any Chinese product used in the Thermal Camera. Pls. take their 
declaration.”  

िद.१३.१०.२०२० रोजीचे िटपणीवर िदले  या  िनदशा माण े यािवषयी मा.मु  य कायकारी अिधकारी 
महोदय यांच े क ात उपमु  य कायकारी अिधकारी यांचे उपि थतीत चचा झाली. सदर चच  या दर  यान M/s 
Vehant यांचेकडून  यांचे उ  पादन पणुपण े भारतीय बनावटीच े असनू  याम  य े  परक य बनावटीच े कोणतेही 
 पेअर वापरणते येत नाहीत, असे ित ाप  घणेते यावे, अस े िनदशीत करणते आलेले आह.े  यानसुार M/s 

Vehant यांना िद.२२.१०.२०२० रोजीचे ई-मेल ारे याकामी ित ाप  सादर करणसे व ित ाप  सादर 
करणपेवु  ित ाप ाचा मसदुा सं थानकडून मा  य क न घेणेस कळिवणते आले होते.  यांचेमाफत याबाबत 

ितसाद न िमळा  यान े  यांना िद.३१.१०.२०२० रोजीचे ई-मेल ारे पनु  कळिवणते आललेे होते. M/s Vehant 
यांनी सदरचे ई-मेलला िद.१२.११.२०२० रोजीच ेई-मले ारे पढुील माण े ितसाद िदललेा आहे.  

Greetings from Vehant Technologies. Vehant Technologies is incubated company of 
IIT Delhi. As per tender clause the equipment should be manufactured in India for which 
we had submitted all documents and certification during online bidding in technical part 
which was cleared by your Technical Committee during technical evaluation after which 
your good office declared us L1. 

 As per GOI's Circular of September 2020 (Copy attached) definition - any 
manufacturer with more than 50% of local content is classified as Class-I Local 
manufacturer. We hereby undertake that the product offered by us has more than 50% local 
content, and as such is qualified to be termed as Class-I Local manufacturer. Since your 
office wanted undertaking from us we had submitted above attached undertaking on 8th 
Oct 2020 with BIS certificate which is self declaration and self explanatory that FebriEye 
is manufactured in India. We have met all your tender technical clauses in right spirit and 
as per Government of India guidelines and statutory policies  shared to various 
Government departments and industry to follow (attached latest policies PP MII Order for 
ready reference). 

Hence we have met all tender clause as per requirement laid down in tender - 
evaluated by Devasthan Technical committee which cleared us technically and we have 
been lowest in terms of commercially. We are positive that Shri Saibaba Sansthan Trust 
will award us  M/s Vehant Technologies Pvt Ltd its lawful order and oblige. 

 Looking forward for your valued order at earliest. 
M/s Vehant यांनी उपरो  ई-मेलसोबत पनु  एकदा िनिवदअेतंगत देऊ केलेले सािह  य भारतीय 

बनावटीच ेअसलेबाबत हमीप  तसेच िनिवदा ि येअतंगत िश  करणते आलेले शु ीप काची त व वािण  य 
व उ ोग मं ालय, भारत सरकार यांचे िद. १६.०९.२०२० रोजीच े“Public Procurement (Preference to 
Make in India), Order-2017-Revision;” आदशेाची त सादर केलेली आह.े सदर ई-मेलम  य े  यांनी 
भारत सरकार यांचे संदभ य प रप का माण ेकोणतेही उ  पादन  याम  य े५०% पे ा जा  त सािह  य ह ेभारतीय 
अस  यास सदर उ  पादन ह े Class-I Local Manufacturer अस े वग कृत होते, अस े नमुद क न  यांचे 
उ  पादनाम  य े५०% पे ा जा  त सािह  य ह ेभारतीय अस  याचे कळिवलेले आह.े  ई-मलेम  य ेशेवटी  यांनी ई-
िनिवदेअतंगत  यांची िनिवदा तांि क  ट्या पा  ठरलेली अस  याने तसेच वािण  यक िनिवदा िह िन  न  तम 
अस  याने, सं  थान याकामी  यांना परुवठा आदशे देईल असी अपे ा  य  त केलेली आह.े  

उपरो  नमदु केले माण ेM/s Vehant यांना कळिवले माण े ित ाप  सादर करणबेाबत सकारा  मक 
ितसाद िमळत नस  यान े याकामी राबिवणते आलेली ई-िनिवदा ि या र  करणे  या व या कामी िनिवदा 
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मसु ाम  य ेआव यक सधुारणांसह फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणे  या मा  यता मा  यते  तव सिवनय सादर. 
िनणय .५१५  यावर सिव  तर चचा होऊन, Thermal Screening & Scanning णाली देणगी  व पात िमळालेली 

अस  याने सदरचा िवषय र  कर  यात आला. 
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६३ साईटेक क  पातंगत काया  वीत “online.sai.org.in” या वेबसाईटचे तसेच सं  थानअंतगत Internet  

वापरासाठी 50 mbps Internet link  उपल  ध करणेकामी राबिवणेत आलेली ई-िनिवदा ि या र  
क न भारत सचंार िनगम िल., (BSNL) यांचेमाफत सदरची  Link उपल  ध क न घेणेबाबत. 

 ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- २१ (१) (ग) भ  तानंा देवते  या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा 
कोणतेही धािमक िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव ं . :-   
०१. िद.२५.०२.२०१७ िन. ं . ४८.  ०२. िद.०८.१२.२०१७ िन. ं .१०५१ (०२). 
०३. िद.११.०५.२०२० िन. ं .२५८. ०४. िद.०९.०६.२०२० िन. ं .३३०.    

ा तािवक :- साईटेक क  पांतगत काया  वीत “online.sai.org.in” या वेबसाईटसाठी तसेच 
सं  थानअतंगत Internet वापरासाठी 10 Mbps Internet Link परुिवणकेामी M/s Bharti Airtel Ltd यांना 
दे  यात आले  या कायादशेाची मदुत संपु  टात आलेली आह.े सबब, मे. िटसीएस यांचे अिभ ायानसुार याकामी 
न  याने 50 Mbps Internet Link उपल  ध करणकेामी िवहीत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी 
पढुील दोन वषाकरीता येणा-या अदंाजे रक्  कम पये ९,७२,६००/- (सव करांसहीत) मा चे खचास मा. तदथ 
सिमतीचे िद.०९.०६.२०२० रोजीचे िनणय ं .३३० अ  वये मा  यता घणेेत आली. 

मा.तदथ सिमतीचे िनणया  वय,े 50 Mbps Internet Link काया  वीत करणकेामी ई-िनिवदा ि या 
राबिवणसेाठी इकडील िवभागाचे िद.२२.०७.२०२० रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वय,े िद.१०.०८.२०२० ते 
िद.२९.०८.२०२० या कालावधीत (०७ िदवस मदुतवाढीसह) ई-िनिवदा िस  करणते आली होती. सदरच े
कालावधीत ा  झाले  या एकूण ०३ ई-िनिवदां  या तांि क ई-िनिवदा मा.खरेदी सिमती  या िद.०७.०९.२०२० 
रोजीच ेसभेम  य ेउघडणते आले  या असनू, पा  ई-िनिवदाधारकां या वािण यीक ई-िनिवदा मा.खरेदी सिमतीच े
िद.२९.०९.२०२० रोजी उघडणते आले या आहते. उघडणते आले या वािण यीक ई-िनिवदांचा तुलना मक 
त ा पढुील माण ेआह.े 

 

Sr. 
No 

Supply, Installation, Integration & 
Commissioning of 50 MBPS (1:1) 
With OFC as backbone from BTS to 
Sansthan Data Center For two years. 

Qty 

M/s 
Maxtech 
Broadba
nd Ltd, 
Koparga
on 

M/s Vilite 
Multimedi
a Pvt Ltd, 
Baramati 

M/s 
BSNL, 
New 
Delhi 

1. One time installation charges (if 
applicable) 

1 15,000 10,000 10,000 

2. Annual Recurring charges of link for 1st 
Year 

1 2,16,000 3,00,000 4,01,200 

3. Annual Recurring charges of link for 
2nd Year 

1 2,16,000 5,00,000 4,01,200 

Total 4,47,000 8,10,000 8,12,400 

 
तुलना मक त याम ये नमदु केले माण ेM/s Maxtech Broadband Ltd, Kopargaon यांनी 50 

Mbps Internet Link उपल  ध करणसेाठी दऊे केले  या दरा माण ेयेणारी एकूण र कम पये ४,४७,०००/- 
मा  िह िन  न  तम आह.े सबब, M/s Maxtech यांनी दऊे केले या दराबाबत यांचेबरोबर चचा होऊन यांना 
याकामी परुवठा आदेश दणेे या मा यते तव ताव, मा.तदथ  सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे मा  यता 
िमळणकेामी सादर करणेत आले या िद.१५.१०.२०२० रोजीचे िटपणीवर िदले  या िनदशा माण,े सदर िवषयी 
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िद.२१.१०.२०२० रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी सो., उपमु  य कायकारी अिधकारी सो. व शासक य 
अिधकारी सो., मािहती तं ान िवभाग याचंे उपि थतीत पढुील माण ेसिव  तर चचा करणते आली.  

सं  थानने 50 Mbps Internet Link िह भारत संचार िनगम िल. (BSNL) यांचेमाफत घणेसे ाधा  य 
ावे अशी िवनंती BSNL यांच े ितनीध नी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांची  य  भेटून केलेली 

आह.े तसचे, याकामी ई-िनिवदेअतंगत  यांनी दऊे केले  या दराम  य ेअिधकची सटु दे  याची तयारी दशिवलेली 
आह.े सबब, BSNL यांचेमाफत 50 Mbps Internet Link  यावयाची झा  यास सदरची िलंक व स  या  
काया  वीत असले  या दोन 10 Mbps Internet Lease Link यांचा तलुना  मक आढावा घतेला असता, पढुील 
बाबी िनदशनास येतात. स ि थतीत सं  थानम  य े काया  वीत असले  या इटंरनेट िलंकची तपिशलवार मािहती 
पढुील माण.े     

 
Sr.
No. 

Link Details Period Amount Use 

01 M/s Bharti Airtel Ltd - 10 Mbps - 
Primary Link  

14.03.2018 to 
13.03.2020 

3,80,000 
IT 
Department 

02 M/s Swiftmail –50Mbps – Secondary 
Link 

July-2017 to 
July-2022 

Donation 
IT 
Department 

03 M/s Maxtech Broadband Pvt Ltd-10 
Mbps  

05.07.2019 to 
04.07.2022 

3,50,000 
Saibaba 
Hospital 

 
उपरो  नमदु अ.नं.०१ व ०२ ा इटंरनेट िलंक साईटेक क  पाअतंगत काया  वीत online.sai.org.in 

ा वेबसाईटकरीता व सं  थानअतंगत इटंरनटे वापराकरीता Primary व Secondary Link या  व पात 
काया  वीत आहते. अ.नं.०१ चा कालावधी िद.१३.०३.२०२० अखेर सपंु  टात आ  यान े मा.तदथ सिमतीचे 
िद.०९.०६.२०२० रोजीचे सभतेील िनणय . ३०६ (१) अ  वय ेसदर िलंक परुिवणकेामी परुवठाधारकास निवन 
परुवठाधारकाची नमेणकू होईपयत मदुतवाढ देणते आलेली आह.े  

BSNL यांनी याकामी राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअतंगत 50 Mbps Internet Link साठी 
दोन वषाक रता र  कम पय े८,१२,४००/- + कर इतके दर दऊे केलेले आहते. परंत,ु िद.१४.१०.२०२० रोजीच े
ई-मेल ारे याकामी सादर केले  या सधुारीत दरांनसुार 50 Mbps Internet Link साठी ३,६४,०००/- + कर या 
वािषक दरा माण े दोन वषाक रता पय े ७,२८,०००/- + कर (One time installation charges वगळता) 
इतके दर दऊे केलेले आहते. सदर  तावाम  य ेBSNL  या Lease Line चे फायदहेी नमदु करणते आलेले 
असनू  याम  य े ामु  यान ेिलंकचा पणु मतेने परुवठा, आिथक बचत व सरु ीतता यांचा समावेश आह.े  

M/s Bharti Airtel Ltd व M/s Maxtech यांचे माफत काया  वीत  यके  10 Mbps Internet 
Link व BSNL यांनी 50 Mbps Internet Link क रता दऊे केले  या दराचंा तलुना  मक त  ता पढुील माण-े 

 
Sr.
No. 

Link Details Period Amount 
Annual 
Amount 

Total  

01 M/s Bharti Airtel Ltd- 
10 Mbps Internet Link  

14.03.2018 to 
13.03.2020 

3,80,000 1,90,000 
2,88,870 
(for 20Mbps) 02 Maxtech Broadband Pvt 

10 Mbps Internet Link  
05.07.2019 to 
04.07.2022 

2,96,610 98,870 

03 BSNL  
50 Mbps Internet Link 

Two Year 
7,28,000 3,64,000 

3,64,000 
(for 50Mbps) 

 
उपरो  त तुलना  मक त   या माण ेM/s Bharti Airtel Ltd व M/s Maxtech यांच ेमाफत काया  वीत 

 यके  10 Mbps Internet Link हणजेच 20 Mbps Internet Link साठी सं  थानला वािषक र  कम पये 
२,८८,८७०/- + कर इतक  र  कम अदा करावी लागते. सदर रकमे माण े 50 Mbps Internet Link साठी 
अपे ीत वािषक खच र कम पय े७,२२,१७५/- + कर इतका आह.े तर, BSNL िद.१४.१०.२०२० रोजीचे ई-
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मेल ारे सादर केले  या सधुारीत  तावानुसार 50 Mbps Internet Link साठी एका वषाक रता र  कम पय े
३,६४,०००/- + कर (One time installation charges वगळता) या माण ेदर देऊ केलेले आहते.  

BSNL यांनी सधुारीत  तावानसुार दऊे केलेल ेवािषक दर र कम पय े३,६४,०००/- + कर  (One 
time installation charges वगळता) मा  िह र कम याकामी राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअतंगत 

ा  झाले  या िन न म दर र कम . २,१६,०००+ कर (One time installation charges वगळता) यापे ा 
जा  त आहते, परंतु पढुील बाब चा िवचार करता  BSNL यांचमेाफत 50 Mbps Internet Link  काया  वीत 
करण ेिहतावह ठरेल.  

BSNL िह Class ‘A’ कारची सरकारी कंपनी आह.े सबब, BSNL यांचमेाफत सदरची 50 Mbps 
Internet Link  िह सं  थानला थेट ा  त होणार आह.े परंत,ु ई-िनिवदा ि येअतंगत  िन न म दरधारक 
िनिवदाकार M/s Maxtech िह Class ‘B’ कारची खाजगी कंपनी आह.े सबब, M/s Maxtech ह े50 Mbps 
Internet Link िह Class ‘A’ कारचे परुवठाधारकाकडून घेऊन सं  थानला परुिवणार आहते.   

M/s Maxtech हे 50 Mbps Internet Link  िह Class ‘A’ कारचे परुवठाधारकाकडून घऊेन 
सं  थानला परुिवणार असनूही  यांनी दऊे केलेले दर ह ेिन म म अस  याने  यांचेमाफत सदरची Link पणु मतेन े
परुिवणबेाबत तसेच Link ची अखंडता व सरुि तता या बाब बाबत वयं  प  टता िदसनु येत नाही.  

BSNL यांचेमाफत 50 Mbps Internet Link  िह सं  थानला उपल  ध झालेनतंर स ि थतीत मािहती 
तं ान िवभागात M/s Bharti Airtel Ltd यांचेमाफत काया  वीत असले  या 10 Mbps Internet Link सह 

ी साईबाबा णालय व  ी साईनाथ णालय िवभागासाठी काया  वीत असले  या 10 Mbps Internet Link 
चीही गरज सदरच ेLink म  य ेपणु होऊ शकते. सबब, सं  थानअतंगत सव िवभागांक रता एकच Internet Link 
चा वापर होऊ शकतो. पयायाने ी साईबाबा  णालय येथे काया  वीत असलेली 10 Mbps Internet Link िह 
बंद करता येईल व  यामळेु सं  थानचा आिथक फायदा होईल. 

BSNL यांचे िशड  कायालय यांनी दरुसचंार िवभाग, क ीय दळणवळण मं ालय यांचेमाफत सरकारी 
कायालयात कायालयीन कामकाजासाठी BSNL व MTNL यांच े Internet / Broadband, landline and 
leased line चे वापराबाबतचे िद.१२.१०.२०२० रोजीचे कायालयीन िनवेदनाबाबत अवगत केले असनू सदर 
िनवेदनाची त सादर केलेली आह.े  

उपरो  त िनवेदनाम  य े नमदु केले माण े क  सरकारने नकुतेच क  सरकारचे सव मं ालय े व 
कायालयाम  य े कायालयीन वापरासाठी BSNL व MTNL यांच े Internet / Broadband, landline and 
leased line वापरणसे स  ती केलेली असनू याबाबत आदेश पारीत केलेला आह.े  यास अनसु न रा  य सरकारच े
सव कायालय,े सं  था व सावजिनक कायालयांम  य ेकायालयीन वापरासाठी BSNL व MTNL यांचे Internet / 
Broadband, landline and leased line वापरणबेाबत िवचार करणते यावा, अस ेनमदु करणते आलेले आह.े 
सदर प रप काची त सव रा  यांचे मा.मु  य सिचवांना अ ेिषत करणते आली आह.े   

उपरो  त सव बाब चा िवचार करता, सिव  तर चचअतंी BSNL िह क  सरकारी कंपनी अस  यान े
सरुि तता व काय मते  या  टीन े  यांचेमाफत 50 Mbps Internet Link उपल  ध क न घेण ेिहतावह ठरेल. 
तसेच दरुसंचार िवभाग, क ीय दळणवळण मं ालय याचंमेाफत सरकारी कायालयात कायालयीन कामकाजासाठी 
BSNL व MTNL यांचे Internet / Broadband, landline and leased line चा वापराबाबत 
िद.१२.१०.२०२० रोजी कायालय िनवेदन िस  केलेले आह.े सदर िनवेदनाम  य ेरा  य सरकारचे सव कायालय,े 
सं  था व सावजिनक कायालयांम  य ेकायालयीन वापरासाठी BSNL व MTNL यांचे Internet / Broadband, 
landline and leased line वापरणबेाबत िवचार करणते यावा, अस े नमदु करणते आलेले आह.े या सव 
बाब चा िवचार करता, 50 Mbps Internet Link उपल  ध करणकेामी BSNL यानंी याकामी सादर केले  या 
सधुारीत दरांनसुार र कम पये ३,६४,०००/- + कर या वािषक दरा माण ेदोन वषाक रता पये ७,२८,०००/- + 
कर (One time installation charges वगळता) या माण े  यांना कायादशे देणसे मा.तदथ सिमतीची मा  यता 
घेणते यावी, अस ेिनदश देणते आलेले आहते.  

मागणी :- ा  तािवकेत नमदु केले माण ेमा. तदथ सिमतीच े िद.०९.०६.२०२० रोजीच े सभेतील िनणय 
.३३० अ  वये, 50 Mbps Internet Link उपल  ध करणसेाठी राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअतंगत 

िन न म दरधारक िनिवदाकार M/s Maxtech यांनी दऊे केले या दराबाबत (एकुण र कम पये ४,४७,०००/-) 
यांचेबरोबर चचा होऊन यांना याकामी परुवठा आदेश दणेे या मा यते तव ताव, मा.तदथ (Ad-hoc) 

सिमतीच े सभेसमोर सादर करणसे मा  यता िमळणकेामी सादर करणते आले या िद.१५.१०.२०२० रोजीच े
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िटपणीवर िदले  या िनदशा माण,े सदर िवषयी िद.२१.१०.२०२० रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी सो., 
उपमु  य कायकारी अिधकारी सो. व शासक य अिधकारी सो., मािहती तं ान िवभाग यांचे उपि थतीत 
सिव  तर चचा करणते आली. 

सिव  तर चचअतंी दणेते आले  या िनदशा माण,े BSNL िह क  सरकारी कंपनी अस  याने सरुि तता व 
काय मते  या  टीने  यांचेमाफत 50 Mbps Internet Link उपल  ध क न घणे ेिहतावह ठरेल. तसचे दरुसचंार 
िवभाग, क ीय दळणवळण मं ालय यांचमेाफत सरकारी कायालयात कायालयीन कामकाजासाठी BSNL व 
MTNL यांचे Internet / Broadband, landline and leased line चा वापराबाबत िद.१२.१०.२०२० रोजी 
कायालय िनवेदन िस  केललेे आह.े सदर िनवेदनाम  य े रा  य सरकारचे सव कायालय,े सं  था व सावजिनक 
कायालयांम  य े कायालयीन वापरासाठी BSNL व MTNL यांच े Internet / Broadband, landline and 
leased line वापरणबेाबत िवचार करणते यावा, अस ेनमुद करणते आलेले आहे. या सव बाब चा िवचार करता, 
50 Mbps Internet Link उपल  ध करणकेामी राबिवणते आललेी ई-िनिवदा ि या र  करणसे व BSNL 
यांनी याकामी सादर केले  या सधुारीत दरांनसुार र कम पय े ३,६४,०००/- + कर या वािषक दरा माण े दोन 
वषाक रता पये ७,२८,०००/- + कर (One time installation charges वगळता) या माण े  यांना कायादशे 
दणेेस मा  यता िमळणे  तव सदरचा  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे मा  यता  असावी, िह न  
िवनंती.  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान :- तांि क, आिथक व शासक य  

िवभागाचा अिभ ाय / प  ट मत :- साईटेक क  पांतगत काया  वीत “online.sai.org.in” या 
वेबसाईटसाठी तसेच सं  थानअतंगत Internet वापरासाठी 50 Mbps Internet Link उपल ध करणकेामी मा. 
तदथ सिमतीचे िद.०९.०६.२०२० रोजीचे िनणय ं .३३० अ  वये राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअतंगत 
एकूण ०३ िनिवदाकारांनी याकामी ई-िनिवदा सादर केले  या हो  या. ा  झाले  या पा  ई-िनिवदाधारकां या 
वािण यीक ई-िनिवदा मा.खरेदी सिमतीचे िद.२९.०९.२०२० रोजी उघडणते आले या आहते. उघडणते आले या 
वािण यीक ई-िनिवदांचा तुलना मक त ा पढुील माण ेआह.े 

 

Sr. 
No 

Supply, Installation, Integration & 
Commissioning of 50 MBPS (1:1) 
With OFC as backbone from BTS 
to Sansthan Data Center For two 
years. 

Qty 

M/s 
Maxtech 
Broadband 
Ltd, 
Kopargaon 

M/s Vilite 
Multimedi
a Pvt Ltd, 
Baramati 

M/s 
BSNL, 
New 
Delhi 

1. One time installation charges (if 
applicable) 

1 15,000 10,000 10,000 

2. Annual Recurring charges of link for 
1st Year 

1 2,16,000 3,00,000 4,01,200 

3. Annual Recurring charges of link for 
2nd Year 

1 2,16,000 5,00,000 4,01,200 

Total 4,47,000 8,10,000 8,12,400 

 
तुलना मक त याम य े नमदु केले माण े M/s Maxtech, Kopargaon यांनी 50 Mbps Internet 

Link उपल  ध करणसेाठी दऊे केले  या दरा माण े येणारी एकूण र कम पय े ४,४७,०००/- + कर मा  िह 
िन  न  तम आह.े सबब, M/s Maxtech यांनी दऊे केले या दराबाबत यांचेबरोबर चचा होऊन यांना याकामी 
परुवठा आदेश देणे या मा यते तव ताव, मा.तदथ सिमतीच ेसभेसमोर सादर करणसे मा  यता िमळणकेामी सादर 
करणते आले या िद.१५.१०.२०२० रोजीचे िटपणीवर िदले  या िनदशा माण,े सदर िवषयी िद.२१.१०.२०२० 
रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी सो., उपमु  य कायकारी अिधकारी सो. व शासक य अिधकारी सो., मािहती 
तं ान िवभाग यांचे उपि थतीत पढुील माण ेसिव  तर चचा करणते आली.  

सं  थानने 50 Mbps Internet Link िह भारत संचार िनगम िल. (BSNL) यांचेमाफत घणेसे ाधा  य 
ावे अशी िवनंती BSNL यांच े ितनीध नी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांची  य  भेटून केलेली 
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आह.े तसचे, याकामी ई-िनिवदेअतंगत  यांनी दऊे केले  या दराम  य ेअिधकची सटु दे  याची तयारी दशिवलेली 
आह.े सबब, BSNL यांचेमाफत 50 Mbps Internet Link  यावयाची झा  यास सदरची िलंक व स  या  
काया  वीत असले  या दोन 10 Mbps Internet Lease Link यांचा तलुना  मक आढावा घतेला असता, पढुील 
बाबी िनदशनास येतात. स ि थतीत सं  थानम  य े काया  वीत असले  या इटंरनेट िलंकची तपिशलवार मािहती 
पढुील माण.े   

 
Sr.
No. 

Link Details Period Amount Use 

01 M/s Bharti Airtel Ltd - 10 Mbps - 
Primary Link  

14.03.2018 to 
13.03.2020 

3,80,000 
IT 
Department 

02 M/s Swiftmail –50Mbps – Secondary 
Link 

July-2017 to 
July-2022 

Donation 
IT 
Department 

03 Maxtech Broadband Pvt Ltd-10 Mbps  05.07.2019 to 
04.07.2022 

3,50,000 
Saibaba 
Hospital 

 
उपरो  नमदु अ.नं.०१ व ०२ ा इटंरनेट िलंक साईटेक क  पाअतंगत काया  वीत online.sai.org.in 

ा वेबसाईटकरीता व सं  थानअतंगत इटंरनटे वापराकरीता Primary व Secondary Link या  व पात 
काया  वीत आहते. अ.नं.०१ चा कालावधी िद.१३.०३.२०२० अखेर सपंु  टात आ  यान े मा.तदथ सिमतीच े
िद.०९.०६.२०२० रोजीचे सभतेील िनणय . ३०६ (१) अ  वय ेसदर िलंक परुिवणकेामी परुवठाधारकास निवन 
परुवठाधारकाची नमेणकू होईपयत मदुतवाढ देणते आलेली आह.े  

BSNL यांनी याकामी राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअतंगत 50 Mbps Internet Link साठी 
दोन वषाक रता र  कम पय े८,१२,४००/- + कर इतके दर दऊे केलेले आहते. परंत,ु िद.१४.१०.२०२० रोजीच े
ई-मेल ारे याकामी सादर केले  या सधुारीत दरांनसुार 50 Mbps Internet Link साठी ३,६४,०००/- + कर या 
वािषक दरा माण े दोन वषाक रता र कम पये ७,२८,०००/- + कर (One time installation charges 
वगळता) इतके दर दऊे केलेले आहते. सदर  तावाम  य ेBSNL  या Lease Line चे फायदहेी नमदु करणते 
आलेले असनू  याम  य े ामु  यान ेिलंकचा पणु मतेन ेपरुवठा, आिथक बचत व सरु ीतता यांचा समावशे आह.े  

M/s Bharti Airtel Ltd व M/s Maxtech यांचे माफत काया  वीत  यके  10 Mbps Internet 
Link व BSNL यांनी 50 Mbps Internet Link क रता दऊे केले  या दराचंा तलुना  मक त  ता पढुील माण-े 

 
Sr.
No. 

Link Details Period Amount 
Annual 
Amount 

Total  

01 M/s Bharti Airtel Ltd- 
10 Mbps Internet Link  

14.03.2018 to 
13.03.2020 

3,80,000 1,90,000 
2,88,870 
(for 20Mbps) 02 Maxtech Broadband Pvt 

10 Mbps Internet Link  
05.07.2019 to 
04.07.2022 

2,96,610 98,870 

03 BSNL  
50 Mbps Internet Link 

Two Year 
7,28,000 3,64,000 

3,64,000 
(for 50Mbps) 

 
उपरो  त तुलना  मक त   या माण ेM/s Bharti Airtel Ltd व M/s Maxtech यांच ेमाफत काया  वीत 

 यके  10 Mbps Internet Link हणजेच 20 Mbps Internet Link साठी सं  थानला वािषक र  कम पये 
२,८८,८७०/- + कर इतक  र  कम अदा करावी लागते. सदर रकमे माण े 50 Mbps Internet Link साठी 
अपे ीत वािषक खच र कम पये ७,२२,१७५/- + कर इतका आह.े तर, BSNL िद.१४.१०.२०२० रोजीच े     
ई-मेल ारे सादर केले  या सधुारीत  तावानुसार 50 Mbps Internet Link साठी एका वषाक रता र  कम पय े
३,६४,०००/- + कर (One time installation charges वगळता) या माण ेदर देऊ केलेले आहते.  

BSNL यांनी सधुारीत  तावानसुार दऊे केलेल ेवािषक दर र कम पय े३,६४,०००/- + कर  (One 
time installation charges वगळता) मा  िह र कम याकामी राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअतंगत 
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ा  झाले  या िन न म दर र कम . २,१६,०००+ कर (One time installation charges वगळता) यापे ा 
जा  त आहते, परंतु पढुील बाब चा िवचार करता  BSNL यांचमेाफत 50 Mbps Internet Link  काया  वीत 
करण ेिहतावह ठरेल.  

BSNL िह Class ‘A’ कारची सरकारी कंपनी आह.े सबब, BSNL यांचमेाफत सदरची 50 Mbps 
Internet Link  िह सं  थानला थेट ा  त होणार आह.े परंत,ु ई-िनिवदा ि येअतंगत  िन न म दरधारक 
िनिवदाकार M/s Maxtech िह Class ‘B’ कारची खाजगी कंपनी आह.े सबब, M/s Maxtech ह े50 Mbps 
Internet Link िह Class ‘A’ कारचे परुवठाधारकाकडून घेऊन सं  थानला परुिवणार आहते.   

M/s Maxtech हे 50 Mbps Internet Link  िह Class ‘A’ कारचे परुवठाधारकाकडून घऊेन 
सं  थानला परुिवणार असनूही  यांनी दऊे केलेले दर ह ेिन म म अस  याने  यांचेमाफत सदरची Link पणु मतेन े
परुिवणबेाबत तसेच Link ची अखंडता व सरुि तता या बाब बाबत वयं  प  टता िदसनु येत नाही.  

BSNL यांचेमाफत 50 Mbps Internet Link  िह सं  थानला उपल  ध झालेनतंर स ि थतीत मािहती 
तं ान िवभागात M/s Bharti Airtel Ltd यांचमेाफत काया  वीत असलेल्  या 10 Mbps Internet Link सह 

ी साईबाबा णालय व  ी साईनाथ णालय िवभागासाठी काया  वीत असले  या 10 Mbps Internet Link 
चीही गरज सदरच ेLink म  य ेपणु होऊ शकते. सबब, सं  थानअतंगत सव िवभागांक रता एकच Internet Link 
चा वापर होऊ शकतो. पयायान े ी साईबाबा  णालय येथे काया  वीत असलेली 10 Mbps Internet Link िह 
बंद करता येईल व  यामळेु सं  थानचा आिथक फायदा होईल.    

BSNL यांचे िशड  कायालय यांनी दरुसचंार िवभाग, क ीय दळणवळण मं ालय यांचेमाफत सरकारी 
कायालयात कायालयीन कामकाजासाठी BSNL व MTNL यांच े Internet / Broadband, landline and 
leased line चे वापराबाबतचे िद.१२.१०.२०२० रोजीचे कायालयीन िनवेदनाबाबत अवगत केले असनू सदर 
िनवेदनाची त सादर केलेली आह.े  

सदर िनवदेनाम  य ेनमदु केले माण ेक  सरकारन ेनकुतेच क  सरकारच ेसव मं ालय ेव कायालयाम  य े
कायालयीन वापरासाठी BSNL व MTNL यांचे internet/ broadband, landline and leased line 
वापरणसे स  ती केलेली असनू याबाबत आदशे पारीत केलेला आह.े  यास अनसु न रा  य सरकारचे सव 
कायालय,े सं  था व सावजिनक कायालयांम  य े कायालयीन वापरासाठी BSNL व MTNL यांचे Internet / 
Broadband, landline and leased line वापरणबेाबत िवचार करणते यावा, अस ेनमदु करणते आलेले आह.े 
सदर प रप काची त सव रा  यांचे मा.मु  य सिचवांना अ ेिषत करणते आली आह.े   

सिव  तर चचअतंी देणते आले  या िनदशानसुार BSNL िह क  सरकारी कंपनी अस  याने सरुि तता व 
काय मते  या  टीने  यांचेमाफत 50 Mbps Internet Link उपल  ध क न घणे ेिहतावह ठरेल. तसचे दरुसचंार 
िवभाग, क ीय दळणवळण मं ालय यांचमेाफत सरकारी कायालयात कायालयीन कामकाजासाठी BSNL व 
MTNL यांचे Internet / Broadband, landline and leased line चा वापराबाबत िद.१२.१०.२०२० रोजी 
कायालय िनवेदन िस  केललेे आह.े सदर िनवेदनाम  य े रा  य सरकारचे सव कायालय,े सं  था व सावजिनक 
कायालयांम  य े कायालयीन वापरासाठी BSNL व MTNL यांच े Internet / Broadband, landline and 
leased line वापरणबेाबत िवचार करणते यावा, अस ेनमुद करणते आलेले आहे. या सव बाब चा िवचार करता, 
50 Mbps Internet Link उपल  ध करणकेामी राबिवणते आललेी ई-िनिवदा ि या र  करणसे व  BSNL 
यांनी याकामी सादर केले  या सधुारीत दरांनसुार र कम पय े ३,६४,०००/- + कर या वािषक दरा माण े दोन 
वषाक रता पये ७,२८,०००/- + कर (One time installation charges वगळता) या माण े  यांना कायादशे 
दणेेस मा  यता िमळणे  तव सदरचा  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .५१६  यावर सिव  तर चचा होऊन, साईटेक क  पातंगत काया  वीत “online.sai.org.in” या वेबसाईटचे 
तसेच सं  थानअंतगत Internet  वापरासाठी 50 Mbps Internet Link उपल  ध करणेकामी 
राबिवणेत आलेली ई-िनिवदा ि या र  करणेस व  BSNL यांनी याकामी सादर केले  या सधुारीत 
दरांनुसार र कम पये ३,६४,०००/-+कर या वािषक दरा माणे दोन वषाक रता पये ७,२८,०००/-+कर 
(One time installation charges वगळता) या माणे  यांना कायादेश देणेस मा  यता दे  यात आली.   

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.६४ मा.तदथ सिमतीचे िनणयानुसार ी साईबाबा सं  थानने भोयरे पठार (सपुा) येथे उभारणेत आले  या २.५ 
मेगावटॅ (१.२५x२) मते  या पवनच  क  यं णेचे वीज िव चे उ  प  नात आिथक िहत साध  या  या 

 टीने पॅनलवरील अॅड  होकेट ी.सजंय आर.चौक दार यांचेकडील ा  त झाले  या अिभ ायानुसार 
क  स  टंट यांची नेमणूक करणेबाबत. 

 ताव- ी साईबाबा सं थानन े भोयरे पठार (सपुा) यािठकाणी सन २००७ म य े अपारंपा रक ऊजा  ोतापासनू िव तु 
िनिमती करणकेरीता मे.सझुलॉन एनज  िल., पणु ेयांचेमाफत २.५ मगेावॅट (१.२५ वॅट x २) मतेचा पवनच क  

क प उभारलेला आह.े साईबाबा सं  थान व महारा  रा य िव तु िवतरण कंपनी यांचेम  य ेवीज िव बाबत             
िद.१९-०४-२००८ रोजी करारनामा कर  यात आलेला आह.े हा करारनामा िद.१४-०८-२००७ या तारखेपासनू 
पढुे १३ वष होता.  यानसुार करारना  याची मदुत ही िद.१३-०८-२०२० रोजी संपली आह.े  

 यानसुार ०३ मिहनेकरीता वीज िव  करणचेा पयाय ि वकारणसे व  याकामी महारा  रा य िव तु 
िवतरण कंपनीचे सकेंत  थळावर जाऊन ऑलाईन अिॅ लकेशन करणसे व स  याचा दर हा २.५२ इतका असनू तो 
ि वकारणसे तसेच  २.५ मगेावॅट (१.२५ वॅट x २) पवनच  क  यं णचेा वीज िव चा (पीपीए) करारनामा करणचे े

 तावास मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीची च य प  दतीन ेमा  यता िमळालेली आह.े सदरचा च य प  दतीचा 
ठराव िद.१०-०८-२०२० रोजी िव तु िवभागास ा  त झालेला होता.  यावर खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

DECISION : 
1. The concerned head of the department shall supply the entire record in this regard 

to the Advocate on Panel of sansthan within 15 days form today for his opinion to achieve 
financial interest of the Sansthan, Conceerned head of the department of the Sansthan shall  
report the compliance to the committee.  

2. The Sansthan is allowed to the into contract with MSEDCL for a period of three 
months as proposed in the office note. 

मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िनणयातील अ. .०२ नसुार िद.१२-०८-२०२० रोजी महारा  रा य 
िव तु िवतरण कंपनीचे संकेत  थळावर जाऊन ऑनलाईन प  दतीने करारनामा कर  यात आला आह.े सदर 
करारनामा करतेवेळेस महारा  रा य िव तु िवतरण कंपनीचे सकेंत  थळावर पढुील  यके मिह  याची १ तारीख 
ि वकारत अस  यामळेु करारनामा िद.०१-०९-२०२० ते िद.३०-११-२०२० असा तीन मिहने कर  यात आला 
आह.े 

मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िनणयातील अ. .०१ नसुार सं  थान पॅनले वरील अडॅ  होकेट, ी.सजंय 
आर.चौक दार यांना वीज िव चे उ  प  नात सं  थानच ेआिथक िहत साध  या  या  टीने िद.२०-०८-२०२० रोजी 
व डिमल संबंधीचे कागदप  ई-मेल व प ा  दारे अवलोकनाथ पाठिवण ् यात येऊन  याबाबतचा अिभ ाय 
कळिवणबेाबत सागं  यात आललेा होता.  यानसुार अडॅ  होकेट- ी.सजंय आर.चौक दार यांनी सं  थानला          
िद.२८-०८-२०२० रोजी ई-मेल पाठवनू पढुील माण ेअिभ ाय कळिवलेला आह.े 

I HAVE GONE THROUGH THE PAPERS MADE AVAILABLE TO ME VIA E-
MAIL. IN MY OPINION, SANSTHAN SHOULD ACCEPT THE RECOMMENDATION 
OF SUZLON COMPANY STATED IN OPINION DATED MAY 4 2020 WHICH 
READS THUS 

 
"" 2. CAPTIVE;  IT IS HIGHLY RECOMMENDED THAT GENERATOR 

HAVING POWER CONSUMPTION REQUIREMENTS WITH CONTRACT DEMAND 
OF 1 MW AND ABOVE SHOULD CONSIDER SWITCHING TO SELF -USE OF THE 
GENERATED POWER."" 

IT IS ADVISABLE TO APPOINT CONSULTANT TO EXERCISE THE ABOVE 
OPTION WHICH WOULD SAVE LOT OF REVENUE AS SANSTHAN IN NEWLY 
EXECUTED AGREEMENT SELLING POWER AT RATE LESS THAN 2.50 PAISE 
PER UNIT WHEREAS PURCHASING POWER AT A RATE OF RS 11 PER UNIT. 
CONSIDERING ABOVE, IT IS RECOMMENDED TO EXPLORE THE POSSIBILITY 
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OF SELF USE IF IT IS ECONOMICALLY VIABLE BY SOLICITING OPINION OF 
TECHNICAL EXPERT IN THE FIELD. 

AS REGARDS RECOVERY OF OUTSTANDING DUES,AN AGREEMENT OR 
PROPOSAL SHOULD BE SUBMITTED TO MSEDL FOR ADJUSTMENT OF DUES 
PAYABLE TO SANSTHAN AS AGAINST BILLS RAISED BY MSEDL. IN THE 
EVENT IN A SPECIFIED TIME , PROPOSAL SUBMITTED IS EITHER NOT 
RESPONDED OR REJECTED THEN FURTHER COURSE OF RECOVERY MAY 
BE  RESORTED THROUGH COURT PROCESS  

मा.अडॅ  होकेट, ी. संजय आर.चौक दार यांचे ई-मलेच ेमराठी भाषांतर खालील माण.े 
मला ई-मेल ारे उपल ध क न िदले  या कागदप ानसुार मा या मते, सं  थानने िदनांक ०४-०५-२०२० 

रोजीचे सझुलॉन कंपनीचे प ानसुार सझुलॉन कंपनीची िशफारस मा य करावी. 
"" 2. कॅि ट ह; प  दतीने सं थानन े१ मेगा वटॅ आिण यापे ा जा त करारा या मागणीसह वीज वापराची 

आव यकता असले या वीजिनिमतीचा वीज वापरासाठी वापर करावा, अशी अ यंत िशफारस केली जाते. " 
वरील पयाय वापर यासाठी स लागाराची नमेणकू कर यास सचूिवले जाते यामळेु सं थानला न यान े

अमंलात आले या कराराम य े ित यिुनट २.५० पैसे पे ा कमी दराने िव  कर यात येते तर सं  थानला . 11 
ित यिुनट आकारली जाते. या बाब चा िवचार के यास, या े ातील तांि क त ां या मता ारे श  य अस  यास 

आिथक  टया  यवहाय अस  यास  वतः करीता वापराची श  यता पडताळून पाहण ेगरजेचे आह.े  
सं  थान वापरत असले  या वीज बीलात थकबाक  िकंवा यो  य समायोजन कर  याबाबत महारा   रा  य 

िव तु िवतरण कंपनीशी पु  हा प  यवहार के  यानतंर जर महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनीकडून ितसाद 
िमळाला नाही िकंवा  ताव नाकारला गेला तर आपण महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनीशी केले  या कराराची 
अमंलबजाबवणी कर  यासाठी  यायालयीन यं णे  दारे पढुील माग ि वकारला पािहजे असे मत आह.े 
उपरो  त माण े सं  थानचे पॅनलेवरील अडॅ  होकेट, ी.सजंय आर.चौक दार यांचेकडून अहवाल ा  त झालेला 
आह.े 

निवन करारना  यानसुार व डमील वीज िव चा दर हा आधी  या करारना  या  या तुलनते फारच कमी 
आह.े आधी  या करारना  यातील दर . ५.३० इतका होता व निवन करारना  यातील स  याचा वीज िव चा दर 
हा .२.५२ इतका आहे. महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनी .१०/- ित यिुनट यापे ा जा  त आकाराने वीज 
बील आकारणी करते याकरीता व डमील पासनू िनमाण होणा-या वीजेचे यिुनट सं  थान  या वीज वापराच ् या यिुनट 
मधनू वजा होऊन रािहले  या यिुनटचे बील सं  थानला आकार  यात येते अशा Open Acces प  दतीचा वापर 
करावयाचा झा  यास सं  थानचे एका िठकाणा  या कने  शनचा वीजभार हा 1MW इतका असण ेआव  यक आह.े 
परंत ूसं  थान  या िविवध ९ िठकाणचे उ  चदाब वीज कने  शन पकै  कोण  याही एका िठकाणचा वीजभार 1MW 
इतका नाही. सव ९ िठकाण ेिमळून एकुण वीजभार हा साधारण 3.6MW इतका होत आह.े Open Acces  दारे 
वीज िव  करणे झा  यास महारा   रा  य वीज िवतरण कंपनी Transmission Charges, Wheeling 
Charges इ.चाजसची आकारणी करते. सं  थानच े अडॅ  होकेट, ी.सजंय चौक दार याचंकेडून ा  त झाले  या 
अनपुालनाचा अहवालानसुार व डमील पासनू िनमाण होणारी वीज Open Acces प  दतीने सं  थान वापराकरीता 
सदर े ातील स  लागाराची नेमणकू करावी असे मत अस  याने क  स  टंट नेमणकेरीता जादा खपा या मुंबई 
येथील इं जीतील एका वतमानप ात, पणु ेयेथील मराठीतील एका वतमानप ात तसचे  थािनक मराठीतील एका 
वतमानप ात जािहरात दऊेन तसचे सं थानच ेवेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा बोलिवणसे तसचे 
ई-िनिवदा ा  झा यानतंर ई-िनिवदा खरेदी सिमतीसमोर उघडून दरांचा तुलना मक त ा िनणयासाठी सादर 
करावा लागणार आह.े 

मागणी :-  ी साईबाबा सं थानन ेभोयरे पठार (सपुा) येथ ेउभारणते आले  या २.५ मगेावॅट (१.२५ वॅट 
x २) मते  या पवनच क  यं णचेे वीज िव चे उ  प  नात  आिथक िहत साध  या  या  टीन े पॅनलेवरील 
अडॅ  होकेट, ी.सजंय आर.चौक दार यांचेकडील ा  त झाले  या अिभ ायानसुार सदर े ातील स  लागार यांची 
नेमणकू करणसे मा  यता िमळावी, ही िवनंती. 

िनणय .५१७  सदरचे िवषयास चि य प  दतीने मा  यता घे  यात आलेली अस  याने आजचे सभेत सदरचा िवषय मागे 
घे  यात आला.                                                                                       (कायवाही-िव ुत िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.६५ ी साईबाबा सं  थानचे सव पॉवर ग  टॅ  डबाय जनसेट  या िडझेल इिंजनचे वािषक सि हस कॉ   ट 
सन २०२०-२१ या वषासाठी देणेकामी उघड  यात आले  या ई-िनिवदामधील िन  नतम दर 
िनिवदाधारकाशी वाटाघाटी / चचा होऊन िनणय होणेबाबत. 

 ताव- सं थानचे िव तु िवभागाकरीता ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसटे या िडझले इिंजनच े वािषक 
सि हस कॉ ॅ ट सन-२०२०-२०२१ या वषासाठी दणेेकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती. 

 

०१ खरेदी करावयाचे सािह य / व तचुा 
तपिशल 

ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसटे या 
िडझेल इिंजनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट सन-२०२०-२०२१ या 
वषासाठी दणेे. 

०२ मागणी - 
०३ ई-िनिवदा िस दी ०१). िद.२३-०३-२०२० ते िद.१५-०६-२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचुने या यित र  

चौकशी कशी पाठवली जाते ? 
www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट, 
वतमानप ात व परुवठाधारकांना ई-मेल दारे.  

०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले ? ०१). िद.२०-०३-२०२० रोजी ४७ परुवठाधारकांना ई-मेल दारे 
कळिवले. 

०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िद.२३-०३-२०२०, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू 
टेि नकल बीड िद.१५-०७-२०२०  
कमिशयल बीड िद.०७-०९-२०२०  

०७ ा  िनिवदाकारांची सं या. ०३  
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या. ०३ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते 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 नमनेु िदले नाही, तर का. ई-िनिवदते नमदू केले आह.े 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर- 
अ. . िनिवदाधारकाचे नांव ई-िनिवदा र कम पये 
१ मे.कम से  स अॅ  ड सि हस, रायपूर . ४६,००,०००/- 
२ मे. ायडे ट स ह सेस ा.िल.पणेु . ४४,४३,०००/- 
३ मे.ि िनटी हाळसा दुगा से स ॲ ड स ह सेस, 

औरंगाबाद 
. ४३,५३,७४९/- 

१३ यापवु  केले या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर 
अ. . वष प रमाण दर ती सटे . 
- - - - 

१४ मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल- 
अ. . तपिशल वष खच प रमाण 
- - - - 

१५ स याची िश लक ि थती - 
१६ मागील वािषक स ह स कॉ टची र कम  . ४०,५०,०००/- 
१७ मागील ठेकेदाराचे नाव मे.ि िनटी हाळसा दगुा से स ॲ ड स ह सेस, औरंगाबाद 
१८ स याचे युनतम िनिवदाकाराने सादर केलेले 

दर 
उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखील 
केलेले मे.ि िनटी हाळसा दगुा से स ॲ ड 
स ह सेस,औरंगाबाद यांचे युनतम दर र कम                     
. ४३,५३,७४९/- इतके येतात. 

 

१९ स याचे युनतम िनिवदाकाराचे नाव मे.ि िनटी हाळसा दगुा से स ॲ ड स ह सेस, औरंगाबाद  
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.उपमु  य 
कायकारीअिधकारी, मा.मु य लेखािधकारी, 
मा.उपकायकारी अिभयंता (बांधकाम) तथा .कायकारी 
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अिभयंता, आिण उपकायकारी अिभयंता (िव तु) 
२२ इि टमेट कॉ ट ०१). . ४१,००,०००/-   

 
 

२३). सिं  िटप :- िव तु  िवभागाचे मागणी माण े ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय 
जनसेट या िडझेल इिंजनच े वािषक सि हस कॉ ॅ ट सन-२०२०-२०२१ या वषासाठी दणेेकामी ई-िनिवदा 
मागिव यात आ या हो या.  

सदर ई-िनिवदमे य े ०३ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. यात तीन िनिवदाधारक पा  झालेले आह.े 
याकामी तांि क िनिवदमे ये पा  ठरले या तीन िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा िद.०७-०९-२०२० रोजी 
मा.खरेदी सिमतीचे सभेत उपि थत िनिवदाधारकांसम  उघड यात आ या. याम ये उपरो  तलुना मक 
त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले मे.ि िनटी हाळसा दगुा से स ॲ ड स ह सेस, औरंगाबाद यांचे यनुतम 
दर र कम . ४३,५३,७४९/- इतके येत आह.े 

तरी यनुतम दरधारक म.ेि िनटी हाळसा दगुा से स ॲ ड स ह सेस, औरंगाबाद यांचशेी ई-िनिवदेत 
िदले या दराबाबत चचा / वाटाघाटी होऊन िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .५१८   तुत करणी राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक यांचे ितिनधी 
ी.िकशोर चौधरी, औरंगाबाद हे सिमतीसमोर चचा/ वाटाघाटीकरीता उपि थत होते.  सिमतीने 

 यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता  यांनी ई-िनिवदेम  ये नमुद केलेले दर र  कम 
.४३,५३,७४९/-ऐवजी र  कम .४२,००,०००/-मा  दर देऊ केले.  

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानचे सव पॉवर ग  टॅ  डबाय जनसेट  या 
िडझेल इिंजनचे वािषक सि हस कॉ   ट िद. ०१ जानेवारी, २०२१ ते िद. ३१.१२.२०२१ या कालावधी 
करीता देणेकामी िन  नतम दरधारक मे.ि िनटी  हाळसा दुगा से  स अॅ  ड सि हसेस, औरंगाबाद यांनी 
चचअंती देऊ केलेले र  कम .४२,००,०००/-मा  अंितम दर ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश 
दे  यास मा  यता दे  यात आली.  

(कायवाही-िव ुत िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६६ निवन पाणीपुरवठा साठवण तलाव यािठकाणी वीजजोडणी क न घेणकरीता करा  या लागणा-या 

िव ुतीकरणाचे काम करणेसाठी येणा-या खचास तसेच दरप के मागिवणे, सं  थानचे वेबसाईटवर 
दरप क नोटीस सारीत करणेबाबत. 

 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ यात आणखी सधुारणा कर  यासाठीचा 
अ  यादशे  िद.१३ जुल,ै २०१७ अ  वये अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .०५ (घ) मु  य कायकारी 
अिधका-यास, आकि मक िनकडी  या प रि थतीत,   यां  याकरीता  या वषा  या अथसंक  पात खचाची तरतूद 
केलेली नसले आिण ते  या िव  व  त  यव  थे  या मालम  तां  या प रर णासाठी िकंवा  या सं  थानला भेट दणेा-
या या ेक ं  या सवेेसाठी िकंवा  यां  या सरु ेसाठी,  या  या मते ता  काळ पार पाडण े िकंवा करण े  आव  यक 
असले,  पाच लाख पयांपे ा जा  त नसले अशा खचाचे कोणतेही काम पार पाड  यासाठी िकंवा कोणतेही काय 
कर  याचा िनदश देता यईेल आिण तसेच, अस ेकाम पार पाड  यासाठी िकंवा ते काय कर  यासाठी लागणारी पाच 
लाख पयांपे ा जा  त नसले अशा खचाची र  कम,  या िव  व  त  यव  थे  या िनधीतून चकुती करता येईल. 

शासन िनणय प र छेद . ३.२.३ – . ५ हजार ते . ३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवनू खरेदी 
कर याची खरेदीदार िवभागांना मभुा दे यात आली आह.े एका आिथक वषात एकाच व तु या दरप का या 
मा यमातून कर यात आले या खरेदीच ेएकूण मू य . ३ लाखापे ा जा त नसाव.े 

वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनसु न अनसु न खालील माण े  ताव सादर करीत आहोत. 
ताव:-   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे मौजे िनमगांव (को-हाळे) िशवारातील गट 

नं.२४५/ १, २२१/१ व २२९ म  य े साईभ  ताचंी दनैिंदन पा  याची गरज भागिव  यासाठी साईभ  ताचंे दणेगी 
सहयोगातून साठवण तलावाची िनिमती कर  यात आलेली आहे.  

सदर साठवण तलावावर पाणीपरुवठा िवभागामाफत मोटार पपंसटे बसिव  यात येणार असनू याकामी      
३ फेज वीज कने  शन जोडून िमळावे  हणनू मागणी कर  यात आली होती.  यानसुार िव तु िवभागामाफत 
महारा   रा  य वीज िवतरण कंपनीकडून वीज जोडणी क न घेणकेरीता प  यवहार कर  यात आलेला आह.े 
वीज जोडणी करीता महारा   रा  य वीज िवतरण कंपनीने कळिवले  या १.३ % सपुरि हजन चाजसची र  कम 
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भर  यात आली आह.े आता आपणास पाणीपरुवठा तलाव यािठकाणी महारा   रा  य वीज िवतरण कंपनीच े
प ानसुार निवन साठवण तलावाच ेिठकाणी २५ के  हीए ३ फेज ा  सफॉमर बसवून पोल उभे करण,े ओ  हरहडे 
कंड  टर टाकण े इ.कामे महारा   रा  य वीज िवतरण कंपनीचे इि टमेट माण े करावी लागणार आहते. सोबत 
महारा   रा  य वीज िवतरण कंपनीच े इि टमटे जोडले आह.े इि टमेटनसुार आपणास काम क न  यावयाच े
अस  याने इि टमेट म  य े नमदू केलेली १.३ % सपुरि हजन चाजसची र  कम पय े २,४४७.३८ वजा जाता 
महारा   रा  य वीज िवतरण कंपनीचे इि टमटे नसुार सदरील कामास . १,८८,२६०.२३ इतका खच यणेे 
अपेि त आह.े सदरील काम बाहरेील ठेकेदार यांचेकडून दरप क मागवनू क न  यावे लागणार आह.े 

 

       मागणी :-  निवन पाणीपरुवठा साठवण तलाव यािठकाणी वीजजोडणी क न घणेेकरीता करा  या 
लागणा-या िव तुीकरणाच े काम क न घेणेकामी येणा-या र कम पये १,८८,२६०.२३ + . २,४४७.३८ =      
. १,९०,७०७.६१ इत  या खचास मा यता िमळणसे तसेच सदरचे काम करणेकरीता बाहरेील ठेकेदार यांना 

पो  टा  दारे कोटेशन प  पाठिवणसे तसेच ई-मेल  दारे कळिवणसे व लाईन उभारणीचे कामाबाबत नोटीस 
सं  थानचे सकेंत  थळावर िस  द करणकेामीचा व दरप क ा  झा यानंतर दरप के खरेदी सिमतीसमोर उघडून 
दरांचा तुलना मक त ा िनणयासाठी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभपेढु े सादर करणसे मा यता िमळणसे 
िवनंती. 

िनणय .५१९  यावर सिव  तर चचा होऊन, निवन पाणीपुरवठा साठवण तलाव यािठकाणी वीजजोडणी क न 
घेणकरीता करा  या लागणा-या िव ुतीकरणाचे काम करणेसाठी िवहीत प  दतीने दरप के मागिवणेस 
व  याकामी येणा-या र  कम .१,९०,७०७.६१मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-िव ुत िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६७ ी साईबाबा सं  थान व िशड  शहराम  ये महारा   शासनाचे Maha IT िवभागामाफत  तावीत 

असले  या Shirdi Smart City क  पास अिन  चीत कालावधीसाठी िवलंब होत अस  याने 
 याबाबतची स ि थती अवगत होणेकामी महारा   शासनाचे मािहती तं सचंनालय, मुंबई यांना तसेच 

सं  थानचे मािहती तं ान िवभाग यांना Maha IT िवभागाशी केले  या प  यवहाराबाबतचा  ताव 
अवलोकनाथ तथा मािहती  तव सादर करणेबाबत. 

 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील पु  ठ .३५५ वरील 
१४-२(घ) साईभ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव  यक ते तातडीच े दु  तीचे काम िकंवा 
उपयायोजना हाती घणे.े      

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव . –१) िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेतील िवषय .१६, िनणय .३४५.  

२) िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िवषय .३३, िनणय .३७९. 
३) िद.२६/०२/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .२६, िनणय .१२१.  
४) िद.०४/०७/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .१९, िनणय .३३१.  

ा  तािवक -  च े मंिदर प रसरात स ि थतीत कायाि वत असलेली सीसीटी  ही यं णा ही तांि क 
 टया कालबाहय झाललेी अस  याने तसचे सं  थानचे िविवध िवभाग व प रसरात सीसीटी  ही कॅमरेे वाढिवण े

आव  यक अस  याने सरुि तते  या  टीने िशड  शहराम  य े व सं  थानम  य े Smart Shirdi City Project 
कायाि वत होणकेामी महारा   शासनाच े महाआयटी िवभागाकडुन सु  असले  या कायवाहीकरीता महारा   
शासनाच ेमािहती तं ान िवभागान े ाईस वॉटर कूपस, (PwC) मुबंई या कंपनीची स  लागार  हणनु िनयु  ती 
केलेली आह.े Shirdi Smart City क  पाचे खचाबाबत ाईस वॉटर कुपस (PwC) यांनी मा.  यव  थापन 
सिमतीच ेसभेपुढे सादर केले  या  तावावर िद.०२/०५/२०२० रोजी सिव  तर चचा होवनु, “ ाईस वॉटर कुपस 
(PwC) यांनी सादर केले  या  तावास व  यासाठी येणा-या र  कम .७२.५८ कोटी मा चे खचास व  ताव 
शासनाकडे मा  यतेसाठी पाठिवणसे” मा  यता दे  यात आली आह.े सदर मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयास 
अनसु न, PwC यांनी सादर केले  या  तावास व  यासाठी यणेारे र  कम .७२.५८ कोटी मा चे खचास 
महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभाग, मुंबई यांची मा  यता घेणकेामी िद.१७/०५/२०१८ रोजीच ेप ा  वये िवधी 
व  याय िवभाग, मुंबई यांचेकडे  ताव सादर कर  यात आललेा होता.  

तसेच, Hon.Chairman & Managing Director, Maharashtra Information & Technology 
Corpn., महारा   शासन यांनी Shirdi Smart City Project कायाि वत करणसेाठी र  कम .७२.५८ कोटी 
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मा  खचाची र कम  यांचे िवभागाकडे वग करणबेाबत (Transfer of Funds to Maha IT Corporation 
Ltd.) िद.०७/०५/२०१८ रोजीचे प ा  वये कळिवलेले होते.  

 यानसुार सदरचे खचाची र  कम .७२.५८ कोटी महाआयटी िवभाग, मुंबई यांचेकडे वग करणकेामी 
सादर केले  या  तावावर िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते सिव  तर चचा होवनु, 
“Shirdi Smart City Project कायाि वत करणसेाठी खचाची र  कम .७२.५८ कोटी महाआयटी िवभाग, 
मुंबई यांचेकडे शासनाची मा  यता िमळा  यानतंर कामाशी िनगडीत ट   या-टप्   यान ेवग कर  यास” मा  यता दे  यात 
आली.  

सदर मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयानुसार िद.१७/०५/२०१८ रोजीचे प ा  वय े िवधी व  याय िवभाग, 
मुंबई यांचकेडे सादर कर  यात आले  या  तावास अनसु न, महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागान े
िद.१७/१०/२०१८ रोजीचे प ा  वये “ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) (सधुारणा) अिधिनयम, 
२००४  या कलम २१(१) (क) व (ग) मधील तरतदुीनसुार ी साईबाबा सं  थानम  य े व िशड  शहराम  य े
सीसीटी  ही व Security Surveillance यं णा महारा   शासना  या मािहती व तं ान िवभागामाफत कायाि वत 
कर  यासाठी ाईस वॉटर कुपस (PwC) यांनी सादर केले  या  तावास व  यासाठी येणा-या र  कम .७२.५८ 
कोटी मा चे खचास ” मा  यता िदली आह.े  

स ि थतीत Shirdi Smart City Project बाबत महारा   शासनाकडुन िनवीदा ये ारे 
परुवठाधारकाची िनवड करणबेाबतची कायवाही अिंतम ट   यात आह.े  याबाबत Maharashtra Information 
Technology Corporation Ltd.(Maha IT) यांच े िद.०८/०७/२०१९ अ  वये सं  थानला प  ा  त झालेल े
असनु सदर प ा ारे “I therefore invite you to be a part of the TEC for the above tender 
evaluation planned in this week at Mantralaya, Mumbai” अस ेकळिवलेले होते.  यास अनसु न, 
त  कालीन मा.मु  य कायकारी अिधकारी सोहब व .सीसीटी  ही िवभाग मखु तसचे मािहती तं ान िवभाग मखु 
ह े सदर TEC िमट गकामी (Technical Evaluation) िद.०४/०९/२०१९ रोजी मं ालय, मुंबई येथ े सम  
उपि थत होते. सदर सभेम  य ेमहारा   शासनामाफत राबिवणते येणा-या Shirdi Smart City Project करीता 
येणारे ७२.५८ कोटी मा चे खचास व सदरची खचाची र  कम िवधी व न ् याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे 
वग करणकेामी मा.मबुई उ  च  यायालय औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घेणबेाबत सिुचत केलेले आह.े  

 यास अनसु न, Shirdi Smart City Project करीता येणारे खचास तसेच सदरची खचाची र  कम 
महारा   शासनाकडे वग करणसे मा.मबुई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घेणकेामी Civil 
Application मसदुा तयार क न िमळणबेाबत सं  थान पॅनलेवरील अडॅ  होकेट ी िनतीन भवर यानंा 
िद.२८/०९/२०१९ रोजीचे प ा  वये सं  थानचे िवधी िवभागामाफत कळिव  यात आलेले असनु  याबाबत 
आव  यक असलेली कागदप े महाआयटी िवभागातील PwC क  सलटंट यांचेकडुन घेवनु  यांना दे  यात आलेली 
आह.े  

तसेच, िद.२६/०२/२०१९ व िद.०४/०७/२०१९ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीच ेसभते घे  यात आले  या 
िनणयास अनसु न, ी साई सादालय, साईबाबा भ  तिनवास िवभागात तसेच िद.१८/०३/२०१९ रोजीच े
आदशेास अनसु न लाडु साद िनिमती िवभाग व इतर िवभागाच े मागणीनसुार सीसीटी  ही कॅमेरे बसिवणेची 
कायवाही महारा   शासनाचे मािहती तं ान िवभागामाफत  तावीत असले  या Shirdi Smart City 

क  पाअतंगत कर  यात येणार असलेबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे अवलोकनाथ सादर करणकेामी 
िद.१८/११/२०१९ रोजीचे िटपणी  वये सादर कर  यात आला होता. सदर  तावावर “अ ाप वािण  यीक िनिवदा 
उघड  यात आलेली नाही. वािण  यीक िनिवदेत L1 जो ठेकेदार येईल  याचा ठराव Ad-hoc सिमतीसमोर मांडुन 
मंजरु के  यानतंर िवधी व  याय िवभाग यांचकेडे  ताव सादर करावा व तदनतंरच मा.कोटात Civil 
Application दाखल करण ेयो  य राहील, अस ेन  मत आह ेतसेच या संदभात पवु  मा.उ  च  यायालयाचे दाखल 
petition मधील िनणयाचे अवलोकन क न कायवाही करावी” अस ेिनदश दे  यात आलेले आहे.  

सदर िनदशास अनसु न, महारा   शासनाअतंगत िशड  शहराम  य ेव सं  थानम  य े  तािवत असले  या 
Shirdi Smart City क  पाची वािण  यीक िनिवदाबाबतची व क  प कायाि वत होणबेाबतचे कायवाहीस 
िवलंब होत अस  यान े ी साईभ  तां  या सरुि तते  या  टीन े च ेसमाधी मिंदर व सं  थान परीसरात सीसीटी  ही 
कॅमेरे बसिवणकेामी िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणयानुसार स  लागार नमेणकु बाबतच े
िनणयाची त तसचे पटागॉन ऑटोमेशन क  से  ट यांनी दाखल केललेा अज व सीसीटी  ही खरेदीच े ि येकामी 
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सं  थानने स  लागार नेमणकु बाबत मा.उ  च  यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांनी िद.०७/०८/२०१५ अ  वय े
खालील माण ेआदेश केलेला आहे.   

1.We have heard Mr. Jadhav, the learned counsel for the applicant. Mr.Choukidar, 
the learned counsel submits that, the application has become infructuous as the CCTV 
contract for surveillance temple is cancelled. 

2. Mr. Choukidar, the learnded counsel submits that the “ Sansthan would appoint an 
expert for evaluation of entire project. ” 

3. In view of the said statement made, the civil application dose not require any 
adjudication. The civil application is disposed of.     

िद.२४/०७/२०१९ रोजीचे प ासोबत मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन मं ालय 
मुंबई यांना अवलोकनाथ तथा मािहती  तव सादर कर  यात आलेली आह.े   

 यास अनसु न, िद.१८/११/२०१९ रोजीच े प ा  वय े महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागान े 
“शासनाचे मािहती व तं ान िवभागामाफत सदर क  प राबिव  याकरीता स  लागाराची नमेणकु क न िनिवदा 

िस  द केलेली आह.े सदर िनिवदा या अतंीम ट   यावर असनू सदर क  प मािहती तं ान महामंडळामाफत 
राबिव  यात येणार आह.े यासाठी मािहती तं ान महामंडळास िनधी उपल  ध क न ावा” 

 “  माट िशड  क  पअतंगत ी साईबाबा सं  थान व िशड  शहराम  य ेSecurity Surveillance यं णा 
लवकरात-लवकर कायाि वत हो  यासाठी आप  या  तरावर मािहती व तं ान िवभागाकडे पाठपुरावा कर  यात 
यावा” अस ेिनदश िदलेले आहते.  

तसेच सं  थानच े िवधी िवभागान े “मा.उ  च  यायालय मुंबई खडंपीठ औरंगाबाद यांच े कोटातील 
पी.आय.एल.न.ं१२०/२०१९ म  य ेमा.उ  च  यायालयान ेिद.०९/१०/२०१९ रोजीचे आदेशान ेसं  थानचा कारभार 
पहाणकेामी तदथ सिमतीची (Ad-hoc) सिमतीची नमेणकु केलेली आह.े सदरचा िवषय मा. तदथ सिमतीच े     
(Ad-hoc) सभेपढु ेसादर क न  यास मा.तदथ सिमतीन े(Ad-hoc) मा  यता िद  यानंतर िस  हील अज मा.उ  च 
 यायालयात दाखल करता येईल. तरी, सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे (Ad-hoc) सभेपढु ेसादर क न िनणय 

घेणते यावा, जेणके न करणी िस  हील अज तयार क न दाखल करणचेी कायवाही करता यईेल ” अस े
िद.२५/०२/२०२० रोजीच े प ा  वय े कळिवलेल े होते. तसचे मा.नामदार ी राधाकृ  ण िवखे पाटील, महारा   
िवधानसभा यांनी “ितथ  थानाच े आतंररा  ीय मह  व िवचारात घवेनु िशड , ता.राहाता येथ े सपंणु शहरात 
सीसीटी  ही कॅमरेे बसिवण,े िस  यरुीटी सि हलंस यं णा  थािपत करण,े  माट िसटी ोजे  ट कायाि वत करण े
इ  यादी बाबत  या संयु  त  तावास तातडीन ेमंजरुी दणेबेाबत उचीत कायवाही करणबेाबत ” िद.०५/०३/२०२० 
रोजीचे प ा  वये कळिवलेले होते.   

सबब, िद.२८/११/२०१९ रोजीचे प ा  वये महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाने तसेच 
िद.२५/०२/२०२० अ  वये सं  थानचे िवधी िवभागाचे व िद.०५/०३/२०२० रोजीचे प ा  वये मा.ना. ी राधाकृ  ण 
िवखे पाटील यांनी कळिवलेनुसार Shirdi Smart City क  पाची स ि थती सं  थानला अवगत होणकेरीता 
महारा   शासनाच े िवधी व  याय िवभाग, मुंबई, मािहती तं सचंनालय िवभाग, महाआयटी िवभाग यांना 
िद.२९/०४/२०२० रोजीचे प ा  वये कळिव  यात आलेले असनु सदर प  ई-मेल ारे दखेील  यांना पाठिव  यात 
आलेले आह.े  

ी साईभ  ताचंे सरुि तते  या  टीने सीसीटी  ही यं णा व तदअ्नषंुगीक तांि क सािह  य लवकरात-
लवकर अ ावत होण े आव  यक व गरजेच े अस  यान े  तािवत Shirdi Smart City क  पाची स ि थती 
सं  थानला अवगत होणबेाबतच ेप ावर मािहती तं ान िवभागाच ेमा. धान सिचव सो. यांनी िद.३०/०४/२०२० 
रोजीचे ई-मेल अ  वये महाआयटी िवभागाचे संचालक यानंा “Please give status of Shirdi Project asap 
as per trailing mail.Thx.” अस ेिनदश िदललेे आह.े परंत,ु महाआयटी िवभागाकडुन अ ापपयत कुठलाही 

ितसाद न िमळा  याने  यांना पनुः  च सं  थानने िद.२९/०४/२०२० रोजीचे प ाचे व मािहती तं ान िवभागाच े
मा. धान सिचव यांनी िनदिशत केलेनसुार िद.०१/०६/२०२० रोजीच ेई-मले ारे  महाआयटी िवभागास  तािवत 
Shirdi Smart City क  पाची स ि थती सं  थानला अवगत होणकेामी कळिव  यात आलेले आहे.  

परंत,ु महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभाग, मुंबई व महाआयटी िवभागाकडुन Shirdi Smart City 
क  पाची स ि थती सं  थानला अ ापपयत अवगत झालेली नाही. तसेच महारा   शासनामाफत सु  असले  या 

Shirdi Smart City क  पास अिन त कालावधीसाठी िवलंब होत आह.े ी साईभ  ताचंे सरुि तते  या  टीन े
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चे समाधी मंिदर व सं  थान परीसरात सीसीटी  ही यं णा व तदअ्नषंुगीक तांि क सािह  य लवकरात-लवकर 
अ ावत होण े अ  यतं आव  यक व गरजचेे आह.े मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयानसुार तसेच मा.उ  च 
 यायालयाचे आदशेात नमदु केलेनसुार सं  थानमाफत स  लागार नमेणकु  या  तावावर िद.२८/११/२०१९ 

रोजीचे प ा  वये महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाने “शासनाचे मािहती व तं ान िवभागामाफत 
सदर क  प राबिव  याकरीता स  लागाराची नेमणुक क न िनिवदा िस  द केलेली आहे. सदर िनिवदा 

या अंतीम ट   यावर असून सदर क  प मािहती तं ान महामंडळामाफत राबिव  यात येणार आहे. 
यासाठी मािहती तं ान महामडंळास िनधी उपल  ध क न ावा” 

 “  माट िशड  क  पअंतगत ी साईबाबा सं  थान व िशड  शहराम  ये Security 
Surveillance यं णा लवकरात-लवकर कायाि वत हो  यासाठी आप  या  तरावर मािहती व तं ान 
िवभागाकडे पाठपुरावा कर  यात यावा” अस ेिनदश िदलेले आहते.  

सबब, महारा   शासनामाफत सु  असले  या Shirdi Smart City क  पास अिन त कालावधीसाठी 
होत असलेला िवलंब िवचारात घतेा तसचे सं  थानला ी साईभ  ताचंे सरुि तते  या  टीन े चे समाधी मंिदर व 
सं  थान परीसरात सीसीटी  ही यं णा व तदअ्नषंुगीक तांि क सािह  य लवकरात-लवकर अ ावत होण ेआव  यक 
व गरजेच े अस  याने सदरकामी तांि क स  लागार यांची नमेणकु होवनु कायवाही होण े अ  यतं आव  यक व 
अपेि त आह.े 

सबब, उपरो  त िववेचनास अनसु न, ी साईबाबा सं  थान व िशड  शहराम  य ेमहारा   शासनाचे Maha 
IT िवभागामाफत  तािवत असले  या Shirdi Smart City क  पास अिनि त कालावधीसाठी िवलंब होत 
अस  याने  याबाबतची स ि थती मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेअवलोकनाथ सादर करता येईल, अस ेइकडील 
िवभागाचे न  मत होते.  यानसुार, िद.१७/०७/२०२० रोजीचे िटपणी  वये  ताव सादर कर  यात आला होता. 
परंत,ु सदर  तावावर खालील माण ेिनदश िदलेले आह.े  

१) IT िवभागास प  पाठवनु स ि थती मागवा.  
२) TCS चे Expert यांनी MHIT िवभागाशी सपंक साधावा.  
३) शासनाकडुन मािहती ा  त झा  यानंतर यो  य तो िनणय शासन  तरावर घे  यात यईल. 
अस ेिनदश देणते आलेले आह.े  
उपरो  त िनदशास अनसु न, ी साईबाबा सं  थान व िशड  शहराम  य े महारा   शासनाचे Maha IT 

िवभागामाफत  तािवत असले  या Shirdi Smart City क  पास अिनि त कालावधीसाठी िवलंब होत 
अस  याने Shirdi Smart City क  पाबाबत स ि थती सं  थानला अवगत होणकेरीता महारा   शासनाचे 
मािहती तं संचनालय िवभाग, मबुई, Maha IT िवभाग यांना तसेच क  पाचा पाठपरुावा TCS यांच ेExpert 
यांचमेाफत Maha IT िवभागाशी सम  वय साधनु होणकेामी सं  थानचे मािहती तं ान िवभागास प ा ारे 
कळिवता यईेल. तसेच सदर प ाची त मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मुंबई यानंा मािहती  तव दतेा 
येईल.  

सबब, महारा   शासनाच े Maha IT िवभागामाफत सु  असले  या Shirdi Smart City क  पाची 
उपरो  त सु  असलेली कायवाही मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े अवलोकनाथ तथा मािहती  तव सादर करण े
उिचत ठरेल.  

िवभागाचा अिभ ाय – उपरो  त  तावनते नमदु केलेनसुार, ी साईबाबा सं  थान व िशड  शहराम  य े
महारा   शासनाचे Maha IT िवभागामाफत  तािवत असले  या Shirdi Smart City क  पास अिनि त 
कालावधीसाठी िवलंब होत अस  याने Shirdi Smart City क  पाबाबत स ि थती सं  थानला अवगत 
होणकेरीता महारा   शासनाच ेमािहती तं संचनालय िवभाग, मबुई, Maha IT िवभाग यांना तसेच क  पाचा 
पाठपरुावा TCS यांच ेExpert यांचमेाफत Maha IT िवभागाशी सम  वय साधनु होणकेामी सं  थानचे मािहती 
तं ान िवभागास प ा ारे कळिवता येईल. तसचे सदर प ाची त मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मुंबई 
यांना मािहती  तव दतेा येईल.  

सबब, महारा   शासनाच े Maha IT िवभागामाफत सु  असले  या Shirdi Smart City क  पाची 
उपरो  त सु  असलेली कायवाही मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े अवलोकनाथ तथा मािहती  तव सादर करण े
उिचत ठरेल, अस ेइकडील िवभागाचे न  मत आह.े   

िवभागाचा  ताव - उपरो  त  तावनेत व िवभागाचे अिभ ायात नमदु केलेनसुार, ी साईबाबा 
सं  थान व िशड  शहराम  य ेमहारा   शासनाचे Maha IT िवभागामाफत  तािवत असले  या Shirdi Smart 
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City क  पास अिनि त कालावधीसाठी िवलंब होत अस  याने Shirdi Smart City क  पाबाबत स ि थती 
सं  थानला अवगत होणकेरीता महारा   शासनाच ेमािहती तं संचनालय िवभाग, मबुई, Maha IT िवभाग यांना 
तसेच क  पाचा पाठपुरावा TCS यांचे Expert यांचमेाफत Maha IT िवभागाशी सम  वय साधनु होणेकामी 
सं  थानचे मािहती तं ान िवभागास प ा ारे कळिवता येईल. तसचे सदर प ाची त मा. धान सिचव, िवधी व 
 याय िवभाग, मुंबई यांना मािहती  तव दतेा येईल.  

सबब, महारा   शासनाच े Maha IT िवभागामाफत सु  असले  या Shirdi Smart City क  पाची 
उपरो  त सु  असलेली कायवाही मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे अवलोकनाथ तथा मािहती  तव सिवनय सादर. 

िनणय .५२०  यावर सिव  तर चचा होऊन, महारा   शासनाचे Maha IT िवभागामाफत  तावीत असले  या Shirdi 
Smart City क  पास अिन  चीत कालावधीसाठी िवलबं होत अस  याने व सदर क  पाची 
स ि थती सं  थानला अवगत नस  याने ित पती  या धत वर ी साईबाबा सं  थान व िशड  शहराम  ये 
Security Surveillance यं णा काया  वीत करणेसाठी अ  यासपुवक सिव  तर  ताव मा.तदथ (Ad-
hoc) सिमतीसमारे सादर कर  यात यावा, असे ठरले.                  (कायवाही- सीसीटी  ही कं  ोल सेल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६८ चे मंिदर प रसरात सुर ीतते  या  टीने तांि क  टया कालबाहय झालेले सीसीटी  ही कॅमेरे व 

तदनुषंगीक बदलुन न  याने सीसीटी  ही कॅमेरे व तदनुषंगीक आव  यक ते सािह  य खरेदी करणेस व 
आव  यक  या कॅमे-यांचा Backup कालावधी एक वषाचा करणे  या मा  यते  तव  ताव मा.तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीचे सभेपुढे सादर करणे  या मा  यते  तव सिवनय सादर. 

 ताव-  चे मंिदर प रसरात स  या कायाि वत असलेली सीसीटी  ही यं णा संर ण िवभागामाफत  हे  टेज इटंी ेटेड 
से  यरुीटी सो  यशुन ा.िल., नोएडा कंपनीकडुन सन २०११ म  य े कायाि वत कर  यात आलेली होती. सदर 
सीसीटी  ही यं णसे ०९ वषाचा कालावधी उलटुन गेलेला आह.े तसेच सदर यं णतेील बरेचस े कॅमेरे, तांि क 
सािह  य स  या वारंवार बंद पडत असनु सदर यं णा ही तांि क  टया कालबाहय झा  यान ेत  कालीन मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी यांनी सदर यं णा दु  तीकामी सीसीटी  ही यं णतेील त  ी व ेश गजुराथी (आय टॅल  ट 
मेडीया), अहमदनगर यांना तसेच ी मंदार मळेु, अहमदनगर यांना आमंि त केल ेहोते.  

परंत,ु सदर यं णतेील सीसीटी  ही कॅमेरे व तांि क सािह  य ह े तांि क  टया कालबाहय झालेले 
अस  या कारणान े  यांना देखील सदर यं णा दु  त करता आलेती नाही. तसेच सदरह यं णा ही जनुी  झालेली 
अस  या कारणान ेती कधी व के  हा बंद पडेल याची शा  वती देता येत नाही. तसचे सदरकामी यं णा कायाि वत 
केले  या  हे  टेज इटंी टेेड से  यरुीटी सो  यशुन ा.िल., नोएडा या कंपनीचे ितनीध ना सदर यं णा दु  तीकामी 
आमंि त कर  यात आलेले होते.  यानसुार  यांनी  िशड  येथ ेयेवनु सदर यं णचेी  य  पाहणी केली असनु, सदर 
तांि क  टया कालबाहय व नादु  त झाललेी सीसीटी  ही कॅमेरे व तांि क सािह  य 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 पय े पं  याह  तर लाख एक हजार दोनशे प  नास) इतका िद.१८/१२/२०१८ रोजीचे  तावा ारे खच 
कळिवलेला होता.  

तथापी,  हे  टेज इटंी ेटेड से  यरुीटी सो  यशुन ा.िल., नोएडा यांनी कळिवले  या खचाचा सारासार 
िवचार करता, सदर खचात स  याची सीसीटी  ही कॅमेरे व तांि क सािह  य 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 दोनशे प  नास) र  कमेत सं  थानला 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 िहतावह होणार नाही.  
तसेच िशड  शहराम  य े व सं  थानम  य े महारा   शासनाच े मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, मुंबई 

यांचमेाफत 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 त  स  लागाराची ई-िनवीदा या ारे नमेणकु क न िनयु  त स  लागाराचे मागदशनानसुार ई-
िनवीदा या राबवनु सं  थानच ेसव िवभागात  यांचे मागणीनसुार अ ावत सीसीटी  ही कॅमेरे व तदअनशंुगीक 
तांि क सािह  य  उभारणीबाबतची कायवाही तातडीने पणु करणसे व स  लागार नमेणकु कामी येणारे अदंाज े
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र  कम .११,५०,०००/- + Tax मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी  ताव िद.०४/०१/२०१९ रोजीचे मंजरु 
िटपणी  वय े  ताव सादर कर  यात आला होता.  

सदर  तावावर त  कालीन उपिज  हािधकारी सो. यांनी “ थम शासन  तवरावरील याबाबतची 
िनवीदा ि या र  करण ेआव  यक राहील. यासाठी मा.  यव  थापन सिमतीत धोरणा  मक िनणय घणेे यो  य राहील  
” अस े िनदशीत क न  यावर मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी “Already धोरणा  मक िनणय 
झालेला आह ेआिण शासन  तरावर Tender सु  आह.े  ताव नामजंरु” असे िलखीत आदशे िदलेले आह.े  

   सबब, िशड  शहराम  य ेव सं  थानम  य ेमहारा   शासनाच ेमािहती तं ान िवभाग, मं ालय, मुंबई यांच े
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  लागाराचे मागदशनानसुार सदरकामी िनवीदा या राबवनु सं  थानच े सव िवभागात अ ावत 
सीसीटी  ही कॅमरेे व तदअनशंुगीक तांि क सािह  य उभारणीकामी कायवाही होण े अ  यतं आव  यक अस  यान े
पनुः  च िद.०३/०५/२०१९ रोजीचे मंजुर  िटपणी  वय े मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु े  ताव सादर कर  यात 
आला होता. 

सदर  तावावर िद.०६/०६/२०१९ अ  वये मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सिव  तर चचा होवनु, 
“सं  थानचे सव िवभागात अ ावत सीसीटी  ही यं णा उभारणीकामी सीसीटी  ही े ात काम कर  या-या त  व 
अनभुवी स  लागाराची नमेणकु करणकेामी िवहीत प तीने ई-िनवीदा या राबिवणसे व  याकामी यणेा-या 
अदंाजे र  कम .१५,५०,०००/-+Tax मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. तसचे याबाबतचा  ताव महारा   
शासनाचे मािहती त ान आिण िवधी व  याय िवभाग यांचेकडे पाठिव  यात यावा” असे ठरले.  

उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीचे सदर िनणयाबाबतच े  तािवत कायवाहीची त िद.२४/०७/२०१९ 
रोजीचे प ा  वये मा. धान सिचव सो., महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांना पाठिव  यात 
आली होती.  सदर प ास अनसु न महारा   शासन िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी 
िद.२८/११/२०१९  राजीचे प ा  वये “शासनाचे मािहती व तं ान िवभागामाफत सदर क  प 
राबिव  याकरीता स  लागाराची नेमणुक क न िनिवदा िस  द केलेली आहे. सदर िनिवदा या 
अंतीम ट   यावर असनू सदर क  प मािहती तं ान महामंडळामाफत राबिव  यात येणार आहे. 
यासाठी मािहती तं ान महामडंळास िनधी उपल  ध क न ावा” 

 “  माट िशड  क  पाअंतगत ी साईबाबा सं  थान व िशड  शहराम  ये Security 
Surveillance यं णा लवकरात-लवकर कायाि वत हो  यासाठी आप  या  तरावर मािहती व तं ान 
िवभागाकडे पाठपुरावा कर  यात यावा” अस ेिनदश िदलेले आहते.  

सदर महारा   शासनाच ेिनदशास अनसु न, ी साईबाबा सं  थान व िशड  शहराम  य ेकायाि वत होणा-
या Shirdi Smart City क  पाची स ि थती अवगत होणकेामी महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागास 
तसेच मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, मुंबई यांना िद.२९/०४/२०२० रोजीचे प ा  वये तसचे िद.३०/०४/२०२० 
रोजीचे ई-मेल ारे कळिव  यात आले होते. 

उपरो  त सं  थानचे प ावर मा. धान सिचव सो., मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी शासनाच े
महाआयटी िवभागाचे सचंालक सो. यांना िद.३०/०४/२०२० रोजीचे ई-मेल ारे “ Please give status of 
Shirdi project asap as per trailing mail.Thx” असे कळिवले आह.े तथापी, अ ाप दखेील सं  थानला 
सदर क  पाची स ि थती महारा   शासनाच ेमहाआयटी व िवधी व  याय िवभाग, मुंबई तसेच मािहती तं ान 
िवभाग, मुंबई यांचेकडुन अवगत झालेली नाही. सदर Shirdi Smart City क  पाची स ि थती 
कायवाहीबाबतचा अहवाल मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभपेुढे अवलोकनाथ सादर करणचेे मा  यते  तव सादर 
कर  यात आला आह.े महारा   शासनाचे मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडुन Shirdi Smart 
City Project बाबत उपरो  त स  असले  या कायवाहीबाबत एकंदरीत सवसवा अवलोकन करता, सदर क  प 
 यांचेकडुन के  हा पणु होईल याबाबत अिनि तता िदसनु येत आह.े  याकरीता न  याने सीसीटी  ही यं ण ेसंबंधीत 

सािह  य खरेदी करणपेवु  थम शासन  तवरावरील याबाबतची सु  असलेली िनवीदा ि या र  करण ेआव  यक 
राहील.  याकरीता मा.  यव  थापन सिमतीत धोरणा  मक िनणय घेवनु सदरकामी मा.उ  च  यायालय औरंगाबाद 
खंडपीठ यांनी िद.०७/०८/२०१५ रोजीच े आदेशात नमदु केलेनसुार सं  थानमाफत त  स  लागाराची नमेणकु 
क न कायवाही करणते यावी व  याबाबत महारा   शासनास कळिवणे यो  य राहील, अस ेन  मत आह.े  
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   तथापी, िद.०९/०९/२०२० रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी सो. यांनी  च े मंिदर प रसरातील 
आव  यक  या सीसीटी  ही कॅम-ेयाचंा Backup चा कालावधी आव  यकतेनसुार ३० िदवस ते एक वष करणे  या 

 टीन े  ताव दोन िदवसाचे आत सादर करणबेाबत .मािहती तं ान िवभाग मखु व सीसीटी  ही कं ोल 
सेल मखु यांना िनदश िदलेले होते. सदर िनदशास अनसु न, मािहती तं ान िवभाग मखु व सीसीटी  ही कं ोल 
सेल मखु यांनी सम  मा.मु  य कायकारी अिधकारी सो.यांचेशी चचा केली असता, चचअतंी उपरो  त  तावात 
नमदु केलेनसुार कायवाही िवशद क न, स ि थतीतील कायरत  च े मंिदर प रसरातील सीसीटी  ही कॅमरेे व 
तदअनशुगंीक सािह  य तांि क  टया कालबाहय झालेले अस  याने न  याने सीसीटी  ही कॅमेरे व तदअनुशगंीक 
सािह  य खरेदी करणबेाबत िनदश िदलेले आह.े 

   सदर िनदशास अनसु न, न  याने सीसीटी  ही कॅमरेे व तदअनशंुगीक सािह  य खरेदी करणकेामी अपे ीत 
अदंाजे खचाबाबत या े ातील परुवठाधारक म.े संजय टेिलकॉम, मुबंई यांचेकडे िवचारणा केली असता,  यांनी 
िद.१२/०९/२०२० रोजीचे  तावा ारे पुढील माण ेखच कळिवलेला आह.े  

 
Sr.No. Description of Goods Make Qty Unit Price Amount 
1. IP dome fix lens 

camera 8MP 
UNV/BOSCH/AXIS 15 Pcs. 15,000.00 2,25,000.00 

2. IP Bullet fix lens 
camera 8MP 

UNV/BOSCH/AXIS 55 Pcs. 15,300.00 8,41,500.00 

3. NVR 32 channel with 
16 HDD 10TB 

UNV/BOSCH/AXIS 2 Pcs. 1,15,000.00 2,30,000.00 

4. Hard Disk 10TB WESTERN 
DIGITAL/SEGATE/TOSHIBA 

4 Pcs. 25,000.00 1,00,000.00 

5. Outdoor Enclosure for 
fix bullet camera IP65 

HENSEL/REPUTED 1 Pcs 
 

2,500.00 2,500.00 

6. Indoor Junction Box 
5x5 

STANDARD/REPUTED 1 Pcs. 70.00 70.00 

7. 24 Port Managed POE 
+ L2 10/100/1000 Giga 
Switch with 4SEP Giga 
ports 

NETGEAR 1 Pcs. 25,000.00 25,000.00 

8. 8 Port POE +L2 
10/100/1000 Giga 
Switch with 1 SPF 
Giga ports 120W 220M 
POE support 

XPIA 1 Pcs. 7,000.00 7,000.00 

9. RJ45 connectors CAT6 D-LINK/ DIGISOL 1 Pcs. 7.00 7.00 
10. SC-LC/SC OFC SM 

Patch cord 3 Meter 
D-LINK/DGLINK 1 Pcs. 250.00 250.00 

11. SC-LC/SC OFC SM 
Patch cord 5 Meter 

D-LINK/DGLINK 1 Pcs. 300.00 300.00 

12. HDMI cable 15Mtr. STANDARD/REPUTED 1 Pcs. 1,000.00 1,000.00 
13. CAT6 cable UTP D-LINK 1 Meter 23.00 23.00 
14. 12 CORE SM OFC 

cable 
STANDARD/REPUTED 1 Meter 27.00 27.00 

15. 6 CORE SM OFC 
cable 

STANDARD/REPUTED 1 Meter 19.00 19.00 

16. OFC Media Converter D-LINK 1 Pcs. 4,500.00 4,500.00 
17. 24 Port LIU Fully 

Loaded 
D-LINK 1 Pcs. 12,000.00 12,000.00 

18. HDMI OFC Converter STANDARD/REPUTED 1 Pcs. 25,000.00 25,000.00 
19. 22 U Server 

Rack(800*1000mm)  
D-LINK/ 
VALLRACK/REPUTED 

1 Pcs. 55,000.00 55,000.00 
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with 4 fan, cabel 
manager PDU 

20. 2KV Online UPS APC/POWER 
SAFE/MICROTEK 

1 Pcs. 31,000.00 31,000.00 

21. Cable Line charges 
along with pipe/ patti 
and all accessories. 

SERVICE 1 Meter 70.00 70.00 

22. Installation of Cameras 
and Configuring the 
same in network 

SERVICE 1 Pcs. 650.00 650.00 

23. Installation of NVR, 
Rack 

SERVICE 1 Pcs. 25,000.00 25,000.00 

    -- TOTAL 1,585,916.00 

    -- CGST 9% 1,42,732.44 

    -- SGST 9% 1,42,732.44 

    -- G.TOTAL 1,871,380.88 

 
तरी, उपरो  त तपशीलात नमदु केले माण े  च ेमिंदर प रसरातील सीसीटी  ही कॅम-ेयांचा Backup 

कालावधी ३० िदवस ते एक वष करणे  या  टीन े तांि क  टया कालबाहय झालेले सीसीटी  ही कॅमेरे व 
तदअनशुगंीक सािह  य बदलुन न  याने सीसीटी  ही कॅमरेे व तदअनशंुगीक सािह  य खरेदी करणकेामी यणेारे अदंाजे 
र  कम .१८,७१,३८१/- मा चे खचास तसचे अ.नं.४ ते २२ मधील नमदु सािह  य आव  यकतेनसुार (At 
Actual) ई-िनवीदतेील ा  त दरानसुार िन  न  तम परुवठाधारकाकडुन खरेदी करणसे व  यानुसार  याची र  कम 
परुवठाधारकास आदा करणसे तसेच सदरकामी चिलत प तीन े ई-िनवीदा मागिवणकेामी  ताव िनणयाथ 
िद.१५/०९/२०२० रोजीचे िटपणी  वये मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेपढुे सादर कर  यात आला होता. सदर 

 तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी सो. यांनी “  तावात दाखिवलेला खच OK परंत ु सदर CC 
Surveillance बाबत िवभागाची योजना काय आह े?  याबाबत  प  टपण े  तावात उ  लखे आव  यक आह”े 
अस ेिनदश िदलेले आह.ेसदर िनदशास अनसु न, CC Surveillance बाबत िवभागाची योजना खालील माण े- 

   ी साईबाबा सं  थानच ेCCTV Surveillance अ  याधिुनक तं ाना  या आधारावर अ ावत होण े
अ  यतं आव  यक व गरजचे ेआह.े मा.मुंबई उ  च  यायालायाच ेऔरंगाबाद खंडीपीठाच ेआदेशात नमदु कलेनसुार 
सदरकामी त  स  लागाराची नमेणकु क न ी साईबाबा सं  थानची  या  ती व ी साईभ  ताचंे सरुि तते  या 

 टीन े िवचार करता, CCTV Surveillance यं णचेे अ ावतीकरण होण े िहतावह व उिचत ठरेल, असे 
िवभागाचे न  मत आह.े  

मा.मुंबई उ  च  यायालय औरंगाबाद खंडपीठाच ेआदशेानसुार व उपरो  त सदंभ .४ चे मा.  यव  थापन 
सिमतीच ेिनणयानुसार CCTV Surveillance यं णकेामी सं  थानच ेिवहीत प तीन ेत  स  लागाराची नमेणकु 
क न खालील माण े Scope of Work म  य े नमदु केललेी काम े तांि क  टया िनयु  त केले  या 
स  लागाराकडुन क न घेण ेयो  य व सं  थानचे िहतावह राहील, अस ेइकडील िवभागाचे  प  ट मत आह.े   
1. Current As-Is assessment of existing Sansthan CCTV Surveillance System Setup 

of all Locations  
2.  Study in detailed requirements suggestion to Sansthan for an entire new & latest 

technology in CCTV  Surveillance System, if necessary.  
3.  Checking & Marking of existing cable networks of CCTV  Surveillance System in 

details and create schematic layout diagram.  
4.  Determine zones and fixture of locations for deployment of CCTV  Surveillance 

Camera.  
5. Design two way Network Infrastructure at all locations.  
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6.  Create DPR and present a power point presentation demo to Senior Management 
of SSST.  

7.  On the basis of review of presentation & demo, create a detail tender documents 
(RFP) Bid Formulation, for a New CCTV  Surveillance System as per Sansthan 
rules (online etc.,).  

8.  After floating E-tender, attending pre-bid meet and preparing responses to pre-bid 
queries to proposed works in Bidder meeting in presence of SSST officials.  

9.  Submission of Technical bid evaluation report to SSST. 
10.  Evaluation of commercial bids.  
11.   After selection of final vendor, creating LOI & agreement for work schedule & 

AMC.  
12.  Technical verification and checking of goods supplied by successful bidder.   
13.  Monitoring & evaluation of each stage of the projects and till the final successful 

implementation of the project including technical discussion if required with the 
vendor or any issue raised during the project.  

14.  At each stages of project, the consultant should verify and approve the payment of 
the bill of SI.  

15.  Consultant should submit a list of clients where similar work has been 
implemented and should be familiar with the best global brands of the industry.  

16.  Works completion Certificate must be issued to SSST to handovers the entire 
system to SSST by bidder after completion of the project.  

   तथापी,  मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाच ेआदेशात नमदु केलेनसुार सं  थानचे िवहीत 
प तीन े त  स  लागाराची नेमणकु करणकेामी िद.०६/०६/२०१९ मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाची त 
िद.२४/०७/२०१९ रोजीचे प ा  वये महारा   शासनास िवधी व  याय िवभाग यांना तसचे मािहती तं ान िवभाग, 
महारा   शासन, मुंबई यांना दखेील अवगत कर  यात आली आहे.   

सदर प ास अनसु न महारा   शासन िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी 
िद.२८/११/२०१९ रोजीचे प ा  वये “शासनाचे मािहती व तं ान िवभागामाफत सदर क  प 
राबिव  याकरीता स  लागाराची नेमणुक क न िनिवदा िस  द केलेली आहे. सदर िनिवदा या 
अंतीम ट   यावर असनू सदर क  प मािहती तं ान महामंडळामाफत राबिव  यात येणार आहे. 
यासाठी मािहती तं ान महामडंळास िनधी उपल  ध क न ावा” 

 “  माट िशड  क  पाअंतगत ी साईबाबा सं  थान व िशड  शहराम  ये Security 
Surveillance यं णा लवकरात-लवकर कायाि वत हो  यासाठी आप  या  तरावर मािहती व तं ान 
िवभागाकडे पाठपुरावा कर  यात यावा” अस ेिनदश िदलेले आहते.  

सदर महारा   शासनाचे िनदशास अनसु न, ी साईबाबा सं  थान व िशड  शहराम  य े कायाि वत           
होणा-या Shirdi Smart City क  पाची स ि थती अवगत होणकेामी महारा   शासनाच े िवधी व  याय 
िवभागास तसेच मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, मुंबई यांना िद.२९/०४/२०२० रोजीच े प ा  वये तसेच 
िद.३०/०४/२०२० रोजीचे ई-मेल ारे कळिव  यात आले होते.  

उपरो  त सं  थानचे प ावर मा. धान सिचव सो., मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी शासनाचे 
महाआयटी िवभागाच े सचंालक सो. यांना िद.३०/०४/२०२० रोजीचे ई-मले ारे “ Please give status of 
Shirdi project asap as per trailing mail.Thx” असे कळिवले आह.े 

तसेच सदर क  पाची स ि थती सं  थानला अवगत होणकेामी पनुः  च िद.१४/०९/२०२० रोजीच े
प ा  वये महारा   शासनाचे मािहती तं ान तसचे िवधी व  याय िवभागास कळिव  यात आलेले आह.े तथापी, 
अ ाप दखेील सं  थानला सदर क  पाची स ि थती महारा   शासनाचे महाआयटी व िवधी व  याय िवभाग, 
मुंबई तसचे मािहती तं ान िवभाग, मुंबई यांचेकडुन अवगत झालेली नाही.  

 महारा   शासनाचे िद.२८/११/२०१९ रोजीचे प ास अनसु न, सं  थानमाफत वेळवेळी Shirdi Smart 
City क  पाची स ि थती अवगत होणकेामी िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांना पाठपरुावा कर  यात 
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आला असनु  यानसुार Shirdi Smart City क  पाबाबत सं  थानमाफत कर  यात आले  या कायवाहीबाबतची 
स ि थतीबाबतचा  ताव अवलोकनाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढुे सादर करणकेामी सभा कामकाज 
िवभागाकडे दे  यात आला आह.े  

उपरो  त सव बाब चा सारासार िवचार करता,  तािवत महारा    Shirdi Smart City क  प महारा   
शासनाकडुन के  हा पणु होईल याबाबत पणुतः अनिभ ता अस  याचे िदसनु येत असनु इकडील िवभागाची 
याबाबत ि धा अव  था तसचे संिद  धता िनमाण झाललेी आह.े  याकरीता मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेत 
सदरह िवषयावर धोरणा  मक िनणय तातडीने होण ेआव  यक असनु सदर िनणय महारा   शासनास अवगत क न 
पढुील कायवाहीची िदशा िनि त होण े अ  यतं गरजेचे आह.े अ  यथा सं  थान प रसरात काही अनिुचत कार 
घड  यास  यापासनु सं  थानच ेनावलौक कास बाधा ये  याची श  यता नाकारता यते नाही. तथापी, सं  थानच ेसव 
िवभागात अ ावत CCTV Surveillance कामी होणारा खच हा कोटयावधी पयांचा अस  याकरणाने सव 
बाब चा िवचार करता, सं  थानचे सव िवभागात CCTV Surveillance कायाि वत क न सव िवभागाच े
िनयं णाकामी एकाच िठकाणी मु  य कं ोल मची  थापना क न सव िवभागात CCTV Surveillance यं णा 
अ ावत होणकेामी मा.मबुई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाच े आदशेानसुार सं  थानच े िवहीत प तीन े
त  स  लगाराची नमेणकु क न कायवाही करण ेतांि  क  टया यो  य राहील, अस ेन  मत आह.े  

मा.मु  य कायकारी अिधकारी सो. यांनी िदले  या िनदशास अनसु न, मा. मुंबई उ  च  यायालयाच े
औरंगाबाद खंडपीठाच े आदशेानसुार CCTV Surveillance बाबत िवभागाची योजना उपरो  त नमदु केलेली 
असनु  याकरीता मा.मुंबई उ  च  यायालायाचे औरंगाबाद खंडपीठाच े आदशेानसुार CCTV Surveillance 
यं णकेामी सं  थानचे िवहीत प तीने त  स  लागाराची नेमणकु क न सं  थानची CCTV Surveillance यं णा 
लवकरात-लवकर अ ावत करण ेिहतावह व उिचत ठरेल असे न  मत आह.े  

तरी, महारा    Shirdi Smart City क  प महारा   शासनाकडुन के  हा पणु होईल याबाबत पणुतः 
अनिभ ता अस  याचे िदसनु यते असनु इकडील िवभागाची याबाबत ि धा अव  था तसचे सिंद  धता िनमाण 
झालेली आह.े  याकरीता मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेत सदरह िवषयावर धोरणा  मक िनणय तातडीन ेहोण े
आव  यक असनु सदर िनणय महारा   शासनास अवगत क न पढुील कायवाहीची िदशा िनि त होण े अ  यतं 
गरजेचे आह.े तसचे तरी,  चे मंिदर प रसरातील सीसीटी  ही कॅम-ेयांचा Backup कालावधी ३० िदवस ते एक 
वष करणे  या  टीन ेतांि क  टया कालबाहय झाललेे सीसीटी  ही कॅमेरे व तदअनशंुगीक सािह  य बदलुन न  यान े
सीसीटी  ही कॅमेरे व तदअनशंुगीक सािह  य खरेदी करणकेामी यणेारे अदंाजे र  कम .१८,७१,३८१/- मा चे 
खचास तसचे अ.न.ं४ ते २२ मधील नमदु सािह  य आव  यकतेनसुार (At Actual) ई-िनवीदतेील ा  त दरानसुार 
िन  न  तम परुवठाधारकाकडुन खरेदी करणसे व  यानुसार  याची र  कम परुवठाधारकास आदा करणसे तसेच 
सदरकामी सं  थानचे चिलत प तीने ई-िनवीदा मागिवणकेामी  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभपेढु े
सादर करता येईल. 

िवभागाचा अिभ ाय –उपरो  त  तावनेत नमदु केलेनसुार  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे 
सभेपढुे िनणयाथ सादर करत आह.े   

िवभागाचा  ताव - उपरो  त  तावनेत व िवभागाच ेअिभ ायात नमदु केलेनसुार, महारा   Shirdi 
Smart City क  प महारा   शासनाकडुन के  हा पणु होईल याबाबत पुणतः अनिभ ता अस  याचे िदसनु येत 
असनु इकडील िवभागाची याबाबत ि धा अव  था तसेच संिद  धता िनमाण झाललेी आह.े  याकरीता मा.तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीचे सभेत सदरह िवषयावर धोरणा  मक िनणय तातडीन े होण े आव  यक असनु सदर िनणय 
महारा   शासनास अवगत क न पढुील कायवाहीची िदशा िनि त होण ेअ  यतं गरजचेे आह.े तसचे  च ेमिंदर 
प रसरातील सीसीटी  ही कॅम-ेयांचा Backup कालावधी ३० िदवस ते एक वष करणे  या  टीन ेतांि क  टया 
कालबाहय झालेले सीसीटी  ही कॅमेरे व तदअनुशगंीक सािह  य बदलनु न  यान ेसीसीटी  ही कॅमरेे व तदअनशंुगीक 
सािह  य खरेदी करणकेामी येणारे अदंाजे र  कम .१८,७१,३८१/- मा चे खचास तसेच अ.नं.४ ते २२ मधील 
नमदु सािह  य आव  यकतेनसुार (At Actual)  ई-िनवीदेतील ा  त दरानसुार िन  न  तम परुवठाधारकाकडुन खरेदी 
करणसे व  यानसुार  याची र  कम परुवठाधारकास आदा करणसे तसचे सदरकामी सं  थानचे चिलत प तीने ई-
िनवीदा मागिवणकेामी  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेपढु ेसिवनय सादर. 

िनणय .५२१  सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात आला.                                    (कायवाही- सीसीटी  ही कं  ोल सेल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.६९  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७ चे सभेतील िनणय .७०३ म  ये बदल करणेबाबत. 
 ताव- उपरो  त िवषया  वये सिवनय सादर क , ी साईबाबा सं  थान िव  व   ा  यव  था, िशड  माफत साईभ  तानंा 

िनवासाकरीता साईआ म भ  तिनवास, साईआ म धमशाळा, ारावती भ  तिनवास, साई साद िनवास  थान असे 
चार िवभाग सु  असनु या भ  तिनवासचे साईआ म भ  तिनवास व साईबाबा भ  तिनवासम  य ेवारंवार चो-यांच े

माण वाढ  याने  यास ितबधं करणसेाठी िद.११/०८/२०१७ व िद.१३/०८/२०१७ रोजी साईआ म 
भ  तिनवास इमारतीम  य े तसचे िद.१३/०८/२०१७ रोजी साईबाबा भ  तिनवास  थान या भ  तिनवासम  य े
झाले  या चो-यांबाबत सिव  तर अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ चे सभेपढुे सादर कर  यात 
आला होता.  सदरचे िवषयावर सिव  तर चचा होऊन िनणय .७०३ पढुील माण ेझाला आह.े 
  सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास व साईबाबा भ  तिनवास या िठकाणी मचे कुलपूे तोडून वारंवार  
चो-या होत आहते, याव न तेथे कायरत असणा-या सरु ा एज  सी व सफाई कामाची एज  सी िन  काळजीपण ेकाम 
करत आहते, अस े सिमतीचे मत आह.े  याकरीता सदरह एज  स ना दडं  हणनू  याचंेकडून चोरी झाले  या 
र कमे  या दु पट र कम वसल ू करणते यावी व या र कमेतुन साईभ  ताचंी चोरी गलेेली र कम, जी पोलीस 
 टेशनने तपासणी क न / पडताळणी क न मंजरू केलेली आह,े ती परत करणते यावी.  चोरी झाले  या िठकाणी 

कायरत असले  या कमचा-यांना ता  काळ कमी कर  यात यावे.  दसु-यांदा चोरी झा  यास सबंंधीत एज  सीकडून 
दडं  हणनू चारपट र कम वसलू करावी व तरीही ितस-यांदा चोरी झा  यास संबंधीत एज  सीचे कॉ  ॅ  ट र  क न, 
सदरह एज  सीचा काळया यादीत समावेश करणते यावा, असे ठरलेले आह.े 
  मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार ठरावाची अंमलबजावणी करणेकामी खालील माणे 
अडचणी येत आहेत. 

१) साईभ  ताचंी चोरी झाललेी र कम िकंवा व  त ु (  याम  य े दागीन,े मोबाईल, कॅमेरे िकंवा इ  यादी 
मौ  यवान व  तु) यांची र कम पोलीस िवभागाकडून तपासणी क न / पडताळणी क न मंजरू करणकेामी अडचण 
िनमाण होत आह.े 
२) चोरी झालेली र कम एज  सीकडून दंड  हणनू कपात क न साईभ  ताना देण े सु  के  यास साईभ  त 
जादा र कमेची चोरी झा  याची त ार दे  याची श  यता नाकारता यते नाही. 
३) तसेच काही साईभ  त चोरी झा  यास सं  थानकडून पैसे िमळतात  हणनू चोरी  या खोटया त ारी 
दाखल कर  याची श  यता नाकारता येत नाही. 
करीता मा.  यव  थापन सिमती िद.२०/०८/२०१७ चे सभेतील िनणय .७०३ मधील व या र कमेमधून 
साईभ  तांची चोरी गेलेली र कम, जी पोलीस  टेशनने तपासणी क न / पडताळणी क न मंजूर 
केलेली आहे, ती परत करणेत यावी, ह े वा  य वगळ  यात यावे, याकरीता त  कालीन मु  य कायकारी 
अिधकारी महोदया यांनी शासनास  ताव सादर करावा असे िनदश िदले होते.  
मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाम  य े बदल करणकेामी शासनास  ताव सादर कर  याचे अिधकार मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी यांना असनु शासन अिधिनयम २००४ व सन २०१७ चा सधुारणा अ  यादशे खालील माण.े 
१) ी साईबाबा सं  थान िव  व   ा  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम २८(१) ची 
तरतुद पुढील माणे:- कायकारी अिधकारी िकंवा सिमती यां  या कोण  याही िनणयाचे िकंवा आदशेाच े
अिभलेख ह,े अशा कायवाहीचा कायदेशीरपणा िकंवा  याखाली िदले  या िनणयाचा अथवा आदशेाचा 
िबनचूकपणा, कायदशेीरपणा िकंवा औिच  य याबाबत  वतःची खा ी क न घे  या  या  टीन े मागवनू घणे े व 
 यांची तपासणी करण े आव  यक व इ  ट आह,े अस े रा  य शासनास वाट  यास तसेच करता येईल आिण 

कोण  याही बाबतीत असा कोणताही िनणय िकंवा आदेश यात फेरबदल िवलोपन िकंवा  यावतन केले पािहजे 
िकंवा फेरिवचाराथ पाठिवला पािहज,े अस ेरा  य शासनास आढळून आले तर, रा  य शासनास,  या माण ेआदशे  
२) सन २०१७ चा महारा   अ  यादेश .१२ – ी साईबाबा सं  थान िव  व   ा  यव  था (िशड ) 
अिधिनयम, २००४ यात आणखी सधुारणा कर  यासाठीचा अ  यादेश १३ जुलै २०१७ १२(ख) ची तरतुद 
पुढील माणे :- पोट-कलम (१) म  य,े पढुील परंतुक दाखल कर  यात येईल :- ‘‘परंत,ु मु  य कायकारी 
अिधका-यास, जे ठराव शासना  या िनदशनास आणण ेआव  यक आह,े अस े  याला वाटत असले, असे सिमतीच े
ठराव शासनाकडे पाठवता येतील.’’ अशी तरतदू आह.े 
        मा.  यव  थापन सिमती िद.२०/०८/२०१७ चे सभेतील िनणय .७०३ नसुार चोरी झालेली र कम 
एज  सीकडून दंड  हणनू कपात क न साईभ  ताना देण े सु  के  यास साईभ  त जादा र कमचेी चोरी झा  याची 
त ार दे  याची श  यता अस  याने तसचे काही साईभ  त चोरी झा  यास सं  थानकडून पैसे िमळतात  हणनू 
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चोरी  या खोटया त ारी दाखल कर  याची श  यता अस  यान ेयेणा-या अडचणीचा िवचार करता मा.  यव  थापन 
सिमतीच े िद.२०/०८/२०१७ चे सभेतील िनणय .७०३ म  य े फेरबदल क न सदर ठरावातील ‘‘व या 
र कमेतुन साईभ  तांची चोरी गेलेली र कम, जी पोलीस  टेशनने तपासणी क न / पडताळणी क न 
मंजूर केलेली आहे, ती परत करणेत यावी.’’ हा मजकूर वगळणकेामी इकडील जा. .एसएसएस/विश/संर ण 
/४१२४/२०१७ िद.०७/११/२०१७ चे प ाने मा. धान िस चव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   रा  य, मं ालय, 
मुंबई यांना  ताव सादर करणते आला होता.   

सदर  तावाच े अनषंुगाने शासनाने .सासिंव-१०१७/१८७९/ . .२०४/का.१६ िद.१४/०९/२०२० 
रोजीचे प ा  वय े प र  छेद ३ मधील बाब िवचारात घतेा  यव  थापन सिमती  या िद.२०/०८/२०१७ रोजी  या 
सभेतील िनणय .७०३ बाबत  यव  थापन सिमतीचे  हणण े / अिभ ाय कृपया पाठिव  यात यावेत, अस े
कळिवले आह.े 

मा.  यव  थापन सिमती िद.२०/०८/२०१७ चे सभेतील िनणय .७०३ नसुार कायवाही करणसे 
अडचण िनमाण हो  याची श  यता (साईभ  त जादा र कमचेी चोरी झा  याची त ार दे  याची श  यता असलेन े
तसेच काही साईभ  त चोरी झा  यास सं  थानकडून पैस े िमळातात  हणनू चोरी  या खोटया त ारी दखल 
कर  याची श  यता अस  याने) अस  याने वरील िनणय .७०३ म  य े‘‘व या र कमेतुन साईभ  ताचंी चोरी गेललेी 
र कम, जी पोलीस  टेशनन ेतपासणी क न / पडताळणी क न मंजरू केलेली आह,े ती परत करणते यावी.’’ हा 
मजकूर वगळणकेामी सदरच ेिवषयावर सिव  तर चचा होऊन िनणय होणसे िवनंती आह.े 

िनणय .५२२  यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७ चे सभेतील िनणय .७०३ 
मधील “व या र  कमेतून साईभ  तांची चोरीला गेलेली र  कम , जी पोलीस  टेशनने तपासणी क न / 
पडताळणी क न मंजूर केलेली आहे, ती परत करणेत यावी” या मजकुरामुळे सदर िनणयावर कायवाही 
करतांना येणा-या अडचणी िवचारात घेता सदरचा मजकुर वगळ  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच 
कामी सिमती गठीत कर  यात येऊन िन  चीत धोरण ठरिव  यात यावे व याबाबतचा सिव  तर  ताव 
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- सरं ण िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७०  चे चावडी  मंिदरातील देवी-देवतांचे खराब, जीण झालेले फोटो बदलणेबाबत. 

 ताव- उपरो  त िवषयांक त िशरडी ाम  थ यांनी िद.२९/०६/२०२० रोजीचे िनवेदन प ा  वय े “ ीसाईबाबा 
सं  थानमाफत चे चावडी मिंदरात साईभ  ताचंे दशनाकरीता देवी-दवेतांच ेफोटो लाव  यात आलेले आह.े सदरह 
फोटो बसवनू जा  त कालावधी झाललेा अस  यान,े बरेच फोटो खराब, िजण झालेले आहे.  यांचे पािव  
जोपास  यासाठी सदरह फोटो अ  याधिुनक प  दतीने नतुनीकरण क न बसिवण ेआव  यक वाटते.    

तसेच स  या कोरोना िवषाणचूा ादभुाव रोख  यासाठी मंिदर दशनाथ िद.१७/०३/२०२० पासनू बंद 
ठेव  यात आलेले आह.े  यामळेु दशनासाठी साईभ  तांची गद  नसलेन े मिंदर मोकळे असलेन े सदरह िठकाणच े
फोटो नतुनीकरण क न न  यान ेबसिवण ेश  य होईल, ” अशी िवनतंी केलेली आह.े  

इकडील िवभागामाफत िद.११/०७/२०२० रोजी सदरह  ताव सादर केला असता  यावर त  कािलन 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यानंी “ मा  य, परंतु तदथ सिमती सम   तावात अिधचे फोटो कोण  या 
दवेी-दवेतांच,े येणारा खच िकती ? इ  यादीसह ” सादर करणबेाबत िनदश िदललेे आह.े  

 
साईभ  त ी. िवनोद जाधव, मुंबई यांनी सदरच े चावडी मंिदरातील मळु फोट ची कलर ि ंट फोटो 

न  याने आधिुनक प  दतीने वॉटर फु सनबोड म  य ेतयार क न / नतुनीकरण क न दणेगी  व पात दणेेस सहमती 
दशिवली आह.े दणेगीदार यांनी वॉटर फु सनबोड म  य ेतयार क न िदलेले फोट बाबत मा  यता िमळालनेंतर, सव 
फोट ना ते िटकाऊ व नि दार े म बसवनू देणबेाबतही  यांनी सहमती दशिवलेली आह.े सदरह कामी साधारण 
अदंाजे ३५ ते ४० हजार मा  खच अपेि त आह.े  

अिभ ाय – ीचावडी मिंदरात लाव  यात आलेले चे देवी-दवेतांचे फोटोस २१ वषाचा कालावधी 
झालेला अस  यान,े तसचे सदरच ेबरेच फोटो खराब, िजण झाललेे आह.े िशरडी ाम  थ यांनी िनवदेनात केले  या 
िवनंतीनसुार सदरचे मळु फोट चेचे कलर झेरॉ  स ि ंट फोट चे वॉटर फु सनबोडम  य े दणेगीदार साईभ  त 

ी.िवनोद जाधव, मुंबई हे आधिुनक प  दतीन े फोटो े म क न दे  यास तयार आहते.  यानसुार ीचावडी 
मंिदरातील खराब झालेले जुने फोटो काढून  यािठकाणी  देणगीदार यांनी दणेगी  व पात न  यान े िदलेले फोटो 
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सं  थानचे संबंधीत बांधकाम व मकेॅिनकल िवभागामाफत बसिवता येईल,  तसेच दणेगीदार साईभ  त ी.िवनोद 
जाधव, मुंबई यांना आभार प  दतेा यईेल, अस ेन  मत आह.े  

चावडी मंिदरातील असले  या फोट चा तपिशल खालील माण े– 
 

अ.न.ं फोटोचे नाव अ.न.ं फोटोचे नाव अ.न.ं फोटोचे नाव  
०१ सयुदवे भगवान १२ ीकृ  ण अवतार फोटो  २३ वामन अवतार – बिलराजा  
०२ िसता, लव, कुश  १३ ीकृ  ण, सदुामा- गोकुळनगरी  २४ शंकर, पावती, गणपती, नंदी 
०३ ीगणपती, िशविलंगासह  १४ भगवान िशव, पावती, गणपती २५ िसता माता पट ग  
०४ ीद  त भगवान (तीनमखुी) १५ राधा – कृ  ण  २६ कृ  ण (कािलया मदनी नाग) 
०५ नरृिसंह १६ कािश-पा  यातील मंिदराचा फोटो  २७ शंकर भगवान 
०६ सर  वती दवेी १७ शंकर भगवान – पावती  २८ वामन अवतार फोटो 
०७  हशैासरु मदिन दवेी  १८ िसता – पट ग फोटो  २९ लंकादहन –हनमुान फोटो 
०८ शंकर भगवान १९ िसता अि नपरी ा फोटो  ३० खंडेराव-  हाळसा घोडयावर 
०९ महाल  मी  २० शंकर महादेव (भरैवनाथ अवतार)  ३१ राघोबादादा-आनंदीबाई  
१० अिधपतीरावण , ऋषीमनुी  २१ िभम गदासह  ३२ ीकृ  ण –सदुामा फोटो 
११ ीकृ  ण – सदुामा भेट  २२ ीकृ  ण वासदुेव – नागदवेता    

 
 ताव– तरी साईभ  त ी. िवनोद जाधव, मुंबई यांनी ीचावडी मिंदरातील खराब, जीण झाललेे दवेी-

दवेतांचे फोट ची कलर ि टं काढून वॉटर फु सनबोडवर आधिुनक प  दतीन ेफोटो े म क न ते दणेगी  व पात 
दे  यास तयार आहते. सदर दवेी-दवेतांच े फोटो े म दणेगी  व पात ि वकारणसे व देणगीदार यांना आभारप  
दणेेस तसेच दणेगीदार यांनी न  याने आधिुनक प  दतीने तयार केलेले दणेगी  व पात िदललेे देवी-दवेतांच ेफोटो 

ीचावडी मंिदरात बसिवणबेाबत िनणय होणसे िवनतंी.    
िनणय .५२३  यावर सिव  तर चचा होऊन, साईभ  त ी. िवनोद जाधव, मुंबई यांनी चे चावडी मंिदरातील खराब, 

जीण झालेले देवी-देवतांचे फोट ची कलर ि ंट काढून वॉटर फु सनबोडवर आधुिनक प  दतीने फोटो 
े म क न ते देणगी  व पात दे  यास तयारी दशिवलेली अस  याने सदर देवी-देवतांचे फोटो े म 
 यांचेकडून देणगी  व पात ि वकारणेस व देणगीदार यांना आभारप  देणेस तसेच देणगीदार यांनी 

न  याने आधुिनक प  दतीने तयार क न देणगी  व पात िदलेले देवी-देवतांचे फोटो चे चावडी 
मंिदरात बसिवणेस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- मंिदर िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.७१ सं  थानचे उपल  ध अि नशमन वाहन (िमनी टडर) रे   यु टडर बनिवणेकामी सदरचा  ताव मा.तदथ 

(Ad-hoc) सिमतीचे सभेपुढे सादर.  
िवषय नं.७२ मा.सव  च  यायालय, िद  ली व मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे साईबाबा 

सं  थानचे पॅनलवर अॅड  होकेट  हणून िनयु  ती करणेकामी ा  त झालेले अजाबाबत.  
 ताव- 

िनणय .५२४  िवषय नं.७१ व ७२ या िवषयांवरील चचा सायंकाळी ४.०० नंतर उशीर झा  याने पुढे ढकल  यात आली. 
(कायवाही- िवधी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.७३ सन २०२०-२१ या कालावधीसाठी साई धमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, 

िव ुत,  लबं ग,  व  छता इ. दु  ती व देखभालीची कामे आऊटसोस प  दतीने िन  नतम दरधारकांकडून 
क न घेणेकामी िन  नतम दरधारकास मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर चचा वाटाघाटी क न 
कायादेश देणेस मा  यता िमळणेबाबत.  

 ताव-  सं  थानचे साई धमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह, हाऊसिकप ग, िव तु,  लंब ग इ.  व  छता दु  ती व 
दखेभालीची कामे आऊटसोस प  दतीन ेक न घणेकेामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. 

 
 



 
304 

 

(11) 11.12.2020, Shirdi  
 

१ करावयाचे कामाचा तपशील सन २०२०-२१ या कालावधीसाठी साई धमशाळा िवभागाकडील 
यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लंबीग,  व  छता इ. दु  ती व 
दखेभालीची कामे आऊटसोस प  दतीन ेक न घणे.े 

 

२ मागणी िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लंबीग,  व  छता इ. 
दु  ती व देखभालीची कामेकरीता GST वगळून दर 

 

३ ई-िनिवदा िस  दी िद.०५/०९/२०२०  
४ वृ प ा  या अिधसचूने  या  यित र  त चौकशी 

कशी पाठवली जाते? 
महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in व सं  थानच े
संकेत  थळाव न तसेच परुवठाधारकांना दरु  वनी व ई-मेल  दारे 

 

५ तर तसे कोणाला पाठिवले. -  
६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ ०७/०९/२०२० वेळ – सकाळी ११.०० वाजेपासनू  
७ ा  त िनिवदाधारकांची सं  या ०६  
८ पा  िनिवदाधारकांची सं  या ०६  
९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का ? नाही  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम अदा केली 

आह ेका? 
होय   

११ जर नमनु ेिदले नाही तर का ? हाऊसिकप ग काम अस  याने नमनुे मागणी केली नाही.  
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर 

अ) सन २०२०-२१ साठीचे मनु  यबळ सं  या िनि त क न हाऊसिकप ग कामाचे दर 
 

अ
नं 

िनिवदाधारकाचे 
नाव 

GST वगळून 
दरमहा र  कम 

. 

१८ % GST GST सह दरमहा 
एकूण र  कम . 

GST वगळून 
वािषक र  कम . 

१८ % GST GST सह वािषक 
एकूण र  कम .

1 SUMEET 
FACILITIES 
LIMITED.,    
Pune. 

३१,७४,०४५.०१ ५,७१,३२८.१० ३७,४५,३७३.११ ३,८०,८८,५४०.१२ ६८,५५,९३७.२२ ४,४९,४४,४७७.३४

2 Focus Facility 
& Security 
Services., 
Andheri  
(E)Mumbai 

३५,९४,४२६.०० ६,४६,९९६.६८ ४२,४१,४२२.६८ ४,३१,३३,११२.०० ७७,६३,९६०.०० ५,०८,९७,०७२.००

3 Peyush 
Traders. Thane 

३९,५०,०००.०० ७,११,०००.०० ४६,६१,०००.००  ४,७४,००,०००.०० ८५,३२,०००.०० ५,५९,३२,०००.००

4 Spick-N-Span 
Services. 
Malad  (P) 
Mumbai. 

४१,२८,५६०.०० ७,४३,१४०.८० ४८,७१,७००.८० ४,९५,४२,७२०.०० ८९,१७,६८९.०० ५,८४,६०,४०९.६०

५ BVG India 
Ltd., Pune 

४१,७१,६२१.०२ ७,५०,८९१.७८ ४९,२२,५१२.८० ५,००,५९,४५२.२४ ९०,१०,७०१.४० ५,९०,७०,१५३.६४

६ Eximius 
Management 
Pvt.,Ltd.Thane   

४२,३४,९९४.३५ ७,६२,२९८.९८ ४९,९७,२९३.३३ ५,०८,१९,९३२.२० ९१,४७,५८७.७९ ५,९९,६७,५१९.९९

 

 

१३  सन २०१९-२० साठीचे हाऊसिकप ग कामा  या  व प िनि त क न ठोक प  दतीने बी.  ही.जी.इिंडया िल पुणे यांचे दर  
अ
न ं

िनिवदाधारका
चे नाव 

GST वगळून 
दरमहा र  कम . 

१८ % GST GST सह 
दरमहा एकूण 
र  कम . 

GST वगळून 
वािषक र  कम . 

१८ % GST GST सह वािषक 
एकूण र  कम . 

1 BVG INDIA 
LTD,PUNE 

२८,०१,००० ५,०४,१८० ३३,०५,१८० ३,३६,१२,००० ६०,५०,१६० ३,९६,६२,१६० 

   सन २०१८-१९ साठीचे मनु  यबळ सं  या िनि त क न बी.  ही.जी.इिंडया िल पुणे यांचे दर  
अ िनिवदाधारका GST वगळून १८ % GST GST सह GST वगळून १८ % GST GST सह वािषक 
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न ं चे नाव दरमहा र  कम . दरमहा एकूण 
र  कम . 

वािषक र  कम . एकूण र  कम . 

1 BVG INDIA 
LTD,PUNE 

३४,७१,१७० ६,२४,८१०.६० ४०,९५,९८०.६
० 

४,१६,५४,०४० ७४,९७,७२७.२० ४,९१,५१,७६७.२० 

 मनु  यबळ सं  या िनि त क न राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा िकयेम  ये सन २०१८-१९ व सन २०२०-२१ करीता 
दरांबाबत िनकष काढला असता खालील माणे फायदा होत आहे. 

िनिवदाधारकाचे नाव वष दरमहा GST वगळून र  कम  फरक 
BVG INDIA LTD,PUNE २०१८-१९ ३४,७१,१७० २,९७,१२५ 

दरमहा फायदा होत आहे.SUMEET FACILITIES LTD, PUNE २०२०-२१ ३१,७४,०४५  
  १४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपशील साई धमशाळा िवभागाकडील भ  ताचंे िनवास मता व वापरात असले  या  

हॉल  या माणानसुार काम समाधानकारक आह.े 
  १५ स  याची िश   क ि थती िद.२९/०२/२०२० रोजी कायादशे संपु  टात आला असनू, 

जा.न.ंएसएसएस/वशी- साई धमशाळा भ  तिनवास /४५७४/२०२० 
िद.१८/०२/२०२० रोजी मदुतवाढ दे  यात आललेी आह.े 

  १६ मागील खरेदी दर अ.नं.१३ म  य ेदशिवले माण े 
  १७ मागील परुवठादार बी.  ही.जी.इिंडया िल पणेु 
  १८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर अ.नं.१२ म  य ेदशिवले माण े अ. . ०१ आह.े 
  १९ सन २०२०-२१ साठीचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव सिुमत फॅिसिलटीज ्िल, िचंचवड, पणु े
  २० सदर कामाचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 

कर  यात आला आह ेका? 
होय. 

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

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

  २२ घाऊक व िकरकोळ दर यांच ेतपशील  - मागिव  यात आलेला नाही. 
  २३ िनिवदाधारकाचे नाव सन २०१८-१९ चे   

दरमहा GST 
वगळून र  कम  

सन २०१९-२० चे  
दरमहा GST 
वगळून र  कम  

सन २०२०-२१ चे  
ा  त  दरमहा GST 

वगळून र  कम  

फरक 

  BVG INDIA LTD, 
PUNE 

३४,७१,१७० 
मनु  यबळानसुार 

२८,०१,००० 
ठोक  व पानसुार 

-- २,९७,१२५ 
दरमहा सं  थानचा फायदा 
होत आहे   SUMEET FACILITIES 

LTD, PUNE 
-- -- ३१,७४,०४५ 

मनु  यबळानसुार 
 

    संि  त िटप-  साई धमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लंबीग, 
 व  छता इ. दु  ती व दखेभालीची काम े आऊटसोस प  दतीने क न घेणसेाठी ई-िनिवदा ि या राबिव  यात 

आली होती  याम  य ेसहा िनिवदाधारकानंी भाग घेतला होता.  यांपकै  तांि क िनिवदमे  य ेपा  ठरले  या सहा 
िनिवदाधारकांचे वािणि यक िनिवदा िद.०३/११/२०२० रोजी मा.  थािनक खरेदी सिमती सम  उघ  यात येऊन 
खालील माण ेदर िन  नतम दर ा  त झाले आहते. 

 
अन ं िनिवदाधारकाचे 

नाव 
GST वगळून 
दरमहा र  कम 

. 

१८ % GST GST सह दरमहा 
एकूण र  कम . 

GST वगळून 
वािषक र  कम . 

१८ % GST GST सह वािषक 
एकूण र  कम . 

1 SUMEET 
FACILITIES 
LIMITED.Pune 

३१,७४,०४५.०१ ५,७१,३२८.१० ३७,४५,३७३.११ ३,८०,८८,५४०.१२ ६८,५५,९३७.२२ ४,४९,४४,४७७.३४ 

2 Focus Facility & 
Security 
Services.Andheri  
Mumbai 

३५,९४,४२६.०० ६,४६,९९६.६८ ४२,४१,४२२.६८ ४,३१,३३,११२.०० ७७,६३,९६०.०० ५,०८,९७,०७२.०० 

3 Peyush Traders. ३९,५०,०००.०० ७,११,०००.०० ४६,६१,०००.००  ४,७४,००,०००.०० ८५,३२,०००.०० ५,५९,३२,०००.०० 
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Thane 
4 Spick-N-Span 

Services. 
Malad  (P) 
Mumbai. 

४१,२८,५६०.०० ७,४३,१४०.८० ४८,७१,७००.८० ४,९५,४२,७२०.०० ८९,१७,६८९.०० ५,८४,६०,४०९.६० 

५ BVG India Ltd., 
Pune 

४१,७१,६२१.०२ ७,५०,८९१.७८ ४९,२२,५१२.८० ५,००,५९,४५२.२४ ९०,१०,७०१.४० ५,९०,७०,१५३.६४ 

६ Eximius 
Management  
Pvt., Ltd. Thane   

४२,३४,९९४.३५ ७,६२,२९८.९८ ४९,९७,२९३.३३ ५,०८,१९,९३२.२० ९१,४७,५८७.७९ ५,९९,६७,५१९.९९ 

 
  उपरो  त माण ेसहा  िनिवदाधारकांचे साई धमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, 
िव तु,  लंबीग,  व  छता इ. दु  ती व दखेभालीची कामे आऊटसोस प  दतीने करणकेामी अ. . ०१ चे सिुमत 
फॅिसिलटीज,् पुणे याचे िन  नतम दर ा  त झाले असनु, 

१) कोरोना िवषाण ू (COVID-19) चा ादभुाव रोख  यासाठी शासनामाफत पारीत करणते आले  या 
आदशेा  वये कायवाही चालू आह े  याचा एक भाग  हणनू िद.२३/०३/२०२० पासनू सं  थानचे साईभ  ताचं े
िनवासासाठी दे  यात यणेारे िनवास  थान ेबदं कर  यात आलेली आह.े  याम  य ेसाई धमशाळा िवभाग ता परु  या 
 व पात बंद ठेव  यात आललेे आह.े सदर कालावधीत सपंु  टात येत असले  या हाऊसिकप ग कामाची ई-िनिवदा 
ि या राबिव  यात आली असनू, साई धमशाळा िवभागाकडील सन २०२०-२१ या एक वष कालावधीकरीता 

यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लंबीग,  व  छता इ. दु  ती व दखेभालीची काम ेआऊटसोस प  दतीन े
करणकेामी ा  झाले  या िन  नतम दरधारक सिुमत फॅिसिलटीज,् पणु े यांना जे  हा साई धमशाळा िवभाग 
साईभ  ताचंे िनवासासाठी सु  करणते येईल  या तारखपेासनू एक वष कालावधीसाठी कायादशे देता येईल. 
२) साई धमशाळा िवभाग साईभ ासंाठी सु  कर यात येईल यावेळेस िनवास थांनाचा वापर मयािदत 
व पात असेल तोपयत िनिवदमे  य े िनि त केले या मनु  यबळापकै   या कामासाठी  य ात मनु  यबळाचा 

परुवठा केला असले, तेवढ्याच मनु  यबळ सं  यनेसुार बीलाची मागणी िनिवदाधारकाकडून करता येईल. साई 
धमशाळा िवभागाचा साईभ  ताचंे िनवासासाठी मोठ्या माणावर वापर चालू झा यानतंर िवभागास संपणु 
मनु  यबळाची आव  यकता असेल  यानसुार ठेकेदारामाफत मनु  यबळ परुिवणते येईल. 
३) सन २०२०-२१ या एक वष कालावधीसाठी िन  नतम दरधारक सिुमत फॅिसलीटीज् िल. पुण े यांना 
GST सह येणा-या वािषक र  कम . ४,४९,४४,४७७/- (अ री . चार कोटी एकोनप  नास लाख च  वचेाळीस 
हजार चारशे स  याह  तर मा  ) येणा-या खचास मा  यता िमळणसे. 
साई धमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लंबीग,  व  छता दु  ती व दखेभालीची 
काम े आऊटसोस प  दतीन े करणकेामी  िन  नतम दरधारक सिूमत फॅिसिलटीज ् पणु े यांना मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमती सभेसमोर िन  नतम दरधारका बरोबर चचा/ वाटाघाटी करण ेकामी बोलिवणसे व िन  नतमदरधारक यांना 
हाऊसिकप ग कामाचा कायादशे दणेेकामी सदर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .५२५  यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी  
अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व सबंधीत िवभागाचे मुख यांची सिमती गठीत कर  यात आली. या 
सिमतीने िद. ०१.०१.२०२१ ते िद. ३१.१२.२०२१ या कालावधीसाठी साई धमशाळा िवभागाकडील 
यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ुत,  लबं ग,  व  छता इ. दु  ती व देखभालीची कामे 
आऊटसोस प  दतीने क न घेणेसाठी रा बिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम दरधारक 
यांचेशी िन  नतम दराबाबत चचा / वाटाघाटी क न अंितम दर िन  चीत क न सबंधीतास कायादेश 
दे  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच याबाबतचा कायवाही अहवाल मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- साई धमशाळा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.७४ सन २०२०-२१ करीता साईआ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  ये 
व प रसरात पे  ट कं ोल करणेकामी िन  नतम दरधारकांस कायादेश देणेबाबत.  

 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 घणेे.(२) पोट कलम (१) (ख) भ  तांना 
राह  याकरीता व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ बांधण ेव  यांची दखेभाल करण.े 

यव थापन सिमतीचा ठराव :-  यावर सिव  तर चचा होऊन, िद.०१/१०/२०२० ते िद. ३०/०९/२०२१ 
या एक वष कालावधीसाठी साईआ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  य ेव 
प रसरात पे  ट कं ोल करणकेामी मागील वष  या खचाची र  कम . ६,८२,७०१/- + GST ा  ध न िवहीत 
प  दतीन ेई-िनिवदा या राबिवणसे मा  यता दे  यात आली. 

 तािवकः-  या दशनासाठी येणा-या साईभ  तांचे िनवासासाठी साईआ म भ  तिनवास या 
िवभागाकडे १२ इमारती असनू, १ इमारतीम  य े१२८ म या माण ेएकुण १२ इमारतीम  य े१५३६  स आहते.  

 तसेच साई धमशाळा िवभागाकडे एकुण ४ इमारती असनु एका इमारतीस ३२ हॉल या माण े४ इमारतीमधील 
१२८ हॉलम  य ेपालखी पदया ी, सहली, पुने येणारे साईभ  त, अधं/अपंग इ  यािदंची िनवास  यव  था कर  यात 
येत आह.े 

   पे  ट कं ोल एम,वा  श,े मुंबई, यांना जा.न.एसएसएस/वशी-साईधमशाळा/१९०१/२०१९ 
िद.१७/०८/२०१९ अ  वय े िद.०१/१०/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० या एक वष कालावधीत दो  ही 
िनवास  थानासाठी वािषक सहा औषध फवारणी करणकेामी कायादशे दे  यात आलेला आह.े कायादशेाची मदुत 
िद.३०/०९/२०२० अखेर सपुं  टात आली आहे. 

   साईआ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  य े व प रसरात पे  ट 
कं ोल क न घणेे साईभ  ताचंे सिुवधेसाठी आव  यक आह.े सन २०२०-२१  या एक वष कालावधीसाठी दैिनक 
वतमान प ात सचूना जािहरात जनसंपक िवभागामाफत िद.०५/०९/२०२० रोजी िस  द करणते आली. तसचे 
महारा   शासना  या व सं  थानचया अिधकृत संकेत  थळावर ई-िनिवदा िद.०७/०९/२०२० रोजी अपलोड 
कर  यात आली. 

   ई-िनिवदाधारकांना िनिवदा भरणपेवू  िनिवदा संदभात काही अडचणी अस  यास  याचे िनरसन 
करणकेामी िद.१०/०९/२०२० रोजी ी-बीड िमट ग ठेव  यात आली होती. सदर िमट गच े इितवृ  त मािहती 
तं ान िवभागामाफत सं  थानच े संकेत  थळावर व ई.डी.पी. िवभागामाफत महारा   शासनाच े
www.mahatendr.gov.in  या सकेंत  थळावर अपलोड क न, ई-िनिवदा ऑनलाईन सादर कर  याची अिंतम 
मदुत िद.२१/०९/२०२० अखेर होती. 

   सदर ई –िनिवद े ि येम  य े मदुतीत ०५ िनिवदाधारकां  या िनिवदा ा  त झा  या. ऑनलाईन ा  त 
तांि क बीड ( Technical Bid) िद. २५/०९/२०२० रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेसमोर उघड  यात येवनू, 
कागदप ांचा तुलना  मक त  ता तयार क न लेखाशाखा िवभागाकडुन तपासनु घे  यात आलेला आह.े  यामधील 
पा  / अपा  िनिवदांचा तपिशल खालील माण े– 

 
अ.नं िनिवदाधारकांचे नाव पा  / अपा  

१ Central Warehousing Corporation, Near Turbhe Railway Station, Vashi, 
Navi Mumbai 

पा  

२ IPM and Fumigation India Unit No-126, Bul-No-06, Jogani industrial 
complex, Chunabhatti, Mumbai 

पा  

३ Pepcopp Pest Contorl Services, PVT,LTD,317,Hariom Plaza, 3rd Floor, 
M.G.Road, Borovali (E)  Mumbai 

पा  

४ Pest Control M.Walshe,  LLP, 503, Embassy Centre, Nariman Point, 
Mumbai 

पा  

५ Pest Terminators, 4&5 Pratibha Corner, 53/54, Shaniwar peth, Pune-30 पा  

  
 उपरो  त अ. . ०१ ते ०५ मांकाचे पा  झाले  या िनिवदाधारकांच े ाईज बीड (Financial Bid) 
िद.१५/१०/२०२० रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत उघड  यात आल.े 
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 मागणीः- साई आ म भ  तिनवास व साई धमशाळा येथ े पे  ट कं ोल करणकेामीचा ाईज बीड 
(Financial Bid) तपिशल खालील माण-े 

अ.न ं  
 
 
 
पा  ई-िनिवदाधारकांच ेनांव े

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

 
 
 
 
 
फवारणीचा 
चौ.फुट दर 
Exclusive of 
All Taxes 
दर ित चौ.फुट 
पये          पैस े

 
 
 
 
 
 

 
 
वािषक दर 
 (एकुण सहा  फवारणी ) 
पये          पैस े

1 Central Warehousing Corporation, Navi 
Mumbai 

 
 
 
४५५१३४.६८ चौ. फुट 

            २.१० ९,५५,७८२.८० 

2 Pest Control M.Walshe,  LLP, Mumbai             १.८० ८,१९,२४२.४२ 
3 Pest Terminators, Pune-30             १.३५ ६,१४,४३१.८२ 

4 IPM and Fumigation India, Chunabhatti,  
Mumbai 

             १.९० ८,६४,७५५.८९ 

5 Pepcopp Pest Control Services, PVT, 
LTD, Borovali (E)  Mumbai 

             १.४३                  ६,५०,८४२.५९ 

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

    उपरो  त त   यात दशिवले माण े अ.नं. ०३ मधील Pest Terminators, Pune-30 ह े िन  नतम 
दरधारक आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत-  सन २०२०-२१ या एक वष कालावधीसाठी साई आ म भ  तिनवास व साई 
धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  य े व प रसरात पे  ट कं ोल करण े कामी ई-िनिवदा ि या 
राबिवतांना िनिवदाधारकाकडुन GST वगळुन दर मागिव  यात आले आहते. 

    यानसुार पा  िनविदाधारकांच े वािणि यक बीड (Financial Bid)  खरेदी स मीतीच े
िद.१५/१०/२०२० रोजीचे सभते उघडुन  याम  य ेअ.ंन.ं . ०३ मधील Pest Terminators, Pune-30 यांच े
िन  नतम दर .१.३५ पैस नसुार वािषक दर . ६,१४,४३१.८२/- (अ री –सहा लाख चौदा हजार चारशे एकतीस 
.  यऐशंी पै.) येणार आह.े 

   पा  िनिवदाधारकांपैक  िन  नतम दर आलेले Pest Terminators, Pune-30 ह ेमागील सन २०१८-
१९ या एक वष कालावधीत साईबाबा भ  तिनवास  थान,  दारावती भ  तिनवास  थान व साई साद िनवास  थान 
या िवभागाकडे पे  ट कं ोलच ेकाम करीत आह.े  यांच ेकामाचा दजा चांगला असनू काम समाधानकारक आह.े 
 यांच ेकामाबाबत कुठिलही त ार नाही. तरी Pest Terminators, Pune-30  यांना पे  ट कं ोलच ेकामदे  यास 

हरकत नाही., अस ेन  मत आह.े 
िवभागावार विगकरण 

िकटकनाशक 
फवारवणी करणे 

कामी कं ाट 
कालावधी 

िन  नतम दर 
असलेले ई-

िनिवदाधारकांचे 
नाव 

अ.न.ं िवभागाचे नांव फवारणीचा चौ.फुट दर 
Exclusive of All 

Taxes 
दर ित चौ.फुट 

         पये          पैसे 

 
वािषक दर 

 (एकुण सहा  
फवारणी ) 

पये          पैसे 
एक वष कालावधी 

साठी 

 
Pest 

१ साईआ म भ  तिनवास १२ 
इमारती (१५३६ खो  या) 

 
 

४,७२,१४२.२५ 
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Terminators, 
Pune-30 

३४९७३५.०० चौ.फुट                 १.३५ 
२ साई धमशाळा 

०४ इमारती (१२८ हॉल) 
१०५३९९.६८ चौ.फुट 

१,४२,२८९.५६ 

 एकुण र  कम पये ६,१४,४३१.८२ 
                                                                   अ री पये ( सहा लाख चौदा हजार चारशे एकतीस .  यऐशंी पैसे मा ) 

 
कोरोना िवषाण ु (को  हीड -१९) चा ादभुाव रोखणसेाठी क  व रा  यशासनामाफत सव  थराव न 

कायवाही चाल ुआह े  याचा एक भाग  हणनु िद.२३ माच २०२० पासनु सं  थानच ेसाईभ  तांना दे  यात येणारे सव 
िनवास  थान बंद कर  यात आलेली आह.े  यानसुार सं  थानच े साई आ म भ  तिनवास व साई धमशाळा ह े
िवभाग बंद आह.े  

साई आ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  य े व प रसरात पे  ट 
कं ोल करणकेामी सन २०२०-२१ या वषा करीता िन नतम दरधारक Pest Terminators, Pune-30 यांना साई 
भ  तांकरीता िनवास  यव  था सु  करणते येईल  या तारखेपासनु एक वष कालावधीसाठी कायादशे दणेसे. 

साई आ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  य े व प रसरात पे  ट 
कं ोल करणकेामी सन २०२०-२१ या वषा करीता एक वष कालावधीसाठी िन नतम दरधारक Pest 
Terminators, Pune-30 यांचे र  कम . १.३५ ित चौ.फुट या माण े ित दोन मिह  यात एक या माण ेएकुण 
वािषक सहा फवारणीकरीता GST वगळुन एकुण र  कम ६,१४,४३१.८२ पणुािकंत . अ री पय े
६,१४,४३२/- ( हा लाख चौदा हजार चारश ेब ीस . मा  )  येत असनु  यास मा  यता िमळणसे.  

उपरो  त अ.न.ं .०१ व ०२ नसुार मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय िन  नतम दरधारका बरोबर  
वाटाघाटी करण ेकामी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर . 

िनणय .५२६  यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी  
अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व सबंधीत िवभागाचे मुख यांची सिमती गठीत कर  यात आली. या 
सिमतीने  िद. ०१.०१.२०२१ ते िद. ३१.१२.२०२१ या कालावधी करीता साईआ म भ  तिनवास व 
साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  ये व प रसरात पे  ट कं ोल करणेकामी रा बिव  यात 
आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम दरधारक यांचेशी िन  नतम दराबाबत चचा/वाटाघाटी क न 
अंितम दर िन  चीत क न संबधीतास कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच याबाबतचा 
कायवाही अहवाल मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- साईआ म भ  तिनवास /साई धमशाळा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.७५ सन २०२०-२१ या कालावधीसाठी साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह 

हाऊसिकप ग, िव ुत,  लबं ग,  व  छता इ. दु  ती व देखभालीची कामे आऊटसोस प  दतीने िन  नतम 
दरधारकांकडून क न घेणेकामी िन  नतम दरधारकास मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर चचा 
वाटाघाटी क न कायादेश देणेस मा  यता िमळणेबाबत.  

 ताव- सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह, हाऊसिकप ग, िव तु,  लंब ग इ.  व  छता 
दु  ती व दखेभालीची काम े आऊटसोस प  दतीन े क न घणेेकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात 
आली होती. 

१ करावयाचे कामाचा तपशील सन २०२०-२१ या कालावधीसाठी साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील 
यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लंबीग,  व  छता इ. दु  ती व 
दखेभालीची कामे आऊटसोस प  दतीन ेक न घणे.े 

२ मागणी िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लंबीग,  व  छता इ. दु  ती 
व दखेभालीची कामेकरीता GST वगळून दर 

३ ई-िनिवदा िस  दी िद.०५/०९/२०२० 
४ वृ प ा  या अिधसचूने  या  यित र  त चौकशी 

कशी पाठवली जाते? 
महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in व सं  थानच ेसंकेत  थळाव न 
तसेच परुवठाधारकांना दरु  वनी व ई-मेल  दारे 

५ तर तसे कोणाला पाठिवले. - 
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६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ ०७/०९/२०२० वेळ – सकाळी ११.०० वाजेपासनू 
७ ा  त िनिवदाधारकांची सं  या ०४ 
८ पा  िनिवदाधारकांची सं  या ०३ 
९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का ? नाही 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम अदा केली आह े

का? 
होय  

११ जर नमनु ेिदले नाही तर का ? हाऊसिकप ग काम अस  याने नमनुे मागणी केली नाही. 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर 

आ) सन २०२०-२१ साठीचे मनु  यबळ सं  या िनि त क न हाऊसिकप ग कामाचे दर 
अ
न ं

िनिवदाधारका
चे नाव 

GST वगळून 
दरमहा र  कम . 

१८ % GST GST सह 
दरमहा एकूण 
र  कम . 

GST वगळून 
वािषक र  कम . 

१८ % GST GST सह वािषक 
एकूण र  कम . 

1 SUMEET 
FACILITIES 
LTD, PUNE 

७४,००,८७६ १३,३२,१५७.६८ ८७,३३,०३३.६
८ 

८,८८,१०,५१२.१
२ 

१,५९,८५,८९२.
१८ 

१०,४७,९६,४०४.३
० 

2 PEYUSH 
TEDERS, 
KALYAN 

८१,००,००० १४,५८,००० ९५,५८,००० ९,७२,००,००० १,७४,९६,००० ११,४६,९६,००० 

3 BVG INDIA 
LTD,PUNE 

९५,७७,५७४.२
४ 

१७,२३,९६३.३६ १,१३,०१,५३७.
६० 

११,४९,३०,८९०.
८८ 

२,०६,८७,५६०.
३५ 

१३,५६,१८,४५१.२
३  

१३  सन २०१९-२० साठीचे हाऊसिकप ग कामा  या  व प िनि त क न ठोक प  दतीने बी.  ही.जी.इिंडया िल पुणे यांचे दर  
अ
न ं

िनिवदाधारका
चे नाव 

GST वगळून 
दरमहा र  कम . 

१८ % GST GST सह 
दरमहा एकूण 
र  कम . 

GST वगळून 
वािषक र  कम . 

१८ % GST GST सह वािषक 
एकूण र  कम . 

1 BVG INDIA 
LTD,PUNE 

६९,४६,००० १२,५०,२८० ८१,९६,२८० ८,३३,५२,००० १,५०,०३,३६० ९,८३,५५,३६० 

   सन २०१८-१९ साठीचे मनु  यबळ सं  या िनि त क न बी.  ही.जी.इिंडया िल पुणे यांचे दर  
अ
न ं

िनिवदाधारका
चे नाव 

GST वगळून 
दरमहा र  कम . 

१८ % GST GST सह 
दरमहा एकूण 
र  कम . 

GST वगळून 
वािषक र  कम . 

१८ % GST GST सह वािषक 
एकूण र  कम . 

1 BVG INDIA 
LTD,PUNE 

८०,९३,०६८ १४,५६,७५२.२४ ९५,४९,८२०.२
४ 

९,७१,१६,८१६ १,७४,८१,०२६.
८८ 

११,४५,९७,८४२.८
८      

 मनु  यबळ सं  या िनि त क न राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा िकयेम  ये सन २०१८-१९ व सन २०२०-२१ करीता 
दरांबाबत िनकष काढला असता खालील माणे फायदा होत आहे. 

िनिवदाधारकाचे नाव वष दरमहा GST वगळून र  कम  फरक 
BVG INDIA LTD,PUNE २०१८-१९ ८०,९३,०६८ ६,९२,१९२  

दरमहा फायदा होत आहे. SUMEET FACILITIES LTD, PUNE २०२०-२१ ७४,००,८७६  
 १४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपशील साईभ  तिनवास िवभागाकडील भ  ताचंे िनवास मता व वापरात 

असले  या खो  यां  या माणानसुार काम समाधानकारक आह.े 
 १५ स  याची िश   क ि थती िद.२९/०२/२०२० रोजी कायादशे संपु  टात आला असनू, 

जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईआ म भ  तिनवास/४५७३/२०२० 
िद.१८/०२/२०२० रोजी मदुतवाढ दे  यात आललेी आह.े 

 १६ मागील खरेदी दर अ.नं.१३ म  य ेदशिवले माण े 
 १७ मागील परुवठादार बी.  ही.जी.इिंडया िल पणेु 
 १८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर अ.नं.१२ म  य ेदशिवले माण े
 १९ सन २०२०-२१ साठीचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव सिुमत फॅिसिलटीज ्िल, िचंचवड, पणु े
 २० सदर कामाचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 

कर  यात आला आह ेका? 
होय. 
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 २१ सदर कामाचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नावे  

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

 २२ घाऊक व िकरकोळ दर यांच ेतपशील  - मागिव  यात आलेला नाही. 
 २३ िनिवदाधारकाचे नाव सन २०१८-१९ चे    

दरमहा GST 
वगळून र  कम  

सन २०१९-२० चे  
दरमहा GST वगळून 
र  कम  

सन २०२०-२१ चे  
ा  त  दरमहा GST 

वगळून र  कम  

फरक 

 BVG INDIA 
LTD,PUNE 

८०,९३,०६८ 
मनु  यबळानसुार 

६९,४६,००० 
ठोक  व पानसुार 

-- ६,९२,१९२  
दरमहा सं  थानचा 
फायदा होत आहे  SUMEET FACILITIES 

LTD, PUNE 
-- -- ७४,००,८७६ 

मनु  यबळानसुार 
 

   संि  त िटप-  साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु, 
 लंबीग,  व  छता इ. दु  ती व देखभालीची कामे आऊटसोस प  दतीन े क न घणेसेाठी ई-िनिवदा ि या 

राबिव  यात आली होती  याम  य े चार िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता.  यांपैक  तांि क िनिवदमे  य े पा  
ठरले  या तीन िनिवदाधारकांच े वािणि यक िनिवदा िद.०३/११/२०२० रोजी मा.  थािनक खरेदी सिमती सम  
उघ  यात येऊन खालील माण ेदर िन  नतम दर ा  त झाले आहते. 

 
अ
न ं

िनिवदाधारका
चे नाव 

GST वगळून 
दरमहा र  कम . 

१८ % GST GST सह दरमहा 
एकूण र  कम . 

GST वगळून 
वािषक र  कम . 

१८ % GST GST सह वािषक 
एकूण र  कम . 

1 SUMEET 
FACILITIES 
LTD, PUNE 

७४,००,८७६ १३,३२,१५७.६८ ८७,३३,०३३.६
८ 

८,८८,१०,५१२.१
२ 

१,५९,८५,८९२.
१८ 

१०,४७,९६,४०४.३
० 

2 PEYUSH 
TEDERS, 
KALYAN 

८१,००,००० १४,५८,००० ९५,५८,००० ९,७२,००,००० १,७४,९६,००० ११,४६,९६,००० 

3 BVG INDIA 
LTD,PUNE 

९५,७७,५७४.२
४ 

१७,२३,९६३.३६ १,१३,०१,५३७.
६० 

११,४९,३०,८९०.
८८ 

२,०६,८७,५६०.
३५ 

१३,५६,१८,४५१.२
३ 

  
  उपरो  त माण े तीन िनिवदाधारकांचे साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह 
हाऊसिकप ग, िव तु,  लंबीग,  व  छता इ. दु  ती व दखेभालीची कामे आऊटसोस प  दतीने करणकेामी 
िन  नतम दर ा  त झाल ेअसनू, 
१) कोरोना िवषाण ू (COVID-19) चा ादभुाव रोख  यासाठी शासनामाफत पारीत करणते आले  या 
आदशेा  वये कायवाही चालू आह े  याचा एक भाग  हणनू िद.२३/०३/२०२० पासनू सं  थानचे साईभ  ताचं े
िनवासासाठी दे  यात येणारे िनवास  थाने बंद कर  यात आलेली आह.े  याम  य े साईआ म भ  तिनवास िवभाग 
ता परु  या  व पात बंद ठेव  यात आलेले आह.े सदर कालावधीत सपंु  टात यते असले  या हाऊसिकप ग कामाची 
ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली असनू, साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील सन २०२०-२१ या एक वष 
कालावधीकरीता यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लंबीग,  व  छता इ. दु  ती व दखेभालीची काम े
आऊटसोस प  दतीने करणकेामी ा  झाले  या िन  नतम दरधारक सिुमत फॅिसिलटीज,् पणु ेयांना जे  हा साईआ म 
भ  तिनवास िवभाग साईभ  ताचंे िनवासासाठी सु  करणते येईल  या तारखेपासनू एक वष कालावधीसाठी 
कायादशे देता येईल. 
२) साईआ म भ िनवास िवभाग साईभ ांसाठी सु  कर यात येईल यावेळेस िनवास थांनाचा वापर 
मयािदत व पात असले तोपयत िनिवदमे  य े िनि त केले या मनु  यबळापैक   या कामासाठी  य ात 
मनु  यबळाचा परुवठा केला असेल, तेवढ्याच मनु  यबळ सं  यनेसुार बीलाची मागणी िनिवदाधारकाकडून करता 
येईल. साईआ म भ  तिनवास िवभागाचा साईभ  ताचंे िनवासासाठी मोठ्या माणावर वापर चालू झा यानंतर 
िवभागास संपणु मनु  यबळाची आव  यकता असेल  यानसुार ठेकेदारामाफत मनु  यबळ परुिवणते येईल. 
साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील यािं क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लंबीग,  व  छता दु  ती व 
दखेभालीची काम े आऊटसोस प  दतीन े करणकेामी िन  नतम दरधारक सिूमत फॅिसिलटीज ् पणु े यांना मा.तदथ 
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(Ad-hoc) सिमती सभेसमोर चचसाठी बोलिवणसे व िन  नतमदरधारक यांना हाऊसिकप ग कामाचा कायादशे 
दणेेकामी सदर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .५२७  यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी  
अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व सबंधीत िवभागाचे मुख यांची सिमती गठीत कर  यात आली. या 
सिमतीने िद. ०१.०१.२०२१ ते िद. ३१.१२.२०२१ या कालावधीसाठी साईआ म भ  तिनवास 
िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ुत,  लबं ग,  व  छता इ. दु  ती व देखभालीची 
कामे आऊटसोस प  दतीने क न घेणेसाठी रा बिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम 
दरधारक यांचेशी िन  नतम दराबाबत चचा / वाटाघाटी क न अंितम दर िन  चीत क न सबंधीतास 
कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच याबाबतचा कायवाही अहवाल मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले.                         

   (कायवाही- साईआ म भ  तिनवास) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.७६ साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा या िवभागाकडील सन २०२०-२१ या एक वष 

कालावधीसाठी िन  नतम दरधारकास लॉ  ी कामाचा चचा वाटाघाटी क न कायादेश देणेस मा  यता 
िमळणेबाबत.  

 ताव-  सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी क  हर धणु/ेइ  ी करण,े टॉवेल 
धवुनू ायर करण,े चादर धणु,े सोलापरु चादर व गादी  या खोळी धणेुकामी ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली 
होती. 

 

१ करावयाचे कामाचा तपशील बेडशीट, उशी क  हर धणु/ेइ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े चादर, 
सोलापरु चादर धणेु व गादी  या खोळी धणेु. 

 

२ मागणी ित नगासाठीचे दर सव करांसह  
३ ई-िनिवदा िस  दी िद.०५/०९/२०२०  
४ वृ प ा  या अिधसचूने  या  यित र  त 

चौकशी कशी पाठवली जाते? 
महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in व सं  थानच े
संकेत  थळाव न तसेच परुवठाधारकांना दरु  वनी व ई-मेल  दारे 

 

५ तर तसे कोणाला पाठिवले. -  
६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ ०७/०९/२०२० वेळ – सकाळी ११.०० वाजेपासनू  
७ ा  त िनिवदाधारकांची सं  या ०६  
८ पा  िनिवदाधारकांची सं  या ०५  
९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का? नाही  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम अदा 

केली आह ेका? 
होय   

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

इ) सं  थानचे सन २०२०-२१ साठीचे कपड्यांसाठी दर 
अ
.नं 

कपड्यांचा तपशील गु कृपा 
लॉ  ी, िशड  

ती नग दर . 
(सवकरासह) 

अपवुा 
क  शन, 
उ  हासनगर 

ती नग दर . 
(सवकरासह) 

साई अ  नपुणा ायि लनस 
अॅ  ड वॉिशगं कॉ  ॅ  टर, 
नािशक 

ती नग दर . 
(सवकरासह) 

साईभ  ती 
इडं  ीज् अंबरनाथ 

ती नग दर . 
(सवकरासह) 

घर दा वॉिशंग 
कंपनी, िशड  

ती नग दर .
(सवकरासह) 

१ बेडशीट धवुनू इ  ी करणे ३.५० १४.०० ८.२० ४.३० ४.०० 
२ उशी क  हर धवुनू इ  ी करण े १.५० ७.०० ५.५५ १.८० १.८० 

३ टॉवेल धवुनू ायर करणे ८.०० ९.०० ९.३० ३.७५ ३.०० 
४ सोलापरू चादर धणेु १४.०० १४.०० २०.०० ९.०० ८.०० 
५ चादर धणेु ७.७५ १४.०० ६.३० ९.०० ८.०० 

६ गादी  या खोळी धणेु ७.७५ १४.०० १३.२५ ७.९० ८.००  
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१३  सं  थानचे सन २०१९-२० साठीचे कपडे धुवून इ  ी करणे कामाचे गु कृपा लॉ  ी, िशड  यांचे दर   
 अ.नं कपड्यांचा तपशील मुळ ती नग दर 

पये      पैसे 
GST 18% 

पये      पैसे 
ती नग दर पये 

(सवकरासह) 
 

 १ बेडशीट धवुनू इ  ी करण े ३.७३ ०.६७ ४.४०  

 २ उशी क  हर धवुनू इ  ी करण े १.६९ ०.३१ २.००  
 ३ टॉवेल धवुनू ायर करण े ३.२२ ०.५८ ३.८०  

 ४ सोलापरु चादर धणेु ८.४७ १.५३ १०.००  

 ५ चादर धणेु ६.९९ १.२६ ८.२५  

 ६ गादी  या खोळी धणु े ६.९९ १.२६ ८.२५  
 १

४ 
मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा 
तपशील 

साईभ  तिनवास व साईधमशाळा िव भाग भ  ताचंे िनवास मता व 

वापरात येणा-या खो  यानसुार 
 १

५ 
स  याची िश   क ि थती िद.३१/०८/२०२० रोजी कायादशे संपु  टात आला आह.े 

 १
६ 

मागील खरेदी दर अ.नं.१३ म  य ेदशिवले माण े 

 १
७ 

मागील परुवठादार गु कृपा लॉ  ी, िशड  

 १
८ 

स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर अ.नं.१२ म  य ेदशिवले माण े

 १
९ 

सन २०२०-२१ साठीचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव १. गु कृपा लॉ  ी, िशड  
२. घर दा वॉिशंग कंपनी, िशड  

 २
० 

सदर कामाचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला आह ेका? 

होय. 

 २
१ 

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

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

 २
२ 

घाऊक व िकरकोळ दर यांच ेतपशील  - मागिव  यात आलेला नाही. 

 २
३ 

कपडे सन २०१९-२० चे 
सवकरांसह  दर 

सन २०१९-२० चे  ा  त 
सवकरांसह  दर 

फरक 

 १) बेटशीट ४.४० ३.५० ०.९० कमी 

 २) उशी क  हर              २.०० १.५० ०.५० कमी 

 ३) टॉवेल ३.८० ३.०० ०.८० कमी 

 ४) सोलापरू चादर          १०.०० ८.०० २.०० कमी 

 ५) चादर ८.२५ ६.३० १.९५ कमी  

  ६) गादी  या खोळी        ८.२५ ७.७५ ०.५० कमी 

 

सिं  त िटप-  साईआ म व साईधमशाळा िवभागाकडील लॉ  ी कामासाठी ई-िनिवदा ि या राबिव  यात 
आली होती  याम  य ेसहा िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता.  यांपकै  तांि क िनिवदमे  य ेपा  ठरले  या पाच 
िनिवदाधारकांचे वािणि यक िनिवदा िद.१५/१०/२०२० रोजी मा.  थािनक खरेदी सिमती सम  उघ  यात येऊन 
 याम  य े 
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अ) सं  थानचे सन २०२०-२१ साठीचे कपड्यांसाठी ा  त िन  नतम दर 

अ.न ं कपड्यांचा तपशील गु कृपा लॉ  ी, िशड   
ती नग दर . 

(सवकरासह) 

साई अ  नपुणा ायि लनस अॅ  ड वॉिशंग 
कॉ  ॅ  टर, नािशक 

ती नग दर . (सवकरासह) 

घर दा वॉिशंग कंपनी, िशड  
ती नग दर .(सवकरासह) 

१ बेडशीट धवुनू इ  ी करण े ३.५० ८.२० ४.०० 
२ उशी क  हर धवुनू इ  ी करणे १.५० ५.५५ १.८० 

३ टॉवेल धवुनू ायर करण े ८.०० ९.३० ३.०० 
४ सोलापरू चादर धणेु १४.०० २०.०० ८.०० 
५ चादर धणेु ७.७५ ६.३० ८.०० 

६ गादी  या खोळी धणु े ७.७५ १३.२५ ८.०० 

  
  उपरो  त माण े तीन िनिवदाधारकांच े साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील कपडे 
लॉ  ी करणकेामी िन  नतम दर ा  त झाले असनू,  याम  य े साई अ  नपणु ायि लनस अॅ  ड वॉिशंग कॉ  ॅ  टर 
नािशक यांना फ  त चादर धणु े कामासाठी दर .६.३० ित नग िन  नतम अस  यान े  यांनी िद.१७/१०/२०२० 
रोजी ई-मेल  दारे  यांनी फम  या लेटर हडेवर फ  त चादर धवुनू दे  यासाठी मी नािशक मधनू येण ेजाण ेआ  हास 
परवडणार नस  याने मी ते काम क  शकत नाही तरी आपण ते दसु-या लॉ  ीधारकास िद  यास माझा काही 
अपवाद नाही असे कळिवले आह.े 
  सदर लॉ  ीधारकानंतर गु कृपा लॉ ी, िशड  यांचे सदर चादर धणु ेकरीता िन  नतम दर .७.७५ ित 
नग अस  यान,े  यांनी साई अ  नपणु ायि लनस अॅ  ड वॉिशगं कॉ  ॅ  टर नािशक यानंी चादर धणुकेामी िदले  या 
दरात .६.३० ित नग माण ेकाम करणसे तयार असलेबाबत िद.१९/१०/२०२० रोजी ई-मेल  दारे कळिवले 
आह.े  

कोरोना िवषाण ू (COVID-19) चा ादभुाव रोख  यासाठी शासनामाफत पारीत करणते आले  या 
आदशेा  वय े कायवाही चालू आहे  याचा एक भाग  हणनू िद.२३/०३/२०२० पासनू सं  थानच े साईभ  ताचं े
िनवासासाठी दे  यात येणारे िनवास  थाने बंद कर  यात आलेली आह.े  याम  य े साईआ म भ  तिनवास व 
साईधमशाळा िवभाग बदं आह.े सदर कालावधीत सपंु  टात यते असले  या लॉ  ी कामाची ई-िनिवदा ि या 
राबिव  यात आली असनू, साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील सन २०२०-२१ या एक वष 
कालावधीकरीता बेडशीट, उशी धवुनू इ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े सोलापरू चादर धणु,े चादर धणु,े 
गादी  या खोळी धणेु कामी ा  झाले  या िन  नतम दरधारक गु कृपा लॉ ी, िशड  व घर दा वॉिशंग कंपनी िशड  
यांना दतेा येईल. 

गु कृपा लॉ  ी, िशड  खालील माण ेकपड्यांकरीता िन  नतम दर ा  त झाले 
 

अ.न ं कपड्यांचा तपशील गु कृपा लॉ  ी, िशड   
ती नग दर . (सवकरासह) 

१ बेडशीट धवुनू इ  ी करण े ३.५० 
२ उशी क  हर धवुनू इ  ी करण े १.५० 
३ चादर धणेु ६.३० 

४ गादी  या खोळी धणु े ७.७५ 
 
 २)  घर दा वॉिशगं कंपनी िशड  यांचे खालील माण ेकपड्यांकरीता िन  नतम दर ा  त झाले 

अ.न ं कपड्यांचा तपशील घर दा वॉिशंग कंपनी, िशड  
ती नग दर .(सवकरासह) 

१ टॉवेल धवुनू ायर करण े ३.०० 
२ सोलापरू चादर धणेु ८.०० 
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  साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील कपडे धणेु/इ  ी करण ेकामी िन  नतम दर ा  त 
झाले  या १) गु कृपा लॉ ी, िशड  व २) घर दा वॉिशंग कंपनी िशड  यांना मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर 
चचसाठी बोलिवणसे व िन  नतमदरधारक यांना लॉ  ी कामाचा कायादशे दणेकेामी मा यते तव तसचे साईआ म 
भ िनवास व साईधमशाळा िवभाग साईभ ांसाठी सु  कर यात यईेल यावेळेस िनवास थांनाचा वापर मयािदत 
व पात असेल तोपयत थम सं थानचे साईबाबा भ िनवास थान िवभागाकडे असले या लॉ ीमधनू या 

िवभागाकडील लॉ ी संबंधीत कामे क न घतेा येतील. साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाचा 
साईभ  ताचंे िनवासासाठी मोठ्या माणावर वापर चालू झा यानतंर व साईबाबा भ िनवास थान िवभागास 
लॉ ीच ेकपडे धवुनू दणेे श य होत नसलेस या कालावधीपासनू पढुील एक वष कालावधीसाठी कायादशे दणेसे 
मा यता असावी. 
 सदर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .५२८  यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी  
अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व सबंधीत िवभागाचे मुख यांची सिमती गठीत कर  यात आली. या 
सिमतीने साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा या िवभागाकडील िद. ०१.०१.२०२१ ते               
िद. ३१.१२.२०२१ या कालावधीसाठी िन  नतम दरधारकास लॉ  ी कामासाठी रा बिव  यात आले  या 
ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम दरधारक यांचेशी िन  नतम दराबाबत चचा / वाटाघाटी क न अंितम दर 
िन  चीत क न सबंधीतास कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच याबाबतचा कायवाही 
अहवाल मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- साईआ म भ  तिनवास) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.७७ सन २०२०-२१ या कालावधीसाठी  दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह 

हाऊसिकप ग,  व  छता कामे आऊटसोस प  दतीने िन  नतम दरधारकांकडून क न घेणेकामी िन  नतम 
दरधारकास मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर चचा वाटाघाटी क न कायादेश देणेस मा  यता 
िमळणेबाबत.  

 ताव- सं  थानचे दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह, हाऊसिकप ग/  व  छता कामे आऊटसोस 
प  दतीन ेक न घणेकेामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. 

१ करावयाचे कामाचा तपशील सन २०२०-२१ या कालावधीसाठी दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील 
यांि क करणासह हाऊसिकप ग/  व  छता कामे आऊटसोस प  दतीन ेक न घेण.े 

२ मागणी िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/  व  छताकामेकरीता GST 
वगळून दर 

३ ई-िनिवदा िस  दी िद.०५/०९/२०२० 
४ वृ प ा  या अिधसचूने  या  यित र  त चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in व सं  थानच े
संकेत  थळाव न तसेच परुवठाधारकांना दरु  वनी व ई-मेल  दारे 

५ तर तसे कोणाला पाठिवले. - 
६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ ०७/०९/२०२० वेळ – सकाळी ११.०० वाजेपासनू 
७ ा  त िनिवदाधारकांची सं  या ०८ 
८ पा  िनिवदाधारकांची सं  या ०८ 
९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का ? नाही 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम अदा केली आह ेका? होय  
११ जर नमनु ेिदले नाही तर का ? हाऊसिकप ग काम अस  याने नमनुे मागणी केली नाही. 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर 

ई) सन २०२०-२१ साठीचे मनु  यबळ सं  या िनि त क न हाऊसिकप ग कामाचे दर 
अ
न ं

िनिवदाधारका
चे नाव 

GST वगळून 
दरमहा र  कम . 

१८ %GST GST सह 
दरमहा एकूण 
र  कम . 

GST वगळून 
वािषक र  कम . 

१८ %GST GST सह वािषक 
एकूण र  कम . 

1 SUMEET 
FACILITIES 
LTD, PUNE 

१०,५३,७९०.०
१ 

१,८९,६८२.२० १२,४३,४७२.२१ १,२६,४५,४८०.१
२ 

२२,७६,१८६.४२ १,४९,२१,६६६.५४ 
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2 UNISEC 
MANAGEMEN
T  SERVICES 
PVT LTD, 
PUNE  

११,६०,५००.०
० 

२,०८,८९०.०० १३,६९,३९०.०० १,३९,२६,०००/- २५,०६,६८०.०० १,६४,३२,६८०.०० 

3 KAMTHEN 
SECURITY 
SERVICES, 
INDORE  

११,६५,१९१.१
७ 

२,०९,७३४.४१ १३,७४,९२५.५८ १,३९,८२,२९४.०
४ 

२५,१६,८१२.९२ १,६४,९९,१०६.९६ 

4 SPICK –N-
SPAN 
SERVICES, 
MUMBAI 

१२,३२,५७०.०
० 

२,२१,८६२.६० १४,५४,४३२.६० १,४७,९०,८४०/- २६,६२,३५१.२० १,७४,५३,१९१.२० 

5 FOCUS 
FACILITY & 
SECURITY 
SERVICES, 
MUMBAI 

१२,४२,९५४.०
० 

२,२३,७३१.७२ १४,६६,६८५.७२ १,४९,१५,४४८/- २६,८४,७८०.६४ १,७६,००,२२८.६४ 

6 D M 
ENTERORISES
, NAVI 
MUMBAI 

१३,९५,०००.०
० 

२,५१,१००.०० १६,४६,१००.०० १,६७,४०,०००/- ३०,१३,२००.०० १,९७,५३,२००.०० 

7 BVG INDIA 
LTD,PUNE 

१३,९९,४५८.२
५ 

२,५१,९०२.४९ १६,५१,३६०.७४ १,६७,९३,४९९.१
२ 

३०,२२,८२९.८४ १,९८,१६,३२८.९६ 

8 PEYUSH 
TEDERS, 
KALYAN 

१४,९०,०००.०
० 

२,६८,२००.०० १७,५८,२००.०० १,७८,८०,०००/- ३२,१८,४००.०० २,१०,९८,४००.०० 

 
१३ सन २०१९-२० साठीचे हाऊसिकप ग कामा  या  व प िनि त क न ठोक प  दतीने ि पकएन पॅनसि हसेसे, मुबंई यांचेदर  

अ
न ं

िनिवदाधारका
चे नाव 

GST वगळून 
दरमहा र  कम . 

१८ %GST GST सह 
दरमहा एकूण 
र  कम . 

GST वगळून 
वािषक र  कम . 

१८ %GST GST सह वािषक 
एकूण र  कम . 

1 SPICK –N-
SPAN 
SERVICES, 
MUMBAI 

९,९९,७३०.०० १,७९,९५१.४० ११,७९,६८१.०
० 

१,१९,९६,७६०.०
० 

२१,५९,४१६.८० १,४१,५६,१७६.८० 

सन २०१८-१९ साठीचे मनु  यबळ सं  या िनि त क न बी.  ही.जी.इिंडया िल पुणे यांचेदर  
अ
न ं

िनिवदाधारका
चे नाव 

GST वगळून 
दरमहा र  कम . 

१८ %GST GST सह 
दरमहा एकूण 
र  कम . 

GST वगळून 
वािषक र  कम . 

१८ %GST GST सह वािषक 
एकूण र  कम . 

1 BVG INDIA 
LTD,PUNE 

११,१०,४६६.०
० 

१,९९,८८३.८८ १३,१०,३४९.८
८ 

१,३३,२५,५९२.०
० 

२३,९८,६०६.५६ १,५७,२४,१९८.५६ 

 मनु  यबळ सं  या िनि त क न राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा िकयेम  ये सन २०१८-१९ व सन २०२०-२१ करीता 
दरांबाबत िनकष काढला असता खालील माणे फायदा होत आहे. 

िनिवदाधारकाचे नाव वष दरमहा GST वगळून र  कम  फरक 
BVG INDIA LTD,PUNE २०१८-१९ ११,१०,४६६.०० ५६,६७६.०० 

दरमहा फायदा होत आहे. SUMEET FACILITIES LTD, PUNE २०२०-२१ १०,५३,७९०.००  
 १४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपशील दारावती भ िनवास िवभागाकडील भ  ताचंे िनवास मता व वापरात 

असले  या खो  यां  या माणानसुार काम समाधानकारक आह.े 
 १५ स  याची िश   क ि थती िद.२९/०२/२०२० रोजी कायादशे सपंु  टात आला असनू, 

जा.न.ंएसएसएस/वशी- दारावती/४५७२/२०२० िद.१८/०२/२०२० रोजी 
मदुतवाढ दे  यात आलेली आहे. 

 १६ मागील खरेदी दर अ.नं.१३ म  य ेदशिवले माण े 
 १७ मागील परुवठादार ि पक-एन- पॅन सि हसेस, मुंबई  
 १८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर अ.नं.१२ म  य ेदशिवले माण े
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 १९ सन २०२०-२१ साठीचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव सिुमत फॅिसिलटीज ्िल, िचंचवड, पणु े
 २० सदर कामाचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 

कर  यात आला आह ेका? 
होय. 

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

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

 २२ घाऊक व िकरकोळ दर यांच ेतपशील  - मागिव  यात आलेला नाही. 
 २३ िनिवदाधारकाचे नाव सन २०१८-१९ चे   

दरमहा GST 
वगळून र  कम  

सन २०१९-२० चे  
दरमहा GST वगळून 
र  कम  

सन २०२०-२१ चे  
ा  त  दरमहा GST 

वगळून र  कम  

फरक 

 BVG INDIA 
LTD,PUNE 

११,१०,४६६.००म
नु  यबळानसुार 

११,७९,६८१.०० 
ठोक  व पानसुार 

-- ५६,६७६.०० 
दरमहा सं  थानचा 
फायदा होत आहे  SUMEET FACILITIES 

LTD, PUNE 
-- -- १०,५३,७९०.०० 

मनु  यबळानसुार 
सिं  त िटप- दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/  व  छता काम े

आऊटसोस प  दतीने क न घेणसेाठी ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती  याम  य ेआठ िनिवदाधारकांनी 
भाग घतेला होता.  यांपैक  तांि क िनिवदमे  य े पा  ठरले  या आठ िनिवदाधारकांच े वािणि यक िनिवदा 
िद.०३/११/२०२० रोजी मा.  थािनक खरेदी सिमती सम  उघ  यात येऊन खालील माण ेदर िन  नतम दर ा  त 
झाले आहते. 

अ
न ं

िनिवदाधारका
चे नाव 

GST वगळून 
दरमहा र  कम . 

१८ %GST GST सह 
दरमहा एकूण 
र  कम . 

GST वगळून 
वािषक र  कम . 

१८ %GST GST सह वािषक 
एकूण र  कम . 

1 SUMEET 
FACILITIES 
LTD, PUNE 

१०,५३,७९०.०
१ 

१,८९,६८२.२० १२,४३,४७२.२१ १,२६,४५,४८०.१
२ 

२२,७६,१८६.४२ १,४९,२१,६६६.५४ 

2 UNISEC 
MANAGEME
NT  
SERVICES 
PVT LTD, 
PUNE  

११,६०,५००.०
० 

२,०८,८९०.०० १३,६९,३९०.०० १,३९,२६,०००/- २५,०६,६८०.०० १,६४,३२,६८०.०० 

3 KAMTHEN 
SECURITY 
SERVICES, 
INDORE  

११,६५,१९१.१
७ 

२,०९,७३४.४१ १३,७४,९२५.५८ १,३९,८२,२९४.०
४ 

२५,१६,८१२.९२ १,६४,९९,१०६.९६ 

4 SPICK –N-
SPAN 
SERVICES, 
MUMBAI 

१२,३२,५७०.०
० 

२,२१,८६२.६० १४,५४,४३२.६० १,४७,९०,८४०/- २६,६२,३५१.२० १,७४,५३,१९१.२० 

5 FOCUS 
FACILITY & 
SECURITY 
SERVICES, 
MUMBAI 

१२,४२,९५४.०
० 

२,२३,७३१.७२ १४,६६,६८५.७२ १,४९,१५,४४८/- २६,८४,७८०.६४ १,७६,००,२२८.६४ 

6 D M 
ENTERORISE
S, NAVI 
MUMBAI 

१३,९५,०००.०
० 

२,५१,१००.०० १६,४६,१००.०० १,६७,४०,०००/- ३०,१३,२००.०० १,९७,५३,२००.०० 

7 BVG INDIA 
LTD,PUNE 

१३,९९,४५८.२
५ 

२,५१,९०२.४९ १६,५१,३६०.७४ १,६७,९३,४९९.१
२ 

३०,२२,८२९.८४ १,९८,१६,३२८.९६ 

8 PEYUSH 
TEDERS, 
KALYAN 

१४,९०,०००.०
० 

२,६८,२००.०० १७,५८,२००.०० १,७८,८०,०००/- ३२,१८,४००.०० २,१०,९८,४००.०० 
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   उपरो  त माण े आठ िनिवदाधारकांच े दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह 
हाऊसिकप ग /  व  छता कामे आऊटसोस प  दतीन ेकरणकेामी िन  नतम दर ा  त झाल ेअसनू, 
३) कोरोना िवषाण ू (COVID-19)चा ादभुाव रोख  यासाठी शासनामाफत पारीत करणते आले  या 
आदशेा  वये कायवाही चालू आह े  याचा एक भाग  हणनू िद.२३/०३/२०२० पासनू सं  थानचे साईभ  ताचं े
िनवासासाठी दे  यात येणारे िनवास  थाने बंद कर  यात आलेली आह.े  याम  य े दारावती भ  तिनवास िवभाग 
ता परु  या  व पात बंद ठेव  यात आलेले आह.े सदर कालावधीत सपंु  टात यते असले  या हाऊसिकप ग कामाची 
ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली असनू, दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील सन २०२०-२१ या एक वष 
कालावधीकरीता यािं क करणासह हाऊसिकप ग/  व  छता काम ेआऊटसोस प  दतीन ेकरणकेामी ा  झाले  या 
िन  नतम दरधारक सिुमत फॅिसिलटीज,् पणु ेयांना जे  हा दारावती भ  तिनवास िवभाग साईभ  ताचंे िनवासासाठी 
सु  करणते येईल  या तारखेपासनू एक वष कालावधीसाठी कायादशे दतेा येईल. 
४) दारावती भ िनवास िवभाग साईभ ांसाठी सु  कर यात येईल यावेळेस िनवास थांनाचा वापर 
मयािदत व पात असले तोपयत िनिवदमे  य े िनि त केले या मनु  यबळापैक   या कामासाठी  य ात 
मनु  यबळाचा परुवठा केला असेल, तेवढ्याच मनु  यबळ सं  यनेसुार बीलाची मागणी िनिवदाधारकाकडून करता 
येईल. साईआ म भ  तिनवास िवभागाचा साईभ  ताचंे िनवासासाठी मोठ्या माणावर वापर चाल ू झा यानंतर 
िवभागास संपणु मनु  यबळाची आव  यकता असेल  यानसुार ठेकेदारामाफत मनु  यबळ परुिवणते येईल 
५) दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग /  व  छता कामे आऊटसोस 
प  दतीन े करणकेामी िन  नतम दरधारक सिूमत फॅिसिलटीज ् पणु े यांना मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर 
चचसाठी बोलिव यात आले असनु यांचेशी चचा/ वाटाघाटी क न िन  नतम दरधारकयांना हाऊसिकप ग 
कामाचा कायादशे देण ेकामी सदर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .५२९  यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी  
अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व सबंधीत िवभागाचे मुख यांची सिमती गठीत कर  यात आली. 
सिमतीने िद. ०१.०१.२०२१ ते िद. ३१.१२.२०२१ या कालावधीसाठी  दारावती भ  तिनवास 
िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग,  वच ् छता कामे आऊटसोस प  दतीने क न घेणेकामी 
रा बिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम दरधारक यांचेशी िन  नतम दराबाबत चचा / 
वाटाघाटी क न अंितम दर िन  चीत क न संबधीतास कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच 
याबाबतचा कायवाही अहवाल मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-  दारावती भ  तिनवास) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७८ सन २०२०-२१ या एक वषासाठी साईबाबा भ िनवास थान, साई साद िनवास थान व दारावती 

िनवास थान या िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल (िकटकनाशक औषध फवारणी)           
ई िनिवदा   ि याबाबत.  

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

    यव थापन सिमतीचा ठराव:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे िवषय नं.५४ व 
िनणय .२२६ नसुार यावर सिव  तर चचा होऊन, िद.०१/०९/२०१९ ते िद. ३१/०८/२०२० या एक वष 
कालावधीसाठी साईबाबा भ  तिनवास  थान , साई साद िनवास  थान व  दारावती भ  तिनवास  थान  या ितनही  
िवभागांकडील इमारतीम  य ेव प रसरात पे  ट कं ोल करण ेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व 
 याकामी येणा-या साईबाबा भ  तिनवास  थान , साई साद िनवास  थान व  दारावती भ  तिनवास  थान 

िवभागासाठी एकि त अदंाजे खच र  कम .७,२४,५२१.१८/- + .१,३०,४१३.८१/-(१८ % GST) अशी 
एकुण र  कम .८,५४,९३५/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली असनु साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद 
िनवास  थानव  दारावती भ  तिनवास या तीन िवभागाकडील इमारती व प रसरात करावयाचे पे  ट कं ोल (िकटक 
नाशक औषध फवारणी) करण ेकामी ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली.  

     मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१/०८/२०१९ रोजीचे सभतेील िवषय नं.०१ िनणय .४४८ नसुार 
िन  नतम दरधारक  Pest Terminators, Pune. ह े  थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत 
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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  दारावतीभकतिनवास या 
िवभागाकडील इमारतीम  य े व प रसरात पे  ट कं ोल (िकटकनाशक औषध फवारणी) करणकेामी िन  नतम 
दरधारक म.े पे  ट टिमनेटस यांचे दर ती चौ.फुटास .१.१० इतके असनू मंजरु दरानुसार र  कम 
.४,६७,४३३.०२ + GST १८ % र  कम -८४,१३७.९४अस े एकुण र  कम .५,५१,५७०,.९६ पणुािकंत 

र  कम ५,५१,५७१/-(अ री र  कम . पाच लाख, एकाव  न हजार, पाचशे एकाह  तर/-) 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 ९९० खो  या, २५ हॉल 
व २९७ लॉकस  असनू  याचे एकूण े फळ ४,२४,९३९.११ इतके आह.े  

    सन २०१९-२०२० करीता िद. ०१/०९/२०१९ ते िद.३१/०८/२०२० या एक वष कालावधीसाठी 
साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान, व  दारावती िनवास  थान या िवभागाकडील इमारतीम  य ेव 
प रसरात पे  ट कं ोल करण ेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवतानंा िनिवदाधारकांकडुन कर वगळुन दर मागिव  यात 
आले आहते.  यानसुार पा  िनिवदाधारकांचे वािणि यक बीड खरेदी सिमतीचे िद. १४/०८/२०१९ रोजीचे सभेत 
उघड  यात आले आह.े   याम  य े  M/S.Pest Terminators, Pune. यांचेिन  नतम दर .१.१० ित चौ.फुट 
आहते. 

     यानसुार मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१/०८/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .४४८ नसुार 
जा.न.ंएसएसएस/वशी-सा.भ.िन/२३११/२०१९ िद.१४/०९/२०१९ अ  वये M/S.Pest Terminators, 
Pune.यांनािद.०१/०९/२०१९ ते िद.३१/०८/२०२० या एक वष कालावधीत 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.े  

साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागातील अ ाप पावेतो िद. २५/०९/२०१९ ते िद.२०/१०/२०१९ 
पहीली औषध फवारणी,िद.०५/१२/२०१९ ते िद२०/१२/२०१९  दसुरी फवारणी व िद.०५/०२/२०२० ते 
िद.२०/०२/२०२० ितसरी फवारणी,िद. २१/०३/२०२० ते िद. २७/०३/२०२० चौथी फवारणी अशा चार औषध 
फवार  या कर  यात आले  या आह.े 

साई सादिनवास  थान अ ाप पावतेो िद.२२/१०/२०१९ ते िद.१८/१२/२०१९ पहीली औषध फवारणी 
, िद.१८/१२/२०१९ ते २३/१२/२०१९ दसुरी औषध फवारणी , व िद. १८/०२/२०२० ते 
िद.२२/०२/२०२०ितसरी औषध फवारणी अशा ितन औषध फवार  या कर  यात आले  या आह.े  दारावती 
भ  तिनवास  थान अ ाप पावेतो िद.२४/९/२०१९ ते िद.०७/१०/२०१९ पिहली फवारणी व िद.२६/११/२०१९ 
ते िद.१८/१२/२०१९ दसुरी फवारणी,िद. ०३/०२/२०२० ते िद. १९/०३/२०२० ितसरी फवारणी अशा ितन 
औषध फवार  या कर  यात आले  या आह.े 

    उवरीत वािषक साईबाबा भ  तिनवास  थानचे दोन व साई सादिनवास  थानचे व  दारावती 
भ  तिनवासस ् थान  यके  तीन औषध फवारणी बाक  आह.े  

स  या कोरोना  हायरस(covid-19)  या पा  वभिुमवर िद.१७/०३/२०२० पासनु साईबाबा 
भ  तिनवास  थान , साई साद िनवास  थान व  दारावती भ  तिनवास  थान या इमारती बंद असनू या  
िनवास  थानाच े पे  ट कं ोलचा कालावधी िद.३१/०८/२०२० अखेर संपु  टात यते आह.े पुढील कालावधीची 
(सन २०२०/२०२१) ई-टडर या पणु होईपावेतो   दर  यानचे कालावधीत िनवास  थाने चालु झा  यास 
आव  यकतेनसुार चाल ू टडर धारकाकडून  कायादशेाम  य े नमदु ती चौ.फुट .१.१० या दरा मान े
िनवास  थानांना औषध फवारणी क न घेता येईल असे मत आहे.     

    िवभागाची मागणीः- स  या कोरोना  हायरस(covid-19)  या पा  वभिुमवर साईबाबा 
भ  तिनवास  थान , साई साद िनवास  थान व  दारावती भ  तिनवास  थान या इमारती बंद अस  यांने सदर पढुील 
औषध फवारणी भ  तिनवास  थान े चालु झाले नतंर  यके  दोन मिहने कालावधी चे अतंराने औषध फवारणी 
क न आह े  याच दराने (१.१०) बील अदा करावे करता येईल, असे मत आह.े   

    तसेच कायदशेाची िद. ०१/०९/२०१९ ते िद.३१/०८/२०२० 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 अखेर सपुं  ठात येत अस  यान े पढुील  िद.०१/०९/२०२० ते िद.३१/८/२०२१ या एक वष 
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कालावधीसाठी साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवाससथान व  दारावती िनवास  थानच े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 . १.१० पैसे असा होता . सदरच ेदर जीएसटी वगळुन आहते.  

तरी स  याचे निवन दर ह े १०% महागाई वाढीव र  कम धर  यात येऊन सदरचे 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.न ं ि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 २०१९-
२०२० र  कम        

(जीएसटी वगळुन) 
 
 
 

 तािवत १०% 
वाढीव र  कम  सन 

२०२०-२१ 
करीता  

 (जीएटी वगळुन )  

१) साईबाबा 
भ  तिनवास  थान  

५२६ ११ १९८ १,७३,२६८.०० 

०१.१० 

१,९०५९४.८०/- २,०९,६५४.२८ 
२) साई साद 

िनवास  थान  
१३४ १४ ९९ ४६,५५४.११ ५१,२०९.५२/- ५६,३३०.४७ 

३)  दारावती 
िनवास  थान  

३३० --- --- २,०५,११७.०० २,२५,६२८.७०/- २,४८,१९१.५७ 
 एकूण ९९० २५ २९७ ४,२४,९३९.११ -- -- ४,६७,४३३.०२/- ५,१४,१७६.३२ 

जीएसटी १८ % पये ९२,५५१.७३ 
एकुण ६,०६,७२८.०५ 

जीएसटी १८ % पये १,०९,२११.०५ 
एकुण ७,१५,९३९.१० 

एकुण पुणािकत र  कम  ७,१५,९३९.०० 
(अ री पये –सात लाख, पंधरा हजार, नऊशे एकोणचाळीस  मा  ) 

 

उपरो  तकामी एकुण अदंाजे पये  ६,०६,७२८.०५ + १,०९,२११.०५ (GST-१८%) 
=७,१५,९३९.१०एकुण पुणािकत र  कम ७,१५,९३९.००(अ री पये – सात लाख, पंधरा हजार, नऊशे 
एकोणचाळीस  मा  /-) खच अपेि त आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मतः – 
१) मे. पे  ट टिम नेटस, पणु े  यांचा कामाचा कालावधी िद.३१/०८/२०२० अखेर संपु  टात यते अस  यांन े
पढुील ई-िनिवदा कायवाही पुण होईपावतेो व निवन ठेकेदार िनयु  ती करेपयत कायादशेाम  य ेनमुद अटी/शत स 
अनसु न ती चौ. फुट १.१० या दरा माने दर दोन मिह  याने साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई सादिनवास  थान 
व  दारावती भ  तिनवास  थान यथेील  औषध फवारणी करणसे मदुतवाढ िमळणसे व येणारे बील अदा करणसे.  
२) साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान व  दारावती  िनवास  थान या िवभागाकडील 
इमारतीम  य े एकूण ९९० खो  या, २५ हॉल व २९७ लॉकस  असनू  याचे एकूण े फळ ४.२४.९३९.११ 
चौ.फुटास पे  टकं ोल करणसे.  
३) िद.०१/०९/२०२० ते िद.३१/८/२०२१ 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 माणे . ७,१५,९३९.०० (अ री पये – सात लाख, पंधरा हजार, नऊशे एकोणचाळीस  मा  /-) 
खचास मा  यता िमळणसे.  
४) ईडीपी मॅनेजर यांचमेाफत महारा   रा  या  या www.mahatenders.gov.inया सकेंत  थळावर ई-
िनिवदा सचुना जािहरात व  या सदंभातील Document Upload करणेस. 
५) मािहती तं ान िवभागामाफत सकेंत  थळावर ई-िनिवदा सचुना जािहरात िस  द करणसे. 
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सन २०२० -२०२१ करीता ०१/०९/२०२० ते िद.३१/०८/२०२१ या एक वष कालावधीकरीता जनसंपक 
िवभागामाफत शासक य दराने एकि त ई-िनिवदा जािहरात रा  य  तरीय मबुंई, पणु,े नािशक, औरंगाबाद, नागपरु, 
या शहरासह अहमदनगर िज  हातील दिैनक वतमान प ात िस  द करणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा  ताव मा. तदथ (Ad –hoc ) सिमतीचे सभेपढु ेमा  यतेसाठी सादर. 

िनणय .५३०  यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी  
अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व सबंधीत िवभागाचे मुख यांची सिमती गठीत कर  यात आली.  या 
सिमतीने िद. ०१.०१.२०२१ ते िद. ३१.१२.२०२१ या कालावधीसाठी साईबाबा भ िनवास थान, 
साई साद िनवास थान व दारावती िनवास थान या िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे ट 
कं ोल (िकटकनाशक औषध फवारणी) करणेकामी रा बिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील 
िन  नतम दरधारक यांचेशी िन  नतम दराबाबत चचा / वाटाघाटी क न अंितम दर िन  चीत क न 
सबंधीतास कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच याबाबतचा कायवाही अहवाल मा.तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- साईबाबा भ  तिनवास) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७९  ी साई सादालयाकडील िद.१२.०९.२०२० रोजीचे हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोल तसेच 

दररोज १०० वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीने परुिवणेबाबत  या चि य प  दतीने सादर केले  या 
 तावाचे िनणयावरील मा.अ  य  साहेब यांचे सचुनेबाबत. 

िवषय नं.८० ी साई सादालयास सन २०२०-२०२१ या आिथक वषाकरीता लागणारा भाजीपाला खरेदी बाबत. 
िवषय नं.८१ मंिदरातून िनघणारे हार व फुलांचे िनमा  य उचलणारे (अगरब  ती) क  पास मुदतवाढ िमळणेबाबत. 
िवषय नं.८२ ित पती देव  थानकडून देणगी  व पात िमळणा-या गाय ची सं  थानमाफत  यव  था करणेबाबत. 
िवषय नं.८३ ी साईबाबा सं  थान कं ाटी िश कांना Covid-19, Work From Home म  ये कालावधीत पणु 

कायभार अस  याने पुण वेतन िमळणेबाबत. 
िवषय नं.८४ िद.०१ एि ल,२०१९ ते िद.३१ माच,२०२० अखेर/कालावधीत अनुदान िदलेले ण सं या व अनुदान 

र कम यांची न द घेणेबाबत.  
िवषय नं.८५ सधुा रत वै क य आिथक अनदुान िनयमावली लागू करणेस मा  यता िमळणेबाबत.  
िवषय नं.८६ ी. काश आनदंराव गायकवाड यांचे उपचाराकरीता वै क य आिथक अनुदान उपल  ध क न 

देणेबाबत. 
िवषय नं.८७ ी साईनाथ  णालयात महा  मा फुले जन आरो  य योजना (MJPJAY)  व धानमं ी जन आरो  य 

योजना (PMJAY) सु  करणेबाबत. 
िवषय नं.८८ ी साईनाथ  णालयात माहे एि ल २०२० ते स  टबर २०२० अखेर वै िकय िबलात दे  यात आलेली 

सवलत र  कम .१,८९,६४,१२०/- ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
िवषय नं.८९ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये जुन-२०२० मिह यात वै क य िबलात दे यात 

आलेली सवलत र कम .३०,८४,८९५/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत. 
िवषय नं.९० मु  य कायकारी अिधकारी यांचे ि वय सहा यक सिुनल तांबे यांनी पदाचा गैरवापर घेऊन मोठया 

रकमेचे वै क य बील सं  थानकडून परतावा िमळणेसाठी सादर केलेबाबत राजु ज धळे िशड  यां  या 
िवना िदनांकाचे प ाबाबत. 

िवषय नं.९१ अ. सं  थान कायम कमचारी व  यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य परतावा अदा करणेस मा  यता 
िमळणेबाबत. 
ब. सं  थान कायम कमचारी व  यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य परतावा अदा करणेस मा  यता 
िमळणेबाबत. 

िवषय नं.९२ ी.सजंय गोपीनाथ कोते, मदतनीस, बांधकाम िवभाग यांचा वै क य िबला  या परतावा 
िमळणेबाबतचा अज. 

िवषय नं.९३ डॉ.वैभव बबन तांबे, िनवास वै क य अिधकारी, ी साईबाबा हॉि पटल यांचे गैरिश  त वतनाबाबत. 
िवषय नं.९४ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये जुलै-२०२० मिह  यात वै क य िबलात दे  यात 

आलेली सवलत र  कम .३४,७३,५०८/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
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िवषय नं.९५ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये ऑग  ट २०२० मिह  यात वै क य िबलात दे  यात 
आलेली सवलत र  कम .३६,९१,६३६/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

िवषय नं.९६ ी साई धमशाळा येथे व  ी साईबाबा सं  थानमाफत सु  करणेत आले  या कोिवड  णालयात 
उपचार घेत असले  या खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

िवषय नं.९७ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम .३,४७,५२७/-मा  
आदा करणेस मंजूरी िमळणेबाबत. 

िवषय नं.९८ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये स  टबर-२०२० मिह  यात वै क य बीलात दे  यात 
आलेली सवलत र  कम .४०,५७,४७९/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

िवषय नं.९९ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाम  ये २१ िडसबर २०१९ ते ऑग  ट २०२० या कालावधीत 
ता  पुर  या  व पात कं ाटी प  दतीने ११ मिह  यासाठी िदले  या नेमणूकांचा कालावधी सपंु  टात 
आ  यानंतर  याच धत वर ट   याट   याने फेरनेमणूक देणेबाबत. 

िवषय नं.१०० सं थान प रसरात साईभ ां या सोईसाठी साद नॉ हे टी, दुध व दु धज य पदाथ, थंडपेय िव , 
जनरल टोअस, शालेय सािह य इ यादी यवसायासाठी ी साई सं थान ए लॉईज े डीट 
को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना वापरास िदले या सं थानमालक चे िविवध बारा िठकाणचे 
जागा/गाळे वापराची मुदतवाढ देणेबाबत मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट 
को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचेकडील प  जा.नं. ीसासएं े स/१९३/ २०१९, िद.१४.१२.२०१९. 

िवषय नं.१०१ ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  या सं थेमाफत साईभ ां या सेवेसाठी 
व सोयीसाठी सं थान प रसरात चालवत असले या िविवध कार या यवसायाकामीचे 
टॉल/गाळयांचे जागा वापराचे भाडे माफ होणेबाबत मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट 

को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचेकडील प  जा. . ीसासएं े सो/१२/२०२०, िद.२०.०५.२०२०. 
िवषय नं.१०२ दशनरांग यव थापन काय णाली (टाईमबेस) मे.ि लोक िस यु रटी िस टीम इडंीया ा.िल.यांना 

यांचे कमचा यांचे िनवास य थेसाठी सं थानचे शांतीिनकेतन इमारतीतील वापरास िदले या खोली 
नं.६,७ व िकचन म अशा तीन खो यांचे वापरास मुदतवाढ देणेबाबत. 

िवषय नं.१०३ सं  थान िनधीतून िशड  नगरपंचायत ह ीतील थम ाधा  य गटातील िवकसीत एकूण ११ र   यांपैक  
भुसपंादनाचे ०९ र   यांपैक  एलए  यु/एसआर/०९/२००७ िनवाडा घोषीत िद.३०.११.२००९ एलए  यु/ 
एसआर/२१/२००३ िनवाडा घोषीत िद.२५.११.२००३ व एलए  यु/एसआर/०३/२००७ िनवाडा घोिषत 
िद.०४.११.२०१० चे भुसपंादन करणी सबंधीत जमीन मालक यांनी भूसपंादन कायदा कलम १८ 
खाली दाखल केले  या भूसदंभ दा  यांम  ये वाढीव मोबदला र  कम मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, 
िशड  यांचेमाफत मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांना आदा करणेबाबत. 

िवषय नं.१०४ मौजे पांढुल , ता.िस नर येथील पदया ी भ िनवास (पालखी थांबा) ल नकाय, सामािजक व धािमक 
कायासाठी देतांना आकार यात येणा-या रकमेम ये वाढ करणेबाबत. 

िवषय नं.१०५ सन २०१७-१८ या आिथक वषाची मालम  ता करावरील दडंनीय  याजाची र  कम िशड  नगरपंचायत, 
िशड  यांना अदा करणेबाबत. 

िवषय नं.१०६ सं  थान आ  थापनेवरील मालम  ता िवभाग नव ् याने काया  वीत करणेबाबत  या मा.ि सद  यीय 
सिमतीचे िद.६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .९८६ म  ये अशत: दु  ती करणेबाबत. 

िवषय नं.१०७ मालम  ता िवभागात कायरत असलेले कं ाटी स  लागार ी.सरेुश सधुाकर भालेराव (सेवािनवृ  त 
नायब तहसीलदार) यांचा मुदतवाढ िमळणेबाबतचा िद.१९/०८/२०२० रोजीचा अज. 

िवषय नं.१०८ मालम  ता िवभागाकडील कं ाटी स  लागार ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ  त नायब 
तहसीलदार) यांचे मुदतवाढीबाबत. 

िवषय नं.१०९  टेट बॅकं ऑफ इिंडया, शाखा िशड  यांना सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील िसटी स  ह नं.३२ 
मधील साईनाथ छाया इमारतीतील पिह  या मज  यावरील वापरास िदले  या जागा वापराची मुदत 
वाढवून िमळणेबाबत व बॅकेंच कायालय व ए.टी.एम.  थलातंराबाबत मा.शाखािधकारी,  टेट बॅकं 
ऑफ इिंडया, शाखा िशड  यांचे िद.०८.०७.२०२० व त  सम आशयाचे िद.२१.०९.२०२० रोजीचे प . 

िवषय नं.११० दशनरांग  यव  थापन काय णाली (टाईमबेस) मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल.यांना 
 यांचे कमचा-यांचे िनवास  यव  थेकामी सं  थानचे शांतीिनकेतन इमारतीतील वापरास िदले  या 

खो  यांचे वापरास मुदतवाढ देणेबाबत. 
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िवषय नं.१११ ी जगदबंा देवी सावजिनक  यास, मोहटे यांना िशड  सं  थान प रसरात मािहती क ाकरीता जागा 
िमळणेबाबत मा.मु  य कायकारी अिधकारी, ी जगदबंा देवी सावजिनक  यास, मोहटे, ता.पाथड  
यांचेकडील प  जा. .५१/२०२०, िद.११.०२.२०२०. 

िवषय नं.११२ ी.अिभिजत देिवदास िशंद,े रा. ीरामपूर यांना ऐितहािसक व  त,ू श  ा  े, कलादालन व दशन 
मांड  यासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे, 
ता.राहाता येथील वापरास िदलेल ् या जागेचे को  हीड-१९ या ससंगाचे कालावधीतील भाडे माफ होऊन 
िमळणेबाबत ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांचा िद.०७.०८.२०२० रोजीचा अज. 

िवषय नं.११३ .िवधी अिधकारी, िवधी िवभाग यांनी मा.तदथ सिमतीचे िद.१३ जुलै,२०२० रोजीचे सभेतील 
िनणयानुसार दे  यात आले  या नोटीसीचा खलुासा. 

िवषय नं.११४ सं  थानचे सेवािनवृ  त शासक य अिधकारी ी.सयुभान गमे यांचे बाबत ी.सोमनाथ बनकर, िशड  
बन यांचे िदनांक २२.०७.२०२० रोजीचे अजाबाबत. 

िवषय नं.११५ ी. सजंय रामदास राऊत, वग-४ कमचारी, लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग, यांचे िद.०७/०९/२०२० 
रोजीचे अजा  वये सेवा िनलंबन र  क न कामावर हजर क न घे  याचे िवनंती अजाबाबत. 

िवषय नं.११६ ी.रंगनाथ ब  सी सोनवणे, सफाई कामगार, आरो  य िवभाग, यांचे िद.०५/०९/२०२० रोजीचे अजा  वये 
सेवा िनलंबन र  क न कामावर हजर क न घे  याचे िवनंती अजाबाबत. 

िवषय नं.११७ ी. भारत एकनाथ सोनवणे, वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग, यांचे िद.०७/०७/२०२० व 
िद.०७/०९/२०२० रोजीचे अजा  वये सेवा िनलंबन र  क न कामावर हजर क न घे  याचे िवनंती 
अजाबाबत. 

िवषय नं.११८ ी. भाऊसाहेब एकनाथ अनाप, सहा.िश क, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय, 
यांना गैरिश  त वतनाबाबत ठेव  यात आलेला ठपका र  करणेकरीता मा.अ  य ,  यव  थापन सिमती, 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेकडेस केले  या िद.१५/०६/२०२० रोजीचे अिपल 
अजाबाबत. 

िवषय नं.११९ ी. बापुसाहेब बाबुराव गायके, मदतनीस, ी साई सादालय िवभाग यांचा खाते िनहाय चौकशी 
दर  यान न िमळाले  या (वंिचत) वेतनवाढी, वािषक वेतनवाढ, लाभ व भ  ते पवुल ी भावाने िमळणेस 
तसेच मला सन २०१२ व २०१३ म  ये कर  यात आले  या सेवा िनलबंन िश ा र  क न  या 
कालावधीतील लाभ पुववत िमळणेबाबतचा अिपल अज. 

िवषय नं.१२० कोरोना िवषाणू (को  हीड १९) चा ादुभाव रोखणेसाठी ितबंधा  मक उपाययोजनेतंगत चावडी मंिदर 
दशनासाठी बदं केले असतांना मिहला साईभ  ताने चावडी मिंदराम  ये दशनास जाऊन केकसह से  फ  
घेतले बाबत िद.२५ जून,२०२० रोजीचे ि हडीओ  लीप सोशल िमडीयावर  हायरल झालेबाबत. 

िवषय नं.१२१ कोते िमिननाथ भाऊसाहेब व आबेंकर िवलास अशोक यांचे िद.१६.०७.२०२० चे ई-मेलने ा  झालेले 
“मा.उ च यायालयात मंुबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेश पालन न कर याबाबत” असा िवषय 
असलेले प . 

िवषय नं.१२२ ी.अशोक कोते, िशड  यांचे ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यवसथा, िशड  येथील अनाग दी  
कारभाराबाबत िवना िदनांकाचे प . 

िवषय नं.१२३ सिुनल जोसेफ गायकवाड यांचे िद.०१.०७.२०२० चे मुख िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगर तथा 
सद  य, तदथ सिमती, ी साईबाबा  ट िशड  यांना िदलेले तसेच सामा  य शासनाकडे 
िद.१४.०७.२०२० रोजी ा  त प . 

िवषय नं.१२४ ी.राजु ज धळे, िशड  यांचे मु  य कायकारी अिधकारी यांचे ि वय सहा यक सिुनल तांबे यांनी पदाचा 
गैरफायदा घेऊन मोठया रकमेचे वै क य िबल सं  थानकडून परतावा िमळणेबाबत सादर केलेबाबत 
िवना िदनांकाचे प . 

िवषय नं.१२५ ी.राज  कोते, िशड  यांचे ी साईबाबा सं  थानमधील बद  या व नेमणूका व  टाचाराचे िवना 
िदनांकाचे प . 

िवषय नं.१२६ सं  थानचे जु  या सेवाधाम इमारतीचे बाहेरील बाजूस असले  या खो  या/ म िविवध कमचारी सघंटना 
व इतर सं  थाना  यांचे कायालयासाठी भाडे त  वावर उपल  ध क न देणेकामी सदर जागेचे भाडे िनि त 
होणेबाबत. 

िवषय नं.१२७ ी साईबाबा महािव ालयातील िव ाथ नंीसाठी बससेवा उपल  ध करणेबाबत. 
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िवषय नं.१२८ जु  या वाहनांचा फेर िललाव तसेच िन पयोगी डेड  टॉक भगंार सािह  याची जािहर िललावाने िव  
करणेबाबत. 

िनणय .५३१  उपरो  त िवषय न.ं७९ व १२८ िवषयावरील चचा सायंकाळी ४.०० नंतर उशीर झा  याने पुढे ढकल  यात 
आली. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२९ चि य प  दतीने मा  यता िदलेले िवषय वाचून कायम करणे. 

अ) सन २०२०-२१ या आिथक वषाकरीता एल.आय.सी. ुप ॅ  यईुटी इ  शरु  स  क म 
नुतनीकरणाबाबत.  

 ताव-  िद.२२-२३/०९/२००१ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेतील िनणय . ४१८ अ वय,े िदनांक ०१ 
ऑ टोबर, २००१ पासनु सं थान कायम कमचा यासांठी एल.आय.सी. पु ॅ  यईुटी योजना (Policy 
No.635692), The Payment of Gratuity Act 1972  या काय ानसुार लाग ु कर यात आलेली आहे. 
तदनतंर िद.१२/०३/२०१५ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेतील िनणय . ९३ अ  वय,े  िदनांक 
०१ एि ल, २०१५ पासनु  IRDA या िनयमानुसार नवीन कमचा यांसाठी नवीन पु ॅ  यईुटी योजना (Policy 
No.709002248), ही The Payment of Gratuity Act 1972  या काय ानसुार लाग ुकर यात आलेली 
आह.े  

सदर दो हीही योजनचे नतुनीकरण दरवष  ऑ टोबर मिह यात कर यात यते असते. नतुनीकरण करताना 
या वषा या अशंदानाची र कम व लाईफ क हर ि मीयमची र  कम आदा कर यात यतेे.  या अनषंुगान ेमािगल 

वष  मा. यव थापन सिमती  या सभेतील िनणय .४९४, िद.४.१२.२०१९ अ वये, The Payment of 
Gratuity Act 1972 काय ातील तरतुदी अ  वय ेर  कम .१३,६२,९५,०८३/-मा  एल.आय.सी.पणेु यांचेकडे 
िडपॉझीट व ि मीयम हणनू भर यास मा यता िमळाली होती.  यानुसार कायवाही कर  यात आली होती.  
अ) The Payment of Gratuity Act 1972 नसुार सन २०२०-२१ या वषासाठी एल.आय.सी.ऑफ 
इडंीया, पणु ेयांनी िद.०३.१०.२०२० रोजीचे ई-मले ारे  यांचेकडे स  या असले  या उपदान र  कम .२० लाख 
मा  मयादा गहृीत ध न  या माण े र कम पु ॅ  यईुटी योजनेत िडपॉिझट करणबेाबत  कळिवले आह,े  याचा 
तपशील पढुील माणःे  
 

Policy No:GGCA/635692 Policy No:NGGCA/709002248 
S
r 

Premium Detail Amount Sr Premium Detail Amount 

1 Current Year 
Contribution 

3,41,86,069.00 1 Current Year 
Contribution 

16,23,748.00 

2 Life Cover Premium 21,75,179.00 2 Life Cover Premium 1,16,593.00 
3 GST 3,91,532.00 3 GST 20,987.00 
4 Additional Contribution 

to Gratuity Fund 
3,09,18,313.00 4 Additional Contribution 

to Gratuity Fund 
14,14,286.00 

 Total Amount Payable 6,76,71,093.00  Total Amount Payable 31,75,614.00 
 Total Amount Payable for both Policies 7,08,46,707.00 

 
ब) शासन िनणय- मा. िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई याचंेकडून िद.०९/०७/२०२० रोजी आले  या 
प ात सं  थान कमचा-यांना र  कम .१४ ल  मा  मयादते ॅ  यईुटी आदा करणबेाबत कळिवले आह.े  यास 
अनसु न इकडील जा. .एसएसएस/लेखा-पगारबील/१८०२/२०२०िद.१२/१०/२०२० रोजी एल.आय.सी. पणु े
यांना ॅ  यईुटी मयादा .१४ लाख मा  माण े Premium ची र  कम दणेबेाबत कळिवले असता,  यांनी 
िद.१३.१०.२०२० रोजीच े ई-मेल ारे र  कम .१४ लाख मा  मयादपेयत Premium ची र  कम कळिवलेली 
आह,े  याचा तपशील पढुील माणःे  
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Policy No:GGCA/635692 Policy No:NGGCA/709002248 
S
r 

Premium Detail Amount Sr Premium Detail Amount 

1 Current Year 
Contribution 

1,83,51,750.00 1 Current Year 
Contribution 

13,09,618.00 

2 Life Cover Premium 20,20,365.00 2 Life Cover Premium 1,13,504.00 
3 GST 3,63,666.00 3 GST 20,431.00 
4 Additional Contribution 

to Gratuity Fund 
0.00 4 Additional Contribution 

to Gratuity Fund 
4,71,045.00 

 Total Amount Payable 2,07,35,781.00  Total Amount Payable 19,14,598.00 
 Total Amount Payable for both Policies 2,26,50,379.00 

 
सं  थान, कमचा-यांकरीता १ ऑ  टोबर, २००१ पासनु The Payment of Gratuity Act, 1972 नसुार 

ॅ  यईुटीची र  कम आदा करत आह.े  यानसुार स  या ॅ  यईुटीची मयादा २० ल  इतक  झालेली असनु 
 याअनषंुगान ेएल.आय.सी., पणेु यानंी Premium कळिवलेला आह.े सदर तपशील उपरो  त त  ता ‘अ’ म  य े

नमदु केललेा आह.े 
तथािप, शासनाचे िनणयानुसार र  कम १४ ल  मयादते ॅ  यईुटी र  कम आदा करणबेाबत कायवाही 

करावी असे कळिवलेले आह.े  यानसुार सदर तपशील उपरो  त त  ता ‘ब’ म  य ेनमदु केलेला आहे.  
उपरो  त िवषयास अनसु न एल.आय.सी.पणेु यांना ततु शासन िनणयानुसार र  कम .१४ लाख मा  

मयादपेयत र  कम .२,२६,५०,३७९/-मा  LIC Group Gratuity Fund म  य े गुतंिवणसे, तसेच शासनान े
The Payment of Gratuity Act, 1972 मधील तरतुदीनसुार जर उपदानाची मयादा र  कम .२० लाख मा  
कर  यास मा  यता िद  यास,  यानसुार भरावया  या अित रक्  त रकमेबाबत पुनः  च मा  यता घऊेन सदर र  कम 
आदा करणे  या  तावास, िद.२७/१०/२०२० रोजी मा.तदथ सिमतीची च य प  दतीन ेमा  यता घे  यात आललेी 
आह.े 

तरी, सन २०२०-२१ या वषाकरीता ततु शासन िनणयानसुार LIC Group Gratuity Fund म  य ेर  कम 
.२,२६,५०,३७९/-मा  (अ री .दोन कोटी, स  वीस लाख, प  नास हजार, तीनशे एकोणऐशंी मा ) LIC of 

India, Pune यांना R.T.G.S. ारे आदा करणसे मा  यता असावी. 
िनणय .५३२/अ   यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२१ या आिथक वषाकरीता एल.आय.सी. ुप ॅ  यईुटी 

इ  शरु  स  क म नतुनीकरणास चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेम ये याचे 
अवलोकन क न न द घे यात आली. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ब)   मालम  ता िवभागाकडील कं ाटी स  लागार ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे, (सेवािनवृ  त नायब                                                                                        
तहिसलदार) यांचे मुदतवाढीबाबत.  

 ताव-  अिधिनयमातील तरतुद – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ च े 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. 

 तावना- सं  थानकडील चल-अचल मालम  तेसाठी  वतं  मालम  ता िवभाग (Estate 
Department) िनमाण करणबेाबतचा  ताव िवधी िवभागामाफत मा.ि सद  य सिमतीचे सभपेढुे 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.   

सं  थानचे िमळकत रिज  टर अ यावत ठेवणे.  
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 २)  सं  थानसाठी आरि त असले  या जमीनी खरेदी करणकेामी तसेच आर णा  यित र  त खाजगी जमीनी 
खरेदी करणकेामी सं  थानकडे ाप ् 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 घेण.े   
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  या ि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.े    
१४)  सव रा  यातील मु  य शहरात सं  थानच ेमाहीती क  उभारणेकामी जागा उपल  ध करण.े  
१५)  वषातील उ  सवांचे ि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.े   
  सदर कामकाजासाठी स  लागार  हणनू ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) 
यांची कं ाटी प  दतीने मािसक .१२,०००/- एकि त मानधनावर थमत: िद.१९/१०/२०१५ ते 
िद.१८/१०/२०१६ या एक वषा  या  कालावधीसाठी नमेणकू कर  यात आलेली होती.  
  तदनतंर मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७६६ माण े
िद.१९/१०/२०१६ ते िद.१८/१०/२०१७ या एक वष कालावधीसाठी मािसक .१५,०००/- मा  एकि त 
मानधनावर, तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/१०/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .८९९ माण े
िद.१९/१०/२०१७ ते िद.१८/१०/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी व मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.२०/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७२४ माण े िद.१९/१०/२०१८ ते िद.१८/०९/२०१९ आिण 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१/०८/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .४४० माण े िद.१९/०९/२०१९ ते 
िद.१८/०९/२०२० या एक वष कालावधीसाठी एकि त र  कम .२५,०००/- मा  इत  या मािसक मानधन 
त  वावर कं.कमचारी  हणनू चिलत प  दतीन े कामगार िवभागामाफत कमचारी ठेकेदाराकडून मुदतवाढ दणेसे 
मा  यता दणेते आलेली आह.े तसचे मा.तदथ सिमतीचे  

िद.०६/०२/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय ं .६५ माण े  यांचे पवू चे एकि त मािसक मानधनात 
र  कम .५,०००/- इतक  वाढ क न  यांना एकि त मािसक मानधन र  कम .३०,०००/- इतके 
िद.०१/०२/२०२० पासनू अदा करणसे मा  यता दणेते आलेली आह.े  
  ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार), कं.स  लागार यांनी  यांचे कायकालात 
मालम  ता  िवभागाकडे खालील माण ेकाम ेकेलेली आहते.     
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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 आकारललेी कराची र  कम ित वष .१२,७८,०००/- 

माण े दोन वषाची र  कम .२५,५६,०००/- इतक  ामपचंायतीकडून माफ क न घतेली असनू उव रत सन 
२०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ या तीन वषासाठी ामपंचायत कराची ितवष र  कम .१२,७८,०००/- 
ऐवजी ितवष र  कम .६,३९,०००/- इतक  िकमान दरान ेआकारणी करणकेामी ामपंचायतीस भाग पाडलेल े
आह.े  
२)  मौजे िशड  येथील सव नं.१७१/१२ मधील िनयोिजत बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीचे बांधकाम 
सं  थानचे िनधीतून करण ेव  यापैक  काही े ाचा वापर सं  थानसाठी भाडेप याने करणेिवषयी महारा   रा  य 
माग प रवहन महामंडळ यांचेशी करावयाच ेकरारना  याचे करणी व  याचे मु ांक शु  क मा.मु ांक िज  हािधकारी 
कायालयाकडून िनि त क न घणेकेामीचे करणी कामकाज केलेले आह.े  
३)  मौज े 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 िमळणकेामीचे करण क न 

सदरची र  कम िमळणकेामी िदवाणी  यायालयात करण करणते आलेल ेआह.े  
४)  मौज े िनघोज येथील ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील,रा.कोपरी यांनी  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 घणेेबाबतची कायवाही पणू केली असनू  या माण े सं  थान  या नावाने महसलु 
द  तरी व ामपचंायत द  तरी न दी क न घेतले  या आहते.     
५)  िशड  येथील ारावती भ  तिनवास च े सव नं.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.  
६)  मौज े पांढुल ,ता.िस  नर येथील सं  थान मालक ची जमीन गट नं.१९ े  ०.४९ आर या अकृिषक 
जमीनीचा आकार महारा    जमीन महसलु अिधिनयम १९६६ चे 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 येवनू आदशे ा  त क न घतेला आहे.  
१०)  मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचेकडील सं  थानसाठी लंिबत असलेली भसंूपादन 

करण ेतातडीने िनगत करणकेामी सम  वय साधनू पाठपरुावा केलेला आह.े  यात आर ण ं .३४ ची भसंुपादन 
कायवाही यापवू च िद.२९/०४/२०१५ रोजी पणू झालेली होती. मा  भुसपंािदत े ाचा ताबा सं  थानला िमळणसे 
ऊिशर होत होता.  याकामी पाठपरुावा क न भसंुपादन े  ६९०३ चौमी.चा ताबा सं  थानला िद.०७/०३/२०१८ 
रोजी िमळिवललेा 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 करणचे ेकामकाज चाल ूआह.े  
१३)  मौज े ई,ता.राहाता येथ े सं  थानच े वै क य सकुंल  तािवत आह.े  यासाठी सं  थान मालक  या 

े ालगत असलेली ी.भंडारी व ी.भनसाळी यांची जमीन खरेदी करणकेामी कागदप ाचंी छानणी करण,ेमोजणी 
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क न घणेे व  या संबंधीत कोट करणी कामकाज पणू करणते यवेनू शासन िनणया माणे व मा.  यव  थापन सिमतीच े
िनणया माणे सदर जमीन सं  थानला खरेदी करणसेाठीची ि या पणू केललेी आह ेव सदर खरेदी जमीन ची महसलु 
द  तरी रेकॉड ऑफ राईटला सं  थान  या नावाने न दी क न घेतले  या आहते.     
१४)   चे शता  दी उ  सव कालावधीत आव  यकतेनसुार खाजगी व शतेी महामंडळाची जमीन वेळोवेळी 
अिध हण करणेची कायवाही पणू केललेी आह.े  
१५)  स  यि थतीत मा.उ  च  यायालयात मयत साखरबाई हरीभाऊ शेळके याचंी जमीन सं  थानला भसुंपादना ारे 
खरेदी करणचेे करण चाल ू आह.े या करणी मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया माण े कायवाही करणेच े कामकाज 
चाल ूआह.े 
१६)  मालम  ता व भसुंपादन संबधंात ि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 ३२ केससेम  य े िनयमा माणे कायवाही करणेकामी मागदशन करीत आह.े  
१७)  सं  थान  या ता  यात असले  या मोफत सव न.ं१ पकै चे े ासंबंधात शासक य  तरावर लिंबत असले  या  
दडंा  मक कायवाहीचे करणी कामकाज चाल ूआह.े  
१८)  सं  थानसाठी आरि त असलले े आर ण ं .३९ ह े मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद याचंेकडील 
आदशेा माणे र  करणचेी कायवाही करणेत आली असनू शासनाकडे भसुंपादनापोटी जमा करणते आललेी अनामत 
र  कम परत िमळणकेामी व इतर भसुंपादन करणी शासनाकडे जमा असले  या रकमा परत िमळणेकामी पाठपरुावा 
क न र  कम .२०,७९,००,०००/- इतक  सं  थानकडे जमा क न घे  यात आललेी आह.े  
१९)  मौज ेिशड  येथील नगरपंचायत ह ीतील सव नं.५७/९५ े  ०.०१ आर ही कै.महतछ ी याचंे मालक ची 
 वक  टािजत िमळकत  याचंे मृ  यनूंतर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना दे  याची  याचंी इ  छा  

अस  याचे  याचंे िद.०७/०९/२००५ रोजी  या अजाव न  प  टपणे िदसनू आलनेे सदरचा अज हचे  याचंे इ  छाप  
(मृ  यपु ) संबोधनू ते िदवाणी  यायालयात दाखल क न मे.कोटाकडून ोबेट क न घेणेकामीचे करण तयार क न 
सं  थान पॅनलवरील वक ल अडॅ.ज.ेके. ग दकर यांना  या माणे मे.कोटात उ  त िमळकतीस सं  थानचे नाव 
लावणेकामीच ेआदशे ा  त क न घेणेकामी सिुचत केलले ेआह.े 
२०)  मयत हसंाबेन ि वेदी याचं ेिशड  यथेील साई समपण इमारतीतील उव रत े  सं  थानला दान करणेबाबतच े
मृ  यप ा माण ेिमळकत कायदशेीर र  या सं  थानचे नावावर क न घेणकेामीची कायवाही सु  करणते आललेी आह.े   
२१)  सौ.मंज ु िदलीप सलुाखे याचंे मालक चे मौज े ई िशवारातील ०.४० आर इतके े  सं  थानला दानप  
क न दणेेबाबतचे अजा माणे सं  थानला सदरची जमीन दान ि वकारणेकामीची कायवाही चाल ू करणते आललेी 
आह.े   
२२)  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणया माणे िशड  िवकास योजना आर ण व ा प िवकास आराखडा 
(सधुारीत) मधील सं  थानसाठी  तािवत असललेी आर ण े र  करणेकामी संबधंीत कायालयाकंडे  ताव सादर 
केल ेआहते.  
२३)  सं  थान मालक  या भाडेकरारान ेिदले  या िमळकत चे करारनामे अ यावत करणेत आलले ेआहते.  
२४)  सं  थान मालम  तचेी दखेभाल करणकेामी वेळोवेळी िमळकत ना भेटी दणेेत आले  या आहते व अडचण चे 
िनराकरण करणेत आलले े आह.े  यात िवशेषत: कनकुरी यथेील सं  थान मालक  या तळयाकडे जा  यासाठी  या  
र   याबाबत संबधंीत जमीन मालक यांनी हरकत घेतलनेे  याकामी सदर जमीनीचे मळु खरेदीखत पडताळून सदर र   या  
संबधंात बांधकाम िवभाग व पाणीपरुवठा िवभाग यांना मागदशन करणेत आलले ेआह.े     
२५)  कायालयाचे दनंैिदन कामकाजात कायालयीन िटप  या,मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेू सादर करावया  या  
िटप  या व इतर प  यवहार िनयिमतपणे सादर करणेकामी मागदशन करणेत आलले ेआह.े  
भिव  यात मालम  ता िवभागामाफत खालील माणचेी कामे करावयाची आहते. 
१)  महारा   रा  य  शतेी महामंडळाची जमीन कायम  व पी खरेदी करणे. 
२)  मालम  ता व भसुंपादन संबधंात ि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 ३२ केसमे  ये उिचत कायवाही करणे.  
३)  मौज ेयसेगाव यथेील पालखी थां  याची जागा सं  थानच ेनावावर क न घेणेकामी कायवाही करण.े  
४)  मुंबई ते िशड ,औरंगाबाद ते िशड ,पणु े ते िशड ,अहमदनगर ते िशड , भंडारदरा ते िशड  या मागावर 
सं  थानचे पालखी थांब ेउभारणचे े  तािवत आह.े  यासाठी जागांचा शोध घणे,ेजागा दानप  घणेे, जागा खरेदी 
घेण ेयाबाबतची करणाचंी छानणी करण.े   
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५)  सव रा  यां  या मह  वा  या िठकाणी सं  थानच ेमािहती क  उभारणचे े  तािवत आह.े  यासाठी जागा 
िनि ती करण,े जागा उपल  ध करण ेव त  सबंंधी कामकाज करण.े  
६) मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणया माण े सं  थानसाठीची यापवू ची आर ण े र  करण े व सं  थान  या 
िमळकत वर टाकलेली आर ण ेर  करणकेामीची कायवाही करण.े  
७)  सं  थानचे ता  यात असले  या मोफत सव नं.१ पै. च े े ासंबधंात शासक य  तरावर लंिबत 
असले  या  दडंा  मक कायवाहीचे करणी कामकाज पाहणे.   
८)  मोफत सव नं.१  या े ाचा ताळमेळ घेणचेे करणी कायवाही करण.े  
९)  सं  थान मालक  या जमीन  या पोटिह   यांचे सामीलीकरण करणचेे  ताव तयार करण.े  
१०)  अिभलेख क ात पाठवावयाचे कागदप ाचंी छाननी क न रेकॉड अ यावत करणे. 
११)  िमळकत रिज  टर न  याने क न ते अ यावत करण.े इ.काम ेकरावयाची आहते. 

िवभागाचा अिभ ाय - ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे, कं ाटी स  लागार (सेवािनवृ  त नायब 
तहिसलदार) यांची नमेणकु ची मदुत िद.१८/०९/२०२० रोजी संपत आह.े  यांनी उपरो  त माण ेसमाधानकारक 
काम े केललेी असनू मालम  ता िवभागाच े दनंैिदन कामकाजात दखेील  याचंे मागदशन होत आह.े मालम  ता 
िवभागामाफत भिव  यात उपरो  त माण े काम े  तािवत आहते. उपरो  त  कामां  या वाढ  या  यापा  या ि न े
यापुढेही ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे,कं ाटी स  लागार (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) यां  या  सेवचेी 
मालम  ता िवभागास आव  यकता आह.े  

ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे,कं ाटी स  लागार (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) यांनी यापवू   यांना रजा व 
शासक य सु या सवलत नसलेन ेकाही अडचणीच ेवेळेस अथवा आजारपणा  या वेळेस  यांनी सटुी घतेली तर 
 या  सटुी  या िदवसाचे  यांचे मानधनातनू र  कम कपात केली जाते. प रणामी  यांना एकि त मािसक मानधनाची 

प रपणू र  कम िमळत नाही. या  तव  यांनी महारा   शासनाच े कमचा-यांना अनु ेय असले  या सु या  यांना 
अनु ेय करणकेामी िवनंती केलेली आह.े    

तरी कं ाटी स  लागार ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) यांच ेनमेणकु ची 
पढुील मदुत िद.१९/०९/२०२० ते िद.१८/०९/२०२१ या एक वष कालावधीसाठी चिलत प  दतीन े कामगार 
िवभागामाफत कमचारी ठेकेदाराकडून पवू चेच एकि त र  कम .३०,०००/- मा  (अ री .तीस हजार मा ) 
इत  या  मािसक मानधन त  वावर कं ाटी  कमचारी  हणनू मदुतवाढ दतेा येईल व  यांना रजा सवलत िमळत 
नसलेने महारा    शासना  या कमचा-यांना अनु ेय असले  या   शासक य सु या अनु ेय करता यतेील.  

 ताव - कं ाटी स  लागार ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) यांच े
नेमणकु ची पढुील मदुत िद.१९/०९/२०२० ते िद.१८/०९/२०२१ या एक वष कालावधीसाठी चिलत प  दतीन े
कामगार िवभागामाफत कमचारी ठेकेदाराकडून पवू चेच एकि त र  कम .३०,०००/- मा  (अ री .तीस हजार 
मा ) इत  या मािसक मानधन त  वावर कं ाटी कमचारी  हणनू मदुतवाढ दणेे  या व  यांना रजा सवलत िमळत 
नसलेने महारा   शासना  या  कमचा-यांना अनु ेय असले  या   शासक य सु या अनु ेय करणे  या मा  यतेसाठी 
च य प  दतीने सादर. 

िनणय .५३२/ब    यावर सिव तर चचा होऊन, मालम  ता िवभागाकडील कं ाटी स  लागार ी.कृ  णा 
िव  वनाथ वालझाडे, (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) यांचे मुदतवाढीबाबतचा  ताव चि य प दतीने 
सादर कर  यात आलेला होता. सदरचा  ताव अमा य कर  यात आलेला आहे. आजचे सभेम ये याचे 
अवलोकन क न न द घे यात आली. 

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

क)   मालम  ता िवभागात कायरत असलेले कं ाटी स  लागार ी.सरेुश सधुाकर भालेराव, (सेवािनवृ  त   
नायब तहिसलदार) यांचा मुदतवाढ िमळणेबाबतचा िद.१९.०८.२०२० रोजीचा अज. 

 ताव- अिधिनयमातील तरतुद – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ च े 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. 

 तावना - सं  थानच े मालम  ता िवभागाकडील िदवसिदवस वाढत असले  या कामाचंी  या  ती 
िवचारात घवेनू व भिव  यात      
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१)  मुंबई ते िशड ,औरंगाबाद ते िशड ,पणु े ते िशड ,अहमदनगर ते िशड , भंडारदरा ते िशड  या मागावर 
सं  थानचे पालखी थांब ेउभारणचे े  तािवत आह.े  यासाठी जागांचा शोध घणे,ेजागा दानप  घणेे, जागा खरेदी 
घेण ेयाबाबतची करणाचंी छानणी करण ेइ.  
२)  सव रा  यां  या मह  वा  या िठकाणी सं  थानच ेमािहती क  उभारणचे े  तािवत आह.े  यासाठी जागा 
िनि ती करण,े जागा उपल  ध करण ेव त  सबंंधी कामकाज करण.े  
३)  महारा   रा  य  शतेी महामंडळाची जमीन कायम  व पी खरेदी करण.े  
४)  मौज े ई, ता.राहाता येथ े सं  थानचे वै क य सकुंल  तािवत आह.े  यासाठी सं  थान मालक  या  

े ालगत असलेली जमीन खरेदी करणकेामी कागदप ाचंी छानणी करण,ेमोजणी क न घणे े व  यासंबंधीत 
कामकाज करण.े  
५)  मा.  यव  थापन सिमतीच े ि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 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  ३८ केससेम  य ेउिचत कायवाही करण.े  
७)  सं  थानचे ता  यात असले  या मोफत सव नं.१ पै. च े े ासंबधंात शासक य  तरावर लंिबत 
असले  या दंडा  मक कायवाहीच े करणी कामकाज पाहण े 
८)  मोफत सव न.ं१  या े ाचा ताळमेळ घणेचेे करणी कायवाही करण े 
९)  यापूव चे भसंुपादन करणात शासनाकडे सं  थानन ेभरललेी अनामत र  कम परत िमळणकेामीचे  ताव 
तयार करण ेव पाठपरुावा करण े 
१०)  मौज ेयेसगाव येथील पालखी थां  याची जागा सं  थानच ेनावावर क न घणेेकामी कायवाही करण.े ११) 
सं  थान मालक  या जमीन  या   पोटिह   यांचे सामीलीकरण करणचे े  ताव तयार करण,े अशा कारची 
मह  वाची कामे करावयाची आहते.  
१२)  अिभलेख क ात पाठवावयाचे कागदप ांची छाननी क न रेकॉड अ यावत करण.े१३) िमळकत 
रिज  टर न  यान ेक न ते अ यावत करण.े इ.काम ेकरावयाची आहते.  

यािशवाय यापवू  मालम  ता िवभागाचे कोट केससेच ेसव कामकाज िवधी िवभागामाफत करणते येत 
होते. ते सव कामकाज िवधी िवभागाकडून मालम  ता िवभागाकडेस वग करणेत आलेले आह.े  यात िदवाणी 
 यायालय,क.  तर,व.  तर,िज  हा व स   यायालय,उ  च  यायालय व सव  च  यायालय इ. कोटाम  य ेसव िमळून 

मालम  ता िवभागा  या समुारे ३० ते ३५ केसेस चाल ू आहते.  यांचे कामकाज पाहणसेाठी आिण उपरो  त  
दशिवलेले कामकाजाची  या  ती,िविवधता व मह  व िवचारात घतेा मालम  ता   िवभागासाठी आणखी एका 
सेवािनवृ  त नायब तहिसलदाराची आव  यकता असलेने ी.सरेुश सधुाकर भालेराव, सेवािनवृ  त नायब 
तहिसलदार याचंी 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  त करणे  या िनणयाथचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजी  या सभेपढेु सादर करणते आला.  यात आय  या वेळचा िवषय 
नं.३५ िनणय ं .२९२ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  
  “यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.सरेुश सधुाकर भालेराव,सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार याचंी एकि त 
मानधन त  वावर दरमहा र  कम .२५,०००/- मा  इत  या रकमेवर कं ाटदारामाफत ११ मिह  यांच े
कालावधीसाठी मालम  ता  िवभागाकडे कं ाटी प  दतीने कं ाटी स  लागार  हणनू िनयु  ती  कर  यास मा  यता 
दे  यात आली.”   
  दर  यानच े काळात ी.सरेुश सधुाकर भालरेाव यांची सं  थानच े सामा  य शासन िवभागाकडील 
जा. ं .एसएसएस /सा शा/आ  था/२०७४/२०१९ िद.२९/०८/२०१९ रोजी  या आदेशा  वये सं  थान 
आ  थापनेवरील मालम  ता िवभागाकडील जमीन महसलु व भसंुपादन िवषयक अनषंुिगक कामकाजासाठी 
सेवाकरार प  दतीने ३ मिह  याकरीता िनयु  ती  कर  यात आली. तदनषुगंाने ी.सरेुश सधुाकर भालरेाव ह े
िद.०५/०९/२०१९ रोजी सं  थानचे मालम  ता िवभागाकडे कायरत झाले. तदनंतर सं  थानचे मा.तदथ सिमतीच े
िद.०६/०२/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय ं .५९  या अनषंुगान े सं  थानच े सामा  य शासन िवभागाकडील 
िद.१२/०३/२०२० रोजी  या आदशेा  वये ी.सरेुश सधुाकर भालेराव यांना सहा मिह  यांकरीता मदुतवाढ दे  यात 
आलेली आह.े तदनंतर सं  थानच े मा.तदथ सिमतीचे िद.०९/०६/२०२० रोजीचे सभतेील िनणय ं .३१४ च े



 
331 

 

(11) 11.12.2020, Shirdi  
 

अनषंुगान ेसं  थानचे सामा  य शासन िवभागाकडील िद.०१/०८/२०२० रोजी  या आदेशा  वय े ी.सरेुश सधुाकर 
भालरेाव यांच े िनयु  तीस िद.०५/०६/२०२० पासनू पढुील तीन मिह  यांकरीता मुदतवाढ दे  यात आलेली आहे. 
सदरची मदुत  

िद.०४/०९/२०२० रोजी सपंु  टात यते असलेने पढुील कालावधीकरीता मदुतवाढ िमळणकेामी 
ी.सरेुश सधुाकर भालेराव यानंी  यांचेकडील िद.१९/०८/२०२० रोजी  या अजा  वये सं  थानकडे िवनतंी केलेली 

आह.े    
 उपरो  त कालावधीत ी.सरेुश सधुाकर भालेराव यांनी मालम  ता िवभागात खालील माण ेकामे केलेली आहते.  
१)  सं  थान मालक  या मौजे पांगरी,ता.िस  नर येथील ग.नं.५१९ पै.च े े  र  ते िवकास महामंडळाच े
र   याचे सुंपादन नुकसान भरपाईची र  कम ा  त क न घेणकेामी आव  यक ती कायवाही करणते आली.    
२)  सं  थान मालक  या मौजे पांगरी,ता.िस  नर येथील जमीन ग.नं.५१९ पै.चे े  दु  तीकामी  ताव 
तयार क न मा.तहिसल कायालय,िस  नर यांच ेआदशे ा  त क न घवेनू  यानसुार दु  त फेरफार घे  यात आला 
असनू  तुत न द िनणयासाठी लंिबत आह.े  
३)  सं  थान मालक  या मौज े पांढुल , ता.िस  नर येथे असले  या “साई पालखी थांबा” या अकृषीक 

योजनासाठी  होत असलेला वापर हा धािमक योजनासाठी होत अस  याने या े ास केलेली अकृषीक 
आकारणी महारा   जमीन महसलू अिधिनयम १९६६ चे कलम ११७ नसुार अकृषीक आकारणी (सारा) माफ 
होणसेाठी सादर करणते आले  या  तावाचा पाठपरुावा करणते येत आह.े   
४)  सं  थान मालक चे मौजे िशड  यथेील शेतजमीन/अकृषीक जमीनीचे जमीन महसलू/अकृषीक कर इ. 
करां  या रकमा शासनास अदा करणकेामी िनि त केले  या आकारणीची पडताळणी क न शासनास दये 
असले  या महसलु कराची र  कम शासनास जमा करणचेी कायवाही करणते आली.  
५)  सं  थानचे नवीन पाणीपरुवठा योजने  या पाईपलाईन टाकणसेाठी परवानगी िमळणकेामी तहिसल 
कायालय,राहाता याचंेकडेस सं  थानच ेपाणीपरुवठा िवभागामाफत सादर करणते आले  या  तावाचा पाठपरुावा 
क न अिंतम आदशे ा  त क न घतेले आहते.    
६)   तािवत नवीन पाणीपरुवठा योजनेसाठी बांधावया  या पा  या  या टा  यांसाठी सं  थानचे पाणीपरुवठा 
िवभागामाफत मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  व सहायक संचालक,नगररचना,अहमदनगर 
यांचेकडेस बांधकाम परवानगी िमळणसेाठी सादर केले  या आराखडयास मंजरुी िमळणकेामी पाठपरुावा क न 
परवानगी ा  त  क न घतेली आह.े  
७)  सं  थान मालक  या मालम  तेची िवहीत नमु  यात ठेवणते आललेी न दवही अ यावत करणकेामी 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे िनदशानसुार िवहीत नमु  यातील इं जी व मराठी भाषेतील न दवहया न  यान े
छपाई क न घे  यात आले  या   आहते.  
८)  िशड  िवकास योजनेअतंगत असले  या र   याचे भसंुपादन करणातील जमीन मालकांनी भसंुपादन 
कायदा कलम १८ खाली वाढीव नकुसान भरपाईसाठी  यायालयात भसंुदभ दाखल केले होते.  या दा  यात 
 यायालयाचे िनणयानुसार जमीन मालक यांना वाढीव नकुसान भरपाईची र  कम अदा करणसेाठी  या ०६ 
करणात आव  यक ती मािहती मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  यांचे कायालयात सम  जावनू ा  त क न 

घेवनू जमीन मालकांना वाढीव नकुसान भरपाई सदंभात सदर र  कम अदा करणबेाबतचा  ताव तयार कर  यात 
आला आह.े  
९)  सं  थान मालक  या जमीन चे ईआरपी णालीत मािहती भरणकेामी लेखाशाखते सम  हजर राहन बुक 
 हलॅ्  यू  या   मु  याबाबत असले  या तफावतीचा मेळ घे  यात आलेला आह.े  

१०)  सं  थान मालक  या मौजे िनघोज येथील साईपालखी िनवारा या िमळकतीवर इमारत करा  या  
ामपंचायतीकडून ा  त  झाले  या  बीला  या रकमेत सकृतदशनी तफावत िदसनू यते असलेने  यात दु  ती क न 
ामपंचायत कायालयाशी प  यवहार करणते आलेला आह.े   

११)  सं  थान मालक  या मौजे िनमगांव-को-हाळे,कनकुरी,को-हाळे,ता.राहाता,पांगरी,पांढुल  आिण 
मसुळगांव,ता.िस  नर, भोयरेपठार, ता.नगर येथील िमळकत वरील ी साईबाबा सं  थान,िशड  या नावाऐवजी ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  (अिधिनयम २००४ माण)े या माण े नावात दु  ती करणकेामी 
प  यवहार करणते आललेा आह.े    
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१२)  मौज े िशड ,ता.राहाता यथे े सं  थानने धारण केले  या शेतजमीन/अकृिषक जमीनीचे शेतसा-यासंबंधातील 
आकारणीची गावं नमनुा ८ अ व ७/१२ चा मेळ घेवनू आव  यक ती दु  ती करणकेामी  ताव सादर करणते आललेा 
आह.े  
१३)  िशड  नगरपंचायत ह ीतील सं  थान मालक  या जमीन  या करा  या सन २०२०-२१ या वषा  या  
नगरपंचायत,िशड  कडून ा  त झाले  या मागणी बीलाची तपासणी क न सदर मालम  ता कराची र  कम िशड  
नगरपंचायत,िशड  यांना अदा करणकेामी कायवाही चाल ूआह.े  
१४)  भसुपंादन करणात शासनाकडे सं  थानने भरले  या अनामत रकमपेैक  अखिचत राहीललेी र  कम .२० 
कोटी सं  थानकडे जमा होणकेामीची कायवाही करणेत आली.  
१५)  सं  थान मालक  या मौज े िनमगांव-को-हाळे यथेील िमळकत  या सन २०१८-१९ या वषा  या िमळकत 
करा  या मागणी बीलाची तपासणी केली असता  यात समुारे .२,३१,१४८/- इतक  र  कम जा  त आकारलचे े
िनदशनास आलनेे ती र  कम कमी क न दु  त मागणी बील ा  त क न घणेेची कायवाही करणेत  
१६)  मौज ेिशड  यथेील सं  थान मालक ची शतेजमीन/अकृषीक जमीनीचे महसलू व इतर कराची सन २०१९-
२० या वषा  या   मागणी बीलाची तपासणी केली असता  यात जमीन महसूल करा  या रकमेत समुारे .२४,७५१/- 
इतक  र  कम जा  त   आकारणेत आललेी असलचे ेकामगार तलाठी याचंे िनदशनास आणनू दवेनू दु  त मागणी बील 

ा  त क न घे  याची कायवाही करणते आली. 
िवभागाचा अिभ ाय - सं  थानचे मालम  ता िवभागाकडील अिभलखे क ात पाठवावयाचे कागदप ाचंी 

छानणी क न रेकॉड अ यावत करणेचे कामकाज सु  करणेत आल ेअसून न  याने छपाई क न घेतलले े मराठी व 
इं जी भाषेतील िमळकत रिज  टर जु  या    िमळकत रिज  टरव न अ यावत करणचे ेकाम अलािहदा चाल ूकरणेत येत 
आह.े  

तसचे मालम  ता िवभागात सं  थान मालक  या िविवध िठकाणी असले  या  येक मालम  तचेी  वतं  
संिचका तयार कर  याचे काम चाल ूकरणेत आल ेआह.े सदर संिचकेत संबंधीत िमळकतीचा ७/१२ उतारा/िसटी सव 
उतारा (िमळकत उतारा), सदरची िमळकत सं  थानकडे  या अिधकारान े ा  त  झाली  यासंबधंीचे द  तऐवज, ७/१२ 
उता-यावरील/िमळकत उता-यावरील सव फेरफार उतारे, अकृषीक जमीन संबंधात स म अिधकारी याचंेकडील 
अकृषीक परवानगी आदशे/मंजरू रेखांकन आराखडा, मंजरू बांधकाम रेखांकन आराखडा, संबधंीत बांधकाम परवानगी 
आदशे, संबधंीत िमळकतीचा नगरपंचायत/ ामपचंायत असेसमट उतारा व इतर अनषुिंगक द  तऐवज लावनू नोट शीट 
तयार करावे लागणार आह.े सदरची उपरो  त सव कागदप  ेसंकिलत करणेत येत आहते.  
  सदरचे काम ह ेमोठया  व पाचे असनू सं  थान मालक चे  यके मालम  तचेी  वतं  अ यावत संिचका 
तयार होणार आह.े  यामळेु सं  थान मालक  या  यके िमळकतीचा पवुइितहासासह सवागीण प रपणू मािहती सदर 
संिचकेतनू ि ेपात उपल  ध होणार आह.े 
  मालम  ता िवभागाकडील उपरो  त सव कामाचंा  याप िवचारात घतेा व ी.सरेुश सधुाकर भालरेाव यांचा 
महसलु खा  यातील अनभुव िवचारात घेता या सव कामासंाठी सं  थानला ी.सरेुश सधुाकर भालरेाव यांच े सवेचेी 
आव  यकता आह.े 
            या  तव ी.सरेुश सधुाकर भालरेाव यांना िद.०५/०९/२०२० पासनू ११ मिहने कालावधीकरीता सं  थानच े
मा.  यव  थापन सिमतीचे यापवू चे िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२९२ माण े कं ाटी स  लागार 
 हणून सं  थानचे कमचारी कं ाटदारामाफत एकि त मािसक मानधन र  कम .२५,०००/- इतक  अदा करता येईल व 

िद.०५/०९/२०२० पासनू ११ मिहन ेकालावधीसाठी मदुतवाढ दतेा यईेल.   
 ताव- ी.सरेुश सधुाकर भालरेाव यांना िद.०५/०९/२०२० पासनू ११ मिहने कालावधीकरीता सं  थानच े

मा.  यव  थापन सिमतीचे यापवू चे िद.०६/०६/२०१९ रोजीच े सभेतील िनणय ं .२९२ माणे कं ाटी स  लागार 
 हणून सं  थानचे कमचारी कं ाटदारामाफत एकि त मािसक मानधन र  कम .२५,०००/- इतक  अदा करणेकामी व 

िद.०५/०९/२०२० पासनू ११ मिहन ेकालावधीसाठी मदुतवाढ िमळणकेामी  या मा  यतेसाठी च य प  दतीने सादर. 
िनणय .५३२/क   यावर सिव तर चचा होऊन, मालम  ता िवभागात कायरत असलेले कं ाटी स  लागार 

ी.सरेुश सधुाकर भालेराव, (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) यांना मुदतवाढ देणेबाबतचा  ताव 
चि य प दतीने सादर कर  यात आलेला होता. सदरचा  ताव अमा य कर  यात आलेला आहे. 
आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

 (कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१३० सन २०२०-२१ करीता सुर ा कमचारी तसेच माजी सैिनक सुर ा कमचारी कं ाटी प  दतीने पुरिवणेकामी 
निवन िस  यु रटी कॉ   टसची  नेमणूक कर  यासाठी िनिवदा मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .५३३  उपरो  त िवषय नं.१३० यािवषयावरील चचा सायंकाळी ४.०० नंतर उशीर झा  याने पुढे ढकल  यात आली. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१३१ सरं ण िवभागाकडील बॅगेज  कॅनरचे दु  ती देखभालकामी वािषक CAMC कं ाट देणेकामी ा  त ई-

िनिवदेतील िन  नतम दरधारक मे.ि  टल  हीजन इमेज िस  टी  स ा.िल.पुणे यांचेशी चचा क न  यांना 
कायादेश देणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 ताव-  
०१. कामाच ेनाव संर ण िवभागाकडील बॅगेज  कॅनरचे दु  ती दखेभालकामी 

वािषक CAMC  कं ाट 
०२. शासक य मा  यता मा.तदथ सिमती िद.१३/०७/२०२० 

िनणय .४०९ 
०३. अदंाजे खच .६,१३,६००/- 
०४.  तावाची थोड  यात मा हीती संर ण िवभागामाफत ी साई मंिदराचे वेश ार व दशन 

रांगचे े वेश ारावर बसिवणते आलेले बगॅेज  कॅनर मिशनच े
दु  ती दखेभालकामी CAMC कं ाट देणकेामी मा.तदथ 
(Ad-hoc) सिमती िद.१३/०७/२०२० रोजीचे सभेतील 
िनणय .४०९ अ  वये ई-िनवीदा ि या राबिव  यात यावी 
अस ेठरले आह.े  

०५. ई-िनवीदा तपिशल थम ई-िनवीदा नोटीस महारा   शासना  या  
www.mahatenders.gov.in िस  द केलेनंतर मदुतीत 
(२८/०९/२०२० अखेर) एकही िनवीदा ा  त झालेली 
नस  याने खरेदी िनयमावलीतील तदतुद .४.४.३.१ नसुार, 
िनवीदा  पधा  मक होणसेाठी कमीत कमी तीन िनवीदा असण े
आव  यक अस  यान े ई-िनवीदसे िद.२९/०९/२०२० ते 
िद.०६/१०/२०२० अखेर सायं.०५.०० वाजेपयत थम 
मदुवाढ दे  यात आली होती.  सदरची मदुतवाढ देवनूही 
िद.०६/१०/२०२० रोजी सायं.०५.०० वाजेपयत फ  त एकच 
ई-िनवीदा ा  त झाललेी अस  याने पु  हा ई-िनवीदसे 
िद.०७/१०/२०२० ते िद.१४/१०/२०२० अखेर सायं.०५.०० 
वाजेपयत दसु-यांदा मदुवाढ देणेत आली.  मदुतवाढीअतंी ई-
िनवीदेस (ID.2020_SAI_609717-1) िद.१४/१०/२०२० 
अखेर एकच िनवीदा ा  त आह.े   

 i. कामाची मदुत ०१ वष 
 ii. तांि क िनवीदा उघडणचेी िदनांक व 

वेळ 
०३/११/२०२० 

 iii. ा  त ई-िनवीदा ०१ 
 iv. ा  त ई-िनवीदा धारकांनी सव 

आव  यक कागदप  ेऑनलाईन जमा केले आहते 
का? 

होय 

 v. सव िनवीदा धारकांनी EMD भरलेल े
कागदप  जमा केले आहते का? 

होय 

 vi. मागील वषाकरीता िन  न  तम दर . --- 
 vii. मागील िन  न  तम दरधारक --- 

 
ई-िनवीदा ि यातील तांि क  टया पा  िनवीदाधारकांनी िदले  या दराचा तपिशल. 
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अ.नं. िनवीदाधारकाचे नाव नग 
ई िनवीदतेील ित बॅगेज 
 कॅनर करीता दर र कम . 

एकुण र कम शेरा 

०१. मे.ि  टल  हीजन इमेज िस  टी  स 
ा.िल. पुण े

०४ 
१,३०,०००/- 
+ टॅ  स 

५,२०,०००/- 
+ टॅ  स  

L1 

स  या ी साई मंिदर भािवकांना दशनाकरीता खलेु कर  यात आलेले अस  यान े मंिदराच े वेश ारावर 
बसिव  यात आलेले बगॅेज  कॅनर भािवकांच े सरु ेचे  टीने सिु थतीत सु  असण े गरजेच े आह.े   सदरील           
ई-िनवीदा िदनांक १५.९.२०२० ते २८.९.२०२० या कालावधी करीता महारा   शासना  या  
www.mahatenders.gov.in  या वेबसाईडवर अपलोड करणते आलेली होती. सदर कालावधी म  य ेएकही  
िनिवदा ा  त झालेली नस  यान ेिदनांक ०६.१०.२०२० पयत मदुतवाढ दणेते आलेली होती. सदर कालावधीम  य े
ही एकच िनिवदा अस  याने िदनांक १४.१०.२०२० पयत दसु-यांदा मदुतवाढ दणेते आलेली आह.े  खरेदी 
िनयमावलीतील तरतुद ं . ४.४.३.१. म  य-े  “ पये दहा (१०)  लाखापे ा कमी  र  कमेची िनिवदा अस  यास 
दोन वेळा मुदतवाढ िद  यानंतर दखेील ३ िनिवदापे ा कमी  ितसाद िमळाला तरी पढुे जा  याचा िनणय घऊे 
शकेल व  यासाठी ससुा  य कारण ेनमदु करेल. अशा संगी, िकमंती  या वाजवीपणाची खा ी कर  यासाठी खरेदी  
सिमतीला अित र  त काळजी  यावी लागले”. अस ेनमदु आहे.   

खरेदी िनयमावलीतील तरतुदीनसुार खरेदी सिमतीचे मा  यतेने ा  त एक ई-िनवीदेचे कमिशयल बीड 
उघडणते आलेले आहते.  ा  त िनवीदाधारक मे.ि  टल  हीजन इमेज िस  टी  स ा.िल. पणु ेहे सदरील बॅगेज 
 कॅनर मिशनचे उ  पादक व परुवठादार आहते.     

उपरो  त तपिशलानसुार सरं ण िवभागाकडील बॅगेज  कॅनरचे दु  ती देखभालकामी वािषक CAMC  
कं ाट दणेेकामी मे.ि  टल  हीजन इमेज िस  टी  स ा.िल. पणेु यांचे र कम .५,२०,०००/- (अ री . पाच 
लाख वीस हजार मा ) + टॅ  स या दराबाबत चचा क न  यांना  तावीत कामी कायादशे दणेेस मा  यतेकरीता 

स ् ताव मा. तदथ (Ad-Hoc) सिमतीचे सभेपढु ेसादर.  
िनणय .५३४ यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली उपमु  य कायकारी 

अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व संबधीत िवभागाचे मखु यांची सिमती िनयु  त कर  यात आली. या 
सिमतीने सरं ण िवभागाकडील बॅगेज  कॅनरचे दु  ती देखभालकामी वािषक CAMC कं ाट देणेकामी ा  त 
ई-िनिवदेतील िन  नतम दरधारक यांचेशी दराबाबत चचा/ वाटाघाटी क न सबंधीतांना कायादेश दे  यास 
मा  यता आली. व  याबाबतचा अहवाल मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे 
ठरले. असे ठरले. 

(कायवाही- संर ण िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३२ माहे जानेवारी २०२० म  ये सं  थान आ  थापनेवर कायम कं ाटी कमचारी  हणून सामावून घेणेत आले  या ५९८ 

कायम कं ाटी कमचारी यांचे माहे नो  हबर-२०२० चे वेतन अदा करणेबाबत. 
िवषय नं.१३३  पधा प र ा मागदशन क  सु  करणेबाबत. 
िवषय नं.१३४ ी.िमनीनाथ भाऊसाहेब कोते व ी.िवलास अशोक आबेंकर, योगशाळा सहा यक, ी साईबाबा क  या 

िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय, िशड  यांना पुवल ी भावाने वेतन ेणी लागू करणेबाबत. 
िवषय नं.१३५ ी साईबाबा समाधी मंिदराचे दि ण बाजुकडील िखड  यांना बुलेट ुफ काचा बसिवणेसाठी येणारे अंदाजे 

.१९,३८,०००/- मा चे अंदाजप क य खचास व सदर कामासाठी ई-िनिवदा मागिवणेस मा  यता देणेबाबत. 
िवषय नं.१३६ ी साईबाबा हॉि पटल येथील सी  हीटीएस ओटी, जनरल ओटी व  युरो ओटीम  ये ेनाईट  लोअर ग 

बसिवणेस तसेच रंगकाम करणेसाठी येणारे अपे ीत .११,१९,३२३/- मा  इत  या अंदाजप क य खचास 
मा  यता देणेबाबत. 

िवषय नं.१३७ ी साईबाबा हॉि पटलचे दि ण बाजुस असलेले साईनगर कमचारी वसाहत येथील मैदानास वाहन 
पािकगकरीता चेनिलंक फेस गचे कंपाऊंड तयार करणेस व  याकामी येणारे अपेि त .२८,१९,४६२/- मा  
इत  या अंदाजप क य खचास मा  यता देणेबाबत. 

िवषय नं.१३८ मे.िशवसाई ए  टर ाईजेस, िशड , ो. ा.सो  याबापू गंगाधर शेळके यांना दे  यात आले  या कामाचा ठेका र  
क न  यांना काळया यादीत (Black List) समािव  ट करणेसाठी मा  यता िमळणेबाबत. 

िवषय नं.१३९ कोरोना िवषाणूंचे  (Covid-19) सं मण थांबिव  यासाठी ी साई मंिदर बदं झा  यानंतर लाडू व बफ  साद 
िनिमती िवभागाकडील िश  लक असले  या बेसन आटयाची  थािनक वतमानप ात जािहरात िस  द क न, 
 यापारी / बेसन आटा िमलधारक यांचेकडून कोटेशन मागुवन  याची उ  चतम दराने िव  क न िव  हेवाट 

(Dispose) लावणेबाबत. 



 
335 

 

(11) 11.12.2020, Shirdi  
 

िवषय नं.१४० िशड  िवकास योजना पालखी र  ता ९.०० मी. ं दीकरण भूसपंादन एलए  युअसआर २१/२००३ 
िद.२५.११.२००३ याम  ये िदवाणी  यायाधीश, व र  ठ  तर राहाता यांचे कोटात लॅ  ड रेफर  स नं.(भूसपंादन 
िनदश अज) २/२००४ म  ये वाढीव नुकसान भरपाईची र  कम आदा करणेबाबत. 

िवषय नं.१४१ ी साईबाबा मंिदर प रसरात िच ीकरण, छायािच ण व वाताकन करणारे सारमा  यमांचे ितिनधी यांचेसाठी 
तयार कर  यात आलेली िनयमावली मा.तदथ सिमतीसमोर मा  यतेसाठी सादर. 

िवषय नं.१४२  व  छता सािह  य खरेदीबाबत. 
िवषय नं.१४३ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये ऑ  ट बर-२०२० मिह  यात वै क य िबलात दे  यात 

आलेली सवलत र  कम .३४,३०,४७९/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
िनणय .५३५  उपरो  त िवषय नं.१३० ते १४३ िवषयावरील चचा सायंकाळी ४.०० नंतर उशीर झा  याने पुढे ढकल  यात 

आली. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

वरील िनणय .४५४ ते ५३५ सवानमुते घे  यात आल.े 
यानंतर सायं. ०४.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

 
 
 
 
                           ( ीमती िगता पी.बनकर)                         (िगतांजली बािव  कर)  
                  सहा.धमादाय आयु , अहमदनगर. तथा         अपर आयु , नािशक िवभाग, नािशक. तथा 
                        सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती                                तथा सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती   
             ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .                                       ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड . 
 
 
 
                                  
 
                       (का  हराज बगाटे,भा. .से.)                                                     ( ीकांत एल.आणेकर) 
                  मु य कायकारी अिधकारी, तथा                                           मुख िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर. तथा                                                              
             सद  य सिचव, तदथ (Ad-hoc) सिमती.                                                 अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती. 
            ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .                                  ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड . 
                                                     
 
 
                                
                                                 

 
 

 

 
 
 


