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 ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .०८/ २०१८                                                                          िदनांक २६.०७.२०१८  
थळ- साईिनवास अितथीगहृ, िशड                                                                        वेळ- दपुारी १२.३० वाजता 

ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा गु वार िद.२६.०७.२०१८ रोजी िशड  येथील सं  थानच े
साईिनवास अितथीगहृाम  य ेदपुारी १२.३० वाजता आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/१९१०/२०१८, 
िद.१८.०७.२०१८ अ वय े सव मा.सद यांना कळिवणते आलेल े होते. यानुसार गु वार िद.२६.०७.२०१८ रोजी दपुारी १२.३० 
वाजता सं थानच ेिशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम य ेमा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे यांचे अ  य तेखाली सु  कर  यात आली.  

०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे, अ य  ०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  
०३. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य  ०४. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद य 
०५. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद य   ०६. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या 

                        मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.  
                          मु यकायकारी अिधकारी 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.    
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, सिमती सद य मा. ी. ताप सखाहारी भोसले व  

मा.डॉ.राज  राजाबाली िसंग यांनी दरू वनी ारे कळिवले होते, याची सिमतीन ेन द घऊेन, यांना अनपुि थत राह याची अनमुती िदली. 
मा. ी.रिवं  गजानन िमलकर, सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह ेक , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या 

िद.२६ जुलै,२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाल.े या बैठक स मा यासकट िशवसनेचेे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. 
कृपया याची न द यावी. ध यवाद. 

सभेस आव यक गणपतु  नस यामळेु िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै, २०१७ रोजीच ेअिधिनयम दु तीतील 
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनसुार तीस िमनीटाकरीता सभेच ेकामकाज तहकुब करणते येऊन, यानतंर दपुारी ०१.०० 
वाजता सभेच ेकामकाज सु  कर यात आले. 

  यानंतर मा.अ य  महोदय यांनी िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२ िदनांक ३०.०६.२०१८ रोजी िशड  येथ ेझाले या यव थापन सिमती सभेच ेइितवृ  वाचून कायम करण.े 
िनणय .४६१ िदनांक ३०.०६.२०१८ रोजी िशड  यथे े झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभते परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करत 
असताना खालील माण ेदु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.  

  १. िनणय .४१७  
यावर सिव तर चचा होऊन, आयकर कायदा १९६१ या तरतुदीनसुार सन २०१३-१४ या आिथक 

वषाच े अखिचत उ प न .३४३.९१ कोटी रकमचेा िद.३१.०३.२०१९ अखेर िविनयोग करणसेाठी उपरो  
तावात नमदु के या माण े सं  थानची उि  टे व िवकासकाम ेयासाठी िविनयोग करणसे मा यता दे यात येऊन, 

याम य े उपरो  नमदु  क पा यती र  अ य क पावर सं थानमाफत कर यात येणा या खचाचा समावेश 
कर यात यावा. तसचे तावात नमदु केले या बाब वर यके मिह यात होणा या खचाचा तपिशल 
मा. यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरल.े                      (कायवाही- मु यलखेािधकारी)  

 
  या ऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 

यावर सिव तर चचा होऊन, आयकर कायदा १९६१ या तरतुदीनसुार सन २०१३-१४ या आिथक 
वषाच े अखिचत उ प न .३४३.९१ कोटी रकमेचा िद.३१.०३.२०१९ अखेर िविनयोग करणसेाठी उपरो  

तावात नमदु के या माण े  सं  थानची उि  टे व िवकासकामे यासाठी तसेच सं थानच े िविवध योजनासाठी 
आर ीत असले या जमीनी खरेदी करणसे सदर रकमचेा िविनयोग करणेस मा यता दे यात येऊन, याम ये उपरो  
नमदु  क पा यती र  अ य क पावर सं थानमाफत कर यात येणा या खचाचा समावेश कर यात यावा. 
तसेच तावात नमदु केले या बाब वर येक मिह यात होणा या खचाचा तपिशल मा. यव थापन सिमती 
सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले.                       (कायवाही- मु यलेखािधकारी, लेखाशाखा िवभाग)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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२. िनणय .४२३ 
  यावर सिव तर चचा होऊन,  सं थान प रसरात साईभ ांना च ेदशनाचा लाभ सलुभतेन ेहोणकेरीता 

थम  LED Wall Screen, size  4.80m x 2.88m  ०५ नग LED Wall Screen ई-िनिवदा ि या राबवनू 
खरेदी करणसे व याकामी येणा या अदंाजे र  कम .७ कोटी ९० लाख+GST मा चे खचास मा यता दे यात 
आली.  

  तसच े सं थान प रसरात साईभ ानंा च े दशनाचा लाभ सलुभतेन े होणकेरीता सदरच े LED Wall 
Screen नगर-मनमाड हायवे वरील सं थानच ेिमळकतीम य,े लडी बाग, १६ गुंठे प रसर, या िठकाणी बसिव यात 
यावेत, असे ठरल.े                   

  तसेच सभे या वेळी LED पॅनेलच े ा यि क दाखिव यात आल.े LED पॅनलेची उपयु ता असनु 
याच ेअदंाजे खच ित पॅनले २५ ते ३५ लाख असनु थमत: १० LED पॅनले दखेील ई-टडर प दतीन ेखरेदी 

कर यास व याकामी येणा या अदंाज े र कम .२.५ कोटी च ेखचास मा यता दे यात आली. 
 

या ऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 
यावर सिव तर चचा होऊन,  सं थान प रसरात साईभ ांना च ेदशनाचा लाभ सलुभतेन ेहोणेकरीता 

थम  LED Wall Screen, size  4.80m x 2.88m  ०५ नग LED Wall Screen ई-िनिवदा ि या 
राबवनू खरेदी करणेस व याकामी येणा या अदंाज े र  कम .७ कोटी ९० लाख+GST मा चे खचास मा यता 
दे यात आली.  

सं थान प रसरात साईभ ांना च ेदशनाचा लाभ सलुभतेन ेहोणकेरीता सदरच ेLED Wall Screen  
बसिवणेकामी थम थािनक उपसिमतीम य ेजागेची िन ीती करणेत यावी.  

तसेच सभे या वेळी LED पॅनेलच े ा यि क दाखिव यात आले. सं थानच े सव िनवास थाने, ी 
साईनाथ णालय, ी साईबाबा णालय, दगेणी कायालय  इ यादी िठकाणी LED पॅनेलची उपयु ता असुन 
याच ेअदंाज ेखच ित पॅनेल २५ ते ३५ लाख असुन थमत: १० LED पनेॅल देखील ई-टडर प दतीन ेखरेदी 

कर यास व याकामी येणा या अदंाज े र कम .२.५ कोटी च ेखचास मा यता दे यात आली. 
                                    (कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मखु) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३. िनणय .४३२ 
यावर सिव तर चचा होऊन, साठा संपु ात आलेली सं थान कािशत काशन ेपनुमु ण  करणकेामी ई-

िनिवदा मागणी करणसे व याकामी येणा या र कम .१,५५,३७,९९०/- मा च ेखचास मा यता दे यात आली. 
यावेळी अशीही चचा झाली क , पवु ची सं थान काशीत बंद झालेली काशन े पु हा छपाई करणबेाबत 
कायवाही करणते यावी, अस ेठरल.े   

 
या ऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 
यावर सिव तर चचा होऊन, साठा संपु ात आललेी सं थान कािशत काशने पनुमु ण  करणेकामी ई-

िनिवदा मागणी करणेस व याकामी येणा या र कम .१,५५,३७,९९०/- मा च े खचास मा यता दे यात आली. 
यावेळी अशीही चचा झाली क , पवु ची सं थान काशीत बदं झालेली काशने यांची तपशीलवार मािहती 
मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत यावी, अस ेठरले.                     (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
४. िनणय .४५० 
यावर सिव तर चचा होऊन,  तावात नमदु के या माण े शासनाच े तरावर आजपावेतो कर यात 

आले या हमीप  दाखल कर या या व िद.२०.०६.२०१८ पासनू वेश ि या सु  कर या या कायवाहीस 
मा यता दे यात आली. तसेच कला,वािण य व िव ान शाखासाठी पढुील माण े िवषय सु  कर यास मा यता 
दे यात आली.  

अ) कला शाखा –  
१) इं जी, २) भगुोल, ३) िहंदी, ४) इितहास, ५) मराठी, ६) रा यशा , ७) अथशा ,  

८) समाजशा त ्/ मानसशा  / त व ान.  
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ब) वािण य शाखा- 
1)  English,  2) Accountancy, 3) Economics, 4) Auditing & Taxation,   
5) Financial Accounting,  6) Marketing & Salesmanship /Marketing,   
7) Cost & Works Accounting. 

 
 क) िव ान शाखा- 

1)  English, 2) Chemistry, 3) Electronics,  4) Maths, 5) Physics, 
6) Zoology, 7) Micro Biology/Environmental 

ाचाय पद पणुवेळ  तसेच ंथपाल व योगशाळा साह यक ही पद े ता परु या व पात एकि त 
 .१२,०००/- एवढया मानधनावर िनयु  कर यास मा यता दे यात आली.  

ाचाय पदा या भरतीसाठी िनवडसिमतीम य े मा. ी.चं शेखर कदम,उपा य  व मा. ी.िबपीनदादा 
को ह,े सद य यांना नामिनदिशत कर यात आले. 

तसेच पिह यावष  ा यापकांची सव पद े तािसका त वावर भर यात यावीत. यासाठी िश कांना 
एकि त मािसक मानधन .१५,०००/- मा  दे यात यावे, अस ेठरले. तसेच तािसका त वावर ा यापक उपल ध 
न झा यास ि हजीट ग प दतीन े ा यापक नेमावेत. ि हजीट ग ा यापकांना .५००/- ित सशेन+बस भाडे या 
दरान ेिकंवा सहा मिह याच ेसंपणू  स ाच े .३०,०००/- + बस भाडे या दरान ेमानधन ावे, असे ठरल.े 

तसेच मा. ी.चं शेखर कदम, उपा य  यांच ेसचुनेनसुार नवीन महािव ालया या दनंैिदन बाबीसाठी, 
तसेच शै िणक कामात स ला दे यासाठी व पणु े िव ापीठाशी िनगडीत कामाम य ेसहकाय कर यासाठी सेवा 
िनवृ  ाचाय डॉ.अ ण कंुभारे िनशु क सेवा देणार अस यान ेयांच ेमागदशन याव ेअसे ठरल.े यासाठी यांना ते 
यावेळी िशड  येथ ेयेतील ते हा वास खचासाठी वासभ ा िकंवा जाण-ेयेणसेाठी सं थानच े वाहन उपल ध 

क न ावे. तसेच िशड  येथे येतील ते हा ी साईिनवास येथ े िनवास यव था व भोजन यव था मोफत दे याच े
ठरल.े      (कायवाही- .अिध क,सामा य शासन िवभाग/ ी साईबाबा महािव ालय/ .अिध क, साई साद 
िनवास थान) 

 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 
यावर सिव तर चचा होऊन,  तावात नमदु के या माण े शासनाच े तरावर आजपावेतो कर यात 

आले या हमीप  दाखल कर या या व िद.२०.०६.२०१८ पासनू वेश ि या सु  कर या या कायवाहीस 
मा यता दे यात आली. तसेच कला,वािण य व िव ान शाखासाठी पढुील माण े िवषय सु  कर यास मा यता 
दे यात आली.  

अ) कला शाखा –  
१) इं जी, २) भगुोल, ३) िहदंी, ४) इितहास, ५) मराठी, ६) रा यशा , ७) अथशा ,  

८) समाजशा  / मानसशा  / त व ान.  

ब)  वािण य शाखा- 
1)  English,  2) Accountancy, 3) Economics, 4) Auditing & Taxation,  5) Financial 
Accounting,  6) Marketing & Salesmanship / Marketing,  7) Cost & Works 
Accounting. 
 

 क)  िव ान शाखा- 
1)  English, 2) Chemistry, 3) Electronics,  4) Maths, 5) Physics, 6) Zoology, 7) 
Micro Biology / Environmental,  8) Botany 

ाचाय पद पणुवेळ  तसेच ंथपाल व योगशाळा साह यक ही पद े ता परु या व पात एकि त 
 .१२,०००/- एवढया मानधनावर िनयु  कर यास मा यता दे यात आली.  

सव पदां या भरतीसाठी िनवडसिमतीम य ेमा. ी.चं शेखर कदम,उपा य  व मा. ी.िबपीनदादा को ह,े 
सद य यांना नामिनदिशत कर यात आले. 
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तसेच पिह यावष  ा यापकांची सव पद े तािसका त वावर भर यात यावीत. यासाठी िश कांना 
एकि त मािसक मानधन .१५,०००/- मा  दे यात यावे, असे ठरले. तसेच तािसका त वावर ा यापक उपल ध 
न झा यास ि हजीट ग प दतीने ा यापक नेमावते. ि हजीट ग ा यापकांना .५००/- ित सेशन+बस भाडे या 
दराने िकंवा सहा मिह याच ेसंपूण  स ाच े .३०,०००/- + बस भाडे या दरान ेमानधन ावे, असे ठरले. 

तसेच नवीन महािव ालया या दनंैिदन बाबीसाठी, तसेच शै िणक कामात स ला दे यासाठी व पणु े
िव ापीठाशी िनगडीत कामाम य ेसहकाय कर यासाठी सेवा िनवृ  ाचाय डॉ.अ ण कंुभारे िनशु क सेवा देणार 
अस यान ेयांच ेमागदशन यावे, ते मिह यातनू िकमान सहा वेळा वखचाने िशड  येथे येणार आहते. यासाठी 
फ  सहा मिह याकरीता यांना मानधन व वास भ ा एकि तपणे दरमहा .४०,०००/- मा  दे याच े ठरले, 
तसेच ते िशड  येथे येतील ते हा ी साईिनवास अथवा दारावती येथे उपल धतेनुसार िनवास यव था व 
भोजन यव था मोफत दे याच े ठरले.     (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन िवभाग/ ी साईबाबा 
महािव ालय/ .अिध क, साई सादिनवास थान/ .अिध क, दारावती िनवास थान/ .अिध क, सादालय 
िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
५. िनणय .४५१ 
यावर सिव तर चचा होऊन, साईटेक क  पाअतंगत संगणक य णालीबाबतची कायवाही करणसेाठी 

Oracle Licenses नतुनीकरण करण ेव आव  यक निवन Oracle Licenses खरेदी करण ेआव  यक अस  याने, 
याकामी ई-िनिवदा ि या वरीत राबिवणते यावी, अस ेठरल.े           (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 
यावर सिव तर चचा होऊन, यापवु  ऑरेकल कंपनीकडून ज े लाय सेस खरेदी केले आह े यांच े

नतुनीकरण कंपनीकडूनच करणे आव यक आह.े यामळेु पढुील लाय ससच ेनतुनीकरण ऑरेकल कंपनीकडूनच 
क न घे यास व यासाठी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

Sr
.N
o 

Item List Price 
Quotation  
Offer (20% 
Discount) 

Quote offered during meeting held on 23.05.2018  
Initial  
52% Disc. On 
Sr.No. 1 & 2 

Revised  
67% Disc. On 
Sr.No. 1 & 2 

Final   
70% Disc. On 
Sr.No. 1 & 2 

Invoice Amount 
(Including Tax) 

01 
Oracle Database 
licenses renewal  

30,50,997.
26 

30,50,997 22,25,485 22,25,485 22,25,485 
26,26,072.16 

02 
Oracle application 
licenses renewal 

16,42,752 16,42,752 11,93,696 11,93,696 11,93,696 
14,08,560.53 

 Total 
46,93,749.
26 

46,93,749.26 34,19,181 34,19,181 
34,19,181 40,34,632.69 

तसेच जे लाय सस न यान े यावयाच े आह े ते खरेदी करणसे िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या 
राबिवणेस व येणा या खचास मा यता दे यात आली.                      (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
६. िनणय .४५४ 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबांचे समाधीच ेशता  दी महो  सव ०१ ऑ  टोबर २०१७ ते १८ 

ऑ  टोबर २०१८ या कालावधीत Video Documentry चे िच ीकरण तयार करणकेामी िवहीत प दतीन े ई-
िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा या अदंाजे र  कम .१,२५,००,०००/-+GST मा चे खचास 
मा  यता दे यात आली. याच माण े शता दी कालावधीतील सव उ सव सोहळे, सां कृतीक काय म, तसेच 
सं थानतफ राबिवणते आलेल ेिविवध उप म यांची मािहती पु तक व पात िस द करावी, असे ठरले. यासाठी 
िवहीत प दतीन े िनिवदा ि या राबिव यास व यासाठी येणा या आव यक खचास मा यता दे यात आली.                                          
(कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मखु/ .अिध क, काशन ेिवभाग) 

 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 
यावर सिव तर चचा होऊन,  सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांच े िचरंजीव ी.िस दाथ          

जयकर ह े समाधीच े शता दी महो सव िद.१ ऑ टोबर, २०१७ त े िद.१८ ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीत 
सं थानतफ राबिव यात आले या िविवध काय माची व उप माची Video Documentry मोफत क न दणेार 
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आहेत. यासाठी काही उपकरण े व सािह य भाडयान े यावे लाग यास याच े भाडे भर याची जबाबदारी 
मा.सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर यांनी ि वकारली. तसेच Video िच ीकरणासाठी येणा या कमचा यांची 
ये या-जा याची यव था, िनवासाची व भोजनाची यव था मोफत करावी, असे ठरले. 

शता दी कालावधीच े१०० ते १२० पानांच ेकॉफ  टेबल बुक सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर ह े
दणेगी व पात क न घेणार आहते, यास मा यता दे यात आली,तसेच सदर कॉफ  टेबल बुक या आव यक 
तेवढया ती िवहीत प दतीन ेछपाई कर यास व यासाठी येणा या आव यक खचास मा यता दे यात आली. 

                                     (कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मखु/ .अिध क, काशन ेिवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२        ारावती भ  तिनवास इमारतीच े तळमज  यावरील साद भोजन  यव  था  थलांतरीत करणसेाठी इमारतीचे 

पि मेकडील भागातील पा  याचे भिूमगत टाक लगतचे जागेत शेड उभारणी करणबेाबत. 
सताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- अिधिनयमाच ेकलम 

२१ पोट कलम (१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  
कोण  याही योजनांसाठी करणचेी तरतूद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वये मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या  
मालम  ताचंी देखभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल अशी तरतूद आह.े  

 तावना:- ी साईनाथ  णालय प रसरात  ण व  णांचे नातेवाईक तसेच साईभ  ताचंे सोयीसाठी ी 
साई सादालयामाफत ारावती भ  तिनवास इमारतीच े तळम  याम  य े (पािकग) पि मेकडील िज  यालगत 
ता  परु  या  व पाच े साद भोजन  यवथा करणते आलेली आह.े सदरची जागा  व  छता व साफ-सफाईचे  टीन े
गैरसोयीची अस  याने तसेच पािकगम  य े ारावती भ  तिनवास इमारतीम  य ेयेणारे साईभ  तांची वाहन ेपािकसाठी 
परेुशी जागा उपल  ध होत नसलने,े स  याची साद भोजन  यव  था ारावती भ  तिनवास इमारतीच ेपि मेकडील 
भागातील पा  याचे भिूमगत टाक लगतच ेमोक या जागते कायम  व पी शेडची उभारणीचे खालील पयायानसुार 
क न घेता येईल.  

पयाय .०१. Tensile fabric Shed. 
Sr.No. Description Amount 

01 Providing & Erecting Tensile fabric shed with all necessary Design, structural calculations, 
RCC work for foundation, Column, Lintels, Reinforcement Steel, Structural steel, Colour 
Coated Sheet for roof and on walls, 9” Brick work upto 3’ hight, Kota, Vitified Flooring, 
Ceramic tills dado, M. S. Window grills with Shuters, Doors etc. Completed. (Size : 30’x60’ 
= 1800 sq. ft.)  

14,04,177/- 

 
पयाय .०२. M. S. Stucture with Colour Coated Sheet Shed.  

Sr.No. Description Amount 
01 Providing & Erecting Colour Coated Sheet shed with all necessary Design, structural 

calculations, RCC work for foundation, Column, Lintels, Reinforcement Steel, Structural 
steel, Colour Coated Sheet for roof and on walls, 9” Brick work upto 3’ hight, Kota, Vitified 
Flooring, Ceramic tills dado, M. S. Window grills with Shuters, Doors etc. Completed. (Size 
: 30’x60’ = 1800 sq. ft.) 

10,88,941/- 

   उपरो  त पयाय .०१ नसुार Tensile fabric Shed उभारणकेामी .१४,०४,१७७/- मा  इतका खच 
अपेि त आह.े तसचे पयाय .०२ नसुार एम. एस.   चर तयार क न  यास कलर कोटेड िशट बसवनू शेड 
तयार क न घणेकेामी .१०,८८,९४१/-मा  इतका खच अपिे त आह.े  

  िवभागाचा अिभ ाय:- वरील पयायांपैक  पयाय .०२ नसुार एम. एस.   चर तयार क न  यावर 
कलर कोटेड िशटस ् बसवनू शेड व इतर अनषंुगीक कामे क न घणेेसाठी पयाय .०१ पे ा कमी खच येणार 
असलेन,े सदरच ेशेडची उभारणी पयाय .०२ नसुार क न घेण ेउिचत राहील असे मत आह.े 

 ताव:- तरी ारावती भ  तिनवास इमारतीच े तळमज  यावरील साद भोजन  यव  था  थलांतरीत 
करणसेाठी इमारतीच ेपि मेकडील भागातील पा  याचे भूिमगत टाक लगतच ेजागेत पयाय .०२ नसुार एम. एस. 
 ट्  चरम  य ेशेड तयार क न,  यावर कलर कोटेड िशट टाकुण शेडम  य ेआव  यक कामे क न घेणकेामी येणारे 

अदंाजे .१०,८८,९४१/- मा चे खचास मा  यता िमळणसेाठी िनणयाथ सादर.  
िनणय .४६२ यावर सिव तर चचा होऊन, ारावती भ  तिनवास इमारतीचे तळमज  यावरील साद भोजन  यव  था  थलांतरीत 

करणसेाठी इमारतीचे पि मेकडील भागातील पा  याचे भिूमगत टाक लगतचे जागेत शेड उभारणी करणेकामी एम. 
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एस.  ट्  चरम  य े शेड तयार करणेस,  यावर कलर कोटेड िशट टाकुण शेडम  य े आव  यक कामे क न घणेेस 
मा यता दे यात आली. तसेच  यालगत वाढीव ७०० चौ.फुट जागेवर दखेील एम.एस. ट चर शेड तयार करणेस 
व यावर कलर कोटेड िशट टाक यास मा यता दे यात आली. यास येणा या अदंािजत पये ६ ल च ेखचास 
मा यता दे यात आली. अशा कारे वाढीव े ासह एकुण े  २७००  चौ.फुट साठी येणा या अदंाजीत खच 
र कम  .१५,७९,४८७/-मा चे रकमेस मा  यता दे यात आली.          

(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३-  ी साईबाबा मंिदर व प रसराच े ी डी मॉडेल (२ नग) तयार करणे कामाच ेठेकेदार कमल मॉडे  स ा.िल., नवी 

िद  ली यांना मुदत वाढ देणेस तसेच या कामाच े र कम .८,९४,०००/- मा चे पहीले व अिंतम दयेक आदा 
करणसे मा  यता दणे े

ी साईबाबा समाधी मंिदर प रसराचे ी डी मॉडेल तयार कर  याचे काम ठेकेदार कमल मॉडे  स 
ा.िल., नवी िद  ली यांनी पणू केले असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या पिहले व अिंतम िबलाची सिव  तर 

तपासणी करणते आली आह.े ठेकेदार यांना अतंीम िबल अदा करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता 
िमळणसेाठी   ताव खालील माण ेसादर करणते येत आह.े 

 

 

ी साईबाबा समाधी मंिदर प रसराचे ी डी मॉडेल तयार कर  याचे काम करणसेाठी ठेकेदार कमल 
मॉडे  स ा.िल., नवी िद  ली यांना िद.१७/०४/२०१८ अखेर ०१ मही  याची मूदत दे  यात आली होती. तथापी, 
मॉडेल तयार करणसेाठी इमारतीच े Detailed Elevation Drawing ची आव  यकता होती. ी सामधी मंिदर व 
िदि तवाडा या इमारती १०० वष जु  या अस  याने  यांचे Detailed Elevation Drawing उपल  ध न  हते. 
तसेच मिंदर प रसर व लडीबागतेील लोर ग नतूनीकरण, गेट न.ं०१ जवळील च  पल  टॅ ड शेड ही नवीन कामे व 
इतर काही िकरकोळ सधुारणा कर  यात आ  या आहते. या सव बाबी मॉडेलम  य ेदशिव  यासाठी ठेकेदार यांनी 
साईटवर सम  पाहणी, स  ह क न व छायािच  े घेऊन बा रकसा रक तपिशल संकलीत केला.  यामळेु  यांना 
काम पणु कर  यास िवहीत मदुतीपे ा २३ िदवसांचा िवलंब झालेला असनू याबाबत ठेकेदार यांनी 
िद.१६/०४/२०१८ रोजीचे प ा  वये काम पूण कर  यासाठी िद.१०/०५/२०१८ अखेर मदूतवाढ िमळणबेाबत 
िवनंती केलेली आह.े िनिवदा शत नसुार ती िदवस .३००/- माण े झाले  या २३ िदवसां  या िवलंबापोटी 
.६,९००/- दडंाची र  कम होत आह.े ठेकेदार यांनी काम पणू केलेले असनू िद.१०/०५/२०१८ रोजी 3 D मॉडेल 

(०२नग) ची िडले  हरी िशड  येथे बांधकाम िवभागाचे कायालयात िदली आह.े  वरील पा  वभमूीचा िवचार करता 
ठेकेदार यांना िद.१०/०५/२०१८ अखेर मदूतवाढ मंजरू होऊन दंडाची र  कम माफ करणसे हरकत नाही, अस ेमत 
आह.े    

ठेकेदार यांनी िद.१०/०५/२०१८ रोजीचे प ा  वये .८,९४,०००/- मा  इत  या रकमचेे पिहले व अतंीम 
बील सादर केले आह.े  यानसुार  यांना अिंतम िबलापोटी एकूण  .८,९४,०००/- मा  इतक  र  कम दये होते.  

कामाच ेनांव ी साईबाबा मिंदर व प रसराचे ी डी मॉडेल (२ नग) तयार 
करण.े 

ठेकेदाराच ेनांव कमल मॉडे  स ा.िल., नवी िद  ली.  
कायादशे मांक व िदनांक  जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/६७७२/२०१८ 

िद.१७/०३/२०१८   
मंजरू िनिवदा र  कम   . ८,९४,०००/-  
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन.  ७६(०९) िद. ०२/०२/२०१८ व  

िन.  १६०      िद. ०७/०३/२०१८ 
पहीले व अिंतम िबलाची र  कम   . ८,९४,०००/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  --  
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  -- 
करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदूत िद. १७/०४/२०१८  

 य  काम पणू झा  याचा िदनांक  िद. १०/०५/२०१८  
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 ताव: तरी ी साईबाबा मिंदर व प रसराचे ी डी मॉडेल (०२ नग) तयार करण ेकामाचे ठेकेदार 
कमल मॉडे  स ा.िल., नवी िद  ली यांना िद.१०/०५/२०१८ अखेर मूदतवाढ मंजरू होणसे तसेच या कामाच े
पहीले व अिंतम देयक र  कम .८,९४,०००/- मा  ठेकेदार यांना आदा करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती.  

िनणय .४६३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मंिदर व प रसराच े ी डी मॉडेल (२ नग) तयार करणे कामाचे ठेकेदार 
कमल मॉडे  स ा.िल.,नवी िद  ली यांना िद.१०/०५/२०१८ अखेर मदूतवाढ दे यात येऊन सदरह कामाचे पहीले 
व अंितम दयेक र  कम .८,९४,०००/- मा  कमल मॉडे  स ा.िल.,नवी िद  ली यांना आदा करणसे मा यता 
दे यात आली.  तसेच समाधी मंिदराच े ी डी मॉडेल तयार क न घे याच े ठरले व यासाठी येणा या खचास 
मा यता दे यात आली.  

  तसेच यावेळी समाधी मंिदर प रसराच े  Video Walk through क न घे याच े ठरले. यासाठी 
सिव तर ताव सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.        (कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४ मौजे िनमगाव को हाळे येथील गट नं. १६९ म य ेवग- ०४ कमचारी िनवास थान बांधकाम ठेकेदार म.े अि मता 

क शन ा.िल., मुंबई यांचे लवाद (Arbiration) फ  बाबत... 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :   

१. अिधिनयम १७ (२) (च) िव  व  त  यव  थशेी संबंिधत अस े कोणतेही दावे, खटल े व इतर कायदेशीर 
कायवाही,  यायालयात िकंवा  यायािधकरणापुढे िकंवा इतर ािधकरणामुळे दाखल करील व  या संबंधात बचाव 
करील;  अशी तरतुद आह.े 
२. अिधिनयम कलम २१ (१) (छ) कोण  याही  यायालयाचा िकंवा  यायािधकाकरणाचा िकंवा कोण  याही 

ाधीकरणाचा कोणताही  यायिनणय, हकूमनामा िकंवा िनवाडा याची पतू  कर  यासाठी आव  यक असतील अशा 
कोण  याही रकमाचं े दान; अशी तरतुद आह.े   
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय :  
१. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिदनांक १९/०७/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय .६३७. 
२. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिदनांक २७/०२/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय .१८६. 
३. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिदनांक ०८/१०/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .८१०. 
४. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिदनांक २३/०५/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .२९९. 
५. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिदनांक ०३/०८/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .६१५.  

 तावना:- सं थानचे मौजे िनमगांव को हाळे येथील गट न.ं १६९ मधील जागते सं थानच े वग ०४ 
कमचारी यांच ेकरीता िनवास थानचे बांधकाम कर यात आले आह.े ठेकेदार म.े अि मता इडंीया िल. व सं थान 
यांचमे य ेमा. मुंबई उ च यायालय येथ ेArbitration application no 142/ 2010 वरील  सनुावणी नसुार 

तुत करणी Arbitration िद.०१ माच, २०१२ पासनु सु  होते. मा. यव थापन सिमतीच ेिद.२७/०२/२०११ 
रोजीचे सभेत िनणय .१८६ अ वये उपरो  कायदेशीर कारवाई करणकेामी ॲड. सिचन शानबाग व  ॲड. अमतृ 
वरेनेकर, मुंबई यांची िनयु  करणसे तसचे यांच ेस यान ेArbiration ची नेमणकू करणसे व यांची फ  अदा 
करणसे मा यता दे यात आली.  सानसुार ततु करणी सं थानच ेवतीन ेअडॅ. सिचन शानबाग व यांच ेव र ् 
िवधी  ॲङ अमतृ वेनकर, मुंबई यांनी काम पाहीले आह.े याकामी मा. मुंबई उ च यायालयाच े ऑडर नसुार 
Presiding Arbitrator हणनू एफ. आय. रबलेो, अलाहाबाद उ च यायालयाचे िनवृ  मु य यायािधश व 
सं थानचे वतीन े Arbitrator डॉ. कृ णभुषण एकनाथ महाश द े व वादी (Claimant) यांचेवतीन े ी. एन. ए. 
बढेका यांची नमेणकू करणते आलेली आह.े  

       अि मता इडंीया िल., मुंबई यांनी .२,०७,५०,४४१/- मा  इत या रकमचेा लेम लवादाकडे दाखल 
केला आह.े सं थानमाफत पय े १,३५,००,०००/- मा  रकमचेा काउंटर लेम करणते आला असनू तुत 

करणी खालील तारखांना Arbiration या िमट ग झाले या आहते.  
  

अ.नं. तारीख अ.नं. तारीख 
०१. िद.०१ माच, २०१२  १६. िद.०३ ऑ टोबर, २०१३ 
०२. िद.१८ जून, २०१२ १७. िद.२८ नो हबर, २०१३ 
०३. िद.२६ जुल,ै २०१२ १८. िद.१२ फे वुारी, २०१४ 
०४. िद.२१ ऑग ट्, २०१२ १९. िद.१७  जून, २०१४  
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०५. िद.२२ ऑ टोबर, २०१२ २०. िद.१६ स टबर, २०१४ 
०६. िद.२३ ऑ टोबर, २०१२ २१. िद.०९ ऑ टोबर, २०१४ 
०७. िद.०८ जानेवारी, २०१३ २२. िद.१६ फे वुारी, २०१५ 
०८. िद.०९ जानेवारी, २०१३ २३. िद.१७ फे वुारी, २०१५ 
०९. िद.१० जानेवारी, २०१३ २४. िद.२७ जून, २०१५ 
१०. िद.२१ माच, २०१३ २५. िद.१० ऑग ट्, २०१५ 
११. िद.१७ जुल,ै २०१३ २६. िद.११ ऑग ट्, २०१५ 
१२. िद.१८ जुल,ै २०१३ २७. िद.१२ ऑग ट्, २०१५ 
१३. िद.०७ ऑग ट्, २०१३ २८. िद.१३ ऑग ट्, २०१५ 
१४. िद.०८ ऑग ट्, २०१३ २९. िद.३० स टबर, २०१५ 
१५. िद.०१ ऑ टोबर, २०१३ 
 

मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनांक ०३ ऑग  ट, २०१४ रोजीच ेसभते अडॅ. सिचन शानबाग व  यांचे 
व र  ठ िवधी  अडॅ. अमतृ वेनकर यांच ेफ  बाबत  यांचेशी चचा क न िनणय होणबेाबतचा  ताव सादर करणते 
आला होता. सदरच ेसभेत िनणय . ६१५ खालील माण ेझालेला आह.े 

  “.. यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं १६९ म  य े वग ०४ कमचारी 
िनवा  थान बांधकामाचे ठेकेदार म.े अि मता क    शन ा. िल., मुबंई यांचे लवादाबाबत चचा करणसेाठी अडॅ. 
शानबाग आजचे सभेत उपि थत होते, सिमतीन े  यांचेबरोबर वक ल फ  व लवाद करण याबाबत चचा झाली. 
वक ल फ चे दर पवू  ठरलेले आहते असे िदसते. परंतू करणाची अ ाप िनगती (Decision) झाललेा नाही. 
त  हा ी. शानबाग यांचेकडे िवचारणा करता ८-९ िसट गम  य े  पुण होईल असे  यांनी सांगीतले.  याव न 
सिमतीन ेअसा िनणय घेतला क , ी. शानबाग यांना यापढुे जा  तीत जा  त १० िसट गची फ  पवू चे दरान े ावी, 
तो पयतही करणाची िनगती (Decision) झाली नाही तर फ चे बाबतीत  यांना वाटाघाटीसाठी बोलिवणते यावे. 

  तसेच अडॅ. शानबाग यांचेकडून पढुील कालावधी  या फ चे दराबाबत मागणीप क घे  यात यावे व 
स  या  यांनी मागणी केले  या .८,८५,०००/- मा  वक ल फ  पैक  ५०% र  कम .४,४२,५००/- मा   यांना 
आदा करणते यावी असे ठरल.े”  

उपरो  त माण ेझाललेे िनणयानुसार अडॅ. शानबाग यांना .४,४२,५००/- मा  विकल फ  अदा करणते 
आली आह.े तसचे वरील िनणयानसुार या करणी ०८ िसट गच ेव इतर अनषंुगीक खचाचे एकुण .६,४०,०००/- 
िबले  यांना आदा करणते आली आह.े  तुत करणी अडॅ. सिचन शानबाग व  यांचे व र  ठ िवधी , अमतृ 
वेनकर, मुंबई यांना आजपावेतो .२४,७५,९५०/- मा  इतक  फ  अदा करणते आली आह.े 

आता,  ततु करणी अडॅ. सिचन शानबाग, मुंबई यांनी  यांचेकडील िद.०९/०५/२०१८ रोजीचे 
प ा  वय,े वरील माण े यापवू  सादर केलेले .८,८५,०००/- मा  फ  पैक  िश  लक असलेले .४,४२,५००/- 
मा  फ  िमळणबेाबत िवनतंी केली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय:-  तुत लवाद करणी अडॅ. सिचन शानबाग व  यांचे व र  ठ िवधी  अमतृ 
वेनकर, मुंबई यांना मा.  यव  थापन सिमतीचे वेळोवेळी झालेले िनणयानुसार आजपावेतो .२४,७५,९५०/- 
इतक  फ  अदा करणते आलेली अस  याने,  यांनी मागणी केलेली .४,४२,५००/- फ  देय होत नाही असे मत 
आह.े  

 ताव:-  तुत करणा  या लवादा  या बैठका पणू झा  या असनू, सदर करणाची िनगती 
(Decision) होण ेबाक  आह.े तरी या करणी अडॅ.सिचन शानबाग व  यांचे व र  ठ िवधी , अमतृ वेनकर, मुंबई 
यांना त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०३/०८/२०१४ रोजीच े सभेतील िनणय .६१५ अ  वये  यांचे 
वक ल फ चे .८,८५,०००/- पैक  ५०% र  कम .४,४२,५००/- मा  अदा करणबेाबत ठरले आह.े  यानसुार 
 यांना फ  अदा करणेत आलेली आह.े या करणी  यांना आजपावेतो .२४,७५,९५०/- फ  अदा करणते आललेी 

आह.े  यामळेु  यांनी मागणी केलेली .४,४२,५००/- फ  देय होत नाही मािहती  तव तथा मागदशनासाठी सादर.  
िनणय .४६४ यावर सिव तर चचा होऊन, मौज े िनमगाव को हाळे येथील गट न.ं १६९ म य ेवग- ०४ कमचारी िनवास थान 

बांधकाम ठेकेदार मे. अि मता क शन ा.िल., मुंबई यांच े लवाद (Arbiration) फ  करणी अडॅ. सिचन 
शानबाग व  यांचे व र  ठ िवधी  अमतृ वेनकर, मुंबई यांना मा.  यव  थापन सिमतीच े मा यतेने वेळोवेळी 
आजपावेतो .२४,७५,९५०/- इतक  फ  अदा करणते आलेली आह.े  
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सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी सदर केसची मािहती घऊेन अहवाल यव थापन 
सिमतीसमोर सादर करावा, तो पयत बांधकाम ठेकेदार मे. अि मता क शन ा.िल., मुंबई यांचे लवाद 
(Arbiration) फ  आदा करणेत येऊ नय,े असे ठरले.           (कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५ साईभ  कै.ता  याजी कोते पाटील यां  या मंिदर प रसरातील समाधीचे नूतनीकरण, टाई  स लावण ेव दु  तीचे 

काम  वखचाने कर  यास परवानगीसाठी ी.मकंूुदराव बाजीराव कोते यांनी केले  या िवनंतीबाबत. 
ताव-   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मधील तरतूद  कलम २१–

पोटकलम (१) (क)–“मंिदरा  या व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताची दखेभाल,  यव  थापन व शासन करण.े”  
 तावना–  ी.मकंूुदराव बाजीराव कोते पा. यांनी िद.२४/०४/२०१८ रोजीचे िवनंती अजान,े ते व 

 यांचे ०९ बंध ूमिंदर प रसरातील साईभ  त कै. ता  याजी कोते पाटील यां  या समाधीचे नूतनीकरण कर  याचे काम 
 वखचाने करणार अस  याचे कळिवले आह.े तथापी ते नूतनीकरण कशा कारे करणार आहते याबाबतचा 

तपिशल प ात नस  यान,े इकडील जा.न.एसएसएसटी/बांधकाम/ ६६३/२०१८ िद.०९/०५/२०१८ चे प ा  वय े
 यांना कळिवणते आले होते. याबाबत िद.३१/०५/२०१८ रोजीचे प ा  वये ी.मकंूुदराव बाजीराव कोते पा. यांनी 

नतूनीकरण कामाम  य ेखालील कामे करणार अस  याचे कळिवले आह.े 
१. कै.ता  यां  या पादकुा असले  या गटाची ऊंची वाढिवण.े 
२. समाधी  या आजबुाजसू निवन टाई  स बसिवण.े 
३. पा  याचा िनचरा होणसेाठी  यव  था करण.े 
४. समाधी  या िठकाणी लाईटची  यव  था करण.े  
५. आव  यक रंगकाम करण.े 

   समाधी मंिदर परीसराम  य े गेट नं.०४ समोर चे समकालीन असलेले साईभ  त कै.ता  याजी कोते 
पाटील, कै.भाऊ महाराज कंुभार, कै.  ही. पी. अ यर, कै.नानावली व प.ैअ  दलुबाबा यां  या समा  या आहते. 
पवू पासनू सदरह समा  यांची दखेभाल व पजुाअचा ही सं  थानमाफत करणते असनू  या िठकाणी सं  थानमाफत 
दि णापेटया बसिवणते आले  या आहते. सन १९९८-९९ म  य ेमिंदर व प रसरा  या नतुनीकरणा  या कामा  या 
वेळी सदरह समा  यांचे एकि तपण ेनतूनीकरण कर  यात आललेे आह.े स  या मा.  यव  थापन सिमतीच ेमा  यतेने 
संपणू मंिदर प रसरात निवन फरशी बसिव  याचे काम पणू कर  यात आलेले आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय–साईभ  त कै. ता  याजी कोते पाटील यां  या समाधीच ेनतूनीकरणासाठी वर नमदू 
कामे ी. मकंुुदराव कोते पा. व  यांचे बंध ू  वखचाने कर  यास तयार आहते.  यासाठी परवानगी देणेकरीता मा. 
 यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागेल. सदरच े काम सं  थानच े देखरेखीखाली व सचूनां माण े कर  याचे 

अटीवर मा  यता दतेा येईल अथवा वर नमदू सव समा  यांचे नतूनीकरण सं  थानमाफत क न घेता येईल. याकामी 
अदंाजे र  कम .२.४७ ल  मा  खच अपे ीत आह.े  यापैक  अदंाजे .७०,०००/- मा  अपेि त खचाचे 
रंगकामाचा समावेश स  या चाल ू असले  यां मंिदर प रसर रंगकामाचे िनिवदेम  य े आह.े   या  या  यित र  त 
लोअर ग व समा  यांना ॅनाईट बसिवण,े मो  ड ग करण ेया उव रत कामांसाठी अदंाजे .१.७७ ल  इतका खच 

अपे ीत आह.े       
 ताव– तरी कै.ता  याजी कोते पाटील यां  या मिंदर प रसरातील समाधीचे नतूनीकरण व टाई  स 

लावण े ही कामे  वखचाने कर  यासाठी ी. मकंुुदराव कोते पा. यांना परवानगी दणे े अथवा वर नमूद सव 
समा  यांच ेनतूनीकरण सं  थानमाफत करणसे व  यासाठी येणारे र  कम .१.७७ ल  मा चे खचास मा  यता देण े
यापैक  एका पयायावर िनणय होणसे िवनंती.      

िनणय .४६५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ  कै.ता  याजी कोते पाटील यां  या मंिदर प रसरातील समाधीचे नतूनीकरण, 
टाई  स लावणे व दु  तीचे काम  वखचाने कर  यास परवानगीसाठीचा ी.मकंूुदराव बाजीराव कोते यांचा ताव 
अमा य कर यात आला. याऐवजी साईभ  कै.ता  याजी कोते पाटील यां या मंिदर प रसरातील समाधी व 
यालगत या इतर साईभ ां या समाधीच े नतुनीकरण व दु तीच े काम सं थानमाफत करणेस व याकामी 

येणा या खचास मा यता दे यात आली.                             (कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.६   ी साईस च रत पारायण सोहळयाचे आयोजनासाठी जागचेी िनि ती करणबेाबत...   
ताव-   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  

१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा 
िवशषे आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम 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 गणानंा आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे ेआिण 
या अिधिनयमा वय े ि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 सिमतीची  कत ये असतील. 
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना देवते  या दशनासाठी व मंिदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
४) अिधिनयमाचे कलम १७.(२) ठ - ी साईबाबांचे जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण 
याबाबत या उपयु  मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह य ंथालय चालवील व याचा 
िव तार करील. 

शासन िनणयः-महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय . सासिंव २०१३/ 
. .०१/का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अ  वये मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांचे अ  य तेखालील कृती 

आराखडा सिमतीने ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाकरीता .३,०२३.१७ कोटी इत  या रकमे  या कृती 
आराखड्यास िद.३१/०३/२०१७ रोजी मा  यता िदली आह.े सदर आराखडयात संस ् थानच े थम व ि दतीय 

ाधा  य गटात असे एकुण .१,८२८.३१ कोटी इत  या रकमचेे क  प  तावीत असनू वरीलपकै  ि दतीय 
ाधा  य गटातील .१,२५२.८५ कोटी िनधीची मागणी करणारा  ताव क  शासनास सादर करणते आला आह.े 

तसेच थम ाधा  य गटातील अ.नं. १२ म  य े िविवध धािमक व सां कृितक काय माचे आयोजनासाठी .२५ 
कोटी मा  अदंािजत खचास मा  यता िमळालेली असनू, पारायण  तसेच िविवध धािमक व  सां  कृितक 
काय मांचे आयोजनािनिम  त ७० िदवसांकरीता मंडप टाकून  यात अनषंुिगक  यव  था परुिवण े तसेच ी 
साईच र  महापारायणाकरीता एकाचवेळी ५० हजार  साईभ  त सामाव ूशकतील असे िनयोजन करण,े अस ेनमदु 
केले आह.े      

मा.  यव  थापन सिमती सभा िनणयः-   
१) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १७१.   
“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ाने िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद. ३१ ऑ  टोबर, २०१७ अखेर 
३८६ िदवस दररोज साईभ  तांसाठी धािमक, सामािजक, साईबाबांची िशकवण,  सेवाभाव दशिवणा-या भ  य 
 व पा  या काय मांच ेआयोजन करणते याव”े,  

२) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.३०/०६ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ४४१/९.   
ी साईच र  पारायण सोहळा िद.१६/०८/२०१८ ते िद. २३/०८/२०१८ या कालावधीत आयोिजत करणते 

यावा. ी साईच र  पारायण सोहळा ी साई सादालयासमोरील ी िशवाजी ग दकर यांचे जागेत करणेत यावा. 
             तावनाः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ह ेनाट्यरिसक संचाच ेसहकायान ेगेली २३ 
वष ी साई स  च रत पारायण सोहळा साजरा करीत आलेले आह.े ी साईबाबा समाधी महो  सवी वषा  या 
िनिम  ताने यावष  महापारायण सोहळा साजरा कर  याचा  मानस अस  याने ी.आ  पासाहबे खंडू कोते, अ  य , 
नाटयरिसक संच ,िशड  यांनी यापवु  मु  य कायकारी अिधकारी सो. यांना अ ेिषत केले  या िद.०९/०४/२०१८ 
रोजीच ेप ामं  य ेदरवष  ी साईचरी  पारायण सोहळयासाठी पु ष व मिहला िमळून अदंाज े६००० पारायणाथ  
बसतात. यदंा महापारायण सोहळा आयोिजत करावयाचा अस  यान ेयावष चे पारायणाचे िनयोजन ी िशवाजी 
ग दकर, िशड  यांचे ी साई सादालयासमोरील स  ह नं. १६४/०९ मधील जागेत करावे. सदर जागेचे एकूण 

े फळ ५५ गुंठे असनू  याची लांबी ९०० फुट तर ं दी ३०० फुट आह.े यािशवाय आव  यकता वाट  यास ी 
ग दकर यांचे शेजारील जागा –  लॉट रकामा क न दे  यास तयार आहते. तरी यावष चे ी साई सतच र  पारायण 
सोहळयाच ेिनयोजन िद.१६/०८/२०१८ ते िद.२३/०८/२०१८ या कालावधीत ी िशवाजी ग दकर, िशड  यांच े
जागेत क न तेथ ेमंडप व इतर अनषुंिगक सव सिुवधा उपल  ध क न ा  यात िह िवनंती, असे कळिवले होते. 
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 यानसुार मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभते सिव  तर  ताव सादर करणते 
आला  यावर िनणय ं .४४१/९ अ  वये ी साईच र  पारायण सोहळा ी साई सादालयासमोरील ी िशवाजी 
ग दकर यांच ेजागते करणते यावा असे ठरलेले आह.े   

आता ी तुकाराम शंकरराव ग दकर, अ  य , योगीराज ी गगंािग रजी महाराज १७१ वा अखंड 
ह रनाम स  ताह सिमती िशड  यांनी मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांना अ ेिषत केले  या 
िद.१३/०७/२०१८ रोजी  या प ा  दारे,“आ  ही यापवु  आपणास ी साईच र  पारायण सोहळयासाठी 

सादालयासमोरील ी िशवाजी अमतृराव ग दकर व शेळके कुटंूिबयांची जागा िनि त केली होती. परंत ु
सादालयासमोर होणारी गद  ल ात घतेा सदर पारायण  या जागेवर न करता ी रमेश भाऊसाहबे ग दकर व इतर 

यांची सादालयासमोरील पि म बाजलूा असलेली जागा िनि त करीत आहोत अस ेनमदू क न ग दकर बंधनूी 
िह जागा या वष  ी साईच र  पारायणाकरीता िवनामोबदला िदली आह,े अस ेकळिवललेे आह.े 

     ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था,िशड  व नाटय रिसक सचं तसचे िशड  गाम  थ यांचे सयंु  त 
िव माने सन १९९५ पासनू हणजेच गे या २३ वषापासनू दरवष  ावण श.ु१ ते ावण श.ु८/९ या ितथीत 
सामदुाियक ी साईस च रत पारायण सोहळयाच ेमंिदर प रसरात व आता १६ गुंठे जागते (आताचा ी साईबाबा 
समाधीशता  दीमंडप) आयोजन कर  यात येत होते. यावष  शता  दी महो  सवी वषाचे िनिम  तान े पारायणाथ चंी 
सं  या समुारे २० हजार पयत जा  याची श  यता नाकारता यते नाही.  

सन २०१७ मधील साईच र  पारायण सोहळयासाठी समुारे ६००० पारायणाथ  पारायणासाठी बसल े
होते व या सोहळयाचे आयोजन ी साईबाबा समाधी शता  दी मंडपात आयोिजत केले होते आिण यासाठी समुारे 
.१२,७२,२९८.०० मा  इतका  य  खच झालेला आह.े तथािप या वष  समाधी शता  दी वष अस  यान े

पारायणाथ चंी सं  या वाढ  याची श  यता अस  याने पारायणाची  जागा िनि त करण ेआव  यक अस  याने ी 
साईच र  पारायण सोहळयाच े आयोजनाबाबत  या सवसमावेशक बाब वर िनणय होणसेाठी मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद. ०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला होता. 

    यावर िनणय ं . २९१ अ  वय,े “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात दरवष  माण ेमाह े
ऑग  ट म  य े ी साईचरी  पारायण सोहळयाच ेआयोजन करण ेव  याबाबत  या अनषुिंगक सिुवधा उभारणकेामी 
मा. ी.चं शखेर कदम, उपा  य , मा. ी. भाऊसाहबे वाकचौरे, सद  य व    मा. ी. िबपीनदादा को  ह,े सद  य 
यांनी ाम  थांशी चचा क न पारायणा  या तारखा व  थळ याबाबत अिंतम िनणय  यावा, असे ठरले आह.े” 

तसेच मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी ी साई च र  पारायण सोहळयाचे आयोजनासाठी 
जूने सादालय प रसराची जागा यो  य असलेबाबत िनदश िदल ेआहते. 

आता अखंड ह रनाम स  ताह सिमतीन े सादालयासमोर होणारी गद  ल ात घतेा सदर पारायण  या 
जागेवर न करता ी रमेश भाऊसाहबे ग दकर व इतर यांची सादालयासमोरील पि म बाजलूा असलेली जागा 
सचूिवलेली आह.े 

याबाबत बांधकाम िवभागास सदर जागचेी पाहणी क न सदर िठकाणी पारायण सोहळयाचे आयोजन 
करता यईेल िकंवा कसे याबाबतचा अहवाल सादर करणबेाबत िद.१३/०७/२०१८ रोजीचे प ा  वय े कळिवल े
आह.े 

बांधकाम िवभागाने िद.१६/०७/२०१८ रोजीचे प ा  वये ी रमेश ग दकर, िशड  व इतर यांचे जागेत 
पारायण सोहळयाच ेआयोजन करावयाचे झा  यास  
१) िद. १६/०८/२०१८ ते िद. २३/०८/२०१८ या कालावधीत योिगराज गगंािगरी महाराज यांच े अखंड 
ह रनाम स  ताहाच ेआयोजन ी साई सादालयाजवळील मौज ेिनमगांव को-हाळे िशवारातील शेती महामंडळाचे 
जागेत करणते येणार आह.े सदर कालावधीतच ी साईच र  पारायण सोहळा अस  यान े ी साई सादालय 
समोरील ी रमेश ग दकर व इतर यांचे जागमे  य े आयोजन के  यास दो  ही काय मासाठी भािवक मोठया 

माणात येणार अस  याने  यांची एकाच िठकाणी गद  होईल व ते िनयोजनाचे  टीन ेिजकरीचे होईल,  
२) ी साई सादालय समोरील ी ग दकर यांची जागा िशड  शहरा  या ना  या निजकची आह.े जादा 

माणात पाऊस झा  यास या े ात पावसाचे पाणी साच  याची श  यता नाकारता यते नाही.  
३) सदरह े ाम  य ेपारायण करावयाचे झा  यास तेिथल शेताम  य ेकडूिनंबाचे एकूण १३ मोठे उंच झाडे 
आहते.  यामळेु सदरह िठकाणी मडंप उभारणीस अडचण होणार आह.े  याबाबत उपाययोजना करावी लागणार 
आह.े  
४) सदरह े ाम  य ेजवळपास अ  या भागात मु म टाकून जागे  या सपाटीकरणासह रोल ग करावी लागेल.  
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५) सदरह े ा  या दि णसे असले  या िशड  शहरा  या ना  यावर भािवकांना ये  या-जा  यासाठी क  चा 
पलु तयार केलेला आह.े सदरह पलुाची आरसीसी पाईप टाकून ं दी वाढवावी लागेल.  
६) ११ ते १२ हजार पारायणाथ  यांची पाक गं  यव  था तसेच टॉयलेट –बाथ मची  यव  था 
 वतं  करावी लागले. अस ेनमदू केले आह.े 

िवभागाचा अिभ ायः- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात दरवष माण े आयोिजत 
करावया  या पारायण सोहळयासाठी पारायणाथ चंी सं  या ल ात घतेा अखंड ह रनाम स  ताह सिमतीने 
सचूिवले  या खाजगी जागचेी िनि ती करणपेवु  बांधकाम िवभागाने सदरह े ाम  य े
पारायण करावयाचे झा  यास तेथील शेताम  य े असले  या १३ मोठया कडूिनंबा  या झाडामळेु मंडप उभारणीस 
अडचण होणार आह.े तसचे सदरह े ातील जवळपास अ  या भागात मु म टाकून जागे  या 
सपाटीकरणासह रोल ग करावे लागेल.  यामळेु सं  थानला अशा खाजगी जागचेा िवकास करणसेाठी 
शासनाची पुवपरवानगी  यावी लागले. तरी स  ताह सिमतीने आता सचूिवले  या जागते पारायण 
आयोजन करण ेउिचत ठरणार नाही, असे मत आह.े    

 तावः- ी साईस च रत पारायण सोहळयाच ेआयोजन अखंड ह रनाम स  ताह सिमतीने सचूिवले  या 
ी रमेश भाऊसाहबे ग दकर व इतर यांचे ी साई सादालयासमोरील जागते करावे िकंवा  सं  थानचे जनेू 
सादालय प रसरात आयोिजत कराव े िकंवा  सं  थानचे साईनगर पाठीमागील न  यान े अित मण काढले  या 

जागेवर कराव.े   
िनणयाथ सिवनय सादर.    

िनणय .४६६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईस च रत पारायण सोहळयाच ेआयोजनासाठी जागचेी िनि ती करणबेाबत 
ाम थ व नाटय रिसक संच यांचेशी चचा क न थािनक उपसिमतीन ेिनणय यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- शता दी क  मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.७  ी साईबाबा समाधी शता  दी वषािनिम  त योगीराज सदगु  गंगािगरीजी महाराज  १७१ वा अखंड ह रनाम 

स  ताहासाठी स  ताह सिमतीस . ७५/- ल  मा  इतके अथसहा य करणेबाबत शासनाकडील ा  त प ाबाबत.  
मा.  यव  थापन सिमती िनणय – 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . २२८.   
“योगीराज सदगु  गंगािगरीजी महाराज यां या अखंड ह रनाम स ाहासाठी रा यभरातनू मोठ-मोठया 

दणे या ा  होत असतात, याकरीता अ  य , योगीराज ी गंगािग रजी महाराज १७१ वा अखंड ह रनाम स  ताह 
सिमती िशड  यांचे उपरो  प ातील व यानंतरही ा  होणा या प ामधील माग या अमा य करणते आ या. 
तसेच सदरह स ाहासाठी सं थानमाफत .७५/- लाख मा  खचाची र कम छाननी सिमती व शासन मा यतेन े
स ाह सिमतीस दे यात यावी. सं थानचा सहभाग केवळ सदर िनधी देणपेरुताच मयािदत राहील. तसचे योगीराज 
सदगु  गंगािगरीजी महाराज यां या अखंड ह रनाम स ाहासाठी येणा या भािवकां या दशनासाठी सदरह िठकाणी 

या मळु पादकुा उपल ध क न ावया या अस यान,े या पादकुांसाठी वतं  वेगळे टेज तयार करणते 
याव े व पादकुांजवळ सं थान या दि णा पेटया ठेव यात या यात. याच माण े स ाह सिमतीम ये सव 
यव थापन सिमती सद यांचा समावेश करणबेाबत अ य , स ाह सिमती यांना कळिवणते याव”े 

मा. छाननी सिमती िनणय-  
मा. छाननी सिमतीचे िद.२२/०५/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३२.   

१. योिगराज सदगु  ी गगंािगरीजी महाराज १७१ वा अखंड ह रनाम स  ताह सिमतीन ेमा. सहा. धमदाय 
उपायु  त यांच े िद. ०९/०४/२०१८ रोजी  वा ांिकत प ाची पतुता क न ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांना देण.े  

२. स  ताह सिमतीचा मा. सहा यक धमादाय उपायु  त यांचेकडे अिंतम झालेला न दणी मांक, 
कालमयादा, शत  व सिमती सद  यांच ेनाव व पद याची अिधकृत त सं  थानला दे  यात यावी.  

३. स  ताह सिमतीम  य े िशड  सं  थानचे  यव  थापन सिमतीच ेसव पदािधकारी, पदिस  द सभासद/सद  य 
राहतील.  

४.  यासपीठावर दशनी भागात ी साईबाबा यांचे पणुाकृती अदंाजे ५X५ फुट साईजच े ले सच े फोटो 
लाव  यात यावेत आिण  याखाली ी साई शता  दी वषाचा उ  लेख करण.े  



13 
 

{08} 26.07.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

५.  यािठकाणी स  ताह सिमती  या सद  यांचे नावाच े बोड/फरक लावले जाईल  याच िठकाणी बाजूला 
 यव  थापन सिमतीच ेसव सद  यांचे नावाचा बोड लावावा लागले. 

६. मु  य पाह  यांचे व इतर महनीय  य  त चे  वागत करतेवेळी  वागताचा एक मान िशड  सं  थानच े
अ  य , उपा  य , मु  य कायकारी अिधकारी व  यव  थापन सिमतीचे इतर सद  य यांना राहील. 

७. स  ताह समा  तीनतंर तीन मिह  याचे कालावधीत लेखाप र णाचा अहवाल िशड  सं  थानचे मु  य 
कायकारी अिधकारी यांना देण ेआव  यक राहील.  

८. शासनाला मंजूरीसाठी  ताव पाठिव  यास मा  यता आह.े शासनाकडून मा  यता िमळा  यानंतर अनदुान 
िवतरणापवु  सिमतीन ेवरील बाब ची पतुता क न ावी व तदनंतरच अनदुान िवतरीत कराव.े  

९. शासनाला छाननी सिमतीचे जे िनकष आह े  यात हा  ताव बसत नाही, याचीही मािहती दऊेन सोबत 
िनकषाची यादी जोडावी. परंतु साई समाधी शता  दी वष अस  यान े स  ताहासाठी िवशेष बाब  हणनू 
मंजरुी दे  यात यते आह.े 

१०. स  ताह िनिम  त िशड  सं  थानतफ एक रकमी र  कम . ७५ लाख (अ री र  कम पये पं  याह  तर 
लाख) मा  शासनाच ेपरवानगी नंतर वरील अट चे अिधन राहन छाननी सिमती मंजरू करीत आह.े 

 तावना- ी तुकाराम शंकरराव ग दकर, अ  य , योगीराज ी गंगािग रजी महाराज १७१ वा अखंड 
ह रनाम स  ताह सिमती िशड  यांनी योिगराज सदगु  ी गंगािगरीजी महाराज १७१ वा अखंड ह रनाम स  ताह 
आयोजनाकामी उपल  ध करावया  या सोयी-सिुवधांबाबत सं  थानकडे िविवध माग  या केले  या आहते. 

या माग  यास अनसु न धोरणा  मक िनणय घेणबेाबत िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेत  ताव सादर केला होता. सदर  तावावार िनणय . २२८ उपरो  त माण ेपारीत झाललेा आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार अखंड ह रनाम स  ताहासाठी योिगराज सदगु  ी 
गंगािगरीजी महाराज १७१ वा अखंड ह रनाम स  ताह सिमतीस . ७५/-ल  (अ री र  कम पये पं  याह  तर 
ल ) मा  दणेेबाबतचा  ताव मा. छाननी सिमतीचे िद. २२/०५/२०१८ रोजीचे सभपेढुे िवचाराथ सादर करणते 
आला असता सदर सभेत िनणय ं . ३२ उपरो  त माण ेपारीत झालेला आह.े 

मा. छाननी सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार ी तुकाराम शंकरराव ग दकर पा. अ  य , अखंड ह रनाम 
स  ताह  सिमती यांना िद.०९/०६/२०१८ रोजीचे प ा  वये छाननी सिमतीन े िनदिशत केले  या बाब चा पतुता 
अहवाल सादर करणबेाबत कळिवले होते. 

तसेच मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यां  याकडे अखंड ह रनाम स  ताहासाठी 
स  ताह सिमतीस .७५/- ल  मा  इतके अथसहा य करणबेाबत िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे प ा  वये िवनंती 
केली आह.े 

 यांनतर मा.  यव  थापन सिमती व मा. छाननी सिमतीन ेिदले  या िनदशा माण ेस  ताह सिमतीन ेकेलेली 
पतूता, खलुासा व स  ताह सिमतीचे बॅकं आकाऊ  ट पासबकुची छायांिकत त मा. धान सिचव, िवधी व  याय 
िवभाग, महारा   शासन यां  याकडे िद. ०३/०७/२०१८ रोजीचे प ासोबत सादर केली आहते. 

आता महारा   शासन िवधी व  याय िवभाग यांनी मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांना अ ेिषत 
केले  या िद.०६/०७/२०१८ रोजीचे  प ात  

मु ा ं .(१)- िशड  ाम  थां  या वतीने योिगराज ी गंगािगरीजी महाराज यां  या १७१  या ह रनाम 
स  ताहाच े आयोजन कर  यासाठी पये ७५/- लाख इत  या िनधी  या मागणीचा सकारा  मक िवचार के  यास 
भिव  यात या िवषयाशी सम प अनके माग  या िशड  सं  थानकडे ा  त हो  याची श  यता नाकारता येत नाही. 

मु ा ं .(२)- सदर पा  वभमूीवर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था  यव  थापन सिमती माफतच 
योिगराज ी गंगािगरीजी महाराज यां  या १७१  या ह रनाम स  ताहाचे आयोजन करण ेसयंिु क होईल.  

मु ा ं .(३)- या  तव, अ  य सिमतीस ी गंगािगरीजी महाराज यां  या १७१  या ह रनाम स  ताहासाठी 
.७५/- लाख िनधी उपल  ध क न दे  याएैवजी याच आिथक मयादते सं  थान माफत सदर स  ताहाच ेआयोजन 

करण े  यवहाय रािहल.  
अस े नमदू क न उपरो  त मु यां  या अनषुगंाने  यव  थापन सिमती  या िवचाराथ  ताव सादर क न 

 याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा असे कळिवलेले आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय- महारा   शासन िवधी व  याय िवभाग यांचे  तावात नमदू मु यांबाबत 

खालील माण ेखलुासा सादर करता येईल.  
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१. सं  थानकडे िविवध स  ताह सिमतीकडून धािमक  व पा  या काय मासाठी दणेगी अथवा िशधा 
िमळणकेरीता  ताव यते असतात. तथािप अशा  व पा  या माग  या सं  थान  तरावर नाकार  यात येतात. परंतु 
योिगराज सदगु  गंगािगरीजी महाराज यांचा ी साईसतच र ात उ  लेख आह ेव  यांनी ी साईबाबा ह े े  ठ र  न 
आह,े अस ेनमदू केल ेआह.े  यामळेु ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषािनिम  ताने िवशेष बाब  हणनू 
योगीराज सदगु  गंगािगरीजी महाराज १७१ वा अखंड ह रनाम स  ताह सिमतीस शासनाचे मा  यते  या अिधन राहन 
सं  थान व छाननी सिमती .७५/- ल  इतके अनदुान दे  यास अनकूुल आह.े या  यित र  त इतर कोण  याही 
सं  थाकडून आले  या मागण चा िवचार सं  थानकडून केला जात नाही. भिव  यातही असे  ताव ा  त झा  यास 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेमा  यतेने सदर  ताव नाकारले जातील.   
२. ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषा  या िनिम  ताने िशड  ाम  थांनी ी साईबाबा सं  थानच े
आिथक सहभाग गिृहत ध न स  ताहाचे आयोजन िशड म  य ेकेले आह.े  योिगराज सदगु  गंगािगरीजी महाराज 
अखंड ह रनाम स  ताहास गे  या १७० वषाची परंपरा असनू  स  ताहाचे ०८ िदवसात संपणू रा  यातून समुारे १५ ते 
२० ल  भ  तगण उपि थती दशिवतात.  यामळेु या स  ताहाची  या  ती फार मोठी आह.े स  ताहाची मागील परंपरा 
पाहता स  ताहाचे आयोजनासाठी साधारणपणे . ३.०० कोटी पे ा जा  त खच आह ेसं  थान माफत सदर स  ताह 
आयोिजत केलयास . ७५.०० ल  पे ा जा  त खच सं  थानला करावा लागेल. स  ताहाच े िनयोजनासाठी 
आयोजक व पंच ोशीतील नागरीक रा िंदवस झटत असतात.  यामळेु ा  स  ताहाच ेआयोजन सं  थानमाफत 
करावयाचे झा  यास सं  थानचे मोठया माणावर मनु  यबळ वापरावे लागले  यामळेु सं  थानचे दैनंिदन 
कामकाजावर  याचा प रणाम होईल. 
३. सं  थानमाफत थे माण ेदरवष  ी साईच र  पारायण िशड म  य ेआयोिजत केले जाते. सं  थानन े ी 
साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषा  या िनिम  ताने साईच र  पारायणाचे भ  य  व पात आयोजन करणचे े
िनधा रत केले आह.े शता  दी  वषािनिम  त  सदर पारायण सोहळयासाठी समुारे २० ते २५ हजार पारायणाथ  
बस  याची श  यता आह.े याच कालावधीत अखंड ह रनाम स  ताहाच ेआयोजन कर  यात आलेले आह.े  यामळेु 
एकाच वेळी पारायण व अखंड ह रनाम दो  ही काय मांच ेआयोजन सं  थानमाफत करावयाच ेझा  यास सं  थानच े
मोठया माणावर मनु  यबळ वापरावे लागेल  यामळेु सं  थानच ेदनंैिदन कामकाजावर  याचा प रणाम होईल. 
४.  यामळेु सदर स  ताहासाठी .७५/- ल  इतक  र  कम सं  थानकडून उपल  ध क न दणेे ेय  कर 
रािहल. स  ताह आयोजन सिमतीकडून केले  या खचाचे लेखाप र ण क न घेता येईल.  

तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी वषािनिम  त योगीराज सदगु  गगंािगरीजी महाराज १७१ वा अखंड 
ह रनाम स  ताहासाठी स  ताह सिमतीस .७५/- ल  मा  इतके अथसहा य करणबेाबत शासनाकडे उपरो  त 

माण ेअहवाल पाठिवणसे िनणयाथ सादर.  
िनणय .४६७       यावर सिव तर चचा होऊन, शासन प ात उपि थत केले या मु यंावर पढुील माण ेअिभ ाय दे यात याव,े असे 

ठरले.                                                                                           
अ.नं. शासनाने उपि थत केलेले मु  े मा. यव थापन सिमतीचा िनणय  

१ िशड  ाम  थां  या वतीने योिगराज ी गंगािगरीजी 
महाराज यां  या १७१  या ह रनाम स  ताहाचे आयोजन 
कर  यासाठी पय े ७५/- लाख इत  या िनधी  या 
मागणीचा सकारा  मक िवचार के  यास भिव  यात या 
िवषयाशी सम प अनेक माग  या िशड  सं  थानकडे 

ा  त हो  याची श  यता नाकारता येत नाही. 

सं  थानकडे िविवध स  ताह सिमतीकडून धािमक  व पा  या 
काय मासाठी देणगी अथवा िशधा िमळणकेरीता  ताव येत 
असतात. तथािप अशा  व पा  या माग  या सं  थान  तरावर 
नाकार  यात येतात. परंतु योिगराज सदगु  गगंािगरीजी महाराज यांचा 

ी साईसतच र ात उ  लेख आह ेव  यांनी ी साईबाबा ह े े  ठ र  न 
आह,े अस ेनमदू केल ेआह.े  यामळेु ी साईबाबा समाधी शता  दी 
महो  सवी वषािनिम  तान े िवशेष बाब  हणनू योगीराज सदगु  
गंगािगरीजी महाराज १७१ वा अखंड ह रनाम स  ताह सिमतीस 
शासनाचे मा  यते  या अिधन राहन सं  थान व छाननी सिमती .७५/- 
ल  इतके अनदुान दे  यास अनकूुल आह.े या  यित र  त इतर 
कोण  याही सं  थाकडून आले  या मागण चा िवचार सं  थानकडून 
केला जात नाही. भिव  यातही असे  ताव ा  त झा  यास मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेमा  यतेने सदर  ताव नाकारले जातील. 

२ सदर पा  वभमूीवर ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था  यव  थापन सिमती माफतच योिगराज 

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषा  या िनिम  ताने िशड  
ाम  थांनी ी साईबाबा सं  थानचे आिथक सहभाग गिृहत ध न 
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ी गंगािगरीजी महाराज यां  या १७१  या ह रनाम 
स  ताहाच ेआयोजन करण ेसंयिु क होईल. 

स  ताहाचे आयोजन िशड म  य े केले आह.े  योिगराज सदगु  
गंगािगरीजी महाराज अखंड ह रनाम स  ताहास गे  या १७० वषाची 
परंपरा असनू  स  ताहाचे ०८ िदवसात सपंणू रा  यातून समुारे १५ ते 
२० ल  भ  तगण उपि थती दशिवतात.  यामळेु या स  ताहाची 
 या  ती फार मोठी आह.े स  ताहाची मागील परंपरा पाहता स  ताहाचे 

आयोजनासाठी साधारणपण े . ३.०० कोटी पे ा जा  त खच आह े
सं  थान माफत सदर स  ताह आयोिजत केलयास . ७५.०० ल  
पे ा जा  त खच सं  थानला करावा लागेल. स  ताहाचे िनयोजनासाठी 
आयोजक व पंच ोशीतील नागरीक रा ंिदवस झटत असतात. 
 यामळेु ा  स  ताहाचे आयोजन सं  थानमाफत करावयाचे झा  यास 

सं  थानचे मोठया माणावर मनु  यबळ वापरावे लागले  यामळेु 
सं  थानचे दनैिंदन कामकाजावर  याचा प रणाम होईल. 

३ या  तव, अ  य सिमतीस ी गंगािगरीजी महाराज यां  या 
१७१  या ह रनाम स  ताहासाठी .७५/- लाख िनधी 
उपल  ध क न दे  याएैवजी याच आिथक मयादते 
सं  थान माफत सदर स  ताहाचे आयोजन करण े  यवहाय 
रािहल.  

सं  थानमाफत थे माण े दरवष  ी साईच र  पारायण िशड म  य े
आयोिजत केल े जात.े सं  थानन े ी साईबाबा समाधी शता  दी 
महो  सवी वषा  या िनिम  तान े साईच र  पारायणाच े भ  य  व पात 
आयोजन करणचेे िनधा रत केले आह.े शता  दी  वषािनिम  त  सदर 
पारायण सोहळयासाठी समुारे २० ते २५ हजार पारायणाथ  
बस  याची श  यता आह.े याच कालावधीत अखंड ह रनाम स  ताहाच े
आयोजन कर  यात आलेले आह.े  यामळेु एकाच वेळी पारायण व 
अखंड ह रनाम दो  ही काय मांचे आयोजन सं  थानमाफत करावयाच े
झा  यास सं  थानच े मोठया माणावर मनु  यबळ वापरावे लागेल       
 यामळेु संस ्थानचे दनंैिदन कामकाजावर  याचा प रणाम होईल. 

       यामळेु सदर स  ताहासाठी .७५/- ल  इतक  र  कम 
सं  थानकडून उपल  ध क न देण े ेय  कर रािहल. स  ताह आयोजन 
सिमतीकडून केले  या खचाचे लेखाप र ण क न घेता येईल. 

  

(कायवाही- शता दी क  मखु) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.८   िद. २५ ऑग  ट २०१८ रोजी ी रिवं  हरण,े संत ाने  वर भजन मंडळ, पथरोट यांचा काय म आयोजीत 

करणबेाबत. 
ताव-  ी साईबाबां  या समाधीस ऑ  टोबर २०१८ म  य े १०० वष पणु होत अस  यामळेु ी साईबाबा  

सं  थान यां  या वतीन ेिद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा कालावधी  “ ी साईबाबा समाधी 
शता  दी वष”  हणनू साजरा केला जात आह.े यासाठी शता  दीचे संपणु वषभर वगेवेग या धािमक सां  कृितक 
काय माचे आयोजन कर  यात यते आह,े जेणके न सपंणु वषभरात िशड म  य े भ  तीमय वातावरण राहन ी 
साईबाबा समाधी सोहळा अिव  मरणीय होईल या दु  टीने कामकाज चाल ुआह.े 

याच अनषंुगाने शता  दी क ामाफत  यके मिह  या  या दसु-या व चौ  या शिनवारी िविवध कलाकारांच े
सां  कृितक काय माच ेआयोजन केले जाते. 

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२९० नसुार िद. 
२५/०८/२०१८ रोजी डॉ. ल  मीकांत सहाकारी, गोवा यांचा ‘ भ  तीसं  या ’ हा काय म ७.३० ते ९.३० या 
वेळेत समाधी मिंदर शता  दी मंडप येथ े िनि त करणते आला आह.े तथािप आता मा. अ  य  सो. यांनी िद. 
२५.०८.२०१८ रोजी ी रिवं  हारण,े संत ाने  वर भजन मंडळ, प ोट यांचा काय म ठेव  यात यावा व  यांना 
मानधन  हणनु र  कम . २५०००/- (अ री पये पचंवीस हजार मा  ) दे  यात यावे व  या िदवशी इतर कोणाचा 
काय म यापवु  िनि त केला अस  यास  यांचा काय म इतर िदवशी ठेव  यात यावा असे िनदश मा. ी गम े
साहबे, शासक य अिधकारी, यांना िद  याच े  यांनी सम  सांिगतले आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- मा.  यव  थापन सिमतीन ेशिनवार, िद.२५/०८/२०१८ डॉ.ल  मीकांत सहकारी, 
गोवा यांचा काय म िनि त केला अस  याने आता मा. अ  य  सो. यांनी िदले  या 
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िनदशानसुार कायवाही करावयाची अस  यास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागले व  यासाठी 
खालील माण ेकाय माच ेसमाधी मंिदर शता  दी मंडप येथ ेिनयोजन करता येईल. 

अ.नं. वार, िदनांक व वेळ  तािवत कलाकाराचे नाव व िठकाण काय माची वेळ कलाकार 
  सं  या 

मानधन र  कम . 

०१ शिनवार, 
 िद.२५/०८/२०१८ 

ी रिवं  हारण,े संत ाने  वर भजन  
मंडळ, प ोट 

७.३० ते ९.३०  २५,०००/- 

०२ रिववार,  
िद. २६/०८/२०१८ 

डॉ.ल  मीकातं सहकारी, गोवा ७.३० ते ९.३० १० ४५,०००/- 

 
 ताव- उपरो  त माण े काय माचे आयोजन करावयाच े झा  यास खालील बाब वर िनणय होण े

आव  यक आह.े  
१. ी रिवं  हारण,े संत ाने  वर भजन मंडळ, प ोट संत ाने  वर भजन मंडळ, प ोट याचंा काय म िद. 
२५.०८.२०१८ रोजी िनि त करणसे व  यानंा मानधन  हणून र  कम पये २५०००/- (र   म पये पंचवीस हजार ) 
आदा करणेस.   
२. डॉ. ल  मीकांत सहकारी, गोवा यांचा िद.२५.०८.२०१८ रोजी िनि त करणते आलेला काय म िद. 
२६.०८.२०१८ रोजी िनि त करणसे. 

तरी उपरो  त  बाबीवरं िनणय होणकेामी सिवनय सादर. 
िनणय .४६८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी रिवं  हारणे, संत ाने  वर भजन मंडळ,प ोट यांचा काय म िद. २५.०८.२०१८ 

रोजी िनि त क न  यांना मानधन  हणनू र  कम पय े .२५०००/-मा  आदा करणेस मा यता दे यात आली. 
तसेच डॉ. ल  मीकांत सहकारी, गोवा यांचा िद.२५.०८.२०१८ रोजी िनि त करणते आलेला काय म           
िद. २६.०८.२०१८ रोजी िनि त करणते यावा, असे ठरले.                           (कायवाही- शता दी क  मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.९  ी साईबाबा समाधी शता  दी वष महो  सव वषािनिम  त  िद.१० ऑ  टोबर, २०१८ ते िद.१९  

ऑ  टोबर, २०१८  या कालावधीम  य ेसां  कृितक, धािमक व सामािजक काय मांचे आयोजनाबाबत.... 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः-  

१) अिधनयामाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास आधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेन े
 यव  था पाहण.े मिंदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक व पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोजीत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े  भ  तगणांना आव  यक  या सोयी-सिुवधा उपल  ध क न दणे े
आिण या अिधिनयामा  वय े िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा य 
कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेी उ  प न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य असतील.   
२) अिधिनयामाचे कलम २१ मधील पोट कलम (१) (ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, 
पजूा-अचा समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पा  
३) अिधिनयामाचे कलम २१ मधील पोट कलम (१) (ग) भ  तांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी सिुवधा परुिवण.े  
४) अिधनयामाच ेकलम १७ मधील पोट कलम (२) (ण) मानवजातीच ेक  याण करणा-या िकंवा मानवाला 
आप ीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  कायास चालना दणेे.  
५) अिधिनयमाच े कलम २१ (२) पोटकलम (१) म  य े िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा तरतुदी 
के  यानंतर आिण िव  व  त  यव  थे  या उ शेासाठी आिण मंिदरा  या नजीक  या भिव  यातील गरजा, आव  यकता 
व सधुारणा यासाठी त  सम तरतूद के  यानतंर जर िव  व  त  यव  था िनधीम  य,े जादा िश  लक राहीली तर,  या 
जादा िशलक  या काही भागाचा सिमतीस, वेळोवेळी, पढुील माण े सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी 
िविनयोग करता येईल.  
२१ (२) पोटकलम (१) (ग) म  य े रा  य शासना  या पवु मंजुरीन े कोणतीही शै िणक सं  था, डा अकादमी 
अथवा सं  था, सावजिनक ंथालय,  णालय, दवाखाना, िनरा ीत अथवा शारीरीक  टया िवकलांग  य  तीसाठी 
आधारगहृ िकंवा धमादाय अथवा धािमक सं  था िकंवा सोसायटी न दणी अिधिनयम १८६० अ  वये न दणी 
केलेली, कला व सािह  य या े ाशी संबंधीत असलेली कोणतीही अ  य िबगर वािणि यक सां  कृितक संघटना 
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अथवा सोसायटी  थापन करण े व  याची दखेभाल करण े िकंवा  थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यां  याम  य े
सधुारणा व वाढ हो  यासाठी व प रणामी सं  थाना  या सोयीम  य ेवाढ हो  यासाठी अशा सं  थाना अथवा  य  त ना 
िकंवा िशड  नगरपचंायतीला िव  तसहा य दणेे.    

शासन िनणयः- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय . सासिंव २०१३ / 
. .०१/का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अ  वये मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांचे अ  य तेखालील कृती 

आराखडा सिमतीने ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाकरीता .३,०२३.१७ कोटी इत  या रकमे  या कृती 
आराखड्यास िद.३१/०३/२०१७ रोजी मा  यता िदली आह.े सदर आराखडयात सं  थानच े थम व ि दतीय 

ाधा  य गटात असे एकुण .१,८२८.३१ कोटी इत  या रकमचेे क  प  तावीत असनू वरीलपकै  ि दतीय 
ाधा  य गटातील .१,२५२.८५ कोटी िनधीची मागणी करणारा  ताव क  शासनास सादर करणते आला आह.े 

तसेच थम ाधा  य गटातील अ.नं. १२ म  य े िविवध धािमक व सां कृितक काय माचे आयोजनासाठी .२५ 
कोटी मा  अदंािजत खचास मा  यता िमळालेली असनू, पारायण तसेच िविवध धािमक व सां  कृितक काय मांच े
आयोजनािनिम  त ७० िदवसांकरीता मंडप टाकून  यात अनषुिंगक  यव  था परुिवण े तसचे ी साईच र  
महापारायणाकरीता एकाचवेळी ५० हजार  साईभ  त सामाव ूशकतील असे िनयोजन करण,े अस ेनमदु केले आह.े     

मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणय- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय 
मांक १७१ खालील माण ेपारीत झालेला आह.े   

“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ाने िद. ०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद. ३१ ऑ  टोबर, 
२०१७ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तांसाठी धािमक, सामािजक, साईबाबांची िशकवण, सवेाभाव 
दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांच ेआयोजन करणते याव”े, असे ठरललेे आह.े    

 तावनाः- ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते. 
यािनिम  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ 
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े  

यासाठी िशड  यथे े भािवकांकरीता सपंणू वषभर वगेवेग या धािमक व सां  कृितक काय मांच े
आयोजन करणते यते असनू, या काय मांचे आयोजनाबाबतच े ा प वािषक कॅलेडर तयार कर  यात आलेले 
होते.  

 यानसुार शता  दी वषाम  य े िविवध धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे आयोजन कर  यात 
येत आह.े आता ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव अिंतम ट  यातील धािमक, सां  कृितक व सामािजक 
काय मांचे िनयोजन कर  यात येत आह.े  

िवभागाचा अिभ ायः- ी साईबाबा समाधी शता दी माह-ेऑ  टोबर-२०१८ म  य े िद.१० ऑ  टोबर, 
२०१८ ते िद.१९ ऑ  टोबर, २०१८  या कालावधीम  य ेसाईभजन सं  या, सां  कृितक काय म, पु  यितथी उ  सव, 

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप काय म, मा  यवरां  या ह  ते टपाल ितकट काशन, ी साईबाबा 
शासक य बोिधनीचे उदघाटन या काय मांचे आयोजन करणसे यापवू  मा  यता दे  यात आलेली आह.े 

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा  या समाधी शता  दी समारोपा  या िनिम ाने खालील 
तपिशलात नमदू के  या माण ेकाय म आयोिजत करावे अस ेन  मत आह.े  

 
अ.नं िदनांक   तािवत काय ामांचा तपिशल  काय मांचे  तािवत िठकाण 
०१. १०/१०/२०१८  भ  त मंडळाचे सभासदाचे महासमेंलन  साईनगर मैदान िकंवा शता  दी मंडप 

साईआ म भ  तिनवास िकंवा 
शेतीमहामंडळाची जागा  

०२. ११/१०/२०१८  एक िदवसीय अखंड पारायण सोहळा  साईनगर मदैान िकंवा  
शता  दी मंडप साईआ म भ  तिनवास  

०३. १२/१०/२०१८  महाआरो  य िशबीर (र  तदान िशबीर, सव रोग िनदान िशबीर, ने  
तपासणी-ने  श  या व च  म ेवाटप अपगं व जयपूर,  लॅ  टीक 
सजरी, कणबिधर यं वाटप, जयपरू फुट िशबीर इ  यादी ) 

साईनगर मदैान 

०३. १३/१०/२०१८  साई सेवक संमलेन  साईनगर मदैान िकंवा  
शता  दी मंडप साईआ म भ  तिनवास  

०४. १४/१०/२०१८  माजी. अ  य , उपा  य  व िव  व  त, माजी. कायकारी साईनगर मदैान िकंवा  
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अिधकारी, उपकायकारी अिधकारी, लेखािधकारी, िनवृ  
शासक य अिधकारी व अिध क, , अिध क व कमचारी 

यांचे समंलेन   

शता  दी मंडप साईआ म भ  तिनवास 

०५. १५/१०/२०१८  जागितक साईमंिदर समेंलन  शता  दी मंडप साईआ म भ  तिनवास 
०६. १६/१०/२०१८ ५०० अॅ  बलु  स वाटप काय म (शासन मा  यतेस अिधन राहन 

चेक वाटप) / ी साईबाबा सं  थान कमचारी यांच े  नेह समंलेन.  
साईनगर मदैान 

०८. १७/१०/२०१८ पु  यितथी उ  सव, साईभजन सं  या / इतर सां  कृितक काय म  साईनगर िकंवा जुन े साई साद 
िनवास  थान मैदान िकंवा शता  दी मंडप  

०९. १८/१०/२०१८  पु  यितथी उ  सव, साईभजन सं  या / इतर सां  कृितक काय म साईनगर िकंवा जुन े साई साद 
िनवास  थान मैदान िकंवा शता  दी मंडप 

१०. १९/१०/२०१८  पु  यितथी उ  सव, साईभजन सं  या / इतर सां  कृितक काय म  साईनगर िकंवा जुन े साई साद 
िनवास  थान मैदान िकंवा शता  दी मंडप 

 
 तावः- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा  या अिंतम ट  यातील  िद.१० ऑ  टोबर,२०१८ ते 

िद.१९ ऑ  टोबर,२०१८ या कालावधीतील  यके िदवसाचे काय मांचे  व प व  या  ती, पु  यितथी उ  सवाचे 
 व प, काय मांचे िठकाण, समारोप काय मासाठी िनमं ीत मा  यवरांची िनि ती करण.े काय म िनि त 

झालेनतंर सं  थानच ेिविवध िवभागामाफत अदंाजप क तयार करण.े यावर सिव  तर चचा होऊन िनणय होणकेामी 
सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढू ेसिवनय सादर. 

िनणय .४६९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी वष महो  सव वषािनिम  त  िद.१० ऑ  टोबर, २०१८ 
ते िद.१९ ऑ  टोबर,२०१८  या कालावधीम  य ेसां  कृितक, धािमक व सामािजक काय मांचे आयोजनाबाबत 
थािनक उपसिमतीम ये चचा क न िनणय घे यात यावा, असे ठरले.              (कायवाही- शता दी क  मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१०   मंिदर परीसर निवन दशनलाईनच ेइले ीकल लोडसाठी महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीने कळिवलेले चाजस 

आदा करणबेाबत.  
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िनयोग 

पढुील सव िकंवा   यापैक  कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात यईेल :- 
          (क). मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 

ताव:-  िशड  म ये  चे दशनासाठी येणा-या भ ाचंे दशन िवना ासाचे व सखुकर हावे याकरीता 
साईिनवास अितथीगहृाच े पि म बाजूस असले या साई साद न.ं०१ व ०२ या इमारती पाडून यािठकाणी 
दशनलाईन िवकिसत कर यात यणेार अस याने सदरील दशनलाईनकरीता करा या लागणा-या िव तुीकरण 
कामाचं ेअदंाजप क आिकटे ट, म.ेमाथरु ॲ ड कापरे, निव िद ली यांचेमाफत तयार कर यात आले असनू या 

क पाचा एकुण वीजभार ३००० के हीए इतका वाढणार आह.े याकरीता लोड ए सटशन कामी महारा  रा य 
वीज िवतरण कंपनीकडे प यवहार चालू आह.े महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीन े लोड ए सटशन िवषयी 
सं थानला प  पाठवनू लोड ए सटशन करीता महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीकडे भरा या लागणा-या 
िस यु रटी िडपॉिझट चाजससह इतर चाजसची र कम भरणेिवषयी कळिवले आह.े याचा तपिशल खालील माण े
आह.े 

Sr.No. Description Amount (In Rs.) 
1 1.3% Fixed Service Connection Charges  1,245/- 
2 Non refundable 1.3% Sup.Charges  71,960/- 
3 Security Deposit 1,41,00,000/- 
4 Cost of Agreement  400/- 
5 Applications Registration Fee 1,700/- 
6 Installing Testing Fee  350/- 
7 Goods & Service Fax  13,546/- 

 Total Amount  (In Rs) :-  1,41,89,201/- 
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महािवतरणण ेमािगतलेले Security Deposit बाबत िव तु िवभागामाफत जा.नं.एसएसएसटी/िव तु/ 
५७३/२०१८ िदनांक ०३-०५-२०१८ रोजी तसचे जा.न.ंएसएसएसटी/िव तु/८८९/२०१८ िदनांक २२-०५-
२०१८ रोजीचे प ा वये चौकशी कर यात आलेली होती. यावर महािवतरणचे मा.अिध क अिभयंता, 
अहमदनगर यांनी प  पाठवनू Security Deposit बाबतचा खचाचा सिव तर तपिशल पुढील माण ेकळिवलेला 
आह.े 

Sr.No. Description Amount in Rs. 
01) ए सटशन लोड = ३००० के. ही.ए. 

PF (पॉवर फॅ टर) = ०.८  
LF (लोड फॅ टर) = ०.६ 
Unit Charges = Rs.12.40 

०२) Total Unit = KVA x PF x No.Of Days x Hourse x LF 
Total Unit = 3000 x 0.8 x 30 x 24 x 0.6 
Total Unit = 10,36,800 x Rs.12.40 

03) Energy Charges = Total Unit x Unit Charges 
Energy Charges = 10,36,800 x Rs.12.40 

 1,28,56320.00 

04) Demand Charges = KVA x 250 
Demand Charges = 3000 x 250 

0,07,50,000.00 

05) Total (03 + 04) 1,36,06,320.00 
06) Electricity Duty on total (21%) 0,28,57,327.20 
07) Total (05+06) 1,64,63,647.20 
08) Previous Paid Security Deposit 0,23,71,600.00 
09) Total Amount  1,40,92,047.20 
10) Round Up Security Deposit 1,41,00,000.00 

 
उपरो माण ेमहािवतरणाचे मा.अिध क अिभयतंा, अहमदनगर यांनी Security Deposit बाबत या 

खचाचा सिव तर तपशील कळिवलेला असनू यांनी कळिवलेली Security Deposit ची र कम ही यांच े
िनयमानसुार आह.े यामळेु िस यु रटी िडपॉिझट चाजससह इतर चाजसची र कम पये १,४१,८९,२०१/- इतक  
र कम महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीकडे भरावी लागणार आह.े 

ताव:-  उपरो माण ेनिवन दशनलाईन लोडच ेकामी महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीकडे भरा या 
लागणा-या िस यु रटी िडपॉिझट चाजससह इतर चाजसची र कम पये १,४१,८९,२०१/- इतक  र कम अदा 
करणसे मा यता िमळावी, ही िवनंती.  

िनणय .४७० यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर परीसर निवन दशनलाईनच ेइले ीकल लोडसाठी महारा  रा य वीज िवतरण 
कंपनीस िस यु रटी िडपॉिझट चाजससह इतर चाजसची र कम पये १,४१,८९,२०१/-मा  अदा करणसे मा यता 
दे यात आली. त पवु  निवन दशनलाईन कामी ३००० के हीए एवढा वीजभार आव यक आह े काय याची 
तपासणी क न खा ी क न घे यात यावी, असे ठरले.            (कायवाही- उपकायकारी अिभयंता,िव तु िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११    दारावती भ  तिनवास मधील जनुे ि लट ए.सी बायबॅक क न निवन खरेदी क न बसिवणबेाबत.. 

ताव-   अिधिनयम २००४ मधील तरतूद : (१) कलम १७(झ) – सवसाधारणपण े िव  व  त  यव  थचेी 
मालम  ता व ितचे कामकाज याचंे यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या योजनांसाठी 
आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील. (२) कलम २१(क) – मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी 
दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 

 तावना : ी साईभ  ताचंे सिुवधेकरीता  दारावती भ  तिनवास  थान येथील ८०  स  म  य ेए.सी. 
बसवनू कायरत आहते. या सव ि लट ए.सी. चे मे  टेनं  स मेकॅिनकल िवभागामाफत कर  यात यते आहते. सदर 
ए.सी. ह ेआठ ते दहा वष जनेु झाले अस  याने  यांची वारंवार दु  ती करावी लागते.सदरचे ए.सी. पणु मतेन े
कायरत राहत नाही.  यामळेु साईभ  तां  या सेवा सिुवधेम  य े  य  यय येत आह.े स  या  दारावती 
भ  तिनवासमधील मम  य ेबसिवणेत आले  या ए.सी.चा तपशील  खालील : 
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Sr.No. Room 
No. 

Dead Stock 
No. 

Company/Model Capacity Purchase   
Date 

Depreciation
Cost  up to  
31-03-2018  

1. 401 MCH/2700 Voltas/Vertis Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
2. 402 MCH/2700 Voltas/Vertis Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
3. 403 MCH/2700 Voltas/Vertis Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
4. 404 MCH/2700 Voltas/Vertis Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
5. 405 MCH/2700 Voltas/Vertis Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
6. 406 MCH/2700 Voltas/Vertis Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
7. 407 MCH/0327 Voltas/Vertis  1.5 टन 08/06/2006 765/- 
8. 408 MCH/2700 Voltas/Vertis  Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
9. 409 MCH/2700 Voltas/Vertis  Premium 2 टन 16/06/2008 2,534/- 

10. 410 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
11. 411                                       Store Room  - 
12. 412 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
13. 413 MCH/2700 Voltas/Vertis Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
14. 414 MCH/2700 Voltas/Vertis Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
15. 415 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
16. 416 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
17. 417 MCN/0065 Voltas/Vertis Plus 1.5 टन 25/07/2006 771/- 
18. 418 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
19. 419 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
20. 420 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
21. 421 MCH/2700 Voltas/Vertis Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
22. 422 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
23. 423 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
24. 424 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
25. 425 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
26. 426 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
27. 427 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
28. 428 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
29. 429 MCH/0327 Voltas/Vertis  1.5 टन 08/06/2006 765/- 
30. 430 MCH/0327 Voltas/Vertis  1.5 टन 08/06/2006 765/- 
31. 431 MCH/0327 Voltas/Vertis  1.5 टन 08/06/2006 765/- 
32. 432 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
33. 433 MCH/2700 Voltas/Vertis Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
34. 434 MCH/0327 Voltas/Vertis  1.5 टन 08/06/2006 765/- 
35. 435 MCH/0327 Voltas/Vertis  1.5 टन 08/06/2006 765/- 
36. 436 MCH/0327 Voltas/Vertis  1.5 टन 08/06/2006 765/- 
37. 437 MCH/0327 Voltas/Vertis  1.5 टन 08/06/2006 765/- 
38. 438 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
39. 439 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
40. 440 MCH/2700 Voltas/Vertis Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
41. 441 MCH/2700 Voltas/Vertis Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
42. 442 MCN/0067 Voltas/Vertis Gold 2 टन 13/04/2007 1,309/- 
43. 443 MCN/0067 Voltas/Vertis Gold 2 टन 13/04/2007 3,009/- 
44. 444 MCN/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
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मागणी :  दारावती भ  तिनवास िवभागातील जनेु ए.सी. बायबॅक क न,  यांचे बदली निवन ए.सी. 

खरेदी करावे लागणार आह.े जेणके न सदर िठकाणचे ए.सी. सिु थतीत कायरत राहतील.  दारावती इमारतीतील 
चौ  या मज  यावरील स हया १६२   व.ेफुट ते २६२   व.ेफुट या वेगवेगळया साईज  या अस  याने स 
साईजचा िवचार करता खालील माण ेनवीन ए.सी. खरेदी करावे लागणार आह.े  

अ.नं. तपिशल/ मता  नग 
१. ए.सी.  २ टन  ४७  नग 
२. ए.सी. १.५ टन  ३३ नग 

एकूण  ८० नग  

45. 445 MCN/0065 Voltas/Vertis  1.5 टन 25/07/2006 771/- 
46. 446 MCH/2700 Voltas/Vertis  Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
47. 447 MCH/2742 Voltas/Vertis Plus 2 टन 10/12/2011 4,781/- 
48. 448 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
49. 449 MCN/0067 Voltas/Vertis Gold 2 टन 13/04/2007 1,309/- 
50. 450 MCH/2700 Voltas/Vertis Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
51. 451 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
52. 452 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
53. 453 MCH/2742 Voltas/Vertis Plus 2 टन 10/12/2011 4,781/- 
54. 454 MCH/0327 Voltas/  Vertis 1.5 टन 08/06/2006 765/- 
55. 455 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
56. 456 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
57. 457 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
58. 458 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
59. 459 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
60. 460 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
61. 461 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
62. 462 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
63. 463 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
64. 464 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
65. 465 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
66. 466 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
67. 467 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
68. 468 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
69. 469 MCH/2700 Voltas/Vertis Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
70. 470 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
71. 471 MCH/0327 Voltas/ Vertis 1.5 टन 08/06/2006 765/- 
72. 472 Store Room  - 
73. 473 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन  03/11/2010 3,014/- 
74. 474 MCH/2700 Voltas/Vertis Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
75. 475 MCH/2700 Voltas/Vertis Premium 2 टन 13/06/2008 2,534/- 
76. 476 MCH/0327 Voltas/Vertis  1.5 टन 08/06/2006 765/- 
77. 477 MCH/2760 Oneida/Speed Cool  1.5 टन 03/05/2012 5,072/- 
78. 478 MCH/0327 Voltas/ Vertis 2 टन 08/06/2006 765/- 
79. 479 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
80. 480 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
81. 481 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 
82. 482 MCH/2730 Voltas/Vertis Plus 1 टन 03/11/2010 3,014/- 

एकुण र  कम पये : २,०२,७०३/- 
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  उपरो  त माण ेएकूण निवन ८० ए.सी. खरेदी करावे लागणार आहते. या ए.सी. खरेदीकामी येणा-या 

खचाचा अदंाजाकरीता िविवध परुवठादार यांचेकून दरप के मागिव  यात आली होती. तसेच इटंरनटे  दारेही दराची 
मािहती घेतली असता खालील माण ेदर ा  त झाल ेआहते : 

 
अ) नवीन ए.सी. २ टन  

तपशील दर पय े
ती नग 

नग र  कम 

Split Type Wall Mounted Air Conditioner Capacity - 2 
Ton, Three Star,  Single Phase, Rotary Compressor, 
Copper Condenser, & Copper Piping With Outdoor Unit, 
Extra M.S. Stand with Ecofriendly Gas Make- 
Daikin/Hitachi /Mistubushi 

45,000/- 47 21,15,000/- 

 
 ब) नवीन  ए.सी.१.५ टन  

तपशील दर पय े ती 
नग 

नग   र  कम  

Split Type Wall Mounted Air Conditioner Capacity – 1.5 
Ton, Three Star,  Single Phase, Rotary Compressor, 
Copper Condenser, & Copper Piping With Outdoor Unit, 
Extra M.S. Stand with Ecofriendly Gas Make- 
Daikin/Hitachi /Mistubushi 

40,000/- 33 13,20,000/- 

 
उपरो  त दरा माण े निवन ८० ए.सी. खरेदी करणकेामी पय-े३४,३५,०००/- मा चा अदंाजे खच 

अपेि त आह.े  सदरील खचाची तरतूद सन २०१८-२०१९ या वषातील ‘मशीनरी खरेदी खच’ या िशषातील 
अदंाजप कात करता येईल. तसेच या मशीनरी खरेदीची कायवाही ई िनिवदा ि या ारे करता येईल.   

आव  यक मा  यता : शासक य 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय :  दारावती भ  तिनवास  थान येथील  स म  य े स  या वापरात असलेले 

ए.सी. जुन े असनू  यांचा वापर अिधक झालेन े  यांची वारंवार दु  ती करावी लागते.  यामळेु सदरच े ए.सी 
बायबॅक दवेनु नवीन ए.सी खरेदी करण ेआव  यक आह.े  सं  थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(४) म  य े
“िव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत केलेल,े प  नास हजार पयांपे ा अिधक िकंमतीचे कोणतेही जडजवािहर, दािगने व 
इतर मौलयवान जंगम मालम  ता, रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन ेअसले  याखरेीज, सिमतीकडून िवक  यात 
येणार नाही, तारण  हणनू ठेव  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  यसं ािमत कर  यात येणार नाही ” अस ेनमदू 
आह,े  यानसुार जनेु ए.सी. बायबॅक करण ेपवु  शासनाची मा  यता घणेे आव  यक आह.े मा.  यव  थापन सिमतीचे 
मा  यतेनतंर ए.सी.बायबॅकरीता शासनास  ताव पाठवनू नवीन खरेदीकामी ई िनिवदा ि या सु  करता यईेल.   

सं  याचे ए.सी.बायबॅक क न  दारावती भ  तिनवासमधील सव म म  य ेबसिवणकेामी निवन ए.सी. 
खरेदी करण े यासाठी महारा   शासनाच े www//mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर जाहीरात नोटीस 
अपलोड करावी लागले तसेच  सदरील ए.सी. खरेदी करणकेरीता निवन ए.सी. ची िकंमत तसेच बायबॅक 
दयावयाचे ए.सी. ची िकंमत अशा  वतं  दोन BOQ अपलोड क न ई-िनिवदा मागिवता येतील. 

 ताव:- तरी  दारावती भ  तिनवास  थान येथील जनु े ८० नग ए.सी. बायबॅक करणकेामी  ताव 
मा  यतेकरीता शासनास पाठिवणसे व आव  यक निवन ८० नग ए.सी. खरेदी करणकेामी महारा   शासना  या 
संकेत  थळावर िनिवदा िस  क न ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम . ३४,३५,०००/- 
(अ री पय-े चौतीस लाख, प  तीस हजार) मा चे खचास मा  यता िमळणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 
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िनणय .४७१ यावर सिव तर चचा होऊन,  दारावती भ  तिनवास  थान येथील जनु े८० नग ए.सी.बायबॅक करणेकामी  ताव 
मा यतेसाठी शासनास पाठिवणसे तसेच आव  यक निवन ८० नग ए.सी. खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीन ेई-
िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .३४,३५,०००/- मा  खचास मा यता दे यात 
आली.                                                                                        (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२  ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ  पीटलकरीता बसिव  यात आले  या सांडपाणी ि या संय  (STP) करीता 

वािषक स  ह स कॉ   ट (AMC) दणेबेाबत ... 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू: अिधिनयम कलम २१(१) अ  वय े सिमतीकडून िव  व  त  यव  था 

िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही योजनांसाठी करणबेाबत तरतूद आह.े   यातील 
पोटकलम (क) अ  वय,े मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तंची देखभाल,  यव  थापन व शासन या 

योजनासाठी कर  यात येईल, अशी तरतदू आह.े 
 तावना: ी साईबाबा हॉ  पीटल (STP मता 200 Cum/Day) व ी साईनाथ  णालय (STP 

मता 150 Cum/Day) येथील सांडपा  यावर ि या कर  यासाठी सांडपाणी ि या सयं  उभारणते आलेले 
आह.े सदर क  पाची  यके वष  AMC दे  यात येत असते. मागील वष   मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक 
२५/०९/२०१८  रोजीचे सभेतील िनणय . ८३१(८) अ  वये सदर क  पाचे वािषक सि हस कॉ   ट 
(AMC)चे काम ठेकेदार म.े म.े ीन सायंिटफ क डे  हलोपमट (इ) ा. िल.,  मुंबई   यांना एक वषासाठी पये 
८,४०,०००/-मा च े रकमते (दो  ही  लॅ  ट पय े ७०,०००/- ती मिहना) िदनांक ०१/१०/२०१७ ते िदनांक 
३०/०९/२०१८ या कालावधीसाठी देणते आललेे आह.े 

सदरचा कालावधी हा  िदनांक ३०/०९/२०१८ रोजी सपंु  टात येणार आह.े  यानंतर सांडपाणी ि या 
सयं ाची पिुढल एक वष कालावधीकरीता AMC देणकेामी ई-िनिवदा ि या करावी लागणार आह.े  यासाठी 
खालील माण ेखच अपेि त आह े: 

 
अ.नं. कामाचा तपशील स  या दणेते आले  या 

AMC ची र  कम .  
पिुढल एक वषाकरीता AMC 
दणेेकामी ५ ट  के वाढ क न होणारी 
अदंाजे र  कम .  

1. ी साईबाबा हॉ  पीटल (STP मता 200 
Cum/Day) व ी साईनाथ  णालय (STP 

मता 150 Cum/Day) येथील सांडपाणी सयं  
वािषक AMC/Operation & Maintenance 
करण.े 

८,४०,०००/- ८,८२,०००.०० 

एकूण अपेि त खच (एका वषाकरीता): ८,८२,०००/- 
उपरो  माण े ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ  णालय येथील सांडपा  यावर ि या 

कर  यासाठी सांडपाणी ि या यं णचे े सन२०१८-२०१९ या वषाकरीता वािषक स ह स कॉ ॅ ट् (AMC) 
दणेेकामी अदंाजे र  कम पय े ८,८२,०००/- (अ री पये आठ लाख,  याऐसीहजार) मा  चा खच अपेि त 
आह.े सदरील AMC बाबतची कायवाही महारा   शासनाचे www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर 
जाहीरात नोटीस अपलोड क न ई-िनिवदा मागवनू करता येईल.  या कायवाहीस मा.  यव  थापन सिमतीची 
मा  यता घेण ेआव  यक आह.े 

तरी उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ  णालय येथील सांडपा  यावर ि या 
कर  यासाठी सांडपाणी ि या यं णचे े सन२०१८-२०१९ या वषाकरीता वािषक स ह स कॉ ॅ ट् (AMC) 
दणेेकामी  ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या अपिे त खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे िनणयाथ सादर.  

िनणय .४७२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ  णालय येथील सांडपा  यावर ि या 
कर  यासाठी सांडपाणी ि या यं णचे े सन २०१८-२०१९ या वषाकरीता वािषक स ह स कॉ ॅ ट् (AMC) 
दणेेकामी िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या अदंाज ेर  कम .८,८२,०००/-मा च ेखचास 
मा  यता दे यात आली.                                                                    (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१३ ी साई सादालयातील जु  या नादु  त पाच चपाती मशी  सची जाहीर िललावात आले  या 
िकमंतीनसुार िव  करणेकामी पढुील कायवाहीस  मा  यता िमळणबेाबत ... 

ताव-   अिधिनयमामधील तरतूद २०१४ : (१) कलम २(१४)(घ) – भ  तांचे सरुि ततेसाठी िकंवा 
सोयीसाठी आव  यक ते तातडीच ेदु  तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण े (२) कलम २१(१)(क) मिंदराची 
व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी देखभाल,  यव  थापन व शासन 

 तािवक: ी साई सादालयात साईभ  तानंा साद भोजनात चपाती परुिवणेकामी सं  थानने सनशाईन 
इडं  ीज, नोएडा यांचेकडून सन २०११ म  य े ती तास २००० चपाती मतेच े ३ मशी  स 
खरेदी २ व दणेगी १) व सन २०१२ म  य े २ मशी  स (दणेगी) अशा एकूण ५ चपाती मशी  स घतेले  या 
हो  या. सदरील चपाती मशीन सन २०११ व सन २०१२ पासनू वापरात असनू,  याचा वापरही मोठया माणात 
झाला आह.े या कालावधीम  य े  यांची अनेकवेळा दु  ती कर  यात आलेली होती.   िदवसिदवस या 
मशीनरीवरील दु  तीचा खच वाढत असलेन े  या बंद ठेव  यात आले  या आहते. 

मागील वष  साईभ  त ी शैलेश पटेल, बंगलोर यांनी ी साई सादालयात साईभ  तांना साद 
भोजनात चपाती िमळणकेामी तासी ३ हजार मतेच ेव तासी १० हजार मतेच े  यके  एक अस ेदोन चपाती 
मिशन देणगी  व पात िदलेले आह.े या चपाती मशीन पासनू स  या चांग  या प  दतीन ेचपाती बनिव  यात येत 
असनू, मशीन िदवसातून अदंाजे ५ ते ६ तास चालवनू ी साईभ  तांना चपाती परुिव  यात येत आहते. नवीन 
चपाती मशीन आलेमळेु जनेु चपाती मशी  सची आव  यक नस  यान,े िदनांक–०९/०३/२०१७ रोजीचे मा. 
 यव  थापन सिमतीच े सभेतील िनणया  वये तसेच िदनांक- १४/०७/२०१७ रोजीचे शासन  मा  यतेन े               

िद.२१/०५/२०१८ रोजीचे जाहीर िललावाने िव  होणसे ठेव  यात आले  या हो  या परंतु सदर  या िललावात  
सदर  या ५ मिशन लॉट न.ं ५ अ  वये  टोकन न.ं ८४ चे ी हसेन स यद शमा, कोपरगांव जाहीर िललावात पय े
१,२५,०००/- मा  अिंतम बोली झाललेी आह.े सदरचे जनेु चपाती मिशनची िदनांक- ३१/०३/२०१८ अखेर 
एकि त घसारा िकमंत  .१५,१४,७२४/- (अ री पय-े पंधरा लाख चौदा हजार सातश ेचोवीस ) मा  इतक  
अस  याने सदर चपाती मिशनचा िललाव   थिगत ठेव  यात आला असनु, जा.नं.एसएस/वशी-अ.क./ ९९७ / 
२०१८ िद. ०७/०७/२०१८ अ  वये सदर िकमंतीबाबत पु  हा  यव  थापन सिमतीपढुे िवषय िनणयाथ ठेवावा अशा 
सचुना मेकॅिनकल िवभागाला कर यात आले  या आहते. 

मागणी: जाहीर िललावा  दारे ा  त िकमतंीनसुार चपाती मिशन ावे िकवा  याचा फेर जािहर 
िललावा  दारे िव  करावी याबाबत िनणय होण ेआव  यक आह.े    

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत: पाचही चपाती मशी  सचा वापरही मोठ्या माणात झालेला आह.े 
नवीन मशी  स आ  यान े  जु  या मशीनर ची आव  यकता नाही, जाहीर िललावात ा  त झालेली िकमतं मिशनच े
घसारा िकमतंीपे ा फार कमी आहे तथापी, सदर  या मिशन ठेवणकेरीता बंिद  त जागा उपल  ध नस  याने  या  
लवकरात लवकर िव  करण ेआव  यक आह.े 

 ताव- ी साई सादालयाकडील जु  या नादु  त पाच चपाती मशी  सची िद. २१/०५/२०१८ रोजी 
जाहीर िललावा  दारे आले  या बोली .१,२५,०००/- मा चे र  कमेस िव  करावी अथवा फेर जाहीर 
िललावा  दारे िव  करावी याबाबत िनणयाथ सादर.  

िनणय .४७३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाकडील जु  या नादु  त पाच चपाती मशी  सची िदनांक- 
३१/०३/२०१८ अखेर एकि त घसारा िकमतं  .१५,१४,७२४/-मा  इतक  आह.े या तुलनेत जाहीर 
िललावा  दारे आले  या बोलीची र कम .१,२५,०००/- मा  ही घसारा िकमंतीपे ा फार कमी आह.े िवभागाने 
िन ीत केलेली घसारा िकंमत ही लेखािवभागान ेलेखाप दतीन े िनि त केलेली पु तक  िकंमत आह.े याऐवजी 
मिशनची य  स :ि थतीनसुार तांि क या घसारा िकंमत िनि त करावी व यानंतर फेर जाहीर िललाव 

ि या राबिव यात यावी, असे ठरले.                                               (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४   मेकॅिनकल िवभागाकरीता लागणारी  वािषक साही  य खरेदी कामी येणा-या खचास तसेच याकामी 
                           ई-िनिवदा बोलािवणेस मा  यता िमळणबेाबत.. 

ताव-  अिधिनयम व तरतुद :- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम . (14) (भाग 4) म  य े14 (2घ) नसुार 
भ  तानंा सोयीसाठी आव  यक ते दु  तीचे काम. 

 तावना:- मेकॅिनकल िवभागामाफत सं  थानचे सव मिशनरी (गॅस  लॅ  ट,आर.ओ.  लॅ  ट, लॉ  ड  
यिुनट, सोलर  टीम कुक ग िस  टम, ि टम बॉयलर तसेच सादालयातील सव कारची मिशनरी एसटीपी  लॅ  ट 
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मशीनरी)  एसी यं णा दु  ती दखेभाल तसेच िविवध िवभागांचे मागणीनसुार फॅि केशनची कामे केली जातात. 
याकरीता  पेअरपाट  तसेच हाडवअेर मटेरीयलची आव  यकता भासते. स  या सव आव  यक मटेरीयलचा  टॉक 
संपु  टात येत अस  याने नवीन खरेदी करण ेआव  यक आह.े  

मागणी:- सव मिशनरी दु  ती दखेभालीकरीता तसेच फॅि केशन कामाकरीता सोबतचे यादीनसुार 
आव  यक  पेअरपाट व हाडवअेर मटेरीयल खरेदी करावे लागणार आह.े याकरीता येणा-या अदंाज े अपेि त 
खचाचा तपिशल खालील माण े 

Sr.No. Discription               App. Amount Rs. 
1)  Machinery Spare part.. 5,77,837/- 
2)   LPG. . Plant Spare part.. 2,73,204/- 
3)  A.C. & Workshop Material.. 40,41,485/- 
 Total Amount Rs. 48,92,526/- 

 
उपरो  त माण े आव  यक  पेअरपाट व हाडवेअर मटेरीयल खरेदीकामी अदंाजे पय-े ४८,९२,५२६/- 

(अ री पय-ेआ ेचाळीस लाख,  या  नव हजार, पाचश,े सहवीस ) खच  अपेि त आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत :-  मशीनरी दु  ती व देखभालचे दनिदन कामाकरीता नहेमी लागणारे 

 पेअरपाट तसेच फॅ ीके  ंन कामाकरीता लागणारे हाडवेअर मटैरीयल वारंवार खरेदी कराव े लागतात.  यातील 
बरेचस े  पेअरपाट  वेळेवर उपल  ध नसतात.  यावेळी दनैिंदन कामकाजात अडचण िनमाण होते,  यामळेु वािषक 
साही  य खरेदी करण ेआव  यक आह.े सदरची खरेदी ही खरेदी िवभागामाफत िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू 
खरेदी करता येईल. 

 ताव :  १) मेकॅिनकल िवभागाकरीता लागणारे वाष क साही  य खरेदी करणसे. 
२) याकामी येणा-या र  कम पय-े ४८,९२,५२६/-( अ री पय-ेआ ेचाळीस लाख  या  नव हजार 
पाचश ेसहवीस) मा  अपे ीत खचास तसेच 
३) सदरची खरेदी कामी खरेदी िवभागामाफत महारा   शासना  या  www.mahatenders.gov.in 
वेबसाईटवर तसेच सं  थानच े संकेत  थळावर जाहीरात िस  द क न ई-िनिवदा बोलािवणसे 
मा  यतेेकरीता   ताव मा.  यव  थापन  सिमतीचे सभेपढुे िनणायाथ सादर.  

िनणय .४७४ यावर सिव तर चचा होऊन, मेकॅिनकल िवभागाकरीता लागणारे वािषक साही  य खरेदी िवभागामाफत िवहीत 
प  दतीन ेई-िनिवदा मागवनू खरेदी करणेस व याकामी येणा या र कम .४८,९२,५२६/-मा चे अपे ीत खचास 
मा यता दे यात आली.                                                                   (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५   ी साई सादालयामाफत मनु  यबळा  दारे अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) तयार करणकेामी िविवध  

वृ  तप ाम  य ेजाहीरात दणे ेव ई-िनवीदा मागिवणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- सन २००४ चा महारा  अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म य े

महारा  िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालांनी थापीत केलेले अ यादशे व केलेले िवनीयम मधील १४ 
(२ घ) नसूार भ  तानंा तसेच भ  तां  या सोयीसाठी आव  यकत ते उपाययोजना हाती घे  याचे तसचे २१ (१  घ) 
नसूार भ  तांना जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण ेयाबाबतची तरतुद केललेी आह.े  
 मा. यव थापन सिमती िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७४४. 
 तावना :- ी साई सादालयामाफत सकाळी ६ ते १० या वेळेत भ  तांना अ  पोपहार  हणनू 
अ  नपाक टे (५ परुी, कडधा  य भाजी, बफ  वडी ) ही उ  ती ठेकेदारी प  दतीने आऊटसोिसग  दारे तयार क न 
घे  यात यते आह.े  यानसूार ी साई सादालयामाफत अ  नपाक टे तयार करणकेामी मा. यव थापन सिमती 
िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय ं .७४४ (१०) नसूार, जा.एसएसएस/वशी/३२५९/२०१७ 
िद.१९/०९/२०१७ अ वये, िद.यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ  पादक सं  था, नािशक यांना 
िद.०१/१०/२०१७ ते ३०/०९/२०१८ अखेर एक वष कालावधीकरीता ती पाक टास मजरूी .२.६९ पैसे सव 
करांसह (जी.एस.टीसह) या माण े कामाच े कं ाट (कायादशे) दे यात आलेला आहते. या कामाची मदुत 
िद.३०/०९/२०१८ अखेर सपंु ात येत आह.े  यामळेु पढुील एक वष कालावधीसाठी अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) 
तयार करणकेामी  मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागणार असनू  याकामी ई-िनिवदा मागिवण ेगरजचेे 
आह.े 
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 मागणी:- ा तिवक नसूार अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) बनिवणे  या कामाचे कं ाट िद.३०/०९/२०१८ 
अखेर संपु  टात यते अस  याने पढुील एक वष कालावधीसाठी ी साई सादालयामाफत भ  तानंा अ  पोपहार 
(ना  टापाक टे) आऊटसोस गं प दतीन ेतयार करण ेसं  थानच े  टीन ेिहतावह अस  यान ेवतमान प ात जािहरात 

िस  द क न नामांिकत कंप  याकडून, केटरस/ ठेकेदारांकडून न  यान ेई-िनिवदा मागिवण ेगरजेच ेआह.े 
 सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसूार अनुमान :- आिथक  
 िवभागाचा प  अिभ ाय/मत :- ी साई सादालयामाफत अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) तयार करणे  या 
कामाची मदुत िदनांक ३०/०९/२०१८ अखेर संपु ात यते अस याने पढुील एक वष कालावधीसाठी ी साई 

सादालयामाफत अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) उ   या  व पात आऊटसोस गं प दतीने तयार करणकेामी वतमान 
प ात जाहीरात िस  द क न तसचे महारा   शासनाच े www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळाव न 
नामांिकत कंप  याकडून, केटरस/ ठेकेदारांकडून न  याने ई-िनिवदा मागिवण ेगरजेचे आह.े 
 स या ठेकेदारास दे यात येत असले या ती पाक टास .२.६९ पैस ेसव करांसह माण ेमजरूी दे  यात 
येते.  यानसूार माह ेऑ  टोबर-२०१७ ते माह ेम-े२०१८ अखेर ८ मिह  याचे िबलांची र कम .६५,८८,५०२/- 
एवढी झाललेी आह.े  यानसूार अदंाजे वािषक मजरुीची र कम .९८,८२,७५३/- इतक  होते. सदर रकममे  य े
अदंाजे २०% वाढ गहृीत धर यास पढुील एक वष कालावधीसाठी (िद.०१/१०/२०१८ ते िद.३०/०९/२०१९) 
अदंाजे र कम .१,१८,५९,३०४/- (अ री र  कम पये एक कोटी अठरा लाख एकोणसाठ हजार तीनशे चार 
मा ) इतका खच अपे ीत आह.े सदरचे खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा यता घेण े आव यक अस  याने, 
मा यता िमळालेनतंर ई-िनिवदा ि या राबिवता येईल.  
 तरी ी साई सादालयामाफत अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) कं ाटाची मदुत िद.३०/०९/२०१८ अखेर 
संपत अस  याने पढुील एक वष कालावधीसाठी उ   या  व पात आऊटसोस गं प दतीने अ  नपाक टे तयार 
करणकेामी अदंाजे मजरुी र कम .१,१८,५९,३०४/- (अ री र  कम पय े एक कोटी अठरा लाख एकोणसाठ 
हजार तीनशे चार मा  ) मा चे खचास मंजरूी िमळणकेामी व मा  यतेतर वतमान प ात जािहरात िस द क न 
महारा   शासनाच े www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळाव न ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभपेढुे िनणयाथ सादर.  

िनणय .४७५ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१/१०/२०१८ ते िद.३०/०९/२०१९  या एक वष कालावधीसाठी ी साई 
सादालयामाफत अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) उ   या  व पात आऊटसोस गं प दतीन ेतयार करणकेामी िवहीत 

प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदंाजे र कम .१,१८,५९,३०४/- मा च े खचास 
मा यता दे यात आली.                                                          (कायवाही- .अिध क, सादालय िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६  जु  या साईिलला आंतररा  ीय इं जी मैािसकाचे मखुपृ  ठाचे चे ी डी फोटोसाठी अॅ ॅ िलक े म बनवनू फोटो 

तयार करणबेाबत.. 
ताव-  अिधिनयम तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम १७ ठ म  य े

 खालील माण ेतरतदु आह.े  " ी 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" तसचे 
कलम १७(४) म  य े “िव  व  त  यव  थनेे िनिहत केलेले प  नास हजार पयांपे ा अिधक िकंमतीच े कोणतेेही 
जडजवािहर दािगन े व इतर मौ  यवान जंगम मालम  ता, रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन े असले  याखेरीज 
सिमतीकडून िवक  यात येणार नाही. तारण  हणनू ठेव  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  यसं ािमत कर  यात 
येणार नाही,” अशी तरतदू आह.े  

 तािवकः- मा.  यव  थापन सिमती िद.१९.०२.२०१२ चे सभेतील िनणय .२३८ नसुार सन-२०१२ 
म  य े िवशेष बाब  हणनू परदशेातील साईभ  तांना ी साईबाबाचं े जीवन कायाचा चार- सार  हावा तसेच 
 यां  या अगाध िलला यािवषयी माहीती  हावी क रता “ ी साईिलला ” ह े आतंररा  ीय इं जी मैािसकाची 

एि ल-म े२०१२ म  य ेपरदशेातील साईभ  तानंा / मदंीरांना मोफत वाटप करणसेाठी छपाई कर  यात आली होती. 
संदभ य २ चे कायादशेान े म.ेटॅको ि हजन,मुंबई यांचेकडून ित अकं .१०८/- या माण े २०,००० नग छपाई 
करणते आलेली आह.े  यासाठी .२१,६०,०००/-  ( अ री पय ेएकवीस लाख साठ हजार मा ) इतका खच 
झालेला आह.े  
 ी साईबाबाचंी महती परदशेातील साईभ  तानंा िवदीत होणके रता मा.  यव  थापन सिमती 
िद.२८.०४.२०१२ चे सभतेील िनणय .३९२ नसुार  वागत अकं परदेशातील साईभ  तानंा व जनसपंक 
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िवभागामाफत असे एकुण १५०० अकं िवतरीत झाले आहते. िश  लक अदंाजे १८५०० नगासाठी 
.१९,९८,०००/-  खच झालेला आह.े सदर खच .५०,०००/- पे ा जा  त आह.े अिधिनयम कलम १७ (४) 

नसुार जडजवािहर, दािगने व इतर जंगम मालम  ता िव  सदंभात तरतूद आह.े परंतू पु  तक/मािसके                  
(consumable item) बाबत अिधिनयमात तरतूद िदसनू यते नाही. क रता शासनाची मा  यता घे  याची 
आव  यकता नाही, असे या िवभागाच ेमत आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय व  प  ट मतः- स  या काशने िवभागाचे भांडारात १८५०० अकं पडून आहेत. 
सदर अकंावरील ीडी (मखुपृ  ठाचे) फोटो े म तयार क न घते  यास सदरच े फोटो स  या 
शता  दी वष असलेने  या पादकुा बाहरेगांवी भ  ताचंे दशना  तव गे  यास सदर िठकाणी मा  यवरांचा स  कार 

संगी, िशड त येणारे स  मानिनय अितथी यांचे स  कार संगी, इतर मा  यवर कलाकार यांचे चे दशनवेळी 
िशरडीत स  कार समयी वापरता यतेील. अस े िनदश व र  ठांनी िदलेल े असलेन,े  यास अनसु न एका मखुपृ  ठ 
फोटोस े मम  य ेनमनुा दाखल तयार क न मा.व र  ठांना दाखिवली असता, पढुील कायवाही करणबेाबत िनदश 

ा  त झाले आहते. 
  यानसुार िनदशा माण ेवरील कारे अॅ ॅ िलक े म तयार क न (१०" x ११.५" साईज) घणे,े तसचे 
 यासाठी मजरूी व पॅक गसाठी अदंाजे .७०/- एका े मसाठी खच अपेि त आह.े  यानसुार एकुण १८५०० नग 

फोटो े म तयार करणसेाठी अदंाजे एकुण .१२,९५,०००/- इतका खच अपिे त आह.े  
 ताव -  उपरो  त  तािवत केले माण े जु  या आंतररा  ीय साईिलला अकंाचे मुखपृ  ठाव न ीडी 

फोटोसाठी अॅ ॅ िलक े म बसिवण,े मजरूी व पकॅ ग खच तसेच स  कार संगी भेट  हणनू दणेे, या बाब वर 
खालील माण ेिनणय होण ेआव  यक आह.े 
अ)  तािवत केले माण े ीडी फोटोसाठी े म व मजरूी , पॅक ग क रता एका े मसाठी अदाजे .७०/- 
मा  खच गहृीत ध न एकूण १८५०० नगासाठी .१२,९५,०००/- खच अपेि त आह,े  यास मा  यता असावी 
ब) फोटो े म तयार करण,े मजरूी व पॅक ग करणसेाठी ई-िनिवदा य राबिवण े व जनसपंक िवभागामाफत 
अ.नगर, मुंबई, नािशक, औरंगाबाद, पणु ेया शहरांतील वतमानप ात जाहीरात िस  द करण.े  
क) वरील ीडी फोट चा शता  दी वषात  या पादकूा बाहरेगावी भ  ताचंे दशना  तव गे  यास तेथील 
मा  यवरांचा स  कार व िशड त यणेारे स  माननीय अितथी, मा  यवर कलाकार, तसचे सं  थान शासनात व र  ठ 
पातळीवर कायरत शासक य अिधकारी यांचेकडे शासक य  तरावरील कामकाजिनिम  त भेट देणारे शासक य 
अिधकारी व मा  यवर यांचे चे दशनवेळी स  कारसमयी भेट देता यतेील,  यास मा  यता असावी. 
ड) चे फोटो  यित र  त अकंातील उवरीत पाने फाडून र ी  हणनू अिभलेख क  िवभागामाफत िव  करणसे 
मा  यता असावी. 
        उपरो  त ' अ ','ब ', 'क' व ड  मागणी माण े  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे चचा होऊन मा  यतेसाठी 
सादर. 

िनणय .४७६ यावर सिव तर चचा होऊन, जु  या साईिलला आंतररा  ीय इं जी मैािसकाचे मखुपृ  ठाचे चे ी डी फोटोसाठी 
अॅ ॅ िलक े म बनवनू फोटो तयार करणकेामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी एका 

े मसाठी अदंाजे .७०/- मा  खच गहृीत ध न एकूण १८५०० नगासाठी र कम .१२,९५,०००/- मा  
अपेि त खचास तसेच चे फोटो  यित र  त अंकातील उवरीत पाने फाडून र ी  हणनू अिभलेख क  
िवभागामाफत िव  करणेस मा  यता दे यात आली.  

सदर ीडी फोट चा शता  दी वषात  या पादकूा बाहरेगावी भ  तांचे दशना  तव गे  यास तेथील 
मा  यवरांचा स  कार व िशड त येणारे स  माननीय अितथी, मा  यवर कलाकार, सं  थान शासनात व र  ठ 
पातळीवर कायरत शासक य अिधकारी यांचेकडे शासक य  तरावरील कामकाजिनिम  त भेट दणेारे शासक य 
अिधकारी व मा  यवर यांचे चे दशनवेळी स  कारसमयी भेट व पात दे यात याव,े असे ठरले.                                                

(कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७   आिथक वष सन २००९-१० चे .२२.८३ कोटी दये हटॅकर तीन िदवसांचे आत आदा करणबेाबत िव कर 

अिधकारी, अहमदनगर यांची नोटीस अवलोकनाथ सादर. 
सताव  िव कर अिधकारी, अहमदनगर यांनी सन २००९-१० या आिथक वषाचे मु यवध त कर िनधारण 

क न िद.३१.०३.२०१८ रोजी .२४.२६ कोटी हटॅकर दये असलेबाबत आदशे केला आह.े बाबत स ि थती–
सदर  ताव मा. य.स. सभेपढुे अवलोकनाथ सादर कर यात आला होती, िनणय .२५०/िद.०४.०४.२०१८ 
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अ वये सदर आदशेाचे अवलोकन कर यात यऊेन आव यक कायदिेशर कायवाही पणु कर यासाठी स याच े
वक लां यित र  इतर वक ल व सनदी लेखापाल याचंी कायदते  सिमती सद य मा.अडॅ.मोहन जयकर यांच े
मागदशनाखाली िनयु  करण ेबाबत िनणय संमत झाला होता. यास अनसु न :-  
१. िद.२८.०५.२०१८ रोजी मा.उ च यायालय, मुंबई येथ े म.ेजु नरकर अॅ ड असोिशएटस, मुंबई 
यांचमेाफत रट अज दाखल कर यात आला आह.े याची सनुावणी िद.०७.०६.२०१८ रोजी िनयोिजत होती. 
तथापी सनुावणी झालेली नाही.  
२. आदशेाच ेतारखेपासनु ६० िदवसांच ेआत दये करा या १०% र कम भ न अिपल अज दाखल करावा 
लागतो. बाब ॅ  यनुलम  य े  याय िव  ठ अस  याने  थिगती आदेश िमळणकेरीता सदर ताव मा.उ च 
यायालयाच े थरावर याय िव  आह.े  

३. मु यवध त कर आदेशापोटी हटॅ टीडीएस वजावट क न सरकारी कोषागरात भर यात आला आह.े 
तथापी यावरही देयकर .९९ लाख हटॅकर दये नमदु केला होता. या आदशेात सधुारणा कर याकरीता िद. 
२८.०५.२०१८ रोजी फॅाम न.ं ३०७ दाखल कर यात आला होता.  
४. िद.०३.०७.२०१८ रोजी िव कर अिधकारी यांनी .२२.८३ कोटी हटॅकर देय असले बाबत सधुारीत 
हटॅकर आदशे केला असनु तो सं थानला िद.०५.०७.२०१८ रोजी ा  झाला आह.े आदशे ा  झालपेासनु ३० 

िदवसांचे आत र कम भरणबेाबत नमदु केले आह.े अ यथा िव कर िवभागाकडुन हटॅकर वसलुी बाबत 
कायवाही हो याची श यता आह.े 
५. मा.उ च यायालय, मुबंई येथे दाखल कर यात आले या रट अजावर अ ाप सनुावणी होत नाही, मा. 
िव त ी जयकर साहबे यांच ेसम वयान ेकामकाज चाल ुआह.े बाबत मा. उ च यायालय औरंगाबाद येथ े रट 
दाखल करण ेिवचाराधीन आह.े  
६.  हटॅ कर लाग ू होणबेाबत  ताव िव कर ािधकरण - ॅ  यनुल येथे सनुावणी  याय िव  ट आह.े 
 याची तारीख िद.११ व १२.०७.२०१८ रोजी िनयोिजत होती. सनुावणीकरीता  हटॅ ॅ  यनुल कोट, मुंबई येथ े

सं  थान अडॅ.पी.सी. जोशी, कर स  लागार ी.शशीकांत कुलकण , मा.िव  व  त ी.जयकर व सं  थान ितिनधी 
हजर होते. तथािप, अितवृ  टी आप ीमळेु सनुावणी झाली नाही. पढुील सनुावणीची तारीख िद.२५ व 
२६.०७.२०१८ िमळाली आह.े  
७. आज िद.१२.०७.२०१८ रोजी िव कर िवभाग, अहमदनगर यांचेकडून िद.११.०७.२०१८ रोजीचे प  

ा  त झाले आह.े  याम  य े  यांनी सधुारीत आदशेाम  य ेनमदू केलेली .२२,८३,३८,७४५/- र  कम सदर नोटीस 
ा  त झालेपासनू ३ िदवसांचे आत जमा करणबेाबत कळिवले आह.े अ  यथा  हटॅ कर काय ातील तरतुदीनसुार 

बाबत कोणतीही सचुना न दतेा वसलुीची कायवाही केली जाईल, अस ेनमदू केले आह.े   
  अशा कारे िद.०३.०७.२०१८ रोजी  या सधुारीत  हटॅ कर िनधारण आदशेाम  य ेअट .२ म  य ेसदर 
आदशे ा  त झालेपासनू ३० िदवसांचे आत  हटॅ कर भरणबेाबत मदुत िदली होती. दु  ती 
 हटॅ कर आदशेात  हटॅ कर र  कम वाढली नाही तर  हटॅ कर िनधारण आदशेात कर भर  याची िदललेी मदुत 

वाढत नसते.  यानसुार अिंतम तारीख िद.३१.०५.२०१८ अशी होते. तथािप, दु  ती कर िनधारण आदेश 
िद.०५.०७.२०१८ रोजी ा  त झाला आह.े आज िद.१२.०७.२०१८ रोजी ा  त झाले  या 
प ाम  य े सदर प  िमळालपेासनू ३ िदवसांच े आत .२२,८३,३८,७४५/-  हटॅ कर भरणबेाबत अ  यथा बाबत 
कोणतीही सचुना न दतेा वसलुीची कायवाही केली जाईल, अस ेनमदू केले आह.े सदर प ाची त मा.िव  व  त 

ी.जयकर, सं  थान अडॅ. ी.पी.सी. जोशी, सं  थान कर स  लागार ी.शशीकांत कुलकण  यांना ई-मले ारे 
पाठिवली आह.े अशा प रि थतीम  य े  हटॅ कर भरण े  थिगती आदेश सादर करण े गरजचेे आह.े  हटॅ कर 
काय ातील तरतुदीनसुार फॉम न.ं३१० नसुार दये  हटॅ करा  या १० ट  के 
र  कम  .२,२८,३३,७७५/- सरकारी कोषागारात भ न अिपलम  य े जाता येईल, तथािप, स  या सदर बाब 
ॅ  यनुल कोटात  याय िव  ट आह.े  यामळेु सदर  हटॅ कर र  कम भर  याकरीता  थिगती आदेश िमळणसेाठी 

मा.उ  च  यायालय, मुंबई येथील रट अज मा.उ  च  यायालय, औरंगाबाद येथ े दाखल क न  थिगती आदशे 
ता  काळ िमळणबेाबत कायवाही होण ेआव  यक आह.े  

 ताव:- तरी आिथक वष सन २००९-१० चे .२२.८३ कोटी देय हटॅ कराबाबत स ि थती 
अवलोकनाथ व पढुील यो  य  या मागदशनासाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु ेसादर.  
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िनणय .४७७ यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष सन २००९-१० चे .२२.८३ कोटी दये हटॅकर तीन िदवसांच ेआत 
आदा करणबेाबत िव कर अिधकारी, अहमदनगर यांची नोटीस बाबत स ि थतीच े अवलोकन क न न द 
घे यात आली.        

यावेळी िव कर ािधकरण यांचेसमोर िद.२६ जुलै,२०१८ रोजी अिंतम सनुावणी झाली असून 
लवकरच  िनणय िमळ याची श यता आह,े असे सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी यावेळी नमदु केले. 
तसेच मा.उ च यायालय,औरंगाबाद येथ े यािचका दाखल कर याची कायवाही दखेील सु  अस याच े यांनी 
नमदु केले.                                                                                          (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८   म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा) िलिमटेड, नािशक यांनी सं  थानचे मनु  यबळ  यव  थापनाबाबत                  

(Manpower Energy Audit) सादर केले  या प र ण अहवालाबाबत.... 
ताव-  (अ) सन २०१६ म  य ेसं  थानचे ३९ िवभागांम  य ेकाम करत असले  या कायम, कं ाटी व आऊटसोस 

कमचा-यांचे दनैंिदन कामाचे व  यां  या काय मतेच े मनु  यबळ  यव  थापन स  लागार सं  थमेाफत (Human 
Resource Management Consultant) प र ण करणकेामी सं  थानच ेसंकेत  थळासह महारा  ातील मखु 
शहरांम  य े िस  द होणा-या वृ  तप ामं  य े जािहरात िस  द करणते यऊेन  यानसुार ा  त झाले  या िसलंबद 
 यावसाियक  तावांमधील िन  नतम दरधारक मे.वैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांची मा.ि सद  य सिमतीच े

िद.१४/०६/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .३६५ अ  वये जा.न.ं एसएसएस /सा शा-आ  था/१८२३/२०१६ 
िद.१४ जुल,ै२०१६ रोजीचा कायादशेा  दारे .९,५१,०००/- (अ री पये नऊ लाख ए  काव  न हजार) मा चे 
दरावर (सव करासह) नेमणकू करणते आलेली होती. याकामी  यांना कायादशेातील अटी-शत नसुार  य  
कामास सु वात केलेनतंर .३,००,०००/- व अहवाल सादर केलेनंतर  यांचे िद.२०/१०/२०१६ रोजीच े लेखी 
मागणीनसुार व त  कालीन कायकारी अिधकारी यांच े त डी सचुनेनुसार आ  थापना िवभागा  या 
िद.०२/११/२०१६ रोजीचे मंजूर िटपणी अ  वये .४,००,०००/- अस ेएकूण .७,००,०००/- (अ री पये सात 
लाख मा ) अडॅ  हॉ  स  हणनू अदा करणते आललेे आहते.  यानतंर  यांना अ ापपयत उव रत र  कम अदा 
करणते आललेी नाही.  

(ब) म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांनी वरील नेमणकू आदेशानसुार मनु  यबळ  यव  थापन 
(Manpower Energy Audit) क न केले  या कामा  या अहवाला  या ती  यांचेमाफत िद.२०/१०/२०१६ 
रोजीच ेप ा  वय ेमा.अ  य  महोदय, मा.उपा  य  महोदय व मा.कायकारी अिधकारी यांचकेडेस सादर केले  या 
आहते. तसेच सदर अहवाला  या छायांिकत ती इकडील िवभागामाफत सव सिमती सद  यांना मािहतीसाठी 
उपल  ध क न देणते आले  या आहते.  

 यास अनसु न म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांनी सादर केले  या अहवालाबाबत िद.२४ 
नो  हबर, २०१६ रोजी मा.अ  य  महोदयांनी पढुील मु ाबंाबत सिव  तर अहवाल मागिवणबेाबत सचुना िदले  या 
हो  या.  
१. अहवालात सादर केले  या  यके िवषय / मु ांसदभात  तंभ आलेख (Bar Chart)  
२. अहवालात सादर केल  या  यके कमचा-यां  या वैयि क कामाचा सिव  तर अहवाल (Job  
              Chart).  

उपरो  त िनदशानसुार कायवाही करणसेाठी म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यानंा 
िद.२७/१२/२०१६ रोजी प  दे  यात आले.  यानसुार  यांनी िद.३१/१२/२०१६ रोजी ई-मेल  दारे  तंभ आलेख 
सादर केलेले आहेत. तथापी, मु ा .०२ ची मािहती सादर केलेली नाही. याबाबत म.ेवैभव  लेसमट्स यानंा 
वेळोवेळी प ान ेतसचे दरु  वनी  दारे कळिवणते आलेल ेआह.े तथापी,  यांनी अहवालात सादर केले  या  यके 
कमचा-यां  या दनंैिदन कामाचा सिव  तर अहवाल (Job Chart) सादर न के  यामळेु  यांना िद.०६/०२/२०१८ 
रोजी अतंीम प  देणते आलेले होते.  

म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांनी सादर केले  या गोषवा-याचे अवलोकन के  यानंतर कॅि टन 
िवभाग, साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान, वाहन िवभाग, आरो  य िवभाग, सादालय िवभाग, 
सी.सी.िट.  ही, साईनाथ  णालय व साईबाबा हॉ  पीटल इ. िवभागांची मंजरू आकृतीबंधाची सं  या, स  या 
कायरत कमचारी सं  या आिण प र णानतंर कमी करावया  या िकंवा अित र  त उपल  ध क न ावया  या 
कमचारी सं  यमे  य े मोठा िवरोधाभास / तफावत आह े िकंवा  या सं  या न पटणा-या आहेत.  याबाबत वैभव 
 लेसमट यांनी कोणतेही  प  टीकरण िदलेले नाही. तसचे अहवालाम  य े सादर केले  या स  याचे कायरत      



30 
 

{08} 26.07.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

कमचा-यांचा वकलोड पुणवेळ आह ेकाय ? याबाबतही  प  टीकरण िदलेले नाही. वैभव  लेसमट्स यांनी सादर 
केलेला अहवाल एकूण १८० पानांचा असनू  याम  य ेअदंाजे ३० ते ४० पाने प र णाचे मळू िवषयाशी संबधीत 
आहते. सादर केले  या अहवालाम  य े एखा ा िवभागात एखा ा पदनामा  या कमचा-यांची आव  यकता 
अित र  त का आह?े िकंवा एखा ा पदनामा  या कमचारी कमी का करावयाच ेआहते ? याबाबत प र णावेळी 
िनदशनास आले  या िविवध मु यां  या तपिशलासह, परुा  यासह व कारणासह िव  ततृ  व पात अहवाल सादर 
केलाला नाही.  

वैभव  लेसमट्स यांचेकडे प र ण अहवालाम  य ेसादर केले  या  यके कमचा-यां  या दनंैिदन कामाचा 
सिव  तर मािहती (Job Chart) वेळोवेळी दरु  वनी  दारे तसेच चार वेळेस लेखी प ा  दारे मािगतलेली आह.े  
तथापी,  यांनी अ ापपयत कमचा-यां  या दनंैिदन कामाचे जॉब चाट सादर केलेल ेनाहीत. याचाच अथ प र ण 
अहवालाम  य ेसादर केले  या कमचा-याचंी िवभागिनहाय बदल करावयाची कमी व अिधक सं  या प र णा  या 

ाथिमक अदंाजानसुार ढोबळमनाने सादर कर  यात आले  या आहते अशी इकडील धारणा असनू, िह व  तूि थती 
वैभव  लेसमट्स यांना िद.०६/०२/२०१८ रोजीच ेअतंीम प ाम  य ेकळिवणते आलेली आह.े  

क) सं  थानचे अतंीम प ानतंर म.ेवैभव  लेसमट्स, नािशक यांनी िद.१९/०२/२०१८ रोजीचे प  सादर 
केललेे असनू  याम  य ेसं  थानन ेमागणी केले  या मािहतीचा समावशे नाही. सं  थानन ेउपि थत केले  या मु ां  या 
अनषंुगान ेम.ेवैभव  लेसमट्स, नािशक यांनी िद.१९/०२/२०१८ रोजीच ेप ात खालील माण े  प  टीकरण िदलेले 
आह.े    
१.  काही िवभागांमधील आ  ही सचुिवलेले कमचारी पद, सं  या आपणांस पटत नाहीत अस ेआपण  हटले आह.े 
आ  ही आम  या प र ण काळात िन रि का  या भिुमकेतनू िन र ण े क न, तपासनू, अ  यास क न, िव  लेषण 
क न आमच ेमत न दिवले आह.े  यासाठी, प र ण काळात आप  या येथे असलेले कामकाज,  याची  या  ती, 
कमचा-यांनी िदलेली लखेी आिण त डी मािहती, या सवाचा अ  यास क न आ  ही सदर मत मांडललेे आह.े  
२.  सदर अहवाल आ  ही आम  या चममुधील िविवध े ांमधील त  आिण अनभुवी स  लगारां  या मताने तयार 
केलेला असनू तो सिव  तर, िव  ततृ, प रपणू, िवषयाशी संबधीत तसेच जसा असायला हवा तसाच आह,े अशी 
आमची खा ी आह े व  यास िव  व  त मंडळा  या बैठक त तो तसा ि वकारला गेला व  याब ल आमच े
अिभनंदन केले या घटनमेळेु पु  टी िमळते अस ेआमच ेमत आह.े 
३.  अहवालाम  य े आ  ही आपणांस मनु  यबळ िवभाग  थापन क न मनु  यबळ  यव  थापन े ाशी संबधीत 
अनभुवी आिण जाणकार अिधकारी नमेनू एक  वतं  िवभाग  वरीत कायाि वत करावा आिण  यानसुार 
सं  थानाचे मनु  यबळ िवभागाच े कामकाज कर  यात याव े असे मत मांडललेे होते. सदर मनु  यबळ  यव  थापन 
िवभाग सं  थानाम  य े कोण  या िवभागात िकती कमचारी असावेत, कोणती पदे असावीत,  यांची सं  या िकती 
असावी तसेच कमचारी भरती, बडतफ , पदो  नती, पदावनती इ  यादी संबधीत बाबी तं शु  द आधारान,े 
कुशलतेन,े िनयमांना ध न,  याच माण े आम  या अहवालातील िविवध सचुना आिण मतांचा यथायो  य वापर 
क न सं  थानला गतीपथावर नेईल असे आमचे मत आह.े या मताचा आपण गांभीयाने िवचार करावा असे 
वाटते. 
४.  सं  थानामधील कमचा-यां  या दनंैिदन कामाची तपिशलवार मािहती, कामा  या प  दती, इ  यादीबाबी या 
सं  थाना  या अतंगत कामकाजाचा िवशेष क न मनु  यबळ  य  थापन िवभागचा भाग आिण काय आहते. 
आम  या प र ण कामाची  या  ती मनषुबळ  यव  थापन कामाकजाचे प र ण क न  यांसंदभात अहवाल दणेे 
इतपत मयािदत होती.  
१. आ  ही सादर केले  या अहवालासंबधी कोणाची काय मत अथवा धारणा असावी याब ल आमच े
काहीही मत नाही, कारण अशा कार  या अहवालां  या बाबतीत सवच मु ांशी / प र णांशी सवच जण सहमत 
होतील असे नाही, ही सावि क प रि थती आह.े या आम  या मताशी आपण सहमत  हाल अस ेवाटत.े  

ड) म.ेवैभव लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांना सं  थानच ेिविवध िवभागात बदल करावया  या कमचारी 
सं  यम  य ेकशा  या आधारे बदल करावयाचा याबाबतच े  प  टीकरण शेवटपयत दतेा आलेले नाही.  यांनी प ात 
नमदू केले माण े सदरचे अहवालास जर मा.अ  य , मा.उपा  य  व त  कालीन कायकारी अिधकारी यांनी 
शाबासक  दऊेन िव  व  त मंडळाचे बैठक म  य े सदर अहवाल पणूपण े ि वकारीत अस  याची सहमती िदलेली 
असती, तर याबाबतची न द मा.  यव  थापन सिमती बैठक चे इितवृ  ताम  य ेअथवा िनणयाम  य ेयेण ेआव  यक 
होते िकंवा याबाबत मा.व र  ठांकडून काही िनदश ा  त होण े आव  यक होते. तथापी, असे न होता याऊलट 
मा.अ  य  महोदयांकडून अहवाल सादर केलेनंतर लगचेच िद.२४ नो  हबर, २०१६ रोजी काही मु ांबाबत 
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सिव  तर मािहती मागिव  या  या सचुना ा  त झा  यानसुार म.ेवैभव  लेसमट्स यांना वेळोवेळी प  दऊेन तसेच 
दरू  वनी ारे केले  या अहवालानसुार  यके कमचा-यां  या दैनंिदन कामाची सिव  तर मािहती (Job Chart) सादर 
करणबेाबत कळिवणते आलेल ेआह.े सबब, म.ेवभैव  लेसमट्स यांनी अ ाप कमचा-यां  या दनैिंदन कामाचे जॉब 
चाट सादर केललेे नाहीत व क  शकलेले नाहीत. 

याउलट  यांनी प ा  या अ.ं .०३ म  य े पुढील बाबी नमदू के  या आहते ‘अहवालाम  य े
आ  ही आपणांस एक  वतं  मनु  यबळ िवभाग  वरीत कायाि वत क न तेथ े अनभुवी आिण जाणकार 
अिधकारी नमेनू सं  थानच े मनु  यबळ िवभागाचे कामकाज कर  यात यावे असे मत मांडललेे होते. सदर 
मनु  यबळ  यव  थापन िवभाग सं  थानाम  य ेकोण  या िवभागात िकती कमचारी असावेत, कोणती पद ेअसावीत, 
 यांची सं  या िकती असावेत ह े आम  या अहवालातील िविवध सचुना  या आधारे यो  य 
रतीने ठरवतील’ असा स  ला दणेसे  यांना सकंोच वाटलेला नाही. तसचे अ.ं .०४ म  य े

‘सं  थानामधील कमचा-यां  या दनंैिदन कामाची तपिशलवार मािहती, कामा  या प  दती, इ  यादीबाबी 
या सं  थाना  या अतंगत कामकाजाचा िवशेष क न मनु  यबळ  यव  थापन िवभागाचा भाग आिण काय आहते. 
आम  या प र ण कामाची  या  ती मनु  यबळ  यव  थापन कामाकाजाचे प र ण क न  यांसंदभात अहवाल देण े
इतपत मयािदत होती.’ अस ेबेजवाबदारपणान े  हटले आह े.  

याचाच अथ प र ण अहवालाम  य ेसादर केले  या कमचा-यांची िवभागिनहाय बदल करावयाची कमी 
व अिधक सं  या प र णा  या ाथिमक अदंाजानसुार ढोबळमनान े/ अदंाजे सादर कर  यात आले  या आहते ह े
िस  द होते. सबब म.ेवभैव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांनी सादर केलेला प र ण अहवालानसुार सं  थान 
कमचारी िवषयक धोरणाबाबत बदल करण े सं  थानचे िहतावह ठरणार नसनू तो ि वकारणते येव ू नये अस े मत 
आह.े तसेच म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांना िवषयांिकत कामापोटी जी र  कम .७,००,०००/- 
(अ री पये सात लाख मा ) अगाऊ आदा करणते आललेी आह,े ती र  कम  यांनी आजपावतेो केले  या 
कामकाजाचा मोबदला  हणनू िवषयांिकत कामापोटी अिंतम क न जमा नावे करणते याव,े अस ेमत आह.े  

याबाबत सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेपढुे िनणया  तव 
सादर करणते आला होता.  यावर िनणय .२५८ खालील माण ेसमंत झाललेा आह.े 

“ यावर सिव  तर चचा होऊन, म.े वैभव  लेसमट्स ( ा.) िलिमटेड, नािशक यांनी सं  थानचे मनु  यबळ 
 यव  थापनाबाबत (Manpower Energy Audit) सादर केले  या प र ण अहवालाबाबत िवषयात नमदू 

मु ां  या अनषंुगाने तपशीलवार मािहती मागवावी. तसचे  यांनाही सभेसमोर चचसाठी बोलिवणते यावे, असे 
ठरल.े” 

उपरो  त िनणयानुसार म.े वैभव  लेसमट्स ( ा.) िलिमटेड, नािशक यांना इकडील जा.नं.५५७/२०१८ 
िद.१ म,े २०१८ अ  वये प  दऊेन  यांनी मनु  यबळ व ्यव  थापन (Manpower Energy Audit) प र ण 
अहवालात नमदू केले  या मु ां  या अनषंुगाने तपशीलवार मािहती सादर करणबेाबत तसेच  यांना मा.  यव  थापन 
सिमतीचे पढुील सभेपढुे चचसाठी सम  उप  थीत राहणेबाबत कळिवणते आले आह.े  यास अनसु न म.ेवैभव 
 लेसमट्स, नािशक यांनी िद. ४ म,े २०१८ रोजी सं  थानला प  िदले असनू, प ासोबत सं  थानने मागणी 

केले माण ेकुठलीही माहीती सादर न करता यापवु  सं  थानला सादर केले  या िद.१३/०२/२०१८ रोजीचे प ाची 
झेरॉ  स त जोडून  यानसुार पाठिवणते आललेा अहवाल अिंतम अस  याचे कळिवले आह.े तसेच सदरह प ात 
म.े वैभव  लेसमट्स ( ा.) िलिमटेड, नािशक यांनी मी िद.१० जुन, २०१८ पयत परदशे दौ-यावर असनू, िद.१० 
जुन, २०१८ नंतर आपण कळवाल  या माण ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभपेढु ेसदरह अहवालासंदभात चचसाठी 
उप  थीत राहील, असे कळिवले आह.े  

 यानसुार म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.) िल. नािशक यांनी सं  थानचे मनु  यबळ  यव  थापनासंबधी सादर 
केले  या अहवालाबाबत चचसाठी  यांना आजचे सभपेढुे उप  थीत राहणबेाबत दरू  वनी ारे कळिवणते आल े
आह.े 

तरी म.ेवभैव  लेसमट्स ( ा.) िल. नािशक यानंी सं  थानच ेमनु  यबळ  यव  थापनासबंधी सादर केले  या 
अहवालाबाबत  यांचेशी सम  चचा होऊन िनणय होणसे... 
 िकंवा 
  उपरो  त प रिश  ट (ड) म  य ेअधोरेखीत केले माण ेकायवाही करणसे अथवा इतर अनषुिंगक यथोिचत 
कायवाही करणबेाबत  तावावर िनणय होणसे िवनतंी.  
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िनणय .४७८ यावर सिव तर चचा होऊन, म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा) िलिमटेड, नािशक यांनी सं  थानचे मनु  यबळ 
 यव  थापनाबाबत (Manpower Energy Audit) सादर केले  या प र ण अहवालाबाबत चचा करणसेाठी  

म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा) िलिमटेड, नािशक याच े ितिनधी ी. यवहारे आजच े यव थापन सिमती सभेपढु े
उपि थत होते. यावेळी यांनी सदर कामाच ेभाग-१ व भाग-२ असे दोन भाग होत,े भाग-१चा कायादशे िमळाला 
असुन या माण े अहवाल सादर कर यात आला असुन तो सं थानने मा य के यानंतर व सं थानने कायादशे 
िद यास भाग-२ चे काम सु  केले जाईल. भाग-२ साठी मानधन िन ीत कर यात आलेले नाही. असे नमदु केले.  

  तथापी सं थानने िदले या िद.१४.०७.२०१६ च े कायादशेा माण ेम.ेवैभव  लेसमट्स ( ा) िलिमटेड, 
नािशक यांना भाग-१ व भाग-२ असे दो ही भागाच े काम दे यात आले असुन यांच े एकि त मानधन र कम 
.९,५१,०००/- मा  िन ीत कर यात आले आह.े  

भाग १ म य-े मनु यबळ संरचना, कामाची मांडणी, या या आिण िवभागणी,कौश य त ा, मनु यबळ 
सं या, मनु यबळ प र णाबाबत अहवाल सादर करण.े 

भाग २ म य-े भाग १ वर आधारीत सादर कर यात आले या अहवालानसुार मनु यबळ संरचना करणे, 
कामाची िवभागणी  व यानसुार अमंलबजावणी करण े याबाबत उपाययोजना सचुिवणे, सं थाकडून अपे ीत 
असलेली मदत, स लागार सं थेच ेशु क/मानधन, इतर आव यक सव साधारण बाबी.  

याकामांचा समावेश होता.  
तसेच भाग-१ व भाग-२ माण े यांनी कायवाही क न अहवाल सादर करावयाचा आहे. भाग-२ साठी 

वतं पण ेकळिव याची आव यकता नाही, असे मु यकायकारी अिधकारी यांनी नमदु केले. 
  यावर सिव तर चचा होऊन,म.ेवभैव  लेसमट्स ( ा) िलिमटेड, नािशक यांनी यांचेकडील सव 

कागदप ांसह शासनाशी संपक करावा, असे ठरले.              (कायवाही- .अिध क,सामा य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय १९    शासन प ाच े अनषुंगान े सािव ीबाई फुले पणु े िव ापीठ, पणु े येथे ी साईबाबा अ यासन सु  करणेबाबतच े

मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणय िनर  त करणेबाबत... 
ताव-  सािव ीबाई फुल ेपणु ेिव ापीठ (पवु चे पुण ेिव ापीठ) येथ े ी साईबाबा अ  यासन सु  करणकेामी मा  

यापुव  ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयामाफत उपरो  त िवषयाबाबत कायवाही झालेली 
आह,े  याचा थोड  यात तपिशल खालील माण े-  
१. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०६.०८.२००५ चे सभतेील िनणय .४६८ अन ् वये पणेु िव ापीठात सतं 

ी ाने  वर महाराज, संत ी नामदवे महाराज यांचे अ  यासन आह,े  याच माण े ी साईबाबांच ेअ  यासन सु  
करणबेाबत पणेु िव ापीठाचे कुलगु  मा. ी.अशोक कोळ  कर यांची मा.अ  य  साहबे आिण मा.उपा  य  साहबे 
यांनी सम  भेट घऊेन चचा करावी असे ठरल ेहोते.  
२.  यानसुार पुण ेिव ापीठाच ेत  कािलन कुलगु  मा.डॉ.अशोक कोळ  कर यांनी िद.२९.०९.२००५ रोजी 
िशड  येथे भेट देऊन, सम  चचा क न  ताव सादर केलेला आह.े 
३. सदर  तावाम  य ेपणु ेिव ापीठात ी साईबाबांचे अ  यासन सु  कर  याची कायवाही कर  यासाठी दोन 

कारे अनदुान पान ेिनधीची तरतुद करता यईेल असे सचुिवल ेहोते. पैक  (अ) सं  थानकडून एक रकमी एकदाच 
एक कोटी पये  
४. िव ापीठाला अनदुान दऊेन,  यावरील  याजावर ी साईबाबा अ  यासनाच ेकाय चालिवता येईल. (या 
प तीन ेमौिलक ह  क अ  यासन (Intellectual Property Rights Chair) पणु ेिव ापीठात  थापन कर  यात 
आलेली आह.े यासाठी पणेु िव ापीठाला एकरकमी दहा ल  पये Council of Scientific and Industrial 
Research यांनी िदलेल े आहते.)  िकंवा (ब) ी साईबाबा अ  यासनाच े काय सु  कर  यासाठी सु वातील 
पिह  यावष  १० ल  पय ेअनदुान पान ेसं  थानकडून पणु े िव ापीठाला दे  यात याव ेआिण पढुील पाच वष 

ितवष  १० ल  पय े माण ेअनदुान दे  यात याव ेअस ेएकुण ६० ल  पय ेया कामासाठी उपल  ध होतील. या 
रकमेवरील  याज आिण सु वाती  या अनदुानापैक  काही र  कम ी साईबाबा अ  यासनाच े कायासाठी 
वापर  यात येईल नंतर फ  त  याजावर ी साईबाबा अ  यासनाच ेकाय चालेल. असे कळिवलेले होते.  
५.  यानसुार मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२.१०.२००५ चे सभेतील िनणय .६३५ अ  वये उपरो  त 
पैक  (ब) पयाय ि वकार  यात आला.  
६. तसेच उपरो  त (ब) माण े कायवाही करणसे व सदर कामासाठी पणेु िव ापीठास अनदुान देणेस 
मा  यता िमळणबेाबत मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांना प  दे  यात आललेे होते.  



33 
 

{08} 26.07.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

७. सदर प ानसुार मा.िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी  यांचेकडील िद.१० एि ल, २००६ 
रोजीचे प ा  वये पणु े िव ापीठाचा अ  यासन सु  कर  याबाबतचा तपिशलवार खचासह  ताव तसचे सदर 
अ  यासन सु  कर  याने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ 
(२)(ठ) ची कशा कारे पतूता होईल याची कारणिममांसा सादर करणबेाबत िनदश िदलेले होते.  
८.  यास अनसु न मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांना  यांचे प ातील 
िनदशा माण े  ताव पुन  ःच सादर कर  यात आला.  
९.  यानंतर मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय मुंबई यांनी  यांचे िद.१६ नो  हबर, २००६ 
रोजीच ेप ा  वय ेकुल सिचव, पणु ेिव ापीठ यांना १. पणु ेिव ापीठामाफत सु  कर  यात आले  या सतं तुकाराम 
अ  यासनाबाबतची/ अ  य अ  यासनांबाबतची तपिशलवार मािहती खचा  या तपिशलासह २. ी साईबाबा 
सं  थान, िशड  यांजकडून िव ापीठास अ  यासनाक रता िनधी उपल  ध क न दे  यास आ  यास सदर िनधीचा 
िविनयोग कशा कारे केला जाईत तसचे िव ापीठात अ  यासनाबाबत  या कोण  या सिुवधा उपल  ध क न िद  या 
जातील, याबाबत मािहती मागिवललेी होती.  
१०.  यानंतर मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय मुंबई यांनी  यांचे िद.१८ एि ल, २००७ 
रोजीचे प ा  वये कुल सिचव, पणु े िव ापीठ यांना संत तुकाराम अ  यासनाबाबतची िविवध मु ांबाबत मािहती 
मागिवलेली होती.  
११. मा.िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी मागिवलेली मािहती पणेु िव ापीठ, पणु े यांनी 
 यांचेकडील िद.२५.०७.२००७ रोजीचे प ा  वये मु  ेिनहाय सादर केलेली आह.े  

१२.  यानंतर मा.िवधी व  याय िवभाग, मं ालय मुंबई यांनी  यांचेकडील िद.१९ माच, २००८ रोजीच े
प ा  वये िव ापीठात एखाद ेनवीन अ  यासन िनमाण करावयाच ेझा  यास  या  या खचासाठी परेुस े  याज उपल  ध 
होईल एवढा  हणजे िकमान १ कोटी पय े  थायी िनधी दे  यास ी साईबाबा सं  थान तयार आह ेकाय? याबाबत 
सं  थानचा अिभ ाय शासनास पाठिव  याबाबत कळिवललेे होते.   यानंतर िद.०५ जून, २००८ रोजीचे प ा  वय े
सदरची मािहती ता  काळ पाठिव  याबाबत कळिवलेले होते.   यानंतर झाले  या कायवाहीची कागदप  ेआढळून 
आलेले नाहीत.  

 यानंतर उपरो  त सदंभ .१ चे प रप का  वये मा.अ  य  महोदय, यांनी िद.१० व ११ नो  हबर, २०१६ 
रोजीच े राऊंडम  य े िदले  या सचुनांनसुार सबंधीत िवभागांना िनदश दणेते आलेले आहते. सदर प रप काम  य े
अ. .१७ सािव ीबाई फुले पणु े िव ापीठात ीसाईबाबा ं िवषयी  वतं  अ  यासन (Chair) तयार करणबेाबत 
िनदश देणते आलेले आहते.  
 मा.अ  य  महोदय, यांनी िदले  या िनदशा माण ेसािव ीबाई फुले पणेु िव ापीठात, ी साईबाबांिवषयी 
 वतं  अ  यासन (Chair) सु  करणेबाबत इकडील कायालयाकडील िद.०१.०१.२०१७ रोजीचे िटपणीवरील 

िनदशानसुर मा.कुलगु , सािव ीबाई फुले पणु े िव ापीठ, पणु े यांना िद.०१ फे वुारी, २०१७, िद.०७ फे वुारी, 
२०१७ व िद.०३ जुल,ै २०१७ रोजी  प  देऊन मािहती व अिभ ाय मागिव  यात आललेा होता.  

 यानसुार भारी कुलसिचव, सािव ीबाई फुले पणु े िव ापीठ, पणु ेयांनी  यांचेकडील संदभ मांक–
एटी/अ  यासन/१२५७ िद.२७.०७.२०१७ रोजीच े प ा  वय े “सािव ीबाई फुल ेपणु े िव ापीठाम  य े ी साईबाबा 
अ  यासन सु  कर  याक रता सं  थकेडून १ कोटी पयांचा िनधी ा  त हो  याक रता त  कालीन कुलगु  डॉ.अशोक 
कोळ  कर यां  या कायकाळात  ताव सादर कर  यात आला होता. सदर  ताव सं  थानमाफत शासनास सादर 
कर  यात आला होता. तदनंतर शासनाने याबाबत अिधकची मािहती या िवभागाकडे मािगतली असता वेळोवेळी 
सदर मािहती शासनास सादर कर  यात आलेली आह.े परंत ू अ ापी सं  थमेाफत तसेच शासनामाफत कोणतेही 
आदशे ा  त झालेले नाहीत. तरी याबाबत आपणास कळिव  यात येते क , मा.  यव  थापन प रषदे  या ठराव 

.१८४/ २६०५१० िद.२६ म,े २०१० अ  वये िव ापीठाम  य े एखाद े नवीन अ  यासन िनमाण करावयाचे 
झा  यास सदर अ  यासना  या खचापोटी परेुस े  याज उपल  ध होईल एवढा  हणजे िकमान १ कोटी पयांचा िनधी 
उपल  ध होण े आव  यक आह.े शासनाकडून अथवा आप  या सं  थानकडून ी साईबाबा अ  यासन सु  
कर  याक रता .१ कोटीचा िनधी उपल  ध क न िद  यास सािव ीबाई फुले पुण े िव ापीठाम  य े ी साईबाबा 
अ  यासन सु  करता येण ेश  य आह”े  असे कळिवलेले आह.े  

सदरचा  ताव हा आिथक  व पाचा व धोरणा  मक अस  यान े मा.  यव  थापन सिमतीचीचे सभेत 
सादर केला असता, मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७ चे सभेतील िनणय .७०४ अ  वये “ ी 
साईबाबां  या समाधी शता  दीचे औिच  य साधनू, सािव ीबाई फुले पणु े िव ापीठ, पणु े येथे ी साईबाबा 
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अ  यासन सु  करावे, असे सिमतीचे एकमत झाले. परंतू  यासाठी .१ कोटी मा  र  कम िनधी सािव ीबाई फुले 
पणु े िव ापीठ, पणु े यांचेकडे िडपॉझीट  व पात जमा करावयाची आह.े सदर िडपॉझीट रफंडेबल आह े िकंवा 
कस,े याबाबत मािहती घऊेन, तसा  ताव पढुील सभेसमोर सादर करावा” अस ेठरले आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२०.०८.२०१७ चे सभतेील िनणय .७०४ नसुार इकडील 
जा. .एसएसएस/सा शा/ आ  था/३६६३/२०१७ िद.०७ ऑ  टोबर, २०१७ अ  वये मा.कुलगु , सािव ीबाई फुले 
पणु ेिव ापीठ, पणु ेयांना प  दऊेन ी साईबाबा अ  यासन सु  करणकेामी .१ कोटी मा  िनधी उपल  ध क न 
िद  यास सदरचा िनधी हा रफंडेबल राहील अगर कसे याबाबत िवचारणा कर  यात आललेी होती.  

 यानसुार सािव ीबाई फुले पणु ेिव ापीठ, पणु ेयांनी  यांचेकडील सदंभ मांक एटी/अ  यासन/१६८३ 
िद.०८.११.२०१७ रोजीच े प ा  वय े “सदर जमा झाले  या िडपॉिझट  या  याजावर अ  यासन िनमाण क न 
अ  यासनाचा खच करावयाचा अस  याने सदर िडपॉिझट रफंडेबल नाही, याची न द घे  यात यावी” अस े
कळिवलेले आह.े  

सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर अवलोकनाथ सादर कर  यात आला असता, 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८.१२.२०१७ चे सभेत िनणय .१०३१ पढुील माण ेपा रत झालेला आह.े 

“यावर सिव  तर चचा होऊन, सािव ीबाई फुले पणु े िव ापीठ, पणु े या िव ापीठाम  य े ी साईबाबा 
अ  यासन सु  करणसेाठी भरावयाची .१ करोड िडपॉिझट र  कम रफंडेबल नाही, याची न द घे  यात आली व 
शासन मा  यतेने सदरह र  कम सािव ीबाई फुले पणु ेिव ापीठाम  य ेिडपॉझीट  हणनू भ न ी साईबाबा अ  यासन 
सु  करणसेाठी पुढील कायवाही करणसे मा  यता दे  यात आली” 

उपरो  त िनणयानसुार सािव ीबाई फुले पणु े िव ापीठ, पणु े यांचकेडे ी साईबाबा अ  यासन सु  
करणसेाठी .१ करोड िडपॉिझट र  कम भरणसे व ी साईबाबाचं े अ  यासन सु  करणसे मा  यता िमळणकेामी 
इकडील जा. .एसएसएस/ सा शा/आ  था/५४७३/२०१७ िद.१३ जानेवारी, २०१८ अ  वय े मा. धान सिचव, 
िवधी व  याय िवभाग, मं ालय मुंबई यांचेकडे  ताव सादर कर  यात आलेला होता.  

 यानसुार िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी  यांचेकडील .सासंिव-१०१८/ १५७ 
/ . .१५/का.१६ िद.१९ म,े २०१८ रोजीच ेप ा  वये “सािव ीबाई फुले पणु ेिव ापीठात ी साईबाबा अ  यासन 
सु  करणबेाबत  या  तावा  या अनषंुगान ेउ  च व तं  िश ण िवभाग यांचे अिभ ाय मागिवले असता,  यांनी 
अस ेकळिवले आहे क , अ  यासना संदभात िनि त धोरण तयार कर  याची कायवाही शासन  तरावर सु  असनू 
 यानसुार  ताव मं ीमंडळा  या मा  यतेसाठी सादर कर  याची कायवाही सु  आह.े तसेच अ  यासनांसंदभात 

िनि त धोरण तयार कर  याचा  ताव शासनास सादर कर  यात आलेला आह.े सबब या संदभात आपणास 
कळिव  यात येते क , अ  यासन िनिमतीबाबत उ  च व तं  िश ण िवभागा  या  तरावर धोरण िनि त 
झा  यानंतरच सािव ीबाई फुले पणु ेिव ापीठ येथे अ  यासन सु  कर  याबाबतची कायवाही करण ेउिचत होईल,” 
अस ेकळिवलेले आह.े  

िवभागाचे अिभ ाय - िवधी व  याय िवभागाकडील उपरो  त अिभ ाय पाहाता शासनाने ी साईबाबा 
अध ् यासन सु  कर  यासाठी अ  यासन िनिमतीबाबत उ  च व तं  िश ण िवभागा  या धोरण िनि त होईपावेतो 
 थिगती िद  याचे िदसनू येत आह.े  यामळेु सािव ीबाई फुले पणु े िव ापीठात ी साईबाबांच े अ  यासन सु  

कर  याबाबतचा  ताव तृतास ि  थ गत ठेऊन, उ  च व तं  िश ण िवभागा  या धोरण िनि त झा  यानंतर  यांचे 
धोरणानसुार पु  हा  ताव सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े  

तसेच स ि थती अ  यासन सु  कर  याबाबतची सव कायवाही  थिगत ठेऊन, उ  च व तं  िश ण 
िवभागा  या धोरण िनि त झा  यानंतर  यांचे धोरणानसुार  ताव सादर करावा लागणार अस  यामळेु सािव ीबाई 
फुले पणेु िव ापीठात ी साईबाबा अ  यासन सु  करणकेामी यापवु  पा रत झालेले मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०६.०८.२००५ चे सभेतील िनणय .४६८, िद.०२.१०.२००५ चे सभेतील िनणय .६३५, 
िद.२०.०८.२०१७ चे सभेतील िनणय .७०४ व िद.०८.१२.२०१७ चे सभेत िनणय .१०३१ िनर  त करण े
यो  य होईल, अस ेन  मत आह.े  

 ताव- तरी सािव ीबाई फुले पणेु िव ापीठात ी साईबाबांच े अ  यासन सु  करणचेा  तावबाबत 
िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडील िद.१९ म,े २०१८ रोजीच े प ातील अिभ ायाचे अवलोकन 
करता उ  च व तं  िश ण िवभागाचे अ  यासनांसदंभात िनि त धोरण तयार होईपावेतो सदरह  ताव  थिगत 
ठेऊन, शासनाच ेधोरण िनि त झा  यानंतर न  यान े  ताव सादर करणसे तसेच यापवु  ी साईबाबांचे अ  यासन 
सु  करणकेामी पा रत झाललेे मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०६.०८.२००५ चे सभेतील िनणय .४६८, 
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िद.०२.१०.२००५ चे सभतेील िनणय .६३५, िद.२०.०८.२०१७ चे सभेतील िनणय .७०४ व 
िद.०८.१२.२०१७ चे सभेतील िनणय .१०३१ िनर  त करणसे मा  यता असावी.  

िनणय .४७९ यावर सिव तर चचा होऊन, सािव ीबाई फुले पणु ेिव ापीठात ी साईबाबांचे अ  यासन सु  करणबेाबत उ  च व 
तं  िश ण िवभागाच े अ  यासनासंदभात धोरण िनि त झालेले नस यान े ी साईबाबांचे अ  यासन सु  
करणकेामी पा रत झालेले मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६.०८.२००५ चे सभेतील िनणय .४६८, 
िद.०२.१०.२००५ चे सभेतील िनणय .६३५, िद.२०.०८.२०१७ चे सभेतील िनणय .७०४ व 
िद.०८.१२.२०१७ चे सभेतील िनणय .१०३१ िनर  त  करणसे मा  यता दे यात आली. 

(कायवाही- .अिध क,सामा य शासन) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२०  महारा   शासन, िविध व  याय िवभाग यांनी प  . सासंिव-१०१७/६७४/ . .२०/का.१६  

िद.०८/०५/२०१७ अ  वय,े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम-२००४ मधील  
तरतदू चा िवचार करता साई  णवािहका क  पा  या फेर  तावाबाबत.... 

ताव-    महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधीलः-  
१) कलम १७ (१) म  य,े“रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास 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 पजूा-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 दणेे आिण या अिधिनयमा  वय े

ि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,ेमानवजातीचे 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 मंिदरात ा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-कलम े (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 नसले एवढा भाग, सिमतीस 
वेळोवेळी पढुील सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापराता व खच करता येईल.- 

(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 झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता, 
राज्  य शासना  या लेखी पवूमंजरुीने असेल  याखेरीज सिमतीकडून, एका वषापे ा अिधक मदुतीक रता, 
भाडेप याने  दे  यात येणार नाही, िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा  अ  यथा 
अ  यसं िमत कर  यात येणार नाही”, अशी तरतुद आह.े 

 तावनाः-िद.३१/०८/२०१६ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीन ेसभतेील िवषय .२३ िनणय न.ं६३७ 
(१८) अ  वये, ी साईबाबांनी  यां  या हयाती म  य े  वत:  या हातान ेअनेक  णांची सवेा सु षुा क न  यां  या 
 याधी ब-या केले  या आहते. ी साईबाबांनी केलेले ह े  णसेवेचे काय ी साईबाबा सं  थानने अिवरतपण ेपुढे 
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सु  ठेवलेले आह.े आजिमतीस िशड  म  य ेसं  थान माफत ी साईबाबा व ी साईनाथ या दोन  णालयामाफत 
ही सेवा अ  पदरात उपल  ध क न दे  यात येत आह.े  
 ी साईबाबांचे ह े  णसेवेचे काय पढुे असचे चालु ठेवनु  यांची  या  ती 
वाढिव  याकरीता, “रा  यातील ामीण व दगुम भागातील अिधकािधक  णांपयत तातडीन े वै क य सवेा 
पोहचिवणसेाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  व दानशरु साईभ  त यांच े संयु  त 
िव ामाने रा  यातील िविवध भागातील  वयंसवेी सं  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 दानशरु 
दणेगीदार साईभ  ता  या दणेगीमधनु उपल  ध करावयाची आह.े याकरीता या उप मासाठी देणगीदार साईभ  त 
आप  या आई-वडीलां  या  मतृीिप  यथ अथवा इतर कायािनिम  त दणेगी दऊे शकतात. अशा कारे दणेगीदारांना 
आवाहान कर  यात यावे. 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 आह.े  

  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.   
 यानंतरिद.२५.०२.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय न.ं१४ व िनणय .१४ अ  वये  

‘‘महारा  ातील ामीण,दगुम भागातील गरीब व गरज ु  णांना ता  काळ वै िकय सवेा उपल  ध क न देणसेाठी 
५००  णवािहकांचा क  प राबिवणेकामी अतंीम सधुा रत िनयमावली तयार करणते येऊन  यास मा  यता दे  यात 
आली व या सव कायवाहीस सं  थान  या छाननी सिमतीची मा  यता घऊेन पुढील मंजरुीसाठी सदर  ताव 
महारा   शासना  या िवधी व  याय िवभागाकडे  पाठिव  यात यावा”, असे ठरले.  
 सदर िनणयानुसार,िद.२७/०३/२०१७ रोजीच े मा छाननी सिमतीच े 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  आह.े 

“वरील िवषयावर सिव  तर चचा कर  यात आली. ी साईबाबा सं  थानमाफत ५००  णवािहकांचा 
साई-  णवािहका क  प राबिवणसे व याकामी मिहं ा व मिहं ा कंपनीचे 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  थानचे  णवािहका संदभातील सव 
िनयम ह े संबंधीत सं  थांना लाग ु असतील. तसचे 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, अस ेठरले. 
 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 िमळण े करीता  ताव मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन 
यांचेकडे सादर कर  यात आला होता. 
 महारा   शासन, िविध व  याय िवभाग यांनी प  . सासिंव-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  ताकंडून 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  याने सदर  तावावी फेर तपासणी कर  यात यावी”, अस े
कळिवलेले होते.  
  यानुसार सदर िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ चे सभेत सादर केला असता. यावर 
सिव  तर चचा होऊन,“रा  यातील गोर-गरीब, दबुल, आिदवाशी  णां  या सवेेसाठी ी साईबाबा सं  थान 
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िव  व  त  यव  थामाफत साई  णवािहका क  प सु  कर  याचा सिमतीचा माणस आह.े सदरह क  प 
राबिवणसेाठी, अिधिनयमातील तरतूद चा सखोल अ  यास क न, तसेच सं  थान कायदे 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 करण ् यात यावा”, असे ठरले. 
 या िनणयानुसार इकडील जा. .एसएसएस/वशी-िवधी/९०९/२०१७ िद.२३/०५/२०१७ चे प ा  वये 
सं  थानचे कायदे ि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 आह.े  यांचेकडून 
अ ाप अिभ ाय अ ा  त आह.े  
 कायासन अिधकारी, िविध व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचे प  .सासिव-
१०१७/स.ं .११९५/का.१६, िद.१९.०७.२०१७ चे प  इकडील कायालयास िद.२८/०७/२०१७ रोजी ा  त 
झालेले आह.े सदर प ाम  य,े" ी संजय भा  करराव काळे, कोपरगांव, िज.अहमदनगर यां  या िदनांक 
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 कळिवलेले आह.े  
 तसेच मा. उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे ी सजंय 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 सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ व िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणयाची मा.कोटाचा पुढील 
आदशे होईपावेतो  थगीत ठेवणचेी मागणी केलेली आह.े या करीता सं  थानच े िवधी िवभागामाफत 
िद.०९/०९/२०१७ चे िटपणीनसुार अडॅ. िनतीन भवर यांना वक लप  िदलेले आह.े सदर जनिहत  यािचकेचा नंबर 
८६/२०१८ असनु पढुील सनुावणी िद.१८/०७/२०१८ रोजी आह.े  
 महारा   शासन, िविध व  याय िवभाग यांचेकडील प ातील व मा. उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे दाखल केले  या जनिहत याचीकेतील मु ांबाबत सिव  तर चचा होऊन शासनास दणेचे ेअिभ ाय 
बाबत िनणय होण ेकरीता सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०७/०३/२०१८ चे सभेपढु ेसादर कर  यात 
आला होता. 
 मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ च े सभेतील आय  या वेळेचा िवषय न.ं०५,  िनणय 

.२०४ “साई  णवािहका क  पाम  य ेसं  थानन ेAggregator ची भूिमका 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 भरावते. यासाठी 
सं  थानने सव साईभ  तांना आवाहन कराव.े 
 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  याव.े 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 सभसेमोर सदर करणेत यावा, अस ेठरल.े 
 यानंतर िद.०४/०४/२०१८ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .०१ िनणय 

.२२४ (५) नसुार िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे िशड  येथे 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 यऊेन, 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 सद  य मा. अडॅ. मोहन जयकर यांच ेमागदशनाखाली कायदेत  व आयकर त ांचा 
स  ला घे  यात यावा, अस ेठरले. 
 या सभेत िदले  या िनदशानसुार वाहन िवभागाकडील िद.०५/०४/२०१८ चे मा  यतेने व 
जा.न.ंएसएसएस/वाहन/९९/२०१८ िद.१२/०४/२०१८ चे आदशेा  वये साई  णवािहका क  पाकरीता 
सं  थानमाफत साईभ  तांकडून ि वकार  यात येणारी दणेगी पढुील आदशे पावेतो  थिगत कर  यात आलेली आह.े 
 यानसुार साई  णवािहका क  पाचे िनधीम  य े सं  थानखाती िद.१३/०४/२०१८ अखेर एकुण  
.६,२४,३४,४६१/- (अ री . सहा कोटी चौिवस लाख चौतीस हजार चारश ेएकस  ट मा ) जमा आहते.  
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 यानंतर िद.०२/०५/२०१८ रोजी मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िनणय .३३८ व 
िद.०१/०६/२०१८चे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .३४७ अ  वयेखालील माण े िनणय झालेला 
आह.े  
 “  णवािहकांसाठी साई  णवािहका क  पाबाबत सभते सिव  तर चचा झाली, सदर क  पासाठी 
भािवकांकडून जमा केले  या िनधीचा िविनयोग कसा करावा, याबाबत सं  थानचे कर स  लागार ी केळकर व 
सनदी  लखेापाल ी िचतळे 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 तसचे देणगीदार साईभ  ताचे नाव टाकावे. सदर  णवािहका रा  यभरातील आरो  य े ात काय करणा-
या सवेाभावी सं  था /  ट यांना करारप  दतीने 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  अनषुगंीक खच कर  याची जबाबदारी वापरक  या स  थांची राहील. तसेच सदर  णवािहकेचा वापर करतांना 
अपघात िकंवा त  सम संगातुन उ वणा-या कायदशेीर बाब ची जबाबदारी  दखेील संबधीत वापरक  या स  थांची 
राहील”, असे 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  यांचा समावेश 
असले  या िनयमावलीसह सिव  तर  ताव सभेसमोर सादर करावा, असे ठरल.े 

िवभागाचा अिभ ायः- उपरो  त िनणयानुसार, साई  णवािहका क  पा  या  णवािहका सं  थान  या 
नावावर असलेन े  या अनषंुगीक खालील बाबी सं  थानवर बंधनकारक राहतील.  
१) सदर साई  णवािहका क  पाकरीता १००  णवािहका  कंपनी व मॉडेल िनि त क न िवहीत प  दतीन े
खरेदी करणसे तसेच या कामी येणा-या खचास शासनाची मा  यता  यावी लागले.  
२) साई  णवािहकांचा थम RTO रिज  ेशन व इतर अनषुगीक खच सं  थानला करावा लागेल.  
३) एखा ा  णवािहकेस अपघात झालेस तसेच या अपघातात ददुवैी मृ  य ु झा  यास  या 
संबंधीत कायदशेीर ि या सं  थानला पारपाडा  या लागतील.  यासंबंधीत काही कायदिेशर बाबी िनमाण 
झा  यास  यावेळी संबंधीत  यायालयात सं  थानच े िवधी िवभागामाफत सं  थान ितिनधी हजर ठेवनु वेळोवेळी 
मािहती ावी लागले. 
४) अपघात  त साई  णवािहका दु  ती करीता येणा-या खचाचा तसेच अपघातातील जखमी अथवा 
मयत  य  त नी िकंवा  यांच े नातेवाईकांनी नुकसान भरपाईची मागणी के  यास  यासंबंधी िवमा  लेम सबंंधीत 
िवमा कंपनीकडे सं  थानला सादर करावा लागेल. तसचे यासबंंधीत कायदेिशर बाब चे पतुतेकरीता संबंधीत 
 यायालयात सं  थानच ेिवधी िवभागामाफत सं  थान ितिनधी हजर ठेवनु कायवाही करावी लागेल.  

५) साई  णवािहका क  पातील  णवािहकेचा अपघात झा  यास तीचे दु  ती करीता झाललेा खच 
संबंधीत सं  था सवेाभावी सं  था /  ट आदा करणार आहते. मा  साई  णवािहका सं  थानचे नावावर असलेन े
अपघात  त  णवािहकेस दु  ती करीता आले  या खचाची िवमा कंपनीचे िनयमानसुार िवमा  लेम पोटी 
िमळणारी परतावा र  कम थम सं  थान खाती जमा होईल. अशी सं  थान खाती झालेली जमा झालेली र  कम 
संबधीत सं  थांना परत करण ेअडचणीचे होईल. 
६) साई  णवािहकांचा तीवष  टॅ  स माफ क न घेण े करीता सव सवेाभावी सं  थाना  णवािहका व 
आव  यक कागदप ांसह िशड  यथेे बोलावनु टॅ  स माफ करणचेी अनशुिंगक कामे सं  थानला कराव ेलागतील. 
टॅ  स माफ  न िमळा  यास िनयमानसुार RTO कायालयात टॅ  सची र  कम भरावी  लागेल.  
७) साई  णवािहकांचा ती वष  सव वाहने िफटनेस करीता सव सवेाभावी सं  थाना  णवािहका व 
आव  यक कागदप ांसह िशड  येथ ेबोलावनु सदर  या  णवािहका िवहीत फॉम व फ  भ न RTO कायालयाकडे 
तपासणी कामी पाठवा  या लागतील. िवहीत कालावधीत िफटनेस न झालेस या कामी RTO कायालया  या 
िनयमानसुार दंड सं  थानला भरावा लागेल.  
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८) िफटनेस कामांकरीता सव  णवािहका एकाच वेळी उपल  ध होतील अस े नाही  यामळेु सदर 
कामेवेळोवेळी करावे लागतील. 
९) साई  णवािहका आठ वष जु  या झा  यानंतर नतंर RTO कायालया  या िनयमानसुार पयावरणकर 
सं  थानलाभरावा लागेल.  
१०) साई  णवािहका क  पातील सव  णवािहकांचा ित वष िवमा नतुणीकरण सं  थानमाफत वेळेत 
करावा लागले. याकामी िवमा ह   याची र  कम संबधीत सं  थकेडून परत  यावी लागेल.  
११) या सव  णवािहकेवर व  यांचे कामकाजावर िनयं ण ठेवण ेकरीता एक  वतं  साई  णवािहका या 
नावान े नवीन िवभाग तयार करावा लागले. या करीता आव  यक कमचारी उपल  ध क न ावे लागतील. या 
कामी लागणा-या कमचा-यांची सं  यचेी सं  थान आकृतीबंधात वाढ करण ेबाबत शासन मा  यता  यावी लागले.  
१२) सदर  णवािहकांवर िनयं ण ठेवण े करीता वाहनांम  य े कॅम-ेयासह जीपीआरएस िस  टीम बसवावी 
लागेल. तसेच इतर अनशंुिगक साधन सामु ी सं  थानच ेसीसीटी  ही िवभागामाफत उपल  ध क न   यांचे दनैिंदन 
िनयं ण व दु  ती देखभाल सीसीटी  ही िवभागामाफत करावी लागले.  
 उपरो  बाबी िवचारात घेता सदर णवािहका क पाची अमंलबजावणी करण ेअ यवहाय आह,े असे 

शासनाचे मत आह.े 
  तथािप  या  वयंसवेी सं  था /  ट यांना  णवािहका ावया  या आहते,   यांचे िनकष / िनयमावली 
िनि त क न  यानसुार   यांचेकडून िवहीत नमु  यात अज मागवनु  या सं  था िनि त क न  यांना ठरावीक र  कम 
अनदुान  हणनु देवनु  या र  कमतेनु  यांनी  णवािहका खरेदी के  यास  या  णवािहकांची कायदेशीर जबाबदारी 
 यांची राहील.  

  सं  थान अिधिनयमातील कलम २१ (२) (१) नसुार पा  सं  थांची िनवड क न मा.छाननी सिमती  या 
मा  यतेन ेशासनाला  ताव सादर करता येईल. शासन मा  यता िमळालेनंतर संबधीत सं  थाना एकरकमी अनदुान 
अटी व शत ं  या अिधन राहन दतेा येईल. यामळेु सं  थानवर भिव  यात कोणतीही कायदेिशर जबाबदारी येणार 
नाही.  

 तावः- मा.  यव  थापन सिमती  या सभेम  य ेसाई  णवािहका क  पाबाबत वेळोवेळी झाले  या सव 
िनणयांच ेअवलोकन होऊन शासनास पाठवाव  या अिंतम  तवाचा मसदुा िनि त क न िनणय होणे  तव सिवनय 
सादर. 

िनणय .४८० यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी खालील माण ेिनणय घे यात आले. 
१. ५००  णवािहकांचा क  प मा यतेसाठी मा.छाननी सिमतीच े िशफारशीन े शासनाकडे फेर  ताव 
पाठिव यात यावा. 
२. याकामी सं थानने पा  सेवाभावी सं थाना येक  पये ५ लाख उपल ध क न दयावेत, उवरीत र कम 
संबधीत सं थेन े ावी. 
३. संबधीत सं थेशी करारनामा क न घे यात यावा. 
४. णवाहीकेसाठी मिहं ा ॲ ड मिहं ा कंपनीच ेBS –VI ह ेमॉडेल िनि त करणेत यावे. 
५. येक णवाहीकेस GPS System  बसवनु घे यात यावी. 
६. णवाहीके या न दणी व िव याची जबाबदारी संबधीत सं थेची राहील. 
७. णवाहीकेवर ी साईबाबा सं थान िव त यव था यांच ेसौज यान े ‘ ी साई शता दी णवाहीका’ 
असे नमदु कर यात याव.े 

(कायवाही- .अिध क,वाहन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१   महारा   शासन, िविध व  याय िवभाग यांनी प  . सासंिव-१०१७/६७४/ . .२०/का.१६  
                           िद.०८/०५/२०१७ अ  वय,े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम-२००४ मधील 
  तरतदू चा िवचारकरता साई  णवािहका क  पा  या फेर  तावा  या अनुषंगाने सधुा रत 
                         िनयमावली बाबत.... 

ताव-   महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधीलः-  
१) कलम १७ (१) म  य,े“रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास 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 पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  यती 
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 यव  था करण,े भ  तगणांना आव  यकत  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 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 येईल,-- 

(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 मंिदरात ा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 नसले एवढा भाग, 
सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापराता व खच करता येईल.- 

(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 झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता, रा  य 
शासना  या लेखी पवू मंजरुीन ेअसेल  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 सिमतीने सभेतील िवषय .२३ िनणय न.ं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 आहते. ी साईबाबांनी केलेले ह े  णसवेेचे काय ी साईबाबा सं  थानने अिवरतपण ेपुढे 

सु  ठेवलेले आह.े आजिमतीस िशड म  यसें  थान माफत ी साईबाबा व ी साईनाथ या दोन  णालयामाफत ही 
सेवा अ  पदरात उपल  ध क न दे  यात यते आह.े  

  ी साईबाबांचे ह े  णसवेेचे काय पढुे असचेचालु ठेवनु  यांची  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 यांच े संयु  त िव ामाने रा  यातील िविवध भागातील  वयंसवेी 
सं  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 दानशरु देणगीदार साईभ  ता  या दणेगीमधनु उपल  ध करावयाची आह.े याकरीता या 
उप मासाठी दणेगीदार साईभ  त आप  या आई-वडीलां  या  मतृीिप  यथ अथवा इतर कायािनिम  त देणगी दऊे 
शकतात. अशा कारे दणेगीदारांना आवाहान कर  यात याव.े या सव  णवािहका साई अॅ  बलु  स या नावान े
महारा  भर चालतील व  यांच े संचालन  वयंसवेी सं  थामाफत होईल अशा कारे कायवाही कर  यात यावी”  
असा िनणय झालेला आह.े  
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   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.   

त्  यानतंर िद.२५.०२.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय न.ं१४ व िनणय .१४ 
अ  वये  ‘‘महारा  ातील ामीण, दगुम भागातील गरीब व गरजु  णांना ता  काळ वै िकय सवेा उपल  ध क न 
दणेेसाठी ५००  णवािहकांचा क  प राबिवणकेामी 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”, अस ेठरल.े  
  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  आह.े 

“वरील िवषयावर सिव  तर चचा कर  यात आली. ी साईबाबा सं  थानमाफत ५००  णवािहकांचा 
साई-  णवािहका क  प राबिवणसे व याकामी मिहं ा व मिहं ा कंपनीचे BS-III बोलेरो वाहन, िवशेष िकंमत 
.५ ल  ित  णवािहका या दराने खरेदी कर  यास त  वतः मा  यता दे  यात आली.  

  सव सहमतीने 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 घवेनु पढुील क  प राबिव  याची कायवाही करावी. ी साईबाबा सं  थानच े

 णवािहका संदभातील सव िनयम ह े संबंधीत सं  थांना लाग ु असतील. तसेच या क  पात लाग ु होणारे सव 
कारचे 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 राबिवणेस शासनाची मा  यता घेणसेाठी 
िवधी व  याय िवभाग महारा   शासन यांचेकडे  ताव सादर कर  यात यावा, अस ेठरल.े 

  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 िमळण े करीता  ताव मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन 
यांचेकडे सादर कर  यात आला होता. 

  महारा   शासन, िविध व  याय िवभाग यांनी प  . सासिंव-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  ताकंडून 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  याने सदर  तावावी फेर तपासणी कर  यात यावी”, अस े
कळिवलेले होते.  

   यानुसार सदर िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ च ेसभेत सादर केला असता. यावर 
सिव  तर चचा होऊन, “रा  यातील गोर-गरीब, दबुल, आिदवाशी  णां  या सवेेसाठी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थामाफत साई  णवािहका क  प सु  कर  याचा सिमतीचा माणस आह.े सदरह क  प 
राबिवणसेाठी, अिधिनयमातील तरतूद चा सखोल अ  यास क न, तसेच सं  थान कायदे स  लागाराचा स  ला 
घे  यात यऊेन व मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांचबेरोबर चचा क न सिव  तर फेर  ताव  यव  थापन 
सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा”, असे ठरले. 

  या िनणयानुसार इकडील जा. .एसएसएस/वशी-िवधी/९०९/२०१७ िद.२३/०५/२०१७ चे प ा  वये 
सं  थानचे कायदे ि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 आह.े  यांचेकडून 
अ ाप अिभ ाय अ ा  त आह.े  

  कायासन अिधकारी, िविध व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचे प  .सासिव-१०१७/स.ं . 
११९५/का.१६, िद.१९.०७.२०१७ चे प  इकडील कायालयास िद.२८/०७/२०१७ रोजी ा  त झालेले आह.े 
सदर प ाम  य,े" ी संजय भा  करराव काळे, कोपरगांव, िज.अहमदनगर यां  या िदनांक २१/०६/२०१७ रोजी  या 
प ाचे अवलोकन कराव.े सदर प ातील मु ां  या अनषंुगाने आपले  वयं  प  ट अिभ ाय शासनास  वरीत सादर 
कर  यात यावते”, असे कळिवलेले आह.े  
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  तसेच मा. उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथ े ी सजंय 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 सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ व िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयाची मा.कोटाचा पुढील 
आदशे होईपावेतो  थगीत ठेवणचेी मागणी केलेली आह.े या करीता सं  थानच े िवधी िवभागामाफत 
िद.०९/०९/२०१७ चे िटपणीनसुार अडॅ. िनतीन भवर यांना वक लप  िदलेले आह.े सदर जनिहत  यािचकेचा नंबर 
८६/२०१८ असनु पढुील सनुावणी िद.१८/०७/२०१८ रोजी आह.े  

  महारा   शासन, िविध व  याय िवभाग यांचेकडील प ातील व मा. उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे दाखल केले  या जनिहत याचीकेतील मु ांबाबत सिव  तर चचा होऊन शासनास दणेचे ेअिभ ाय 
बाबत िनणय होण ेकरीता सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०७/०३/२०१८ चे सभेपढु े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  थानन ेAggregator ची भूिमका 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 भरावते. यासाठी 
सं  थानने सव साईभ  तांना आवाहन कराव.े 

  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  याव.े 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, अस ेठरल.े 

  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 यऊेन, 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 सद  य मा. अडॅ. मोहन जयकर याचंे मागदशनाखाली कायदेत  व आयकर त ांचा 
स  ला घे  यात यावा, अस ेठरले. 

  या सभेत िदले  या िनदशानसुार वाहन िवभागाकडील िद.०५/०४/२०१८ चे मा  यतेने व 
जा.न.ंएसएसएस/वाहन/९९/२०१८ िद.१२/०४/२०१८ चे आदशेा  वये साई  णवािहका क  पाकरीता 
सं  थानमाफत साईभ  तांकडून ि वकार  यात येणारी दणेगी पढुील आदशे पावेतो  थिगत कर  यात आलेली आह.े 
 यानसुार साई  णवािहका क  पाचे िनधीम  य े सं  थानखाती िद.१३/०४/२०१८ अखेर एकुण  
.६,२४,३४,४६१/- (अ री . सहा कोटी चौिवस लाख चौतीस हजार चारश ेएकस  ट मा ) जमा आहते.  

  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  थानचे कर स  लागार ी केळकर व 
सनदी  लखेापाल ी िचतळे 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 तसचे देणगीदार साईभ  ताचे नाव टाकावे. सदर  णवािहका रा  यभरातील आरो  य े ात काय करणा-
या सवेाभावी सं  था /  ट यांना करारप  दतीने 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 
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मालक  सं  थानची राहील. तथापी सदर  णवाहीकेवरील वाहन चालक  यासाठी येणार इधंन, दु  ती दखेभाल व 
इतर  अनषुगंीक खच कर  याची जबाबदारी वापरक  या स  थांची राहील. तसेच सदर  णवािहकेचा वापर करतांना 
अपघात िकंवा त  सम संगातुन उ वणा-या कायदशेीर बाब ची जबाबदारी  दखेील संबधीत वापरक  या स  थांची 
राहील”, असे 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  यांचा समावेश 
असले  या िनयमावलीसह सिव  तर  ताव सभेसमोर सादर करावा, असे ठरले. 

िवभागाचा अिभ ायः- उपरो  त िनणयानुसार, साई  णवािहका क  पा  या  णवािहका सं  थान  या 
नावावर असलेन े  या अनषंुगीक ब-याच कायदिेशर जबाबदा-या सं  थानवर बंधनकारक राहतील.  

   तथािप  या  वयंसवेी सं  था /  ट यांना  णवािहका ावया  या आहते,   यांचे िनकष/ िनयमावली 
िनि त क न  यानसुार   यांचेकडून िवहीत नमु  यात अज मागवनु  या सं  था िनि त क न  यांना ठरावीक र  कम 
अनदुान  हणनु दवेनु  या र  कमतेनु  यांनी  णवािहका खरेदी के  यास  या  णवािहकांची कायदेशीर जबाबदारी 
 यांची राहील. यामळेु अनदुान दणेे बाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपुढे सादर कर  यात आलेला 

आह.े  
     या अनषुगंान े पवु  मा.छाननी सिमतीने  णवािहका दणेे बाबत मा  य केले  या िनयमावलीत बदल 

करावा लागले.   
  मा.छाननी सिमतीन े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अथ सहा य िमळणसेाठी खालील 

मापण ेपा तेचे िनकष ठरािव  यात आललेे आह.े  
१) सं  थे  या उ शेाम  य े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या सन-२००४ महारा    
       अिधिनयम मांक १४, कलम २१ (२) पोट कलम (१) मधील योजनापैक  एका तरी   
              योजनाचा समावेश असावा. 
२) सहा य मागणारी सं  था ही मुबंई सावजिनक सं  था १९५० (बॉ  ब े पि लक  ट १९५०)  
             खाली न दणीकृत होऊन कमीतकमी पाच वष कायरत असावी. (अथवा सोसायटी रिज.  
             अॅ  ट खाली ५ वषापवु  न दललेी असावी) िवशेष परीि थतीत छाननी सिमतीला ५ वषाची   
              अट िशिथल करता येईल. 
३) सं  थे  या कायकारणीची िनवड ही लोकशाही प  दतीने व काय ा माण े झालेली असावी व  
              तशी  प  ट तरतुद सं  थे  या घटनते व उपिनधीम  य ेअसावी. 
४) सं  थचेे पॅनकाड पािहजे. सं  थबे ल िव  व  ताचंे कुठ  याही  यायालयात वाद अस ुनय.े 
५) लेखाप र ीत ताळेबंदी  या गे  या तीन वषा  या ती प र काचंे अिभ ायासह. 
६) धमादाय आयु  तांनी सा ांिकत केलेली घटनचेी त / बदलासह. 
७) सद  य व पदािधका-यांची नांवे व दु  वनी / मोबाईल मांकाची सा ांिकत सं  थे  या  
             अ  य ांनी केलेली यादी. 
८) इमारत  या जागेवर उभारावयाची आह.े  या जागचेा ७/१२, िसटी स  ह उतारा व इमारतीचे  
              वा  तुशा  ांनी माणीत केललेा नकाशा, िकती माणात अथ सहा ययाच े िववचेन व             
              सं  था  याम  य ेिकती गुंतवणकू क  शकेल याची मािहती. 
९) अथ सहा य आव  यक असले  या शेतकरी, िपडीत,  ण, िव ाथ , सं  था यांना वै क य  
              अथवा त  सम आिथक मदत देण ेबाबत. 
१०) गणवािहका,  णालय िकंवा त  सम क  प राबिव  याबाबत,  यासाठी वेगळी िनयमावली  
              राहील. ती संबधीत सं  थसे बंधनकारक राहील. 

११) वृ  दा म, आ माथ ची सं  या व िशड  सं  थानकडून अपे ीत मदतीचे  व प, गोशाळा यांना आिथक 
त  सम मदत,  याबाबत संबधीत सं  थकेडे उपल  ध, पशधुन, बांधकामाचे े , मोकळी जागा व िशड  
सं  थानकडून अपे ीत मदतीचे  व प. 

१२) सं  थनेे (शाळेला / िव ालयाला) निवन इमारत िकंवा असले  या इमारतीत सधुारणा  
             आव  यक असलेबाबत सं  थचे ्या अ  य  / सिचव यांचे माणप . 

उपसंचालक, िश ण िवभाग यांना अगोदर सादर केले  या जमा खचा  या तपिशलाची त. 
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अ)  आयकर खा  याचे आयकर अिधिनयम कलम ८० (जी) खाली आयकरातुन सटु िमळा  याचे  
              माणप  (अस  यास)  
ब)  शै िणक सं  थलेा शासनाकडून अनदुान िमळते िकंवा नाही याबाबतचे माणप . 
क)  सं  थे  या मालम  तेिवषयी िकंमतीसह यादी, याबाबत धमादाय आयु  त यांचेकडे न दवहीचा सा ािंकत 

उतारा. 
ड)  सं  थचेे बॅकेंत नाव, प  ता, व खाते नंबर (सं  थे  या बाबतीत) 
इ)  बांधकाम कर  यसाठीचे परवानगी प  तसेच आराखडयाला िदलेले मजंरूीच ेप . 
१३)  तावीत क  पात अजदार सं  थचेा आिथक सहभागाचा तपिशल सादर करण े आव  यक  
               आह.े (अशंतः मदत ी साईबाबा सं  थानाने के  यास िश  लक िनधी कशा कारे उभार  यात                       
           येणार आह.े याबाबतच े िनयोजन व  याला लागणारा कालावधीचा तपािशल) या बाबी कलम  
             ९, १० व ११ यांना लाग ुहोणार नाहीत. 
१४) क  प खचा  या एकुण र  कमपेकै  िकमान २५ ट  के र  कम वरील उ शेासाठी सं  थनेे जमा केली 

अस  याचा परुावा सादर करण ेआव  यक आह.े  
१५) बांधकामासाठी मंजूर कर  यात आलेले अथ सहा य ह े बांधकामा  या गतीनसुार व ट   यानसुार 

ह   याह   यान ेदे  यात येईल.  हणजे  या माणात बांधकाम क  प पणु होईल  या माणात मंजुर अथ 
सहा यपैक  मंजूर र  कमचेा ह  ता दे  यात येईल. 

१६)  यासान े ठरवनु िदलेला नमनुा व  यासान े िनि त केलेले सद  य िकंवा अिधकारी यांनी  तािवत 
क  पाला  य  भेट देवनु अथसहा या  या गरजेिवषयी व क  पा  या यशि वतेिवषयी माणप  दणे े

आव  यक आह.े 
 अथ सहा य मंजुर झा  यानंतर िशड  सं  थानच े छाननी सिमतीन े िनयु  त केलेले िव  व  त 
िकंवा अिधकारी वेळोवेळी अजदार सं  थलेा भेट दतेील व  यावेळी अजदार सं  थनेे अशा िव  व  तांना अिधका-
यांना क  पासंबधी मािहती दे  याबाबत सहकाय कर  याच ेलेखी आव  यन देण ेआव  यक राहील.  

  साई  णवािहका क  पागंत  वयंसवेी सं  था/  ट यांची िनवड करतांना उपरो  त 
िनयमा  यितरी  त खालील बाब चा देखील समावेश असावा असे मत आह.े 
१)  वयंसवेी सं  था ही मुंबई सावजिनक सं  था १९५० (बॉ  ब े पि लक  ट १९५०) खाली न दणीकृत 

होऊन कमीतकमी पाच वष कायरत असावी. (अथवा सोसायटी रिज. अॅ  ट 
 खाली िकंवा मा.धमदाय आयु  त यांचेकडे ५ 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 देय 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  णवािहका असे नाव टाकण े

बंधनकारक राहील. 
६) सेवाभावी सं  थचेे लेखाप र ण िनयिमत ( ित वष ) होण े आव  यक असनु मागील ३ (ितन) वषाच े

लेखाप र ण अहवाल अजा सोबत जोडण ेआव  यक आह.े  
७) सेवाभावी सं  थचेी मागील ३ वषाची सरासरी वािषक उलाढाल (टनओ  हर) िकमान २५ (पंचवीस) 

लाख पय ेअसावी.  
८) सेवाभावी सं  थवेर कोणतेही आिथक गैर  यवहारातील  गु ह े न दिवलेले नसावेत. या बाबत सं  थनेे 

.१००/-  चे  गरै  यायीक  टॅ  पवरील ित ाप  ावे. 
९)  वयंसवेी सं  थलेा दे  यात येणा-या अनदुानातनु घेतलेली  णवािहका ही फ  त  णांना सवेा 

दणेेकरीताच वापरावी लागेल. यात कोण  याही कारची वासी अगर अवैध वाहतुक करता येणार 
नाही.  

१०) सदर  णवािहकेचे पीयसुी, िफटणसे टॅ  स इ  यादी कामे व  याकरीता येणारा खच संबधीत सं  थसे 
करावा लागले. 

११)  वयंसवेी सं  थलेा सं  थान सोबत अटी व शत चा स ्वतं  करारनामा .६००/- चे गैर  यायीक  टॅ  प 
पेपरवर क न ावा लागेल. या करीताचा खच सबंंधीत सेवाभावी सं  थसे करावा लागले.  
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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.  

  साई  णवािहका क  पा  या सधुारीत  तवा  या अनषुगंान े सधुारीत िनयमावली मा.  यव  थापन 
सिमतीच ेसभेत िनि त झालेनतंर  यास मा.छाननी सिमतीची मा  यता घेवनु व िविध व  याय िवभाग, 
महारा   शासन यांचे मा  यतेसाठी सिव  तर  ताव सादर करणते येईल.  

 तावः- तरी साई  णवािहका क  पा  या सधुारीत  तावा  या अनषुगंाने सधुारीत िनयमावलीस 
मा  यता िमळण ेकरीता सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपुढे सिवनय सादर.  

िनणय .४८१ यावर 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 कमीत कमी 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  णवािहका अस े नाव 

टाकण ेबंधनकारक राहील. 
६) सेवाभावी सं  थचेे लेखाप र ण िनयिमत ( ित वष ) होण े आव  यक असनु मागील ३(ितन) वषाच े

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 

पये असावी.  
८) सेवाभावी सं  थवेर कोणतेही आिथक गैर  यवहारातील  गु ह े न दिवलेले नसावेत. या बाबत सं  थनेे 

.१००/-  चे  गरै  यायीक  टॅ  पवरील ित ाप  ावे. 
९)  वयंसवेी सं  थलेा दे  यात येणा-या अनदुानातनु घेतलेली  णवािहका ही फ  त  णांना सेवा 

दणेेकरीताच वापरावी लागेल. यात कोण  याही कारची वासी अगर अवैध वाहतुक करता येणार 
नाही.  

१०) सदर  णवािहकेचे पीयसुी, िफटणसे टॅ  स इ  यादी कामे व  याकरीता येणारा खच संबधीत सं  थसे 
करावा लागले. 

११)  वयंसवेी सं  थलेा सं  थान सोबत अटी व शत चा  वतं  करारनामा .६००/- चे गैर  यायीक  टॅ  प 
पेपरवर क न ावा लागेल. 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.  

 (कायवाही- .अिध क,वाहन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२   िशड  िवकास योजना आर ण व ा प िवकास आराखडा (सधुारीत) मधील सं  थानसाठी  तािवत आर ण ेर  

करणकेामी ी.अमतृराव मरुलीधर ग दकर, ीमती ं जाबाई भाऊसाहबे शेळके, सौ.सिुशला िदलीपराव ग दकर, 
सौ.उ   वला िदलीपचंद संकलेचा व इतर यांच ेअज..  

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(२) (ट) म  य े  िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या 

योजनासाठी तसचे िव  व  त  यव  थचेी उि  टे व योजन े पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती 
संपादीत करील िकंवा खरेदी करील, अशी तरतूद आह.े   



46 
 

{08} 26.07.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 तावना– मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ रोजी  या सभेतील िनणय ं .५८८ माण े
सं  थानसाठी पवू चे आर णांसह नवीन े ांसाठी आर ण  तािवत करणबेाबत नगररचना अिधकारी,िशड  
िवकासयोजना (सधुारीत) िशड  तथा .सहायक संचालक, नगररचना आिण मु  यिनधारण िवभाग, अहमदनगर 
यांना इकडील जा.नं.३०११/२०१६ िद.१२/०९/२०१६ रोजीचे प ा  वये कळिवणते आलेले आह े व सदर 
आर णा सबंंधात मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३०/११/२०१६ रोजी  या सभतेील िनणय ं .७७२ माण े ा प 
सधुारीत िवकास योजनेत खालील नमदू केले  या तक  यातील आर ण े  तािवत करणसेाठी सहायक सचंालक, 
नगररचना, अहमदनगर यांना .१००/- चे ित ाप  क न िदलेले आह.े  

सं  थानने  तािवत केलेली आर ण े(प रिश  ट ब)  
अ.  आर णाचा हतेू  े  ह ेआर  अपिे त अतंर/परीसर  

१ ी साई दशनासाठी वेगवगेळया भागातून पायी येणारे 
साईभ  ताचंे िनवास व इतर अनषंुिगक  यव  था करणकेामी 
पालखी ाम साठी े  आरि त करण.े  

५ हे  टर िशड  – समाधी मदंीरापासनू 
अदंाजे १ िक.मी.अतंरापयत.   

२ वाहनतळासाठी ठरावीक अतंरावर वेगवेगळया िठकाणी े  
आरि त करण ेतसचे म  टीले  हल पाक गसाठी वेगवगेळया 
िठकाणी े  आरि त करण.े   

 यके   
२ हे  टर 

िशड  – समाधी मदंीरापासनू 
अदंाजे १ िक.मी.अतंरापयत ५ 
िठकाणी र   यालगत.   

३ स  या होणारी गद ,  यामळेु येणा-या अडचणी तसचे 
सरु े  या  गु  थान, ारकामाई, ी समाधी मंदीर व चावडी 
या मदंीरांच े सलुभ दशनासाठी एक ीत दशन रागंे  या 
िनयोजनासाठी तसेच रथपालखी िमरवणकु चे गद चे 
िनयोजनासाठी दि णकेडील बाजूस अित र  त जागा 
उपल  ध करणसेाठी े  आरि त करण.े  

-- िशड  – समाधी मदंीर दि ण बाजू  

४ मंदीर प रसरालगत संभा  य  दघुटना टाळण े व गद साठी 
(Refuse Area) अितरी  त जागा उपल  ध करण.े 

-- िशड  – समाधी मंदीर 
प रसरालगत.   

५ स.नं. ५४,५५ मधील आरि त े ाचा सं  थानचे िविवध 
उप मांसाठी भसंूपादन असा हते ूबदल करण.े 

-- -- 

६ िशड  परीसरात वेगवगेळया िठकाणी गाडनसाठी े  
आरि त करण.े  

 यके   
२ हे  टर 

िशड  – समाधी मदंीरापासनु 
अदंाजे २ िक.मी.अतंरापयत.    

७ िशड  परीसरात वेगवेगळया िठकाणी भ  तिनवाससाठी े  
आरि त करण.े  

 यके   
२ हे  टर 

िशड  – समाधी मदंीरापासनु 
अदंाजे २ िक.मी.अतंरापयत.  

८ िशड  परीसरात वेगवगेळया िठकाणी सं  थानच े बस सेवेच े
बस थां  यासाठी े  आरि त करण.े  

 यके   
५ आर 

िशड  – समाधी मदंीरापासनु 
अदंाजे २ िक.मी.अतंरापयत ५ 
िठकाणी.   

९ मािहती व सिुवधा क ासाठी िशड  शहरा  या चारही बाजनेू 
मु  य र   यालगत े  आरि त करण.े  

 यके   
५ आर 

िशड  – समाधी मदंीरापासनु 
अदंाजे २ िक.मी.अतंरापयत ५ 
िठकाणी.   

१० ाथिमक व मा  यिमक शाळांसाठी शहरात िकमान दोन 
िठकाणी े  आरि त करण.े  

 यके   
२ हे  टर 

िशड  – समाधी मदंीरापासनु 
अदंाजे २ िक.मी.अतंरापयत.   

११ सं  थानचे  तािवत पाणीपरुवठा, िवतरण  यव  था, 
शु  दीकरण यं णा, घनकचरा  यव  थापन, वॉटर 
रसाय  ल ग इ  यादीसाठी े  आरि त करण.े  

 यके   
२ हे  टर 

िशड  – समाधी मदंीरापासनु 
अदंाजे २ िक.मी.अतंरापयत २ 
िठकाणी.   

१२ सं  थानमाफत खरेदी कर  यात आले  या े ांच े सं  थानच े
िविवध उप मांसाठी आर ण करण ेव झोन बदल करण.े 

-- -- 

 
ा प िवकास योजना (सधुारीत) नगरपंचायत,िशड  यांचेमाफत तयार करणते येवनू माह े जनु २०१७ 

म  य े िस  द  कर  यात आलेली आह.े याबाबत नगरपचंायतीकडून माहीती मागिवली असता  यांनी  यांचेकडील 
िद.०४/०६/२०१८ रोजी  या  प ा  वये नगरपंचायतने िशड  िवकास योजनतेील आर ण व ा प िवकास 
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आराखडा (सधुारीत) मधील आर ण संदभात टेबल ं .१३ व टेबल ं .१४ मधील माहीती इकडेस सादर केलेली 
आह.े 

नगरपंचायतीन े सादर केले  या मािहतीतील टेबल ं .१३ चे अवलोकन केल े असता  यात 
नगरपंचायतीने िशड  ा प िवकास योजना (सधुारीत) म  य ेखालील माण ेआर ण े  तािवत केलेली आहते.  

 
आर ण 

ं . 
हते ु सव न.ं जागा मालक े  

ह.े आर 
िवकसन यं णा 

५ सं  थान हते ु १/२ पै.  साई सं  थान  ०.१२  नगरपंचायत/साई सं  थान  
१२ बेघरांसाठी घरे  ५४,५५  साई सं  थान  १.९०  नगरपंचायत  
१३ सं  थान हते ु ५५ पै.  खाजगी व साई सं  थान  ३.५६  नगरपंचायत/साई सं  थान  
२३ सं  थान हते ु १२४ पै. १२५ प.ै १२६ पै.  खाजगी  ५.३७  नगरंपचायत/साई सं  थान  
२५  णालय 

िव  तारीकरण  
१२४ पै. १२५ प.ै १२६ पै.  खाजगी  ४.००  नगरपंचायत/साई सं  थान  

२६ पाक गं  १४९ पै. १५० प.ै  खाजगी  ३.०१  नगरपंचायत/साई सं  थान  
२८ धमशाळा 

कॉ   ले  स  
१४८ पै. १४९ प.ै१५० प.ै  खाजगी  ०.२७  नगरपंचायत/साई सं  थान  

२९ पाक गं   १६७  पै. १६९ प.ै  खाजगी ०.३३  नगरपंचायत/साई सं  थान  
३१ पाक गं  १६७ पै. १६९ पै.  खाजगी  १.२९ नगरपंचायत/साई सं  थान   
३२    कॅि पंग ाऊंड   १६२ ते १६५ प.ै  खाजगी  ४.६५  नगरपंचायत/साई सं  थान  
३४ पाक गं   ११ पै. १२ प.ै  खाजगी  १.२७  नगरंपचायत/साई सं  थान  
४० पाक गं  १५ पै.  खाजगी  २.९० नगरपंचायत/साई सं  थान  
४२ शै िणक संकुल  ५९ पै. खाजगी  २.७५  नगरपंचायत/साई सं  थान  
४५ गाडन  ६१ पै. ६२ प.ै  खाजगी  ४.५८  नगरपंचायत/साई सं  थान  
५१ पाक गं  १२० पै.  खाजगी  २.००  नगरपंचायत/साई सं  थान  
५४ धमशाळा  १४७ पै.१५३ पै.  खाजगी  ३.००  नगरपंचायत/साई सं  थान  
५६ कॅि पंग ाऊंड  १६४ पै.१६८ प.ै  खाजगी  १.५६  नगरपंचायत/साई सं  थान  
५७ पि लक लॅ ीन  १६८ पै.  खाजगी  ०.३३ नगरपंचायत/साई सं  थान  
 

अ) सौ.उ   वला िदलीपचंद संकलेचा व इतर १७ यांनी ी साई मिंदराचे दि ण बाजचूे १२ मी.र   याचे 
भसंुपादन र  कराव ेयासाठी िद.१४/०३/२०१८ रोजी अज सादर केलेल े आहते.  यास अनसु न अजदार यांना 
इकडील प  ं .एसएसएसटी मालम  ता/४७७/ २०१८ िद.२६/०४/२०१८ अ  वये िशड  िवकास योजना सधुारीत 

ा प िवकास आराखडा नगरपचंायत िशड  यांनी नगरपचंायत ठराव ं .२ िद.०५/०६/२०१७ अ  वये िस  द 
केलेला असनू सचुना व हरकती ि वकार  याची अिंतम मुदत ३१ जुल ै२०१७ ही मुकरर कर  यात आललेी होती. 
सदर मदुतीत अजदार यांनी नगरपचंायतीकडे हरकत अज सादर करण े िवधी ाहय आह.े या  तव मज तर 
नगरपंचायत,िशड  यांचे कायालयाशी संपक साधावा असेबाबत अलाहीदा कळिवणते आलेले आह.े  

   उपरो  त प रिश  ट ब मधील अ.न.ं३ म  य ेस  या होणारी गद   यामळेु येणा-या अडचणी तसचे सरु े  या 
ि कोनातून गु  थान, ारकामाई, ी समाधी मिंदर व चावडी या मिंदराच ेसलुभ दशनासाठी एकि त दशनरांगे  या 

िनयोजनासाठी तसेच रथ पालखी िमरवणकु चे गद चे िनयोजनासाठी दि णकडील बाजसू अित र  त जागा 
उपल  ध करणसेाठी े  आरि त करणबेाबत  तािवत केलेले आह.े  

िशड  नगरपचंायत,िशड चे पूव चे डे  हलपमट  लॅनम  य ेसाई मंिदर दि ण बाजकूडील ारकामाई रोड 
९ मी. ं दीचा होता.  याऐवजी ा प िवकास आराखडयात सदरचा रोड १२ मी.इतका दशिवलेला आह.े  

ब) ी.अमतृराव मरुलीधर ग दकर व इतर ३ तसेच ीमती ं जाबाई भाऊसाहबे शेळके यांनी इकडेस 
िद.०२/०६/२०१८ रोजी उपरो  त ादिेशक िवकास योजना (सधुारीत) म  य ेदशिवलेले आर ण ं .५६ कॅि पंग 

ाऊंड  या  संदभात सव नं.१६४/१९,१६८ पैक  चे जमीन मालकांनी  यांचे उ  त े ावर दशिवलेले कॅि पंग 
ाऊंडच ेआर ण र  करणते यावे यासाठी अज सादर केलेले आहते. 
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यापूव  िशड  िवकास योजनेत आर ण ं .४८ माण ेसदर सव नंबर पैक चे े  कॅिं पंग ाऊंडसाठी 
आरि त केलेले होते व  यात िवकसन यं णा नगरपंचायत ही दशिवलेली होती. मा  ा प िवकास आराखडयात 
नगरपंचायतने आर ण ं .५६ माण े सदर सव नंबर कॅि पंग ाऊंडसाठी पनु:  च 
आरि त दशिवलेले आहते आिण िवकसन यं णा नगरपचंायत,िशड  व  ी साईबाबा सं  थान असे सयंु  तपण े
दशिवलेले आह.े  

क) सौ.सिुशला िदलीपराव ग दकर व इतर ३ यांनी उपरो  त आर ण ं .४२ शै िणक संकुलाचे 
आर ण र  करणते यावे यासाठी िद.०२/०६/२०१८ रोजीचा अज इकडेस सादर केलेले आह.े  

उपरो  त प रिश  ट ब मधील अ.नं.१० म  य े ाथिमक व मा  यिमक शाळांसाठी शहरातील िकमान दोन 
िठकाणी  यके  २ हे  टर े  आरि त करणबेाबत  तािवत केललेे आह.े  

याबाबत िवचार िविनमय होवनू िनणय होणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.३०/०६/२०१८ रोजीच े सभते सादर करणते आला.  यावर िनणय ं .४५२ माण े खालील माण े िनणय 
झालेला आह.े  

  उपरो  त  तावावर खालील माण ेसिव  तर चचा झाली.  
  समाधी मंिदराचे दि ण बाजकूडील र  ता साईभ  तां  या सरु े  या ि कोनातून 

गु  थान, ारकामाई,समाधी मंिदर व चावडी   
या मंिदरांचे सलुभ दशनासाठी एकि त दशन रागंे  या िनयोजनासाठी तसेच रथ पालखी िमरवणकु चे 

गद चे िनयोजनासाठी सदर  या  र   याला अित र  त जागा उपल  ध होण े आव  यक आह.े 
कॅि पंग ाऊंडच ेआर ण ह ेसव न.ं१६४ प.ै,१६८ पै. चे े  १.५६ हे  टर यावर दशिवलेले आह.े सदरच े े  ह े
सं  थानचे साई सादालया  या दि ण बाजसू समोर व लगत आह.े  यामळेु सदर िठकाणी सं  थानसाठी कॅि पंग 

ाऊंडसाठी जागा आरि त ठेवण े आव  यक आह.े तसेच सदर जागेत शता  दी 
कालावधीम  य े ी साईस  च र  महापारायण कर  याच े  तािवत आह.े सदरची जागा सं  थानला नहेमीच 
उपयु  त ठरणार आह.े या  तव कॅि पंग ाऊंडचे आर ण र  करण ेउिचत होणार नाही.  

   स  यि थतीत सं  थान मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे यथे ेगट न.ं१८३ म  य ेश ै िणक संकुल उभारण े
 तािवत केलेले आह.े  यात औ ोिगक िश ण सं  था (आय.टी.आय.) िवभाग समािव  ट  केलेला नाही. 

स  यि थतीत औ ोिगक िश ण सं  था  मौजे िशड  येथील सव न.ं१०९ म  य े साईबाबा भ  तिनवास  थान व 
साईआ म-१ यांच ेलगत कायाि वत असनू सदरचा प रसर भ  तां  या सोयी-सिुवधांसाठी व रिहवास कारणासाठी 
वापर  यात यावा असेबाबतचा समजतुीचा करारनामा(M.O.U.) झालेला आह.े  यामळेु स  यि थतीत औ ोिगक 

िश ण सं  था असले  या जागेत भ  तिनवास  थानांचा िव  तार करण े आव  यक आह.े या  तव औ ोिगक 
िश ण सं  थसेाठी सदर शै िणक संकुलासाठी आरि त असलेले सव न.ं५९ प.ैचे े ाची सं  थानला भिव  यात 

आव  यकता भासणार आह.े या  तव सदरचे आर ण ं .४२ ह े र  करण े उिचत होणार नाही. सबब उपरो  त 
 ताव  थिगत ठेवणते आला. याबाबत सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे पढुील सभते सादर करणते 

यावा आिण संबंधीतांना चचसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर उपि थत राहणसे सांग  यात यावे,असे 
ठरल.े  

िवभागाचा अिभ ाय– अ) ी साई मंिदराचे दि ण बाजकूडील ारकामाई रोड हा अ  यतं अ ं द आह.े 
 यामळेु सरु े  या ि कोनातनू गु  थान, ारकामाई, समाधी मंिदर व चावडी या मंिदरांचे सलुभ दशनासाठी 

एकि त दशनरांगे  या िनयोजनासाठी तसचे रथ पालखी िमरवणकु चे गद चे िनयोजनासाठी सदर  या र   याला 
अित र  त जागा उपल  ध होण े आव  यक आह.े स  यि थतीत साईभ  तां  या सरु े  या  ि कोनातनू सं  थानन े
लोखंडी बॅ रकेट ग केलेले आह.े साईभ  ताचंी सदर र   यावर मोठया माणावर गद  असते. भिव  यात उ  सव 
काळात चगराचगरीसारखी आप  कालीन प रि थती उदभव  याची श  यता नाकारता येत नाही.  यासाठी सदर 
र   याचे बाजूस अित र  त जागा उपल  ध होण ेआव  यक आह.े  यामळेु सदरच ेआर ण र  करण ेउिचत होणार 
नाही.     

ब) आर ण ं .५६ म  य ेदशिवले  या कॅि पंग ाऊंडची जागा सव न.ं१६४ प.ै व १६८ प.ै े  १.५६ 
हे  टर इतके  तािवत केलेले असनू सदरचे े  ह ेसं  थानच ेसाई सादालया  या दि ण बाजसू व लगत आह.े 
 यामळेु सदर िठकाणी सं  थानसाठी कॅि पंग ाऊंडसाठी जागा राखीव ठेवण े अ  याव  यक आह.े तसेच सदर 

जागेत शता  दी कालावधीम  य े ीसाई स  च र  महापारायण कर  याच े  तािवत आह.े  यामळेु सदरची जागा 
सं  थानला नेहमीच उपयु  त ठरणार आह.े  या  तव कॅि पंग ाऊंडच ेआर ण र  करण ेउिचत होणार नाही.  
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क) स  यि थतीत सं  थानने सं  थान मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे येथे गट न.ं१८३ म  य ेश ै िणक 
संकुल उभारण े  तािवत केलेले आह.े  यात औ ोिगक िश ण सं  था (आय.टी.आय.) िवभाग समािव  ट 
केलेला नाही. स  यि थतीत औ ोिगक िश ण सं  था  मौजे िशड  येथील सव न.ं१०९ म  य े साईबाबा 
भ  तिनवास  थान व साईआ म-१ यांचे लगत कायाि वत असनू सदरचा प रसर भ  तां  या सोयी-सिुवधांसाठी व 
रिहवास कारणासाठी वापर  यात यावा असेबाबतचा समजतुीचा करारनामा  (M.O.U.) झालेला आह.े  यामळेु 
स  यि थतीत औ ोिगक िश ण सं  था असले  या जागेत भ  तिनवास  थानांचा िव तार करण ेआव  यक आह.े 
या  तव औ ोिगक िश ण सं  थसेाठी सदर शै िणक संकुलासाठी आरि त असलेले सव न.ं५९ प.ैचे े ाची 
सं  थानला भिव  यात आव  यकता भासणार आह.े या  तव सदरचे आर ण ं .४२ ह ेर  करण ेउिचत होणार नाही.  

 ताव – अ) अजदार सौ.उ  वला िदलीपचदं संकलेचा व इतर १७ यांनी समाधी मिंदराचे दि ण 
बाजकूडील र   याची ं दी १२ मीटर ऐवजी ९ मीटर करणबेाबत िवनंती केलेली आह.े तथािप सरु े  या 
ि कोनातून गु  थान, ारकामाई,समाधी मंिदर व चावडी या मंिदरांच े सलुभ दशनासाठी एकि त दशनरांगे  या 

िनयोजनासाठी तसेच रथ पालखी िमरवणकु चे गद चे िनयोजनासाठी सदर  या र   याला अित र  त जागा उपल  ध 
होण ेआव  यक आह.े यावर िवचारिविनमय होवनू िनणय होणसे िवनंती. 

ब) ी.अमतृराव मरुलीधर ग दकर, ीमती ं जाबाई भाऊसाहबे शळेके व इतर यांनी कॅि पंग ाउंडच े
आर ण र  करणबेाबत िवनंती केलेली आह.े सदरचे आर ण हे सव न.ं१६४ प.ै१६८ प.ै चे े  १.५६ हे  टर 
यावर दशिवलेले आह.े सदरचे े  ह ेसं  थानच ेसाई सादालया  या दि ण बाजसू समोर व लगत आह.े  यामळेु 
सदर िठकाणी सं  थानसाठी कॅि पंग ाऊंडसाठी जागा आरि त ठेवण े आव  यक आह.े तसेच सदर जागते 
शता  दी कालावधीम  य े ी साईस  च र  महापारायण कर  याचे  तािवत आह.े सदरची जागा सं  थानला 
नेहमीच उपयु  त ठरणार आह.े या  तव कॅि पंग ाऊंडचे आर ण र  करण े उिचत होणार नाही. यावर 
िवचारिविनमय होवनू िनणय होणसे िवनंती.   

क) सौ.सिुशला िदलीपराव ग दकर व इतर ३ यांनी ा प िवकास आराखडयात समािव  ट केलेले 
शै िणक सकुंलासाठीचे आर ण र  करणबेाबत िवनतंी केलेली आह.े स  यि थतीत सं  थानन ेसं  थान मालक चे 
मौजे िनमगाव-को-हाळे येथे गट न.ं१८३ म  य ेश ै िणक सकुंल उभारण े  तािवत केलेले आह.े  यात औ ोिगक 

िश ण सं  था (आय.टी.आय.) िवभाग समािव  ट  केलेला नाही.  
स  यि थतीत औ ोिगक िश ण सं  था मौजे िशड  येथील सव नं.१०९ म  य े साईबाबा 

भ  तिनवासस ्थान व साईआ म-१ यांचे लगत कायाि वत असनू सदरचा प रसर भक् तां  या सोयी-सिुवधांसाठी व 
रिहवास कारणासाठी वापर  यात यावा असेबाबतचा समजतुीचा करारनामा  (M.O.U.) झालेला आह.े  यामळेु 
स  यि थतीत औ ोिगक िश ण सं था असले  या जागेत भ  तिनवास  थानांचा िव  तार करण ेआव  यक आह.े 
या  तव औ ोिगक िश ण सं  थसेाठी सदर शै िणक संकुलासाठी आरि त असलेले सव न.ं५९ प.ैचे े ाची 
सं  थानला भिव  यात आव  यकता भासणार आह.े या  तव सदरचे आर ण ं .४२ ह ेर  करण ेउिचत होणार नाही. 

सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .४८२ यावर सिव तर चचा होऊन,  तावातील नमदु अ म य े ी साई मंिदराच ेदि ण बाजकूडील स याचा र ता ९ 

मीटर ं दीचा आह.े ‘ ’ ची पालखी दारकामाई मंिदरातनु िनघत अस यान े पालखीस अडथळा िनमाण होत 
नाही.  तसेच सन २००५ म य ेसंपादन करतांना ९ मीटर र यासाठी सव मालम ा धारकांनी संमती िदली होती. 
या माण ेसंपादन होऊन ९ मीटर पालखी र ता झालेला आहे. यामळेु आता पु हा १२ मीटरसाठी संपादन करण े

यो य होणार नाही. यामळेु नवीन ३ मीटर वाढीव जागेची आव यकता नाही, यामळेु सदर आर ण वगळ याचा 
ताव सादर करणते यावा, असे ठरले. 

  तावातील नमदु ब म य ेआर ण ं .५६ म  य ेदशिवले  या कॅि पंग ाऊंडची जागा सव नं.१६४ प.ै 
व १६८ प.ै े  १.५६ हे  टर इतके  तािवत केलेले असनू सदरच े कॅप ग ाऊंड या जागेची सं थानला 
आव यकता नाही, यामळेु सदर आर ण वगळ याचा ताव सादर करणते यावा, असे ठरले. 
 तावातील नमदु क मधील शै िणक संकुलासाठी स  यि थतीत सं  थानन े सं  थान मालक चे मौजे 
िनमगाव-को-हाळे येथे गट नं.१८३ म  य े शै िणक संकुल उभारण े  तािवत केलेले अस यान े शै िणक 
संकुलासाठी आर ीत असलेले आर ण .४२ शै िणक संकुलासाठी आरि त असलेले सव नं.५९ पै.च े

े ाची सं  थानला भिव  यात आव  यकता भासणार नाही, यामळेु सदर आर ण वगळ याचा ताव सादर 
करणते यावा, असे ठरले.                                                       (कायवाही- .अिध क,मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.२३  सं  थान कमचारी व   यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम . ५,०९,९४७ /-मा   
अदा करणेस मंजरुी िमळणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद –  
 यव  थापन सिमतीचा ठराव . – १) जा. नं. एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. 

१६/०१/१९९९.  २) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय .६९० (६) अ  वये .२०,०००/- 
पयत मा. कायकारी अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभे  या मा  यतेने अदा करावी. 

ा  तािवक– खालील सं  थान कमचा-यांची .२०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं  यामळेु . 
२०,०००/- पे ा जा  त खचाचे िबले परतावा िमळणकेामी सादर केललेे आहते. 

                    पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांचे िबल ेपरतावा िमळणबेाबत िवनतंी अज. 
 

अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-
याशी 
नाते 

आजाराचे 
नाव 

डॉ  टरांचे 
नाव 

 णालयाचे 
नाव 

एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण दये 
र  कम 

शे
रा 

 अ.  सं  थान मा  य यादीतील हॉि पटलम  य ेरेफर केले होते.  
१ सभुाष म  हारी बंदावण े  

िवभाग -  वनी पेण    ह ा - 
िव तु पयवे क 

मलुा 
करीता 

Renal 
Failure 

डॉ. 
जाधवर 

बी हॉल 
ि लिनक, 
पणु े

४६६४६.०० ४६६४६.०० 

 

२ मोिनका सितष च  हाण िवभाग 
-साईबाबा हॉि पटल  ह ा-
प रचा रका  

विडल  Viral 
encephal
itis  

डॉ. 
जाधवर  

बी हॉल 
ि लिनक, 
पणु े

४२५०००.०० ३८८१५६.०० 

 

३ राज  द  ता य जोवकर 
िवभाग –साईबाबा हॉि पटल 
ह ा - फामािस  ट  

मलुा  PTCA 
Pulmonr
y  

डॉ. िशंद े बी हॉल 
ि लिनक, 
पणु े

३२६६१.०० ३२६६१.०० 
 

४ ी.परसराम सोमाजी भालेराव  
िवभाग-सरं ण 
ह ा –पहारेकरी 

प  नी Dengue 
NS 1 
Reactive  

डॉ.काटे बी हॉल 
 लीनीक, 

पणु े

२०४९४.०० २०४९४.०० 
 

५  शकंुतला शंकर मोिहते िवभाग 
–साईनाथ  हॉि पटल  ह ा-
प रचा रका 

आई  Ca 
Esophag
us  

डॉ.बो-
हाडे  

टाटा 
मेमोरीयल 
हॉि पटल  

२१९९०.०० २१९९०.०० 
 

    अ - एकूण र  कम ५४६७९१.०० ५०९९४७.००  
 

सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 
होणारी एकूण र  कम .५०९९४७ /- इतक  आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– िनयमावली माण ेछाननी केली असनु तसेच  णांना सं  थान मा  य 
यादीतील हॉि पटलम  य े पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व उपचार घतेले आहते. सबब सदर र  कम 
अदा कर  यास हरकत नाही, असे मत आह.े 

 ताव– उपरो  त ५ कमचारी / कमचा-यांवर अवलंिबत  य  यांच ेवै क य िबलाचा परतावा र  कम 
.५,०९,९४७ /-  मा  अदा कर  यास मा  यता असावी.  

िनणय .४८३ यावर सिव तर चचा होऊन, वरील तावाम ये नमदु केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य 
दखेभाल िनयमावली सन- १९९९ अ  वये छाननी केली असून, यांची स यता पडताळून पािहलेली अस यामळेु, 
उपरो  त यामधील ५ कमचा यांना दये असलेली र कम .५,०९,९४७/ मा  यांना अदा करणेस मा यता 
दे यात आली.                                                                                      (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं. २४ ी साईबाबा शता दी कॅ सर हॉि पटलची उभारणी करणेसाठी जागा िन ीत करणेबाबत, कॅ सर हॉि पटलसाठी 
जागा तसेच इमारतीच ेबांधकाम सु दा सं थानने क न यानंतर त  मनु यबळ, डॉ टस व वै क य उपकरण ेव 
औषधी या सव बाब सह कॅ सर हॉि पटल टाटा ट, मुंबई यांना अटी व शत नसुार आऊटसोस प दतीन े
चालिव यास दणेबेाबत. 

ताव-   णसवेा िहच ई  वरसेवा या ी साईबांबाच े िशकवणीतुनच ी साईबाबा सं  थानन े ी साईनाथ 
 णालय व ी साईबाबा सपुर  पशेिलटी हॉि पटल  णसेवेकरीता चालु केलेले आह.े हजारो  ण या  णसेवेचा 

दरवष  लाभ घते आह.े गरीब व गरजु  णांना याचा फायदा होत आह.े 
१. िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१७१  िववेकानंद हॉि पटल नागपरु यांनी कॅ  सर 

 णांसाठी कमी खचात ससु  ज हॉि पटलची उभारणी केली आह े  याचं ेमागदशनानसुार ीच ेसमाधी शता  दी 
वषािनमी  ताने िशड  येथ े कॅ  सर िपडीत  णांसाठी ी साईबाबा शता  दी कॅ  सर  णालय करणचेा सिव  तर 

 ताव पढुील सभते सादर करणते यावा अशा सचुना िदले  या हो  या  या अनषंुगाने  ताव सादर करणते आला. 
२. िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेम  य े िनणय .५२९ नसुार   कॅ  सर हॉि पटल उभारणी करणबेाबत  
िवषयावर सिव  तर चचा होवनु चे समाधी शता  दी िनमी  तान ेिशड  येथे कॅ  सर िपडीत  णांसाठी ी साईबाबा 
सं थान माफत १०० बेड  या ी साईबाबा  शता  दी कॅ  सर हॉि पटल उभारणी कामी जागेची िनि ती करण,े 
उपल  ध असले  या जागचेा  ताव सादर करणते यावा, सदरह कॅ  सर  हॉि पटल सं  थान िनधीतनु  उभारणते 
यावा तसचे याकामी टाटा,  ट मुंबई या  वय सेवी सं  थचेे सहकाय घणेते  यावे व कॅ  सर हॉि पटलचे  यव  थापन 
,सव मिशनरी /मनु  यबळासह टाटा  ट मुंबई यांना दईेल का ? याबाबतचा अ  यासपुवक  ताव पढुील सभते 
सादर करावा असा िनणय झाला. 
३.  िद.०७/०८/२०१७ रोजी टाटा  ट,  मुंबई या  वय सेवी सं  थकेडुन सदरच ेहॉि पटलसाठी एमओय ु
(MOU) पाठिवणते आला होता. 
४. िद.२५/११/२०१७ चे िटपणी अ  वये टाटा  ट , मुंबई व ी साईबाबा सं  थान याचंे  संयु  त िव मान े 

ी साईबाबा शता  दी कॅ  सर हॉि पटलची उभारणी करणकेामी एमओय ु (MOU) बाबत िवषय मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढुे िनणयाथ ठेवणसेाठी मा  यतेसाठी पाठिवले असता त  कालीन .मु  य कायकारी अिधकारी यांनी 
खालील माण ेिनदश िदलेले आह.े 

१.   डीपीआर माण ेएकुण  तािवत बेड िकती ?ओटी क ती   ?. 
२.   दोन  िठकाणांपैक   तािवत आहते  यापैक  एक िठकाण िनि त करणसेाठी  ताव आव  यक 
जागा िकती ?याचा उ  लखे िटपणीत िवषयात असावा 

५. िद.२५/११/२०१७ रोजी .मु  य कायकारी अिधकारी तथा उप िज  हािधकारी  यांनी एमओय ु
(MOU) ाफट मा.अ  य  ,उपा  य  व सव िव  व  त यांना ई मले दवारे पाठवनु याबाबत  यां  या काही सचुना 
िकंवा बदल अस  यास व अिभ ाय  यावते अशा सचुना के  या हो  या  यानसुार सबंंधीतांना सदर (MOU)  

ाफट सवाना पाठिवलेला आह े परंतु  यांचेकडुन अजुन अिभ ाय आलेला नाही. तसेच िवधी िवभाग यांचे कडे 
(MOU)  ाफट तपासणीसाठी  पाठिवलेला आह.े 
६. िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िवषय न ं -२५ िनणय .९९ अ  वये शतेी 
महामंडळाची जागा खरेदी करणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीने मा  य क न शासन परवानगीसाठी 
पाठिवणते आला आह.े परंत ु मौजे ई ता.राहाता िज.अहमदनगर  येथील जमीन गट न.ं२८८ 
/अ,२८८/ब,,२८८/क ब गट न-ं२९४ पै.एकुण ञे १०.२३ हे  टर ह े यलो झोनम  य े असनु  तेथील सं  थान 
मालक ची जमीनी लगत आह ेव शेती महामंडळाकडुन खरेदी करावया  या शेती पे ा कमी दराने िमळत आह े
तसेच सं  थानने  तािवत जमील खरेदी के  यास राधा कालीधनदास दयानानी   चरॅीटेबल  ट यांची या 
 यतीरी  त तेथे असलेली उवरीत जमीन सं  थानला िवनामु  य दान दे  याची श  यता आह.े याकरीता  सदरह ेञ 

शासनाचे  मा  यतेने कायम खरेदी क न घे  यात यावे  यासाठी िद.२४/०९/२०११रोजीचे सभेतील िनणय  .७५९ 
ची अमंलबजावणी  ताव सादर करणते यावा अस ेठरल.े 
७. मा.  यव  थापन सिमतीच े आय  या वेळेच े िवषय न ं -१९  िनणय .४०९ अ  वये मा.  यव  थापन 
सिमती  या िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२१५ नसुार मौजे ई ता.राहाता यथेील राधा 
कािलयनदास दयानानी  चॅरीटेबल  ट मुंबई यांचेकडुन दानपञादवारे  ा  त झाले  या गट न-ं२९३ मधील ञे ७ 
हे  टर ३२ आर या जागमे  य े ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालये तसचे  तावीत कॅ  सर हॉि पटलसाठी 
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एकिञत वै क य संकुल उभार  यासाठी आिकटे  टची िनयु  ती करणबेाबत िनवीदा ि या सु  करणते यावी अस े
ठरल.े 
८.  टाटा  ट यांनी सव ण क न सव ण अहवाल सादर केला आह े  यानसुार  िदले  या डीपीआर नसुार 
१०० बेडचे कॅ  सर  णालय उभारणी करणकेामी खालील बाबी आव  यक आह.े 
अ) सदर हॉि पटलसाठी कमीत कमी ०५ एकर जागा आव  यक आह े व हॉि पटलसाठी १,६५,५११ 
  वअेर फुट बांधकाम आव  यक आह ेयासाठी अदंाजे  ४,५००/- ित   वअेर फुट माण ेखच येईल असे 

अहवालात नमदु केलेले आह.े 
आ) सदर हॉि पटलसाठी  १०० बेड आव  यक आह े  यात वाडसकरीता ८४ बेड,आयसीय ु म  य े १२, 
बीएमटी-०२ रेिडओि ट  ह आयोडीन-०२ अस ेबेड आव  यक आह.े 
इ) एकुण ०४ ऑपरेशन िथएटर  तािवत असनु यात मेजर ओटी -०३ व मायनर  ओटी -०१ दशवली 
आह े तसेच  वतंञ दोन रेिडअशेन  ऑ  कोलॉजी  यिुनट असतील. 
ई) अहवालानसुार कॅ  सर   णालयासाठी  एकुण ४७१ पद े आव  यक आहते  यापैक  त  डॉ  टस व 
आरएमओ  ४३ पद े पॅरामिेडकल व इतर ४२८ पद ेआव  यक आह.े 
उ)  णालय उभारणीसाठी लागणारे आव  यक खचाबाबत . 

सदर  णालयाचे बांधकामासाठी एकुण   वअेर फुट १,६५,५११  x ित   वअेर फुट  -४,५००/-
माण े =   ७४,४७,९९,५००/-  (चौरेह  तर  कोटी, स  तेचाळीस  लाख न  यानो हजार पाचश)े अदंाजे इतका 

खच येईल.मेिडकल उपकरण ेव फिनचरसाठी अदंाजे खच -५६,५७,००,०००/- (छप  न कोटी स  ताव न लाख )  
नॉन मेिडकल फिनचरसाठी अदंाज ेखच   -२,८५,५५,०००/- ( दोन कोटी पं  चाशी लाख पचंाव  न हजार) सदर 

 णालयासाठी  एकुण -१३३,९०,५४,५००/-( एकश ेतैहतीस कोटी न  वद लाख चौप  न हजार पाचशे) सदरचा 
खच ी साईबाबा सं  थान करणार आह ेिक टाटा  ट करणार आह ेयाबाबत िनणय  होण ेगरजेचे आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- 
१. िनयोजीत  कॅ  सर   णालय उभारणेकामी जागा िनि त   करावी लागेल.   
मा.  यव  थापन सिमतीचे िवषय नं -१९  िनणय .४०९ अ  वये मा.  यव  थापन सिमती  या  

िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२१५ नसुार मौजे ई ता.राहाता येथील राधा कािलयनदास दयानानी  
चॅरीटेबल  ट मुंबई यांचेकडुन दानपञादवारे  ा  त झाले  या गट न-ं२९३ मधील ञे ७ हे  टर ३२ आर या 
जागेम  य े ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालये तसेच  तावीत कॅ  सर हॉि पटलसाठी एकिञत वै क य सकुंल 
उभार  यासाठी आिकटे  टची िनयु  ती करणबेाबत िनवीदा ि या सु  करणते यावी अस े ठरले  यानसुार  सदर 
जागेपैक  ०५ एकर जागा सदर कॅ  सर   णालयासाठी िनि त करावी असे मत आह.े 

२. ी साईबाबा सं  थान स  या ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटलअसे दोन हॉि पटल चाल ु
आह.े येथ ेडॉ  टस उपल  ध होत नाहीत इतर त   मनु  यबळाची सदुधा कमतरता भासते तसेच वै क य उपकरण े
औषधी यां  या खरेदीसाठी मोठा कालावधी लागतो व  यामळेु वारंवार  ण  तसचे संबंधीत कमचारी यांना 
सम  याना  सामोरे जावे लागते. एकंदरीत दो  ही  णालय चालिवण े  यव  थापनाचे  टीन े िजकरीच े  आह े ही 
व  तुि थती  िवचारात घतेा कॅ  सर हॉि पटलसाठी जागा ी साईबाबा ससं ्थानने ावी तसेच इमारतीचे बांधकाम 
सदुधा सं  थानन े करावे व  यानंतर डॉ  टस , त  मनु  यबळ,  , वै क य उपकरणे व औषधी या सव बाब सह 
कॅ  सर हॉि पटल टाटा  ट, मुबंई  यांना अटी व शत नसुार आऊटसोस पदधतीन े चालिव  यास दणे ेयो  य राहील 
अस ेमत आह ेकॅ  सर हॉि पटल च े  यव  थापन कशा पदधतीने करावे याबाबत ी साईबाबा सं  थानची भिुमका 
िनि त झालेनतंर  या अनषंुगान ेसामंज  य करार (MOU) करण ेयो  य राहील असे मत आह.े 

  ताव - 
१. सदर  नमदु केले  या जागपेैक  ०५ एकर जागा कॅ  सर हॉि पटलसाठी   िनि त करणबेाबत.  
२. कॅ  सर हॉि पटलसाठी जागा ी साईबाबा सं  थानन े ावी तसेच इमारतीच ेबांधकाम सदुधा सं  थानन े
करावे व  यानतंर त  मनु  यबळ, डॉ  टस वै क य उपकरण ेव औषधी या सव बाब सह कॅ  सर हॉि पटल टाटा 

 ट, मुंबई  यांना अटी व शत नसुार आऊटसोस पदधतीन े चालिव  यास  ाव.े 
तरी याबाबत चचा होवनु िनणय होणसेाठी सदरचा  िवषय मा.  यव थापन सिमतीच ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .४८४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा शता दी कॅ सर हॉि पटलची उभारणी करणकेामी मा यतेसाठी 
शासनाकडे ताव पाठिव यात यावा, तसेच मौजे ई, ता.राहाता यथेील राधा कािलयनदास दयानानी  चॅरीटेबल 

 ट मुंबई यांचेकडुन दानपञादवारे  ा  त झाले  या गट न-ं२९३ मधील ञे ७ हे  टर ३२ आर या जागेपैक  ०५ 
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एकर जागा सदर कॅ  सर   णालयासाठी िनि त करणते यावी, टाटा ट, मुंबई ह े२५ कोटी पयत खच कर यास 
तयार अस यान े कॅ सर हॉि पटलची इमारत सं थानमाफत बांधनु दे यात यावी. हॉि पटलसाठी आव यक 
असणारी सव मिशनरी, मनु यबळ व तांि क बाबी टाटा ट, मुंबई यांनी परुवा यात. शासना या मा यतेनंतर 
सामंज य करारना याचा मसदुा तयार क न तो सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.   

                                                                 (कायवाही- वै क य संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं. २५ ी साईबाबा सं थान िव त यवसथा,िशड  यांचेमाफत (M.B.B.S.) वै क य महािव ालय सु  करणसे व 

यासाठी या अनषंुिगक खचास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद - कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या 

िकंवा मानवाला आपतीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल. 
मा.  यव  थापन सिमती ठराव .- नवीन  ताव. 

ा  तािवक –समाजातील तळागाळातील गरीब व गरज ू  णांना वै क य सवेा िमळावी या उदशेान े ी 
साईबाबां  या िशकवणकु स अनसु न   १९६४ साली ी साईनाथ  णालय सु  कर  यात आलेले आह.े सदर 

 णालयात एकुण ३०० बेड अतं  ण िवभागात कायरत आहते. या  णालयात  णां  या सेवेसाठी उ  तम 
पायाभतू सिुवधा उपल  ध क न िदले  या आहते. येथ े येणा-या  यके  णास मोफत उपचार परुिवले जात 
अस  यामळेु गरीब व गरजू  णांसाठी ी साईनाथ  णालय ह े ५३ वषापासनू मोठे वरदान ठरले आह.े ी 
साईनाथ  णालयात स  या अलॅोपथॅी, होिमओपॅथी व आयवुिदक अस ेिविवध उपचार प  दतीन े  णांना उपचार 
घे  याची सिुवधा उपल  ध आह.े 
 तसेच ी साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा सपुर  पेशािलटी  णालय (२५० बेड) ह ेदखेील सन 
२००६ पासनू कायरत आह.े सदर ी साईबाबा  णालयात काड ओलॉजी, काड याक सजरी,  यरुोसजरी ह े
िवभाग कायरत आहते.  

ी साईनाथ  व ी साईबाबा  णालयातील  ओपीडी, आयपीडी व श  ि या/ ोिसजस यांची मािहती 
खालील माण-े   

  अ.न.ं ी साईनाथ  णालय 
          सन २०१७ 

ी साईबाबा  णालय  
          सन २०१७ 

ओपीडी ३,१४,८१२ १,६२,९२७ 
आयपीडी १३,५६० १२९५८ 
श  ि या /  ोिसजस ९,१८६ १०,०६४ 

  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड चे मा.उपा  य  ी चं शखेर कदम यांनी मा.मु  य 

कायकारी अिधकारी यांना पाठिवले  या िद.२७/०६/२०१८ रोजीचे प ात " स  या सं  थानची ी साईबाबा व ी 
साईनाथ अशी दोन  णालये कायरत आहते. यात अनेक डॉ  टस व पॅरामेडीकल  टाफ कायरत आह.े परंतु अनेक 
िवभागात डॉ  टर व पॅरामेडीकल  टाफची कमतरता आह.े  याक रता ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थामाफत िविवध वै क य महािव ालय ेव अनषंुिगक इतर शै िणक उप म सु  के  यास  णांना 
सेवा दे  यास मदत होईल. सं  थानची  वतःची महािव ालये सु  झा◌ा  यास महािव ालयात िशकणा-या 
िव ा  याचा सं  थान  या हॉि पटलमधील  णांक रता याचा लाभ होईल व साईबाबांचा  णसेवेचा संदशे जगभर 
पोहोचणसे मदत होईल", अस ेकळिवलेले आह.े सदर प ावर मा.उपिज  हािधकारी िनकम सा◌ो. यांनी  वरीत 

 ताव सादर करा, अस ेिनदश िदलेले आहते. 
 सं  थानचे  णालयात गरीब व गरज ू  णांना उपचारांचा व श  ि यांचा वेळोवेळी लाभ  हावा 
याक रता सं  थान शासन कायमच य  नशील आह.े उपरो  त माण े ी साईनाथ  णालयात असणारी 
बाहय  णांची सं  या व अतं  ण िवभागात होणा-या श  ि यांचा िवचार करता ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था याचंमेाफत वै क य महािव ालय सु  करणचेा िनणय घणेते आला. याअनषंुगान े पिह  या 
ट   यात ितवष  १०० िव ाथ सं  या असणारे वै क य महािव ालय (M.B.B.S.) सु  करता येईल. 
 स ि थतीला अि त  वात असणारे ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालय े यां  या आधारे वै क य 
महािव ालय सु  करणसे मदत होईल. 
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िवभागाचा अिभ ाय:- तरी ी साईबाबा सं  थानम  य े न  याने वै क य महािव ालय सु  करणकेामी 
खालील माण ेगो  ट ची पतुता करण ेआव  यक आह.े 

१). आव  यक जागा- वै क य महािव ालय सु  करणकेामी लागणारी जागा भारतीय आयिुव ान 
प रषद ,िद  ली यांच े िनयमा माण े एकुण िकमान सलग २० एकर जागा उपल  ध असण े आव  यक आह.े 
मा.  यव  थापन सिमती  या ३०/०६/२०१८ रोजीचा िवषय .१ व िनणय . ४१५/१८  नसूार कािलयनदास 
दयानानी चॅ रटेबल  ट, मुंबई यांचेकडून मौज े ई,,ता. राहाता येथील गट न.ं२९३ मधील े  ७ हे  टर ३२ आर 
दानप ा ारे सं  थानला ा  त झालेले आह.े तसचे ी लखीचदं कचरदास भंडारी व इतर यांची मौजे ई ता.राहाता 
येथील जमीन गट न.ं २८८/अ, २८८/ब, २८८/क व गट २९४ पैक  एकुण े  १०.३२ हे  टर े  यलो 
झा◌ोनम  य ेअसनू तेथील सं  थान मालक  या लगत आह.े सदरह े  सं  थानसाठी कायम खरेदी करणबेाबतचा 

 ताव शासनास सादर कर  यात आलेला आह.े  
 मौजे ई, ता.राहाता यथेील राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल  ट, मुंबई यांचेकडून दानप ा ारे 

ा  त झाले  या गट न.ं २९३ मधील े  ७ हे  टर ३२ आर व ी लखीचदं कचरदास भंडारी व इतर यांची मौजे ई 
ता.राहाता येथील जमीन गट न.ं २८८/अ, २८८/ब, २८८/क व गट २९४ पैक  एकुण े  १०.३२ हे  टर े  या 
जागेम  य े साईबाबा व साईनाथ  णालय  तसेच  तािवत मेडीकल कॉलेज, निसग कॉलेज, कॅ  सर 
हॉि पटलक रता एकि त वै क य सकुंल उभारावे व तसचे  यासाठी आिकटे  टची िनयु  ती करणबेाबत िनिवदा 

ि या  सु  करणते यावी असे ठरले. 
 याअनषंुगाने वै क य महािव ालयाची शासक य व शै िणक कामाक रता आव  यक  या इमारतीच े
बांधकाम करता यईेल.  
२). िविवध मा  यता –  न  याने वै क य महािव ालय (M.B.B.S.) सु  करणकेामी आव  यक  या मा  यता  
१.िवधी व  याय िवभाग. 
२.भारतीय आयिुव ान प रषद , िद  ली  
३.महारा   आरो  य िव ान िव ापीठ,  नािशक 
४.महारा   शासन वै क य सचंनालय, मुंबई 
 सदर प रषदांना  ताव सादर क न यो  य  या पतुता झा◌ालेस वै क य महािव ालय सु  करता येईल. 
३). मनु  यबळ- मेडीकल काउि सल ऑफ इडंीया यांच े िनयमा माण े न  यान े वै क य महािव ालय सु  
करणकेामी आव  यक त ेमनु  यबळ उपल  ध होण ेगरजेच ेआह.े (सोबत मडेीकल काउि सल ऑफ इडंीया  या 

माण े  मनु  यबळाचा आकृतीबंध व िनयमावली सादर केलेली आह)े.सदर मनु  यबळ व  यासाठी  या खचास 
िवधी व  याय िवभागाची मा  यता आव  यक राहील. अदंािजत ५००  तांि क (डॉ  टर व परॅामेडीकल) मनु  यबळ 
सं  या अपेि त आह.े 
४).  णालय- M.B.B.S. थम वष १०० िव ाथ  सं  यसेाठी सु  करणकेामी कमीत कमी ३०० बेड 

 णालय उपल  ध असण े आव  यक आह.े तसेच ि तीय व ततृीय वषासाठी एकुण ४७८ बेड उपल  ध असणे 
आव  यक आह.े सदर बेडसं  या ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालयात उपल  ध आह.े (स ि थतीला एकुण 
५५० बेडसं  या दो  ही  णालयात उपल  ध आह.े 
५).हो  टेल सिुवधा – मलुांच े हो  टेल  व  मलु चे हो  टेल  एकुण १०० िव ा  या  या मलेु व मलुी यांचेक रता 
 वतं  िनवास  यव  था उपल  ध असण े आव  यक आह.े स ि थतीला अशा प  दतीची िनवास  यव  था 

सं  थानकडे उपल  ध नाही, परंत ु न  यान े बांधकाम होणा-या िनयोिजत वै क य सकुंलाम  य े अशा कार  या 
हो  टेलची  वतं   यव  था करता यईेल.  
६).आिथक तरतुद – 

१.  नवीन कोस चाल ूकरणकेामी लागणारी अज  फ  - (To be paid to MUHS, Nashik)-
४०,०००,००/-  (४० लाख) 

२. बॅकं गरंॅटी / िस  यरुीटी िडपॉिझट -५०,००,०००/- लाख (५० लाख) 
३. िव ापीठ संल  नतेसाठी आव  यक फ  –३, ००,०००/- िकंवा एकुण शै िणक फ  या  १ % 

पैक  जी र  कम जा  त असेल ती ( ितवष  ). 
 ४. िव ापीठ कायम सं  नतेसाठी आव  यक फ  -६,००,०००/- (एकदाच) 
५. मनु  यबळासाठी -१०,००,०००/- (दहा कोटी) थम वष व वेळोवेळी याम  य े३० %  वाढ 

अदंाजे . 
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६. हो  टेल मटेन  स -२,०००,०००/- (दोन कोटी) ( ितवष  ) अदंाजे.                      
 ७. शासन खच-८,००,०००,०० (आठ कोटी) -  ितवष  अदंाजे                                             
८. बांधकाम ( शासक य इमारत, कॉलेज इमारत, हो  टेल ,  टाफ  वाटस ्इ.) साठी लागणारा 

खच बांधकाम  
        िवभागाकडून िनि त करणते येईल. याक रता .२०० कोटी अदंािजत खच व जमीन खरेदीसाठी .१५ 
कोटी खच अपेि त आह.े  

उपरो  त माण े थम महारा   शासन िवधी व  याय िवभागाची वै क य महािवदयालयास व 
आकृतीबंधास मा  यता  यावी.  यानंतर न  यान े महािवदयालय सु  कर  यासाठी आव  यक  या उव रत मा  यता 
घेणसे व  यासाठी आव  यक शु  क भरावे, अस ेमत आह.े 

 ताव : उपरो  त व  तुि थती  या अनषंुगाने पढुील मु यांवर िनणय होणेस िवनंती.   
१) वै क य महािवदयालयासाठी जागा िन  चीती करण.े 
२) वै क य महािवदयालय सु  करणसेाठी शासनाची मा  यता िमळिव  यासाठी थम िवधी व  याय 

िवभागास  ताव सादर करण.े 
३) िवधी व   याय िवभागाची मा  यता िमळा  यानतंर भारतीय आयिुव ान प रषद िद  ली , महारा   

आरो  य िव ान िवदयापीठ नािशक, व वै क य सचंालनालय,मुंबई याचंे कडे नवीन 
महािवदयालयासाठी अज करण ेव  यासाठी आव  यक िविहत शु  क भरण.े 

४) नवीन महािवदयालय मंजरु झालेनंतर भारतीय आयिुव ान  या मागदशक सचूनां माण े आकृतीबंध 
िन  चीत क न  या माण ेमनु  यबळ उपल  ध क न घेण.े 

   संदभ य  तावास मा.  यव  थापन सिमतीपढुे  िनणयाथ सादर. 
िनणय .४८५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत (M.B.B.S.) वै क य महािव ालय सु  करणसेाठी सं थानला मौज े

ई, ता.राहाता येथील राधा कािलयनदास दयानानी  चरॅीटेबल  ट मुबंई यांचकेडुन दानपञादवारे  ा  त झाले  या 
गट न-ं२९३ मधील ेञ ७ हे  टर ३२ आर मधील जागा िन ीत करणेत यावी 

  वै क य महािवदयालय सु  करणेसाठी शासनाची मा  यता िमळिव  यासाठी थम िवधी व  याय 
िवभागास  ताव सादर करणेत यावा. 

िवधी व   याय िवभागाची मा  यता िमळा  यानंतर भारतीय आयुिव ान प रषद िद  ली , महारा    
आरो  य िव ान िवदयापीठ नािशक, व वै क य संचालनालय,मुंबई यांचे कडे नवीन महािवदयालयासाठी अज 
करणसे व  यासाठी आव  यक िविहत शु  क भरणेस मा यता दे यात आली.       

                                 (कायवाही- .वै क य अिध ीका, ी साईनाथ णालय/वै क य संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं. २६ ी साईबाबा सं थान िव त यवसथा,िशड  यांचेमाफत न यान ेनिसग कॉलेज (B.Sc. Nursing) सु  करणसे व 

यासाठी या अनषंुिगक खचास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद - कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या 

िकंवा मानवाला आपतीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल. 
मा.  यव  थापन सिमती ठराव .- नवीन  ताव. 

ा  तािवक –समाजातील तळागाळातील गरीब व गरज ू  णांना वै क य सवेा िमळावी या उदशेान े ी 
साईबाबां  या िशकवणकु स अनसु न १९६४ साली ी साईनाथ  णालय सु  कर  यात आलेले आह.े सदर 

 णालयात एकुण ३०० बेड अतं  ण िवभागात कायरत आहते. या  णालयात  णां  या सेवेसाठी उ  तम 
पायाभतू सिुवधा उपल  ध क न िदले  या आहते. येथ े येणा-या  यके  णास मोफत उपचार परुिवले जात 
अस  यामळेु गरीब व गरजू  णांसाठी ी साईनाथ  णालय ह े ५३ वषापासनू मोठे वरदान ठरले आह.े ी 
साईनाथ  णालयात स  या अलॅोपथॅी, होिमओपॅथी व आयवुिदक अस ेिविवध उपचार प  दतीन े  णांना उपचार 
घे  याची सिुवधा उपल  ध आह.े 
 तसेच ी साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा सपुर  पेशािलटी  णालय (२५० बेड) ह ेदखेील सन 
२००६ पासनू कायरत आह.े सदर ी साईबाबा  णालयात काड ओलॉजी, काड याक सजरी,  यरुोसजरी ह े
िवभाग कायरत आहते.  

ी साईनाथ  व ी साईबाबा  णालयातील  ओपीडी, आयपीडी व श  ि या /  ोिसजस यांची मािहती 
खालील माण-े   
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अ.नं. ी साईनाथ  णालय 

          सन २०१७ 
ी साईबाबा  णालय  

          सन २०१७ 
ओपीडी ३,१४,८१२ १,६२,९२७ 
आयपीडी १३,५६० १२९५८ 
श  ि या /  ोिसजस ९,१८६ १०,०६४ 

 
 ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड चे मा.उपा  य  ी चं शखेर कदम यांनी मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी यांना पाठिवले  या िद.२७/०६/२०१८ रोजीचे प ात " स  या सं  थानची ी साईबाबा व ी 
साईनाथ अशी दोन  णालये कायरत आहते. यात अनेक डॉ  टस व पॅरामेडीकल  टाफ कायरत आह.े परंतु अनेक 
िवभागात डॉ  टर व पॅरामेडीकल  टाफची कमतरता आह.े  याक रता ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थामाफत िविवध वै क य महािव ालय ेव अनषंुिगक इतर शै िणक उप म सु  के  यास  णांना 
सेवा दे  यास मदत होईल. सं  थानची  वतःची महािव ालय े सु  झा  यास महािव ालयात िशकणा-या 
िव ा  याचा सं  थान  या हॉि पटलमधील  णांक रता याचा लाभ होईल व साईबाबांचा  णसेवेचा संदशे जगभर 
पोहोचणसे मदत होईल", अस ेकळिवलेले आह.े सदर प ावर मा.उपिज  हािधकारी िनकम सा◌ो. यांनी  वरीत 

 ताव सादर करा, अस ेिनदश िदलेले आहते. 
 सं  थानचे  णालयात गरीब व गरज ू  णांना उपचारांचा व श  ि यांचा वेळोवेळी लाभ  हावा 
याक रता सं  थान शासन कायमच य  नशील आह.े उपरो  त माण े ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालयात 
असणारी बाहय  णांची सं  या व अतं  ण िवभागात होणा-या श  ि यांचा िवचार करता ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था यांचमेाफत निसग कॉलेज  सु  करणचेा िनणय घणेेत आला. याअनषुगंाने पिह  या ट   यात 

ितवष  १०० िव ाथ सं  या असणारे निसग कॉलेज सु  करता येईल. 
 स ि थतीला अि त  वात असणारे ी साईनाथ व ी साईबाबा ग ्णालये यां  या आधारे  निसग 
कॉलेज सु  करता येईल.                                                                                                                    

िवभागाचा अिभ ाय: तरी ी साईबाबा सं  थानम  य े न  यान े निसग कॉलेज सु  करणकेामी 
खालील माण ेगो  ट ची पतुता करण ेआव  यक आह.े 
१) आव  यक जागा- निसग कॉलेज सु  करणकेामी लागणारी जागा भारतीय आयिुव ान प रषद , िद  ली यांचे 
िनयमा माण ेसलग २ एकर जागा उपल  ध असण ेआव  यक आह.े  याअनषुागंगान ेमा.  यव  थापन सिमती  या 
३०/०६/२०१८ रोजीचा िवषय .१ व िनणय . ४१५/१८  नसूार कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल  ट, मुंबई 
यांचेकडून मौजे ई,,ता. राहाता यथेील गट न.ं२९३ मधील े  ७ हे  टर ३२ आर दानप ा ारे सं  थानला ा  त 
झालेले आह.े  
तसेच ी लखीचंद कचरदास भंडारी व इतर यांची मौज े ई ता.राहाता येथील जमीन गट न.ं २८८/अ, २८८/ब, 
२८८/क व गट २९४ पैक  एकुण े  १०.३२ हे  टर े  यलो झा◌ोनम  य ेअसनू तेथील सं  थान मालक  या 
लगत आह.े सदरह े  सं  थानसाठी कायम खरेदी करणबेाबतचा  ताव शासनास सादर कर  यात आलेला 
आह.े  
 मौजे ई, ता.राहाता यथेील राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल  ट, मुंबई यांचकेडून दानप ा ारे 

ा  त झाले  या गट न.ं २९३ मधील े  ७ हे  टर ३२ आर व ी लखीचदं कचरदास भंडारी व इतर यांची मौजे ई 
ता.राहाता येथील जमीन गट न.ं २८८/अ, २८८/ब, २८८/क व गट २९४ पैक  एकुण े  १०.३२ हे  टर े  या 
जागेम  य े साईबाबा व साईनाथ  णालय  तसेच  तािवत मेडीकल कॉलेज, निसग कॉलेज, कॅ  सर 
हॉि पटलक रता एकि त वै क य सकुंल उभारावे व तसचे यासाठी आिकटे  टची िनयु  ती करणबेाबत िनिवदा 

ि या  सु  करणते यावी असे ठरले. 
 याअनषंुगाने वै क य महािव ालयाची शासक य व शै िणक कामाक रता आव  यक  या इमारतीच े
बांधकाम करता यईेल.  

२). िविवध मा  यता  –न  यान ेनिसग कॉलेज सु  करणकेामी आव  यक  या मा  यता  
१.िवधी व  याय िवभाग. 
२.महारा   आरो  य िव ान िव ापीठ ,नािशक. 
३.महारा   शासन वै क य सचंनालय, मुंबई 
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४.महारा   प रचा रका प रषद, मुंबई व इिंडयन निसग काऊि सल ,िद  ली.  
 सदर प रषदांना  ताव सादर क न यो  य  या पतुता झालेस कॉलेज सु  करता येईल. 
३).  मनु  यबळ- इडंीयन निसग काउि सल (INC) यांच ेिनयमा माण ेन  याने निसग कॉलेज सु  करणकेामी 
आव  यक ते मनु  यबळ उपल  ध होण ेगरजचेे आह.े (सोबत इिंडयन निसग काऊि सल अकॅट,१९४७  या माण े 
मनु  यबळाचा आकृतीबंध व िनयमावली सादर केलेली आह)े. सदर मनु  यबळ व  यासाठी  या खचास िवधी व 
 याय िवभागाची मा  यता आव  यक राहील. अदंािजत २०० तांि क (डॉ  टर व परॅामडेीकल) मनु  यबळ सं  या 

अपेि त आह.े 
४).   णालय- निसग कॉलेज सु  करणकेामी कमीत कमी १०० बेड असणारे  णालय उपल  ध असण े
आव  यक आह.े सदर बेडसं  या सं  थान  या  ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालयात उपल  ध 
आह.े(स ि थतीला एकुण ५५० बडेसं  या दो  ही  णालयात उपल  ध आह.े ) 
५). हो  टेल सिुवधा – मलुांचे हो  टेल  व  मलु चे हो  टेल - एकुण १०० िव ा  या  या मलेु व मलुी 
यांचेक रता  वतं  िनवास  यव  था उपल  ध असण े आव  यक आह.े स ि थतीला अशा प  दतीची 
िनवास  यव  था सं  थानकडे उपल  ध नाही, परंत ुन  याने बांधकाम होणा-या िनयोिजत वै क य संकुलाम  य ेअशा 

कार  या हो  टेलची  वतं   यव  था करता येईल.   
६). आिथक तरतुद –  
१. नवीन कोस चालू करणकेामी लागणारी अज फ - (To be paid to MUHS, Nashik)-

१५,००,०००/-             
२. बॅकं गरंॅटी / िस  यरुीटी िडपॉिझट -१०,००,०००/-  
३. िव ापीठ सलं  नतेसाठी आव  यक फ  –२, ००,०००/- िकंवा एकुण शै िणक फ  या  १ % पैक  जी 

र  कम जा  त असेल ती ( ितवष  ). 
४. िव ापीठ कायम सं  नतेसाठी आव  यक फ  -४,००,०००/- (एकदाच) 
५. मनु  यबळासाठी -२,००,०००,००/- थम वष व वेळोवेळी याम  य े३० %  वाढ अदंाजे . 
६. हो  टेल मटेन  स -१,००,०००,००/- ( ितवष  ) अदंाजे. 
७. शासन खच-२,००,०००,००/-  ( ितवष ) अदंाजे   
८. बांधकाम ( शासक य इमारत, कॉलेज इमारत, हो  टेल ,  टाफ  वाटस ् इ.) साठी लागणारा खच 

बांधकाम  िवभागाकडून िनि त करणते येईल. याक रता अदंाजे .१०० कोटी खच अपिे त आह.े 
उपरो  त माण े थम महारा   शासन िवधी व  याय िवभागाची निसग कॉलेज व आकृतीबंधास मा  यता 

 यावी.  यानतंर न  याने महािवदयालय सु  कर  यासाठी आव  यक  या उव रत मा  यता घणेसे व  यासाठी 
आव  यक शु  क भरावे, असे मत आह.े 

 ताव :उपरो  त व  तुि थती  या अनषंुगान ेपढुील मु यांवर िनणय होणसे िवनंती.   
१) निसग कॉलेज साठी जागा िन  चीती करण.े 
२) निसग कॉलेज सु  करणसेाठी शासनाची मा  यता िमळिव  यासाठी थम िवधी व  याय  
              िवभागास  ताव सादर करण.े 
३) िवधी व   याय िवभागाची मा  यता िमळा  यानंतर महारा   आरो  य िव ान िवदयापीठ  
             नािशक,व महारा   शासन वै क य सचंनालय, मुंबई महारा   प रचा रका प रषद, मुंबई व  इिंडयन 
निसग काऊि सल,िद  ली यांचे कडे नवीन महािवदयालयासाठी अज करण े व  
              यासाठी आव  यक िविहत शु  क भरण.े 
४) नवीन महािवदयालय मंजुर झालेनंतर इिंडयन निसग काऊि सल,िद  ली मागदशक सचूनां माण े
आकृतीबंध िन  चीत क न  या माण ेमनु  यबळ उपल  ध क न घणे.े 
   संदभ य  तावास मा.  यव  थापन सिमतीपढुे  िनणयाथ सादर. 

िनणय .४८६  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत निसग कॉलेज सु  करणेसाठी सं थानला मौजे ई, 
ता.राहाता येथील राधा कािलयनदास दयानानी  चॅरीटेबल  ट मुंबई यांचेकडुन दानपञादवारे  ा  त झाले  या गट 
नं-२९३ मधील ेञ ७ हे  टर ३२ आर मधील जागा िन ीत करणेत यावी. निसग कॉलेज सु  करणसेाठी 
शासनाची मा  यता िमळिव  यासाठी थम िवधी व  याय िवभागास  ताव सादर करणते यावा. िवधी व   याय 
िवभागाची मा  यता िमळा  यानंतर महारा   आरो  य िव ान िवदयापीठ नािशक,व महारा   शासन वै क य 
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संचनालय, मुंबई महारा   प रचा रका प रषद, मुंबई व इिंडयन निसग काऊि सल,िद  ली यांच े कडे नवीन 
महािवदयालयासाठी अज करणसे व    यासाठी आव  यक िविहत शु  क भरणेस मा यता दे यात आली.                    

(कायवाही- .वै क य अिध ीका, ी साईनाथ णालय /वै क य संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं. २७ ी साईबाबा सं थानच े णालयात कं ाटी प दतीन े ता परु या व पात ११ मिहने कालावधीसाठी कायरत 

प रचारीका, प रचारक यांनी औघोगीक यायालय,अहमदनगर  येथे सं थान िव द कोट केस दाखल केलेबाबत 
अवलोकनाथ सादर. 

ताव-  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात खालील प रचारक / प रचारीकानंा ११ मिहने कालावधीसाठी 
ता  परु  या  व पात कंञाटी प  दतीने नमेणकूा करणते आले  या आहते. सदर प रचारक/प रचारीका यांनी मा मुंबई 
उ  च  यायालयाच ेखंडपीठ औरंगाबाद येथे खालील माण े रट िपटीशन दाखल केलेले आहते.  

अ 
न ं

प रचारक / 
प रचारीकांचे नाव 

हजर तारीख ११ मिहने मदुवाढ 
संपु  टात येत 

अस  याची तारीख 

रट 
िपटीशन  

मागणी 

१ कु ाज  ता िदपक 
जाधव 

१८/०४/२०१७ १७/०३/२०१८ ६४२१/२०१६ A] Call for record and proceedings. 
B] Issue a writ of mandamus or any other 
appropriate writ, order or direction 
thereby directing the Respondent to pay 
the salary and arrears for the post of Staff 
Nurse meeting dated 20.11.2014 by the 
Managing Committee of Respondent 
No.1 within a stipulated period and for 
that purpose issue necessary writ, order 
of direction.  
C] Issue a writ of mandamus or any other 
appropriate writ, order or directions 
thereby directing the Respondents to 
consider and decide the representation 
dated 17.05.2015 given by the petitioner 
for payment of salary and arrears of 
salary for the post of Staff Nurse 
(Annexed at Exhibit-F) within a stipulated 
period and for that purpose issue 
necessary writ, order or directions. 
D] pending hearing and final disposal of 
present writ petition, issue an injuction in 
the nature of directions thereby directing 
the Respondents to pay the salary to the 
petitioner in accordance with Decision 
No.1016 taken in meeting dated 
20.11.2014 by the Managing Committee 
of Respondent No.1 and for that purpose 
issue necessary writ, order of directions. 
E] Grant ad-interim relief in terms of 
prayer clause-(D) 
F] Pass any and other just and equitable 
order in the interest of justice in favour 
of the petitioner. 

२ कु किवता योसेफ पंडीत १७/०७/२०१७ १६/०६/२०१८ ६४२२/२०१६ 
३ ीमती थ जॉन 

ल ढे( ीवा  तव) 
०७/०५/२०१७ ०६/०४/२०१८ ६४२३/२०१६ 

४ कु ितमा रामचं  
कोळगे 

१६/०२/२०१७ १५/०१/२०१८ ६४२४/२०१६ 

५ ीमती आशा द  ताञय 
कावळे 

१४/०२/२०१७ १३/०१/२०१८ ६४२५/२०१६ 

६ ीमती वैशाली भगवान 
महागडे 

१७/०१/२०१७ १६/१२/२०१७ ६४२६/२०१६ 

७ कु मिनषा ि टफन 
आवारे 

१५/०१/२०१७ १४/१२/२०१७ ६४२७/२०१६ 

८ ी राहल काश 
आहोळ 

२५/०२/२०१७ 
 

२४/०१/२०१८ 
 

६४२८/२०१६ 

९ ीमती कावेरी सदुाम 
 ह  के 

२७/०४/२०१७ 
 

२६/०३/२०१८ 
 

६४२९/२०१६ 

१० ीमती कांचन िवनायक 
िशंद े

------ ------- ६४३०/२०१६ 

११ ी आिशष शरद 
सयुवंशी 

२१/०१/२०१७ २०/१२/२०१७ ६४३१/२०१६ 

 
उपरो  त अ नं १० ीमती कांचन िवनायक िशंद े ा कामाव न गैरहजर अस  याने  यांना िद. 

१८/१/२०१७ नंतर पु  हा नेमणकू आदेश िदलेला नाही. 
उपरो  त प रचारीकाचंा ११ मिहन े नेमणकू कालावधी  यांचे नावासमोर दशिवले माण े संपु  टात येत 

अस  याने  ताव मा  यव  थापन सिमती िद. ०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता.  यावर 
िनणय  १०४९ नसुार, याकरीता  यव  थापन सिमतीचे उपा  य  मा. ी चं शेखर कदम याचंे अ  य तेखाली 
सिमती सद  य मा. ी भाऊसाहबे वाकचौरे व मा ी ताप भोसले यांची सिमती तयार करणते आली. या 
सिमतीन े  तािवत प रचारक/ प रचारीकांना मदुतवाढ देण े यो  य होईल का, याची शहािनशा क न  याचा 
अहवाल  यव  थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले. 
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िद. १६/०१/२०१८ रोजी मा उ  च  यायालयान े उपरो  त दाखल केले  या रट िपटीशनम  य े
खालील माण ेिनणय िदलेला आह.े 

P.C.:- 
1. learned counsel for the petitioners, in view of subsequent developments / events 

taken place, on instructions, prays for withdrawal of the writ petitions. The writ petitions 
are dismissed as withdrawn. 

िद. ०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  १०४९ नसुार, गठीत केले  या सिमतीकडून,  यव  थापन 
सिमतीसमोर सादर करावयाचा एकिञत अहवाल  यव  थापन सिमतीसमोर सादर झालेला नस  याने  तावातील 
नमदु प रचारक / प रचारीकानंा बा यंञणे ारे घेऊन ितमहा . १५,४००/- एकिञत वेतन देणेबाबतचा  ताव 
िद. ०२/०२/२०१८ रोजीचे मा  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर करणते आला होता  यावर िनणय  १२८ 
नसुार,  तावास मा  यता दे  यात आली. 

तदनतंर, मा  यव  थापन सिमती िद. ०७/०३/२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय  १३९ नसुार, मा 
 यव  थापन सिमती िद. ०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय  १२८, यावर सिव  तर चचा होऊन उपरो  त 

 तावास मा  यता दे  यात आली. 
याऐवजी खालील माण ेवाच  यात याव.े 

 तािवत ११ प रचारक / प रचारीकांना स  या .१५,४००/- माञ ितमहा एकिञतवेतनावर 
बा यंञणे ारे नेमणकू दे  यात यावी.  याचबरोबर सदरह प रचारक / प रचारीका यांना पवु माण े ११ मिहने 
कालावधीसाठी नमेणकू दणेेकामी शासनाचे मागदशन घे  यासाठी  ताव सादर करणते यावा, असे ठरले. 

तदनतंर, मा  यव  थापन सिमती िद. ०४/०४/२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय  २२५ नसुार, ी 
साईबाबा हॉि पटलम  य े ११-११ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प  दतीन े कायरत असले  या ११ प रचारक / 
प रचारीका यांना िद. ०२/०२/२०१८ रोजीच े  यव  थापन सिमती सभेतील  िनणय  १२८ अ  वय ेबा यंञणे ारे 
नमेणकू दणेबेाबत ठरललेे आह.े परंतु आता,  या शासन िनणयाच ेअनषंुगान ेिनणय  १२८ घे  यात आला,  या 
शासन िनणयास  थिगती िमळालेली आह.े  यामळेु सदरह प रचारक / प रचारीका यांना पवु माणचे ११ मिहने 
कालावधीसाठी कंञाटी प  दतीन ेनमेणकू दे  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

सदर िनणयानुसार, संबंधीत प रचारीका / प रचारक यांचेकडून बंधपञ घेऊन नेमणकू आदशे िदलेले 
आहते. उपरो  तपैक  एक प रचारीका कु आशमुती सपंत सदाफुले कामावर हजर झाल े नसनु उवरीत सव १० 
प रचारक / प रचारीका कामावर हजर झाले  या असनु स  या  णालयात कायरत आहते. 

उपरो  त १० प रचारीका यांनी औ ोिगक यायालय,अहमदनगर येथ ेसं थान िव द त ार (यएुलपी) 
. ४१/२०१८  ते त ार (यएुलपी) . ५०/२०१८ अशा दहा कोट केस दाखल केली आह.े   

सदर कोट केसम य े यांनी खालील माण ेमागणी केलेली आहे. 
मा. यायालयास त ारदारातफ न  ाथना क , 
अ) जाब देणार यांनी त ादाराबाबत त ारीत नमदु केले  या अनचुीत कामगार थांचा अवलंब 

के  याचे जाहीर     क न   या बेकायदशेीर अयो  य असनु  या र  कर  याचे आदेश जाब देणार यांना  हावते.  
ब) त ारदारास समान कामास समान मोबदला त  वाने थम नमेणकू पासनु िदलेले वेतन व देय वेतन व 

फायदे     फरकासहीत अदा कर  याचे आदेश जाब दणेार यांना  हावेत.  
क) त ारदारास थम नमेणकु पासनु िकंवा २४० िदवस सेवेपासनु िकंवा यो  य  या काळापासनु 

प रचारीका  हणनू      कायम क न सव फायद ेफरकासहीत अदा कर  याचे आदेश जाब देणार यांना  हावते.  
ड) त ारदारास स  याचे नमेणकुप  दतेाना घे  यात आलेला करार हा बेकायदशेीर अस  याचे जाहीर 

कराव.े  
इ) सोबत  या अतंरीम आदेश अजातील बाबी कायम  हा  यात.  
ई) इतर यो  य ते  यायोिचत आदशे त ारदारा  या बाजनु े  हावेत.  
तसेच  यांनी अतंरीम आदशेा  तव अज सादर केला असनु  यात  यांनी खालील माण ेमागणी केलेली 

आह.े  
अ) त ारी  या सनुावणी  या काळात त ारदारास सेवेतून कमी न कर  यािवषयक आदेश, सेवेत 

ठेव  याचे आदशे जाब दणेार यांना  हावते.  



60 
 

{08} 26.07.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

ब)  त ारदारास समान कामास समान मोबदला त  वान े कायम प रचा रका माण ेमळु वतेन, ेड प े
आिण इतर वेतन दे  याचे आदशे जाब दणेार यांना  हावेत.  

क) त ारीचे कामकाज त ारीचे  व प पाहाता  वरीत पणु कर  यािवषयक आदशे  हावेत.  
ड) इतर यो  य ते  यायोिचत आदशे त ारदारा  या बाजनेु  हावते.  
यावर मा. औ ोिगक  यायालय, अ.नगर यांनी िद. १८/०६/२०१८ रोजी खालील माण ेआदशे िदले 

आहेत.  
Perused the applications for dispensing with the notice Under Rule 115 and other 

papers.  Heard Mr. Modgekar Advocate.  The Complainants are stated to be in the 
employment for years and were services are likely to be terminated.  Issue show cause 
notice returnable on 22-06-2018.  Till then only the services of the complaints was not be 
terminated except by following due process of law.  

तरी या सव १० केस सबंधीत सं थानला कोट नोटीस ा  झालेली असनु या कोट केसच े
कामकाजाकरीता सं  थानचे वतीने अडॅ अशोक पाटील, अहमदनगर यांची नेमणकू केलेली आह.े पढुील 
सनुावणीची तारीख िद. ०९/०७/२०१८ नेम  यात आलेली आह.े 

अवलोकनाथ सादर. 
िनणय .४८७ यावर सिव तर चचा होऊन,  ी साईबाबा सं थानच े णालयात कं ाटी प दतीन ेता परु या व पात ११ मिहने 

कालावधीसाठी कायरत प रचारीका, प रचारक यांनी औघोगीक यायालय,अहमदनगर येथे सं थान िव द  
दाखल केले या कोट केस बाबत या स ि थतीच ेअवलोकन करणते येऊन, न द घे यात आली. 

(कायवाही- वै क य संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं. २८ िद. १ एि ल,२०१७ ते िद.३१ माच,२०१८ अखेर कालावधीत िदलेले अनदुान र कम व ण सं या यांची न द 

घेणबेाबत. 
ताव-  अिधिनय २००४ मधील तरतुद :-  कलम १७ (१) व १७ (२) (ण )  मानवजातीचे क  याण करणा-या 

िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमतीचा ठराव :- िद.२४/०७/२०११ रोजीची मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय 

नं.१४, िनणय .५८१. 
   ा  तिवक:- उपरो  त िवषयािकंत संदभा  वय,े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड . यांच े

माफत गरीब व गरजु  णांना  यांचे वै िकय,उपचाराकरीता  ण उपचार घते असले  या  णालयाचे नावे 
वै क य आिथक अनदुान दे  यात येते.  यासाठी सं  थान  यव  थापनान े  वतं  िनयमावली तयार केललेी आह.े 
यास शासनाची मा  यता आह.े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचमेाफत  वै क य आिथक 
अनदुान ह े केवळ, भारतातील सरकारी िज  हा प रषद वा  यिुनिसपल  णालय, सावजिनक धमदाय  यासान े
चालिवलेले  णालय, सावजिनक िलिमटेड कंपनी (Public Limited Company) यांनी चालिवलेल े अगर 
सहकारी सं  था (Co Operative Society) यांनी चालिवलेले  णालय यातील उपचार / श  ि येवरील खचा 
पोटी खचा  या १५%  अगर पय े२५,०००/- पैक  जी कमी पुणािकंत र  कम असेल तेवढी र  कम, पॅनलवरील 
८३  णालयांना  णाच ेनावे िनयमावलीतील आठ आजारांकरीता दे  यात यतेे.  यास अनसु न सन िद.१ एि ल-
२०१७ ते िद.३१ माच २०१८ अखेर कालावधीत िदलेले वै िकय आिथक अनदुान लाभाथ   ण सं  या व 
र  कम खालील माण ेआह.े 

 
अ.ंनं. मिहना लाभाथ   ण सं  या अनदुान वाटपाची र  कम मंजरु बजेट 

१ ०१ एि ल -२०१७ ४२ १०,२४,०००/- १५,००,००,०००/- 
२ म े-२०१७ २२ ०४,८४,०००/- 
३ जुन - २०१७ २४ ०५,६८,४५६/- 
४ जुलै -२०१७ १८ ०४,१७,५००/- 
५ ऑग  ट -२०१७ ४७ ११,४७,८४६/- 
६ स  टबर -२०१७ ४१ ०९,६७,५००/- 
७ ऑ  ट बर -२०१७ २७ ०६,४९,५००/- 
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८ नो  हबर -२०१७ ३३ ०८,१०,०००/- 
९ िडसबर -२०१७ ३५ ०८,३९,५००/- 

१० जानेवारी -२०१८ ४७ १०,९५,०००/- 
११ फे वुारी  -२०१८ ४० ०९,८४,५००/- 
१२ ३१ माच -२०१८ ५४ १२,९५,५००/- 

एकुण  ४३० १,०२,८३,३०२/- 
 

िद.१ एि ल-२०१७ ते िद.३१ माच २०१८ अखेर ४३०  णाना र  कम .१,०२,८३,३०२/- वै िकय 
आिथक अनदुान दणेेत आलेले आह.े 

 या बाबतचा  णालयिनहाय तपिशल पढुील माण.े 
 

अ. .  णालयाच ेनाव  ण सं  या अनदुान र  कम ( पये) 
०१)  आनंद ऋषीजी हाटकेअर,अहमदनगर. ०७ १,७२,५००/- 
०२)  आनंद ऋषीजी हॉ  पीटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर , अहमदनगर. ०१ २२,५००/- 
०३) आि नी सहकारी  णालय आिण संशोधन क  िनयिमत, सोलापरु. ७७ १९,२१,३०२/- 
०४) बाई जेराबाई वािडया हॉ  पीटल फॉर िच  न, मुंबई. ०२ ५०,०००/- 
०५) बालाजी हॉ  पीटल अॅ  ड डाय  नोि टक सटर, मुंबई. ०५ १,२५,०००/- 
०६) बॉ  ब ेहॉ  पीटल अॅ  ड मिेडकल रसच सटर, मुंबई. ०२ ५०,०००/- 
०७) कािडनल ेिसएस ममेो रअल  ट , वसई. १६ ४,००,०००/- 
०८) िडन बी वाय एल नायर चॅ रटेबल हॉि पटल, मुंबई.  १३ ३,२५,०००/- 
०९)  िदनानाथ मंगेशकर हॉि पटल अॅ  ड  रसच सटर, पणु.े ०९ २,२२,५००/- 
१०) डॉ.बालाभाई नानावटी हॉि पटल,मुंबई. ०१ २५,०००/- 
११) डॉ.हडेगेवार  णालय, औरंगाबाद. ०१ २५,०००/- 
१२)  ॅ  ट मिेडकल फ डेशन बी हॉल ि लिनक, पणु.े ०५ १,२५,०००/- 
१३) हॉली ि परीट हॉि पटल, मुंबई. ०२ ५०,०००/- 
१४) इनलॅ  स अॅ  ड बधुराणी हॉि पटल, पणु.े  ०४ ९४,५००/- 
१५) जसलोक हॉि पटल अॅ  ड रसच सटर, मुंबई . १० २,५०,०००/- 
१६) जहॉगंीर हॉि पटल , पणु.े ०७ १,७५,०००/- 
१७) के एल ई एस हॉि पटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर, बेळगांव, 

कनाटक. 
०२ २८,७५०/- 

१८) कमलनयन बजाज हॉि पटल, औरंगाबाद. ०४ १,००,०००/- 
१९) िकंग एडवड ममेो रअल हॉि पटल ( के ई एम ), पणु.े १७ ४,२५,०००/- 
२०) क कण िम  मंडळ मिेडकल  ट, स ा ी  पेशालीटी हॉि पटल, 

पणु.े 
०३ ७५,०००/- 

२१) कृ  णा हॉि पटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर, कराड. ०२ ५०,०००/- 
२२)  लीलावती हॉि पटल अॅ  ड रसच सटर, मुंबई. ०२ ५०,०००/- 
२३) महा  मा गांधी िमशन  य ुबॉ  ब ेहॉि पटल, नवी मुंबई. ०२ ५०,०००/- 
२४) महा  मा गांधी िमशन हॉि पटल अॅ  ड रसच इि  टट्यटु, औरंगाबाद. ०७ १,७५,०००/- 
२५) मलुजीभाई पटेल यरुोलॉिजकल हॉि पटल, निदयाड, गजुरात. २९ ७,२५,०००/- 
२६) एन एम वाडीया इि  टट्यटु ऑफ कािडओलॉजी, पणु.े ०१ २५,०००/- 
२७) निगस द  त ममेो रअल कॅ  सर हॉि पटल, बाश .  ०६ १,२०,५००/- 
२८) पी डी िहदंजुा नॅशनल हॉि पटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर, मुंबई. ११ २,७०,०००/- 
२९) वरा रल हॉि पटल, लोणी ब.ु ०१ २५,०००/- 
३०)  आर टी भोईटे  मतृी आरो  य ित  ठाण िगरीराज हॉि पटल, पणु े. ०१ २५,०००/- 
३१) शेठ नंदलाल धतु हॉि पटल, औरंगाबाद. ०१ २५,०००/- 
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३२) ी िस  दे  वर कॅ  सर हॉि पटल अॅ  ड रसच सटर, सोलापरू. ३६ ७,०८,०००/- 
३३) ी माक  डेय सोलापरू सहकारी  णालय, सोलापरू. ०४ १,००,०००/- 
३४) ी िस  दीिवनायक गणपती कॅ  सर हॉि पटल, िमरज. १९ ४,६१,२५०/- 
३५) शु शुा िसटीझ  स को-ऑप हॉि पटल, मुंबई. ०४ १,००,०००/- 
३६) शु तु मेिडकल केअर अॅ  ड रसच सोसायटी हाड कर हॉि पटल, पणु.े १९ ४,६५,५००/- 
३७) टाटा ममेो रअल हॉि पटल, मुंबई. ०१ २५,०००/- 
३८) वसतंराव आर नगरकर मेिडकल फ डेशन, नािशक. ९३ २१,५१,५००/- 
३९) िववेकानंद मेिडकल फ डेशन िववेकानंद हॉि पटल, पणु.े ०१ १९,५००/- 
४०) वानलेस हॉि पटल, िमरज. ०२ ५०,०००/- 

                                                                                           एकुण  - ४३० १,०२,८३,३०२/- 
 

 ताव:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड . यांचे माफत गरीब व गरज ु  णांना  यांचे 
वै िकय, उपचाराकरीता  ण उपचार घते असले  या  णालयाचे नाव,े सन- ०१ एि ल २०१७ ते ३१ माच 
२०१८ अखेर दे  यात आले  या, वै क य आिथक अनदुानाची न द घेणसेाठीचा  ताव, मा.  यव  थापन सिमती 
सभेसमोर सादर. 

िनणय .४८८ यावर सिव तर चचा होऊन, िद. १ एि ल,२०१७ ते िद.३१ माच,२०१८ या कालावधीत ४३० णांना दे यात 
आले या एकुण र कम . १,०२,८३,३०२/- मा  वै क य आिथक अनदुान रकमेची न द घे यात आली.  

  तसेच नािशक, सोलापरु, पणु ेयेथील आणखी काही णालयांचा सं थानच ेवै क य आिथक अनदुान 
योजनेम य े समावेश करणते यावा,असे ठरले. सिमती सद यांनी दखेील या योजनेसाठी णालयाची नावे 
सचुवावीत, असे ठरले.              (कायवाही- .वै क य अिध ीका, ी साईनाथ णालय/वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं. २९ ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ र पेढीम य े मे २०१८ मिह यात वै िकय िबलात दे यात आले या       

.८०,५६,६१४/- सवलतीस मा यता िमळणबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा हॉि पटलम  य ेगरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या संबिंधत 

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

जनसंपक अिधकारी/सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक 
कागदप ांसह सवलत मंजुरी करीता  तावीत करतात. अशा कारे हॉि पटलम  य े वै िकय िबलात सवलत 
दे  याकरीता  वतं  िवभाग कायरत आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात 
आले  या वै िकय सवलतीस मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात यऊेन आिथक वषा  या शेवटी 
एकि त अहवाल मा.  य.स.चे सभे समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा असे ठरले आह.े माह े स  टबर 
२०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर 
महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर कर  यास शरेा िदला आह.े  या माण े माह े मे २०१८ म  य े ी साईबाबा 
हॉि पटलला ओपीडी  ण १५,१४९ व १,१०७ आयपीडी  णांपैक  ३,८७८ ओपीडी व ५८६ आयपीडी 

 णांना वै िकय िबलात एकुण .७५,०६,२१४/- इतक  सवलत दणे ् यात आली व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े
गरीब व गरजु  णांना वै क य िबलात सवलत दे  या सबंंधीत मा.  य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ 
संमत झाला आह,े जा.नं.एसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची 
िसकल सले आजारा  या  णांना मोफत र  त देणेबाबत िटपणी माण े एकुण ३८८  णाना र  कम 
.५,५०,४००/- इतक  मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतच ेिववरण खालील माण–े 

 
 
 
 

(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 
  णांची गटवारी लाभाथ  एकुण िबल र  कम िबलापोटी िबलात िदलेली 
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अ.नं. सं  या िमळालेली र  कम सवलत 

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

१२६ ९,७५,११२/-                  -    ९,७५,११२/- 

२ 
आिथक  टया दबुल घटकातील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

२७७ २२,३१,८११/- १०,३०,८७९/- १२,००,९३२/- 

३ 
सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली सवलत 
र  कम 

८ ३२,३०६/- १,०००/- ३१,३०६/- 

४ 

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

७८९ ४९,०८,३६६/- ३०,५४,२८३/- १८,५४,०८३/- 

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

२९३ १,५८,७६,६५१/- १,४१,२४,२५०/- १७,५२,४०१/- 

६ 
महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 

 णांना िदलेली सवलत 
२,९७१ १६,९२,३८०/-                  -    १६,९२,३८०/- 

 एकुण ४,४६४ २,५७,१६,६२६/- १,८२,१०,४१२/- ७५,०६,२१४/- 
 

(ब)    ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 

िमळालेली र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 
१ थॅलॅिसिमया ४६ ५९,८००/- - ५९,८००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ७ ४,८००/- - ४,८००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ४७ ४,७००/- - ४,७००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  १४६ २,९६,५००/- - २,९६,५००/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ७ ११,४००/- - ११,४००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ४ ५,२००/- - ५,२००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  १३१ १,६८,०००/- - १,६८,०००/- 
 एकुण ३८८ ५,५०,४००/- - ५,५०,४००/- 
 एकुण अ+ब ४,८५२ २,६२,६७,०२६/- १,८२,१०,४१२/- ८०,५६,६१४/- 

 
उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपढेीम  य ेमे२०१८  म  य ेवै िकय िबलात 

िविहत प  दतीन े दे  यात आले  या .८०,५६,६१४/- सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु े
सादर. 

िनणय .४८९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपढेीम  य ेमाह ेमे २०१८ म  य ेवै िकय 
िबलात िविहत प  दतीने दे  यात आले  या र कम .८०,५६,६१४/- मा  सवलतीस मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- वै क य संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यानंतर मा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा सु  करणेत आली. 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०१ िदनांक १९.०७.२०१८ रोजी िशड  येथ ेझाले या थािनक उपसिमती सभेच ेइितवृ  वाचुन कायम करण.े 
िनणय .४९० िदनांक १९.०७.२०१८ रोजी िशड  यथे े झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, या इितवृ  तातील खालील िशफारश ना 
पु  टी दे  यात आली. 
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०१ िशड  येथील अहमदनगर-मनमाड महामाग व चौकांच ेसुशोिभकरण करणकेामी लॅ ड केिपगं क प स लासेवा 

परुिवणकेामी ा  झाले या ई-िनिवदतेील िन नतम दराबाबत.  

१) कामाच ेनांव िशड   येथील अहमदनगर - मनमाड महामाग व चौकांच े  सशुोिभकरण 
करणकेामी लॅ  ड  केिपगं क  प स  लासेवा परूिवण.े 

२) शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय 
.९७९. 

३) अदंाजप क य र  कम.   .३,२५,२९,८२५/-( क  प खच) 
४)  तािवत कामाबाबत मािहती.  िशड  शहरातील अहमदनगर-मनमाड र   याचे ल  मीनगर वसाहत ते साईआ म 

या एकूण २१०० मी. भागातील समुारे १३०० मी. लांबीतील फुटपाथ व 
 यालगतचे ६० िम. मी. व ८० िम. मी. जाडीचे सव पे  ह ग  लॉ  स काढण,े 

निवन पे  ह ग  लॉ  स बसिवण,े िड  हायडर दु  ती व रंगकाम, िड  हायडरच ेदो  ही 
बाजसू रेिलंग बसिवण,े झे ा ॉिसगंचे रंगकाम व ८ चौक सशुोिभकरण 
कामाबाबत .३,२५,२९,८२५/- खचाचे  तावावर मा. यव थापन सिमतीचे 
िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .९७९ अ  वये याकामी स  लागाराची 
नेमणकू क न कायकारी अिभयतंा, जागितक बॅकं क  प (सा. बां. िवभाग), 
अहमदनगर यांची र  ता िवकसीत करणसेाठी ना-हरकत/परवानगी घेवनू 
सं  थानकडून िनधी उपल  ध क न सं  थानमाफत सदरह काम करणसे मा  यता 
दे  यात आली आह.े  यानसुार उपरो  त कामे करणसेाठी लॅडं  केिपंग स  लागार 
नेमणकेामी दसु-यांदा जािहरात िस  क न िद.१८/०५/२०१८ ते 
२९/०५/२०१८ या कालावधीत  ताव मागिवणते आले आहते.  

५) िनिवदा तपिशल दसु-यांदा ई-  ताव मागणी सचूना वतमानप ात व सं  थानच े सकेंत  थळावर 
िस  द क न िद.१८/०५/२०१८ ते २९/०५/२०१८ या कालावधीत ई-  ताव 

मागिवणते आले आहते.  
अ) िनिवदा कालावधी  िद.१८/०५/२०१८ ते २९/०५/२०१८ 
ब)  तां ीक िलफाफा उघडणचेी िदनांक व वेळ  िदनांक १४/०६/२०१८ रोजी स. ११ वाजता  
क) िनिवदा येत भाग घणेा-या ठेकेदारांची 

सं  या  
०५ 

ड) सव िनिवदा धारकांनी संकेत  थळावर 
कागदप  जमा केले आहते काय? 

होय  

इ) सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत 
र  कम (ईएमडी) जमा केली आह ेकाय? 

लाग ूनाही. 

ई)  िनिवदचेी अदंाजप क य िकंमत .३,२५,२९,८२५/-( क  प खच) 
६) तां ीक  ट्या पा  ठेकेदारां  या 

वािण  यीक देकाराचंा तपिशल. 
Sr. 
No. 

Name of the bidder Quoted fees 
Rate % 

1 Madav Consultants (India) Pvt. Ltd., 
Vile Parle(E), Mumbai 

7.50 

2 Engarch, Kolhapur 4.5 
3 Archohm Consults Pvt. Ltd., Noida 3.0 

 

७)  िन  नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल 
अ) ठेकेदाराच ेनांव Archohm Consults Pvt. Ltd., Noida 
ब) िनिवदा र  कम(Quoted fees) 3.0% 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी / अिधक  - 
८) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 

िशड  अिधिनयम २००४ मिधल 
तरतुदीनसुार िनिवदा ि वकार  याचे 

मा.  यव  थापन सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड    
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अिधकार. 
वरील माण े ा  त दराम  य ेArchohm Consults Pvt. Ltd., Noidaयांनी दऊे केलेली 3.0% मा  

या िन  नतम दराबाबत  यांचेशी चचा वाटाघाटी होऊन, मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ 
सादर. 

  तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक Archohm Consults 
Pvt. Ltd., Noida यांच े ितिनधी आजच ेउपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीन े यांचेशी दर 
कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी चचअतंी 2.85 % दर दऊे केले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच ेइतर बांधकाम क पात १ ते १.५ % क प स लागार फ  
िदली जाते. या तुलनेत  अहमदनगर-मनमाड महामाग व चौकांचे सशुोिभकरण करणकेामी लॅ ड केिपगं क प 
स लासेवा परुिवणेकामी ा  झालेले िन नतम दर हे खपुच जा त अस याच े उपसिमती सद यांच े मत झाले 
यामळेु सदरह करणी फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी, अशी उपसिमतीची िशफारस होती.                                                                        

सदर उपसिमतीची िशफारस मा य करतांना खालील माण ेिनणय घे यात आला. 
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक Archohm Consults 

Pvt. Ltd., Noida यांच े ितिनधी आजच ेउपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीन े यांचेशी दर 
कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी चचअतंी 2.85% दर दऊे केले. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच े इतर क प ह ेबांधकाम क प आहते. तुत अहमदनगर-
मनमाड महामाग व चौकांच े सशुोिभकरण कर याच े काम हे लॅ ड केप िडझायन ग व यटुीफ िकशच े आह.े 
यामळेु यासाठी िन नतम िनिवदाधारक Archohm Consults Pvt. Ltd., Noida यांनी चचअतंी देऊ केलेले 

2.85%  अिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, असे ठरले.                                                                       
(कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
०२ मंिदर िवभागाकरीता रानशेणी गोवरी खरेदीकामी ा  ई-िनिवदेतील यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 

सं  थानचे मंिदर िवभागाकरीता रानशेणी गोवरी खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात 
आली होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल मंिदर िवभागाकरीता रानशेणी गोवरी खरेदी 
०२ मागणी रानशेणी गोवरी खरेदी 
०३ ई-िनिवदा िस ी १८.०५.२०१८ ते २२.०६.२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

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

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं थानकडे उपल ध  असलेले पवु चे परुवठाधारकांना 
दरु वनी दारे 

०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – १८.०५.२०१८  
टेि नकल बीड – २७.०६.२०१८ 
कमिशयल बीड – २९.०६.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०२ (दोन) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०२ (दोन) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिव  यात आल ेनाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
पा  ०२ िनिवदाधारकांनी बयाणा र  कम भरलेली आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? िनिवदते नमनेु मागिवललेे नाहीत. 
१२ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – ---- 
१३ स  याची िश  लक ि थती ---- 
१४ मागील खरेदी दर पये ५.१० ती िकलो 
१५ मागील परुवठादार ी. रिवं  िवजय देवरे 
१६ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –  

अ.नं खरेदीचा तपिशल म.े  रिवं  िवजय देवरे  म.े िवजय ध डु गवळी 
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दर ती िकलो दर ती िकलो 
१ रानशणेी गोवरी ५.४९ ५.०० 

 

१७ यापवु  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – मागील खरेदी  सन २०१७-२०१८ 
अ.नं खरेदीचा तपिशल प रमाण मागील दर पये ती िकलो 

१ रानशणेी गोवरी १,५०,००० िकलो  . ५.१०/ िकलो 
 

१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील त यात नमदु केले आह े
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव म.े िवजय ध डु गवळी, मोरशेवाडी, धळेु 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -

कर  यात आला आह ेका ?  
होय 

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

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

२२ मागील खरेदी                  स  याचे ा  त दर                      फरक                  % ने कमी/जा  त 
. ५.१०                         . ५.००                                 १० पैसे                    २ %  ने कमी 

२३ िवभागान ेिनि त केललेे अदंािजत दर  . ६.०० ती िकलो 
२४. संि  टीप –  
सं  थानचे मंिदर िवभागाकरीता रानशेणी गोवरी खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात 

येऊन याकामी दोन वेळेस मदुतवाढ दे यात आली होती.  याम य ेम.े िवजय ध डु गवळी, मोरशेवाडी, धळेु यांचे 
. ५.००/- ती िकलो यनुतम दर ा  आहते. सदर रानशेणी गोवरी खरेदीकामी एकुण खच . १०,००,०००/-   

अपेि त आह.े  
तरी न ् यनुतम िनिवदाधारक म.ेिवजय ध डु गवळी, मोरशेवाडी, धळेु यांचेशी िनिवदेत िदले  या  यनुतम 

दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उप सिमतीचे सभेत सादर. 
यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर िवभागाकरीता रानशेणी गोवरी खरेदीकामी िन नतम िनिवदाधारक  

म.े िवजय ध डु गवळी, मोरशेवाडी, धळेु यांचे र कम .५/- मा  ती िकलो िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना 
कायादशे दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

                (कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

०३ पाणीपरुवठा िवभागाकरीता ि लच ग पावडर, फेरीक ॲलम व लोरीन गॅस खरेदीकामी ा  ई-िनिवदेतील 
यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत.  

सं  थानचे पाणीपरुवठा िवभागाकरीता ि लच ग पावडर, फेरीक अ लॅम व लो रन गॅस खरेदीकामी 
ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल पाणीपुरवठा िवभागाकरीता ि लच ग पावडर, फेरीक 
अ लॅम व लो रन गॅस खरेदी 

०२ मागणी ि लच ग पावडर, फेरीक अ लॅम व लो रन गॅस खरेदी 
०३ ई-िनिवदा िस ी १५.०६.२०१८ ते ०३.०७.२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट तसेच 
सं थानकडे उपल ध  असलेले पवु चे परुवठाधारकांना    

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? पवु चे परुवठाधारकांना ई-मेल दारे 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – १५.०६.२०१८  

टेि नकल बीड – ०९.०७.२०१८ 
कमिशयल बीड – १६.०७.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०६ (सहा) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०६ (सहा) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिव  यात आल ेनाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
पा  ०६ िनिवदाधारकांनी बयाणा र  कम भरलेली आह.े  
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११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? िनिवदते नमनेु मागिवललेे नाहीत. 
१२ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – ---- 
१३ स  याची िश  लक ि थती ---- 
१४ मागील खरेदी दर ि लच ग पावडर- पय े१४,७६०/- ती टन 

फेरीक अ लॅम- पये ६,४००/- ती टन 
लो रन गॅस - पय े३,०००/- ती िसलडर 

१५ मागील परुवठादार १.म.े िव म केिमक स, िस नर - ि लच ग पावडर व  
फेरीक अ लॅमसाठी  
२. म.े जी.एस. कमिशअल, मुंबई-  लो रन गॅससाठी 

१६ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –  
 

अ.नं 
 

िनिवदाकारांचे नाव  
खरेदीचा तपिशल   

ि लच ग पावडर  
दर पये ती टन 

फेरीक अ ॅलम 
दर पये तीटन 

लो रन गॅसदर 
पये ती िसलडर 

१ मे. अलमायटी केिमक स, नािसक २७४४० ६९९९ १५००० 
२ मे. िशवम एंटर ायजेस, उ मानाबाद ३०९५० ९५०० ४००० 
३ म.े जी एस कमिशयल, मुंबई २८७०० ७५०० ५९०० 
४ म.े यश केिमक स, धळेु २७९६० ७२०० २०००० 
५ म.े के. एस. एंटर ायजेस, औरंगाबाद  २७६१२ ७२०० --- 
६ म.े ी गणेश एटंर ायजेस, नािसक ४३००० ३३००० १०५०० 

 

१७ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – मागील खरेदी  सन २०१७-२०१८ 
अ.नं खरेदीचा तपिशल प रमाण  

 
मागील दर पये ती 

िकलो 
१ ि लच ग पावडर ३५ टन १४,७६०/- 
२ फेरीक अ ॅलम ६० टन  ६,४००/- 
३ लो रन गॅस ४० िसलडर ३,०००/- 

 

१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील त यात अ. न.ं १६ म य ेनमुद केले आह े
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव १.म.े अलमायटी केिमक स, नािसक - ि लच ग पावडर व  फेरीक 

अ लॅमसाठी  
२.म.े िशवम एंटर ायजेस, उ मानाबाद - लो रन गॅससाठी 

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

होय 

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

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

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

२३ 

िवभागान ेिनि त केललेे अदंािजत दर  . ती टन/ िसलडर 
अ.नं खरेदीचा तपिशल प रमाण  

 
 दर पये ती टन 

१ ि लच ग पावडर ३५ टन २८,०००/- 

२ फेरीक अ लॅम ५५ टन ८,०००/- 

३ लो रन गॅस ४५ िसलडर  ४,५००/- 
 

२४. संि  टीप –  
सं  थानचे पाणीपरुवठा िवभागाकरीता ि लच ग पावडर, फेरीक अ लॅम व लो रन गॅस खरेदीकामी 

ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  याम ये म.े अलमायटी केिमक स, नािसक यांचे ि लच ग 
पावडर व  फेरीक अ लॅमसाठी  आिण म.ेिशवम एंटर ायजेस, उ मानाबाद याचं े लो रन गॅससाठी वरील त यात 
दशिवले माण े यनुतम दर ा  आहते. सदर ि लच ग पावडर, फेरीक अ लॅम व लो रन गॅस खरेदीकामी एकुण 
खच . १५,२५,३४५/-  अपिे त आह.े  
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२५. ताव:-  
तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.ेअलमायटी केिमक स, नािसक  आिण म.े िशवम एंटर ायजेस, 

उ मानाबाद यांचेशी िनिवदते िदले  या  यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय 
मा. उपसिमतीचे सभेत िशफारशीसाठी सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, पाणीपरुवठा िवभागाकरीता ि लच ग पावडर, फेरीक ॲलम व लोरीन गॅस 
खरेदीकामी पढुील त यात नमदु के या माण े यनुतम दर ि वकारणते येऊन, संबधीतांना परुवठा आदशे दे यात 
यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 
अ.नं. िनिवदाधारकाच ेनाव खरेदीचा तपिशल ई-िनिवदतेील िन नतम दर 

१ म.े अलमायटी केिमक स, नािसक ि लच ग पावडर  
 

. २७,४४०/- ती टन 

२ फेरीक ॲलम .६,९९९/- ती टन 
३ म.ेिशवम एंटर ायजेस, उ मानाबाद लोरीन गॅस .४,०००/- ती िसलडर 

(कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

०४ साखर खरेदीची सन २०१८-१९ या वषाच ेफेर ई-िनिवदा ि येतील जुलै ते स टबर-२०१८ या पािह या ट याच े
कालावधीतील यनुतम दरधारकाशी चचा वाटाघाटी क न परुवठा आदशे दणेेस मा यता िमळणेबाबत व 
ऑ टोबर ते िडसबर-२०१८ व जानेवारी ते माच-२०१९ या ट यातील यनुतम दरधारकाशी चचा वाटाघाटी 
क न िशफारस करणबेाबत.  

सं  थानचे सादालय िवभागाकरीता साखर खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात 
आली होती. 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल साखर 
०२ मागणी १५४५० ि वंटल 
०३ ई-िनिवदा िस ी २२.०५.२०१८ ते ३०.०६.२०१८ 
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 ११ ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – २२.०५.२०१८  

टेि नकल बीड – ०९.०७.२०१८ 
कमिशयल बीड – १६.०७.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०२ (दोन) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०२ (दोन) 
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 – 

 (A) Requirement of Sugar for the Period of July-2018 to September-2018 
Sl.No Description of 

Work / Item(s) 
No.of Qty Units jaihind kirana stores Ramnath Jagannath 

and company 

    
Rate Amount Rate Amount 

1.00 Sugar (Sakhar) -            
M-30  

5150.00 Quint
al 

3535.00 18205250.00 350
9.00 

18071350.00 

 
 (B) Requirement of Sugar for the Period of October-2018 to December-2018 

Sl.N
o 

Description of Work 
/ Item(s) 

No.of 
Qty 

Units jaihind kirana stores Ramnath Jagannath and 
company 
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Rate Amount Rate Amount 

1.00 Sugar (Sakhar) -            
M-30  

5150.00 Quintal 3333.00 17164950.00 3479.00 17916850.00 

 
C) Requirement of Sugar for the Period of January-2019 to March-2019 

Sl.N
o 

Description of Work 
/ Item(s) 

No.of Qty Units jaihind kirana stores Ramnath Jagannath 
and company 

    
Rate Amount Rate Amount 

1.00 Sugar (Sakhar) -            
M-30  

5150.00 Quintal 3378.00 17396700.0
0 

3449.
00 

17762350.0
0  

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
माह-े जुल ै-२०१७ ते स  टबर-२०१७ 

अ.नं. परुवठाधारकाचे नांव प रमाण दर ती ि वंटल . 
१ म.ेजयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक ३२२७.१८ ४,१९०.०० 

माह-े ऑ  टोबर-२०१७ ते िडसबर-२०१७ 
अ.नं. परुवठाधारकाचे नांव प रमाण दर ती ि वंटल . 

१ म.ेरामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक ३२६५.०० ३,५७९.०० 

माह-े जानेवारी-२०१८ ते माच-२०१८ 
अ.नं. परुवठाधारकाचे नांव प रमाण दर ती ि वंटल . 

१ म.ेरामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी,नािशक ३५०७.०० ३,५७९.००  
१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 

माह-े जुल ै-२०१७ ते स  टबर-२०१७ 
अ.नं. परुवठाधारकाचे नांव प रमाण दर ती ि वंटल . 

१ म.ेजयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक ३२२७.१८ ४,१९०.०० 

माह-े ऑ  टोबर-२०१७ ते िडसबर-२०१७ 
अ.नं. परुवठाधारकाचे नांव प रमाण दर ती ि वंटल . 

१ म.ेरामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक ३२६५.०० ३,५७९.०० 

माह-े जानेवारी-२०१८ ते माच-२०१८ 
अ.नं. परुवठाधारकाचे नांव प रमाण दर ती ि वंटल . 

१ म.ेरामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी,नािशक ३५०७.०० ३,५७९.००  
१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर वरील अ.न.ं१३ म  य ेनमदु केले माण े 
१७ मागील परुवठादार वरील अ.न.ं१३ म  य ेनमदु केले माण े
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील अ.न.ं१२ म  य ेनमदु केले माण े
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव म.े रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक (जुल ैते स  टबर-२०१८) 

व म.ेजयिहंद िकराणा  टोअस, नािशक-(ऑ  टोबर ते िडसबर-
२०१८ व जानेवारी ते माच-२०१९)   

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

होय. 

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

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

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील - 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % ने कमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
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२४ साखर खरेदीसाठी िवभागाने िनि त केलेला अदंाजे दर ती ि वंटल .४,१९०/- 
 

२५. संि  टीप –  
सन २०१८-१९ करीता िकराणामाल व इतर अनषंुिगक सािह  यासाठी ई-िनिवदा ि या राबिव  यात 

आली होती. याम  य ेसाखर खरेदीसाठी ३ मिह  याचे ४ ट   यांम  य े िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. याम  य े
साखरेसाठी खालील माण ेदर ा  त होते. 

अ.नं कालावधी मागणी ि वंटलम  य े ा  त दर ती ि वंटल वाटाघाटीनतंरचे दर 
ती ि वंटल 

१ एि ल ते जनु-२०१८ ५,१५० ३,२८२/- ३,२७५/- 
२ जुलै ते स  टबर-२०१८ ५,१५० ३,३२८/- ३,३२०/- 
३ ऑ  टोबर ते िडसबर-२०१८ ५,१५० ३,१३१/- ३,१२५/- 
४ जानेवारी ते माच-२०१९ ५,१५० ३,१७८/- ३,१७०/- 

मा.  यव थापन सिमतीचे िद०२.०५.२०१८ चे सभेतील िनणय ं .२८८/१ ला अनसु न 
मा.उपसिमतीचे िद.११.०४.२०१८ रोजी झाले  या  सभेत साखरेसाठी वरील ा  त झालेले दर खपु जा  त आहेत. 

तय ात पुढील कालावधीत साखरेचे दर कमी हो  याची श  यता आह.े  यामळेु साखरेच े बाबतीत केवळ 
पिह  या ३ मिह  यांचे दर मा  य क न त ्यासाठी परुवठा आदशे दे  यात यावे व दर  यानच े काळात पढुील 
कालावधीसाठी फेर ई-िनिवदा ि या राबवावी असे ठरले होते. 

  वरील िनणयास अनसु न भांडार िवभागाचे मागणी माण,े जुल ै ते स  टेबर-२०१८, ऑ  टोबर ते 
िडसबर-२०१८ व जानेवारी ते माच-२०१९ या कालावधीकरीता ती ितमाही करीता ५१५० ि वंटल माण े३ 
ट  यांम  य ेएकुण १५४५० ि वंटल साखर खरेदीसाठी ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. 

साखर ई-िनिवदेसाठी िदनांक २२.०५.२०१८ ते १२.०६.२०१८ हा ऑनलाईन कालावधी होता. परंत ु
मदुतीअखेर फ  त दोनच ई-िनिवदा ा  त असल ्याने सधुारीत खरेदी िनयमावलीनसुार पिहली मुदतवाढ िदनांक 
२१.०६.२०१८ अखेर दे  यात आली होती. या मदुतीअखेरही दोन िनिवदा ा  त झा  याने खरेदी िनयमावलीनसुार 
दसुरी व अिंतम मदुतवाढ िदनांक ३०.०६.२०१८ अखेर दे  यात आली होती. दोन मदुतवाढी िद  यानतंरही दोनच 
िनिवदा ा  त अस  याने खरेदी िनयमावलीतील ४.४.३.१ तरतदुीनसुार सदर दोन िनिवदांच े तांि क बीड व 
क मिशअल बीड उघड  यात आले आह.े ई-िनिवदेम  य ेसाखरेचे नमनु ेमागिव  यात आले होते परंत ुदोनच िनिवदा 

ा  त झा  यामळेु नमनु ेिनवड करता आली नाही.   
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.०६.२०१८ चे सभेतील िनणय ं .४४३ अ  वये सदर साखर खरेदीची 

फेर ई-िनिवदा ि या पणु क न मा.  थािनक उप सिमतीचे मा  यतेन े माह े जलैु ते स  टेबर-२०१८ या 
कालावधीसाठी परुवठा आदशे दे  याचा िनणय झालेला आह.े 

 ताव-जुलै ते स  टबर-२०१८ या ट   यांतील कालावधीसाठी  यनुतम िनिवदाधारक म.ेरामनाथ 
जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक यांचेशी ती ि वंटल .३,५०९/-  यनुतम दराबाबत चचा वाटाघाटी होऊन 
परुवठा आदशे दे  याबाबत िनणय होणसे आिण ऑ  टोबर ते िडसबर-२०१८ या कालावधीसाठी ती ि वंटल 

.३,३३३/- व जानेवारी ते माच-२०१९ या कालावधीसाठी ती ि वंटल .३,३७८/- दोन ट  यांसाठी 
म.ेजयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक यांनी िनिवदेत िदले  या  यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन या दोन 
ट   यांबाबतचे साखर खरेदीकामी िशफारस करणसेाठी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभते सादर करणसे मा  यता 
िमळणसे िवनंती. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील माह ेऑ  टोबर ते िडसबर-२०१८ व माहे 
जानेवारी ते माच-२०१९ या कालावधीसाठीच े िन नतम िनिवदाधारक मे.जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक ह े
आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होत.े सिमतीन े यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली 
असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच े सादालय िवभागाकरीता जुलै ते स टबर-२०१८, ऑ टोबर ते 
िडसबर-२०१८ व जानेवारी ते माच-२०१९ कालावधीसाठी साखर खरेदीकामी पढुील त यात नमदु के या माण े
िन नतम दर ि वकारणते येऊन, संबधीतांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली. 

अ.नं. िनिवदाधारकाच ेनाव कालावधी ई-िनिवदतेील िन नतम दर 
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ती ि वंटल 
१ म.ेरामनाथ जग नाथ ॲ ड कंपनी, नािशक जुलै ते स टबर-२०१८ .३,५०९/- 
२ म.ेजयिहदं िकराणा टोअस, नािशक आ टोबर ते िडसबर-२०१८ .३,३३३/- 
३ म.ेजयिहदं िकराणा टोअस, नािशक जानेवारी ते माच-२०१९ .३,३७८/- 

(कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

०५ ी साईआ म येथील ट साईल फे ीक शेडम य े लोखंडी टेज चर तयार करणेसाठी ा  ई-िनिवदतेील 
िन नतम दरधारकाशी वाटाघाटी करणेबाबत. 

  
०१ कामाच ेनांव साई आ म भ  तिनवास येथील टे  साईल फॅ ीक शेडम  य े लोखडंी   चर 

 टेज तयार करणे 
०२ शासक य मा  यता मेकॅिनकल िवभागाकडील िदनांक २३ म,े २०१८ रोजीची मंजुर िटपणी 
०३ अदंाजे खच ४,९१,३१०/- 
०४  तावाची थोड  यात मािहती. ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७ - २०१८ चे अनषंुगाने िविवध 

धािमक व सां  कृितक काय माकरीता साईआ म भ  तिनवास यथेे टे  साईल 
फॅि क शेड उभारणीच ेकाम पणु झाले असनु सदर शेड म  य े  ४० x ३० फूट 
साईजचे लोखंडी   चर  टेज तयार करावे लागणार आह.े 

०५ ई-िनिवदा तपिशल - महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-िनिवदा 
जाहीरात अपलोड कर  यात आली होती. तसचे सं  थानच े संकेत  थळावर 
जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणते आली 
होती. ई-िनिवदा भर  याची मदुत िदनांक २२/०६/२०१८ ते िदनांक 
३०/०६/२०१८ अखेर हाती. सदर ई-िनिवदा ि यते एक िनिवदा आ  यान े
िदनांक ०२/०७/२०१८ ते ०९/०७/२०१८ अखेर मदुत वाढ दणेेत आली होती.  

 I. कामाची मदुत ३० िदवस 
 II. तांि क िनिवदा उघड  याची 

िदनांक व वेळा 
िदनांक १६/०७/२०१८ सकाळी ११ :०० वाजता  

 III. ा  त ई-िनिवदा  ०४ 
 IV. ा  त ई-िनिवदाधारकांनी सव 

आव  यक कागदप े ऑनलाईन जमा केले 
आहते का ? 

होय जमा केल ेआह.े 

 V. सव िन िवदाधारकांनी EMD 
भरलेले कागदप े जमा केले आहते का ? 

होय 

०६ I. मागील वषाकरीता िन  न  तम दर 
पये  

- 

 II. मागील िन  न  तम दरधारक - 
 
ई-िनिवदा ि यातील तांि क  टया पा  िनिवदाधारकांनी िदले  या दराचा तपशील. 
 

अ.नं. िनिवदाधारकांचे नाव ई-िनिवेदतेील ा  त दर र  कम शेरा 
१. म.े अपवुा इिंजिनअर ग व  स, औरंगाबाद 4,76,295/- L1 
२. म.े पी. एस. टभणु कर, औरंगाबाद 5,44,010/- L2 
३. म.े सपुर फॅ ीकेशन, साकुरी 5,89,871/- L3 
४. म.े डी. डी. क    शन, पणु े 5,98,670/- L4 

 
उपरो  त तपिशलानसुार, 
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साईआ म भ  तिनवास येथील फॅि क शेडम  य े लोखंडी   चर  टेज तयार करणकेामी म.े अपवुा 
अिंजिनअर ग व  स, औरंगाबाद यांचे दर र  कम पये - ४,७६,२९५/- (अ री र  कम पये - चार लाख शहा  तर 
हजार दोनश ेपंचा  नव) मा  िन  न  तम असनु  यांचेशी ा  त दराबाबत चचा / वाटाघाटी क न पढुील कायवाही 
करणकेरीता  ताव मा. उपसिमतीचे सभेपढुे सादर. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि यतील िन नतम दरधारक म.ेअपवुा इिंजिनअर ग 
व  स, औरंगाबाद ह ेआजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता चचअतंी यांनी र कम .४,७१,०००/- मा  दर दऊे केले. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईआ म येथील ट साईल फे ीक शेडम य ेलोखंडी टेज चर 
तयार करणसेाठी राबिव यात आले या ई-िनिवदा िकयेतील िन नतम िनिवदाधारक म.े अपवुा इिंजिनअर ग 
व  स, औरंगाबाद यांनी चचअतंी दऊे केलेले र  कम . ४,७१,०००/-मा  अतंीम दर ि वकारणते येऊन यांना 
कायादशे दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली..                   

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

०६ ी साईबाबा णालयाकरीता सन २०१७-१८ या वषाकरीता खरेदी करावयाच ेOxygenator (Adult & Semi 
Adult) खरेदीकामी चचा/वाटाघाटी क न परुवठा आदशे देणबेाबत.  

 
१) कामाच ेनाव ी साईबाबा  णालयाकरीता सन २०१७-१८ या वषाकरीता खरेदी करावयाचे 

Oxygenator (Adult & Semi Adult) खरेदीबाबत  
२) शासक य मा  यता  िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय .१०१ 
३) अदंाजप क य र  कम  .१,९६,८२,२५०/- 
४)  तािवत कामाबाबत मािहती  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाचे सन २०१७-१८ या वािषक औषधे खरेदीकामी 

िद.२५/०२/२०१७ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय .५ अ  वये िविहत 
प  दतीन ेखरेदीस मा  यता िमळालेली होती.  यानसुार तीन वेळेस वतमान प ात जािहरात 
दऊेन िविहत प  दतीने ऑनलाईन ई-िनिवदा मागवनू िन  न  तम दराने परुवठाधारकांना 
परुवठा आदेश दे  यात आललेे आहते, परंत ु  याम  य ेOxygenator (Adult & Semi 
Adult) या आयटमकरीता तांि क अडचण मळेु परुवठा आदशे दे  यात आलेला नाही, 
 यामळेु  याकरीता िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय 
.१०१ नसुार फेर िनिवदा मागिव  यास मा  यता घे  यात आलेली  आह.े 

५)  िनिवदा तपिशल  िद.१३/०२/२०१८ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये वतमान प ात जािहरात दे  यात 
येऊन िद.२६/०३/२०१८ ते िद.१२/०४/२०१८ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा 
मागिव  यात आ  या हो  या,  यास अनसु न तीन िनिवदा ा  त झाले  या आहते, परंत ु
सदरच ेखरेदीकामी जा  तीत जा  त तुलना  मक दर िमळणकेामी जा  तीत जा  त ई-िनिवदा 

ा  त हो  यासाठी सदर ई-िनिवदसे शासन िनणय .- भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-
III/उदयोग- ४ िद.०१ िडसबर २०१६– करण ेचार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील – 
िनिवदा कालावधीस मदुतवाढ अ  वये िद.१९/०४/२०१८ पयत मदुतवाढ दे  यात आली 
होती.  यास अनसु न चार ऑनलाईन िनिवदा ा  त झाले  या आहते. 

अ) िनिवदा कालावधी  २५ िदवस  
ब) तांि क िलफाफा उघडणचेी 

िदनांक  
िद.०५/०५/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपुढे सम  उघड  यात आले  या 
आहते. 

क) िनिवदा ि यते भाग घणेा-या 
ठेकेदारांची सं  या  

०४  

ड) सव िनिवदाधारकांनी सकेंत 
 थळावर कागदप  जमा केले 

आहते काय ?  

होय, जमा केले आहेत. 

इ) सव िनिवदाधारकांनी सरु ा 
अनामत र  कम (EMD) जमा 

होय, जमा केली आह.े 
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केली आह ेकाय ?  
ई)  मागील वािषक मंजरु दर .  Adult - .९६००/-(Terumo & Sorin) 

Semi Adult – .१२७००/-(Sorin) & .१२९५०/-(Terumo) 
६)  तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािणि यक देकराचा तपिशल – 

Sr. 
No 

  

Description of Work / 
Item(s) 

  

No. 
of 

Qty 

B L Lifesciences Pvt 
Ltd 

Sarv Healthcare Pvt. 
Ltd. 

SVR Medical 
Technologies Pvt Ltd 

Seva Medical 
Equipments Pvt.Ltd. 

Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount 

1.00 OXYGENATOR 
ADULT 

1000 12320 12320000 12500 12500000 14000 14000000 11400 11400000 

2.00 OXYGENATOR 
PEADIATRIC (SEMI 
ADULT)  WEIGHT 
GROUP UPTO (20 
TO 40KG.) D-905 

500 12880 6440000 14100 7050000 16500 8250000 0.00 0.00 

 

७)  िन  न  तम िनिवदाधारकांचा तपिशल - 
Sr. 
No. 

Name of Supplier Name of Item(s) No. of 
Qty. 

Rate per in 
Rs. 

Total Amount in 
Rs. 

1 Seva Medical 
Equipments Pvt.Ltd. 

Oxygenator Adult 1000 11400.00 11400000.00 

2 B L Lifesciences Pvt Ltd Oxygenator Peadiatric (Semi 
Adult) Weight Group Upto (20 
To 40kg.) D-905 

500 12880.00 6440000.00 

     Total Amt.in Rs.  17840000.00 
 

िनिवदा ट  केवारी कमी / अिधक        -       १०.३२% कमी 
८)  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनसुार िनिवदा 
ि वकारणचेे अिधकार- 

मा.  यव  थापन सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  

 
तथािप तुलना  मक त   यातील िनिवदाधारक M/s.SVR Medical Technologies Pvt. Ltd., 

यांनी िद.११/०५/२०१८ रोजीचे ई-मेल  दारे  यांनी देऊ केलेले Oxygenator हे Coating अस  याबाबत 
कळिवलेले आह,े  यामळेु उवरीत तीनही िनिवदाधारकांना िद.११/०५/२०१८ रोजीचे ई-मले अ  वये 
Oxygenator  या Technical Specification बाबत िवचारणा कर  यात आली होती.  

 यास अनसु न M/s.B L Lifesciences Pvt. Ltd., यांनी िद.११/०५/२०१८ रोजीचे ई-मेल अ  वय े
 यांनी िनिवदेम  य े दऊे केलेले Oxygenator ह े Heparin Coating असलेबाबत कळिवल े आह,े तसेच 

M/s.Sarv Healthcare Pvt. Ltd., यांनी िद.११/०५/२०१८ रोजीचे ई-मले अ  वये  यांनी िनिवदमे  य े देऊ 
केलेले Oxygenator ह े Physio Coating असलेबाबत कळिवले आह,े तर M/s.Seva Medical 
Equipments Pvt.Ltd. यांनी दखेील िद.११/०५/२०१८ रोजीचे ई-मेल अ  वये  यांनी िनिवदमे  य ेदेऊ केलेल े
Oxygenator हे Heparin Coating असलेबाबत कळिवले आह.े तसेच M/s.Seva Medical Equipments 
Pvt. Ltd., Pune यांनी िदले  या Nipro कंपनी  या Oxygenator संदभात वापरणारे डॉ  टर यांना काही 
अडचणी अस  यामळेु सदर कंपनीला  यासंदभात कळिव  यात आलेले होते,  यानसुार िद.२२/०५/२०१८ रोजी 
सदर कंपनीचे ितिनधी येऊन साईबाबा हॉिसपटलच ेPerfusionist ी.नदीम यांना भटूेन गलेे असनू  याबाबत 
सदर कंपनीने उपि थत शंकाच ेिनरसन केलेबाबत प दखेील िदलेले आह.े तसेच Oxygenator चा वापर करणारे 
Perfusionist ी.नदीम व ी.  ह  के यांनी देखील वै िकय सचंालक यानंा Nipro कंपनीच े Oxygenator 
वापर  यास हरकत नसलेबाबत सांिगतले आह.े 

तरी Oxygenator (Adult) खरेदीकामी M/s.Seva Medical Equipments Pvt. Ltd., Pune व 
Oxygenator Peadiatric (Semi Adult) खरेदीकामी M/s.B L Lifesciences Pvt. Ltd., New Delhi 
यांचेबरोबर चचा िविनमय क न  यांना परुवठा आदेश दे  यास तसेच सदरच ेखरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता 
घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर. 
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तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील Oxygenator Adult खरेदी कामी 
िन नतम िनिवदाधारक Seva Medical Equipments Pvt.Ltd. तसेच Oxygenator Peadiatric (Semi 
Adult) खरेदी कामी िन नतम िनिवदाधारक B L Lifesciences Pvt Ltd ह े आजच े थािनक उपसिमती 
सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमती सभेने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता Seva 
Medical Equipments Pvt.Ltd. यांनी ई-िनिवदेतील दराम य े ती नग .५०/-मा  सवलत दऊे केली. तथापी 
B L Lifesciences Pvt Ltd यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयाकरीता सन २०१७-१८ या वषाकरीता खरेदी 
करावयाच ेOxygenator (Adult & Semi Adult) खरेदीकामी िन नतम दरधारक यांनी चचअतंी दऊे केलेले 
पढुील त यात नमदु के या माण ेिन नतम दर ि वकारणते येऊन, संबधीतांना परुवठा आदेश दे यात यावा, अशी 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

 
Sr. 
No. 

Name of Supplier Name of Item(s) No. of 
Qty. 

Rate per in 
Rs. 

Total Amount in 
Rs. 

1 Seva Medical 
Equipments Pvt.Ltd. 

Oxygenator Adult 1000 11350.00 11350000.00 

2 B L Lifesciences Pvt 
Ltd 

Oxygenator Peadiatric (Semi 
Adult) Weight Group Upto (20 
To 40kg.) D-905 

500 12880.00 6440000.00 

 (कायवाही-वै क य संचालक) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

०७ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता Imported Operation Table खरेदीकामी चचा/वाटाघाटी क न 
परुवठा आदेश दणेबेाबत.  

  िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय . १५, िनणय . ५५ अ  वये ी 
साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध मिश  स ् बदलणकेामी  तावात नमदु केले माण े कायवाही 
करणसे व  याकामी     येणा-या अदंाजे र  कम .६,९६,०१,६००/- इत  या खचास मा  यता िमळाललेी आह.े 
उपरो  त  तावात ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाचे ऑपरेशन िथएटरकरीता Imported Operation 
Table – एकुण ०५ नगखरेदीकामी अदंाजे र  कम .१,२१,००,०००/-  (Without AMC & CMC) इत  या 
र  कमे  या  खचास मा  यता  िमळालेली आह.े 

वरील माण ेठरावास अनसु न िद.२६/०१/२०१८ रोजीचे मंजरू िट  पणी  वये ी साईबाबा सं  थानचे ी 
साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाक रता िविवध कारच ेमिशनरी / उपकरण ेइ. खरेदीकामी सं  थानच े
जनसंपक कायालयामाफत वतमान प ात जािहरात िस  द कर  यात येऊन महारा   शासनाच े अिधकृत 
संकेत  थळावर िद.२०/०२/२०१८ ते िद.१३/०३/२०१८ या कालावधीत ई- िनिवदा ि या राबिव  यात आली 
होती, तसेच िनिवदाधारकां  या शंकाचे िनरसन कर  यासाठी िद.२२/०२/२०१८ रोजी Pre-bid Meeting 
आयोिजत कर  यात आली होती,  याम  य े िनिवदाधारकांनी उपि थत केले  या शंकाचे िनरसन क न 
Ammendment तयार कर  यात येऊन िद.२८/०३/२०१८ पयत िनिवदा भर  याचा कालावधी ठेव  यात आला 
होता,  यास अनसु न  या  मिशनरी खरेदीकामी ३ पे ा कमी िनिवदा ा  त झा  या हो  या, अशा मिशनरी 
खरेदीकामी शासन िनणयानसुार िद.२९/०३/२०१८ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये िद.०४/०४/२०१८ पयत मदुतवाढ 
दे  यात आली होती.  

 यानसुार ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाक रता Imported Operation Table 
खरेदीकामी ०६ ऑनलाईन तांि क ई–िनिवदा ा  त झाले  या असनू सदरह ०६ तांि क ई-िनिवदा 
िद.१९/०४/२०१८ रोजीचे खरेदी सिमतीच ेसभेपढेु उघड  यात आले  या असनू ा  त िनिवदांचा तुलना  मक त  ता 
तयार कर  यात आलेला असनू, बायोमेिडकल िवभागामाफत तपासनू घे  यात आलेला असनू  यांनी ०६ 
िनिवदाधारक पा  असलेबाबत कळिवल े आह,े तथािप ा  त ०६ िनिवदाधारकांपैक  M/s. Mysource 
Innoventures Pvt.Ltd., Gurgaon यांचा िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय 

.२२५(१६) अ  वये सं  थान  या काळया यादीत समावेश कर  यात आलेला आह.े  यामळेु M/s. Mysource 
Innoventures Pvt.Ltd., Gurgaon यांची िनिवदा वगळून उवरीत ०५ पा  िनिवदाधारकां  या ऑनलाईन 
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कमिशयल ई-िनिवदा िद.०५/०५/२०१८ रोजीच े मा.खरेदी सिमतीच े सभेपुढे सम  उघड  यात आ  या असनू 
 यांनी दऊे केले  या दराचंा थोड  यात तपिशल खालील माण े– 

 
Sr.
No 

Description of Work / 
Item(s) 

No. 
of 

Qty. 

PINNACLE 
BIOMED 
PVT LTD 

Farmachem 
Enterprises 

QUAQLISURGE 
SURGICALS 

PVT LTD 

MEDITEK, 
Panvel 

KOPRAN 
LABORATORI
ES LIMITED 

      

Total 
Amount in 

Rs. Incl.Tax 

Total 
Amount in 

Rs. Incl.Tax 

Total Amount 
in Rs. Incl.Tax 

Total 
Amount in 

Rs. Incl.Tax 

Total Amount 
in Rs. Incl.Tax 

1.00 Imported Operation 
Table for General And 
Urology Surgery with all 
Accessories as per 
Technical Specification 
with Five years 
warranty for Shri 
Saibaba Hospital, 
Shirdi. 

2 6108582.00 4239998.00 7094374.00 5780879.00 3776000.00 

1.01 Accessories -           

1.02 1)   Padded Arm Boards 
with clamp 

2 47256.00 0.00 174945.00 0.00 141600.00 

1.03 2)   Anaesthesia Screen 
with clamp 

1 11872.00 0.00 37583.00 0.00 88146.00 

1.04 3)   J Stirrups or Leg 
Holders with Safety Clark 
Socket (2) 

2 47256.00 120667.36 83821.00 0.00 0.00 

1.05 4)   Radial setting clamp 2 28124.00 66708.00 42183.00 0.00 121540.00 

1.06 5)   Body Restrainer strap 2 23744.00 0.00 32046.00 0.00 35754.00 

1.07 6)   Leg Holders with 
Safety Clark Sockets (2) 

1 0.00 0.00 45430.00 0.00 267270.00 

1.08 7)   Lateral Supports (2) 
with Side Rail Locks (2) 

2 34578.00 51792.44 38368.00 0.00 237180.00 

1.09 8)   Adjustable side 
supports 

1 93708.00 28034.44 55460.00 0.00 392515.00 

1.10 9)   Upper Arm support 1 33657.00 0.00 111274.00 0.00 159300.00 

1.11 10)  Bolster pillows 1 0.00 0.00 30090.00 0.00 29382.00 

1.12 11)  Urology Top with 
Drain Pan & tube Uro 
Catcher System with 
Fluid Collector Bags  

1 62587.00 0.00 224200.00 0.00 247800.00 

1.13 12) All Accessories 
required for General and 
Urology surgery 

1 176697.00 1014800.00 190000.00 0.00 53100.00 

  Total Amt. of OT Table + 
Accessories   

  6668061.00 5522000.24 8159774.00 5780879.00 5549587.00 

1.14 AMC/CMC Cost- AMC / 
CMC Cost should be 
including Taxes.  
It should be fixed for next  
5 years.   

     

1.15 AMC -         

1.16 AMC Cost For 6th Year 2 333403.00 42480.00 100300.00 57809.00 47200.00 

1.17 AMC Cost For 7th Year 2 333403.00 49560.00 100300.00 63590.00 53100.00 

1.18 AMC Cost For 8th Year 2 333403.00 60180.00 100300.00 69949.00 59000.00 

1.19 AMC Cost For 9th Year 2 333403.00 71980.00 100300.00 76944.00 64900.00 

1.20 AMC Cost For 10th Year 2 333403.00 80240.00 100300.00 84639.00 70800.00 

  Total Amt. Of AMC for 
next 5 years  
after 5 Years Warranty 
Period  

  1667015.00 304440.00 501500.00 352931.00 295000.00 

1.21 CMC -        

1.22 CMC Cost For 6th Year 2 533445.00 126260.00 200600.00 202331.00 118000.00 

1.23 CMC Cost For 7th Year 2 533445.00 134520.00 200600.00 222565.00 141600.00 

1.24 CMC Cost For 8th Year 2 533445.00 145140.00 200600.00 244821.00 165200.00 

1.25 CMC Cost For 9th Year 2 533445.00 155760.00 200600.00 269303.00 188800.00 

1.26 CMC Cost For 10th Year 2 533445.00 171100.00 200600.00 296233.00 212400.00 
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Sr.
No 

Description of Work / 
Item(s) 

No. 
of 

Qty. 

PINNACLE 
BIOMED 
PVT LTD 

Farmachem 
Enterprises 

QUAQLISURGE 
SURGICALS 

PVT LTD 

MEDITEK, 
Panvel 

KOPRAN 
LABORATORI
ES LIMITED 

  Total Amt. Of CMC for 
next 5 years  
after 5 Years Warranty 
Period  

  2667225.00 732780.00 1003000.00 1235253.00 826000.00 

        
  Total Amt.of OT Table + 

Accessories + CMC 
  9335286.00 5641813.34 9162774.00 7016132.00 6375587.00 

2.00 Imported Operation 
Table for Cardiac 
Surgery with all 
Accessories as per 
Technical Specification 
with Five years warranty 
for Shri Saibaba 
Hospital, Shirdi. 

1 3054291.00 2119999.00 2641784.00 2139853.00 2176000.00 

2.01 Accessories -            

2.02 1)     Padded Arm Boards 
with clamp 

2 47256.00 0.00 174945.00 0.00 141600.00 

2.03 2)     Anaesthesia Screen 
with clamp 

1 11872.00 0.00 37760.00 0.00 88146.00 

2.04 3)     Radial setting clamp 2 28124.00 33354.00 42292.00 0.00 60770.00 

2.05 4)     Body strap 2 23744.00 0.00 32046.00 0.00 35754.00 

2.06 5)     Leg Holders 1 0.00 0.00 45430.00 0.00 267270.00 

2.07 6)     Side rail Extenders 1 35270.00 23600.00 23364.00 0.00 460200.00 

2.08 7)     Adjustable side 
supports 

1 93708.00 14017.22 55578.00 0.00 392515.00 

2.09 8)     Upper Arm support 1 33657.00 0.00 111274.00 0.00 159300.00 

2.10 9)     Bolster pillows-1 no. 1 0.00 0.00 30090.00 0.00 29382.00 

  Total Amt. of OT Table + 
Accessories -  

  3327922.00 2190970.22 3194563.00 2139853.00 3810937.00 

2.11 AMC/CMC Cost- AMC / 
CMC Cost should be 
including Taxes.  
It should be fixed for next  
5 years.   

     

2.12 AMC -         

2.13 AMC Cost For 6th Year 1 166396.00 42480.00 65490.00 42797.00 23600.00 

2.14 AMC Cost For 7th Year 1 166396.00 49560.00 65490.00 47077.00 26550.00 

2.15 AMC Cost For 8th Year 1 166396.00 60180.00 65490.00 51785.00 29500.00 

2.16 AMC Cost For 9th Year 1 166396.00 71980.00 65490.00 56965.00 32450.00 

2.17 AMC Cost For 10th Year 1 166396.00 80240.00 65490.00 62662.00 35400.00 

  Total Amt. Of AMC for 
next 5 years  
after 5 Years Warranty 
Period  

  831980.00 304440.00 327450.00 261286.00 147500.00 

2.18 CMC -        

2.19 CMC Cost For 6th Year 1 266234.00 126260.00 132160.00 149790.00 59000.00 

2.20 CMC Cost For 7th Year 1 266234.00 134520.00 132160.00 164769.00 70800.00 

2.21 CMC Cost For 8th Year 1 266234.00 145140.00 132160.00 181247.00 82600.00 

2.22 CMC Cost For 9th Year 1 266234.00 155760.00 132160.00 199372.00 94400.00 

2.23 CMC Cost For 10th Year 1 266234.00 171100.00 132160.00 219309.00 106200.00 

  Total Amt. Of CMC for 
next 5 years  
after 5 Years Warranty 
Period  

  1331170.00 732780.00 660800.00 914487.00 413000.00 

        
 Total Amt.of OT Table + 

Accessories + CMC 
  4659092.00 2923750.22 3855363.00 3054340.00 4223937.00 

      L1       
3.00 Imported Operation 

Table for Gynecological 
surgeries with all 
Accessories as per 
Technical Specification 

1 3054291.00 2119999.00 2966520.00 2116216.00 2176000.00 
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Sr.
No 

Description of Work / 
Item(s) 

No. 
of 

Qty. 

PINNACLE 
BIOMED 
PVT LTD 

Farmachem 
Enterprises 

QUAQLISURGE 
SURGICALS 

PVT LTD 

MEDITEK, 
Panvel 

KOPRAN 
LABORATORI
ES LIMITED 

with Five years 
warranty for Shri 
Sainath Hospital, Shirdi. 

3.01 Accessories -            

3.02 1)   Padded Arm Boards 
with clamp 

2 47256.00 0.00 175054.00 0.00 141600.00 

3.03 2)   Anaesthesia Screen 
with clamp 

1 11872.00 0.00 37642.00 0.00 88146.00 

3.04 3)   J Stirrups or Leg 
Holders with Safety Clark 
Socket (2) 

2 0.00 60333.68 83930.00 0.00 0.00 

3.05 4)   Radial setting clamp 2 28124.00 33354.00 42292.00 0.00 60770.00 

3.06 5)   Body Restrainer 
strap-2 Nos. 

2 23744.00 0.00 32046.00 0.00 35754.00 

3.07 6)   Leg Holders with 
Safety Clark Sockets (2)-
1 Pair 

1 23628.00 0.00 45430.00 0.00 267270.00 

3.08 7)   Lateral Supports (2) 
with Side Rail Locks (2) 

2 34578.00 25896.22 83930.00 0.00 237180.00 

3.09 8)   Adjustable side 
supports- 1Pair 

1 93708.00 14017.22 55578.00 0.00 392515.00 

3.10 9)   Upper Arm support-1 
Pair 

1 33657.00 0.00 111274.00 0.00 159300.00 

3.11 10) Bolster pillows-1 no. 1 0.00 0.00 30090.00 0.00 29382.00 
3.12 11) All Accessories 

required for 
Gynaecological Surgeries 

1 172202.00 106200.00 224908.00 0.00 53100.00 

  Total Amt. of OT Table + 
Accessories -  

  3523060.00 2359800.12 3888694.00 2116216.00 3641017.00 

3.13 AMC/CMC Cost- AMC / 
CMC Cost should be 
including Taxes.  
It should be fixed for next  
5 years.   

     

3.14 AMC -         

3.15 AMC Cost For 6th Year 1 176153.00 42480.00 74340.00 42324.00 23600.00 

3.16 AMC Cost For 7th Year 1 176153.00 49560.00 74340.00 46557.00 26550.00 

3.17 AMC Cost For 8th Year 1 176153.00 60180.00 74340.00 51212.00 29500.00 

3.18 AMC Cost For 9th Year 1 176153.00 71980.00 74340.00 56333.00 32450.00 

3.19 AMC Cost For 10th Year 1 176153.00 80240.00 74340.00 61967.00 35400.00 

  Total Amt. Of AMC for 
next 5 years  
after 5 Years Warranty 
Period  

  880765.00 304440.00 371700.00 258393.00 147500.00 

3.20 CMC -        

3.21 CMC Cost For 6th Year 1 281845.00 126260.00 148680.00 148135.00 59000.00 

3.22 CMC Cost For 7th Year 1 281845.00 134520.00 148680.00 162949.00 70800.00 

3.23 CMC Cost For 8th Year 1 281845.00 145140.00 148680.00 179243.00 82600.00 

3.24 CMC Cost For 9th Year 1 281845.00 155760.00 148680.00 197167.00 94400.00 

3.25 CMC Cost For 10th Year 1 281845.00 171100.00 148680.00 216884.00 106200.00 

  Total Amt. Of CMC for 
next 5 years  
after 5 Years Warranty 
Period  

  1409225.00 732780.00 743400.00 904378.00 413000.00 

        
  Total Amt.of OT Table + 

Accessories + CMC 
  4932285.00 3092580.12 4632094.00 3020594.00 4054017.00 

            L1   

4.00 Imported Operation 
Table for ENT Surgery 
with all Accessories as 
per Technical 
Specification with Five 
years warranty for Shri 
Sainath Hospital, Shirdi. 

1 3054291.00 2119999.00 3068000.00 2014651.00 2176000.00 

4.01 Accessories -            
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Sr.
No 

Description of Work / 
Item(s) 

No. 
of 

Qty. 

PINNACLE 
BIOMED 
PVT LTD 

Farmachem 
Enterprises 

QUAQLISURGE 
SURGICALS 

PVT LTD 

MEDITEK, 
Panvel 

KOPRAN 
LABORATORI
ES LIMITED 

4.02 1)     Padded Arm Boards 
with clamp 

2 47256.00 0.00 175054.00 0.00 141600.00 

4.03 2)     Anaesthesia Screen 
with clamp 

1 11872.00 0.00 37642.00 0.00 88146.00 

4.04 3)     Radial setting clamp 2 28124.00 33354.00 42292.00 0.00 60770.00 

4.05 4)     Body Restrainer 
strap 

2 23744.00 0.00 32046.00 0.00 35754.00 

4.06 5)     Leg Holders with 
Safety Clark Sockets (2) 

2 0.00 60333.68 83930.00 0.00 267270.00 

4.07 6)     Lateral Supports (2) 
with Side Rail Locks (2) 

1 17289.00 14017.22 45430.00 0.00 136680.00 

4.08 7)     Adjustable side 
supports 

2 187416.00 25896.22 102678.00 0.00 725155.00 

4.09 8)     Upper Arm support 1 33657.00 0.00 111274.00 0.00 159300.00 

4.10 9)     Bolster pillows 1 0.00 0.00 30090.00 0.00 29382.00 

4.11 10) All Accessories 
required for ENT surgery 

1 72155.00 153400.00 204730.00 0.00 53100.00 

  Total Amt. of OT Table + 
Accessories -  

  3475804.00 2407000.12 3933166.00 2014651.00 3873157.00 

4.12 AMC/CMC Cost- AMC / 
CMC Cost should be 
including Taxes.  
It should be fixed for next  
5 years. 

  

     

4.13 AMC -         

4.14 AMC Cost For 6th Year 1 173790.00 42480.00 76700.00 40293.00 23600.00 

4.15 AMC Cost For 7th Year 1 173790.00 49560.00 76700.00 44323.00 26550.00 

4.16 AMC Cost For 8th Year 1 173790.00 60180.00 76700.00 48755.00 29500.00 

4.17 AMC Cost For 9th Year 1 173790.00 71980.00 76700.00 53631.00 32450.00 

4.18 AMC Cost For 10th Year 1 173790.00 80240.00 76700.00 58994.00 35400.00 

  Total Amt. Of AMC for 
next 5 years  
after 5 Years Warranty 
Period  

  868950.00 304440.00 383500.00 245996.00 147500.00 

4.19 CMC -        

4.20 CMC Cost For 6th Year 1 278065.00 126260.00 153400.00 141025.00 59000.00 

4.21 CMC Cost For 7th Year 1 278065.00 134520.00 153400.00 155128.00 70800.00 

4.22 CMC Cost For 8th Year 1 278065.00 145140.00 153400.00 170640.00 82600.00 

4.23 CMC Cost For 9th Year 1 278065.00 155760.00 153400.00 187704.00 94400.00 

4.24 CMC Cost For 10th Year 1 278065.00 171100.00 153400.00 206474.00 106200.00 

  Total Amt. Of CMC for 
next 5 years  
after 5 Years Warranty 
Period  

  1390325.00 732780.00 767000.00 860971.00 413000.00 

        
  Total Amt.of OT Table + 

Accessories + CMC 
  4866129.00 3139780.12 4700166.00 2875622.00 4286157.00 

      L1  

 
वरील तलुना  मक दरांचे त   यात अ.नं.१ करीता ा  त िनिवदाधारकांचे Commercial Bid म  य े

तांि क अडचणी येत अस  यामळेु सदरह दोन नग ऑपरेशन टेबल खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा मागिवता येतील. 
तसेच अ.न.ं४ करीता बायोमेडीकल िवभागामाफत  तािवत अदंाजे र  कम .१०,००,०००/- इतक  घे  यात 
आलेली आह,े तथािप ा  त िन  न  तम दरानुसार सदर टेबल (O.T.Table + Accessories + CMC) 
खरेदीकामी .२८,७५,६२२/- इतका खच येईल,  हणजेच  तावीत अदंाजे र  कमपेे ा सदर टेबल खरेदीकामी 
जा  त खच येईल,  यामळेु सदरह टेबल खरेदीकामी फेर िनिवदा मागिवता यतेील. 

उपरो  त खरेदीमधील उवरीत २ टेबल खरेदीकामी मा.उपिज  हािधकारी साहबे यांचे क ात AMC / 
CMC बाबत चचा झाली असता वॉरंटी कालावधी संप  यानंतर CMC कर  यात यावी असे ठरले आह.े  यामळेु 
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अ.नं.२ करीता M/s. Farmachem Enterpries, Pune यांच े०१ नगांकरीता (O.T.Table + Accessories 
+ CMC) एकुण पणुािकत र  कम .२९,२३,७५०/- ह े दर िन  न  तम येत आहते, तर अ.नं.३ करीता 
M/s.Medtek, Panvel यांचे ०१ नगांकरीता (O.T.Table + Accessories + CMC) एकुण पुणािकत र  कम 
.३०,२०,५९४/- ह े दर िन  न  तम येत आहते, अशा कारेएकुण ०२ नग Imported Operation Table 

खरेदीकामी खालील माण ेखच येणार आह-े 
 

Tend
er Sr. 
No. 

Name of Item Name of 
Supplier 

No.o
f 
Qty. 

Total Amt. 
of O.T. 
Table + 
Accessories 

Total Amt. 
of CMC for 
next          5 
years after 
Warranty 

Total 
Amt.of 
O.T.Table + 
Accessories 
+ CMC 

2 Imported Operation 
Table for Cardiac 
Surgery with all 
Accessories 

M/s. 
Farmachem 
Enterpries, 
Pune 

01 2190970.22 732780.00 2923750.00 

3 Imported Operation  
Table for 
Gynecological 
surgeries 

M/s.Medtek, 
Panvel 

01 2116216.00 904378.00 3020594.00 

 Total Amt. in Rs. 02 4307186.22 1637158.00 5944344.00 
 

तरी उपरो  त माण े०२ नग Imported Operation Table खरेदीकामी िन  न  तम दरधारकांनी टेबलच े
अॅ  ससेरीजसह दर ह े INR म  य े िदलेले असनू िशड  येथे मटेरीयल पोहोच असे िदलेले आहते,  यामळेु 
वरील माण ेत   यात नमदु केले  या परुवठाधारकांबरोबर चचा िविनमय क न  यांना परुवठा आदेश दे  यास तसेच 
सदरचे खरेदीकामी येणा-या पणुािकत र  कम .५९,४४,३४४/- चे खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस 
मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर. 

उपरो ्  तावातील Imported Operation Table for Cardiac Surgery with all 
Accessories १ नग खरेदीकामी िन नतम िनिवदाधारक M/s.Farmachem Enterpries, Pune ह े आजच े
थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीन े यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली 

असता यांनी मळु िकंमतीवर ०.५ % सवलत दऊे केली. 
तसेच Imported Operation Table for Gynecological surgeries- १ नग खरेदीकामी िन नतम 

िनिवदाधारक M/s.Medtek, Panvel ह े आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. 
उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी मळु िकंमतीवर सवलत दे यास असमथता 
दशिवली. मा  पाच वष वॉरंटी कालावधीनंतर पढुील पाच वष CMC करीता ित वष  .८९,०००/- मा  या 
दराने एकूण र कम .४,४५,०००/- मा  देऊ केली आहे. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ततु खरेदीकामी िन नतम दरधारक यांनी चचअतंी दऊे केलेले पढुील 
त यात नमदु के या माण ेिन नतम दर ि वकारणते येऊन, संबधीतांना परुवठा आदेश दे यात यावा. 

 
Tende
r Sr. 
No. 

Name of Item Name of 
Supplier 

No.of 
Qty. 

Total Amt. 
of O.T. 
Table + 
Accessories 

Total Amt. of 
CMC for 
next  
5 years after 
Warranty 

1 Imported Operation 
Table for Cardiac 
Surgery with all 
Accessories 

M/s. 
Farmachem 
Enterpries, 
Pune 

01 2180015.00 732780.00 
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2 Imported Operation  
Table for Gynecological 
surgeries 

M/s.Medtek, 
Panvel 

01 2116216.00 4,45,000.00 

 
Imported Operation Table for ENT Surgery with all Accessories as per Technical 

Specification with Five years warranty for Shri Sainath Hospital, Shirdi-१ नग करीता 
बायोमेडीकल िवभागामाफत तािवत अदंाज े र कम .१०,००,०००/- इतक  घे  यात आलेली आह,ेतथािप 

ा  त िन  न  तम दरानसुार सदर टेबल (O.T.Table+Accessories+CMC) खरेदीकामी .२८,७५,६२२/- 
इतका खच येतो,  हणजेच  तावीत अदंाज ेर  कमेपे ा सदर टेबल खरेदीकामी जा  त खच येईल,  यामळेु सदरह 
टेबल खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी. 

  तसेच Imported Operation Table for General And Urology Surgery with all 
Accessories as per Technical Specification with Five years warranty for Shri Saibaba 
Hospital, Shirdi.-२ नग खरेदीकामी ा  िनिवदाधारकांच े Commercial Bid म  य ेतांि क अडचणी येत 
अस  यामळेु सदरह दोन नग ऑपरेशन टेबल खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी. अशी 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                               (कायवाही-वै क य संचालक) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
०८ ी साईबाबा णालयातील यरुो ऑपरेशन िथएटर िवभागाकरीता Imported Operation Table with 

Accessories  खरेदीकामी चचा/वाटाघाटी क न परुवठा आदशे दणेबेाबत. 
  िद.१८/०२/२०१४ रोजीच े मा. ि सद  य सिमती सभेतील िनणय .६४ अ  वये ी साईबाबा 

 णालयातील  यरूो ऑपरेशन िथएटर िवभागाकरीता Imported Operation Table with Accessories 
खरेदीकामी मा. उ  च  यायलयाच,े औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घे  यास तसेच याकामी येणा-या अदंाजे 
.३५,००,०००/- (अ री  – प  तीस लाख मा ) चे खचास व िविहत प  दतीने ई – िनिवदा मागवनू खरेदीस 

मा  यता िमळालेली आह.े  यानसूार िद.१८/०४/२०१५ रोजीचे प ा  वये िवधी िवभागास मा. उ  च  यायालय 
मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांची मा  यता घेणबेाबत कळिव  यात आलेले होते,  यानसुार िस  हील अज .८३३५ 
िद.२४/०७/२०१५ अ  वये सदर खरेदीस मा  यता िमळाललेी आह.े 

वरील माण ेमा  यतेनसुार वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.३०/०१/२०१६ अखेर िनिवदा मािग व  यात 
आ  या हो  या,  यास अनसु न ०४ िनिवदा ा  त झा  या हो  या, परंत ु तांि क अडचणीमळेु सदरहImported 
Operation Table with Accessories खरेदीकामी दसु-यांदा फेर ई-िनिवदा मागिव  यास िद.२३/१२/२०१७ 
रोजीचे मंजरू िट  पणी  वये मा  यता घऊेन वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.२७/०२/२०१८ अखेर ऑनलाईन ई-
िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या,   यास अनसु न ०५ ई-िनिवदा ा  त झाले  या हो  या. सदर  खरेदीकामी 

ा  त ०५ तांि क व कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा मा.खरेदी सिमतीचे सभपेढुे सम  उघड  यात आले  या 
असनू  यातील िन  न  तम दरधारक यांचेबरोबर चचा / वाटाघाटी क न  यांना परुवठा आदेश दे  यास 
िद.२२/०३/२०१८ रोजीच ेमा.उपसिमतीचे सभेत बोलिव  यात आले  होते.  

 यास अनसु न िद.२२/०३/२०१८ रोजी  या मा.उपसिमती सभेपुढे M/s. Mysource Innoventures 
Pvt.Ltd., Gurgaonयां  यािवषयी उवरीत ई-िनिवदा भरणा-या परुवठाधारकांनी त ार के  यामळेु  यांनी 
केले  या त ारीची शहािनशा क न सदर  ताव पढुील उपसिमती सभेपढु े सादर कर  यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय .२२५ अ  वये मा  य 
केलेली आह.े  यानसुार िद.२४/०३/२०१८ रोजी M/s. Mysource Innoventures Pvt.Ltd., Gurgaon व 
त ार करणा-या परुवठाधारकांना दखेील बोलिव  यात आले होते.  यानसुार त ार करणा-या परुवठाधारकांनी 
उपि थत केले  या Technical Document  या शंकाचे िनरसन M/s. Mysource Innoventures Pvt.Ltd., 
Gurgaon ह ेक  न शक  यामळेु  यांनी िद.२८/०३/२०१८ रोजीच ेई-मेल  दारे Tender Withdrawal बाबत 
प  दऊेन ई-िनिवदमेधनू माघार घते आहोत अस ेकळिव  यामळेु उपरो  त ई-िनिवदा ि या र  क न पु  हा ितस-
यांदा िविहत प  दतीन ेिनिवदा मागिव  यास िद.१७/०४/२०१८ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये मा  यता घे  यात आलेली 
असनू िविहत प  दतीन ेवतमान प ात जािहरात दऊेन िद.११/०५/२०१८ ते  िद.३०/०५/२०१८ या कालावधीत 
ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या,  यास  अनसु न एकुण ०३ ऑनलाईन िनिवदा ा  त  झाले  या आहते. 
 याचा तपिशल खालील माण े– 
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Sr.No. Name of Supplier 
1 M/s. Gunjan Surgical and Scientific Co. 
2 M/s. Kopran Laboratories Limited 
3 M/s. Sun Electromedical Devices 

 
वरील माण े ा  त ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.१४/०६/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीच ेसभेपढुे सम  

उघड  यात आले  या असनू  यांचा तांि क बाब चा तुलना  मक त  ता तयार क न बायोमेडीकल िवभागाकडे 
तपास  याकरीता पाठिव  यात आला होता.  यानसुार  यांनी िद.१६/०६/२०१८ रोजी तािं क बाब चा त  ता 
तपासनू खरेदी िवभागाकडे पाठिवलेला असनू  यावर पढुील माण ेअिभ ाय कळिवललेा आह-े 

 “Checked from Technical compliance sheet only, There are technical variations in 
8 points of M/s. Sun Electromedical Devices table, so not acceptable other two suppliers 
are qualified.” 

वरील माण े अिभ ायानसुार उवरीत पा  ०२ ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा िद.१९/०६/२०१८ 
रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभपेढुे सम  उघड  यात आले  या असनू दो  ही िनिवदाधारकांनी दऊे केले  या दरांचा 
तपिशल खालील माण–े 

 
Sl.No Description of Work / Item(s) Qty. Gunjan Surgical and 

Scientific Co. 
Kopran Laboratories Limited, Mumbai 

      Rate Amount Rate GST Amount 
1.00 IMPORTED OPERATION TABLE 

SHOULD BE ELECTRO-
MECHANICAL, COMPATIBLE 
FOR SURGERIES LIKE NEURO, 
SPINE, ORTHO  & TRAUMA  
ETC. WITH ALL ACCESSORIES 
& CONSUMABLES AS PER 
TECHNICAL SPECIFICATION 
WITH 5 YEARS WARRANTY  

1 4279500.00 4279500.00 2150000.00 387000.00 2537000.00 

1.01 Accessories -         
1.02 1) Padded Arm Boards with clamp-

2 sets 
2 0.00 0.00 37000.00 6660.00 80660.00 

1.03 2) Anesthesia Screen with clamp-1 
set 

1 0.00 0.00 18000.00 3240.00 21240.00 

1.04 3) Body strap-2 Nos. 2 0.00 0.00 7000.00 1260.00 15260.00 
1.05 4) Leg Holders-1 Pair 1 0.00 0.00 142000.00 25560.00 167560.00 
1.06 5) Adjustable side supports- 1Pair 1 0.00 0.00 210000.00 37800.00 247800.00 

1.07 6) Bolster pillows-1 no. 1 0.00 0.00 18500.00 3330.00 21830.00 
1.08 7) All Accessories required for 

Neuro / Sprine surgery 
1 0.00 0.00 25000.00 4500.00 29500.00 

  Total cost of O.T.Table + Accessories =    4279500.00     3120850.00 
2.00 AMC -          
2.01 AMC Cost For 6th Year 1 25200.00 25200.00 18000.00 3240.00 21240.00 
2.02 AMC Cost For 7th Year 1 27720.00 27720.00 18000.00 3240.00 21240.00 
2.03 AMC Cost For 8th Year 1 30492.00 30492.00 18000.00 3240.00 21240.00 
2.04 AMC Cost For 9th Year 1 33570.00 33570.00 18000.00 3240.00 21240.00 
2.05 AMC Cost For 10th Year 1 36927.00 36927.00 18000.00 3240.00 21240.00 
   Total Amt.of AMC-     153909.00     106200.00 
  Total cost of O.T.Table + Accessories + 

AMC =   
  4433409.00     3227050.00 

3.00 CMC -         
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Sl.No Description of Work / Item(s) Qty. Gunjan Surgical and 
Scientific Co. 

Kopran Laboratories Limited, Mumbai 

3.01 CMC Cost For 6th Year 1 128385.00 128385.00 45000.00 8100.00 53100.00 
3.02 CMC Cost For 7th Year 1 149400.00 149400.00 50000.00 9000.00 59000.00 
3.03 CMC Cost For 8th Year 1 171180.00 171180.00 55000.00 9900.00 64900.00 
3.04 CMC Cost For 9th Year 1 192573.00 192573.00 60000.00 10800.00 70800.00 
3.05 CMC Cost For 10th Year 1 213975.00 213975.00 65000.00 11700.00 76700.00 
   Total Amt.of CMC-     855513.00     324500.00 
  Total cost of O.T.Table + Accessories + 

CMC =    
  5135013.00     3445350.00 

              L1 

 
उपरो  त ऑपरेशन टेबल खरेदीकामी वॉरंटी कालावधी संपलेनतंर AMC िकंवा CMC करावी 

याबाबत बायोमेडीकल िवभागाचा अिभ ाय घे  यात आलेला असनू  यांनी CMC करण े अिधक संयिु क 
राहीलव वॉरंटी कालावधी संपलनेतंर CMCकरावी िकंवा नाही हा िनणय घेता येईल असे कळिवले आह.े 

 यानसुार उपरो  त तुलना  मक दराचंे त   यात M/s. Kopran Laboratories Limited, Mumbai 
यांचे दर ह ेअॅ  ससेरीजसह िन  न  तम येत असनू  यांनी दऊे केलेले दर ह ेINR म  य ेअसनू O.T.Table िशड  येथे 
पाहोच अस ेिदलेले असनू ०१ नग Imported Operation Table(O.T.Table + Accessories + CMC) 
खरेदीकामी एकुण र  कम .३४,४५,३५०/- इतका खच येणार असनू  याचा थोड  यात तपिशल खालील माण-े  

 
Sr. 
No. 

Name of Item Name of 
Supplier 

No.
of 
Qty. 

Total Amt.of 
O.T.Table + 
Accessories 

Total Amt. of CMC 
for next 5 years after 
Warranty 

Total Amt.of 
O.T.Table + 
Accessories + 
CMC 

1 IMPORTED 
OPERATION 
TABLE SHOULD 
BE ELECTRO-
MECHANICAL, 
COMPATIBLE FOR 
SURGERIES LIKE 
NEURO, SPINE, 
ORTHO  & 
TRAUMA  ETC. 
WITH ALL 
ACCESSORIES 

M/s. Kopran 
Laboratories 
Limited, 
Mumbai 

01 3120850.00 324500.00 3445350.00 
 

 
 ताव:- तरी  यरूो ऑपरेशन िथएटर िवभागाकरीता Imported Operation Table with 

Accessories खरेदीकामी M/s.Kopran Laboratories Limited, Mumbai या परुवठाधारकांबरोबर चचा 
िविनमय क न  यांना परुवठा आदशे दे  यास तसचे सदरचे खरेदीकामी येणा-या र  कम .३४,४५,३५०/- (अ री 
.चौतीस लाख पंचचेाळीस हजार तीनश ेप  नास मा )  चे खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन 

सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर 
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक M/s. Kopran 

Laboratories Limited, Mumbai ह े आज या थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. 
उपसिमतीने यांचशेी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली, तथापी 
मोबाईल O.T.Light – १ नग देणगी दणेार अस याच ेसांगीतले. सदर मोबाईल O.T.Light ची िकंमत र कम 
.२,८०,०००/- मा  ( .२,५०,०००+१२ % Tax) आह.े 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील यरुो ऑपरेशन िथएटर िवभागाकरीता 
Imported Operation Table with Accessories  खरेदीकामी ई-िनिवदा िकयेमधील पढुील त यात नमदु 
के या माण ेिन नतम दर ि वकारणते येऊन, संबधीतांना परुवठा आदेश दे यात यावा तसेच याकामी येणा या  या 
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र  कम .३४,४५,३५०/- (अ री .चौतीस लाख पचंचेाळीस हजार तीनशे प  नास मा )  चे खचास मा  यता 
दे यात यावी, तसेच मोबाईल O.T.Light – १ नग दणेगी व पात ि वकारणते यावा, अशी उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली. 

 
Sr. 
No. 

Name of Item Name of 
Supplier 

No.
of 
Qty. 

Total Amt.of 
O.T.Table + 
Accessories 

Total Amt. of CMC 
for next 5 years after 
Warranty 

Total Amt.of 
O.T.Table + 
Accessories + 
CMC 

1 IMPORTED 
OPERATION 
TABLE SHOULD 
BE ELECTRO-
MECHANICAL, 
COMPATIBLE FOR 
SURGERIES LIKE 
NEURO, SPINE, 
ORTHO  & 
TRAUMA  ETC. 
WITH ALL 
ACCESSORIES 

M/s. Kopran 
Laboratories 
Limited, 
Mumbai 

01 3120850.00 324500.00 3445350.00 
 

          (कायवाही-वै क य संचालक)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

  यानंतर मा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने खालील आय या वेळे या िवषयावर चचा कर यात आली 

 

९ िसतानगर एम.एस.ई.बी.कॉनर ते िमलीटरी कॅ प पयत या र याच े ं दीकरण व डांबरीकरण (Street light सह) 

करणसेाठी ा  झाले या ई-िनिवदतेील िन नतम दराच े िनिवदाधारका समवेत चचा वाटाघाटी क न िनणय 

होणेबाबत. 

१) कामाचे नाव  िसतानगर एम.एस.ई.बी. कॉनर ते िमलेटरी कॅ  प पयत  या र  याच े ं दीकरण व डांबरीकरण 
करण.े(Street Light सह ) 

२) शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. .७७७ 
३) अंदाजप क य र  कम  . ३६,३८,५००/- 
४)  तािवत कामाबाबत मािहती ी साईबाबा समाधी शता  दी सन २०१८ िनिम  त सं  थान ह ीतील िसतानगर एमएसईबी कॉनर ते 

सैिनक  कॅ  प िव ामगहृ पयतचा र  ता (एकूण ५०० मीटर लांबी) ं दीकरण व डांबरीकरण करणे 
(३.७५ मी.चा र  ता ७.०० मी. ं दीस करणे)(Street Lightसह )कामी मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभपेढुे  ताव सादर करणेत आला होता. सदरह सभेतील िनणय . ७७७ 
अ  वये याकामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा मागिवणेस व येणा या अंदाजे .३६,३८,५००/- मा च े
खचास मा यता दे यात आली आह.े 

५) िनवीदा तपशील  िद.३०/०५/२०१८ रोजी वतमानप ात व  सं  थानचे संकेत  थळावर ई – िनिवदा सचुना िस  द 
करणेत आली होती. िद.०६/०६/२०१८ पयतचे अंितम मदुतीत िनिवदाधारक एस.के.येवले अॅ  ड 
कंपनी , संगमनेर व साईिस  दी ए  टर ाईजेस, राहाताया दोन  कंपनीने ई-िनवीदा जमा केल्  याहो  या. 
िद.१४/०६/२०१८ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभते तांि क िनवीदा उघडणेत आ  या असनू उपरो  त 
पैक  िनिवदाधारक एस.के.येवले अॅ  ड कंपनी, संगमनेर ह े पा  होत आहते.  िनिवदाधारक यांचा 
वािण  यीक िलफाफा िद.१९/०६/२०१८ रोजी  या खरेदी सिमती  या सभेपुढे उघडणेत आला आह.े   

अ) िनिवदा कालावधी ४ मिहने  
ब) तांि क िलफाफा उघडणेची 

िदनांक व वेळ 
िद.१४/०६/२०१८ सकाळी ११.०० वाजता. 

क) िनिवदा ि येत भाग घेणा-या 
ठेकेदारांची सं  या  

०२ (दोन)  

ड) सव िनिवदा धारकांनी संकेत होय, जमा केले आहते. 
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 थळावर कागदप  जमा केले 
आहते काय? 

इ) सव िनिवदा धारकांनी सरु ा 
अनामत र  कम (ईएमडी) जमा 
केली आहते काय? 

होय, .३०,५००/- मा   

ई) िनिवदचेी अंदाजप क य र  कम  .३०,४०,७२४/-  ( .३६,३८,५००/- मा  र  कमेस २०% कपात क न) 
 तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक दकेाराचा तपिशलः 

अ.न.ं ठेकेदारचे नांव िनिवदा र  कम. िनिवदा ट  केवारी कमी/ अिधक 
१. एस.के.येवले अॅ  ड कंपनी, संगमनेर. .४४,०७,९२५/- ४४.९६% अिधक 

 

७) िन  नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल 

अ) ठेकेदाराचे नांव एस.के.येवले अॅ  ड कंपनी, संगमनेर. 
ब) िनिवदा र  कम .४४,०७,९२५/- 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी/ 

अिधक 
४४.९६% अिधक 

८) ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  
अिधिनयम २००४ मधील 
तरतदूीनसुार िनिवदा 
ि वकारणेचे अिधकार  

मा.  यव  थापन सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   

 
९. महारा   शासन सावजिनक बांधकाम िवभागाच े शासन िनणय .सीएटी २०१७/ . .८/इमा- २ 

िद.१२/०४/२०१७ रोजीचे शासन िनणयातील मु ा .४.३ नसुार तिृतय वेळेस मागिवलेली िनिवदा ही जर एकच 
िनिवदा ा  त झाली व ही िनिवदा कमी दराची अथवा अदंाजीत दरा इतक  असेल ती ि वकार  यात यावी असे 
नमदू केललेे आह.े 

१०.सदरह कामाची अदंाजप क य र  कम .३६,३८,५००/- मा  आह.े  सदर र  कमेवर २० ट  के 
कपात क न .३०,४०,७२४/- मा  र  कमेस ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या आहते.  यावर िनिवदाधारक यानंी 
.४४,०७,९२५/- मा  र  कमेची(४४.९६ ट  के अिधक दराने ) िनिवदा भरलेली आह.े   

११. वरील नमदू तपिशलानसूार िसतानगर एम.एस.ई.बी. कॉनर ते िमलटेरी कॅ  प पयत  या र  याचे 
ं दीकरण व डांबरीकरण करणसेाठी(Street Lightसह) एस.के.यवेले अॅ  ड कंपनी, संगमनेर यांना मा.उप- 

सिमती  या सभपेढुे बोलावनू  यांचेशी चचा वाटाघाटी क न ते अदंाजप क दराने काम कर  यास तयार अस  यास 
 यांना कायादशे देणसेाठी सदरील िवषय मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर. 

तुत कामाच े अदंाजप क .३६,३८,५००/- होते.  ई-िनिवदा ि येत ा  झालेले िन नतम दर 
र कम .४४,०७,९२५/- इतके आहे. सदरच ेदर ह ेअदंाजप क य िकंमतीपे ा ४४.९६ % इतके जा त आह.े  

िन नतम िनिवदाधारक एस.के.येवले ॲ ड कंपनी, संगमनेर यांच े ितिनधी आजच े थािनक उपसिमती 
सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता, यांनी दर कमी 
करणसे असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, िसतानगर एम.एस.ई.बी.कॉनर ते िमलीटरी कॅ प पयत या र याच े
ं दीकरण व डांबरीकरण (Street light सह) करणसेाठी ा  झाले या ई-िनिवदतेील िन नतम िनिवदाधारक 

यांची िनिवदा र कम ही अंदाजप क य रकमेपे ा ४४.९६ % इतके जा त अस याच े सद यांच े मत झाले. 
यामळेु सदर करणी मा. यव थापन सिमतीच े सभेम य े चचा क न िनणय घे यात यावा, अशी उपसिमतीची 

िशफारस होती.                                       
सदर उपसिमतीची िशफारस मा य करतांना खालील माण ेिनणय घे यात आला. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक यांची िनिवदा र कम ही 
अदंाजप क य रकमेपे ा ४४.९६ % इतक  जा त िदसनु येत, परंत ु िनिवदचेी अदंाजप क य र कम २०%  
कपात क न दशिव यात आलेली आह.े सदर कामाची शासक य मंजरुी जरी . ३६,३८,५००/- या रकमेस 
असली तरी य  तपिशलवार अदंाजप क .३८,००,०००/- एवढया रकमचे े आह.े यामळेु ा  िनिवदा 

य ात केवळ १६% अिधक आह.े याच माण े सदर र ता हा शेती महामंडळा या जमीनीकडे जा यासाठी 
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अ यंत मह वाचा आह,े शता दी कालावधीत सदर जागेवर मा.पंत धान महोदयांचा काय म घे याच े तावीत 
आह,े तसेच सादालयात येणा या भािवकांसाठी परतीचा माग याच र यान ेआह.े हे िवचारात घतेा सदर र याच े
ं दीकरण व डांबरीकरण करण े अ यंत आव यक आह.े मा  तीन वेळा िनिवदा ि या राबवनु दखेील केवळ 

एकच िनिवदा ा  झाली आह.े 
यावर सिव तर चचा होऊन, िसतानगर एम.एस.ई.बी.कॉनर ते िमलीटरी कॅ प पयत या र याच े

ं दीकरण व डांबरीकरण (Street light सह) करणसेाठी ा  झाले या ई-िनिवदतेील िन नतम िनिवदाधारक 
एस.के.येवले ॲ ड कंपनी, संगमनेर यांच े र कम .४४,०७,९२५/-मा  िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना 
कायादशे दे यात यावा, असे ठरले.                                   (कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
१० ॲ यिुमिनयम िट टेबल टॉवर ए सटशन लॅडर व ॲ यिुमिनयम से फ सपोट गं ए सटशन लॅडर खरेदी 

करणकेरीता उघड यात आले या िनिवदांमधील यनुतम दर िनिवदाधारकांशी वाटाघाटी/चचा होऊन िनणय 
होणेबाबत.  

सं थानचे िव तु िवभागाकरीता ॲ यिुमिनयम िट टेबल टॉवर ए सटशन लॅडर व ॲ यिुमिनयम से फ 
सपोट गं ए सटशन लॅडर खरेदी करणकेामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती. 

०१ खरेदी करावयाचे सािह य / व तुचा तपिशल 01).Aluminium Ladder with Two safety belt & platform 
with two big iron wheel.- 02 Nos. 
02). Tiltable Tower Extension Ladder.- 02 Nos. 

०२ मागणी 01). 02 Nos. 
02). 02 Nos. 

०३ ई-िनिवदा िस दी ०१). िद.०८-०६-२०१८ ते िद.२५-०६-२०१८ 
०२). िद.२६-०६-२०१८ ते िद.०३-०७-२०१८ थम मदुतवाढ 

०४ वृ प ा या अिधसचुने या यित र  चौकशी 
कशी पाठवली जाते ? 

िद.०७-०६-२०१८ रोजी द.ैलोकस ा, पणु े
www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट व परुवठाधारकांना 
ई-मेल दारे.  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवल े? ०१). िद.०६-०६-२०१८ रोजी ४४ परुवठाधारकांना ई-मेल दारे 
कळिवले. 
०२). िद.२६-०६-२०१८ रोजी ५४ परुवठाधारकांना ई-मेल दारे 
कळिवले. 

०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िद.०८-०६-२०१८, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू 
टेि नकल बीड िद.०९-०७-२०१८  
कमिशयल बीड िद.१६-०७-२०१८  

०७ ा  िनिवदाकारांची सं या. ०५  
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या. ०५ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिव यात आले नाही. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा केली 

आह ेका. 
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आह.े 

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. ई-िनिवदेत नमदू केले आह.े 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर- 

 

Sr. 
No 

Description of Work / 
Item(s) 

No.
of 
Qty 

Name of Tendere’s 

Akash  
Enterprises, 
Ahmednagar 

Pravin and 
Company, 
Mumbai 

International 
Electricals, 
Ahmednagar 

Emergency 
Electronic 
Security 
India Pvt 
Ltd, 
Mumbai 

360 Degree 
Global 
Equipments 
Pvt 
Ltd,Chennai 

 Schedule Of Work / Item(S) 
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1.00 

Supply of Complete 
Aluminium Ladder 
with safety belt and 
platform with Two big 
iron wheel.   
(For details, Please 
refer page number 19 
& 20 of Technical Bid) 

02 
Nos 

49000.00 196000.00 88125.00 77603.00 
27000.00 
 
Per Nos 

2.00 

Supply of Tiltable 
Tower Extension 
Ladder. 
(For details, Please 
refer page number 19 
& 20 of Technical Bid) 

02 
Nos 

97000.00 
88000.00 
 
Per Nos 

179625.00 151961.00 171000.00 

१३ यापुव  केले या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर 
अ. . वष प रमाण दर ती सेट . 
- - - - 

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

१५ स याची िश लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर - 
१७ मागील परुवठादार - 
१८ स याचे यनुतम िनिवदाकाराने सादर केलेले दर ०१). . २७,०००/- 

०२). . ८८,०००/- 
१९ स याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव ०१). ३६० िड ी लोबल इ वीपमटस ् ा.िल., चे नई 

०२). िवण ॲ ड कंपनी, 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 थत ची 
नावे. 

मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज हािधकारी, 
मा.उपकायकारीअिधकारी,  मा.मु य लेखािधकारी,  
मा.कायकारी अिभयंता आिण उपकायकारी अिभयंता (िव तु) 

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

-  - - - 
 

२४). संि  िटप :- िव तु  िवभागाचे मागणी माण ेॲ यिुमिनयम िट टेबल टॉवर ए सटशन लॅडर 
व ॲ यिुमिनयम से फ सपोट गं ए सटशन लॅडर खरेदी करणकेामी ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या. 
याकामी िवभागान ेिदलेले टेि नकल पेिसिफकेशन दे यात आले होते.   

सदर ई-िनिवदमे य े०५ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. याकामी तांि क िनिवदेम ये पा  ठरले या 
पाच िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा िद.१६-०७-२०१८ रोजी उघड यात आ या. याम य े उपरो  
तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखील केलेले आयटेम .०१ साठी Aluminium Ladder with Two 
safety belt & platform with two big iron wheel. करीता ३६० िड ी लोबल इ वीपमटस ् ा.िल., 
चे नई  यांचे दर . २७,०००/- ित नग व आयटेम .०२ साठी Tiltable Tower Extension Ladder करीता 

िवण ॲ ड कंपनी, मुंबई यांचे दर . ८८,०००/- ित नग यनुतम  येत आह.े 
तरी यनुतम दरधारक ३६० िड ी लोबल इ वीपमटस ् ा.िल.,चे नई  व िवण ॲ ड कंपनी, मुंबई 

यांचेशी ई-िनिवदते िदले या यनतम दराबाबत चचा/वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय 
मा.उपसिमतीचे सभते िशफारशीसाठी सादर. 
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तावात नमदु, Complete Aluminium Ladder with safety belt and platform with Two 
big iron wheel खरेदीकामी िन नतम िनिवदाधारक 360 Degree Global Equipments Pvt 
Ltd,Chennai यांनी दऊे केलेले िन नतम दर र कम .२७,०००/-मा  ती नग ह े अंदाजप क य र कम 
.६५,५००/- ती नग पे ा ५८.७८ % कमी आह.े 

तसेच Pravin and Company, Mumbai यांनी Tiltable Tower Extension Ladder करीता 
नमदु केलेले दर र कम .८८,०००/-मा  ती नग हे अदंाजप क य र कम .१,४५,०००/- मा  ती नग पे ा 
३९.३१ % कमी आह.े  

खरेदी िनयमावलीत ३.१.२.१ नसुार खरेदीची वा तिवक िकंमत व अंदाजीत िकंमत याम य े(-) २०%  
ते (+) १० % तफावत अस यास ती मा य कर यास खरेदीदारास िवचार करता येईल. तथापी खरेदीची अदंाज े
िकंमत व य  येणारी िकंमत याम य ेजा त तफावत अस यास न यान ेिनिवदा काढणे आव यक रािहल, अशी 
तरतदु आह.े  

यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  Complete Aluminium Ladder with safety belt and 
platform with Two big iron wheel व Tiltable Tower Extension Ladder खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा 

ि या राबिवणते यावी, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  
(कायवाही- उपकायकारी अिभयंता, िव तु िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०२ शासन िनणय व प रप के यांच ेवाचन. 

ताव  महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े 
कामकाजा सबंंधीत शासन िनणय, प रप के व इतर प  ा  त होतात. सदर प ांची एकि त र  या मागासवग 
क ाकडे न द घऊेन सदर प ावर उिचत कायवाहीसाठी संबंधीत िवभागाकडे पाठिव  यात येते. सदर शासन 
प ावर संबंधीत िवभागाने काय कायवाही केली आहे  याबाबतचा अहवाल  यके मिह  यास व र  ठांकडे सादर 
कर  यात येतो. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ चे सभते आय  या वेळचा िवषय .१७, िनणय .३४६  
"सं  थानचे कामकाजासंबंधी शासनाचे िनणय,प रप के वेळोवेळी सिमतीचे बैठक त सव सिमती सद  यांना 
बैठक  या अजडयासोबत दे  यात यावी व सदर शासन िनणय, प रप के याचं ेवाचन असा िवषय अजडयाम  य े
स मािव  ट कर  यात यावा."असा झालेला आह.े 

उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार िद.३०/०६/२०१८ ते िद. २५/०७/२०१८ अखेर या 
कालावधीत महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े
कामकाजासंदभात खालील माण े ा  त झालेली प  ेसोबत सादर केलेली आहते. 

 

अ. . शासन प  . व िदनांक ा  त िदनांक िवषय 

०१ 
शासन िनणय .आयसीएन-२०१८/ . . 
२१०/ शा-१ िद. १९ जून, २०१८ 

०२/०७/२०१८ 

सन २०१८-१९ या आिथक वषात ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यां  यामाफत मंजरू अनदुानातनु 
सं  थकेरीता यं  खरेदीस शासक य मा  यता.. इिंदरा गांधी 
शासक य वै क य महािव ालय व  णालय, नागपरू  

०२ 
शासन िनणय .  हीसीवाय-२०१८/ . . 
२११/ शा-१ िद. १९ जून, २०१८ 

०२/०७/२०१८ 

सन २०१८-१९ या आिथक वषात ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यां  यामाफत मंजरू अनदुानातुन 
सं  थकेरीता यं  खरेदीस शासक य मा  यता.. ी वसंतराव 
नाईक शासक य वै क य महािव ालय व  णालय, यवतमाळ  

०३ 
शासन िनणय . सासंिव-१०१५/९६९/ 

. .१६७/ का.१६ िद.३० जून, २०१८ 
१९/०७/२०१८ 

मौजे िशगंव,े ता.राहाता येथील घनकचरा  यव  थापन 
क  पासाठी .२,५२,८६,६११/- मंजरूीचा िद.२९/०३/१७ 

वर िनणय र  कर  याबाबत  

०४ 
शासन िनणय .-२०१७/ . .२५/सेवा-६ 
िद.२३/०७/२०१८  

२४/०७/२०१८ 
रा  य शासक य कमचा-यांना बाल संगोपन रजा मंजरू 
करणबेाबत  

०५ 
.सासंिव-१०१७/१९६२/ . .२२८/ 

का.१६ िद.१६/०७/२०१८ 
२५/०७/२०१८ 

 टेट बॅकं ऑफ इिंडया, शाखा िशड  यानंा ए.टी.एम. साठी 
दे  यात आले  या जागे  या वापरास मदुतवाढ दे  याबाबत  
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िनणय .४९१ यावर सिव तर चचा होऊन,  शासनाच े िवधी व याय िवभागाकडून सं थान कामकाजासंबधी ा  झालेले 

उपरो  शासन िनणय व प रप क यांच ेवाचन क न यांची न द घे यात आली.        (कायवाही-मागासवग क ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०३ ी साईस च रत पारायण कालावधीत ाम थांनी सचुिवलेले काय म िनि त करणेस व मानधन ठरिवणबेाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  
१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास 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 पूजा-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 देण े
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या  योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत ये असतील. 
२. 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.े 
३. 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.े व कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां  या 
िशकवणीचा चार करण.े 
 

मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे  सभेत िनणय 
.४४१/९ खालील माण ेपा रत कर  यात आलेला आह.े  

ी साईस  च रत पारायण सोहळा िद.१६.०८.२०१८ ते िद.२३.०८.२०१८  या कालावधीत आयोिजत  
कर  यात यावा. ी साईच र  पारायण कालावधीत आयोिजत काय मासाठी येणा-या िनमं ीत कलाकार, 
क तनकार, वचनकार यांच े िनवास व दशन  यव  था करावी. ी साईच र  पारायण िनमं ण 
पि का,िमरवणकू,फुल सजावट, ासंिगक कमचारी, ना  टा,चहा पाणी व वाहतूक खच इ. बाब साठी समुारे र  कम 
.३५,००,०००/- खचास मा  यता दे  यात आली. समाधी शता  दी वष अस  याने ी साईच र  पारायण 

कालावधीत कलाकारांना ावयाच ेमानधनात यावष  . १० ल  पयत वाढ कर  याची मागणी  नाट्य रिसक सचं 
व ाम  थ यानंी केली. याबाबत नाट्य रिसक संच व ाम  थ यांनी सिव  तर मािहतीसह  ताव 
िद.३०.०६.२०१८ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीच ेसभपेवू  सादर करावा व कलाकार काय मासाठी ावया  या 
मानधनाबाबत मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेत िनणय घे  यात यावा असे ठरल.े 

 तावनाः- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष 
पणू होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीन े िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा 
कालावधी ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा कर  यात येत आह.े यासाठी शता  दीचे संपणू 
वषभरात वगेवेग या धािमक, सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े 
जेणके न संपणू वषभरात िशड म  य े भ मय वातावरण राहन ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा 
अिव  मरणीय होईल या  टीन ेकामकाज चालू आह.े 
   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे सौज  याने व िशड  ाम  थ तसचे नाट्यरिचक सचं, 
िशड  यांचे  सहकायाने २४ वा साईस  च रत पारायण सोहळा साजरा कर  यात येणार आह.े सदर पारायण 
सोह यात करावया  या सां  कृितक काय मांसाठी िद.२५.०६.२०१८ रोजीचे  थािनक उपसिमतीचे सभते 
ठर  या माण े िशड  ाम  थ ( अखंड ह रनाम सिमती व नाटय रिसक संच,िशड  ) यांनी िद.१६.०७.२०१८ चे 
प ा  वये साईस  च रत पारायण कालावधीत आयोिजत करावयाचे सां  कृितक काय म व  यांचे मानधन  
कळिवलेले आह े  याची यादी खालील माण.े 

 

अ.नं.  िदनांक व वेळ कलाकाराच ेनांव िठकाण सपंक काय म कलाकार 
सं  या 

मानधन र  कम . 

०१ गु वार, िद. 
१६.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

ीराम मिहला भजन 
 मडंळ  

गोवा ७८८८२३५२२९ भावगीत,भ  तीगीतां
चा अनमोल ठेवा 

१६ २१,०००/- 
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रा ौ ७.३० ते १० रिवराज नासरेी  मुबंई ९८९२३०६१७३ साई भजन सं  या  १२ ८०,०००/- 
०२ शु वार 

िद.१७.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

ाथिमक िवदया मिंदर िशड  ०२४२३-२५५०८६ सां  कृितक 
काय म 

१५० िवनामू  य 

साय.ं६ ते ७ पारायणाथ  मिहला मडंळ  िशड  - हळदीकंुकू - - 
रा ौ ७.३० ते १० ी साद कांबळी  मुबंई ९८२१६५४१८९ धािमक - नाटक-

देवबाभळी  
२५ १,५००००/- 

०३  शिनवार 
िद.१८.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

कुडाळे  वर िम मडंळ,  कुडाळ ९८२००४११८२ नाटक-दशावतारी ४० ५५,०००/- 

रा ौ ७.३० ते १० ी मनहर उधास,  मुबंई ९८२१०७७५५१  साई भजन १५ िवनामु  य 
०४ रिववार  

िद.१९.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

 वर िन नाद वा वदृ 
वसतंराव आजगांवकर 

मुबंई ९८७०९८६६३२ नाद िव ल िव ल १५ ५०,०००/- 

रा ौ ७.३० ते १० न  वादय वृंद मुबंई ९८७०९८६६३२ महारा   उ  सव २५ ८०,०००/- 
०५ सोमवार 

िद.२०.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

शरद उपा  ये  मुबंई ९२२३३०३१२५ राशी च  ०४ ९५,०००/- 

रा ौ ७.३० ते १० ी मोद पवार  मुबंई ९८६९०२४७४७ सामािजक नाटक- 
अन  या 

२०   १,०१,०००/- 

०६ मगंळवार िद 
२१.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

नर  नािशरकर  
 

नागपरू ९८५०३५२१३० 
९५१८९७६९२५ 

सगंीतमय साई  
िवचार कथा 

०४ ५,०००/- 

रा ौ ७.३० ते १० कलािपिन कोमाकली  
कुमार गंधव संगीत अकॅडमी 

देवास  
(म. .) 

९८२६०८००४९ 
७०५९५८००४९ 

भजन व अभंग १० ५०,०००/- 

०७ बधुवार 
िद.२२.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

ह रश  वाला मुबंई ९८६७४९१४९९ भजन ०८  ४५०००/- 

रा ौ ७ .३०ते १० सिुनल  सरगम, 
राहल गु  ता  

िद  ली ९२१२७३५१५० ीकृ  ण रासिलला 
व शंकर भगवान 
तांडव नृ  य 

३० ५०,०००/- 

      एकूण . ७,८२,०००/- 
 

 
उपरो  त कलाकार ऐनवेळेस उपल  ध न झा  यास, खालील माण ेपयायी कलाकारां  या काय माचे िनयोजन 

करता येईल. 
पयायी काय म 

अ.
न.ं 

कलाकाराचे नांव िठकाण सपंक काय म कलाकार सं  या मानधन र  कम पये 

०१ अजय मोरे  ठाण े ९८१९८७२३६४ साई  वरानंद १८ १४,०००/- 

०२ िविनत कुमार शमा  चंदीगड ९०२३०७०३८२ ी साईबाबांचाजीवनावर लाईट अॅ  ड साऊंड शो ५० ५०,०००/- 
०३ िदलीप शडंगी छ  तीसगड ७३५४४५४४४४ िहदंी साईभजन २५ ३०,०००/- 
०४ अनंत पांचाळ मुंबई ९९३०१२६३२७ िहदंी साईभजन १५ ३०,०००/- 
०५ ा. चंदन पराजंप े मुंबई ९५८८४३०९५० श  द सरुां  या िहदंोळयावर – भ  तीिगत, भावगीत १५ ३०,०००/- 
०६ सि चदानंद आ  पा मुंबई ९८२०१४८६७८ साईभजन सं  या १० -- 

 

िवभागाचा अिभ ाय:-  ी साईस  च रत पारायण सोहळा २०१७ म  य ेआयोिजत केले  या कलाकार 
काय मासाठी र  कम .१,५६,०००/- इतके मानधन आदा कर  यात आलेले आह.े ी साईबाबा समाधी 
महो  सवी वषा  या िनिम  तान े यावष  महापारायण सोहळा साजरा कर  याचा मानस अस  याने कलाकार 
मानधनासाठी यावष   र  कम .१० लाख मा  इतक   तरतुद कर  यात आलेली आह.े  

ी साईस  च रत पारायण सोहळा आयोिजत करणेसाठी जागे  या िनि तीबाबत मा.  यव  थापन 
सिमतीसमोर पुनः  ताव सादर करणते आलेला आह.े  यामळेु ी साईस  च रत पारायण सोह याची जागा 
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अजनुपयत िनि त झालेली नाही. तथािप  अखंड ह रनाम स  ताह व ी साईस  च रत पारायण सोहळा या दो  ही 
काय मांचा कालावधी एकच आह.े अखंड ह रनाम स  ताहात दररोज सकाळी ११ ते दपुारी ४ या वळेेत वचन, 
क तनाच े काय म आयोिजत केलेले असतात.  यामळेु साईस  च रत पारायणाचे िठकाणी उपरो  त  तावात  
नमदु ०४ ते ०६ या वेळेत आयोिजत करावया  या सां  कृितक  काय मासाठी भ  तांची फारशी गद  होणार नाही, 
 यामळेु ०४ ते ०६ यावेळेत काय म आयोजीत कराव े िकंवा कस ेयाबाबत िवचार  हावा परंत ु रा ी ७.३० त े

९.३० या वेळेत उपरो  त प ात नमदु केले  या काय मांचे आयोजन करणसे हरकत नाही अस ेमत आह.े  
 ताव – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  ाम  थ व नाट्यरिसक संच यांचे संयु  त 

िव मान े  गेली २३ वष ी साईस  च रत पारायण  सोहळा आयोिजत कर  यात आलेला आह.े ी साईबाबा 
समाधी महो  सवी वषा  या िनिम  ताने यावष   महापारायण सोहळा साजरा कर  याचा मानस अस  याने िशड   

ाम  थ व नाट्यरिसक संच यांनी िद.२५.०६.२०१८ चे  थािनक उपसिमतीचे सभेत ठरले माण ेउपरो  त माण े
सां  कृितक काय माचे आयोजन करणबेाबत सिुचत केले आह.े मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३०.०६.२०१८ 
रोजीच े सभेत ी साईस  च रत पारायण सोह यात आयोिजत करावया  या कलाकार काय मासाठी मानधन 
 हणनू र  कम .१० लाख मा  इत या तरतुदीस मा  यता िदलेली आह.े  

तरी याकामी खालील बाब वर िवचार िविनमय होवनू धोरणा मक िनणय होण ेआव  यक आह.े 
१) िशड  ाम  थ (अखंड ह रनाम सिमती व नाटय रिसक सचं,िशड  ) यांनी उपरो  त  तावनेत 

नमदु केले  या कलाकारांच ेकाय म आयोिजत करणबेाबत. 
२) उपरो  त नमदु काय मासाठी र  कम . ७,८२,०००/- मा  इतके मानधन आदा करणबेाबत.  
३) अखंड ह रनाम स  ताहात दररोज सकाळी ११.०० ते दपुारी ४.०० या वेळेत वचन,क तन 

यासारखे धािमक काय म आयोिजत केलेले असतात  यामळेु साईच र  पारायणाच े िठकाणी दपुारी ४.०० ते 
६.०० यावेळेत धािमक व सां  कृितक काय माचे िठकाणी भ  ताचंी फारशी गद  होणार नाही  यामळेु दपुारी 
४.०० ते ६.०० यावेळेत  काय माच ेआयोजन करावे िकंवा कसे याबाबत िनणय घेण.े 

४) साईच र  पारायणाचे िठकाणी रा ी ७.३० ते ९.३० या वेळेत उपरो  त नमदु काय माच े
आयोजन करणबेाबत. 

तरी उपरो  त बाब वर िनणय होणसे सिवनय सादर.   
िनणय .४९२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईस च रत पारायण कालावधीत ाम थांनी सचुिवलेले काय म िनि त 

करणसे व मानधन ठरिवणकेामी ाम थ व नाटय रिसक संच यांचशेी चचा क न थािनक उपसिमतीने िनणय 
यावा, असे ठरले.                                                                              (कायवाही- शता दी क  मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०४ ी साईबाबा समाधी शता दी वषात िकडणी टोन िशबीर आयोजन व याकामी लागणा या अनषुंगीक खचास 

एकुण र कम .१०,००,०००/- मा यता िमळणबेाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या 

िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमती ठराव .– मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २०/०८/२०१७ रोजीचे िनणय . 

६८२ प रिश  ट - अ  
ा  तािवक-  महासंत ी साईबाबा यांनी मगंळवार िद.१५ ऑ  टोबर १९१८ या िदवशी 

िवजयादशमी  या महुतावर दहेसमा  ती क न अनंताकडे याण केले. ी साईबाबां  या महािनवाणास िद.१८ 
ऑ  टोबर,२०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहेत. साईनाथांचा भ  तगण आज भारतासह संपणू जगभरात िवपलु 
सं  यनेे पसरलेला आह.े  यां  यादवारे साईत  व ान आिण िशकवणीचा सार तमाम िव  वात होत आह.े  हणनुच 

ी साईनाथाचंी शंभरावी पु  यितथी केवळ तीन िदवसांचा उ  सव  हणनु साजरी न करता शंभरा  या पु  यितथी 
अगोदरच े सपंणु वष ी साईसमाधी शता  दी वष  हणनु साजरे कर  याचा िनणय ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,  िशड  या  यव  थापन सिमतीने घतेला आह.े िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ 
ऑ  टोबर,२०१८ ह े वष  हणजे साईसमाधी शता  दी  वष असनु ह े संपणु वष उ  साही वातावरणात साजरे 
कर  याचा संक  प सं  थानने घेतला आह.े हा उ  सव फ  त सं  थानपुरता मयािदत नसनु जगभरात  या सम  त 
साईभ  ताचंा उ  सव आह.े  यके साईभ  ता  या उपा  य दैवता  या  मरणाची ही महापवणी आह.े आपण सव 
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साई  या १००  या पु  यितथीच ेसा ीदारच न  ह ेतर ती साजरी करणारे  यांचे अनयुायी आहते. ह ेआपणा सवाचे 
महदभा  य आह.े 

ी साईबाबा यां  या महासमाधीस सन २०१८ म  य े १०० वष पणु होत अस  याने ी साईबाबा 
सं  थानमाफत ी साई बाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ऑक्  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ या 
कालावधीम  य े वेगवगेळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन क न सपंणु वषभरात िशड म  य े
भ  तीमय वातावरण राहन ी साईबाबा महासमाधीशता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल.या  टीने तयारी करणचे े
िनयोजन आह.े  

तसेच संदभ . ०१ नसुार मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. १०/०१/२०१० रोजी िवषय नं. ३३ िनणय 
. ३३  ी साईनाथ  णालयात दर तीन मिह  यातुन एकदा िकडणी  टोण िशबीराच ेआयोजन करणसे व याकामी 

येणा-या  य  व अ  य  खचास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  
अशा कारचे िशबीराचे आयोजन यापवु  डॉ. केतन शु  ला, अहमदाबाद यांचे योगदानातुन ी साईनाथ 

 णालयात वेळोवेळी करणते आलेले आह.े  यके िशबीरात अदंाजे ५०  णांवर मोफत उपचार व श  ि या 
करणते येतात. आता पढुील िशबीरासाठी १००  णांची नाव न दणी झालेली आह.े  

या िशबीरात (Percutanecous Nephrolithotomy) (P.C.N.L) मोठे  टोन असले  या  णांवर 
 कोपीन े श  ि या मोफत करणते येतात. तसेच छोटया १ ते ११/२ से.मी. आकारा  या  टोनवर (Sound 

Waves)  या (Lithotripsy) सा ान े उपचार केले जातात. यासाठी डॉ. केतन शु  ला ह े  णानंा  यां  या 
 णालयात  यके Lithotripsy साठी . १०,०००/- इतका आकार ते  णांकडुन घतेात. परंतु सं  थानकडुन 

बेसीक खच  हणनु .२,५००/- ित  ण या माण े खच आकारला जात आह े व  या माण े Lithotripsy च े
उपचारावरील होणारा एकुण खच िकडणी  टोन फाऊंडेशन, अहमदाबाद यांना करावा लागेल.  

अशा कारचे उपचारासाठी  णांना खाजगी  णालयात ३०ते ४० हजार पये  यके  सव खच येतो. 
 यामळेु सदर खच गरीब  णांना पेलवणार नस  याने ते उपचारापासनु वंिचत राहतात. अशा  णांवर ी साईनाथ 
 णालयात या िशबीरात मोफत उपचार केले जातात. 

 िशबीरािनमी  त वेगवेगळया िवभागांनी खालील दशिवले  या कामांची पतुता करावी लागले. 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. १०/०१/२०१० रोजी 

िवषय न.ं ३३ िनणय .३   मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ३०/११/२०१६ रोजी िवषय न.ं ३७ िनणय . ८८० 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय-  िकडणी  टोन िशबीरा  या अनषुगंाने खालील िवभागांमाफत कायवाही 

होण ेतसचे येणा-या सव  खचास मा  यता िमळण ेआव  यक आह.े  
अ.नं. िवभाग िवभागांमाफत करावयाचे  कामाचा तपिशल िवभागांमाफत येणारा 

खच र  कम 
१ कॅटीन िवभाग १) चार िदवसांकरीता अदंाजे १००  णांना दैनिंदन  णालयातील 

 णां माण ेदोन वेळे  या चहाची  यव  था मोफत कर  यात यावी. 
२) चार िदवसांकरीता डॉ. केतन शु  ला व १५ सहकारी व इतर 

 णालय  टाफ अस े एकुण ५०  य  त करीता आव  यक  यावेळेला 
चहा, कॉफ , िब  क ट, िमनीरल वॉटर मोफत  यव  था कर  यात यावी 

५,०००/- 

२ ी साई सादालय  १) चार िदवसांकरीता अदंाजे १००  णांना दैनिंदन  णालयातील 
 णां माण ेदोन वेळेची जेवणाची  यव  था मोफत कर  यात यावी. 

२) चार िदवसांकरीता डॉ. केतन शु  ला व १५ सहकारी व इतर 
 णालय  टाफ अस े एकुण १००  य  त करीता िवनामु  य ना  टा 

परुिव  यात यावी. 
३) चार िदवसांकरीता डॉ  टस, तं  व इतरांची दोन वेळेची जेवणाची 
 यव  था ि ह.आय.पी. क ातम  य ेमोफत कर  यात यावी.  

२०,०००/- 

३ साई साद िनवास  थान  चार िदवसांकरीता अहमदाबाद येथनु आले  या डॉ. केतन शु  ला व इतर 
सहकारी डॉ  टर यांचे करीता ०३ ि ह.आय.पी. ए.सी. मची मोफत 
 यव  था साईिनवास अितथीगहृात कर  यात यावी. 

२०,०००/- 

४  दारावती भ  तिनवास चार िदवसांकरीता क ि◌डणी  टोन िशबीराकामी येणा-या अदंाजे १०-
१५ सहकारी टे  नीिशयन यांचेकरीता ०५ ि ह.आय.पी. ए.सी. मची 

२०,०००/- 
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मोफत  यव  था कर  यात यावी. 
५ जनसंपक िवभाग १) िशबीरासाठी आले  या मा  यवरांची दशन / आरतीची  यव  था 

मोफत कर  यात यावी.  
२) िशबीर सपं  न झालनेंतर आपल े िवभागाकडुन सिव  तर बातमी 

िस  करणते यावी. 

५,०००/- 

६ िव तु िवभाग  िकडणी  टोण िशबीराकामी आव  यकतेनसुार यो  य िठकाणी मागणी 
माण ेिव तु जोडणी व सामु ीची  यव  था कर  यात यावी लागेल.  

- 

७ वाहन िवभाग  १)डॉ. केतन शु  ला व  यांचे सहकारी यां  या करीता िशबीर 
कालावधीत जेवणासाठी, मवर आणण े व सोडिवणकेामी 
वातानकुुलीत गाडीची मोफत  यव  था कर  यात यावी.  
२)डॉ. केतन शु  ला यांना मुंबई, पणेु, औरंगाबाद येथनु आण  यासाठी व 
परत सोड  यासाठी वातानकुुलीत गाडीची मोफत  यव  था कर  यात 
यावी. 

५,०००/- 

८ संर ण िवभाग  १)िशबीरात आले  या मा  यवर डॉ  टस व तं  यांना दशन आरतीची 
 यव  था मोफत कर  यात यावी. 

२)दोन िश टम  य े दोन अित र  त सरु ार क िशबीर काळात 
परुिव  यात यावी. 

१५,०००/- 

९ िव  त िवभाग,            
ी साईबाबा हॉ  पीटल  

िशबीराकामी आले  या खचाची बील े सबंंिधतांना वेळेवर अदा 
कर  यात यावी. 

- 

१० मेडीकल  टोअर,       
ी साईबाबा हॉ  पीटल 

िशबीराकामी लागणारे मेिडिसन व साही  य िशबीरपवु तातडीन े खरेदी 
क ण परुिव  यात यावी. 

८,००,०००/- 

११ िब.ि ह.जी. इडंीया िल.  िशबीर  थळी  व  छता राख  यात यावी लागेल तसेच  वतं  दोन   
कमचा-यांची नेमणकु कर  यात यावी.       

१०,०००/- 

१२ ी साईनाथ  णालय िकरकोळ खचास मा  यता दे  यात यावी. ( ले  स बोड, रांगोळी) तसचे 
डॉ. केतन शु  ला व  याचंे इतर सहकारी एकुण १० लोकांसाठी दो  ही 
वेळे  या जेवणाची  यव  था बाहरेील हॉटेलम  य ेकरणकेामी.  

१,००,०००/- 

एकुण खच र  कम १०,००,०००/- 
 

 ताव – उपरो  त माण ेनमदु केले  या एकुण र  कम पये १०,००,०००/- पैक  संदभ . ०२ अ  वये 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ३०/११/२०१६ रोजी िवषय न.ं ३७ िनणय . ८८० िशबीराकामी औषधे व 
इतर आव  यक खचासाठी . ५,००,०००/- मा चे खचास मा  यता िमळालेली आह.े सदर िशबीरासाठी दर वेळेस 
िकमान ५०  णांची ित ा यादी असते. परंत ु  णांचा ओघ ल ात घतेा सदर िशबीरासाठी दु   ट  ण सं  या 
(१००  णांची) ित ा यादी तयार झाली असनु, अदंाजे खच ही दु  पटीनी वाढिव  याची गरज आह.े तरी सदर 
िशबीरासाठी र  कम . १०,००,०००/- अदंाजे खच आपेि त आह.े  

तरी सदर िशबीर घे  यासाठी सदंभ . ०३ अ  वय ेडॉ. राम नाईक, जनरल सजन, ी साईनाथ  णालय 
व डॉ. केतन शु  ला याचंेतील फोनवरील चचनसुार सदर िशबीर ऑग  ट व स  टबर मिह  यात िद.२९/०८/२०१८ 
ते िद.०५/०९/२०१८ अखेर घे  यात येणार आह.े   

डॉ. केतन शु  ला यां  याकडुन सदर िशबीरात के  या जाणा-या Lithotripsy उपचाराच े  यके 
 णासाठी . २,५००/- या माण े होणारे बील “गजुरात िकडणी  टोन फाऊंडेशन, अहमदाबाद” यांना अदा 

करणसे व िशबीराकामी होणा-या मिेडसीन खचास व इतर अनशंुगीक  य  / अ  य  येणा-या अदंाज े . 
१०,००,०००/- खचास मा  यता असावी. तसचे उपरो  त िवभागांकडुन िवभागाअतंगत काम े क न िमळणसे 
मा  यता असावी.  

सदर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ व मा  यतेसाठी सादर.    
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िनणय .४९३ यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ. केतन शु  ला यां  याकडुन सदर िशबीरात के  या जाणा-या Lithotripsy 
उपचाराच े  यके  णासाठी . २,५००/- या माण ेहोणारे बील “गजुरात िकडणी  टोन फाऊंडेशन, अहमदाबाद” 
यांना अदा करणसे व िशबीराकामी होणा-या मिेडसीन खचास व इतर अनशंुगीक  य /अ  य  येणा-या अदंाज े
. १०,००,०००/- खचास तसेच उपरो  त िवभागांकडुन िवभागाअतंगत काम ेक न घेणसे मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- वै क य अिध ीका, ी साईनाथ णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०५ ी साईबाबा हॉि पटलम य ेपर यजुिन ट पदावर बाहययं णे दारे एक कुशल कमचा यांची सेवा उपल ध क न 

घेणबेाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– कलम १३ (४) नसुार सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थचेा कारभार 

काय मतेने चालिवणसेाठी आिण या अिधिनयम  वये ितची कत  य ेव कामे पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील 
अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-यांची नेमणकू करता यईेल.  

   परंतु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात यते 
असले िकवा ावयाचे असले, अशा कोण  याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनान ेमा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मंजूर कर  यात येईपयत केली जाणार नाही.  

   आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३ “सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करताना सिमतीन े सदर पदाची 
आव  यकता व अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घऊेन िनयु  ती करावी” 
तसेच अट शत अ.नं. ८ म  य े “सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद े ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी 
प तीन ेभरावी जेणके न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आह.े  

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . – मा  यव  थापन सिमती िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय 
 ६०२. 

उपरो  त  तावातील िवभागाचा अिभ ाय िवचारात घतेा, सं  थानला कुशल / अकुशल कंञाटी 
कमचारी परुिवणा-या ठेकेदारामाफत िद. ०२/०७/२०१७ पासनू पढुे ११ मिहने कालावाधीसाठी अथवा सदर 
पदावर  थायी उमदेवार उपल  ध होईपयत यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत अडॅ हॉक बेिसस प  दतीने त ्येक  
एकिञत . ३१,७००/- माञ मािसक मानधन दे  यात येऊन नमेणकू करणते यावी, अस ेठरले. 

 तावना- मा  यव  थापन सिमती िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ६०२नसुार, उपरो  त 
 तावातील िवभागाचा अिभ ाय िवचारात घतेा, सं  थानला कुशल / अकुशल कंञाटी कमचारी परुिवणा-या 

ठेकेदारामाफत िद. ०२/०७/२०१७ पासनू पढुे ११ मिहने कालावाधीसाठी अथवा सदर पदावर  थायी उमेदवार 
उपल  ध होईपयत यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत अडॅ हॉक बेिसस प  दतीन े  यके  एकिञत . ३१,७००/- 
माञ मािसक मानधन दे  यात येऊन नेमणकू करणते यावी, असे ठरले. सदर िनणयानसुार कामगार िवभाग 
जा.न.ंएसएसएस/वशी७ए/२३९८/२०१७ िद. १३/०९/२०१७ अ  वये ०२ कुशल कंञाटी कमचारी ठेकेदारामाफत 
परुिवणते येत आहते स  या दो  ही कुशल कमचारी काम सोडून गलेेल ेआहते.  

ी साईबाबा हॉि पटलमधील पर यजुिन  ट पदांची स ि थती खालील माण ेआह.े 
 

पदनाम मा डीन बी जे मेडीकल कॉलेज पणेु यांनी  तावीत केलेली 
पाञता 

मंजरु 
पदसं  या 

 
 थायी 

पर यजुिन  ट 1) Age not more than 38 for open & 43 for Reserved 
category.  
2) BPMT / B.Sc. with Diploma/ Cert. Course  in 
Perfusion Technology/ from any Government  
recognized University.   
3) Experience minimum of 5 years in Perfusion 
Technology. 4) MS-CIT 

 
०४ 

 
०२ 

(नदीम,  ह  के) 

 
मागणी -  ी साईबाबा हॉि पटलम  य ेफ  त दोन  थायी पर यजुिन  ट कायरत अस  यान े ता  परु  या 

 व पात बा यंञणमेाफत (आऊटसोिसगन)े पर यजुिन  ट पदावर उपरो  त पाञतेनुसार जािहराती ारे  थायी 
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पदावर पर यजुिन  ट िमळेपयत अथवा पढुील आदेश होइपावतेो एक कुशल कंञाटी कमचा-यांच े सवेेची 
आव  यकता आह.े 

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

बेिसक ९३०० 
ेड पे  ४४०० 

डीए १३९  (माह ेम े२०१८) १९०४३ 

एकूण वेतन ३२७४३ 
 

दरमहा एकिञत वेतन . ३२७४३/-. 
िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत– ी साईबाबा हॉि पटलम  य ेपर यजुिन  टची एकुण चार  थायी पद े 

मंजरू असनू  यापैक   दोन पद ेभरलेली आहते. उव रत दोन  थायी पदे भरेपयत िकंवा पुढील आदेश होईपयत 
उपरो  त नमुद पाञतेनसुार एक कुशल कंञाटी कमचा-याची ता  परु  या  व पात बा यंञणे ारे सेवा घतेा येईल व 
 यास दरमहा . ३२,७४३/- एकिञत वेतन देता येईल. 

िनणया  तव सादर. 
िनणय .४९४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलम य े पर यजुिन ट पदावर पा तेनसुार एक कुशल कं ाटी 

कमचारी दरमहा .३२,७४३/-मा  एकि त वेतनावर बाहययं णे दारे घे यास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही-वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०६ माह ेमाच २०१८ जमा-खच त याची न द घेणबेाबत. 

ताव-  लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं  थानला सव मागान ेजमा होणा-या व सं  थानकडुन खच होणा-या 
रकमांचा एकि त जमा खच त  ता तयार कर  यात यतेो. सदर जमा व खचा  या आकडेवारीचा त  ता 
मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात येत असतो. 

   या अनषुगंान ेमाह ेमाच-२०१८ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त  ते तयार कर  यात आले 
असनू ते मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर न द घणेसेाठी सादर करण ेआव  यक आह.े  जमा- खचाचा तपशील 
खालील माण–े 

 
मिहना जमा खच 
माच - २०१८   ६७,४०,०९,८८९/- ४७,६१,६८,५४१/- 

 
तरी लेखापु  तका माण े माह े माच २०१८ या कालावधीतील जमा खचाची न द घे  यासाठी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.  
िनणय .४९५ यावर सिव तर चचा होऊन, माच २०१८ जमा-खच त यामधील रकमांच ेअवलोकन कर यात येऊन, याची 

न द घे यात आली.                                                                             (कायवाही- लेखाशाखा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०७ ी साईबाबा हॉि पटल येथील जुने ए.सी. लांट बायबॅक क न निवन स ल ए.सी. लांट उभारणी करणकेामी 

येणा या खचास तसेच याकामी ई-िनिवदा बोलिवणेस मा यता िमळणबेाबत. 
ताव-  अिधिनयम 2004 मधील तरतूद : (1) कलम 14(2)(घ) - भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी 

आव  यक ते तातडीच े दु  तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घणेे (2) कलम 17(2)(झ) - सवसाधारणपण,े 
िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितचे कामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या 

योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करण.े 
 तािवक: ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थे  या ी साईबाबा हॉ  पीटल ह ेसन 2006 सालापासनू 

कायाि वत आह.े  या िठकाणी िविवध ऑपरेशन िथएटस तसेच रक  हरी वॉड याम  य ेएकूण 13 स ल ए.सी. 
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 लांट ी साईबाबा हॉ  पीटल िवभागामाफतच बसिव  यात आलेल ेआहते. या सव  लांटची दु  ती व दखेभाल 
मेकॅिनकल िवभागामाफत कर  यात येते.  

सन 2006 पासनू सदरचे सव ए.सी.  लांट अहोरा  कायाि वत आहते. तसेच सदर  लांटला  टॅडंबाय 
यिुनटची  यव  था नाही. सदर A.C.  लांट नामािकंत कंपनीचे नाहीत.  यामळेु  याचे  पेअर स  या बाजारात 
िमळत नाही. िशवाय गेली 12 वष सदर  लांट जनेु आहते. तसचे अहोरा  कायाि वत अस  याने  यांचे स  या 
वारंवार मे  टेनं  स कराव ेलागत आह.े सदर  लांटची काय मता कमी झालेली असलेन े  णांची गैरसोय होऊ नय े
 हणनू सव  लांट बायबॅक क न आिण उपल  धनवीन ड  टसह िसल ग ड  ट िड यझुर बसवनू नामांिकत कंपनीच े

(  टॅडंबायसह) ए.सी.  लांट बसिवण े गरजचे े आह.े स  या वापरात असले  या स ल ए.सी.  लांटची िदनांक 
31/03/2018 अखेर घसारा वजा जाता िकमंत खालील माण.े 

 

  
उपरो  त माण ेस  या वापरात असले  या 12 नग स ल  लॅ  ट ए.सी. ची िदनांक 31 माच, 2018 अखरे 

एकि त घसारा वजा जाता र  कम पये 6,95,824/- इतक  आह.े 
मागणी :  ी साईबाबा हॉ  पीटल येथील जुन ेस ल  लॅ  ट  ए.सी. बायबॅक क न,  यांचे बदली निवन 

स ल ए.सी.  लॅ  ट बसवावे लागणार आह.े जेणके न सदर िठकाणचे ए.सी. सिु थतीत कायरत राहतील. ी 
साईबाबा हॉ  पीटल म  य े खालील िठकाणी नवीन स ल ए.सी. बसवावे लागणार आह.े  

 
Sr. No. place capacity 

1. General O.T. 1 11 Ton  
2. General O.T. 2 11 Ton  
3. Radiology Department 20 Ton 
4. Ortho Operation Theatre 11 Ton  
5. Neuro Operation Theatre. 1 11 Ton  
6. Neuro Operation Theatre.  2 11 Ton  
7. Neuro Recovery and Passage 22.5 Ton  
8. C.V.T.S. Operation Theatre 2 11 Ton  
9. I.C.C.U Ward 22 Ton  

10. G.I.C.U Ward 22 Ton 
11. C.V.T.S. Operation Theatre 1 11 Ton  

Sr. 
No. 

Dead Stock 
No. 

Description Nos Total 
Capacity 

Purchase   
Date 

Purchase Cost Cost after 
Depreciation   
up to 31-03-
2018  

1. MCH/0347 Central A.C. System 
Unit  

08 82 20/06/2006 60,20,065.00 1,90,693.70 

2. MCH/0348 False Ceilling of 24 
Guage 

- - 20/06/2006 10,13,670.00 32,109.37 

3. MCH/0349 Central A.C. System 
Ahu Unit 

01 08 20/06/2006 19,42,280.00 61,524.35 

4. MCH/0463 Instalation Of 
Central A.C. for 
O.T. 

01 06 17/06/2009 18,09,929.00 1,35,897.95 

5. MCH/0466 Inst.& Comm. Of 
Aircondition Work 
in Nero  

02 12 25/09/2009 36,70,511.00 2,75,599.17 

Total  : 108 -- 1,44,56,455/- 695824.54 
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12. C.V.T.S. Passage 11 Ton  
13. CRU 1 Ward 22.5 Ton  

Total 199.5 Ton  
 
  उपरो  त माण ेएकूण 199.5 मतचे 13 नग नवीन स ल ए.सी.  लां  ट बसवावे लागणार आहते. तसेच 

सी.  ही.टी.एस. ऑपरेशन िथएटर न.ं 1 व 2 ह ेदोन िथएटर मॉडयलुर ओ. टी. बनिवण ेआह.े याकामी यणेा-या 
खचाचा अदंाज करीता त  सम कारचे काम ेकरणा-या कॉ  टॅ  र याचंेकडून दरप के मागिव  यात आली असता 
खालील माण ेदर ा  त झाल ेआहते : 

 
तपशील नग मता  अदंाजे र  कम 
Supply, Installation, Testing & Commissioning Central A.C. 
Unit at various Operation Theater of Shri Saibaba Hospital  
with Ducting & Electrical   

13 199.5 
 
3,74,52,339/- 
 

  
उपरो  त माण े१३ नग नवीन स ल ए.सी.  लॅ  ट बसिवणे व CVTS 1 व 2 या OT मॉडयलूर ओ.टी. 

तयार करण ेयाकामी  ा  त इं  टीमटे दर र  कम पय े- 3,74,52,339/- मा चे दरात 20 % दर कमी क न अदंाज े
पये 2,99,61,871/- मा  (अ री र  कम पये - दोन कोटी, न   या  नव लाख, एकस  ठ हजार आठशे 

ए  काह  तर) खच अपेि त आह.े सदर खच मेकॅिनकल िवभागाच ेसन 2018 - 2019 या वषातील “मशीनरी 
खरेदी खच” या िशषातील अदंाजप कात करता येईल. तसचे या मशीनरी खरेदीची कायवाही ई िनिवदा 

ि या ारे करता येईल. 
आव  यक मा  यता : शासक य, शासन 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय : ी साईबाबा हॉ  पीटल येथील स  या वापरात असलेले  स ल ए.सी.  लॅ  ट  

जुने असनू  यांचा वापर अिधक झालेन े  यांची काय मता कमी झाललेी आह.े तसचे  यांची  वारंवार दु  ती 
करावी लागते.  यामळेु सदरच ेस ल ए.सी.  लॅ  ट बायबॅक दऊेन नवीन  स ल ए.सी  लॅ  ट बसिवण ेआव  यक 
आह.े तसेच CVTS 1 व 2 या OT मॉडयलुर करण ेआव  यक आह.े 

 सं  थान अिधिनयम 2004 मधील कलम 17(4) म  य े “िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत केलेल,े प  नास 
हजार पयांपे ा अिधक िकंमतीचे कोणतेही जडजवािहर, दािगन े व इतर मौलयवान जंगम मालम  ता, रा  य 
शासना  या लेखी पवूमंजरूीन ेअसेल  याखेरीज, सिमतीकडून िवक  यात यणेार नाही, तारण  हणनू ठेव  यात येणार 
नाही िकंवा अ  यथा अ  यसं ािमत कर  यात येणार नाही ” अस ेनमदू आह.े  

उपरो  त माण ेबायबॅक करावया  या स ल  ए.सी.  लॅ  टची  घसारा िकंमत ही र  कम पय े50,000/- 
पे ा जा  त अस  याने बायबॅक करणकेामी मा. िवधी व  याय िवभाग, महारा    शासन यांची पवु मा  यता  यावी 
लागणार आह.े  

 यामळेु उपरो  त  तावास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता झालेनतंर ी साईबाबा हॉ  पीटल 
येथील स  याच े वापरातील स ल ए.सी.बायबॅक क न निवन स ल ए.सी. बसिवणकेरीता िविध व  याय 
िवभगाकडे मा  यतेसाठी सादर करता येईल. व दर  यानच े कालावधीत नवीन स ल ए.सी.  लॅ  ट बसिवणकेामी  
महारा   शासनाचे www//mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड क न ई-िनिवदा 
मागिवता येतील.. 

 ताव- तरी ी साईबाबा हॉ  पीटल येथील जुन े12 नग स ल ए.सी.  लॅ  ट बायबॅक करणकेामी मा  यते 
करीता  ताव मा. िविध व  याय िवभाग, महारा   शासन याचंे कडे पाठिवणसे व आव  यक नवीन 13 नग स ल 
ए.सी.  लॅ  ट बसिवणकेामी महारा   शासना  या सकेंत  थळावर िनिवदा िस  क न ई-िनिवदा मागिवणसे व 
याकामी येणा-या अदंाजे र  कम पये 2,99,61,871/- (अ री र  कम पये - दोन कोटी, न   या  नव लाख, 
एकस  ठ हजार आठशे ए  काह  तर) मा चे खचास मा  यता िमळणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे िनणयाथ सादर. 
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िनणय .४९६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल येथील जुने १२ नग स ल ए.सी. लॅ ट बायबॅक  करणेस 
मा यतेसाठी ताव शासनाकडे पाठिव यास तसेच आव यक १३ नग स ल ए.सी. लॅ ट बसिवणेकामी िवहीत 
प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा या अदंाज े र कम .२,९९,६१,८७१/-मा  खचास 
मा यता दे यात आली.                                                                 (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०८ सं थानच ेमंिदर प रसरातील शांतीिनवास इमारतीचे दसु या व ितस या मज यावरील शासक य कायालय पॅसेज 

व िज याम य े स या असलेले कोटा लोर ग काढून या िठकाणी ेनाईड लोर ग करणसेाठी येणा या 
.१३,०१,११८/-  मा च ेखचास व ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता देणे. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद-  अिधिनयमाच ेकलम 
१७ मधील पोटकलम (१) म  य े“ भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दे  याची तरतुद 
आह.े  तसेच  अिधिनयमाच े कलम २१ मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वय े “ मिंदरा  या व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची देखभाल,  यव  थापन व शासन करण े ” या योजनासाठी सिमतीकडून 
िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतूद आह.े 

   तावनाः– मंिदर परीसर पनुिवकास व नतुनीकरणाच ेकाम सन-२००० म  य ेपूण झालेले आह.े सदरच े
कामात शांतीिनवास इमारतीचे पिह  या व दसु-या मज  याचे पॅसेज तसेच िज  याला कोटा लोर ग बसिव  यात 
आलेली आह.े ह ेकाम पणु होऊन १९ वषाचा कालावधी झालेला अस  याने सदरह कोटा लोर गची सतत  या 
वापराने झीज होऊन ती खराब झाललेी आह.े शांितिनवास इमारतीचे दसु-या व ितस-या मज  यावर मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा.उपकायकारी अिधकारी यांची व इतर िवभागांची शासिकय 
कायालय े आहते. सदरचे कायालयात मा  यवर  य  ती व देणगीदार साईभ  त यते असतात.  याकरीता 
शांतीिनवास इमारतीचे दसु-या व ितस-या मज  यावरील पॅसेज व िज  याचे लोर गला स  या असलेली कोटा 
फरशी काढून  या िठकाणी ेनाईट बसिव  यास शासिकय कायालयाकडे जाणारा जीना व पॅसेज सशुोिभत व 
आकषक होईल.  

  िवभागाचा अिभ ाय–  स  या ी साई सादालय डायिनगं हॉल, मेन िकचन व बुदंी िकचन या िठकाणी 
ेनाईट बसिवणचेे काम गतीपथावर आह.े सदर कामाच ेमंजरू िनिवदा दराने खालील माण ेखच अपिे त आह.े      

अ.नं. कामाचा तपिशल प रमाण एकक दर र  कम 
०१ पॅसेज व िज  यामधील जुनी कोटा फरशी काढण.े  ३४० चौ.मी. १००.०० ३४,०००.०० 
०२ तोडफोडीतनू िनघालेले मटेरीयलची वाहतूक 

करण.े 
४५ घ.मी. २७०.०० १२,१५०.०० 

०३ पॅसेजम  य े ेनाईट लोर ग करण.े  ३४० चौ.मी.  २७३०.०० ९,२८,२००.०० 
०४ पॅसेज व िज  याकरीता ेनाईट  कट गं करण.े   ४७ चौ.मी. २७३०.०० १,२८,३१०.०० 
०५ िज  याचे ट   याकरीता ेनाईट बसिवण.े  ५० चौ.मी. २७३०.०० १,३६,५००.०० 

एकूण .  १२,३९,१६०.०० 
+ ५% contingencies - ६१,९५८.०० 

एकूण अपेि त खच - १३,०१,११८.०० 
 

तरी उपरो  त िवषयांक त कामासाठी वरील त   यात नमदू केले माण े र  कम . १३,०१,११८/- मा  
खच अपेि त आह.े तरी सदरह कामासाठी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिव  यात या  यात,असे मत आह.े  

 ताव- तरी मंिदर परीसरातील शांतीिनवास इमारतीमधील दसु-या व ितस-या मज  यावरील 
शासिकय कायालयाचा जीना व पॅसजेला असलेले जनु ेकोटा लोर ग काढून  याऐवजी न  याने नेाईट लोर ग 

बसिवणकेामी उपरो  त दशिवले माण े र  कम .१३,०१,११८/- मा  इत  या अपेि त खचास तसचे सदरह 
कामासाठी िवहीत प  दतीन ेई-िनिवदा मागिवणेसाठी मा  यता िमळणसे िवनंती.  

िनणय .४९७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच ेमंिदर प रसरातील शांतीिनवास इमारतीच ेदसु या व ितस या मज यावरील 
शासक य कायालय पॅसेज व िज याम य ेस या असलेले कोटा लोर ग काढून या िठकाणी ेनाईड लोर ग 

करणकेामी िवहीती प दतीन ेई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा या र कम .१३,०१,११८/-  मा च ेखचास 
मा यता दे यात आली.                                                   (कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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मा. यव थापन सिमतीच ेिद. २६/०७/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणयाची कामापरुती न कल 

आय या वेळेचा  
िवषय नं.०९ ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारत बांधकामाच ेई-िनिवदेतील वािण यीक देकार (Commercial Bids) 

उघडून िन नतम दरधारकाशी वाटाघाटी क न िनणय घेणबेाबत. 
ताव-  

१) कामाच ेनाव  ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारत बांधकाम करण.े 
२) शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१०६६. 
३) अदंाजप क य र  कम  .११२.६७ कोटी.    
४)  रा  य शासनाची शासक य 

मा  यता 
मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांची िद.१६/०२/२०१८ रोजी .११२.४१ कोटीच े
खचास शासक य मा  यता ा  त झाली आह.े 

५)  िशड  नगरपंचायत, िशड  
यांची बांधकाम प रवानगी 

िशड  नगरपचंायत, िशड  यांची िद.२९/११/२०१७ रोजी बांधकाम परवानगी ा  त झाली आह.े 

६)  तािवत कामाबाबत 
मािहती 

       तळमजला - िनयोिजत दशनरांग इमारतीम  य े ०३ भ  य वशे हॉल आहते,  याम  य े
भ  तानंा मोबाईल व च  पल लॉकस, बायोमे  ीक पास काउंटर - ५०, पेड पास काउंटर – १५, 
लाडू काउंटर - १०, उदी व कापडकोठी काउंटर - ०९, बुक  टॉल, डोनेशन ऑिफस, चहा कॉफ  
काउंटर, िस  यरूीटी चेक एकाच िठकाणी - ४०, लेडीज व जे  टस टॉयलेट  यव  था इ.  
       पिहला व दसुरा मजला - भ  तांकरीता बस  यासाठी १५०० मतेच े एकूण १२ हॉल 
आहते,  याम  य े चहा कॉफ  काउंटर, िवदयतुीकरण  यव  था जनरेटर बॅकअपसह, वायिुवजन 
 यव  था, उदवाहक / िल ट  यव  था - १०, लेडीज व जे  टस टॉयलेट  यव  था, आर ओ 
ि ये ारे शु  द िप  याच ेपा  याची  यव  था, फायर फायट ग  यव  था इ. 

         या  यती र  त या क  पात सांडपाणी ि या संयं , संपणू इटेंरीअर वक, सायनेजेस, 
अतंगत र  ते,  ीट लाईट, इले  ीकल सब  टेशन, लॅ  ड  केप ग, रेनवॉटर हाव  ट ग, संर ण 
िभंत इ  यादी सिुवधाचंा समावेश करणते आला आह.े 

७) िनिवदा तपशील                िद.१५/०३/२०१८ रोजी ( थम वेळेस) जािहरात िस  द करणते आली. सदरह 
जािहरातीनुसार ई-िनिवदा कालावधी िद.१५/०३/२०१८ ते िद.१७/०४/२०१८ अखेर होता. 
िद.१०/०४/२०१८ रोजीचे िनिवदापवू बैठक म  य े ठरले माण े ई-िनिवदा सादर करणसेाठी 
िद.२५/०४/२०१८ अखेर सायं.०५:०० वाजेपयत मदूतवाढ देणते आली होती.  यानंतर सदरह 

क  प मोठया  व पाचा अस  याने टाटा ोजे  टस, िसकंदराबाद, मे.  ीनाथ कं    शन, 
नािशक, कॅपॅसाईट इ  ा ोजे  ट िल. मुंबई व ज.ेएम.सी ोजे  टस िल. मुंबई यांनी िनिवदा सादर 
करणसेाठी मदूतवाढीची मागणी केली होती. िद.२०/०४/२०१८ रोजीचे मंजूर िटपणी अ  वये 
याकामी िद.१०/०५/२०१८ अखेर साय.ं०५.०० वाजेपयत मदूतवाढ देणते आली. 
       उपरो  त िवहीत कालावधीत खालील ०३ ठेकेदार यांनी ई-िनिवदा सादर के  या हो  या. 
१. भान ूकं    शन, मुंबई. 
२. कॅपॅसाईट इ  ा ोजे  ट िल. मुंबई. 
३. हष क   शन, नािशक. 
उपरो  त िनिवदांचा तांि क िलफाफा िद.१५/०५/२०१८ रोजी उघडणते आला.  यानसुार सदरह 
तांि क छाननी अहवालानसुार फ  त कॅपॅसाईट इ  ा ोजे  ट िल., मुंबई ह े एकच ठेकेदार पा  
झालेले होते. सबब, िकमान पा ता िनकषांम  य े िकरकोळ  व पांचे बदल क न न  याने ई-
िनिवदा मागिव  याचे ठरले. 
 

               िद.२५/०५/२०१८ रोजी पु  हा न  याने ई-िनिवदा मागिवणसेाठी जािहरात िस  द 
करणते आली. सदरह जािहरातीनसुार ई-िनिवदा कालावधी िद.२५/०५/२०१८ ते 
िद.२७/०६/२०१८ अखेर होता.  पधा  मक दर ा  त होणसेाठी उपरो  त कालावधी 
िद.३०/०६/२०१८ अखेर साय.ं ०५:०० वाजेपयत वाढिवणते आला. उपरो  त िवहीत 
कालावधीम  य ेकेवळ ०२ ई- िनिवदा ा  त झाले  या हो  या. 
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  सदर क  प मोठया  व पाचा अस  याने  पधा  मक दर तसचे िकमान ०३ ई-िनिवदा ा  त 
होणकेामी उपरो  तकामी िद.०६/०७/२०१८ अखेर साय.ं ०५:०० वाजेपयत मदूतवाढ दणेते 
आली. उपरो  त िवहीत केले  या वाढीव मदुतीत खालील ०४ ठेकेदारांकडून ई-िनिवदा ा  त 
झाले  या आहते. 
१. भान ूकं    शन, मुंबई. 
२. जेने रक इिंजिनअर ग कं    शन अॅ  ड ोजे  टस िल.मुंबई.  
३.  याती इिंजिनअस अॅ  ड क   टंटस, पणु.े 
४. हष कं   क् शन ा. िल., नािशक. 
उपरो  त ई-िनिवदतेील तािं क िलफाफे िद.०९/०७/२०१८ रोजीचे खरेदी सिमतीम  य ेउघडणते 
आलेले आहते. सदर तांि क िनिवदेतील कागदप ाचंी छाननी सं  थानचे या क  पाचे 
स  लागार आिकटे  ट ी. उदय का े यांनी केली असनू, िद.१४/०७/२०१८ रोजीचे प ा  दारे 
छाननी अहवाल सादर केला असनू तो खालील माण ेआह.े 
“This has reference to above subject and the Technical Bid opened on 9th 
July 2018 at Shirdi. 
1) After opening of the technical bids of 4 bidders, they were evaluated 
and following were found: 
a) Bidder M/s.Bhanu Constrcutions qualified for price bid    
    opening.  
b) Bidder M/s.Harsh Constructions Pvt Ltd. did not qualify for price bid 
opening due to shortage in bidding capacity as per stipulated formula in the 
tender. The bidding capacity projected was Rs.8.97 Cr. which is below 
contract stipulated amount of Rs.83 Cr. 
c) Documents were deficient for M/s.Nyati Engineers & Consultants and 

M/s.Generic Constructions & Projects Ltd. 
2) Accordingly, the necessary clarifications for deficient documents 
were sought from the two bidders namely, M/s.Nyati Engineers & 
Consultants and M/s Generic Constructions & Projects Ltd. The same were 
submitted instantly by the two bidders. Based on the evaluation of the 
documents received, following are found:   

i. M/s. Nyati Engineers & Consultants qualified for the instant tender 
for price bid opening. 

ii.   M/s. Generic Constructions and Projects Ltd. did not qualify for 
price bid opening due to shortage in annual average turnover for the three 
tender stipulated financial years FY2014-15, FY2015-16 & FY2016-17 
which is projected as Rs.56.874 Cr which is below contract stipulated 
amount of Rs.83 Cr as per the tender conditions.  
3) Now our observations are as follows:   
As brought out above, the Sansthan is left with two qualified responsive 
bids and the question comes whether only two qualifying bidders’ financial 
bids can be opened or not? To address this question, the following can be 
seen: The PWD, Government of Maharashtra, Circular No. Sankirna-2017/  

 

  C.R.121 (Part-II) / Building-2 dated 19.09.2017, on page 3 clause 3 states as 
follows:  
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  Quote “   
    3.1  Acceptance of Tenders:   
    3.1.1 The guidelines for acceptance of single tender were issued vide GR 
dated 12/04/2017. Now revised guidelines for the acceptance of a single 
tender are as below: The condition of receipt of minimum 3 technically 
qualified bids in the first call cannot be relaxed as it is as per requirements of 
CVC. However, for works of emergency and urgent nature, if 2 technically 
qualified bids are received in the first call, then the same can be processed 
with the permission of the Chief Engineer. The Chief Engineer while 
permitting the opening of 2 bids shall keep the reasons in writing on record. 
If only single bid is received in the first call then it shall be out rightly 
rejected & second call shall be made with short tender notice of 8 working 
days. The publicity of such urgent works shall be made directly to the 
concerned papers as allowed by DGIPR at the time of 1st call.   
   3.1.1 If only single technically qualified bid is received again on second 
call, the tender shall be processed as per usual procedure. There is no need to 
recall the tender in such cases.  
” Unquote  

 a) This project was tendered first time, on 15th March 2018 to be submitted 
by 17th April 2018.  On the request of the bidders the submission date was 
extended by more than three weeks to 10th May 2018. Only three bids were 
received (inspite of the extended time) out of which only a single bid was 
Qualified technically. Remaining two bids were disqualified. The tender was 
cancelled because it was the first call tender, and with only one qualified 
bidder, it could not be processed further. 
b) In order to increase participation in the bidding process the clause 
relating to the executed PT Slab areas was modified and the qualifying 
requirements were reduced, and the tender was floated a second time on 25th 
May 2018 with date of submission as 27th June 2018.    
c) Therefore, this was a “second call” this time for the same tender. 
d) This time again the submission date was extended first, by 3 days 
upto 30th June 2018 and, second time, by a week to 6th July 2018, each time 
to facilitate participation from the bidders. Only four bids have been 
received and after the evaluation only two bids have qualified technically. 

 e) As per the above PWD clauses above, the Chief Engineer has the 
authority to permit the opening of the two technically qualified bids. The 
Sansthan does not have a Chief Engineers post, and therefore all decisions of 
the Sansthan are taken by the Santhan Board Members.  Further, the tender 
also states on page 17 at clause 5 and at clause 7 “Opening of E-Tender” that 
the Sansthan has the right to take any decision which is final and binding. 
f) As per the above PWD, and the tendered clauses, and, looking at the 
urgent & emergency nature of the project the Sansthan through its Board can 
open the financial bids of the two responsive technical bids, even if we 
consider this second call tender as a fresh tender and not a re-tender (though 
it qualifies as a re-tender).     
4.  As brought out above, accordingly we recommend that: 
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iv. Based on 1 (b) above, M/s.Harsh Constructions Pvt Ltd.’s bid be termed 
as non responsive (not qualified) for opening of price bid. 
v. Based on 2 (ii) above, M/s.Generic Construction & Projects Limited’s bid 
be termed as non responsive (not qualified) for opening of price bid.  
 and  
vi Based on 1 (a), 2 (i) & 3 above the financial bids of M/s.Bhanu 
Constrcutions and M/s.Nyati Engineers and Consultants be termed as 
responsive (qualified) and their price bids be opened. 

The above is submitted for your perusal and suitable instructions for further 
necessary action.” 

अ) िनिवदा कालावधी िद.२५/०५/२०१८ ते िद.०६/०७/२०१८.     
ब) तांि क िलफाफा उघडणचेी 

िदनांक व वेळ 
िद.०९/०७/२०१८ सकाळी ११.०० वाजता. 

क) िनिवदा ि यते भाग     
घेणा-या ठेकेदारांची सं  या  

०४ ठेकेदार. 

ड) तांि क िनिवदते पा  ठेकेदार 
सं  या 

०२ ठेकेदार. 

इ) सव िनिवदाधारकांनी सकेंत 
 थळावर कागदप  जमा 

केले आहते काय? 

होय. 

ई) सव िनिवदाधारकांनी सरु ा 
अनामत र  कम (ईएमडी) 
जमा केली आहते काय? 

होय. 

उ) अदंाजप क य मंजरू र  कम  .११२.४१ कोटी. 
८) सं  थानचे या क  पाच ेस  लागार आिकटे  ट याचंे िशफारशी माणे ठेकेदारां  या तांि क पा ते िवषयीचा तपिशलः 

अ.नं. ठेकेदारचे नाव शेरा 
१. भान ूकं    शन, मुंबई. पा . 
२. जेने रक इिंजिनअर ग क   शन अॅ  ड ोजे  टस ् िल., 

मुंबई.  
तांि क पवू पा ता अट .०५ ची पतूता 
करत नस  याने – अपा . 

३.  याती इिंजिनअस अॅ  ड क   टंटस, पणु.े पा . 
४. हष कं   शन ा. िल, नािशक. तांि क पवू पा ता अट .०८ ची पतूता 

करत नस  याने – अपा .  
 

 ताव- उपरो  त ी साईबाबा मिंदर िशड  दशन रांग क  पाच े बांधकाम जनेु सादालय प रसरात 
कर  यात येणार आह.े  यासाठी सदर िठकाणी असणा-या साई साद ०१ व ०२ या इमारती िडसबर-२०१७ म  य े 
पाड  यात आले  या आहते. सदर िठकाणी सं  थानमाफत साईभ  ताकंरीता बायोमे ीक पास काउंटस, जनसंपक 
कायालय, पेड पास काउंटस, लाडू काउंटस, मोबाईल व च  पल लॉकस, चौकशी व िनवास  थान कायालय इ. 
 यव  था कायरत होती. सदर इमारती पाड  यात आ  यामळेु सं  थानला वर नमूद सव  यव  था ता  परु  या  व पात 

इतर  हलवा  या लाग  या आहते. तसेच आता उ  सवांचे कालावधीत सदर िठकाणी मंडप टाकून दशन रांगेची 
ता  परूती  यव  था कर  यात येत आह.े 

सदर क  पासाठी ई-िनिवदा मागिवणकेरीता िद.१५/०३/२०१८ रोजी ( थम वेळेस) जािहरात िस  द 
करणते आली. सदरह जािहरातीनसुार ई-िनिवदा सादर करणसेाठी िद.१७/०४/२०१८ अखेर मदूत दणेते आली 
होती.  यानंतर िद.२५/०४/२०१८ अखेर व िद.१०/०५/२०१८ अखेर अशी ०२ वेळेस मदूतवाढ दणेेत आली. 
 यावेळी वाढीव मूदतीअखरे ०३ ई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या. परंतु  यापैक  एकच िनिवदा पा  झाली होती.  

 यानंतर िद.२५/०५/२०१८ रोजी पु  हा न  यान े ई-िनिवदा मागिवणेसाठी जािहरात िस  द करणते 
आली. सदरह जािहरातीनुसार ई-िनिवदा सादर करणसेाठी िद.२७/०६/२०१८ अखेर मदूत देणते आलेली होती. 
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 पधा  मक दर ा  त होणसेाठी सदर कालावधी िद.३०/०६/२०१८ अखेर व  यानतंर िद.०६/०७/२०१८ अखेर 
वाढिवणते आला. सदर वाढीव मदूतीत एकूण ०४ ठेकेदारांकडून ई-िनिवदा ा  त झाले  या आहेत. सं  थानचे या 

क  पाचे स  लागार आिकटे  ट ी. उदय का ,े पाटनर, माथरु अॅ  ड का े असोिसएटस, नवी िद  ली यानंी 
 यापैक  ०२ ठेकेदार पा  होत अस  याचा अहवाल िदला आह.े 

तरी याकामी पा  होणारे ०२ ठेकेदार यांचे वािणि यक दकेार (Price Bids) उघडणते यावे िकंवा 
याकामी फेर िनिवदा मागिवणते या  यात, यावर िनणय होणसेाठी सिवनय सादर. 

िनणय .४९८ उपरो  तावावर सिव तर चचा कर यात आली, सं थानच ेया क पाच ेस लागार आक टे ट ी.उदय कापरे 
यांच े यावेळी सम  अिभ ाय घे यात आले. उपरो  कामाची िनवीदा थम िद.१५.०३.२०१८ रोजी िस द 
कर यात आली असुन ितची मदुत िद.१७.०४.२०१७ पयत होती. यास थम िद.२५.०४.२०१८ व दसु यांदा 
िद.१०.०५.२०१८ अखेर मदुतवाढ दे यात आली होती. या िनिवदा ि येत एकच िनिवदाधारक पा  झा यान े
दसु यांदा न यान ेिद.२५.०५.२०१८ रोजी फेर ई-िनिवदा िस द केली होती. तीचा कालावधी िद.२७.०६.२०१८ 
अखेर होता. यास थम िद.३०.०६.२०१८  अखेर व दसु यांदा िद.०६.०७.२०१८ अखेर मदुतवाढ दे यात 
आली होती. या िनिवदा ि येत चार िनिवदा ा  झा या असून यापैक  दोन िनिवदाधारक तांि क छाननीम य े
पा  ठरलेले आहेत. सावजिनक बांधकाम िवभागाच ेिद.१२.०४.२०१७ रोजीच ेशासन िनणयातील कलम ३(१) 
नसुार एखादया कामाची तातडीची िनकड ल ात घतेा ई- िनिवदा ि ये या पिह या मागणीम य े जरी दोन 
िनिवदा तांि क छाननीम य ेपा  झा यास यांच ेवािण यीक देकार उघड याची तरतुद आह.े ी साईबाबा मंिदर 
दशन रांग क पाच ेबांधकाम जुने सादालय प रसरात िनयोजन असून या िठकाणी असणा या साई साद १ व 
२ या इमारती िडसबर-२०१७ म य े संपणु पाड यात आले या आहते. या इमारतीम य े साईभ ांकरीता 
बायोमे ीक पास काउंटस, जनसंपक कायालय, पेड पास ् काऊटर, लाउ ु काऊंटस, मोबाईल व च पल लॉकस, 
चौकशी व िनवास थान कायालय इ. यव था कायरत होती. सदर इमारत पाड यात आ यामळेु सं थानला वर 
नमदू सव यव था ता परु या व पात इतर  हलवा या लाग या आहते. तसेच आता उ सवांच ेकालावधीत सदर 
िठकाणी मंडप टाकून दशन रांगेची ता परुती यव था कर यात येत आहे.    

  यामळेु नवीन दशन रांग क पाच ेबांधकाम हे तातडीन ेपणु करण ेगरजेच ेअस यान े तावात ा  
होणा या दोन ठेकेदाराच ेवािण यीक दकेार उघड याचा िनणय घे यात आला. याम य ेभान ुकं शन, मुंबई 
यांच े र कम .१०९,६०,४९,८७५/- मा  ह े दर िन नतम असुन ते आजच े सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. 
सिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी चचअतंी र कम पये १०९ कोटी मा  दर दऊे 
केले.  

  तुत करणी शासनान े र कम .११२,४०,९९,०५९/- मा  इत या खचास शासक य मा यता 
िदलेली असनु ा  झाले या िन नतम िनिवदाधारक यांची वाटाघाटी नंतर देकार र कम .१०९ कोटी इतक  
असुन शासक य मा यतेपे ा ३% कमी आह.े यामळेु ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारत 
बांधकामाकरीता िन नतम िनिवदाधारक भान ु कं शन, मुंबई यांनी चचअतंी देऊ केलेले र कम पये १०९ 
कोटी मा  अिंतम दर ि वकारणते येऊन, यांना तातडीन ेकायादशे दे यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१० ावण मिह यातील ी साईस च रत पारायण सोहळा-२०१८ काय मासाठी मंडप व इतर अनषुंगीक यव था 

करणकेामी िन नतम िनिवदाधारक यांना कायादशे दणेबेाबत. 
ताव-  

१) कामाच ेनाव  ावण मिह  यातील ी साई स  च रत पारायण सोहळा -२०१८ 
काय मासाठी मंडप व इतर अनषुंिगक  यव  था करणे. 

२) शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय 
.४४१ (०९). 

३) अदंाजप क य र  कम  . ३४,६६,५००/-.  
४)  तािवत कामाबाबत मािहती ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थ ेतफ सालाबाद माण े ावण मास 

िनिम  त ी साईच र  पारायण सोहळा आयोिजत करणते यते असतो. 
शता  दी क ाचे िद.१५/०५/२०१८ रोजीचे प ा  वये िशड  ाम  थांनी ी 
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साईबाबा समाधी शता  दी वषाचे िनिम  तान ेयोगीराज गंगािगरीजी महाराज 
अखंड ह रनाम स  ताहाच े आयोजन िद.१६ ते २३ ऑग  ट, २०१८ या 
कालावधीत िशड  येथे आयोिजत केलेला आह.े तसेच याच समुारास 
सं  थानने ी साईच र  पारायणाचे आयोजन करावे असे ाम  थांनी 
िवनंती केलेली आह.े यावष  ी साईच र  पारायण सोहळयास समुारे ११ 
ते १२ हजार पारायणाथ  बसणार अस  याची श  यता आह ेअसे कळिवल े
आह.े  

५) िनिवदा तपशील  िद.११/०७/२०१८ रोजी वतमानप ात व सं  थानच े संकेत  थळावर ई-
िनिवदा सचुना िस  द करणते आली होती. िद.१९/०७/२०१८ पयत 
अिंतम मदुतीत १० ठेकदार यांनी ई-िनवीदा सादर केले  या आहते.  

अ) िनिवदा कालावधी िद.११/०७/२०१८ ते िद.१९/०७/२०१८.     
ब) तांि क िलफाफा उघडणचेी िदनांक व वेळ िद.२४/०७/२०१८ सकाळी ११.०० वाजता. 
क) िनिवदा ि येत भाग घेणा-या ठेकेदारांची 

सं  या  
१० ठेकेदार. 

ड) तांि क िनिवदते पा  ठेकेदार सं  या ०७ ठेकेदार. 
इ) सव िनिवदाधारकांनी सकेंत  थळावर 

कागदप  जमा केले आहते काय? 
होय. 

ई) सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत 
र  कम (ईएमडी) जमा केली आहते काय? 

होय. 

उ) िनिवदचेी अदंाजप क य र  कम  .३४,६६,५००/-    
६) तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक देकाराचा तपिशलः 

अ.नं. ठेकेदारचे नांव िनिवदा र  कम ( .) शेरा 
१. वायनंुदन मंडप डेकोरेटस, नेवासा.  २४,६१,०००/- िन  नतम 
२. मेहे  ेडेकोरेटस, अहमदनगर. ( ी.चं कातं मेहे े)  २४,६१,५००/- --- 
३. बी. एस. कातुरे, पणु.े ३४,७४,९००/- --- 
४. जाधव मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद.  ३९,९१,०००/- --- 
५. िनिकता एस. बी. एस. को. ऑप सोसायटी िल., औरंगाबाद. ४२,७०,०००/- --- 
६. काळे अॅ  ड स  स, पणु.े ४३,२४,०००/- --- 
७. ल  लजुी अॅ  ड स  स, अहमदाबाद. १,२४,४५,०००/- ---  

७) िन  नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल 
अ) ठेकेदाराच ेनांव वायनंुदन मंडप डेकोरेटस, जेऊर हबैती, नेवासा. 

ब) िनिवदा र  कम .२४,६१,०००/-. 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी / अिधक २९.००६२ % कमी. 
८) ी साईबाबा सं थान िव त यव था, 

िशड  अिधिनयम २००४ मधील 
तरतूदीनसुार िनिवदा ि वकारणचे े
अिधकार  

मा.  यव  थापन सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   

 
तरी ावण मिह  यातील ी साईस  च रत पारायण सोहळा-२०१८ काय मासाठी मंडप व इतर 

अनषंुिगक  यव  था करणकेामी ठेकेदार वायनंुदन मंडप डेकोरेटस, जऊेर हबैती, नेवासा यांची र  कम 
.२४,६१,०००/- मा ची िनिवदा ि वका न  यांना कायादशे देणसे मा  यता असावी.  

िनणय .४९९  ततु करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक वायनंुदन मंडप 
डेकोरेटस, जेऊर हैबती, नेवासा हे  आजच े यव थापन सिमती सभेपढुे चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचशेी 
दरकमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी र कम .२०,०००/-मा  सवलत देऊ केली.  
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यावर सिव तर चचा होऊन, ावण मिह यातील ी साईस च रत पारायण सोहळा-२०१८ 
काय मासाठी मंडप व इतर अनषुंगीक यव था करणेकामी िन नतम िनिवदाधारक वायनंुदन मंडप डेकोरेटस, 
जेऊर हबैती, नेवासा यांनी चचअतंी दऊे केलेले र कम .२४,४१,०००/-मा  अिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना 
कायादशे दे यात यावा, असे ठरले.                                    (कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आजच े यव थापन सिमती सभेम य ेमा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळी खालील माण ेिनणय घे यात आले. 

 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.११ िनणय .५००  सं थान या कोणकोण या कोटात िकती केसेस चाल ूआहेत, येक केस म य ेवक ल कोण 

आहेत याबाबतचा सिव तर तपशील यव थापन सिमतीपढु े ठेव यात यावा. केसेसम य ेकाय कामकाज झाले 
या या सदि् थतीसह अहवाल ठेवावा.                                     (कायवाही- .िवधी अिधकारी,िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१२  िनणय .५०१  जापती हकुमारी ई रीय िव  िव ालय,िशड  यांनी  ी साईबाबा समाधी शता दी 

वषािनमी  आयोिजत योिगराज सद ्गु  ी गंगािगरीजी महाराज यां या अखंड हरीनाम स ाहाम य े योितिलंग 
व िशविलंगा या दखेा याच े आयोजन केले आह.े या काय मासाठी िविवध िठकाणाहन येणा या यां या 
सेवेक यांसाठी िद.१५ ऑग ट ते २३ ऑग ट या कालावधीसाठी साई धमशाळा येथ े िनवास यव था व 
भोजन यव था सं थानमाफत  िवनामु य कर यात यावी, असे ठरले.  

(कायवाही-शता दी क  मखु/ .अिध क,साई  धमशाळा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१३  िनणय .५०२  वनवासी क याण आ म,महारा  यांना िद.३०.०९.२०१८ ते िद.०२.१०.२०१८ असे ३ 

िदवस कालावधीसाठी िनवासी संमेलन आयोिजत करणेस मा यता दे यात आलेली आह.े  परंत ु सदर 
संमेलनासाठी येणारे कायकत व जनजाती ितिनधी ह े काय माच े १ ते २ िदवस आगोदर येणार अस यान े
यांना िद.२७.०९.२०१८ ते िद.०२.१०.२०१८ याकालावधीकरीता िनवास यव था व भोजन यव था उपल ध 

क न दे यात यावी, असे ठरले.                                      (कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१४  िनणय .५०३  मा. यव थापन सिमती या िदनांक ८.१२.२०१७ रोजीच े सभेतील आय या वेळेचा िवषय 

नं.१९ िनणय .१०८१ अ वय े यव थापन सिमती या कामकाजाचा वािषक कायअहवाल िस द कर यात 
यावा, असे ठरले असुन याकामी येणा या अनषुंगीक खचास मा यता दे यात आलेली आह.े 

  सदर पु तकाच े िवमोचन मा.उपरा पती महोदयांच ेह ते करावयाच ेअस यान ेसदर पु तकाची छपाई 
तातडीने करण ेआव यक होते, यामळेु अमल ऑफसेट ॉड टस ्( ा.) िल.नािशक यांच ेमाफत ‘साई सेवेची 
वषपतु ’ असे िशषक असले या पु तकां या १०१५ ती मा.अ य  महोदय यांनी तातडीन ेछपाई क न घे यात 
आले या आहेत. सदरची छपाई तातडीची अस यान े यासाठी िवहीत कायप दतीचा अवलंब करण ेश य झाले 
नाही. सदर पु तकाच े िवतरण मा.उपरा पती यांच े काय मात तसेच अ य काय मात मा यवरांना कर यात 
आलेले आह.े  

  तरी सदर ‘साई सेवेची वषपतु ’ या पु तकाच े छपाई कामाची र कम .२,८०,७९०/-मा   अमल 
ऑफसेट ॉड टस ्( ा.) िल.नािशक यांना अदा करणसे मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय नं.१५ िनणय .५०४  स यनारायण पजुा हॉलच े वरील हॉलम य े यान मंडप उभारणकेामी अनषुंगीक बाबी व 

येणा या अदंाज े खचासह सिव तर ताव यव थापन सिमती सभेपढुे सादर करणते यावा.  
(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१६ िनणय .५०५  महारा  तलवारबाजी असोिशएशन व ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  यांच े

संयु  िव मान े व अहमदनगर  िज हा  तलवारबाजी असोिशएशन या वतीने  १२ वषातील मलुामलु या 
रा ीय तलवारबाजी पधा िद.०३ ऑग ट ते ६ ऑग ट २०१८ रोजी िशड  येथे आयोिजत करणेस मा यता 
दे यात आली. सदर तलवारबाजी पधसाठी संपणु भारतातुन ३०० खेळाडू, पंच व मागदशन १०० असे एकूण 
४०० जणांची िनवास यव था साईआ म २ येथील हॉलम य े िनशु क व भोजन यव था ी साई सादालय 
येथे मोफत कर यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही- .अिध क, साईआ म धमशाळा, .अिध क, ी साई सादालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

वरील िनणय .४६१ ते ५०५ सवानमुते घे  यात आल.े 
यानंतर सायंकाळी ०६.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

        
 

            
           वा रीत/-                               वा रीत/- 

                             ीमती बल अ वाल (भा. .स.े)        (सरेुश हावरे) 
                                                 मु यकायकारी अिधकारी               अ य  

                  ी   साईबाबा   सं थान   िव त यव था,  िशड  


