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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .११/ २०१८                                                                          िदनांक ०५.१०.२०१८  
थळ- साईिनवास अितथीगहृ, िशड                                                                        वेळ- दपुारी १२.३० वाजता 

ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शु वार िद.०५.१०.२०१८ रोजी िशड  येथील सं  थानच े
साईिनवास अितथीगहृाम  य ेदपुारी १२.३० वाजता आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/३०६२/२०१८, 
िद.२५.०९.२०१८ अ वय े सव मा.सद यांना कळिवणेत आलेल े होते. यानुसार शु वार िद.०५.१०.२०१८ 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.डॉ.राज  राजाबाली िसहं, 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. ी.भाऊसाहबे राजाराम 

वाकचौरे यांनी जा. .१५५/२०१८, िद.०४.१०.२०१८ रोजीचे प ा वये कळिवले होत,े याची सिमतीन ेन द घेऊन, यांना अनपुि थत 
राह याची अनमुती िदली. 

मा.अमोल क ितकर, सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह े क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या          
िद.०५.१०.२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स िशवसनेचेे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. हया संदभात 
िशवसेना सिचव ी.अिनल दसेाई व पयावरण मं ी मा. ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी चचा केली 
होती व मा.मु यमं यांनी िशवसनेलेा यव थापन सिमतीच ेउपा य  पद दे यास संमती िदली होती. याबाबत अजनूपयत कोणतीही 
कायवाही झालेली नस यामळेु खेद वाटत आह.े यामळेु या बैठक स उपि थत राहणार नाही. याची कृपया न द यावी. 

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.०१ िदनांक ०६.०९.२०१८ रोजी िशड  येथ ेझाले या यव थापन सिमती सभेच ेइितवृ  वाचून कायम करण.े 
िनणय .५७७ िदनांक ०६.०९.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करत 
असताना खालील माण ेदु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.  
िनरण्य .५६७-   यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम य े अ न पाक टे तयार करणकेामी स या 
काम करत असलेल ेठेकेदार, िद.यशोधरा मिहला सह.उ पा. सं था, नािशक यांना अ नपाक टांअभावी भ ाचंी 
गैरसोय होव ूनय ेयाकरीता आव यकता भास यास एक मिहना मदुतवाढ दे यात यावी, असे ठरल.े 

                                                                                (कायवाही- .अिध क, सादालय िवभाग) 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 
 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम य े अ न पाक टे तयार करणकेामी स या काम करत असलेले 
ठेकेदार, िद.यशोधरा मिहला सह.उ पा. सं था, नािशक यांना अ नपाक टांअभावी भ ांची गैरसोय होव ू नये 
याकरीता आव यकता भास यास  दोन  मिहन ेमदुतवाढ दे यात यावी, असे ठरले. 

                                                                                (कायवाही- .अिध क, सादालय िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०२ ी साईबाबा पु यितथी उ सव व ी साईबाबा समाधी शता दी महोतस्व समारोप कालावधीत आयोिजत 

करावया या सां कृितक काय मांच ेकलाकार व यांच ेमानधन िनि त करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  

१.अिधिनयमाचेकलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम चेी व कामकाजाची काय मतेन े
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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 गणानंा आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत ये असतील. 

२. अिधिनयमाचकेलम२१मधीलपोटकलम१ (ख) ढीव थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 

मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय :- 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८२  
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ७५०  
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ८१ 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . १५१  
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ५२९ 
‘ ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव व ी साईबाबा समाधी महो  सव २०१८ समारोप कालावधीत 

आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय माबाबत  तावातील कलाकार ह े िकंती मानधन घेणार ह े िवचा न 
नामािकंत कलाकारांच ेकाय म िनि त क न मा.  थािनक उपसिमती सभेपढु े  ताव सादर करावा’ 

 तावना:- ी 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 संपूण वषभरात िशड म  य े भ मय वातावरण राहन ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा 
अिव  मरणीय होईल या  टीन ेकामकाज चालू आह.े 

ी साईबाबा समाधी  शता  दी वषात आयोिजत करावयाचे धािमक, सां  कृितक व सामािजक 
काय मांचे ा प वेळाप कास मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८.०९.२०१७ रोजीचे सभेत िनणय . ७५० 
अ  वये मा  यता िमळाललेी असनु याम  य े  िद. १० ते १९ ऑ  टोबर २०१८ या कालावधीत िविवध कारच े
सां  कृितक काय म आयोिजत करावेत अस ेठरले आह.े 

आता मा.  यव  थापन सिमतीचे पढुील सभेत िद. १५/१०/२०१८ ते १९/१०/२०१८ या कालावधीत 
साईभजन सं  या / इतर सां  कृितक काय म आयोिजत करणबेाबत  ताव सादर करणते यते आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय:- आता मा.  यव  थापन सिमतीच े पढुील सभेत िद.११/१०/२०१८ ते 
२०/१०/२०१८ या कालावधीत ी साईबाबा समाधी शता  दी समारोप संगी साईभजन सं  या / इतर सां  कृितक 
काय मासह  ताव सादर करणते यते आह.े  यात िद.१५/१०/२०१८ ते १९/१०/२०१८ या कालावधीत 
साईभजन स  या व इतर सां  कृितक काय माचा समावेश कर  यात आला आह.े . 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २२/०८/२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय . ५२९ नसुार ी साईबाबा 
पु  यितथी उ  सव व ी साईबाबा समाधी महो  सव २०१८ समारोप कालावधीत आयोिजत करावया  या 
सां  कृितक काय मासाठी िनरिनराळया कलाकारांशी संपक कर  यात आला असनू,  याची मािहती 
खालील माण ेनमदू कर  यात आली आह:े 

 
अ.नं. कलाकारांचे नांव काय माचे 

 व प 
सं  या मानधन 

(GST सह) 
वास 

खच 
िनवास, भोजन 
खच 

एकूण उपल  ध तारखां 

१. ी. साद 
कांबळी, मुंबई 

नाटक-
दवेबाभळी 

२२ २,००,००० -- सं  थानच े
िनवास  थान व 

साद भोजन  

२,००,००० १५/१०/२०१८ 

२. ी. ताप फड, 
मुंबई 

सामािजक 
नाटक- 
अन  या 

२० १,५०,००० -- सं  थानच े
िनवास  थान व 

साद भोजन  

१,५०,००० १०, ११ व 
१६.१०.२०१८ 

३. ी.महशे काळे  भजन सं  या  ६ ४,७२,००० २०००० ३०,००० ५,२२,००० १८.१०.१८ 
४. ी राहल दशेपांडे  भ  तीगीत  ५ ४,७२,००० २०००० ३०,००० ५,२२,००० १८.१०.१८ 
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५. ी शादलु 
महाडीक 

परंपरा 
महारा  ाची 

४० १,५०,००० - सं  थानच े
िनवास  थान व 

साद भोजन 

१,५०,००० कुठलीही 
तारखेस 

६. ी.ए.आर. 
रेहमान, मुंबई 

भजन सं  या        

७. सषुमा े  ठ 
(पिुणमा) 
९८३३२४८३६३ 
 

भ  ती व भाव 
गीत 

८ ७५,००० - ३०,००० १,०५,००० १०, ११ व 
१९.१०.२०१८ 

८. अ त पारीख  गरबा  १० २,३६,००० ३०,००० ३०,००० २,९६,०००  
९. यािशता  शमा  सफु  व गरबा  १० ४,००,००० ३०,००० ३०,००० ४,६०,०००  
१० पृ  वी गंधव,  भकतीगीत व 

सफु   
१० २,९५,००० ३०,००० ३०,००० ३,५५,०००  

११ पं. राकेश 
चौरिसया,  
पं. िनलाि कुमार  
पं.िवजय घाटे व 
इतर   

युजन  १० - ५०,००० ५०,००० १,००,००० १७.१०.२०१८ 

 
वरील त  यातील  अ.नं.१ ी साद कांबळी यांचे दवेबाभळी नाटक, अ.नं.२ ी ताप फड यांच े

अ  य  या  नाटक व अ.नं.५ शादलु महाडीक याचंे परंपरा महारा  ाची ह े कायकम ी साईस  च रत पारायण 
२०१८ या कालावधीत  आयोिजत कर  यात आले होते. मा  भारताच ेमाजी पतं धान, ी.अटलिबहारी वाजपेयी 
यांचे िनधनामळेु सदरील काय म र  कर  यात आले होते.  यामळेु  यांनी ी साईबाबांचे चरणी परत काय म 
िमळणबेाबत दरु  वनीव न िवनतंी केलेली आह ेसबब उपरो  त तीनही काय म ी साईबाबा समाधी शता  दी 
महो  सवा  या िनिम  तान ेआयोिजत करावते असे मत आह े. तसचे मा. ी. जयकर साहबे यांनी ी. साद कांबळी 
यांचेशी चचा क न िद.१५.१०.२०१८ ही तारीख िनि त केली आह.े  अस ेसम  सांिगतले आह.े  

  उपरो  त त  यातील अ.नं.३ व ४ म  य े नमदु केललेे ी महशे काळे व ी. राहल देशपांडे याचंी 
जुगलबंदी काय म िद.१८.१०.२०१८ रोजी आयोिजत केले असलेबाबत  मा. ी. जयकर सो.सद  य,  यव  थापन 
सिमती यांनी सम  सांिगतले आह.े तसचे अ.न.६ म  य े नमदु केलेले कलाकार ी.ए.आर.रेहमान यांचेशीही 
संपकात अस  याचे सांिगतले आह.े     

 ताव:- तरी ीसाईबाबा पु  यितथी उ  सवव ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप 
कालावधीत उपरो  त त  यातील नमदु केलेले काय म िनि त करणसेाठी िनणयाथ सादर . 

िनणय .५७८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा पु यितथी उ सव व ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप 
कालावधीत खालील माण ेकलाकारांच ेसां कृितक काय म व यांच ेमानधन िनि त कर यात आले.  

अ.
नं. 

काय माची  
िदनांक  

कलाकारांचे नांव काय माचे 
 व प 

सं  या मानधन 
(GST सह) 

वास 
खच 

िनवास, 
भोजन खच 

एकूण 
मानधन 

 १४/१०/२०१८        
१ १५/१०/२०१८ वैशाली माडे  भजनसं या  ३,५०,०००

+GST 
  ३,५०,००० 

+GST 
२ १६.१०.२०१८ पं. राकेश चौरिसया,  

पं. िनलाि कुमार  
पं.िवजय घाटे व इतर   

युजन १० - ५०,००० ५०,००० १,००,००० 

३ 
 
 

१७.१०.२०१८ ी. साद कांबळी, मुंबई नाटक-
दवेबाभळी 

२२ २,००,००० -- सं  थानच े
िनवास  थान 
व साद 
भोजन 

२,००,००० 
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४ १८.१०.२०१८ ी. महशे काळे  भजन सं  या ६ ४,७२,००० २०००० ३०,००० ५,२२,००० 
ी. राहल दशेपांडे  भ  तीगीत ५ ४,७२,००० २०००० ३०,००० ५,२२,००० 

५ १९.१०.२०१८ अनरुाधा पौडवाल भजन सं या 
व भ  
गीत े

०७ ३,५०,०००
+GST 

  ३,५०,०००
+GST 

तसेच उपरो  त यातील जे कलाकार काय मासाठी येणार नाहीत यांच ेऐवजी व िद.१४.१०.२०१८ 
करीता  नवीन कलाकारांच ेकाय म आयोजीत करणसे व यांचशेी चचा क न मानधनाची र कम ठरवनू आदा 
करणसे मा यता दे यात आली.                                                               (कायवाही- शता दी क  मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०३ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम  िद.११ ऑ टोबर २०१८ ते िद.२० ऑ टोबर, २०१८ या 

कालावधीत िविवध धािमक, सां कृितक व सामािजक काय मांच ेआयोजनाबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः-  

१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष 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 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 उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतची 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.े तसेच अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ड) 

ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
शासन िनणय- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय . सासंिव २०१३/ . .०१/ 

का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अ  वये मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांच ेअ  य तेखालील कृती आराखडा 
सिमतीन े ी 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 महारा   शासनाकडून क  शासनास 

सादर करणते आला आह.े तसेच थम ाधा  य गटातील अ.न.ं १२ म  य े िविवध धािमकव सां कृितक 
काय माचे आयोजनासाठी .२५ कोटी मा  अदंािजत खचास मा  यता िमळाललेी आह.े   

मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- 
१. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .१७१.  
यावर सिव  तर चचा होऊन ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा िनिम ाने िद.०१ ऑ  ट बर, २०१७ ते 
३१ऑ  ट बर, २०१८ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तांसाठी धािमक, सामाजीक साईबाबांची िशकवण, 
सेवाभाव दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांचे आयोजन करणते याव,े असे ठरले आह.े   
२. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ३५८.  
शता  दी वषाचेसु वातीस करावया  या  वजारोहणासाठी सोबत सादर केले  या नमु  यांमधील अ.नं. ०३ चा नमनुा 
सवानमुते मा  य कर  यात आला. या  वजासाठी भग  या रंगाचे उ  च तीच ेरेशमी कापड वापर  यात येऊन,  यावर 
समाधी शता  दीचा लोगो व चा  दा –सबुरी हा मं  छापणते यावा. तसचे  वजाची उंची साधारणपण े६० फुट 
 हणजेच रामनवमी उ  सवातील िनमोणकर िनशाणाचे उंची इतक  असावी व ऊन, वारा, पावसामुळे  वज खराब 

होईल याकरीता  यके उ  सवाच ्या वेळेस  वजाचे कापड बदल  यात यावे.  वजाची पा पजूा, उभारणी व  तंभ 
संरजाम बागते करावी. शता  दी वषाचे सु वातीस करावया  या  वजारोहणासाठी व इतर धािमक, सां  कृितक 
काय मांचे उदघाटन संगी मा. मु  यमं ी तसेच संत महंत आिद मा  यवरांना तसेच समारोपा  या काय मास मा. 
पंत धान यांना िनमं ीत करणेत याव.े याचबरोबर आयोिजत होणा-या िनरिनराळया काय मांसाठी मा  यवरांना 
िनमं ीत करणेत याव.े सदर काय मास िस  दी िमळणसेाठी दशेभरातील चॅनल/प कारांना िनमं ीत कराव.े 
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यािशवाय शता  दीचे अनषंुगाने इतर िविवध िवषयावर चचा करणते आली. व उपरो  त चचबरोबरच समाधी 
शता  दी वषाम  य े सादर करावया  या काय माची परेषा ठरिवणते यऊेन झाले  या चच माण े ता  काळ 
कायवाही करणसे व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली. 
३. मा.  यव  थापन सिमतीचिेद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय ं . ५०७ 

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषािनिम  त िद.१० ते १९ ऑ  ट बर, २०१८ या 
कालावधीम  य े सां  कृितक, धािमक व सामािजक काय माच े आयोजनाबाबत खालील माण े िनणय घे  यात 
आले.  
१. िद.१०/१०/२०१८ -   शालेय/ महािव ालयीन िव ा  यासाठी िच कला, िनबंध, गायन व व  तृ  व इ. 
 पधाचे आयोजन.  

२. िद. ११/१०/२०१८ – एक िदवसीय ी साईच र  अखंड पारायण सोहळा( ी साईबाबा समाधी 
शता  दी मंडप)  
३. िद. १२/१०/२०१८ -  सांधरेोपण श  ि या िशिबर.(िशिबराच े िदवशी केवळ  णांची तपासणी व 
न दणी करावी,  यांनतर  या मिहनाभरात श  ि या पणू करा  यात.  
४. िद.१३/१०/२०१८ –सं  थानचे सव माजी अ  य , उपा  य , िव  व  त, कायकारी अिधकारी, 
उपकायकारी अिधकारी,लेखािधकारी, शासिकय अिधकारी यांच ेसमेंलन  
५. िद.१४/१०/२०१८ –  सं  थानमधील अिध क, . अिध क, व कमचारी यांच ेसंमलेन.  
६. िद.१५/१०/२०१८ – जागितक साईमंिदर संमलेन  ऐवजी साईसेवक समंेलन  
७. िद.१६/१०/२०१८ – ५०० अॅ  बलु  स वाटप–तुत  थिगत  
८. िद.१७/१०/२०१८ – ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव.- साईभजन सं  या / इतर सांसकृितक काय म 
९. िद.१८/१०/२०१८ – ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव.- साईभजन सं  या / इतर सां  कृितक काय म 
१०. िद.१९/१०/२०१८ – ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव.- साईभजन सं  या / इतर सांसकृितक काय म 

 तावनाः- ी साईबाबा यां  या समाधीस ऑ  टोबर-२०१८ म  य े १०० वष पणू होत अस  यान े
ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ऑ टोबर,२०१८ या 

कालावधीम य े ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े यासाठी शता  दीचे सपंणू वषभर 
वगेवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांच ेआयोजन करणते येत असनू  सपंणू वषभरात िशड म  य ेभ  तीमय 
वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीकोनातून कामकाज चाल ू
आह.े 

आता मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२२/०८/२०१८ रोजीच े सभेत ी साईबाबा समाधी शता  दी 
महो  सवा  या समारोपािनिम  त माह े ऑ  ट बर, २०१८ या मिह  याम  य े िद.११ ते १९ या कालावधीत िविवध 
धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे आयोजन करणबेाबत िनणय झालेला आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे माहे ऑ  ट बर २०१८ या समारोपी 
मिह  याम  य े ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव अस  यान े साईभ  ताचंी ल िणय गद  हो  याची श  यता  आह े
 यामळेु शासिकय कामकाजा  या सोईच े  टीनमेा.  यव  थापन सिमतीन े िद.२२/०८/२०१८ रोजी  या सभते 

घेतले  या िनणयातील काय मां  या फ  त तारखांम  य े बदल करावा, अस े वाटते  यासाठी तारखेनसुार 
खालील माण ेसधुारीत काय म आयोिजत करता येतील, असे मत आह.े   

 
अ.नं. िदनांक  तािवत काय मांचा तपिशल िठकाण  
०१  ११/१०/२०१८ एक िदवसीय ी साईच र  अखंडपारायण सोहळा ीसाईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडप (१६ गुंठे)  
०२  १२/१०/२०१८ शालेय/महािवदयालय िवदया  यासाठी िच कला, 

िनबंध, गायन व व  तृ  व भाषण  पधा  
शै िणक संकुल (क  या शाळा)  

०३ १३/१०/२०१८  महाआरो  य िशिबर(सांधेरोपण िशिबर, ने  तपासणी व 
च  मवेाटप, आिद ) 

ी साईआ म भ  तिनवास समाधी शता  दी मंडप  

०४  १४/१०/२०१८  सं  थानचे माजीअ  य , उपा  य , िव  व  त, का. 
अिधकारी उप का. अिधकारी लखेािधकारी, शासिकय 
अिधकारी अिध क व कमचारी समंलेन 

ीसाईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मडंप (१६ गुंठे) 

०५  १५/१०/२०१८  साई भजन सं  या / इतर सां  कृितक काय म ीसाईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडप (१६ गुंठे) 
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०६  १६/१०/२०१८  साई भजन सं  या / इतर सां  कृितक काय म ीसाईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडप (१६ गुंठे) 
०७  १७/१०/२०१८  साई भजन सं  या / इतर सां  कृितक काय म ी साईआ म भ  तिनवास समाधी शता  दी मंडप 
०८  १८/१०/२०१८  साई भजन सं  या / इतर सां  कृितक काय म ी साईआ म भ  तिनवास समाधी शता  दी मंडप 
०९  १९/१०/२०१८  शता  दी समारोह / साईसेवक समंलेन व रा ौ साईभजन 

सं  या / इतर सां  कृितक काय म 
महारा   रा  य शेती महामंडळमैदान  

१०  २०/१०/२०१८  ी साईबाबा सं  थान कमचारी  नहे समंलेन  ी साईआ म भ  तिनवास समाधी शता  दी मंडप 
 

 ताव–तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाच े माह े ऑ  टोबर २०१८ या समारोपी 
मिह  याम  य े िद.११/१०/२०१८ ते िद.२०/१०/२०१८ या कालावधीत पवु  िनणय घतेले  या काय मांच े
आयोजन फ  त सधुारीत तारखांनसुार करणकेामी सदरचा  ताव अवलोकनाथ सादर. 

िनणय .५७९ यावर सिव तर चचा होऊन,  ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम  खालील माण े िविवध धािमक, 
सां कृितक व सामािजक काय मांच ेआयोजन कर यात याव,े असे ठरले. 

 
अ.नं. िदनांक  तािवत काय मांचा तपिशल िठकाण  
०१  ११/१०/२०१८ एक िदवसीय ी साईच र  अखंडपारायण सोहळा ी साईबाबा समाधी मिंदर शता  दी मंडप (१६ गुंठे)  
०२  १२/१०/२०१८ शालेय/महािवदयालय िवदया  यासाठी िच कला, 

िनबंध, गायन व व  तृ  व भाषण  पधा  
शै िणक संकुल (क  या शाळा)  

०३ १३/१०/२०१८  महाआरो  य िशिबर (सांधेरोपण िशिबर, ने  तपासणी व 
च  मवेाटप, आिद ) 

ी साईआ म भ  तिनवास समाधी शता  दी मंडप  

०४ १४/१०/२०१८ वैशाली माडे – भजनसं या  ी साईआ म भ  तिनवास समाधी शता  दी मंडप 
०५  १५/१०/२०१८ सं  थानच ेमाजी अ  य , उपा  य , िव  व  त, कायकारी 

अिधकारी उप कायकारी अिधकारी लेखािधकारी, 
शासिकय अिधकारी अिध क व कमचारी संमलेन  

ीसाईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडप (१६ गुंठे) 

यानंतर भजन सं या. ीसाईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडप (१६ गुंठे) 
०६ १६.१०.२०१८ पं. राकेश चौरिसया, पं. िनलाि कुमार  पं.िवजय घाटे  

व इतर ,  यजुन 
ी साईआ म भ  तिनवास समाधी शता  दी मंडप 

०७ १७.१०.२०१८ ी. साद कांबळी, मुंबई, नाटक-दवेबाभळी ी साईआ म भ  तिनवास समाधी शता  दी मंडप
०८ १८.१०.२०१८ ी.महशे काळे – भजन सं या  

ी. राहल दशेपांडे - - भ गीत 
ी साईआ म भ  तिनवास समाधी शता  दी मंडप

०९ १९.१०.२०१८ अनरुाधा पौडवाल ी साईआ म भ  तिनवास समाधी शता  दी मंडप
 

तसेच ी साईबाबा सं  थानच ेअिधकारी/कमचारी यांचे सहप रवार  नहेसंमेलन िदवाळीच ेकालावधीत 
घे यात यावे, यावेळी चांदीचे नाण ेवाटप, भोजन आिण भजनसं या या काय माचे आयोजन कर यात यावे, असे 
ठरले.                                                                                               (कायवाही- शता दी क  मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ ी साईबाबा समाधी शता दीिनिम  पु यितथी (दसरा) उ सवात िद. १७ त े१९ ऑ टोबर २०१८ या ३ िदवसांच े

‘ वर िवहार’ काय माच ेआयोजनाबाबत. 
ताव-   सं  थान अिधिनयमातील तरतूद:  

(१) 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.े 

(२) अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:  
(१) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद. ०९/०३/२०१७ रोजीचे बैठक तील िनणय . १७१ 
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‘ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ान े िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद. ३१ ऑ  टोबर, 
२०१८ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तांसाठी धािमक, सामािजक, साईबाबांची िशकवण, सवेाभाव 
दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांच ेआयोजन करणते याव’े 
(२) मा.  यव  थापन सितीचे िद. २२/०८/२०१८ रोजीचे बैठक तील िनणय . ५२९ 

‘ ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव व ी साईबाबा समाधी महो  सव २०१८ समारोप कालावधीत 
आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय माबाबत  तावातील कलाकार ह े िकंती मानधन घेणार ह े िवचा न 
नामािकंत कलाकारांच ेकाय म िनि त क न मा.  थािनक उपसिमती सभेपढु े  ताव सादर करावा’ 

 तावना:- ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.१ऑ टोबर२०१७ ते िद. १८ ऑ टोबर२०१८ या 
कालावधीम य े ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े  यािनिम  तसपंणू वषभर वेगवेगळे 
धािमक, सामािजक, साईबाबांची िशकवण, सेवाभाव दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांचे आयोजन 
कर  यात येत आह,े जेणके न सपंणू वषभरात िशड म  य ेभ  तीमय वातावरण राहन ीसाईबाबा समाधी सोहळा 
अिव  मरणीय होईल, या  टीने कामकाज चाल ूआह.े  

ी साईबाबा समाधी शता  दी वषाचे अनषंुगान े ी सजंय सरकटे, मनेॅिजग डायरे  टर,  वरिवहार कॉ  सट 
ा. िल., औरंगाबाद यांनी िद. ०३/०९/२०१८ अ  वयखेालील माण ेप  िदलेेले आह े: 

With Reference to the subject noted above & as per our discussions we are pleased 
to perform 3 concerts on Date 17.1.2018, Dt. 18.10.2018 & 19.10.2018 with the well 
known celebrity & playback singers form the Musical Industry Hon. AnuradhajiPaudwal, 
Hon. SadhnaSargamji, Hon. Vaishali Made, Hon. Rajeshji Sarkate, 
NitinSarkate&SangeetaBavsar. 

We are happy to know you that above all celebrity singers has given their concent 
to perform the show at ShirdiSansthan campus for SaibabaDashraMahotsava 2018 on said 
dates. Their honorarium & remuneration expenses along with their stay Trasporation cost 
and other arrangement is attached herewith. 

Hope we will celebrate a memorable concert with these celebrity singers & artists 
from musical industry. 

Please call us for further discussions. 
Honororium& Remuneration Details. 

Sr. No. Particulars  Amount 
1. Hon. AnuradhajiPaudwal @ 4,00,000.00 
2. Hon. SadhnajiSargam @ 4,00,000.00 
3. Hon. Vaishaliji Made @ 2,00,000.00 
4. Hon. RajeshjiSarkate&NitinSarkate @ 1,50,000.00 
5. Hon. SangeetaBhavsar @ 11,000.00 
6. Accomponoment Artists 

1) Umashankar Mishra, Mumbai – Sitar 

2) Pratamesh Salunke, Mumbai – Flute 

3) Rajesh Dehade – Synthesizer 

4) Raju Tayde / R. Pradhan – Synthesizer 

5) Sanket Dehade – Guitar 

6) Ajay Tayde – Guitar 

7) Jagdish Vywahre – Table 

8) AnkushBorde - Dholak 

9) Baba Khandagle – Dholki 

10) Rajesh Bhavsar – Octopad Player (1,00,000.00 x 3 day) 

 
 
 
 
@ 

 
 
 
 

3,00,000.00 
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7. Comparer PreshitRudrawar, Samadhan Ingle, VishakhaRupal @ 27,000.00 
8. Transporation Cost for 3 days @ 25,000.00 
9. Flight Fare AnuradhajiPaudwal +1, DadhnajiSargam + 1, Vaishali Made 

+1 
@ 90,000.00 

10. Hotel Stay at Sun & Sand for 3 days x 3 room @ 30,000.00 
11. Rajesh Sarkate& Group Transportation & Hotel Accommodation @ 30,000.00 
12. Other Misclenous Expenses @ 10,000.00 

Total Rs.: 16,73,000.00 
 
Light & Sound Details. 

Sr. No. Particulars Qty Per Day Amount 
Light Details    

1. Truss Gol Post 60 x 30 ft. 1 85,000/-x3 

2,55,000.00 
2. Sharpy 12 
3. LED Par 30 
4. Blinder 4 
5. Light Console 1 

Sound Details (JBL Vertec 4889-17)    
1. Top 8 JBL Vertec 

60,000/- x 3 Days 1,80,000.00 
2. Base 8 JBL 
3. Stage Monitor 4 
4. Digital Consel 
5. Microphones 12 as per requirement 

Total Rs.: 4,35,000.00 
उपरो  त दो  ही त  तातील खचाचा िवचार करता, खालील माण ेखच अपेि त आह े: 

अ.नं. तपशील एकूण पये 
१. गाियका -अनरुाधा पौडवाल, साधना सरगम, वैशाला माडे व इतर गायक यांच ेमानधन ११,६१,०००/- 
२. संगीत कलाकार ३,००,०००/- 
३. कलाकारांच ेहॉटेल  यव  था, िवमान ितक टे, वास व इतर खचासाठी २,१२,०००/- 
४. लाईट  यव  था २,५५,०००/- 
५. साऊंड िस  टीम १,८०,०००/- 

एकि त खच पये : २१,०८,०००/- 
िवभागाचा अिभ ाय:- ी पु  यितथी उ  सवाचे ितनही िदवशी वगेवेगळे काय म आयोिजत के  यास 

संयिु क ठरेल,  यामळेु  वरिवहार यांचा ३ िदवस काय म आयोिजत करण े उिचत ठरणार नाही.  यािशवाय 
 यांनी  तावात नमदू केललेे र  कम पये २१,०८,०००/- (अ री पये  एकवीस लाख,आठ हजार) मा चे 

मानधन हे खपुच जा  त वाटते. तरी सदरह काय माचे आयोजन करावयाचे ठर  यास खालील मदुयावर िनणय 
होण ेआव  यक आह े: 
(१) अजदारानंी िवनंती के  या माण े िद. १७ ते १९ ऑ  टोबर, २०१८ या ३ िदवशी  वरिवहार  यांच े
काय माचे आयोजन करावे िकंवा कस?े 
(२) काय माचे आयोजन करावयाच ेठर  यास एकूण मानधन िनि त करणबेाबत 

 ताव:- तरी ी साईबाबा समाधी शता  दीिनिम  त पु  यितथी (दसरा) उ  सवात िद.१७ ते १९ 
ऑ  टोबर २०१८ या ३ िदवसांच’े  वरिवहार’ काय माचे आयोजन करावे िकंवा कस?े याबाबत िनणय होणसेाठी 
सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय . ५८० उपरो  ताव अमा य करणेत आला.                                                     (कायवाही- शता दी क  मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.०५ ी साई समाधी शता दीच े समारोपाच े काय मासाठी उपि थत मा यवरांचा Dias Plan मसदुा अिंतम  
करणबेाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदूः-  
१) अिधिनयमाच े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 मतेने यव  था पाहण,े 
मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार 
पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े आिण या 
अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या  योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी 
िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतची कत ये असतील. 
२) 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 परुिवणे. 
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडण.े तसेच अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी 
साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 

शासन िनणय- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय . सासंिव २०१३/ . .०१ / 
का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अ  वय े मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांचे अ  य तखेालील कृती आराखडा 
सिमतीने 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 अस ेएकुण .१,८२८.३१ 
कोटी इत  या रकमेचे क  प  तावीत असनू वरीलपैक  ि दतीय ाधा  य गटातील .१,२५२.८५ कोटी िनधीची 
मागणी करणारा  ताव महारा   शासनाकडून क  शासनास सादर करणते आला आह.े तसचे थम ाधा  य गटातील 
अ.न.ं १२ म  य ेिविवध धािमकव सां कृितक काय माचे आयोजनासाठी .२५ कोटी मा  अदंािजत खचास मा  यता 
िमळाललेी आह.े   

मा.  यव  थापन सिमती िनणयः - 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय . ३५८.  
शता  दी वषाचेसु वातीस करावया  या  वजारोहणासाठी सोबत सादर केले  या नमु  यामंधील अ.न.ं ०३ चा नमनुा 
सवानमुते मा  य कर  यात आला. या  वजासाठी भग  या रंगाचे उ  च तीचे रेशमी कापड वापर  यात यऊेन,  यावर 
समाधी शता  दीचा लोगो व चा  दा –सबरुी हा मं  छापणेत यावा. तसचे  वजाची उंची साधारणपण े६० फुट 
 हणजचे रामनवमी उ  सवातील िनमोणकर िनशाणाचे उंची इतक  असावी व ऊन, वारा, पावसामळेु  वज खराब 

होईल याकरीता  येक उ  सवा  या वेळेस  वजाचे कापड बदल  यात याव.े  वजाची पा पजूा, उभारणी व  तभं 
संरजाम बागेत करावी. शता  दी वषाचे सु वातीस करावया  या  वजारोहणासाठी व इतर धािमक, सां  कृितक 
काय माचंे उदघाटन संगी मा. मु  यमं ी तसचे संत मंहत आिद मा  यवरांना तसचे समारोपा  याकाय मास मा. 
पंत धान यांना िनमं ीत करणते याव.े याचबरोबर आयोिजत होणा-या िनरिनराळया काय मांसाठी मा  यवरांना 
िनमं ीत करणेत याव.े सदर काय मास िस  दी िमळणसेाठी दशेभरातील चॅनल/प कारांना िनमं ीत कराव.े यािशवाय 
शता  दीचे अनषुगंाने इतर िविवध िवषयावर चचा करणते आली. व उपरो  त चचबरोबरच समाधी शता  दी वषाम  य े
सादर करावया  याकाय माची परेषा ठरिवणेत येऊन झाले  या चच माण ेता  काळ कायवाही करणेस व  याकामी 
येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली. 
२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ४४८ 

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-१८ चे अनषंुगान ेमा. पंत धान, भारत सरकार याचंे िशड  यथेील 
संभा  य दौरा व काय मासाठी खालील माणे िनणय घे  यात आल े: 
०२. मा. पंत धान याचंे सभंा  य काय मासाठी इतर कोण  या मा  यवरानंा आमंि त करावयाचे याबाबत दौरा िनि त 
झा  यानंतर ठरिव  यात याव.े 
१३. SPG, राजिश  टाचार,Blue Book माणे आव  यक कामे क न घेणसे व  यासाठी यणेा-या अनषंुगक खचास 
मा  यता दे  यात आली. 

 तावना- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव िदनांक १ ऑ  टोबर २०१७ ते १८ ऑ  टोबर २०१८ 
या कालावधीत आयोिजत कर  यात येत आह.े या महो  सवात िविवध धािमक, सामािजक व सां  कृितक काय म 
आयोिजत कर  यात येत आह.े या महो  सवाचा समारोप चे पु  यितथी उ  सवाचे शवेटचे िदवशी  हणजचे िद. १९ 
ऑ  टोबर २०१८ रोजी कर  याचे िनयोजन असनू, या काय मासाठी मा. पंत धान, भारत सरकार, मा. मु  यमं ी, 
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महारा   रा  य ह े उपि थत राह  याची श  यता अस  याचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ३०/०६/२०१८ रोजीच े
सभेतील िनणय . ४४८ म  य ेनमदू आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– सदरह काय मासाठी  टेजवर उपि थत असणा-या मा  यवराचंा डायस  लनॅ तयार 
करणे आव  यक आह.े या डायस  लनॅची शासक य यं णेलाही आव  यकता असते.  सदरह काय मासाठी उपि थत 
असणा-या मा  यवराचंे सं  यनेसुार खालील तपशीला माणे डायस  लनॅ बनिवता येईल : 

 
Proposed Dias Plan for the Stage Function of concluding ceremony 

D C B A 

24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 
 

First Row         
1. Hon’blePrime Minister  
2. Hon. Governor of Maharashtra 
3. Hon. Chief  Minister, Govt. of Maharashtra 
4. Hon. Prof. Ram Shinde, Guardian Minister 
5. Hon.ShriRadhakrushnaVikhePatil, Leader of Opposition  
6. Hon.ShriRanjitPatil, State Minister for Law & Judiciary  
7. Hon. Dr. Suresh Haware, Chairman, ShriSaibabaSansthan Trust, Shirdi 
8. Hon. Smt. ShalinitaiVikhePatil, Chairman, Z.P., Ahemednagar 
9. Hon.Smt.YogitaShelkePatil, Chair Person, ShirdiNagarpanchyant& Trustee, 

ShriSaibabaSansthan Trust, Shirdi 
10. Hon. ShriSadashivraoLokhande, Member of Parliament, Shirdi 
11. Hon.ShriDilip Gandhi, Member of Parliament, Ahmednagar 
12. Hon. ShriSudhirTambe,  M.L.A., Nashik Divisional Graduate Constituency. 
13. Hon. ShriArun Jagtap, M.L.A., Ahmednagar 
14. Hon. Smt. Snehlatatai Bipindada Kolhe, M.L.A., Kopargaon 
15. Hon.Shri.ChandrashekharKadam, Vice Chairman, ShriSaibabaSansthan Trust, Shirdi. 
16. Hon.Smt.RubalAgarwal (IAS) CEO, ShriSaibabaSansthan Trust, Shirdi. 
17. Hon.Dr.ManishaKayande, Trustee, ShriSaibabaSansthan Trust, Shirdi. 
18. Hon.Shri Mohan Jaikar, Trustee, ShriSaibabaSansthan Trust, Shirdi. 
19. Hon.ShriPratap Bhosle, Trustee, ShriSaibabaSansthan Trust, Shirdi. 
20. Hon.ShriRajendra Sinh, Trustee, ShriSaibabaSansthan Trust, Shirdi. 
21. Hon.ShriBhausaheb Wakchaure, Trustee, ShriSaibabaSansthan Trust, Shirdi. 
22. Hon.ShriBipindada Kolhe, Trustee, ShriSaibabaSansthan Trust, Shirdi. 
23. Hon.ShriRavindra Mirlekar, Trustee, ShriSaibabaSansthan Trust, Shirdi. 
24. Hon.ShriAmol Kirtikar, Trustee, ShriSaibabaSansthan Trust, Shirdi. 
25. Special Invitee 
 

Second Row  
A)    Secretary to Hon. PrimeMinister 
B)   PS to Hon. PrimeMinister 
C)  Security Officer - 01 
D)  Security Officer- 02 

 ताव– तरी ी साई समाधी शता  दी समारोपाचे काय मासाठी उपि थत मा  यवरांचा डायस  लनॅ अिंतम 
करणेसाठी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे िनणयाथ सादर. 
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िनणय .५८१  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई समाधी शता दी समारोपाच ेकाय मासाठी उपि थत मा यवरांचा 
खालील माण े Dias Plan अिंतम क न सदरचा Dias Plan मा.मु यमं ी महोदय यांचेकडे मा यतेसाठी 
पाठिवणते यावा, तसेच ज ेसिमती सद य  यव थापन सिमतीच ेसभेस हजर असतात  व यापवु  मा.रा पती व 
उपरा पती यांच ेकाय मास उपि थत होते यांचीच नावे डायस लॅन यावीत, असे ठरले. 

 यासिपठावरील बैठक  यव  था (Dias Plan) 
D C B A 

 
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 

 
  First Row         
1. Hon’ble Prime Minister  
2. Hon. Governor of Maharashtra  
3. Hon. Chief  Minister, Maharashtra 
4. Hon. Smt. Pankaja Gopinath Munde, Minister of Rural Development, Women 

and Child Welfare, Maharashtra. 
5.  Hon. Prof. Ram Shinde, Minister of Water Conservation, Protocol, VJ, NT, 

SBC, OBC Welfare, Maharashtra. 
6. Hon. Shri. Radhakrushna Vikhe Patil, Leader of Opposition, Maharashtra 

Legislative Assembly. 
7. Hon. Shri. Dada Bhuse, State Minister of Rural Development Dept. Maharashtra 
8. Hon. Shri Ranjit Patil, State Minister for Law & Judiciary Dept. Maharashtra 
9. Hon. Dr. Suresh Haware, Chairman, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
10. Hon. Smt. Shalinitai Vikhe Patil, Chairman, Zilha Parishad, Ahemednagar 
11. Hon. Shri Sadashivrao Lokhande, Member of Parliament, Shirdi 
12. Hon. Smt. Snehlatatai Bipindada Kolhe, M.L.A., Kopargaon 
13. Hon. Shri.Chandrashekhar Kadam, Vice Chairman, Shri Saibaba Sansthan Trust, 

Shirdi. 
14. Hon. Smt.Yogitatai Shelke-Patil, President, Shirdi Nagarpanchyant  &  

Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 
15. Hon. Shri. Bipindada Kolhe, Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
16. Hon. Shri. Mohan Jaykar, Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
17. Hon. Shri. Rajendra Sinh, Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
18. Hon. Shri. Bhausaheb Wakchaure, Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
19. Hon. Shri.Dinesh kumar Jain, (IAS) Chief Secretary, Government of 

Maharashtra  
20. Hon. Shri. Asim Kumar Gupta, (IAS) Secretary, Rural Development,  
21. Hon. Smt. Rubal Agarwal, (IAS) CEO, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 

Second Row  
A)   Secretary to Hon. Prime Minister 
B)   PS to Hon. Prime Minister 
C)   Security Officer - 01 

D)   Security Officer- 02                                   (कायवाही- शता दी क  मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय माच े टेज डेकोरेशन भाडेत वावर उभारणेकामी येणा या 

अपेि त खचाच ेमा यतेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः-  

१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष 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 पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 
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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 उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतची 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.े तसेच अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ड) 

ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
शासन िनणय- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय . सासंिव २०१३/ . .०१/ 

का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अ  वये मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांच ेअ  य तेखालील कृती आराखडा 
सिमतीन े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  थानचे थम व ि दतीय ाधा  य गटात अस ेएकुण .१,८२८.३१ 
कोटी इत  या रकमेच े क  प  तावीत असनू वरीलपैक  ि दतीय ाधा  य गटातील .१,२५२.८५ कोटी िनधीची 
मागणी करणारा  ताव महारा   शासनाकडून क  शासनास सादर करणते आला आह.े तसचे थम ाधा  य 
गटातील अ.नं. १२ म  य े िविवध धािमकव सां कृितक काय माच ेआयोजनासाठी .२५ कोटी मा  अदंािजत 
खचास मा  यता िमळालेली आह.े   

मा.  यव  थापन सिमती िनणयः-  
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२१ िडसबर,२०१५ रोजीचे सभेत िनणय ं . ६५८.   
--------- “यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईचंे शतक महो  सवी पु  यितथी वष भ  य साजरे 

कर  यासाठी पवूतयारी कर  या  या  टीने उपल  ध करावया  या सोई सिुवधा तसचे धािमक व सां  कृितक 
काय मां  या िनयोजनाचा कृती आराखडा तयार करण े तसचे  याची भावी अमंलबजावणी करणकेामी इ  हट 
मॅनेजमटसाठी या े ातील ी िनतीन देसाई, आयकॉिनक चं कांत ॉड  श  स ा. िल. मुंबई यांची स  लागार 
 हणनू नमेणकू करणसे त  वतः मा  यता दे  यात आली.  यासाठी स  लागार नेमणकु िवषयी शासनाचे िनदश अथवा 

मागदशक त  व ेयांचे पालन करणसेाठी याकामी शासनाचे िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांची मा  यता 
घे  यात यावी. तसेच यासाठी येणारा खच हा “Major Financial Decision” या  व पाचा अस  याने या 
खचास सं  थान  विकलामाफत अज करणते येऊन, मा. मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची पवू 
परवानगी घेणते यावी असे ठरले.” 
१. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .१७१.  
यावर सिव  तर चचा होऊन ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा िनिम ाने िद.०१ ऑ  ट बर, २०१७ ते 
३१ऑ  ट बर, २०१८ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तांसाठी धािमक, सामाजीक साईबाबांची िशकवण, 
सेवाभाव दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांचे आयोजन करणते याव,े असे ठरले आह.े   
२. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ३५८.  

शता  दी वषाचेसु वातीस करावया  या  वजारोहणासाठी सोबत सादर केले  या नमु  यांमधील अ.नं. ०३ 
चा नमनुा सवानमुते मा  य कर  यात आला. या  वजासाठी भग  या रंगाच ेउ  च तीचे रेशमी कापड वापर  यात 
येऊन,  यावर समाधी शता  दीचा लोगो व चा  दा –सबुरी हा मं  छापणते यावा. तसेच  वजाची उंची 
साधारणपण े ६० फुट  हणजेच रामनवमी उ  सवातील िनमोणकर िनशाणाचे उंची इतक  असावी व ऊन, वारा, 
पावसामुळे  वज खराब होईल याकरीता  यके उ  सवा  या वेळेस  वजाच े कापड बदल  यात याव.े  वजाची 
पा पजूा, उभारणी व  तंभ संरजाम बागेत करावी. शता  दी वषाचे सु वातीस करावया  या  वजारोहणासाठी व 
इतर धािमक, सां  कृितक काय मांच े उदघाटन संगी मा. मु  यमं ी तसचे सतं महंत आिद मा  यवरांना तसचे 
समारोपा  याकाय मास मा. पंत धान यांना िनमं ीत करणते याव.े याचबरोबर आयोिजत होणा-या िनरिनराळया 
काय मांसाठी मा  यवरांना िनमं ीत करणेत याव.े सदर काय मास िस  दी िमळणसेाठी दशेभरातील 
चॅनल/प कारांना िनमं ीत कराव.े यािशवाय शता  दीचे अनषंुगाने इतर िविवध िवषयावर चचा करणते आली. व 
उपरो  त चचबरोबरच समाधी शता  दी वषाम  य ेसादर करावया  याकाय माची परेषा ठरिवणते यऊेन झाले  या 
चच माण ेता  काळ कायवाही करणसे व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली. 

 तावनाः- ी साईबाबा यां  या समाधीस ऑ  टोबर-२०१८ म  य े १०० वष पणू होत अस  यान े
सं थानतफ िद.०१ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी 
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वष साजरे केले जात आह.े यासाठी शता  दीचे सपंणू वषभर वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांच े
आयोजन करणते येत असनू सपंणू वषभरात िशड म  य े भ  तीमय वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी 
शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीकोनातून कामकाज चालू आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीच े सभते शता  दीचे अनषंुगान े िविवध िवषयावंर 
चचा करणते आली यावेळी शता  दी वषाची सु वात  वजारोहणा  याकाय माने करावी शता  दी वषाचे 
सु वातीस करावया  या  वजारोहणासाठी व इतर धािमक, सां  कृितक काय मांचे उदघाटन संगी मा. मु  यमं ी 
तसेच संत महंत आिद मा  यवरांना तसचे समारोपा  या  काय मास मा. पंत धान यांना िनमं ीत करणते यावे. 
याचबरोबर आयोिजत होणा-या िनरिनराळया काय मांसाठी मा  यवरांना िनमं ीत करणते यावे, अस ेठरले असनू 
बांधकाम िवभागान े मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेत आय  या वेळी सादर केले  या 

 तावाबाबत ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-१८ चे अनषंुगान ेमा. पंत धान, भारत सरकार 
यांचे िशड  येिथल सभंा  य दौरा व काय मासाठी मंडप व इतर अनषंुिगक  यव  था करणबेाबत सादर केले  या 

 तावावार मा. पंत धान,भारत सरकार यांचा दौरा िनि त झालेनतंर  यांच ेशभुह  ते कोणते काय म आयोिजत 
करावे व या काय मासाठी इतर कोण  या मा  यवरांना आमंि त करावे याबाबत िनणय झालेला आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१८ व िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभतेील िनणया माण ेमा. 
पंत धान, भारत सरकार यांचा सभंा  य दौरा िनि त झालेनंतर सदर समारोप काय मासाठी मा. पंत धान भारत 
सरकार यांच े बरोबर मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांचेिशवाय मा.  यव  थापन सिमतीने सचूिवले  या 
मा  यवरांना िनमं ीत करावे लागले  यामळेु सदर काय मासाठी अनेक मा  यवर उपि थत राह  याची श  यता 
आह.े यासाठी सदरचा काय म भ  य िद  य व सं  मरणीय हो  या  या  टीकोनातून सव सोयी सिुवधायु  त मंडप  
 यव  था उभारावी लागले. 

सं  थानने  ी िनतीन दसेाई यांची ी साईचं ेशतक महो  सवी पु  यितथी वष भ  य साजरे कर  यासाठी 
पवूतयारी कर  या  या  टीने उपल  ध करावया  या सोई सिुवधा तसेच धािमक व सां  कृितक काय मां  या 
िनयोजनाचा कृती आराखडा तयार करण ेतसेच  याची भावी अमंलबजावणी करणकेामी इ  हट मॅनेजमटसाठी या 

े ातील ी िनतीन दसेाई, आयकॉिनक चं कातं ॉड  श  स ा. िल. मुंबई यांची सेवाभावी  व पात स  लागार 
 हणनू नेमणकू केललेी असनू महारा   शासन िनणय ं . सासिंव-१०१६/२७९/ . .४५/१६/का, १६ 

िद.१५/१२/२०१६ अ  वये  ी िनतीन दसेाई,यांची स  लागार  हणनू सेवाभावी त  वावर काम कर  यास मा  यता 
िदलेली आह.े 

िद.०१ ऑ  ट बर, २०१७ रोजी ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा उदघाटन समारंभ व िशड  
आंतररा  ीय िवमानतळाचे उदघाटन समारंभ महामिहम रा  पती रामनाथ कोिवंद, भारत गणरा  य यांच े
उपि थतीत मोठ्या थाटामाटात पार पडला. सदर  काय माच े  टेज डेकोरेशन ी िनतीन देसाई, आयकॉिनक 
चं कातं ॉड  श  स ा. िल. मुंबई यांचे मागदशनाखाली झाले आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप काय म मा. पंत धान, भारत 
सरकार, मा. मु  यमं ी, महारा   रा  य िकंवा इतर मा  यवरां  या उपि थतीत पार पड  याची संभावना अस  यान े
सदर काय मासाठी मंडप,  टेज, भ  य  व पात उभारावे लागणार आह े याबाबत बांधकाम िवभागामाफत टडर 
कायवाही सु  असनू सदर टडरम  य ेफोटो ाफ , एलईडी  न तसचे  हीडीओ शटु ग कॅमरेे याचंा समावेश आह.े 
तथािप सदर कामात  टेज डेकोरेशन समावेश केलेला नाही.   

िद.०१ ऑ  ट बर, २०१७ रोजी आयोिजत ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा उदघाटन सोहळा 
काय मात  टेज डेकोरेशन, कामासाठी .११,१०,०००/- मा  इतका खच आलेला आह.े  यावेळी सदरच ेकाम 

ी िनतीन दसेाई यांचे आयकॉिनक चं कांत ॉड  श  स ा. िल. मुंबई या कंपनीकडून क न घे  यात आले आह.े  
ी देसाई यांना भ  य िद  य कामांचा मोठा अनभुव असनू  यांचेकडे याबाबत  या सव संक  पना आहते. 

यािशवाय  यांचेकडे तशा  व पाच ेआव  यक सािह  य, मनु  यबळ उपल  ध आह.े  यामळेु अशा कारचे उ  कृ  ट 
काम फ  त ी देसाई हचे क  शकतात. तरी  टेज डेकोरेशनसयुो  य तसेच  यवि थत र  या होणसेाठी सदरच े
काम ी िनतीन दसेाई, आयकॉिनक चं कांत ॉड  श  स ा. िल. मुबंई यांचेकडूनच क न घेण ेसोई  कर होईल. 
आता अशा कारचे काम क न घणेसेाठी समुारे .२० ल  पयत खच ये  याची श  यता आह.े  

 ताव– तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोपा  या आयोिजत काय मासाठी 
उभार  यात येणा-या मंडप  टेज सिुवधमेधील  टेज डेकोरेशनचे काम ी िनितन दसेाईयांच ेआयकॉिनक चं कातं 
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ॉड  श  स ा. िल. मुंबई या कंपनीकडून क न घेणसे व याकामी येणा-या समुारे .२० ल  पयत  या अपेि त 
खचास मा  यता िमळणकेामी सिवनय सादर.  

िनणय .५८२  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोपा  या आयोिजत 
काय मासाठी उभार  यात येणा-या मंडप  टेज सिुवधेमधील  टेज डेकोरेशनचे काम ी.िनितन दसेाई यांच े
आयकॉिनक चं कांत ॉड  श  स ा. िल. मुंबई या कंपनीकडून क न घणेेस व याकामी येणा-या समुारे .२० 
ल  पयत  या अपेि त खचास मा  यता दे यात आली. तसेच या यती र  Screen साठी येणा या अदंाज े
र कम .१५ त े२० लाख पयतच ेखचास मा यता दे यात आली.             (कायवाही- शता दी क  मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय म िनमं ण पि का छपाई खचास व दरप के मागिवणसे 

मा यता िमळणबेाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  

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

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे 
आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव   ेाचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील.  

२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वय,े भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मिंदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

 तावना– ी साईबाबा यां  या समाधीस िद. १८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी १०० वष पणु होत आहते. 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांचे वतीने ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद. ०१ ऑ  टोबर 

२०१७ ते िद. १८ ऑ  टोबर २०१८(िवजयादशमी) या कालावधीम  य े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव 
साजरा कर  याचे िनयोजन कर  यात आले आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीम  य े संपणु वषभर 
वेगवेग या धािमक, सां  कृतीक तसेच सामािजक काय माचे आयोजन  कर  यात आले आह.े  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड , तफ ी साईबाबा  समाधी शता  दी महो  सव 
समारोपाचा काय म िद.१९.१०.२०१८ रोजी  िनि त कर  यात आला असनु सदर सोह या  या काय माची 
िनम ंण पि का छपाई क न मं ी महोदय, िज  हािधकारी, शासक य आिधकारी, नगरा  य , नगरसेवक, ाम  थ, 
अशा काही मह  वा  या मा  यवरांना पाठिवणचेे िनयोजन आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव उदघाटन समारोह काय मा  या १५०० 
मराठी िनमं ण पि का छापनू घे  यात आ  या हो  या सदर पि का छापनू घणेेकामी ित पि का र  कम .२५/- 
इतका खच आलेला आहे  

आता समारोपा  या काय मासाठी मराठी २,००० नग  िनमं ण पि का पाक टासह छपाई  क न 
 या  या  लागतील. याकामी एका पि केचा छपाईसह  दर  ६०/- या माण े२,००० पि कांची छपाई कर  यास 

एकूण र  कम   १,२०,०००/- मा  इतका खच अपेि त आह.े 
 ताव– तरी ी साईबाबा  समाधी शता  दी महो  सव समारोपकाय मां  या िनमं ण पि का २००० 

पाक टासह ती दर .६०/- माण ेछपाई करणकेामी येणा-या अदंाजे एकुण .१,२०,०००/- (अ री पये एक  
लाख वीस हजार)  मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी िनणयाथ सादर िकंवा येणा-या खचास मा  यता असावी. 

िनणय .५८३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मा या १०,०००  िनमं ण 
पि का छापणकेामी दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास, तसेच आव यकतेनसुार जादा 
िनमं ण पि का छपाई करणसे व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.                                  

(कायवाही- शता दी क  मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०८ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मात उपि थत असणारे मा यवर अितथ च े स काराच े 

िनयोजनाबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः-  
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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 अिधिनयमा  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.े  
शासन िनणयः- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय . सासंिव २०१३/ . .०१/ 

का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अ  वये मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांच ेअ  य तेखालील कृती आराखडा 
सिमतीन े ी 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 सिमतीच ेिनणय-  
१) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद. ०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १७१   

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ान ेिद. ०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद. ३१ ऑ  टोबर, २०१७ अखरे 
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 सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४४८ 
मा. पंत धान, भारत सरकार यांच ेिशड  येथील सभंा  य दौ-यासाठी मडंप व इतर अनषंुिगक  यव  थसेाठी येणा-या 
खचास मा  यता दे  यात आललेी 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.े  
 ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोपाचा काय म िद.१९/१०/२०१८ रोजी घेणबेाबत 

 तािवत कर  यात आले असनू, सदरह समारोपाचे काय मांसाठी मा. पंत धान, भारत सरकार यांना िनमं ीत 
कर  यात आलेले आह.े  

िवभागाचा अिभ ायः-उपरो  त  तावनेत नमदू केले माण े ी साईबाबा समाधी शता  दी 
महो  सवा  या समाधी शता  दी समारोपा  या काय मांसाठी मा. पंत धान महोदय यांचेसह इतर मखु मा  यवर 
उपि थत राहाणार आहते.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणयास अनसु न समारोप 
काय मांसाठी येणा-या मखु मा  यवरांचा स  कार सं  थानतफ मा. अ  य , मा. उपा  य ,  मा. सिमती सद  य व 
मा. मु  य कायकारी अिधकारी यां  य ह  ते करता येईल अस ेन  मत आह.े  

 तावः- तरी समारोप काय मांसाठी खालील तपिशलात नमदू केले  या मखु मा  यवराचंा स  कार 
करणकेामी मा.  यव  थापन सिमती सद  य व इतर नांवे िनि त होणसेाठी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढूे िनणयाथ सादर.  

अ.नं. काय मांचा तपिशल  वागत /स  कार मतु  ह  ते 
०१. मखु मा  यवरांचा 

सं  थानमाफत स  कार 
०१)  मा. पंत धान महोदय  
०२)  मा. रा  यपाल, महारा   शासन 

०१)   
०२)  
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०३)  मा. मु  यमं ी, महारा   रा  य  
०४) मा. ो. ी. राम िशंद,े पालकमं ी      
       तथा राजिश  टाचार मं ी 
०५) मा. ी. राधाकृ  ण िवख-ेपाटील,  
       िवरोधीप  नतेे 
०६) मा. ी. रणिजतपाटील, िवधी व      
       याय  िवभाग, रा  यमं ी   
०७) मा. ीमती, शािलनीताई िवखे- 
      पाटील, िज  हा प रषद अ  य   
०८) मा. ीमती. योिगताताई शेळके, 
      पाटील, नगरा  य ा, िशड     
      नगरपंचायत 
०९) मा. ी.सदािशवराव लोखंडे,खासदार,  
      िशड  लोकसभा 
१०) मा. िदलीप गांधी, खासदार, 
      अहमदनगर लोकसभा  
११) मा. ीमती,  नेहलता िबपीनदादा को  ह,े 
      आमदार, 
१२) मा. ी. सधुीर तांब,े िवधान प रषद    
      सद  य, नािशक पदवीधर मतदार सघं 

०३)  
०४)  
 
०५)  
 
०६)  
 
०७)  
 
 
०८)  
 
०९)  
 
१०)  
 
११)  
 
१२) 

  १३) मा. ी. अ ण जगताप, िवधान प रषद    
      सद  य,  थािनक  वरा  य सं  था मतदार    
      संघ 

 १३)  

  
िनणय .५८४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मात टेजवर खालील माण े

मा यवर अितथ च ेस कार करणेत यावे, असे ठरले. 
 

अ.नं.  वागत /स  कार मतु  ह  ते 
०१ मा. पंत धान महोदय  मा. मु  यमं ी महोदय  
०२ मा. रा  यपाल, महारा   शासन मा. ो. ी. राम िशंद,े पालकमं ी तथा राजिश  टाचार मं ी 
०३ मा. मु  यमं ी, महारा   रा  य मा.अ य  महोदय 
०४ मा.ना.पंकजाताई मुंडे  

(उपि थत अस यास) 
मु य कायकारी अिधकारी 

०५ मा.के ीय मं ी  
(उपि थत अस यास) 

मा.उपा य  महोदय 

    
   तसेच या यित र  इतर मा यवर आ यास राजिश ाचारा माण ेस काराच ेिनयोजन कराव,े असे ठरले. 

(कायवाही- शता दी क  मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०९ ी साईबाबा सं थानच े आ थापनेवरील तहिसलदार संवगातील उपकायकारी अिधकारी ह े पद यपगत क न 

उपिज हािधकारी दजाच ेउप मु य कायकारी अिधकारी पद िनमाण करणेबाबत. 
ताव- अ) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम १३ (१) अ  वये िनमाण 

कर  यात आले  या कायकारी अिधकारी या पदावर िनयु  त अिधकारी यां  यावर कामाचा ताण पडत अस  याने 
दनंैिदन कामा  यित र  त सं  थान  या िवकासा  या कामकाजाकडे ल  देण ेश  य होत नस  याने तसेच साईभ  तानंा 
आव  यक  या सिुवधा परुिवण े व िव  व  त  यव  थेचे उिचत  यव  थापन होणसेाठी कायकारी अिधकारी यां  या 
मदतीसाठी व  यां  या अनपुि थतीत कामकाज सांभाळ  यासाठी शासनान े िनणय .सासंिव-२००८/(१००)-
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का.सोळा, मं ालय, मुंबई-३२ िद.१८ माच, २००९ नसुार व सं  थानचे िद.०७/०८/२००९ चे मंजरु 
आकृतीबंधानसुार सं  थानचे आ  थापनेवर तहिसलदार संवगातील उप कायकारी अिधकारी ह े साविध पद 

ितिनयु  तीने भरणचेी तरतूद केललेी आह.े  
या तरतुदीनसुार सं  थानचे आ  थापनेवर तहिसलदार सवंगातील ी.संिदप आहरे ह े उप कायकारी 

अिधकारी या ितिनयु  तीचे पदावर कायरत होते. परंत ुशासनान े  यांची आदेश .संक ण-०४१६/ . .६६/ई-२, 
मं ालय, मुंबई-३२ िद.११/०५/२०१८ अ  वये उप िज  हािधकारी या पदावर तदथ पदो  नती केली असनू  यांना 
सं  थानचे उप कायकारी अिधकारी या पदाव न िद.११/०६/२०१८ (म  या  हपवु) पासनू कायमु  त केले आह.े 
स  यःि थतीत सं  थानचे आ  थापनवेरील उप कायकारी अिधकारी ह ेपद र  त आह.े    

  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड चे आ  थापनेवरील कायकारी अिधकारी या पदावर यापवु  
उप िज  हािधकारी दजापे ा कमी दजा नसले  या अिधका-याची ितिनयु  तीने नेमणकू केली जात होती. 
मा.सव  च  यायालय, नवी िद  ली येथील िवशेष अनमुती यािचका .१९८५६/२०१४ मधील 
िद.१७/०२/२०१७ रोजी  या आदेशानसुार मा.उ  च  यायलय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी जनिहत यािचका 

.१८/२०११ मधील िदवाणी अज .१२२४०/२०१३ म  य े िद.०२/०५/२०१४ रोजी आदेिशत के  या माण े
सं  थान अिधिनयम, २००४ कलम १३(१) अ  वये शासनाला दान केले  या अिधकाराचंा वापर क न, सं  थानचे 
कायकारी अिधकारी या पदावर भारतीय शासन सेवेतील व र  ठ ेणीतील अिधकारी ितिनयु  तीने िनयु  त 
करणचेी तरतूद करणते आली असनू स  यःि थतीत या पदावर ीमती बल खेर अ वाल, भा. .स.े या 
िद.०९/०३/२०१७ (म.प.ू) पासनू कायरत आहते.  

 ब) ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ या 
कालावधीत साजरा करणते येत आह.े यासाठी समुारे ३ हजार कोट चा कृती आराखडा तयार करणते आलेला 
असनू  यास शासनान े मा  यता िदललेी आह.े कृती आराखडा सिमतीन े घतेले  या िनणयानसुार शता  दी 
महो  सवािनिम  त  तािवत िविवध िवकास क  प िविहत मदुतीत पुण कर  या  या अनषंुगान,े सदर क  पाचंे 
िनयोजन कर  यासाठी व शता  दी वषािनिम  त िशड त होणा-या गद चे िनयोजन कर  यासाठी व कामात ससुू ता व 
सम  वय आणनू भ  तांना ावया  या सोयीसिुवधांच े यो  य  यव  थापन कर  यासाठी शासनान े .बैठक-
२०१५/८३०/ . .१५२/का.१६ िविध व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई-३२ िद.३० मे २०१७ नसुार कायकारी 
अिभयंता -०१, िज  हा श  य िचिक  सक-०१, उप िज  हािधकारी -०२, पोलीस उप अिध क-०१, उप अिभयंता-
०२, उप अिभयंता (िव तु) -०१ अस ेएकूण ०८  थायी व अ  थायी पदांना िद.३१/०३/२०१९ अखेर मा  यता 
िदलेली आह.े  

  सं  थानचे मंजरु आकृतीबंधानुसार सं  थान आ  थापनेवर एकूण ४० िवभाग कायरत असनू  थायी व 
कं ाटी िमळून साधारणतः ६००० कमचारी कायरत आहते. यात ामु  याने साईबाबांच ेदशनासाठी िशड त यणेा-
या साईभ  तानंा पायाभतू सवेा-सुिवधा परुिवणकेामी मंिदर, जनसंपक कायालय, सादालय िवभाग, कॅ  टीन 
िवभाग, िनवास  थान,े  णालय,े संर ण, आरो  य, पाणी परुवठा, िव तु या सारखे मह  वाचे िवभाग कायरत 
आहते.  याचबरोबर िशड  व प रसरातील मलुांना उ  च िश ण िमळावे यासाठी सं  थानमाफत क  या शाळा, 
इिं लश िमडीयम  कूल, औ ोिगक िश ण सं  था, किन  ठ महािव ालय कायरत आहते.  याचबरोबर आता, 
शासनान े सन २०१७-२०१८ या वषाक रता व र  ठ महािव ालय सु  करणसे मा  यता िदलेली असनू ते 
काया  वीत करणते आले आह.े  

  सं  थानचे सव िवभागांना आव  यक लागणारी सािह  य े / व  तु खरेदी िवभागामाफत खरेदी करणते 
येतात. खरेदीची ि या ही मोठया माणात चालत असनू ती शासक य िनयमानसुार करणते यतेे. यासाठी 

शासक य  तरावर पडताळणी करणकेामी उ  च ेणीतील अनभुवी अिधका-यांची सं  थानला आव  यकता 
आह.े   

िवभागाचा अिभ ायः- कृती आराखडा सिमतीने घतेले  या िनणयानसुार शता  दी महो  सवािनिम  त 
 तािवत िविवध िवकास क  प पुण करण,े सदर क  पांचे िनयोजन कर  यासाठी व शता  दी वषािनिम  त 

िशड त होणा-या गद चे िनयोजन कर  यासाठी व कामात ससुू ता व सम  वय आणनू भ  तांना ावया  या 
सोयीसिुवधांचे यो  य व ्यव  थापन कर  यासाठी शासनाने ितिनयु  तीने नेमणकू केले  या दोन उपिज  हािधकारी 
यांचेकडे सं  थानच े२०-२० िवभागाचे शासक य कामकाजाच ेवाटप के  यामळेु दैनिंदन शासक य कामकाजात 
ससुू ता आली आह.े शासनान े सदरची अ  थायी पद े िद.३१/०३/२०१९ अखेर िनमाण केलेली असलेमळेु 
 यां  या कायकाळ लवकरच सपंु  टात येणार आह.े  
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परंतु शता  दी िनिम  त तयार करणते आले  या कृती आराखडयानसुार करावयाची िवकास कामे पुढील 
५ वष चालणार आह.े तसेच भिव  यात सं  थानतफ मेडीकल कॉलेज व कॅ  सर हॉि पटल सु  करण े  तावीत 
आह.े  याच माण े  पधा प र ा मागदशन क  सु  करण े  तावीत आह.े  यामळेु शासक य कामांचा मु  य 
कायकारी अिधकारी यांचेकडील कामाचा  याप मोठया माणावर वाढणार आह.े मु  य कायकारी अिधकारी 
यांना दनंैिदन शासक य कामकाजात सहा य करणसेाठी कायम  व पी यापवु चे तहिसलदार संवगातील उप 
कायकारी अिधकारी ह ेपद उप िज  हािधकारी या सवंगात दज  नत क न पदनाम उप मु  य कायकारी अिधकारी 
कराव,े अस ेमत आह.े  

   तावः- उपरो  त नमदु सव बाब चा िवचार क न शासनाने यापवु  सं  थान आस ्थापनेवरील मु  य 
कायकारी अिधकारी ह े पद भा. .स.ेसंवगात दज  नत केललेे आह.े  याचबरोबर सं  थानचा वाढता िवकास, 
दनंैिदन भ  तांच ेसं  यते होणारी ल णीय वाढ, कृती आराखडयानसुार करावयाची िवकास काम े िवचारात घतेा 
मु  य कायकारी अिधकारी यांना दनंैिदन शासक य कामकाजात सहा य करणसेाठी कायम  व पी यापवु चे 
तहिसलदार संवगातील उप कायकारी अिधकारी ह ेपद उप िज  हािधकारी या संवगात दज  नत क न पदनाम उप 
मु  य कायकारी अिधकारी करणकेामी सिमतीच े मा  यतेने  ताव  मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, 
मं ालय, मुंबई यांचेकडे मा  यतेसाठी सादर करणचेे िवषयावर िनणय होणसे िवनतंी.  

िनणय .५८५ यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाने यापवु  सं  थान आ  थापनेवरील मु  य कायकारी अिधकारी ह े पद 
भा. .से.सवंगात दज  नत केलले े आह.े  याचबरोबर सं  थानचा वाढता िवकास, दनंैिदन भ  तांचे सं  यते होणारी 
ल णीय वाढ, कृती आराखडयानसुार करावयाची िवकास काम े िवचारात घेता मु  य कायकारी अिधकारी यांना 
दनंैिदन शासक य कामकाजात सहा य करणसेाठी कायम  व पी यापवु चे तहिसलदार संवगातील उप कायकारी 
अिधकारी हे पद उप िज  हािधकारी या संवगात दज  नत क न पदनाम उप मु  य कायकारी अिधकारी करणेस मा यता 
दे यात आली. व सदरचा ताव मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे मा  यतेसाठी 
सादर करणते यावा, असे ठरले.   (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१० सं थान आ थापनेवरील िद यांग (अपंग) अनशेुष भरतीबाबत. 

ताव-  शासन िनणय .सासंिव-२००९/६१५/ . .६०/भाग-१/का. १६ िवधी व  याय िवभाग मं ालय मुंबई 
यांच ेिदनांक ०१ जनू, २०१६ रोजीचा शासन िनणय व  यासोबतच े प ानसुार िद  यांग अिधिनयम, १९९५ नसुार 
िद  यांग आर ण लागू कर  यात येत असलेबाबत तसचे सोबत  या प ानसुार सं  थान आ  थापनेवरील एकूण 
२९ पदांना िद  यांग आर ण लाग ू कर  यात आलेबाबत कळिव  यात आलेले आह.े  यानसुार मा.  यव  थापन 
सिमतीच ेिदनांक २३/०६/२०१६ रोजीच ेसभेतील िनणय .३७८ नसुार अिधिनयम १९९५ मधील तरतुदीनसुार 
अपंग आर ण लाग ूकरणसे त  वतः मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

  ी बाळासाहबे आढाव, अ  य , कोपरगांव तालुका अपंग संघटना यांनी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  हे अपंग अनशेुष भरत नसलेबाबत मा. मु  यमं ी महारा   रा  य यांचकेडे त ार केलेली 
आह.े  याबाबत िवधी व  याय िवभाग यांनी ी. बाळासाहबे आढाव यांना कायालयात बोलावनू आप  या 
कायालयामाफत िद  यांगांची अनुशषे  भर  यासंदभात कर  यात येत असलेली कायवाही व  याबाबतची 
स  यि थती अवगत कर  यात यावी, अस े िनदश िदलेले असनू शासनाकडून याबाबत पाठपरुावा कर  यात यते 
आह.े तसचे ी बाबासाहबे सभंाजी माडेकर, सं  थापक अ  य , हार युवाश  ती  सेवा सघं यांनी ही अपगं 
अनशेुष भरतीबाबत इकडील कायालयास प  देऊन िवचारणा केली आह.े  

िदनांक ०१/०१/१९९७ नंतर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थेम  य े िवधी व  याय िवभागाचे 
शासन िनणय .सासंिव-२००९/६१५/ . .६०/भाग-१/का.१६, िदनांक ०१ जून, २०१६ सोबतचे प  “अ” 
म  य ेदशिव  यात आले  या २९ पदांवर कर  यात आले  या कमचारी भरतीचा तपिशल खालील माण-े  
अ. . तपिशल िद. ०१/०१/१९९७ नंतर भरती कर  यात 

आलेले एकूण कमचारी सं  या  
०१ गट “अ” कमचारी १० 
०२ गट “ब” कमचारी २५७ 
०३ गट “क” कमचारी २४० 
०४ गट “ड” कमचारी ८४९ 

एकूण  १३५६ 
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िदनांक ०१/०१/१९९७ नंतर सं  थान सेवेत एकूण १३५६ इतके कमचारी भरती कर  यात आललेी 

आह.े िदनांक ०१/०१/१९९७ नंतर सं  थान सवेेत घे  यात आले  या १३५६ कमचारी सं  यनेसुार िद  यांग भरतीचा 
ढोबळमानान े४० पदांचा अनशेुष आह.े स  या एकूण १८ अपगं कमचारी कायरत आहते. ढोबळमानान े४०-१८= 
२२ कमचारी अनशेुष आह.े (१८ कमचा-यांपैक  ५ कमचारी  टी दोष असलेले व १३ कमचारी शा ररीक 
िद  यांग असलेले आहते.) परंतू सदर कमचारी यांची भरती िद  यांगासाठीचे राखीव ठेव  यात आले  या जागेवर 
झालेली नाही.  

सदर कमचारी ह ेसेवेत ज ूझालेनतंर  यांनी जस-ेजस ेिद  यांगांच ेसिटिफकेट सादर केले तस-ेतसे  यांना 
वाहतूक भ  ता  २०००/-  दे  यात येत आह.े तसेच काही िदव ् यांगांना  यवसाय करात सटु दे  यात आलेली आह.े 

सं  थान सेवेत असले  या १८ िद  यांग कमचा-यांची महारा   शासनाचे िनदशानसुार िद  यांग 
कारानसुार िवभागाणी केली असता,  टीचे िद  यांग असलेले ५ कमचारी व शा ररीक िद  यांग असलेले १३ 

कमचारी आहते. परंतु कणबिधर िद  यांग एकही कमचारी नाहीत. अनशेुषानसुार एकूण ४० पैक  १८ कमचारी 
कायरत असनू उवरीत २२ िद  यांग कमचारी भरती करावी लागणार आह.े  

ढोबळमानान े २२ िद  यांग अनशेुष िदसनू यते असनू, सेवा वेश िनयम व िबंद ू नामावली िनि त 
झालेनतंर याबाबतची  प  ट व सिव  तर ि थती िदसनू येईल. िवधी व  याय िवभागाच ेशासन िनणय .सासंिव-
२००९/६१५/ . .६०/भाग-१/का.१६,िदनांक ०१ जून, २०१६ सोबतचे पदिनहाय प नसुार अपगं 
अनशेुषाबाबतच ेप रिश  ट “अ” सोबत सादर केलेल ेआह.े  

शासन िनणय .सासंिव-२००९/६१५/ . .६०/भाग-१/का. १६ िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई 
यांचे िदनांक ०१ जून, २०१६ रोजीचा शासन िनणय व  यासोबतचे प ानसुार व मा.  यव  थापन सिमतीच े
िदनांक २३/०६/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .३७८ नसुार आिण अिधिनयम १९९५ मधील तरतुदीनसुार 
सोबत  या 
प रिश  ट “अ” नसुार एकूण ४० अनशेुष असनू पैक  १८ कमचारी कायरत असनू उवरीत २२ िद  यांग कमचारी 
भरती ि या सं  थान सवेेबाबतचे सवेा वेश िनयम व िबंद ू नामावली िनि त झालेनतंर राबिवणबेाबतच े
िनणयासाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेसिवनय सादर. 

िनणय .५८६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान आ थापनेवरील िद यांग (अपंग) अनशेुष भरतीसाठी पद े व संवग यासह 
जािहरात िस द क न भरती ि या राबिवणेत यावी, तसचे  मे.वैभव लेसमट, नािशक यांनी सादर केले या 
सं थानच े मनु यबळ अहवाल-भाग १ व भाग २ या ती सव.मा.सद यांना परुिवणते या यात. सदर 
अहवालाबाबत फेर ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत यावा या अहवालावर अतंीम िनणय 
झा यानंतर सं  थान सवेेबाबतच ेसवेा वशे िनयम व िबंद ूनामावली अतंीम करणेत यावी,  अस ेठरले. 

    (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ सं थान कमचा यां या पा यांचा सन २०१८-१९ वषाचा शै िणक शु क परतावा करणबेाबत. 

ताव-  सं  थानचे चिलत प तीनसुार मा.कोट रिस  हर यांच ेकाळापासनू मा.  यव  थापन सिमतीच ेमा  यतेन े
दरवष  सं  थान कमचा-यांना  यां  या पा  याचा शै िणक शु  काचा परतावा िदला जातो.  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१/०४/१९९६ चे सभेतील िनणय .८९ अ  वये मागदशक त  व े वजा 
िनयमावली ठरिव  यात आलेली आह.े सदर  या मागदशक त  वानसुार स  या शै िणक शु  काचा परतावा दे  याची 
कायवाही चालु आह.े िनणय .८९ (१) शासनाने िव ापीठांनी केवळ गणुव  ते  या िनकषावर (On Merit 
Basis) भर  यात येणा-या (समुारे ५० % पयत  या) जागांवर वेश िद  या जाणा-या िव ा  यासाठी (िन  न दरान)े 
िनधारीत केले  या फ  दर रकमेपयतच, मयादीत असावा असे नमदु आह.े  यास अनसु न शासक य/शासन 
अनदुािनत अ  यास मासाठी आकर  यात यणेा-या शु  का  या मयादपेयत शै िणक शु  क रकमचेा परतावा िदला 
जातो. तसेच  य.ुके.जी. ते इ.१० वी (इं जी मा  यम) व आयटीआय या अ  यास मांचा शै िणक शु  काचा 
परतावा सं  थान  या शाळे  या दराचे मयादपेयत अदा केला जातो.  

  शासन मंजरुी .सासंिव २००७/२४२/(६०)-का.सोळा, मं ालय मुंबई िद.१६ जुल,ै २००९ अ  वये 
िवधी व  याय िवभाग मं ालय मुंबई यांनी सदर योजना मा.  यव  थापन मंडळाचे सन १९९६ च े सभेतील 
िनणया माण ेसं  थान कमचा-यांना लाग ूआह.े  याच धत वर ती यापढुेही चलीत प तीने चालु राहील, अशी 
मंजरुी िदलेली आह.े  
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  उपरो  त शासन मंजरूीस अनसु न सं  थान कमचा-यां  या पा  यांचा शै िणक शु  का  या परता  याबाबत 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८.०१.२०१८ चे सभेतील िनणय .२९ सं  थान कायम कमचा-यास पा  यांचा सन 
२०१७-१८ या वषातील शै िणक शु  काचा परतावा करणसे व  याकामी येणा-या अदंाज े .६५,००,०००/- 
मा चे खचास मा  यता दे  यात आलेली होती.  यास अनसु न सं  थान कायम कमचा-यांचा पा  यांचा सन २०१७-
१८ या शै िणक वषाचा शै िणक शु  क परता  याकामी एकुण र  कम .५२,२५,१८८/- (अ री पये –बावन 
लाख पचंवीस हजार एकश ेअठया  सी) मा  (  णालय िवभागांसह)  य  खच झाललेा आह.े  

  तसेच सं  थानचे शै िणक संकुलामधील ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल व ी साईबाबा किन  ठ 
महािव ालयात  या कमचा-यांचे पा  य िश ण घते आहते,  यांचेकडून  य  शै िणक शु  क न घतेा, सदरची 
र  कम जमा नाव ेकर  यात यतेे. तसेच यावष  सं  थान  यव  थापनामाफत ी साईबाबा महािव ालय, िशड  ह े
व र  ठ 
महािव ालय सु  करणते आलेले आह.े व र  ठ महािव ालयातील कमचा-यांचे पा  यांनी शै िणक शु  क रोखीन े
भरलेले अस  यास  यांनाही फ  परतावा दयावा लागेल.  यानसुार उपरो  त दो  ही शाळेम  य े िश ण घते 
असले  या 
कमचा-यां  या पा  यांची र  कम .१८,०४,६७०/-(अ री पय-ेआठरा लाख चार हजार सहाशे स  तर ) मा  जमा 
नावे कर  यात आलेली आह.े  हणजेच सं  थान कायम कमचा-यां  या पा  यांचा शै िणक शु  क परता  याकामी 
सन २०१७-१८ म  य े मंजरु र  कम .६५,००,०००/- मा  पैक  र  कम .५२,२५,१८८/- मा  एकुण खच 
झालेला आह.े 

  आता सन २०१८-१९ या वषा  या कमचा-यां  या पा  याचा शै िणक शु  काचा परतावा करणकेामी 
खालील माण ेखच अपेि त आह.े  

 
अ. . तपिशल २०१७-१८ म  य े

झालेला  य  खच 
२०१८-१९ म  य े अपेि त 
खच 

०१. सव िवभाग (  णालय ेवगळता)  .१९,५१,७८७/-  .२२,००,०००/- 
०२.  णालय ेिवभाग .१४,६८,७३१/- .१७,००,०००/- 

एकुण र  कम .३४,२०,५१८ /- .३९,००,००० /- 
०३. शै िणक संकुलाम  य ेिश ण घते असले  या  

कमचा-यां  या पा  यांचा शै िणक शु  क परतावा  
.१८,०४,६७०/- .२१,००,०००/-  

 
अ. .१, २ व ३ एकुण र  कम .५२,२५,१८८ /- .६०,००,०००/- 

   
उपरो  त शासन मंजरुीस अनसु न सं  थानचे चिलत प ती माण े सं  थान  या कायम कमचा-यां  या 

पा  यांचा सन २०१८-१९ या वषा  या शै िणक शु  काचा परतावा करणसे व  याकामी येणारे अदंाज े
.६०,००,०००/- (अ री पय-ेसाठ लाख) मा खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन 

सिमतीच ेसभेत मा  यतेसाठी सादर कर  यात येऊन, मा.  यव  थापन सिमतीच ेमा  यतेनंतर िविहत प तीने कायम 
कमचा-यां  या 
पा  यांचा सन २०१८-१९ या वषाचा शै िणक फ  परतावा करता येईल.  

सन २०१८-१९ या शै िणक वषात कायम कमचा-यां  या पा  यां  या शै िणक शु  क परतावा आदा 
करणसे व  याकामी येणारे अदंाजे .६०,००,०००/- (अ री पये- साठ लाख) मा चे खचास मा  यता 
िमळणकेामी िनणयाथ सादर. 

िनणय .५८७ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या शै िणक वषात कायम कमचा-यां  या पा  यां  या 
शै िणक शु  क परतावा आदा करणेस व  याकामी येणारे अदंाज ेर कम .६०,००,०००/-मा  खचास मा यता 
दे यात आली.                                      (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन िवभाग) 

 

िवषय नं.१२ सन २०१८-१९ या आिथक वषाकरीता एल.आय.सी. पु ॅ यईुटी इ शरु स क म नतुनीकरणाबाबत. 
ताव-  िद.२२-२३/०९/२००१ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेतील िनणय . ४१८ अ वय,े 

िदनांक ०१ ऑ टोबर, २००१ पासनु सं थान कायम कमचा यासांठी एल.आय.सी. पु ॅ  यईुटी योजना 
(Policy No.635692) लाग ुकर यात आलेली आह.े तदनंतर िनणय . ९३ िद.१२/०३/२०१५ अ वये िदनांक 
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०१ एि ल, २०१५ पासनु  IRDA या िनयमानसुार नवीन कमचा यांसाठी नवीन पु ॅ  यईुटी योजना (Policy 
No.709002248) लाग ुकर यात आलेली आह.े  

सदर दो हीही योजनचे नतुनीकरण दरवष  ऑ टोबर मिह यात कर यात यते असते. नतुनीकरण करताना 
या वषा या अशंदानाची र कम, लाईफ क हर ि मीयम आदा कर यात येतो. मािगल वष  मा. यव थापन 

सिमती  या सभेतील िनणय .८१४, िद.२५.०९.२०१७ अ वये र  कम .२.८५ कोटी मा  िडपॉझीट व ि मीयम 
हणनू भर यास मा यता िमळाली होती.  यानसुार कायवाही कर  यात आली होती. 

आता सन २०१८-१९ या वषासाठी एल.आय.सी.ऑफ इडंीया, पणेु यांनी िद.१०.०९.२०१८ रोजीचे 
ई-मेल ारे खालील माण ेर कम पु ॅ  यईुटी योजनते िडपॉिझट करणबेाबत  कळिवललेे आह.े  

 
Policy No:GGCA/635692 Policy No:NGGCA/709002248 
Sr Premiun Detail Amount Sr Premiun Detail Amount 
1 Current Year Contribution 2,90,84,574.00 1 Current Year Contribution 12,75,214.00 
2 Life Cover Premium 20,16,229.00 2 Life Cover Premium 83,871.00 
3 GST 3,62,921.00 3 GST 15,097.00 
4 Additional Contribution to 

Gratuity 
Fund 

5,88,00,740.00 4 Additional Contribution to 
Gratuity 
Fund 

51,28,513.00 

 Total Amount Payable 9,02,64,464.00  Total Amount Payable 65,02,695.00 
 Total Amount Payable for both Policies 9,67,67,159.00 

 
उपरो  त नमदु र कम सं थानचा खच नसनु एलआयसी पु ॅ  यईुटी योजनेत गुंतवणकु हणनु होते व 

यावर वािषक ७.६५% सरासरी दरान े याज जमा होते. अशा कारे ३१/०३/२०१८ अखेर ॅ  यईुटी फंडात एकुण 
र कम .५१,९०,७९,०५७/-मा  जमा असनू मािगल वष  यावर र कम .३,६५,३४,५६१/-मा  याज जमा 
झाले होते. यामधनू ३५ िनवृ  झाले  या/राजीनामा िदले  या कमचा यांना ॅ  यईुटी फंडातील  याजातनू र  कम 
.२,०२,१२,४५०/-मा  ॅ  यईुटी  हणनु दे यात आली व ७ मयत झाले या कमचा यांना (वारसांना) या या 

उवरीत सेवे या माणात लेमची र कम .७,११,०११/- मा  ॅ  यईुटी फंडातील र कमे यती र  लेम हणनू 
ा  झाली. 

 तरी सालाबाद माण े एलआयसी, पणु े यांचेकडून उपरो  संदिभय प ा ारे कळिवलेली र कम 
.९,६७,६७,१५९/-मा  एवढी होते. पणुाक त र कम .९,६७,६७,०००/-(अ री पये नऊ कोटी, सदोस  ठ लाख, 

सदोस  ठ हजार) मा  एल.आय.सी., पणु ेयांच ेखा  याम  य े पु ॅ  यईुटी फंडात RTGS ारे वग कर यास मा यता 
िमळणकेामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर.                                                                                                                                           

िनणय .५८८ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या आिथक वषाकरीता एल.आय.सी. पु ॅ युईटी इ शरु स क म 
नतुनीकरण करणेकामी र कम .९,६७,६७,०००/- मा  एल.आय.सी., पणु ेयांचे खा  याम  य े पु ॅ  यईुटी फंडात 
RTGS ारे वग कर यास मा यता दे यात आली.               (कायवाही- मु यलेखािधकारी)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ मु यमं ी सहा यता िनधीस अथसहा य दणेेबाबत या तावावर (अधशासक य प ) िनणय घेणेबाबत. 

ताव-  मा. मु  यमं यांच े धान सिचव ी भषूण गगराणी यांनी डॉ. सरेुश हावरे, अ  य  ी साईबाबा सं  थान  
िव  व  त  यव  था, िशड  यांना अधशासक य प  पाठवनू खालील माण ेिवनंती केली आह.े  

“मु  यमं ी सहा यता िनधी” हा रा  यातील तथा देशातील नैसग क आप  ती मधील आपाद  तानंा 
अथसहा य करण े तसेच रा  यातील आिथक  टया दबूल घटकातील नागरीकांना  यां  या गंभीर व दधूर 
आजारावरील अथसहा य दे  या या ीन े  थापन कर  यात आला आह.े 

या योजनसाठी लागणारा िनधी हा केवळ दणे  यांवर अवलबंनू आह.े रा  यातील अिधकािधक जनतेस 
अथसहा य दणे े श  य  हाव े यासाठी मु  यमं ी सहायता िनधीला दणेगी दणेेबाबतची आवाहनाची त सोबत 
जोडली आह.े आप  या यासाकडून मु  यमं ी सहा यता िनधीला यथाश  ती रक् कम दणेगी  हणनू िद यास 
यापुढेही उदा  त हते ूसा  य करण ेश  य होईल.  
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तसेच सदर अधशासक य प ासोबत एक “आवाहन” प  ही जोड  यात आल ेआह.े  याचा तपशील 
खालील माण े  

  “मु  यमं ी सहा यता िनधी” हा रा  यातील तथा देशातील नैसग क आप  ती मधील आपाद  तानंा 
अथसहा य करण े तसेच रा  यातील आिथक  टया दबूल घटकातील नागरीकांना  यां  या गंभीर व दधूर 
आजारावरील अथसहा य दे  या या ीन े  थापन कर  यात आला आह.े 

  यामधनू इमारत पडण,े रे  व ेअपघात, भू  खलन, दु  काळ, भकंूप परू इ. नैसग क आप  ती  तांना मोठया 
माणात मा. मु  यमं ी महोदयांनी वेळोवेळी मानवतावादी  टीकोनातून अथसहा य जािहर केले आह.े  यामळेु 

काही माणात अशा कुटंुिबयांना िदलासाही िमळाला आह.े  याचबरोबर रा  यातील आिथक  टया दबूल 
घटकात ल  णांना अितगंभीर आजारावरील श ि या /उपचारासाठी आतापयत मोठया माणात आिथक मदत 
दे  यात आली आह.े मागील ४ वषात समुारे ४४ हजार  णांना . ४२२ कोटी इतके अथसहा य िविवध दधूर व 
गंभीर आजारां  या उपचारासाठी उपल  ध क न दे  यात आले आह.े  णांकडून ाप ्त झाललेे अज वै क य 
अिधका-यां  या किमटीसमोर तपासणीसाठी ठेवल े जातात व  यानतंर  यां  या िशफारसीनसुार व  यासा  या 
िनयमानसुार णांना अथसहा य दे  यात येते. सदर योजना ही उपचारादर यान अथसहा य दे  या  या उ ी  टान े
आखली अस  याने इि पतळातील उपचाराच ेदेयक कस ेभागवाव,े यामधनू मोठया माणात  णांना व  यां  या 
नातेवाईकांना िदलासा िमळत आह.े  

  या योजनां  या आिथक सहा यासाठी लागणारा िनधी समाजातील दानशरू  यि  तसचे सघंटनांकडून 
ा  त होणा-या दणे  या व साखर कारखा  यामधील गळीप हगंामानसुार ा  त होणारे अशंदान यामधनू ा  त होतो. 

नैसग क आप  ती  या वेळी मा. मु  यमं ी यांनी केले  या आवाहनानसुार शासक य अिधकारी/कमचारी ह ेदखेील 
वेतनातून सढळ ह  ते दणेगी देत असतात. मु  यमं ी सहा यता िनधी हा  वतं   यास अस  यान े सदर िनधी 
संपणूपण े दणे यांवर अवलंबून आह.े उपरो  त मानवतावादी काम अिवरतपण े चाल ू राह  यासाठी समाजातील 
दानशरु सं  था व  य  ती यां  याकडून मु  यमं ी सहा यता िनधीला सढळ ह  ते दणेगी ा  त झा  यास मु  यमं ी 
सहा यता िनधीचे काय यापढुहेी अिवरतपण ेचालू राह  यास हातभार लागेल. 

  यासाठी समाजातील दानशरू सं  था,  य  ती यांना आवाहन कर  यात येते क , मु  यमं ी सहा यता 
िनधीला यथाश  ती र  कम दणेगी हणनू िद  यास मु  यमं ी सहा यता िनधी  या  या उदा  त हतेूसाठी मोठाच 
हातभार लागेल व ह ेकाय अिवरत चालू ठेव  यास मदत होईल, अस ेप ात नमदू केले आह.े  

   अथ सहा यसाठी अिधिनयमातील तरतुद :- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम 
२००४ कलम १७ मधील (२)(ण) "मानव जातीचे क  याण करणा-या िकंवा आप  तीम  य े सहा य करणा-या 
कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल." अशी तरतुद आह.े  

 ताव :- शासनाचे अधशासक य प  व आवाहन यांच े अवलोकन होऊन  “मु  यमं ी सहा यता 
िनधीसाठी” अनदुान दणेेबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे िनणयासाठी सिवनय सादर. 

िनणय .५८९ यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाचे अधशासक य प  व आवाहन यांचे अवलोकन कर यात येऊन  “मु  यमं ी 
सहा यता िनधीसाठी” र कम .५० कोटी मा  अनदुान दणेते यावे, असे ठरले.  यापैक  र कम .३० कोटी मा  
अनदुान मा.मु यमं ी सहा यता िनधीम य े व उवरीत र कम .२० कोटी मा  अनदुान मा.मु यमं ी सहा यता 
िनधी या Drought Mitigation Fund या मा यमातनु Village Social Foundation यासाठी दे यात याव,े 
असे ठरले.                                                                                          (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ सं थानमधील कायम कमचा यांसाठी Group Leave Encashment Scheme लाग ुकरणेबाबत. 

ताव-  सं  थानम  य ेस  या एकुण २०३७ कायम कमचारी कायरत आहेत. कमचारी सेवािनवृ  त/मयत झा  यास 
 याला/वारसांना सं  थानकडून  या  या खा  यावर िश  लक असले  या रजचेे वेतन  यां  या शेवट  या वेतनानसुार 

आदा कर  यात येत असते. उपरो  त िवषयांस अनसु न सं  थानच ेसन २०१६-१७ या आिथक वषाचेचे वैधािधक 
लेखाप र ण करत असतांना वैधािनक लेखाप र क यांनी सं  थान कमचा-यांना Group Leave Encashment  
Scheme,  लाग ुकरणसेाठी पढुील माण ेनमदु केलेले आह.े          

“As per the policy of Sansthan Leave Encashment is payable at the time of 
retirement of the employee and the said amounts are not provided in books over the years 
but the same is accounted on cash basis as and paid to employees at the time of retirement. 
This accounting treatment is not in accordance with the provision of AS-15 Employee 



 
23 

 

(11} 05.10.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

benefit. The Sansthan should calculate the amount of Leave encashment payable to its 
employee and the same should be provided in the books of accounts of the sansthan.” 

 हणजे एखादा कमचारी सेवािनवृ  त /राजीनामा/मयत झाला असेल तर  याला दये असले  या िश  लक 
रजेचे वतेन ह े  या  या शेवट  या पगारानसुार रोखीन ेआदा कर  यात येते तसचे  याची Provision केली जात नाही 
अस ेवैधािनक लेखाप र काचंे  हणने आह.े 
   यांअनषंुगान,े िद.२३/१०/२०१७ रोजी  या झाले  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभते सं  थान कमचा-
यांना Group Gratuity Scheme माण े Group Leave Encashment Scheme लाग ू करणबेाबत चचा 
कर  यात आली. याबाबत एलआयसी, पणु ेयाचंेकडे चौकशी कर  यात आली.  यास असनुस न एलआयसी पणु े
यांचेकडील अिधका-यांनी  िशड  येथे  य  येऊन  यांनी सदर  क मची मािहती सांिगतली. 

Group Leave Encashment Scheme ची थोड  यात मािहती पढुील माणःे 
1. सं  थानम  य ेकायम कमचारी सेवािनवृ  त झा  यास, िकंवा  याने राजीनामा िद  यास  याला सं  थान दते 
असले  या िश  लक रजे  या वेतनाइतक च र  कम एल.आय.सी.कडुन िमळणार आह.े  
2. Life Insurance Benefit (िजवन िवमा): Group Leave Encashment Scheme म  य े सवेेत 
असतांना कोण  याही कारणा  तव कमचा-याचे िनधन झा  यास,  या  या वारसानंा िश  लक रजे  या 
वेतना  यतीरी  त एलआयसीकडुन फ  त .२५,०००/- िकंवा .२,००,०००/- मा  िवमा सरं  ाण  हणनू िमळणार 
आहते. अथात  Life cover िकती र  कमचेा  यायचा ह ेसं  थानवर अवलंबुन राहील. 
3. Interest Rate(  याजदर): सदर योजनेत सं  थानन े गुतंवणकु के  यास सं  थानला दरवष  साधारणतः 
८.१५% या दरान े  याज िमळणार आह ेतथािप सदर  याजदर हा िकती फंड गुंतवणार यावर अवलंबुन राहील. 
4. Competitive Yield (  पधा  मक उ  प  न): या योजनते गुतंवणकु के  यानतंर  या  या  याजा  या 
र  कमेवर सदर योजना चाल ूराहील व सं  थान दरवष  पनुः  च गुंतवणकु करावी लागणार नाही अस े  यांनी  हटल े
आह.े 
5. Income Tax: सदर योजनते भर  यात यते असले  या Premium वर सं  थानला खच कर  यास 
Income Tax under section 37 नसुार मा  यता िमळते. 
LIC, Pune यांनी िवमा सरं ण .२५,०००/-व .२,००,०००/-मा  साठी खालील माण ेकोटेशन िदलेले आह.े  

Sr. Particular  Life Cover Rs.25,000/- Life Cover Rs.2,00,000/- 
1 Initial Contribution 21,97,40,913.00 21,97,40,913.00 
2 Current Service cost 1,70,60,509.00 1,70,60,509.00 
3 Life Cover Premium 2,83,573.00 22,68,582.00 
4 GST @ 18% 51,043.00 4,08,345.00 
 Total Investment 23,71,36,038.00 23,94,78,349.00 

एलआयसी, पणु े यांच े कोटेशननसुार  यां  याकडे साधारणतः २४ कोटी पयांची लगेचच गुंतवणकु 
करावी लागणार आह.े सं  थानन े मािगल ३ आिथक वषात आदा केलेली िश  लक रजचेी र  कम तसचे मयत 
कमचा-यांची सं  या पुढील माण ेदशिवलेली आह.े 

 
अ. . वष आदा केललेे वेतन सेवािनवृ  त कमचारी मयत कमचारी 
१ २०१५-१६ २८,८३,३६८/- ३३ ७ 
२ २०१६-१७ ८१,६२,१८३/- ४९ १२ 
३ २०१७ -१८ ४१,६४,७१३/- ३५ ७ 

एलआयसी पणु ेयांचेकडे दरवष  Group Gratuity माण ेGroup Leave Encashment Scheme 
चा Premium  व पात गुतंवणकु करावी लागणार आह.े तथािप, सं  थानने जर तीच र  कम .२४ कोटी 
रा  ीयीकृत बॅकेंत िफ  स केली तर  यावर िकमान ८ ट  के  याजदराने र  कम .१.९२ कोटी दरवष   याजापोटी 
सं  थानला िमळणार आहते.   हणजेच उपरो  त माण ेरजेच ेवेतन आदा के  यानतंर  याजातील साधारणतः एक 
कोटीपे ा जा  त र  कम िश  लक राहत आह.े  हणजेच सं  थानने एलआयसी कडे र  कम .२३ कोटी 
भर  याऐवजी साधारणतः र  कम .१५ कोट ची गुंतवणकु रा  ीयीकृत बॅकेंत िफ  स केली तर  यावरील  याजाची 
र  कम सं  थानमधील कमचा-यांच े िश  लक रजेचे वतेन आदा करणकेामी परेुसे होईल. तसचे एकदा केले  या 
गुंतवणीनतंर पु  हः  च गुंतवणकु कर  याची आव  यकता भासणार नाही.   
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तथािप, Group Leave Encash Scheme लाग ूके  यानतंर Life Cover Premium व GST @ 
18%  हणनु सं  थानला एलआयसी, पणु ेयांचेकडे वषाला साधारणतःर  कम .२७ लाख मा  भरावे लागणार 
आह.े सं  थानमधील कमचारी सवेािनवृ  त /राजीनामा िद  यास  याला या Scheme चा काहीही फायदा िमळणार 
नाही. जर कमचारी मयत झा  यावर  यास फ  त र  कम .२,००,०००/-मा चा अित र  त फायदा िमळणार आह.े  
आिण मयत कमचा-यांची सं  या ही अ  य  प आह.े आिण Group Leave Encashment Scheme ही 
एलआयसीकडून घेत  यास  सं  थान कमचारी सेवािनवृ  त झा  यास Group Leave Encash Scheme च े
वेतन, गपृ ॅ  यईुटी माणचे एलआयसी पणु ेयांना  लेम पाठिव  यानंतरच आदा होणार आह.े  हणजेच कमचारी 
सेवािनवृ  त झा  यास  याला िश  लक रजेच ेवेतन िमळ  यास उिशर होणार आह.े एकुणच एलआयसी Group 
Leave Encashment Scheme ही खच क असनु याबाबत खुपच कमी कमचा-यांना फायदा िमळणार आह.े 
तसेच याम  य ेकमचा-यास र  कम िमळ  यास उिशर होणार आह,े अस ेमत आह.े  

तरी सं  थान  या कायम कमचा-यांसाठी Group Leave Encashment Scheme लाग ु करणकेामी 
िनणय होणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनरण्य .५९० यावर सिव तर चचा होऊन, एखादा कमचारी सेवािनवृ  त /राजीनामा/मयत झाला असेल तर  याला दये 
असले  या िश  लक रजेच े वेतन ह े  या  या शेवट  या पगारानसुार रोखीने आदा कर  यात येते तसेच  याची 
Provision केली जात नाही याकरीता सं  थानन ेएलआयसी कडे र  कम .२३ कोटी भर  याऐवजी साधारणतः 
र  कम .१५ कोट ची गुतंवणकु रा  ीयकृत बॅकेंत िफ  स क न  यावरील  याजा या र  कममेधुन सं  थानमधील 
कमचा-यांच ेिश  लक रजेचे वेतन आदा कराव,े असे ठरले.                             (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ िशडी नगरपंचायतीस अि नशमन वाहन खरेदी कर यासाठी र कम .५० ल  अथसहा य दणेेबाबत या  

तावावर िनणय होणेबाबत. 
ताव-  िशड  नगरपचंायतीने मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना 

प  पाठवनू खालील माण ेिवनंती केली आह.े  यात  यांनी िशड  नगरपचंायती  या मालक चे एक अि नशमन 
वाहन असनू सदर वाहन फोम टडर नाही. स  याचे अि नशमन वाहन ह ेसाधे वॉटर टडर असनू िशड  प रसरातील 
इले  ीक व इधंन आग लाग  यास अशा  व पा  या आग िवझिव  यासाठी या वाहनाचा वापर कर  यात अडचणी 
येतात. “ ी साईबाबांच”े दशनासाठी मोठया माणात  ही.  ही.आय.पी. याम  य ेमहामिहम रा  पती, उपरा  पती, 
रा  यपाल, मु  यमं ी व मं यासह इतर मह  वाचे शासक य अितथी आलेनतंर िशड  नगरपचंायतीच े अि नशमन 
वाहन हलेीपॅड व िवमानतळावर पाठवावे लागते, तसेच या दर  यान आग लाग  यास िवझिव  यासाठी आग 
लागले  या िठकाणी एकच अि नशमन वाहन अस  यान े जाता यते नाही.  याच माण े िशड  नगरपचंायती  या 
प रसराम  य े३० ते ४० िक.मी. अतंरापयत लागले  या आग िवझिव  यासाठी िशड  नगरपंचायतीच ेअि नशमन 
वाहन पाठवावे लागते. अशा वेळेस दसुरी आग लाग  यास अि नशमन वाहन उपल  ध नसते, अस े  यांचे प ात 
नमदू केले आह.े 

िशड  नगरपचंायतीचे वाहन ह ेसाधे वॉटर टडर अस  यान ेव फोम टडर नस  याने आधिुनक प तीन ेव 
लवकरात लवकर आगीवर िनयं ण िमळिव  यासाठी अडचणी येतात. साईशता दी महो  सव व  यानंतर 
कायम  व पी नगरपचंायतीस अित र  एक अि नशमन वाहन उपल  ध क न दे  यासाठी र  कम . ५० ल ची 
मागणी केली आह.े  

   सं  थानतफ अनदुान दणेेबाबात अिधिनयमातील तरतुद :- ी साईबाबा सं  थान अिधिनयम २००४ च े
कलम २१ मधील (२) (दोन) नसुार, छाननी सिमती  या िशफारसीनसुार व रा  यशासना  या पवु मंजूरीन,े  थािनक 
नागरी सवेा व सिुवधा यांचमे  य ेसधुारणा व वाढ हो  यासाठी प रणामी सं  थानां  या सोय म  य ेवाढ हो  यासाठी 
िशड  नगरपचंायतीला सहा य कर  याची तरतदू आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय:- नगरपचंायतीला अि नशमन वाहन खरेदी क न देणऐेवजी नगरपचंायतीन ेिविहत 
खरेदी प तीचा अवलंब क न वाहन खरेदीसाठी अनदुान देण ेयो  य राहील.   

 ताव:- िशड  नगरपचंायतीस अि नशमन वाहन खरेदी कर  यासाठी र  कम . ५० ल  दणेेबाबत  या 
ताव िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .५९१ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  नगरपचंायतीच े अ नीशमन वाहन ह े वॉटर टडर आहे. िशड  प रसरातील 
इले ीक व इतर आग लाग यास, अशा कार या आग िवझव यासाठी फोम टडर वाहन आव यक आह.े 
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याकरीता िशड  नगरपचंायत करीता फोम टडर वाहन खरेदी करणेकामी सिव तर फेर ताव सादर करणेबाबत 
िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना कळिव यात याव,े असे ठरले.               (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१६ माह ेएि ल २०१८ ते ऑग  २०१८ या कालावधीत .२५,०००/- व यापे ा अिधक रकमचेी देणगी दणेा या 

साईभ ास साद पान ेभेट दे यात आले या ी साई या चांदी या पादकुा व इतर सािह याची न द घेणबेाबत. 
ताव-  िदनांक ३० नो  हबेर २०१६ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभेतील िनणय .८७२ 

अ  वय,े “र कम .२५,०००/- व यापुढील रकमचेी/व  त,ु सािह  याची दणेगी दणेा-या साईभ  तास २० ॅम 
वजना  या चांदी  या ी साई  या पादकुा तसेच एक ी साईच र  ंथ व एक ीडी फोटो साद पाने दे  यात 
यावा, असे ठरल.े” 

उपरो  त िनणयानसुार िद.०९ जलैु,२०१७ रोजी झाले  या गु पौिणमा उ  सवा  या मु  य िदवसापासनू 
 य  कायवाही सु  कर  यात आलेली आह.े िद.०९ जुल ै ते िद.३१ माच २०१८ अखरे एकूण ७३३८ नग 

चांदी  या पादकुांचे साद पाने वाटप कर  यात आले आह.े 
तसेच, माह े एि ल २०१८ ते ऑग  ट २०१८ म  य े अशा देणगीदार भ  तांना सं  थानतफ स ेम भेट 

दे  यात आले  या चांदी  या पादकुा व इतर सािह  याचा तपिशल पढुील माण े– 
 

अ.नं मिहना चांदी  या 
पादकुा नग 

ी साईसतच र  
 

ी डी 
फोटो 

   मराठी िहदंी इं जी तेलग ू तामीळ गजुराथी क  नड  
०१. एि ल- २०१८ ७७७ ४८ २०० १३९ २१३ १०५ ३२ ३२ ७७४ 
०२. मे - २०१८ ७८९ ७९ २४६ -- २६३ १११ ३९ ४६ ७८९ 
०३. जून - २०१८ ९११ ६२ ३२३ -- ३०१ १२५ ४१ ५५ ९१० 
०४. जुलै - २०१८ ११२९ ६७ २२२ २८१ ३५३ १११ ४६ ३५ ११०१ 
०५. ऑग  ट - २०१८ ११०२ ६४ २०४ ३७५ २८९ १११ ४१ १८ १०६१ 

 एकूण  ४७०८ ३२० ११९५ ७९५ १४१९ ५६३ १९९ १८६ ४६३५ 
 

(जे साईभ  त नहेमीचे देणगीदार आहते व  याचंेकडे पवू चे ी साईस च र  अस  याने ते ी साईस च र / ी डी फोटो स ेम भेट घेत नाहीत.) 
 

तरी एि ल २०१८ ते ऑग  ट २०१८ या कालावधीत, र कम .२५,०००/- व यापढुील रकमेची 
दणेगी देणा या साईभ ांस उपरो  त माण े चांदी  या पादकुा व इतर सािह  य  स मे भेट दे  यात आले असनू, 
 याची न द घणेकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.  

िनणय .५९२ यावर सिव तर चचा होऊन, माह े एि ल २०१८ ते ऑग  २०१८ या कालावधीत .२५,०००/- व यापे ा 
अिधक रकमचेी दणेगी दणेा या साईभ ास साद पान ेभेट दे यात आले या ी साई ं या चांदी या पादकुा व 
इतर सािह याच ेअवलोकन कर यात येऊन यांची न द घे यात आली.             (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७ कं ाटदारामाफत कायरत असले या अकुशल कं ाटी कमचा यां या कं ाटी कुशल (िलपीक) पदासाठी घे यात  
                           आले या ा य ीक प र ेम येपा  ठरले या ५१ अकुशल कं ाटी कमचारी यांना कुशल पदाच ेवेतन दणेबेाबत. 

ताव-  उपरो  त िवषयांिकत कामी िद.१९.०६.२०१६ रोजी मा.अ  य  महोदय यांनी मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी व उपकायकारी अिधकारी यांचेसमवेत मंिदर प रसरात व सं  थानचे इतर िवभागांकडे घतेले  या 
राऊंडम  य े तसेच  यव  थापन सिमतीचे बैठक म  य े िदले  या सचुनांनसुार िवभागांना िनदश दे  यात आलेले 
आहते.  यात अ.नं. ४ अकुशल मधनु कुशल पदावर िनयु  ती दणेेसाठी प र ा घणेेसदंभात कायवाही िनि  च त 
करणबेाबत िनदिशत केलेले आह.े  
  यानसुार सं  थानच े िविवध िवभागाम  य े कं ाटदारामाफत कायरत असले  या अकुशल कं ाटी  
कमचा-यां  या कं ाटी कुशल (िलपीक) पदासाठी प र ा घेणकेामी  कामगार िवभागा या िद.२९.०५.२०१८ व 
िद.१२.०७.२०१८ रोजी या मंजूर िटपणीवरील िनदशानसुार ाचाय, औ ोिगक िश ण सं  था, िशड  व िवभाग 

मखु, मािहती तं ान िवभाग यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/१५७६/२०१८, िद.३०.०८.२०१८ अ  वये ११२ 
अकुशल कं ाटी कमचारी कुशल करणकेामी  यां  या ा  यि क (टायिपंग-मराठी व इं जी) प र ा घऊेन  यांचा 
अहवाल दणेेबाबत कळिव  यात आले होते.  यानसुार ाचाय, औ. .सं  था, िशड  व मािहती तं ान िवभाग 

मखु यांनी िद.१२.०९.२०१८ रोजी औ ोिगक िश ण सं  थमे  य े सदर नमूद केले  या अकुशल कं ाटी   
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कमचा-यां  या संगणकावर ा  यि क प र ा (टायप ग – मराठी व इं जी) प र ा घेऊन  यांचे िनकालप क तयार 
क न िद.१५.०९.२०१८ रोजी िसलबंद पाक टाम  य ेमा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांचेकडे सादर केल.े 
सदरच े िसलबंद पाक ट िद.१५.०९.२०१८ रोजी मा.उपिज  हािधकारी सो. यांच ेसम  उघड  यात येऊन सदरच े
पाक ट कामगार िवभागाकडे पढुील कायवाहीसाठी दे  यात आले. सदर उघडले  या बंद पाक टामधील 
तपशीलवार मािहती खालील माण ेआह.े   
 कामगार िवभागाकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/१५७६/२०१८, िद.३०.०८.२०१८ रोजीच े
आदशेानुसार ११२ उमेदवारां  या प र ा घणेेबाबत झाले या आदशेानसुार िद.१२.०९.२०१८ रोजी एकूण ४ 
 लॅाटम  य े (   यके ३० उमेदवार) प र ा घे यात आ या, वरील ११२ उमेदवारांपकै  २ उमेदवार प र ा घणेसे 

अपा , १ उमेदवार अगोदरच मयत झालेला अस  याने तसचे २ उमदेवाराचे नाव नजरचकु ने २ वेळा आ यामळेु 
व १ उमेदवाराच ेकागदप  उशीरा आ  याने  याची मा  यता घऊेन  याच ेनाव यादीत समािव  ठ कर  यात आले. 
अस े ा  यि क प र ेसाठी एकूण १०८ उमेदवार पा  ठरले. सदर १०८ उमेदवारांपैक  ४ उमेदवार अनपुि थत 
रािहले ते वगळून १०४ उमदेवारां  या ा  यि क प र ा (टायिपंग-मराठी व इं जी) घे  यात आ  या.  याचा 
तपशील खालील माण े  

अ.नं.  लॉट नं. व वेळ कमचारी सं  या गैरहजर सं  या पा  सं  या अपा  सं  या एकूण 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

०१  लाॅट न.ं-१    (अ.न.ं १ ते ३०) वेळ- ९.०० ते १०.१५ ३० ०१ ०७ २२ ३० 
०२  लॉट न.ं- २  (अ.न.ं३१ ते ६०) वेळ- ११.०० त े१२.१५  ३० ०१ १८ ११ ३० 
०३  लाॅट न.ं- ३  (अ.न.ं६१ ते ९०) वेळ – १.३० त े२.४५ ३० ०२ १४ १४ ३० 
०४  लाॅट न.ं- ४ (अ.न.ं९१ ते १०८) वेळ- ३.३० ते ४.४५ १८ ०० १२ ०६ १८ 
०५ एकूण-  १०८ ०४ ५१ ५३ १०८ 

 

 सदर अहवालातील त   याचा िवचार करता एकूण १०८ पैक  ४ गरैहजर उमेदवार वगळून ५१ उमेदवार 
कं ाटी कुशल (िलपीक) पदासाठी पा  ठरले आहते.  यां  या नावाची यादी  खालील माण ेआह.े    

 

 

अ.नं. 
प र ा 

. 
उमेदवाराचे नाव अ.नं. प र ा . उमेदवाराच ेनाव 

०१ अ ००४ ी एकनाथ रघनुाथ ग दकर २७ क ०६३ ीमती प ा भाऊसाहबे आ  े
०२ अ ००५ ी सदुेश रामदास िशदं े २८ क ०६४ ी योगेश अ ण सोनवण े
०३ अ ००६ ी समाधान िसताराम कहांडळ २९ क ०६८ ी िववेक मोतीलाल छ  लारे 
०४ अ ०१३ ीमती प रिवन ई  माईल इनामदार ३० क ०७० ी गोर  पितंगराव इगंळे 
०५ अ ०१५ ी अिनल रमेश बनसोडे ३१ क ०७२ ी जग नाथ बाप ूनवल े
०६ अ ०१८ ी सिंदप मि छं  डांग े ३२ क ०७६ ी महशे वसतं गोड 
०७ अ ०२८ ी तुकाराम चं ोदय धनवटे ३३ क ०७७ ी िनतीन मा ती खळदकर 
०८ ब ०३३ ी अ ण बाळासाहबे साबळे ३४ क ०७८ ी दशरथ भागवत चासकर 
०९ ब ०३५ ी सयुोग गोर नाथ वाणी ३५ क ०८१ ी शेखर तुकाराम गोड 
१० ब ०३८ ीमती सोनाली रंगनाथ वाकचौरे ३६ क ०८३ ी गणशे भागवत िशतोळे 
११ ब ०३९ ी मयरु रामचं  दशेमखु ३७ क ०८५ ी सिचन नवनाथ कोते 
१२ ब ०४० ीमती सगंीता भाऊसाहबे मते ३८ क ०८७ ी चेतन पुंजाहरी कोते 
१३ ब ०४२ ी शिशकांत तुकाराम ग दकर ३९ क ०९० ी सिंदप वसंत वाणी 
१४ ब ०४३ ी योगेश सोपान लाड ४० ड ०९१ ीमती सिुनता गोिपनाथ ग दकर 
१५ ब ०४४ ी सितष सभुाष धळुसदर ४१ ड ०९२ ीमती सोनाली बाबासाहबे माकुडे 
१६ ब ०४५ ी राहल कचे  वर जाधव ४२ ड ०९४ ी अतुल सभुाष िनकम 
१७ ब ०४६ ी िवण वसतंराव लहारे ४३ ड ०९६ ी ह रशचं  सपंत िशरोळे 
१८ ब ०४७ ी िकरण आनंदराव अमोिलक ४४ ड ०९७ ीमती सरेुखा रमेश िदवेकर 
१९ ब ०४८ ी ऋिषकेश आ  माराम धनवटे ४५ ड ०९९ ी ीकांत मि छं  तेलोरे 
२० ब ०४९ ी दगडू राजाराम अनथ ४६ ड १०१ ी राज  खंडेराव थोरात 
२१ ब ०५१ ी अशोक गोरखनाथ गायके ४७ ड १०२ ी राज  भानदुास च  हाण 
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२२ ब ०५२ ी सतंोष मि छं  वाणी ४८ ड १०३ ी सदुेश िदलीप कातोरे 

२३ ब ०५३ ी अजय अ पासाहबे कोते ४९ ड १०५ ीमती राणी गोर नाथ वाघ े

२४ ब ०५७ ी िदगंबर बबनराव सोमवंशी ५० ड १०७ ी अमोल अजनु कोळग े

२५ ब ०५८ ी सागर भाकर पठारे ५१ ड १०८ ी सभुाष गोर नाथ लोखंडे 

२६ क ०६२ ी आकाश जनादन पावडे -- -- --------------------------------- 
 
 

   िवभागाचा अिभ ायः- उपरो  त त   यात नमदू केलेले कं ाटदारामाफत कं ाटी प  दतीने कायरत 
असलेले एकूण ५१ अकुशल कं ाटी कमचारी कुशल (िलपीक) पदासाठी व कुशलचे वेतन दणेेसाठी पा  ठरत 
आहते.  यानसुार िविवध िवभागामंध ्ये कुशल(िलपीक) कं ाटी कमचारी आव  यकता व  या िवभागातील र  त 
जागांचा िवचार क न,  या िवभागाला कुशल (िलपीक) पदाची मंजूरी दे  यात आलेली आहे परंतू  य ात सदर 
जागेवर कुशल कमचारी दे  यात आलेले नाही. तसेच  या िवभागाकडे स  या कुशल(िलपीक) पदाचे जागेवर 
अकुशल कं ाटी कमचारी काम करतात अशा िवभागांकडे अकुशल कं ाटी मंजरूी कमी क न अशा िवभागांना 
कुशल (िलपीक) पदाची मंजरूी दऊेन संबंिधत िवभागाकडे उपरो  त ५१  अकुशल कं ाटी कमचारी कुशल 
(िलपीक) पदासाठी पा  झाल ेअस  यामळेु वग करता येईल व सबंंिधत ठेकेदारांना तसे सधुा रत मंजरूीचे आदशे 
दतेा येतील. िकमान वेतन दर व अिधक ४०% वाढ ध न स  या अ कुशल कं ाटी कमचारी यांना ितिदनी 
.४३३.१८ इतके व कं ाटी कुशल (िलपीक-टंकलेखक) कमचारी यांना ितिदनी .४७६.२६ इतके वेतन दणेते 

येत आह.े उपरो  त ५१ अकुशल कं ाटी कमचारी यानंा अकुशल ऐवजी कुशल(िलपीक) पदाच ेवतेन ावयाच े
झा  यास ितिदनी ितकमचारी .४३.०८ पैसे व  यानसुार ितमहा  आथ क भार .५७,१२४/- एवढा होईल.     

    तावः-  कं ाटदारामाफत कायरत असले  या अकुशल कं ाटी कमचा-यां  या कं ाटी कुशल 
(िलपीक) पदासाठी घे  यात आले  या ा  यि क प र मे  य ेपा  ठरले  या ५१ अकुशल कं ाटी कमचारी यांना 
कुशल पदाचे वेतन देणबेाबतच े  तावावर िनणय होणसे िवनंती.   

िनणय .५९३ यावर सिव तर चचा होऊन, कं ाटदारामाफत कारय्रत असले या अकुशल कं ाटी कमचा यां या कं ाटी कुशल 
(िलपीक) पदासाठी घे यात आले या ा यि क परी ेम य ेपा  ठरले या ५१ अकुशल कं ाटी कमचारी यांना 
िद.१ नो हबर,२०१८ पासनु कुशल पदाच ेवेतन दे यात याव,े असे ठरले.             

(कायवाही- पर्.अिध क, कामगार िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१८ महारा  दकुाने व आ थापना (रोजगाराच ेिविनयम व सेवे या शत ) कायदा २०१७ मधील तरतदुीनसुार कं ाटी 

कमचा यांना पगारी आठवडा सु ी, सावजिनक सु ी व िकरकोळ रजा दणेबेाबत. 
ताव-  उपरो  त िवषयांिकत ी साईबाबा सं  थान असंघटीत कमचारी सघंटना, िशड  यांचे प  इकिडल 

कायालयास ा  त झाले असनू  यात- ी साईबाबा सं  थानम  य े गेली १५ ते १७ वषापासनू कं ाटी कमचारी 
िविवध िवभागांम  य ेअिवरत व माणीकपण ेसवेा दते आहते. या कं ाटी कमचा-यांना स  या महारा   शॉप अॅ  ड 
कमिशअयल इ  टॅ  लीशम  ट अॅ  ट, १९४८, झोन नं.३ नसुार िकमान वेतन िदल ेजाते. कं ाटी कमचा-यांना पगारी 
आठवडा, शासक य व िकरकोळ रजा/सु ्या िद  या जात नाहीत.  
 मा  याबाबत आपणास न पण ेकळिव  याचे क , महारा   शासनाने िद.०७.०९.२०१७ पासनू महारा   
शॉप अॅ  ड कमिशयल इ  टॅ  लीशम  ट अॅ  ट, २०१७ ची अमंलबजावणी सु  केलेली आह.ेन  या काय ा  या 
अमंलबजावणीमळेु यापवू चा महारा   शॉप अॅ  ड कमिशयल इ  टॅ  लीशम  ट अॅ  ट, १९४८ हा र  झालेला आह.े  
  यामळेु सं  थानन े कं ाटी कमचा-यांना महारा   शॉप अॅ  ड कमिशयल इ  टॅ  लीशम  ट अॅ  ट, २०१७ 
नसुार िकमान वेतन वा इतर लाभ/ भ  ते देण ेआव  यक आह,े मा  सं  थानने िद.०८.०६.२०१८ रोजी जु  याच व 
यापुव  र  झाले  या महारा   शॉप अॅ  डकमिशयल इ  टॅ  लीशम  ट अॅ  ट, १९४८ नसुार बी.  ही.जी.इिंडया िल.पणु े
व म.ेस ल इ  हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी सि हसेस या दो  ही ठेकेदारांस कायादशे िदलेला आह.े  
 सं  थानने अ ाप सोई  करपण े महारा   शॉप अॅ  ड कमिशयल इ  टॅ  लीशम  ट अॅ  ट, २०१७ ची 
अमंलबजावणी केललेी नाही व जु  या काय ा माण ेकामगार ठेकेदारांना कायादशे िदलेला आह.े नवीन महारा    
 शॉप अॅ  ड कमिशयल इ  टॅ  लीशम  ट अॅ  ट, २०१७ नसुार कं ाटी कमचा-यांना आठवडा, सु या,सरकारी सटुया 
व इतर िकरकोळ सट्ुया दणेचेी तरतुद असतानाही  या िद या जात नाहीत. ह े कं ाटी कमचा-यांवर अ  याय 
करणारे आह.े  
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 तरी िद.०७.०९.२०१७ पासनू महारा   शॉप अॅ  ड कमिशयल इ  टॅ  लीशम  ट अॅ  ट, २०१७ ची 
अमंलबजावणी होवनू  यातील तरतुद माण ेकं ाटी कमचा-यांना फरकासह पगारी आठवडा रजा/सु ्या, सरकारी 
/रा  ीय व इतर िकरकोळ रजा /सट्ुया लाग ूकरा  यात, ही न  िवनतंी आह.े अस ेनमदू केले आह.े  
 सदरच े प  िद.११.०९.२०१८ रोजी इकिडल कायालयास ा  त झाले असनू  यात, सदरचे प ावर 
मा.उपिज  हािधकारी सो. यांचे िनदशानसुार चचा झाली असनू सदरचे प ासोबत जोडले  या अिधिनयमातील 
तरतूदीबाबत कामगार िवभागामाफत मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभपेढु े  ताव सादर करावा असे िनदश िदलेल े
आहते. अस ेनमदू क न सदर प  इकिडल कायालयास पुढील कायवाहीसाठी वग केले आह.े 

 तावनाः- ी साईबाबा सं  थानला कं ाटी प  दतीन े कं ाटी कमचारी परुिवणकेामी दरवष  िनिवदा 
ि या राबवनू ठेकेदारांची नमेणकू कर  यात येऊन  यांना िवभागांना लागणारे कं ाटी कमचारी पुरिवणेकामी 

आदशे दे  यात येतात. स  या िद.१०.०६.२०१८ ते िद.०९.०६.२०१९ अखेर सं  थानमधील िविवध िवभागांना 
आव  यक असणा-या अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कमचारी परुिवणकेामी म.ेबी.  ही.जी.इिंडया.िल.पणु ेव 
म.ेस ल इ   हे  टीगेशन िस  यु रटी सि हसेस, मुंबई या दोन ठेकेदारांची नेमणकू कर  यात आलेली असनू, सदर 
ठेकेदारांमाफत सं  थानला परुिव  यात येत असले  या  कं ाटी कमचा-यांना ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  माफत खालील माण ेसिुवधा दे  यात येत आहते.  

अ)    कं ाटदारामाफत सं  थानम  य ेआज अखेर इनसोस प  दतीन ेएकूण २६५० अकुशल, कुशल , 
सरु ा व माजी सिैनक सरु ा कमचारी काम करत असनू, सदर कमचा-यांना उदयोग, उजा, कामगार िवभाग, 
मं ालय, मुंबई, यांचेकडील, िद.२८ स  टबर-२०१०, रोजीचे मळु िकमान  वेतन दराबाबत अिधसचुनेस अनसु न 
िकमान वेतन अिधिनयम, १९४८, अतंगत शॉप अॅ  ड कमिशयल इ  टॅ  लीश म  ट झोन न.ं०३ या अिधसचुनेस 
उदयोगातील िकमान वेतन दरास अनसु न मळुवेतन व मा.कामगार आयु  त, मुंबई, यांचेकडील, 
िद.०४.०८.२०१८, रोजीचे नोटीिफकेशन नसुार  पेशल अल  स माण ेव स  या िकमान वतेनदरानसुार तसचे माह-े
एि ल-२०१७ पासनु िकमान वतेनावर ४०% वेतनवाढ ध न अकुशल कं ाटी कामगार पये ४३३.१८ ितिदनी 
व कुशल कं ाटी कामगार पय े ४७६.२६ ितिदनी वेतन दे  यात यते आह.े व वेळोवेळी  पशेल अल  स 
दराम  य ेहोणारी वाढ देणते येवनू कं ाटदारामाफत काम करीत असलेले सव कं ाटी अकुशल, कुशल व सरु ा 
कमचा-यांना िनयमानसुार सधुारीत िकमान वेतनदरा माण ेवतेन अधीक ४०% वाढ ध न वेतन  देणते यते आह.े 

ब)   सदर कं ाटी कमचा-यांना मोफत वै िकय सवेा व िनयमावलीस मा.  यव  थापन सिमती सभा 
िद.१९.११.२०११ िनणय .७६५(२३)  अ  वये मा  यता िमळाललेी असनु, सदर िनयमावली िद.०१.०१.२०१२ 
पासनु लाग ु कर  यात आलेली आह े सदर वै िकय उपचारासाठी वािषक मयादा व सेवेचा कालावधी 
खालील माणःे-  

०१ ते ०५ वष पयत सेवा झालेले कं ाटी कमचारी िबलमयादा र  कम .३०,०००/- पयत  
०५ ते १० वष पयत सेवा झालेले कं ाटी कमचारी िबलमयादा र  कम .४०,०००/- पयत  
१० वष व  यापे ा अिधक  सवेा झाललेे कं ाटी कमचारी िबलमयादा र  कम .५०,०००/- पयत 
क)    सदर कं ाटी कमचा-यांना एकुण हजर िदवसावर ८.३३% माण ेिदपावली िनिम  त सानु ह 

अनदूान दे  यात येत आह.े  
ई)      सदर  कुशल, अकुशल कं ाटी कमचा-यांना सबंंिधत ठेकेदारामाफत गणवेश, ओळखप  दे  यात 

येते. तसेच सरु ा कं ाटी कमचा-यांना गणवेश, ओळखप , बुट, टोपी, िशटी व काठी दे  यात यतेे.  
उ)     तसेच सं  थानकडे ठेकेदारामाफत काम करीत असले  या कं ाटी कमचा-यांस नकुसान भरपाई 

अिधिनयमन १९२३(वकमन कॉ  पनेसेशन अॅ  ट,१९२३ नसुार कं ाटी कमचा-यांचा .१० लाख पयतचा िवमा 
उतरिव  यात यतेो.  याकामी िव  याची,अशंदानाची र  कम सं  थान कं ाटदारास अदा करते.  

या उपरो  त  यितरी  त सदर कं ाटी कामगारांना इतर कायदेशीर आथ क देणी, सिुवधा दणेचेी 
जबाबदारी ही करारना  यातील अटी व शत  नसुार संबंिधत कं ाटदाराची आह.े 
 याबाबत सबंंिधत ठेकेदार यांचेशी िनिवदतेील व कायादशेातील अटी व शत  मा  य असलेबाबत 
करारनामा कर  यात आलेला आह.े  

आता, महारा   शॉ  स अॅडं ए  टॅि लशमटस (नोकरी व सेवाशत  िनयामक)  कायदा २०१७ ची 
अमंलबजावणी- महारा   शासनाने महारा   दकुाने व  यापारी सं  था ( नोकरीचे िनयम व सेवाशत  या अटी) 
कायदा २०१७ ची अमंलबजावणी १९ िडसबर २०१७ पासनू संपणू महारा  ात सु  केलेली आह.े न  या 
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काय ा  या अमंलबजावणमळेु यापवू चा महारा   दकुान े व  यापारी सं  था अिधिनयम १९४८ हा कायदा र  
झाला आह.े   

खाली िदले  या त   यात पवू चा जनुा १९४८ चा कायदा व न  यान ेलाग ूकेललेा २०१७ चा कायदा 
यातील फरक.  

अ.  कलम जुनी तरतूद नवीन तरतूद प रणाम/ भाव 
३. कलम- 

२ (४)  
 यापारी सं  था या श  दाची  या  या 

दकुान  यापारी आ  थापना, िनवासी 
हॉटेल, रे  तरॉ, इिटंग हाऊस, िथ एटर 
िकंवा लोकरंजन िकंवा मनोरंजनाच े
िठकाण  याला या काय ा  या तरतुदी 
लाग ू होतात व रा  य सरकार 
अिधसचुना काढून या काय ा  या 
अनपुालनासाठी जाहीर करेल अशी 
िठकाण.े  

या न  या  या  यमेळेु पवू  या काय ा  या 
क ेत न येणारे अनेक उ ोगधंद ेव आ  थापना 
न  या काय ा  या क ते आणले गेले आहते. 
सोसायटी न दणी कायदा १८६० अतंगत 
न दणी झालेली सोसायटी व धमादाय िकंवा 
इतर ित  ठान न िदणी  याम  य े रा  य सरकार 
 दारा काढले या नोिटिफकेशनमधील 

अिधसिुचत केलेली आ  थापना यांचा समावेश 
आह.े  

या न  या  या  यमेळेु 
पवू  या काय ा  या क ेत 
न येणारे अनेक उ ोगधंद े
व आ  थापना न  या 
काय ा  या क ते आणल े
गेले आहते.  

१०. नवीन 
कायदा 
कलम 
१५ 

पवू  या काय ा माण े  यके दकुान व 
आ  थापना आठवड्यातून एका िदवशी 
बंद ठेवण ेआव  यक होते.  

सी) एखा ा कामगाराला सा  तािहक सु ी िदली 
नसले तर अशा सा  तािहक सटुी  या 
तारखेपासनू दोन मिह  यां  या आत  याला 
भरपाई  हणनू एक िदवसाची सटुी देण े
आव  यक असेल.  
ई) सटुी  या ठरले  या िदवशी कामगाराला 
कामावर यणे े भाग पड  यास  याला  या  या 
िनयिमत वतेना  या दरापे ा दु  पट दरान े  या 
िदवसाचे वेतन दे  यात येईल.  

न  या तरतुदी माण े
आ  थापना 
आठवड्यातील सव 
िदवशी काही अट  या 
अिधन चाल ूराहतील. 

११. नवीन 
कायदा 
कलम 
१८ 

अ)े कोण  याही वषातील ३ मिह  यां  या 
कालावधीसाठी नोकरीत असलेला 

 यके कमचारी  यान े ६० िदवस 
केले  या कामाब ल सलग िकंवा 
अ  यथा ५ िदवसा  या रजेस पा  ठरत 
अस.े  
बी) एका वषात २४० िदवसांपे ा कमी 
नसले  या कालावधीत काम केलेला 

 यके कमचारी २१ िदवसांपे ा कमी 
नसले  या सलग िकंवा अ  यथा रजेस 
पा  ठरत असे.  
सी) अशी रजा जा  तीत जा  त ४२ 
िदवसांपयत साठवता यते अस.े  

अ)े एका आ  थापनेत एका कॅलडर वषात २४० 
िदवस िकंवा  यापे ा अिधक कालावधीसाठी 
काम केले  या  यके कमचा-याला  याने काम 
केले  या  यके २० िदवसांसाठी १ िदवसाची 
भरपगारी रजा पुढील वषात घतेा यईेल. तथािप, 
एका वषात ३ मिह  यांपे ा कमी नसले  या 
कालावधीसाठी नोकरीवर असले  या  यके 
कमचारी  याने काम केले  या  यके ६० 
िदवसाला ५ िदवसांपे ा कमी नसले  या 
कालावधी  या सलग िकंवा अ  यथा रजेस पा  
होईल.  
सी)  यके कामगार जा  ती जा  त ४५ 
िदवसांची रजा साठव ूशकेल.  
 

न  या काय ा माण े ३ 
िदवसाची अिधक रजा 

 यके कामगारास 
साठवता येईल.  

  िकरकोळ रजेची कोणतीही तरतूद 
न  हती.  

 यके कामगाराला  यके कॅलडर वषात ८ 
िदवसांची भरपगारी िकरकोळ रजा िमळेल व 
अशी रजा  यके ितमािहला सबंंिधत 
कामगारा  या रजा खा  यात जमा कर  यात येईल 
अशी रजा घेतली गेली नाही. वर ती वषा- 
अखेरीलस र  कर  यात येईल.  

ही तरतुद सव  वी नवीन 
आह.े यामळेु  यके 
कामगार  यके कॅलडर 
वषात ८ िदवसांची 
िकरकोळ रजा घे  यास पा  
होईल. व तो  याचा 
कायदशेीर अिधकार 
असले.  

  रा  टीय सणांची सटुीः  रा  ीय सणांची सटुीः-  रा  ीय सणांची सटुीः  
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 यके कमचारी,  या  या नोकरीचा 
कालावधी िकतीही असला तरी २६ 
जानेवारी, १ म,े १५ ऑग  ट व २ 
ऑ ं  टोबर या अित र  त सटु साठी पा  
होता.  

अ)े न  या तरतुदी माण े  यके कमचारी  यके 
वषात ८ सट्ुयांसाठी पा  होईल,  याम  य े२६ 
जानेवारी, १म,े १५ ऑग  ट व २ ऑ  टोबर व 
उव रत ४ िदवसांची सटुी मालक व नोकर ह े
आपापसात चचा क न वषा  या सु वातीलाच 
ठरवतील. तथािप, अशा सु ी  या िदवशी 
मालकान े कामगाराला काम कर  यास भाग 
पाडले, तर  या कामगाराला नहेमी  या 
वेतना  या दरापे ा दु पट दरान ेवेतन िमळेल व 
अशा रजे  या िदवशी काम के याब ल 
आणखी एका िदवसाची रजा िमळेल. 

हा कमचा-यांचा कायदशेीर 
अिधकार असेल. रा  ीय 
सण व इतर सण िमळून ८ 
िदवसांची सटुी असेल. 
रजे  या कालावधीपूव  व 
कालावधीनतंर येणारे 
अथात रजे  या 
कालावधीस जोडून  
येणा-या सट्ुया ही 
संक  पनाच काढून 
टाक  यात आलेली आह ेव 
अशी रजा िन वळ 
िदवसांवर आधा रत 
असले. 

 

िवभागाचा अिभ ायः- सं  थानम  य ेकं ाटदारामाफत काम करीत असले  या सव कं ाटी कमचा-यांना 
स  या महारा   शॉप अॅ  ड कमिशयल इ  टॅि लशमट अॅ  ट,१९४८, झोन नं.३ नसुार िकमान वेतन िदले जात 
असनू, अिधक िकमान वतेनावर ४०% वेतनवाढ दणेेत यते आह.े  याउपर सदरच े कं ाटी कमचा-यांना पगारी 
आठवडा, शासक य व िकरकोळ रजा/सु या िद या जात नाहीत. सं  थानमाफत कं ाटी कमचा-यानंा  यां  या 

 य  हजर िदवसांनुसार वेतन अदा केले जाते. सदरचे वेतन २६ िदवसां  या वर  हणजे आठवडा सु ीचे वेतन 
िदले जात नाही.  

  सबब, महारा   शॉप अॅ  ड कमिशअल इ  टॅि लशमट अक्ॅ ट,२०१७ नसुार ठेकेदारामाफत लाव  यात 
आले या कं ाटी कमचा-यांना न  या तरतुदी माण े  यके कं ाटी कमचा-यास एका कॅलडर वषात २४० िदवस 
िकंवा  यापे ा अिधक कालावधीसाठी काम केले  या  यके कमचा-याला-०१)  याने काम केले  या  यके २० 
िदवसांसाठी १ िदवसाची भरपगारी रजा पढुील वषात दतेा येईल. तथािप, एका वषात ३ मिह  यांपे ा कमी 
नसले  या कालावधीसाठी नोकरीवर असले  या  यके कं ाटी कमचारी  याने काम केले  या  यके ६० 
िदवसाला ५ िदवसांपे ा कमी नसले  या कालावधी  या सलग िकंवा अ  यथा रजेस पा  होईल .  यके कं ाटी 
कामगार जा  तीत जा  त ४५ िदवसांची रजा साठव ूशकेल. ०२)  यके कं ाटी कामगाराला  यके कॅलडर वषात 
८ िदवसांची भरपगारी िकरकोळ रजा दतेा येईल व अशी रजा  यके ितमािहला सबंंिधत कामगारा  या रजा 
खा  यात जमा कर  यात येईल. अशी रजा घतेली गेली नाही. तर ती वषा- अखेरीस र  कर  यात येईल. ०३)तसेच 
कं ाटी कामगारांना  यके ०६ कामाच े िदवसांनंतर सात  या िदवशी भर पगारी आठवडा सु ी दतेा यईेल. ०४) 
तसेच कं ाटी कमचारी  यके वषात ८ रा  ीय सणां  या सटुयांसाठी पा  राहील. (  याम  य े२६ जानवेारी, १म,े 
१५ ऑग  ट व २ ऑ  टोबर व उव रत ४ िदवस) सणां  या सु या आपापसात चचा क न दतेा येईल. सदर सु ्या 
 या-  या िदवशी न दतेा संबंिधत िवभाग मखु यांनी िवभागांच ेकामाच ेिनयोजन क न २ मिह  याच ेआत कधीही 

दणेेबाबतच े िनयोजन करता येईल. तस ेसंबंिधत कं ाटी कमचारी  या ठेकेदारामाफत काम करीत असतील  तो 
ठेकेदार व सं  थान िवभाग मखु आपापसात रा  ीय सणां  या सु याचं े िनयोजन करतील.िवभाग मखु ह े   या 
ठेकेदारास  रा  ीय सणां  या सटुयांबाबत वेळोवेळी कळवतील सदर रजा/सु यांचे रेकॉड संबंिधत ठेकेदारास 
ठेवावे लागले.  

  उपरो  त काय ाची अमंलबजावणी करावयाची झा  यास सदर रजा/सु याच े तरतदुीबाबत स  या 
िद.१०.०६.२०१८ ते िद.०९.०६.२०१९ अखेर नेमणकुा केले  या  ठेकेदारांनी भरले  या (िनिवदतेील व  यांना 
दे  यात आले या कायादशेाम  य ेनमदू केलेले नाही.) ठेकेदाराकडून क न घतेले  या करारना  याम  य ेपगारी रजा/ 
सु या दणेेची जबाबदारी कं ाटदारावर टाकलेली आह.ेवरील माण ेठेकेदारामाफत काम करीत असले  या  कं ाटी 
कामगारांना पगारी रजा व सु या लाग ू करावयाच े झा  यास  याबाबत  या अटी व शत  तयार क न 
करारना  याम  य ेसदरबाबत नमदू क न ठेकेदाराकडून नवीन सधुारीत दु  ती करारनामा क न  यावा लागेल. 

 तसेच, उपरो  त कं ाटाची मदुत सपंु  टात आ  यानंतर न  यान ेठेकेदाराची नमेणकू करणबेाबत ि या सु  करताना 
िनिवदमे  य े सदर पगारी रजा/सु याबाबत अिधिनयमात झाले या बदलानसुार अटी व शत  नमदू करा  या 
लागतील. असे मत आह.े    
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उपरो  त अिधिनयमातील बदलानसुार कं ाटदारामाफत काम करीत असले या कं ाटी कमचा-यांना 
ावया या पगारी आठवडा सु या तसेच सावजनीक सु ्या लाग ू करणबेाबतची बाब धोरणा  मक अस  याने 

याबाबत िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .५९४ यावर सिव तर चचा होऊन, महारा  दकुाने व आ थापना (रोजगाराच ेिविनयम व सेवे या शत ) कायदा २०१७ 

मधील तरतुदीनसुार कं ाटी कमचा यांना पगारी आठवडा सु ी, सावजिनक सु ी व िकरकोळ रजा दणेेबाबत 
सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी सिव तर अ यास क न अहवाल सादर करावा, व यानतंर तुत 

करणी फेर ताव यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.              
(कायवाही- .अिध क, कामगार िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१९ दशनरांग यव थापन काय णाली (टाईमबेस) म.ेि लोक िस यु रटी िस टीम इडंीया यांना यांच े कमचा-यांच े

िनवास यव थेकामी शांितिनकेतन इमारतीतील ३ म िल ह ॲ ड लायस स करारान ेवापरास दणेेबाबत. 
ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ च ेकलम 

१७(३) म  य े    िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े      

 तावना– साईभ  तां  या होणा-या गद चे िनयोजनासदंभात दशनरांग  यव  थापन (Time base) 
काय णाली काया  वीत करणकेामी म.ेि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया िल.यांना काय णाली काया  वीत 
करणकेामीचा कायादशे देणचेा िनणय मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१६/०८/२०१६ रोजी  या बैठक त िनणय 

ं .५८० माण े करणते आलेला आह.े सदर िनणया माण े जा.न.ंएसएसएसटी/वशी-आय.टी./२४६५/२०१६ 
िद.१७/०८/२०१६ अ  वये पुढील ५ वषाकरीता कायादशे दणेते आलेला आह.े  

  यापूव  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२/०२/२०१८ रोजी  या सभेतील िनणय ं .१२२ माण े
म.ेि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल. यांना  यांचे कमचा-यांच े िनवास  यव  थकेामी शातंीिनकेतन 
इमारतीम  य ेिदले  या ६ खो  यापंकै  ३ खो  या ता  यात घवेनू उव रत खोली ं .६,७ व िकचन म या ३ खो  या 
िद.१७/११/२०१७ ते िद.१६/१०/२०१८ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी सं  थान िनयमा माण े दरमहा 
सेवाआकार .१८,०००/- व मीटर रड ग माण े िव तु बील आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर देणसे 
मा  यता देणते आलेली आह.े  या माण ेउ  त कंपनीबरोबर िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा िद.२६/०२/२०१८ 
रोजी क न घे  यात आललेा आह.े  

सदर करारना  याची मदुत िद.१६/१०/२०१८ रोजी सपंु  टात यते अस  याकारणान े मा.  यव  थापक, 
म.ेि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल.ित पती कॅ  प िशड  यानंी  यांचेकडील िद.२१/०७/२०१८ रोजी  या 
प ा  वये उपरो  त ३ खो  या वापराची मदुत िद.१७/१०/२०१८ ते िद.१६/०९/२०१९ या ११ मिह  यांचे 
कालावधीसाठी दरमहा सेवाआकार .१८,०००/- व मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे आका न मुदत 
वाढवनू िमळणकेामी इकडेस िवनंती केलेली आह.े  

सदर िवनंतीच ेअनषंुगाने सं  थानच ेआय.टी.िवभागाचे अिभ ाय मागिव  यात आले.  या माण े  यांनी 
 यांचेकडील प  ं .एसएसएसटी/आय.टी./७४/२०१८ िद.०१/०९/२०१८ अ  वये “मा.  यव  थापन सिमतीच े

िद.१६/०८/२०१६ रोजीच े सभेतील िनणय ं .५८० नसुार दशनरांग  यव  थापन (Timebase) काय णाली 
कायाि वत करणकेामी, मे.ि लोक िसकयु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल.यांना जा.नं.एसएसएस/आयटी/२४६५/ 
२०१६ िद.१७/०८/२०१६ अ  वये कायादशे दे  यात आलेला आह.े  यानसुार मे.ि लोक िसकयु रटी िस  टीम 
इडंीया ा.िल. यांनी सदरची काय णाली सु  केलेली आह.े  यांना दे  यात आले  या कायादशेा माण े सदर 

क  पाचा कायकाल ५ वषाचा आह.े सबब संदभ ं .१ नसुार म.ेि लोक िसकयु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल.यांच े
कमचारी िनवासासाठी सं  थानच ेशांतीिनकेतन इमारती मधील वापरास दे  यात आले  या खोली न.ं६,७ व िकचन 
अशा तीन खो  यांची मदुत वाढवनू दतेा येईल.” अस ेबाबत इकडेस कळिवलेले आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय- आय.टी.िवभागाकडील उपरो  त अिभ ाया माण े व मनॅजेर, म.ेि लोक 
िसकयु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल. ित पती कॅ  प िशड  यांचेकडील िद.२१/०७/२०१८ रोजी  या िवनंती 
प ा माण े  यांच ेकंपनी  या कमचा-यांना सं  थानचे शांतीिनकेतन इमारती मधील वापरास िदले  या खोली न.ं६,७ 
व िकचन म अशा तीन खो  यांची िद.१७/१०/२०१८ ते िद.१६/०९/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठीची 
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मदुत सं  थान िनयमा माण ेदरमहा सेवाआकार .१८,०००/- व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वेगळे आका न 
िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर वापराची मदुत वाढवनू दतेा येईल व  या माण ेकरारनामा क न घतेा येईल.  

 ताव- म.ेि लोक िसकयु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल. ित पती कॅ  प िशड  यांचे कमचा-यांना 
सं  थानचे िशड  येथील शांतीिनकेतन इमारतीमधील वापरास िदले  या खोली नं.६,७ व िकचन म अशा ३ 
खो  यांची िद.१७/१०/२०१८ ते िद.१६/०९/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठीची मदुत सं  थान 
िनयमा माण ेदरमहा सवेाआकार .१८,०००/- व मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे आका न िल  ह अॅ  ड 
लायस  स त  वावर वापराची मदुत वाढवनू दणेेकामी  या व  या माण ेकरारनामा क न घेणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .५९५ यावर सिव तर चचा होऊन, म.ेि लोक िसकयु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल. ित पती कॅ  प िशड  यांचे कमचा-यांना 
सं  थानच े िशड  येथील शांतीिनकेतन इमारतीमधील वापरास िदले  या खोली नं.६,७ व िकचन म अशा ३ 
खो  यांची िद.१७/१०/२०१८ ते िद.१६/०९/२०१९ या ११ मिह  यांच े कालावधीसाठी सं  थान िनयमा माण े
दरमहा सेवाआकार .१८,०००/- व मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे आका न िल  ह अॅ  ड 
लायस  स त  वावर वापराची मदुत वाढवनू दणेेस व या माण ेकरारनामा क न घेणेस मा यता दे यात आली. 

       (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२० सं थान प रसरात महारा  रा य हातमाग महामंडळास िव  क ाकरीता िन:शु क गाळा वापरास िमळणेबाबत 

मा. यव थापक य संचालक, महारा  रा य हातमाग महामंडळ मया. नागपुर यांचेकडील प  जा.नं.हातगाम/ 
िवपणन/ ५७५/१८ िद.२७.०७.२०१८. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े      

 तावना– मा.  यव  थापक य सचंालक,महारा   रा  य हातमाग महामंडळ मया.नागपरू यांनी 
 यांचेकडील प  जा.नं.हातमाग/िवपणन/५७५/१८ िद.२७/०७/२०१८ अ  वये सं  थान प रसरात महारा   रा  य 

हातमाग महामंडळास िव  क ाकरीता िन:शु  क गाळा वापरास िमळणबेाबत िवनंती केलेली असनू  यात  यांनी 
“महारा   रा  य हातमाग महामंडळ मया.नागपरू महारा   शासनाचे अगंीकृत ित  ठान असनू महामंडळाच े
मु  यालय नागपरू येथ े आह.े हातमाग महामंडळ ामु  याने महारा   शासना  या व क  शासना  या हातमाग 
 यवसायासाठी असले  या योजनाचंा लाभ हातमाग िवणकरीपयत पोहोचिव  यासाठी कायरत आह.े महामंडळ 

हातमाग िवणकरांकडून उ  च ती  या कापडाच ेजसे टसर-िस  क साडी व कापड,अनारकली ेस, ेस मटे रयल 
व  यापासनू तयार केलेले जाकेट,शट,जटस कुत ,लेडीज वेअर,  टोल,शगनु िलफाफे,डायरी,नोटबकु,  यबू 
बॉ  स,टेबल रनर,फोटो े म बॅग,हॅ  डबॅग तसचे दनंैिदन वापरावया  या चादरी,बेडिशट,टॉवले,साडी ई  यादीच े
उ  पादन क न  यां  या माकट गची  यव  था सात  यान े करीत आह.े महारा  ातून व संपणू भारतातून भ  तगण 
िनयिमत िशड  येथे यते असतात. दवे  थान प रसरात एक गाळा महारा   रा  य हातमाग महामंडळास िन:शु  क 
उपल  ध क न िद  यास हातमाग महामंडळा ारे उ  पािदत मालाच ेिव  क  सु  करता येईल. िवणकरांनी कला 
कौश  यान े तयार केले  या हातमाग कापडाची जाणीव िशड  येथे येणा-या भ  तगणानंा होईल. यामळेु मागणी 
वाढून चारात भर पडेल व िव त  वाढ हो  यास मदत होईल. तरी महारा   रा  य हातमाग महामंडळास 
सं  थे  या प रसरात िव  क  सु  कर  यास गाळा िन:शु  क िमळणसे िवनंती आह,े”असबेाबत नमदू केलेल ेआह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- यापवू  महारा   रा  य हातमाग सहकारी महासघं मयादीत (महाटे  स),मुंबई यांनी 
सं  थान मालक चे नवीन भ  तिनवास (५०० म)  या दि णकेडील गाळा सं  थे  या दकुानासाठी भाडेत  वावर 
उपल  ध क न दणेबेाबतची िवनंती सं  थानकडे केलेली होती. तदनषंुगान े मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेपढूे सदरचा  ताव सादर करणते आला होता.  यावर िनणय ं .८३६ माण े
खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

  “महारा   रा  य हातमाग सहकारी महासंघ मयादीत (महाटे  स),मुंबई यांना  यां  या सं  थे  या 
दकुानासाठी सं  थानची जागा उपल  ध क न िद  यास इतरही सं  था जागेची मागणी करतील,याकरीता उपरो  त 

 ताव अमा  य कर  यात आला.” 
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  मा.  यव  थापक य संचालक,महारा   रा  य हातमाग महामंडळ मया.नागपरू यांचे उपरो  त िवनंती माण े
उ  त महामंडळास िव  क ाकरीता सं  थान प रसरात सं  थान मालक चा गाळा िन:शु  क वापरास िद  यास इतर 
सं  था/महामंडळे दखेील सं  थान प रसरात सं  थान मालक ची जागा/गाळा िन:शु  क वापरास िमळणकेामी आ ह 
धर  याची श  यता नाकारता यते नाही. त ाप शासनाच े सावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करील  या भाडे 
दराने गाळा/जागा वापरास दे  याचा िवचार करता यईेल.   

 ताव- महारा   रा  य हातमाग महामंडळास िव  क ाकरीता सं  थान प रसरात सशु  क गाळा/जागा 
वापरास देणकेामी  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .५९६ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.  यव  थापक य संचालक,महारा   रा  य हातमाग महामंडळ मया. नागपरू यांना 
शासनाच ेसावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करील या दराने िव  क ाकरीता सं  थान प रसरात गाळा/जागा 
वापरास दे यात यावा, तसेच  मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर 
करारनामा क न घणेते यावा, असे ठरले.                          (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२१ मौज ेिशड  येथील स ह नं.१२६/६ पैक  ०.८९.७३ हे टर ी.चं कांत रितलाल मेहता यांच ेमालक च ेअसलेले 

े  सं थानला खरेदी दणेकेामी जनरल मखु यार ी.पनुम सोम काश ोवर आिण ी.देवजीभाई एल.पटेल, 
रा.अहमदाबाद यांचा मा.ना.मु यमं ी महोदय यांना उ शेनू केलेला िद. ०४.०६.२०१८ रोजीचा 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 योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा 
खरेदी करील,अशी तरतूद आह.े       

 तावना– ी.चं कांत रितलाल मेहता यांच ेमालक ची असलेली मौज ेिशड ,ता.राहाता येथील जमीन 
सव न.ं१२६/६ पैक  े  ०.८९.७३ हे  टर इतक  सं  थानला कायम  व पी खरेदी दणेकेामी जनरल मखु  यार 

ी.पनुम सोम काश ोवर व ी.देवजीभाई एल.पटेल यांनी मा.ना.मु  यमं ी महोदय यांना उ शेनू 
िद.०४/०६/२०१८ रोजीचा अज सादर केलेला आह.े सदरचा अज मा.मु  यमं ी महोदयाचंे सिचवालयाकडील 
उपरो  त जा.नं.ई-टपाल मुमंस/१८/३२०७८२९ िद.११/०७/२०१८ अ  वये इकडेस उिचत कायवाहीसाठी ा  त 
झालेला आह.े  

  अजदार यांनी अजासोबत सादर केले  या मौजे िशड  येथील सव न.ं१२६/६  या ७/१२ उता-याच े
अवलोकन केले असता  यात क  जदेार सदरी चं कांत रितलाल महेता यांचे नावासमोर े  ०.८९.७३ व आकार 
.३.३५ अस े दशिवलेले असनू इतर ह  कात चं कांत रितलाल मेहता यानंी सोम काश ोवर व दवेजीभाई 

लड्डाभाई पटेल,पनुम सोम काश ोवर यांना े  ८९.७३ े ाचा िवकसन करारनामा क न िदला,असेबाबतची 
न द फेरफार न.ं२६४६९ अ  वये असनू  याखाली नोटीस ऑफ िलज पड  सी न द रे.म.ुन.ं९९/२०१३  याय िव  ट 
बाब अशी न द २८१९९ अ  वये कर  यात आलेली अस  याचे िदसनू येते.  

  यापूव  ी साईबाबा सं  थानच ेिविवध उप मांसाठी आर ण ं .३९ ह ेटाक  यात आलेले होते. सदर 
आर णाम  य े  उपरो  त े ाचा दखेील समावशे केलेला होता व सदर आर णातील जमीनी मा.उपिवभागीय 
अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचमेाफत एलए  यएुसआर १६/२००० माण े भुसंपादन करणचेी ि या चाल ू
होती.  

भसंूपादन आर ण ं .३९ म  य ेवाढीव मोबदला िमळावा यासाठी मा.उ  च  यायालय,मुंबई खंडपीठ, 
औरंगाबाद येथे सं  थानचे िवरोधात १) रट िपटीशन न.ं२०४०/२०१४ डॉ.संतोष लोढा िव  द महारा    शासन 
२) रट िपटीशन न.ं३३०/२०१५ िभमाबाई पंढरीनाथ शेळके िव  द महारा   शासन ३) रट िपटीशन न.ं२०८४/ 
२०१६ ी.चं कातं रितलाल मेहता िव  द महारा   शासन ह े मौजे िशड  येथील स.नं.१२४,१२६ आर ण 

ं .३९ े  ४ ह.े५४ आर १८ चौ.मी.चे भसंूपादना सदंभात दाखल झालेले होते. 
 तुत करणी मा.कोटाने सन २०१३ चे नोटीिफकेशननसुार भसंूपादन कर  याचा आदशे केला तर                     

िद.०१/०१/२०१४ पयत अदंाजे .९१,४८,२०,७६४/- इतक  र  कम नकुसान भरपाई  हणनू ावी लागणार 
आह.े सदरची र  कम मा.कोटाचा आदेश होईपावेतो आणखी वाढ  याची श  यता अस  याने तसेच सदर बाब 
आिथक मह  वाची अस  याने  याबाबतचा िवषय मा.  यवस ्थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेत 
सादर कर  यात आला आह.े  यावर िनणय ं . ९१५ अ  वये खालील माण ेिनणय झाला आह.े  
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"यावर सिव  तर चचा होऊन,सदरच े आर ण ं .३९ मधील े ासंबंधी जमीन मालकांम  य े
आपआपसात वाद असनू,  या जागेवर बेकायदेशीर अित मण ेसु  दा आहते. सधुा रत भसंूपादन सन २०१३ चे 
तरतूदीनसुार जागचेी िकंमत फार जा  त होत आह.े जागेचे े  व  यासाठी ावी लागणार िकंमत संयिु क नाही.  

तसेच शतेी महामंडळाची िशड  व लगत  या गावांतील ३०१ ह.े८४ आर (५५४ एकर ६० आर) जमीन 
सं  थानला िमळणकेामी महारा   रा  य शेती महामंडळ,पणु े यांचकेडे िद.२४/१०/२०१६ रोजी  ताव सादर 
केलेला आह.े सदर जमीन सं  थानला कमी िकंमतीत िमळणार आह ेया सव बाब चा िवचार करता, सदरच े े  
भसंुपादनान ेघेण ेसं  थान  या ि ने िकफायतशीर व सोयीच ेनाही  हणनू आर ण ं .३९ मधील ४ ह.े५४ आर 
१८ चौ.मी.ह े े  भूसपंादना ारे घऊे नये व सदर आर ण र  करण ेव भसंूपादनापोटी शासनाकडे जमा केलेली 
र  कम परत िमळणकेामी कायवाही कर  यात यावी,अस ेठरल.े सदर िनणया माण ेसं  थानसाठीच ेआर ण ं .३९ 
ची भसंुपादन कायवाही र  करणते आलेली आह.े तसेच आर ण ं .३९ ह े र  करणकेामी कायवाही करणते 
आलेली आह.े  

सदरच े े  ह े िशड -नांदखु  रोड  या पवूस रोडलगत असनू  च े मिंदरापासनू समुारे अधा 
िकमी.अतंरावर आह.े सदर े  ह े ी.चं कातं रितलाल महेता यांच ेमालक चे असनू  यांनी सदर  या े ाबाबत 
िद.०३/०८/२०१३ रोजीचे जनरल पॉवर ऑफ अटॅन  ी.पनुम सोम काश ोवर यांना क न िदलेले असनू 
िद.०३/०८/२०१३ रोजी डे  हलपमट अॅ ीमट ी.दवेजीभाई लडडाभाई पटेल व पनुम सोम काश ोवर यानंा 
क न िदले असलेचे िदसनू येते. 

तदनतंर उ  त े ाची भुसपंादन कायवाही चालू असतांना मळु मालक ी.चं कातं रितलाल मेहता 
यांनी सं  थानकडे अज सादर क न  यात  यांनी  यांचे मालक चे उ  त े ाचे ७/१२ उता-यात इतर ह  कात पनुम 
सोम काश ोवर आिण दवेजीभाई लडडाभाई पटेल यांनी लबाडीन ेखोटया िवकासा  या मा  यमातनू गैरमागान े
 वत:चे नाव लावनू घेतल े आह,े वगैरेबाबत  या त ारी नमदू केले  या आहेत. तथािप  यावेळेस सदर े ाची 

भसंुपादन कायवाही मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग, िशड  यांचमेाफत चालू असलेन े सदर त ारीकामी 
मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचे कायालयाशी सपंक साधणबेाबत  यावेळेस  यांना कळिवणेत 
आलेले आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय–  तुत करणी मौजे िशड  येथील जमीन सव न.ं१२६/६ पैक  े  ०.८९.७३ 
हे  टर इतके सं  थानन ेकायम खरेदी घणेकेामी अजदार पनुम सोम काश ोवर यांनी मा.ना.मु  यमं ी महोदय यांना 
उ शेनू अज केलेला असनू  यावर मा.ना.मु  यमं ी महोदय यांनी  ततु  या अजाची तपासणी क न आव  यक ती 
कायवाही करावी,अशाबाबत  या  सचुना नमदू केले  या आहते. 

  यापूव  िशड  िवकास योजना आर ण ं .३९ म  य े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
यांचेकरीता िविवध उप मासाठी सदर प रसरातील एकूण े  ४ ह.े५४ आर १८ चौमी.इतके आरि त कर  यात 
आलेले होते. सदरच े े  भुसंपादन करणबेाबतची कायवाही मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  
याचंकेडील एलए  यएुसआर १६/२००० अ  वय े चाल ू होती. तथािप उपरो  त  तावनते नमदू केले  या 
कारणा  तव आर ण ं .३९ ह ेभसंुपादन ि यतेून वगळ  यात आलेले आह.े  

  सदरच े े  मंिदर प रसरापासनू समुारे अधा िकमी.अतंरावर िशड -नांदखु  रोड (एअरपोट रोडचे) 
पवूकडेस रोडलगत असनू सदर े ाची पि मेकडील रोड ं ट लांबी समुारे १४५ मीटर असनू दि णकेडील ं दी 
समुारे ८२ मीटर इतक  आह ेव उ  तरेकडील ं दी समुारे ४२ मीटर इतक  आह.े (सोबत समजतुीचा नकाशा सादर 
केला आह.े)  

  स  यि थतीत सं  थानचे फायर अॅ  ड सेफटी िवभागाच ेअि नशमन क ासाठी यथायो  य अशा सोयी  कर 
जागेची आव  यकता आह.े सदर े ाचा उपयोग सं  थानला अि नशमन क ासाठी, े ागहृासाठी (ऑडीटो रयम 
हॉल),  यायामशाळा इ.कारणांसाठी होव ूशकेल.   

ी साईबाबा सं  थान िवश ्व  त  यव  था, िशड  यां  यासाठी “जमीन खरेदी करणेकामीचे धोरण” 
महारा    शासन, िवधी व  याय िवभाग यांचेकडील िनणय ं .सासंिव/१०१७/१८४४/ . .२०१/का.१६ िद.२५ 
जुन २०१८ अ  वये िनि त कर  यात आलेले आह.े  या अनषंुगान े मा.  यव  थापन सिमतीन े िनणय घणेे उिचत 
होईल,अस ेन  मत आह.े  

 ताव-  तुत करणातील अजदार यांच े मौजे िशड  येथील जमीन सव न.ं१२६/६ पैक  े  
०.८९.७३ हे  टर ची सं  थानसाठीची उपयु  तता िनि त क न िवचार िविनमय क न खरेदी करणे  या िनणयाथ 
सादर.  
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िनणय .५९७ यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िशड  येथील स ह नं.१२६/६ पैक  ०.८९.७३ हे टर ी.चं कांत रितलाल 
मेहता यांच ेमालक च ेअसलेले े  सं थानला खरेदी दणेबेाबतचा ताव मळु मालकाकडून आलेला नसनु इतर 
ह कात न दी असलेले िवकसक सोम काश ोवर, दवेजीभाई लड्डाभाई पटेल व पनुम सोम काश ोवर 
यांचेमाफत आलेला आह.े यामळेु यांना सं थानला खरेदी ावया या जिमनी या मालक ह काबाबत व इतर 
कायदशेीर बाबी बाबत सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी अ यास क न अिभ ाय ावेत, असे ठरले. 

                      (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२२ िशड  वाढीव िवकास आराखड्यातील सं थानसाठी आरि त असले या िशड  व प रसरातील जमीन खरेदी 

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

१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े      

 तावना– िशड  वाढीव िवकास आराखडयात सं  थानसाठी खालील माण े आर ण े दशिवलेली 
आहते.   

अ.नं.  आर ण 
ं . 

आर णाचा हतेू  बाधीत सव न.ं  े  
ह.ेआर.चौमी. 

भसंूपादन सं  था  

१ १ पाक गं  २०७ पै.,२०८ पै.,२१५ ते 
२१९ प.ै  

२.५९.०० िशड  नगरपचंायत/ 
िशड  साईबाबा सं  थान  

२ २ मनोरंजन पाक  २०५ पै.,२०६ पै.  २.९७.०० ी साईबाबा सं  थान  
३ ४ वृ  दा म २२१ पै. ते २२३ प.ै  १.००.०० ी साईबाबा सं  थान  
४ ७ सं  थान हते ू 

(िपलि म अिॅमिनटीज) 
(भ  तिनवास,सां  कृितक 
क ,समाज भवन, 
मनोरंजन क  इ.)   

२०२ पै.,२०३ पै.   २.००.०० िशड  नगरपचंायत/  
ी साईबाबा सं  थान  

५ २२ शै िणक कारणासाठी  १९५ पै.,१९६ पै.,२१२ 
पै.,२१३ पै.  

६.५५.०० ी साईबाबा सं  थान  

 
  सदर वाढीव िवकास आराखडयात सं  थानसाठी आरि त असले  या जमीनीसबंंधी व  ततु 

आर णापैक  सं  थानन ेखरेदी केलेली जमीन व उव रत खरेदी दणेकेामी ा  त झाले  या  तावांबाबतची माहीती 
प रिश  ट अ म  य े यासोबत सादर केलेली आह.े  

 यात सं  थानसाठीच ेआर ण मांक,आर ण हते,ूजागचेे लोकेशन,भसंूपादन सं  था,आरि त केलेल े
एकूण े ,आर णामळेु बाधीत होणारे सव नंबर,  एकूण आर णापैक  सं  थानन े खरेदी केलेले े ,खरेदी 
करावयाचे राहीलेले एकूण े ,उव रत े ापैक  जमीन खरेदी दणेसेाठी ा  त   झाले  या अजदाराचे नाव व 
अजाची तारीख,खरेदी ावयाच े सव नंबर, े  आिण सन २०१७-१८ चे रेडी रेकनर माण े जमीनीचे दर  
इ.बाबतची सिव  तर मािहती सोबतचे प रिश  ट अ म  य ेसादर केलेली आह.े तसचे ी साईबाबा सं  थानकरीता 
आरि त असले  या िशड  (िबरेगाव) वाढीव िवकास आराखडयातील े ,सव नं.,  थळदशक इ.बाबतची 
माहीती दशिवणारा िबन  केली क  चा नकाशा प रिश  ट ब म  य ेयासोबत सादर केललेा आह.े 

  उ  त वाढीव िवकास आराखडयातील आरि त असले  या े ाचे झोनबाबतची माहीती मा.सहायक 
संचालक,नगररचना,अहमदनगर यांचेकडून मागिवली असता  यांनी सदर े ाचा िवकास आराखडा नकाशा 
इकडेस सादर केललेा आह.े तो  प रिश  ट क म  य ेयासोबत सादर केलेला आह.े सदर नकाशाचे अवलोकन केले 
असता उ  त वाढीव िवकास आराखडयातील आरि त े  ह रत प यात यते नसलेच ेिदसनू येते.  

 उपरो  त प रिश  ट अ म  य े दशिवले  या आर णापैक  सं  थानला जमीन खरेदी दणेकेामी ा  त झाले  या  
 तावातील जमीनी खरेदी करणकेामी धोरणा  मक िनणय घणेेकामी यापूव  मा.  यव  थापन सिमतीच े
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िद.०२/०५/२०१८ रोजी  या सभपेढेू  ताव सादर करणते आलेला होता.  यास अनसु न िनणय ं .३०७ माण े
खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

  “िशड  वाढीव िवकास आराखडयातील सं  थानसाठी आरि त असले  या िशड  व प रसरातील 
शेतजमीनी  या  रेडीरेकनरच े दर खपूच जा  त आह.े  या तलुनने े शेती महामंडळा  या जमीनीच े दर कमी असनू 
सदर जमीनी खरेदी कर  यासाठी शासनास  ताव सादर कर  यात आला आह.े तसचे  तािवत आर णाखालील 

योजनासाठी सं  थानकडून यापूव च अ  य  िठकाणी क  प  तािवत आहते.  यामळेु तुत आर णाखालील 
जमीनी खरेदी कर  याचे कोणतेही योजन नाही. या  तव िशड  वाढीव िवकास आराखडयातील सं  थानसाठी 
आरि त असले  या िशड  व प रसरातील जमीनी खरेदी न करता  यावरील आर ण र  कर  यासाठी सबंंधीतांना 
कळिव  यात याव,े”अस ेठरले.  

  उ  त ठरावा  या अनषंुगान े िशड  वाढीव िवकास आराखडयातील ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेसाठी आरि त असले  या िशड  व प रसरातील जमीनीवरील उपरो  त आर ण र  
करणबेाबतची कायवाही करणकेामी  

मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत, िशड  यांना इकडील प  ं .एसएसएसटी/मालम ा/१८०८/२०१८ 
िद.१३/०७/२०१८ अ  वये अलाहीदा कळिवणते आललेे आह े व त मा.सहायक सचंालक, नगररचना, 
अहमदनगर यांचेकडेस माहीतीसाठी व उिचत कायवाहीसाठी पाठिवणते आलेली आह.े  

  तथािप उपरो  त आरि त असले  या जमीनीचे मालक सव ी आबासाहबे भा  कर कोते, गणशे बापरूाव 
बनकर, सिचन बनकर,अजनु िशवराम जगताप, राज  बाबासाहबे जगताप, मधकुर िशवराम कोते, मनोहर रामचं  
दशेमुख यांनी िद.२०/०८/२०१८ रोजीचा इकडेस सयंु  त अज सादर क न  यात  यांनी “मौजे िशड  िशवारातील 
आ  ही आरि त जमीन धारक शेतकरी आहोत. सन २००२ म  य े आम  या जमीनी आरि त  हणनू सव 
झाला.सन २०१५ म  य े यातील ८.५ एकर े  व त  पवू  ०.८० आर (२ एकर) अस े एकूण १०.५ एकर े  
सं  थानने खरेदी घतेले आह.े आ  ही सु  दा खरेदीचे  ताव दोन वषापवू  सादर केले आह.े सन २०१५ साली 
सं  थानने  यावेळी असणा-या रेडीरेकनर दराने जमीनी खरेदी घते  या. आज रेडीरेकनर दर वाढलेला आह.े 
तरीसु  दा आ  ही दरासंबंधी तडजोड कर  यास तयार आहोत अस े आपणास लेखी िदले आह.े  यानंतर 
मा.शासनान ेसाईबाबा सं  थानला जमीन खरेदी सदंभात जी.आर.िदला. सदर जी.आर.चे ठळक मु  ेबिघत  यास 
 यात आ  ही जमीनधारक िनयमात बसतो. आरि त जमीन धारकांचा िवचार  हावा,जमीन (अजदार) साईबाबा 

सं  थानचे  लॉट लगत असाव.े जमीन येलो झोनम  य ेअसावी,आरि त जमीनपैक  १०.५ एकर खरेदी झालेली 
आह.े(सन २०१५). तरी कृपया आम  या अजाचा सहानभुतूीपूवक िवचार  हावा,ही िवनंती” असबेाबत नमदू 
केलेले आह.े   

  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यां  यासाठी जमीन खरेदी धोरण िनि त करणबेाबतचा 
शासन िनणय ं .सासंिव-१०१७/१८४४/ . .२०१/का.१६ िद.२५ जुन २०१८ अ  वये पा रत करणते आलेला 
आह.े सदर िनणया माण े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  याचंेसाठी कोण  याही  व पाची जमीन ही 
शासन मा  यतेिशवाय खरेदी क  नय.े जमीन खरेदी  या सव  तावांना शासनाची पवू मा  यता घे  यात यावी,अशी 
तरतुद आह.े 

  उपरो  त जमीनी सं  थानसाठी खरेदी करावया  या झा  यास उपरो  त िनणयातील धोरणा माण ेखालील 
मु ाचंी पतूता करण ेआव  यक आह.े  

 
मु ा ं . मु ा खलुासा 

१ खरेदी करावया  या जमीनीच े े फळ  
अ) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 
यां  यासाठी खाजगी जमीन खरेदी 
करावयाची झा  यास  याच े े फळ 
खालील माण ेअसण ेबंधनकारक राहील.  
i) बागायती े  अस  यास असे े  १ 
एकरपे ा कमी अस ूनये.  
ii) िजरायती े  अस  यास अस े े  २ 
एकरपे ा कमी अस ूनय.े  

सोबतच ेप रिशष ् ट अ म  य ेदशिवले माण.े  
आर ण 

ं . 
आर ण हते ू सव न.ं जमीन खरेदीकामी 

ा  त  तावातील 
एकूण े  
ह.े आर  

१ पाक गं  २०७ पै.,२०८ पै.,  
२१५ ते २१९ प.ै  

१.४०  

२ मनोरंजन 
पाक  

२०५ पै.,२०६ पै.  ३.२७  
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iii) सं  थान  या मालक  या असले  या 
जमीनीलगत एखादी बागायत अथवा 
िजरायत १ एकरापे ा कमी े  असलेली 
जमीन जर सं  थान  या जमीनीलगत व 
सलग होत असले तर सदरचे े   तुत 
धोरणातील कायप  दती अवलंबनू िवकत 
घेता येईल.  

४ वृ  दा म  १२१ पै. ते  
२२३ प.ै  

०.६७  

२२ शै िणक हतेू  १९५ पै.,१९६ पै., 
२१२ प.ै  

३.३७ 

 

२ खरेदीची वारंवारता – ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन 
सिमतीन ेअवा  तव माणात जमीन खरेदी क  नय.े केवळ 

 तािवत असले  या एखा ा क  पासाठी आव  यकता 
अस  यास जमीन खरेदीचा िवचार कर  यात यावा. जमीन 
खरेदीिवषयी शासनाकडे पाठवावया  या  तावाम  य े
संबंधीत क  पाचा तपिशल व  यव  थापन सिमतीचा  
ठराव सादर करण े आव  यक राहील. केवळ खाजगी 
भधूारकाने जमीन िवकत घे  याची िवनतंी ी साईबाबा 
सं  थानला केली आह े या कारणा  तव जमीनीची गरज 
आिण उपयु  तता िवचारात न घतेा अशी जमीन िवकत 
घे  याबाबत िवचार कर  यात येव ूनये.  

 उपरो  त मु ा ं .१ म  य ेदशिवले  या े ात स  यि थतीत 
सं  थानचा कोणताही क  प  तािवत नाही.  
       तथािप उपरो  त मु ा ं .१ मधील आर ण ं .१,२,४ 
तसेच आर ण ं .२२ ही आर ण े र  करणकेामीचा 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणय ं .३०७ माण े िनणय 
घेतलेला असनू तदनषंुगाने सदर आर ण े र  करण े
बाबतची कायवाही करणकेामी मु  यािधकारी,िशड  
नगरपंचायत,िशड  यांना अलाहीदा कळिवणते आलेले 
आह.े  
          उपरोक् त आर ण ं .१,२,४ या िठकाणच े े ात 
व आर ण ं .२२ म  य ेदशिवले  या े ात सं  थानसाठी 

क  प  तािवत करणचेा िनणय मा.  यव  थापन सिमतीला  
 यावा लागेल.  

३ अतंर – ी साईबाबा सं  थानसाठी खरेदी करावयाची 
जमीन ही िशड  शहरातील असावी िकंवा िशड  
शहरापासनू जा  तीत जा  त १५ िकमी.प रघातील असावी. 

ी साईबाबा समाधी मिंदरापासनू अित दरू असले  या 
जमीनी खरेदी क न सं  थान  या िनधीचा अप  यय क  नय.े 
मा  पालखी थां  यासाठी पालखी मागावरील िविवध 
िठकाणी भािवकांना िनवारा  यव  था उपल  ध क न 
दे  यासाठी खरेदी  करावया  या जमीन करणी अतंराची 
सदर मयादा िशथील करता येईल.  

 तािवत े  िशड  शहरापासनू समुारे २ ते ३ िकमी. 
अतंरावर असनू िशड  शहरापासनू १५ िकमी.प रघातील 
आह.े  

४ जमीनीची सलगता– खरेदी करावयाचे े /जमीन ही खंड/ 
तकुडयां  या  व पात अस ू नये. जमीनीची सलगता आिण 
उपयु  तता िवचारात घेवनूच अशा जमीनी  या खरेदीचा 

 ताव िवचारात घे  यात यावा. तसचे हरीत प यात 
समािव  ट असललेी खाजगी जमीन खरेदी क  नय.े मा  ी 
साईबाबा सं  थान  या मालक  या जमीनीलगत िकंवा अशा 
जमीनीजवळ हरीत प यात समािव  ट एखादी शासक य 
जमीन असेल व अशा िठकाणी सं  थानचा असा एखादा 

क  प   तािवत असेल आिण अशा क  पासाठी हरीत 
प यात समािव  ट शासक य जमीनीची सं  थानला 
आव  यकता अस  यास असे े  सदर धोरणातील 
कायप  दती अवलबंनू िवकत घेता यईेल.  

 तािवत जमीनी खरेदी के  यास  या सलग होतील. सदर 
जमीनी िवकास आराखडयातील आरि त े ातील असलनेे 
ह रत प यात यते नाहीत.   

५ (अ)  
 
 
 

 

जाहीर नोटीस िस  द करणे –अ) ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  यां  याकरीता जमीन खरेदी 
करावयाची झा  यास तशा आशयाची जाहीर नोटीस मोठया 

माणात िवतरीत होणा-या  थािनक दिैनकाम  य े िस  द   
कर  यात यावी.  

 तािवत जमीनी खरेदी करावया  या झा  यास तशा 
आशयाची जाहीर नोटीस  थािनक दिैनकाम  य े िस  द 
करावी लागेल.  
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५ (ब)  
 
 

ब) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था यांनी खाजगी 
भधूारकांची जमीन खरेदी करावी असा  वतं  अज खाजगी 
भधूारकांकडून ा  त झा  यास अशा जमीनीबाबत हरकती 
मागिव  यासाठी दखेील जाहीर नोटीस िस  द कर  यात 
यावी.  

 तािवत जमीनी खरेदी करावया  या झाल ्यास जाहीर 
नोटीस िस  द क न हरकती मागिवता यतेील.  

६ भधूारकांची संमती घणे–े मु  य कायकारी अिधकारी,   ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी संबंधीत 
खाजगी भधूारक  यांची जमीन वाटाघाटी ारे िवक  यास 
तयार आहते असे समंतीप  खाजगी भधूारक यां  याकडून 
 याव.े  

 तािवत जमीनी खरेदी करावया  या झा  यास  या  
वाटाघाटी ारे भधुारक िवक  यास तयार असलेबाबतच े
 यांचेकडून संमतीप  घतेा येईल. 

७ मोजणी क न घणेे– मु  य कायकारी अिधकारी, ी 
साईबाबा सं  थान यांनी खरेदी करावया  या खाजगी 
जमीनीची मोजणी भमुी अिभलखे िवभागाकडून क न 
 यावी.  

 तािवत जमीनी खरेदी करावया  या झा  यास भमुी 
अिभलेख िवभागाकडून मोजणी क न घेता येतील.  

८ कायदशेीर शोध घणे–े अ) मु  य कायकारी अिधकारी, ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था यांनी संबंधीत खाजगी 
जमीनीचे सव न.ं/गट ं . िनहाय सन १९५० पासनू 
आजतागायत पयतचे महसलु अिभलेख (गाव नमनुा न.ं, 
७/१२, फेरफार न दी,गट बुक नकाशा) इ.तपिशल 
तहिसलदार/संबंधीत महसलु कायालयाकडून ा  त क न 
 यावा.  

ब) मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थायांनी संबंधीत खाजगी जमीनीची सव नं. 
/गट ं .िनहाय गत ३० वषातील न दणीकृत द  ताचा 
तपिशल(खरेदीखते,गहाणखते,बि सप ,मृ  यप ,दानप  
इ.) दु यम िनबंधक कायालयाकडून ा  त क न  यावा.  
क) मु  य कायकारी अिधकारी यानंी खरेदी करावया  या 
जमीनीच े िशषक शोध माणप  (Title Search 
Certificate) ा  त क न  याव.े  

 तािवत जमीनी खरेदी करावया  या झा  यास मु ा ं .८ 
बाबत पतुता क न घतेा येईल. 

९ मु  यांकन– खाजगी भधुारकाची जमीन ही केवळ 
शासना  या न दणी िवभागाकडील बाजारमु  य दर 
त   यातील दरान ेिकंवा  यापे ा कमी दराने खरेदी 
कर  यात यावी.  
 

 तािवत भुधारक ह े शासना  या न दणी िवभागाकडील 
बाजारमु  य त   यातील दरापे ा कमी दराने जमीन खरेदी 
दे  यास तयार असलेबाबत उपरो  त अजात नमदू केलेले 
आह.े  

१० जमीन खरेदीच े अिधकार– ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  यां  यासाठी कोण  याही  व पाची 
जमीन ही शासन मा  यतेिशवाय खरेदी क  नय.े जमीन 
खरेदी  या सव  तावांना शासनाची पूव मा  यता घे  यात 
यावी.  

उपरो  त  तािवत दो  ही िठकाण  या े ात 
सं  थानसाठीचा क  प  तािवत के  यानंतर सदर जमीनी 
खरेदी करणकेामीचा  ताव शासन मा  यतेसाठी सादर 
करता येईल.  

११  अिभह  तांरण प /खरेदीखत करणे– अ) मु  य  कायकारी 
अिधकारी यांनी कायदशेीर शोध अहवाला  या  आधारे 
खाजगी जमीनीसंदभात कोणताही  यायालयीन िववाद 
नस  याची व खरेदी ि येसाठी कोणतीही बाधा येत 
नस  याची खा ी करावी.  
ब) शासना  या न दणी िवभागा  या बाजारमु  य दर 
त   यातील दरा माणे जमीनीची िनि त केललेी र  कम 

 तािवत जमीनी खरेदी करावया  या झा  यास मु ा ं .११ 
माणे पतुता करता येईल.  
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अ थवा  यापे ा कमी दराने िनि त केललेी र  कम 
भधुारकाला अदा कर  यापवू  िविहत नमु  यात भधुारकाकडून 

तीपतू  बंधप  घे  याची कायवाही कर  यात यावी.  
क) तीपतू  बंधप  घेत  यानंतरच भुधारकाला दये असणारी 
र  कम संबंधीत भुधारक यां  या बॅकं खा  याम  य े  जमा 
कर  यात यावी. 
ड) मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था यांनी व सबंंधीत भधुारक यांनी 
अिभह  तांतरण प /खरेदीखताची न दणी संबंधीत दु यम 
िनबंधक कायालयाम  य े करावी. खरेदीखताम  य े ितपतू  
बंधप  दये मोबदला अदा के  याचा तपिशल आिण 
अनषुिंगक बाबी नमदु करा  यात व  याची कागदप  ेद  ताचा 
भाग  हणून खरेदीखतात समािव  ट कर  यात यावा. अशा 
न दणीकृत खरेदीखता  या मळु ती ा  त करा  यात.  
इ) खरेदी करावया  या जमीन पणूपणे िनवध,िनज खमी व 
बोजािवरहीत आह े याची खा ी मु  य कायकारी 
अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी 
करावी. जेणके न कोण  याही कारचे ह  क व अिधकार 
िनमाण होवनू  यायालयीन करण उ वणार नाही.  

१२ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था यां  यासाठी िशड  
शहरा  या िवकास आराखडयात आरि त केले  या     
जमीन  या बाबतीत भसूंपादन काय ानसुार करावया  या    

येऐवजी खाजगी वाटाघाटीन ेजमीन खरेदी दे  यास जमीन 
मालक तयार अस  यास अशा जमीनी दखेील शासना  या 
पवूपरवानगीन ेखरेदी करता येतील.    

 तािवत जमीन वरील उपरो  त आर णे र  करणेकामीचा 
मा.  यव  थापन सिमतीन े िनणय ं .३०७ माणे अलाहीदा 
िनणय घेतललेा आह.े त ाप सदर जमीनमालक वाटाघाटीने 
सदर जमीनी सं  थानला खरेदी दे  यास तयार असलबेाबत 
उपरो  त अजात नमदू केलले ेआह.े   

१३ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था यां  याकरीता जमीन 
खरेदी करतांना मालम  ता ह  तातंरण अिधिनयम-१८८२ 
मधील कलम ५४ व ५५ मधील तरतुदीचे पालन कर  यात 
याव.े  

 तािवत जमीनी खरेदी करावया  या झा  यास मु ा ं .१३ 
माणे पतुता करता येईल.  

१४ अटी व शत  िशिथल कर  याचे अिधकार – अपवादा  मक व 
िवशषे करणामं  य े वरीलपैक  कोणतीही अट वा शत  
िशिथल कर  याचे अिंतम अिधकार शासनास असतील.  

-- 

 १५ खाजगी जमीनी वाटाघाटी ारे थेट खरेदी प  दतीने खरेदी 
कर  या  या अनषुगंाने वरील िवहीत कायप  दतीच े
काटेकोरपणे पालन कर  यात यावे.   

 तािवत जमीनी खरेदी करावया  या झा  यास सदर मु ा 
ं .१५ माणे पतुता करता येईल.   

 
िवभागाचा अिभ ाय– उपरो  त िशड  वाढीव िवकास आराखडयातील सं  थानसाठी आरि त 

असले  या िशड  व प रसरातील जमीनी खरेदी न करता  यावरील आर ण र  कर  याबाबतचा मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ माण े अलाहीदा िनणय झाललेा आह े व सदर 
िनणया  या अनषंुगान े उपरो  त आर ण े र  करणबेाबतची कायवाही करणकेामी मु  यािधकारी,िशड  
नगरपंचायत,िशड  यांना अलाहीदा कळिव  यात आलेले आह.े  

उपरो  त जमीन खरेदी धोरणातील मु ा ं .१ म  य ेदशिवले  या जमीनी खरेदी करावया  या झा  यास 
थमत: शासन िनणयाच ेजमीन खरेदी धोरणातील उपरो  त मु ा ं .२ माण े  तािवत े ामं  य ेसं  थानसाठी 
क  प  तािवत करण ेआव  यक आह ेव मु ा ं .५ अ माण ेसं  थानला जमीनी खरेदी करणकेामीची जाहीर 

नोटीस  थािनक दैिनक वृ  तप ात िस  द करावी लागेल.  
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 ताव -  ततु करणातील उपरो  त मु ा ं .१ म  य ेदशिवले  या जमीनी खरेदी करणबेाबत शासनान े
सं  थानसाठी िनि त केले  या जमीनी खरेदी धोरणा  या उपरो  त मु ांच ेअनषुगंान े िवचार िविनमय क न िनणय 
घेणकेामी सादर. 

िनणय .५९८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानकरीता िशड  (िबरेगाव) येथे वाढीव िवकास आराखडयाम य े
पाक गं, मनोरंजनपाक, वृ  दा म, सं  थानहतेू (िपलि म अॅिमिनटीज)  (भ  तिनवास,सां  कृितक क ,समाज भवन, 
मनोरंजन क  इ.), शै िणक कारणासाठी इ यादी करीता िविवध िठकाणी ६.५५.०० ह.ेइतके े  
सं थान/नगरपचंायत करीता आरि त केलेले आह.े  
 तथापी या उप मांसाठी उपरो  े  आरि त केलेले आह,े ते उप म सं थान या इतर 
िमळकतीम य े तावीत केलेले असुन यावर कायवाही चाल ूआहे. यामळेु उपरो  तावात नमदु केले या 
सं थानसाठी आरि त असले या जिमन ची सं थानला आव यकता नाही. याकरीता उपरो  सं थानसाठी 
आरि त असले या जिमनीवरील आर ण काढून टाकणबेाबत िशड  नगरपचंायत,िशड  यांना कळिव यात यावे, 
असे ठरले.                                       (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२३ सन २०१९-२० करीता मोतीचरू लाडू, सटुी बुंदी व बफ साद िनिमतीसाठी शु द गावरान तुप खरेदी करणेकामी 

येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१(१)(घ) - सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ 

(भाग-४) म  य े महारा   िवधान मंडळाच े अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले 
िविनयममधील २१ (१घ ् ) नसुार भ  तांना जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण.े  

 तािवक-  चे दशनासाठी येणा-या साईभ  तांना सं थानचा साद िमळावा या हतेनूे मा.  यव  थापन 
सिमतीच ेिनणयानसुार लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागामाफत मोतीचरू लाडू, सटुी बुंदी व बफ  साद िनिमती 
कर  यात येत आह.े तयार केलेल े मोतीचरू लाडू पाक टांची लाडू िव  काऊंटरवर िव  करण े तसचे मंिदर 
दशनरांगेत भ  तानंा सटुी बुदंीची पाक टे मोफत वाटप करण ेही कामे सदरच ेिवभागामाफत कर  यात येतात.  

मोतीचरू लाडू, सटुी बुंदी व बफ  साद िनिमतीसाठी लागणारे क  च ेमटे रयल  गावरान तपु, सं  थानच े
म  यवत  खरेदी िवभागामाफत खरेदी कर  यात येते. दनंैिदन गरजेनसुार म  यवत  भांडारकडे मागणीप  दऊेन 
 यांचेकडुन मटे रयल घेऊन लाडू व बुंदी साद िनिमतीचे काम कर  यात येते. सन २०१७-१८ (जानेवारी २०१८ 

ते ऑग  ट २०१८) पयत या कालावधीम  य े खालील माण ेशु  गावराण तुप वापर  यात आललेे आह.े  
 

अ.नं मिहना 

वापर  यात आलेले गावराण तुप 
(ि वंटलम  य)े 

एकुण वापरलेले 
गावराण तुप 
(ि वंटलम  य)े 

ि वंटलचे  दर एकुण र  कम 
लाडु साद बुंदी साद 
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एकुण २७७४.१०४ १७३३.८४९ ४५०७.९५३ ... १४,२२,१७,३९२.४५ 

सरासरी ३९६.३०१ २४७.६९३ ६४३.९९३  २,०३,१६,७७०.३५ 

 
उपरो  त त  यात नमदु के  यानसुार  माह ेजानेवारी २०१८ ते जुलै २०१८ अखेर मोतीचरु लाडु करीता 

२७७४.१०४ ि वंटल व बुदंी साद करीता १७३३.८४९ ि वंटल असे एकुण ४५०७.९५३ ि वंटल तपु 
वापर  यात आले आह.े  यासाठी एकुण र  कम पये १४,२२,१७,३९२.४५ एवढा खच आलेला आह.े 

 यास अनसु न ती मिहना सरासरी लाडु सादाकरीता ३९६.३०१ ि वंटल व बुदंी सादाकरीता 
२४७.६९३ ि वंटल अस ेएकुण  ६४३.९९३ ि वंटल शु  गावराण तुपाची आव  यकता आह.े  यानसुार वािषक 
सरासरी ६४३.९९३ X १२ =७,७२७.९१६ ि वंटल गावराण तुप लागणार आह.े िदवसिदवस वाढ  या गद चे 

माण ल ात घेता १० % वाढ ा  धरावी लागणार आह.े  
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 यानसुार १०% वाढ गहृीत ध न एकुण ८५००.७० ि वंटल (७,७२७.९१+७७२.७९) गावरान तुप 
खरेदीसाठी आज  या बाजार भावा माण े ( पय.े३१,८५०/-) अदंाजे र  कम . २७,०७,४७,२९५/- (अ री- 
स  तावीस कोटी सात लाख स  तेचाळीस हजार दोनश ेपं  या  नव मा ) इतका खच अपे ीत आह.े 

अदंाजप क य तरतदु- िकराणा खरेदी .५४,००,००,०००/-  
मागणी- तरी लाडु साद िनिमती िवभागाकरीता सन २०१९-२० (जानेवारी २०१९ ते िडसबर २०१९) 

या कालावधीत अदंाजे लागणारे ८५००.७० ि वंटल  शु  गावरान तुप खरेदी िवभागाकडुन ट  या-ट   याने खरेदी 
क न घतेा येईल. 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागासाठी लाडु व बुंदी साद तयार 
कर  यासाठी वािषक सरासरी ८५००.७० ि वंटल गावरान तपु खरेदी कराव ेलागणार आह.े सदरच ेगावरान तुप 
सं  थानचे चिलत प  दतीनसुार खरेदी िवभागामाफत ट  या-ट   याने खरेदी करणसे व  याकामी येणा-या अदंाज े
एकूण र  कम . २७,०७,४७,२९५/- (अ री- स  तावीस कोटी सात लाख स  तेचाळीस हजार दोनश ेपं  या  नव 
मा ) चे खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेयो  य  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .५९९ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० करीता लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागास लाडु व बुंदी साद 
तयार कर  यासाठी सरासरी ८५००.७० ि वंटल शु द तपु खरेदी करणसे व याकामी येणा या अदंाजे र कम      
.२७,०७,४७,२९५/-मा   तसेच सं थानचे सादालय व मंिदर िवभागाकरीता आव यक असलेले १०० ि वंटल 

शु द तुप खरेदी करणसे व याकामी येणा या अदंाजे र कम .३१,८५,०००/-मा  असे एकुण ८६००.७० 
ि वंटल शु द तुप सं  थानचे चिलत प  दतीनसुार खरेदी िवभागामाफत ट  या-ट   याने खरेदी करणसे व  याकामी 
येणा-या अदंाजीत रककम .२७.४० कोटी खचास मा यता दे यात आली.  

      (कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२४ साईआ म भ िनवास इमारतीच े नतुनीकरण करणेसाठी आव यक लंब ग सािह य खरेदी करणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:-  
 

अ.नं. 
कलम/
तरतुद 

मांक 

कलम/तरतुदीचे 
शीषक 

पोटकलम/
उपकलम 

मांक 
तरतूद 

०१ १७ 
सिमतीची 
कत  य ेव 
अिधकार  

१ 

रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास 
अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व 
कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व 

थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत 
कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण,े 
भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े
आिण या अिधिनयमा  वय े िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थेच े उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य े
असतील.  

०२ १७ 
सिमतीची 
कत  य ेव 
अिधकार  

२ (झ) 
सवसाधारणपण,े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितचे कामकाज 
याचं े यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या 

योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील.  

०३ १७ 
सिमतीची 
कत  य ेव 
अिधकार  

६ 
या अिधिनयमा  या तरतुदीस अधीन राहन, सिमतीला या 
अिधिनयामाखालील आपली कत  य े व कामे पार पाड  यासाठी 
आव  यक ते सव अिधकार असतील.    

 
 तावना:- ी साइ  या दशनासाठी िशड  येथे येणा-या भ  तांना िनवासाची सिुवधा उपल  ध  हावी 

 हणनू सं  थानमाफत िनवास  थान इमारत ची उभारणी कर  यात आलेली आह.े सदर इमारतीमधील खो  या/हॉल 
साईभ  तानंा िनवासासाठी उपल  ध क न दे  यात आले  या आहते.  
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िशड  साई  ट चे  नई याचं े आिथक दणेगीतून सं  थान मालक  या मौज े िशड  ह ीतील स  ह 
नं.१०७,१०८,१०९ पैक  मधील जिमनीम  य ेसाईआ म  क  प भाग-१ (साईआ म भ  तिनवास) या िनवासी 

क  पाची उभारणी कर  यात आललेी आह.े या िनवासी क  पातील खो  या/हॉल साईभ  तांना िनवासासाठी सन 
२०१२ पासनू उपल  ध क न दे  यात आले  या आहते. इमारती  या खो  या/हॉलमधील लश व लशच े  पेअर 
नादु  त/िलकेज हो  या  या माणात वाढ झालेन ेसाईआ म भ  तिनवास इमारतीमधील A व B  लॉक करीता 
आव  यक  लंब ग मटे रयल खरेदी करणसे मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळणसेाठी  ताव सादर कर  यात 
आलेला होता. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय ं .१८९ अ  वये सदरह सािह  य 
ई-िनिवदा मागवनू खरेदी करणसे व  यासाठी येणारे अदंाजे .१५,८४,३९२/- मा चे खचास मा  यता दे  यात 
आलेली होती.  यानसुार खरेदी िवभागामाफत सािह  य खरेदी करणसेाठी ई-िनिवदा ि या राबवनू आव  यक 
सािह  य खरेदी कर  यात आलेले आह.े 

बांधकाम िवभागाकडुन साईआ म भ  तिनवास इमारतीच े नतुनीकरण करणचेे काम सु  होत असनू 
पाणी परुवठा िवभागांतगत ममधील  लंबीगची काम े करावी लागतील. साईआ म भ  तिनवास इमारतीम  य े
एकुण १२  लॉक आहते. नतुनीकरण करणचे े कामासाठी A व B  लॉक करीता आव  यक  लंब ग मटे रयल 
खरेदी करणते आलेले आह.े यापवू   इमारत म  य े  लंब ग कामाची िफिटंग िफनोले  स/आिशवाद कंपनीच े
मटेरीयल वाप न कर  यात आलेली आह.ेसदरचे काम ह ेनवीन नसनु नतुनीकरणाचे आह.े  हणनु या िठकाणी इतर 
कंपनीच े  लिबंग मटे रयल वापरल े तर ते पवु चे मटे रयलवर मचॅ होणार नाही व पाईप लाईन िलकेज राहन 
िभंतीम  य ेपाणी पाझ न िभंती ओ  या होतील.  यामळेु वारंवार िलकेज काढणसेाठी संडास बाथ मची तोड- फोड 
करावी लागले. याकरीता उवरीत  लॉकचे कामासाठी खालील माण ेिफनोले  स/आिशवाद कंपनीचचे  सािह  य 
खरेदी करण ेगरजेच ेआह.े 

 
अ.न.ं सािह  याचा तपिशल कंपनी मागणी एकक अदंाज ेदर एकुण र  कम  

1 1.1/4" CPVC पाईप. (11 SDR) िफनोले  स/आिशवाद 7680 फुट 49.00 3,76,320.00 
2 1.1/4" CPVC एलबो. (11 SDR) िफनोले  स/आिशवाद 150 नग 45.00 6,750.00 
3 1" CPVC एलबो. (11 SDR) िफनोले  स/आिशवाद 50 नग 21.30 1,065.00 
4 3/4" CPVC एलबो. (11 SDR) िफनोले  स/आिशवाद 100 नग 10.00 1,000.00 
5 1.1/4" CPVC सॉकेट. (11 SDR) िफनोले  स/आिशवाद 300 नग 26.90 8,070.00 
6 1.1/4" CPVC-MTA. (11 SDR) िफनोले  स/आिशवाद 50 नग 30.00 1,500.00 
7 1" CPVC-MTA. (11SDR) िफनोले  स/आिशवाद 50 नग 16.90 845.00 
8 1.1/4" CPVC-FTA. (11SDR) िफनोले  स/आिशवाद 50 नग 59.50 2,975.00 
9 1" CPVC-FTA. (11 SDR) िफनोले  स/आिशवाद 50 नग 22.20 1,110.00 

10 
ओरीसा सडंास भांडे. (P ॅप क  हरसह) सेरा 

/पॅ रवेअर/िहदंवेअर  
150 नग 

1507.00 2,26,050.00 

11 
कमोड संडास भांडे (P ॅप क  हरसह) सेरा 

/पॅ रवेअर/िहदंवेअर 
100 नग 

1665.00 1,66,500.00 

12  ु  नेटल फोड. (हवेी) (75 x 12)  --- 25 पॅकेट 400.00 10,000.00 
13 टु वे कॉक  लंबर/ज  वार/िहदंवेअर 50 नग 746.00 37,300.00 

एकुण:- 8,39,485.00 
  एकुण र  कम .  (पुणािकत):- 8,39,485.00 

 
सदर मटेरीयलची इि टमेट कॉ  ट काढतांना  य  माकटम  य े चौकशी क न ा  त कोटेशननसुार 

आजचे बाजार भावा माण े असलेले दर नमदू केललेे आह.े याकामी सािह  य खरेदी करणकेरीता अदंाजे 
.8,39,485/- मा  इतका खच अपेि त आह.े  

िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ाय:- बांधकाम िवभागामाफत साईआ म भ  तिनवास इमारतीचे नतुनीकरण 
करणचेे काम हाती घेणते आले असनू पाणी परुवठा िवभागांतगत ममधील  लंबीगची कामे करावी लागतील. 
याकरीता वरील नमदु मटे रयल खरेदी करण ेगरजेच ेआह.े  

 ताव:-   तरी साईआ म भ  तिनवास इमारतीचे पाणी परुवठा िवषयक दु  तीची काम े करणसेाठी 
सािह  य खरेदी करणकेरीता येणारे अदंाजे .8,39,485/- (अ री पये आठ लाख एकोणचाळीस हजार चारश े
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पं  याऐशंी मा ) मा चे खचास व सदरच ेसािह  य िवहीत प  दतीन ेई-िनिवदा मागवनू खरेदी िवभागामाफत खरेदी 
करणसे मा.  यव  थापन सिमतीच ेमा  यतेस ्तव सादर.  

िनणय .६०० यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास इमारतीच ेनतुनीकरण करणेसाठी आव यक लंब ग सािह य 
िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबवनु खरेदी करणसे व याकामी येणा या अंदाजे र कम .8,39,485/-  
मा च ेखचास मा यता दे यात आली.    (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२५ ०१ एि ल, २०१८ ते ०२ जुन २०१८ या कालावधीम य े ा  झाले या मालाच ेिविवध योगशाळेमाफत करणेत 

आले या तपास यांच ेअहवाल मा. यव थापन सिमती सभेसमोर सादर. 
ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८.१०.२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय . ८०० अ  वये “यापुढे 

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

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

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

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

माह े माच २०१८ पयतचे सव योगशाळा तपासणी अहवाल यापवु  मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेसमोर सादर करणते आलेले आहते. आता सं  थानला िद.०१ एि ल २०१८ ते िद.०२ जून २०१८ या 
कालावधीम  य े ा  त झाले  या गावरान तपु व खा तेलाच े िविवध योगशाळमाफत करणते आले  या 
तपास  यांचे अहवाल तपिशलवार प रिश  ठासह यासोबत सादर केले आहते.   

उपरो  त तपासणी अहवालांम  य े अ) िज  हा आरो  य योगशाळा, नािसक, यांच े बॅच न.ं २०/ 
Dtd.१०.०५.२०१८, बचॅ न.ं २१/ Dtd.१२.०५.२०१८ व बॅच न.ं २२/Dtd.२७.०५.२०१८ या तीन बॅचच े
तपासणी अहवालामं  य े“The Above samples of Ghee do not conform to the standards of ghee 
as per F.S.& S. Act 2006. & there Regulations 2011.” असा शेरा/ अिभ ाय नमदु आह,े तर क  ीय 
खा  ो ोिगक अनसंुधान सं  थान, मैसरू, यांचे सोबत  या तपासणी अहवालामं  य ेसू  प  ठ अिभ ाय नमदु नाही. 

अ  न सरु ा व मानके कायदा २००६, (िनयम व िनयमन २०११) नसुार िबगर कापसू उ  पादीत े  
(Areas, other than cotton track areas) साठी BRR हा ४० ते ४३ इतका तर कापसू उ  पादीत े  
(Cotton track areas) साठी तो ४१.५ ते ४५ इतका असण ेआव  यक असते.  

तथािप, ब) क  ीय खा  ो ोिगक अनसंुधान सं  थान, मैसरू, या योगशाळेकडील उपरो  त 
कालावधीतील सव तपासणी अहवालांम  य े BRR ४३ पे ा अिधक अस  याचे िनदशनास येत आह,े त े
पढुील माण ेदशिवलेले आहेत तसचे  याचे तपिशलवार प रिश  ठही यासोबत जोडललेे आह.े 

 
अ.नं. बॅच नं./ िद. BRR अ.नं. बॅच नं. / िद. BRR 
०१ 13/ 16.03.2018 44.23 ०६ 19/ 04.05.2018 44.15 
०२ 14/ 18.03.2018 43.46 ०७ 20/ 10.05.2018 43.87 
०३ 15/ 14.04.2018 43.94 ०८ 21/ 12.05.2018 43.78 
०४ 17/ 18.04.2018 44.18 ०९ 22/ 27.05.2018 44.11 
०५ 18/ 02.05.2018 44.35  
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तथािप, गावरान तुपाचे स  याचे परुवठादार हष े श डेअरी ॉड  ट्स ा. िल., हरी ार, ह े उ  तराखंड 

रा  यातील उ  पादक आहते. अ  न सरु ा व मानके काय ानसुार उ  तराखंड ह े कापसू उ  पादीत े  (Cotton 
track areas) म  य ेयेत नाही,  यामळेु तेथील उ  पादीत गावरान तपुाचा BRR हा ४० ते ४३ या दर  यान असण े
गरजेचे आह,े मा   यांचे तपुाच ेBRR हा  यापे ा अिधक अस  यान ेतो अ  न सरु ा व मानके काय ाचे norms 
म  य ेबसत नाही. 

यापुव   मतृी ॉड  टस ा.िल., अबंाला, ह रयाणा, या परुवठादाराच ेबॅच न.ं५३/ Dtd. १६.०७.२०१७ 
व  बचॅ न.ं ५८/ Dtd.२७.०७.२०१७ चे िज  हा आरो  य योगशाळा, नािसक, यांचकेडील तपासणी 
अहवालाम  य े“The Above samples do not conform to the standards of ghee as per F.S.&S. 
(Food products and Additives) Regulations 2011” असा अिभ ाय/ शेरा नमदु होता. तसेच क  ीय 
खा  ो ोिगक अनसंुधान सं  थान, मैसरू, यांचकेडील बॅच न.ं ५३/ Dtd. १६.०७.२०१७ चे तपासणी अहवालात 
Test of Rancidity ही Positive आललेी होती. वरील दो  ही तपासणी अहवालातील बाबी अ  न सरु ा व मानके 
कायदा २००६, (िनयम व िनयमन २०११) चे Norms म  ये बसत नस  याने मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.२३.१०.२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय . ८८६ अ  वये खालील माण ेिनणय झाललेा आह.े 

“यावर सिव  तर चचा होऊन, माह ेऑग  ट- २०१७ या मिह  याम  य े ा  त झालेले गाईचे तुप, खा तेल 
व िकराणा माल यांच ेिविवध योगशाळेमाफतकरणते आले  या तपासणी अहवालाच ेअवलोकन करणते आले. 
 यामधील क  ीय खा  ो ोिगक अनसुंधान सं  थान, मैसरू, या योगशाळे  या अहवालाम  य े Rancidity 

आढळून आली आह.े मा  इतर सव Parameter व अहवाल यो  य आहते. मा   हसैरू यथेील योगशाळे  या 
अहवालाव न सदर तूप जा  त काळ साठा कर  यासाठी यो  य नस  याने या तुपाचा पढुील परुवठा थांबिव  यात 
यावा व भांडार िवभागाम  य े िश  लक असले  या तपुा  या  यके बॅचची सं  थानचे योगशाळेकडून तपासणी 
क नच,  याचा वापर करणते यावा. स  याचे तुपाचे पुरवठाधारक  मतृी ॉड  टस ा.िल. अबंाला, यांचा तीन 
वषासाठी का या यादीत समावेश करणते यऊेन, तसे  यांना लखेी कळिव  यात याव.े 

तसेच सं  थानसाठी वािषक गाईच े तुप खरेदी करणकेामी न  याने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी. 
सदरह ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत गाईचे तपुाअभावी अडचण येऊ नय,े याकरीता अ  प कालावधीची (०५ 
िदवस) दरप के (तातडीची खरेदी) मागिवणेसाठी सं  थानचे संकेत  थळावर जािहरात िस  करणते येऊन, गाईच े
तुप खरेदी करणते यावे व यासाठी येणारा वाढीव खच  मतृी ॉड  टस ा.िल., अबंाला यांचेकडील जमा अनामत 
रकमतेून वसलू करणते यावा, अस ेठरल.े”  

 यामळेु आता उपरो  त तपासणी अहवाल (िद.०१.०४.२०१८ ते िद.०२.०६.२०१८ अखेर) पढुील 
िनणया  तव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर करता येईल, असे न  मत आह.े  

क) उव रत सव योगशाळांचे तपासणी अहवालाम  य ेउपरो  त कालावधीतील सव बचॅचे गावरान तुप 
व खा तेल अ  न सरु ा व मानके कायदा २००६, (िनयम व िनयमन २०११) नसुार conform अस  याचे नमदु 
आह.े तसेच भांडार िवभागातनू उपरो  त सव बॅचच ेगावरान तुपाचा साठा िवनात ार संपलेला आह.े  

उपरो  त अ, ब व क माण े तपासणी अहवाला  या झेरॉ  स ती व तपिशलवार प रिश  ठ मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेअवलोकनाथ/ िनणयाथ सादर करणसे मा  यता िमळणे  तव िद.३०.०७.२०१८ रोजी 

िटपणी/  ताव सादर केला असता,  यावर मा. उप कायकारी अिधकारी यांनी “परुवठादार म.े हष े श डेअरी 
ॉड  ट्स ा.िल. ह र ार, यांना प  देऊन  यांचा लेखी खलुासा  यावा व खलुाशासह  यव  थापन सिमती समोर 

सादर करण े यो  य रािहल, असे मत आह”े. असा शेरा/ अिभ ाय न दिवला होता. तसचे मा. मु  य कायकारी 
अिधकारी महोदया यांनी “खलुासा  या”, असा शेरा/ अिभ ाय न दिवला होता.  

परुवठादाराचंा लेखी खलुासा घे  याची बाब खरेदी िवभागाच े काय े ातील अस  याने उपरो  त 
िनदशां माण े कायवाही करणकेामी इकडील जा.नं. १५२/२०१८, िद.०९.०८.२०१८ रोजीचे प ा  वये  यांना 
कळिवणते आले होते.  यानसुार  यांनी जा.नं. एसएसएस/वशी-खरेदी/२४८१/२०१८, िद.२१.०८.२०१८ अ  वये 
गावरान तुपाच ेपरुवठादार म.े हष े श डेअरी ॉड  टस ा.िल. यांना कारण ेदाखवा नोटीस बजावनू सात िदवसांचे 
आत लेखी खलुासा मागिवला होता. 

म.े हष े श डेअरी ॉड  टस ा.िल., ह र ार, यांचा लेखी खलुासा खरेदी िवभागामाफत 
िद.२८.०८.२०१८ रोजी इ कडील कायालयास ा  त झालेला आह,े तो खालील माण.े 
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“Dear Sir, With reference to your letter, we would like to bring your notice that 
when we ware send the product to you we had checked the every batch number with 
NABL Lab & that the BR Reading we ware getting always in the range of (42.43). 

As promised, we had to give you the perfect and the best product from our side 
Hanes we would like to request to you kindly recheck the sample ones again. To resolve 
this issue we can send the same sample to any NABL Adopted Lab. Maybe it is 
conditional on the lab to lab testing report. After tasting the sample difference will become 
to max 1 to 1.5. While you may give the same sample to three different labs the report will 
have come to in three different ways. We can ensure you that our products are perfectly 
fine. We will be trying our level best that this will be not to happen again in future. 

As you probably know to work with you & our business relationship with you it is 
mean a lot to us and we like to take this opportunity to assure you that we are serving you 
with the best product Thank you for trusting us to be your source for top quality Product & 
We appreciate your kind expressions of appreciation, and are especially grateful for all the 
support we get from your side. 

This letter to show our gratitude towards your continued trust in our business. We 
are happy to serve you always with the best products and would like to continue this 
forever ” 

उपरो  त खलुाशासह िटपणी/  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभपेढु ेअवलोकनाथ/ िनणयाथ सादर 
करण े मा  यता िमळणे  तव िद.२८.०८.२०१८ रोजी िटपणी/  ताव फेर सादर केला असता,  यावर मा. उप 
िज  हािधकारी महोदय यांनी “BRR test चा अथ काय?, पवू  मे.  मतृी ॉड  ट्स, अबंाला यांचे Rancidity 
test fail होती. Rancidity test  हणजे काय?” असा शरेा/ अिभ ाय न दिवला आह.े  

मा. उप िज  हािधकारी महोदय यानंी िवचारणा केलेली मािहती योगशाळेचे तािं त िवषयाशी िनगडीत 
अस  याने सं  थानचे योगशाळेला उपरो  त मािहती ता  काळ सादर करणबेाबत कळिवणते आले होते.  यानसुार 
 यांनी जा.न.ं१४६/ २०१८, अ  वये खालील माण ेमािहती इकडील कायालयास सादर केलेली आह.े 

“Refractive Index :- (BRR Test)- Butyro Refractrometer Reading at 40°C  
This test helps to judge the purity of oil/ Ghee sample. DGHS/ FSSAI authorities 

have set the standard range OF B R Value after analysing adequately large number of 
different variety of different oil/ghee samples, If two different oils having different B R 
mixed together or mixed in ghee, resulting oil/ ghee will not fit in the range fixed by 
DGHS/ FSSAI.  

Definition:- The ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in the 
oil or fat, more generally, it expresses the ratio between the sine of angle of incidence to 
the sine of angle of refraction when a ray of light of known wave length (usually 589.3 nm, 
the mean of D line of Sodium) passes from air into the oil of fat. Refractive index varies 
with temperature and wavelength.  

बी.आर.आर. (  यू ो  रफरॅ  ोमीटर  रीड ग) चाचणीचा उपयोग शु  द तूपात इतर वन  पती फॅट अथवा 
खादयतेल िम  स केले अस  यास िकवा दोन वेगवेगळे तेल एक  केल े अस  यास  याचे बी.आर. रीडीग ह े
एफ.एस.एस.अ.ेआय. (FSSAI) ने िदले  या रज म  य ेयते नाही. थोड  यात कोण  याही खादयतेलात इतर तेल 
भेसळ केले अस  यास तसचे शु  द  तुपात इतर वन  पती फॅट भसेळ केली अस  यास बी.आर. रीड ग  ह े
(FSSAI)  ने ठरवून िदलेल् या रज म  य ेयेत नाही.  

फुड से टी  या कायदयानुसार िबगर कापुस उ  पादीत े ाकरीता शासनान े शु  द तूपासाठी  बी.आर. 
४०.० ते ४३.० असा, तसचे कापुस उ  पादीत े ाकरीता बी.आर. ४१.५ ते ४५ असा िनि  चत केलेला आह.े 

Rancidity Test:- 
Definition:- Rancidity is the characteristic, unpalatable odour and flavour of edible 

fats and oils following oxidative or hydrolytic dearadation.  
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This process can occur in raw foodstuffs, refined or used edible oils and processed 
foods containing edible oils.  

रॅनिसडीटी  हणजे खवटपणा. तेल/तुपास खवटलेला वास असले िकंवा तेल/तपु खराब झाले अस  यास 
सदरची चाचणी िह होकाराथ  (Positive) येते.  या तेलात अनसॅ  यरेुटेड फॅट जा  त असतात अशा तेलात 
खवट  याची िकया लवकर होते. अशी तेले िदघ कालावधीसाठी साठवनू ठेव  यास, सयु काशा  या सपंकात 
जा  त वेळ अ  यास, उ  णते  या सपंकात आ  यास, आदते  या सपंकात आ  यास खवटपणाची िकया लवकर 
होऊ शकते व तेल /तुप खराब होते. अशा तेलास /तुपास खवट वास येतो. तेल/तूप खवटलेले अस  यास  याचे 
पोषणमु  य कमी होते व  यातील घटकांचे पातंर अवांिछत घटकाम  य ेझा  यामळेु  याचे आरो  यावर दु  प रणाम 
होतात. सदरची मािहती िह अ  न सरु ा आिण मानके कायदा– २००६ िनयम अिण िविनयमन -२०११ व FSSAI 
चे Manual of method of analysis of foods चे आधारे देत आहोत. याबाबत अिधक मािहती आव  यक 
अस  यास अ  न व औषध शासन, महारा   रा  य, अहमदनगर /नािशक यांचेशी सपंक साधनू आपल े
िवभागामाफत मिहती घणेेत यावी.” ( योगशाळेन े उपरो  त माण े िदले  या मािहतीची त यासोबत जोडललेी 
आह)े 

मा. उप िज  हािधकारी महोदय यांनी उपि थत केले  या मु ांची वरील माण े पतुता करणते आलेली 
आह.े 

तरी उपरो  त तपासणी अहवाला  या झेरॉ  स ती (पा.नं.१ते३६), तपिशलवार प रिश  ठ (पा.नं.१ते८) 
तसेच गाईचे शु  तपुाचे परुवठादार म.े हष े श डेअरी ॉड  टस ा.िल. ह र ार, यां  या लखेी खलुाशाची त मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेअवलोकनाथ/ िनणयाथ सादर. 

िनणय .६०१ यावर सिव तर चचा होऊन, ०१ एि ल, २०१८ त े०२ जुन २०१८ या कालावधीम य े ा  झाले या मालाच े
िविवध योगशाळेमाफत करणेत आले या तपासणी अहवालाच ेअवलोकन कर यात येऊन याची न द घे यात 
आली.               (कायवाही- अिध क, भांडार िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२६ ी साई सादालयातील सादभोजनाम य े वामी नारायण पोळी (चपा या) परुी मनु यबळा दारे तयार करणकेामी 

िविवध वृ प ाम य ेजािहरात दणे ेव ई-िनिवदा मागिवणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- सन २००४ चा महारा  अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म ये महारा  

िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालानंी थापीत केललेे 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 ) नसूार 
भ  तानंा जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण ेयाबाबतची तरतुद केलेली आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०२/०२/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय ं .७६ (०३) 
  तावना:- ी साई सादालयातील सादभोजनात दे यात येणारी चपाती/परुी ही उ  ते आऊटसोिसग 

प  दतीने तयार क न घे यात येत आह.े  यानसूार ी साई सादालयातील चपाती/परुी तयार करणकेामी 
मा. यव थापन सिमती िद.०२/०२/२०१८ रोजीच े सभतेील िनणय ं .७६(०३) नसूार,जा.नं.एसएसएस/वशी/ 
६११७/२०१८ िद.१४/०२/२०१८ अ वय,े ी साई केटरस, ीरामपरू यांना िद.०३/०२/२०१८ ते ०२/०२/२०१९ 
अखेर ०१ वष कालावधीकरीता ती ि वंटल कोरडा आटा+मै ास .१,२२१/- (अ री र कम . एक हजार 
दोनश ेऐकवीस मा ) सव करांसह या माण ेकामाचे कं ाट (कायादशे) दे यात आलेला आहते. या कामाची मदुत 
िद.०२/०२/२०१९ अखेर सपंु ात येत अस  याने पढुील एक वष कालावधीसाठी चपाती/परुी तयार करणकेामी ई-
िनिवदा ि या राबवावी लागणार आहते.  यासाठी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेण ेगरजेचे आह.े  

  मागणी:- ा तिवक नसूार ी साई केटरस, ीरामपरू याचंे चपाती/परुी तयार करणे  या कामाची मदुत 
िदनांक ०२/०२/२०१९ अखेर सपंु  टात येत अस  याने पढुील एक वष कालावधीसाठी ी साई सादालयातील 

सादभोजनाम ये आऊटसोस गं प दतीन ेचपाती/परुी तयार करण ेसं  थानचे  टीन े िहतावह अस  याने वतमान 
प ात जाहीरात िस  द क न नामांिकत कंप  याकडून, केटरस/ ठेकेदारांकडून न  याने ई-िनिवदा मागिवण ेगरजचेे 
आह.े 

   सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसूार अनुमान :-  आिथक  
िवभागाचा प  अिभ ाय/मत:- ी साई सादालयातील सादभोजनाम  य ेचपाती/परुी तयार करणे  या 

कामाची मदुत िदनांक ०२/०२/२०१९ अखेर संपु ात यते अस याने पढुील एक वष कालावधीसाठी ी साई 
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सादालयातील चपाती व परुी आऊटसोस गं प दतीने तयार करणकेामी ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व  याकामी 
येणा-या अदंाजे वािषक खचाचे रकमेस मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागणार आह.े  

स या ठेकेदारास दे यात येत असले या ती ि वंटल कोरडा गह आटा + मै ास र  कम .१२२१/- 
माण ेमजूरी दे  यात येत.े  यानसूार माह े फे वुारी-१८ ते माहे ऑग  ट-१८ अखेर ७ मिह  याचे िबलाची र कम 
.१६,७०,३८७/- एवढी झालेली आह.े  यानसूार अदंाज ेवािषक मजरुीची र कम .२८,६३,५२०/- इतक  होते. 

सदर रकममे  य े अदंाजे २०% वाढ गहृीत धर यास पढुील एक वष कालावधीसाठी अदंाजे र कम 
.३४,३६,२२४/- (अ री र  कम पय ेचौतीस लाख छ  तीस हजार दोनश ेचोवीस मा ) इतका खच अपे ीत 

आह.े सदरचे खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा यता घेण ेआव यक अस  याने, मा यता िमळालेनंतर ई-िनिवदा 
ि या राबिवता येईल.  

  तरी ी साई सादालयातील सादभोजनाम य े  वामी नारायण पोळी (चपाती) व परुी आऊटसोस गं 
प दतीन ेतयार करणकेामी पढुील एक वष कालावधीसाठी अदंाजे मजरुी र कम .३४,३६,२२४/- (अ री र  कम 
पये चौतीस लाख छ  तीस हजार दोनश े चोवीस मा ) इतका खच अपे ीत असनू सदरच े खचास मा  यता 

िमळणकेामी व मा  यतेतर वतमान प ात जनसंपक िवभागामाफत जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणसे 
मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िनणयाथ सादर.  

िनणय .६०२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये पढुील एक वष कालावधीसाठी  वामी 
नारायण पोळी (चपाती) व परुी आऊटसोस गं प दतीने तयार करणकेामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या 
राबिवणेस व याकामी येणा या अदंाजे र कम .३४,३६,२२४/- मा च ेखचास मा यता दे यात आली.         

(कायवाही- .अिध क, ी साई सादालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२७ ी साई सादालयातील सादभोजनाम य े चपाती मिशन दारे चपाती तयार करणकेामी िविवध वृ प ाम य े

जािहरात दणे ेव ई-िनिवदा मागिवणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- सन २००४ चा महारा  अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म ये महारा  

िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालानंी थापीत केललेे 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 ) नसूार 
भ  तानंा जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण ेयाबाबतची तरतुद केलेली आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०२/०२/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय ं .७६ (०४) 
  तावना:- ी साई सादालयाम  य ेदररोज गद चे माणानसूार ४०,००० ते ८५,००० पयत साईभ  त 

सादभोजन घतेात. गद नसूार दररोज अदंाजे ३५ ि वंटल ते ४० ि वटंल आटया  या चपाती/परुी बनवावी लागत.े 
ी साई सादालयाम  य े ०३ अटॅोमटॅीक चपाती मिश  स कायरत आह.े   यके चपाती मिशनवर तुंबवलेला 

(मळलेला) आटा टाकण,े भाजतांना अडकलेली चपाती काढण,े तेल लावण,े चपाती थंड झा  यावर कॅरेटम  य,े 
हॉटकेसम  य े ठेवण,े मिश  सची साफ-सफाई करण ेया कामासाठी परेुसे कमचारी परुिवण ेव इ  यादी कामे चपाती 
मिशनवर मनु  यबळ परुवनू चपाती तयार करणचेे काम ह ेउ  ते ठेकेदारी प  दतीने आऊटसोिसग  दारे तयार क न 
घे  यात यते आह.े  

  ी साई सादालयात चपाती मिशनवर चपाती तयार कर  याचे काम मा. यव थापन सिमती 
िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७६(०४) नसूार,जा.नं.एसएसएस/वशी/६११५/२०१८ 
िद.१४/०२/२०१८ अ वये, ी साई केटरस, ीरामपरू यांना िद.०३/०२/२०१८ ते ०२/०२/२०१९ अखेर ०१ वष 
कालावधीकरीता ती ि वंटल कोरडा आटा+मै ास .३६१/- (अ री र कम .तीनशे एकस  ट मा ) सव 
करांसह या माण ेकामाचे कं ाट (कायादशे) दे यात आलेले आहते. या कामाची मदुत िद.०२/०२/२०१९ अखेर 
संपु ात येत अस  याने पढुील एक वष कालावधीसाठी मिशनवर चपाती तयार करणकेामी ई-िनिवदा ि या 
राबवावी लागणार आहते.  यासाठी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेण ेगरजेच ेआह.े  

  मागणी:- ा तिवक नसूार ी साई केटरस, ीरामपरू यांच े चपाती मिशनवर चपाती तयार करणे  या 
कामाची मदुत िदनांक ०२/०२/२०१९ अखेर संपु  टात यते अस  याने पढुील एक वष कालावधीसाठी ी साई 

सादालयातील चपाती मिशनवर चपाती तयार करणचेे काम उ  ते आऊटसोस प  दतीने देण े सं  थानचे  टीन े
िहतावह अस  यान ेवतमान प ात जाहीरात िस  द क न नामांिकत कंप  याकडून, केटरस/ ठेकेदारांकडून न  यान े
ई-िनिवदा मागिवण ेगरजेचे आह.े 

  सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसूार अनुमान:- आिथक  
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िवभागाचा प  अिभ ाय/मत:- ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर चपाती तयार करणे  या 
कामाची मदुत िदनांक ०२/०२/२०१८ अखेर संपु ात यते अस याने पढुील एक वष कालावधीसाठी ी साई 

सादालयातील चपाती मिशनवर चपाती तयार करणकेामी ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व  याकामी येणा-या 
अदंाजे वािषक खचाचे रकमेस मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागणार आह.े स  याचे ठेकेदारास माह े
फे वुारी-१८ ते माह ेऑग  ट-१८ अखेर ७ मिह  याचे िबलाची र कम .१४,९१,६६२/- एवढी झालेली आह.े 
 यानसूार अदंाजे वािषक मजरुीची र कम .२५,५७,१३४/- इतक  होते. सदर रकमेम  य ेअदंाजे २०% वाढ गहृीत 

धर यास पढुील एक वष कालावधीसाठी अदंाजे र कम .३०,६८,५६०/- (अ री र  कम पय े तीस लाख 
अडुस  ट हजार पाचशे साठ 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 सादालयातील चपाती मिशनवर आऊटसोस गं प दतीने चपाती तयार करणकेामी पढुील 
एक वष कालावधीसाठी अदंाजे मजुरी र कम .३०,६८,५६०/- (अ री र  कम पये  तीस लाख अडुस  ट हजार 
पाचशे साठ मा ) इतका खच अपे ीत असनू सदरचे खचास मा  यता िमळणकेामी व मा  यतेतर वतमान प ात 
जनसंपक िवभागामाफत जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .६०३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये पढुील एक वष कालावधीसाठी चपाती 
मिशनवर आऊटसोस गं प दतीन े चपाती तयार करणकेामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व 
याकामी येणा या अदंाजे र कम .३०,६८,५६०/- मा च ेखचास मा यता दे यात आली.   

                                                                          (कायवाही- .अिध क, ी साई सादालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२८ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवा या समारोपा या काय माची जािहरात रा य व दशेपातळीवरील 

दिैनकात यापक व पात िस द करणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद - महारा   शासनान े पनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  यव  था (िशड ) च ेअिधिनयमात “सिमतीची कत  य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नंबर 
१७ (१) म  य े “रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े मिंदराम  य े ढी व थेनसुार 
धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था 
करण,े भ  तगणानंा आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या अिधिनयमा  वय े
िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य असतील.” अशी तरतूद कर  यात आलेली आह.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक – मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १५.०९.२०१२ च े सभेतील 
िनणय मांक ७८६.   

 तािवक – ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवास  यापक िस  दी दे  यात यावी. अशा सचुना 
मा.मु  यमं ी महोदय यांनी िदनांक ३१ माच २०१७ रोजी  या सभेत सम  िद  या हो  या. या संदभात ी साईबाबा 
समाधी शता  दी महो  सवाची जािहरात वतमानप ात थटे िस  दीस दणेबेाबतचा िवषय िदनांक २५.०९.२०१७ 
रोजीचे सभेत सादर केला होता. याबाबत,  तावात नमदु केले  या िद.०५.०१.२०१८ रोजी  या शासन 
िनणयानुसार सं  थानला  यावसाियक दराने जािहराती दतेा येणार नाहीत, सबब उपरो  त  ताव अमा  य करणते 
आला. असा िनणय झालेला आह.े  

१) मा.रा  पती महोदयांचे िशड  भेटीची व ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाची जािहरात 
वतमानप ात थेट िस  द करणबेाबत बांधकाम शता  दी क ान े  यावेळी मौिखक र  या कळिवले होते. तथािप, ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड )  या जािहराती मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनांक १५.०९.२०१२ च े
सभेतील िनणया  वय े शासक य दरान े िस  दीसाठी िद  या जातात. तथािप, मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनांक 
३१.०८.२०१६ चे सभेतील िनणय मांक ६१९ अ  वये मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन 
यांना िदनांक ३०.०९.२०१६ रोजी सं  थान  या जािहराती  यावसाियक दराने देणबेाबत मागदशन िमळणबेाबत 
प  िदले होते.  यानसुार सदंभ मांक ३ अ  वये िवधी व  याय िवभागाने .सासंिव-२०१६/१४२७/ . . १७६/ 
का.१६ िदनांक २१.०४.२०१७ चे प  ा  त झाले असनू सदर प ात खालील माण ेअिभ ाय िदलेले आहते.  
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“िद.२९.११.२०१६ रोजी मं ीप रषदेने घतेले  या िनणयानुसार िद.३०.०३.२०१६  या शासन िनणयात 
सधुारणा कर  यात आली असनू सव शासक य िवभागांनी आिण  यां  या िनयं णाखालील मंडळे/महामंडळे 
/ ािधकरण/उप म यांनी  यां  या दशनी जािहराती (Display Advertisement) तयार कर  याच,े िवतरणाच ेव 
सवकष जाहीरात मोिहमा आखणी व अमंलबजावणीचे काम मािहती व जनसपंक महासंचालनालया माफत 
कराव.े कोण  याही परीि थतीत ही कायवाही  वतं पण ेकर  यात यवे ूनये अशा  प  ट सचूना िद.०५.०१.२०१७ 
 या शासन िनणयात दे  यात आ  या आहते’’.  

२) तसचे यासदंभात िदनांक ०६ स  टबर २०१८ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभेतील आय  या 
वेळेचा िवषय .१८ िनणय मांक ५७४ माण ेशता  दी वषा  या समारोपासाठी िविवध मा  यमा  दारे  यापक 
 व पात जािहरात कर  याबाबत सभेम  य ेसिव  तर चचा कर  यात आली. तथापी भािवकां  या दशनासाठी समाधी 

मंिदराची मता मयादीत अस  याने सं  थानने कोण  याही प  दतीची जािहरात क  नय ेअसे ठरले. 
 ३) सदर जािहरात शासक य दरान े िस  द करणबेाबत ी.िकरण मोघ,े उपसंचालक मािहती व 

जनसपंक, नािशक याचंशेी दरु  वनीव न चचा केली असता  यानंी नािशक येथ ेझाले  या कंुभमळेा काय मा  या 
जािहराती मा.संचालक, मािहती व जनसपंक महासचंालनालय, मुबंई यांचेमाफत शासनाच े डीए  हीपी दरान े

िस  दीस िद  या हो  या. यासाठी जािहरातीचा मसदुा मा  यतेअतंी िडझाईन क न व आकारमान ठरवनू कोण  या 
रा  यातील िकती दिैनकात व कोण  या भाषते िस  द करावयाची आहे याबाबतची मािहती मा.सचंालक, मािहती 
व जनसंपक महासचंालनालय, मुबंई यांना कळिवलेस शासक य दराने जािहरात िस  द करता यईेल अस े
कळिवले आह.े याबाबत ी.िकरण मोघ,े उपसचंालक मािहती व जनसंपक, नािशक व िशड  मािहती कायालयाच े
मािहती अिधकारी ी.गणशे फंुदे यांचेही मागदशन घेता येईल. मा  टाई  स पु, सकाळ व लोकमत ही वतमानप  े
सं  थान  या जािहराती शासक य दरान े िस  द करत नाहीत. 

िवभागाचा अिभ ाय– ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा  या समारोपा  या काय मास 
मा.पंत धान महोदय यांचा संभा  य दौरा व  यांचे ह  ते शभुारंभ होणा-या क  पांची देशभरातील साईभ  तानंा 
मािहती हो  यासाठी  यापक जािहरात होण े आव  यक आह े असे शासनाचे मत आह.े   तरी  यासाठी 
रा  यपातळीवरील व दशेपातळीवरील मराठी, िहदंी, इं जी व तेलग ू भाषेतील वतृप ांम  य े एक पणु पानाची 
जािहरात देण े  तािवत आह.े    

तथािप,मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनांक २५.०९.२०१७ चे सभेतील िनणया  वये सं  थानला 
 यावसाियक दराने जािहरात दतेा येणार नाहीत. मा  मा.पंत धान महोदय यांचे सभा  य दौ-याची जािहरात 
ी.िकरण मोघ,े उपसंचालक मािहती व जनसपंक, नािशक यांनी िदले  या मािहती माण ेमा.संचालक, मािहती व 

जनसंपक महासचंालनालय, मुंबई यांचेमाफत शासनाचे डीए  हीपी दराने िस  दीस दणेसेाठी जािहरातीचा मसदुा 
मा  यतेअतंी िडझाईन क न व आकारमान ठरवनू (अहमदनगर िज  ातील सव मखु दिैनकासह) व इतर 
कोण  या रा  यातील िकती दिैनकात व कोण  या भाषते िस  दीस ावयाची आह े याबाबतची मािहती कळवनू 
मा.सचंालक, मािहती व जनसंपक महासचंालनालय, मुबंई यांचे माफत शासक य दराने िस  दीस दतेा येईल.  

 ताव - ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा  या समारोपा  या काय माची जािहरात रा  य व 
दशेपातळीवरील दैिनकात  यापक  व पात िस  द करणसे िनणयासाठी सादर.                                                       

िनणय .६०४ उपरो  ताव अमा य कर यात आला.              (कायवाही- जनसंपक अिधकारी, जनसंपक िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२९ ी साई समाधी शता दी वषा िनमी  शै िणक संकुलात माह ेआ ट बर २०१८ म य ेरा य तरीय मराठी िनबंध व 

व कृ व पधा, िज हा तरीय शालेय िच कला पधा व शालेय इं जी व कृ व पधा आयोजन करणबेाबत. 
ताव-  सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद– सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ 

(भाग ४) िद. १७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला 
अिधिनयमा मधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तस े कर  यास 
साहा य करील, तसेच िशड  येथे वा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील.     

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक– नवीन  ताव  
ा  तािवक –सन २०१७ ते २०१८ म  य े ी साईबाबा शता  दी पु  याितथी महो  सवाचे औिचत ्य साधनू 

िज  हा  तरीय शालेय  िव ाथ / िव ाथ नंी करीता िच कला  पधा, िनबंध  पधा व व  कृ  व  पधा आयोजन 
िशड  येथ ेसाईबाबा सं  थान  शै िणक संकुलात  कर  याचा मानस आह.े शालेय िव ा  याचा सवागीण िवकास 
होणके रता व साईबाबा  या जीवनच र ािवषयी माहीती िमळावी व या मािहतीचा चार सार  हावा व  यां  या 
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अगंी असले  या कलागुणांना एक ह  काच  यासपीठ िमळावं व  या अनषंुगोन शता  दी वषात या बाळ गोपाळांचा 
मेळावा साई सं  थान सकुंलात भरवावा असे न  मत आह.े  

१ ) रा  य  तरीय व  कृ  व व  िनबंध  पधासाठी खालील माण ेिवषय. 
 

अ ..  िवषय  खलुा गट 
 

व र  
महािव ालय 

गट 

किन  
महािव ालय 

गट 

मा यिमक 
शाळा गट 

उ च ाथिमक 
शाळा गट 

१  ी 
साईबाबा व 
िशड     

ी साईबाबांची 
ेरणादायी 

िशकवण  

िशड -एक 
धािमक पयटन 
थळ  

ी साईबाबा – 
सवधमसमभाव  

साई ं या 
िशरडीची 
वाटचाल  

जीवनाचा मलूमं - 
ा आिण सबरुी  

२ ी  िजजाऊ ते 
सािव ी -एक ी 

संघष    

िनभया खरंच 
िनभय आह े
का ?  

चला मोज ूया 
बाई या 
क ाची िकंमत 
! 

मिहला 
सबळीकरण-
स य क  
आभास   

लेक वाचवा 
दशेवाचवा  

३ शेतकरी  शेतक -यांचा संप 
आिण कजमु   

कधी थांबतील 
शेतकरी 
आ मह या ? 

शेतक -यांची 
कैिफयत  

आज या 
शेतक-
यांपढुील 
आ हाने  
 

शेती आिण िव ान 

४ पयावरण  लॅि टक बंदी - 
सा य काय ? 

आज केरळ 
उ ा पि म 
महारा   

िवकास क  
िनसगहानी ? 

व छतेतून 
समृ ीकडे 
  

मा या व नातील 
िनमलगाव  

५ िव ान  भारत आिण 
मंगळ अिभयान 
  

सोशल 
िमिडया आिण 
आजचा यवुक  

िव ानान े
माणसू सखुी 
झाला का ?
  

िववेक 
आिण 
िव ान िन ा 
  

इटंरनेट आिण 
आजचा िव ाथ   

६  सामािजक 
/आिथक  

डॉलर झाला 
मोठा – पया 
झाला छोटा  

GST  - नवीन 
वाटा नवीन 

अडचणी   

भारतीय 
अथ यव थे 
समोरील 
आ हाने आिण 
संधी  

जलसंवधन 
– काळाची 
गरज  

कृि म बुधि म ा 
आिण माणसू  

 
व  कृ  व  पधाः-  
िनधारीत वेळ  -खलुा गट,व र  महािव ालय व किन  महािव ालय गट वकृ  व  पधस ०७ िमनीटे  
बि स -  खलुा गट, व र  ठ महािव ालय व किन  ठ महािव ालय गट – थम मांक . ५०००/- , 

ि तीय मांक .  
३०००/- ततृीय मांक – . २०००/- उ  तेजनाथ ( दोन ) . १०००/- मा  रोख र  कम तसचे 

िश  तप  व साई ितमा असे  व प राहील तसेच सहभागी  पधकांसाठी श  तीप  प  देता यईेल. 
िनधारीत वेळ  -मा  यिमक शाळा गट, उ  च ाथिमक शाळा गट व  कृ  व  पधस ०५ िमनीटे  
बि स -  खलुा गट, व र  ठ महािव ालय व किन  ठ महािव ालय गट – थम मांक . ३०००/- , 

ि तीय मांक .  
२०००/- ततृीय मांक – . १५००/- उ  तेजनाथ ( दोन ) . १०००/- मा  रोख र  कम तसचे 

िश  तप  व साई ितमा असे  व प राहील तसेच सहभागी  पधकांसाठी श  तीप  दतेा येईल. 
  िनबंध  पधा िनयमावलीः-  

१) िनबंध  पधा ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय ( साई आ म फेज -२) येथे वग खो  यांम  य े घेता 
येईल.  



 
51 

 

(11} 05.10.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

२)   िनबंध  पधाकरीता किन  ठ महािव ालयामाफत पांढरा आखीव  पपेर  परुिवला जाईल.  
३)   िनबंध  पधा वेळ सव गटांकरीता ०१ तास ३० िमनीटे राहील.  
४)   पधा स. १० ते ११.३० या वळेेत संप  न होतील.   पधा सु  होणपेवु  ३० िमनीटे हजर राहाण े

बंधनकारक आह.े 
५)   पधकांना  पधा िठकाणी  वखचाने उपि थत राहावे लागले वास भाडे िदले जाणार नाही.  
६)   पधचे परी ण बिह  थ परी कामाफत केले जाईल.  
७)    पधकाने लेखणी सािह  य  वतःचे आणाव.े (िनबंध फ  त िनळया शाईतच िलहण ेबंधनकारक आह.े )  
८)   पांढ-या आखीव दशनी भागात  पधकान े  वतःच े  नांव, शाळेच े नांव, तालुका, िज  हा, मोबाईल 

नंबरचा उ  लेख करावा.  
९)  िनबंध   पधाकरीता उपि थत पालक व िव ाथ  अदंाजे ३००  य  ती साद भोजनाची  यव  था 

सादालयात पास दऊेन करता येईल. सदर पासचे िवतरण किन  ठ महािव ालयामाफत कर  यात येईल.   
१०)  िनबंध  पधकरीता एका शाळेचे एका गटासाठी फ  त ०२  पधकच सहभागी कर  यात येतील.  
११)  सदर िनबंध  पधची संपणू जबाबदारी शै िणक संकुलातील सव ाचाय / मु  या  यापक ह ेिश कांवर  

जबाबदारी िनि त करतील.   
१२)   पधचा िनकाल व ऐनवेळी होणारा बदल याबाबत सव ह  क आयोजकांनी राखनू ठेवललेे आहते.  

 
िनबंध   पधाः-  
िनधारीत वेळ  -खलुा गट,व र  महािव ालय व किन  महािव ालय गट िनबंध   पधस ०१ तास ३०  
िमनीटे  
बि स -  खलुा गट, व र  ठ महािव ालय व किन  ठ महािव ालय गट – थम मांक . ५०००/- , 
ि तीय मांक . ३०००/- ततृीय मांक – . २०००/- उ  तेजनाथ ( दोन ) . १०००/- मा  रोख 
र  कम तसेच िश  तप  व साई ितमा असे  व प राहील तसेच सहभागी  पधकांसाठी श  तीप  दतेा 
येईल. 
िनधारीत वेळ  -मा  यिमक शाळा गट, उ  च ाथिमक शाळा गट िनबंध   पधस ०१ तास ३०  िमनीटे 
बि स -  खलुा गट, व र  ठ महािव ालय व किन  ठ महािव ालय गट – थम मांक . ३०००/- , 
ि तीय मांक .२०००/- ततृीय मांक – . १५००/- उ  तेजनाथ ( दोन ) . १०००/- मा  रोख 
र  कम  तसचे िश  तप  व साई ितमा असे  व प राहील तसेच सहभागी  पधकांसाठी श  तीप  प  
दतेा येईल. 
२)   िच कला  पधासाठी खालील माण ेिवषय.  

गट वगवारी इय  ता िच ांचा िवषय 
अ  गट  इ. १ ली ते ४ थी  बाबांची चावडी, बाबांची ारकामाई, साईबाबांचे मंिदर  
ब  गट  इ. ५ वी ते ७  वी  साईबाबा  य  ती िच  , लडीबागेत साईबाबा, साईबाबांचे जीवनातील 

संग.  
क  गट  इ. ८ वी ते १०  वी  साईबाबांची पालखी  य, बाबांनी पेटीिवलेली धनुी- ारकामाई , ी 

साईबाबांची िदवाळी 
ड गट  इ. ११ वी ते १२ वी  समाधी मंिदरातील आरती  य , ी साईबाबांची लडीबाग पाणी टाकतांना 

साईबाबा , साईच र ातील एक संग  
 
िच कला  पधा िनयमावलीः-  
१)   िच कला  पधा वेश िवनामु  य असनू ी साईबाबा सं  थान शै िणक सकुंल ांगणात घतेा येईल.  
२)   िच कला  पधाकरीता क  या शाळे माफत पांढरा  काडिशट  पपेर मोफत  परुिवला जाईल.  
३)   िच कला  पधा वेळ सव गटांकरीता ०२ तास  राहील.  
४)   पधा सकाळी १० ते १२  या वेळेत असनू  पधा सु  होणपेवु  ३० िमनीटे हजर राहाण ेबंधनकारक 

आह.े 
५)   पधकांना  पधा िठकाणी  वखचाने उपि थत राहावे लागले वास भाडे िदले जाणार नाही.  
६)   पधचे परी ण बिह  थ परी कामाफत केले जाईल.  



 
52 

 

(11} 05.10.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

७)   पधकरीता कोण  याही रंग सािह  याचा वापर  करता येईल.   
८)  िच ा  या मागील बाजसू  पधकाने  वतःच े  नांव, शाळेच े नांव, तालुका, िज  हा, मोबाईल नंबरचा 

उ  लेख करावा.  
९)  िच कला  पधाकरीता उपि थत पालक व िव ाथ  अदंाजे ५००  य  ती साद भोजनाची  यव  था 

शै िणक संकुलात केली जाईल. 
१०)  िच कला  पधकरीता एका शाळेच ेएका गटासाठी फ  त ०२  पधकच सहभागी कर  यात येतील.  
११)  सदर िच कला  पधची सपंूण जबाबदारी  शै िणक संकुलातील सव ाचाय / मु  या  यापक ह े

िश कांवर जबाबदारी िनि त करतील.   
१२)   पधचा िनकाल व ऐनवेळी होणारा बदल याबाबत सव ह  क आयोजकांनी राखनू ठेवललेे आहते.  
 
िच कला  पधा 
िनधारीत वेळ  - सव गटांसाठी एकूण ०२ तास  
बि स -   अ, ब, व क गट – थम मांक . ३०००/- , ि तीय मांक . २०००/- ततृीय मांक – . १०००/- 
उ  तेजनाथ ( दोन ) . ५०० /- मा  रोख र  कम तसेच श  तीप  व साई ितमा असे  व प राहील तसचे 
सहभागी  पधकांसाठी श  तीप  देता यईेल. 
ड व इ गट - बि स -  थम मांक . ५०००/- , ि तीय मांक . ३०००/- ततृीय मांक – . २०००/- 
उ  तेजनाथ ( दोन ) . १०००/- मा  रोख र  कम तसेच श  तीप  व साई ितमा असे  व प राहील तसचे 
सहभागी  पधकांसाठी श  तीप  देता यईेल. 
३ ) फ  त शालेय िव ाथ  इं जी व  कृ  व   पधासाठी खालील माण ेिवषय.  

गट वगवारी इय  ता इं जी व  कृ  व िवषय वेळ  मयादा  
अ  गट  इ. ५  वी ते ७  वी  1) Shraddha Saburi  

2) Sabka Malik Ek  
3) My Sai - My Experience  

०५ िमिनट   

ब  गट  इ. ८ वी व १० वी  1) Teachings  of Saibaba  
2) Sai Charitra-  Art of living  
3) Sai Leela - An Experience 

०५ िमिनट   

 
इं जी व  कृ  व  पधा िनयमावलीः-  
१)   सदर  या  पधसाठी  फ  त इं जी मा  यमातील शालेय िव ा  याना वेश दे  यात यतेील.  
२)  इं जी व  कृ  व  पधा ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलकडील हॉल म  य ेघतेा येईल.  
३)   पधा सकाळी १० वाजता सु  होतील.  पधा सु  होणपेवु  ३० िमनीटे हजर राहाण ेबंधनकारक आह.े     
४)   पधकांना  पधा िठकाणी  वखचाने उपि थत राहावे लागले वास भाडे िदले जाणार नाही.  
५)   पधचे परी ण बिह  थ परी कामाफत केले जाईल.  
६ )  पधकाने शाळे  या मु  या  यापकाचे समंतीप   पधा िठकाणी जमा क न न दणी करण ेआव  यक  

आह.े  
७)   पधाकरीता उपि थत पालक व िव ाथ  अदंाज े३००  य  ती साद भोजनाची  यव  था शै िणक  

संकुलात केली जाईल. 
८)  इं जी व  कृ  व  पधकरीता एका शाळेचे एका गटासाठी फ  त ०२  पधकच सहभागी कर  यात यतेील.  
९)  इं जी व  कृ  व  पधची सपंणू जबाबदारी शै िणक संकुलातील सव ाचाय / मु  या  यापक ह े

िश कांवर जबाबदारी िनि त करतील.   
१०)   पधचा िनकाल व ऐनवेळी होणारा बदल याबाबत सव ह  क आयोजकांनी राखनू ठेवललेे आहते.  

शालेय िव ाथ  इं जी व  कृ  व  पधा पारीतोिषक तपिशल खालील माण.े  
िनधारीत वेळ – सव गटांसाठी एकुण ०५ िमिनटे   
ब ीस –अ, ब  गट- थम मांक . ३०००/-  ि तीय मांक – . २०००/- ततृीय मांक . 

१५००/-  उ  तेजनाथ ( दोन) – . १०००/- मा  रोख र  कम तसचे श  तीप  व साई ितमा अस े  व प राहील 
तसेच सहभागी  पधकांसाठी श  तीप  दतेा यईेल. 
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िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- या उपरो  त मराठी िनबंध, मराठी भाषा व  कृ  व  पधत रा  यातील व 
िच कला स ् पधसाठी अहमदनगर िज  हयातील  सव मा  यमां  या शाळांना सहभागी क न घतेा येईल  तसेच 
शालेय  इं जी व  कृ  व  पधसाठी अहमदनगर िज  हयातील फ  त इं जी मा  यामा  या शाळांना सहभागी क न 
घेता येईल.  बाबां  या जीवनपटाचा चार व सार होणसेाठी व शालेय िव ा  याना बाबांचे जीवन व  यांचे काय 
समज  यासाठी ही  पधा घतेा येईल.   

याम  य ेसव मा  यमां  या  शाळांना ई-मेल/ दरु  वनीव न/ मोबाईल ारे कळवनू अथवा आव  यकतेनसुार 
प  यवहार क न सपंक केला जाईल. तसेच आव  यकता वाट  यास वतमान प ात ेस नोट दऊेन  पधत सहभागी  
होणकेामी आवाहन करता यईेल.  पधबाबतची िनयमावली वतमान प ातून ेसनोट ारे जाहीर करता यईेल तसेच 
जािहरात प के / िभंतीप के छापनू मािहती देता यईेल. या  पधा फ  त शालेय िव ाथ  व महािव ालयीन 
िव ा  यासाठी आयोजीत करता यईेल.          

सदर  पधा ही आप  या शै िणक सकुंलात आयोजीत क न त  परी कांकडून परी ण  क न िवजयी 
 पधकांना बि से दतेा येईल.  तसेच  पध नंतर आकषक  िच ाचं े दशन  इतर मलुांना पाहाणेसाठी  भरिवता 

येईल जेणके न िव ा  याचे कलागणुांना वाव िमळेल.   
या   पधा िद. ०७ आ  ट बर २०१८ रोजी  रिववारचा  िदवस ठरवनू अयोिजत करता येईल.   पधा ही 

शाळे  या खु  या ागंणात  शाळे  या समोरील व मागील बाजचूे ागंणात  अ थवा वग खो  यांम  य ेघतेा येईल.  
१)  पधत सहभागी होणेसाठी कुठ  याही कारचे शु  क आकारले जाणार नाही.  
२) सदरच ेिच कला व िनबंध  पधतिव ा  या समवेत उपि थतिश क यांची चहा-पाणी  यव  था,  तसेच  

आव  यकतेनसुार सं  थानचे वतीने  शाळेकडेच मोफत भोजन  यव  था  करता येईल.  
३) सदर िच कला व िनबंध  पधा उदघाटन समारंभ व समारोप समारंभ करीता मा  यवराचंे उपल  धतेनसुार  

मा. अ  य  , मा. उपा  य  व मा. िव  व  त सिमती सद  य  तसेच मु  य कायकारी अिधकारी यांची  
उपि थती  असावी अस ेमत आह.े  

४) िच कला,  िनबंध व व  कृ  व   पधा पा रतोिषक खरेदी ,सं  थानचे नाव असलेले माणप  छपाई खच,  
ॉफ  खरेदी,  परी क स  कार , भोजन व चहापाणी  खच, बॅनर खच, कागद खरेदी खच , फुले सजावट 

खच , िवशेष कापडी कमान उभारण े खच,  वनी पेण   यव  था   व इतर अनषंुगीक िकरकोळ 
खचासाठी अदंाजे पये ७ ,५०, ००० /- ( अ री सात  लाख प  नास हजार   पये )खच  अपेि त 
आह.े  

 
अ. नं.  तपिशल अदंाजे खच पये 
०१ रोख बि से र  कम  . १,६८,०००/-  
०२  मंडप व सांऊड िस  टम  यव  था  . २,२५,०००/-  
०३  भोजन व अ  पोपहार इ. ( अदंाजे १५००  य  ती )  . १,५०,०००/-  
०४   टेशनरी , बॅनर ( ले  स बोड ) , हॅ  डबीलव इ. खच  . २,०७,०००/- 
 एकूण र  कम पये  . ७,५०,०००/-  

५) या दशनाचे आयोजनाकामी व र  ठां  या सचुनेनसुार मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांचे  
 वा रीने िज  हा परीषद अ. नगर िश णािधकारी ाथिमक व मा  यिमक िवभाग  यांना प  देता यईेल. 

६) उपरो  त सव  पधा पा रतोषीक  िवतरण शता  दी समारोह काय मात एक ीत िवतरीत कर  यात येईल.   
मागणीः-  तरी ी साई समाधी शता  दी २०१८  िनिम  त  रा  य  तरीय व अहमदनगर िज  हा  तरीय 

 पधा आयोिजत करणसे व याकामी येणा-या अदंाजे पय े७ ,५०, ००० /- ( अ री सात  लाख प  नास हजार   
पये ) खचास मा  यता िमळणकेामी िनणयाथ सादर. 

िनणय .६०५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई समाधी शता  दी २०१८  िनिम  त तावात नमदु के या माण े रा  य  तरीय 
व अहमदनगर िज  हा  तरीय  पधा आयोिजत करणेस व याकामी यणेा-या अदंाजे र कम . ७,५०,००० /- मा  
खचास मा  यता दे यात आली. तसेच वकृ व पधा ही िज हा तरीय व रा य तरीय अशा दो ही तरावर यावी, 
असे ठरले.  (कायवाही- ाचारय्, औ ोिगक िश ण सं था, ाचाय, इिं लश िमडीयम कुल, 
मु य यापक,क या िव ा मंिदर व य.ुकॉलेज, ी साईबाबा व र  महािव ालय) 
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िवषय नं.३० िविवध यायालयांम य ेसं थानमाफत व सं थानिव द दाखल असले या दा यांची मािहती. 
ताव-  जा.न.ंएसएसएस/वशी-िवधी/१८४/२०१७, िदनांक १२.०४.२०१७ रोजीच े आदेशानसुार,  या-  या 

शासक य िवभागान े  यां  या संबधंातील दा  यांची सखोल मािहती व मळु संिचका  या-  या िवभागाकडे उपल  ध 
अस  यामळेु, संबंधीत िवभागांकडे कोट केसेसचे कामकाज वग करणते आलेले आह.े  यायालयीन कामकाजात 
अडचण येत असेल तर िवधी अिधकारी यांची मदत  यावी. तसेच सं  थानशी सबंंधीत आिथक बाबी, धोरणा  मक 
िनणय, मह  वाचे िवषय इ. बाबतीतील  यायालयीन करणात िवधी अिधकारीयांनी कायकारी अिधकारीयांच े
मा  यतेने  यायालयात उपि थत राहन कामकाज पहाव,े अस ेसव िवभागांना कळिवणते आलेले आह.े  

मा.  यव  थापन सिमती  या िदनांक २६.०७.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५०० अ  वय,े 
सं थान या कोणकोण या कोटात िकती केससे चाल ूआहते, येक केसम य ेवक ल कोण आहते याबाबतचा 
सिव तर तपशील यव थापन सिमतीपढु ेठेव यात यावा. केससेम य ेकाय कामकाज झाले या या स ि थतीसह 
अहवाल ठेवावा,असे ठरललेे आह.े 

उपरो  त संमत िनणयावर कायवाही करणकेामी, जा.नं.एसएसएस/ वशी-िवधी/ १४८२/ २०१८, िदनांक 
२१.०८.२०१८ रोजीचे प रप का  वय,े सं  थानचे सव िवभागांकडून  यांचेमाफत चालू असले  या  यायालयीन 

करणांची स  थीती मागिवणते आली होती,  यानसुार िविवध  यायालयामं  य ेसं  थानमाफत व सं  थानिव  द 
दाखल असले  या दा  यांची िदनांक ०१.०९.२०१८ पयतची स  थीती सोबत प रिश  ट अ  हणनू सादर केली 
आह.े  यायालयीन करणांची आकडेवारी खालील माण-े  

 
अ. 

. 
मा.कोटाचे नांव 

सं  थानने दाखल  
केलेले दावे  

सं  थानच ेिव  द  
दाखल झालेले दावे  

एकुण 
दा याची सं  या 

१ मा.सव  च  यायालय, िद  ली. -- १ ०१ 
२ म.ेनॅशनलकं  यमुरफोरम, िद  ली. -- १ ०१ 
३ मा.आरिब ेशन यायालय, मुंबई. १ --- ०१ 

४ 
मा.उ  च  यायालयमुंबई, साईधामचॅ रटेबल  ट, मुंबई, 
यांचमेाफत (Criminal Case). 

-- १ ०१ 

५ मा. उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद. ९ ५० ५९ 
६ मा.कामगार  यायालय, अहमदनगर  १ २ ०३ 
७ मा.औ ोिगक  यायालय, अहमदनगर  --- १५ १५ 
८ मा. ाहक त ार मचं, अहमदनगर  --- १ ०१ 
९ मा.अित. िज  हावस  यायालय, कोपरगाव. ८ ६ १४ 

१० मा.िस  हील ज  ज िसिनअर िड  हीजन, कोपरगाव. २ १४ १६ 
११ मा.िस  हील ज  ज  यिुनअर िड  हीजन, राहाता. ३ १० १३ 

१२ म.े  यायदंडािधकारी, वग १ ला, राहाता. १ --- ०१ 
१३ मा.िस  हील ज  ज िसिनअर िड  हीजन, आ ा. --- १ ०१ 
१४ मा.जॉईटं डायरे  टर ऑफ इडं  ीज, नािशक  --- १ ०१ 
१५ मा.िपठासीन अिधकारी, शाळा  यायािधकरण, सोलापरु  --- २ ०२ 

 एकुण २५ १०५ १३० 
  

तरी  यायालयीन करणांची स  थीती अवलोकनाथ व पढुील मागदशनासाठी मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु ेसादर. 

िनणय .६०६ यावर सिव तर चचा होऊन, िविवध यायालयांम य ेसं थानमाफत व सं थानिव द दाखल असले या दा यांच े
अवलोकन क न न द घे यात आली. तसेच याबाबत सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर, यांनी सं थानमाफत व 
सं थानिव द दाखल असले या मह वा या दा यांची मािहती घेऊन संबधीत वक लांशी चचा करावी, असे 
ठरले.                                                  (कायवाही- .िवधी अिधकारी, िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.३१ (अ) सं थान कमचारी िकंवा यांचेवर अवलंबीत नातेवाईकांवर वै िकय उपचारासाठी कर यात आले या जादा 
वै िकय िबलाचा परतावा अदा करणसे मंजरुी िमळणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – 
 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. नं. एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.   

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

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

मागणी– पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांच ेिबले 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 

शेरा 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घतेलेले  
१ रिवं  बाप ूगावडे  

िवभाग- पाणीपरुवठा  
हददा – तारतं ी  

वडील UTI  
िकडनी संसग 

डॉ. मुंदडा  साईबाबा 
हॉि पटल  

३०१०६.०० ३०१०६.०० सं  थान 
 णालयात 
औषधे 

उपल  ध 
नस  याने 
बाहे न 

िवकत घेतल े

२ कसाना सािजद खान 
िवभाग- साईनाथ  
हॉि पटल 
हददा – प रचा रका 

 वतः Blood 
Pressure 
(र  तदाब ) 

डॉ. 
मनोहर 
िशंद े

साईबाबा 
हॉि पटल  

१३६८४.०० १३६८४.०० 

    अ - एकूण र  कम ४३७९०.०० ४३७९०.००  
 ब. सं  थान  णालयात उपचार न झा  याने सं  थान मा  य यादीत  रेफर केले होते.  
३ अभयकुमार शांताराम 

दनुाख े 
िवभाग-आय टी आय   
ह ा- िनदशक 

प  नी Ca 
ककरोग  

डॉ.  
बो-हाडे 
 ही एम  

स ा ी 
हॉि पटल 
नािशक 

१६६३६.०० १४६५६.००  

४ चौधरी मंजुषा िवजय 
िवभाग- साईबाबा हॉि प.  
ह ा-लॅब टेि निशयन  

विडल  Ca 
ककरोग 

डॉ.जाधव
र 

मानवता 
 यरूी कॅ  सर 

सटर, नािशक 

२६२१६.०० २४८७५.००  

५ अशोक नामदवे झरंुगे 
िवभाग- भांडार  
ह ा-अिध क  

 वतः Blood 
Pressure 
(र  तदाब ) 

डॉ.जाधव
र 

िदनानाथ 
मंगेशकर 
हॉि पटल  

३३१२३.०० ३०२७५.००  

६ 
 

सभुाष म  हारी बंदावण े   
िवभाग -  वनी पेण    
ह ा - िव तु पयवे क 
 

मलुा  Renal 
transplant 

िकडनी 
 यारोपण 

डॉ.जाधव
र 

बी हॉल 
ि लिनक, 

पणु े

५९६११.०० ४३७२१.००  

७ रामचं  दगडू घनघाव 
िवभाग-साईनाथ 
हॉि पटल  
ह ा – योगशाळा तं   

मलुा Left Eye 
keratoconus 

डा  या 
डोळयाची 
श  ि या  

डॉ. 
अिजत 
पाटील  

जहांगीर 
हॉि पटल , 
पणु े 

४२८४७.०० ४०४७९.००  

    ब - एकूण र  कम १७८४३३.०० १५४००६.००  
   अ+ब  - एकूण र  कम २२२२२३.०० १९७७९६.००  
             एकूण दये र  कम . १९७७९६.००   
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सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 

होणारी एकूण र  कम .१,९७,७९६/- 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 घेतल ेआहते.  
 ताव– उपरो  त ०७ कमचारी /कमचा-यांवर अवलंिबत  य  ती यांचे वै क य िबलाचा परतावा 

र  कम .१,९७,७९६/- मा  अदा कर  यास मा  यता असावी. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३१ (ब) सं थान कमचारी िकंवा यांचेवर अवलंबीत नातेवाईकांवर वै िकय उपचारासाठी कर यात आले या जादा 

वै िकय िबलाचा परतावा अदा करणसे मंजरुी िमळणेबाबत. 
ताव-   यव  थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. नं. एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.   

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

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

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

अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 
कमचा
-याशी 
नात े

आजाराचे नाव 
डॉ  टरांचे 
नाव 

 णालयाचे नाव 
एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण देय र  कम 

चालु आिथक 
वषात यापुव  
अदा केलेली 
र  कम 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले  
१ रिवं  बाप ूगावडे  

िवभाग –पाणीपरुवठा  
ह ा –तारतं ी   

विडल  Ca 
ककरोग 

डॉ. मुंदडा साईबाबा 
हॉि पटल 

३११४२.०० ३०५९९.०० ५४३४७.०० 

    अ - एकूण र  कम ३११४२.०० ३०५९९.००  
 ब. सं  थान  णालयात उपचार न झा  याने सं  थान मा  य यादीत  रेफर केले होते.  
२ अभयकुमार शांताराम 

दनुाखे  
िवभाग-आय टी आय   
ह ा- िनदशक 

प  नी Ca 
ककरोग 

डॉ.  
बो-हाडे 

स ा ी 
हॉि पटल 
नािशक 

२७९४४.०० २६८७४.०० १२८२३२.०० 

३ िदलीप गंगाधर बकरे 
िवभाग- अिभलेख 
क  ह ा- . 
अिध क  

प  नी Obstrutiveuropath
y   DM/H TN 
Hypothyroidism 
मु ाशयातील 
अडथळा 

डॉ. 
जाधवर 

बी हॉल 
ि लिनक 
पणेु  

१४५६९५.०० १३७०७०.०० ५६०६.०० 

४ राज  क डाजी वाणी 
िवभाग- वाहन  
ह ा-मदतनीस   

 वतः CVA,NHZ With 
midliveshift 
अधागवाय ू  

डॉ. 
ढाकणे 

बी हॉल 
ि लिनक 
पणेु 

३७६७१३.०० ३७१६४८.०० ०.०० 

५ कुलकण  मािननी 
नंदकुमार  
िवभाग-साईनाथ 
हॉि प. 
ह ा-प रचा रका  

 वतः Pulmonary 
embolismwith 
DM/HTN/IHD 
पॅरॉिलिसस 
/हदयासंदभात 

डॉ. 
जाधवर 

स ा ी 
हॉि पटल 
नािशक 

२७०४४९.०० २६९९७२.०० ०.०० 

६ आशा तुळशीराम 
रोकडे  
िवभाग-साईनाथ 

 वतः CVA  
अधागवायु 

डॉ.जाधव
र  

िदनानाथ 
मंगेशकर 
हॉि पटल  

४८५६४.०० ३७९०८.०० २९३८.०० 
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हॉि प. ह ा-
प रचा रका 

७ चौधरी मंजषुा िवजय 
िवभाग- साईबाबा 
हॉि प. 
ह ा-लॅब टेि निशयन  

विडल  Ca Prostate 
ंथीचा ककरोग 

डॉ.जाधव
र 

मानवता 
 यरूी 

कॅ  सर 
सटर, 
नािशक 

३२६२५.०० ३२६२५.०० ०.०० 

    ब - एकूण र  कम ९०१९९०.०० ८७६०९७.००  
 क. सं  थान  णालयात व सं  थान मा  य यादीत उपचार न घेतलेले रेफर न केलेले ,िनकडी  या संगी खाजगी  णालयात 

जाऊन उपचार घेतलेले  
 

८ चाळके िदलीप बाळू 
िवभाग-औ. . सं  था   
ह ा-िनदशक  

 वतः Heart  
Surgery दय 
श  ि या 

राजदतु अशोक  ए  स 
हॉि पटल 
अॅ  ड 
रसच 

सटर पणेु  

२८०४१४.०० २२३४२७.०० ४८९१.०० 

९  क  पना रघुनाथ 
मुसमाडे 
 िवभाग- साईनाथ 
हॉि प. 
ह ा-प रचा रका 

पती  Heart Attack  
उ  च र  तदाब 

डॉ. रिवं  
वामन  

ओकंार 
हॉि पटल  

५५६२५.०० ४११३४.०० ८८७.०० 

    क - एकूण र  कम ३३६०३९.०० २६४५६१.००  
   अ+ब +क - एकूण र  कम १२६९१७१.०० ११७१२५७.००  
             एकूण देय र  कम . ११७१२५७.००   

 
सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 

होणारी एकूण र  कम .११,७१,२५७ /- इतक  आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– िनयमावली माण ेछाननी केली असनु तसेच  णांना सं  थान मा  य 

यादीतील हॉि पटलम  य े पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व उपचार घतेले आहते.तसेच काही 
िनकडी  या सगंी खाजगी  णालयात उपचार घेतले. सबब सदर र  कम अदा कर  यास हरकत नाही,असे मत 
आह.े  

 ताव– उपरो  त ९ कमचारी /कमचा-यांवर अवलंिबत  य  ती याचंे वै क य िबलाचा परतावा र  कम 
.११,७१,२५७ /- मा  अदा कर  यास मा  यता असावी. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३१ (क) सं थान कमचारी िकंवा यांचेवर अवलंबीत नातेवाईकांवर वै िकय उपचारासाठी कर यात आले या जादा 

वै िकय िबलाचा परतावा अदा करणसे मंजरुी िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. न.ं एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.   २) मा. 
 यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ  वये . २०,०००/- पयत मा. कायकारी 

अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या मा  यतेने अदा 
करावी. 

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

पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांचे िबल ेपरतावा िमळणबेाबत िवनतंी अज 
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अ. नं. कमचा-याचे नाव 
कमचा-

याशी नाते 
आजाराचे नाव 

डॉ  टरांचे 
नाव 

 णालयाचे 
नाव 

एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण देय 
र  कम 

चालु 
आिथक 

वषात यापुव  
अदा केलेली 

र  कम  
 अ. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले  

१ ी. अभयकुमार शांताराम 
दनुाखे 

िवभाग-आय टी आय 
ह ा- िनदशक 

 वतः Blood Pressure 
(र  तदाब ) 

डॉ. पगारे 
डॉ. जाधवर 

ी 
साईबाबा 
हॉि पटल 

२३६४९.०० २२६९३.०० १२८२३
२.०० 

२ 
 

ी. अशोक आनाजी बनकर 
िवभाग-संर ण 
ह ा-पहारेकरी 

 वतः UTI 
मु िपंड संसग / अडथळा 

डॉ. मुंदडा ी 
साईबाबा 
हॉि पटल 

१८७५४.०० १८४४८.०० १७४९६.
०० 

३ ी. िदपक सयुकांत लोखंडे 
िवभाग- लेखाशाखा 

ह ा- िलिपक 

आई Blood Pressure 
Diabetes 

(र  तदाब  मधमुेह ) 

डॉ. जाधवर ी 
साईबाबा 
हॉि पटल 

५८२७.०० ४०७७.०० २००३५.
०० 

४ संिगता सजंय थोरात   
िवभाग -साईबाबा हॉि पटल 

ह ा-प रचा रका 

पती 
सासु 

Blood Pressure 
Diabetes 

(र  तदाब मधमुहे ) 

डॉ. इगंळे ी 
साईबाबा 
हॉि पटल 

२४२५४.०० २१५३३.०० २०३०१.
०० 

५ ी. िदप िव  वनाथ ि भवुन  
िवभाग-साईनाथ  णालय 

ह ा- मदतनीस 
 

 वतः 
प  नी 

Diabetes& Skin 
Treatment 

(मधमेुह /  वचा उपचार ) 

डॉ.पोरवाल 
डॉ. वाघुळद े

ी साईनाथ 
 णालय 

५५२९.०० ५५२९.०० १९०५८.
०० 

६ ी. हिमद झुंबर शेख 
िवभाग-  बांधकाम 
ह ा - मदतिनस 

 वतः Renal Treatment 
(िकडनी उपचार) 

डॉ. वाघुळद े ी 
साईबाबा 
हॉि पटल 

१०९१४.०० ८७२०.०० १५१०२
२.०० 

७ 
 
 

किवता शंतन ुसरवार  िवभाग- 
साईबाबा हॉि पटल 
ह ा-िह  टोपॅथॉिल  ट 

विडलां Blood Pressure 
Diabetes 

(र  तदाब मधमुहे ) 

डॉ. जाधवर ी 
साईबाबा 
हॉि पटल 

६७९२.०० ६७९२.०० १४२५२.
०० 

८ ी. अशोक नामदवे झरंुगे 
 िवभाग- भांडार 
ह ा- अिध क 

 वतः Blood Pressure 
Diabetes 

(र  तदाब मधमुहे) 

डॉ. जाधवर ी 
साईबाबा 
हॉि पटल 

१३२११.०० ९६४०.०० ११६६८
०० 

९ 
 
 

ी.िदलीप बाळकृ  ण 
औिद  य 

िवभाग-औषध भांडार 
ह ा-  टोअर मनॅजेर 

मलुगा  Shoulder surgery 
(खांदयाची श  ि या 

) 

डॉ. धारसकर ी 
साईबाबा 
हॉि पटल 

६३९२०.०० ६३९२०.०० १०२०.०० 

    अ - एकूण र  कम १७२८५०.०० १६१३५२.००  

 ब. सं  थान  णालयात उपचार न झा  याने सं  थान मा  य यादीत  रेफर केले होते.  

१०  वाती इं भान कडू 
िवभाग-  यिुनयर 

कॉलेज 
ह ा- िशि का 

पती  Diabetes mellitus 
with 

hyperbilirubimia  
(मधमेुह / कािवळ) 

डॉ. इगंळे  बी हॉल 
ि लिनक, 
पणु े 

३२३७५.०० ३२३३८.०० ०० 

११ ी. िदलीप गंगाधर 
बकरे  िवभाग - 
अिभलेख क  
ह ा-अिध क 

 वतः CVA  
(अधागवाय ू) 

डॉ. 
जाधवर 

बी हॉल 
ि लिनक, 
पणु े 

५६९६.०० ५६९६.०० ५६०६.०० 

१२ ी.परसराम 
सोमाजीभालेराव 

प  नी  Dengue encephalitis 
(डग स  य  आजार) 

डॉ.काटे  बी हॉल 
ि लिनक, 

१०९९८.०० १०९९८.०० ९४०२.०० 
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िवभाग-संर ण 
ह ा–पहारेकरी 

पणु े 

    ब - एकूण र  कम ४९०६९.०० ४९०३२.००  
   अ+ब  - एकूण र  कम २२१९१९.०० २१०३८४.००  
             एकूण दये र  कम . २१०३८४.००   

सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 
होणारी एकूण र  कम .२,१०,३८४ /- 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 घेतल ेआहते. 

 ताव–उपरो  त १२ कमचारी /कमचा-यांवर अवलंिबत  य  ती यांच ेवै क य िबलाचा परतावा र  कम 
.२,१०,३८४/- मा  अदा कर  यास मा  यता असावी. 

िनणय .६०७ यावर सिव तर चचा होऊन, वरील िवषय न.ं३१ (अ),(ब),(क) मधील तावात नमदु केले या कमचा यांनी 
सादर केले या बीलांची वै क य दखेभाल िनयमावली सन-१९९९ अ  वये छाननी केली असनू, यांची स यता 
पडताळून पािहलेली अस यामळेु, उपरो  िवषय न.ं३१(अ) मधील ०७ कमचा यांना दये असलेली र कम 
.१,९७,७९६/- मा , िवषय नं.३१(ब) मधील ०९ कमचा यांना दये असलेली र कम . ११,७१,२५७ /- मा  व 

िवषय नं.३१ (क) मधील १२ कमचा यांना दये असलेली र कम .२,१०,३८४ /- मा  यांना अदा करणेस 
मा यता दे यात आली.           (कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३२ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयात कं ाटी प दतीन ेता परु या व पात नेमणकू केले या वै िकय 

अिधका यांना यांच े संबंधीत पदासाठी मंजरु आकृतीबंधाम य े नमदु असले या वेतन ेणीनुसार व स याच े
महागाई भ यानसुार एकि त मानधन देणेबाबत. 

ताव-  मा  यव  थापन सिमती ठराव - 
१)  मा  यव  थापन सिमती िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  १६०.   

   “ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात  णांची गैरसोय होऊ नये याकरीता ता  परु  या  व पात ११ 
मिहने कालावधीसाठी वै क य अिधका-यां  या नेमणकूा करणबेाबत  या  तावास मा  यता दे  यात आली”. 
२)  मा.  यव  थापन सिमती िद. २३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ३५७. 

ी साईबाबा सं  थान  णालयातील वै क य अिधका-यां  या र  त पदांचा  वै िकय संचालक यांनी 
आढावा घऊेन, आव  यक पद ेजािहराती ारे ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा  थायी  व पात नेमणकू होईपयत 
यापैक  ज ेअगोदर घडेल तोपयत आकृतीबंधातील संबंधीत पदांच ेवेतन ेणी  या (मळु वेतन + ेड प े+ महागाई 
भ  ता + एनपीए) जवळपासच ेमानधनावर कंञाटी प  दतीन ेघणेेस व  यानंा सं  थान िनयमानसुार ाेत ्साहन भ  ता 
दणेेस मा  यता दे  यात आली. 

तसेच मा. डीन, बी.जे. मेडीकल कॉलेज, पणु ेयांनी  तावीत केले  या सवेा वेश िनयमानसुार िवहीत 
प  दतीन ेजािहरात िस  द करणते यावी व िवहीत मदुतीत अज मागणिवणते येऊन, पाञ अजदारां  या Walk-in-
Interview घे  यात या  यात. यासाठी पढुील माण ेसिमती गठीत करणते आली. १) मा कायकारी अिधकारी २) 
उपकायकारी अिधकारी ३) िज  हा  श  य िचक  सक िकंवा  यांचे ितिनधी ४) वै क य संचालक ५) वै क य 
अिधि का. या िनवड सिमतीन े Walk-in-Interview म  य े पाञ ठरणा-या उमेदवाराचंी यादी जाहीर करावी. 
 यानंतर या िनवड यादीवर हरकती मागिवणेत या  यात व हरकती िवचारात घऊेन नमेणकू आदेश दे  यात यावे. 

याचबरोबर ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकडील वै िकय शासनातील पदे (वै िकय सचंालक, 
वै िकय अिध क इ.)  थायी  व पात स ्वतंञ जािहराती ारे भरणते यावीत, असे ठरल े
३)  मा   यव  थापन सिमती िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ६०३. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान  णालयातील र  त पद ेता  परु  या  व पात भरती 
करणकेामी िद. २०/०६/२०१७ रोजी घणेेत आलेल्  या मलुाखतीचे इितवृ  ताचे अवलोकन कर  यात यऊेन,  याची 
न द घे  यात आली व  या माण ेकायवाही करणसे मा  यता दणेेत आली. तसचे  या पदांवर उमेदवार उपल  ध 
झालेले नाही अथवा  या पदावर नेमणकू आदेश देऊनही उमेदवार हजर झालेले नाहीत अथवा आकृतीबंधास 
अनसु न, वै क य अिधका-यां  या इतरही र  त जागा भरणचेी आव  यकता आह,े अशा पदांसाठी फेर जािहरात 
दे  यात यावी. तसचे ी साईनाथ  णालयातील पद े ाधा  याने भरावीत, असे ठरल.े  
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४)  मा   यव  थापन सिमती िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय  १२७. 
यावर सिव  तर  चचा  होऊन,  तािवत वै क य अिधका-यांना  यांचा नेमणकू आदेश संपु  टात  

आलेनतंर ०७  िदवस सिवस ेक दऊेन िद. १३/०८/२०१८ पासनू पढुे ११ मिहन ेकालावधीसाठी अथवा पढुील 
आदशे होईपावेतो यापैक  जे  अगोदर घडेल तोपयत ता  परु  या   व पात कंञाटी प  दतीने पवु  याच  नमेणकू 
आदशेातील अटी  शत  व वेतनावर नमेणकू दणेेस मा  यता  दे  यात आली. 
५)  मा   यव  थापन सिमती िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय  ३४३. 

ी साईबाबा  णालयातील काड याक िवभागातील कामकाजाबाबत चचा कर  यात आली. याकरीता 
त  वै क य  अिधकारी आव  यक आह.े डॉ संिदप नारायणराव देवरे, इटंर  ह  नल काड ओलॉजी  ट यांनी       
िद. ०७/०४/२०१८ रोजीचे अजा  वये राजीनामा िदला आह.े डॉ देवरे यांनी राजीनामा मागे घणेबेाबत अज 
िद  यास  यांचा राजीनामा र  क न  यांना एकिञत मानधन .६५,९११/- व सं  थान िनयमानुसार ो  साहन 
भ  ता दे  यात यावा. तसेच डॉ मनोहर िव  वासराव िशंद,े इटंर  हे  नल काड ओलॉजी  ट व डॉ सिंदप नारायणराव 
दवेरे, इटंर  ह  नल काड ओलॉजी  ट यांना आठवडयातील ३-३ िदवस ओ.पी.डी. िवभागुन दे  यात यावी, असे 
ठरल.े 
६)  मा   यव  थापन सिमती िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय  ४३७. 

यावर सिव  तर  चचा  होऊन,  तावातील िद. २९/०६/२०१७ रोजी व िद. १६/११/२०१७ रोजी 
नेमणकूा िदले  या वै क य अिधका-यांना  यांचा नेमणकू कालावधी संपु  टात यते असलेच ेलगतच ेिदनांकापासनू 
पु  हा ११ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प  दतीने ता  परु  या  व पात नेमणकूा दे  यास मा  यता दे  यात आली. 
७)  मा   यव  थापन सिमती िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय  ४४०. 

 तुत करणी िद. २७/०६/२०१८ रोजीचे पञा  वये  शासनाने ी साईबाबा  णालयातील डॉ  टरांना 
मािसक वेतना  यितरी  त ो  साहन भ  ता (Inecentives) मंजरू केलेला अस  याने डॉ  जाधवर यांची मागणी 
मा  य  करता येणार नाही. डॉ  जाधवर यानंी िद. ०३/०७/२०१८ अखेर पासनू राजीनामा मंजुर करणबेाबत अज 
िदलेला आह.े परंत ु डॉ जाधवर यांचे कामकाज समाधानकारक असनु  यांचे िफिजिशयन या  पदाच े सेवेची 

 णालयास आव  यकता  अस  याने शासनान े डॉ जाधवर यांचशेी चचा क न, राजीनामा मागे घेणबेाबत 
िवनंती करावी,  यांनी राजीनामा मागे घते  यास पवु  माणचे मािसक मानधन .६७,६००/- व सं  थान 
िनयमानसुार ो  साहन भ  ता यानसुार पढुील ११ मिह  यांसाठी मदुतवाढ दे  यात यावी, अस ेठरले. स  या साईबाबा 
हॉि पटलकरीता ०३ व साईनाथ  णालयाकरीता ०२ अशी एकुण ५ िफिजिशयनची पद े  र  त आहते. दो  ही 

 णालयांना िफिजिशयन डॉ  टरांची आव  यकता अस  यान े तातडीने िफिजिशयनची पदासाठी वतमान पञात 
जािहरात देऊन भरती ि या राबिवणते यावी, िफिजिशयन या पदाची जािहरात दऊेनही डॉ  टस उपल  ध  न 
झा  यास वाढीव ो  साहन भ  ता (Inecentives) दणेेबाबत  ताव  यव  थापन सिमतीच ेसभेत सादर करावा, 
अस े ठरल.े 

 तावना- मा   यव  थापन सिमतीच ेउपरो  त िनणयानुसार ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाम  य े 
आव  यक  वै क य अिधका-यां  या ११ मिहन ेकालावधीकरीता खालील नमदु केले  या  मानधनावर कंञाटी 
प  दतीन ेता  परु  या   व पात नेमणकूा केले  या  आहते. 

अ न ं वै क य अिधका-यांचे नाव पदाचे नाव स  याचे मानधन 
०१ डॉ सदंीप नारायणराव दवेरे इटंर  हे  नल काड ओलॉजी  ट 

ी साईबाबा हॉि पटल 
६५,९११ व 
सं  थान  िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 

०२ डॉ राज  उ  तमराव िबडगर 
 

आथ पेडीक सजन 
ी साईबाबा हॉि पटल 

६७,६०० व 
सं  थान  िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 

०३ डॉ अिमत िदपक नाईकवाडे मेडीकल ऑफ सर 
(आथ पेडीक सजन) 

ी साईनाथ  णालय 

६५,९११  

०४ डॉ अिवनाश ल  मणराव जाधवर 
 

िफिजिशयन 
ी साईबाबा हॉि पटल 

६७,६०० व 
सं  थान  िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 

०५ डॉ सजंिलया िमलनकुमार 
िकशोरभाई 

 यरुोसजन 
ी साईबाबा हॉि पटल 

६५,९०० व 
सं  थान  िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 

०६ डॉ िनतीन दशरथ ठाकरे काड याक सजन ६५,९११ व 
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ी साईबाबा हॉि पटल सं  थान  िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 
०७ डॉ िवजय मरुिलधर थोरात जनरल सजन 

ी साईबाबा हॉि पटल 
६५,९११ व 
सं  थान  िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 

०८ डॉ िव ा मनोहर बोराडे जनरल सजन 
ी साईबाबा हॉि पटल 

६५,९११ व 
सं  थान  िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 

०९ डॉ शातं िदलीप काळे आथ पेडीक सजन 
ी साईबाबा हॉि पटल 

६५,९११ व 
सं  थान  िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 

१० डॉ शोभना तकुाराम को  ह े
 

मेडीकल ऑफ सर (ईएनटी सजरी) 
ी साईनाथ  णालय 

६५,९११  

११ डॉ ाज  ता मरुलीधर खच ऑ थलमोलॉजी  ट 
ी साईनाथ  णालय 

६५,९११  

१२ डॉ िवशाल धनाजी पटेल मेडीकल ऑफ सर 
(आथ पेडीक सजन) 

ी साईनाथ  णालय 

६५,९११  

१३ डॉ  पोण मा रामराव शळेके वै क य अिधकारी (दतंरोग)  
ी साईबाबा हॉि पटल 

५४,६०० व 
सं  थान  िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 

१४ डॉ ि यंका काश दहीफळे िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

५४,६०० 

१५ डॉ राजबाला रिवं  िनकम  य ुरेडीओलॉजी  ट 
ी साईबाबा हॉि पटल 

५४,६०० व 
सं  थान  िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 

१६ डॉ अिभजीत मािणकराव िडकल े  य ुरेडीओलॉजी  ट 
ी साईबाबा हॉि पटल 

५४,६०० व 
सं  थान  िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 

१७ डॉ रोिहत राज  स े  य ुमाय ोबायोलॉजी  ट 
ी साईबाबा हॉि पटल 

५४,६०० व 
सं  थान  िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 

१८ डॉ अजंली पदमाकर सोनवण े आरएमओ 
ी साईबाबा हॉि पटल 

५४,६००  

१९ डॉ सािनया मु  ताक पटेल आरएमओ 
ी साईबाबा हॉि पटल 

५४,६००  

२० डॉ अजय नामदवे िशंद े आरएमओ 
ी साईबाबा हॉि पटल 

५४,६००  

२१ डॉ  वाधीन िकसनराव गाडेकर आरएमओ 
ी साईबाबा हॉि पटल 

५४,६००  

२२ डॉ राजािसगं रािजंदरिसगं 
रािजंदरकौर अरोरा 

आरएमओ 
ी साईबाबा हॉि पटल 

५४,६००  

२३ डॉ राहल द  ताञय ड गरे  य ुपॅथोलॉजी  ट 
ी साईनाथ  णालय 

५४,६००  

२४ डॉ िजतेश मधकुर ठाकरे आरएमओ 
ी साईनाथ  णालय 

५४,६००  

२५ डॉ पनुम सिुनलकुमार पाटील िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

५४,६००  

२६ डॉ  वतेा नारायण नेमाडे िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

५४,६००  

२७ डॉ सदंीप चं भान बनसोडे िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईनाथ  णालय 

५४,६००  

२८ डॉ वैशाली बालाजीराव हराळे िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

५४,६००  
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२९ डॉ  व  नाली राम च  हाण िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

५४,६००  

३० डॉ अमोल जािलंदर भोर कॅ  यअु  टी मेडीकल ऑफ सर 
ी साईनाथ  णालय 

५४,६००  

३१ डॉ  उ  वला  भाऊसाहबे काळे मेडीकल ऑफ सर (दतं त ) 
ी साईनाथ  णालय 

५४,६००  

 
उपरो  त  वै क य अिधकारी यांना वेळोवेळी घणेते आले या  मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार 

आकृतीबंधाम  य े संबधंीत पदाचे मंजुर वतेन ेणीनसुार (बेिसक+ डे पे+एनपीए) होणारे सरुवातीच े वेतनाएवढे 
मानधन िदलेले आह.े महागाई भ   याम  य े दर सहा  मिह  यानंतर वाढ होत अस  यान ेएकिञत मानधनात बदल 
होतो व  यानसुार  या-  या वेळी जािहराती ारे वै क य अिधका-यां  या   यावेळ  या महागाई भ   यानसुार 
एकिञत मानधन दे  यात  येते. परंत ुपवु  नमेणते आललेे वै क य अिधका-यांच ेमानधन व स  या  दणेेत आले  या 
जािहरातीनुसार मानधनात फरक /  तफावत राहत आह.े वरील अ.नं. ०१  ते  ११ वै क य अिधका-यांना 
वेतनबॅ ं ड  .१५६००-३९१००, ेड पे  . ६६०० व अ.नं. १२  ते  ३० वै क य अिधका-यांना वेतनबॅ ं ड 

.१५६००-३९१०० ेड पे  . ५४०० या  वेतन ेणीनसुार होणारे मानधनवर नमेणकूा दणेते आले  या आहते. 
उपरो  त वै क य अिधका-यांना नेमणते आले  या पदांच े मंजरु वेतन ेणीनसुार स  याचे महागाई 

भ   यानसुार होणारे एकिञत मानधन खालील माण ेआह.े  
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ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  य े आव  यक वै क य अिधका-यां  या र  त 

पदांवर कंञाटी प  दतीन े ता  परु  या  व पात भरती करणकेामी िस  द केलेल ्या जािहरातीम  य े मंजरु 
आकृतीबंधानसुार संबंधीत पदांच ेवेतन ेणीनसुार व स  याचे महागाई भ   यानसुार (उपरो  त  तंभ  ०७ म  य े
दशिवले माण)े मानधन नमदु केलेले आह.े 

 ताव- तरी, उपरो  त त   यातील नेमणकु िदले  या वै क य अिधका-यांनाही  यांचे संबंधीत पदासाठी 
मंजरु आकृतीबंधाम  य ेनमदु असले  या वेतन ेणीनसुार व स  याचे महागाई भ   यानसुार होणारे  तंभ  ०७ म  य े
दशिवलेले एकिञत मानधन देता यईेल. 

   तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .६०८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयात कं ाटी प दतीन े ता परु या 

व पात नेमणकू केले या वै िकय अिधका यांना यांच े संबंधीत पदासाठी मंजरु आकृतीबंधाम य े नमदु 
असले या वेतन ेणीनुसार व स याच ेमहागाई भ यानसुार एकि त मानधन दे यास मा यता दे यात आली. 

      (कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३३ डॉ.अमोल भगवंत सरदार, िनवासी वै िकय अिधकारी, ी साईबाबा हॉि पटल ह े िद.01.05.2015 पासनु 

आजपयत कामावर गैरहजर अस यान े यांचेिव द गैरवतन व गैरिश तीबाबत ठेव यात आले या 
दोषारोपप ातील दोषारोप िस द झालेले असून या करणात ते दोषी आढळून आलेले अस यान े दडंा मक 
कारवाई करणेबाबत. 

ताव-   अिधिनयम:-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम  २००४ कलम १४ 
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(१) मु  य कायकारी अिधकारी हा सिमतीचा मु  य शासक य अिधकारी असेल.  यास सिमती  या 
सवसाधारण िनयञंणास अधीन राहन, या अिधिनयमा  या तरतुदीनसुार सिमतीचे िनयम अमंलात आण  याचे 
अिधकार असतील.  

(२) िवशेषक न आिण पोट-कलम (१) मधील तरतुदी  या सवसाधारणतेस बाध न आणता, मु  य 
कायकारी अिधकारी, िव  व  त  यव  थचेी सव मालम  ता व अिभलेख यां  या अिभर णसेाठी जबाबदार असेल 
तर तो, मंिदरास येणा-या अपण व  तु गोळा क न  या ठेव  याची यो  य ती  यव  था करील आिण सिमती  या 
िनयंञणास अधील राहन.  

खंड क (२) सिमती  या कोण  याही अिधका-यािव  द िकंवा कमचा-यािव  द िश  तभंगाची कायवाही 
कर  याचे.   

िविनयम:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ), सवेा(िश  त आिण अपील) िविनयम २०१३,  
(६) िश  तभंग ािधकारी :– (१) सिमती िविनयम ५ म  य े िविनिद  ट केले  या दडंा  मक कारवाया 

सं  थान  या कोण  याही कमचा-यावर लाद ूशकते.  
(२) उपिविनयम (१) मधील तरतदु ना बाध न आणता मु  य कायकारी अिधकारी िविनयम ५मध ् य े

िविनिद  ट  केले  या कोण  याही िकरकोळ दडंा  मक कारवाया लाद ूशकतात.  
 ताव:- डॉ. अमोल भगवंत सरदार यांना िद. ०९/०२/२००९ रोजी ी साईबाबा हॉि पटल म  य े

िनवासी वै क य अिधकारी या पदावर नेमणकू दे  यात आलेली आह.े  डॉ. सरदार ह ेिद. ०१/०५/२०१५ पासनु 
आज अखेरपयत कामावर गैरहजर आहते. डॉ. सरदार गरैहजर रािह  यामळेु  णसेवा िव  कळीत झाली.  णां  या 

रोषाला शासनाला सामोरे जावे लागल.े डॉ. सरदार यां  या गैरवतनामळेु सं  थान  या नावलौिक कास बाधा 
पोहोचली आह.े गैरिश  तवतनाचे गांिभय िवचारात घऊेन,  यांना जा.नं.एसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/२३९५/ 
२०१८ िद.२०/०२/२०१८ रोजीचे अिभकथनप  दे यात आले असनू अडॅ. डॉ.मधकुर िगरी, लातरु यांची खाते 
चौकशी अिधकारी हणनू नमेणकू कर यात आलेली आह.े ी.िगरी यांनी िनयमा माण ेखाते चौकशी पणू क न 
िद. ०६/०७/२०१८ रोजीचा खाते चौकशी अहवाल सादर केलेला आह.े  

गैरिश त वतनाचा तपिशल:- डॉ. अमोल सरदार, ह े सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटल येथ े िनवासी 
वै क य अिधकारी, हणनू कायरत आहते. यांनी िद. ०४/०२/२०१५ चे अजा वय,े सन २०१५ ते २०१७ दोन 
वषाची उ च िश णासाठी रजा िमळणबेाबत िवनंती केली होती.  यांचे अजास अनसु न,  यांना जा.न.ं 
एसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/६५०/२०१५ िद. ०८/०६/२०१५, अ वये, प  दवेनू कळिव यात आले आह े
क , मा.  य. स. सिमती िद. २१/११/२०१० िनणय . ९३२ नसुार वै क य अिधकारी,  टाफ नस, परॅामेडीकल 
स ् टाफ व इतर कमचारी यांना अ  ययन / असाधारण रजेवर सोडणबेाबत िनयमावली तयार कर  यात आललेी 
आह.े  सदर िनयमावलीतील अट . १ नसुार पिहले कमचारी परत आलेनतंरच एका वेळी दोन प रचारीका, एक 
वै क य अिधकारी, एक पॅरामेडीकल कमचारी व इतर पकै  ०१ अस े कमचारी असाधारण रजेवर सोड  यास 
सेवा  ये  ठतेनसुार परवानगी देणबेाबत नमदु केलेले आह.े  स  या डॉ. राज ी िशनगारे यांना उ  च िश णासाठी 
असाधारण रजेवर सोड  यात आलेले आह.े   

तथािप, डॉ. राज ी िशनगारे ा असाधारण रजेवर अस यान,े डॉ. सरदार यांची उ च िश णासाठी 
असाधारण रजा मंजूर करता यणेार नाही, असे कळिवले आह.े  

. वै क य सचंालक यांनी िद. ०३/०१/२०१७ रोजी डॉ. सरदार यांचेबाबत गैरिश  तवतनाचे रपोट 
केलेला आह.े  डॉ. अमोल सरदार, िद. ०१/०५/२०१५ ते िद. ०३/०१/२०१७ पयत गैरहजर रािह  यामळेु 

 णसेवा पणुपण े िव  कळीत झाली.  णां  या रोषाला शासनाला सामोरे जावे लागल.े डॉ. सरदार यां  या 

गैरवतनामळेु सं थान या नावलौिक कास बाधा पोहोचली आह.े तसचे इतर कमचा-यांवर कामाचा अित र  त ताण 
पडतो.  यांचे सदरच े कृ  य गरैिश  त वतनात मोडते. सदर गैरिश  त वतनाकरीता  यांना जा.नं. एसएसएस/वशी-
७ए/५४८१/२०१७ िद. २४/०१/२०१७, अ वये कारण े दाखवा नोटीस काढून सात िदवसां या आत कामावर 
हजर हावे, अ यथा तु हास, सं थान सेवेत वार य नाही, अस ेसमजनु तुमच ेनाव सं थानच ेहजरेी पटाव न कमी 
करणते येईल, याची न द  यावी अस े कळिव  यात आले होते.  डॉ. अमोल सरदार अ ापपयत कामावर हजर 
झालेले नाहीत.  

डॉ. सरदार ह े कामावर हजर झालले े नस  यान े . वै क य सचंालक यांनी िद. ०७/०२/२०१७ रोजीच े
गैरिश  त रपोट सादर केल े असनु डॉ. अमोल सरदार ह े िद. ०४/०१/२०१७ ते िद. ०७/०२/२०१७ पयत 
िवनापरवानगी गैरहजर आहते.  यानंी या आधी िद. ०१/०५/२०१५ ते िद. ०३/०१/२०१७ या कालावधीत गैरहजर 
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अस  याबाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/५४८१/२०१७ िद. २४/०१/२०१७ अ  वये कारण े दाखवा नोटीस दे  यात 
आली आह.े डॉ. सरदार यांचे गैरहजरेीमळेु  णसवेा िव  कळीत झाली.  याचंे कामाचा बोजा इतर वै क य अिधकारी 
यां  यावर आ  यामळेु  याचंेवरील कामाचा ताण वाढला.  णानंा वळेेत सवेा दतेा आली नाही.  यामळेु सं  थान  या 
नावलौिककास बाधा पोहचललेी आह.े    

डॉ. अमोल भगवंत सरदार, िनवासी वै क य अिधकारी, ी साईबाबा हॉि पटल ह ेिद. ०१/०२/२०१७ त े
िद. ३१/१०/२०१७ पयत िवनापरवानगी गैरहजर आहते.  यानंा या आधी िद. ०१/०५/२०१५ ते िद. ०३/०१/२०१७ 
या कालावधीत गैरहजर अस  याबाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/५४८१/२०१७ िद. २४/०१/२०१७ अ  वये कारण े
दाखवा नोटीस दे  यात आली आह.े  डॉ. सरदार याचंे गैरहजेरीमळेु  णसेवा िव  कळीत झाली.  याचंे कामाचा बोजा 
इतर वै क य अिधकारी यां  यावर आ  यामळेु  याचंेवरील कामाचा ताण वाढला.   णानंा वेळेत सेवा दतेा आली 
नाही.   यामळेु सं  थानचे नाव लौिककास बाधा पोहोचललेी आह.े असे  याचंेिव  . वै क य सचंालक, ी 
साईबाबा हॉि पटल याचंे िद. ०१/११/२०१७ रोजीचे िनवेदन आलले ेआह.े  डॉ. सरदार यांच ेसदरचे कृ  य ह ेगैरिश  त 
वतनात मोडते.  

डॉ. अमोल भगवंत सरदार, िनवासी वै क य अिधकारी, ी साईबाबा हॉि पटल यानंी उपरो  त माण े ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) सवेा (वतणकू) िविनयम, २०१३, िविनयम ३ ामािणकपणा, सेवेशी 
एकिन -ता कायम राख याच ेसं थान या कमचा-याचं ेकत य इ यांदीच ेउ लघंन केलले ेआह.े (१) सं  थानचा  यके 
कमचारी नहेमीच :- 

(i) संपणु ामाणीकपणा कायम राखेल.  
(ii) सेवशेी एकिन  ठता कायम राखेल ; 
(iii) सं  थान  या कमचा-याला साजसे ेनसणारे कृ  य करणार नाही. 
अशा कारे डॉ. अमोल भगवंत सरदार, िनवासी वै क य अिधकारी, ी साईबाबा हॉि पटल यानंी ी 

साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) सवेा (वतणूक) २०१३ चे कलम ३(१) अ  वये उपरो  त कृ  य गंभीर 
गैरिश  त वतना त मोडत.े   

डॉ. सरदार यांनी उपरो  िविनयमाचा भंग के याबाबत याचंे उपरो  गैरिश त वतनाबाबत यांचवेर जा. न.ं 
एसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/२३९५/२०१८ िद. २०/०२/२०१८ अ वये ठेव यात आले या दोषारोपांची खाते 
चौकशी अडॅ. ी. मधकुर िगरी, लातुर खाते चौकशी अिधकारी यांनी पणू क न िद ०६/०७/२०१८ रोजीचा खात े
चौकशी अहवाल सं थानला सादर केललेा आह.े याम ये यांनी खालील माण ेिन  कष िदललेा आह.े 

बाबिनहाय िन  कष –  
१ िवनापरवानगी गैरहजर राहण–े डॉ. अमोल सरदार ह े िद. ०१/०५/२०१५ ते आजतागायत 

गैरहजर आहते. गैरहजर राह  याबाबत  यानंी कोणतीही व र  ठाचंी परवानगी घेतली नाही.   यानंा वेळोवेळी  हणजचे 
िद. ०६/०८/२०१४, ०३/०१/२०१७, २४/०१/२०१७, ०७/०२/२०१७, ०१/११/२०१७ भारी वै क य अिधकारी 
यां  या रपोटव न ते गैरहजर आहते  याव न  यानंा कारणे दाखवा नोटीस िदले  या आहते.  तरी ते उपि थत झालले े
नाही.   यामळेु त े िवनापरवानगी गरैहजर आहते  हणजचे  यानंी  यां  या सवेेत ामािणकपणा, एकिन  ठता कायम 
राखललेी नाही ह े  प  ट होते.  याव न डॉ. सरदार ह े िवनापरवानगी गैरहजर आहते.  त ् यामळेु ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था िशड  सेवा (वतणकू) िविनयम २०१३ कलम ३ (१) चा भंग केललेा आह.े   यां  यावर ठेव  यात 
आललेा िवनापरवानगी गैरहजर राहणे हा दोषारोप िस  होतो.  

२ व र  ठां  या आदशेाचे पालन न करणे  - सनुावणी  या वेळी अपचारी कमचारी ह ेनोटीसा दवेनूही 
अनपुि थत आहते.  तसचे िवनापरवानगी गैरहजर बाबतही साईबाबा सं  थानने नोटीसा िदले  या आहते तरीही ते 
उपि थत नाहीत याव न त ेव र  ठां  या आदशेाच ेपालन करत नाही अस ेिदसनु यते.े  यानंी सं  थान  या कमचा-यां  या 
कत  यात ामािणकता, एकिन  ठता व कमचा-याला साजसे े वतन केलले े नाही.   यानंी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था  िशड  सवेा (वतणकू) िविनयम २०१३ चे कलम ३(१) चा भंग केललेा आह.े  यां  यावर ठेव  यात 
आले  या व र  ठां  या आदशेाचे पालन न करणे हा दोषारोप िस  होतो.  

३ अनपुि थतीमळेु  ण सेवा िव  कळीत झाली  यामळेु  णाचंे हाल झाल े– डॉ. अमोल सरदार  ह े
सनुावणीच ेवेळेस अनपुि थत आहते. िद. ०१/०५/२०१५ पासनु आजतागायत अनपुि थत आहते  यामळेु  णानंा 
तपास  यासाठी सवेा उपल  ध झाललेी नाही.   यामळेु  णाचं ेहाल झाल ेआहते अस ेिदसनु यतेे.   यानंी सं  थान  या 
कमचा-यां  या कत  यात ामािणकता, एकिन  ठता व कमचा-याला साजेस े वतन केलले े नाही.  यानंी ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  सवेा (वतणकू) िविनयम २०१३ च ेकलम ३ (१) चा भंग केललेा आह.े   यां  यावर 
ठेव  यात आले  या अनपुि थतीमळेु  ण सवेा िव  कळीत झाली  यामळेु  णाचंे हाल झाल ेहा दोषारोप िस  होतो.  
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४ सं  थे  या नावलौिककास बाधा िनमाण झाली – डॉ. सरदार ह ेअनपुि थत आहते  यामळेु  णाचंे 
हाल झाल ेआहते. याव न ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था याची बदनामी झाललेी आह.े ही बदनामी भ न न 
िनघणारी आह.े  यां  या या गैरवतनामळेु सं  थसे बदनामी सहन करावी लागली आह.े  यामळेु ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था िशड  सवेा (वतणकू) िविनयम २०१३ च ेकलम ३ (१) चा भंग केललेा आह.े   यां  यावर ठेव  यात 
आललेा सं  थे  या नावलौिककास बाधा िनमाण झाली हा दोषारोप िस  होतो. 

याव न असे  प  ट होते क , डॉ. अमोल भगवंत सरदार, िनवासी वै क य अिधकारी, ी साईबाबा 
हॉि पटल, िशड  यांचवेर ठेव  यात आले  या दोषारोपासंदभात अपचारी कमचारी यांनी मांडलले े  हणण,े सादरकता 
अिधकारी व सा ीदार यांनी मांडलले े  हणण ेआिण आव  यक असणारी दे  यात आललेी कागदप  ेह ेसव पािहल े
असता, डॉ. अमोल भगवंत सरदार, िनवासी वै क य अिधकारी, ी साईबाबा हॉि पटल, िशड  यां  यावर ठेव  यात 
आललेा दोषारोप . ०१, ०२, ०३ व ०४ िस  होत आहते.   यामळेु ते या करणात दोषी आढळून येत आहते.  

गैरवतनात दोषी असले या कमचा यासं ी साईबाबा सं थान िव त यव था, (िशड ) सेवा (िश त आिण 
अपील) िविनयम, २०१३ करण ३ िविनयम ५ म  य ेखालील माणे नमदु आह े-  

िकरकोळ दडंा मक कारवाया अतंगत 
(१) ठपका ठेवण,े 
(२) पदो नती रोखण,े  
(३) याने हयगय, िकंवा आदशे भंग या कारणामळेु सं थानाचे आिथक नकुसान केल ेअस यास ते यां या 

वेतनातनू वसलू करण.े                                                                                    
(४) वेतनावाढी रोखनु धरण,े 
(५) िविनिद  कालावधीसाठी वेतना या समय णेीतील खाल या ट यात घट करणे आिण अशा घटी या 

कालावधीत सं थाना या कमचा याला वेतनवाढ िमळेल िकंवा कसे आिण असा कालावधी समा  झा यानंतर 
या या वेतनवाढी लांबणीवर टाक यावर अशा घटीचा प रणाम होईल िकंवा नाही या संबंधी पढुील िनदश दणेे 

(६) समय ेणीतील वेतन णेी पद िकंवा सवेे या खाल या ट यात घट करण,े सवसामा यपणे याचा अथ 
सं थाना या कमचा या या समय णेीतील वेतन ेणी पद िकंवा सवेा यामधील पदो नतीवरील ितबंध असा होतो, 
तेथनू या या थानात घट होईल तसेच सं थाना या कमचा याची समय णेीतील वेतन ेणी, पद िकंवा सेवते या 
थानातून आिण सवेा ये ततेनु घट झाली या थानात िकंवा सेवा ये तेत पनु थापना कोण या अटीवर होइल 

यासंबंधी पढुील िनदश िदली जातील िकंवा नाही.                                                      
मोठया दडंा मक कारवाया अतंगत  
(७) स ची सवेा िनवृ ी, 
(८) सेवेतनू काढून टाकण ेिकंवा बडतफ करण,े 
मा  कोणतेही अिधकृत काम कर यासाठी रेणा िकंवा बि स हणनू कायदशेीर मोबद या यित र  

सं थाना या कमचा यान ेकोण याही य कडून अथ क लाभ ि वकार के याचा आरोप िस द झाला तर खंड (7) 
िकंवा (8) म ये नमदु केललेी दडंा मक कारवाई लादली जाऊ शकत.े 
    वरील िश ेपैक  एक िश ा दणेचेी तरतदू आह.े 

िविनयम ११ – आदशे कळिवणे : -  
िश  तभंग ािधका-यांनी तयार कलले ेआदशे सं  थान  या कमचा-याला कळव  यात येतील, तसेच  याला 

िश  तभंग ािधका-यांनी केले  या चौकशीचा अहवाल, जर तो असेल तर, आिण दोषारोपातील  यके कलमासंबंधी 
िन  कष िदल ेजातील, िकंवा जे  हा िश  तभंग ािधकारी चौकशी नसतील ते  हा चौकशी ािधका-या  या अहवालाची 

त आिण चौकशी ािधका-यांच े िन  कष आिण मतभेदासंबधंीची संि  त कारण,े जर असतील तर, चौकशी  
ािधका-यां  या िन  कषासिहत, जर ती  याला यापवु  दे  यात आली नसली तर, िदल ेजातील.  

िवभागाचा प  अिभ ाय/ मत - डॉ. अमोल भगवंत  सरदार, िनवासी वै क य अिधकारी, ी साईबाबा 
हॉि पटल यांनी केले या गैरिश त वतनाबाबत यांची खात ेचौकशी कर यात आली आह.े खाते चौकशी अिधकारी 
यानंी खाते चौकशी पणू क न िदले या अहवाल व िनणयानसुार डॉ. सरदार याचंवेर ठेव  यात आले  या 
दोषारोपप ातील दोषारोप िस  झालले ेअसनु या करणात दोषी आढळून आलले ेआहते.    

तरी उपरो  त िविनयम ५ (८) सेवतेनू काढून टाकणे िकंवा बडतफ करणचेी दडंा  मक कारवाई करणेबाबत 
उपरो  त माण े  तावावर िनणय होणसे िवनतंी.  
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िनणय .६०९ यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ. अमोल भगवंत सरदार, िनवासी वै क य अिधकारी, ी साईबाबा हॉि पटल 
यांचे कृ  य ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) सेवा (वतणकू) २०१३ च ेकलम ३(१) अ  वये  गंभीर 
गैरिश  त वतना त मोडत.े  यामळेु गैरवतनात दोषी असले या कमचा यांस ी साईबाबा सं थान िव त यव था, 
(िशड ) सेवा (िश त आिण अपील) िविनयम, २०१३ करण ३ िविनयम ५ (८) अ वये डॉ. अमोल भगवंत 
सरदार, िनवासी वै क य अिधकारी, ी साईबाबा हॉि पटल यांना सं थान सेवेतुन बडतफ कर यात यावे, असे 
ठरले.                                    (कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३४ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागात न होणा या तपास या 

आऊटसोिसग प दतीन ेकरणेकामी पाच वष कालावधीसाठी कोटेशन मागवनू दर िनि त करणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन  ताव 
ा  तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील योगशाळा या िवभागात दैनिंदन  णां  या 

िविवध कार  या  र  त  व लघवी  या तपास  या के  या जातात. परंत,ु सव कार  या तपास  या दो  ही 
  णालयातील लॅबम  य ेकाही तांि क कारणा  तव होऊ शकत नाहीत िकंवा कोण  याही एका लॅबम  य े  या होत 
नाहीत,  यामळेु  या बाहरेील लॅबम  य ेकरा  या लागतात. अशा तपास  याचा खच जा  त असनू  याची  विचत 

माणातच मागणी असते.  यामळेु अशा तपास  या  णालयात आिथक व तांि क  टया करण े श  य नसते. 
 यामळेु अशा तपास  या Outsource प  दतीन ेकरा  या लागतात.  

 यामळेु सन २०१७-१८ या वषाकरीता दो  ही  णालयांम  य े न होणा-या तपास  याकामी 
Outsourcing प  दतीने NABL मा  यता ा  त लॅबधारकांच ेदर व  यांची सव मािहती मागवनू िविहत प  दतीने 
ई-िनिवदा ि या राबवनू दर मागिव  या  या  तावास िद.१६/०२/२०१६ रोजीच ेमा. ि सद  य सिमतीच ेसभते 
िनणय .१८० अ  वये मा  यता िमळालेली होती. परंतु तांि क कारणा  तव उपरो  त  तावास ई-िनिवदा 
मागिवणएैेवजी कोटेशन मागिव  यास िद.३०/११/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते िनणय .८०५ 
अ  वये मा  यता घे  यात आली होती. 

 यानसुार उपरो  तकामी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणया  वये इकडील प  .२५३१ 
िद.०४/०२/२०१७ रोजीचे प ा  वये एकुण १२ कोटेशनधारकांकडून िविहत प  दतीन ेकोटेशन मागवनू िन  न  तम 
दरधारक Krsnaa Diagnostics Private Limited, Pune यांचेबरोबर चचा िविनमय क न 
िद.२८/०४/२०१७ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .३२२(११) अ  वये  यांना इकडील प  

.८७५ िद.१३/०७/२०१७ अ  वये कायादशे दे  यात आला होता. परंत ुकायादशे गे  यानंतर  यांनी कामकाज सु  
न के  यामळेु  यांना इकडील प  .१४१३ िद.०९/१०/२०१७ अ  वये  मरणप  दऊेन कायादशेानसुार कामकाज 
सु  करणकेामी कळिव  यात आले होते.  यानसुार  यांनी िद.२७/१०/२०१७ पासनु त्  य ात कामकाज सु  
केलेले असनू ते अदयापपयत कायादशेानसुार कामकाज करत आहते. 

तथािप Krsnaa Diagnostics Private Limited, Pune यांना दे  यात आले  या कायादशेाच े
कालावधीस ऑ  टोबर – २०१८ म  य े एक वष पणु होणार अस  यामळेु पढुील कालावधीसाठी दो  ही 

 णालयांम  य ेन होणा-या तपास  या Outsourcing प  दतीन ेकरणकेामी िविहत प  दतीन ेNABL मा  यता ा  त 
लॅबधारकाचंे कोटेशन मागवनू दर िनि त करावे लागणार आह.े 

 या अनशंुगाने ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील योगशाळा िवभागाला मागील िदले  या 
कायादशेामधील तपास  यांम  य े आणखी काही तपास  यांचा समावेश करावा िकंवा कसे ? याबाबत 
िद.२०/०६/२०१८ रोजी मा.वै िकय संचालक यांचे  वा रीने प  दे  यात आले होते.  यास अनसु न ी 
साईबाबा  णालयातील योगशाळा िवभागाने िद.०२/०७/२०१८ रोजीचे प ान ् वये आणखी निवन तपास  यांची 
यादी कळिवली आह.े  

परंत ु ी साईनाथ  णालयातील योगशाळा िवभागान े  यांचेकडील अिभ ाय लवकर न 
कळिव  यामळेु  यांना िद.२५/०८/२०१८  या प ा  वये मा.वै िकय संचालक याचंे  वा रीने  मरणप  दे  यात 
आलेले होते.  यानसुार  यांनी िद.२८/०८/२०१८ रोजी  या प ा  वय े कुठलाही बदल न करणबेाबत प  िदलेले 
आह.े 
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िवभागाचा अिभ ाय– ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील दो  ही योगशाळा िवभागांच े
अिभ ायानसुार ६४ कार  या तपास  या Outsource प  दतीन े करा  या लागणार व  याकरीता मा  यता ा  त 
लॅबधारकांकडून कोटेशन मागवनू पढुील पाच वषाकरीता दर िनि त करावे अस ेन  मत आह.े 

 ताव– तरी ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील योगशाळा या िवभागात न होणा-या 
तपास  या Outsourcing प  दतीने करणकेामी िविहत प  दतीन ेमा  यता ा  त लॅबधारकांकडून कोटेशन मागवनू 
पढुील पाच वषाकरीता दर िनि त करणकेामीचा  ताव मा  यतेसाठी सिवनय सादर. 

िनणय .६१० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागात न 
होणा या तपास या आऊटसोिसग प दतीन े करणकेामी  NABL मा  यता ा  त लॅबधारकांकडून तपास यांच े
िनकष व तपास यांची प दती (method) ठरवनू एक वष कालावधीसाठी कोटेशन मागवनू दर िनि त करणसे 
मा यता दे यात आली.           (कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३५ ी साईबाबा णालयातील िन पयोगी िलनन साठा रिज रमधनू िनलिखत करणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 
 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन  ताव  
ा  तािवक:- ीसाईबाबा हॉि पटलचे  िलनन िवभागामधनु सव वॅाड व ओ.टी.म  य े कपडे िदल े

जातात. ते आता अितशय जीण व र  ता  या डागांनी खराब झालेले आह.ेतर काही फाटले  या अव  थते 
िन पयोगी कपडे जमा झाललेे आहते.सदरच ेिलनन रोज  या वापरामळेु खराब झालेले आह.े 

  यापुव  िदनांक,०१/०१/२०१७ ते ३०/०६/२०१७ पयत सव िविवध वॉड/ ओ.टी. िवभागातुन खराब 
िलनन मा.ि सद  य सिमती सभा िदनांक २९/०८/२०१७ िनणय .१४अ  वये न  ट केलेल ेअसनु,सदर िलननची 
खरेदी एकुण िकंमत .३,५१,००८/-( अ री पये तीन लाख ए  काव  न हजार आठ मा ) इतक  होती.  

   यानंतर िद.०१/०७/२०१७ ते ३०/०६/२०१८पयतच े िविवध वॉड /ओ.टी. िवभागातुन खराब िलनन 
जमा झालेले असनू  याचा त  ता सोबत सादर केला आह.ेसदर िलनन खरेदीची एकुण िकमंत .५,०९,२७०/-
(अ री .पाच लाख नऊ हजार दोनशे स  तर मा ) इतक  आह.ेपंरतु सदर िलनन ह ेफाटले  या व खराब अव  थते 
अस  याने स  यप रि थतीसह  याची िकंमत िनरंक आह.े तसचे सं  थान  या अतंगत लेखाप र ण िवभागामाफत 
 याची तपासणी केली आह.े सदरचे िलनन वापर  यास िन पयोगी व यो  य नस  यामळेु ते न  ट क न साठा 

रिज  टरमधनु िनलिखत करण ेगरजचेे आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- तरी सोबत  या त   यातील िलनन साठा रिज  टरमधनु िनलिखत क न 

ते जाळून न  ट करता येईल, तरी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .६११ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु के या माण े ी साईबाबा णालयातील िन पयोगी िलनन साठा 

रिज रमधनू िनलिखत क न ते जाळून न  ट कर यास मा यता दे यात आली. 
      (कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३६ ी साईनाथ णालयातील स ि थतीला लाग ुअसले या वै िकय सेवा आकारा या पनु:िन ीतीबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतदु - 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 दईेल.  

 यव  थापन सिमती ठराव     - नवीन  ताव. 
ा तिवक- समाजातील तळा–गाळातील गरीब व गरज ू  णानंा वै क य सेवा िमळावी या उ शेान े ी 

साईबाबां  या िशकवणकु स अनसु न १९६४ साली ी साईनाथ  णालय सु  कर  यात आलले े आह.े सदर 
 णालयातं एकुण ३०० बेड अतं  ण िवभागात कायरत आहते. या  णालयांत  णां  या सवेसेाठी उ  तम पायाभतु 

सिुवधा उपल  ध क न िदले  या आहते.  
         सदरचे सेवा दर ह ेमा.  यव  थापन मडंळ ठराव न.ं१२० िद.०३/०२/१९९१ माणे लाग ुकरणते यावेत असा 

िद.२८/०३/१९९१ रोजीचा मा.कायकारी अिधकारी यां  या आदशेानसुार  णालयातील वै क य सेवा 
आकाराबाबतचे दर लाग ूकरणते आल े. 

 यानंतर िद.२२/११/१९९१  या आदशेान े सोनो ाफ  व आयसीय ु िवभागातील दर िन  चीत करणेत 
आलले े होते.  यानतंर वेळोवेळी  यव  थापन सिमती  या ठरावान े तसचे कायकारी अिधकारी यांच े आदशेान े

 णालयातील िविवध तपास  या व उपचार याम  य े वाढ क न  याअनषुगंान े सदरचे दर िन  चीत करणेत आल े
होत.ेतदनंतर शासन िनणय ं . सकं ण २०१३/ . .४६२/भाग २/आरो  य ३ िद. २८/१२/२०१५  या दरानसुार 
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र  तपेढी  या दराम  य े फेरबदल करणेत आलले होते.तसचे सन २००६ साली ी साईबाबा  णालयाची  थापना 
करणेत येवनु  याचंे दर िन  चीत करणेत आल.ेसदयि थतीला ी साईनाथ गणांलयातील दरांचा िवचार करता सदरचे 
दर ह ेसन १९९१ पासनु काया  वीत झालले ेआहते.याअनषुंगान े गणालयाची चॅ रटी व सेवा आकार ही त  कालीन 
दरा माणे  या  णानंा चॅ रटी िदली  या माणे दाखिवली जात होती.परंत ुआज २६ वषानतंरही सदर  या  चरॅीटी  या 
रकमे  या दरात फारसा बदल   वा फारशी वाढ झाललेी िदसनु येत नाही. 

ी साईनाथ  णालयातील मा.  यव  थापन सिमती ठराव िद.२२/१२/२०१६ िनणय ं .९४४ नसूार संपणु 
समाजातील सव  तरातील  णानंा उपचार मोफत करणेत आलले ेअसनू सदर बाबत  णालयामाफत कायवाही सु  
कर  यात आललेी आह.े  यानसूार  णालयातील केसपपेर िवभागातनू नवीन केसपेपरसाठी .१०/- तसचे जु  या 
केसपेपरसाठी दखेील .१०/-इतके शु  क आका न  णासं मोफत आरो  य सवेा परुिव  यात येत आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीच े सभेत िवषय .६ अ  वये मोफत उपचारांबाबत 
िनयमावली मा  यतसेाठी सादर करणेत आललेी होती.  यावर िनणय .६ अ  वये िनयमावलीतील खालील मु ांना 
मा  यता िमळाली. 

३.) ी साईनाथ  णालयातील कोण  याही भरती  णानंा र  त व र  तघटकाचंी गरज पडते अशा वेळेस 
र  तिपश  या िकंवा र  तघटक ी साईनाथ र  तपेढीतून वेळोवेळी मोफत दणेेत यावेत. 

४.) ी साईनाथ  णालयात बाहय  ण िवभागात आललेा  ण १० .  या एका केसपेपरवर 
पॅथॉलॉजी,रेिडओलॉजी, व इतर िवभागातील तपास  या क न घवे ूशकतो. तसचे एका  णास एका िदवसात फ  त 
एकाच डॉ  टरांकडे उपचार घेता यतेील. जर संबिंधत डॉ  टरांनी दसु-या डॉ  टरांकडे रेफर के  यास  याच केसपेपरवर 
इतर िवभागात तपासणीसाठी जाता येईल.  

५.) खाजगी डॉ  टरांनी सांिगतले  या तपास  या  णालयात कर  यात यणेार नाहीत. 
६.)  णालयातून िडसचाज घतेले  या  णास घरी जाणेकामी मोफत अॅ  यलु  स सवेा दतेा येणार नाही. 

 णास इतर  णालयात रेफर के  यास अ  याव  यक वेळेस मोफत दणेेत येईल.                                                                             
मदुदा ं .८) नसुार  णालयात उपल  ध नसललेी औषध े व आथ  इं  लाटंस  णानंी  वता: िवकत 

आणणेबाबत नमदु करणेत आलले ेहोत.े   
ी साईनाथ  णालयात ग ् णासं मोफत उपचार परुिवल े जात असलमेळेु गरीब व गरज ु ग ्णांसाठी ी 

साईनाथ  णालय ह े५३ वषापासनु मोठे वरदान ठरलले ेआह.े ी साईनाथ  णालयात स  या अलॅोपथी,होिमओपथॅी 
व आयवुिदक अस ेिविवध उपचार पदधतीन े  णानंा उपचार घे  याची सिुवधा उपल  ध आह.े 

ी साईनाथ  णालयाम  य े िविवध वाडाम  ये िविवध कारच े  ण उपचारासाठी दाखल होत 
असतात.  यानंा उपचारासाठी आपल े  णालयातं उपल  ध असलले ेइजंे  शन,औषध ेव इतर उपचार दणेेत येऊन सदर 
इजंे  शन व उपचारांची िकंमत  ण िड  चाज होतेवेळी िबला  दारे वसलु कर  यात यते होती.परंत ुवर नमदु केले माण े
सदरचे उपचार मोफत केलले ेअसलमेळेु िबलाची र  कम चॅरीटी  हणून खच  टाकणेत येत आह.े 

ी साईनाथ  णालय ह ेधमादाय  णा◌ालय आह.ेसदर  णालयाची दनंैिदन ओपीडीची  णसं  या ही 
साधारण ७००ते ८०० होती.परंत ुमा.  यव  थापन सिमती िनणय ं .९४४ ,िद.२२/१२/२०१६ अ  वय,े ी साईबाबांनी 
सु  केलले े  णसवेेचे काय पढेु सु  ठेवनु   याची  या  ती वाढिवणसेाठी िद.०१/०१/२०१७ पासनु ी साईनाथ 

 णालयाम  य ेहोत असललेे वै क य उपचार सवासाठी मोफत करणेबाबत िनणय घणेेत आलमेळेु दनंैिदन ओपीडीत 
मोठया माणात वाढ झाललेी आह.ेतसचे  णालयातील काही वै क य अिधका-यांची न  याने काही उपचार व 
श  ि या करणेची तयारी दशिवललेी आह.े    

      सन २०१४ ते सन २०१७ या वष चा ी साईनाथ  णालयाची ओपीडी,आयपी व श  ि या सं  या 
खालील माणे – 

 
अ.नं.  णालयाचे नांव वष ओपीडी 

 णसं  या 
आय पी  णसं  या श  ि या सं  या 

१ ी साईनाथ  णालय एि ल २०१४ ते माच २०१५ २,९७,०९७ १२,२७९ ८,६८८ 
२ ी साईनाथ  णालय एि ल २०१५ ते माच २०१६ २,८६,४२६ ११,६४८ ७,४१४ 
३ ी साईनाथ  णालय एि ल २०१६ ते माच २०१७ ३,१४,८१२ १३,५६० ९,१८५ 
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 सन २०१४ ते सन २०१७  णांना िदलेली सवलत खालील माणे – 
 

अ.नं. वष  ण सं  या सवलत पोटी खच झाललेी र  कम 
१ एि ल २०१४ ते माच २०१५ ५,१२१ .३४,१०,३८९/- 
२ एि ल २०१५ ते माच २०१६ ४,७२७ .३४,४३,४२५/- 
३ एि ल २०१६ ते माच २०१७ ९९,९७९ .१०,१०९,८३२/- 

          
  सन २०१४ ते सन २०१७ या कालावधीतील  णालया  या उ  प  नाचा,आ  थापनेचा व इतर खच खालील माणे – 
 

अ.नं. तपशील वष 
  २०१४-२०१५ २०१५-२०१६ २०१६-२०१७ 
१) उ  प  न    
अ) ी साईनाथ  णालय /  लड बॅकं २६,७९७,५८४ २७,००७,१७५ ३०,३५४,१४५ 

     
 खच    
 कायम/ कं ाटी/आऊटसोस 

कमचारी पगार  
१३४३६२३८६ १४८४६१५०० १५७१२६९६६ 

  णालयावरील इतर खच ४१,५५५,०६५ ३७,९८४,८४४ ४१,५२२,७५२ 
२) ब) एकुण खच १७५,९१७,४५१ १८६,४४६,३४४ १९८,६४९,७१८ 
 िन  वळ तुट (अ –ब) -१४,९१,१९,८६७ -१५,९४,३९,१६९ -१६,८२,९५,५७३ 

 
वरील रकमा ी साईबाबा हॉ  पीटल  या िव  त िवभागाकडुन तपासनु घे  यात आले  या आहते. 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान-  

िवभागाचा अिभ ाय व  प  ट मत- वरील सव बाब चा िवचार करता ी साईनाथ  णालयातील सवेाआकार 
दरांबाबत फेरिवचार करणे आव  यक वाटत.े याकरीता सोबत शासनाचे सावजिनक आरो  य िवभागा  या 
िनयं णाखाली शासक य  णालयामधनु दे  यात यणेा-या तपासणी व  याबाबत  या  णशु  काबाबतचे प रप क दर 
व ी साईबाबा  णालयातील सदयि थत चे सवेा आकांराचे दरप क जोडलले ेआह.ेतसचे या दो  ही  णालयातील 
सेवाआकार व ी साईनाथ  णालयातील सवेाआकार याचा अ  यास क न तौलािनक त  ता सोबत जोडललेा 
आह.ेसदर तौलािनक त   याचा अ  यास करता शासन दरा माणे ी साईनाथ  णालयात दर लाग ुकेलसे ३ ते ४ पटीन े
सदर दराम  ये वाढ होऊ शकते. तसचे ी साईबाबा  णालयातील दर लागु केलसे ५ ते ६ पटीन ेसदर दराम  ये वाढ 
होऊ शकत.े 

 ताव- ी साईबाबा  णालयातील सदयि थतीला लाग ू असणारे दर जसे  या तस े ी साईनाथ 
 णालयात लागु करणेत यावेत,असे मत आह.ेपरंत ु ी साईनाथ  णालयातील काही िवभाग ह े ी साईबाबा 
 णालयात अि त  वात नसलमेळेु सदर  या दरांची तलुना ी साईबाबा  णालयातील त  सम उपचारांशी क न ते दर 

लागु करणेत यावे अस े मत आह.े तसचे न  याने काही उपचार व श  ि या करणे सु  केलनंेतर  याचंेही दर ी 
साईबाबा  णालयातील दराशी तलुना  क न िन  चीत करता येतील असे मत आह.े उदा. ी साईनाथ  णालयात 
होणा-या मायनर सजरीचे दर ह े ी साईबाबा  णालयात असणा-या मायनर सजरी  या दराइतकेच िन  चीत करता 
येतील. तशाच कारचे मायनर, मेडीयम व सपुरा मेजर या सजरीच ेदर दखेील ी साईबाबा  णालयातील दरा माणचे 
िन  चीत करावेत असे मत आह.े तसेच काही उपचार श  ि या ह ेसाईबाबा  णालयात होत नाहीत परंत ुशासक य 

 णालयात होत आहते अशा उपचारांचे दर शासना  या दरा माण ेघेता येतील. सदरचे दर लाग ुझालनंेतर ी साईनाथ 
 णालयाची चॅरीटीची र  कम ही अदंाज े५ ते ६ पटीन ेवाढु शकत,ेअसे मत आह.े 

तसचे शासना  या  सावजिनक आरो य िवभागा  या प रप का माणे शासक य  णालयामधनु दे  यात   
येणा-या तपासणी व  याबाबत  या  णशु  काबाबतचे सवेाआकाराम  य ेआकार  यात यणेा-या शु  क दराम  ये दर दोन 
वषानी १५ ते २० ट  के वाढ करणेत येईल असे नमदु केलले े आह.े याअनषुंगान े ी साईनाथ  णालयातील दर 
िन  चीत झालनंेतर दर दोन वषानी १० ट  के वाढ करणेत यावे असे मत आह.े  

तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीपढेु िनणयाथ सादर. 
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िनणय .६१२ यावर सिव तर चचा होऊन, शासना  या  सावजिनक आरो य िवभागा  या प रप का माण े शासक य 
 णालयामधनु दे  यात   येणा-या तपासणी व  याबाबत  या  णशु  काबाबतचे सेवाआकाराम  य ेआकार  यात 

येणा-या शु  क दराम  य ेदर दोन वषानी १५ ते २० ट  के वाढ करणते येईल असे नमदु केलेले आह.े याअनषंुगान े
ी साईनाथ  णालयातील दर िन  चीत झालेनंतर दर दोन वषानी १० ट  के वाढ करणसे मा यता दे यात आली. 

      (कायवाही- वै क य अिधि का, ी साईनाथ णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 यानंतर मा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा सु  करणेत आली 
 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०१ िदनांक ०१.१०.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  वाचनू कायम करण.े 
िनणय .६१३ िदनांक ०१.१०.२०१८ 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. 

१. ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ  पीटलकरीता बसिव  यात आले  या सांडपाणी ि या संय  (STP) करीता 
वािषक स  ह स कॉ   ट (AMC) दणेेकामी ा  त ई-िनिवदतेील िन  न  तम दरधारकाशी चचा वाटाघाटी 
करणबेाबत. 
 

०१ कामाचेनांव ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ  पीटल करीता बसिव  यात 
आले  या सांडपाणी ि या संय  (STP) करीता वािषक 
स  ह स कॉ   ट (AMC) देणबेाबत 

०२ शासक य मा  यता मा.  यव  थापन सिमती िद.२६/०७/२०१८  िनणय ं . ४७२ 
०३ अदंाजे खच ८,८२,०००/- 
०४  तावाची थोड  यात मािहती. ी 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  
उभारणेत आलले े आह.े सदर क  पाची  येक वष  AMC 
दे  यात येत असते. मागील वष   मा.  यव  थापन सिमतीच े
िदनांक २५/०९/२०१८  रोजीचे सभेतील िनणय . ८३१(८) 
अ  वये सदर क  पाचे वािषक सि हस कॉ   ट (AMC)च े
काम ठेकेदार म.े ीन सायंिटफ क डे  हलोपमट (इ) ा. िल.,  
मुंबई   यांना एक वषासाठी पये ८,४०,०००/- मा चे रकमेत 
(दो  ही  लॅ  ट पये ७०,०००/- ती मिहना) िदनाकं 
०१/१०/२०१७ ते िदनाकं ३०/०९/२०१८ या कालावधीसाठी 
दणेेत आलले े आह.े सदरचा कालावधी हा  िदनांक 
३०/०९/२०१८ रोजी संपु  टात येणार आह.े  यानंतर सांडपाणी 

ि या सयं ाची पिुढल एक वष कालावधीकरीता AMC 
दणेेकामी ई-िनिवदा ि या करावी लागणार आह.े 

०५ ई-िनिवदा तपिशल - महारा  शासना या www.mahatenders.gov.in या 
वेबसाईटवर ई-िनिवदा जाहीरात अपलोड कर यात आली 
होती. तसेच सं थानच ेसंकेत थळावर जािहरात िस द क न 
ई-िनिवदा िस द व क न ई-िनिवदा मागिवणेत आली होती. 
ई-िनिवदा भर याची मदुत िदनांक २०/८/२०१८ ते िदनांक 
२८/०८/२०१८ अखेर होती.   

 कामाची मदुत ३६५ िदवस 
 तांि क िनिवदा उघड याची िदनांक व वेळा िदनांक ३०/०८/२०१८ सकाळी ११:०० वाजता 
 ा  त ई-िनिवदा ०४ 
 ा  त ई-िनिवदाधारकांनी सव आव  यक होय .  
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कागदप  ेऑनलाईन जमा केल ेआहते का? 
 सव िनिवदाधारकांनी EMD भरलले े कागदप  े

जमा केल ेआहते का ? 
होय 

०६ मागील वषाकरीता िन  न  तम दर पय े र  कम .  ८,४०,०००/- 
 मागील िन  न  तम दरधारक  मे. सायं ीिफक डे  हलपमट ा. िल. मुंबई 

ई-िनिवदा ि यातील तांि क  टया पा  िनिवदाधारकांनी िदले  या दराचा अटॅमवाईज तपशील. 

अ.नं. िनिवदाधारकांचेनाव ई िनिवदतेील ा  त दर 
र  कम  

शेरा 

१ म.े ीन सांय ीिफक डे  हलपमट ा. िल. मुंबई  ८,६४,०००.०० L१ 
२ म.े ऑ  सीपी सो  यशुन िल. मुंबई  १०,४५,०००.०० L३ 
३ म.े पानसे क  सलटंट, पणु े ९,६०,०००.०० L२ 
४ म.े  पनॅ हाय ोटेक ा. िल. पणु े १६,५२,७२८.०० L४ 

उपरो  त तपिशलानसुार, 
ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ  पीटल करीता बसिव  यात आले  या सांडपाणी ि या संय  (STP) 

करीता वािषक स  ह स कॉ   ट (AMC) दणेेकामी म.े ीन सांय ीिफक डे  हलपमट ा. िल. मुंबई यांच ेदर र  कम 
पय–े८,६४,०००/- (अ रीर  कम पय–ेआठ लाख चौस  ट हजार ) मा  िन  न  तम असनु  यांचेशी ा  त 

दराबाबत चचा/ वाटाघाटी क न पढुील कायवाही करणकेरीता  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढु ेसादर. 
तुत करणी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक म.े ीन सांय ीिफक 

डे  हलपमट ा. िल. मुंबई हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते, उपसिमतीने यांचेशी 
दर कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ  पीटलकरीता बसिव  यात आले  या 
सांडपाणी ि या संय  (STP) करीता वािषक स  ह स कॉ   ट (AMC) दणेेकामी िन नतम दरधारक मे. ीन 
सांय ीिफक डे  हलपमट ा. िल. मुंबई यांच े र कम .८,६४,०००/-मा  िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना 
कायादशे दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२. सं  थानचे िविवध िवभागांम  य ेकाया  वीत कर  यात आले  या युपीएससाठी आव  यक बॅट-या खरेदी करणकेामी 

ई-िनिवदा ि येअंतगत उघडणते आले  या वािण  यीक ई-िनिवदांमधील िन  न  तम दरधारक िनिवदाधारकांना 
चचा व वाटाघाटीसाठी बोलिवणेबाबत. 

सं  थानचे िविवध िवभागांम  य े काया  वीत कर  यात आले  या यपुीएससाठी आव  यक बॅट-या खरेदी 
करणसेाठी, दरकरार िनि त करणकेामी ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  

०१ 
खरेदी करावयाच े सािह  य/ व  तचूा 
तपिशल. 

यपुीएससाठी आव  यक बॅट-या खरेदी करणेसाठी, दरकरार िनि त करणे. 

०२ मागणी 

 
Sr. No. Batteries Brand Specification of Material 
01 

EXIDE 
LIMINIOUS 
QUANTA  
SF SONOC 

12 Volt 07 Ah 
02 12 Volt 18 Ah 
03 12 Volt 26 Ah 
04 12 Volt 42 Ah 
05 12 Volt 65 Ah 
06 12 Volt 100Ah 

 

०३ ई-िनिवदा िस ी िद.२४.०७.२०१८ ते िद.०९.०८.२०१८ 

०४ 
वृ  तप ा  या अिधसचुने  या 
 यित र  त चौकशी कशी पाठिवली 

जाते ? 

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

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले ? ०५ परुवठाधारकांना ई-मेल ारे कळिवले आह.े  
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०६ िनिवदा सु  झालचेी िदनांक व वळे 
िद.२४.०७.२०१८ सकाळी ११:०० वा. 
तांि क िनिवदा- िद.१४.०८.२०१८ 
 यावसायीक िनिवदा- िद.२४.०८.२०१८ 

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं  या ०३ (तीन) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं  या ०३ (तीन) 

०९ 
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली 
आहते का ? 

लाग ूनाही. 

१० 
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम 
अदा केली आह ेका ? 

सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम भरलेली आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? लाग ूनाही.  
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

अ.नं. िनिवदाकाराचे नाव 
सादर केलेले दर 
( ती नग .) 

ि थती 

EXIDE LIMINIOUS QUANTA SF SONOC 12 Volt 07 Ah 
01 M/s. Microtronics Aurangabad 715.00 L1 

02 
M/s. Emergency Electronic Security 
India Pvt., Ltd Mumbai 

8,922.62 L3 

03 M/s. Accutech Infosystems Pvt., Ltd 780.00 L2 
EXIDE LIMINIOUS QUANTA SF SONOC 12 Volt 18 Ah 
01 M/s. Microtronics Aurangabad 1,858.00 L1 

02 
M/s. Emergency Electronic Security 
India Pvt., Ltd Mumbai 

5,910.53 L3 

03 M/s. Accutech Infosystems Pvt., Ltd 2,028.00 L2 
EXIDE LIMINIOUS QUANTA SF SONOC 12 Volt 26 Ah 
01 M/s. Microtronics Aurangabad 2,498.00 L1 

02 
M/s. Emergency Electronic Security 
India Pvt., Ltd Mumbai 

4,290.82 L3 

03 M/s. Accutech Infosystems Pvt., Ltd 2,656.00 L2 
EXIDE LIMINIOUS QUANTA SF SONOC 12 Volt 42 Ah 
01 M/s. Microtronics Aurangabad 3,834.00 L2 

02 
M/s. Emergency Electronic Security 
India Pvt., Ltd Mumbai 

2,841.60 L1 

03 M/s. Accutech Infosystems Pvt., Ltd 4,115.00 L3 
EXIDE LIMINIOUS QUANTA SF SONOC 12 Volt 65 Ah 
01 M/s. Microtronics Aurangabad 5,170.00 L2 

02 
M/s. Emergency Electronic Security 
India Pvt., Ltd Mumbai 

2,173.82 L1 

03 M/s. Accutech Infosystems Pvt., Ltd 5,600.00 L3 
EXIDE LIMINIOUS QUANTA SF SONOC 12 Volt 100 Ah 
01 M/s. Microtronics Aurangabad 8,066.00 L2 

02 
M/s. Emergency Electronic Security 
India Pvt., Ltd Mumbai 

824.06 L1 

03 M/s. Accutech Infosystems Pvt., Ltd 8,672.00 L3 
 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर (दरकरार) – 
Sr.No Year-2017-2018 UOM Amount 
01 12 Volt 07 Ah (AMRON QUANTA) Nos 1,050.00 
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02 12 Volt 18 Ah (AMRON QUANTA) Nos 1,575.00 
03 12 Volt 26 Ah (AMRON QUANTA) Nos 1,849.00 
04 12 Volt 42 Ah (AMRON QUANTA) Nos 2,944.00 
05 12 Volt 65 Ah (AMRON QUANTA) Nos 4,106.00 
06 12 Volt 100Ah (AMRON QUANTA) Nos 6,256.00 

 

१४ 

मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -   
अ.नं. तपशील वष खच प रमाण 
०१ 12 Volt 26 Ah (AMRON QUANTA) २०१७ १४,७९२/- 
०२ 12 Volt 18 Ah (AMRON QUANTA) २०१७ १,२६,०००/-  
एकूण र  कम १,४०,७९२/- + टॅ  स 

 

१५ 
स  याची 
िश  लक 

िनरंक 

१६ 
मागील 
खरेदी दर 

अ.नं. १३ माण े

१७ 
मागील 
परुवठादार 

 
अ.नं. व  तूचे वणन परुवठादाराचे नाव 
01 12 Volt 26 Ah (AMRON QUANTA) M/s. Microtronics 

Aurangabad 02 12 Volt 18 Ah (AMRON QUANTA) 
 

१८ 

स  याचे 
िन  न  तम 
िनिवदा 
काराने 
सादर 
केलेले दर 

Sr. 
No. 

Specification of Material Amount 

01 
12 Volt 07 Ah 
(EXIDE/LIMINIOUS/QUANTA/SF 
SONOC) 

715.00 

02 
12 Volt 18 Ah 
(EXIDE/LIMINIOUS/QUANTA/SF 
SONOC) 

1,858.00 

03 
12 Volt 26 Ah 
(EXIDE/LIMINIOUS/QUANTA/SF 
SONOC) 

2,498.00 

04 
12 Volt 42 Ah 
(EXIDE/LIMINIOUS/QUANTA/SF 
SONOC) 

2,841.60 

05 
12 Volt 65 Ah 
(EXIDE/LIMINIOUS/QUANTA/SF 
SONOC) 

2,173.82 

06 
12 Volt 100Ah 
(EXIDE/LIMINIOUS/QUANTA/SF 
SONOC) 

824.06 

 

१९ 

स  याचे 
िन  न  तम  
िनिवदाका
राचे नाव 

Sr. No. Name of Bidder Specification of Material 
01 

M/s. Microtronics 
Aurangabad 

12 Volt 07 Ah 
02 12 Volt 18 Ah 
03 12 Volt 26 Ah 
04 M/s. Emergency 

Electronic Security India 
Pvt., Ltd Mumbai 

12 Volt 42 Ah 
05 12 Volt 65 Ah 
06 12 Volt 100Ah 
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२० 

सदर 
खरेदीचा 

 ताव 
खरेदी 
सिमती 
समोर 
सादर 
करणते 
आला 
आह ेका ? 

होय 

२१ 

सदर 
खरेदीचा 

क  प 
खरेदी 
सिमतीस
मोर सादर 
करणते 
आला 
अस  यास 
उपि थतां
ची नावे  

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी तथा उपकायकारी 
अिधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .िवभाग मखु, आयटी िवभाग.  

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदंाज ेर  कम पये ---- ितसेट माकट रेट पय े---- 

२३ 

मागील खरेदी                 स  याच े ा  त दर                  फरक                 % ने कमी/जा  त 
.--------------             .----------------------        .-----------     .----------------- 
अ.नं
. 

तपिशल 
मागील 
खरेदी दर 

स  याचे दर फरक 
% ने 
कमी/जा  त 

01 
12 Volt 07 Ah 
(EXIDE/LIMINIOUS/QU
ANTA/SF SONOC) 

1,050.00 715.00 335.00 
32 % ने 
कमी 

02 
12 Volt 18 Ah 
(EXIDE/LIMINIOUS/QU
ANTA/SF SONOC) 

1,575.00 1,858.00 283.00 
18 % ने 
जा  त 

03 
12 Volt 26 Ah 
(EXIDE/LIMINIOUS/QU
ANTA/SF SONOC) 

1,849.00 2,498.00 649.00 
35 % ने 
जा  त 

04 
12 Volt 42 Ah 
(EXIDE/LIMINIOUS/QU
ANTA/SF SONOC) 

2,944.00 2,841.60 102.4 
03 % ने 
कमी 

05 
12 Volt 65 Ah 
(EXIDE/LIMINIOUS/QU
ANTA/SF SONOC) 

4,106.00 2,173.82 1932.18 
47 % ने 
कमी 

06 
12 Volt 100Ah 
(EXIDE/LIMINIOUS/QU
ANTA/SF SONOC) 

6,256.00 824.06 5431.94 
87 % ने 
कमी 

 

 
२४. संि  त िटप:- सं  थानचे िविवध िवभागामं  य े काया  वीत कर  यात आले  या यपुीएससाठी 



 
75 

 

(11} 05.10.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

आव  यक बॅट-या खरेदी करणसेाठी, दरकरार िनि त करणकेामी राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअतंगत 
ा  त झाले  या दराम  य ेमु ा .१८ व १९ म  य ेनमदु केले माण ेअ.नं.०१ ते ०३ साठीचे M/s. Microtronics 

Aurangabad  यांचे दर िन  न  तम असनू अ.न.ं०४ ते ०६ साठीच ेM/s. Emergency Electronic Security 
India Pvt Ltd Mumbai यांनी देऊ केलेले दर ह ेिन  न  तम आहते.  

M/s. Emergency Electronic Security India Pvt Ltd Mumbai यांनी िद.२७ ऑग  ट, 
२०१८ रोजीचे ई-मेल ारे  यांचकेडून ऑनलाईन वािणि यक िनिवदा भरतांना नजरचकु न ेदर ह ेउलटया माने 
भरलेबाबत कळिवलेले आह.े ई-मेलम  य े  यांनी नमुद केले माण े  यांनी भरले  या दरांची मवारी दु  त 
के  यास अ. .०१ ते ०६ साठी M/s. Microtronics Aurangabad यांनी दऊे केलेले दर ह ेिन  न  तम ठरतात.  

सबब, सं  थानचे िविवध िवभागांम  य ेकाया  वीत कर  यात आले  या यपुीएससाठी आव  यक बटॅ-या 
खरेदी करणसेाठी, दरकरार िनि त करणकेामी िन  न  तम दरधारक िनिवदाकार  M/s. Microtronics 
Aurangabad व M/s. Emergency Electronic Security India Pvt Ltd Mumbai यांना  यांनी देऊ 
केले  या दरांबाबत चचा व वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामीचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत िशफारशीसाठी 
सिवनय सादर.  

तुत करणी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येतील  अ.नं.०१ ते ०३ साठीचे िन  न  तम दरधारक  
M/s. Microtronics Aurangabad  हे आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. 
उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली. 

तसेच M/s. Emergency Electronic Security India Pvt Ltd Mumbai  यांनी िद.२७ ऑग  ट, 
२०१८ रोजीच ेई-मेल ारे  यांचेकडून ऑनलाईन वािणि यक िनिवदा भरतांना नजरचकु ने दर ह ेउलटया मान े
भरलेबाबत कळिवलेले आहे.  यांनी ई-मलेम  य े नमदु  केले माण े दरांची मवारी दु  त के  यास अ. .०१ ते 
०६ साठी M/s. Microtronics, Aurangabad यांनी दऊे केलेले दर ह ेिन  न  तम ठरतात. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे िविवध िवभागांम  य े काया  वीत कर  यात आले  या 
 यपुीएससाठी आव  यक बॅट-या खरेदी करणेकामी अ.नं.०१ ते ०३ साठीच े िन  न  तम दरधारक  M/s. 
Microtronics Aurangabad यांना कायादशे दे यात यावा, व  अ.नं.४ ते ६ करीता फेर ई-िनिवदा ि या 
राबिवणेत यावी,  तसेच सदरकामी सं थानच े णालय िवभागाकरीता वतं पण ेई-िनिवदा ि या न राबिवता 
एकि त ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

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

३. िव  तीय वष  २०१७-१८  चा सं  थानचा अतंगत  लेखाप र ण अहवाल  मा. सथािनक उपसिमतीचे सभेपढुे  
अवलोकनाथ सादर करणबेाबत. 

शासन प  .सासिव/१०१८/१५८/ . .१४/का-१६.िद.०८ माच,२०१८अ  वये अतंगत ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था,(खु ) आिण सं  थान संचिलत  णालयांचे सन  २०१७-१८या िव  तीय वषाचे अतंगत 
लेखाप र ण कर  यासाठी म.े तुषार पगार अॅ  ड कं.चाटड अकौटंटस, नािशक याच  अतंगत लेखाप र क म ् हणनु 
िनयु  ती कर  यास मा.िवधी व  याय िवभागामाफत मा  यता दे  यात आली आह.े   

 यास  अनसु न जा. .एसएसएसटी/वशी-लेखा/६७१६/२०१८ िद.१५माच, २०१८ अ  वये,मे. तुषार 
पगार अॅ  ड कं.चाटड अकौटंटस, नािशक यांना सन २०१७-१८ या कालवधीक रता सं  थान व हॉि पटल 
िवभागासाठी अतंगत लेखाप र क  हणनू र  कम .१,००,०००/- अिधक अनु ेय जीएसटी मा  ित वष  
इत  या फ  वर कायादशे दे  यात आलेला आह.े  यानसुार  यांनी सं  थान व हॉि पटल िवभागाकडील िद.०१ 
एि ल,२०१७ ते िद.३१ माच,२०१८ अखेर पयतच ेलेखाप र ण क न लेखाप र ण अहवाल िद.१०.०९.२०१८ 
रोजी ई-मले  दारे सादर केलेला आह.े 

सदर अहवालातील टुी, संबधीत िवभागांना जा.एसएसएस/वशी/लेखा-अलेंप/१८०४/२०१८ 
िद.१७.०९.२०१८ अ  वये पाठिव  यात यऊेन,  याबाबतचा दोष-दु ती अहवाल तयार कर  याची कायवाही सु  
कर यात आली आह.े  

तरी अतंगत लेखाप र क म.े तुषार पगार अॅ  ड कं.चाटड अकौटंटस, नािशक यांनी सं  थानला सादर 
केलेला िद.०१ एि ल,२०१७ ते िद.३१ माच,२०१८ (िव  तीय वष २०१७-१८) या कालावधीचा सं  थान व 
हॉि पटल िवभागाकडील अतंगत लेखाप र ण अहवाल अवलोकनाथ मा.उप सिमतीचे सभेपढुे सादर. 
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यावर सिव तर चचा होऊन,  अतंगत लेखाप र क म.े तुषार पगार अॅ  ड कं.चाटड अकौटंटस, नािशक  
यांनी  िद.०१ एि ल,२०१७ ते िद.३१ माच,२०१८ (िव  तीय वष  २०१७-१८) या कालावधीचा सं थान व 
हॉि पटल िवभागाकडील सादर केले या अतंगत  लेखाप र ण अहवालाच ेअवलोकन क न याची न द घे यात 
आली, तसेच सदर अहवालातील टुीबाबत संबधीत िवभागाकडून पतुता अहवाल मागिवणेत यावा व सदरचा 
पतुता अहवाल थािनक उपसिमतीसमोर सादर करावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                                     

(कायवाही- लेखाशाखा िवभाग ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४. साई आ म  िवभागाकरीता ला टीक व इतर सािह य  खरेदीकामी ा  त ई- िनिवदतेील इतर सािह याचे  यनुतम 
दराबाबत िनणय होणबेाबत. 

सं  थानचे साई आ म  िवभागाकरीता ला टीक व इतर सािह य  खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा 
ि या राबिव  यात आली होती.  

 
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल साई आ म  िवभागाकरीता ला टीक व इतर 

सािह य  खरेदी 
०२ मागणी ला टीक व इतर सािह य   
०३ ई-िनिवदा िस ी २८.०६.२०१८ ते १७.०७.२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान 
वबेसाईट 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 – २८.०६.२०१८  

टेि नकल बीड – २४.०७.२०१८ 
कमिशयल बीड – १२.०९.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०४ (चार) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०४ (चार) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. होय 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
पा  ०४ िनिवदाधारकांनी बयाणा र  कम भरलेली 
आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? -- 
१२ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – ---- 
१३ स  याची िश  लक ि थती ---- 
१४ मागील खरेदी दर --- 
१५ मागील परुवठादार --- 
१६ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –  

 
अ.
नं 

 
सािह य खरेदीचा तपिशल   

िनिवदाकारांचे नाव  व दर  
म.े यिुनयन 
ेड ग, 

नािसक 

म.े सोमनाथ 
गंगाधर  रासन,े 
संगमनरे 

म.े ओम साई 
एंटर ायजेस, 
मुंबई 

म.े पी के 
ेड ग, मुंबई 

१ कुलुप े दर पये ती नग नमनुा 
मागणी 

माण े
नाही. 

१७९.१०/- १४०.१८/- ३४९/- 

२ टील लास दर पये ती नग ३२/- २८.८०/- ३२.६६/- -- 
३ कुशन डोअरमटॅ दर पय े ती 

नग 
११५/- १३५/- १३६.२९/- ९९/- 

४ पायपसुणी दर पय े ती नग ४३/- ४४.५५/- ४२.८३/- ३४.९९/- 
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१७ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर –  िनरंक 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केलेले 

दर 
वरील त यात अ. न.ं १६ म य ेनमुद केले आहते. 

१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव १. म.े सोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनरे – टील लास 
साठी  
२. म.े ओम साई एंटर ायजेस, मुंबई -  कुलुपांसाठी 
३. म.े पी. के. ेड ग, मुंबई- डोअरमॅट व पायपसुणीसाठी 

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

होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर 
सादर कर  यात आला अस  यास 
उपि थताचंी 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  याच े ा  त दर                      
फरक                  % ने कमी/जा  त 

 

 ---                                 ---                                      

२३ 

िवभागान ेिनि त केललेे अदंािजत दर  .  
अ.
नं 

खरेदीचा तपिशल 

१ कुलुप े  
२ टील लास 
३ कुशन डोअरमॅट 
४ पायपसुणी 

 

 

 
२४. संि  टीप–  सं  थानचे साई आ म  िवभागाकरीता ला टीक व इतर सािह य खरेदीकामी 

ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. यातील ला टीक सािह य ६ items 
Cello/Milton/Nilkamalया कंप यांच े खरेदी कर यात याव.े तसचे ला टीक टूल व र  महािव ालयाकडे 
नु े च खरेदी केलेले आहते. तेच खरेदी कर यात यावेत असे ठरले. यामळेु या ला टीक सािह य यित र  
कुलुप,े टील लास,  कुशन डोअरमॅट आिण पायपसुणी याचंे यनुतम दरांचा याम ये िवचार कर यात आला 
आह.े  याम ये म.े सोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनेर यांचे टील लाससाठी, म.े ओम साई एंटर ायजेस, मुंबई यांच े 
कुलुपांसाठी आिण म.े पी. के. ेड ग, मुंबई यांचे डोअरमॅट व पायपसुणीसाठी वरील त यात दशिवले माण े
यनुतम दर ा  आहते. सदर यनुतम दरांनुसार या  खरेदीकामी एकुण खच . ३,९५,४११/-   अपेि त आह.े  

२५. ताव:-  तरी वरील ४ items साठी आलेले  यनुतम िनिवदाधारक म.े सोमनाथ गंगाधर रासन,े 
संगमनरे , म.े ओम साई एंटर ायजसे, मुंबई आिण म.े पी. के. ेड ग, मुबंई यांचशेी यांच े यनुतम दर असले या  
items चे िनिवदते िदले  या  यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िशफारस करणकेामी सदरचा िवषय मा. 
उपसिमतीच ेसभेत सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, साई आ म  िवभागाकरीता सािह य  खरेदीकामी खालील माण ेिन नतम 
िनिवदाधारकाच े दर ि वकारणते येऊन संबधीतांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.    
अ.नं. िनिवदाकाराच ेनाव सािह य खरेदीचा तपिशल िन नतम दर 

१ म.े ओम साई एंटर ायजेस, मुंबई कुलुप े दर पय े ती नग १४०.१८ 
२ म.े सोमनाथ गगंाधर  रासन,े 

संगमनेर 
टील लास दर पये ती नग २८.८० 

३ म.े पी के ेड ग, मुंबई कुशन डोअरमॅट दर पये ती नग ९९/- 
४ म.े पी के ेड ग, मुंबई पायपसुणी दर पये ती नग ३४.९९ 

  (कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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५. पाणी परुवठा िवभागाकरीता लंब ग सािह य खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त  यनुतम  दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
  सं  थानचे पाणी परुवठा िवभागाकरीता लंब ग सािह य खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 

राबिव  यात आली होती.  
 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल पाणी परुवठा िवभागाकरीता लंब ग सािह य खरेदी 
०२ मागणी १७ काराची लंब ग सािह य 
०३ ई-िनिवदा िस ी ३१.०७.२०१८ ते ३०.०८.२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

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

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? -- 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वळे िदनांक – ३१.०७.२०१८ ते १३.०८.२०१८ 

पिहली मदुतवाढ िद.  १३.०८.२०१८ ते २३.०८.२०१८ 
दसुरी व अिंतम  मदुतवाढ - 
िद.२३.०८.२०१८ ते ३०.०८.२०१८ 
टेि नकल बीड – १२.०९.२०१८ 
कमिशयल बीड – १५.०९.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०१ (एक) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०१ (एक) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिव  यात आल ेनाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
पा  ०१ िनिवदाधारकान ेबयाणा र  कम भरलेली आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? िनिवदते नमनेु मागिवललेे नाहीत. 
१२ स  याची िश  लक ि थती पाणी परुवठा िवभागान े सव बाबी िवचारात घेऊन मागणी 

िनि त केली आह.े  
१३ मागील खरेदी दर --- 
१४ मागील परुवठादार -- 
१५ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर खालील अ.न.ं १६  मधील त या माण े  
१६ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –  सोबत ई िनिवदा त ा सादर केला आह े 

Sl.No Description of Work / Item(s) No.ofQty Units Rate 

1.00 मे ो लश हॉ व प डल - साईज - 1", कंपनी - मे ो 250.00 नग 796.50 
2.00 मे ो लश हॉ व रॉड - साईज - 1", कंपनी - मे ो 200.00 नग 185.85 
3.00 मे ो लश  हॉ व  नॉब - साईज - 1", कंपनी - मे ो 400.00 नग 203.55 

4.00 मे ो लश हॉ व रॉड लॉक - साईज - 1", कंपनी - मे ो 400.00 नग 12.39 
5.00 मे ो लश हॉ व स् ग - साईज - 1", कंपनी - मे ो 400.00 नग 53.10 
6.00 मे ो लश हॉ व आतील रॉड नट व वायसर - साईज - 1", 

कंपनी - मे ो 
500.00 नग 17.70 

7.00 मे ो लश हॉ व बॉडी - साईज - 1", कंपनी - मे ो 50.00 नग 778.80 
8.00 मे ो लश हॉ व नॉबचे नट - साईज - 1", कंपनी - मे ो 1000.00 नग 7.08 
9.00 मे ो लश हॉ वचे रबरी वायसर - साईज - 1", कंपनी – मे ो 

 
1000.00 नग 10.62 

10.00 मे ो लश हॉ व रॉड ओ रंग वायसर - साईज - 1", कंपनी – मे ो 1000.00 नग 7.08 
11.00 मे ो लश हॉ व बॉडी ओ रंग वायसर - साईज - 1", कंपनी – 

मे ो 
500.00 नग 10.62 

12.00 मे ो िबब कॉक सप् डल - साईज - 1/2", कंपनी - मे ो 3000.00 नग 138.06 
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13.00 मे ो िबब कॉक नॉब - साईज - 1/2", कंपनी - मे ो 200.00 नग 203.55 
14.00 मे ो िबब कॉक नॉब स् ु  - साईज - 1/2", कंपनी - मे ो 2000.00 नग 7.08 
15.00 DI पाईप - साईज - 12" 40.00 फुट 1858.50 
16.00 मेन सव्ीच  - साईज - 32 Amp,  कंपनी - सटे्नल े 12.00 नग 2584.20 
17.00 
 

2 सटे्ज वह्िटकल मोनो लॉक सबमिशबल पंप - साईज - 30 
HP,हडे-42 M ,  टाईप - कॉपर रोटर कंपनी - टेक्समो / लुबी 

2.00 नग 68850.00 

 

१७ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – सं  थानचे पाणी परुवठा िवभागाकरीता थमच सदर काराच े
लंब ग सािह य  वािषक खरेदी कर  यात यते आह.े  

अ.नं. वष प रमाण दर ती नग . 
१  -- 

 
-- 

 

१८ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 
अ.नं. वष खच प रमाण 
सं  थानचे पाणी परुवठा िवभागाकरीता सदर 

काराचे लंब ग सािह य खरेदी कर  यात 
आलेली नाहीत.  

- - 

 

१९ स याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव म.े इमरज सी इले ोिन स िस यरुीटी इडंीया ा.िल., मुंबई 

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

होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची 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 अदंाज े /-– --- 
२३ मागील सरासरी खरेदी      स  याचे सरासरी ा  त दर         फरक            % ने कमी/जा  त 
 ----                                      -- 

 
२४. संि  टीप– सं  थानचे पाणी परुवठा िवभागाकरीता लंब ग सािह य खरेदीकामी सदर ई-िनिवदा 

या ितस-यांदा राबिव यात आलेली असनु (फेर ई- िनिवदा) याक रता देखील दोन वेळा मदुतवाढ दे यात 
आलेली आह.े तदनंतरही या  ई-िनिवदमे  य ेएकच िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता याकामी तांि क िनिवदेम  य े
पा  ठरले  या एका िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. १५.०९.२०१८ रोजी उघड  यात आ  या हो  या. 
याम  य े म.े इमरज सी इले ोिन स िस यरुीटी इडंीया ा.िल., मुंबई यांच ेदर वरील अ.न.ं १२ मधील त याम य े
अधोरेिखत केले माण े  यनुतम आहेत.   

२५. ताव:- तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.े इमरज सी इले ोिन स िस यरुीटी इडंीया ा.िल., मुंबई 
यांचेशी िनिवदते िदले  या  यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा. 
यव थापन सिमतीच ेसभेत सादर. 

तुत करणी ई-िनिवदा या ितस-यांदा राबिव यात आलेली असुन (फेर ई-िनिवदा) याक रता 
दखेील दोन वेळा मदुतवाढ दे यात आलेली आह.े तदनंतरही या  ई-िनिवदमे  य े मे. इमरज सी इले ोिन स 
िस यरुीटी इडंीया ा.िल., मुंबई या एकच िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. 

यावर सिव तर चचा होऊन,  पाणी परुवठा िवभागाकरीता लंब ग सािह य खरेदीकामी िनिवदाधारक मे. 
इमरज सी इले ोिन स िस यरुीटी इडंीया ा.िल., मुंबई यांच ेखालील माण ेदर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा 
आदशे दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.     
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Sr.No Description of Work / Item(s) No.ofQty Units Rate 

1.00 मे ो लश हॉ व प डल - साईज - 1", कंपनी - मे ो 250.00 नग 796.50 
2.00 मे ो लश हॉ व रॉड - साईज - 1", कंपनी - मे ो 200.00 नग 185.85 
3.00 मे ो लश  हॉ व  नॉब - साईज - 1", कंपनी - मे ो 400.00 नग 203.55 

4.00 मे ो लश हॉ व रॉड लॉक - साईज - 1", कंपनी - मे ो 400.00 नग 12.39 
5.00 मे ो लश हॉ व स् ग - साईज - 1", कंपनी - मे ो 400.00 नग 53.10 
6.00 मे ो लश हॉ व आतील रॉड नट व वायसर-साईज - 1",  

कंपनी - मे ो 
500.00 नग 17.70 

7.00 मे ो लश हॉ व बॉडी - साईज - 1", कंपनी - मे ो 50.00 नग 778.80 
8.00 मे ो लश हॉ व नॉबचे नट - साईज - 1", कंपनी - मे ो 1000.00 नग 7.08 
9.00 मे ो लश हॉ वचे रबरी वायसर - साईज - 1", कंपनी – मे ो 1000.00 नग 10.62 
10.00 मे ो लश हॉ व रॉड ओ रंग वायसर - साईज - 1", कंपनी – मे ो 1000.00 नग 7.08 
11.00 मे ो लश हॉ व बॉडी ओ रंग वायसर - साईज - 1", कंपनी – मे ो 500.00 नग 10.62 
12.00 मे ो िबब कॉक सप् डल - साईज - 1/2", कंपनी - मे ो 3000.00 नग 138.06 
13.00 मे ो िबब कॉक नॉब - साईज - 1/2", कंपनी - मे ो 200.00 नग 203.55 
14.00 मे ो िबब कॉक नॉब स् ु  - साईज - 1/2", कंपनी - मे ो 2000.00 नग 7.08 
15.00 DI पाईप - साईज - 12" 40.00 फुट 1858.50 
16.00 मेन सव्ीच  - साईज - 32 Amp,  कंपनी - सटे्नले 12.00 नग 2584.20 
17.00 
 

2 सटे्ज व्हिटकल मोनो लॉक सबमिशबल पंप-साईज-30 HP, हडे-
42 M ,  टाईप - कॉपर रोटर कंपनी - टेक्समो / लुबी 

2.00 नग 68850.00 

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

६. साठा संपु  टात आलेली सं  थान कािशत काशने पनुमु ण करणेकामी ेसधारक यांच े  कडून िविहत प  दतीन े
छपाई क न भ  तांना उपल  ध क न दणेकेामी आले  या ई िनिवदतेील ा  त   यनुतम दराबाबत चचा–वाटाघाटी 
होवनू िव  दर िनि त होणेबाबत. 

              ी साईबाबा सं  थानचे काशने िवभागामाफत साठा सपंु  टात आलेली सं  थान कािशत काशन े
पनुमु ण करणकेामी िविहत प  दतीने छपाई क न भ  तानंा उपल  ध क न दणेकेामी ऑनलाईन ई-िनिवदा 
राबिव  यात आली होती. 

०१ खरेदी/छपाई करावयाच ेसािह  य /व  तूचा तपिशल अ.नं.१२ म  य ेनमदु केले माण े
०२ मागणी  अ.नं.१२ म  य ेनमदु केले माण े
०३ ई-िनिवदा िस  दी  िद.-१८.०८.२०१८ ते २९.०८.२०१८ 
०४ वृ  तप ा  या अिधसचूने  या  यित र  त चौकशी कशी पाठवली 

जाते?  
www.mahatenders.gov.in , सं  थान 
वेबसाईट व ेसधारकांना दरु  वनी ारे  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवल े -- 
०६ िनिवदा सु  झालचेी िदनांक व वळे  िद.१८.०८.२०१८ 

टे  नीकल बीड-१२.०९.२०१८ 
कमिशयल बीड-१५.०९.२०१८ 

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

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर- 
अ.ं 
न.ं 

तपिशल छपाई 
सं  या 

म.ेिनट 
ि ंटस, 
अहमदनगर 

सॅप ि ंट 
सो  यशुन 

ा िल., 
मुंबई 

ि ंट 
 लस 
ा.िल, 

मुंबई 

वेद 
काश  

सिुनल 
द  
नवी 
िद  ली   

०१ ी साईच र  
तािमळ  
आवृ  ती .२२ वी 

१,००,००
० 

६२.०० ६१.५५ ६०.७० ६९.०० 

०२ ी साईिललामतृ 
िहदंी  
आवृ  ती- .१३ 
वी   

१५,००० २१.०० २२.९६ २०.४४ २५.०० 

०३ ी साईिललामतृ 
गुजराथी  
आवृ  ती-१३ वी 

१,००० २९.०० २८.३९ २४.८२ ०.०० 

०४ ी साई 
सगुणोपासना 
आरती-मराठी 
आवृ  ती- ५६ वी  

५०,००० ४.८० ५.०९ ५.०४ १०.५० 

 
 ०५ ी साईनाथ 

 तवनमिंजरी- िहदंी  
आवतृ्  ती- ११ वी  

५०,००० ३.४० ३.४५ ३.६४ ६.७५ ०.०० 

०६ ी साईनाथ 
 तवनमिंजरी-इं जी   

आवृ  ती- ११ वी  

२०,००० ४.५० ३.९८ ३.९२ ०.०० ०.०० 

०७ ी साईनाथ 
 तवनमिंजरी- 

गुजराथी   
आवृ  ती- ५ वी  

५,००० ८.०० ४.३३ ४.०३ ०.०० ०.०० 

०८ मलुांचे साईबाबा- 
िहदंी 
आवृ  ती- १३ वी  

१०,००० ८.०० ७.२० ६.७२ ०.०० ०.०० 

०९ मलुांचे साईबाबा- 
गुजराथी  
आवृ  ती- १३ वी  

२,००० १६.०० ११.३३ ११.२० ०.०० ०.०० 

१० मलुांचे साईबाबा- 
तािमळ 
आवृ  ती- १० वी  

२५,००० ६.५० ६.५८ ६.३८ ०.०० ०.०० 

११ ी साई 
सगुणोपासना 
आरती- इं जी 
आवृ  ती- १८ वी  

१०,००० १५.५० १५.१९ १३.५० ०.०० ०.०० 

१२ ी साईच र  
ओ रया  
आवृ  ती- ६ वी  

२५,००० ४६.०० ४८.०९ ४६.०५ ५१.०० ०.०० 

१३ चार अ  याय 
गुजराथी  
आवृ  ती- ३ री  

२,००० ०.०० १४.१३ १७.९२ ०.०० ०.०० 

१४ चार अ  याय िहं  दी  
आवृ  ती- २ री  

१०,००० ०.०० ९.४४ १३.८८ ०.०० ०.०० 
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१३ यापूव  केले  या खरेदीचा तपिशल आिण खरेदी दर- 
अ.नं. वष प रमाण दर ती नग . 
--- -- -- --- 

 

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

 

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

आला आह ेका. 
होय 

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

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, 
मा.उपिज  हािधकारी, मा.मु  य लेखािधकारी 
तथा .उपकायकारी अिधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी व .अिध क, 

काशने िवभाग  
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपिशल अदंाजे .----/- ती  
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर            फरक             % ने कमी/जा  त 

.-----------    .---------------- .------------ .--------------- 
अ.नं. तपिशल मागील 

खरेदी दर 
स  याचा 

ा  त दर 
फरक % ने कमी/जा  त 

०१ ी साईच र  तािमळ  
आवृ  ती .२२ वी 

५१.४० ६०.७० ९.३ १८.०९ ने जा  त  

०२ ी साईिललामतृ िहदंी  
आवृ  ती- .१३ वी   

१६.३८ २०.४४ ४.०२ २४.५४ ने जा  त  

०३ ी साईिललामतृ 
गजुराथी  
आवृ  ती-१३ वी 

१९.५६ २४.८२ ५.२६ २६.८९ ने जा  त  

०४ ी साई सगणुोपासना 
आरती-मराठी 
आवृ  ती- ५६ वी  

४.०६ ४.८० ०.७४ १८.२२ ने जा  त  

०५ ी साईनाथ 
 तवनमंिजरी- िहंदी  

आवृ  ती- ११ वी  

२.४९ ३.४० ०.९१ ३६.५४ ने जा  त  

०६ ी साईनाथ 
 तवनमंिजरी- इं जी   

आवृ  ती- ११ वी  

३.१० ३.९२ ०.८२ २६.४५ ने जा  त  

०७ ी साईनाथ 
 तवनमंिजरी- गजुराथी   

आवृ  ती- ५ वी  

४.३९ ४.०३ - ०.३६ ८.२० ने कमी  

०८ मलुांचे साईबाबा- िहंदी 
आवृ  ती- १३ वी  

४.९६ ६.७२ १.७६ ३५.४८ ने जा  त  

०९ मलुांचे साईबाबा- १०.१० ११.२० १.१ १०.८९ ने जा  त  
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गजुराथी  
आवृ  ती- १३ वी  

१० मलुांचे साईबाबा- 
तािमळ 
आवृ  ती- १० वी  

५.२८ ६.३८ १.१ २०.८३ ने जा  त 

११ ी साई सगणुोपासना 
आरती- इं जी 
आवृ  ती- १९ वी  

१२.४३ १३.५० १.०७ ८.६० ने जा  त  

१२ ी साईच र  ओ रया  
आवृ  ती- ६ वी  

४१.०५ ४६.०० ४.९५ १२.०५ ने जा  त 

१३ चार अ  याय गजुराथी  
आवृ  ती- ३ री  

१४.०० १४.१३ ०.१३ ०.९२ ने जा  त  

१४ चार अ  याय िहं  दी  
आवृ  ती- २ री  

१४.०० ९.४४ - ४.५६ ३२.५७ ने कमी  

 फोटोबाबत माहीती-     

१ दगडावर बसलेले बाबा 
B/W          १४ x २० 

३.०० ३.१० ०.१० ३.३३ ने जा  त  

२ िभंतीलगत उभे बाबा 
B/W        १७ x २४ 

५.९५ ४.५० - १.४५ २४.३६ ने कमी  

३ ारकामाईत बसलेले 
बाबा      २० x २८ 

५.६५ ६.२० ०.५५ ९.७३ ने जा  त  

४ कानाला हात लावलेल े
बाबा       २० x २८ 

६.३० ६.२० - ०.१ १.५८ ने कमी  

५ समाधी फोटो  टॅ  डी 
ीडी 

७ x ५ ि  ट साईज , ८ 
x ६ े म साईज  

१४०/- ५९.०० - ८१/- ५७.८५ ने कमी  

६ समाधी फोटो े म ीडी  
८ x ११ ि  ट साईज , 
९.७५ x १२.७५ े म 
साईज 

२४०/- १२९.८० - 
११०.२० 

४५.९१ ने कमी  

७ समाधी फोटो े म ी 
डी  
१२ x १७ ि  ट साईज , 
१५ x २० े म साईज 

३९५/- २३६/- - १५९/- ४०.२५ ने कमी  

 सी.डी.बाबत माहीती      

१ मंदीर आरती ए.सी.डी. १९.११ ४६/- २६.८९ १४०.७१ ने जा  त  

२ आरती 
एम.पी. ी.यएुसबी  

३५०/- ३२८/- -२२/- ६.२८ ने कमी  

३ आरती ि हडीओ 
यएुसबी.  

४५०/- ३२८/- -१२२/- २७.११ ने कमी  

 
२४ सदर खरेदीसाठी िवभागान ेिनि त केलेला अदंाजे खच .१,५५,३७,९९०/- 

 
२५. संि  त िटप-  सदर िनिवदमे  य ेपाच िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. सव िनिवदाधारक पा  

झालेले आहते. तरी वर अ.नं.१२ म  य ेनमदु केले माण ेआयटेमवाईज  यनुतम असले  या िनिवदाधारकाबरोबर 
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चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी तसेच सदर सव आयटेमचा िव  दर िनि त करणसेाठी सदर िवषय 
मा.उपसिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक आजच े थािनक 
उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते, उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता 
म.ेिवराज ि ंट, मुंबई यांनी मंिदर आरती ए.सी.डी.करीता  िनिवदतेील ा  दर .४६/- मा  याम य ेसवलत दऊेन 

ती नग .३०/- मा  दर दऊे केले. म.ेिनट ि ट, अहमदनगर, मे.ि ट लस ा.िल., मुंबई, व मे.वेद काश सिुनल 
द , िद ली यांनी दर कमी करणसे असथता दशिवली. म.ेसॅप ि ट ा.िल.,मुंबई ह ेचचसाठी अनपुि थत होते. 

यावर सिव तर चचा होऊन,  साठा संपु  टात आलेली सं  थान कािशत काशने पनुमु ण करणेकामी 
खालील माण ेिन नतम िनिवदाधारक यांच ेिन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा,  अशी 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.    

                                     
अ.नं. तपिशल मागील खरेदी दर 

.     प.ै 
स  याचा ा  त दर 

.    प.ै 
मे ि  ट  लस ा.िल. मुंबई 

०१ ी साईच र  तािमळ  आवृ  ती .२२ वी ५१.४० ६०.७० 
०२ ी साईिललामतृ िहदंी  आवृ  ती- .१३ वी   १६.३८ २०.४४ 
०३ ी साईिललामतृ गजुराथी  आवृ  ती-१३ वी १९.५६ २४.८२ 
०४ ी साईनाथ  तवनमंिजरी- इं जी -आवृ  ती- ११ वी  ३.१० ३.९२ 
०५ ी साईनाथ  तवनमंिजरी- गजुराथी- आवृ  ती- ५ वी  ४.३९ ४.०३ 
०६ मलुांचे साईबाबा- िहदंी  आवृ  ती- १३ वी  ४.९६ ६.७२ 
०७ मलुांचे साईबाबा- गजुराथी  आवृ  ती- १३ वी  १०.१० ११.२० 
०८ मलुांचे साईबाबा- तािमळ आवृ  ती- १० वी  ५.२८ ६.३८ 
०९ ी साई सगुणोपासना आरती- इं जी 

आवृ  ती- १९ वी  
१२.४३ १३.५० 

म.ेिनट ि  ट ,अ.नगर 
०१ ी साई सगुणोपासना आरती-मराठी 

आवृ  ती- ५६ वी  
४.०६ ४.८० 

०२ ी साईनाथ  तवनमंिजरी- िहदंी  
आवृ  ती- ११ वी  

२.४९ ३.४० 

०३ ी साईच र  ओ रया       आवृ  ती- ६ वी  ४१.०५ ४६.०० 
०४ दगडावर बसलेले बाबा B/W    १४ x २० ३.०० ३.१० 
०५ िभंतीलगत उभ ेबाबा B/W      १७ x २४ ५.९५ ४.५० 
०६ ारकामाईत बसलेले बाबा       २० x २८ ५.६५ ६.२० 
०७ कानाला हात लावलेले बाबा     २० x २८ ६.३० ६.२० 

म.ेसॅप ि  ट ा.िल.मुंबई 
०१ चार अ  याय गुजराथी      आवृ  ती- ३ री  १४.०० १४.१३ 
०२ चार अ  याय िहं  दी         आवृ  ती- २ री  १४.०० ९.४४ 

म.ेवेद काश सिुनलद  त, िद  ली 
०१ समाधी फोटो  टॅ  डी ीडी 

७ x ५ ि  ट साईज , ८ x ६ े म साईज  
१४०/- ५९/- 

०२ समाधी फोटो े म ीडी  
८ x ११ ि  ट साईज , ९.७५ x १२.७५ े म साईज 

२४०/- १२९.८० 

०३ समाधी फोटो े म ी डी  
१२ x १७ ि  ट साईज , १५ x २० े म साईज. 
 

३९५/- २३६/ 
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म.ेिवराज ि  टस ्मुंबई 
०१ मंदीर आरती ए.सी.डी. १९.११ ३०/- 
०२ आरती एम.पी. ी.यएुसबी  ३५०/- ३२८/- 
०३ आरती ि हडीओ यएुसबी.  ४५०/- ३२८/- 

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

७. ी समाधी शता  दी महो  सव-२०१८ िनिम  त ी साईिलला मैािसक " दसरा शता  दी िवशेषांक " १०० पानी 
छपाई क न साईभ  तांना िवतरण करणेकामी आले  या ई-िनिवदतेील ा  त  यनु  तम दर िनि तीबाबत. 

   ी साईबाबा सं  थानचे काशन े िवभागामाफत ी साईिलला मैािसक छपाई क न साईभ  तांना 
िवतरीत करणकेामी िविहत प  दतीने छपाई करणसेाठी ऑनलाईन ई-िनिवदा या राबिवणते आललेी आह.े  

०१ खरेदी /छपाई करावयाचे सािह  य /व  तू  चा तपिशल अ .नं.१२ म  ये नमदु केले माणे  
०२ मागणी  अ .नं.१२ म  ये नमदु केले माणे  
०३ ई -िनिवदा िस  दी  िद.२०.०८.२०१८ ते िद.३१.०८.२०१८ 
०४ वृ  तप ा  या अिधसचूने  या  यित र  त चौकशी कशी 

पाठवली जाते?  
www.mahatenders.gov.in , सं  थान 
वेबसाईट व ेसधारकांना दरु  वनी ारे  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवल े -- 
०६ िनिवदा सु  झालचेी िदनांक व वळे  िद.२०.०८.२०१८ 

टे  नीकल बीड- िद.१२.०९.२०१८ 
कमिशयल बीड- िद.१५.०९.२०१८ 

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं  या  ०४ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं  या  ०४ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. नमनेु मागिवललेे नाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम अदा केली आह ेका  होय  
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का  नमनेु मागिवललेे नाहीत. 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर - 

अ.नं. तपिशल छपाई 
सं  या 

सॅप ि टं 
सो  यशुन 

ा िल., 
मुंबई 

म.ेटॅको 
ि हजन, 
मुंबई  

मदरुा ि ं  टस, 
सोलूशन, 
नािशक  

म.ेिमरर 
ि ंट ग 
सोलापरू  

०१ ी साईिलला 
मैािसक– 

मराठी  
"दसरा 
िवशेषांक-
२०१८" 

९,००० ४०.५५ ३८.२० ४४.३२ ४१.७० 

०२ ी साईिलला 
मैािसक–इं जी   

"दसरा 
िवशेषांक-
२०१८" 

१७,००० ३४.४१ ३५.२० ३९.७६ ३९.६४ 

 

१३ यापवू  केले  या खरेदीचा तपिशल आिण खरेदी दर- 
अ .नं.  वष प रमाण दर ती नग . 
--- -- -- --- 

 

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

१५ स  याची िश  लक ि थती  ---- 
१६ मागील खरेदी दर  --- 
१७ मागील परुवठादार  ---- 
१८ स  याचे  यनु  तम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर  वरील अ .नं.१२ माणे  
१९ स  याचे  यनु  तम िनिवदाकाराच ेनांव  वरील अ .नं.१२ माणे  
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 नांवे  

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, 
मा.उप िज  हािधकारी, 
मा.मु  य लेखािधकारी तथा उप कायकारी 
अिधकारी,  मा. शासक य अिधकारी, 

.अिध क, काशने िवभाग  
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपिशल अदंाजे .----/- ती  
२३ अ.नं. तपिशल मागील ीरामनवमी 

िवशेषांक १०० 
पानी खरेदी दर 

स  याचे ा  त  
दर 

फरक % ने कमी/जा  त 

१ ी साईिलला 
मैािसक – मराठी  

" दसरा िवशेषांक-
२०१८" 

३१.५० ३८.२० ६.७ २१.२६ % न े
जा  त  

२ ी साईिलला 
मैािसक –इं जी   

" दसरा िवशषेांक-
२०१८" 

२९.६६ ३४.४१ ४.७५ १६.०१ % न े
जा  त  

 

 
२४ सदर खरेदीसाठी िवभागान ेिनि त केलेला अदंाजे खच ..९,६७,००० /-  

   २५. संि  िटप-  सदर िनिवदमे  य े चार िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. सव िनिवदाधारक पा  
झालेले आहते. तरी वर अ.नं.१२ म  य े नमदू केले माण े आयटेमवाईज  यनुतम दर असले  या 
िनिवदाधारकाबरोबर चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी तसेच सदर मैािसक भ  तानंा िवतरीत करणकेामी 
दर िनि त होणसेाठी सदर िवषय मा.उपसिमतीच ेसभेत िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी समाधी शता  दी महो  सव-२०१८ िनिम  त ी साईिलला मैािसक     
"दसरा शता  दी िवशेषांक "  १०० पानी छपाई क न साईभ  तांना िवतरण करणकेामी खालील माण ेिन नतम 
िनिवदाधारक यांच े िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली. 

अ.नं. िनिवदाधारकाच ेनाव तपिशल िन नतम दर 
१ म.ेटॅको ि हजन, मुंबई ी साईिलला मैािसक– मराठी 

"दसरा िवशेषांक-२०१८" 
३८.२० 

२ सॅप ि ंट सो  यशुन ा िल., 
मुंबई 

ी साईिलला मैािसक –इं जी   
 " दसरा िवशेषांक-२०१८" 

३४.४१ 

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

८. ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाच ेिनिम  ताने मा  यवरांचे भेटी काय माकरीता सपुर   चर प ा मंडप व 
इतर अनषंुगीक  यव  था उभारणसेाठी ा  त झाले  या ई-िनिवदतेील िन  नतम दराचे ठेकेदार यांचे समवेत चचा 
वाटाघाटी क न िनणय होणबेाबत. 
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१) कामाच ेनाव ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे िनिम  तान े
मा  यवरांचे भटेी काय माकरीता सपुर   चर प ा मंडप व 
इतर अनषंुगीक  यव  था करणबेाबत. 

२) शासिकय मा  यता मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभतेील 
िन. .४४८. 

३) अदंाजप क य र  कम .१,२२,३४,५००/-. 
४)  तािवत कामाबाबत मािहती ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे िनिम  तान े

मा  यवरांचे भेट काय माकरीता सपुर   चर प ा मंडप व इतर 
अनषंुगीक  यव  था करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.३०/०६/२०१८ रोजी  या सभेतील िनणय .४४८ अ  वय,े 
याकामी येणा-या अनषंुगीक खचास मा  यता दणेते आली 
आह.े  यानसुार याकामी वतमानप ात व सं  थानच े
संकेत  थळावर ई-िनिवदा सचुना िस  द करणते येऊन ई-
िनिवदा मागिवणते आ  या हो  या. 
याकामात मंडप-२,१०,००० चौ.फूट, टेज-२४०० चौ.फूट, 
कारपेट - २,१०,००० चौ.फूट, बॉ  स टाईप कमाण - ०५ नग, 
बॅरीकेड ग - १५०० र.फूट,  वागत क  - ०२ नग, ीन म - 
नग, फायबर खचु  - २०००० नग, िसंगल िसटर लेदर डनलोप 
सोफे - २० नग, टु िसटर लदेर डनलोप सोफे - १०० नग, 
 यासपीठ िट-पॉय - ०५ नग, ी िसटर एस. एस. सोफे - ३०० 

नग, पािलसांकरीता चेक ग म - ०४ नग, साउंड िस  टीम, 
िव तू  यव  था, ि ह.डी.ओ. शटु ग व फोटो ाफ , एल.ई.डी. 
ि न, ता  परु  या मतुा-या इ. कामांचा समावेश आह.े                    

५) िनिवदा तपशील  िद.१७/०८/२०१८ रोजी वतमानप ात व सं  थानच े
संकेत  थळावर ई-िनिवदा सचुना िस  द करणते आली होती. 
िद.०३/०९/२०१८ पयत अिंतम मदुतीत ०६ ठेकदार यांनी ई-
िनिवदा सादर केले  या आहते.  

६) िनिवदा कालावधी िद.१७/०८/२०१८ ते िद.०३/०९/२०१८. 
७) तांि क िलफाफा उघडणचेी िदनांक 

व वेळ 
िद.१२/०९/२०१८ दपुारी १२.०० वाजता. 

८) िनिवदा ि येत भाग घणेा-या 
ठेकेदारांची सं  या 

०६ ठेकेदार. 
१. बी. एस. कातूरे, पणु.े 
२. आर.एम.बी. इ  हे  ट मॅनेजमट ा. िल., मुंबई. 
३. जाधव मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद. 
४. ी माहे  वरी डेकोरेटस, है ाबाद. 
५. भाि  य दप इडं  ीयल को-ऑप. सोसायटी िल., 

औरंगाबाद. 
६. वायनंुदन मंडप डेकोरेटस, नेवासा. 

९) तांि क िनिवदते पा  ठेकेदारांची 
सं  या 

०४ ठेकेदार. 
१. बी. एस. कातूरे, पणु.े 
२. आर.एम.बी. इ  हे  ट मॅनेजमट ा.िल, मुंबई. 
३. जाधव मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद. 
४. ी माहे  वरी डेकोरेटस, है ाबाद. 

१०) सव िनिवदाधारकांनी संकेत  थळावर 
कागदप  जमा केले आहते काय ? 

होय. 

११) सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत होय. 
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र  कम (ईएमडी) जमा केली आहते 
काय ? 

१२) िनिवदचेी अदंाजप क य र  कम .१,२२,३४,५००/-. 
१३) तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक देकाराचा तपिशलः 

अ.नं. ठेकेदाराच ेनांव िनिवदा र  कम ( .) शेरा 
१. बी. एस. कातरेू, पणु.े ८५,०५,२५०/- िन  नतम 
२. आर.एम.बी. इ  हे  ट मॅनेजमट ा.िल, 

मुंबई.  
८९,९८,५००/- --- 

३. जाधव मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद. ८५,६१,२५०/- --- 
४ ी माहे  वरी डेकोरेटस, है ाबाद. ९०,४२,९००/- ---  

१४) िन  नतम िनिवदाधारकाचा तपिशल: 
अ) ठेकेदाराच ेनांव बी. एस. कातूरे, पणु.े 
ब) िनिवदा र  कम .८५,०५,२५०/-. 
क) िनिवदा 

ट  केवारी कमी 
/ अिधक 

३०.४८१ % कमी. 

१५) ी साईबाबा 
सं थान 
िव त यव था, 
िशड  
अिधिनयम-
२००४ मधील 
तरतूदीनसुार 
िनिवदा 
ि वकारणचेे 
अिधकार 

मा.  यव  थापन सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड .  

 
तरी वर नमदू तपिशलानसूार ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे िनिम  तान े मा  यवरांचे भेटी 

काय माकरीता सपुर   चर मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था करणसेाठी पा  िनिवंदापैक  िन  नतम दराचे 
ठेकेदार बी. एस. कातूरे, पणु ेयांचशेी चचा-वाटाघाटी होऊन  यांची र  कम .८५,०५,२५०/- मा ची िन  नतम 
िनिवदा ि वकारणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस होणसे िवनंती. 

तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक बी. एस. कातूरे, पणु े
ह ेआजच े थािनक उपसिमती सभसेमोर चचसाठी उपि थत होते, उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा 
केली असता यांनी होणा या एकुण िबला या र कमेमधनु र कम .१,००,०००/- मा  सवलत देऊ केली.  

तसेच यांनी यापवु  मह वा या शासिकय काय माच ेकाम केले आहे काय? याबाबत िवचारणा केली 
असता यांनी पणु े िज हा म यवत  सहकारी बँकेच े शता दी काय माठीच े मंडपाच े काम केले असनु यास 
मा.क ीय अथमं ी ी.अ ण जेटली उपि थत अस याच ेसांगीतले. 

 यावेळी संबधीत िनिवदाधारकास खालील माण ेसुचना कर यात आ या. 
१. ई-िनिवदमे य ेनमदु केले या तािवत कामाम य ेआव यकतेनसुार बदल केला जाऊ शकतो, व यानसुार 

होणा या कामाच ेिबल अदा केले जाईल. 
२. सदर काय मासाठी सोफे व मंडपासाठी वापर यात येणारे कापड निवन असाव.े  
३. साऊंड िस टीम चांग या कारची असावी. 
४. संबधीत शासक य अिधकारी यांच ेसचुनेनसुार सदरच ेकाम कराव.े 
५. सदर कामासाठी आव यक असणारे ना-हरकत माणप  संबधीत शासक य कायालयामधनु ा  क न 

यावे. 
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यावर सिव तर चचा होऊन,  ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाच े िनिम  ताने मा  यवरांच े भटेी 
काय माकरीता सपुर   चर प ा मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था उभारणसेाठी िन नतम िनिवदाधारक बी. एस. 
कातूरे, पणु ेयांनी चचअतंी दऊे केलेले होणा या  एकुण िबला या र कमेमधनु र कम .१,००,०००/- मा  कमी 
ह ेदर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.            

(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

९. सं  थानचे साईिनवास अितथीगहृ इमारतीचे डोमचे पॉलीकाब नेट िशट बदलणेकामी  ा  त झाले  या ई-
िनिवदांपैक  िन  नतम दराच े िनिवदाधारक यांच े समवेत चचा वाटाघाटी क न मा.  यव  थापन सिमतीकडे 
िशफारस होणबेाबत. 

१)  कामाच ेनांव  सं  थानचे साईिनवास अितथीगहृ इमारतीचे डोमचे पॉलीकाब नेट 
िशट बदलणबेाबत. 

२)  शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२५/०७/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय 
.५७७  

३) शासिकय मा  यता िदलेली 
अदंाजप क य र  कम  

. २,६४,०००/-  

४)  तािवत कामाबाबत मािहती ी साईबाबा सं  थानचे साईिनवास अितथीगहृ इमारतीच े डोमच े
पॉलीकाब नटे िशट उ  हामळेु व वादळामळेु तडे गे  याने खराब 
झालेले अस  याने िशट बदलणकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा 
मागिवणसे व याकामी येणारे .२,६४,०००/- मा चे खचास मा. 
 यव  थापन सिमतीच े िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत मा  यता 

दणेेत आलेली आह.े  यानसुार सदरह कामी आयटमरेट प  दतीची 
िनिवदा तयार क न सं  थानचे संकेत  थळावर जािहरात िस  द क न 
िद.२८/०८/२०१८ अखेर ई- िनिवदा मागिवणेत आ  या.  

५)  िनिवदा तपिशल ई-िनिवदा अपलोड करणचेे िद.२८/०८/२०१८ रोजी पयतचे मदुतीत 
खालील ठेकेदारांनी ई-िनिवदा अपलोड केले  या आहते.  
१) रेवा पॉलीमस, आवधन, धळेु 
२) म.े साई इिंजिनअर ग व  स , वैजापरु  
३) ी. संकेत नानासाहबे नवले, कोपरगाव 

अ)  िनिवदा कालावधी  ०१ मिहना  
ब)  तांि क िलफाफा उघडणचेी िदनांक व 

वेळ  
िद.३०/०८/२०१८, सकाळी ११.०० वाजता  

क)  िनिवदा येत भाग घणेा-या 
ठेकेदारांची सं  या  

०३ (तीन)  

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

होय.   

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

होय. ईएमडी र  कम .२१००/- चा तपिशल अनु म े
खालील माण ेआह.े  
1) UTR NO. CH88725620    Dtd- 28/08/2018 
2) UTR NO. CPJ4303800     Dtd- 28/08/2018 
3) UTR NO. IGAEFVEYH6 Dtd- 28/08/2018 

ई) िनिवदचेी अदंाजप क य र  कम  . २,११,२००/- 
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 तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक देकाराचा तपिशल – 

अ.नं. ठेकेदाराचे नाव िनिवदा र  कम 
िनिवदा ट  केवारी 
कमी/अिधक 

१)  संकेत नानासाहबे नवले, कोपरगाव  २,००,७७२/- ४.९३७५% (कमी) 
२) म.े साई इिंजिनअर ग व  स, वैजापरु २,६२,६८०/- २४.३७५% अिधक 
३) रेवा पॉलीमस, अवधान, धळेु २,८४,८५६/- ३४.८७५% (अिधक) 

 

७) िन  नतम िनिवदाधारकाचा तपिशल – 
अ)  ठेकेदाराच ेनाव  संकेत नानासाहबे नवले, कोपरगाव  
ब)  िनिवदा र  कम  २,००,७७२/- 
क)  िनिवदा ट  केवारी कमी/अिधक ४.९३७५% (कमी) 

 

८)  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था , िशड  
अिधिनयम २००४ मधील तरतूदीनसुार िनिवदा 
ि वकारणचेे अिधकार  

मा.  यव  थापन सिमती,  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

 
   उपरो  त नमदू तपिशलानसुार ा  त िनिवदाधारकांचे उघड  यात आले  या वािण  यीक िलफाफाच े

तुलना  मक त   यानसुार ठेकेदार सकेंत नानासाहेब नवल,े कोपरगाव यांचे िन  नतम दर र  कम . २,००,७७२/- 
(४.९३७५%कमी) आह.े  सदर िन  न  तम िनिवदचेा देकार हा अदंाजप क य िकंमतीपे ा १०% पे ा कमी 
अस  याने महारा   शासन सावजिनक बांधकाम िवभाग शासन िनणय मांक सीएटी/२०१७/ . .८/इमा-२ 
िद.१२/०४/२०१७ चे कलम ४.६ अ  वये ठेकेदार सकेंत नानासाहबे नवले, कोपरगाव याचंेकडून अदंाजप क य 
िकंमतीच े१% माण ेहोणारी र  कम .२११२/- एवढया िकंमतीची बॅकेची ितपतु  हमी घणे ेआव  यक आह.े           

   तरी  सं  थानच े साईिनवास अितथीगहृ इमारतीचे डोमचे पॉलीकाब नेट िशट बदलणकेामी िन  नतम 
दराचे ठेकेदार संकेत नानसाहबे नवल,े कोपरगाव याचंे िन  नतम दर र  कम .२,००,७७२/- (४.९३७५% कमी) 
ि कारणसे व  यांचेकडून शासन िनणयानुसार र  कम .२११२/- एवढया िकंमतीची बॅकेची ितपतु  हमी ा  त 
झालेनतंर  यांना कायादशे दणेेसाठी मा  यता िमळणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस होणेस 
िवनंती.  

तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक ी.संकेत 
नानासाहबे नवले, कोपरगाव ह े आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीन े
यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन,  सं  थानचे साईिनवास अितथीगहृ इमारतीचे डोमचे पॉलीकाब नेट िशट 
बदलणेकामी िन नतम िनिवदाधारक ी.संकेत नानासाहबे नवले, कोपरगाव यांच े िन नतम दर र कम 
.२,००,७७२/- मा  ि वकारणते येऊन  यांचेकडून शासन िनणयानसुार र  कम .२११२/- एवढया िकंमतीची 

बॅकेची ितपतु  हमी ा  त झालेनंतर यांना कायादशे दे यात यावा , अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.                                                                      (कायवाही-  कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१०. ी साईनाथ णालयाच े शासक य कायालयाचे पवु व उ र बाजकूडील भागात व अि नशमन वाहने पािकग 

करणे  या िठकाणी पे ह ग लॉक बसिवणेसाठी ा  त झाले  याई-िनवीदतेील िन  नतम दराच े िनिवदाधारका 
समवेत चचा वाटाघाटी क न िनणय होणबेाबत. 

१) कामाचे नाव  ी साईनाथ णालयाचे शासक य कायालयाचे पवु व उ र 
बाजकूडील भागात व अि नशमन वाहने पािकग करणे  या िठकाणी 
पे ह ग लॉक बसिवणकेामी ा  त झाले  या ई-िनवीदतेील िन  नतम 
दराचे िनिवदाधारका समवेत चचा वाटाघाटी क न िनणय होणबेाबत. 

२) शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील 
िन. .२३३ 

३) अदंाजप क य र  कम  .३१,९३,४९४/- 
४)  तािवत कामाबाबत मािहती ी साईनाथ णालयाचे शासक य कायालयाचे पवु व उ र 
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बाजकूडील भागात (१४,६६६ चौ. फुट) ९” जाड सोल ग क न  यावर 
६० एमएम जाड पे ह ग लॉक बसिवण े व चेनिलंक जाळी व गोट  
बसिवण ेतसेच अि नशमन वाहने पािकग करणे  या िठकाणी (१५,०१५ 
चौ.फुट) ९” जाड सोल ग क न   यावर ८० एमएम जाड पे ह ग 
लॉक बसिवण.े  

५) िनवीदा तपशील  िद.१०/०८/२०१८ रोजी वतमानप ात व सं  थानच ेसंकेत  थळावर ई – 
िनिवदा सचुना िस  द करणते आली होती. िद.२३/०८/२०१८ पयतच े
अिंतम मदुतीत ०६ िनवीदाधारकांनी ई-िनवीदा जमा के  या हो  या. 
िद.३०/०८/२०१८ रोजीचे खरेदी सिमतीच े सभेत तांि क िनवीदा 
उघडणते आ  या असनू ०६ िनिवदाधारकांपैक  ०४िनिवदाधारक ह े
पा  झाले आहेत. पा  िनिवदांचा वािण  यीक िलफाफा 
िद.१२/०९/२०१८ रोजी  या मा.खरेदी सिमती  या सभेपढुे उघडणते 
आला आह.े   

अ) िनिवदा कालावधी िद.१०/०८/२०१८ ते िद.२३/०८/२०१८ 
ब) तांि क िलफाफा उघडणचेी 

िदनांक व वेळ 
िद.३०/०८/२०१८ सकाळी ११.०० वाजता. 

क) िनिवदा ि येत भाग घणेा-या 
ठेकेदारांची सं  या  

०६ (सहा)  

ड) सव िनिवदाधारकांनी 
संकेत  थळावर कागदप  जमा 
केले आहते काय? 

होय, जमा केले आहेत. 

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

होय. 
.३२,०००/- मा   

ई) िनिवदचेी अदंाजप क य 
र  कम  

.३१,९३,४९४/-. 

 तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक देकाराचा तपिशलः 
अ.नं. ठेकेदारचे नांव िनिवदा र  कम शेरा  
१. ी. बी.बी. लाहामग,े वैजापरू  .३८,७६,३२०/- -- 
२. ी. िशंद े  वि नल भाउसाहबे, नािशक  .३०,२७,६६८.८० िन  नतम
३. ी. डी. बी. फोपस,े वैजापरू .३०,६८,५३३.६५ -- 
४. ी. डी. पी. मोरे इजंीिनयस अॅ  ड कॉ  टॅ र, कोपरगाव   .३७,०७,७८४.४८ -- 

 

७) िन  नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल- 
अ) ठेकेदाराच ेनांव ी. िशंद े  वि नल भाउसाहबे, नािशक 
ब) िनिवदा र  कम .३०,२७,६६८.८० 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी/ 

अिधक 
५.१९२ % कमी 

८) ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  
अिधिनयम २००४ मधील 
तरतूदीनसुार िनिवदा 
ि वकारणचेे अिधकार  

मा.  यव  थापन सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 

९. वरील नमदू तपिशलानसूार ी साईनाथ णालयाच े शासक य कायालयाचे पुव व उ र 
बाजकूडील भागात व अि नशमन वाहन ेपािकग करणे  या िठकाणी पे ह ग लॉक बसिवणकेामाकरीता ठेकेदार 

ी. िशंद े  वि नल भाउसाहबे, नािशक यांचे दर .३०,२७,६६८.८० मा  िन  नतम आहते.  
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तरी याकामी िन  नतम दराचे ठेकेदार यांचेशी चचा वाटाघाटी क न  यांना कायादशे दणेेसाठी सदरच े
िवषयावर िनणय होणसे िवनतंी.  

तुत करणी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक ी.  वि नल 
भाउसाहबे िशंद,े नािशक ह ेआजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीन े यांचेशी 
दर कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाचे शासक य कायालयाचे पवु व उ र बाजकूडील 
भागात व अि नशमन वाहने पािकग करणे  या िठकाणी पे ह ग लॉक बसिवणसेाठी िन नतम िनिवदाधारक 

ी.  वि नल भाउसाहबे िशंद,े नािशक यांच े िन नतम दर र कम .३०,२७,६६८.८० मा  ि वकारणते येऊन 
यांना कायादशे दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली                                    

 (कायवाही-कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

११. दादर मुंबई येथील सं  थानच े साईिनकेतन इमारतीमधील सं  थान कायालयाचे नतुनीकरण (Civil, Furniture, 
Plumbing, Air Conditioning and Electrical) करणकेामी ा  त झाले  याई-िनवीदतेील िन  नतम दराच े
िनिवदाधारका समवेत चचा वाटाघाटी क न िनणय होणबेाबत. 

१) कामाच ेनाव  दादर मुंबई यथेील सं  थानच े साईिनकेतन इमारतीमधील 
सं  थान कायालयाचे नुतनीकरण (Civil, Furniture, 
Plumbing, Air Conditioning and Electrical) 
करणकेामी ा  त झाले  या ई-िनवीदेतील िन  नतम दराच े
िनिवदाधारका समवते चचा वाटाघाटी क न िनणय 
होणबेाबत. 

२) शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२३/०५/२०१७ रोजीच ेसभतेील 
िन. .४४४ 

३) अदंाजप क य र  कम  .३३,८२,०९५/- 
४)  तािवत कामाबाबत मािहती दादर मुंबई यथेील सं  थानच े साईिनकेतन इमारतीमधील 

सं  थान कायालयातील खो  यांचे नुतनीकरण करणसेाठी 
ल  टर रंगकाम,  ही ीफाईड लोअर ग, फिनचर, फॉ  स 
िसल ग करण,े  यके मला टॉयलेट अटयचॅ करण,े टॉयलेट 
 लॉकच े नतुनीकरण करण े आव  यक  लंिबंग, इले  ीकल 

कामे करण.े 
५) िनवीदा तपशील  िद.१४/०८/२०१८ रोजी वतमानप ात व सं  थानच े

संकेत  थळावर ई – िनिवदा सचुना िस  द करणते आली 
होती. िद.०४/०९/२०१८ पयतचे अिंतम मदुतीत ०४ 
िनवीदाधारकांनी ई-िनवीदा जमा के  या हो  या. 
िद.१२/०९/२०१८ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत तांि क 
िनवीदा उघडणते आ  या असनू ०४ िनिवदाधारकांपैक  ०३ 
िनिवदाधारक ह ेपा  झाले आहते. पा  िनिवदांचा वािण  यीक 
िलफाफा िद.१५/०९/२०१८ रोजी  या मा.खरेदी सिमती  या 
सभेपढुे उघडणते आला आह.े   

अ) िनिवदा कालावधी िद.१४/०८/२०१८ ते िद.०४/०९/२०१८ 
ब) तांि क िलफाफा उघडणचेी िदनांक व 

वेळ 
िद.१२/०९/२०१८ सकाळी ११.०० वाजता. 

क) िनिवदा ि येत भाग घणेा-या 
ठेकेदारांची सं  या  

०४ (चार)  

ड) सव िनिवदाधारकांनी संकेत  थळावर 
कागदप  जमा केले आहते काय? 

होय, जमा केले आहेत. 

इ) सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत होय. 
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र  कम (ईएमडी) जमा केली आहते 
काय? 

.३४,०००/- मा   

ई) िनिवदचेी अदंाजप क य र  कम  .३३,८२,०९५/-. 
 तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक देकाराचा तपिशलः 

अ.नं. ठेकेदारचे नांव िनिवदा र  कम शेरा  
१. ी.  यकंटे  वरा टन क  ोजे  ट, पणु े .३७,३६,५५६/- -- 
२. जय एंटर ायजेस, मुंबई .३६,४४,३२७/- िन  नतम
३. िभवाई क  स  शन, मान  .४०,७४,८०३.१२ -- 

 

७) िन  नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल- 
अ) ठेकेदाराच ेनांव जय एंटर ायजेस, मुंबई 
ब) िनिवदा र  कम .३६,४४,३२७/-  
क) िनिवदा ट  केवारी कमी/ अिधक ७.७५३ % अधीक 
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 . 

 
९. वरील नमदू तपिशलानसूार दादर मुंबई येथील सं  थानच ेसाईिनकेतन इमारतीमधील सं  थान 

कायालयाचे नतुनीकरण (Civil, Furniture, Plumbing, Air Conditioning and Electrical) करण े
कामाकरीता ठेकेदार जय एंटर ायजेस, मुंबईयांचे दर .३६,४४,३२७/- मा  िन  नतम आहते.  

तरी याकामी यांना मा.उप सिमती  या सभेपढेु बोलावनू  यांचेशी चचा वाटाघाटी क न  यांना कायादशे 
दणेेसाठी सदरील िवषय मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर. 

ततु करणी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक जय एंटर ायजेस, 
मुंबई हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी अनपुि थत होते. मा  यांनी िनिवदमे य ेनमदु केलेले दर 
कमी करणार नसलेबाबत लेखी कळिवले आह.े 

यावर सिव तर चचा होऊन, दादर मुंबई येथील सं  थानच े साईिनकेतन इमारतीमधील सं  थान 
कायालयाच ेनतुनीकरण (Civil, Furniture, Plumbing, Air Conditioning and Electrical) करणकेामी 
िन नतम िनिवदाधारक जय एंटर ायजेस, मुंबई यांच ेिन नतम दर र कम .३६,४४,३२७/- मा  ि वकारणते येऊन 
यांना कायादशे दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली                                      

(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१२. ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-२०१८ कालावधीत िशड  येथे येणारे साईभ  तांच े िनवास 
 यव  थेकरीता ता  परुते प ा शेड मडंप, पोटबल टॉयलेट व इतर अनषंुगीक  यव  था उभारणकेामी ा  त झाले  या 

ई-िनवीदतेील िन  नतम दराचे िनिवदाधारका समवते चचा वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत. 
 

१) कामाच ेनाव  ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-२०१८ 
कालावधीत िशड  येथे येणारे साईभ  ताचंे िनवास  यव  थकेरीता 
ता  परुते प ा शेड मंडप, पोटबल टॉयलेट व इतर अनषुगंीक 
 यव  था उभारणबेाबत. 

२) शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील 
िन. .६९५ 

३) अदंाजप क य र  कम  .४२,७९,९५०/- 
४)  तािवत कामाबाबत मािहती ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-२०१८ िनिम  त 

िद.११/१०/२०१८ ते िद.१९/१०/२०१८ या कालावधीत िशड  
येथ ेयेणारे साईभ  तांचे िनवास  यव  थकेरीता १,६१,६०० चौ.फुट 
ता  परुते प ा शेड मंडप, ४९५० चौ.फुट सरु ा, अन ऊ  समट इ. 
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करीता शेड, लाईट टॉवर-११ नग, वॉच टॉवर-८ नग, प ा पािटशन 
-१२०० र.फुट, बॅरेकेड ग- १२००र. फुट, पि लक अॅ ेस 
िस  टीम,पोटबल टॉयलटे १०२ नग व मतुा-या ५१ नग या 
 यव  था करणते येणार आहते.   

५) िनवीदा तपशील  िद.१०/०९/२०१८ रोजी वतमानप ात व सं  थानचे संकेत  थळावर 
ई – िनिवदा सचुना िस  द करणते आली होती. 
िद.१९/०९/२०१८ पयतच े अिंतम मदुतीत ०४ िनवीदाधारकानंी 
ई-िनवीदा जमा के  या हो  या. िद.२१/०९/२०१८ रोजीचे खरेदी 
सिमतीच े सभेत तांि क िनवीदा उघडणते आ  या असनू ०४ 
िनिवदाधारकांपकै  ०३ िनिवदाधारक ह े पा  झाले आहते. पा  
िनिवदांचा वािण  यीक िलफाफा िद.२६/०९/२०१८ रोजी  या 
मा.खरेदी सिमती  या सभेपढु ेउघडणते आला आह.े   

अ) िनिवदा कालावधी िद.१०/०९/२०१८ ते िद.१८/०९/२०१८ 
ब) तांि क िलफाफा उघडणचेी िदनांक 

व वेळ 
िद.२१/०९/२०१८ सकाळी ११.०० वाजता. 

क) िनिवदा ि येत भाग घणेा-या 
ठेकेदारांची सं  या  

०४ (चार)  

ड) सव िनिवदाधारकांनी 
संकेत  थळावर कागदप  जमा केले 
आहते काय? 

होय, जमा केले आहेत. 

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

होय. 
.४३,०००/- मा   

ई) िनिवदचेी अदंाजप क य र  कम  . ४२,७९,९५०/-. 
 तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक देकाराचा तपिशलः 

अ.नं. ठेकेदारचे नांव िनिवदा र  कम शेरा  
१. जाधव मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद. .३९,३२,०७५/- -- 
२. ऋतुजा मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद. .३६,१०,०००/- िन  नतम
३. वायनंुदन मंडप डेकोरेटस, नेवासा. .३७,४८,५५०/- -- 

 

७) िन  नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल- 
अ) ठेकेदाराच ेनांव ऋतुजा मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद. 
ब) िनिवदा र  कम . ३६,१०,०००/- 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी/ अिधक १५.६५३% कमी 
८) ी साईबाबा सं थान 

िव त यव था, िशड  अिधिनयम 
२००४ मधील तरतूदीनुसार िनिवदा 
ि वकारणचेे अिधकार  

मा.  यव  थापन सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड . 

९. वरील नमदू तपिशलानसूार ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-२०१८ 
कालावधीत िशड  येथे येणारे साईभ  ताचंे िनवास  यव  थकेरीता ता  परुते प ा शेड मंडप, पोटबल टॉयलेट व इतर 
अनषंुगीक  यव  था उभारणकेामाकरीता ठेकेदार ऋतुजा मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद यांचे दर .३६,१०,०००/- 
मा  िन  नतम आहते.  

तरी याकामी  यांना मा.उप सिमती  या सभेपढुे बोलावनू  यांचेशी चचा वाटाघाटी क न कायादशे 
दणेेसाठी सदरील िवषय मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर. 

तुत करणी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक ऋतुजा मंडप 
डेकोरेटस, औरंगाबाद ह ेआजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी दर 
कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-२०१८ कालावधीत िशड  
येथे येणारे साईभ  तांच े िनवास  यव  थेकरीता ता  परुते प ा शेड मंडप,पोटबल टॉयलेट व इतर अनषंुगीक  
 यव  था उभारणेकामी  िन नतम िनिवदाधारक ऋतुजा मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद यांच े िन नतम दर र कम       
. ३६,१०,०००/- मा  ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य 

कर यात आली.                                                           (कायवाही-कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१३. सं थान माफत सन २०१८-१९ या वषभरात साजरे करणेत येणारे उ सव तसेच उ हाळा व पावसाळा,िदपावली, 
नाताळ सु यांचे कालावधीत साईभ ांच े सिुवधेकरीता मंडप व इतर अनषुंगीक यव था उभारणकेामी ा  त 
झाले  या ई-िनिवदांपैक  िन  नतम दराचे िनिवदाधारक यांचे समवेत चचा वाटाघाटी क न मा.  यव  थापन 
सिमतीकडे िशफारस होणबेाबत. 

 
१)  कामाच ेनांव  सन २०१८-१९ या वषभरात साजरे करणते येणारे उ सव तसचे 

उ हाळा व पावसाळा, िदपावली, नाताळ सु यांचे कालावधीत 
साईभ ाचं े सिुवधेकरीता मंडप व इतर अनषंुगीक यव था 
उभारण.े 

२)  शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २२/०८/२०१८ रोजीचे सभेतील 
िनणय .५३१ 

३) शासिकय मा  यता िदलेली 
अदंाजप क य र  कम  

. ६३,८६,७१८/- 

४)  तािवत कामाबाबत मािहती सं  थान माफत वषभरात साजरे करणते येणारे उ  सव, उ  हाळया  या 
व पावसाळया  या कालावधीत साईभ  ताचंे सिुवधेकरीता मंडप व 
इतर  यव  था तसचे उ  सव व सटुयांच ेकालावधीत ता  परुते िनवास 
 यव  था करणकेामी येणारे अदंाजे र  कम  .६३,८६,७१८/- 

मा च े खचास मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२२/०८/२०१८ 
रोजीचे सभते मा  यता देणते आललेी आह.े  यानसुार सदरह कामी 
ई-िनिवदा तयार क न सं  थानच ेसंकेत  थळावर जािहरात िस  द 
क न िद.१८/०९/२०१८ अखेर ई- िनिवदा मागिवणेत आ  या.  

५)  िनिवदा तपिशल ई-िनिवदा अपलोड करणचेे िद.१८/०९/२०१८ रोजी पयतचे मदुतीत 
खालील ठेकेदारांनी ई-िनिवदा अपलोड केले  या आहते.  
१)   कैलास मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, अहमदनगर  
२)   कला साधना, नािशक  
३)   मेहे  ेडेकोरेटस, अहमदनगर 
४)   िनिकता एस.बी.एस.को.ऑ.सोसायटी िल., औरंगाबाद  
५)   ऋतजूा मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद  
६)   वायनंुदन मंडप अॅ  ड डेकोरेटस, नवेासा 

अ)  िनिवदा कालावधी   िद.१०/०९/२०१८ ते िद.१८/०९/२०१८ 
ब)  तांि क िलफाफा उघडणचेी िदनाकं व 

वेळ  
िद.२१/०९/२०१८, सकाळी ११.०० वाजता  

क)  िनिवदा येत भाग घेणा-या 
ठेकेदाराचंी सं  या  

०६ (सहा) 
 

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

होय.   

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

होय. ईएमडी र  कम .६३,९००/- चा तपिशल अनु म े
खालील माणे आह.े  
1) UTR NO. IGAEJDFSJ8     Dtd- 17/09/2018 
2) UTR NO. IGAEJPTE17     Dtd- 18/09/2018 
3) UTR NO. IGAEJMVNW1 Dtd- 17/09/2018 
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4) UTR NO. IGAEJGIP14      Dtd- 18/09/2018 
5) UTR NO. IGAEJPLHX3    Dtd- 18/09/2018 
6) UTR NO. IGAEJPWZR3   Dtd- 18/09/2018 

ई) िनिवदचेी अदंाजप क य र  कम  . ६३,८६,७१८/- 
 तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक दकेाराचा तपिशल – 

अ.नं. ठेकेदाराच ेनाव िनिवदा र  कम शेरा  
०१ मेहे  ेडेकोरेटस, अहमदनगर ४४,२२,९४६.५५ िन  नतम 
०२ कैलास मडंप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, अहमदनगर  ४८,४८,१९७.४२  
०३ वायनंुदन मंडप अॅ  ड डेकोरेटस, नेवासा ५७,२९,०१४.५०  
०४ ऋतूजा मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद ५८,९६,९२९.५०  
०५ कला साधना, नािशक  ९५,३१,१६५.५०  
०६ िनिकता एस.बी.एस.को.ऑ.सोसायटी िल., 

औरंगाबाद  
 १०४,२७०,६७.५० 

 

 

७) िन  नतम िनिवदाधारकाचा तपिशल – 
अ)  ठेकेदाराचे नाव  मेहे  ेडेकोरेटस, अहमदनगर 
ब)  िनिवदा र  कम   . ४४,२२,९४६.५५ 
क)  िनिवदा ट  केवारी कमी/अिधक ३०.७४८% कमी 

 

८)  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था , िशड  
अिधिनयम २००४ मधील तरतदूीनसुार िनिवदा 
ि वकारणचेे अिधकार  

मा.  यव  थापन सिमती,  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

 

  वरील नमदू तपिशलानसुार सन २०१८-१९ या वष भरात साजरे करणेत येणारे उ सव तसेच उ हाळा व 
पावसाळा, िदपावली, नाताळ सु यांचे कालावधीत साईभ ाचं े सिुवधेकरीता मंडप व इतरअनषंुगीक यव था 
उभारण े कामी ा  त िनिवदाधारकांच े उघड  यात आले  या वािण  यीक िलफाफाच े तुलना  मक त   यानसुार 
ठेकेदार मेहे े डेकोरेटस, अहमदनगर यांचे दर र  कम .४४,२२,९४६.५५ मा  िन  नतम आह.े    
 तरी  याकामी ठेकेदार यांना मा.उपसिमतीच ेसभेपढेु बोलवनू  यांचेशी चचा वाटाघाटी क न कायादशे 
दणेेसाठी सदरील िवषय मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर.  

तुत करणी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक मेहे े डेकोरेटस, 
अहमदनगर 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, सं थान माफत सन २०१८-१९ या वषभरात साजरे करणेत येणारे उ सव 
तसेच उ हाळा व पावसाळा,िदपावली, नाताळ सु यांचे कालावधीत साईभ ांच े सिुवधेकरीता मंडप व इतर 
अनषुंगीक यव था उभारणकेामी िन नतम िनिवदाधारक मेहे े डेकोरेटस, अहमदनगर यांच े िन नतम दर र कम  
. ४४,२२,९४६.५५ मा  ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस 

मा य कर यात आली                                                   (कायवाही-  कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यानंतर मा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने खालील आय या वेळे या िवषयावर चचा कर यात आली 
 

१४. ी पु  यितथी  उ  सव २०१८ क तनकार ठरिवण ेव मानधन िनि त करणेबाबत. 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  

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

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे 
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आिण या अिधिनयमा  वय े िव  व  त  यव   ेाचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील.  

२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वय,े भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मिंदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय - मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय 
.५०९ अ  वये  सिव  तर चचा होऊन, ी पु  यितथी उ  सव २०१८ साठी अनभुवी क तनकाराची िनवड 

कर  यात यावी, तसेच सिमती सद  य मा. अडॅ. मोहन जयकर साहबे यांनी नाव ेसचुवावीत, अस ेठरले.  
 तावना:- ी साईबाबा सं  थानमाफत साजरा होणा-या ी पु  यितथी उ  सव २०१८ (िद. १७,१८,१९ 

ऑ  टोबर २०१८) म  य े  खालील क तनकार यांनी क तन सेवेची सधंी िमळणबेाबत िवनंती केली आह.े तीन 
िदवसांच े तीन क तन सवेांचे साथीदारांसह मानधन खालील माण.े  

 
अ.नं. िकतनकारांचे नाव मानधन 
०१ ह.भ.प. शांत ध ड, शंकरवाडी, िसंधदुगु १८०००/- 
०२ ह.भ.प.  िववेक गोखल,े निृसंहवाडी ६०,०००/- 
०३ ह.भ.प. डॉ. िदलीप डबीर, नागपरु १,००,०००/- 
०४ ह.भ.प. समीहन चं  शेखर आठवल,े पंढरपरु सं  थान देईल ते  

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

उ  सवात ठेव  यात येते ही परंपरा ह.भ.प. दासगण ूमहाराज यांनी  वत: रामनवमी उ  सवात क तन सवेा दे  यास 
सु वात के  यापासनू आजतागायत अखंडीत चाल ू आह.े तयानसुार ह.भ.प. दासगण ू महाराज ित  ठाण गोरटे 
यांनी पाठिवले  या क तनकाराचंे क तन रामनवमी  उ  सवात परंपरेनसुार ठेवले जाते.  

सं  थानमाफत गु पौिणमा व पु  यितथी उ  सवात क तनकाराचंे ा  त झाललेे सव अज एकि त क न 
क तनकारांचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेत ठेव  यात येतो. सदर  तावावर चचा होऊन यो  य 
क तनकाराची िनवड व मानधनाबाबत िनणय घे  यात येतो.  

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

ी पु  यितथी उ  सवात सेवा िदले  या क तनकारांची नांवे खालील माण.े. 
 

अ.नं. क तनकाराचे नाव पु  यितथी उ  सवात क तन सेवा िदलेले साल 
०१ ह.भ.प.शरद महाराज नरेळकर, नांदडे   िद.१/१०/२००६ ते िद.४/१०/२००६   
०२ ह.भ.प.शरद महाराज नरेलकर नांदडे   िद.२०/१०/२००७ ते िद.२३/१०/२००७ 
०३ ह.भ.प.मंदार गंगाधर  यास, ड बीवली  िद.८/१०/२००८ ते िद.१०/१०/२००८  
०४ ह.भ.प. मनोहर िद ीत, औरंगाबाद  िद.२७/०९/२००९ ते िद.२९/०९/२००९  
०५ ह.भ.प. ी. शरद महाराज नरेलकर, नांदडे  िद.१६/१०/२०१० ते िद.१९/१०/२०१०  
०६ ह.भ.प. ी.मनोहर महाराज, कोकलेगांवकर  िद.५/१०/२०११ ते िद.८/१०/२०११  
०७ ह.भ.प.मनोहर वा.कोकलेगांवकर, नांदडे  िद.२३/१०/२०१२ ते िद.२६/१०/२०१२ 
०८ ह.भ.प. मनोहरबुवा बाळकृ  ण िदि त, औरंगाबाद  िद.१२/१०/२०१३ ते िद.१४/१०/२०१३  
०९ ह.भ.प. मनोहरबुवा बाळकृ  ण िदि त , औरंगाबाद िद. ०२/१०/२०१४ ते िद. ०४/१०/२०१४ 
१० ह.भ.प. समीहन च  शेखर आठवल,े पंढरपरु िद. २१/१०/२०१५ ते िद. २४/१०/२०१५   
११ ह.भ.प. मंदार गंगाधर बुआ  यास, ड िबवली िद.१०/१०/२०१६ ते   िद.१३/ १०/ २०१६ 
१२ ह.भ.प. सिमहन च  शेखर आठवल,े पंढरपरु िद.२९/०९/२०१७ ते िद.०२/१०/२०१७ 

ी पु  यितथी उ  सव २०१७ म  य े केले  या क तनकारास चार िदवसाचे मानधन १५,००१/- दे  यात 
आले होते.  

ी पु  यितथी उ  सव २०१८ म  य े क तनाची संधी िमळणसेाठी अज केले  या चार क तनकारांपकै  
ह.भ.प.आठवले  यांच े क तन पु  यितथी उ  सव २०१७ म  य े झालेले आह.े उवरीत तीन क तनकारापैक  २ 
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क तनकार ह.भ.प. िववेक गोखले व ह.भ.प. डॉ. िदलीप डबीर, ह ेनामवत क तनकार असनू ह.भ.प. शांत ध ड 
यांचेबाबत फारशी िस  दी िदसत नाही.  यामळेु फ  त दोन नामंवत क तनकारांची नावे िश  लक रािहली आहते.  

शता  दी वषाची सांगता पु  यितथी उ  सावाने होणार अस  यान ेयणेा-या पु  यितथी उ  सवात नहेमी माण े
सवसाधारण क तनकारांची क तन े ठेवणऐेवजी िस  ्  नामवतं िकतनकाराचे क तन ठेव  यास शता  दी वषात 
साईभ  तानंा क तनातून एक वगे या काराचे बोधन होऊ शकेल. 

ी.गु पौिणमा उ  सव २०१८ म  य े नामवंत क तन ह.भ.प. चा द  त आफळे यांच े क तन आयोिजत 
कर  यात आले होते.  यांना मानधन .५१,०००/- आदा कर  यात आले होते.  

चे समोर काय म  सादर करणा-या क तनकार, वचनकार, कलाकार यांची सं  थानमाफत मोफत 
िनवास, भोजन, चहापाणी, ना  टा, दशन इ. सिुवधा करणबेाबत मा.  यव  थान सिमतीच े िद.०७/०३/२०१८ 
रोजीचे सभेत       िनणय . १५१ झालेला आह.े  

म  यतंरी  या काळात ी पु  यितथी उ  सवासाठी सौ. रािधका गोपालकृ  ण कालेकर, को  हापरू यांनीही 
क तनसेवेची संधी िमळावी असा अज िदलेला आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय:- पु  यितथी उ  सव सु  होणसे फ  त २१ िदवसच िश  लक रािहले अस  यान े
क तनकाराची िनवड करण े अ  यतं गरजेचे आह.े तसेच आता क तनकाराची िनि ती न के  यास अनभुवी व 
नामांिकत क तनकार िमळण ेश  य होणार नाही.  

 तावः- तरी ी पु  यितथी उ  सवासाठी क तनाची संधी िमळणसेाठी आले  या अजातनू एका  
क तनकाराच ेनाव व मानधन िनि त करणसेाठी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर.  

यावर सिव तर चचा होऊन,  ी पु  यितथी  उ  सव २०१८ म य े(िद. १७,१८,१९ ऑ  टोबर २०१८) 
ह.भ.प.  िववेक गोखले, निृसंहवाडी यांना क तन सेवेची संधी दे यात यावी व यासाठी यांना र कम 
.६०,०००/- मा  मानधन दे यात याव,े अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                                          

(कायवाही- बांधकाम शता  दी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१५. ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम  एक िदवसीय अखंड पारायण सोहळा काय माच ेकाला क तन, 
िमरवणकू व साद यव थेबाबत. 

ा तािवक:- ी साईबाबा सं थान िव त यव थे या वतीन े ीसाईबाबांचे समाधीचे शता दी वष पणु 
होत अस याने चे पु यितथी उ सव-२०१८ मोठया माणात साजरा कर यात यते आह.े यािनिम  िद.१० 
ऑ टोबर, २०१८ ते िद.१९ ऑ टोबर, २०१८ अखेर येक िदवसाचे काय मांचे व प व या ी, पु यितथी 
उ सवाचे व प, काय मांचे िठकाण, समारोप िनमं ीत मा यवराचंी िनि ती करण े इ यादी काय म िनि त 
झालेनतंर सं थानचे संबंधीत िवभागान ेअदंाजप क तयार क न काय माबाबत पढुील आव यक ती कायवाही 
करावी. याम य े अ. .०२ नसुार मिंदर िवभागामाफत खालील माण े काय माचे आयोजन करणबेाबत िनणय 
घे यात आला आह.े  

िदनांक 
तािवत काय मांचा 

तपशील 
काय माचे 

तािवत िठकाण 
यव थापन सिमतीच े

िनणय 
कायवाही 

गु वार, 
िद.११/१०/२०१८ 

एक िदवसीय अखंड 
पारायण सोहळा 

साईनगर मदैान िकंवा 
शता दी मंडप साई 
आ म भ िनवास 

एक िदवसीय अखंड 
पारायण सोहळा १६ गुंठे 
प रसरात आयोिजत 
करणते यावा. 

.अिध क, 
शता दी क / 

.अिध क, मंिदर 
िवभाग 

 
यानसुार मंिदर िवभागाच े िद.१०.०९.२०१८ रोजीचे मंजरू िटपणीनसुार गु वार, िद.११/१०/२०१८ रोजी 

एक िदवसीय पारायण सोह याचे िनयोजन कर यात आल े असनु सदर तावास मा यता घे यात आली आह े व 
जा. .एसएसएस/१८०६/२०१८, िद.१८.०९.२०१८चे कायालयीन आदशेानसुार िवभागनीहाय कामाचे िनयोजन 
करणेत आलले ेआह.े  

ताव:- गु वार, िद.२७/०९/२०१८ रोजी एक िदवसीय पारायण सोह याचे िनयोजनाची आढावा बैठक 
मा.मु य कायकारी अिधकारी याचंे क ाम ये नाट्य रिसक संच याचंे समवेत घे यात आली आह.े याम ये खालील 
मदु् ांबाबत ताव सादर करणेबाबत ठरल-े  

१) ीसाईस च रत एक िदवसीय पारायण सोह याचा काय म भ य माणात कर याच े िनयोजन 
अस यान े ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे िनयोजनानसुार नाट्य रिसक सचं, िशड  यांचे अनभुवाचा 
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लाभ घेऊन याचंे सव समावशेक सहकाय घेणेत याव.े तसचे नाट्य रिसक सचं, िशड माफत नावं न दणी कर यासाठी 
अनमुती ावी. याबाबत सं थानमाफत नाट्य रिसक संच, िशड  यांना सोबतचे प  दणेेत यावे.  

२) नांव न दणी पणु झालनंेतर न दणी झाले या वाचकाचंी मािहती एक  क न सं येनसुार बचॅसे 
बनिव यात येतील व अ याय वाचनाचे व वेळ िनि त क न इतर िनयोजन कर यात यणेार आह.े (अ याय 
वाचनाकरीता भा यवान साईभ ांची ॉ प तीने िनवड क न अ यायाचे वेळी ०१ पु ष -०१ ी अशी नावं े ॉम य े
काढुन यांना पजुारी वाचकाचंे समवेत बसनु वाच याची संधी दे यात यावी, अशी मा.मु य कायकारी अिधकारी 
याचंी संक पना आह,े तरी यास मा यता असावी, ही िवनंती.) 

३) एक िदवसीय ीसाईस च रत अखंड पारायण ह े ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाच े
सांगता काय माची सु वात अस यान े पारायण समा ीनंतर िद.१२/१०/२०१८ रोजी सकाळी पारायण संपलनंेतर 
िशड  गावातून भ य िमरवणकू काढ यात यावी.िमरवणकू नंतर का याचे क तन पारायणाचे िठकाणी शता दी मंडपात 
करणेत याव.े याकरीता नाट्य रिसक संच, िशड माफत िकंवा सं थानमाफत प रसरातील क तनकार यांचेकडुन 
का याचे क तन करता यईेल. ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाच ेसु वातीस िद.०१.१०.२०१७रोजी झाले या 
भ य िमरवणकू माणे िद.१२/१०/२०१८रोजीची िमरवणकू काढ यात यावी. यावेळीचे िमरवणकू माणे दशन, 
बॅ ड,आक ा. बॅ जो, संबळ, वेषभषूा, दखेाव,े भजनी मंडळ इ. चा समावेश िमरवणकू त असावा. सं थानमाफत 
ठरवनु िद यानसुार मानधन दऊेन िमरवणकू पार पाड यास मा यता असावी. तसचे िमरवणकू साठी आमं ीत भजनी 
मंडळ, बॅ ड पथके, सनई पथके, इ. िकरकोळ या सवाक रता व इतर सव समावेशक अदंाज ेर कम .७,००,०००/- च े
खचास मा यता िमळणसे िवनतंी. 

शता दी मंडपाम ये काय माचे वळेी फुलाचंे डेकोरेशन करण,े मॅटीन, गादी, जादा काश योजना करणेत 
यावी. तसेच ीसाईस च रत अखडं पारायण समा ीनंतर िद.१२/१०/२०१८ रोजी दपुारी क तनानंतर व मा या ह 
आरतीनंतर शता दी मंडपाम ये साईभ ांना साद वाट यात यावा. सं थानचे सादालयाम ये बनिवललेा िशरा साद 
िकंवा बुदंी साद वाटप क न काय माचा समारोप कर यात यावा, असे ठरल ेआह.े याच माणे अखंड पारायणाच े
वेळी पारायण वाचकांकरीता वाचनानतंर चाहा-पानाची यव था सं थानमाफत करणते येईल. याकामी होणा-या सव 
समावेशक खचाक रता अदंाज ेर कम .३,००,०००/- मा चे खचास मा यता असावी.   

४) तसचे िमरवणकू म ये सहभाग घणेा-या मा. यव थापन सिमतीचे सद यांची नांवे िशि त होणसे 
मा यता असावी, ही िवनंती. 

तपशील सन-२०१७ ची मा यवरांची नांव े सन-२०१८ चे मा यवराचंी नांव े
िद.११/१०/२०१८चे 
पारायण िमरवणकू नावं े

िवणा- मा. ी.चं शखेर ल मणराव कदम, 
उपा य  

मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, 
सद य 

 

पोथी- मा.सौ.योिगताताई अभय शळेके, 
सद या 

मा.सौ.योिगताताई अभय शळेके, सद या  
 

ितमा- मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, 
सद य  

मा. ी.चं शखेर ल मणराव कदम, 
उपा य  

 

 मा. ी. ताप सखाहारी भोसल,े सद य मा. ी.धनंजय िनकम, उपिज हािधकारी  

कलश 
पजून 

मा. ीमती बल अ वाल,भा. .स.े, 
मु य कायकारी अिधकारी  

मा. ीमती बल अ वाल,भा. .स.े, 
मु य कायकारी अिधकारी  

 

 
िवभागाचा अिभ ाय:- 
तरी िद.२७.०९.२०१८रोजीच े आढावा बैठक म य े झाले या चचनसुार खालील माण े मा यता 

िमळणसे िवनंती.-  
१) िद.११/१०/२०१८ रोजीचे एक िदवसीय अखंड पारायण सोह याच े भ यता ल ात घतेा 

काय मासाठी िशड  येथील नाट्य रिसक सचं, िशड  यांची सव समावेशक मदत घऊेन नाव न दणी व इतर 
काय माचे िनयोजन करणबेाबत यांना सोबतचे प  देणसे मा यता असावी. 

२) ीसाईस च रत पारायण संपलेनंतर िशड  गावातून भ य िमरवणकू काढणसे व याकामीच े
िनयोजन करणसे व सव समावेषक खच अदंाजे र कम .७,००,०००/- खचास व इतर डेकोरेशन, मॅटीन, गादी, इ 
िकरकोळ खचाकरीता अदंाजे र कम .३,००,०००/- अस ेएकूण अदंाजे खच र कम .१०,००,०००/- (अ री 
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पये दहा लाख मा ) खचास मा यता िमळणसे िवनंती.तसेच िशड  नगरपचंायतबांधकाम, िशड  पोलीस टेशन 
यांना सरं ण िवभागामाफत आव यक या परवानगीचे प  देणसे मा यता असावी.  

३) तसेच िमरवणकू म ये सहभाग घेणारे मा. यव थापन सिमतीच ेसभेच ेसद यांची नांवे िनि त 
होणसे िवनतंी.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम  िद.११.१०.२०१८ रोजी 
शता दी मंडप (१६ गठेु) येथे एक िदवसीय अखंड पारायण सोहळा काय माचे काला क तन, िमरवणकू व साद 
यव थेबाबत उपसिमती या खालील माण ेिशफारशी मा य कर यात आ या. 

१. उपरो  तावात नमदु के या माण ेकायवाही करणसे व यासाठी येणा या सव समावेशक खचास मा यता 
दे यात यावी.  

२. डेकोरेशनच ेकामासाठी दणेगीदार िमळा यास यामधनु सदरच ेकाम क न घे यात याव.े 
३. का याच े िकतनानंतर सं थानच े सादालयामाफत महा साद दे यात यावा, यासाठी सादालयाकरीता 

येणा या अदंाज ेर कम .१०,००,०००/- मा  खच जमा-नाव ेकर यास मा यता दे यात यावी. 
४. सदर काय माच े टेजवर  पारायणासाठी येणा या मा.िव तांची बैठक यव था करणेत यावी. 
५. िमरवणकू म ये सहभाग घणेसेाठी खालील माण े मा. यव थापन सिमतीचे सद यांची नांवे िनि त करणते 

यावी. 
 

तपशील सन-२०१७ ची मा यवरांची नांवे सन-२०१८ चे मा यवरांची नांव े
िद.११/१०/२०१८चे पारायण िमरवणकू 

नांव े
िवणा- मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम,  

उपा य  
मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम  वाकचौरे,  
सद य 

मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम,  
उपा य  

पोथी- मा.सौ.योिगताताई अभय शेळके, 
सद या 

मा.सौ.योिगताताई अभय शेळके,  सद या मा.सौ.योिगताताई अभय शेळके,  सद या 

ितमा- मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, 
सद य  

मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम,  
उपा य  

मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम  वाकचौरे,  
सद य 

 मा. ी. ताप सखाहारी भोसले,  
सद य 

मा. ी.धनंजय िनकम, उपिज हािधकारी मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े 
सद य 

कलश 
पजून 

मा. ीमती बल अ वाल,भा. .से., 
मु य कायकारी अिधकारी  

मा. ीमती बल अ वाल,भा. .से., 
मु य कायकारी अिधकारी  

मा. ीमती बल अ वाल,भा. .से., 
मु य कायकारी अिधकारी 

       (कायवाही-  मंिदर िवभाग मखु/ शता दी क  मखु/ .अिध क, सादालय िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१६. सं  थानचे www.sai.org.in व online.sai.org.in या वेबसाईटचे हो  ट ग साठी  लाऊड स  हर भाडेत  वावर 

घेणकेामी ई-िनिवदा ि येअंतगत उघडणते आले  या वािण  यीक ई-िनिवदांमधील िन  न  तम दरधारक 
िनिवदाधारकांना चचा करणेसाठी बोलिवणबेाबत. 

सं  थानचे www.sai.org.in व online.sai.org.in या वेबसाईटचे हो  ट गसाठी  लाऊडस  हर 
भाडेत  वावर घेणकेामी ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  

 

०१ 
खरेदी करावयाच े सािह  य/ व  तूचा 
तपिशल. 

सं  थानच े www.sai.org.inव online.sai.org.in या 
वेबसाईटचे हो  ट गसाठी  लाऊड स  हर भाडेत  वावर घणे.े 

०२ मागणी 

Sr.
No 

Description of work/Item Qty 

01 

Servers/Services, Tools mention 
in Annexure VI-A in tender 
document with Software, 
Certificates and tools Connectivity 
as per Annexure VI-C in tender 
document Amount should be per 

01 
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annum. (VI-A+VI-C) 

02 

Network Connectivity as per 
Annexure VI-B in tender 
document  
Amount should be per annum. 

01 

03 
SMS Services 
Within India (Give rate per SMS)  

01 

04 
SMS Service Provider 
Outside of India/International 
(give rate per SMS) 

01 

 

०३ ई-िनिवदा िस ी िद.२४.०७.२०१८ ते िद.०४.०९.२०१८ 

०४ 
वृ  तप ा  या अिधसचुने  या  यित र  त 
चौकशी कशी पाठिवली जाते ? 

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

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले ? ०६ परुवठाधारकांना ई-मेल ारे कळिवले आह.े  

०६ िनिवदा सु  झालचेी िदनांक व वळे 
िद.२४.०७.२०१८ सकाळी १०:०० वा. 
तांि क िनिवदा- िद.१२.०९.२०१८ 
 यावसायीक िनिवदा- िद.१५.०९.२०१८ 

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं  या ०४ (चार) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं  या ०२ (दोन) 

०९ 
सव िनिवदाकारांनी नमुने िदली आहते 
का ? 

लाग ूनाही. 

१० 
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम अदा 
केली आह ेका ? 

सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम भरलेली आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? लाग ूनाही.  
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

अ.नं. िनिवदाकाराचे नाव 
सादर केलेले दर  
( ती नग .) 

ि थती 

Servers/Services, Tools mention in Annexure VI-A in tender document with 
Software, Certificates and tools Connectivity as per Annexure VI-C in tender 
document Amount should be per annum. (VI-A+VI-C) 

01 
M/s. ESDS Software Solution Pvt 
Ltd 

52,45,479 L1 

02 M/s. CtrlS Datacenters Limited 99,21,789 L2 
Network Connectivity as per Annexure VI-B in tender document  
Amount should be per annum. 

01 
M/s. ESDS Software Solution Pvt 
Ltd 

10,69,182 L2 

02 M/s. CtrlS Datacenters Limited 7,78,800 L1 
SMS Services 
Within India (Give rate per SMS) 

01 
M/s. ESDS Software Solution Pvt 
Ltd 

.17 L1 

02 M/s. CtrlS Datacenters Limited 1.18 L2 
SMS Service Provider 
Outside of India/International (give rate per SMS) 
01 M/s. ESDS Software Solution Pvt 2.30 L1 
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Ltd 
02 M/s. CtrlS Datacenters Limited 10 L2 
 

 

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

१८ 
स  याचे िन  न  तम 
िनिवदाकाराने सादर 
केलेले दर 

Sr. 
No. 

Specification of Material Amount 

01 

Servers/Services, Tools mention in 
Annexure VI-A in tender document with 
Software, Certificates and tools 
Connectivity as per Annexure VI-C in 
tender document Amount should be per 
annum. (VI-A+VI-C) 

52,45,479 

02 
Network Connectivity as per Annexure VI-
B in tender document  
Amount should be per annum. 

7,78,800 

03 
SMS Services 
Within India (Give rate per SMS)  

.17 

04 
SMS Service Provider 
Outside of India/International (give rate per 
SMS) 

2.30 

 

१९ 
स  याचे िन  न  तम  
िनिवदाकाराचे नाव 

Sr. 
No. 

Name of 
Bidder 

Specification of Material 

01 
M/s. ESDS 
Software 
Solution 
Pvt Ltd 

Servers/Services, Tools mention in 
Annexure VI-A in tender document with 
Software, Certificates and tools 
Connectivity as per Annexure VI-C in 
tender document Amount should be per 
annum. (VI-A+VI-C) 

02 
SMS Services 
Within India (Give rate per SMS) 

03 
SMS Service Provider 
Outside of India/International (give rate 
per SMS) 

04 
M/s. CtrlS 
Datacenters 
Limited 

Network Connectivity as per Annexure 
VI-B in tender document  
Amount should be per annum. 

 

२० 

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

होय 

२१ 
सदर खरेदीचा क  प 
खरेदी सिमतीसमोर 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी तथा 
उपकायकारी अिधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .िवभाग मखु, आयटी िवभाग.  
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सादर करणते आला 
अस  यास 
उपि थताचंी नावे  

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदंाज ेर  कम पये ---- ितसेट माकट रेट पय े---- 

२३ 

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

अ.न.ं तपिशल 
मागील 
खरेदी दर 

स  याचे दर फरक 
% ने 
कमी/जा  त 

01 

Servers/Services, Tools 
mention in Annexure VI-A in 
tender document with 
Software, Certificates and 
tools Connectivity as per 
Annexure VI-C in tender 
document Amount should be 
per annum. (VI-A+VI-C) 

-- 52,45,479 -- -- 

02 
SMS Services 
Within India (Give rate per 
SMS) 

-- 7,78,800 -- -- 

03 
SMS Service Provider 
Outside of India/International 
(give rate per SMS) 

-- .17 -- -- 

04 

Network Connectivity as per 
Annexure VI-B in tender 
document  
Amount should be per 
annum. 

-- 2.30 -- -- 

 

२४. संि  त िटप :-सं  थानचे www.sai.org.inव online.sai.org.in या वेबसाईटचे हो  ट गसाठी 
 लाऊड स  हर भाडेत  वावर घेणकेामी ई-िनिवदा ि या राबिवणते आललेी असनु, सदरचे ि येस तीन वेळेस 

मदुतवाढ दणेेत आलेली आह.े राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअतंगत पढुील माण े एकुण चार 
िनिवदाधारकांनी  यां  या ई-िनिवदा सादर केले  या हो  या. ा  त ई-िनिवदांचा तांि क ई-िनिवदांचा मु  यांकनाचा 
तपशील पढुील माण.े  

Sr.No. Name of Bidder Technical Evaluation 
01 CtrlS Data Centre Limited Qualified 
02 ESDS Software Solution Pvt. Ltd. Qualified 
03 Orient Technology Pvt. Ltd. Disqualified 
04 Swan Solution and Services Pvt. Ltd. Disqualified 

 
उपरो  त त   यात नमदु केले माण ेअ.नं. ३ व ४ अनु मे Orient Technology Pvt. Ltd. व Swan 

Solution and Services Pvt. Ltd. ह ेिनिवदमे  य ेQualification Criteria अतंगत मु ा ं .०१ माण ेपा  
नाहीत तसेच अ.ंन.ं ०४. Swan Solution and Services Pvt. Ltd. यांनी Letter of Incorporation/ 
Registration सादर केललेे नाही. सबब, अ.ंनं. ०३ व ०४ यांना तांि क मु  यांकनाम  य ेअपा  ठरिवणते आलेल े
आह.े  

साईभ  तानंा सं  थानमाफत उपल  ध सेवा-सिुवधांचा लाभ इटंरनटे ारे घेता यावा याकरीता साईटेक 
क  पाअतंगत online.sai.org.in िह वेबसाईट िवकसीत क न काया  वीत  करणते आलेली आह,े वेबसाईट ारे 

सेवा-सिुवधांचा लाभ घणेा-या साईभ  ताचंे सं  यमे  य े ल िणय वाढ होत आह.ेसदर वेबसाईट काया  वीत 
करणकेरीता वापरणते आलेल े Server हे २०११ साली काया  वीत करणते आलेले आहते. स ि थतीत 
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online.sai.org.in या वेबसाईट ारे म बकु ग, दशन पास सार  या सिुवधांचा लाभ घतेाना साईभ  तांना चंड 
माणात अडचणी यते आहेत. सबब, सदर भ  तांमाफत येणा-या टेलीफोन कॉल व ई-मेलचे माणातही चंड 
माणात वाढ झालेली आह.े तसचे, सदरचे वेबसाईटवर होणा-या बुक ग तसेच इतर ि यांचा िशड  येथ े

काया  वीत असले  या म बुक ग, दणेगी, दशन पास इ. काय णालीशी सबंंध अस  याने सदर  या काय णालीही 
गद चे वेळी अनेक वेळेस बंद पडतात, अशा वेळेस सं  थानला साईभ  ताचंे रोषास सामोरे जावे लागते व पयायान े
सं  थानचे लौक कास बाधा येते. अनेक वेळेस साईभ  त थेट मा.पंत धान कायालय, मा.रा  यपाल कायालय येथे 
सदर बाबतीत त ार करतात.   

उपरो  त अडचण चे िनरसण होणकेामी म.ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु ेयांनी वापरात असलेले स  हर हे 
कालबा  झा  यान े अ  याधिुनक मतेचे निवन स हर काया  वीत करण े अ  याव  यक अस  याचे यापवु  
कळिवलेले आह.े तसेच, म.ेटाटा क  स  ट  सी यांनीही online.sai.org.in िह वेबसाईट क्  लाऊड स  हरवर हो  ट 
करणसे व िशड  येथे काया  वीत काय णालीसाठी डेटा सटर येथ े तातडीने अ  याधिुनक मतेच े निवन स  हर 
खरेदी कर  याचे सिुचत केलेले आह.े   

ऑ  टोबर मिह  यात साजरा होणा-या  या समाधी शता  धी महो  सवाचे िनिम  तान ेिशड म  य ेहोणा-
या साईभ  तां  या सभंा  य गद चा िवचार करता, काय णाली अखंडीतपण ेसरुळीत सु  राहण ेअ  याव  यक आह.े 
सबब, मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणेु व म.ेटाटा क  स  ट  सी यांनी सचुीत केले माण ेअ  याधिुनक मतेचे निवन 
स  हर डेटा सटर येथ े काया  वीत करण े व online.sai.org.in िह वेबसाईट  लाऊड स  हरवर हो  ट करणचेी 
कायवाही तातडीन ेकरण ेआव  यक आह.े मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय 

ं . २७५ अ  वये घे  यात आले  या िनणयाम  य े“साईटेक क  प-०२ अतंगत Hardware करीता म.ेटाटा स  स  
यांचे स   यानसुार, सं  थानचे चिलत प तीनसुार खरेदी ि या राबिवणेत यावी” अस ेिनदश दे  यात 

आलेले आह.े   
खरेदी िनयमावली मु ा .४.४.३.१ अतंगत पढुील माण े िनदशीत करणते आलेले आह.े “कामाची 

पतुता वेळेवर कर  यास मह  व दे  यात आल ेतर, खरेदी अिधकारी (दोन वेळा मदुतवाढ िद  यानतंर दखेील) ०३ 
िनिवदापे ा कमी ितसाद िमळाला तरी  यासह पढु ेजा  याचा िनणय घेऊ शकेल व  यासाठी ससुा  य कारण ेनमदु 
करेल अशा संगी, िकंमती  या वाजवीपणाची खा ी कर  यासाठी खरेदी सिमतीला अित र  त काळजी  यावी 
लागेल.” 

उपरो  त नमदु केले माण ेसाईटेक क  पाअतंगत काया  वीत सगंणक णाली अखंडीतपण ेसरुळीत सु  
राहा  यात याकरीता online.sai.org.in िह वेबसाईट  लाऊड स  हरवर हो  ट करणचेी तातडीची आव  यकता 
पाहता ई-िनिवदा ि येअतंगत तां ीक  टया पा  ठरले  या दोन ई-िनिवदां  या वािण  यक ई-िनिवदा खरेदी 
िनयमावली मु ा ं . ४.४.३.१ चे अिधन राहन, िद.१५.०९.२०१८ रोजीच ेमा.खरेदी सिमतीच ेसभेसमोर उघडणते 
आले  या आहते.   

उघडणते आले  या वािण  यक ई-िनिवदा माण े ा  त झाले  या दराम  य ेमु ा .१२,१८ व १९ म  य े
नमदु केले माण ेई-िनिवदेम  य ेनमदु अ.नं.०१, ०३ तसेच ०४ साठीचे M/s. ESDS Software Solution Pvt 
Ltd यांनी देऊ केलेले दर ह ेिन  न  तम असनू, अ.नं.०२ साठीच ेM/s. CtrlS Datacenters Limited  यांच ेदर 
िनम ् न  तम आहते. सदरची सिुवधा उपल  ध क न घेणकेामी ई-िनिवदेअतंगत सव बाबी ा एकमेकांशी िनगडीत 
अस  याने याकामी तां ीक  टया सव बाब साठी एकाच िनिवदाधारकास कायादशे दणेे आव  यक अस  यान,े सव 
बाब साठीचे िनिवदाधारकांनी दऊे केलेले दरांची एकुण र  कम पढुील माण ेआह.े  

१. M/s. ESDS Software Solution Pvt Ltd  - र  कम पय े    ६३,१४,६६३.४७ 
२. M/s. CtrlS Datacenters Limited   - र  कम पय े १,०७,००,६००.१८ 
महारा   शासनाने  लाऊड सि हसेस बाबत मागदशक सचुनासाठी जारी केले  या शासन िनयम GR 

No. मातंस ं - 060/32017/2 म  य े िद.०१.०५.२०१८ ते िद.३०.०४.२०२१ या कालावधीसाठी शासक य 
िवभाग यांना  लाऊड सि हसेसची सिुवधा परुिवणसेाठी नमदु केले  या परुवठाधारकां  या यादीम  य े उपरो  त 
M/s. ESDS Software Solution Pvt Ltd, व M/s. CtrlS Datacenters Limited दो  ही 
िनिवदाधारकांचा समावेश आह.े तसचे सदरचे GR म  य ेसदरची सिुवधासाठीचे दरप क िस  करणते आलेले 
आह.े सदरच े दरप का माण े िस  करणते आले  या ई-िनिवदमे  य े नमुद तपशीला माणचेी सिुवधा उपल  ध 
करणकेामी एका वषासाठी अपिे त अदंाजे खचाची र  कम काढणसेाठी म.ेटाटा क  स  ट  सी यांना कळिवणते 
आलेले होते.  यानसुार  यांनी  यांचे िद.१८.०९.२०१८ रोजीच े ई-मेल ारे GR म  य े फ  त स  हरच े दरप क 
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अस  याने  या दरा माण े आव  यक स  हर साठी एका वषासाठी िकमान र  कम .५२,७०,०००/- इतका खच 
अपेि त आह े अस े कळिवलेले आह.े  यानसुार ई-िनिवदेम  य े नमदु तपशीला माणचेी सिुवधा उपल  ध 
करणकेामी स  हर साठी र  कम . ५२,७०,०००/-, नेटवक कने  टी  हीटीसाठी िनिवदअंेतगत िन  न  तम 
िनिवदाकारान े दऊे केलेले दरा माण े र  कम . ७,७८,८०० व सॉ टवेअरसाठी ESDS Software Solution 
यांचमेाफत चौकशीअतंी कळिवणते आले माण ेर  कम .१३,७७,१५९ असा एकुण र  कम अदंाजे खच र  कम 
. ७४,२५,९५९/- इतका ितवष अपे ीत आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत : 
१. सं  थानचे www.sai.org.inव online.sai.org.in या वेबसाईटच े हो  ट गसाठी  लाऊड 

स  हर भाडेत  वावर घेणकेामी राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि याअतंगत िन  न  तम दरधारक िनिवदाकार M/s. 
ESDS Software Solution Pvt. Ltd, यांनी दऊे केललेे दराबाबत  यांचेबरोबर याबाबत चचा व वाटाघाटी 
करणकेामी सदरचा  ताव मा.  थािनक उपसिमतीच ेसभेसमोर िशफारशीसाठी सादर करता येईल, अस ेन  मत 
आह.े 

२. GR No. मातंस-ं060/32017/2 शासन िनयमाम  य े िद.०१.०५.२०१८ ते 
िद.३०.०४.२०२१ या कालावधीसाठी शासक य िवभाग यांना  लाऊड सि हसेसची सिुवधा पुरिवणेसाठी नमदु 
केले  या दरा माण,े िस  करणते आले  या ई-िनिवदेअतंगत नमदु तपशीलातील  लाऊड स  हर भाडे त  वावर 
घेणकेामी येणारे अदंाज े र  कम  ५२,७०,०००/-, नेटवक कने  टी  हीटीसाठी िनिवदेअतंगत िन  न  तम 
िनिवदाकारान े दऊे केलेले दरा माण े र  कम . ७,७८,८०० व सॉ टवेअरसाठी ESDS Software Solution 
यांचमेाफत चौकशीअतंी कळिवणते आले माण ेर  कम .१३,७७,१५९ असा एकुण र  कम अदंाजे खच र  कम 
. ७४,२५,९५९/- इतका ितवष या माण े तीन वषाकरीताच े खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव 

िशफारशीसाठी मा.  थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े  
 ताव: सं  थानचे www.sai.org.in व online.sai.org.in या वेबसाईटच े हो  ट गसाठी  लाऊड 

स  हर भाडेत  वावर घेणकेामी िन  न  तम दरधारक िनिवदाकार M/s. ESDS Software Solution Pvt Ltd 
यांनी देऊ केलेले दराबाबत चचा व वाटाघाटी होऊन िनणयाथ तसचे याकामी येणारे अदंाजे र  कम 
.७४,२५,९५९/- खच ितवष या माण ेतीन वषासाठीचे खचास मा  यता िमळणकेामीचा  ताव िशफारशीसाठी 

मा.  थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर सादर करणे  या मा  यते  तव सिवनय सादर.  
तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक M/s. ESDS 

Software Solution Pvt Ltd हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. चच या वेळी 
M/s. ESDS Software Solution Pvt Ltd यांनी अ.नं.१ – स हर व अनषुंगीक संगणक णाली 
(software) करीता र कम .५२,४५,४७९/- मा  या िन नतम दरात सवलत दऊेन .५१,८५,०९८/- मा  इतके 
दर दऊे केले. तसेच Network Connectivity साठी M/s. CtrlS Datacenters Limited यांच े रक्कम 
.७,७८,८००/- मा  िन नतम दर आहते. 

तथापी सं  थानचे www.sai.org.in व online.sai.org.in या वेबसाईटचे हो  ट ग साठी  लाऊड 
स  हरची कामे ही एकमेकाशी िनगडीत अस यान ेNetwork Connectivity साठी M/s. CtrlS Datacenters 
Limited यांच े ा  झालेले िन नतम दर र कम .७,७८,८००/- मा  म य ेM/s. ESDS Software Solution 
Pvt Ltd यांनी  चचअतंी सवलत दऊेन र कम .७,७८,३०४/- मा  दर दऊे केले आह.े 

यावर सिव तर चचा होऊन,  सं  थानचे www.sai.org.in व online.sai.org.in या वेबसाईटच े
हो  ट ग साठी  लाऊड स  हर भाडेत  वावर घणेकेामी िन नतम दरधारक M/s. ESDS Software Solution 
Pvt Ltd यांनी चचअतंी दऊे केलेले  एकि त र कम .५९,६३,४०४/- मा  (सव करासहीत) दर ि वकारणते 
येऊन सदरच ेकाम तातडीच ेअस यान े थािनक उपसिमतीच ेमा यतेने यांना ता काळ कायादशे दे यात यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.  

सदर उपसिमतीची िशफारस मा य करतांना खालील माण ेिनणय घे यात आला. 
तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक M/s. ESDS 

Software Solution Pvt Ltd हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. चच या वेळी 
M/s. ESDS Software Solution Pvt Ltd यांनी अ.नं.१ – स हर व अनषुंगीक संगणक णाली 
(software) करीता र कम .५२,४५,४७९/- मा  या िन नतम दरात सवलत दऊेन .५१,८५,०९८/- मा  इतके 
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दर दऊे केले. तसेच Network Connectivity साठी M/s. CtrlS Datacenters Limited यांच े र कम 
.७,७८,८००/- मा  िन नतम दर आहते. 

तथापी सं  थानचे www.sai.org.in व online.sai.org.in या वेबसाईटचे हो  ट ग साठी  लाऊड 
स  हरची कामे ही एकमेकाशी िनगडीत अस यान ेNetwork Connectivity साठी M/s. CtrlS Datacenters 
Limited यांच े ा  झालेले िन नतम दर र कम .७,७८,८००/- मा  म य ेM/s. ESDS Software Solution 
Pvt Ltd यांनी  चचअतंी सवलत दऊेन र कम .७,७८,३०४/- मा  दर दऊे केले आह.े 

यावर सिव तर चचा होऊन,  सं  थानचे www.sai.org.in व online.sai.org.in या वेबसाईटच े
हो  ट ग साठी  लाऊड स  हर भाडेत  वावर घणेकेामी िन नतम दरधारक M/s. ESDS Software Solution 
Pvt Ltd यांनी चचअतंी दऊे केलेले  ित वषाकरीता एकि त र कम .५९,६३,४०४/- मा  (सव करासहीत) दर 
ि वकारणते येऊन, या माण ेतीन वषासाठी ये या या र कम .१,७८,९०,२१२/- मा च ेखचास मा यता दे यात 
आली.                                                                                        (कायवाही-  मािहती तं ान िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१७.     बेडशीट व िपलोक हर संबंिधत िनिवदा र  क न याची मागणी महासंघाकडे न दिवणेबाबत.  

महारा   रा  य हातमाग सहकारी म हासंघ मयािदत, मुंबई (महाटे  स) यांनी िद.२१.०९.२०१८ चे प ान े
खालील माण ेिवनंती केली आह.े 

“उपरो  त िवषयास अनसु न ह े‘महासंघ’ महारा   रा  य शासनाच ेपरुस ्कृत सं  था असनू रा  यातील 
हातमाग धारकांची िशखर सं  था आह.े या सं  थकेडून रा  यातील हातमाग िवणकर सहकारी सं  थांची उ  पािदत 
केले  या हातमाग कापडाचा परुवठा रा  यातील शासक य/िनमशासक य िवभागांना केला जातो. 

संदभ ं .१ नसुार आप  या सं  थाकडून बेडिशट व िपलो क  हर खरेदीबाबत ई-िनिवदा िस  द 
कर  यात आली आह.े परंत ुसंदभ शासन िनणय ं .३ मधील प र  छेद .५.१६ नसुार रा  यातील सव खरेदीदार 
िवभागांनी महारा   रा  य हातमाग सहकारी महासघं, (महाटे  स), व महारा   रा  य हातमाग महामंडळ, नागपरू 
यांकरीता आरि त असले  या व  तुंची खरेदी करण े बंधणकारक केले आह े व या व  तुंची सदंभ ं .४ नसुार 
दरिनि तीची म  यवत  भांडार खरेदी संघटनमेाफत कर  यात आलेली आह.े या दरिनि तीची त सोबत जोडीत 
आह.े तसेच संदभ ं .५ नसुार अहमदनगर या िज  हयाचे काय े  या महासंघाकरीता राखीव आह.े  

तरी आप  याला िवनंती कर  यात येते क , आप  या िवभागामाफत िस  द कर  यात आलेली ई-िनिवदा 
र  क न आपली मागणी या महासघंाकडे न दवावी.” 

सदर करणाची व  तुि थती खालील माण-े 
साई साद िनवास  थान िवभागाने सदर बेडशीट व िपलो क  हर ह ेई-िनिवदा प  दतीने खरेदी करणकेामी 

मा.  य  थापन सिमतीच े सभेत  ताव सादर क न िनणय ं .४२५ अ  वये मा  यता घतेली होती व खरेदी 
िवभागाकडे बेडशीट व िपलो क  हर ई-िनिवदा प  दतीने खरेदीकामी  ताव पाठिवला होता.  यास अनसु न 
खरेदी  िवभागाकडून ई-िनिवदा प  दतीन ेखरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिवणते आ  या हो  या.  

सदर ऑनलाईन ई-िनिवदा मदुत िद.२४.०९.२०१८ रोजी सपंललेी असनू याकामी एकुण ७ ई-िनिवदा 
ा  त झा  या आहते. सदर ई-िनिवदा  या तांि क िनिवदा उघडणेसाठी िद.२६.०९.२०१८ रोजीच ेखरेदी सिमतीचे 

सभेत सादर केला होता  यावेळी महाटे  सने िदलेल े वरील प ावर झाले  या चचत सदर िनिवदेच े तािं क बीड 
 थिगत ठेऊन महाटे  सचे संबंिधत अिधका-यांना बेडशीट व िपलो क  हरच ेनमु  यासह िद.०१.१०.२०१८ रोजी 

होणारे मा.उपसिमतीचे सभेत बोलािवणचेे ठरले आह.े  या माण े महाटे  स ितिनधी िद.०१.१०.२०१८ चे 
मा.उपसिमतीचे सभेत बेडशीट व िपलो क  हरच ेनमु  यासह उपि थत राहणार आहते. 

शासनाचे सन २०१६ चे खरेदीिनयमावलीतील परी  छेद ं .५.१६ नसुार हातमाग महासघं व हातमाग 
महामंडळ यांनी  व:उ  पािदत केले  या व  तूंसाठी आर ण दे  यात आललेे आह.े याम  य े बेडशीटचा समावेश 
आह ेव सदर िनयमावली सं  थानला लाग ूआह.े   

सं  थान  या साई साद िनवास  थान िवभागाने सदर बेडशीट व िपलो क  हर खरेदीसाठी 
.६,५५,५००/- मा चे अदंािजत खचास मा  यता घतेलेली आह.े तर महारा   रा  य हातमाग महामडंळ, मुंबई 

यांनी सदर बेडशीट व िपलो क  हर खरेदीसाठी R.C दरान े .१२,२१,२२९/- मा  एकुण खच कळिवलेला आह.े  
 ताव- तरी सदर बेडशीट व िपलो क  हरचे नमनेुबाबत चचा होऊन खरेदीबाबत िनणयाथ सादर.  

यावर सिव तर चचा होऊन, महारा   रा  य हातमाग महामंडळ, मुंबई यांच े आजच े थािनक 
उपसिमतीसमोर हजर असलेले ितिनधी यांनी बेडशीट व िपलो क  हरच ेएक रंगीत व एक पांढरा असे नमनेु सादर 
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केले, कापडाचा दजा नमु या माणचे रािहल मा  बेडिशट वेगवेगळया िडझाईनम य े ि ंट क न दतेा येईल असे 
सांिगतले. यावर वेगवेगळया िडझाईनच ेनमनेु ा  झा यानंतर  बेडशीट व िपलो क  हर खरेदीबाबत िनणय घतेा 
येईल, अशी उपसिमतीची िशफारस होती. 

सदर िशफारस मा य करतांना खालील माण ेिनणय घे यात आला. 
महारा  रा य हातमाग महामंडळ, मुंबई यांच ेशासनाने िन ीत केले या दरप कानुसार बेडशीट खरेदी 

कर यास व यासाठी येणा या र कम .१२,२१,२२९/- मा  खचास मा यता दे यात आली. तसेच बेडशीट 
खरेदीसाठी सु  कर यात आलेली ई-िनिवदा ि या र  कर यात यावी, असे ठरले.    (कायवाही- खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१८.  ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप काय माचे सु  संचालनाबाबत. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः-  
४) 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 पजूा-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  यवव  थचेी उ  प न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य असतील.   
५) अिधिनयामाचे कलम २१ मधील पोट कलम (१) (ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, 
पजूा-अचा समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पा  
६) 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.े  
शासन िनणयः- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय . सासंिव २०१३/ . .०१/ 

का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अ  वये मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांच ेअ  य तेखालील कृती आराखडा 
सिमतीन े ी 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  थानचे 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 सिमतीच ेिनणय-  
३) 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, सवेाभाव 
दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांच ेआयोजन करणते याव.े 

४) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४४८ 
मा. पंत धान, भारत सरकार यांचे िशड  येथील सभंा  य दौ-यासाठी मंडप व इतर अनषंुिगक 

 यव  थसेाठी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आलेली 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.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते                       
िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े  

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोपाचा काय म िद.१९/१०/२०१८ रोजी घेणबेाबत 
 तािवत कर  यात आले असनू, सदरह समारोपाचे काय मांसाठी मा. पंत धान, भारत सरकार यांना िनमं ीत 

कर  यात आलेल ेआह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप काय माचे सू  सचंालनासाठी ीमती 
क  यता भाटीया यांनी ई-मेल ारे िवनंती केलेली असनू, ते िह सवेा मोफत करणार आहते. तसेच  यांनी याकामी 
०२  य  तीची मोफत िनवास, भोजन, दशन  यव  था होणसे िवनतंी केलेली आह.े   
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िवभागाचा अिभ ायः- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा  या समाधी शता  दी समारोपा  या 
काय मांसाठी मा. पंत धान महोदय यांचेसह इतर मखु मा  यवंर उपि थत राहाणार अस  याची श  यता आह.े 
यापूव  िशड  येथ े मा. महामिहम ी. राम नाथ कोिवंद, रा  पती, भारत सरकार यांचे शभुह  ते झाले  या ी 
साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव उदघाटन सोह याच ेकाय मांच ेव मा.  यकं या नायडू, उपरा  पती यांच े
शभुह  ते झाले  या  लोबल ट  पल सिमट या काय मांचे सु  सचंालन ीमती क  यता भाटीया यांनी केलेले 
असनू,  यांचा काय मांचा पवूानभुव बघता  यांचेकडून समारोप काय मांच ेसु  सचंालन करता येईल, अस ेन  
मत आह.े  

 तावः- तरी समारोप काय मांचे सु  सचंालन ीमती क  यता भाटीया यांचेकडून क न घेणेस व 
याकामी  यांची ारावती भ  तिनवास येथे ०१ वातानकूूिलत म, ना  टा, साद भोजन, दशन  यव  था मोफत 
होणसेाठी  ताव िनणयाथ सादर.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप काय माचे सु  संचालन 
ीमती क  यता भाटीया यांचेकडून िवनामु य क न घेणेत याव ेव यासाठी दोन य ची ारावती भ  तिनवास 

येथे ०१ वातानकूूिलत म, ना  टा, साद भोजन, दशन इ यादी  यव  था मोफत कर यात यावी, अशी 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली                                      (कायवाही- शता दी क  मखु) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१९. ी साईबाबा  समाधी शता  दी महो  सव समारोप काय माची  िनम ंण पि का िशड तील ाम  थाना  

 दणेेकामी पि का छपाई खचास व दरप के मागिवणसे मा  यता िमळणबेाबत.  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  

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

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे 
आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव   ेा 

चा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टय े सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे 
उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील.  

२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वय,े भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मिंदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

 तावना– ी साईबाबा यां  या समाधीस िद. १८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी १०० वष पणु होत आहते. 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांचे वतीने ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद. ०१ ऑ  टोबर 

२०१७ ते िद. १८ ऑ  टोबर २०१८(िवजयादशमी) या कालावधीम  य े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव 
साजरा कर  याचे िनयोजन कर  यात आले आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीम  य े संपणु वषभर 
वेगवेग या धािमक, सां  कृतीक तसेच सामािजक काय माचे आयोजन  कर  यात आले आह.े  

ी साईबाबा ससं ् थान िव  व  त  यव  था, िशड , तफ ी साईबाबा  समाधी शता  दी महो  सव 
समारोपाचा काय म िद.१९.१०.२०१८ रोजी  भ  यिद  य  व पात कर  याचे  िनि त कर  यात आले असनू, सदह 
काय मासाठी भारताचे पतं धान मा. ना. ी.नर  मोदी उपि थत राहण ् याची श  यता आह.े ी साईबाबा समाधी 
शता  दी महो  सव ाम  थांशीही िनगडीत अस  यान े िशड  ाम  थ व पचं ोषीतील  मखु  य  त ना िन मं ण 
पि का पाठिव  याचे िनयोजन आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– ी साईबाबा  समाधी शता  दी महो  सव समारोपकाय मां  या िनमं ण पि का  
रा  यातील मा  यवर  य  त ना दणेेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीसमोर  ताव सादर कर  यात आला आह.े  

आता समारोपा  या काय माचे िनमं ण पि का िशड  ाम  थ व पंच ोषीतील  मखु  य  त ना 
पाठिव  यासाठी १०,००० नग िनमं ण पि का पाक टासह छपाई क न  या  या लागतील याकामी एका पि केचा 
छपाईसह  दर  १०/- या माण े१०,००० पि काचंी छपाई कर  यास एकूण र  कम   १,००,०००/- मा  इतका 
खच अपेि त आह.े 

 ताव–  तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोपकाय मां  या १०,००० िनमं ण पि का 
िशड  ाम  थ व पंच ोषीतील मखु  य  त ना दणेेसाठी पाक टासह ती दर .१०/- माण ेछपाई  करणसे व 
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 याकामी येणा-या अदंाज ेएकुण .१,००,०००/- (अ री पये एक लाख )  मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी 
िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा  समाधी शता  दी महो  सव समारोप काय माची  िनम णं 
पि का छपाईकामी खालील माण ेउपसिमती या िशफारशी मा य कर यात आ या- 

१. ी साईबाबा  समाधी शता  दी महो  सव समारोप काय मा या २५,००० िनमं ण पि का 
छापणसे व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात यावी. 

२. िवशेष िनमं ीतांसाठी वेगळया पि का छापणते या या. 
३. िशड मधील सव ाम थांना व पंच ोशीतील मखु य ना िनमं ण पि का दे यात या या. 

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

आजचे थािनक उपसिमती सभमे य ेमा.अ य  महोदय यांच ेमा यतेने खालील माण ेिशफारस करणते आली. 
 
२०  िज हा प रषद, अहमदनगर यांना नवीन शाळा खो या बांधकामासाठी मा.िज हािधकारी यांच े

अ य तेखालील सिमतीन े कळिवले या शाळा खो यामधनु शाळांची िनवड िद.०३.०९.२०१८ रोजी या 
थािनक उपसिमतीच ेसभेम य ेकर यात आली होती. मा  यावर पु हा चचा होऊन मा.िज हािधकारी यांनी फेर 

आढावा घते यानतंर यांचेकडून न यान ेनवीन शाळा खो यांची गरज असले या शाळांची नावे व सं या ा  
झा यानंतर न यान े शाळा खो यांची िनवड कर यासाठी ताव  थािनक उपसिमती सभेपढुे सादर कर यात 
यावा, तोपयत पिह या ट पयातील अनदुान .१० कोटी थिगत ठेव यात याव.े अशी उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.                                                (कायवाही- मु यलेखािधकारी, लेखाशाखा िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२१  मा. अ य , थािनक उपसिमती यांनी आजच े सभेत ी साईबाबा व र  महािव ालयात B.Sc. 

(Computer Science) व BCA हा निवन अ यास म व कला, वािण य शाखेची दसुरी तुकडी शै णीक वष  
सन २०१९-२० म य ेसु  करणबेाबत सचुना िद या यासाठी िव ािपठाच ेअिधकृत संकेत थळावर  Online  

ताव  सादर क न  यासाठी . १,९८,०००/- मा  लागणारे शु क भरणेस मा यता दे यात आली.  
ी साईबाबा व र  महािव ालयात B.Sc. (Computer Science) व BCA हा निवन अ यास म व 

कला, वािण य शाखेची दसुरी तुकडी शै णीक वष  सन २०१९-२० म य ेसु  करणसेाठी आव यक असणा या 
मनु यबळ, वग खो या, फिनचर, व इतर अनशंुगीक  येणा या खचासह सिव तर ताव वतं पण े  मा. 
यव थापन सिमतीच ेसभेपढु ेसादर कर यात यावा अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली 

                                                                                (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०२  मा.पंत धान महोदय, भारत सरकार यांच ेिशड  येथील दौ याचेवेळी मा यवरांच ेउप थीतीबाबत. 

ताव-   पोलीस िनरी क, िशड  पोलीस टेशन, िशड  यांच ेगोपनीय जा. .०२२/२०१८ िद.०२/१०/२०१८ च े
प ा वय े मा.पंत धान महोदय, भारत सरकार ह े िद.१९/१०/२०१८ रोजी िशड  येथ े िनयोजीत दौ यावर येणार 
असनु मा.महनीय य  यांना “झेड पेशल” सरु ा यव था अस यान े यांच े सरुि तते या ीकोनातनू 
मा. ही. ही.आय.पी. यांच ेसाई समाधी सोहळयाच े वजावतरण व साई समाधी दशन असा िनयोजीत काय मांच े
संदभान ेखालील माण ेकायवाही होणसे कळिवले आह.े 
१. ी साई समाधी शता दी महो सव काय म व लडीबागते  वज पजुन असा काय माच े वेळी 

मा. ही. ही.आय.पी. यांच ेसमवेत कोण-कोण मा यवर असणार आहते? यांच ेनांव, प ा, मो.नं. व ३ फोटो 
तसेच वयं प  अिभ ायासह पासेसकरीता यादी िमळावी. 

२. लडीबागेत  वज पजुन काय माच े वेळी मा. ही. ही.आय.पी. यांच े वागत करणा या मा यवराचंी नांव, 
प ा, मोबाईल नंबर व ३ फोटो तसेच वयं प  अिभ ायासह पासेसकरीता यादी िमळावी. 

३. मा. ही. ही.आय.पी. यांच े वागत कर यासाठी पु पहार / पु प गु छ या कमचा यां या ता यात असणार 
आहते, सदर कमचारी यांच ेनांव, प ा, मोबाईल नंबर व ३ फोटो तसेच वयं प  अिभ ायासह पासेसकरीता 
यादी िमळावी. 
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४. मा. ही. ही.आय.पी. ह ेसाईबाबा समाधी दशन / आरती / पजुा करणार असनू सदर वेळी यांच ेसोबत ी 
साई समाधी मंिदरात कोण ? कोण उपि थत असणार आहते, सदर मा यवरांच ेनांव, प ा, मोबाईल नंबर व ३ 
फोटो तसेच वयं प  अिभ ायासह पासेसकरीता यादी िमळावी. 

तसचे या यितरी  समाधी मंिदरातील पजुारी, व छता कमचारी व इतर आव यक िवभागाच ेकमचारी, 
सरु ा कमचारी, टेजवर अकँर ग करणारे य  इ.च े नांव, प ा, मोबाईल नंबर व ३ फोटो तसेच वयं प  
अिभ ायासह पाससेकरीता यादी िमळावी अस ेकळिवल ेआह.े  निवन दशन रांगच ेभिुमपुजन काय म, हलेीपॅड रोड, 
शेती महामंडळ मैदान इ. काय म थळाच े आवाराच े े फळाची सावजनीक बांधकम िवभाग / भमुी अिभलखे 
िवभाग यांच ेमाफतीन े मोजणी क  नमदु िठकाणी िकती य  समाव ू शकतात, याबाबत माण सदर कडून ा  
क न तेवढयाच य ची पाससे िशफारस कर यात यावी, अस ेकळिवल ेआह.े  

मा.पंत धान महोदय यांना “झडे पेशन िस यु रटी ” ी साई समाधी शता दी महो सव काय म व निवन 
दशन रांगेच ेभिुमपुजन, समाधी मंिदर दशनाच ेवेळी उप थीत आव यक कमचारी यांची नांव े शासक य पातळीवर 
कामाच ेिनकडीनसुार िन ीत कर यात येतील.   

तथापी ी साई समाधी शता दी महो सव काय म व लडीबागेत  वज पजुन, समाधी मंिदर दशन व  
सं थानच े वतीन े वागत करणा या मा यवराचंी नांवे, तसचे इतर कोण-कोण मा यवर यांना काय माच े वेळी 
ही. ही.आय.पी. पास दणेेबाबत िशफारस करण ेआव यक आह,े याबाबत मा. यव थापन सिमती सभेम ये सिव   ार 

चचा होऊन मा यवराचंी नावं ेिन ीत होणसे िवनंती.   
िनणय .६१४ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.पंत धान महोदय, भारत सरकार यांच े मंिदराम य े च े दशनाच े वेळी सव 

िव तांना यांच े कुटंुबीयासह वेश दणेते यावा. मंिदराम य ेफ  मा.पंत धान महोदय यांचा स कार कर यात 
येऊन १. ची मतु  २. आरतीच ेवेळी चढिवलेले महाव , शॉल, ी साईस च र  ३. चा Black & White 
3D फोटो इ यादी सािह य भेट हणनू दे यात यावे. वज तंभाजवळील काय माच ेवेळी फोटो शटु कर यात 
यावे. तसेच दशनरांग भमुीपुजनाच ेिठकाणी िव तांना वेश दे यात यावा. असे ठरले.   
                                                 (कायवाही- संर ण िवभाग मखु/मंिदर िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०३ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप काय मांकरीता िनमं ीत कर  यात आले  या मा. पंत धान, 

भारत सरकार यांचे िशड  येथील दौ-याचे िनिम  ताने करा  या लागणा-या  यव  थेसाठी  येणा-या खचास मा  यता 
िमळणेबाबत. 

ताव-    ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः-  
१) अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम चेी 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 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) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम (१) (ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, 
पजूा-अचा समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पा  
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम (१) (ग) भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी सिुवधा परुिवण.े  
शासन िनणयः-महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय . सासंिव 

२०१३/ . .०१/का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अ  वये मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य याचं े
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 रकमेचे क  प  तावीत असनू 
वरीलपैक  ि 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 िमळाललेी असनू, पारायण तसेच िविवध धािमक व 
सां  कृितक काय मांचे आयोजनािनिम  त ७० िदवसांकरीता मंडप टाकून  यात अनषुिंगक  यव  था परुिवण ेतसेच 
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ी साईच र  महापारायणाकरीता एकाचवेळी ५० हजार  साईभ  त सामाव ूशकतील असे िनयोजन करण,े असे 
नमदु केल ेआह.े     
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणय-  
१) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद. ०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १७१   

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ान ेिद. ०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद. ३१ ऑ  टोबर, २०१७ अखरे 
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 सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४४८ 
मा. पंत धान, भारत सरकार यांच ेिशड  येथील सभंा  य दौ-यासाठी मडंप व इतर अनषंुिगक  यव  थसेाठी येणा-या 
खचास मा  यता दे  यात आललेी 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.े  

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४४८ अ  वये मा. पंत धान, 
भारत सरकार यांच े िशड  येथील संभा  य दौ-यासाठी मंडप व इतर अनषंुिगक  यव  थसेाठी येणा-या खचास 
मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोपाचा काय म िद.१९/१०/२०१८ रोजी घेणबेाबत 
 तािवत कर  यात आले असनू, सदरह समारोपाचे काय मांसाठी मा. पंत धान, भारत सरकार यांना िनमं ीत 

कर  यात आलेले आह.े मा. पंत धान महोदय याचंे शभुह  ते सं  थानचे िविवध योजनाचंे भमूीपजून व उदघाटन 
कर  यात येणार असनू, या काय मांसाठी अहमदनगर िज  ासह महारा  ातील िविवध िज  ांतील नाग रक 
तसेच साईभ  त उिप थत राह  याची श  यता आह.े  यासाठी सभंा  य गद चे  यव  थकेरीता  महारा   रा  य शेती 
महामंडळाची जिमन अिध हण करण,े मंडपाची मता वाढिवण.े तसेच इतर सव आव  यक अनषंुिगक सोई-
सिुवधांसह काय मांचे िनयोजनासाठी िविवध उपाय-योजना राबिवण े व सं  थानच े िविवध िवभागामाफत 
अमंलबजावणी करण ेआव  यक आह.े  

याकामी होणा-या अदंाजे खचाचा तपिशल खालील माण ेआह.े   
 

अ.नं. तपिशल कायवाहीचा िवभाग अदंाज ेखचाचा 
तपिशल  

०१ महारा   रा  य शेती महामंडळ व ी. तकुाराम शंकरराव ग दकर व ी गणतप 
ग दकर याचंी  जिमन अिध हण करणे व जिमनीचे भाडे अदा करणसेाठी होणारा 
अदंािजत खच. (िद.०४/१०/२०१८ ते िद.१९/१०/२०१८ या कालावधीकरीता)   

मालम  ता िवभाग  २०,००,०००/-  

०२. जिमन अिध हीत केलनंेतर म मीकरण व इतर अनषुिंगक कामासाठी अदंािजत 
खच  

बांधकाम िवभाग  २४,५०,०००/- 

०२. समारोप काय माकंरीता मंडप व इतर अनषुिंगक  यव  थसेाठी खच  
( मंजरू िनिवदा र  कम ) 

बांधकाम िवभाग  ८४,००,०००/-  

०३. समारोप काय माकंरीता मंडपाची मता वाढिवणेकरीता तसचे इतर अनषुिंगक 
 यव  थसेाठी होणारा अदंािजत खच.  

बांधकाम िवभाग  ४२,००,०००/- 

०४.  टेज डेकोरेशनसाठी होणारा अदंािजत खच.   बांधकाम िवभाग  २०,००,०००/-  
०५.  टेज, ीन म, वातान ूकूिलत (ए/सी)  यव  थसेाठी होणारा अदंािजत खच.  बांधकाम िवभाग    ०२,००,०००/-  
०६.  १) हलेीपॅड डांबरीकरण, बॅरेकडीग व इतर बाब करीता होणारा अदंािजत खच. 

२) गवत काढण,े झाडे कापणेसाठी होणारा अदंािजत खच. 
३) सरु सेाठी CCTV यं णा बसिवणकेामी होणारा अदंािजत खच. 
४) िवदयतु  यव  थकेरीता होणारा अदंािजत खच. 
५) सरु ा  यव  थकेरीता होणारा अदंािजत खच.  

बांधकाम िवभाग  
बिगचा िवभाग  

िसिसटी  ही िवभाग 
िवदयुत िवभाग 

        संर ण िवभाग 

०८,००,०००/-   
     ५०,०००/- 

   ६०,०००/-   
०२,००,०००/- 

 ५०,०००/-  
०७. िनमं ीत मा  यवरांना  मतृीिच  ह दणेेसाठी अदंािजत खच. शता  दी क       ०५,००,०००/-  
०८. समारोप काय माचंे िनयोजनासाठी यणेा-या शासक य वरी  ठ अिधकारी 

याचंेकरीता हॉटेलम  य े िनवास  यव  था तसचे चहा-पाणी, ना  टा, भोजन 
ारावती 

भ  तिनवास  थान 
  ०५,००,०००/-  
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 यव  थसेाठी होणारा अदंािजत खच.  िवभाग  
०९.  टेज फॉ  वर डेकोरेशनसाठी होणारा अदंािजत खच. (देणगी  व पात करणार 

आहते.) 
बिगचा िवभाग ---------------- 

१०. मा. पंत धान महोदय व इतर मखु मा  यवरांकरीता चहा, पाणी, ना  टा, 
भोजन  यव  थसेाठी होणारा अदंािजत खच.   

साई साद िनवा  थाने 
िवभाग 

०१,००,०००/-  

११. मु  य समारंभ िनम णं पि कासाठी होणारा अदंािजत खच.  शता  दी क   ०१,२०,०००/-  
१२. मु  य समारंभ िशड  ाम  थ व पंच ोशीतील नाग रक याचंसेाठी होणार 

अदंािजत खच.  
शता  दी क    ०२,५०,०००/-  

१३. उदघाटन वृ  तिच  (Doccumentry) साठी होणार अदंािजत खच.  िसिसटी  ही िवभाग ०१,००,०००/- 
१४. सं  थान सिमती सद  य, व र  ठ शासक य अिधकारी, सं  थान 

अिधकारी/कमचारी इनो  हा कार व इतर वाहन  यव  थसेाठी होणारा अंदािजत 
खच.  

वाहन िवभाग     ०२,००,०००/- 

१५. उदघाटन कोनिशला करीता होणारा अदंािजत खच.   बांधकाम िवभाग  ५०,०००/- 
१६. ी डी मॉडेल वॉक- कुरीता होणारा अदंािजत खच. बांधकाम िवभाग ०३,००,०००/- 
१७. ांसिगक खचासाठी (ऐनवेळी उदभवणारा खच) सव संबंधीत िवभाग  २०,००,०००/- 

एकूण र  कम  २,४५,३०,०००/- 
िवभागाचा अिभ ायः- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा  या समाधी शताब ्दी समारोपा  या 

काय मांसाठी मा. पंत धान महोदय याचंेसह इतर मखु मा  यवंर उपि थत राहाणार आहते.  या अनषंुगान े
काय मांचे िनयोजनासाठी व इतर  यव  थकेरीता अदंाजे र  कम .२,४५,३०,०००/- (अ री र  कम . दोन 
कोटी पंचचेाळीस लाख तीस हजार मा ) इतका खच होणार असनू, याकामी सं  थानचे िविवध िवभागामाफत 
काय मांचे िनयोजनाची कायवाही करता येईल असे न  मत आह.े  

 तावः- तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप काय माचे िनयोजनासाठी उपरो  त 
तपिशलात नमदू केले माण ेअदंाजे र  कम .२,४५,३०,०००/- (अ री र  कम . दोन कोटी पंचचेाळीस लाख 
तीस हजार मा ) होणा-या खचास मा  यता िमळणसे व या काय मांचे िनयोजन आिण  यव  थकेरीता सं  थानच े
संबंधीत िवभागामाफत कायवाही होणसेाठी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढूे िनणयाथ सादर.   

िनणय .६१५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप काय मांकरीता िनमं ीत कर  यात 
आले  या मा. पंत धान, भारत सरकार यांचे िशड  येथील दौ-याचे िनिम  ताने करावया या काय माच े
िनयोजनासाठी उपरो  तपिशलात नमदु के या माण ेसंबधीत िवभागान ेकरावयाच ेकामास व यासाठी येणा या 
अदंाजे र कम .२,४५,३०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.    

  सदर काय माकरीता ऐनवेळी करावी लागणारी आव यक ती कामे कर यास व याकामी येणा या 
अदंाज ेखचास मा यता दे यात आली.                                                             (कायवाही- शता दी क ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०४ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात िद.१० ऑ  टोबर, २०१८ ते िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ या 

कालावधीत योिगराज सदगु  राजाकौरी िवधी यांचा एक लाख करोड साईनाम जप याग 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 
करण ् यासाठी िव  व  त  यवव  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.े  
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शासन िनणयः- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय . सासंिव 
२०१३/ . .०१/का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अ  वये मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य याचं े
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 रकमेचे क  प  तावीत असनू 
वरीलपैक  ि 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 माच े
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 अनषुिंगक  यव  था परुिवण ेतसेच 

ी साईच र  महापारायणाकरीता एकाचवेळी ५० हजार  साईभ  त सामाव ूशकतील असे िनयोजन करण,े असे 
नमदु केल ेआह.े     

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणय-  
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०९/०३/२०१७ रोजीचे सभतेील ि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, सवेाभाव दशिवणा-या भ  य  व पा  या 
काय मांचे आयोजन करणते याव.े 
२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४४८ 
मा. पंत धान, भारत सरकार यांचे िशड  येथील संभा  य दौ-यासाठी मंडप व इतर अनषंुिगक  यव  थसेाठी येणा-
या खचास मा  यता दे  यात आललेी 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.े  

पर  ह चॅ रटेबल  ट, मलकापरूम, आं दशे आिण साईिनमाण पु, िशड  ाम  थ यांचमेाफत ी 
साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात िद.१० ऑ  टोबर, २०१८  ते १८ ऑ  टोबर, २०१८ या कालावधीत 
योिगराज सदगु  राजाकौरी िवधी यांचा एक लाख करोड साई नाम जप याग िशड  येथे िनमगांव-को-हाळे येथील 
शेती महामंडळाच े५२ एकर जागते करिव  याचे योजील ेआह ेव तो याग कर  याचा आमाचा मानस असनू, आपण 
आ  हाला साई नाम जाप याग कर  याची परवानगी दयावी व आपली यं णा िमळावी िह न  िवनंती केलेली आह.े   

िवभागाचा अिभ ायः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय .४४८ 
अ  वये “..मा. पंत धान, भारत सरकार यांचे िशड  येथील संभा  य दौ-यासाठी मंडप व इतर अनषंुिगक 
 यव  थसेाठी यणेा-या खचास मा  यता दे  यात आलेली आह.े.”  यानसुार ी साईबाबा समाधी शता  दी 

महो  सवा  या समाधी शता  दी समारोपा  या काय मांसाठी मा. पंत धान महोदय यांचे संभा  य दौ-याच े
िनयोजनासाठी िनमगांव-को-हाळे शेती महामंडळाची जिमन अिध हीत कर  याची कायवाही कर  यात येत आह.े 
िद.०१/१०/२०१८ रोजी िशड  यथेे साईिनवास अितथीगहृ येथे झाले  या मा.  थािनक उपसिमतीचे सभेत मा. 
उपा  य  महोदय यांनी समारोप काय मांकरीता मंडप ठेकेदार यांना तात ्काळ काम सु  करणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते.  

पर  ह चॅ रटेबल  ट, मलकापरू व साईिनमाण पु, िशड  ाम  थ यांचे उपरो  त ा  त  तावात ी 
साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात िद.१० ऑ  टोबर, २०१८ ते िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ या 
कालावधीत योिगराज सदगु  राजाकौरी िवधी यांचा एक लाख करोड साई नाम जप याग या काय मांच े
िनमगांव-को-हाळे येिथल शतेी महामंडळाचे ५२ एकर जागेत आयोिजत कर  याचे योिजले असनू, यासाठी 
सं  थान यं णचेी िमळणकेामी मागणी केलेली आह.े परंतू ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोपाचा 
काय म िनमगांव-को-हाळे येथील शेती महामंडळाच े जागते कर  याचे  तािवत आह.े तसचे या काय मांच े
िनयोजनासाठी सं  थान यं णमेाफत कायवाही कर  यात येत अस  यान,े एक लाख करोड साई नाम जप याग या 
काय मांचे आयोजन करण ेश  य होणार नाही अस ेन  मत आह.े  

 तावः- तरी िद.१९ ऑ  टोबर, २०१८ रोजी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोपाचा 
काय म मा. पंत धान महोदय यांचे उपि थतीत िनमगांव-को-हाळे येथील शतेी महामंडळाचे जागेत आयोजन 
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कर  याचे िनि त झाले अस  याने पर  ह चॅ रटेबल  ट, मलकापरू व साईिनमाण पु, िशड  ाम  थ यांनी सादर 
केलेला  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सिवनय सादर.  

िनणय .६१६ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१९ ऑ  टोबर, २०१८ रोजी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोपाचा 
काय म मा. पंत धान महोदय यांच े उपि थतीत िनमगांव-को-हाळे येथील शेती महामंडळाच े जागेत आयोजन 
कर  याच ेिनि त झाले अस  याने सदरचा ताव अमा य कर यात आला.       (कायवाही- शता दी क ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०५ ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात माह-ेऑ  टोबर-२०१८ म  य ेक  याण येथील ीराम मा ती समाधी मंिदर 

येथे चे पादकुा दशन सोहळा आयोजन करणबेाबत. 
ताव-  ी 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 संपणू वषभर वगेवेग या 
धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येत असनू,  याचाच एक भाग  हणनू महारा  ासह सपंणू 
दशेभरातील िविवध रा  यांम  य े ी साईबाबा पादकुा दशन सोहळा काय मांचे आयोजन कर  यात यते आह.े  

उपरो  त संदिभय प ा ारे ी संत राममा ती समाधी सं  थान, क  याण यांनी मा. अ  य  महोदय यानंा 
अ ेषीत केले  या प ाम  य े कळिवलेले आह े क , ी संत राममा ती महाराजाचा शता  दी पु  यितथी उ  सव 
िद.२६ स  टे, २०१८ ते िद.०३ ऑ  टोबर, २०१८ पयत समाधी मंिदरात साजरा होत आह.े ी सतंराम मा ती 
महाराजा  या समाधी सोह यानतंर १६ िदवस महाराजाचा उ  सव साजरा कर  यात आला होता. उतसवाच े
का  या  या क तना  या वेळी िशड  येथे ी साईनाथ महाराजानी समाधी घतेली. या घटनेला यावष  १०० वष पणु 
होत आहते. या  तव महाराजाचा शता  दी पु  यितथी उ  सव १८ ऑ  टोबर, २०१८ पयत साजरा कर  यात येणार 
आह.े  

ी साईबाबां  या पादकुा िद.०६ व ०७ ऑग  ट, २०१८ रोजी मुंबईत येत आहते. नािशक व न मुंबई 
येथ ेजातांना क  याण व न जावे लागते. बाबाचे व महाराजाचे बंधू  वाचे सबंंध ल ात घेऊन ी साईबाबां  या 
पादकुा ी सतं राममा ती समाधी मंिदरात केवळ ०१ तासासाठी तरी भेटीसाठी घवेनू या  यात ही िवनतंी केलेली 
आह.े तसेच याबाबत मा. अ  य  महोदय यांनी (Pls Cheak and respond early) व मा. िव  व  त ी 
भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढू ेसादर करणबेाबत दरू  वनी ारे िनदश 
िदलेले आहते.  

िवभागाचा अिभ ायः- मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभतेील िनणयानुसार 
बो रवली, मुंबई येथ े िद.०६/१०/२०१८ ते िद.०७/१०/२०१८ या कालावधीत चे पादकुा दशन सोह याचे 
आयोजन करणेस मा  यता दे  यात आलेली असनू, चे पादकुा दशन सोह याचे िनयोजनासाठी सं  थानच े
अिधकारी व कमचारी याचंी िद.०६/१०/२०१८ ते िद.०८/१०/२०१८ पयत नेमणकू कर  यात आललेी आह.े  

ी संत राममा ती समाधी सं  थान, क  याण यांचे ा  त  तावाचे अनषंुगाने व ी साईस  च रत 
मधील दो  ही संताची भेटीचा संगाचा उ  लेख अस  याने िद.०६/१०/२०१८ रोजी बोरीवली, मुंबई येथील दौ-
याचे वेळी सकाळी ीराम मा ती समाधी मंदीरात चे पादकुा भािवकांच े दशनासाठी उपल  ध क न दतेा 
येतील, अस ेन  मत आह.े  

 तावः- तरी ी सतं राममा ती समाधी सं  थान, क  याण येथे िद.०६/१०/२०१८ रोजी चे पादकुा 
भािवकांच ेदशनासाठी उपल  ध क न देणेबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढूे िनणयाथ सादर.  

िनणय .६१७ यावर सिव तर चचा होऊन, बो रवली, मुंबई येथे िद.०६/१०/२०१८ ते िद.०७/१०/२०१८ या कालावधीत चे 
पादकुा दशन सोह याच ेआयोजन कर यात आले आह.े िद.०६/१०/२०१८ रोजी बो रवली, मुंबई यथेे जातांना 

ी संत राममा ती समाधी सं  थान, क  याण येथे  दोन ते तीन तास कालावधीसाठी चे पादकुा भािवकांच े
दशनासाठी उपल  ध क न दे यात या यात, असे ठरले.         (कायवाही- शता दी क ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय नं.०६ मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे शभुह  ते िनयोिजत असले या सं  थानच े िविवध क  पांच े  भिूमपूजन 

समारंभा  या कोनिशला तयार करणेबाबत.. 
ताव-  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद : अिधिनयम कलम २१ 

(१) अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यापैक  कोण याही योजनांसाठी 
करणबेाबत तरतुद आह.े यातील पोटकलम (क) अ वये मंिदराची व िव त यव थे या मालम ांची देखभाल, 
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदु आह.े  

 तावना:- मा.  यव  थापन सिमतीन े सं  थानच े िनयोिजत ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत, 
शै िणक संकुल क  प, साई नॉलेज पाक व वाढीव संयु  त पाणी परुवठा योजना (ट  पा-१) क  पानंा मा  यता 
िदलेली आह.े िद.१९/१०/२०१८ रोजी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे सांगता समारंभासाठी 
मा.पंत धान, भारत सरकार उपि थत राहणार असनू,  यांचे शभु ह  ते सदरह तीनही क  पाचे भूिमपूजन करण े

 तािवत आह.े  याकरीता सदर काय मांची कोनिशला तयार करण ेआव  यक असनू, सदरची कोनिशला  लॅक 
ेनाईटवर गो  डन अ राम  य ेखालील मसु ानसुार तयार क न घतेा येईल.  

 

कोनिशला मसदुा. ( क  प .०१) 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   

ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारत भिूमपजून समारंभ   
 

मा.ना. ी. नर  मोदी,  
पतं धान, भारत सरकार 

यांचे शुभह  त े
शु वार, िदनाकं १९ ऑ  टोबर,२०१८ रोजी  

खालील मा  यवरां  या उपि थतीत संप  न झाला. 
मा. ी.चे.िव ासागर राव,  
रा  यपाल, महारा   रा  य 

मा.ना. ी.दवे  फडणवीस,  
मु  यमं ी, महारा   रा  य  

िनमं ण पि केवरील मा  यवर 
 

मा.  यव  थापन सिमती 
मा.डॉ. सरेुश कािशनाथ हावरे, 

अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
 

मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम                     मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.                      
उपा  य                                                         मु  य कायकारी अिधकारी 
मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य             मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
मा. डॉ. राज  राजाबली िसहं, सद  य                      मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे,सद  य 
मा. डॉ. मिनषा शामसुंदर कायंद,े सद  य                   मा. ी. रिवं  गजानन िमलकर, सद  य 
मा. ी. अमोल गजानन क ितकर, सद  य                 मा. सौ. योिगताताई अभय शेळके,                    
                                                                      नगरा  य ा, िशड  व पदिस  द सद  या                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
मा. ी. धनंजय िनकम, उप िज  हािधकारी              मा. ी.मनोज घोडेपाटील,उप िज  हािधकारी         
मा. ी.आनंद भोईटे, पोलीस उप अिध क              मा. ी.बाबासाहबे घोरपडे,उपकायकारी अिधकारी    
मा. ी. रिव घलेु, कायकारी अिभयंता                    मा. ी.रघनुाथ आहरे, उपकायकारी अिभयंता 
वा  तिूवशारद:- माथरू अॅ  ड का े असोिसएटस,नवी िद  ली      बांधकाम ठेकेदार भानू कं    शन, मुंबई 
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कोनिशला मसदुा. ( क  प .०२) 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   

ी साईबाबा शै िणक संकुल भिूमपजून समारंभ   
 

मा.ना. ी. नर  मोदी,  
पतं धान, भारत सरकार 

यांचे शुभह  त े
शु वार, िदनांक १९ ऑ  टोबर,२०१८ रोजी  

खालील मा  यवरां  या उपि थतीत संप  न झाला. 
मा. ी.चे.िव ासागर राव,  
रा  यपाल, महारा   रा  य 

मा.ना. ी.दवे  फडणवीस,  
मु  यमं ी, महारा   रा  य  

 
 

िनमं ण पि केवरील मा  यवर 
 
 

मा.  यव  थापन सिमती 
मा.डॉ. सरेुश कािशनाथ हावरे, 

अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
 

मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम                  मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.                      
उपा  य                                                         मु  य कायकारी अिधकारी 
मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य             मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
मा. डॉ. राज  राजाबली िसंह, सद  य                      मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे,सद  य 
मा. डॉ. मिनषा शामसुंदर कायंद,े सद  य                   मा. ी. रिवं  गजानन िमलकर, सद  य 
मा. ी. अमोल गजानन क ितकर, सद  य                 मा. सौ. योिगताताई अभय शेळके,  
                                                                       नगरा  य ा, िशड  व पदिस  द सद  या              
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
मा. ी. धनंजय िनकम, उप िज  हािधकारी              मा. ी.मनोज घोडेपाटील,उप िज  हािधकारी         
मा. ी.आनंद भोईटे, पोलीस उप अिध क              मा. ी.बाबासाहबे घोरपडे,उपकायकारी अिधकारी    
मा. ी. रिव घलेु, कायकारी अिभयंता                    मा. ी.रघनुाथ आहरे, उपकायकारी अिभयंता 

 

वा  तिूवशारद:-  डी.ओ.िनकम, पणु े                   
  

 

कोनिशला मसदुा. ( क  प .०३) 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   

साई नॉलेज पाक भिूमपजून समारंभ   
मा.ना. ी. नर  मोदी,  
पतं धान, भारत सरकार 

यांचे शुभह  त े
शु वार, िदनांक १९ ऑ  टोबर,२०१८ रोजी  

खालील मा  यवरां  या उपि थतीत संप  न झाला. 
मा. ी.चे.िव ासागर राव,  
रा  यपाल, महारा   रा  य 

मा.ना. ी.दवे  फडणवीस,  
मु  यमं ी, महारा   रा  य  
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िनमं ण पि केवरील मा  यवर 
 

मा.  यव  थापन सिमती 
मा.डॉ. सरेुश कािशनाथ हावरे, 

अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
 

मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम                  मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.                      
उपा  य                                                         मु  य कायकारी अिधकारी 
मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य             मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
मा. डॉ. राज  राजाबली िसंह, सद  य                      मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे,सद  य 
मा. डॉ. मिनषा शामसुंदर कायंद,े सद  य                   मा. ी. रिवं  गजानन िमलकर, सद  य 
मा. ी. अमोल गजानन क ितकर, सद  य                 मा. सौ. योिगताताई अभय शेळके,                                           
                                                                      नगरा  य ा, िशड  व पदिस  द सद  या              
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
मा. ी. धनंजय िनकम, उप िज  हािधकारी              मा. ी.मनोज घोडेपाटील,उप िज  हािधकारी         
मा. ी.आनंद भोईटे, पोलीस उप अिध क              मा. ी.बाबासाहबे घोरपडे,उपकायकारी अिधकारी    
मा. ी. रिव घलेु, कायकारी अिभयंता                    मा. ी.रघनुाथ आहरे, उपकायकारी अिभयंता 

 

क  प स  लागार – संिदप िश े  अॅ  ड असोिसएटस, मुंबई  
 

 
कोनिशला मसदुा. ( क  प .०४) 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   

वाढीव िशड  सं  थान पाणी परुवठा योजना (ट  पा-१) 
 

मा.ना. ी. नर  मोदी,  
पतं धान, भारत सरकार 

यांचे शुभह  त े
शु वार, िदनांक १९ ऑ  टोबर,२०१८ रोजी  

खालील मा  यवरां  या उपि थतीत सपं  न झाला. 
मा. ी.चे.िव ासागर राव,  
रा  यपाल, महारा   रा  य 

मा.ना. ी.दवे  फडणवीस,  
मु  यमं ी, महारा   रा  य  

 
 

िनमं ण पि केवरील मा  यवर 
 
 

मा.  यव  थापन सिमती 
मा.डॉ. सरेुश कािशनाथ हावरे, 

अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
 

मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम                      मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.                      
उपा  य                                                         मु  य कायकारी अिधकारी 
मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य              मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
मा. डॉ. राज  राजाबली िसंह, सद  य                       मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे,सद  य 
मा. डॉ. मिनषा शामसुंदर कायंद,े सद  य                    मा. ी. रिवं  गजानन िमलकर, सद  य 
मा. ी. अमोल गजानन क ितकर, सद  य                  मा. सौ. योिगताताई अभय शेळके,  
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                                                                       नगरा  य ा, िशड  व पदिस  द सद  या              
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
मा. ी. धनंजय िनकम, उप िज  हािधकारी              मा. ी.मनोज घोडेपाटील,उप िज  हािधकारी         
मा. ी.आनंद भोईटे, पोलीस उप अिध क              मा. ी.बाबासाहबे घोरपडे,उपकायकारी अिधकारी    
मा. ी. रिव घलेु, कायकारी अिभयंता                    मा. ी.राज  जगताप, पाणी परुवठा िवभाग .  

 

 
 

वरील माण े  यके  ३’x ५’ = १५ चौरस फुट आकारा  या ०४ कोनिशला तयार करणसेाठी अदंाजे 
.५०,०००/- खच अपिे त आह.े  

 ताव:- तरी सं  थानच ेिनयोिजत ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत, शै िणक सकुंल क  प, साई 
नॉलेज पाक व वाढीव संयु  त पाणी परुवठा योजना (ट  पा-१) क  पाचे भिूमपूजन समारंभासाठी उपरो  त 
मसु ानसुार ०४ कोनिशला तयार करणसे व   याकामी येणा-या अपेि त खचास तसचे कोनिशला मसु ास 
मा  यता असावी.  

िनणय .६१८ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे शभुह  ते िनयोिजत असले  या सं  थानचे सव 
क  पांच े  भिूमपूजन समारंभा  या ४’x ६’ आकारा  या कोनिशला चांग या कारचे लॅक ेनाईटवर गो डन 

अ राम ये तयार क न घे यास व याकामी येणा या अदंाजे र कम .३,००,०००/- मा चे खचास मा यता 
दे यात आली. तसेच सदर काय मापुव  सं थानचे इतर क पांना शासनाकडून मा यता िमळा यास व सदर 
कामांच ेभूिमपजुन मु य समारंभात करावयाच ेठर यास यासाठीची कोनिशला तयार क न घे यास व यासाठी 
येणा या खचास मा यता दे यात आली.                                         (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०७ िनयोजीत शै िणक सकुंल  बांधकामासाठी येणारे र  कम .१५८.७४ कोटी मा चे खचास तसेच वेळोवेळी होणा-या 

सधुा रत र  कमेस मा  यता िमळणेबाबत.  
ताव-   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू- 

अिधिनयमा  या कलम १७ मधील पोट कलम (१)  या खंड (ढ) अ  वये सव कार  या धमिनरपे  
िश णास चालना दईल िकंवा तस ेकर  यास सहा य करील, तसचे, िशड  यथे ेव अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था 
 थापन करील, अशी तरतूद आह.े 

मा.  यव  थापन सिमती िनणय- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .९५५  
२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८  रोजीचे सभेतील िनणय .७८  
३) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय .४४५  

 तावना- ी साईबाबा सं  थान सचंिलत ी साईबाबा इिं लश मेडीअम  कुल, ी साईबाबा क  या िव ा 
मंिदर व ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय या शै िणक सं  थाकंरीता एकि त शै िणक संकूलाचे बांधकाम मौज े
िनमगांव-को-हाळे येथील सं  थान मालक चे गट न.ं१८३ मधील ५ हे  टर ४० आर जागेत उभारण े तावीत आह.े 
सदरहकामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय .४४५ अ  वये खालील माण े
िनणय झाला आह.े 

“ यावरसिव तरचचाहोऊन, ी साईबाबा सं  थान संचिलत शै िणक संकूलाचे बांधकाम मौजे िनमगावं-
को-हाळे येथील गट न.ं१८३ मधील जागेत करणसेाठीआिकटे  ट यांनी सादर केलले ेआराखडे व रा  य दरसचुी माणे 
सिव  तर अंदाजप कानसुार यणेा या सधुारीत र  कम .१४१.२२ कोटी मा चे खचास तसचे शासक य मा यता 
दतेांना शासनान े काही बदल सचुिव यास या अनषुगंाने अदंाजप क य खचाचे रकमेत होणा या बदलास 
मा यतादे यातआली. तसचेसदरह  ताव मा. िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई याचंेकडेसादर 
करणेसमा यतसेाठीसादरकरणेतयावा, असठेरल.े” 

सदरहकामी यणेा-या खचास शासक य मा  यता िमळणसेाठी मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग 
याचंेकडे िद.०५/०७/२०१८ रोजी  ताव सादर करणेत आला होता.   यावर िवधी व  याय िवभागाकडील 
िद.२३/०८/२०१८ रोजीचे प ा  वये सदरह कामाचे अदंाजप के मु  य अिभयंता, सावजिनक बांधकाम ादिेशक 
िवभाग, नािशक याचंेकडून सा ांिकत क न  ताव फेर सादर करणेबाबत कळिवणते आल ेआह.े   
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 यानसुार याकामी मु  य अिभयंता, सा.बा.ंिवभाग नािशक याचंेकडे िद.२१/०९/२०१८ रोजी अदंाजप क 
सादर करणते आल ेहोते.  तथापी, सन २०१८- २०१९ करीता निवन एसएसआर हा िद.१९/०९/२०१८ पासनू लाग ू
झा  याने  यानंी अदंाजप कात  खालील माणे सधुारणा करणेत आली.   

Total Cost Rs.: 114,82,20,179.00 

Add 10% Increase in SSR Rs.: 11,48,22,017.00 

Add Contingencies 5% Rs.: 5,74,11,009.00 

Add 10% Escalation Rs.: 11,48,22,017.00 

Technical Scrutiny Charges 1.25% Rs.: 1,43,52,752.00 

Add GST 12% Rs.: 13,77,86,421.00 

Total Project Cost Rs.: 158,74,14,395.00 

  

मा.मु  य अिभयंता यांनी वरील माणे सा ांिकत क न िदलले े अदंाजप क उप सिचव, सावजिनक 
बांधकाम िवभाग, मं ालय मुंबई यांचेकडे  िद.२५/०९/२०१८  िवधी व  याय िवभागाच े पढुील मा  यते  तव सादर 
करणेत आल ेआह.े 

 ताव: ी साईबाबा सं  थान संचिलत शै िणक सकूंलाचे बांधकाम मौजे िनमगांव-को-हाळे येथील 
गट न.ं१८३ मधील जागते करणसेाठीमु  य अिभयंता, सा.बा.ंिवभाग, नािसक यांनी तपासणी क न िदलेल े
सधुा रत र   म .१५८.७४कोटी मा चे खचाचा तसेच शासिकय मा  यतेचे वेळी छानणीअतंी होण-या सधुारीत 
वाढीव खचाचा  ताव मा  यते  तव सादर.  

िनणय .६१९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान संचिलत शै िणक संकुलाचे बांधकाम मौजे िनमगांव-को-हाळे 
येथील गट नं.१८३ मधील जागेत करणेसाठी मु  य अिभयंता, सा.बां.िवभाग, नािशक यांनी तपासणी क न िदलेले 
सधुा रत र   म .१५८.७४कोटी मा चे खचाचा तसेच शासिकय मा  यतेचे वेळी छानणीअतंी होणा-या सधुारीत 
वाढीव खचास मा यता दे यात आली.     (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

आय या वेळेचा  
िवषय नं.०८ चारी .११ व न हिेलपॅडकडे जाणारा र  ता दु  ती करण ेव हिेलपॅडचे डांबरीकरण व इतर अनषंुगीक कामे करणे. 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :  
ताव-   (२००४ चा महा. १४) या या कलम २१ या पोट-कलम (१ क) अ वय,े भ ां या सोयीसाठी बस, 

वाहनतळ, रे व े थानक व िवमानतळ आिण त सम पायाभतू सिुवधा यासार या पायाभतू सिुवधा परुिव यासाठी 
िकंवा या वाढिव यासाठी शासक य िवभागांना, शासक य महामंडळांना, शासक य कंप यांना िकंवा शासक य 
उप मांना सहायक अनदुान देता येईल.  

अिधिनयम कलम २१ (१) अ वय ेसिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा 
यापैक  कोण याही योजनांसाठी करणबेाबत तरतुद आह.े यातील पोटकलम (क) अ वये मंिदराची व 

िव त यव थे या मालम ांची दखेभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतुद 
आह.े  

 तावना:- ी साईबाबां  या समाधीस िदनांक १८ ऑ  टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते. 
या िनमी  त सं  थानमाफत िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.३० ऑ  टोबर, २०१८ या कालावधीम  य े ी साईबाबा 
समाधी शता  दी वष साजरे केल ेजात आह.े या िनमी  त ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप सभारंभ 
काय म मा. पंत धान, भारत सरकार यांच ेउपि थतीत संप  न होणार आह.े  

सदरह काय माच ेअनषुगंान ेमा. ना. राम िशदं,े पालक मं ी, अहमदनगर यांनी बैठक आयोिजत केली 
होती. सदरच े बैठक साठी मा. पोलीस महािनरी क, नािशक, मा. मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  मा. िज  हािधकारी, अहमदनगर मा. पोलीस अिध क, अहमदनगर तसेच इतर 
शासिकय अिधकारी उपि थत होते. सदरच े बैठक नंतर  यांनी सं  थानच े हिेलपॅड येथे भेट िदली.  यावेळी मा. 
पोलीस महािनरी क, नािशक यांनी सदरह हिेलपॅडकडे जाणा-या र   याचे व हेिलपॅडचे डांबरीकरण खराब झालेले 
अस  याने, डांबरीकरण करणबेाबत िनदश िदले आहते.  
(अ)  मौजे िनमगांव को-हाळे ता. राहाता येथ ेगट न.ं१९५ प.ै म  य ेसं  थान मालक चे हिेलपॅड आह.े सदरच े
हिेलपॅडच े सन २०११-१२ म  य े १००६२ चौ. मी. े ात करणते आलेले डांबरीकरण स ि थतीत खराब 
असलेन,े पनुः  च डांबरीकरण करण ेआव  यक आह.े  यासाठी कायकारी अिभयतंा, सावजिनक बांधकाम िवभाग, 
संगमनरे यांनी पाहणी क न .३० ल  मा  खच अपेि त असलेबाबत कळिवले आह.े   
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(ब) उपरो  त हिेलपॅडकडे जाणसेाठी अहमदनगर- मनमाड र   याचे पि म बाजनेू चारी .११ बंदी  त क न, 
 यावर र  ता  िवकसीत करणचे ेकाम सं  थानमाफत सन २०११-१२ म  य ेकरणते आलेले आह.े या र   याबाबत 

पाटबंधारे िवभागाशी झालेले करारना  यानसुार २६ जुल,ै २०११ पासनू ०५ वष मदुतीसाठी सं  थानकडे 
िवकसनासाठी देणते आला होता. सदरचा र  ता  स ि थतीत पाटबंधारे िवभागाचे अख  यारीत आह.े सततच े
वापरान े सदरचे र   याचे डांबरीकरण खराब झालेले अस  यान,े सदरह दु  ती करण े आव  यक आह.े यासाठी 
कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनरे यांनी पाहणी क न .३५ ल  मा  खच अपिे त 
असलेबाबत कळिवल ेआह.े   

िवभागाचा अिभ ाय:- वरील माण े चारी .११ व न हिेलपॅडकडे जाणारा र  ता दु  तीकामी व 
हिेलपॅडच े डांबरीकरण व इतर अनषंुगीक काम े करणसेाठी एकुण .६५ ल  मा  इतका खच अपेि त आह.े 
मा.पंत धान, भारत सरकार यांच े दौ-यािनिम  त काम े तातडीने पणू करण े आव  यक असलेन,े सदरच े काम े
सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर यांचेकडून क न घऊेन, याकामी येणा-या खचाची र  कम  याचंेकडे वग 
करता येईल. तसेच सं  थान अिधिनयमातील तरतुदीनसुार शासनास काय  तर मा  यतेसाठी  ताव सादर करता 
येईल.  

 ताव:- तरी चारी .११ व न हिेलपॅडकडे जाणारा र  ता दु  तीकामी व हिेलपॅडचे डांबरीकरण व 
इतर अनषंुगीक काम े करणसेाठी एकुण .६५ ल  मा चे खचास, सदरह काम े सावजिनक बांधकाम िवभाग, 
सगंमनरे यांचेकडून क न घेणसे, याकामी येणा-या खचाची र  कम  यांचेकडे वग करणेस तसेच सं  थान 
अिधिनयमातील तरतुदीनसुार शासनास काय  तर मा  यतेसाठी  ताव सादर करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती.  

िनणय .६२० यावर सिव तर चचा होऊन, चारी .११ व न हलेीपॅडकडे जाणारा र ता दु त करणे व हलेीपॅडच ेडांबरीकरणे व 
इतर अनषुंगीक कामे करणसेाठी सा.बां.िवभागाने कळिवले या अदंाज ेर कम .६५ ल  खचास मा यता दे यात 
आली. 

  मा.पंत धान,भारत सरकार यांचा िनयोजीत दौरा अस यान े उपरो  कामाकरीता ई-िनिवदा ि या 
राबिवणेस परेुसा कालावधी िश लक नाही. मा.पंत धान,भारत सरकार यांचा िनयोजीत दौ यािनमी  सदरची 
काम ेतातडीन ेपणु करणे आव यक आह.े 

  उपरो  दो ही कामांसाठी कायकारी अिभयंता, सा.बां.िवभाग, संगमनेर यांचेकडून सिव तर 
अदंाजप क य खच मागवनू घे यात यावा व या माण े िनधी कायकारी अिभयंता, सा.बां.िवभाग, संगमनेर 
यांचेकडे तातडीन ेवग करणेस मा यता दे यात आली. व तसा ताव शासनाच ेिवधी व याय िवभाग यांचेकडे 
मा यतेसाठी पाठिव यात यावा, असे ठरले.            (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०९ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप काय मािनिम  त मा. पंत धान, भारत सरकार यांच े

िद.१९/१०/२०१८ रोजीच ेिशड  यिेथल सभंा  य दौरा व काय मासाठी मंडप व इतर अनषुिंगक अित र  त  यव  था 
करणेबाबत.  

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू:-  
१. 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.े 
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, 

समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
मा.  यव  थापन सिमती िनणय:- िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िन. . 

४४८.“…. यावर सिव  तर चचा होवनू, मा. पंत धान यांचे संभा  य दौ-याचे वेळी आव  यकतेनसुार तातडीन े
करावयाचे उपाय योजना व  यासाठी यणेा-या अनषुंिगक खचास मा  यता दणेेत आली आह”े. 

 तावनाः- ी साईबाबा यां  या समाधीस ऑ  टोबर-२०१८ म  ये १०० वष पणू होत अस  याने सं थानतफ िद.०१ 
ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केल े
जात आह.े यासाठी शताब ् दीचे संपणू वषभर वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय माचंे आयोजन करणेत यते 
असनू संपणू वषभरात िशड म  य ेभ  तीमय वातावरण राहन ी साईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय 
होईल, या  टीकोनातनू कामकाज चाल ूआह.े िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िन. . 
४४८ अ  वय ेयाकामी िवहीत प  दतीने वतमान प ात व सं  थानचे सकेंत  थळावर जाहीरात िस  द क न ई िनिवदा 
मागिव  यात आ  या हो  या. सदरह ा  त िनिवदा िद.१५/०९/२०१८ रोजी उघड  यात आ  या असनू याम  य ेठेकेदार 
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ी. बी. एस. कातरेु, पणु े याचंी िनिवदा र  कम .८५,०५,२५०/- मा  इतक  िन  नतम  व पाची असनू यावर 
िद.०१/१०/२०१८ रोजीचे मा. उप सिमतीचे सभते ठेकेदार याचंे समवेत चचा केली असता  यानंी सदर िनिवदा 
रकमेवर .१,०५,२५०/- मा  इतक  सटु दवे ू केललेी आह.े सदर काम ते .८४,००,०००/- मा  इत  या रकमते 
करणार आह.े सदरकामी ठेकेदार ी. बी. एस. कातरेु, पणुे यांना कायादशे दणेेबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे ये  या सभेत सादर केललेा आह.े 

आता िद.०२/१०/२०१८ रोजी मा. ना. ी. राम िशंद े सो., मं ी, जलसंधारण, राजिश ाचार तथा 
पालकमं ी, अहमदनगर, मा. डॉ. दोरज,े आय. जी. पोलीस िवभाग, नािशक परी े , मा. िज  हािधकारी, मा. पोलीस 
अिध क, मा. मु  य कायकारी अिधकारी िज.प, मा. मु  य कायकारी अिधकारी, मा. उपिज  हािधकारी व शासनाच े
अिधकारी याचंे उपि थत िशड  यथेे झाले  या आढावा बैठक त  यानंी सदरह समारोप काय मासंाठी ०१ लाख 
नाग रक व साईभ  त उपि थत राहाणार अस  याची श  यता वतिव  यान े मडंप व इतर अनषुगंीक  यव  था 
वाढिव  याचे सचुना केले  या आहते. 

 याकरीता खालील माणे  यव  थते वाढ करावी लागणार आह.े 
०१ सपुर   चर मंडप  यव  था - ९४,००० चौ. फुट. ०८ ी िसटर सोफा - १०० नग. 
०२ टेज  यव  था - ८०० चौ. फुट. ०९ िव तु  यव  था  यव  था वाढिवण.े 
०३ कारपेट  यव  था - ९४,००० चौ. फुट. १० साऊंड िस  टीम  यव  था  यव  था वाढिवण.े 
०४ बॅरेकेड ग  यव  था - ३००० र. फुट. ११ ि हडीओ शटु ग व फोटो ाफ   यव  था वाढिवण.े 
०५  वागत क  व माहीती क  - ०२ नग. १२ एल. ई. डी ि न / वॉल - ०५ नग. 
०६ ीन म - ०२ नग. १३ ता  परु  या मतुा-यांची  यव  था करणे - २० नग. 
०७ फायबर खु  या - २०००० नग. १४  टेज व  टेज समोरील िसिलंग कापड फायर फु करण.े 

 
िवभागाचा अिभ ाय:-  वरील माणे वाढीव  यव  थसेाठी ठेकेदार बी.एस.कातरेु, पणु ेयांच ेमजंरू दराने काम 

करा  याचे झा  यास  यासाठी .४०.६३ ल  मा  इतका खच अपेि त असनू, सदरह काम पणू करणसेाठी कमी 
कालावधी िश  लक अस  यामळेु तातडीची बाब  हणनू उपरो  त माण ेनमदू केललेी वाढीव  यव  था बी.एस.कातरेु, 
पणु ेयाचंेकडून मंजरू दराने क न घेता येईल. 

 ताव - ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप काय मािनिम  त मा. पतं धान, भारत सरकार यांच े
िद.१९/१०/२०१८ रोजीचे िशड  यिेथल संभा  य दौरा व काय मासाठी वाढीव मंडप व इतर अनषुंिगक अित र  त 
 यव  था बी.एस.कातरेु, पणुे याचंेकडून मंजरू दरान ेक न घे  यास व याकामी यणेा-या .४०.६३ ल  खचास मा  यता 

असावी.  
िनणय .६२१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप काय मािनिम  त मा. पंत धान, 

भारत सरकार यांचे िद.१९/१०/२०१८ रोजीचे िशड  येिथल संभा  य दौरा व काय मासाठी वाढीव मंडप व इतर 
अनषुंिगक अित र  त  यव  था बी.एस.कातुरे, पणु े यांचेकडून मंजरू दराने क न घे  यास व याकामी येणा-या 
.४०.६३ ल  खचास मा  यता दे यात आली.    (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 आय या वेळेचा  
िवषय नं.१० शासनाच े िवधी व  याय िवभागाकडील प  ं .सासंिव-२०१८/ . .१४८/का.१६िद.२९/०९/२०१८  या 

अनषुंगाने  ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर,रा.िशड  यांचे मालक ची मौजे कनकुरी,ता.राहाता  येथील जमीनगट 
नं.१४३/अ/१ (जूना गट नं.१४३/५) े  १.५१.५० आर या जमीन े ाचे दर सं  थान  तरावर िनि त क न ठोस 
िनणय घणे,ेजमीन खरेदी धोरणा माण े  तािवत जमीन े ाची यो  यता,सं  थानला या जमीनीची उपयु  तता व 
सदर जमीनीची िकंमत वाजवी आहे िकंवा कसे याबाबत सं  थानच े  यव  थापन सिमतीच े अिभ ाय शासनास 
सादर करणबेाबत.  

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद– सं  थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ट) मधील तरतुदीनसुार 
िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसचे िव  व  त  यव  थेची उि   टे 
व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या  जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा खरेदी करील.  

 तावना- ी.बाबासाहेब बाबरुाव ग दकर,रा.िशड  यांनी  यांचे मालक ची मौजे कनकुरी येथील जमीन 
गट न.ं १४३/अ/१ (जूना गट न.ं१४३/५) े  १.५१.५० आर आकार .५=२५ ही जमीन ी साईबाबा 
सं  थानला कायम  व पी खरेदी देणकेामी  या करणी १) यापवू  ि सद  यीय सिमती अि त  वात अस  यान े
उपरो  त जमीन खरेदी करणकेामी मा.उ  च  यायालय, खंडपीठ,औरंगाबाद यांचे कोटात िस  हील अिॅ लकेशन 
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ं .१२३१५/२०१४ चे दाखल कर  यात आले होते.  यात मौजे िशड  येथील सं  थानसाठी आरि त असलेली 
जमीन स.नं.२०३/१ पै. व २०३/२ प.ैआिण स.नं.२१२/२ प.ै व २१२/३ या जमीनी खरेदीकामी आिण मौजे 
कनकुरी येथील सदर गट न.ं१४३/५ े  १.५१.५ हे  टर ही जमीन सं  थान मालक ची असलेली जमीन गट 
नं.१३४ ला सलग असलेचे नमदू केलेले होते.  यामळेु म.ेउ  च  यायालयान े िद.१३/०३/२०१५ रोजी सदर 
िस  हील अिॅ लकेशन मा  य केले आह े व  यातील Clause B मधील िवनंती माण े मौजे कनकुरी यथेील गट 
नं.१४३/५ े  १.५१.५० आर ह ेसबंंधीत दु यम िनबंधक यांचेकडून बाजारमू  य ठरवनू घेवनू  या माण ेउ  त 

े  खरेदी करणसे मा  यता दे  यात आललेी आह.े तथािप चौकशीअतंी सदरचे े  सं  थान  या जमीनीलगत 
नसलेच ेिनदशनास आलेले आह.े िनदशनास आ  यानंतर अजदार यांनी कागदप ात दु  ती क न घतेललेी आह.े 
 यात  पोटिह  सा  फाळणीमळेु सदर जमीनीचा गट न.ं१४३/अ/१ असा झालेला आह.े प रणामी सं  थान 

मालक ची जमीन गट न.ं१३४ ला सदर े  सलग येत नाही.  
२) उ  त जमीनी  या लगत  या चारही बाजूंस असले  या जमीनी  या शासनाचे सन २०१६-१७ चे रेडी 

रेकनरचे अवलोकन केल े असता  यात  ततुची जमीन िवभाग ं .९ िबनशेती झाले  या जमीनी या झोनम  य े
दशिवलेली असनू इतर जमीनी िवभाग ं .६ िजरायत जमीनी यात दशिवले  या आहेत. प रणामी उ  त जमीनीचा 
दर ित चौमी .३,६७०/- इतका दशिवला असनू आजबूाजू  या  जमीन चा दर ित हे  टरी .२१,६३,३००/- 
( ित चौमी .२१६/-)  इतका दशिवलेला आह.े तथािप उ  त जमीन ही शतेजमीन आह.े  

सन २०१६-१७ चे रेडी रेकनर दरा माण े सदर जमीनीची एकूण िकंमत र  कम .५,५६,००,५००/- 
(अ री .पाच कोटी छ  प  न लाख पाचश ेमा ) अशी होत आह.े 

३) यापूव  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना जमीनी कायम  व पी खरेदी दणेेकामी 
ा  त झाले  या   तावांवर चचा क न जमीनी खरेदी संबंधात मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२५/०२/२०१७ 

रोजी  या सभेपढू े  ताव सादर करणते आललेा होता.  यात िनणय ं .४२ अ  वये  तािवत जमीनीचा वापर 
कशासाठी होव ू शकतो,सं  थान िमळकतीशेजारी यापैक  कोण  या जमीनी आहते, (उपयोिगता व सलगता 
तपासण)े,रेडी रेकनर  या दरापे ा कमी दराने जमीनी िमळणार आह ेकाय या माण े ाधा  य म करणबेाबतचा  
िनणय झालेला आह.े तथािप याबाबतची कायप  ्दती िनि त झाललेी नसलेन ेसदर िनणया माण ेकायवाही करण े
बाक  आह.े  

४) सदर अजा माण ेस  यि थतीत सं  थानकडे, सं  थानसाठी आरि त असले  या जमीनी कायम  व पी 
खरेदी दणेकेामीच े१०  ताव ा  त झालेले असनू आर णा  यित र  त इतर जमीनी खरेदी दणेेबाबतच ेसमुारे ३७ 

 ताव ा  त झालेले आहते. जमीन  या  खरेदीबाबत वेळोवेळी जमीनी खरेदी करण ेहा धोरणा  मक िनणय आह.े 
याबाबत जमीन खरेदी करणसे मा.  यव  थापन सिमतीन ेमा  यता िदलेनंतर  यके वेळी शासनाच े िवधी व  याय 
िवभागाची परवानगी  यावी लागलेइ. बाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०८/०९/२०१७ रोजी  या 
सभेपढूे िनणयाथ सादर करणते आलेला आह.ेयावर िनणय ं .७५८ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

 “यावर सिव  तर चचा होऊन, “उपरो  त  तावाचा िवचार करता  तािवत जमीन शेतजमीन  व पाची असनू 
ितचा शासना  या बाजारमु  य दर त   याम  य े िबनशतेी गटात समावेश अस  यामळेु तो दर िबनशतेी जमीनीचा 
आह.े तथािप सदरची जमीन भिव  याम  य ेसं  थान  या उपयोगाची अस  यामळेु व स  यि थतीत जमीनीच े  व प 
शेतजमीन अस  यान ेउपरो  त   जमीनी  या गट नंबर  या लगत  या शतेजमीनी  या दरा माण ेखरेदी करणसे हरकत 
नाही,अस ेसिमती सद  यांचे मत झाल.े याकरीता सदरह जमीनी  या  प रसरातील शेतजमीनी  या बाजारमु  य दर 
त   यातील दरा माण ेखरेदी करणकेामी िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांची मा  यता घेणसेाठीचा  ताव 
सादर करणते यावा,”अस ेठरले.  

तथािप त तंर सदरच े िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेच े इितवृ  त 
िद.२५/०९/२०१७ रोजी  या   बठैक त वाचनू कायम करतेवेळी िनणय ं .७९२ माण े खालील माण े िनणय 
कर  यात आलेला आह.े  

िनणय ं .७९२-िद.०८/०९/२०१७ रोजी िशड  यथेे झाले  या  यव  थापन सिमती सभे  या 
इितवृ  ता  या ती सव मा.सद  यांना सभेत परुव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येवनू, सदरह इितवृ  त 
वाचनू कायम करत असतांना खालील माण ेदु   या  कर  यात आ  या,  यास मा  यता दे  यात आली.  

 (४) िनणय ं .७५८- यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावाचा िवचार करता,  तािवत जमीन 
शेतजमीन  व पाची असनू ितचा शासना  या बाजारमु  य दर त   याम  य ेिबनशेती गटात समावेश अस  यामळेु तो 
दर िबनशेती जमीनीचा आह.े तथािप, सदरची जमीन भिव  याम  य े सं  थान  या उपयोगाची अस  यामळेु व 
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स  यि थतीत जमीनीचे  व प शतेजमीन अस  यान ेउपरो  त जमीनी  या गट नबंर  या लगत  या शतेजमीनी  या 
दरा माण ेखरेदी कर  यास हरकत नाही, अस ेसिमती सद  यांचे मत झाल.े याकरीता सदरह जमीनी  या प रसरातील 
शेतजमीनी  या बाजारमु  य दर त   यातील दरा माण े खरेदी करणकेामी िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन 
यांची मा  यता घे  यासाठी  ताव सादर कर  यात यावा,असे ठरल.े  

  याऐवजी खालील माण ेवाच  यात याव.े  
  यावर सिव  तर चचा होऊन, त  कालीन ि सद  य सिमती  या िद.०३/०८/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय 

ं .६३० अ  वये  तािवत जमीनी खरेदी कर  यास मा  यता दे  यात आलेली आह.े या ि सद  य सिमती  या  
िनणयास अधीन राहन ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर,रा.िशड  यां  या मालक ची मौजे कनकुरी,ता.राहाता येथील 
गट न.ं१४३/अ/१ (जूना गट न.ं१४३/५) शेतजमीन े  १.५१.५० आर खरेदी कर  यात यावी,असे ठरले. 
आज  या सभेत अजदार ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर,रा.िशड  व इतर उपि थत होते.  यांनी सन २०१७ मधील 
रेडी रेकनर माण े जमीनीची िकंमत िमळावी, अशी िवनतंी केली. परंतु सदरह जमीन खरेदी करावयास मा  यता 
िमळाली,  या वेळेस  या शासक य दरान े सदरह जमीनीची खरेदी करणते यावी,असे सिमतीच े मत झाल,े  यास 
अजदार यांनी समंती िदली. तसेच याकामी िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन यांची मा  यता घे  यासाठी 

 ताव सादर कर  यात यावा, असे ठरल.े    
सदर िनणया  या अनषंुगाने इकडील प  ं .एसएसएसटी/मालम  ता/३९०९/२०१७ िद.२६/१०/२०१७ 

अ  वये मा. धान सिचव,िवधी व  याय िवभाग,महारा    शासन,मं ालय,मुंबई यांचेकडेस अहवाल सादर करणते 
आलेला आह.े  

 यास अनसु न मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांनी  यांचकेडील ं . 
सासंिव-१०१७/१८४३/ . .२००/का.१६ िद.०७/०२/२०१८ अ  वये “उ  त  तावा  या अनषंुगान े मला 
आपणास अस े कळिव  याचे आदेश आहते क  गट न.ं१४३/अ/१,शेतजमीन े  १.५१.५० आर या 

ी.बाबासाहबे ग दकर यां  या जमीन े ाची यो  यता,सं  थानसाठी या जमीनीची उपयु  तता व सदर जमीनीची 
िकंमत वाजवी आह े वा कसे अथवा सदर जमीनी  या िकंमतीची यो  यता याबाबत आपल े तसेच ी साईबाबा 
सं  थान  यव  थापन सिमतीच ेअिभ ाय ता  काळ या िवभागास उपल  ध क न दे  यात यावेत” असेबाबत इकडेस 
कळिवलेले आह.े  

 तुतकामी उपरो  त  तावात मु सेदू अहवाल सादर करणेत आलेला आह.े  तुत जमीनीच े७/१२ 
उतारे, जमीनीचा मोजणी नकाशा,गावचा नकाशा इ.कागदप ाचंे अवलोकन केले असता व  तुि थती 
खालील माण ेआह.े   

१) “मौज ेकनकुरी,ता.राहाता यथेील उ  त जमीन गट न.ं१४३/अ/१ े  १.५१.५० आर ची दि णो  तर 
लांबी समुारे ४०० मीटर व पवू पि म ं दी ४० मीटर अशी आह.े सदर जमीनीची उपअिध क,भमूी 
अिभलेख,राहाता यांनी िद.१२/०३/२०१६ रोजी मोजणी केलेली असनू सदर मोजणी नकाशाव न िबन स ् केली 
 थळदशक नकाशा (लोकेशन  लॅन) तयार क न यासोबत सादर केलेला आह.े सदर  तािवत े ाच े

पि मेकडेस मळु मालकाचंे े  आह ेव  यात मळु मालकां  या दोन िवहीरी आहते.  
२) शासनाचे रेडी रेकनर माण ेसदर े ाचे व  यालगत असले  या जमीन चे वषवार दर खालील माण े

आहते.  
अ.नं. वष ी.बाबासाहबे बाबुराव ग दकर यांचे 

मालक चे उपरो  त जमीनीच े ित 
चौमी.दर  

सदर े ालगत गाव नकाशात दशिवले  या जमीनी गट  
नं.१३०,१३१,१३२,१३४,१३६,१३८,१३९,१४४व १४५ चे 

ित हे  टरी दर  
०१ सन २०१४ .२,९८०/-                            -- 
०२ सन २०१५ .३,४००/-  .२०,०३,१००/- (i.e. ित चौमी. .२००/-)  
०३ सन २०१६-

१७ 
.३,६७०/-  .२१,६३,३००/- (i.e. ित चौमी .२१६/-)   

०४ सन २०१७-
१८ 

.३,८५०/-  .२७,०४,१००/- (i.e. ित चौमी .२७०/-)  

 ३) सदरची जमीन ही शेतजमीन आह.े  
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 ४) चौकशीअतंी सदरचे े  सं  थान  या जमीनीलगत नसलेचे िनदशनास आलेले आह.े िनदशनास आ  यानंतर 
अजदार यांनी कागदप ात दु  ती क न घतेलेली आह.े  यात पोटिह  सा फाळणीमळेु सदर जमीनीचा गट 
नं.१४३/अ/१ असा झालेला आह.े प रणामी सं  थान मालक ची जमीन गट न.ं१३४ ला सदर े  सलग येत नाही.  

मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील उपरो  त िद.०७/०२/२०१८ 
रोजी  या  प ा  या   अनषंुगाने िवषयांिकत जमीन े ाची यो  यता,सं  थानची या जमीनीची उपयु  तता व सदर 
जमीनीची िकंमत वाजवी आह े िकंवा कस े अथवा सदर जमीनी  या िकंमतीची यो  यता या उपि थत मु ांवर 
मा.  यव  थापन सिमतीचे अिभ ाय शासनास सादर करणे  या िनणयाथ  

सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४/०४/२०१८ रोजी  या सभेपढूे सादर करणते आला. 
 यावर िनणय ं .२६८ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

 तािवत जमीनीच े े  यो  य असनू भिव  याम  य ेसं  थान  या उपयोगाच ेराहील. िवषयांिकत जमीन व 
लगतचे जमीन चे शासनाचे दरसचुीनसुार ित चौमी.दर पढुील माण ेअसनू  

अ.नं. वष ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर यांचे 
मालक चे उपरो  त 
जमीनीचे ित 
चौमी.दर  

सदर े ालगत गाव नकाशात दशिवले  या जमीनी गट  
नं.१३०,१३१,१३२,१३४,१३६,१३८,१
३९,१४४व १४५ चे ित हे  टरी दर  

०१ सन २०१४ .२,९८०/-                            -- 
०२ सन २०१५ .३,४००/-  .२०,०३,१००/- (i.e. ित चौमी. .२००/-)  
०३ सन २०१६- 

१७ 
.३,६७०/-  .२१,६३,३००/- (i.e. ित चौमी .२१६/-)   

०४ सन २०१७- 
१८ 

.३,८५०/-  .२७,०४,१००/- (i.e. ित चौमी .२७०/-)  

 
  िकंमतीबाबत उपरो  त दरांची व  तुि थती पाहन शासनाने िकंमत ठरवावी असा सिमतीचा अिभ ाय 

शासनास सादर करणते यावा,अस ेठरल.े  
  सदर िनणया  या अनषंुगान े इकडील जा.नं.एसएसएसटी/मालम  ता/५२९/२०१८ िद.२८/०४/२०१८ 

अ  वये मा. धान सिचव,िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन,मं ालय,मुंबई यांचेकडेस अहवाल सादर करणते 
आला.  यास अनसु न शासनाकडील प  सासंिव-१०१७/१८४३/ . .२००/का.१६ िद.२५/०५/२०१८ अ  वये 
सदर करणी जमीन खरेदी कर  याबाबत खालील मु  ेिवचारात घे  यात यावते.  

१) ी.बाबासाहबे ग दकर यां  या जमीनी  या ७/१२ वरील न दी तपासनू सदर जमीन कृषक अथवा 
अकृषक  व पाची आह ेयाची पडताळणी कर  यात यावी. जर जमीन कृषक  व पाची अस  यास कृषक जमीन 
 या दराने खरेदी केली  याच दरान ेसदर जमीन खरेदी करण ेआव  यक आह.े  

२) ी.बाबासाहबे ग दकर यां  या उपरो  त जमीनी  या लगत असणा-या इतर जमीनी कोण  या दरान े
खरेदी वा िव  के  या जात आहते  याच दरान ेसदर जमीन खरेदी करण ेआव  यक आह.े या अनषुगंाने काही 
तांि क बाबी उदभवत अस  यास अशा तांि क मु ांच ेिनराकरण कर  याची कायवाही कर  यात यावी.  

३) उपरो  त मु  े िवचारात घेवनू सदर जमीनीचे दर सं  थान  तरावर िनि त क न ठोस िनणयासह 
 ताव शासनास सादर करणते यावा, असेबाबत इकडेस कळिवलेले आह.े  

  दर  यानचे काळात ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर यानंी  तुत करणी मा.उ  च 
 यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद येथील रट यािचका ं .८९०३/२०१८ दाखल केली.  यात महारा   शासनास 
ितवादी न.ं१  हणनू सामील केलेले आह.े तदनषंुगाने मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग यांनी 
 यांचेकडील प  ं .सासंिव-२०१८/ . .१४८/का.१६ िद.०४/०९/२०१८ रोजी  या प ा  वये ी साईबाबा 

सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यां  यासाठी जमीन खरेदी धोरण िनि त कर  याबाबतचा शासन िनणय 
ं .सासंिव-१०१७/१८४४/ . .२०१/का.१६ िद.२५/०६/२०१८ िनगिमत कर  यात आला आह.े सदर शासन 

िनणयानुसार िवषयांिकत करणी तसेच शासनाच े िद.२५/०५/२०१८ रोजीच े प ाचे अनषंुगाने  ताव तपासनू 
ता  काळ सादर कर  यात यावा. उ  त रट यािचके  या  संदभात  यायालयीन करणासाठी जबाबदार अिधका-
याची िनयु  त कर  यात यावी. या करणी प र  छेदिनहाय अिभ ाय/शपथप  तयार क न थम  यास शासन 
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मा  यता घे  यात यावी व  यानंतरच मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचेकडेस सादर करणते यावे, 
असबेाबत इकडेस कळिवलेले आह.े  

  तदनषंुगान ेइकडील जा. ं .एसएसएसटी/मालम  ता/२८६३/२०१८ िद.१५/०९/२०१८ अ  वये मा. धान 
सिचव,िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन,मं ालय,मुंबई यांचकेडेस अहवाल सादर करणेत आलेला आह.े  

   यास अनसु न मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग यानंी  यांचेकडील प  ं .सासंिव-
२०१८/ . .१४८/का.१६ िद.२९/०९/२०१८ अ  वये खालील मु ांवर अहवाल मागिवलेला आह.े  

१)  तािवत जमीनीच े दर सं  थान  तरावर िनि त क न ठोस िनणयासह  ताव शासनास सादर 
करणते यावा.  

२) िद.२५/०६/२०१८ रोजी  या जमीन खरेदी धोरणा माण े उपरो  त जमीन खरेदी  ताव 
तपास  यानंतर  या सदंभातील अिभ ायासह  तािवत जमीन े ाची यो  यता,सं  थानला या जमीनीची 
उपयु  तता व सदर जमीनीची िकंमत वाजवी आह ेिकंवा कस े 

उपरो  त प ाचे अनषुगंान े शासनास अहवाल सादर करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीन े िनणय घणेे 
आव  यक आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– १) ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर यां  या जमीनीच े ७/१२ उता-याच े
अवलोकन केले असता तसेच मा.सहायक सचंालक,नगररचना,अहमदनगर यांचेकडील िद.२२/०३/२०१८ 
रोजी  या प ासोबत  या भाग नकाशाचे अवलोकन केले असता  तािवत े  ह े कृषक आह.े यािशवाय 

ी.बाबासाहबे बाबुराव ग दकर यांनीदेखील  यांचेकडील िद.१२/०९/२०१६ रोजी  या अजा  वये सदर  या े ास 
अकृषीक वापरास परवानगी घेतलेली नाही. सदर े  शतेजमीन आह,ेअसेबाबत इकडेस कळिवलेले आह.े  

२) ी.बाबासाहेब ग दकर यां  या व  यां  या उ  त जमीनीलगत असणा-या शेत जमीन चे रेडी 
रेकनर माण ेदर खालील माण ेआहते.       

अ.नं. वष ी.बाबासाहबे बाबुराव ग दकर 
यांचे मालक चे उपरो  त 
जमीनीचे ित चौमी.दर  

सदर े ालगत गाव नकाशात दशिवले  या जमीनी गट  
नं.१३०,१३१,१३२,१३४,१३६,१३८,१३९,१४४व 
१४५ चे ित हे  टरी दर  

०१ सन २०१४ .२,९८०/-                            -- 
०२ सन २०१५ .३,४००/-  .२०,०३,१००/- (i.e. ित चौमी. .२००/-)  
०३ सन २०१६-

१७ 
.३,६७०/-  .२१,६३,३००/- (i.e. ित चौमी .२१६/-)   

०४ सन २०१७-
१८ 

.३,८५०/-  .२७,०४,१००/- (i.e. ित चौमी .२७०/-)  

 उपरो  त त   यातील दराचे तुलना  मक ि न ेअवलोकन केले असता ी.बाबासाहबे ग दकर यां  या शतेजमीनीच े
दर अवा  तव अस  याचे िदसनू यतेे. 

३) िद.२५/०६/२०१८ रोजी  या जमीन खरेदी धोरणातील िनकषा  या अनषंुगाने सदरचे े  
ह रतप यात असनू सं  थानच े े ालगत नाही. सदर े ाची लांबी समुारे ४०० मीटर व ं दी ४० मीटर अशी आह.े 
 हणजेच सदरचे े  आयताकृती आह.े  यामळेु सदर जमीनीच ेआकारमान व सलगता पाहता  तािवत जमीन 

पाणी साठवण तलावासाठी उपयु  त होईल अस े वाटत नाही आिण पाणी साठवण तलावा  यित र  त उ  त 
प रसरात सं  थानचे स  यि थतीत अ  य कोणतेही क  प  तािवत नाहीत.  

 ताव– शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडील प  ं .सासंिव-२०१८/ . .१४८/का.१६ 
िद.२९/०९/२०१८ रोजीच ् या  प ाचे अनषंुगान े १) ी.बाबासाहबे ग दकर यां  या जमीनी  या ७/१२ वरील न दी 
तपासनू सदर जमीन कृषक अथवा अकृषक  व पाची आह ेयाची पडताळणी कर  यात यावी. जर जमीन कृषक 
 व पाची अस  यास कृषक जमीन  या दराने खरेदी केली  याच  दरान ेसदर जमीन खरेदी करण ेआव  यक आह.े  

२) ी.बाबासाहबे ग दकर यां  या उपरो  त जमीनी  या लगत असणा-या इतर जमीनी कोण  या दरान े
खरेदी वा िव  के  या जात आहते  याच दरान ेसदर जमीन खरेदी करण ेआव  यक आह.े या अनषुगंाने काही 
तांि क बाबी उदभवत अस  यास अशा तांि क मु ांच ेिनराकरण कर  याची कायवाही कर  यात यावी.  

३) उपरो  त मु  े िवचारात घेवनू सदर जमीनीचे दर सं  थान  तरावर िनि त क न ठोस िनणयासह 
िद.२५/०६/२०१८ रोजी  या “जमीन खरेदी धोरणा माण”े उपरो  त जमीन खरेदी  ताव तपास  यानतंर  या 
संदभातील अिभ ायासह  तािवत जमीन े ाची यो  यता, सं  थानला या जमीनीची उपयु  तता व सदर जमीनीची 
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िकंमत वाजवी आह ेिकंवा कसे याबाबतच ेअिभ ायासह  ताव शासनास सादर करणकेामी  या िनणयाथ सदरचा 
 ताव सादर.   

िनणय .६२२ यावर सिव तर चचा करणते आली, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांचेसाठी “जमीन खरेदी 
धारेण” िन ीत करणेबाबतचा महारा  शासन, िवधी व याय िवभागाकडील शासन िनणय .सासंिव/ १०१७/ 
१८४४/ . ./२०१/का.१६, िद.२५.०६.२०१८ अ वय ेिनणय पा रत करणेत आलेला आह.े  

  सदर िनणयातील िनकषाच े अवलोकन केले असता १. ी.बाबासाहबे बाबुराव ग दकर यांच े मौजे 
कनकुरी येथील जमीन गट नं.१४३/अ/१ (जुना गट नं.१४३/५) े  १.५१.५० आर ही जमीन हरीत पटटयात 
( ीन झोन) आह.े सं थानसाठी जमीन खरेदी करावयाची झा यास ती येलो झोन मधील असण ेआव यक आह.े 
२. सदर े ात सं थानचा कोणताही क प तावीत नाही.३) सदरच े े ाच ेआकारमान व सलगतेचा िवचार 
करता सदरच े े  सं थानला यो य व उपयु  नाही. ४) सदरच े े  सं थान मालक या े ालगत येत नाही.    
५) सदरच े े  ह ेशेतजमीन (कृषक) आह.े ६) सदर जमीनीच ेरेडी रेकनरमधील दराच ेअवलोकन केले असता ते 
अकृिषक जमीनी या दरा माण ेअसलेच ेिदसनू येत आह ेव सदर े ालगत या शेतजमीनी या दरांच ेअवलोकन 
केले असता यात मोठया माणात तफावत आह.े हणजेच सदर जमीनीच े रेडी रेकनरम य ेनमदू केलेले दर ह े
अवा तव आहते.  

  या तव सदरच े े , सं थानसाठी जमीन खरेदी करणबेाबत िन ीत कर यात आले या धोरणातील 
िनकषात बसत नाही. यामळेु सदर े  सं थानसाठी खरेदी करावयाच े योजन नाही, असे अिभ ाय शासनास 
सादर करणते याव,े असे ठरले.      (कायवाही- मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय नं.११ मालम  ता िवभागाकडील कं ाटी स  लागार यांचे मदुतवाढ व वेतनवाढबाबत.  

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ च े कलम 
१७(झ) सवसाधारणपण े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितचे कामकाज यो  य कारे  यव  थापन,देखभाल व 

शासन कर  या  या योजनासाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील.  
 तावना– सं  थानकडील चल-अचल मालम  तेसाठी  वतं  मालम  ता िवभाग (Estate Department) िनमाण 

करणबेाबतचा  ताव िवधी िवभागामाफत मा.ि सद  य सिमतीचे सभेपढूे सादर करणते आला होता.  यावर 
मा.ि सद  य सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजी झाले  या सभतेील िनणय ं .९८६ नसुार व िद.१९/११/२०१४ 
रोजीचे आदशेा  वये सं  थान आ  थापनेवर मालम  ता िवभाग न  याने कायाि वत करणते आलेला आह.े  

मालम  ता िवभागाकडे स  यि थतीत खालील माण ेकामकाज सु  आह.े  
१) सं  थानचे िमळकत रिज  टर अ यावत ठेवण.े  
२) सं  थानसाठी आरि त असले  या जमीनी जमीनी खरेदी करणकेामी तसचे आर णा  यित र  त खाजगी 
जमीनी खरेदी करणकेामी सं  थानकडे ा  त झाले  या  तावांची छाननी करण,ेजागेची पाहणी करण े व उिचत 
कायवाही करण.े 
३) दणेगी  व पात िमळकती ि वकारणबेाबत  या  तावांची छाननी करण,ेिमळकतीची पाहणी करण ेव उिचत 
कायवाही करण.े  
४) खरेदी केले  या िमळकत  या व दान  व पात ा  त झाले  या िमळकत  या न दी महसलु द  तरी अ यावत 
क न घेण.े  
५) खरेदी घेतले  या व दान ि वकारले  या िमळकत ची शासक य मोजणी क न ह ी िनशा  या ठरवनू घणेे.    
६) मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचेकडील भसंूपादनाबाबतचे करणी सम  वय साधनू उिचत 
कायवाही करण.े  
७) िविवध  यायालयात सु  असले  या केसेसबाबत आव  यक ती कायवाही करण.े  
८) सं  थान मालक  या भाडेत  वावर िदले  या अथवा ावयाच ्या िमळकत चे करारनाम ेक न घेण.े  
९) सं  थानचे मालम  तेबाबतच ेशासक य कर,नगरपचंायत कर व ामपंचायत कर इ.भरणबेाबत कायवाही करण.े  
१०) सं  थानने भाडेप यान ेघेतले  या िमळकत चे भाडे व  थािनक कर भरणा करण.े  
११) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणया माण ेपालखी थां  यासाठी जागांचा शोध घणेे,जागा उपल  ध करण,ेजागचेी 
िनि ती करण ेव पढुील उिचत कायवाही करण.े    
१२) सव रा  यातील मु  य शहरात सं  थानचे माहीती क  उभारणकेामी जागा उपल  ध करण.े  
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१३) ी साईबाबा समाधी शता  दी वषातील िनयोजनासाठी आव  यकते माण ेजमीनी अिध हीत करणबेाबतची 
कायवाही करण.े  
१४) महारा   रा  य शतेी महामडंळाकडील जमीनी कायम  व पी खरेदी करणकेामीच े  ताव व त षुंगान े
कायवाही करण.े 
१५) सं  थानचे  थावर मालम  तेबाबत यो  य िनयोजन करण,ेदेखभाल करण,ेवेळोवेळी िमळकत ना भटेी दणेे व 
 याबाबत असले  या अडचणी दरू करण,ेव र  ठांना अहवाल सादर करण.े    

सदर कामकाजासाठी स  लागार  हणनू ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) 
यांची कं ाटी पदधतीन े मािसक .१२,०००/- एकि त मानधनावर  थमत: िद.२६/१०/२०१५ पासनू इकडील 
िद.१०/१०/२०१५ रोजी  या मजंूर कायालयीन िटपणी माण े चिलत प  ्दतीन े कामगार िवभागामाफत 
िद.१९/१०/२०१५ ते िद.१८/१०/२०१६ या एक वषा  या कालावधीसाठी नमेणकू कर  यात आलेली आह.े 
त तंर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७६६ अ  वये  यां  या नमेणकू ची 
मदुत िद.१९/१०/२०१६ पासनू पढूे एक वष कालावधीसाठी मािसक .१५,०००/- मा  एकि त मानधनावर 
मदुतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आलेली आह ेव  यापढुील िद.१९/१०/२०१७ ते िद.१८/१०/२०१८ या एक 
वष कालावधीसाठी पढुील मदुत वाढवनू िमळणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/१०/२०१७ रोजीच े
सभेतील िनणय ं .८९९ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

“ ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे,कं.स  लागार,मालम  ता िवभाग यानंा पूव  याच अटी/शत  व एकि त 
मानधनावर,  यांची मदुत सपंषु ्टात येत असले  या तारखपेासनू पढु े एक वष कालावधीसाठी मदुतवाढ दे  यात 
यावी.  याचबरोबर ी.वालझाडे यांना िनवासासाठी शांतीिनकेतन इमारतीमधील एक खोली दे  यात यावी व 
दर  यानचे कालावधीम  य े मालम  ता िवभागासाठी कं ाटी प  दतीने स  लागार िमळणसेाठी िवहीत प  दतीन े
जािहरात िस  द करणते यावी,”असे ठरल.े  

सदर िनणया माण े ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे यांना िद.१९/१०/२०१७ ते िद.१८/१०/२०१८ या 
एक वष कालावधीसाठी मदुत वाढवनू दे  यात आललेी आह.े सदरची मुदत िद.१८/१०/२०१८ रोजी सपंत आह.े 
मालम  ता िवभागाकडे स  यि थतीत उपरो  त माण ेकामकाज सु  आह.े  यातील बहतांश कामकाज ह ेमहसलु 
िवभागाशी िनगडीत आह.े  यामळेु कं ाटी स  लागार यांची मालम  ता िवभागास यापढूहेी अ  यतं आव  यकता 
आह.े  

ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे,कं.स  लागार (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) यांनी खालील माण े
ि ेपात येणारी कामे केललेी आहते.  

१) सं  थानसाठी आरि त असले  या जमीनी खरेदी करणसेाठी ा  त झाललेे  तावांची छाननी क न खरेदी 
करणकेामीची कायवाही पणू केली आह.े    
२) खरेदी केले  या जमीन ची शासक य मोजणी क न घेवनू महसलु द  तरी रेकॉड ऑफ राईटला न दी क न 
घेत  या आहते.  
३) मौज े िनमगाव-को-हाळे येथील सं  थान मालक  या अकृिषक बखळ जागेवरील सन २०१३-१४ ते सन 
२०१७-१८ या वषासाठीची ामपंचायतने आकारणी केललेी ामपंचायत कर ितवष  .१२,७८,०००/-इतके 
भरणसे कळिवलेले होते. ती कमी कर  याचा  ताव तयार क न ित वष .६,३९,०००/- या दरान ेआकारणी 
करणकेामी ामपंचायतीस भाग पाडलेले आह.े  
४) मौजे घारी,ता.कोपरगाव येथील सं  थान िमळकती  या भूसंपादनाची नकुसान भरपाईची र  कम 
.२,८४,७६५/- इतक  सन २००४ पासनू शासनाकडे लंिबत आह.े ती सं  थानला िमळणकेामीच े करण क न 

सदरची र  कम िमळणकेामी िदवाणी  यायालयात करण करणते आलेल ेआह.े  
५) मौजे िशड  येथील सव न.ं१७१/१२ मधील िनयोिजत बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीच े बांधकाम 
सं  थानचे िनधीतून करण े व  यापैक  काही े ाचा वापर सं  थानसाठी भाडेप यान े करणिेवषयी महारा   माग 
प रवहन महामंडळ यांचशेी करावयाचे करारना  याबाबतचे करणी व  याचे मु ांक शु  क करणी कामकाज केले 
आह.े  
६) मौजे िनघोज येथील ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील,रा.कोपरी यांनी  यांचे मालक  या साई पालखी िनवारा 
येथीलइमारती बी व डी दान के  या सबंंधातील कागदप  ा  त क न तपासनू न दणीकृत दानप  क न 
घेणबेाबतची कायवाही पणू केली असनू  या माण ेमहसलु द  तरी व ामपंचायत द  तरी न दी क न घतेले  या 
आहते.   
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७) िशड  येथील ारावती भ  तिनवास च े सव नं.१४८/१,१४८/२/१,१४८/२/२,१४८/२/३ चा अकृिषक सारा 
माफ  अनु ेय असताना कामगार तलाठी यांनी सन २०१६-१७ या वषासाठी सदर े ाचा अकृिषक सारा मागणी 
नोटीस िदलेली होती. सदर बाब कामगार तलाठी,िशड  यांचे िनदशनास आणनू दवेनू  यासाठीची अकृिषक सारा 
मागणी नोटीस र  क न घतेली.   
८) मौजे पाढुंल ,ता.िस  नर येथील सं  थान मालक ची जमीन गट न.ं१९ े  ०.४९ आर या अकृिषक जमीनीचा 
आकार महारा  जमीन महसलु अिधिनयम १९६६ च ेकलम ११७(३) चे तरतदुीनुसार माफ होणबेाबतच े करण 
तयार क न मा.उपिवभागीय अिधकारी,िनफाड भाग,िनफाड यांचेकडेस सादर कर  यात आले आह ेव पाठपरुावा 
करीत आह.े  
९) सं  थान मालक  या भाडेकराराने िदले  या िमळकत चे करारनामे करणकेामी मागदशन केले आह.े  
१०) मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचेकडील सं  थानसाठी लंिबत असले  या भूसपंादन करण े
तातडीने िनगत करणकेामी सम  वय साधनू पाठपरुावा केला आह.े  यात आर ण ं .३४ ची भुसंपादन कायवाही 
यापूव च पणू झालेली होती. मा  भसंुपािदत े ाचा ताबा सं  थानला िमळणसे ऊिशर होत होता.  याकामी 
पाठपरुावा क न भुसपंादन े  ६९०३ चौमी.चा ताबा सं  थानला  िद.०७/०३/२०१८ रोजी िमळिवललेा आह.े    
११) सं  थान  या िमळकती संबंधातील िविवध  यायालयात लंिबत असले  या करणामं  य ेमागदशन केले.  
१२) शता  दी उ  सव कालावधीत आव  यकतेनसुार खाजगी व शतेी महामंडळाची जमीन वेळचे वेळी अिध हण 
करणचेी कायवाही पणू केली आह.े  
१३) सं  थान मालम  तेची दखेभाल करणकेामी वळेोवळेी िमळकत ना भेटी दणे े व  याबाबत असले  या 
अडचण बाबत मागदशन केल.े  
१४) स  यि थतीत मा.उ  च  यायालयात ी.बाबासाहेब बाबुराव ग दकर यांनी सं  थानच े िवरोधात दाखल 
केले  या दा  याचे कामकाज चालू आह.े तसचे साखरबाई हरीभाऊ शेळके यांची जमीन सं  थानला भसंुपादना ारे 
खरेदी करणचेे करण दखेील मा.उ  च   यायालयात चालू आह.े याबाबत उिचत कायवाही चालू आह.े  

यािशवाय पढुील कालावधीत १) मुंबई ते िशड ,औरंगाबाद ते िशड ,पणु े ते िशड , अहमदनगर ते 
िशड ,भंडारदरा ते िशड  या मागावर सं  थानचे पालखी थांबे उभारणचेे  तािवत आह.े  यासाठी जागाचंा शोध 
घणेे, जागा दानप  घणे,े जागा खरेदी घणेे याबाबतची करणाचंी छानणी करण ेइ. २) सव रा  यां  या मह  वा  या 
िठकाणी सं  थानच ेमािहती क  उभारणचे े  तािवत आह.े  यासाठी जागा िनि ती करण,े जागा उपल  ध करण ेव 
त  सबंंधी कामकाज करण.े ३) महारा    रा  य शतेी महामंडळाची जमीन कायम  व पी खरेदी करण.े ४) मौज े
ई,ता.राहाता यथे ेसं  थानचे वै क य संकुल  तािवत आह.े  यासाठी सं  थान मालक  या  े ालगत असलेली 

जमीन खरेदी करणेकामी कागदप ांची छानणी करण,े मोजणी क न घेण े व  यासंबंधीत कामकाज करण.े            
५) मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया माण े सं  थानसाठीची यापवू ची आर ण े र  करण े व सं  थान  या  
िमळकत वर टाकलेली आर ण ेर  करणकेामीची कायवाही करण.े ६) मालम  ता व भसंुपादन संबंधात िविवध 
कोटात उदा.िदवाणी  यायालय,राहाता, कोपरगाव, िदवाणी  यायालय,व.  तर,कोपरगाव, स   यायालय, 
कोपरगाव, उ  च  यायालय,औरंगाबाद व सव  च  यायालय,िद  ली  इ.कोटात चाल ूअसले  या ३८ केसमे  य े
उिचत कायवाही करण.े ७) सं  थानचे ता  यात असले  या मोफत सव नं.१ प.ै चे े ासंबंधात शासक य  तरावर 

लंिबत असले  या दंडा  मक कायवाहीचे करणी कामकाज पाहण े८) मोफत सव न.ं१  या  े ाचा ताळमेळ 
घेणचे े करणी कायवाही करण े९) यापूव चे भसंुपादन करणात शासनाकडे सं  थानन ेभरलेली अनामत र  कम 
परत िमळणकेामीच े  ताव तयार करण ेव पाठपरुावा करण े१०) सं  थान मालक  या जमीन  या पोटिह   यांचे 
सामीलीकरण करणचेे  ताव तयार करण,े अशा कारची मह  वाची कामे करावयाची आहते. 

यासाठी व दनंैिदन कामकाजातील मागदशनासाठी मालम  ता िवभागास ी.कृ  णा िव  वनाथ 
वालझाडे,कं ाटी स  लागार यांची यापढुील कालावधीसाठी दखेील आव  यकता आह.े 

यापवू  ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे,सवेािनवृ  त नायब तहिसलदारतथा कं.स  लागार,मालम  ता 
िवभाग यांनी इकडेस िद.०१/०८/२०१७ रोजी मानधन वाढवनू देणकेामी अज सादर केला असनू  यात  यांनी मी 

ी साईबाबा सं  थान,िशड  येथे िद.२६/१०/२०१५ पासनू मालम  ता िवभागात मािसक मानधन त  वावर कायरत 
आह.े मला माह ेस  टबर-२०१६ पासनू दरमहा .१५,०००/- इतके मािसक मानधन िदले जात आह.े मा  रजा 
सवलत,शासक य सु या वगैरे इ.सवलती िद  या जात नाहीत.  यामळेु मी काही अडचणी  या वेळेस एक दोन 
िदवसांची सटुी घतेली तर  या िदवसांचा माझा पगार कापला जातो. प रणामी मला दरमहा  .१५,०००/- पे ाही 
कमी पगार िमळतो. माझ ेकुटंूब संगमनरे येथे राहते व मी नोकरीिनिम  त िशड  येथ े राहतो.  यामळेु माझा दो  ही   
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िठकाणी खच होत आह.े सदरच ेमानधन ह ेअ  य  प अस  यान ेव महागाई भयंकर वाढलेली अस  यान ेमला माझा 
कुटंूबाचा खच भागिवण ेकठीण होत आह.े तरी मी केले  या कामाचा,िवशेषत: महागाईचा व माझ ेपदाचा िवचार 
क न माझे मािसक मानधन िकमान .२५,०००/- कर  यात याव,ेअशी िवनंती केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- १) ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे,कं ाटी स  लागार,(सेवािनवृ  त नायब 
तहिसलदार)यांची नेमणकू ची मदुत िद.१८/१०/२०१८ अखेर सपंत आह.े  यांनी उपरो  त माण ेसमाधानकारक 
काम े केललेी असनू मालम  ता िवभागाच े दनैिंदन कामकाजात दखेील मागदशन केललेे आह.े मालम  ता 
िवभागामाफत यापढू े उपरो  त माण े काम े  तािवत आहते. उपरो  त कामां  या   वाढ  या  यापा  या ि न े
यापूढेही  यां  या सेवेची आव  यकता आह.े तरी िद.१९/१०/२०१८ ते िद.१८/१०/२०१९ या एक वषाच े
कालावधीसाठी  यांची चिलत प  ्दतीने कामगार िवभागामाफत कमचारी ठेकेदाराकडून एकि त मािसक मानधन 
त  वावर कं ाटी कमचारी  हणनू मदुतवाढ दतेा येईल. 
२) ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे,कं.स  लागार (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) यांना रजा व सटुी सवलत 
नस  याने  यांचे मानधनातून रजेच ेव सटुीच ेपैस ेकपात केल ेजातात.  यासाठी  यांना रजा सवलत न दतेा फ  त 
शासक य सु या पगारी अनु ेय करता यतेील.  
३) ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे,कं.स  लागार (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) यांना मागील दोन वषात मानधन 
वाढवनू न िदलेन े  यांना पूव चे मानधन .१५,०००/- म  य े वाढ क न एकि त मािसक मानधन .२५,०००/- 
इतके करता यईेल.  

 ताव– ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे, कं ाटी स  लागार,(सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) यां  या 
नेमणकू ची मदुत िद.१९/१०/२०१८ पासनू िद.१८/१०/२०१९ पयत या एक वष कालावधीसाठी चिलत 
प  दतीन ेकामगार िवभागामाफत कमचारी ठेकेदाराकडून एकि त र  कम .२५,०००/- इत  या मािसक मानधन 
त  वावर कं ाटी कमचारी  हणनू मदुतवाढ देणे  या व फ  त   शासक य सु या पगारी अनु ेय करणे  या िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .६२३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे, कं ाटी स  लागार,(सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) 
यांना िद.१९/१०/२०१८ पासनू िद.१८/१०/२०१९ पयत या एक वष कालावधीसाठी चिलत प  दतीन ेकामगार 
िवभागामाफत कमचारी ठेकेदाराकडून एकि त र  कम .२५,०००/- इत  या मािसक मानधन त  वावर कं ाटी 
कमचारी  हणनू मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली.                (कायवाही- मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१२ कं ाटदारामाफत आऊटसोिसग प  दतीन े कायरत असले  या कं ाटी कामगारांना इनसोसम  य े वग क न 

घे  याबाबत / इनसोसम  य ेकाम ेकरत असले  या कं ाटी कमचा-यां माण ेदे  यात येत असले  या सोयी-सवलती 
दणेेबाबत.            

ताव-  उपरो  त िवषयांिकत कामी िशड  कं ाटी कामगार संघटना, िशड  यांचा अज इकिडल कायालयास 
ा  त झाला असनू  यात  यांनी, मा.कायकरी अिधकारी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  व 

मा.एम.पी.इटंर ायजेस पणु ेि पक न  पाईन पुण,े या उभयंताम  य ेसं  थान चालिवत असले  या  णालयातील, ी 
साईआ म १, ी साईआ म २,  दारावती भोजनालय, अशा िवभागात  व  छतेचे व पे  ट कं ोलच े काम 
आऊटसोिसग मा  यमातून कर  याबाबत करार कर  यात आले असनू सदर करारा माण े कामगारांची नोमणकू 
कर  यात आलेली आह.े  

सं  थानने  यां  याकडील कं ाटदार, िस  यु रटी फोस िल, सी.आय.एस.एस. इटंर ायजेस, जय भवानी 
इटंर ायजेस, बी.  ही.जी.इटंर ायजेस या सं  थान माफत काम करणा-या कं ाटी कामगारांना  या  या वेतनात 
४०% वेतनवाढ जािहर क न १ एि ल २०१७ पासनू सु वात केलेली आह.े वा  तिवक सदर कामगारा माणचे 
एम.पी.इटंर ायजेस पणु ेआिण ि पक न  पाईन पुण ेया सं  थतेील कामाचे  व प कं ाटी प  दतीनचे अस  याने या 
सव १७०० कमचा-यांना देखील ४०% वेतनवाढ िमळण े आव  यक आह.े कारण ी साईबाबा िव  व  त 
सिमतीतील भमूीतील सद  यांनी २५/०२/२०१७ रोजी ही ४०% वेतनवाढ आऊटसोस कामगारांना ही होईल अस े
त डी आ  वासन देऊन ४०% वेतनवाढीतनु वगळ  यात आलेले आहते व उभयंताचे कृ  य व अनिुचत व अनफेअर 
असनू सदर कामगारांवर अ  याय करणारे आह.े  
सदर कामगार ह े अनेक वषापासनू सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड , ता.राहाता याचंे कडेस कं ाटी कामगार 
 हणनू िनयिमतपण े व सलग काम क रत आह.े सं  थानच े कायम कमचारी व कं ाटी कमचारी यां  या कामाच े
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 व प सारखचे आह.े परंतू  यांना िमळणा-या वै  क य सिुवधा, (िपवळा केस पपेर, िवमा उतरिवण,े शै िणक िफ 
परतावा, आिण वेतनात फार मोठी तफावत आह.े)  

सदर सव कमचा-यांना अनेक वषापासनू ६ ते ७ हजार पये इत  या तुटपुं  या पगारावर कुटंुब िनवाह 
करावा लागतो. या ६ ते ७ हजार पगारावर कमचा-यांनी आपला उदरिनवाह कसा करावा.  

सदर कुठलाही कं ाटदार कमचा-यांना पमेट वेळेवर न करण े पमेट िच ी न दणेे, िवमा उतरिवण,े 
वै क य सिुवधा न दणे,े पेमट कमी दणेे असे अनेक गैर कार अनके वषापासनू घडत असनू यावर कुठ  याही 

कारची कायवाही होत नसनू सदर कमचा-यांवर अ याय व िपळवणकू होत अस  याचे िच   प  ट िदसत आह.े  
या सव कारणामळेु सव कामगारांना यो  य  याय िमळावा  हणनू ी साईबाबा सं  थान  यव  थापनाशी 

चचा क न अभयप ी सवमा  य तडजोड करावी व सव िवभाग ी साई आ म१, ी साईआ म २,  दारावती 
भ िनवास, ी साईबाबा हॉ  पीटल, ी साईनाथ हॉ  पीटल, भोजनालय िवभाग अशा सव िवभागातील 
आऊटसोस कमचा-यांना ी साईबाबा सं थान म  य ेइनसोस म  य ेवग कर  यात यावे अशी िवनतंी. 

तरी आपणांस िवनंती कर  यात येते क , व रल मागणीचा सहानभुुतीपवूक िवचार कर  यात येऊन 
मागणी िद.२०/७/२०१८ पयत िशड  कं ाटी कामगार संघटनशेी चचा क न मागणीची सोडवणकू करावी ही न  
िवनंती अ  यथा िद.२५/७/२०१८ रोजी िशड  कं ाटी कामगार संघटनमेाफत ी साईआ म १, ी साईआ म २, 
 दारावती, भोजनालय, ी साईबाबा हॉि पटल या सव िवभागातील १७०० ते १८०० कमचा-यांबरोबर कुटंुब 

प रवारासह बेमदुत काम बंद आंदोलन कर  यात येईल याची साईबाबा िव  व  त  यव  था व कं ाटदार यांनी द ता 
 यावी ही न  िवनतंी. अस ेनमदू केलेले आह.े    

 तावनाः- याबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/११७०/२०१८, िद.२१.०७.२०१८ अ  वये म.ेएम.पी. 
एंटर ायझेस, पणु ेव मे.ि पक एन  पनॅ, मुंबई यांना तमुच ेएज  सीकडील कं ाटी कमचारी यांनी िद.१३.०७.२०१८ 
रोजीचे प ा  वये िद.२५.०७.२०१८ पासनू बेमदुत कामबंद आंदोलन करणार अस  यान,े सदर कमचा-यांना 
आंदोलनापासनू परावृ  त करावे िकंवा प ात नमदू केले  या तारखसे कामबंद आदंोलन के यास सं  थान  या 
संबंिधत िवभागातील कामाची अडचण / खोळंबा होऊ नये  हणनू आपण सदर िठकाणी कामगारांची पयायी 
 यव था करणबेाबत कळिव  यात आलेल े होते. तसेच जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/२०१७/२०१८, 

िद.२५.०७.२०१८ अ  वये मे.ि पक एन  पॅन, मुंबई यांना व जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/२०१८/२०१८, 
िद.२५.०७.२०१८ अ  वये म.ेएम.पी.एंटर ायझेस,पणु े यांना संबंिधत कं ाटी कमचारी संघटनचेे ितिनध शी व 
संबंिधत एज  सीच े ितिनधी यांचे समवेत पोिलस उपअिध क, शासक य अिधकारी यांनी िद.२०.०७.२०१८ 
रोजी व मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनीही िद.२४.०७.२०१८ रोजी आदंोलन क  नय े याबाबत 
संबंिधतांशी सम  चचाही केली होती. तथािप सदर आऊटसोस कं ाटी कमचारी आपले भिुमकेवर ठाम 
रािह  यान ेसबंंिधत दो  ही ठेकेदार एज  स ला कामाची पयायी  यव  था करणबेाबत  कळिव  यात आल ेहोते.  

तथािप, एैन ी गु पौिणमा उ  सव- २०१८ चे दर यान िद.२५.०७.२०१८ पासनू संबंिधत आऊटसोस 
कं ाटी कमचा-यांनी कामबंद आदंोलन केले होते.  यामळेु ी साई भ  ताचंी गैरसोय होऊ नये  हणनू, 
करारना  यात नमूद केले माण ेसदर आऊटसोस कं ाटी कमचा-यांच ेबदली पयायी न याने आऊटसोस कं ाटी 
कमचारी उपल  ध क न ावेबाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/२०२८/२०१८, िद.२५.०७.२०१८ अ  वय े
म.ेएम.पी.एंटर ायझेस, पणु ेव म.ेि पक एन  पनॅ, मुंबई यांना कळिव  यात आले होते.    
 ी साईबाबा सं  थानच,े ी साई आ म, ी साईबाबा धमशाळा,  दारावती िवभाग, ी साईबाबा व ी 
साईनाथ हॉ  पीटल, ी साई सादालय िवभाग, लाडू िनिमती िवभाग इ. िठकाणी  व  छता , हाऊस िकप ग,लाडू 
व बफ  तयार करण,े बुंदी तयार करण,ेचपाती तयार करण े व ना  टा पाक टे तयार करण े इ  यादी  कामाकरीता 
यांि क  करणासह उ  ते  व पात कामे आऊसोस प  दतीन ेखालील माण ेठेकेदारांची नमेणकू कर  यात आलेली 
असनू  यानुसार  यांचे नावासमोर दशिव  या माण ेकमचारी परुिवणबेाबत कळिव  यात आलेले आह.े  
 

 

अनं कॉ   टरचे नांव िवभागाचे नांव व कामाचे  व प 
मनु  यबळ सं  या 

कुशल अकुशल एकूण 
१. म.ेएम.पी.एंटर ायझेस, पणेु. ी साईआ म (हाऊस िकप ग) ९९ ५६६ ६६५ 
२ म.ेएम.पी.एंटर ायझेस, पणेु.  दारावती भ  तिनवास  थान (हाऊस िकप ग) ०६ ९९ १०५ 
३. म.ेि पक न  पनॅ, सि हसेस, पणेु. ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालय (हाऊस िकप ग) १० १४३ १५३ 
४. म.ेि पक न  पनॅ, सि हसेस, पणेु.  ी साई सादालय िवभाग (हाऊस िकप ग) ११ १८१ १९२ 
५. म.ेएम.पी.एंटर ायझेस, पणेु. ी साईधमशाळा िवभाग (हाऊस िकप ग) ३१ २०८ २३९ 
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६. म.े ी साई केटरस, ीरामपरू. 

१. मोतीचरू लाडू तयार करणे व सटुी बुंदी तयार करणे 
२. अ  न पािकटे  तयार करणे 
३. मिशनवर चपाती बनिवणे 
४.  वामी नारायण चपाती तयार करण.े 

०० 
०० 
०० 
०० 

१७५ 
६० 
४० 
६० 

१७५ 
६० 
४० 
६० 

  एकूण १५७ १५३२ १६८९ 
 

स  या ी साई आ म, ी साईबाबा धमशाळा,  दारावती िवभाग, ी साईबाबा व ी साईनाथ 
हॉ  पीटल, ी साई सादालय िवभाग, लाडू िनिमती िवभागाकडे कं ाटदारामाफत आऊटसोस प  दतीन ेअदंाजे 
एकूण १६८९ कमचारी कामे करीत आह.े  

सदरच े कं ाटदारामाफत आऊटसोस प  दतीन े काम े करत असले  या कमचा-यांना उदयोग, उजा, 
कामगार िवभाग, मं ालय, मुंबई, यांचेकडील, िद.२८ स  टबर-२०१०, रोजीचे मुळ िकमान वेतन दराबाबत 
अिधसचुनेस अनसु न िकमान वतेन अिधिनयम, १९४८, अतंगत, शॉप अॅ  ड कमिशयल इ  टॅ  लीश म  ट झोन 
नं.३, या अिधसचुनेस उदयोगातील िकमान वतेन दरास अनसु न मळुवेतन व मा.कामगार आयु  त, मुंबई, यांच े
कडील, िद.०६.०२.२०१८, रोजीचे नोटीिफकेशन नसुार स ् पेशल अल  स माण े स  या िकमान वेतनदरानसुार 
अकुशल कं ाटी कामगार पये ३०६.३० ितिदनी व कुशल कं ाटी कामगार पये ३३७.०७ ितिदनी या 

माण ेिकमान वतेन दे  यात येत आह,े व वेळोवेळी  पेशल अल  स दराम  य ेहोणारी वाढ दणेेत येते. 
उपरो  त नमदू माण ेकामे आऊटसोस प  दतीने दरमहा सव करांसिहत रकमेने दे  यात आलेली असनू, 

दर मिह  यास  य ात कामावर असले  या कमचारी सं  यनेसुार संबंिधत ठेकेदारास िबल े आदा कर  यात 
येतात,पैक  साईधमशाळा,  दारावती, साईआ म, ी साईबाबा व साईनाथ  णालय व ी साई सादालय येथील 
कॉ   टर  यांचेकडील कमचा-यांना िकमान वतेन दरानसुार वतेन अदा करीत आहते. 

या  यित र  त लाडू पािकटे, बुंदी साद,अ  नपािकटे,चपाती तयार करणचेे काम म.े ी साई केटरस, 
ीरामपरू, िद. यशोधरा मिहला सहकारी उ  पादक सं  था, नािशक यांना दे  यात आलेले असनू,  यांचे कॉ   ट हे 
ित हजारी व चपाती, अ  नपािकटे याचं े कॉ   ट ह े ित ि वंटल दराने दे  यात आलेले आह,े  यांचे कडील 

कमचा-यांना उ   या प  दतीन ेकाम दवेनू पेमट कर  यात यतेे, 
स  या कं ाटदारामाफत नमेणकू कर  यात आले  या इनसोस कं ाटी कमचा-यांना खालील माण ेसिुवधा 

दे  यात येत आह.े    
अ)   सं  थानम  य े आज अखेर इनसोस प  दतीन े एकूण २६५० अकुशल, कुशल व सरु ा कमचारी काम 
करत असनू, सदर कमचा-यांना उदयोग, उजा, कामगार िवभाग, मं ालय, मुबंई, यांचेकडील, िद.२८ स  टबर-
२०१०, रोजीच ेमळु िकमान  वतेन दराबाबत अिधसचुनेस अनसु न िकमान वेतन अिधिनयम, १९४८, अतंगत 
शॉप अॅ  ड कमिशयल इ  टॅ  लीश म  ट झोन न.ं०३ या अिधसचुनेस उदयोगातील िकमान वेतन दरास अनसु न 
मळुवेतन व मा.कामगार आयु  त, मुंबई, यांचेकडील, िद.०६.०२.२०१८, रोजीच े नोटीिफकेशन नसुार  पशेल 
अल  स माण े स  या िकमान वेतनदरानसुार तसेच माह-ेएि ल-२०१७ पासनु िकमान वतेनावर ४०% वेतनवाढ 
ध न अकुशल कं ाटी कामगार पये ४२८.८२  ितिदनी व कुशल कं ाटी कामगार पय े४७१.८९ ितिदनी 
वेतन दे  यात येत आह.े व वेळोवेळी  पेशल अल  स दराम  य ेहोणारी वाढ देणते येवनू कं ाटदारामाफत काम 
करीत असलेले सव कं ाटी अकुशल, कुशल व सरु ा कमचा-यांना िनयमानसुार सधुारीत िकमान वतेनदरा माण े
वेतन देणते येत आह.े 
ब)  मोफत वै िकय सेवा व िनयमावलीस मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१९.११.२०११ िनणय 

.७६५(२३)  अ  वये मा  यता िमळाललेी असनु, सदर िनयमावली िद.०१.०१.२०१२ पासनु लाग ु कर  यात 
आलेली आह ेसदर वै िकय उपचारासाठी वािषक मयादा व सेवेचा कालावधी खालील माणःे-  

०१ ते ०५ वष पयत सेवा झालेले कं ाटी कमचारी िबलमयादा र  कम .३०,०००/- पयत  
०५ ते १० वष पयत सेवा झालेले कं ाटी कमचारी िबलमयादा र  कम .४०,०००/- पयत  
१० वष व  यापे ा अिधक  सवेा झाललेे कं ाटी कमचारी िबलमयादा र  कम .५०,०००/- पयत 

क)  दरवष  एकुण हजर िदवसा  या ८.३३% माण ेिदपावली िनिम  त सानु ह अनदूान दे  यात येत आह.े  
ड)  कमचा-यां  या पा  यांना मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.३०.११.२०१६ िनणय .८१० नसुार तसेच 
शासन आदेश .सासंिव १०१६/७७७/ . .१०४/का.१६ िद.१५.०४.२०१७ अ  वये  शै िणक िफ परतावा 
दे  यात येत आह.े  
ई)  कुशल, अकुशल कं ाटी कमचा-यांना संबंिधत ठेकेदारामाफत दोन गणवेश, ओळखप  दे  यात यतेे. 
तसेच सरु ा कं ाटी कमचा-यांना गणवेश, बुट, टोपी, िशटी व काठी दे  यात येते.  
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उ)  कं ाटी कमचा-यांस नकुसान भरपाई अिधिनयमन १९२३(वकमन कॉ  पनेसेशन अॅ  ट,१९२३ नसुार 
कं ाटी कमचा-यांचा .१० लाख पयतचा िवमा उतरिव  यात यतेो. 

िवभागाचा अिभ ायः- अ) स  या कं ाटदारामाफत आऊटसोस कमचारी १६८९ इतके आहते.  यांना 
आऊटसोस कं ाटदारामाफत िकमान  वेतन कायदयानसुार ितिदनी अकुशल- .३०६.३० व कुशल- 
.३३७.०७ अस े िकमान वेतन अदा कर  यात येते.  सदर आऊटसोस कं ाटी कमचारी यांना इनसोस कं ाटी 

कमचारी यांच े माण े४०% वेतन वाढ दयावयाची झा  यास ितिदनी अकुशल कमचारी .१२२.५२ व कुशल 
कं ाटी कमचारी यांना .१३४.८२ इतके ितिदनी अित र  त वेतन अदा करावे लागले.  

 ०१) अकुशल कमचारी ितिदनी - १२२.५२ × १५३२ = .१,८७,७००.००इतके ितिदनी अितरी  त वेतन 
अदा कराव ेलागेल. 

 ०२) कुशल कमचारी ितिदनी     - १३४.८२ × १५७ =  .    २१,१६६.००इतके ितिदनी अितरी  त वेतन 
अदा कराव ेलागेल.  
    ितिदनी एकूण आिथक भारः- . २,०८,८६६.०० या माण े ितमहा एकूण .५४,३०,५१६/- इतका 
आिथक भार सं  थानला वाढले. 
ब) सन -२०१७ पासनू ी साईबाबा सं  थानचे ी साईनाथ  णालयाम  य ेउपचारासाठी दाखल झाले  या सव 

 णांवर मोफत स  ला/ उपचार केले जातात.  यानसुार संबंिधत आऊटसोस कं ाटदारामाफत असले  या कं ाटी 
कमचा-यांना  णालयाम  य ेमोफत स  ला/उपचार व  यांना  णालयातील सवलती दतेा येतील.  

तथािपः- 
१) स  या ी साईआ म भ  तिनवास  थान, ी साई धमशाळा, व ् दारावती, ी साईबाबा व साईनाथ 

 णालय व ी साई सादालय िवभागाकडे यांि क करणासह हाऊसिकप ग, पे  टकं ोल,  व  छता, वाढपी, 
इ  यािद कामासाठी आऊटसोस कं ाटदारांची उ  ते प  दतीन े नमेणकू कर  यात आलेली आहते. सदरची काम े
कं ाटदारान े पूण क न घेणेकामी कं ाटदारांकडे आऊटसोस प  दतीन े कुशल, अकुशल असे एकूण- १६८९ 
कं ाटी कमचारी कामे करत आहते. 

२) कं ाटी कामगार (िनयमन व िनमलुन) अिधिनयम १९७० चे तरतुदीनुसार बाहय एज  सी अथवा 
कं ाटदारामाफत काम करीत असलेल े कं ाटी कामगार व आ  थापना अथवा कंपनी यांच े म  य े  थेट नाकर व 
मालक संबंध  थािपत होऊ शकत नाही. सदर कं ाटी कामगार हे मालक सं  थचेे कामगार नसनु ते कं ाटदाराचे 
कामगार आहते.  यामळेु  यांचे सवेा शत , वेतन, िनयु  ती ,सेवासमा  ती , पयवे ण, आिथक दणेी ,सिुवधा 
इ  या िद बाबत कायदेिशर जबाबदारी ही मालक सं  थचेी नसनू ही कं ाटदाराची आह.े याबाबत मा.सव च 
 यायालय व मा.उ  च  यायालय यांनी खालील माण ेवेळोवेळी िनकाल िदलेले आह.े 

01) In The Supreme Court of India. 
Civil Appeal Nos 5061-62/1984,dated September 8,1993 

02) Supreme Court of India 
Civil Appeal No.12845 of 1996 ,Decided on 21.02.2001 

03) Supreme Court of India 
Civil Appeal No.3375 of 1998 

04) Supreme Court of India 
Civil Appeal Nos 8452 to 8463 of 2003,october28, 2003 

05)In The High Court of  Judicature at Bombay 
O.O.C.J.Writ Petition No.846 of 2003 

06) In The High Court of  Judicature at Bombay 
Original Side Writ Petition No 1409 of 2004 

07) In The High Court of  Judicature at Bombay 
Ordinary Original Civil Jurisdiction Writ Petition No.2190 of 2005 

7A) In The High Court of  Judicature at Bombay 
Ordinary Original Civil Jurisdiction Writ Petition No.1431 of 2003 

08) Bombay High Court 
O.O.C.J. Writ Petition No. 2568 of 2005 
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09) In The High Court Of Bombay 
C.A.J.W.P. No. 1142 / 1997 dated September 12, 2007) 

10) In The High Court Of Bombay 
L.P.A. Nos. 102/2007 and 103/2007 dated (Reserved on October 12, 2007) 

Pronounced on October 23, 2007 
11) In The Supreme Court Of India 

Civil Appeal No. 2355 Of 1991 With (C.A.NOS. 2356-66/91, 2366-A-69/91,S.L.P.(C) 
Nos.9755/91,9830/91&10235-43/91) 
12) In The Supreme Court Of India 

Steel Authority of India Ltd. etc.etc.  _____Appellants 
        13) Bombay High Court – Nagpur Bench 

Writ Petition No. 3765 of 2008 
३) आऊटसोस कं ाटदारांना उपरो  त काम दतेाना सं  थान व कं ाटदार याचंमे  य े १ ते ७२ अटी व 

शत  नमदू क न िनिवदतेील  व कायादशेातील अटी  मा  य असलेबाबत  यांचे समवेत तसा करारनामा क न 
घे  यात आलेला आह.े  यात अ.न.ं ६ पाट  न.ं२ यांनी कामासाठी लाव  यात येणा-या कामगारांना िकमान वतेन 
अिधिनयम १९४८ अतंगत शॉप अॅ  ड कमिशअल इ  टॅ  लीशमट झोन न.ं३ नसुार ावयाचे िकमान वतेन, 
भिव  यिनधी अिधिनयम १९५२, ( ा  हीडंड फंड अॅ  ट १९५२) नसुार शासक य चाजससह भरावी लागणारी 
अशंदानाची रककम तसेच वकमनॅ कॉ  पेनसेशन अॅ  ट १९६१ नसुार नकुसान भरपाई वगैरेबाबतची सव कायदेशीर 
जबाबदारी पाट  न.ं०२ वर राहील. यापैक  कोणतीही जबाबदारी पाट  न.ं०१ वर राहणार नाही. कामगार वेतन 
कायदा १९३६, कामगार नुकसान भरपाई कायदा १९६१, कामगार कायदा १९३८, कामगार िनयमीत करण ेव 
काढुन टाकणचेा कायदा १९७९ नसुार वेळोवेळी झाले  या कायदशेीर सधुारणा पाट  न.ं०२ वर बधंनकारक 
राहतील.   

४) सदरचे कं ाट आऊटसोस (यांि क करणासह उ   या) प दतीने अस  याने, सं  थान सदर आऊटसोस 
ठेकेदारास फ  त  िदले  या मंजूर पॉईटंनसुार कमचारी परुिवणचेे आदशे दते असते. याकामी  यांनी कोणते कमचारी 
परुवायाचे याची सव  वी जबाबदारी ही संबंिधत ठेकेदाराची असत.े तसेच  िदले  या ित मिहना मंजरूी व  यांनी 

 य ात परुिवले  या ित कं ाटी कमचारी पॉईटं माण ेसं  थान सदर ठेकेदारास वेतन अदा करत असते.  यामळेु 
सदरच ेकं ाटी कमचारी यांची नमेणकू करण े,  यांची सेवा समा  त करण,े संबंिधत कं ाटी कमचा-यांवर देखरेख व 
िनयं ण ठेवण ेयाची िनयमानसुार कायदेशीर जबाबदारी ही सबंंिधत ठेकेदाराची अस  यान े संबंिधत आऊटसोस 
कं ाटी कमचारी व सं  थान   यांचेम  य ेमालक व नोकर असा कोणताही संबध  तािपत होत नाही .सदर कं ाटी 
कमचारी ह े सबंंिधत एज  सीचे कमचारी अस  यान े  यांना सोई /सिुवधा देण े बाबतची सव जबाबदारी ही   
आऊटसोस ठेकेदार यांची असनू सदरची बाबत सं  थानवर बंधनकारक नाही.  
 ५) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  येथ े मनु  यबळ परी ण अहवालानसुार सं  थानच े
िविवध िवभागांम  य े आव  यकतेपे ा जा  त मनु  यबळ अस  याचे िनदशनास आले आह.ेयाकरीता यापुढे 
अकुशल/सरु ा कं ाटी कमचा-यांची भरती कर  यात येऊ नये याबाबत मा.  यव  थापन सिमती सभा 
िद.२५.०२.२०१७ रोजीच ेसभेत िनणय .१४१ पारीत झाललेा आह.े 

 तावः-  तरी उपरो  त नमदू के  या माण ेसंबंिधत िवभागाकडे कं ाटदारामाफत यांि क करणासह व 
सािह  यासह उ   या प  दतीन ेआऊटसोस प  दतीने कामास असले  या एकूण १६८९ कं ाटी कमचा-यांना ते थटे 
कं ाटदाराचे कमचारी अस  याने  यानंा ितिदन वतेनावर इनसोस प  दतीन ेकं ाटदारामाफत कामावर असले  या 
इनसोस कं ाटी कमचा-यां माण े सिुवधा दणेे सं  थानवर बंधनकारक नाही. कारण सदर आऊटसोस कं ाटी 
कामगार व सं  थान यांचमे  य े मालक व नोकर असा थटेसंबंध  तािपत होत नाही. सदर कं ाटी कमचा-यांना 
िकमान वेतन अिधिनयम- १९४८ नसुार िकमान वेतन देण,े ॉ  हीडंट फंड अॅ  ट– १९५२ नसुार ॉ  हीडंट फंड 
वगणी भरण,े कामगार नकुसान भरपाई अिधिनयम- १९२३ नसुार अपघात िवमा उतरिवण,े सानु ह अनदुान 
८.३३% दणेे इ  यािद कायदशेीर आिथक दणेी कं ाटदार  यांचे कामगारांना देतो क  नाही ह ेपाह  याची जबाबदारी 
ि   सीपल ए  लॉयर  हणनू सं  थानवर आह.े या  यित र  त आिथक दणेी व सोई-सिुवधा देणचेी जबाबदारी ही 
िनिवदतेील, कायादशेातील व करारना  यातील अटी व शत नसुार आऊटसोस एज  सी / कं ाटदाराची आह.े 
 याम  य े  यांनी िनिवदा भरताना या सव बाबी िवचारात घऊेनच िनिवदा भरलेली आह.े  यामळेु िशड  कं ाटी 
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कामगार सघंटना, िशड  यांनी िद.१३.०७.२०१८ रोजीचे प ा  वये केले  या माग  यांबाबत सं  थानचा थेट सबंंिध 
येत नाही.  यांनी कं ाटदाराकडे / एज  सीकडे मागणीकरण ेउिचत रािहल. असे मत आह.े  

तरी उपरो  त नमदू के  या माण े संबंिधत िवभागाकडे कं ाटदारामाफत आऊटसोस प  दतीने कामास 
असले  या एकूण १६८९ कं ाटी कमचा-यांना इनसोस प  दतीने कं ाटदारामाफत कामावर असले  या इनसोस 
कं ाटी कमचा-यां माण ेसिुवधा दतेा येणार नाही. तथािप  सदरची बाब धोरणा  मक अस  याने सदरचे  तावावर 
िनणय होणसे िवनंती.  

िनणय . ६२४ सदरचा  िवषय थगीत ठेव यात आला.      (कायवाही- कामगार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१३ १० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम उभारणी कामी ी-बीड म ये िबडस यांनी उपि थत केले या शंका िनरसनावर 

म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु े यांनी सादर केले या त ा .०३ मधील 
अनपुालनांचे अवलोकन होऊन धोरणा मक िनणय होणबेाबत .  

ताव-  िद.०७-०८-२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभमे ये मा.िव तांनी केले या सचुनेनुसार        
अपारंपा रक उजा अतंगत सं थानकरीता १० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम बसिवणकेामी िव तु िवभागा या 
िद.२६-१२-२०१७ रोजी या िटपणी अ वये र कम . ४०/- कोटी इत या खचास तसेच या क पासाठी रा य शासनाची 
मा यता घेणसे व या क पाच े कामासाठी िवहीत प दतीने (मराठीतील व इं जीतील जादा खपा या वतमानप ात 
जािहरात देऊन तसेच सं थानचे वबेसाईटवर जािहरात िस द क न) तसेच शासनाचे महा-टडर या सकंते थळाव न ई-
िनिवदा बोलिवणसे मा यता िमळणकेामी मा. यव थापन सिमतीसमोर ताव सादर कर यात आलेला होता. यावर 
मा. यव थापन सिमती या िद.०८-०१-२०१८ रोजीचे सभतेील िवषय .१९ िनणय .१९ अ वये यावर सिव तर चचा 
होऊन, अपारंपा रक उजा अतंगत सं थानकरीता १० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम बसिवणेस व याकामी 
येणा-या अदंाजे . ४०/- कोटी मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी रा य शासनाची परवानगी घे यात 
यावी, अस ेठरल.े 

 

मा. यव थापन सिमती या िनणयानसुार रा य शासनाची मा यता िमळणेकामी मा. धान सिचव,िविध व याय 
िवभाग, मं ालय यांचेशी प यवहार कर यात आलेला होता. सं थानमाफत कर यात आले या प यवहारानतंर 
मा. धान सिचव,िविध व याय िवभाग, मं ालय यांच ेशासन िनणय .सासिव-१०१८/०४/ . .०२/का.१६ िद.१६-०८-
२०१८ रोजीचे प ानसुार ी साईबाबा सं थानमाफत १० मेगावॅट सोलर पी. ही. क प उभारणसे व यासाठी येणा-या    
.३९,९५,३७,०००/- इत या खचास मंजरुी िमळा याबाबतच ेप  ी साईबाबा सं थानला िद.२०-०८-२०१८ रोजी ा  

झालेले आह.े  
.  यानुसार अपारंपा रक उजा अतंगत सं थानकरीता १० मगेावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम 

बसिवणकेामाची ई-िनिवदा िद.१०-९-२०१८ रोजी महारा  शासना या www.mahatendrs.gov.in. या 
संकेत थळावर अपलोड कर यात आली आह.े ई-िनिवदा अपलोड करणसेाठी िदनांक १०-०९-२०१८ ते िदनांक ०१-
१०-२०१८ पयत मदुत दे यात आली आह.े तसचे ी-बीड साठी िद.१७-०९-२०१८ ही तारीख दे यात आलेली होती. 

सदर ी-बीड िमट ग िद.१७-०९-२०१८ रोजी मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया, मा.उपिज हािधकारी 
साहबे, मा.कायकारी अिभयंता, उपकायकारी अिभयतंा (िव तु) तसेच म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग 
सि हसेस िलिमटेड, पणु े यांचे ी.िदपक झाडे, ी.नदंिकशोर धकाते यांचे उपि थतीत झाली. सदर ी-बीड िमट गला 
एकुण पुढील माण े१७ कं ाटदार उपि थत होते. 

 
Sr.No. Name of Company 

1 Anupam Renewable Energy, V.U.Nagar, Anand, Gujarat 
2 Swoftmail Communication Pvt.Ltd., Noida, Uttar Pradesh 
3 Waaree Energies Limited, Mumbai, Maharashtra 
4 Mundra Solar Pvt.Ltd., Adani, Ahmedabad, Gujarat 
5 Corps Energy Pvt.Ltd., Mumbai, Maharashtra 
6 Ujaas Energy Ltd., Indore, MP 
7 BVG Clean Energy Ltd., Pune, Maharashtra 
8 Siemens Gamesa Renewable Power Pvt.Ltd., Chennai, Tamil Nadu 
9 Ravindra Energy Ltd., Pune Maharashtra 
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10 Toshiwa Solar Pvt.Ltd., Aurangabad, Maharashtra 
11 Baritech Projects Pvt.Ltd., Aurangabad, Maharashtra 
12 Harsh Energy, Pune, Maharashtra 
13 Ezsol Power, 
14 Enrich Energy Pvt.Ltd., Pune, Maharashtra 
15 Greenlife Energy Pvt.Ltd., Pune, Maharashtra 
16 SunInfra Energy Pvt.Ltd., Thane, Maharashtra 
17 Sai Solar Solutions, Rahuri, Maharashtra 

  
िद.१७-०९-२०१८ रोजी झाले या ी-बीड िमट गम ये कं ाटदारांनी िवचारले या ाबाबत चचा झाली. 

यानुसार संबंधीत कं ाटदारांनी यांचे शंका ई-मले दारे पाठिवलेनतंर यावर मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया, 
मा.उपिज हािधकारी साहबे तसेच म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणेु यांच े ी.िदपक 
झाडे यांची िद.१९-०९-२०१८ रोजी  िशड  येथ े चचा झाली. परंत ु अ ाप म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग 
सि हसेस िलिमटेड, पणु े यांनी ई-मेल दारे शकंा िनरसनाबाबतचा त ा पाठिवलेला नाही. यामळेु शंकािनरसन त ा 
वेबसाईटवर अपलोड करता आलेला नाही. आतापयत टडरधारकांकडून ा  झाललेे टडरमधील अट बाबतच े ई-मेल 
म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु ेयांना वेळोवेळी पाठिव यात आलेले आहते. 

आतापयत ई-मेल पाठिवले टडरधारक 01) Marine Electricals (I) Pvt.Ltd., Mumbai (02) 
Sungrow (I) Pvt.Ltd, Mumbai (03) BVG India Ltd., Pune (04) Teyma India Pvt.Ltd., Mubai 
याम य ेटडरधारकांनी टडर सबिमशन तारीख वाढिव याची मागणी केली होती. यानुसार िव तु िवभागामाफत ई-िनिवदसे 
मदुतवाढ दणेकेामी िद.२७-०९-२०१८ रोजी िटपणी सादर करणते आली होती. यास िमळाले या मा यतेनसुार Tender 
ID 2018_SAI_350408_1 यास िद.१३-१०-२०१८ अखेर मदुतवाढ दे यात आलेली आह.े मे.िमटकॉन क स टं सी 
ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु े यांचेकडून शंकािनरसन त ा िद.०१ ऑ टोबर, २०१८ रोजी ा  झाला 
असनू तो तीन कारात ा  झाललेा आह.े  
(01). Devination  
(02). Tender Conditions Prevails  
(03). Policy Decision to be taken by Sansthan  

उपरो  ०१ व ०२ ह े टेि नकल पेिसिफकेशन व इतर बाब बाबत असनू ते वेबसाईटवर व महाटडरस वर 
अपलोड करता येईल. त ा .०३ म य े या िनणयावर ी साईबाबा सं थान या िनणयाची गरज आह े ते मु  े
खालील माण.े  

PRE-BID QUERIES & CLARIFICATION : POLICY DECISION BY SSSTS - 10 MW 
SOLAR POWER PROJECT  

S. 
No. 

Clause 
No. 

Page 
No. 

Existing 
provision 

Clarification / Change Requested 
by vender 

Clarification to 
Bidder/Amendment 

E Enrich Energy Pvt. Ltd.     

14 7.46.1   

The power from 
the plant must be 
evacuated to 
nearby connecting 
substation 
through multicore 
co – axial cable of 
appropriate size as 
per prevailing 
condition at site. 

We propose overhead conductor for 
transmission line? 

As SSST will be selecting L1 bidder 
guaranteeing generation (as 
mentioned in tender document) at 
the grid substation, bidder can be 
provided with an option to set up 
underground cable or overhead 
transmission line as per the site 
condition.  Underground cable or 
overhead transmission line should 
be in line with the guidelines. As it 
is policy decision, SSST 
management should take final 
decision. 

Note :- ओ हरहडे ा सिमशन लाईनला खच कमी लागणार असनू भिूमगत केबलकरीता खच जा त लागू शकतो. सरुि तते या ीने तसेच वहन 

मते या ीने भिूमगत केबिलंग चांगली असनू यावर उन, वारा, पाऊस याचा कोणताही प रणाम होत नाही. परंतू ओ हरहडे 

ानसिमशन लाईनला वादळ वा-यामळेु तारा तुटण,े पोल वाकणे इ.सम या िनमाण होऊ शकतात.  
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G Mundra Solar PV Ltd.     

1       

1. Supplier should be a Bloomberg 
Tier – 1 and DNV-GL certified 
domestic manufacturer of Solar 
Cells and Solar modules. 
2. Average turnover of last 3 years 
should be more than 100 crore. 
3. Experience in development of 
atleast 40 MW Solar power ground 
mount projects. 
4.  No JV’s and consortium for this 
tender is allowed but however the 
bidder can use the credentials of 
their associate/ group companies. 

For point no. 1; As SSST will be 
selecting L1 bidder guaranteeing 
generation (as mentioned in tender 
document) at the grid substation, 
bidder can select Indian or 
international solar modules.  As it 
is policy decision, SSST 
management should take final 
decision. 
For all other points, Tender 
conditions prevails. 

Note :- याम ये वदेशी बनावटीचे तसेच परदशेी बनावटीचे असे दोन पयाय सोलर मॉडयलु करीता उपल ध असनू याबाबत सं थानन े िनणय घेणे 

अपेि त आह.े  

H Adani     

        

1) Supplier should be a domestic 
module manufacturing facility with 
at least 50 MW of module 
manufacturing facility and should 
have supplied atleast 50 MW of 
panel supply experience in last 3 
years. 
2) In case bidder is manufacturer 
they have consortium with land 
party and EPC company. Bidder 
cannot utlize EPC companies 
financial credentials, they can only 
utilize the installation experience. 
3) Average Net Worth of the 
manufacturing company should not 
be below 25 crore. 
4) Bidder is allowed to use 
credentials of their associate/ group 
companies 
5) Land agreement should be part of 
bid document 
6) Land should not more than 5 kms 
from substation 

For point no. 1&6; As SSST will be 
selecting L1 bidder guaranteeing 
generation (as mentioned in tender 
document) at the grid substation, 
bidder can select Indian or 
international solar modules.  
Moreover, bidder will select the 
land close to the grid substation to 
reduce transmission loss. As it is 
policy decision, SSST management 
should take final decision. 
For point no. 4; accepted. 
For all other points, Tender 
conditions prevails. 

Note :- सं थानकडे सादर करावया या माणप ाम ये िबडसने यांचेशी संल न असले या छोटया मोठया कंप याचंे ेिडि शयल ( माणप ) ि वकारावे 

अशी मागणी िबडसने केलेली आह.े परंतू सदर कंप या एकमेकांशी सल न अस याबाबत तपासणी करणे श य होणार नाही. 

5 

Page No. 
42 & 
Clause 
No. 3.4, 
Point No. 
4 

  

Land Arrangement 
criteria: It is 
mandatory to 
submit the 
Certificate of 
concerned 
authority with 
Technical Bid 
about concerned 
land having solar 
radiation norms 
are (5 - 6 kWh/ 
m2/day) suitable 
for installation of 
the solar power 
project. 

As yourself would also agree to, that 
finding a suitable land having solar 
radiation norms (5-6 kWh/m2/day) 
is not easy to locate, therefore we 
request you to please amend the 
clause as: the bidder should submit 
the land details within 15 days from 
the date of acceptance of LOA. 

It is mandatory to submit the 
Certificate of concerned 
authority/ Certificate of bidder 
which is self cetified certificate of 
radiation data downloaded from 
NASA/ Meteonorm for the 
location of selected land parcel 
with Technical Bid about 
concerned land having solar 
radiation norms are (5 - 6 
kWh/m2/day) suitable for 
installation of the solar power 
project  
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Note :- या जिमनीवर सौर ऊजा क प उभार यात येणार आह े याची सौर उ सजनाची मता ही तपासनू याबाबत माणप  सादर करण े

आह.े परंतू यासाठी तसे माणप  िमळण ेअवघड अस याने NASA / Meteonorm या दो ही सं थानचे वेबसाईटवर असले या 

नकाशा डाऊनलोड क न सोबत िबडसने वत:चे माणप  जोडावयाचे आह.े  

J Refex Energy Ltd.     

1 

Section II 
– 
ITB, 
Clause 
2.2 (4) 

13-14 
Cost of bidding 
document: INR 
20,000 

As per Gazette Notification dated 
23.03.2012 for Public Procurement 
Policy notified by the Government of 
India. Those who are registered in 
Ministry of Micro Small & Medium 
Enterprises, MSMEs and National 
Small Industries Corporation NSIC 
are exempted for Bid Document Fee 
and Bid Security (EMD). PSU’s like 
NTPC, NTPC – SAIL, NLC, Kandla 
Port Trust, Cantonment Boards 
(Ministry of Defence), BHEL and 
others have issued tenders for solar 
plants in recent past, in which 
tender fee and EMD are exempted 

As it is policy decision, SSST 
management should take final 
decision. 

    

against submitting of MSME and 
NSIC certificates. Since, our 
company Refex Energy Limited is 
registered with MSME as well as 
with NSIC, we would like to avail 
benefits entitled for MSME & NSIC. 
Requesting SSST to amend the same 
with necessary clarifications and 
allow us to participate in this 
upcoming event. Kindly, Confirm. 

 

2 

Section II 
– 
ITB, 
Clause 
2.2 (4) 

13-14 
Bid Security: INR 
50,00,000/- 

As per Gazette Notification dated 
23.03.2012 for Public Procurement 
Policy notified by the Government of 
India. Those who are registered in 
Ministry of Micro Small & Medium 
Enterprises, MSMEs and National 
Small Industries Corporation NSIC 
are exempted for Bid Document Fee 
and Bid Security (EMD). PSU’s like 
NTPC, NTPC – SAIL, NLC, Kandla 
Port Trust, Cantonment Boards 
(Ministry of Defence), BHEL and 
others have issued tenders for solar 
plants in recent past, in which 
tender fee and EMD are exempted 
against submitting of MSME and 
NSIC certificates. Since, our 
company Refex Energy Limited is 
registered with MSME as well as 
with NSIC, we would like to avail 
benefits entitled for MSME & NSIC. 
Requesting SSST to amend the same 
with necessary clarifications and 
allow us to participate in this 
upcoming event. Kindly, Confirm.  

As it is policy decision, SSST 
management should take final 
decision. 

  Note :- या िबडसकडे क  सरकारशी संल न असले या सं थानन ेअथवा महारा  शासनाचे ए झमेशन बाबत (EMD + Tender Fee) 

जर संबंिधत िबडसला मा यता िदलेली असले तर महारा  शासना या खरेदी िनयमावलीमधील पा. .१०७ वरील ६.८ प रिश -

८ मधील मु ा .०२ म ये “ शासक य मंडळ / महामंडळ / उप मांना तसेच सु म, लघ ु व म यम उप मांतगत न दणीकृत 

असलेल ेउ पादक व परुवठादार यांना िनिवदमे य ेिनिवदा शु क व बयाणा र कम भर यापासनू सटू दे यात यावी. याम य ेमहारा  

रा य हातमागर महामंडळ / महासघं ह े वगळता इतर न दणीकृत परुवठादारांना उ पादकाकडून अिधकृत िव े ता अस याच े
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ािधकार प  सादर करण ेआव यक रािहल” अस ेनमदू आह.े यावर िनणय यावा लागणार आह.े 

L SunSource Energy Pvt. Ltd.     

1 

Exemptio
n from 
the 
payment 
of the 
Tender 
Fee & 
EMD 

    

Being a MSME registered under 
NSIC makes us eligible for the 
exemption from the payment of the 
Tender Fee & EMD. Request you to 
kindly consider allowing the MSMEs 
to avail this exemption, as this will 
reduce the entry barrier for this 
Tender and make the bidding 
process more competitive. 
For your kind reference and 
consideration, please find attached 
our NSIC registration & exemption 
certificate. 

As it is policy decision, SSST 
management should take final 
decision. 

Note :- या िबडसकडे क  सरकारशी सलं न असले या सं थानने अथवा महारा  शासनाचे ए झमेशन बाबत (EMD + Tender Fee) 

जर संबंिधत िबडसला मा यता िदलेली असले तर महारा  शासना या खरेदी िनयमावलीमधील पा. .१०७ वरील ६.८ प रिश -

८ मधील मु ा .०२ म ये “ शासक य मंडळ / महामंडळ / उप मांना तसेच सु म, लघ ु व म यम उप मांतगत न दणीकृत 

असलेल ेउ पादक व परुवठादार यांना िनिवदमे य ेिनिवदा शु क व बयाणा र कम भर यापासनू सटू दे यात यावी. याम य ेमहारा  

रा य हातमागर महामंडळ / महासघं ह े वगळता इतर न दणीकृत परुवठादारांना उ पादकाकडून अिधकृत िव े ता अस याच े

ािधकार प  सादर करण ेआव यक रािहल” अस ेनमदू आह.े यावर िनणय यावा लागणार आह.े 

 
०१). म.ेसनसोस एनज  िल.यांनी ई-मेल दारे यांना टडर फ  व ईएमडी भर यापासनू शासनाने सटू िद याच े
नमदू क न या माण ेटडरम य ेपा तेिवषयी नमदू अट म ये बदल कर यािवषयी कळिवले आह.े 

 याबाबत सं थानने या क पासाठी नमेलेले क स टंट म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस 
िलिमटेड, पणु े यांना अिभ ायासाठी िवचारणा केली असता यांनी उलट ई-मेल पाठवनू सं थाननचे याबाबत 
िनणय यावा अस ेकळिवल ेआह.े परंत ुयाचसोबत म.ेसनसोस एनज  िल.यांनी ई-मेल सोबत जोडलेले टडर फ  व 
ईएमडी या सटूबाबत शासनाचे िदलेले प  वैध आह े िकंवा नाही तसेच या प ातील अटी सं थानला लागू           
होतील क  नाही याबाबत म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु े यांनी अहवाल 
पाठिवलेला नाही. 

  िवभागाचा अिभ ाय  :- िद.१७-०९-२०१८ रोजी १० मेगावॅट सोलर पी. ही.िस टीम उभारणीकामी ी-बीड 
िमट ग घे यात आली. सदर ी-बीड िमट गला १७ कं ाटदार उपि थत होते. ी-बीड िमट गम ये कं ाटदारांनी 
िवचारले या ाबाबत चचा झाली. यानसुार संबंधीत कं ाटदारांनी यांच ेशंका ई-मेल दारे पाठिव या. ई-मेल 
दारे ा  झाले या सव शंकाचे मले सं थानच ेस लागार म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस 

िलिमटेड, पणु ेयांना वेळोवेळी ई-मले दारे पाठिव यात आलेल ेआह.े  
आतापयत ई-मेल पाठिवल े टडरधारक 01) Marine Electricals (I) Pvt.Ltd., Mumbai (02) 

Sungrow (I) Pvt.Ltd, Mumbai (03) BVG India Ltd., Pune (04) Teyma India Pvt.Ltd., 
Mubai याम य े टडरधारकांनी टडर सबिमशन तारीख वाढिव याची मागणी केली होती. यानुसार िव तु 
िवभागामाफत ई-िनिवदेस मदुतवाढ दणेकेामी िद.२७-०९-२०१८ रोजी िटपणी सादर करणते आली होती. यास 
िमळाले या मा यतेनसुार Tender ID 2018_SAI_350408_1 यास िद.१३-१०-२०१८ अखेर मदुतवाढ 
दे यात आललेी आह.े म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु े यांचेकडून 
शंकािनरसन त ा िद.०१ ऑ टोबर, २०१८ रोजी ा  झाला असनू तो तीन कारात ा  झाललेा आह.े  

(01). Devination  
(02). Tender Conditions Prevails  
(03). Policy Decision to be taken by Sansthan  
उपरो  त ा .०१ व व त ा .०२ ह े टेि नकल पेिसिफकेशन व इतर बाब बाबत असनू 

म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु ेयांनी िशफारस केले माण ेमा य करता येईल. 
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त ा .०३ मधील मु  ेह ेधोरणा मक असनू यावरील िनणयानुसार िनिवदचेा Scope बदलणार अस याने यावर 
मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये चचा होऊन िनणय होण ेउिचत होईल.  

ताव :- १० मेगावॅट सोलर पी. ही.िस टीम उभारणीकामी ी-बीड मधील ा  झाले या Queries 
बाबत संसथानच े अिधकृत स लागार मे.िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु े
यांचेकडून ा  झाले या अनपुालन/खलुासा याबाबत या मु िेनहाय तपिशल ०१ ते ०३ त याम ये सादर 
केलेला आह.े सदर अ. .०३ मधील सादर केले या Querie चे अवलोकन होऊन धोरणा मक िनणय होणसे 
सिवनय सादर. 

िनणय .६२५  यावर सिव तर चचा होऊन, १० मेगावॅट सोलर पी. ही.िस टीम उभारणीकामी झाले या  ी-बीड िमट गम य ेउपि थत 
कर यात आले या QUERIES बाबत सं थानचे अिधकृत स लागार मे.िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग 
सि हसेस िलिमटेड, पणु े यांनी अनुपालन / खलुासा त ा सादर केला होता. या अनषुगंान े आजचे सभेत मे.िमटकॉन 
क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणु ेयांचे ितिनधी यांनी सम  उपि थत राहन खालील अनपुालन / 
खलुासा त याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सव सद यांना सिव तर मािहती िदली. तसेच मा. यव थापन सिमतीच े
सद यांनी िवचारले या सव ांवर म.ेिमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग सि हसेस िलिमटेड, पणेु यांच े ितिनधीने 
उ रे दऊेन मा. यव थापन सिमतीचे सद यांच ेशंका समाधान केले. 

यानसुार आजच े मा. यव थापन सिमतीचे सभेत ी-बीड िमट ग मधील उपि थत कर यात आले या 
QUERIES & CLARIFICATON बाबत खालील माण ेिनणय घे यात आला. 

 
      PRE-BID QUERIES & CLARIFICATION : POLICY DECISION BY SSSTS - 10 MW SOLAR POWER PROJECT 

S. 
No. 

Clause 
No. 

Page 
No. 

Existing provision 
Clarification / Change Requested by 

vendor 
Decision by Management 
Committee  

E Enrich Energy Pvt. Ltd. 
  

14 
 
 

7.46.1 
 
 
 

  The power from the plant must be 
evacuated to nearby connecting 
substation through multicore co – 
axial cable of appropriate size as 
per prevailing condition at site. 

We propose overhead conductor for 
transmission line? 

Tender conditions prevails. 
 
 

G Mundra Solar PV Ltd.   
1    1. Supplier should be a Bloomberg 

Tier – 1 and DNV-GL certified 
domestic manufacturer of Solar 
Cells and Solar modules. 
2. Average turnover of last 3 years 
should be more than 100 crore. 
3. Experience in development of 
atleast 40 MW Solar power ground 
mount projects. 
4.  No JV’s and consortium for this 
tender is allowed but however the 
bidder can use the credentials of 
their associate/ group companies. 

Point no. 1 ;  Solar Module 
supplier should be a 
Bloomberg Tier – 1  domestic 
manufacturer only. 
Point No. 2 ; Not accepted. 
Tender conditions prevails. 
Point No. 3 ; Tender 
conditions prevails. 
Point No. 4 ; JV is not allowed 
& consortium allowed as per 
tender conditions. Credentials 
of associate group companies 
not allowed. 

H Adani   
    1) Supplier should be a domestic 

module manufacturing facility with 
at least 50 MW of module 
manufacturing facility and should 
have supplied atleast 50 MW of 
panel supply experience in last 3 
years. 
2) In case bidder is manufacturer 
they have consortium with land 
party and EPC company. Bidder 

Point no. 1 ;  Solar Module 
supplier should be a 
Bloomberg Tier – 1  domestic 
manufacturer only. 
Point no. 2 & 6; Accepted. 
Point No. 4 ;  Not accepted 
Point No. 3 & 5 ;Tender 
conditions prevails. 
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cannot utlize EPC companies 
financial credentials, they can only 
utilize the installation experience. 
3) Average Net Worth of the 
manufacturing company should not 
be below 25 crore. 
4) Bidder is allowed to use 
credentials of their associate/ group 
companies 
5) Land agreement should be part of 
bid document 
6) Land should not more than 5 kms 
from substation. 
 

 
 
 
 

J Refex Energy Ltd. 
  

1 Section 
II – 
ITB, 
Clause 
2.2 (4) 

13-14 Cost of bidding document: INR 
20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As per Gazette Notification dated 
23.03.2012for Public Procurement 
Policy notified by the Government 
of India. Those who are registered in 
Ministry of Micro Small & Medium 
Enterprises, MSMEs and National 
Small Industries Corporation NSIC 
are exempted for Bid Document Fee 
and Bid Security (EMD). PSU’s like 
NTPC, NTPC – SAIL, NLC, Kandla 
Port Trust, Cantonment Boards 
(Ministry of Defence), BHEL and 
others have issued tenders for solar 
plants in recent past, in which tender 
fee and EMD are exempted against 
submitting of MSME and NSIC 
certificates. Since, our company 
Refex Energy Limited is registered 
with MSME as well as with NSIC, 
we would like to avail benefits 
entitled for MSME & NSIC. 
Requesting SSST to amend the same 
with necessary clarifications and 
allow us to participate in this 
upcoming event. Kindly, Confirm 

Not Accepted. Tender 
conditions prevails. 

2 Section 
II – 
ITB, 
Clause 
2.2 (4) 

13-14 Bid Security: INR 50,00,000/- As per Gazette Notification dated 
23.03.2012for Public Procurement 
Policy notified by the Government 
of India. Those who are registered in 
Ministry of Micro Small & Medium 
Enterprises, MSMEs and National 
Small Industries Corporation NSIC 
are exempted for Bid Document Fee 
and Bid Security (EMD). PSU’s like 
NTPC, NTPC – SAIL, NLC,Kandla 
Port Trust,Cantonment Boards 
(Ministry of Defence), BHEL and 
others have issued tenders for solar 
plants in recent past, in which tender 

Not Accepted. Tender 
conditions prevails. 
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fee and EMD are exempted against 
submitting of MSME and NSIC 
certificates. Since, our company 
Refex Energy Limited is registered 
with MSME as well as with NSIC, 
we would like to avail benefits 
entitled for MSME & NSIC. 
Requesting SSST to amend the same 
with necessary clarifications and 
allow us to participate in this 
upcoming event. Kindly, Confirm.  

L SunSource Energy Pvt. Ltd.   
1 Exempt

ion 
from 
the 
payme
nt of 
the 
Tender 
Fee & 
EMD 

    Being a MSME registered under 
NSIC makes us eligible for the 
exemption from the payment of the 
Tender Fee & EMD. Request you to 
kindly consider allowing the 
MSMEs to avail this exemption, as 
this will reduce the entry barrier for 
this Tender and make the bidding 
process more competitive. 
For your kind reference and 
consideration,please find attached 
our NSIC registration & exemption 
certificate. 

Not Accepted. Tender 
conditions prevails. 
 

P Anupam Renewable Energy Pvt. Ltd.   
    1. Companies with Domestic Solar 

Panel Manufacturing Facilities with 
minimum 50 MW panel supply 
experience in last 3 years. 
2. In case bidder is a manufacturer 
they can have consortium with land 
party & EPC companies. Bidder can 
not utilize EPC companies financial 
credential they can only utilize 
installation experience. 
3. Average net woth of 
manufacturing company should not 
be below 25 Crore. 

Point no. 1 ;  Solar Module 
supplier should be a 
Bloomberg Tier – 1  domestic 
manufacturer only. 
Point No. 2 ; Accepted 
Point No.3 ; Tender conditions 
prevails 

उपरो  िनणया माण ेत यातील अनपुालन / खलुासा तातडीने वेबसाईटवर अपलोड करावा व टडर 
ि या वरीत पणु करावी असे ठरले.                                             (कायवाही- िव तु िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१४ सं  थान प रसरात साईभ  तांना  चे दशनाचा लाभ सलुभतेने होणकेरीता ०५ नग Outdoor LED Wall 

Screen खरेदी करणकेामी िस  केले  या ई-िनवीदे  या ी-बीड मधील िनवीदाधारकांचे Queries बाबत 
धोरणा  मक िनणय होणेबाबत.  

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद - सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील ३५६ - 
१७(१)  भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे.े  
मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव . –  
१) िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय . ०८, िनणय .८२. 

  २) िद.०४/०४/२०१८ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय . ०३, िनणय .२६९. 
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३) िद.३०/०६/२०१८ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय . ०९, िनणय .४२३. 
४) िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .०२,िनणय .४६१ (२ िनणय  

.४२३).   
ा  तािवक - ी साईबाबा शता  दी उ  सव-२०१८ म  य े म  य े साईभ  तानंा  चे दशन सलुभतेन े

हो  यासाठी मोठया साईजच े LED Wall Screen मंिदर प रसरात व सं  थानच े िविवध प रसरात बसिवण े
आव  यक आह.े याकरीता यापवु  सदरकामी  दोन वेळेस ई-िनवीदा मागिवणते आले  या हो  या.  याम  य ेएकुण 
१३ नग LED Wall Screen खरेदी करणकेामी पिह  या वेळेस िद.२५/०५/२०१७ ते िद.२७/०६/२०१७ अखेर 
ई-िनवीदा िस  कर  यात आलेली होती.  याकरीता सहा िनवीदाधारकांनी ऑनलाईन िनवीदमे  य े सहभाग 
घेतला होता.  याम  य े०३ िनवीदाधारक पा  झालेले आह.े परंत,ु सदर ०३ िनवीदाधारकांनी एकच कंपनीसाठी दर 
भरलेले असलेमळेु िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय . ०२, िनणय .६७७ 

अ  वये “सदर LED Wall Screen खरेदी करणकेामी या े ातील सव कंप  यांचे  पसेीफ केशन देऊन, न  याने 

फेर ई-िनवीदा मागणी करणेत यावी” असा िनणय घे  यात आला.  
सदर िनणयास अनसु न,िनवीदेतील Specification म  य ेबदल करणते येवनु पनुः  च दसु-या वेळेस 

िद.२१/०९/२०१७ ते िद.०५/१०/२०१७ अखेर ई-िनवीदा िस  कर  यात आली होती. परंत,ु सदर ई-िनवीदाचं े
िद.०५/०९/२०१७ रोजीचे ी-बीड िमट गम  य े उपि थत असणारे ०७ िनवीदाधारक  या कंप  या हया 
आंतररा  ीय दजा  या अस  याने  यांनी उ  च दजाचे Specification िदलेले होते.  यामळेु सदर LED Wall 

Screen खरेदी करणकेामी मंजरु र  कमेपे ा जा  त खच येणार अस  यान ेदसु-या वेळेस िस  कर  यात आलेली 
ई-िनवीदा र  कर  यात आलेली आह.े  

तदनतंर १६ नग LED Wall Screen च े िठकाण े िनि त करण े व Specification ठरिवण,े तसचे 
सदरह खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणकेामी िद. ०२/०२/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेतील िवषय . ०८, िनणय .८२ नसुार  ताव सादर कर  यात आला होता. सदर  तावावर सिव  तर चचा 
होवनु, “सं  थान प रसरात साईभ  तांना  च ेदशनाचा लाभ सलुभतेन ेहोणकेरीता LED Wall Screen खरेदी 
करणचेा  ताव ततु  थिगत ठवणते यावा व आव  यक  यावेळी भाडो ी त  वावर लाव  यात या  यात. तसचे 
LED Wall Screen दणेगी  व पात िमळा  यास  या बसिवणते या  यात व  या  नवर सौज  य  हणनु सदरह 
साईभ  तानंा जािहरात करणसेाठी एक  ीप ठेवणसे परवानगी दे  यात यावी. मा  कोण  याही प रि थतीत सदरह 
LED Wall Screen वर जािहरात दाखिव  यात येव ुनय”े अस ेठरले.  

सदर िनणयास अनसु न, सदरच ेLED Wall Screen दणेगी  व पात घणेकेामी साईभ  तानंा आवाहन 
करणकेामी सं  थानचे संकेत  थळावर िद.२७/०३/२०१८ रोजी मसदुा िस  कर  यात आलेला होता. तसेच सव 
रा  ीयकृत बॅकेकडुन सदर LED Wall Screen सं  थानला दणेगेी  व पात िमळणकेामी सव बॅकांना 
जा.न.ंएसएसएसटी/सीसीटी  हीसेल/६८६२/२०१८, िद.२१/०३/२०१८ नसुार प  दे  यात आलेले होते.  

परंत,ु िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .०३, िनणय . २६९ 
अ  वये “सं  थानमधील चाल ु व  तािवत असले  या उपरो  त मह  वा  या क  पां  या स ि थतीची मािहती 
घेवनु,  याचा आढावा घे  यात आला.  यामधील LED Wall Screen खरेदी सदंभात िद.०२/०२/२०१८ 
रोजीच े मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िनणय .८२ अ  वये LED Wall Screen दणेगी  व पात 
िमळा  यास  या बसिवणते या  यात व   नवर सौज  य  हणनु सदरह साईभ  तांना जािहरात करणसेाठी एक 
 ीप ठेवणसे परवानगी दे  यात यावी. मा  कोण  याही प रि थतीत सदरह LED Wall Screen वर जािहरात 

दाखिव  यात येव ु नय,े असे ठरले होते. परंत ु आजतागायत LED Wall Screenदणेगी  व पात िमळाललेी 
नस  याने थम ५ नग LED Wall Screen िवहीत प तीने खरेदी करणसे मंजरुी दे  यात आली व  याची 
उपयु  तता पाहन भिव  याम  य ेउव रत LED Wall Screen खरेदी करणबेाबत िनणय घे  यात येईल” असे ठरले. 
 यानसुार ०५ नग LED Wall Screen खरेदी करणकेामी िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच े

सभेतील िवषय .०९,िनणय .४२३ अ  वये  ताव सादर कर  यात आला होता. सदर  तावावर सिव  तर 
चचा होवनु, “सं  थान प रसरात साईभ  तानंा  च े दशनाचा लाभ सलुभतेन े होणकेरीता थम LED Wall 
Screen, Size 4.80m x 2.88m  ०५ नग LED Wall Screen ई-िनवीदा ि या राबवनु खरेदी करणसे व 
याकामी येणा-या अदंाजे र  कम . ७ कोटी ९० लाख + GST मा चे खचास  मा  यता दे  यात आली.  
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तसेच सं  थानच ेप रसरात साईभ  तांना चे दशनाचा लाभ सलुभतेने होणकेरीता सदर LED Wall 
Screen नगर-मनमाड हायवेव रल सं  थानच ेिमळकतीम  य,े लडीबाग, १६ गुंठे प रसर, यािठकाणी बसिव  यात 
यावेत, अस ेठरले. 

तसेच सभे  या वेळी LED पॅनलेचे ा  यि क दाखिव  यात आले. LED पॅनेलची उपयु  तता असनु 
 याचे अदंाजे खच ित पॅनेल २५ ते ३५ लाख असनु थमतः १० LED पॅनले देखील ई-टडर प तीन ेखरेदी 

कर  यास व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .२.५ कोटी चे खचास मा  यता दे  यात आली.” 
तदनतंर उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयात िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच े

सभेत िवषय .०२, िनणय .४६१(२िनणय .४२३) नसुार “सं  थान प रसरात साईभ  तांना  चे दशनाचा 
लाभ सलुभतेन े होणकेरीता थम LED Wall Screen, Size 4.80m x 2.88m  ०५ नग LED Wall 
Screen ई-िनवीदा ि या राबवनु खरेदी करणसे 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  तांना  चे दशनाचा लाभ सलुभतेने होणकेरीता सदरचे LED Wall Screen 
बसिवणकेामी थम  थािनक उपसिमतीम  य ेजागचेी िनि ती करणते यावी.  

तसेच सभे  या वेळी LED पॅनेलचे ा  यि क दाखिव  यात आले. सं  थानचे सव िनवास  थान,े ी 
साईनाथ  णालय, ी साईबाबा  णालय, दणेगी कायालय इ. िठकाणी LED ची उपयु  तता असनु  याचे अदंाजे 
खच २५ ते ३० लाख असनु थमतः १० LED पॅनेल दखेील ई-टडर प तीन ेखरेदी कर  यास व याकामी येणा-
या अदंाजे र  कम .२.५ कोटी चे खचास मा  यता दे  यात आली.” 

तरी, िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न, व र  ठांचे िनदशानसुार 
थमतः एकुण ०५ नग LED Wall Screen खरेदी करणकेरीता ई-िनवीदा मागिवणकेामी िद.११/०९/२०१८ 

रोजीचे मंजरु िटपणी  वये महारा   शासनाचे www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर 
िद.१९/०९/२०१८ ते िद.०९/१०/२०१८ अखेर (Tender ID-2018_SAI_353450_1) जािहरात िस  
कर  यात आलेली आह.े सदर ई-िनवीदांची ी-बीड िमट ग िद.२५/०९/२०१८ रोजी घे  यात आलेली असनु सदर 
ई-िनवीदचेी ी-बीड िमट गम  य े १५ िनवीदाधारकांनी ितसाद िदलेला आह.े सदर ी-बीड िमट गम  य े
 िनवीदाधारकांनी एकुण ९४ Queries (मु )े उपि थत केले असनु  यातील ८४ मु ांबाबत शासक य पातळीवर 
िनणय घणेेस व उवरीत  खालील नमदु केले  या एकुण १० Queries (मु )े हया बहतांशी परुवठाधारकां  या 
 सार  याच असनु  याबाबत धोरणा  मक िनणय होणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभपेढुे सादर करता 
येईल.  

Sr.No. Tender page / 
Clause No. 

Tender Specification Bidders Common Query in Pre-
Bid Meeting 

1. 5 (3/11)  Brands:-Preferred Makes: 
Samsung, Delta, Mitsubishi, 
Barco, LG, Leyard, planar, 
NEC, Synergy, Orion, 
Christie, Panasonic 

Bidders request Add this Brand :- 
Shine, Alida, Video wall India,  
YNG LED  Delta, Xtreme Media or 
Equivalant  

2. 31/ANNEXURE-
2 

LED Bulb:- Cree, Nichia, 
Nationstar  

Bidders wants to keep remain 
Nationstar Gold Only along with 
Cree and Nichia.  

3. 32/Item 3 
Outdoor Cabinet Air 
Conditioner 

Air-condition systems are not 
required by Maximum Bidders. 
Because Outdoor LED wall has 
force cooling system is inbuilt. 

4. 33/Item 5 
Servo Stabilizer 

Stabilizer systems are not required 
by Maximum Bidders because 
Outdoor LED wall has force cooling 
system is inbuilt. 

5. 6/9 Certification :-BIS for 
both Outdoor LED Wall 
tiles as well as LED 
controller Mandatory. 

BIS not required for LED Controller 
as it’s a part of LED Wall and there 
is already BIS comes for full 
outdoor LED wall and most of the 
bidders agreed for this condition. So 
BIS is not required for LED 
Controller.  
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6. 33/ Item 4 Rack Frame with Power 
Distribution Unit to be 
mounted Behind the 
Structure 

Every bidder has own structure and 
back protection design for safety. 
Only rack has enough space to keep 
the accessories. This way we can 
save cost. As this is one of 
mechanical part of Outdoor LED 
Wall and there is no any direct 
connection with the function of 
Outdoor LED Wall. Changes made 
in tender clause. 

7. 34/Item 6 Communication Interface 
Device 

Item no.6 and Item No.7 
Communication Interface Device 
and Network Switches must be 
removed because there is no need of 
these extra as media player and 
controller already having this. Due 
to this may be dispute can arise 
during bid opening. 

8. 35/Item 7 Network Switch 

9. 31/Annexure-2 
Outdoor LED Display 
 Pixel Pitch: - 6 mm to 8 
mm  5% 

Maximum bidders agree for one 
standard Pixel pitch of P6 and its 
world wide standard size must be 
kept same. No need to be changed 
any variations in size or tile and 
LED wall Size 2.88 m * 4.8 m.  

10. 32/Item 2 
Media Player 

This should keep optional (Because 
there are various types media 
players in market, which has 
multiple specifications but function 
is same, our moto is to display 
information and live darshan should 
be displayed by media player and it 
must be compatible with future 
requirement of SSST. Changes 
made and media player 
specifications will be optional. 

 
मागणी- उपरो  त ा  तािवकेत नमदु के  या माण े महारा   शासनाच े

 या सकेंत  थळावर िद.१९/०९/२०१८ ते िद.०९/१०/२०१८ अखेर (Tender 
ID-2018_SAI_353450_1) जािहरात िस  कर  यात आलेली आह.े सदर ई-िनवीदांची ी-बीड िमट ग 
िद.२५/०९/२०१८ रोजी घे  यात आलेली आह.े सदर ई-िनवीदाचंी ी-बीड िमट ग िद.२५/०९/२०१८ रोजी 
घे  यात आलेली असनु सदर ई-िनवीदेची ी-बीड िमट गम  य े१५ िनवीदाधारकांनी ितसाद िदलेला आह.े सदर 

ी-बीड िमट गम  य े िनवीदाधारकांनी एकुण ९४ Queries (मु )े उपि थत केले असनु  यातील ८४ मु ांबाबत 
शासक य पातळीवर िनणय घणेेस व उवरीत खालील नमदु केले  या एकुण १० Queries (मु )े हया बहतांशी 

परुवठाधारकां  या सार  याच असनु  याबाबत धोरणा  मक िनणय होणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे सादर करत आह.े  

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

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय – उपरो  त ा  तािवकेत व मागणीम  य ेनमदु केलेनसुार थमतः एकुण ०५ 
नग LED Wall Screen खरेदी करणकेरीता ई-िनवीदा मागिवणकेामी महारा   शासनाच े
www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर जािहरात िस  कर  यात ी-बीड िमट गम  य े एकुण ९४ 
Queries (मु )े उपि थत केले असनु  यातील ८४ मु ांबाबत शासक य पातळीवर िनणय घणेसे व उवरीत  
खालील नमदु केले  या एकुण १० Queries (मु )े हया बहतांशी परुवठाधारकां  या सार  याच असनु  याबाबत 
धोरणा  मक िनणय होणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढेु सिवनय सादर.   

िनणय .६२६ यावर सिव  तर चचा होऊन, एकुण ०५ नग Outdoor LED Wall Screen खरेदी करणेकामी झाले  या ी- 
बीड िमट गम  य े उप  थीत कर  यात आले  या परुवठाधारकां  या Queries & Clarification बाबत खालील 

माण ेधोरणा मक िनणय घणेेत आला आह.े   
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Pre-Bid queries& Clarification Policy DecisionBy SSSTS For LED Wall Screen 

Sr.No. Tender page / 
Clause No. 

Tender Specification Bidders Common 
Query in Pre-Bid 

Meeting 

Decision By 
Management Committee  

1. 5 (3/11)  Brands:-Preferred 
Makes: Samsung, 
Delta, Mitsubishi, 
Barco, LG, Leyard, 
planar, NEC, Synergy, 
Orion, Christie, 
Panasonic 

Bidders request Add 
this Brand :- 
Shine,Alida, Video wall 
India,YNG LED, 
Xtreme Media or 
Equivalant 

Brand preferred make & 
Equivalent which meets all 
specification as per Tender 
Clause. 
 
 

2. 31/ANNEXURE-
2 

LED Bulb:- Cree, 
Nichia, Nationstar  

Bidders wants to keep 
remain Nationstar Gold 
Only along with Cree 
and Nichia. 

Clause Amended as:- Cree, 
Nichia, Nationstar Gold. 
 

3. 32/Item 3 
Outdoor Cabinet Air 
Conditioner 

Air-condition systems 
are not required by 
Maximum Bidders. 
Because Outdoor LED 
wall has force cooling 
system is inbuilt. 

Outdoor Cabinet Air 
Conditioner is Optional. 
But it’s functioning & 
performance as mentioned in 
Tender   must be fulfilled by 
the alternative provision/ 
provisions in system.  
It should not affect the 
performance of the led wall 
adversely. 

4. 33/Item 5 
Servo Stabilizer 

Stabilizer systems are 
not required by 
Maximum Bidders.  

Servo Stabilizer is optional. 
But it’s functioning & 
performance as mentioned in 
Tender   must be fulfilled by 
the alternative provision/ 
provisions in system.  
It should not affect the 
performance of the led wall 
adversely. 

5. 6/9 Certification:-BIS 
for both Outdoor 
LED Wall tiles as 
well as LED 
controller Mandatory. 

BIS not required for 
LED Controller as it’s a 
part of LED Wall and 
there is already BIS 
comes for full outdoor 
LED wall and most of 
the bidders agreed for 
this condition. So BIS is 
not required for LED 
Controller.  

Clause Amended as :-BIS for 
outdoor LED wall is 
Mandatory. 

6. 33/ Item 4 Rack Frame with 
Power Distribution 
Unit to be mounted 
Behind the Structure 

Every bidder has own 
structure and back 
protection design for 
safety. Only rack has 
enough space to keep 
the accessories. This 
way we can save cost. 
As this is one of 
mechanical part of 
Outdoor LED Wall and 
there is no any direct 
connection with the 
function of Outdoor 
LED Wall. Changes 
made in tender clause. 

Accepted, Rack frame should 
be according LED wall design. 
But it’s functioning & 
performance as mentioned in 
Tender   must be fulfilled by 
the alternative provision/ 
provisions in system.  
It should not affect the 
performance of the led wall 
adversely. 
 

7. 34/Item 6 Communication 
Interface Device 

Item no.6 and Item No.7 
Communication 

Item no.6 is as per OEM. 
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8. 35/Item 7 Network Switch Interface Device and 
Network Switches must 
be removed because 
there is no need of these 
extra as media player 
and controller already 
having this. Due to this 
may be dispute can arise 
during bid opening. 

Network switch is Optional. 
But it’s functioning & 
performance as mentioned in 
Tender   must be fulfilled by 
the alternative provision/ 
provisions in system.  
It should not affect the 
performance of the led wall 
adversely. 

9. 31/Annexure-2 
Outdoor LED Display 
Pixel Pitch: - 6 mm 
to 8 mm  5% 

Maximum bidders agree 
for one standard Pixel 
pitch of P6 and its 
worldwide standard size 
must be kept same. No 
need to be changed any 
variations in size or tile 
and LED wall Size 2.88 
m * 4.8 m. 

Clause Amended as:-
Outdoor LED Display 

Pixel Pitch: - 6 mm  5% 

10. 32/Item 2 
Media Player 

This should keep 
optional (Because there 
are various types media 
players in market, which 
has multiple 
specifications but 
function is same, our 
moto is to display 
information and live 
darshan should be 
displayed by media 
player and it must be 
compatible with future 
requirement of SSST. 
Changes made and 
media player 
specifications will be 
optional. 

Accepted, Media Player 
specification should be capable 
of Live Darshan and Showing 
Information. 
 
But it’s functioning & 
performance as mentioned in 
Tender   must be fulfilled by 
the alternative provision/ 
provisions in system.  
It should not affect the 
performance of the led wall 
adversely. 
 

 
उपरो  त िनणया माण ेत  तयातील व इतर Query संबधीत  अनपुालन/ खलुासा तातडीने वेबसाईट 

वर अपलोड करावा व िनिवदा ि या  वरीत पणु करावी, असे ठरले.           (कायवाही- सीसीटी ही िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१५ पाथड , िज-अहमदनगर येथे आयोिजत केले  या महाआरो  य िशबारासाठी ी साईबाबा सं  थान िशड  यांचेकडुन 

जा  तीत जा  त वै क य मदत िमळणेबाबत.  
ताव-  उपरो  त संदभ य अज ा  त झालेला आहे  यात पाथड  िज.अहमदनगर यथे े पाथड  व शेव गांव 

तालु  यातील  णांसाठी िद.१४/१०/२०१८ रोजी महाआरोग ् य िशबीराचे आयोजन केले आह.े ह े महाआरो  य 
िशबीर महारा    शासन आरो  य िवभाग, िज  हा प रषद आरो  य िवभाग, धमादाय सल  न  णालय,े महा  मा फुले 
जन आरो  य योजना, पाथड  /शवेगाव ताल ुका मेिडकल व केिम  ट असोिसएशन यां  या सयंु  त िव मान े
आयोिजत केले आह.े या आरो  य िशबीरात गरज ु  णांना मोफत तपासणी, उपचार व श  ञि या क न दे  याचा 
माणस आह.े  या  टीन े आपले साईबाबा सं  थानकडुन जा  तीत जा  त मदतीची अपे ा आह.े तरी सदर 
महाआरो  य िशबीरासाठी आपण साईबाबा हॉि पटलचे त  डॉ  टस, इतर स ्टाफ, वै क य सािह  य तसचे 
जा  तीत जा  त औषध े(मेिडसीन) उपल  ध क न ावते ही िवनंती. तसेच िशबीरात िनदान झालेनतंरच ेउपचार व 
श  ञि या आपले हॉि पटलम  य ेमोफत  हा  यात ही िवनंती केलेली आह.े  

ी साईबाबा सं  थानतफ  सदर महािशबीरासाठी ०४ ते  ०५ क  सलटंट डॉ  टस  व ०२ आरएमओ   
०२ मेल  निसग  टाफ, तसेच ०२ ईसीजी तंञ   देता येईल, ०२ ईसीजी मिशन व  इतर मिेडकल उपकरण े
पाठिवता येईल. सदर िशबीरासाठी  डॉ  टस, निसग  टाफ, ईसीजी तंञ , ईसीजी मिशन  व उपकरण े
पाठिवणसेाठी वाहन िवभागामाफत वाहनाची  (मीनीबसची)   यव  था होण े आव  यक राहील. ी साईनाथ 
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 णालयाम  य े  मोफत उपचार व श  ञि या के  या जातात व ी साईबाबा  हॉि पटलम  य ेअ  पदरात उपचार 
केले जातात  यामळेु  महािशबीरात  िनदान झालेनतंरच ेउपचार व श  ञि या जर ी साईनाथ  णालयात होत 
असले  तर  तेथे  मोफत करता यईेल  परंतु   ज ेउपचार व श  ञि या  ी साईनाथ  णालयात होत नसतील ते  

ी साईबाबा हॉि पटलम  य े करणकेरीता  महा  मा फुले जन आरो  य योजने अतंगत करावा लागले िकंवा 
कागदपञानसुार वै क य िबलात सवलत दतेा येईल. 

तरी सदर महािशबीरासाठी ०४ ते ०५ क  सलटंट डॉ  टस,   ०२ आरएमओ,  ०२ मले  निसग  टाफ  व 
०२ ईसीजी तंञ   पाठिवणबेाबत, सदर िशबीरासाठी  डॉ  टस,   इतर  टाफ,  उपकरण े पाठिवणसेाठी वाहन 
िवभागामाफत वाहनाची (मीनीबसची)   यव  था होणबेाबत, तसचे  िशबीरात िनदान झालेनतंरच े  उपचार व 
श  ञि या ी साईनाथ  णालयात  मोफत करणबेाबत परंतु   ज ेउपचार व श  ञि या  ी साईनाथ  णालयात 
होत नसतील ते ी साईबाबा हॉि पटलम  य े   महा  मा फुले जन आरो  य योजने अतंगत करणबेाबत  िकंवा 
कागदपञानसुार वै क य िबलात सवलत दणेेकरीता, तसचे  या अनषंुगान े येणा-या खचास मा  यता िमळणेकरीता 
सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीपढुे िनणयाथ सादर . 

िनणय .६२७ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१४.१०.२०१८ रोजी पाथड , िज.अहमदनगर येथे आयोिजत केले या 
महाआरो य िशबीराकरीता सं थानमारफ्त ०४ ते ०५ क  सलटंट डॉ  टस,  ०२ आरएमओ,  ०२ मेल  निसग 
 टाफ  व ०२ ईसीजी तंञ   पाठिवणसे, तसेच सदर िशबीरासाठी  डॉ  टस,   इतर  टाफ,  उपकरणे व औषधे 

उपल ध क न दे यास, तसेच िशबीराकरीता जाणेकामी वाहन िवभागामाफत वाहनाची (मीनीबसची)   यव  था 
करणसे मा यता दे यात आली. 

तसेच ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव अस याने  िशबीरात िनदान झालेनंतरचे उपचार व 
श  ञि या ी साईनाथ  णालयात  मोफत करणते या यात, परंतु जे उपचार व श  ञि या  ी साईनाथ 

 णालयात होत नसतील ते ी साईबाबा हॉि पटलम  य ेमहा  मा फुले जन आरो  य योजने अतंगत करणसे िकंवा 
कागदपञानसुार वै क य िबलात सवलत दणेसे व  या अनषुगंान े  येणा-या र कम .५ लाख मा  पयत या 
खचास मा  यता दे यात आली.               (कायवाही- साईबाबा हॉ पीटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१६ ी साईबाबा समाधी शता  दी िनिम  त ी साईनाथ  णालयात  लॅि टक व ऑथ  सजरी िशबीराच ेआयोजन व 

 याकामी येणा-या अदंाजे र   म .३० लाख मा  खचास मा  यता  िमळणे बाबत.  
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १७(१) व १७(२)(ण) मानव जाती  या क  याण िकंवा 

मानावाला अप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमती ठराव –   १) मा.  यव  थापन सिमती िद. २०/०८/२०१७ िवषय न.ं ०७ िनणय . ६८२ 

      २) मा.  यव  थापन सिमती िद. २२/०८/२०१८ िवषय न.ं ०२ िनणय . ५०७ 
      ३) मा.  यव  थापन सिमती िद. ०२/०२/२०१८ िवषय न.ं २० िनणय . १२६ 

  ४) मा.  यव  थापन सिमती िद. २२/०८/२०१८ िवषय न.ं ०६ िनणय . ५३२ 
  ५) अ वाल  लब, पणु ेयांचा िदनांक २८/०९/२०१८ रोजीचा ई-मेल      

 तािवक – उपरो  त िवषयां  वय ेमहासतं ी साईबाबा यांनी मगंळवार िद. १५ ऑ  टोबर १९१८ या 
िदवशी िवजयादशमी  या महुतावर देहसमा  ती क न अनतंाकडे याण केले. ी साईबाबां  या महािनवाणस िद. 
१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी १०० वष पणु होत आह.े ी साईनाथांचा भ  तगण भारतासह संपणु जगभर िवपलु 
सं  यनेे पसरलेला आह.े  यां  या  दारे ी साई त   व ान आिण िशकवणीच सार तमाम िव  वात होत आह.े 
 हणनुच ी साईनाथांची १०० व े पु  यितथी केवळ तीन िदवसांचा उ  सव  हणनु साजरा न करता. १००  या 

पु  यितथी अगोदरच ेसंपुण वष ी साईसमाधी शता  दी वष  हणनु साजरा कर  याचा िनणय ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशरडी  या मा.  यव  थापन सिमतीने घतेला आह.े िद. ०१ ऑ  टोबर २०१८ ते िद. १८ 
ऑ  टोबर २०१८ ह े वष  हणजे साईशता  दी समाधी वष असनु, ह े संपणु वष उ  साही वातावरणात साजरे 
कर  याचा संक  प सं  थानन ेघतेला आह.े 

ी साईबाबा यांचे महासमाधीस सन २०१८ म  य े१०० वष पणु होत अस  याने ी साईबाबा सं  थान माफत ी 
साईबाबा समाधी शता  दी वष िद. ०१ ऑ  टोबर २०१८ ते िद. १८ ऑ  टोबर २०१८ या कालावधीम  य े
वेगवेग या धािमक व सां  कृतीक काय माच ेआयोजन क न, संपणु वषभरात िशरडीम  य ेभ  तीमय वातावरण 
राहन ी साईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल. या  टीने काय माचे िनयोजन केलेले 
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आह.े तरी शता  दी वष समारोप काय मा िनिम  त  णालय ेिवभागाकडुन िद. १३/१०/२०१८ रोजी सकाळी ०९ 
ते सायं. ०५ वा. या वेळेत साईनगर मैदानात खालील माण ेिशबीरांच ेआयोजन करणते आलेल ेआह.े  

१) मोफत सांधरेोपन िनदान िशबीर (गडुघा व खबुा) 
२) मोफत ने  तपासणी व च  म ेवाटप िशबीर  
३) मोफत कॅ  सर िनदान िशबीर  
अ.नं. . ०१ व ०३ िशबीराचं ेिदनांक १२/१०/२०१८ रोजी नाव न दणी कर  यात येऊन सदर दाखल 

 णांची यो  य तपासणी/िनदान कर  यात येणार असनु गरज असले  या  णांना नंतर तारीख दे  यात यऊेन 
सं  थान  या  णालयात मोफत ऑपरेशन कर  यात येणार आह.े  

तसेच ी साईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळाम  य े भाग घे  याकामी डॉ. पंकज िजंदाल, एम.एस.,  
ऑथ पेडीक, पणु ेयांनी िदनांक २५/०९/२०१८ रोजी ई-मेल  दारे  लॅ  टीक तसेच ऑथ  सजरी कॅ  प घेण ेबाबत 
कळिवले आह.े  

सदरह िशबीराम  य े  यांनी जळलेले  यगं, भाज  यामळेु येणारे  यगं, ज  मतः असलेल ेहाताच,े पायाच ेव 
शरीरावरील  यगं, जुळलेली, वाकडी, कमी व जा  त बोटे, चेह-यावरील वाकडे ण, न पसरणारे कोड, दभुंगलेल े
ओठ व टाळु, वाकडे नाक व कान हनवुटी  या आकारात बदल, गरज नसलेले मोठे िकंवा िविच  ण,  पे  टीस 
पॅरेलीससे, अपघाताने आले  या िवकृती व  यगं अशा िविवध एकुण ७५  णांचे उपचार व श  ि या कर  याचा 
मानस  य  त केलेला आह.े 

डॉ. पंकज िजंदाल ह ेव  यां  या सहकारी डॉ  टस सजन यांना  लॅ  टीक सजरी कॅ  पम  य े२५ वषाहन 
अिधकचा अनभुव आह.े तसचे डॉ. पंकज िजंदाल व  यांचे सहकारी डॉ  टस सजन ह े गे  या १८ वषापासनु 
महारा ातील ामीण भागात जाऊन गरीब व गरज ु  णांची िनवड क न  यां  यावर मोफत उपचार व श  ि या 
करत आहते. तसेच श  ि या केले  या सव  णांची Follow-up दखेील डॉ. िजंदाल व  यांची टीम ही घेणार 
आहते.  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान –  
 १) मा.  यव  थापन सिमती िद. २०/०८/२०१७ िवषय न.ं ०७ िनणय . ६८२ 

     २) मा.  यव  थापन सिमती िद. २२/०८/२०१८ िवषय न.ं ०२ िनणय . ५०७ 
     ३) मा.  यव  थापन सिमती िद. ०२/०२/२०१८ िवषय न.ं २० िनणय . १२६ 

 ४) मा.  यव  थापन सिमती िद. २२/०८/२०१८ िवषय न.ं ०६ िनणय . ५३२ 
 ५) अ वाल  लब, पणु ेयाचंा िदनांक २८/०९/२०१८ रोजीचा ई-मेल.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय– सदर िशबीराम ये दाखल झाले  या  णांची यो  य  या कारे िनवड या 
कर  यात येऊन डॉ. पंकज िजंदाल व  यां  या सहकारी डॉ  टस सजन व ी साईनाथ  णालयातील आथ  
िवभागातील सजन यां  या नसुार एक तारीख िनि त क न सदर तारखे नसुार  णांवर श  ि या करता येतील.  
तसेच  णांना लागणारे औषध ेही  णालया  या वािषक औषध खरेदीमधनु वापरता यतेील.  

 ताव– तरी उपरो  त नमदु केलेलया  तावा माण े िदनांक १३/१०/२०१८ रोजी जळलेले  यगं, 
भाज  यामळेु येणारे  यगं, ज  मतः असलेले हाताच,े पायाचे व शरीरावरील  यगं, जुळलेली, वाकडी, कमी व 
जा  त बोटे,चेह-यावरील वाकडे ण, न पसरणारे कोड, दभुगंललेे ओठ व टाळु, वाकडे नाक व कान हनवुटी  या 
आकारात बदल, गरत नसलेले मोठे िकंवा िविच  ण,  पे  टीस परेॅलीसेस, अपघातान ेआले  या िवकृती  यगं 
अशा िविवध  णांची आव  यक तपासणी क न नाव न दणी क न सदर  णांना आव  यकतेनसुार तारीख दऊेन 
श  ि या कर  यात यतेील. श  ि येपवु  होणा-या िनदानाम  य े आव  यक  या तपास  या ी साईनाथ 

 णालयात करता यतेील परंतु काही तपास  या उदा. २डी-ईको या सं  थान  या ी साईबाबा  णालयातून   मोफत 
करण ेआव  यक आह.े तसचे CT. MRI इ.  या तपास  या आव  यक अस  यास  या वरा ामीण  णालय, 
लोणी यां  या माफत मोफत क न  यांना सदरचे बील अदा करण ेआव  यक आह.े तशा आशयाचा प  यवहार 

वरा ामीण  णालय यां  याशी करता येईल.  
सदरचे िशबीराकरीता लागणा-या भुलत  डॉ  टरांची सं  या स ाि थतीला ी साईनाथ  णालयात कमी आह.े 
 यामळेु आव  यकतेनसुार बाहे न ऑन कॉल बिेसस भलुत  डॉ  टस बोलिवता येतील व  यांना ित  ण बील 

अदा करता यईेल.  
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 या अनषंुगाने िशबीराम  य े येणा-या मेडीसीन, औषध इ. अनषंुगीक गो  ट  या अदंाजे खचास . 
३०,००,०००/- (र  कम पय ेतीस लाख मा ) मा  यता असावी. तसचे उपरो  त कालावधीत िवभागांमाफत काम े
कर  याकामी देखील मा  यता असावी.  

   तरी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमती समोर िनणयाथ सादर.  
िनणय .६२८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी िनिम  त ी साईनाथ  णालयात  लॅि टक व ऑथ  

सजरी िशबीराच ेआयोजन करणसे व  याकामी येणा-या अंदाजे र कम .३० लाख मा च ेखचास मा  यता दे यात 
आली.                             (कायवाही- साईनाथ हॉ पीटल ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१७ समाधी मंिदरातील दि णा पेटीम  ये पैसे टाकत असतांना नजर चकु ने पडलेले सो  याचे ेसलेट ी साईभ  तास 

परत करणेबाबत.   
ताव-  उपरो  त िवषयास अनसु न, साईभ  त ी. नीरज मेहता, िबलासपरु यांच े आवक ं . ०१२६१० िद. 

२८/०९/२०१८ रोजीचे प  इकडील कायालयास ा  त झाले असनु, सदर प ात  यांनी, िद. २८/०९/२०१८ रोजी 
सकाळी साधारण: ०८ वाजता समाधी मिंदरात मी ी साईबाबाचंे दशनासाठी प रवारासह आलो होतो. दशनाला 
येतांना एक सो  याच े ेसलेट ी साईबाबाचंे समाधीला लावनु पिव  करणसेाठी सोबत आणलेले होते. दशनाच े
वेळी सदरच े ेसलेट  यांनी ी साई समाधी वरील डयटुीस असणा-या पजुारी यांचेकडे दऊेन समाधीला लावनु 
पिव  क न परत घेऊन ते हातात ठेवले होते व बाहरे जातांना समाधी पाठीमागील दि णापटेीम  य ेपसेै टाकत 
असतांना दि णापेटीचा ध  का लागुन हातात असलेले सो  याचे ेसलेट सदरच ेदि णापटेीम  य ेपडले. ही बाब 
 यांचे ल ात येताच  यांनी तेथे उपि थत असलेले सरु ा र काचे िनदशनास आणनु िदली.  याच िदवशी 

शु वार अस  यान,े दि णा पेटी मोजणी कामकाजासाठी सदर दि णापेटी उघड  यात आली होती.  याच वेळेस  
साईभ  त ी िनरज मेहता, ह े तेथे उपि थत होते.  यांनी दि णापटेीत िनघालेले ेसलेट ओळखल.े नजर चकु न े
दि णा पेटीत पडलेले ेसलेट मला परत िमळावे  हणनु  यांनी िवनंती केलेली आह.े  
   यापुव  साईभ  तांकडुन ऑनलाईन दणेगी दतेांना जा  त र  कम सं  थानखाती जमा झालेली होती. 
सदरचे साईभ  तांनी र  कम परत िमळावी  हणनु िवनंती अज केले होते.  यानसुार िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय ं . ५३६ अ  वय,े ऑनलाईन देणगी सिुवधेव ् दारे साईभ  ताकंडुन नजर 

चकु न ेसं  थानला जमा झाललेी दणेगी र  कम परत करणसे मा  यता दे  यात आली, तसेच यापढुेही अशा कारे 
नजर चकु न ेर  कम जमा झा  यास व भ  तांनी  या रकमेची परत मागणी के  यास, मा. कायकारी अिधकारी यांनी 
 यांचे अिधकारात याची सत ्यता पडताळुन सदरह र  कम परत करावी, असा िनणय झालेला आह.े   

   यास अनसु न, आता पयत नेट बॅक ग व ऑनलाईन पेमट गटेवे वैगरे माफत अशी नजर चकु ने सं  थान 
खाती जादा जमा झालेली र  कम जर भ  तानंी परत मागीतली तर  याची सखोल पडताळणी क न सं  थानकडुन 
भ  तानंा सदर र  कम परत करणते येत आह.े  
  तसेच पवु  अशा कारे दि णापटेीम  य े सो  याचे मगंळसु  नजर चकु न े पड  याची घटना घडलेली 
होती,  यावर िद.०३/०६/२००६ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िनणय ं . ३८० अ  वय,े 

ीमती हसंा मुकेश स ा, मुंबई यांनी  यांचे अजात नमदु केले माण े िहदं ु सं  कृतीत मगंळसु  या दागी  यास 
अन  यसाधारण मह   व आह.े सदर मह   व ल ात घतेा, तसेच ी साईभ  तां  या बरोबर जीवना  या भावना 
िनगडीत आहते. या बाब चा िवचार करता एक खास िवशेष बाब  हणनु  यांनी  यांचे अजात मागणी केले माण े
सदर मंगळसु  ीमती हसंा मकेुश स ा, मुंबई यांना परत करण ेयो  य राहील. मा  गु  तदान पेटीतील दि णतेील 
एक अन  यसाधारण असा दागीना खास बाब  हणनु परत करावयाचा असलेन,े ीमती हसंा मुकेश स ा, मुंबई 
यांचकेडुन मंगळसु ाच े िकंमती इतक  (सं  थान िनयु  त अिधकृत सोनाराकडुन ठरिवललेी िकंमत) रोख र  कम 
दि णा  हणनु जमा क न घे  यात यावी व अपवादा  मक िवशेषबाब  हणनु  यांचे मंगळसु   यांना परत कर  यात 
यावे अस ेठरले. उपरो  त िनणया माण ेकायवाही करणते आलेली आह.े  
  तथािप, ी िनरज मेहता, यांच े सदंभातील घटना ही दि णा पटेी संबंधीत अस  यान े उपरो  त नमदु 

 तावानुसार सदर कालावधीतील सीसीटी  ही फुटेज तपासणते आले असनु, सदर साईभ  तान ेपजुेसाठी सो  याचे 
ेसलेट समाधीवरील पजुा-याकडे िद  याचे व पजुा-यान ेपरत संबंधीत भ  तास ते परत के  याचे  प  ट िदसत आह.े 

तसेच सदर साईभ  तान ेसदरच ेसो  याच े ेसलेट खरेदी के  याची मळु पावती सादर केललेी आह.े सदर पावतीतील 
वजन व  य  वजनाची पडताळणी केली असनु ते बरोबर आह.े याव न सदर ेसलेट हे ी िनरज मेहता, यांचचे 
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आह ेह े  प  ट होत आह.े  
  ी िनरज मेहता, िबलासपरु यांनी अजात वणन केलेले सो  याचे सेलेट िद. २८/०९/२०१८ 

रोजी उघड  यात आले  या दि णा पेटीत ा  त झालेले आह.े परंत ु सदर घटनेबाबत िनणय होण े बाक  
अस  याने सदरचे सेलेट  यवि थत पॅक क न परत दि णा पेटीत टाकणते आलेले आह.े  

    तरी, साईभ  त ी.नीरज मेहता, िबलासपरु यांचेकडुन नजर चकु ने दि णा पेटीत पैसे टाकतांना 
सो  याचे सेलेट पडलले े अस  याने, तसेच सीसीटी  ही फुटेज नुसार व सेलेटची पावतीतील वजन व 

 य  केलेले वजन तसेच सेलेट खरेदी पावती या सव बाब ची खातर जमा क न सदरच े सो  याचे 
सेलेट ी िनरज मेहता, िबलासपरु यांना परत कर  यास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळणसेाठी, 

सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर.  
िनणय क्र.६२९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.नीरज मेहता, िबलासपुर यांचेकडुन नजर चकु ने दि णा पेटीत पैसे 

टाकतांना सो  याचे सेलेट पडलेले अस  याने, तसेच सीसीटी  ही फुटेज नसुार व सेलेटच े पावतीतील 
वजन व  य  केलेले वजन तसेच सेलेट खरेदी पावती या सव बाब ची खातर जमा क न सदरच े
सो  याचे सेलेट ी.िनरज मेहता, िबलासपुर यांना परत कर  यास मा यता दे यात आली.            
(कायवाही- लेखाशाखा िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आजचे यव थापन सिमती सभेम ये मा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळी खालील माण े
िनणय घे यात आले. 

 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१८, िनणय .६३०  पु यतीथी उ सव-२०१८ याकालावधीत  मंिदरात होणा या सव आर यांच ेि हडीओ 

शटु ग करणेस मा यता दे यात आली. ोन वापरासाठी पोलीस अिध क, अहमदनगर यांची परवानगी 
यावी, तसेच सदर आर यांच ेिच ीकरणाचे वेळी सव िव तांना आमंि त कर यात याव.े  

                                                                                     (कायवाही- सीसीटी ही िवभाग मखु/ मंिदर िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१९, िनणय .६३१  सं थानमाफत  नगर-मनमाड हायवेवर दणेगीदारामाफत ता परु या वागत कमानी 

तयार कर याच े काम चालू आहे. सदर  कमानी उभारणकेामी देणगीदाराने र कम न िद यास ती 
सं थानमाफत अदा करणसे मा यता दे यात आली, तसेच श य होईल तेवढी कामे सं थानच े संबधीत 
िवभागामाफत करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. तसेच वागत कमानीच े
िठकाणी लाईट ग व फुलांची सजावट कर यात यावी.     

(कायवाही-कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग, बगीचा िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.२०, िनणय .६३२   देगणीदार साईभ  ी.ठाकुर गज  िसंग, हदैराबाद यांनी सो याम ये  दगेणीदाखल 

िदलेली “ दा” आिण “सबरुी” अशी दोन नावे दारकामाई येथे लावणेत यावी, असे ठरले.        
(कायवाही- मंिदर िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.२१, िनणय .६३३   आजचे  सभेत िशड  येथील मोफत स ह .१ मधील १०१ दकुानदार व यांच े

वारसदार ितिनधी यांनी मा.अ य  महोदय यांना िनवेदन िदल.े सदर िनवेदनात ी साईबाबा सं थान 
िव त य था,िशड  यांनी मोफत स ह .१ (ि कोण) ही जागा शासनाकडून यावी व याजागेत मंजरु 
आराखडयानुसार शॉिपं  सटर व गाडन कराव,े शॉिपंग सटरच े बांधकाम खच सव दकुानदार कर यास 
तयार आहते. यामळेु मा.सव च यायालयाच ेआदेशाच ेअमंलबजावणी होऊन सं थानचे र कम .१६ 
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कोटी मा  वाचतील, तरी मानवते या ीकोनातनु सदर िवषयावर कायवाही करावी, अशी िवनंती केली 
आह.े  

  यावर चचा होऊन, थम मोफत स ह .१ (ि कोण) या जागेवरील आर ण शासनान ेकाढून 
ाव े तसेच यािठकाणी वािण य वापर अनु ेय करावा व वािण य बांधकामाच े आराखडे मंजरू क न 

याव.े यानंतर सदर जागा सं थानला नाममा  दरान े िकंवा मोफत उपल ध क न ावी. तसा ताव 
शासनाला सादर करावा, असे ठरले.                                                                               

(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.२२, िनणय .६३४  सं थानचे व र  महािव ालयाकरीता मा. ी. चं शेखर कदम, उपा य , 

मा. ी.िबपीनदादा को हे, सिमती सद य, मा. ीमती बल अ वाल (भा. .से.) मु य कायकारी 
अिधकारी यांची सिमती गठीत कर यात आली. व र  महािव ालयाचे तातडीच ेव मह वाच ेकामासंबधी 
या सिमतीने िनणय यावेत, असे ठरले. 

                                               (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.२३, िनणय .६३५   ी साईबाबा शता दी महो सव २०१८ सांगता कायकामाचे िनिम ाने िविवध 

क पां या उद् घाटना या  सव काय माच े“ Walk-Through ” तयार करणेस व याकामी येणा या 
अदंाजे अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.                            

  (कायवाही- शता दी क  मखु/ सीसीटी ही िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२४, िनणय .६३६     यव थापन सिमतीच े िद.०२.०२.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .११६ नसुार 

दारावती भ िनवास थान, साईआ म भ िनवास थान व साईधमशाळा िवभागाकडील 
यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु, लब ग इ यादी मे टन स / व छता कामाबाबत 
एम.पी.ए टर ायजेस ॲ ड असोिसएटेड िल.पणु ेयांना  िद. १ माच,२०१८ त ेिद. २८ फे वुारी, २०१९ या 
कालावधीसाठी एक वषाकरीता कायादशे दे यात आलेला होता. तथापी करारना यातील अटी व शत  
नसुार संबधीत ठेकेदार यांनी लेबर लायस स सं थानकडे जमा केल ेनाही,  करारना यानसुार व छतेसाठी 
काही मिशनरी परुिवले या नाही. या परुिवले या हो या, या कालबाहय झाले या आहते.  
कमचा यांसाठी बायोमे ीक णाली बसिव यात आलेली नाही. करारना यानसुार परेुसे मनु यबळ 
परुिवलेले नाही. कमचा यांची ाि हडंड फंडाची पणु र कम जमा केलेली नाही. कमचा यांचा िजवन 
सरु ा िवमा घेतलेला नाही. कमचा यांची वै क य तपासणी केलेली नाही. तसेच कमचा यांच ेमागील 
माहे ऑग ट, स टबर-२०१८ या दोन मिह यांच े वेतन अदा केलेले नाही. तसेच व छते या बाबतीत 
अनेक भ ांनी त ारी केले या आहते. तसेच एम.पी.ए टर ायजेस ॲ ड असोिसएटेड िल.पणु े यांना 
वेळोवेळी नोटीस दऊेनही यांच ेकामात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. यांनी िनिवदा अटी व शत चा 
भंग के यान े  तमुचा काळया यादीत समावेश का क  नये या नोटीसीचा दखेील खलुासा िदलेला नाही. 
यामळेु एम.पी.ए टर ायजेस ॲ ड असोिसएटेड िल.पणु ेहे काम कर यास स म नाहीत, असे सव सिमती 

सद यांच ेमत झाले.  
  यावर सिव तर चचा होऊन, एम.पी.ए टर ायजेस ॲ ड असोिसएटेड िल.पणु े यांचा 

आऊटसोिसग कामाचा ठेका र  क न यांची सं थानकडे जमा असलेली ५ % सरु ा अनामत र कम 
जमा क न घे यात यावी. तसेच यांना सं थानकडून दये असले या रकमेतून इतर ठेकेदारामाफत 
(एज सीमाफत) कमचा यांच ेदोन मिह याच ेवेतन आदा करणेत याव ेव यांचा काळया यादीत समावेश 
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कर यात यावा. तसेच दारावती भ िनवास, साईआ म भ िनवास, साईधमशाळा िवभागातील 
यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु, लब ग इ यादी मे टन स / व छता कामाकरीता तातडीन े
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व यासाठी येणा या यो य या खचास शासक य मा यता 
दे यात आली.  

  तसेच िनिवदा ि या पणु होऊन निवन ठेकेदार िनि त होई पावेतो  सं थान या इतर िवभागात 
कायरत ठेकेदाराकडून दर प के मागवनु िन नतम दरधारकाकडून दारावती भ िनवास, साईआ म 
भ िनवास, साईधमशाळा या िवभागांची यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु, लब ग इ यादी 
मे टन स/ व छता इ यादी कामे क न याव,े असे ठरले.    (कायवाही- .अिध क, दारावती 
भ िनवास, .अिध क, साईआ म भ िनवास, .अिध क साईधमशाळा) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२४, िनणय .६३७  ी साईबाबा समाधी शता दी वष-२०१८ समारोप समारंभ काय माच े

बंदोब तासाठी येणा या पोलीसांसाठी व इतर अिधकारी/कमचा यांसाठी यांनी मागणी के यास मोफत 
िनवास यव था कर यास मा यता दे यात आली.                                                                                         

(कायवाही- सव िनवास थान)े 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

वरील िनणय .५७७ ते ६३७ सवानमुते घे  यात आल.े 
यानंतर सायकंाळी ०५.३० 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 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


