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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .१२/२०१७                                                                            िदनांक  १४.११.२०१७  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                       वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा मंगळवार िदनांक १४.११.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० 
वाजता सं थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत, इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-
०४/ ४१००/ २०१७, िदनांक ०६ नो हबर, २०१७ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होत.े यानुसार सदरह सभा 
मंगळवार िदनांक १४.११.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सं थानच े िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये मा. ी.सरेुश 
कािशनाथ हावरे यांचे अ  य तेखाली सु  कर  यात आली.  

०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे , अ य   ०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  
०३. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य  ०४. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद य    
०५. मा.सौ.योिगता अभय शेळकेपाटील, सद या 

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

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

मा.डॉ.राज  राजाबाली िसगं व मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह ेयांनी दरू वनी ारे  कळिवले होते, याची सिमतीने न द घेऊन, यांना 
अनपुि थत राह याची अनमुती िदली. 

याच माण ेमा.डॉ.मनीषा कायंद,े सद या व मा. ी.अमोल गजानन क ितकर, सद य यांनी यांनी ई-मेल दारे कळिवले आहे 
क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या िद .१४.११.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. परंत ुया बैठक स मी हजर 
रहाणार नाही. हया सदंभात िशवसनेा सिचव ी .अिनल दसेाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  
फडणवीस यां याशी चचा केली होती व मा.मु यमं यांनी िशवसनेेला यव थापन सिमतीचे उपा य  पद दे यास समंती िदली होती. 
याबाबत कोणतीही कायवाही झालेली नस यामळेु खेद वाटत आहे. यामळेु या बैठक स उपि थत राहणार नाही, याची कृपया न द 
यावी. 

मा. ी.रिवं  गजानन िमलकर, सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह ेक , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या 
िद.१४.११.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स मा यासकट िशवसनेेचे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. 
कृपया याची न द यावी. 

सभेस आव यक गणपतु  नस यामळेु िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जलैु , २०१७ रोजीचे अिधिनयम दु तीतील  
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतदूीनसुार  तीस िमनीटाकरीता सभेचे कामकाज तहकुब करणते येऊन, यानंतर सकाळी 
११.३० वाजता मा.अ य  महोदय यानंी िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०१ िदनांक २३.१०२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे.   
िनणय .९१४ िदनांक २३.१०२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यानंा सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करत 
असताना खालील माण ेद ु या कर यात आ या , यास मा यता दे यात आली.  
(१) िनणय .८६८- 

   यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईनाथ  णालयाम ये णांना िवनामु य णसवेा 
उपल ध क न िदली जाते. यामळेु  या णालयाम ये णांची सं या जा त असत.े सदरह णालय ामीण 
भागातील अस यामळेु त  डॉ टस कमी वेतनावर काम करत नाहीत व ी साईबाबा हॉि पटलमधील डॉ  टरां  या 
वेतनाबरोबर तलुना करीत आहते. ी साईनाथ  णालयाम  ये  णसेवा सपंणुपण ेमोफत केलेली अस  या ने सदर 
डॉ  टरांना णां या िबला या रकमेतनू इनसटी ह देण ेश  य नाही.  यामळेु एक िवशेष बाब  हणनू व ी साईबाबा 

 णालयाशी तलुना क न ी साईनाथ  णालयातील डॉ  टरांना यांच ेमळु वेतन+ ेड पे यावर २००% असा 
िफ स इनसटी  ह लाग ुकरणते यावा. हा इ सटी ह लाग ूके यास सं थानवर अंदाज े ित माह .१२ लाख मा  
आिथक बोजा पडेल, यास मा यता दे यात आली.  
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तसचे न  याने भरती होणा या  थायी, मानधनावर, कं ाटी वै क य अिधकारी याच माणे ी साईबाबा 
व ी साईनाथ  णालयातील सव शासक य पदांना तावात नमदु  केले या िनयमावली माणे इनसटी  ह लागु  
करणते यावा व ७ वा वेतन आयोग लाग ूझा यानंतर या इ सटी हम ये बदल करणसेाठी ताव सभेसमोर सादर 
करणते यावा, असे ठरले.         (कायवाही- .वै िकय सचंािलका , ी साईनाथ णालय) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईनाथ  णालयाम ये णांना िवनामु य णसवेा 

उपल ध क न िदली जाते. यामळेु  या णालयाम ये णांची सं या जा त असत.े सदरह णालय ामीण 
भागातील अस यामळेु त  डॉ टस कमी वेतनावर काम करत नाहीत व ी साईबाबा हॉि पटलमधील डॉ  टरां  या 
वेतनाबरोबर तलुना करीत आहते. ी साईनाथ  णालयाम  ये  णसेवा सपंणुपण ेमोफत केलेली अस  या ने सदर 
डॉ  टरांना णां या िबला या रकमेतनू इनसटी ह देण ेश  य नाही.  यामळेु एक िवशेष बाब  हणनू व ी साईबाबा 

 णालयाशी तलुना क न ी साईनाथ  णालयातील डॉ  टरांना यांच ेमळु वेतन+ ेड पे यावर २००% असा 
िफ स इनसटी  ह लाग ुकरणते यावा. हा इ सटी ह लाग ूके यास सं थानवर अंदाज े ित माह .१२ लाख मा  
आिथक बोजा पडेल, यास मा यता दे यात आली. परं तु याकामी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 
यांची मंजुरी घे यात येऊन, यानंतर सदरह इ सिट ह संबंधीतांना आदा करणेत यावा.  

तसचे न  याने भरती होणा या  थायी, मानधनावर, कं ाटी वै क य अिधकारी याच माणे ी साईबाबा 
व ी साईनाथ  णालयातील सव शासक य पदांना तावात नमदु  केले या िनयमावली माणे इनसटी  ह लागु  
करणते यावा व ७ वा वेतन आयोग लाग ूझा यानंतर या इ सटी हम ये बदल करणसेाठी ताव सभेसमोर सादर 
करणते यावा.         (कायवाही- .वै िकय सचंािलका , ी साईनाथ णालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(२) िनणय .८६९- 

   तावात नमदु केले या १) िज  हा  णालय र  तपेढी, अहमदनगर २) िज  हा  णालय र  तपेढी, 
नािशक ३) जनक  याण र  तपेढी, अहमदनगर ४) द  ताजी भाले र  तपेढी, औरंगाबाद या र पेढयांना मं िदर 
प रसराम ये र  सकंलनास परवानगी िदलेली आहे. यामधील िज  हा  णालय, अहमदनगर या णालयाम ये 
गैर कार होत अस याचे सिमती सद यांनी िनदशनास आणनू  िदले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो पैक  या र पेढयांनी र सकंलनासाठी  आव यक असले या 
कागदप ांची पतुता केलेली आहे, अशा र पेढयांना सं थान प रसराम ये र सकंलणासाठी  परवानगी दे यात 
यावी, असे शासनाने मत मांडले. परंत ु सिमती सद यांनी असे मत मांडले क , र सकंलनासाठी  परवानगी 

ावया या सव र पेढयांच ेDue diligence क न घे यात यावे व Due diligence क न या र पेढया सव 
कागप ांची पतुता करतील व सवेाभावी वृ ीने णांना र  उपल ध क न दतेील, अशा र पेढयांनाच सं थान  
प रसराम ये र सकंलणासाठी परवानगी दे यात यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- .वै िकय सचंािलका , ी साईनाथ णालय) 
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  

तावात नमुद केले या १) िज  हा  णालय र  तपेढी, अहमदनगर २) िज  हा  णालय 
र  तपेढी, नािशक ३) जनक  याण र  तपेढी, अहमदनगर ४) द  ताजी भाले र  तपेढी, औरंगाबाद या 
र पेढयांना मंिदर प रसराम ये र  संकलनास परवानगी िदलेली आहे. यामधील िज  हा  णालय, 
अहमदनगर या णालयाम ये गैर कार होत अस याचे सिमती सद यांनी िनदशनास आणून िदले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो पैक  या र पेढयांनी र संकलनासाठी आव यक 
असले या कागदप ांची पुतता केलेली आहे, अशा र पेढयांना सं थान प रसराम ये 
र संकलणासाठी परवानगी दे यात यावी, असे शासनाने मत मांडले. परं तु सिमती सद यांनी असे मत 
मांडले क , र संकलनासाठी परवानगी ावया या सव र पेढयां चे सं थान या हे थ किमटीने Due 
diligence क न यावे. Due diligence म ये र पेढया थॅलेसेिमया णांना मोफत र  पुरवठा 
करतात का व इतर णांना काय दराने र  उपल ध क न देतात हे ामु याने पहावे. Due diligence 
झा यानंतर या र पेढया दर आकारणी प ासह सव कागप ांची पुतता करतील व सेवाभावी वृ ीने 

णांना र  उपल ध क न देतील, अशा र पेढयांनाच सं थान प रसराम ये र संकलणासाठी 
परवानगी दे यात यावी. तसेच सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे व मा. ी. ताप भोसले यांनी 
िज हा णालय, अहमदनगर येथील र पेढीचे Due diligence व तेथे घडले या गैर काराची चौकशी 
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करावी व चौकशीतील िन कषा या अनुशंगाने यांना र संकलनासाठी परवानगी देणेबाबत िनणय 
यावा, असे ठरले.           (कायवाही- पर्.वै िकय सचंािलका , ी साईनाथ 
णालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(२) िनणय .९००- 

यावर सिव तर चचा होऊन, महारा  रा य शेती महामंडळ, पणुे यांची ल मीवाडी मळा, ता.राहाता 
येथील जमीन सं थानला  कायम व पी खरेदी करणकेामी जागेची पहाणी क न, या जागेचे थान, उपयु ता , 
यावरील अित मण यािवषयी खा ी क न सिव तर फेर ताव पढुील सभेसमोर सादर करणते यावा, अस ेठरले.   

           (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२८.०४.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३२४ अ वये 

महारा  रा य शेती महामंडळ, पुणे यांचे ५२.३५ हे  टर इतके े  सं  थान जमीन  या अ  यतं लगत 
असलेने सदरची जमीन सं थानसाठी खरेदी करणेचे ठरलेले आहे, या िनणया माणे पुढील कायवाही 
करणेत यावी.  

तसेच या जिमन वर सं थानसाठी आर ण टाकणेत आलेले आहे, या जिमन चा, 
नकाशासह ताव पुढील सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.           

 (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०२ िदनांक ०१.११.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .९१५ िदनांक ०१.११.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

०१ ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाचे यां ि क करणासह 
व छतेचे काम आऊटसोस प दतीने क न घेणेबाबत. 

ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाचे  व  छतेचे काम आऊटसोस प  दतीने क न 
घेणकेामी मे. बी.  ही.जी. इिंडया िल. पुण े यांना जा. .एसएसएस/एसएसबीएच/अिध/११८७/२०१३, िद.२१ 
जानेवारी २०१३, रोजी  या पञा  वये िद.१६ फे वुारी २०१३ त े िद.१५ फे वुारी २०१४ या एका वषा  या 
कालावधीसाठी, एकूण १२५ सफाई कामगार करीता कायादशे दे  यात आला होता.  यानंतर सदर कामाची मदुत 
सपंु  टा त येत अस  याने व निवन िनिवदा िकया पुण होणसे काही कालावधी अपेि त ध न िनिवदतेील पान 
न.ं०९ वरील मु ा .४१ नसुार जा. .एसएसएस/एसएसबीएच/बी.एम.ड  ल.ुएम/७११०/२०१४, िद.०५ फे वुारी 
२०१४ रोजी  या पञा  वये पढुील २ मिहने कालावधीसाठी मदुतवाढ दे  यात आली होती.  यानंतरही काही 
तांञीक कारणा  तव जा. .एसएसएस/एसएसबीएच/ बी.एम.ड  ल.ुएम/५४८/२०१४, िद.२८ एि ल २०१४ 
रोजी  या पञा  वये, सदर कामास िद.१५ एि ल २०१४ पासनू पढेु निवन ठेकेदाराची नेमणकू होईपयत मंजरु दरात 
मदुतवाढ िदलेली होती. 

  िद.१९ स  टबर २०१६ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभेतील आय  या वेळेचा िवषय न.ं०८ 
िनणय .६६५ अ  वये ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये यां िञक करणासह  व  छतेचे काम 
आऊटसोस प  दतीने क न घेणकेामी िविहत प  दतीने िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या र  कम 
.२,२८,००,०००/- अपेि त खचास मा  यता िमळालेली होती. 

 यानसुार ई-िनिवदा ि या राबवनू मा .  यव  थापन सिमतीचे िद २७ माच २०१७ रोजी  या सभेतील 
िनणय .२२५ नुसार, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालया  या यां िञक करणासह  व  छतेचे काम 
आऊटसोस प  दतीने क न घेणकेामी, मे. ी राम इटंर ायससे , मुंबई यांना इकडील जा. .एसएसएस/ 
एसएसबीएच/ पीआरओ/१/६८/२०१७ िद.१२ एि ल २०१७ रोजीचे पञा  वये व ई-मेल  दारे िद.०१ मे २०१७ ते 
िद.३० एि ल २०१८ या एका वषाचे कालावधीसाठी कायादेश दे  यात आला होता.  

मे. ी राम इटंर ायसेस , मुंबई यांनी िनिवदा कालावधीत मंजरु दरात काम कर  यास असमथता 
दशिव  याने सदरचा कायादशे र  क न  याचंी बयाणा र  कम ज  त करणकेामी व निवन ई-िनिवदा ि या 
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राबिवणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३-२४.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील आय  या वेळेचा िवषय नं.२४ व 
िनणय .४४२ अ  वये, ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाम  ये यां िञक करणासह 
 व  छतेचे काम आऊटसोस प  दतीने क न घेणकेामी  या ई-िनिवदा ि येमधील िन  नतम दरधारक मे. ी राम 

इटंर ायससे, मुंबई यांना कायादेश दे  यात येऊनही  यानंी आजतागायत कामास सु वात केलेली नाही. याव न ते 
सदरह काम करणसे असमथ आहते, अस ेिनदशनास येते. याकरीता  यानंा दे  यात आलेला कायादेश र  करणते 
येऊन,  याचंी सं  थानकडे असलेली .२,२८,०००/- माञ बयाणा र  कम ज  त करणते यावी. तसचे ी साईबाबा 
व ी साईनाथ णालयाम  ये यां िञक करणासह  व  छतेचे काम आऊटसोिसग प  दतीने क न घेणकेामी न  याने 
ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी”, असा िनणय झाला होता. 

उपरो  त िनणयानुसार निवन ई-िनिवदा ि या राबिवणेकामी महारा   शासना  या 
www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर ऑनलाईन ई-िनिवदा दाखल कर  याची मदुत िद.२० जुन 
२०१७ ते १० जलैु २०१७ रोजी सायं.०५.०० वाजेपयत ठेव  यात आलेली होती. तसेच िद.२३ जनु २०१७ रोजी 
ि -बीड िमट ग घे  यात आली. ि -िबड िमट गम  ये िविवध िनिवदाधारकांनी उपि थत केले  या शंकाबाबत 
िद.०३ जुन २०१७ रोजी www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर िनरसण कर  यात आले.  यानंतर ई-
िनिवदसे कमी ितसाद िमळा  याने िद.१८ जुलै २०१७ ऑनलाईन ई-िनिवदा दाखल करणसे मदुत वाढ दे  यात 
आली होती.  यानुसार ऑनलाईन ०४ िनिवदा आले  या आहते. सदर िनिवदां  या ा  त झाले  या हाड कॉप चा 
तपिशल खालील माणे :- 

अ.न.ं िनिवदा धारकां चे नाव ा  त िठकाण व िदनांक 
१ सीएलआर फॅसीलीटी स  ह सेस, पणुे सामा  य शासन िवभाग, िद.१० जुलै २०१७  
२ ब ी से  यरुीटी अॅ  ड स  ह ससे, मुंबई  ी साईबाबा हॉि पटल, िद.१३ जलैु २०१७   
३ बी.  ही.जी. इडंीया िल. पणुे सामा  य शासन िवभाग, िद.१३ जुलै २०१७  
४ ि पक-एन-  पॅन स  ह सेस, मुंबई  ी साईबाबा हॉि पटल, िद.२० जलैु २०१७   

 
उपरो  त ा  त झाले  या ०४ तां िञक ई-िनिवदा िद.०४ ऑग  ट २०१७ रोजी  या खरेदी सिमतीचे 

सभेपढेु सम  उघडून घे  यात आले  या आहते. पाञ झाले  या िनिवदाधारकांचे कमिशयल िबड िद.०४ ऑ  टोबर 
२०१७ रोजी  या मा.खरेदी सिमती सभेसमोर सम  उघड  यात आले आह.े  याचा तपिशल खालील माणे :-    

अ.न.ं िनिवदा धारकां चे नाव वाष क दर 
१ सीएलआर फॅसीलीटी स  ह सेस, पणुे २,९९,२२,१४४/- 
२ ब ी से  यरुीटी अॅ  ड स  ह ससे, मुंबई  २,३३,६०,८८०/- 
३ बी.  ही.जी. इडंीया िल. पणुे २,७७,८८,०५०/- 
४ ि पक-एन-  पॅन स  ह सेस, मुंबई  २,३२,९९,७०४/- 

 
  वरील तलुना  मक दरांचे त   यात मे.ि पक-एन-  पॅन स  ह सेस, मुंबई यांचे दर िन  तम येत आह.े तरी 

मे.ि पक-एन-  पॅन स  ह ससे, मुंबई यांचे बरोबर चचा वाटाघाटी क न िनणय होणकेामी सदरचा िवषय 
मा.उपसिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 
णालयाचे यां ि क करणासह व छतेचे काम आऊटसोस प दतीने क न घेणेकामी उपरो  

तुलना मक त यामधील ि पक-एन-  पॅन स  ह सेस, मुंबई यांचे वािषक .२,३२,९९,७०४/- मा  
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                  (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०२ साईआ म भ िनवास येथे मे टेन स कामासाठी रंग मटेरीअल खरेदी करणेकामी ा  वािणि यक 

तावांवर िनणय घेणेबाबत. 
ी साईबाबा सं थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- 

अिधिनयमा  या कलम २१ मधील पोटकलम (१) चा खंड ( ) अ  वये, भ  तानंा िनवासासाठी व  यां  या 
उपयोगासाठी िव ामगहृ ेबांधणे व  याचंी दखेभाल करण ेअशी  तरतदू आहे.  

http://www.mahatenders.gov.in
http://www.mahatenders.gov.in
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मा.  यव  थापन सिमती िनणय– िद.३०/११/२०१६ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेत 
िनणय . ७७० अ  वये "यावर सिव  तर चचा होऊन,  तावत नमदू केले माण ेसाई आ म भ  तिनवास येथील 
मे  टेन  सकामी आव  यक असलेले रंग मटेरीअल िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणेस व  याकामी 
येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली.”  

 तावना– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  व िशड  साई  ट, चे  नई यांचे सयंु  त 
िव माने साई आ म या भ  तिनवास क  पाचे बांधकाम पूण होऊन सदर क  प िद.११/०४/२०१३ पासनू साई 
भ  ताकंरीता खलुा कर  यात आलेला आह.े िशड  साई  ट, चे  नई  यांचेमाफत क  पातील इमारतीचे बांधकाम 
दणेगीदाखल करणते आले आह.े सदर इमातरीचे बांधकामाकरीता  याचंेमाफत ठेकेदार पा  वनाथ डे  हलपस, 
िद  ली यांची िनयु  ती करणते आली होती. ठेकेदार यांचा या कामाचा दोषदायी  व कालावधी िद.३१/०३/२०१४ 
रोजी सपंु  टात आलेला आह.े सदरचा दोषदायी  व कालावधी संपु  टात आलेपासनू सदर क  पाचे व इमारत चे 
मे  टेन  स सं  थानमाफत कर  यात येत आह.े साई आ म भ  तिनवास येथ ेएकूण १५३६ खो  या आह.े  याम  ये 
सतत  या वापराने रंगकामाचे मे  टेन  स िनघत असते. भ  तानंा तातडीने सवेा-सिुवधा परुिवणकेामी सदरचे काम 
तातडीने करण ेआव  यक अस  याने याकामी र  कम . २,७९,५००/- मा  इतका खच अपे ीत आह.े  

 ताव- याकामी िद.१३/०२/२०१७ रोजीचे  मंजरु िटपणी अ  वये िवहीत प  दतीने परुवठादारांना प  
दऊेन दरप के मागिवणते आली होती. िसलबंद दरप के सादर करणसेाठी परुवठादारांना िद.२१/०३/२०१४७ 
अखेर मदूत दे  यात आली होती. िवहीत मदूतीत ०८ दरप के ा  त झाली होती. सदर ा  त दरप के 
िद.०३/०४/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेत उघडणतेआले होते. तथापी दरप कांम  ये रंग मटेरीअल 
खरेदीकरीता दोनच कंप  या नमदू केले  या अस  याने सदर दरप के र  क न न  याने सधुारीत दरप के मागिवणचेे 
ठरले. तदनंतर याकामी िद.१३/०५/२०१७ रोजीचे मंजरू िटपणी अ  वये, वतमानप ात व सं  थानचे सकेंत  थळावर 
जािहरात िस  द क न ई- िनिवदा मागिवणते आ  या हो  या. परुवठादार यांना ई-िनिवदा अपलोड कर  याचा 
कालावधी िद.२७/०५/२०१७ ते िद.०६/०६/२०१७ अखेर असा ठेव  यात आली होता सदरह कालावधीत ०३ 
ई-िनिवदा अपलोड झाले  या हो  या  यापैक  ०२ परुवठादार पा  झा  याने याकामी फेर ई-िनिवदा मागिवणचेे 
ठरले तदनतंर िद.२२/०६/२०१७ रोजीचे िटपणी अ  वये वतमानप ात व सं  थानचे सकेंत  थळावर फेर जािहरात 

िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणते आ  या परुवठादार यांना ई-िनिवदा अपलोड कर  याचा कालावधी 
िद.१४/०८/२०१७ ते िद.२४/०८/२०१७ अखेर असा होता. सदर कालावधीत खालील ०३ ई-िनिवदा अपलोड 
झाले  या आहते.     

अ.न.ं पुरवठादाराचे नांव / गांव 
०१ एिशयन से  स काप रेशन, नािशक  
०२ यिुनयन ेड ग कंपनी,  नािशक  
०३ ी साईिदप हाडवेअर अॅ  ड मिशनरी, कोपरगांव  

 
सदर ा  त ई-िनिवदांचे तां ीक ई-िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे िद.३०/०८/२०१७ सभेपढेु उघडणते 

आ  या असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या कागदप ांची छाननी केली असता तां ीक छाननी अहवालानुसार 
उपरो  त तीनही ठेकेदार पा  झाले आहते.   

अ.न.ं पुरवठादाराचे नांव / गावं 
०१  एिशयन से  स काप रेशन, नािशक  
०२  यिुनयन ेड ग कंपनी, नािशक  
०३  ी साईिदप हाडवेअर अॅ  ड मिशनरी, कोपरगांव  

 
उपरो  त ०३ पा ताधारक ठेकेदार यांनी सादर केलेला ई- िनिवदांचा िलफाफा . ०२ (वािण  यीक 

िनिवदा) िद.०४/१०/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आले असनू , तयानंी सादर केले  या 
दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  

अ.न.ं पुरवठादाराचे नांव/ गांव र  कम  शेरा 

०१  एिशयन से  स काप रेशन, नािशक  ३,२३,४५६/- -- 
०२  यिुनयन ेड ग कंपनी, नािशक  ३,१२,३६६/- -- 
०३  ी साईिदप हाडवेअर अॅ  ड मिशनरी, कोपरगांव  २,९०,३००/- िन  नतम  
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उपरो  त तपिशलानुसार उपरो  त िनिवदाधारकां पैक  परुवठादार ी साईिदप हाडवेअर अॅ  ड मिशनरी, 

कोपरगांव यांचे दर िन  नतम आहते. तरी याकामी िन  नतम दराचे ठेकेदार यांना परुवठा आदशे देणसेाठी सदरील 
िवषय मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास येथील मे टेन स कामासाठी रंग मटेरीअल 
खरेदी करणेकामी उपरो  तुलना मक त यामधील ी साईिदप हाडवेअर अॅ  ड मिशनरी, कोपरगांव 
यां चे .२,९०,३००/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.           (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०३ कचरा वाहतुक करता टाटा कंपनीचे एलपीके-९१२ िट पर हे निवन वाहन खरेदी करणेकामी ा  

पुरवठादारां चे दरप कापैक  िन नतम दर देणारे पुरवठादारास पुरवठा आदेश देणे बाबत. 
महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधीलः-  
कलम १७(१) म  ये रा  य शासना  या कोण  याही सव साधारण िकंवा िवशेष ् आदेशास अधीन राहन , 

सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व 
थेनुसार धािमक िवधी पजुा अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण या अिधिनयामा  वये 

िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील. 
१. कलम २१(१) म  ये िव  व  त  य   ेाचा िनधी, आयक अिधिनयम, १९६१  या तरुतदु ना अिधन राहन , 
सिमतीकडून पढुील पैक  सव िकंवा कोण  याही योजनांसाठी वापर  यात अथवा खच करणत येईल,-- 

(ख) ढी व थांनसुार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजुा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार 
पाडण.े 

(ग)- भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक काय िकंवा समारंभ 
पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 

 तावना- स  या सं  थान मधील कचरावाहतकु  करीता टाटा ४०७ (हाय ोिलक िट  पर सह)ह ेवाहन 
वापरात असनू सदरचे वाहन ११ वष जनेु झालेले अस  याने सदर वाहनांची जािहर िललावाने िव  करणेस 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद १९/९/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय  ६४८ नुसार तसचे महारा   शासन िवधी व 
 याय िवभागाकडील प  . सासिंव/१०१७/२५/ २८/का१६ िद १४/०७/२०१७ अ  वये मा  यता िमळालेली 

असनू िललावाबाबत कायवाही सु  करणते आलेली आहे . 
यामळेु कचरा वाहतकु चे कामात अडचण येऊ नये या करीता स  या  या वाहनांची जािहर िललावाने 

िव  होण ेपवु  निवन वाहन खरेदी करण ेआव  यक असलेने याकामी टाटा कंपनीचे एलपीके-९१२ सहा टायर 
हाय ोिलक िट  परसह खरेदी करणेस मा  यता िमळणचेा  ताव मा  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २०/०८/२०१७  
रोजीचे  सभेपढेुसादर कर  यात आला होता. या सभेत िनणय ं .७२० नुसार , “कचरा वाहतकु कामी टाटा 
कंपनीचे एलपीके-९१२ (इिंजन-४९७ टीसीआयसी- सीआर) ६ टायर व हाय ोिलक िट  पर सिुवधा असलेले 
निवन वाहन खरेदी करणकेामी िविहत प  दतीने दरप के मागिव  यास व  याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात 
आली.” असे ठरले आह.े 

यानसुार जा.नं.एसएसएस/वाहन/३१७८/२०१७ िदनांक १५/०९/२०१७ अ  वये टाटा कंपनीचे अिधकृत 
परुवठादारांकडून िदनांक २५/०९/२०१७ अखेर दरप के मागिव  यात आली होती. तसचे अिधक  पधा  मक  दर 

ा  त होणकेरीता सदरचे प  सं  थानचे अिधकृत सकेंत  थळावर िस  द कर  यात आले होत.े 
याकामी मदुतीत ा  त झालेली चार परुवठादारांची दरप के खरेदी सिमतीचे िदनांक ०४/१०/२०१७ 

रोजीचे सभेत उघड  यात आलेली असनू  यांनी िदले  या दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माणे आहे. 
 

तपिशल शभुयान मोटस 
ा.िल. अहमदनगर 

 टरिलंग मोटस 
नािशक 

बाफना अॅटोमोटी  ह 
आंबेगांव (ब.ु) का ज 

सितष मोटस ा.िल. 
वाळंूज 

औरंगाबाद 
ए  स शेा म िकंमत  १४२७६२८.०० १४२८३८५.०० १३५४०९६.०० १२७१३००.०० 
िवमा ४३९६०.०० ४२५९६.०० ४५०००.०० ३९८२७.०० 
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सी आर टी एम २०००.०० १०००.०० १२००.०० २८००.०० 
िट.सी.एस १४२७६.०० १४२८३.०० १३५४१.०० १२७१३.०० 
हॅ  डल ग चाजस ----- ३०००.०० ०० ०० 
एकुण  १४८७८६४.०० १४८९२६४.०० १४१३८३७.०० १३२६६४०.०० 
िड  काऊंट १२५०००.०० ०० ०० ०० 
एकूण र  कम १३६२८६४.०० १४८९२६४.०० १४१३८३७.०० १३२६६४०.०० 

शेरा L-2 L-4 L-3 L-1 
 

िवभागाचा अिभ ाय- वरील दरांचा िवचार करता सतीष मोटस ा. िल. वाळंूज, औरंगाबाद यांनी 
उपरो  त वाहनांकरीता िदलेले दर  १३,२६,६४०.०० (अ री ..तेरा लाख स  हीस हजार सहाशे चाळीस मा ) 
िन  नतर असनू ते ि वकार  यात येऊन  यानंा सदर वाहनाचा परुवठा आदेश दे  यास खरेदी सिमतीने मा  यता 
िदलेली आह.े 

सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी/ शासन िनदश तां ि क कायदेिशर तसेच आथ क 
िवषय इ छाननी क न अनुमान- महारा   शासनाचे सधुारीत खरेदी िनयम पु  ती केतील ३.२.३ (दरप का  या 
आधारे खरेदी) म  ये, “कोण  याही वाहनाचे दरकरार DGS&D कडे उपल  ध असतीलच असे नाही.  यामळेु 
मोटार वाहने (कार) खरेदी ही वाहन उ  पादक/ िवतरक यां  या दरप कामाफत दखेील करता येईल. तथािप , मोटार 
वाहन (कार) खरेदी .१ कोटीपे ा जा  त अस  यास, ती ई-िनवीदा ि येमाफतच कर  यात यावी.” असे तरतदू 
आह.े  

मागणीः- उपरो  त माणे टाटा एलपीटी-९१२ िट  पर खरेदी कामी सितष मोटस ा. िल. वाळंूज, 
औरंगाबाद यांनी दऊे केलेले िन  नतम दर  १३,२६,६४०.०० (अ री ..तेरा लाख स  हीस हजार सहाशे चाळीस 
मा ) ि वकार  यात येऊन  यानंा परुवठा आदशे दणेेबाबत मा  यव  थापन सिमतीस िशफारस करण े करीता 
सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 

कचरा वाहतुक करता टाटा कंपनीचे एलपीके-९१२ िट पर हे निवन वाहन खरेदी करणेकामी 
राबिवणेत आले या खरेदी िकयेमधील िन नतम दरधारक सितष मोटस ा.िल., वाळंूज, औरंगाबाद 
या कंपनीचे ितिनधी ी.संजय बावी कर हे यांनी िदले या दरांवर चचा करणेसाठी आजचे थािनक 
उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते, यांनी चचअंती दरप कातील सी आर टी एम ची र कम 

.२८००/- मा  कमी केली.  
यावर सिव तर चचा होऊन, कचरा वाहतुक करता टाटा कंपनीचे एलपीके-९१२ िट पर हे 

निवन वाहन खरेदी करणेकामी उपरो  तुलना मक त यामधील सितष मोटस ा.िल., वाळंूज, 
औरंगाबाद यांचे एकि त .१३,२३,८४०/- मा  अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश 
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

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

०४ लाडू साद िनिमती िवभागाकरीता लॅ टीक े टस ्खरेदीकामी िन नतम दरधारकास पुरवठा आदेश 
दे यास मा यता िमळणेबाबत. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय नं.६६ व िनणय .५८६ अ  वये, 
लाडू साद िनिमती िवभागाकरीता  ला  टीक े टस ् खरेदी करणकेामी िवहीत प तीने कोटेशन मागिवणसे व 
 याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली आह.े 

   यास अनुस न उपरो  त सदंभ .०२ अ  वये,  ला  टीक े टसबाबतची दरप के बदं पाक टाम  ये 
मागिव  याबाबत सं  थान  या सकेंत  थळावर जाहीरात िस  करणबेाबत िद.२५/०९/२०१७ रोजी आय.टी. 
िवभागास  प  िदले. 

   यास अनसु न संदभ य .०३ अ  वये दरप के मागिव  याबाबत जा.नं  एसएसएस/वशी/लाडू साद-
२९२५/ २०१७ िद.०१/०९/२०१७ रोजी प ा  वये दरप के पाठिवणेबाबत परुवठा धारकांस  कळिव  यात आले 
होते.  याम  ये ०८ परुवठाधारकांनी  लॉ  टीक े टस ्खरेदी क न परुवठा करणबेाबत बंद पािकटात दर कळिवले 
होते.  सदरची बंद पािकटे िद.२१/०९/२०१७ रोजी  या खरेदी सिमती  या सभेत उघड  यात आले असनु  याचा 
तपिशल खालील माणे-  
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अ.न ं पुरवठादाराचे नाव 
Neelkamal ती 

े टस ्साठीचा दर 
Aristo ती े टस ्

साठीचा दर 
०१ मे.यिुनयन ेड ग कंपनी,नािशक ९६०/- - 
०२ मे.एिशयन से  स काप रेशन, नािशक ९९५/- - 
०३ मे. र ी इटंर ाइजेस , नािशक १४५३/- ६५४/- 
०४ मे.एम.बी. ेड ग कंपनी, नािशक १५००/- - 
०५ मे.कुसमुा इटंर ाइजेस , नािशक १६००/- - 
०६ मे.िवजय नॉ  हे  टीज, नािशक ९३२/- - 
०७ मे.महशे इिंजिनअ रंग, नािशक ९१४/- - 
०८ मे.िनलकमल िलिमटेड, नािशक ७७४/- - 

 
उपरो  त तुलना  मक त   याम  ये मे. र ी इटंर ाइजेस , नािशक यांचे Aristo कंपनीचे े टससाठी र  कम 

.६५४/- ह े  यनुतम दर आलेले आहते व सदरचे कंपनी साठी केवळ एकच परुवठादाराने दर कळिवले आहते. 
मा  िनलकमल कंपनीचे ०३ पे ा जा  त परुवठादार अस  यामळेु  यांचेपैक  मे. िनलकमल िलिमटेड, नािशक 
यांचे .७७४/- अस ेिन  नतम दर आलेले आहते. उपरो  त त   याम  ये Aristo व Neelkamal या दो  ही कंपनीचे 
दर िन  नतम आलेले आहते.  यां  या े टसचा तपिशल खालील माणे- 

अ.न.ं तपिशल Aristo Crate Neelkamal Crate 

०१ मटे रयल 
PPCP (Polypropylene Co-
Polymer) 

HDPP 90% (High-density poly 
Proplin) & LLDP 10% (Low-density 
poly Proplin) 

०२ साईज 540X390X340 540X360X340 
०३ वजन 1.950 kg 2.150 kg 
०४ मता अलविचक (Hard Plastic Material) लविचक (Soft Plastic Material) 
०५ इतर Banana Crate (all side are net) Without Bottom all sides are net 
०६ वाहतकु मता वहानाम  ये कमी े टस ्बसतात वहानाम  ये जा  त े टस ्बसतात 
०७ दर माकट िकंमतीपे ा (दु  पट) अिधक दर माकट िकमती  या तलुनेत वाजवी दर  

वरील माणे तपिशल ल ात घेता मे.िनलकमल िलिमटेड या कंपनीचे े टस िदले  या मािहतीव न 
िटकाऊ, मजबतु व Flexible आहते,  यामळेु लवकर खराब होणार नाहीत , तसचे लाडु िनिमती िवभागाकडे 
यापवु चे याच कंपनीचे े टस स  या वापरात आहते. तसचे  यानंी िद.०६/१०/२०१७ चे मेल ारे ते दरप कातील 
दर ७७४/- ऐवजी .६५०/- (G.S.T सह) या दराने सं  थानला पोहोच (Door Delivery) करणार 
अस  याबाबत कळिवले आह.े 

 यास अनसु न मे.िनलकमल िलिमटेड, नािशक यांना अंतीम परुवठा आदशे दणेकेामी मा.उपसिमतीचे 
सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, लाडू साद िनिमती िवभागाकरीता लॅ टीक े टस ्खरेदीकामी 
मे.िनलकमल िलिमटेड यां चे जी.एस.टी.सह ती नग .६५०/- (Door Delivery) मा  िन नतम दर 
ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.      (कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०५ ी साईबाबांनी वापरले या मुळ पादु कांचा िवमा उतरिवणेबाबत.  

ी साईबाबां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर,२०१८ रोजी १०० वष पणु होत आहते . यािनिम  त ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  यातफ िद.१ ऑ  टोबर,२०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ या 
कालावधीम  ये ी साईबाबा समाधी शता  दी वष साजरे केले जात आह.े 

 याअनषुंगाने, जे सव सामा  य साईभ  त चे दशनासाठी िशड  येथे येऊ शकत नाहीत, अशा 
साईभ  तां  या सोयीसाठी, समाधी शता  दी महो  सवा  या पा  वभमूीवर  या मळु पादकुा दशेाम  ये 
िठकिठकाणी साईभ  तानंा दशनासाठी उपल  ध क न दे  यात या  यात, असा उपरो  त संदभा  वये िनणय झालेला 
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आह.े  यास अनुस न ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेमाफत महारा  ासह दशेभरातील िविवध 
रा  यामं  ये साईबाबां  या मळु पादकुा दशन सोहळा काय माचे आयोजन कर  या त येत आह.े 

 यासअनुस न, ी साईबाबां  या मळू पादकुा देशात दशनासाठी पाठिवतांना  याचा िवमा उतरिव  यात 
यावा, अस े लेखाशाखा िवभागास कळिव  यात आले होत.े  याअनषुंगाने,  या मळू पादकुांचा िवमा 
उतिवणकेामी चारही रा  ीयकृत िवमा कंप  याना प ा  दारे तसचे ई-मेल  दारे कळिव  यात आले होते.  यानसुार 
चारही िवमा कंप  यानी  या पादकुांची िकंमत कळवावी  हणनू कळिवले होते. पंरत,ु  या मळु पादकुांची 
िकंमत (सदर  या पादकुा ा बाबांनी  वतः वापर  या अस  याने ते अमु  य असनू  याची िकंमत ठरिवण ेअश  य 
आह.े) होत नस  यामळेु,  सदर चारही िवमा कंप  यानंी पादकुांचा िवमा उतरिवणसे असमथता दशिवली आहे. 
तसचे  या मळु पादकुांची िकंमत कळिव  यािशवाय िवमा उतरिवता येणार नाही, अस े ई-मेल  दारे  यानंी 
सं  थानला कळिवलेले आह.े 

 यामळेु जोपयत मळु पादकुांचा िवमा उतरिवला जात नाही , तोपयत मळु पादकुा दशनाचे काय म 
 थिगत ठेवावे िकंवा कस ेयाबाबत िनणय होण ेगरजेचे आह.े  

तरी सदरचा  ताव हा मािहती  तव व पढुील यो  य  या िनणयाथ मा.  थािनक उपसिमती  या सभेसमोर 
सिवनय सादर. 

ी साईबाबांनी वापरले या मुळ पादु कांचा िवमा उतरिवणेकामी आजचे उपसिमती सभेत 
िविवध िवमा कंप यां या ितिनध ना बोलिवणेत आले होते. आजचे उपसिमती सभेसमोर ी.िवजय 
थोरात, शाखािधकारी, युनायटेड इ शुरं स कंपनी हे उपि थत होते. यांनी कळिवले क , िवमा 
उतरिवणेसाठी या पादु कांची िकंमत िनि त करावी लागेल, तरच यांचा िवमा उतरिवता येईल.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबांनी वापरले या मुळ पादु का अमु य असून यांची 
िकंमत होऊ शकत नाही, याकरीता यव थापन सिमती या िदनांक २०.०८.२०१७ रोजी या सभेतील 
िनणय .६८६ अ वये मंजुरी िदले या पादु का दशन सोहळया या िनयमावलीमधील िवमा 
उतरिवणेबाबतची अट .१२ र  करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

 (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०६ ी साईबाबा समाधी शता दी िनिम  १४ नो हबर रोजी बालिदन साजरा करणेबाबत.   
सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतुद- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम 

.१४ (भाग ४) िद. १७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द 
केलेला अिधिनयमामधील मांक १७ (१) व १७ (२ ढ) नुसार सव कार  या धमिनरपे   िश णास चालना 
दईेल िकंवा तस ेकर  यास सहाय करील, तसचे िशड  येथे वा अ  य िठकाणी शै िणक सं  था  थापन करील. 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक – नवीन  ताव  
ा  तिवक – ी साईबाबासं  थानचे शै िणक सकुंलात सालाबाद माण े१४ न  हबेर  रोजी बालिदन 

साजरा कर  यात येत असतो. सदरचा बालिदन हा  येक  शाळा आपआपले शालेय वेळाप कानुसार आपआपले 
शालेय ि डांगणावर साजरा करत असतात  याम  ये िव ा  याकरवी  िविवध कारचे उप म राबिव  यात येतात 
तसचे रांगोळी, िच कला, ह  तकला, नाटयकला, िनबंध  पधाचे आयोजन कर  यात येते व आनंदी वातावरणात 
उ  साहात साजरा केला जातो. सव शै िणक सकुंलाकडे खालील माण े िवभाग असनू खालील माणे अंदाजे 
िव ाथ  सं  या आह.े 

अ.न.ं िवभाग िव ाथ    
सं  या 

वग तपिशल 

१ ी साईबाबा औ िगक िश ण सं  था   ४५० औ िगक े  एकूण 11 ेड कोस चे िव ाथ   
२ ी साईबाबा इिं लश िमडीयम   कुल  २६००  य.ुव िसनी केजीव इय  ता 1 ली 10 वी   
३ ी साईबाबा क  या िव ा  मंदीर ७६० इय  ता 5 वी 10 वी  
४ ी साईबाबा  यिुनयर  कॉलेज  १३५० इय  त 11 वी 12 वी  
 एकूण अंदाजे िव ाथ   सं  या  ५१६०  

 
 ताव ं .- १) शालेय  तरावर १४ नो  हबर बालिदन साजरा करावयाचा झा  यास   याबाबतचे 

िनयोजन खालील माण ेआह.े 
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अ.न.ं इ.ं िम.  कुल  तपिशल  
१  यिुनयर व िसनीयर केजी  िच  रंगिवण े व फनी गेम    
२ इय  ता १ ली ते ४ थी  िविवध वेशभषूा करणे व सां  कृतीक दशन घडिवणे  व फनी गेम    
३ इय  ता ५ वी ते ६ वी  िच  काढण ेव िच  िनवड क न दशन भरिवण ेव फनी गेम   
४ इय  ता ७ वी  रांगोळी काढण े/ फनी गेम  
५ इय  ता  ८ वी ते १० वी  ह  तकला दशन / िच कला  पधा / कोलाज वक व दशन   
 क  या िव ा मंदीर  
१ इय  ता ५ वी ते ७ वी  फनी गेम  
२ इय  ता ८ वी  ते १० वी  रांगोळी  पधा  / फनी गेम  
 औ िगक . सं  था   
१ सव ेडचे िव ाथ   िनबंध व रांगोळी  पधा / फनी गेम  
 किन  ठ महािव ालय   
१ इय  ता ११ वी १२ वी  िनबंध व रांगोळी  पधा / फनी गेम  

 
  उपरो  त  पधा ही शालेय  तरावर आयोिजत करावयाच े झा  यास  येक शाळेने आपआप  या 

ि डांगणांवर उप म घेऊन बालिदन साजरा करता येईल. तसचे यािदवशी िव ा  याच े  वागत  हणनू िश कां  या  
ह  ते िव ा  याना पु  प गु  छ दतेा येईल. शाळे  या इमारतीचे आतील बाजसू व बाहेर डांगणावर श  य होईल 
 या िठकाणी पताका, फुग,े फुले वाप न शाळेची सजावट करता येईल. तसेच यािदवशी िव ा  याना रंगीत कपडे 

घालणेस परवानगी दतेा येईल.  सदरचा खच  येक िवभागाचे वािषक िकरकोळ खच बजेट मधनू करता येईल.  
 ताव ं .– २ शै िणक संकुलामाफत एक ीत साजरा करावयाचे झा  यास  याबाबत 

खालील माणे िनयोजन करता येईल.   
१. ीसाईबाबा क  या मंदीर वगळाता सव शाळा या  सकाळ व दपुार अस े दोन स ात भरिव  यात येत 

अस  याने एकूण अंदाजे ५०००  िव ाथ   एकाच वेळेत शाळेत आणावे लागतील व   कुलबस सवेा 
परुिवता येणार नाही. लहान  िव ा  याना पालकांसमवेत शाळेत आणावे लागतील तसचे क  या िव ा 
मंदीर शालेय वेळ बदलावी लागेल.  

२. सपंणू शै िणक सकुंल िव ाथ  सं  या  िवचारात घेता इ. िम.  कुल व क  या िव ा मंदीराचे पवु बाजसू 
असले  या िहरवळीचे ांऊडवर १०० बाय १०० आकाराचा मंडप  यव  था करावी लागेल. याकरीता 
वाढीव खच हो  याची श  यता नाकरता येत नाही. तथािप सदरचा काय म सकाळी ०८ ते ११ या 
वेळेत िनयोजन करावा लागेल, जेणके न मंडप टाक  याची आवशकता भासणार नाही. तसचे मुलांना 
रंगीत कपडे घाल  यास परवानगी दतेा येईल.  

३. शै िणक सकुंलाचे  टेजवर सं  थानकडे आलेली साऊंड िस  टम वापरता येईल.   
४. सदर काय मास िवशेष आकषण  हणनू मॅझीक शो  िकंवा कठपतुली शो चे आयोजन करता येईल .  
५. सदर िदवशी िश कांमाफत व िव ा  यामाफत  टेजवर सां  कृतीक काय म घेता येईल.  
६. सदरचे काय माचे िदवशी अनाथ आ मातील िव ाथ  िनमं ीत क न  याचंा िव ाथ  अथवा 

उपि थत मा  यवरांचे शभुह  त ेस  कार करता येईल तसेच स  कारात  यानंा पु  प गु  छ व साद  हणनू 
बुं दी  पॅकेट दतेा येईल.  

७. मा.अ  य , उपा  य , िव  व  त तसचे मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांचा िव ा  याना मागदशन 
व  ो  साहनपर  बौ ीक दणेे हा  काय म करता येईल.  

८. सव िव ाथ , िश क व कमचारी वग यांना अ  पोपहार  हणनू िशरा व पोह ेदतेा येईल.  
    उपरो  त माण ेबालिदनाचे िनयोजन करता येईल.  

सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार शासन िनदश तां ि क कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनुमान –शालेय  यव  थापनाचा भाग  हणनू करण ेगरजेचे आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय–  तरी उपरो  त  ताव १  िकंवा २  नसुार  बालिदनाचे िनयोजन करणेस  व 
 याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेसाठी िनणयाथ सादर. 
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम ाने उपरो  
तावामधील पयाय .१ माणे िदनांक १४ नो हबर, २०१७ रोजी बालिदन साजरा करणेस व 

याकामी येणा या खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.            (कायवाही- . ाचाय, इिं लश  िमडीयम कुल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०७ िदनांक १० नो हबर, २०१७ रोजी साई भजनसं या काय म करणेसाठी परवानगी िमळणेबाबत.   

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:-  
१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये, रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा 

िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने 
यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत 

कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करणे, भ गणांना आव  यक  या  सोयी व 
सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या योजनाथ 
चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी लावणे, ही 
सिमतची कत ये असतील. 

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८२ खालील माणे,

 “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषभर आयोिजत कर  यात येणा-या िविवध  तािवत 
धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय माची सधुारीत परेषा ठरिव  यात आली. तसचे शता  दी महो  सवाम  ये 
आयोिजत करावया  या धािमक, सामािजक व सां  कृितक काय मासाठीचे कलाकार व  यांचे मानधन याचे 
प रिश  ट ब, क ड व ई सोबत सादर केलेले आह.े या यादीतील काय म, कलाकार व  याचंे मानधन  थािनक 
उपसिमतीने छाननी क न काय म िनि त करावे  यामधील िवनामु  य सवेा करणा-या कलाकारांना ाधा  य 
दे  यात येऊन, वषभर सधंी दे  यात यावी. काय माची िनि ती झा  यानंतर  याम  ये गरजेनुसार/ प रि थतीनसुार  
आव  यक ते बदल कर  याचे अिधकार  यव  थापन सिमतीला राहतील, असे ठरले. 

या िनि त केले  या सव कार  या काय मांसाठी, अपवाद वगळता मानधन व वास अस ेसव िमळून 
 येक  एका काय मासाठी जा  तीत जा  त .३ लाख मा च ेखचास तसचे शता  दी वषात आयोजीत केले  या 

काय मांसाठी  टेज, मंडप, साऊंड िस  टीम, िव तु रोषणाई , सीसीटी  ही, सरु ा  यव  था, आव  यक जादाचे 
मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनषुं िगक खचासही मा  यता दे  यात आली. 

२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७५० खालील माणे, 
 “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, 

सां  कृितक काय म व पादकुा दशन सोहळा काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन  यास अं ितम  व प दे  यात 
आले.” 

     तावाना:- ी.पारस जैन (गायक), िशड  यांनी िद.१८ व २१/१०/२०१७ रोजीचे मा.कायकारी 
अिधकारी यांना अ ेषीत केले  या प ात, िद  लीहन २०० ते ४०० साईभ  िद.१०/११/२०१७ रोजी िशड स येत 
आहते. सदर िदवशी साई भजनसं  या काय मासाठी  यानंी सं  थानचे ीसाईबाबा समाधी मं िदर शता  दी मंडप 
येथे सायं.७ ते रा.९.३० या वेळेत भजनसं  या कर  याची परवानगी मािगतली आह.े सदर  या प ावर 
मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे, सद  य, ी साईबाबा िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी “ ी.बागवे पहाव”े असा 
अिभ ाय दऊेन सदरचे प  शता  दी क ाकडे िदले आह.े  

ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष पूण होत 
आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीने िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा कालावधी ी 
साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा करीत आहे. या कालावधीम  ये िविवध कार  या धािमक, 
सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े  

 ताव:- शता  दी वषातील आयोिजत धािमक व सां  कृितक काय मांचे वेळाप कात 
िद.१०/११/२०१७ रोजी कोणताही काय म  तािवत नाही. तथािप मं िदर िवभागातफ होणारा ी.ई  वर े म, 
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है ाबाद यांचा कुचीपुडी नृ  याचा काय म िनयोिजत आह.े सदर काय म दपुारी ३ ते ५.३० या वेळेत घेता येईल 
व ी.पारस जैन, िशड  याचा काय म सायं.७ ते ९.३० या वेळेत आयोिजत करता येईल. 

   तरी िद.१०/११/२०१७ रोजी सायं.७ ते रा.९.३० या वेळेत ी.पारस जनै, िशड  याचंा साईभजन सं  या  
काय म तसचे  याच िदवशी दपुारी ३ ते ५.३० या वेळेत ी.ई  वर े म, है ाबाद यांचा कुचीपुडी नृ  याचा 
काय म ी साईबाबा समाधी मं िदर शता  दी मंडप येथे मं िदर िवभागामाफत आयोिजत करणसेाठी सदरचा िवषय 
िनणयाथ सादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, शता  दी वषातील आयोिजत धािमक व सां  कृितक 
काय मांम ये िद.१०/११/२०१७ रोजी साय.ं७ ते रा.९.३० या वेळेत ी.पारस जैन, िशड  यांचा 
साईभजन सं  या काय म तसेच  याच िदवशी दु पारी ३ ते ५.३० या वेळेत ी.ई  वर े म, है ाबाद 
यांचा कुचीपुडी नृ  याचा काय म ी साईबाबा समाधी मं िदर शता  दी मंडप येथे आयोिजत करणेस 
मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.    

(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०८ माहे नो हबर व िडसबर, २०१७ म ये आयोिजत करावया या धािमक व सां कृितक काय मांसाठी 
कलाकार व यांचे मानधन ठरिवणेबाबत.   

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:-  
१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 

िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये 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 देण े आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी 
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 
मा. यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८२ खालील माणे, 

 “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषभर आयोिजत कर  यात येणा-या िविवध  तािवत 
धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय माची सधुारीत परेषा ठरिव  यात आली. तसचे शता  दी महो  सवाम  ये 
आयोिजत करावया  या धािमक, सामािजक व सां  कृितक काय मासाठीचे कलाकार व  यांचे मानधन याचे 
प रिश  ट ब, क ड व ई सोबत सादर केलेले आह.े या यादीतील काय म, कलाकार व  याचंे मानधन  थािनक 
उपसिमतीने छाननी क न काय म िनि त करावे  यामधील िवनामु  य सवेा करणा-या कलाकारांना ाधा  य 
दे  यात येऊन, वषभर सधंी दे  यात यावी. काय माची िनि ती झा  यानंतर  याम  ये गरजेनुसार/ प रि थतीनसुार  
आव  यक ते बदल कर  याचे अिधकार  यव  थापन सिमतीला राहतील, असे ठरले. 

या िनि त केले  या सव कार  या काय मांसाठी, अपवाद वगळता मानधन व वास अस ेसव िमळून 
 येक  एका काय मासाठी जा  तीत जा  त .३ लाख मा च ेखचास तसचे शता  दी वषात आयोजीत केले  या 

काय मांसाठी  टेज, मंडप, साऊंड िस  टीम, िव तु रोषणाई , सीसीटी  ही, सरु ा  यव  था, आव  यक जादाचे 
मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनषुं िगक खचासही मा  यता दे  यात आली. 

२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७५० खालील माणे, 
  “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध 

धािमक, सां  कृितक काय म व पादकुा दशन सोहळा काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन  यास अं ितम  व प 
दे  यात आले.” 

 तावना:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष 
पणू होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीने िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा 
कालावधी ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा करीत आहे. यासाठी शता  दीचे सपंणू वषभरात 
वेगवेगळया धािमक, सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े जेणके न 
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सपंणू वषभरात िशड म  ये  भ मय वातावरण राहन ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल 
या  टीने कामकाज चाल ूआहे.  

 ताव:- ी 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 िमळालेली आह.े सदर वेळाप कातील माह ेऑ  टोबर २०१७ मधील  तािवत काय म यश  वी र  या 
पार पडलेले आहते. आता माह े नो  हबर व िडसबर मिह  यात आयोिजत करावया  या धािमक,  सां  कृितक व 
सामािजक काय मांसाठी कलाकार िनि ती करणे आव  यक आह.े यासाठी खालील त  यात मोफत सवेा देणारे 
कलाकार तसचे मानधन घेऊन सवेा दणेारे कलाकार यांची यादी नमदू केली आह.े   

 
अ. 
नं. 

िदनांक  तािवत 
कलाकाराचे 

नांव 

िठकाण संपक कला कार कलाकार 
सं  या 

मानधन शेरा 

१) ११/११/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

डॉ.  वाती 
दठैणकर 

पुण े 9423508254 तेजोिनधी – 
 वामी 

िववकेानंद 
डा  स अॅ  ड 

ामा 

१० ७५,०००/- + 
जाणे व येणे 

वास खच 
िकंवा सं  थान 
दईेल ते 
मानधन 

मा. ी. ताप 
भोसल े सो. 
यांची िशफारस 

२) २५/११/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

िव नाथ 
ओझा 

ीरामपूर 9422226211 साईभजन  मोफत मा. ी. ताप 
भोसल े सो. 
यांची िशफारस 

३) २३/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

डॉ. वीण 
गावकर 

पणजी 9422058154 साईनाद ५४   वतं पणे 
िटपणी सादर 
कर  यात 
आललेी आह.े  

४) २४/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

अशोक हां डे मुंबई 9821082804 िहदंी 
साईभजन  

   मा.िव  त 
ी.जयकर सो. 

यांची िशफारस 
५) २५/१२/२०१७ 

साय.ं७ ते रा.१० 
साईिलला 
नाटक (िहदंी) 
मनोज शमा 

बालाघाट 
(म. .) 

9300984678 
7000563395 

िहदंी नाटक ४० फ  त वास 
खच 
१,२०,०००/- 

 

६) २६/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा. ८ 

आदीवासी 
कांबडवने व 
मिहला फुगडी 
नृ  य मंडळ 

िशगंणवाडी 
(ल  हाळवा
डी) 
अकोल े

 
8600502580 

नृ  य व 
फुगडी 

२० 
मिहला व  
३० पु ष 
 

फ  वास 
खच 
१५,०००/- 
 
 

आिदवासी 
कलाकार 
अस  याने 
 यानंा 

कमीतकमी 
वास खच 
ावा असे 

वाटते. 
साय.ं८ ते रा. 
१० 

चामुं डे  वरी 
फुगडी   
     मंडळ 

कुडाळ, 
िज.िसंधदुगु 

9834604011 लोकनृ  य ५० फ  वास 
खच 
५०,०००/- 

म  यमवग य 
कलाकारअसनू 
ते दरूव न येणार 
अस  याने 
 यानंा 

कमीतकमी 
वास खच 
ावा असे 

वाटते. 
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७) २७/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

अ) अनंत 
पांचाळ 

मुंबई 9930126327 िहदंी 
साईभजन  

१५    वास खच 
२५,०००/- 

 

ब) ह रश 
 वाला 

मुंबई 9867491499 िहदंी 
साईभजन  

१० वास खच 
४५,०००/- 

 

क) धीरज 
पां डे 

नागपूर 9890071198 िहदंी 
साईभजन  

२० मोफत  

ड) बादल 
बा ा 

नागपूर 9579883339 िहदंी 
साईभजन  

१५ मोफत  

८) २८/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

ओम ी 
साईनाथ 
मराठी नाटक 

मुंबई 9820041182 मराठी 
सं िगतमय 
नाटक 

५५ १,२५,०००/-  

९) २९/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

स  तरंग 
चरॅीटेबल  ट 
(डॉ.भारत 
जेठवाणी) 

नांदडे 9975025270 लोकनृ  य २० मोफत  

१
०) 

३०/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

अ) ी 
सि चदानंद 
आ  पा 

मुंबई 9820148678 साईभजन  १० मोफत साईभ  
ी.नारायण 

मुं दडा 
आयोजनाचा 
खच करणार 
आहते. 
9322114999  

ब) हमसर 
हयात िनजामी 

िद  ली 9818100108 िहदंी 
साईभजन 

 ४,५०,०००/-  

क) नवीन 
भाकर 

मुंबई 9773119898 िममी   १० ५,००,०००/-  

ड) रिवं  साठे   9821503690 साई भजन  २,००,०००/-  
१
१) 

३१/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते 
रा.९.३० 

अ) अिजत 
कडकडे 

  साईभजन     

ब) अनुपमा 
दशेपां डे 

मुंबई  9820124795 भजन  १,५०,०००/-  

क) सुदशे 
भोसल े

मुंबई     मा.िव  त 
ी.जयकर सो. 

यांची िशफारस 
ड) िनितन 
मुकेश 

मुंबई     मा.िव  त 
ी.जयकर सो. 

यांची िशफारस 
१
२) 

३१/१२/२०१७ 
रा.९.३० ते 
रा.१२ 

अ) िदलीप 
शडंगी 

रायपूर 
(छ ीसगढ) 

7354454444 
9437184763 

िहदंी 
साईभजन  

२५ वास खच 
३१,०००/- 

 

ब) ावण 
बाळा 

मुंबई 9664198852 साईभजन  २५ वास खच 
२१,०००/- 

 

क) पंकज 
ीवा  तव  

िद  ली 974727852 साईभजन  वास खच 
१५,०००/- 

 

ड) अनुराधा 
पौडवाल 

मुंबई      मा.िव  त 
ी.जयकर सो. 

यांची िशफारस 
   तरी माह ेनो  हबर व िडसबर २०१७ म  ये आयोिजत करावया  या धािमक सां  कृितक काय मांसाठी 

कलाकार व  याचंे मानधन ठरिवणसेाठी सदरचा िवषय िनणयाथ सादर. 
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यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावातील कलाकारांबाबत या मािहती या त याचे 
अवलोकन करणेत आले व यामधील मोफत काय म सादर करणा या कलाकारां या काय मांचा 
शता  दी वषातील आयोिजत धािमक व सां  कृितक काय मांम ये समावेश करणेत यावा. तसेच या 
कलाकारांनी मानधनाची र कम कळिवलेली नाही, अशा कलाकारां चे मानधन िशफारस करणा या 
सिमती सद यांकडून मािहती घेऊन याचा खच तसेच इतर िवनामु य पुरिवणेत येणा या सोयी-
सुिवधांवर होणारा खच याचा ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.    (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०९  शता दी कालावधीत आट ऑफ िल ह गचे गायक कलाकार ी.अमेय डबली व इतर, मुंबई तसेच 

ी.भुषण माल ुव इतर, अहमदनगर यांचे काय माचे आयोजन करणेबाबत.  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  

१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये 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 देण े आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी 
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 

२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८२ खालील माणे, 

  “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषभर आयोिजत कर  यात येणा-या िविवध  तािवत 
धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय माची सधुारीत परेषा ठरिव  यात आली. तसचे शता  दी महो  सवाम  ये 
आयोिजत करावया  या धािमक, सामािजक व सां  कृितक काय मासाठीचे कलाकार व  यांचे मानधन याचे 
प रिश  ट ब, क ड व ई सोबत सादर केलेले आह.े या यादीतील काय म, कलाकार व  याचंे मानधन  थािनक 
उपसिमतीने छाननी क न काय म िनि त करावे  यामधील िवनामु  य सवेा करणा-या कलाकारांना ाधा  य 
दे  यात येऊन, वषभर सधंी दे  यात यावी. काय माची िनि ती झा  यानंतर  याम  ये गरजेनसुार/प रि थतीनसुार 
आव  यक ते बदल कर  याचे अिधकार  यव  थापन सिमतीला राहतील, असे ठरले. 

या िनि त केले  या सव कार  या काय मांसाठी, अपवाद वगळता मानधन व वास अस ेसव िमळून 
 येक  एका काय मासाठी जा  तीत जा  त .३ लाख मा च ेखचास तसचे शता  दी वषात आयोजीत केले  या 

काय मांसाठी  टेज, मंडप, साऊंड िस  टीम, िव तु रोषणाई , सीसीटी  ही, सरु ा  यव  था, आव  यक जादाचे 
मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनषुं िगक खचासही मा  यता दे  यात आली. 

२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७५० खालील माणे, 
  “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध 

धािमक, सां  कृितक काय म व पादकुा दशन सोहळा काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन  यास अं ितम  व प 
दे  यात आले.” 

 तावना:- ी.शेखर मुं दडा, स  लागार, आट ऑफ िल  ह ग, महारा   यांनी  याचंे िद. 
३१/१०/२०१७ चे प ात आट ऑफ िल  ह गचे गायक ी अमेय डबली आिण इतर, मुंबई व ी भषुण मालु  
आिण इतर, अहमदनगर यांचे अनु मे िद. ३०/११/२०१७ व िद. २१/१२/२०१७ रोजी सायंकाळी आयोिजत 
करणबेाबत कळिवले असनू, यात  यानंी वास खच, राह  याची  यव  था व भोजनाची  यव  था सं  थानने 
करणबेाबत कळिवले आह.े  

 ताव:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष पणू 
होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीने िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा कालावधी 

ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा करीत आहे. यासाठी शता  दीचे सपंूण वषभरात वेगवेगळया 
धािमक, सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े जेणके न सपंूण वषभरात 
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िशड म  ये भ मय वातावरण राहन ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल या  टीने 
कामकाज चाल ूआहे. 

याबाबत समाधी शता  दी वषात आयोिजत करावया  या धािमक, सां  कृितक व सामािजक 
काय मां  या ा प वेळाप कास मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .७५० 
अ  वये मा  यता िमळालेली आहे. सदर वेळाप कात माह े माहे नो  हबर २०१७ िद.११/११/२०१७ व 
िद.२५/११/२०१७ तसचे िडसबर २०१७ म  ये िद.२३/१२/२०१७ ते ३१/१२/२०१७ म  ये आयोिजत 
करावया  या साईभजन सं  या काय मांसाठी कलाकार िनि ती व  याचंे मानधन ठरिवणबेाबत मा.  थािनक 
उपसिमतीकडे  ताव सादर कर  यात येत आहे.  

सदरह  तावात कळिवलेनसुार आट ऑफ िल  ह गचे गायक ी अमेय डबली आिण इतर, मुंबई यांचा 
काय म िद. ३०/११/२०१७ रोजी व ी भषुण माल ुआिण इतर , अहमदनगर याचंा िद. २१/१२/२०१७ रोजी 
सायंकाळी ७ ते १० या वेळेत काय म ी साईबाबा समाधी मं िदर शता  दी मंडप येथे आयोिजत करता येईल. 
सदर िठकाणी सं  थानची साऊंड िस  टीम यं णा उपल  ध क न दतेा येईल. काय माचे मानधनाची  यानंी मागणी 
केलेली नाही. मा  ी अमेय डबली आिण इतर, मुंबई  यांनी पये ४०,०००/- व  ी भषुण माल ुआिण इतर , 
अहमदनगर यांनी पये ३०,०००/- अस ेएकूण पये ७०,०००/- मा  या वास खचाची मागणी केलेली आह.े 
तसचे  यांनी कळिवले माणे िनवासाची व भोजनाची  यव  था सं  थानला मोफत करावी लागणार आह.े  

तरी आट ऑफ िल  ह गचे गायक ी अमेय डबली आिण इतर, मुंबई यांचा काय म िद. 
३०/११/२०१७ रोजी व ी भषुण माल ु आिण इतर , अहमदनगर यांचा िद. २१/१२/२०१७ रोजी काय म 

ीसाईबाबा समाधी मं िदर शता  दी मंडप येथे आयोिजत करणेस,  यानंा अनु मे ४०,०००/-, ३०,०००/- 
या माण े पये ७०,०००/- वास खच देणेस तसचे  याचंी िनवास  यव  था, चहा, पाणी, ना  टा,  ही.आय.पी. 
क ात सादभोजन, दशन/ आरती, स  कार आदी  यव  था सं  थानमाफत मोफत करणे  या  ताव िनणयाथ 
सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, शता  दी वषातील आयोिजत धािमक व सां  कृितक 
काय मांम ये आट ऑफ िल  ह गचे गायक ी अमेय डबली आिण इतर, मुंबई यांचा काय म िद. 
३०/११/२०१७ रोजी व ी.भुषण मालु  आिण इतर, अहमदनगर यांचा काय म िद.२१/१२/२०१७ रोजी 

ी साईबाबा समाधी मं िदर शता  दी मंडप येथे आयोिजत करणेस व  यानंा अनु मे ४०,०००/-, 
३०,०००/- मा  वास खच देणेस मा यता दे यात यावी. तसेच  याचंी िनवास  यव  था, चहा, पाणी, 
ना  टा,  ही.आय.पी. क ात सादभोजन, दशन/आरती, स  कार आदी  यव  था सं  थानमाफत मोफत 
करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

१० िदनांक ०१ जानेवारी, २०१८ रोजी सु िस द पा गायक ी.सुखिवंदर िसंग व सजदा िस टस या 
कलाकारांचा काय म आयोिजत करणेबाबत.   

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:-  
१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 

िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये 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 देण े आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी 
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:-  
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८२ खालील माणे,  

 “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषभर आयोिजत कर  यात येणा-या िविवध  तािवत 
धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय माची सधुारीत परेषा ठरिव  यात आली. तसचे शता  दी महो  सवाम  ये  
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आयोिजत करावया  या धािमक, सामािजक व सां  कृितक काय मासाठीचे कलाकार व  यांचे मानधन याचे 
प रिश  ट ब, क ड व ई सोबत सादर केलेले आह.े या यादीतील काय म, कलाकार व  याचंे मानधन  थािनक 
उपसिमतीने छाननी क न काय म िनि त करावे  यामधील िवनामु  य सवेा करणा-या कलाकारांना ाधा  य  
दे  यात येऊन, वषभर सधंी दे  यात यावी. काय माची िनि ती झा  यानंतर  याम  ये गरजेनसुार/प रि थतीनसुार 
आव  यक ते बदल कर  याचे अिधकार  यव  थापन सिमतीला राहतील, असे ठरले. 

या िनि त केले  या सव कार  या काय मांसाठी, अपवाद वगळता मानधन व वास अस ेसव िमळून 
 येक  एका काय मासाठी जा  तीत जा  त .३ लाख मा चे खचास तसचे शता  दी वषात आयोजीत केले  या  

काय मांसाठी  टेज, मंडप, साऊंड िस  टीम, िव तु रोषणाई , सीसीटी  ही, सरु ा  यव  था, आव  यक जादाचे 
मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनषुं िगक खचासही मा  यता दे  यात आली. 

२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७५० खालील माणे, 
 “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, 

सां  कृितक काय म व पादकुा दशन सोहळा काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन  यास अं ितम  व प दे  यात 
आले.” 

 तावना:- ी.मंगेश वामनराव ि भवुन, नगरसवेक, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी 
िद.२४/१०/२०१७ रोजीचे मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांना अ ेषीत केले  या प ात, “ ी साईबाबा 
समाधी शता  दी वषािनिम  सु िस  पा  वगायक ी.सखुिवंदर िसंग व सजदा िस  टस या कलाकारांनी िद.१ 
जानेवारी २०१८ रोजी ी साईबाबा समाधी नजीक असले  या पारायण मंडप (१६ गुं ठे) या िठकाणी आपली 
कला पी िवनामु  य सवेा दे  याची इ  छा  य  केली आहे. तरी ीसाईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थेने िह सवेा 
दे  याची परवानगी ावी िह न  िवनंती” अस ेकळिवले आहे.   

 ताव:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष पणू 
होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीने िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा कालावधी 

ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा करीत आहे. यासाठी शता  दीचे सपंूण वषभरात वेगवेगळया 
धािमक, सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े जेणके न सपंूण वषभरात 
िशड म  ये भ मय वातावरण राहन ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल या  टीने 
कामकाज चाल ूआहे. 

याबाबत समाधी शता  दी वषात आयोिजत करावया  या धािमक, सां  कृितक व सामािजक 
काय मां  या ा प वेळाप कास मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .७५० 
अ  वये मा  यता िमळालेली आहे. सदर वेळाप कात माह े माहे नो  हबर २०१७ िद.११/११/२०१७ व 
िद.२५/११/२०१७ तसचे िडसबर २०१७ म  ये िद.२३/१२/२०१७ ते ३१/१२/२०१७ म  ये आयोिजत 
करावया  या साईभजन सं  या काय मांसाठी कलाकार िनि ती व  याचंे मानधन ठरिवणबेाबत मा.  थािनक 
उपसिमतीकडे  ताव सादर कर  यात येत आहे.  

िद.०१ जानेवारी २०१८ रोजी कोणताही सांस ् कृितक काय म  तािवत नाही. ी.मंगेश वामनराव 
ि भवुन यांचे िवनंती अजा  वये नवीन वषाचे शभुारंभ सगंी सु िस  पा  व गायक ी.सखुिवंदर िसगं व सजदा 
िस  टस यांनी ी साईबाबा समाधी मं िदर शता  दी मंडपात िवनामु  य काय म कर  याची तयारी दशिवलेली आहे.   

तरी िद.०१ जानेवारी २०१८ रोजी सायं.७ ते रा.१० या वेळेत ी.सखुिवंदर िसगं व सजदा िस  टस या 
कलाकारांचा काय म ीसाईबाबा समाधी मं िदर शता  दी मंडप येथे आयोिजत करणेस तसचे  याचंी मोफत 
िनवास  यव  था, चहा, पाणी, ना  टा,  ही.आय.पी. क ात सादभोजन, दशन/आरती, स  कार आदी  यव  था 
सं  थानमाफत मोफत करणे  या मा  यते  तव सदरचा िवषय मा.  थािनक उपसिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे िद.०१ जानेवारी २०१८ रोजी साय.ं७ 
ते रा.१० या वेळेत ी.सुखिवंदर िसंग व सजदा िस  टस या कलाकारांचा काय म ीसाईबाबा समाधी 
मं िदर शता  दी मंडप येथे आयोिजत करणेस मा यता दे यात यावी. तसेच  याचंी िनवास  यव  था, चहा, 
पाणी, ना  टा,  ही.आय.पी. क ात सादभोजन, दशन/आरती, स  कार आदी  यव  था सं  थानमाफत 
मोफत करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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११ सं थानमाफत वषभरात साजरे करणेत येणारे उ सव तसेच उ हाळा व पावसाळया या कालावधीत 
साईभ ां चे सुिवधेकरीता मंडप व इतर अनुषंिगक यव था करणेकामी उघडणेत आले या वािण यीक 

तावावर िनणय होणेबाबत.   
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूदः- अिधिनयमा  या 

कलम २१ मधील पोट- कलम (१)  या खंड (ख) अ  वये “ ढी व थांनसुार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजुा- 
अचा, समारंभ व उ  सव आयोजीत करण े व पार पाडण”े या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या 
िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे.  

  तसचे अिधिनयमा  या पोट कलम (१)  या खंड (ग) अ  वये “भ  तानंा मं िदरात दवेेते  या दशनासाठी व 
मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समां रभ पार पाड  यासाठी सोयी सिुवधा परुिवणे” या 

योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे 

सभेतील िनणय .७१६ खालील माण ेसमंत झाला आहे. 
  “ यावर सिव  तर चचा होऊन,  तावात नमदू केले माणे, सं  थानमाफत वषभरात साजरे कर  यात 

येणारे उ  सव तसचे उ  हाळा व पावसाळया  या कालावधीत साईभ  ताचंे सिुवधकेरीता मंडप व इतर अनषुंगीक 
 यव  था करणकेामी िवहीत प  दतीने ई- िनिवदांची मागणी करणसे व  याकामी येणा-या  खचास मा  यता दे  यात 

आली.” 
 तावनाः सं  थान माफत वषभरात साजरे करणते येणारे उ  सव तसचे िदपावली, नाताळ, उ  हाळा, 

पावसाळयाचे कालावधीत, तसचे सं  थान माफत वेळोवळेी आयोिजत िविवध काय माच ेवळेी मडंप  यव  था 
केली जाते. याकामी ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप, बॅरेकेड ग,  टेज, कनात, कमानी इ. अनषुंगीक 
 यव  था करणते येते. सदर  यव  था करणकेामी उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत र  कम .४३,५२,२३५/- 

मा चे खचास मा  यता दे  यात आली आह.े 
 यानसुार सं  था न माफत वषभरात साजरे करणते येणारे उ  सव तसचे उ  हाळा व पावसाळया  या 

कालावधीत साईभ  ताचंे सिुवधकेरीता मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था करणकेामी वतमानप ात तसचे सं  थानचे 
सकेंत  थळावर जािहरात िस  द क न िद.२९/०९/२०१७ पयत ई-िनिवदा मागिवणते आ  या हो  या. सदर मदुतीत 
खालील ९ मंडप ठेकेदारांनी ऑनलाईन ई - िनिवदा अपलोड के  या हो  या .  

अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव 

१. ऋतजुा मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद 
२. साईकृपा टे  ट हाऊस, बेलापरू  
३. िनिकता सिुश ीत बेरोजगार सवेा सहकारी सं  था , औरंगाबाद 
४.  य जगदंबा मंडप डेकोरेटस,वावी, ता. िस  नर 
५. कैलास मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, अ.नगर 
६. जेस आयडीयाज ा. िल., मुंबई 
७. मेहे े डेकोरेटस, अ.नगर 
८. बालाजी मंडप अॅ  ड डेकोरेटर, िनमोण 
९. रोशनी मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेशन, सं ापरू  

 
उपरो  त अपलोड करणते आले  या ई-िनिवदा िद.०४/१०/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेत 

उघडणते आलेले आहते. उघडणते आले  या ई– िनिवदांम  ये अपलोड केले  या कागदप ांची छाननी केली 
असता सव ठेकेदार पा  आह.े वरील पा  ई- िनिवदाधारकांचे वािण  यीक िलफाफे (Commercial Bid) 
िद.३१/१०/२०१७ रोजी मा. खरेदी सिमतीचे सभेत उघडणते आले असनू, ठेकेदार यांनी दऊे केले  या र  कमेचा 
तपिशल खालील माण ेआह.े   

अ) वषभरात साजरे करणते येणारे उ  सव तसचे उ  हाळा व पावसाळया  या कालावधीत साईभ  ताचंे  
सिुवधकेरीता मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था करण.े 
अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव र  कम शेरा 
१. कैलास मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, अ.नगर १,६८,३१,८९६/- - 

२. िनिकता सिुश ीत बेरोजगार सवेा सहकारी सं  था , औरंगाबाद ८७,९४,९७८/- - 
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३. जेस आयडीयाज ा. िल., मुंबई १,९४,९५,०९०/- - 

४. मेहे े डेकोरेटस, अ.नगर १,३८,८०,८५१.८४ - 
५. साईकृपा टे  ट हाऊस, बेलापरू  ४९,६२,५४५/- - 
६. बालाजी मंडप अॅ  ड डेकोरेटर, िनमोण ४७,६३,९०५.८० - 
७.  य जगदंबा मंडप डेकोरेटस,वावी, ता. िस  नर ४२,०८,१३२.६४ - 
८. ऋतजुा मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद ३६,९९,०१५.५० िन  नतम 

९. रोशनी मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, सं ापरू  ४०,८३,२९९.७५ - 
 

वर नमदू  यव  थेसाठी ऋतजुा मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद यांचे दर िन  नतम असनू , सदरची  यव  था 
 याचंेमाफत क न घेता येईल.  

ब) तसचे साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-२०१८ या कालावधीत सं  थान प रसरात 
साईभ  ताचंे ता  परुते िनवास  यव  थेकरीता मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था करणकेामी फ  त दर मागिवणते 
आले होते.  यानुसार ा  त दरांचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव दर एकूण शेरा 
४ िदवस ८ िदवस ११ िदवस 

१. 
कैलास मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, 
अ.नगर 

१६/- २४/- २६/- ६६/- - 

२. 
िनिकता सिुश ीत बेरोजगार सवेा 
सहकारी सं  था , औरंगाबाद 

१५/- २०/- २५/- ६०/- - 

३. जेस आयडीयाज ा. िल., मुंबई ४०/- ५०/- ६५/- १५५/- - 

४. मेहे े डेकोरेटस, अ.नगर ०० १.९० १.१८ ३.०८ - 

५. साईकृपा टे  ट हाऊस, बेलापरू  १६/- १५/- १५/- ४६/- - 
६. बालाजी मंडप अॅ  ड डेकोरेटर, िनमोण १४/- १६/- १७/- ४७/- - 

७. 
 य जगदबंा मंडप डेकोरेटस,वावी, ता. 

िस  नर 
७/- १०/- १२/- २९/- - 

८. ऋतजुा मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद १३/- १३/- १५/- ४१/- - 

९. 
रोशनी मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, 
सं ापरू  

१२/- १५/- १७/- ४४/- - 

 
वर नमदू  यव  थेतील ४ िदवसांकरीता मंडप उभारणीकामी मंडप ठेकेदार  यु जगदबंा मंडप डेकोरेटस, 

वावी, ता. िस  नर यांचे दर िन  नतम आहे. तसचे ८ व ११ िदवसांकरीता मंडप उभारणीकामी मंडप ठेकेदार मेह े 
डेकोरेटस, अ.नगर  यांचे दर िन  नतम आह.े सदर  यव  था िन  नतम दरानसुार क न घतेा येईल.  यासाठी  य ु
जगदबंा मंडप डेकोरेटस, वावी, व मेह े डेकोरेटस, अ.नगर यांना सभेपु ढे चचसाठी बोलिवता येईल. 

 तावः- सं  थान माफत वषभरात साजरे करणते येणारे उ  सव तसचे उ  हाळा व पावसाळया  या 
कालावधीत साईभ  ताचंे  सिुवधकेरीता मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था करणकेामी मंडप ठेकेदार ऋतजुा मंडप 
डेकोरेटस, औरंगाबाद यांचे िन  नतम दरानसुार येणारे र  कम .३६,९९,०१५.५० मा चे खचास व याकामी  यानंा 
कायादशे दणेेस तसेच ऐनवेळी आव  यकतेनसुार वाढीव मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था करावयाची झा  यास ती 
याच मंजरू दराने क न घेणसे व  यासाठी येणारे सव समावेशक खचास मा  यता िमळणेस िवनंती. 

तसचे साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-२०१८ या कालावधीत सं  थान प रसरात 
साईभक्  तांचे ता  परुते िनवास  यव  था करणकेामी मागिवणते आले  या दरानुसार मंडप ठेकेदार  य ुजगदबंा मंडप 
डेकोरेटस, वावी, व मेह े डेकोरेटस, अ.नगर यांचेशी वरील  यव  थेचे दराबाबत चचा क न िनणय होणसे िवनंती. 

यावर सिव तर चचा होऊन, तावातील अ म ये नमुद केले माणे, सं थानमाफत वषभरात 
साजरे कर यात येणारे उ सव तसेच उ  हाळा व पावसाळया  या कालावधीत साईभ  ताचें  सु िवधेकरीता 
मंडप व इतर अनुषंगीक यव था करणेकामी ऋतुजा मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद यांचे एकि त 

.३६,९९,०१५.५० मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा व ऐनवेळी 
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आव  यकतेनुसार वाढीव मंडप अथवा इतर अनु षंगीक  यव  था करावयाची झा  यास ती याच मंजूर 
दराने क न घेणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात यावी.  

तसेच तावातील ब म ये नमुद केलेले, साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-२०१८ 
या कालावधीत सं  थान प रसरात साईभ  ताचें ता  परुते िनवास  यव  थेकरीता मंडप व इतर अनु षंगीक 
 यव  था करणेकामी ४, ८ व ११ िदवसाचे एकि त दर मागिवणेत आलेले होते. परं तु  मेहे े डेकोरेटस, 

अहमदनगर यानंी ४ िदवसांसाठीचे दर भरलेले नाहीत तसेच ८ व ११ िदवसांकरीता ित िदवसाचे दर 
देऊ केलेले आहेत, यामुळे यांना अपा  करणेत येऊन, याकामी या िनिवदा िकयेमधील िन नतम 
दरधारक  य ु जगदबंा मंडप डेकोरेटस, वावी, ता. िस  नर यांचे उपरो  तुलना मक त यामधील दर 
ि वकारणेत येऊन, तािवतकामीचा यांना कायादेश दे यात यावा. तसेच ऐनवेळी आव  यकतेनुसार 
वाढीव मंडप अथवा इतर अनु षंगीक  यव  था करावयाची झा  यास ती याच मंजूर दराने क न घेणेस व 
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.              (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
१२ ारावती िनवास थान समोरील गाडनम ये पे ह ग लॉक बसिवणेकामी ा  झाले या दरांबाबत.   

ी 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 तरतदु आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या 
मालम ांची दखेभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदु आहे.  

मा.  यव  थापनसिमतीचेसभेतीलिनणय:   
०१. मा. ि सद  य सिमती सभा िदनांक १५ माच, २०१४ िनणय .१८६. 
०२. मा .  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २७ माच, २०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२२४ (७).  
०३. मा .  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २५ जुलै, २०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६२१. 

तावना: ारावती िनवास  थान समोरील गाडन म  ये असले  या र   यावर पेि हगं  लॉक बसवून 
र  ता (पाथवे) तयार करणसेाठीयेणारे अंदाजे .१२,२९,९००/- खचाचे  तावासमा. ि सद  य सिमतीचे िदनांक 
१५ माच, २०१४ रोजीचे सभेत िनणय .१८६ अ  वये मा  यता दे  यात आली आह.े तसचे मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.२७/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार सदर कामासाठी बाहरेील ठेकेदाराकडून क न 
घेणकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली.  यानुसार 
याकामी वतमानप ात व सं  थानचे सकेंत  थळावर ई-िनिवदा सचूना िस  द करणते येऊन, िद.२५/०९/२०१७ 
अखेर ई-िनिवदा मागिवणते आ  या आहते. याकामी एकुण १० ई-िनिवदा ा  त झा  या असनू, ा  त ई-िनिवदचेा 
िलफाफा .०१ (Technical bid) िद.०४/१०/२०१७ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत उघडणते येऊन,  याचंा 
छाननी अहवाल केला असता,  याम  ये एकुण ०७ ठेकेदारांनी पा तेचे िनकष पणू केले अस  याने, पा  झाले 
आहते. पा  ठेकेदारांचे ई-िनिवदचेा वाणी  यीक दकेार (Commercal bid) िद.३१/१०/२०१७ रोजीचे खरेदी 
सिमतीचे सभेत उघडणते आला असनू ,  याचंे दरांचा तपिशल खालील माणे आहते.  

Sr. 
No. 

Name of Bidders  Quated Remark 
Percentage Amount 

01. Manoj Construction, Nashik -5.16%  11,66,437.28  
02. Shri. D. B. Phopse, Vaijapur -22.10% 9,58,092.20 L-1 
03. AkshayLobhajiKatore, Ahmednagar -0.99% 12,17,724.12  
04. Infini Engineers And Contractors, kothrud, Pune. +6.37%  13,08,244.77  
05. Sai Engineering Works, Vaijapur +13.85% 14,00,241.30  
06. ShesheraoLaxmanraoPawar, Aurangabad -20.11% 9,82,567.21  
07. KasamIliyasKacchi, Manmad +1.86% 12,52,776.27  

 ताव: िवषयांक त कामासाठी वरील माण े ा  त झालेले ई-िनिवदमे  ये ी.डी.बी. फोपसे, वैजापरू 
यांनी दऊे केलेले दर ( .९,५८,०९२.२०) िन  नतम  व पाचे आहते. तरी  याचंे दर ि वकारणते येऊन,  यानंा 
कायादशे देणसे मा  यता िमळणेबाबतचा  ताव मा.  यव  यव  थापनसिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ 
सादर. 
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यावर सिव तर चचा होऊन, ारावती िनवास थान समोरील गाडनम ये पे ह ग लॉक 
बसिवणेकामी ी.डी.बी. फोपसे, वैजापूर यां चे .९,५८,०९२.२० मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, 
यांना कायादेश दे यात यावा व सदरह काम पुण करणेसाठी यांना एका मिह याची मुदत दे यात 

यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

१३ चे लाई ह दशनासाठी कायाि वत कर यात आले या Digitalization यं णेचे करणेकरीता 
आव यक असलेले सॉ टवेअर, सािह य/ व तु खरेदी करणेकामी मागिव यात आले या ई-
िनिवदांतील ऑनलाईन ा  वािण यीक तुलना मक त यास अनुस न िन नतम दरधारकास पुरवठा 
आदेश दे या या िशफारशीबाबत.   

अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील ३५६- 
१७(१) सं  थान िव  व  त  यव  थेची मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पहाण,े भ   ागणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव .– िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेतील िवषय . ०८, िनणय .१४३.     

ा  तािवक- साईभ  तानंा  चे दशन सलुभतेने  हावे याकरीता मं िदर प रसरात Live Darshan 
यं णा कायाि वत करणते आलेली आह.े सदर यं णा कायाि वत क न २० वष होवनु गेलेले  आहते व बरेचसे 
सािह  य ह े कालबाहय झा  याने मं िदर प रसरात स  या कायाि वत असलेली Live Darshan, फोटो ाफ  व 
ि हडीओ शटु ग यं णचेे Digitalization करणकेरीता िविवध कारचे सािह  य, सॉ टवेअर िवहीत प तीने ई-
िनवीदा मागवनु खरेदी करणकेरीता व  याकरीता येणारे अंदाजे र  कम .९१,२८,२९८/- + All Taxes मा च े
खचाचे मा  यतेसतव  ताव सादर कर  यात आला होता. िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेतील िवषय . ०८, िनणय .१४३ अ  वये सदर  तावावर सिव  तर चचा होवनु, “मिंदर प रसरात स  या 
का याि वत असलेली Live  Darshan, फोटो ाफ  व ि हडीओ शटु ग यं णा निवन अ ावत करणकेरीता 

 तावात नमदु केलेले सािह  य / सॉ टवेअर िवहीत प तीने ई-िनवीदा मागवनु खरेदी करणेस व  याकामी येणा-
या सव समावेशक खचास मा  यता दे  यात आली”  यास अनुस न, सदर  तावामधील नमदु केलेले सािह  य , 
सॉ टवेअर खरेदी करणकेरीता ई-िनवीदा मागिवणकेामी िद.२५/०४/२०१७ ते िद.१५/०५/२०१७ अखेर 
िद.०८/०४/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये जािहरात िस  कर  यात आली होती. सदर िनवीदा येत ०३ 
िनवीदाधारकांनी सहभाग घेतलेला होता. सदर ई-िनवीदांतील िनवीदाधारकांचे ा  त तां ि क िलफाफे 
िद.०७/०६/२०१७ रोजी मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघड  यात आलेले असनु सदर िनवीदाधारकांचे कागदप ांची  
(Hardcopy) तपासणी केली असता तीनही िनवीदाधारक पा  ठरत होते. परंत ुऑनलाईन ा  त कागदप ांची 
तपासणी केली असता दोन िनवीदाधारक अपा  ठरले आहे.  यामु ळे िद.०४/०९/२०१७ ते िद.२०/०९/२०१७ 
अखेर दसु -या वेळेस ई-िनवीदा मागिव  यत आले  या आहते. सदर ई-िनव दांचे ा  त झालेले तां ि क 
(Technical Bid) िलफाफे िद.०४/१०/२०१७ रोजी खरेदीचे सिमतीपढेु उघड  यात आलेले असनु  यांचे 
वािण  यीक (Commercial Bid) िलफाफे िद.३१/१०/२०१७ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघड  यात 
आलेले आहते.  याबाबतचा तां ि क व वािण  यीक तपशील खालील माण े– 

  तां ि क (Technical Bid) पा तेबाबत गोषवारा -  
अ.न.ं िनवीदाधारकाचे नाव व प  ता पा  / अपा   
१. मे. ईमरज  सी इले  ॉिन  स से  यरुीटी ा.िल., मुंबई पा  
२. मे. कैलास एज  सी, ीरामपरु  पा  
३. मे. साईराम िडिजटल कलर लॅब, राहरी पा  
४. मे. टाईमवॉच इ  फोकॉम इडंीया ा.िल.,   य ुिद  ली  पा   

 
ब) वािण  यक (Commercial Bid) तुलना  मक त  ता–  

अ.न.ं िनवीदाधारकाचे नाव व प  ता ई-िनवीदेतील 
ा  त दर 

शेरा 

१. मे. ईमरज  सी इले  ॉिन  स से  यरुीटी ा.िल., मुबंई ८२,०४,७३०/- िन  नतम दर आहेत  
२. मे. कैलास एज  सी, ीरामपरु  १,४५,९२,२३७/- --   
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३. मे. साईराम िडिजटल कलर लॅब, राहरी १,०७,८५,६००/- -- 
४. मे. टाईमवॉच इ  फोकॉम इडंीया ा.िल.,   य ुिद  ली  १,२९,६०,५३१/- -- 

   
  तरी, उपरो  त वािण  यक तलुना  मक त   यातील अ.न.ं १ मधील मे. ईमरज  सी इले  ॉिन  स से  यरुीटी 

ा.िल., मुबंई यांचे दर .८२,०४,७३०/- (अ री र  कम पये  याऐशंी लाख चार हजार सातशे तीस) िन  नतम 
अस  याने   चे LIVE दशनासाठी कायाि  ात कर  यात आले  या यं णचेे Digitalization करणकेरीता  
आव  यक असलेले सॉ टवेअर, सािह  य/व  त,ु खरेदी करणकेामी मे. ईमरज  सी इले  ॉिन  स से  यरुीटी ा.िल., 
मुबंई यांना परुवठा आदशे देणे  या िशफारसीकरीता सदरचा  ताव मा.  थािनक उपसिमतीचे सभेपढेु सादर 
सिवनय सादर करत आह.े  

सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तसेच आिथक िवषय इ. छाननी 
क न अनुमान- तां ि क व आिथक.  

मागणी– उपरो  त ा  तािवकेत नमदु के  या माण ेउपरो  त वािण  यक तलुना  मक त   यातील अ.न.ं 
१ मधील मे.ईमरज  सी इले  ॉिन  स से  यरुीटी ा.िल., मुबंई यांचे दर .८२,०४,७३०/- (अ री र  कम पये 
 याऐशंी लाख चार हजार सातशे तीस) िन  नतम अस  याने  चे LIVE दशनासाठी कायाि  ात कर  यात 

आले  या यं णचेे Digitalization करणकेरीता आव  यक असलेले सॉ टवेअर, सािह  य/व  त,ु खरेदी 
करणकेामी मे. ईमरज  सी इले  ॉिन  स से  यरुीटी ा.िल., मुबंई यांना परुवठा आदशे देणे  या िशफारसीकरीता 
सदरचा  ताव मा.  थािनक उपसिमतीचे सभेपु ढे सादर करणेस मा  यता असावी, ही न  िवनंती. 

चे लाई ह दशनासाठी कायाि वत कर यात आले या Digitalization यं णेचे 
करणेकरीता आव यक असलेले सॉ टवेअर, सािह य/ व तु खरेदी करणेकामी राबिवणेत आले या ई-
िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक मे.ईमरज  सी इले  ॉिन  स से  यरुीटी ा.िल., मुबंई हे आजचे 
उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमती सभेसमोर चचअंती यांनी ई-िनिवदेम ये 
िदले या दरावर ५% सुट देऊ केली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, चे लाई ह दशनासाठी कायाि वत कर यात आले या 
Digitalization यं णेचे करणेकरीता आव यक असलेले सॉ टवेअर, सािह य/ व तु खरेदी करणेकामी 
मे.ईमरज  सी इले  ॉिन  स से  यरुीटी ा.िल., मुबंई यांचे .७८,००,०००/- मा  अंतीम िन नतम दर 
ि वकारणेत येऊन, यानंा कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.                            (कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
१४ ी साईबाबा हॉि पटलम ये Liquid Medical Oxygen Gas Plant बसिवणेकामी पुरवठा आदेश 

देणेबाबत.  
ी साईबाबा हॉि पटलचे सव वाड/ िवभागांसाठी लागणारे Liquid Medical Oxygen Gas Plant 

साठी मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१३/०१/२०१२ िनणय .३० अ  वये सदर  लॅ  टची मता वाढवनू 
13KL कर  यात येऊन  याचंे दरमहा भाडे र  कम .३४८७५/- सव करांसह अस े ठरवनू सदर  लॅ  ट ०५ 
वषाकरीता  णालयात बिस व  यात यावे अस े ठरले होते  यानसूार M/s.Praxair India Pvt. Ltd., Navi 
Mumbai यांना इकडील प  .५७०८ िद.०१/०२/२०१२ रोजी निवन कायादेश दे  यात आलेला होता. 
 यानसूार िद.३१/०८/२०१२ पासनू सदर Liquid Medical Oxygen Gas Plant ी साईबाबा हॉि पटलम  ये 

कायाि वत कर  यात आलेला आह.े िद.३०/०८/२०१७ रोजी सदर Liquid Medical Oxygen Gas Plant चा 
०५ वषाचा कालावधी पूण होत आह.े  यामळेु सदर Liquid Medical Oxygen Gas Plant न  याने बसवावा 
लागणार आहे.  

 यामळेु उपरो  त Liquid Medical Oxygen Gas Plant िविहत प  दतीने ई - िनिवदा मागवनू 
बसिवणसे व  याकरीता येणा-या  तािवत ती मिहना र  कम .१८,९९३/- या माण े भाडे कळिवलेले आह.े 
 याचंे दरानसूार पाच वषाकरीता अंदाजे पणूािकत र  कम .११,३९,५८०/- (अ री .– अकरा लाख 

एकोणचाळीस हजार पाचशे ऐशंी मा ) इतका खच भाडेकरीता अपेि त आह.े तसचे गॅस िसलडरसह खरेदीकामी 
Per Cubic करीता १२.७८/ sm3 इतके पये दर असनू स  या  या वापरानसूार ती  मिहना र  कम 
.१,९२,३६५/- या माणे एकूण पाच वषाकरीता अंदाजे पणूािकत र  कम .१,१५,४१,९००/- (अ री . – एक 

कोटी पंधरा लाख ए  केचाळीस हजार नऊशे मा ) अस े एकूण र  कम .१,२६,८१,४८०/- (अ री . – एक 
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कोटी स  वीस लाख ए  यांशी हजार चारशे ऐशी मा ) चे खचास तसचे ई- िनिवदा मागवनू खरेदीस मा  यता 
घेणसेाठी सदरचा  ताव िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर कर  यात आलेला 
होता  यावर सिव  तर चचा होऊन िनणय .१०४ अ  वये उपरो  त  तावास व याकामी येणा-या सव समावेशक 
खचास मा  यता दे  यात आलेली आह.े 

 यानसुार सदरचे खरेदीकामी िद.२६/०६/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये िद.२६/०७/२०१७ ते 
१०/०८/२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या आहते.  यानूसार 
िद.१०/०८/२०१७ पयत दोन ई िनिवदा ा  त झाले  या हो  या. तसचे Prebid Meeting मधील बदल ह ेउशीराने 
अपलोड झा  यामळेु िनिवदाधारकांना िनिवदा भरता आले  या ना हीत  यामळेु िनिवदाधारकांनी मदुतवाढ दणेे 
बाबत दरू  वनी ारे िवनंती केलेली होती.  यामु ळे सदरचे खरेदीकामी जा  तीत जा  त तलुना  मक दर िमळणकेामी 
जास ् तीत जा  त ई-िनिवदा ा  त हो  यासाठी सदरह ई-िनिवदसे िद.१०/०८/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये 
िद.१४/०८/२०१७ पयत मदुतवाढ दे  यात आलेली असनू  यास अनूस न एक ई िनिवदा ा  त झाली अशा एकूण 
तीन ई-िनिवदा ा  त झाले  या आहते. 

तरी उपरो  त खरेदीकामी ा  त ०३ तां ि क ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे खरेदी सिमती सभेपढेु सम  
उघडून ई-िनिवदतेील तां ि क बाबी िव  त िवभागामाफत तपासनू िमळणसे मा  यता असावी. 

सदरह ा  त झाले  या ०३ Online तां ि क ई-िनिवदा िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमती 
सभेपढेु सम  उघड  यात आले  या असनू सदर तीनही िनिवदांमधील तां ि क बाब चा तुलनातमक त  ता तयार 
कर  यात आलेला असनू बायोमेडीकल िवभागामाफत तपासनू घे  यात आलेला आह.े  यानुसार तीनही िनिवदा 
पा  असनू  याचा तपिशल खालील माणे- 

 
Sr.No. Name of Supplier 
01 M/s. Inox Air Products Pvt.Ltd., Navi Mumbai 
02 M/s. Linde India Ltd., Navi Mumbai 
03 M/s. Praxair India Pvt.Ltd., Navi Mumbai 

 
तरी वरील माण े पा  तीनही Online कमिशयल ई-िनिवदा िद.३१/०१/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी 

सिमती सभेपढेु सम  उघड  यात आले  या अूसन सदर िनिवदा धारकांनी िदलेले दर खालील माण े– 
Sr.
No 

Description of 
Work / 
Item(s) 

No. 
of 

Qty 

Units Inox Air Products 
Private Limited 

Praxair India Pvt. ltd. Linde India Limited 

    
Rate Amount Rate Amount Rate Amount 

1 Basic Gas 
Price, Per SM3 

1.00 Sm3 16.23 16.23 14.00 14.00 16.73 16.73 

2 Facility 
Charge per 
month 

1.00 Per 
Month 

26845.00 26845.00 23600.0
0 

23600.00 0.00 0.00 

3 One Time 
Installation 
Charges 

1.00 1 
Unit 

118000.00 118000.00 0.00 0.00 118000.00 118000.00 

4 Total Gas Cost 
for 5 Year 
(App. 
17000.00 SM3 
Per Month * 
60) 

   16554600.
00 

 14280000.00  17064600.0
0 

5 Facility 
Charges for 5 
Years (for 60 
Month) 

   1610700.0
0 

 1416000.00  0.00 
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 Total amt for 
5 Years (for 
60 Month) 
(3+4+5) 

   18283300.
00 

 15696000.00  17182600.00 

 
सदर  ताव जानेवारी २०१७ म  ये सादर केलेला असनू  यावेळचे गॅसचा वापर ती मिहना १५ हजार 

SM3 इतका होता  यानसुार पाच वषाकरीता अंदाजे र  कम .१,२६,८१,४८०/- इतका खचास मा  यता घे  यात 
आलेली होती. 

परंत ूदर  यान  या काळात नवीन SICU १० बेडचे चालू  झाले तसचे  णाचंी सं  या  मोठ्या माणात 
वाढ  यामळेु स  या गॅसचा वापर ती मिहना १७ हजार SM3 इतका झाला आह.े  यामु ळे उपरो  त माण ेर  कम 
.१५६९६०००/- इतका खच पढुील पाच वषाकरीता अपेि त आहे.  हणजेच Liquid Medical Oxygen 

Gas Plant बसिवणकेामी र  कम .३०१४५२०/- इतका जा  तीचा खच येणार आह.े (र  कम . र  कम 
.१५६९६०००.०० - १,२६,८१,४८०.०० = ३०१४५२०.००) 

तरी उपरो  त माण े िन  नतम दर धारक M/s. Praxair India Pvt.Ltd., Navi Mumbai यांचे 
बरोबर चचा िविनमय क न  यानंा परुवठा आदेश दे  यास व येणारी जा  तीची र  कम .३०१४५२०/- इत  या 
खचास मा  यता घेणेसाठी िशफारस मा.  यव  थापन सिमती कडे करणेसाठी  ताव मा. उपसिमती सभेपु ढे सादर. 

सदरह िवषयावर चचा सु  असताना असे िनदशनास आले क , तािवतकामी येणा या 
खचास यव थापन सिमतीची मंजुरी िमळा यानतंर ी साईबाबा हॉि पटलम ये नवीन १० बेडचे 
SICU युिनट चालू  झाले अस यामुळे णांची सं या वाढलेली आहे व यानुशंगाने Liquid 
Medical Oxygen Gas चा वापरही वाढलेला आहे.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलम ये नवीन १० बेडचे SICU चालू  
झा यामुळे  णाचंी सं  या मोठ्या माणात आहे. याकरीता Liquid Medical Oxygen Gas Plant 
बसिवणेकामीचा सुधा रत ताव पुढील यव थापन सिमतीसमोर मंजुरीसाठी सादर करणेत यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.              (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
१५ ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील मिशनरी/ उपकरणे/ इ मट करीता लागणारे क झु मेबल 

पेअरपाट खरेदीकामी पुरवठा आदेश देणेबाबत. 
ी साईबाबा व साईनाथ णालयाकरीता मिशनरी/ उपकरण/े इ मट करीता क झमुेबल पेअस पाट 

खरेदीस व याकामी येण-या र  कम .४४,८९,३६९/- (अ री र  कम . चौरेचाळीस लाख एकोणन  वद हजार 
तीनशे एकोणस  तर मा ) चे खचास मा. ि सद  य सिमती सभा िद.२६/०२/२०१३ िनणय .२२९ अ  वये 
मा  यता िमळालेली आह.े तसेच सदरह खरेदीस मा.उ  च  यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाची िस  हील 
अॅ  लीकेशन मांक ६६४८ िद.१७/०७/२०१५ अ  वये खरेदीस मा  यता िमळालेली आह.े  

यानसुार वतमान प ात जािहरात दे यात येऊन िनिवदा िव ची मदुत िद .१२/०१/२०१६ ते 
िद.२७/०१/२०१६ पयत ठेव यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मदुत िद.३०/०१/२०१६ अखेर 
ठेव यात आली होती. तसचे एकूण १०५ परुवठाधारक यांना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले 
होते.  यानसुार एकूण ०६ िनिवदाधारकांनी िनिवदा Upload केले  या हो  या. ा  त ०६ Online िनिवदा तसचे 
तां ीक िसलबंद िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपढेु सम  उघड  यात आ  या हो  या. 
 यापैक  पा  असले  या ०४ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.१५/०७/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमती सभेपु ढे 

सबंंधीत िनिवदा धारकांचे सम  उघड  यात आ  या हो  या.  
मा.उपसिमतीचे सभेतील मा  यतेने िन  न  तम दरधारक M/s.Lub Dub Medical Technology Pvt. 

Ltd., Chennai व M/s. Saitrons (Medical Equipments) Loni यांना एकुण र  कम .७,१६,९५२.५० 
इत  या  र  कमेचा परुवठा आदशे दे  यात आलेला असनू अंदाजे र  कम .२५,१४,६८८.८७ इत  या र  कमे  या 
उवरीत ८८ आयटमकरीता िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये फेर ई-िनिवदा मागिव  यास मा  यता 
घे  यात आली आह.े 

 यानसुार ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील मिशनरी/ उपकरण/े इ मट करीता लागणारे 
क झमुेबल पेअर पाट खरेदीतील ८८ आयटमकरीता वतमान प ात जािहरात जािहरात दे  यात येऊन 
िद.२०/०२/२०१७ ते १३/०३/२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या, तर 
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िद.१६/०३/२०१७ अखेर िनिवदा ि वकार  याची अं ितम मदुत ठेव  यात आली होती. तसचे अिधकृत िव े ते / 
परुवठाधारक यांना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते.  यास अनुस न एकही ऑनलाईन ई-
िनिवदा ा  त न झा  यामळेु िद.१४/०३/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये शासन िनयमवलीनुसार थम एक 
आठवडयाची मदुतवाढ दे  यात आली होती, परंत ु  यास अनुस न एकही िनिवदा ा  त न झा  यामळेु 
िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये दसु -यांदा एक आठवडयाची मदुतवाढ दे  यात आली होती,  यास 
अनसु न दोन ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाले  या आहते,  याचा तपिशल खालील माणे- 

Sr.No. Name of Tenderer 
01 Saitrons Medical Equipments, Loni 
02 Excel Corporation, Nashik 

 
वरील माण े जािहरातीस अनुस न ा  त झाले  या ०२ तां ि क ई-िनिवदा िद.१९/०५/२०१७ रोजीचे 

मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढेु सम  उघड  यात आले  या आहते व  यांचा तां ि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार 
कर  यात आलेला असनू तो बायोमेडीकल इिंजिनयर ग िवभाग यांचेकडून तपासनू घे  यात आलेला आह.े 

तसचे उपरो  त खरेदीकामी पा  असले  या ०२ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.३१/१०/२०१७ 
रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपु ढे सम  उघड  यात आले  या असनू ा  त तुलना  मक दरांचे त   यात एकुण ८८ 
आयटमपैक  ७० आयटमकरीता दर ा  त झालेले असनू  यामधील ६३ आयटमकरीता M/s. Saitrons 
Medical Equipments, Loni या एकाच िनिवदाधारकाचे दर ा  त झालेले आहते, तर सात आयटमकरीता 
दो  हीही िनिवदाधारकांचे दर ा  त झालेले असनू  याम  ये M/s. Saitrons Medical Equipments, Loni 
यांचेच दर िन  न  तम येत आहते,  यामळेु एकुण ७० आयटमकरीता M/s. Saitrons Medical Equipments, 
Loni यांना परुवठा आदेश दयावा लागेल व याकामी रक्  कम .३१,९४,९३०/- (अ री .एकतीस लाख चौ-
या  नव हजार नऊशे तीस मा ) इतका खच येईल तर एकुण ८८ आयटमपैक  उवरीत १८ आयटम फेर ई-िनिवदा 
मागवनू खरेदी करावे लागतील. उपरो  त खरेदीकामी  तािवत मंजरु र  कम .४४,८९,३६९/- पैक  र  कम 
.७,१६,९५२.५० इत  या र  कमेचे थमतः परुवठा आदशे दे  यात आलेले असनू स  या र  कम 
.३७,७२,७१६/- इतक   तािवत मंजरु र  कम िश  लक आहे. 

तरी M/s. Saitrons Medical Equipments, Loni यांचेबरोबर चचा िविनमय क न  यानंा परुवठा 
आदशे दे  यास तसचे सदरचे खरेदीकामी येणा-या र  कम .३१,९४,९३०/- (अ री .एकतीस लाख चौ-या  नव 
हजार नऊशे तीस मा ) चे खचास मा  यता घे  यासाठी तसचे उवरीत १८ आयटम फेर ई-िनिवदा मागवनू 
खरेदीकामीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर. 

ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील मिशनरी/ उपकरणे/ इ मट करीता लागणारे 
क झु मेबल पेअरपाट खरेदीकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा िकयेमधील िन नतम दरधारक 
M/s. Saitrons Medical Equipments, Loni हे यांनी िदले या दरांवर चचा करणेसाठी आजचे 
उपसिमती सभेत उपि थत होते. उपसिमती सभेसमोर यांनी ई-िनिवदेम ये िदले या दरांवर ७% सुट देऊ 
केली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील मिशनरी/ उपकरणे/ 
इ मट करीता लागणारे क झु मेबल पेअरपाट खरेदीकामी M/s. Saitrons Medical 
Equipments, Loni चचअंती देऊ केलेले अंतीम िन तनम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा 
आदेश दे यात यावा. तसेच तावात नमुद केले माणे या खरेदीमधील उव रत १८ आयटमसाठी फेर 
ई-िनिवदा मागिव यात या यात, अशी या उपसिमतीची िशफारस मानय् कर यात आली.            

                         (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

१६  ी साईबाबा समाधी शता  दी वषािनिम  त ी रामनवमी उ  सवाम  ये महारा   केसरी कु  ती  पधा 
आयोिजत  करणेबाबत. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- 
१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 

िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, समारंभ व उ  सव 
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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 दणेे आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या  

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी 
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 

२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वये, भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयः- 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८९–  
“ ी रामनवमी उ  सवाम  ये कु  ती  पधा आयोिजत करणेबाबत सिमती सद  य मा. ी. भाऊसाहेब 

वाकचौरे यांनी महारा   केसरी व िहदं केसरी  पधा िशड  येथे आयोिजत करणसेाठी येणा-या खचाचे अंदाजप क 
सबंंधीतांकडून ा  त क न घेऊन मा.  यव  थापन सिमती  या पढुील बैठक त याबाबतचे सादरीकरण व सिव  तर 
सादर करावा.”  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २५/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .८३६–  
सदरह  िवषयावर चचा करणेसाठी आजचे सभेत पै.वभैव िवलास लाडंगे, अहमदनगर िज  हा कु  ती 

सघंटना , अहमदनगर ह े  यां  या सहका-यांसह उपि थत होत.े  यानंी शता  दी कालावधीत िशड   येथ ेमहारा   
केसरी  पधचे आयोजन करावे,अशी िवनंती केली व  यासाठी अंदाजे .६०-७० लाख मा  खच सं  थानने 
करावा, अशी िवनंती सभेस केली. 

  यावर सिव  तर चचा होऊन, शता  दी कालावधीत महारा   केसरी  पधचे िशड  येथे आयोजन 
करणकेामी खपुच जा  त खच येत आहे. हा खच कमी कसा करता येईल, याचे िववरण पै. वभव लांडग,े 
अहमदनगर यांचेकडून लेखी  व पात  यावे, अस ेठरले.  

 तावना– ी 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 जाणार आह.े 

ी समाधी शता  दी वष अ  यंत भ मय आिण साई  मरणपणू असाव ेया उ शेाने समाधी शता  दी 
वषात िविवध धािमक-सां  कृितक-सामािजक काय म आयोिजले जाणार आहते. परंत ुयाबरोबरच अशा एखा ा 
काय माचे आयोजन करावे  यायोगे साईबाबां  या  यि म  वा  या एखा ा पैलचूही  मरण होईल, याच उ ेशाने 
िशड  येथे अितशय भ  य अशा कु  ती  पधा भरवा  यात  असा मा.  यव  थापन सिमतीचा मानस आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे वरील िनणयात ठरले माण े कु  ती  पधचे आयोजन करणकेरीता अपेि त 
खचाचा अंदाज येणकेरीता महारा   रा  य कुि तगीर प रषद यांना िद.११.०९.२०१७ रोजी प  पाठिव  यात आले 
होते.  यानंतर िद.२५.०९.२०१७ रोजीचे  यव  थापन सिमतीचे सभेत ठरले माण े महारा   रा  य कु  तीगीर 
प रषदचेे सल  न सं  था  अहमदनगर िज  हा तालीम सघं यांनी खालील माणे खचाचे अंदाजप क कळिवलेले 
आह े:  

अ.न.ं त पिशल अिधकारी/पदािधकारी सं  या 
१. अ) तालीम सघं X १६ कु  तीगीर (३३ िज  हा + ११ मनपा) ७२० 

४५ तालीम सघं X २  यव  थापक ९० 
४५ तालीम सघं X २ मागदशक ९० 

२. ब) तां ि क अिधकारी (पंच) १२५ 
३. क) पदािधकारी व ितिनधी ९० 
४. नामां िकत कु  तीगीर ४० 
५. इ) भारतीय कु  ती सघं िनरी क – २    

    भारतीय शैली कु  ती महासघं – २ 
    महारा   ऑिलप क िनरी क – १ 

०५ 

एकूण सं  या  : ११६० 
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खचाचे अंदाजप क 
अ.न.ं त पिशल अंदािजत  र  कम 

१. वास खच व पंच मानधन – 
अ) पंच (तां ि क अिधकारी) मानधन, बस व रे  व ेभाडे  
 ब)   पदािधकारी, नामां िकत कु  तीगर, िनरी क – वास खच 

 
६,००,०००/- 

२. आखाडा(  पधचे  थळ) 
अ) २ गादी + १ माती = ३ आखाडे (५० X १५०)  
ब)   े क गॅलरी – ५० हजार े कांसाठी) 
क)   टेज (६० X २०) 

४०,००,०००/- 

३ ड) पंच – टी शटस, कॅ  स इ.२०० X ४०० ८०,०००/-  
४  पधचे सािह  य - वाहतकु खच  

अ) २ मटस- (आतररा  ीय)  
१ आखाडा- ( माती)  
वजनकाटे -६  

७५,०००/- 

ब ) बॅटस – ६ सटेस 
घड्याळे – ६ नग 
गणु प के , वै क य फॉमस,  टेशनरी  

२५,०००/- 

५ सिटफ केटस,  कोरिशट,  टेशनरी व इतर सािह  य  ५०,०००/- 
एकूण खच : ४८,३०,०००/- 

 
 तावः- महारा   रा  य कु  तीगीर प रषद (अहमदनगर िज  हा तािलम सघं) यानंी सही नसले  या 

प ा  वये  िशड  येथे आयोिजत करावया  या कु  ती  पधसाठी उभारा  या  लागणा-या  सोयी-सिुवधा इ  यादी बाबी 
कळिवले  या आहते. तसचे मा. ी वाकचौरे साहेब िव  व  त  यांनी सदर  ताव  थािनक उपसिमतीचे सभेपु ढे 
सादर करावा अस ेिनदश िदले आहते.  

१) एकूण  पधक (कु  तीगीर  (७२०), नामािकंत कु  तीगीर (४०) व पंच, मागदशक,  यव  थापक)  – 
एकूण सं  या- १,१६० 

२) कु  ती  पधसाठी अंदािजत खचः-  
अ.न.ं तपशील अंक  खच पये अ री पये 
१. वास खच  व  पंच मानधन  

( वास खच पंच मानधन पये ५ लाख व पये १ लाख 
महारा   रा  य कु  तीगीर प रषद या नावाने धनादेश ावा 
लागेल) 

६,००,०००/- सहा लाख  

२. आखाडा (  टेडीयम)  - ५० हजार े कांसाठी 
(सपंूण सभामंडपासाठी कमीत कमी ४० लाख . खच आह.े 
मेहे े मंडप डेकोरेटस यांना महारा   केसरी कु  ती  पधचा 
अनभुव आहे.)  

४०,००,०००/- चाळीस लाख 

३. पंच – टी शटस, कॅ  स इ. 
(सदर टी. शटस, कॅ  सचे वाटप िशड  सं  थानमफ करणे 
बंधनकारक आह)े  

८०,०००/- एशी  हजार 

४.  पधचे सािह  य – वाहतकु खच  ७५,०००/- पंचाह  तर  हजार 
५. बॅटस ,घड्याळे, गणुप के, वै क य फॉमस,  टेशनरी  २५,०००/- पंचिवस हजार  
६. सिटफ केटस,  कोरिशट,  टेशनरी व इतर सािह  य  

(सदर र  कम महारा   रा  य कु  तीगीर प रषद या नावाने 
धनादशे ावा लागेल)  

५०,०००/- प  नास हजार  

एकूण : ४८,३०,०००/- अ ेचाळीस लाख, 
तीस  हजार 
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कु  ती  पधत सहभागी होणा-या ११६०  यि ं ची सं  थानमाफत ५ िदवसाकरीता िनवास/चहा-ना  टा/ 
भोजन सिुवधा  िवनामु  य  ावयाचे ठर  यास  खालील माणे अंदाजे खच येईल.  

अ.न.ं तपशील अंक  खच पये अ री पये 
०१ कु  ती  पधत सहभागी होणा-या ११६० 

 यि ं ची भोजन  यव  था 
१,१६,०००/- एक लाख सोळा हजार  

०२ चहा,पाणी,ना  टा  ९०,०००/- न  वद हजार  
०३ साईधमशाळा  िनवास  यव  था  १,१६०००/- एक लाख सोळा हजार   
 एकूण : ३,२२,०००/- तीन  लाख बावीस हजार  

 
तरी शता  दी कालावधीत ी रामनवमी उ  सवाम  ये महारा   केसरी  पधचे िशड  येथे आयोजन 

करावयाचे ठर  यास खालील बाब वर िनणय होणे गरजेचे आहे.  
१)  कु  ती  पधत सहभागी होणा-या ११६०  यि ं ची सं  थानमाफत ५ िदवसाकरीता िनवास/चहा-

ना  टा/भोजन इ. सिुवधा सं  थान माफत  िवनामु  य परुिवणकेामी अंदाजे र  कम .३,२२,०००/- मा चे 
खचाबाबत िनणय घेणे.  

२)  कु  ती  पधत सहभागी होणा-या ११६०  यि ं ची दशन, आरतीबाबत सिुवधा दणेकेामी ११६० x 
.२००/- माण ेएकूण .२,३२,०००/- मा चे येणा-या अंदाजे खचाबाबत िनणय घेण.े  

३)  स  कारासाठी शॉल,  मिृतिच  ह याबाबत िनणय घेणे.  
४)  उपरो  त खचािशवाय महारा   रा  य कु  तीगीर प रषद (अहमदनगर िज  हा तािलम सघं) यांनी 

कळिवले  या  र  कम .४८,३०,०००/- मा चे खचास मा  यता देणबेाबत िनणय घेण.े 
५)  महारा   रा  य कु  ती प रषदचेी सल  न सं  था अहमदनगर, िज  हा तालीम सघं , यांनी  यां  या  तावात 

 पधचा कालावधी नमदु केलेला नस  याने  पधचा कालावधी बाबत िनणय घेण.े  
तरी शता  दी कालावधीत ी रामनवमी उ  सवाम  ये महारा   केसरी  पधचे िशड  येथे आयोजन 

करणकेामी वर नमदू केले  या महारा   रा  य कु  तीगीर प रषदचेे सल  न सं  था अहमदनगर िज  हा तालीम सघं , 
यांचेकडून ा  त झाले  या (सही नसले  या)  तावावर िवचार िविनमय होऊन िनणयासाठी सिवनय सादर. 

उपरो  तावावर चचा करणेसाठी आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर पै.वैभव िवलास 
लांडगे, िज  हा कु  ती संघटना, अहमदनगर हे  यां  या सहका यांसक उपि थत होते. यांनी िडसबर- 
२०१७ म ये महारा   केसरी  पधचे आयोजन करणेबाबत सभेस िवनंती केली. परं तु  या पधसाठी 
आव यक असणा या सोयी-सुिवधांसाठी उभारणेकामी अ यंत कमी कालावधी अस यामुळे िडसबर- 
२०१७ म ये या पधा आयोिजत करणेत येऊ नये, असे सिमतीचे मत झाले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, पै.वैभव िवलास लांडगे, िज  हा कु  ती संघटना, अहमदनगर 
यां या िवनंतीनुसार िडसबर- २०१७ म ये महारा   केसरी  पधचे आयोजन करणेकामी अ य प 
कालावधी अस यामुळे स या महारा   केसरी कु  ती पधाचे आयोजन न करता, फे ुवारी अथवा 
माच- २०१८ म ये रा ीय कु ती पधाचे आयोजन करणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

सदरह इितवृ ास पु ी देत असताना असे ठरले क , िद.२१ ते २४ फे ुवारी या कालावधीम ये 
समाधी शता दी िनिम ाने िशड  येथे कु ती पधाचे आयोजन करणेत यावे. यासाठी िज  हा कु  ती 
संघटना, अहमदनगर यांना सं थानमाफत ठरािवक र कम ठरवून ावी व उव रत खच यांनी करावा. 
याबाबत िव तृत चचा करणेसाठी िज  हा कु  ती संघटना, अहमदनगर यांचे ितिनध ना पुढील 
उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत यावे, असे ठरले.  (कायवाही- समाधी शता दी क मखु)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
१७ मा.सद यां या सुचनांबाबत.  

  आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये िविवध चच या अनुषंगाने मा.सद यांनी खालील माणे 
िशफारस केली, ती मा य कर यात आली.  

  सािव ीबाई फुले पणुे िव ािपठीय व महािव ालयीन अ यापक सघंटना  ( पु टो) यांनी 
िद.३१.१०२०१७ रोजीच ेप ा वये िवनंती केलेली आह ेक , यानंा िद.१७.१२.२०१७ ते िद.२१.१२.२०१७ या 
कालावधीम ये िशड  येथे ऑल इिंडया फेडरेशन ऑफ यिुन हरिसटी  ॲ ड कॉलेज िटचर ऑगनायझेशन यांची 
२९ वी वैधािनक रा ीय प रषद या काय माचे आयोजन करावयाचे असनू या काय मासाठी िविवध रा यांमधनू 
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येणा या जवळपास २००० य साठी साईआ म भ िनवास येथ े ४५० सा या व ५० वातानकूुलीत खो या 
सशु क िमळा यात.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, सािव ीबाई फुले पुणे िव ािपठीय व महािव ालयीन अ यापक 
संघटना ( पु टो) यां या मागणी माणे यांना िद.१७.१२.२०१७ ते िद.२१.१२.२०१७ या 
कालावधीम ये साईआ म भ िनवास येथे ४५० सा या व ५० वातानुकूलीत खो या सशु क उपल ध 
क न दे यात या यात, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०३ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनुषंगाने देश-िवदेशातील साई मंिदराचे अ य , िव त, 

पदािधकारी यांचे चचास  आयोिजत करणे व याची परेषा ठरिवणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:-  

१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये 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 दणेे आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या  

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी 
लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील. 

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वये, भ ानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 
ा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 थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 

४. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय 

.६८२ खालील माणे समंत करणते आलेला आह.े  
---- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषभर आयोिजत कर  यात येणा-या िविवध  तािवत 

धािमक, सां  कृितक सामािजक काय माची सधुा रत परेषा ठरिवणते येऊन अनषुं िगक खचास मा  यता दे  यात 
आली.  

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

कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जाणार आह.े यासाठी शता  दीचे सपंूण वषभर 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येत असनू  सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय 
वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीने  िनयोजन करणते येत 
आह.े 

 तावः- ी साईबाबा यां  या महासमाधीस सन २०१८ म  ये १०० वष पूण होत अस  याने 
ीसाईबाबा सं थान माफत ी साईबाबा समाधी शता दी वष िद .०१ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ 

ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये साजरे केले जाणार आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीम  ये 
सपंणू वषभर वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक तसचे सामािजक काय मांचे आयोजन कर  यात येणार आह.े या 
सपंणू वषभरात िशड म  ये  भ  तीमय वातावरण राहन, ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल 
 या  टीकोनातनू सं  था नचे  िविवध िवभागांमाफत कायवाही कर  यात येत आह.े  

समाधी शता  दी वषात आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, सामािजक काय म जगभरातील 
साईमं िदरांम  ये एकाच वेळी राबिवले जावेत, तसचे सपंूण वषभर साईबाबां  या  जीवनकायाचा व िवचारांचा चार 

सार  हावा व सपंूण वषभर भ  तीमय वातावरण रहावे यासाठी चचा करण,े िनयोजन करण ेअसा मा.  यव  थापन 
सिमतीचा मानस असलेने, शता  दी वषातील धािमक, सां  कृितक तसचे सामािजक काय मांचे वेळाप कातील 
धािमक काय माम  ये माहे िडसबर – २०१७ म  ये िद.२३ व२४ िडसबर – २०१७ रोजी दशे िवदशेातील 
साईमं िदरांची जागितक साईम िंदर िव  व  त प रषद (  लोबल साईट  पल सिमट) आयोजनाचा समावेश केलेला 
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होता. सदर वेळाप कास मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७  रोजीचे सभेत िनणय .६८२ अ  वये 
मा  यता िमळालेली आहे.  

  िद.२६/१०/२०१७ रोजी मा.उपिज  हािधकारी यांचे क ात याकामी आढावा बैठक घेणते आली आह.े 
सदरह बैठक म  ये जगभरातील सव साईमं िदरां  या िव  व  ताचंे चचास  ह ेफ  त िद.२३/१२/२०१७ रोजी एकच 
िदवस साईनगर येथे आयोिजत करणते येणार आहे, अस ेिनदश िदले आहते.  

   तरी जगभरातील सव साईमं िदरां  या िव  व  ताचंे चचास  आयोिजत करणतेकामी  खालील  बाब वर 
िनेणय होणेस िवनंती.  

१) िशड  येथे जगभरातील सव साईमं िदरां  या िव  व  ताचंे चचास  ह ेएका स ात  यावे अथवा दोन स ात 
घे  यात यावे.  

२) िशड  येथे िवदेशातील साई मं िदराचे अ  य , िव  व  त, पदािधकारी यांचे चचास  आयोिजत करावयाची 
जागा िनि त करण.े  

३) उपरो  त दो  ही काय माची परेषा िनि त करणे. (सोबत काय माचा मसदुा) 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .९१६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनुषंगाने देश-िवदेशातील साई 
मंिदराचे अ य , िव त, पदािधकारी यांचे चचास  साईनगर मैदान येथे चार स ाम ये आयोिजत 
करणेचे ठरले व याची खालील माणे परेषा ठरिवली.  

  पिह या स ाम ये उ ाटन समारंभ राहील, या स ा या सु वातीस ा तिवक मु यकायकारी 
अिधकारी करतील, यानंतर मा.अ य  महोदय, काय मास उपि थत मा यवर व मा.उपरा पती 
महोदय यांची भाषणे ठेवावीत.   

  दु सरे स  हे देशातील साईमंिदरां या ितिनध ची प रषद असेल. या स ाची सु वात 
यव थापन सिमतीचे उपा य  मा. ी.चं शेखर कदम हे करतील व समारोप सिमती सद य 

मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे करतील. तसेच िनवडक १० मिंदराचें ितिनधी मनोगत य  करतील.  
  ितसरे स  हे िवदेशातील साईमंिदरां या ितिनध ची प रषद असेल. या स ाची सु वात 

सिमती सद य मा.ॲङमोहन जयकर हे करतील व समारोप सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले 
करतील. तसेच िनवडक १० मंिदरां चे ितिनधी मनोगत य  करतील.  

  चौथे स  समारोपाचे राहील, या स ाची सु वात सिमती सद य मा.िबपीनदादा को हे 
करतील व समारोप मा.अ य  महोदय यांचे राहील तसेच सिमती सद या मा.सौ.योिगता शेळकेपाटील 
या आभार दशन करतील. 

  या काय मासाठी मुख पाहणे हणून मा.मु यमं ी, महारा  रा य, पालकमं ी, 
अहमदनगर, िवरोधी प नेते, महारा  रा य, रा यमं ी, िवधी व याय िवभाग, व खासदार, िशड  
लोकसभा मतदारसंघ यांना िनमं ि त करणेत यावे.  

  मा.उपरा पती यांचा स कार मा.अ य  महोदय यांनी, मा.उपरा पती यां या प नी याचंा 
स कार सिमती सद या मा.सौ.योिगता शेळकेपाटील यांनी, मा.मु यमं ी यांचा स कार मा.उपा य  
यांनी, पालकमं यांचा स कार सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे, िवरोधी प नेते यांचा स कार 
मा.ॲङमोहन जयकर व इतर मा यवरांचा स कार उपि थत असले या उव रत सिमती सद यांनी करावा. 

उपरो  स  २ व ३ मधील मनोगत यकत कर यासाठी न दणी झाले या साईमंिदरां या 
ितिनध मधून शासन शाखेमाफत १०-१० ितिनध ची िनि ती करणेत यावी, असे ठरले.     

 (कायवाही- समाधी शता दी क मखु/ .अिध क, सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०४ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनुषंगाने देश-िवदेशातील साई मंिदराचे अ य , िव त, 

पदािधकारी यांना चचास ास बोलिवणेसाठी मंिदरांची िनि ती करणे. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:-  

१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये 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  
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सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या  
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी 

लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील. 
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वये, भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 

ा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 थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-

अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 
४. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करणे. 

 
मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय 

.६८२ खालील माणे समंत करणते आलेला आह.े  
---- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषभर आयोिजत कर  यात येणा-या िविवध  तािवत 

धािमक, सां  कृितक सामािजक काय माची सधुा रत परेषा ठरिवणते येऊन अनषुं िगक खचास मा  यता दे  यात 
आली.  

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

कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े यासाठी शता  दीचे सपंूण वषभर 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येत असनू  सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय 
वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीने िनयोजन करणते येत 
आह.े 

 तावः- ी साईबाबा यां  या महासमाधीस सन २०१८ म  ये १०० वष पूण होत अस  याने 
ीसाईबाबा सं थान माफत ी साईबाबा समाधी शता दी वष िद .०१ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर, 

२०१८ या कालावधीम ये साजरे केले जात आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीम  ये सपंूण वषभर 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक तसचे सामािजक काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े या संपणू वषभरात 
िशड म  ये भ  तीमय वातावरण राहन, ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल  या 

 टीकोनातनू सं  था नचे  िविवध िवभागांमाफत कायवाही कर  यात येत आह.े  
समाधी शता  दी वषात आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक,सामािजक काय म जगभरातील 

साईमं िदरांम  ये एकाच वेळी राबिवले जावेत, तसचे सपंूण वषभर साईबाबां  या  जीवनकायाचा व िवचारांचा चार 
सार  हावा व सपंूण वषभर भ  तीमय वातावरण रहावे यासाठी चचा करण,े िनयोजन करण ेअसा मा.  यव  थापन 

सिमतीचा मानस असलेने, शता  दी वषातील धािमक, सां  कृितक तसचे सामािजक काय मांचे वेळाप कातील 
धािमक काय माम  ये माह ेिडसबर – २०१७ म  ये िद.२३ िडसबर – २०१७ रोजी दशे िवदेशातील साईमं िदरांची 
जागितक साईम ंिदर िव  व  त प रषद (  लोबल साईट  पल सिमट) आयोजनाचा समावेश केलेला होता. सदर 
वेळाप कास मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ व िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .६८२ व 
७५० अ  वये मा  यता िमळालेली आह.े  

गतवष  िद.११/१२/२०१६ रोजी जागितक साईमं िदर िव  व  त प रषद चचास  आयोिजत करणते आले 
होते.  यावेळी सं  थानकडे न दणी केले  या जगभरातील सव साई मं िदराचे ितिनधी यांना चचास ासाठी 
बोलिवणते आले होते.  

िद.०२/११/२०१७ रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांचे अ  य तेखाली लडीबागेतील 
‘०’ सभागहृात िद.२३ िडसबर २०१७ रोजी होणा-या जागितक साईमं िदर िव  व  त प रषद चचास ासाठी 
करावयाचे कायवाहीबाबत आढावा बैठक आयोिजत करणते आली होती. सदरह बैठक म  ये कोण  या 
साईमं िदरांचे ि  तिनधीस बोलवावे याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेणबेाबत  ताव सादर करणबेाबत 
िनदश िदलेले आहते.  

तरी जागितक साईमं िदर िव  व  त प रषद चचास  आयोिजत करणकेामी  खालील बाब वर िनेणय 
होणसे िवनंती.  
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१) िद.११/१२/२०१६ रोजी चचास ासाठी बोलिवणते आले  या तसचे  यानतंर न दणी करणते आले  या 
जगभरातील सव साईमं िदरां  या ितिनधीना िद.२३ िडसबर २०१७ चचास साठी बोलवणबेाबत.  
(सोबत यादी)  

२)  मा.अ  य , मा. उपा  य  व मा.िव  व  त यांचे मािहती/सपंक असले  या साईमं िदराचंा समावेश करण.े 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .९१७ यावर सिव तर चचा होऊन, देश-िवदेशातील साई मंिदराचे अ य , िव त, पदािधकारी यांना 
चचास ास बोलिवणेसाठी मंिदरांची िनि ती करणेकामी, सं थानकडे रिज ेशन केले या 
साईमंिदरां या यादीचे अवलोकन करणेत आले व या यादीमधील सव साईमंिदरांना िनमं ि त/ आवाहन 
करणेत यावे.  

तसेच या चचास ासाठी साईमंिदरांना नाव न दणी करणेकरीता सं थानचे अिधकृत 
संकेत थळावर फॉम उपल ध क न दे यात यावा. या फॉमम ये संबंधीत मंिदराम ये या समाधीची 

ितकृती आहे का व संबंधीत मंिदर अथवा अ य / िव त/ पदािधकारी यांचेवर गु हे दाखल आहेत 
का, अशा आशयाचे कॉलम समािव  करणेत यावे. यापैक  या मंिदरांम ये या समाधीची 

ितकृती असेल अथवा या मिंदरां या अ य / िव त/ पदािधकारी यांचेवर गु हे दाखल असतील, 
यांची न दणी र  करणेत यावी. या माणे जी मंिदरे थम नाव न दणी करतील, अशा देशातील ९५० व 

िवदेशातील ५० मंिदरांची न दणी कर यात यावी, यानंतर होणारी न दणी ि वकारली जाणार नाही. 
तसेच न दणीकृत साईमंिदरां या ितिनध ची िनवास, भोजन व फ  दशनाची यव था सं थानमाफत 
मोफत करणेत यावी, असे ठरले.      (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०५ िशड  येथे िदनांक २३ िडसबर, २०१७ रोजी आयोजीत देश-िवदेशातील साई मंिदरां या चचास ा या 

काय म पि केचा मसुदा िनि त करणे व छपाईबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  

१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये, 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 पाहणे, मं िदराम  ये 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  वये िव  व  त  यव   ाेचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी 
लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील.  

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

३. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वये, ी साईबाबाचं ेजीवन,  याचंे काय,  यां  या 
लीला व  याचंी िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई 
सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय 

१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १७१.   
२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक २७७. 
३. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२८०.   
४. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ३५८. 
५. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ५१९. 
६. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक -७५०  

 तावना- ी साईबाबा यां  या समाधीस ऑ  टोबर-२०१८ म  ये १०० वष पूण होत अस  याने 
ीसाईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ऑ टोबर,२०१८ या 

कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े यासाठी शता  दीचे सपंूण वषभर 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणेत येतआह,े जेण े क न सपंूण वषभरात 
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िशड म  येभ  तीमय वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीने 
कामकाज चाल ूआहे.  

सदर काय मांचे  व प व परेषा ठरिवणेसाठी आजतागायत िशड  ाम  थ व साईभ  त यांचेकडून 
ा  त झाले  या सचूना वजा  ताव, जागितक साईमंदीर िव  व  त प रषदम  ये झालेली चचा तसचे मा. 
 यव  थापन वेळोवेळी झाले  या बैठका यातील मु े िवचारात घेऊन समाधी शता  दी  वषात आयोिजत करावयाचे 

िविवध धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे वेळाप क तयार करणते आले आह.े  
सदर वेळाप कात माह े िडसबर, २०१७ म  ये िद.२३ व २४ िडसबर रोजी िशड  येथे देशिवदेशातील 

साई मं िदराचे अ  य , उपा  य , िव  व  त तथा पदािधकारी यांचे चचास ाचा काय म नमदू केला आह.े सदर 
नमदू काय माचे आयोजन साईनगर मैदानावर करणते येत असनू काय माचे उदघाटन मा . ी.  यंक या नायडू, 
उपरा  पती भारत गणराज ्य यांचे शभुह  त ेहोणार आह.े     

 ताव– ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषा  या िनिम  ताने ी साईबाबां  या काया  या 
चार – सारा  या  टीकोनातनू माह ेिडसबर , २०१७ म  ये िद.२३ िडसबर रोजी िशड  येथे दशेिवदशेातील साई 

मं िदराचे अ  य , उपा  य , िव  व  त तथा पदािधकारी यांचे चचास  आयोिजत करणते आले आह.े सदर 
चचास ातनू दशेिवदेशातील साईमंदीरात राबिवले जाणारे  दनैं िदन काय म व उप म तसचे िशड  येथे साईबाबा 
सं  थान राबिवत असलेले उप म याबाबत चचा होईल. जेणके न सदर चचास ा  दारे िवचारांची दवेाण घेवाण 
होईल व  या कायाचा चार सार होईल. हा या काय माचे आयोजना मागील उ ेश आहे.  

सदर काय माचे उदघाटन काय मासाठी मा. ी.  यंक या नायडू, उपरा  पती भारत गणरा  य हे 
उपि थत राहणार असनू याचबरोबर सदर काय मासाठी खालील मा  यवरांना िनमं ीत करण ेउिचत होईल असे 
मत आह.े   

१. मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य  
२. महारा   शासनाचे सव मा. मं ी महोदय 
३. मा. िवरोधी प  नेते 
४. मा. अ  य ,  िवधान सभा व िवधान प रषद  
५. अहमदनगर िज  ातील सव मा. खासदार व मा. आमदार 
६. सं  थान  या स  लागार सिमतीचे सद  य/छाननी सिमती अ  य   
७. मा. मु  यमं ी महोदय यांचे अ  य तेखालील कृती आराखडा सिमतीचे सव सद  य  
८. मा. मु  य सिचव, महारा   शासन यांचे अ  य तेखालील कृती आराखडा उप सिमतीचे सव सद  य 
९. सं  थानचे माजी अ  य , उपा  य   व िव  व  त 
१०. अहमदनगर िज  हा –िज  हा प रषद अ  य , उपा  य  व सद य  
११. अहमदनगर िज  या  या सव शासिकय/िनमशासिकय िवभागाचे वरी  ठ अिधकारी   
१२.  थािनक मा. नगरा  य , मा. नगरसवेकव ाम  थ  
१३. दणेगीदार साईभ  त  
१४. यािशवाय मा.  यव  थापन सिमतीने सचूिवलेले मा  यवर. 

तरी माह े िडसबर २०१७ म  ये िद. २३/१२/२०१७ रोजी आयोिजत काय मासाठी उपरो  त नमदू 
मा  यवर िनि ती तसेच सदर काय माची िनमं ण पि का मसदूा तयार करणसेाठी खालील बाब वर धोरणा  मक 
िनणय होणे गरजेचे आह.े  

१. सदर काय मासाठी स  माननीय अितथी, काय माचे अ  य , मखु पाहण ेयांची िनि ती करण.े  
२. आयोिजत काय माची िनमं ण पि का छपाईसाठी पि केचा मसदूा, मखुपृ  ठ , कलर व अ रांचा फॉ  ट 

िनि त करण.े 
३. मा  यवर िनि ती करणे.  
४. िनमं ण पि का छपाई ती िनि त करण.े 
५. आयोिजत काय म मािहती पिु तकेत मा .  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार प रि थतीनु प िकंवा 

आय  या वेळी घेतले  या िनणयानुसार बदल हो  याची श  यता नाकारता येत नाही तरी होणा-या 
बदलानसुार एैनवेळी निवन पि केची छपाई करणपेवू , मसदूा अं ितम करण े आिदबाबत मागदशन 
घेणकेामी  थािनक मा. िव  व  ताचंी नेमणकू करणे.   
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६. आयोिजत काय म िनमं ण पि का छपाईकामी छपाई धारकांकडून कोटेशन मागिवणसे मा  यता देणे 
तसचे याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दणेे. 

७. मा. िव  व  तानंा  येक  िकती पि का ा  यात याबाबत िनणय घेण.े   
८. मािहती पिु तका मा .अ  य , मा.उपा  य , मा.िव  व  त तसचे मा  यवर आिदनंा संबंधीत िवभागाकडून 

िवतरीत करणसे मा  यता देण.े 
९. यािशवाय खालील माणे  िनमं ण पि का छपाई  मसू ास मा  यता दणे ेअथवा िदले  या बदलानसुार 

िनमं ण पि केची छपाई करण.े  
मसूदा मा  यतेसाठी-  

 

~~~: स  नेह िनमं ण :~~~ 
िव  विव  यात सतं ीसाईबाबां  या महािनवाणास िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ या िदवशी १०० वष पूण होत 

आहते. साई इितहासातील या मह  वपणू घटनेचे मह  व ल ात घेऊन िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७  ते िद.१८ ऑ  टोबर, 
२०१८ हा संपणू कालावधी ीसाईबाबा सं  थान  या वतीने “ ी साईबाबा समाधी शता  दी वष”  हणनू साजरेकर  यात 
येत आह.े यािनिम  ताने समाधी शता  दी वषात होणा-या काय मांची मािहती तसचे िवचार वक  पनांचे अदान दान  हावे 
या उ ेशाने जगभरातील  साई मं िदरांचे  अ  य , िव  व  त, पदािधकारी यांचे एकिदवसीय चचास  शिनवार िद.२३ िडसबर, 
२०१७ रोजी ी े   िशड  येथे आयोिजत कर  यात येणार आहे.  
            या काय मास आपली उपि थती ाथनीय आहे,  यासाठीह ेअग  याचे िनमं ण....! 

 

 

जागितक साई मंदीर िव  व  त प रषद 
उदघाटन समारंभ 

 
 
 

शुभह  ते  
मा. ी.  यकं या नायडू 

  उपरा  पती, भारत गणरा  य  
 

काय माचे अ  य  
 

मा. ी.------------------ 
 

स  माननीय उपि थती 
 

मा. ी.-------------------                                        मा. ी.------------------- 
 

मा. ी.-------------------                                         मा. ी.------------------- 
 

वार/िदनांक:– शिनवार िद.२३ िडसबर, २०१७  रोजी, 
वेळ :– सकाळी १०.०० वा. 

 थळ:–साईनगर मैदान, बस  टॅ  ड समोर, िशड   
 

 

~~~: मुख उपि थती:~~~ 
 

मा. ना. ी. --------------------------    मा. ना. ी. ----------------------------- 
                      --------------------------                                                           ---------------------------- 
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मा. ना. ी. --------------------------    मा. ना. ी. ----------------------------- 
                          --------------------------                                                          ----------------------------- 
 

मा.  ी. ---------------------------    मा.  ी. ----------------------------- 
                        ---------------------------                                                         ----------------------------- 
 

मा.  ी. --------------------------    मा. ी. ----------------------------- 
                        ---------------------------                                                        ------------------------------ 
 
 

मा. ना. ी. ---------------------------- 
               ---------------------- 

 
~~~:आयोजक/िनमं क :~~~ 

 
मा.  ी. -------------------------    मा. ी. ----------------------------- 

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

मा. ी. -------------------------    मा. ी. ----------------------------- 
                       -------------------------                                                            ----------------------------- 

 
तरी उपरो  त नमूद बाब वर धोरणा  मक िनणयाथ  सादर . 

िनणय .९१८ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  येथे िदनांक २३ िडसबर, २०१७ रोजी आयोजीत देश-िवदेशातील 
साई मंिदरां या चचास ा या काय मासाठी तावात नमुद केले यां पैक  खालील मा यवरांना 
िनमं ि त करणेत यावे.  

१. मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य  
२. अहमदनगर िज हयाचे पालकमं ी 
३. मा. िवरोधी प  नेते 
४. रा यमं ी, िवधी व याय िवभाग 
५. िशड  मतदार सघंाचे मा.खासदार 
६. सं  थान  या छाननी सिमतीच ेअ  य   
७. स लागार प रषदवेर शासनाकडून िनयु  केलेले कायदशेीर स लागार 
८.  थािनक मा. नगरा  य , मा. नगरसवेक  
९. सं थानकडील उपल ध यादीमधील ित ीत ाम थ  

तसेच िनमं ण तािवत िनमं ण पि केम ये काय माचे अ य , मा.मु यमं ी महोदय व 
स माननीय उपि थतीम ये मा.पालकमं ी, अहमदनगर, मा.िवरोधी प नेते, रा यमं ी, िवधी व याय 
िवभाग व िशड  मतदारसंघाचे िव मान खासदार तसेच आयोजक/ िनमं क याम ये िव त मंडळ व 
याखाली सं थान अिधकारी यांचा समावेश करणेत यावा, असे ठरले व या माणे िनमं ण पि का 

छपाई करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०६ सन २०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनुषंगाने िद.२३.१२.२०१७ चे 

चचास ासाठी देश-िवदेशातील साई मंिदराचें अिधकारी/ पदािधकारी यांना ओळखप  व बॅचेस 
देणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा यां  या महासमाधीस सन २०१८ म  ये १०० वष पूण होत अस  याने ी साईबाबा सं  थानमाफत ी 
साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  ट बर २०१७ ते िद. १८ ऑ  ट बर २०१८ या कालावधीम  ये साजरे 
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केले जाणार आह.े या सपंूण वषभर वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक तसचे सामािजक काय माचे आयोजन 
कर  यात येणार आह.े या सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय वातावरण राहन, ी साईबाबा समाधी शता  दी 
सोहळा अिव  मरणीय होईल  या ि कोनातनू सं  था नचे िविवध िवभागामाफत कायवाही कर  यात येत आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजी सभेत सादर करणते आले  या ा प धािमक, 
सां  कृितक तसचे सामािजक काय मांचे वेळाप कास मा  यता दणेेत आलेली आह.े  या अनुषंगाने, समाधी 
शता  दी वषात आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, सामािजक काय म जगभरातील साईमिंदरामं  ये 
एकाचवेळी राबिवले जावेत, तसचे संपणू वषभर साईबाबां  या जीवनकायाचा व िवचारांचा चार सार  हावा व 
सपंणू वषभर भि मय वातावरण राहावे यासाठी चचा करणे , िनयोजन करण ेयासाठी िद. २३ िडसबर २०१७ रोजी 
जगभरातील सव साईमं िदरां  या िव  व  ताचंे चचास  िशड  येथे आयोजीत करणचेा िनणय िद.२०/०८/२०१७ 
रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत घेतलेला आह.े 

 या अनषुंगाने, सदंिभय प ा  वये चचास ाकरीता उपि थत राहणारे मा.  यव  थापन सिमतीचे अ  य / 
उपा  य / सद  य तसेच सं  थान  यव  थापनाचे अिधकारी/ पदािधकारी यांचेसह देशिवदशेातील साईमं िदराचे 

ितनीधी यांना बॅचेस व ओळखप  सं  थानंमाफत उपल  ध क न दयावयाचे झा  यास  याकरीता यापवु चे नमनुा 
माने बॅचेस व ओळखप  तयार क न घेता येईल  याकामी खालील माण ेअंदाजे खच अपेि त आह.े 

अ.न.ं तपिशल नग(अंदाजे) ित नग दर (अंदाजे)  अपेि त खच 
०१ बॅचेस  १०० ८०/- ८,०००/- 
०२ ओळखप  २५०० ५०/- १,२५,०००/- 
   एकुण  १,३३,०००/- 

   
 मागणी:- १)  उपरो  त तपिशलानुसार बॅचेस व ओळखप  तयार क न घेणेस/ खरेदी करणसे मा  यता िमळावी. 

२) देशिवदशेातील साईमं िदराचे िव  व  त व पदािधकारी यांना ओळखप  दयावयाचे झा  यास याकामी 
िविहत प  दतीने खरेदी करणेस व  याकामी येणा-या एकुण र  कम .१,३३,०००/- (अ री एक लाख तेहतीस 
हजार .मा ) पयतचे अपेि त खचास  मा  यता िमळणेसाठी  यव  थापन सिमतीचे  सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .९१९ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२३.१२.२०१७ चे चचास ासाठी देश-िवदेशातील साई मंिदरां चे 
अिधकारी/ पदािधकारी यांना ओळखप  व बॅचेस देणेकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व 
याकामी येणा या अंदाजे .१,३३,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.    

    (कायवाही- ाचाय, आय.टी.आय.) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०७ ी े  िशड  येथे िद.२३ िडसबर, २०१७ रोजी आयोिजत चचास ासाठी येणा या देशातील 

साईमंिदरां चे ितिनधी/ पदािधकारी यांची साईआ म भ िनवास िवभागात दोन िदवस िवनामु य 
िनवास यव था करणे व याकामी येणा या अंदाजे खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४:- २१ 
(१) (ग) “भ  तानंा मं िदरात दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धिमक सवेा िकंवा समारंभ कर  यासाठी 
सोयी व सिुवधा परुिवणे .”  

यव थापन सिमतीचा ठराव:- मा.  यव  थापन सिमती िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय 
ं . ६८२. “तसचे शता  दी महो  सवाम  ये आयोिजत करावया  या धािमक, सामािजक व सां  कृितक 

काय मांसाठीचे कलाकार व  याचंे मानधन याचे प रिश  ट ब, क, ड, व ई सोबत सादर केलेले आहे. या 
यादीतील काय म, कलाकार, व  याचंे मानधन  थािनक उप-सिमतीने छाननी क न काय म िनि त करावेत. 
 यामधील िवनामु  य सवेा करणा-या कलाकारांना ाधा  य दे  यात येऊन वषभर संधी दे  यात यावी. काय माची 

िनि ती झा  यानंतर  याम  ये गरजेनसुार/ प रि  थ तीनसुार आव  यक ते बदल कर  याचे अिधकार  यव  थापन 
सिमतीला राहतील, अस ेठरले.  

  या िनि त केले  या सव कार  या काय मांसाठी, अपवाद वगळता मानधन व वास अस ेसव िमळून 
 येक  एका काय मासाठी जा  तीत जा  त . ३ लाख मा च ेखचास तसचे शता  दी वषात आयोिजत केले  या 

काय मांसाठी  टेज, मंडप साऊंड िस  टीम, िव तु रोषणाई , सीसीिट  ही, सरु ा  यव  था, आव  यक जादाचे 
मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनषुं िगक खचासही मा  यता दे  यात आली.” 
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तािवक:- ी साईबाबा सं  थान माफत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ 
ते िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ या कालावधी म  ये साजरे केले जाणार आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा 
अिव  मरणीय होणेसाठी तसेच सपंुण वषभर भ  तीमय वातावरण राहणसेाठी िविवध काय मांचे आयोजन केलेले 
आह.े 

मागणीः-  िद.२७/०९/२०१७ रोजी  या जा. .एसएसएसटी/ बांधकाम-शता  दी/ २६१९/ २०१७ 
आदशेा  वये मा.  यव  थापन सिमती  या िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८२ नुसार 
िद.२३/१२/२०१७ ते २४/१२/२०१७ रोजी देश-िवदशेातील साई मं िदरांचे अिधकारी/ पदािधकारी यांचे िशड  येथे 
चचास  आयोिजत कर  यात येणार असलेबाबत कळिव  यात आले आह.े  

  सदर चचास  एक िदवस असनु त ् यासाठी येणा-या दशे-िवदशेातील साई मं िदर ितिनध ची 
िनवास  यव  थासाईआ म भ  तिनवास िवभागात िवनामु  य करणेबाबत िद.२७/०९/२०१७ रोजी  या आदशेा  वये 
सिुचत कर  यात आले असनु वेळोवेळी उदभवणा-या कामांसाठी येणा-या आिथक बाब  या मा  यता सबंंधीत 
िवभागांनी वेळेत घे  यासाठी  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु  वरीत सादर करणबेाबत िनदश िदले आह.े  

                 यानसुार साईआ म भ  तिनवास िवभागात सदर चचा स ासाठी येणा-या साईमं िदर ितनीध ची 
िवनामु  य िनवास  यव  था करणकेामी िद.२२/१२/२०१७ ते िद.२४/१२/२०१७ अखेर माहीती तं ान 
िवभागामाफत समुारे १००० खो  यासंाठी ऑनलाईन म आर ण बंद कर  यात आलेले असनु सदर 
चचास ासाठी येणा-या ितिनध  या िनवास  य  थेकरीता येणा-या खचाचा तपशील खालील माण ेआह.े  

खोली कार आरि त 
खो  या 

सेवाआकार(२४ 
तासांकरीता) 

(०३  य  त साठी) 

एक िदवसाचा 
खच पये 

दोन िदवसाचा खच    
पये 

AC ३०० ५०० १,५०,०००/- ३,००,०००/- 
NAC ७०० २०० १,४०,०००/- २,८०,०००/- 

एकुण १००० --- २,९०,०००/- ५,८०,००/- 
 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः-त   यात नमदु केले माणे अंदाजे ३०० ए.सी व ७०० नॉन.ए.सी 

अशा दो  ही िमळून १००० खो  या सदर चचास ासाठी येणा-या दशेातील साईमं िदर ितिनध ना िद  यास 
खो  यामं  ये  येक  ३  य  तीया माण ेदोन िदवसांसाठी िनवास  यव  था के  यास .५,८०,०००/- (अ री-पाच 
लाख ऐशंी हजार पये मा ) इतका खच अपेि त आह.े  

    तरी, जा. .एसएसएसटी/बांधकाम-शता  दी/२६१९/२०१७ िद.२७/०९/२०१७ रोजी  या कायालयीन 
आदशेातील अ.नं  ६ अ  वये “चचास ासाठी उिप थत राहणा-या दशेातील साईमं िदराचे अिधकारी/ पदािधका-
यांनी िनवासाची  यव  था िवनामु  य करणते यावी. याबाबत माहीती तं ान िवभागाशी सम  वय साधनु परेुशा 
खो  या उप ल  ध होतील याबाबत द ता घे  यात यावी” असे नमदु केले आहे. 

                  यानसुार , सदर चचास ासाठी उपि थत राहाणा-या देशातील साईमं िदर ितिनध ची साईआ म 
भ  तिनवास िवभागात अंदाजे ३०० ए.सी व ७०० नॉन.ए.सी अशा दो  ही िमळून १००० खो  यामं  ये िवनामु  य 
िनवास  यव  था कर  यात येणार अस  याने, साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील िनवास  यव  थेसाठी  येणा-या 
.५,८०,०००/- (अ री- पाच लाख ऐशंी हजार पये मा ) खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता 

िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
िनणय .९२० यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२३ िडसबर, २०१७ रोजी आयोिजत चचास ासाठी येणा या देशातील 

साईमंिदरां चे ितिनधी/ पदािधकारी यांची साईआ म भ िनवास िवभागात दोन िदवस िवनामु य 
िनवास यव था करणेस व याकामी येणा या .५,८०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- साईआ म भ िनवास) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०८ ी े  िशड  येथे िद.२३ िडसबर, २०१७ रोजी आयोिजत चचास ासाठी येणा या परदेशातील 

साईमंिदरां चे ितिनधी/ पदािधकारी यांची ारावती भ िनवास िवभागात दोन िदवस िवनामु य 
िनवास यव था करणे व याकामी येणा या अंदाजे खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- २१ (ग) भ ांना मं िदरात दवेते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धािमक 
सवेा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे.  
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   तािवक:- दारावती भ ् िनवास िवभागाकडे असणा-या ८० ए.सी.व २३६ नॉन ए.सी. अशा एकुण 
३१६ खो या साईभ ां या िनवासासाठी वापरात आह.े दारावती भ िनवास िवभागाम ये भ ांची गद  वषभर 
कायम असत.े दारावती िवभागातील खो या ८० % ऑनलाईन बकु ग दारे साईभ ांसाठी उपल ध क न 
िदले या आहे. तसचे २० % खो या दणेगीदार साईभ ांना तसचे जनसपंक  कायालयामाफत ही. आय. पी. 
यांचेसाठी दे यात येत असतात. तसचे िश लक असले या खो या य  काऊंटरवर आले या साईभ ांना 
दे यात येतात. दारावती भ िनवास इमारतीमधील खो या १०० % (पणु मतेने) दररोज खो या साईभ ांना 
िनवासासाठी दे यात येतात.  

                  ी साईबाबा यांचे महासमाधीस सन २०१८ म  ये १०० वष पुण होत अस  याने ी साईबाबा 
सं  थानमाफत ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वष िद.१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ या 
कालावधी म  ये साजरे केले जाणार आह.ेसपंणू वषभर साईबाबां  या जीवनकायाचा व िवचारांचा चार सार 
 हावा व सपंुण वषभर भि मय वातावरण रहावे यासाठी चचा करण,े िनयोजन करण े यासाठी िद.२३ 

िडसबर२०१७ रोजी जगभरातील सव साईमं िदरां  या िव  व  ताचंे चचास  िशड  येथे आयोिजत करणचेा िनणय 
मा.  यव  थापन  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/८/२०१७ रोजीचे सभेत घेणते आलेला आहे. 

  सन २०१६ म  ये िद.१०/१२/२०१७ त े िद. १२/१२/२०१७ अखेर जगभरातील सव साईमिंदरां  या  
िव  व  ताचंे चचास  िशड  येथे आयोिजत कर  यात आले होते.  यावेळी ही परदेशातील साईमं िदरांचे 
अिधकारी/पदािधकारी यांची  दारावती भ  तिनवासम  ये िवनामु  य िनवास  यव  था कर  यात आली होती. 
 यावेळी २८ वातानकुुिलन खो  यांमधनू  ५३ ितिनधी िनवासासाठी होते.  दारावती भ  तिनवासम  ये वातानिुलत 

खोलीचा २४ तासांक राता साठी सवेाआकार पये– ९००/- आहे. 
मागणी:-  दारावती भ  तिनवास म  ये ८० वातानिुलत खो  या असनू िद.२८/१०/२०१७ पयत 

िद.२२/१२/२०१७ ते िद.२४/१२/२०१७ अखेर १० खो  या ऑनलाईन आरि त झाले  या आहते. िशड  येथे  
िद.२३ िडसबर२०१७ रोजी जगभरातील सव साईमं िदरां  या चचास ासाठी परदेशातनू येणा-या साईमं िदरांचे 
अिधकारी/ पदािधकारी यांची  दारावती भ  तिनवास मधील वातानकुुिलत खो  यामंधनु िवनामु  य िनवास  यव  था 
करता येईल.  यासाठी िद.२२/१२/२०१७ ते िद.२४/१२/२०१७ अखेर ४८ तासांक रता उव रत ७०  
वातानकुुिलत खो  या आगाऊ आरि त ठेवता येतील. िवनामु  य खो  या उपल  ध क न िद  यास सवेाआकार 
पोटी खालील माणे र  कम पये- १,२६,०००/ इतका खच येईल. 

अ.
न.ं 

उपल  ध 
वातानकुुिलत 
खोली सं  या  

सवेाआकार 
ित खोली 

िवनामु  य देय कालावधी 
खच र  कम 

िवनामु  य पोटी 
खच र  कम 

१ ७० खो  या  २४ तासांक रता-   ९००/- 
४८ तासांक रता-  १,८००/- 
 

िद.२२/१२/२०१७ ते िद.२४/१२/२०१७ 
एकूण कालावधी - ( ४८ तास ) 
पये -१,८००/- X ७० खो  या  = १,२६,०००/- 

पये-१,२६,०००/- 

   िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत:- िशड  येथे िद.२३ िडसबर २०१७ रोजी होणा-या चचास ासाठी 
िनमं ि त केले  या परदशेातील  सव साईमं िदरां  या अिधकारी/पदािधकारी यांची  दारावती भ  तिनवास मधील 
वातानकुुिलत खो  यांमधनु िवनामु  य  िनवास  यव  था करता येईल.  यासाठी िद.२२/१२/२०१७ ते 
िद.२४/१२/२०१७ अखेर ४८ तासांक रता उपल  ध असले  या ७० वातानकुुिलत खो  या आगाऊ आरि त 
ठेवता येतील.  यास िवनामु  य पोटी उपरो  त माण े पये- १,२६,०००/- (अ री पये-एक लाख स  वीस हजार 
मा )  खच येईल.  

  तरी उपरो  त माणे िद.२२/१२/२०१७ ते िद.२४/१२/२०१७ अखेर ४८ तासांक रता िवनामु  य 
वातानकुुिलत खो  या दणेे,  यासाठी उपल  ध असले  या ७० वातानकुुिलत खो  या  वरीत आगाऊ आरि त 
करण ेतसचे िवनामु  य पोटी खच र  कम पये- १,२६,०००/- (अ री पये- एक लाख स  वीस हजार मा )  चे 
खचास मा  यतेसाठी िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .९२१ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२३ िडसबर, २०१७ रोजी आयोिजत चचास ासाठी येणा या देशातील 
साईमंिदरां चे ितिनधी/ पदािधकारी यांची ारावती भ िनवास िवभागात दोन िदवस िवनामु य 
िनवास यव था करणेस व याकामी येणा या .१,२६,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- ारावती भ िनवास) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं०९ जागितक साईमंिदर िव त प रषदेसाठी उपि थत राहणा या साई मंिदर पदािधका यां चे िनवासासाठी 
साईआ म भ िनवास व ारावती भ िनवास येथील ऑनलाईन म बुक ग यव था िद. २२ ते २४ 
िडसबर, २०१७ पयत बंद ठेवणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु :-कलम २१ (१) ग नसुार भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी 
िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे  

ा तािवक :-मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३.०५.२०१७ रोजीचे सभेत सादर करणते आले  या ा प 
धािमक, सा ं कृितक तसचे सामािजक काय मांचे वेळाप कास मा  यता देणते आलेली आहे.  या अनषुंगाने, 
समाधी शता  दी वषात आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, सामािजक काय म जगभरातील साईमिंदरामं  ये 
एकाच वेळी राबिवले जावेत, तसचे सपंुण वषभर साईबाबां  या जीवनकायाचा व िवचारांचा चार सार  हावा व 
सपंणु वषभर भ  ती मय वातावरण रहावे यासाठी चचा करणे, िनयोजन करण ेयासाठी िद.२३ िडसबर, २०१७ रोजी 
जगभरातील सव साईमं िदरां  या िव  व  ताचंे चचास  िशड  येथे आयोिजत करणचेा िनणय िद.२०.०८.२०१७ 
रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत घेतलेला आह.े  

िद.२३ िडसबर, २०१७ रोजी आयोिजत करणते येणा-या जागितक साईमं िदरांचे चचास ात भाग घेणा-
या भारतीय ितिनध ची िनवास  यव  था सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास  थान येथे व परदशेी साई मं िदर 

ितिनध ची िनवास  यव  था ारावती भ  तिनवास  थान येथे करणे  तािवत आह.े सबब, या दो  ही िठकाण  या 
म िद.२२ ते २७ िडसबर, २०१७ पयत आर ीत करण ेआव  यक आह.े  

स ि थतीत साईआ म भ  तिनवास  थान येथील एकूण १५३६ मपैक  १२२८ म (८०%) व 
ारवती भ  तिनवास  थान येथील एकूण ३१६ मपैक  २५२ म (८०%) साईभ  तासंाठी सं  थानचे 

online.sai.org.in या वेबसाईट ारे ऑनलाईन बकु गसाठी उपल  ध क न देणते आले  या आहते.   
उपरो  त नमदु केले माणे िद.२३.१२.२०१७ रोजी आयोिजत जागितक साईमं िदरांचे चचास ात भाग 

घेणा-या भारतीय ितिनध ची िनवास  यव  था सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास  थान येथे व परदेशी साई मं िदर 
ितिनध ची िनवास  यव  था ारावती भ  तिनवास  थान येथे करण े  तािवत अस  याने स ि थतीत सु  

असलेली ऑनलाईन म बकु ग  यव  था िद.२२ ते २४.१२.२०१७ या कालावधीम  ये बंद ठेवणसे मा  यता 
िमळणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े  

मागणी:- िद.२३.१२.२०१७ रोजी आयोिजत जागितक साईमं िदरांचे चचास ात भाग घेणा-या भारतीय 
ितिनध ची िनवास  यव  था सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास  थान येथे व परदेशी साई मं िदर ितिनध ची 

िनवास  यव  था ारावती भ  तिनवास  थान येथे करण े  तािवत अस  याने स ि थतीत सु  असलेली ऑनलाईन 
म बकु ग  यव  था िद.२२ ते २४.१२.२०१७ या कालावधीम  ये बंद ठेवणेस मा  यता िमळणकेामीचा  ताव 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा  यता असावी, िह न  िवनंती. 
सं थान अिधिनयम / ठराव या नसुार छाननी , शासन िनदश, तां ि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय इ. 

छाननी क न अनमुान :- तां ि क व शासक य  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- िद.२३.१२.२०१७ रोजी आयोिजत जागितक साईमं िदरांचे 

चचास ात भाग घेणा-या भारतीय ितिनध ची िनवास  यव  था सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास  थान येथे व 
परदशेी साई मं िदर ितिनध ची िनवास  यव  था ारावती भ  तिनवास  थान येथे करण े  तािवत अस  याने 
स ि थतीत सु  असलेली ऑनलाईन म बकु ग  यव  था िद.२२ ते २४.१२.२०१७ या कालावधीम  ये बंद 
ठेवणसे मा  यता िमळणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .९२२ यावर सिव तर चचा होऊन, जागितक साईमंिदर िव त प रषदेसाठी उपि थत राहणा या साई मंिदर 
पदािधका यांची िनवास यव था करणेसाठी साईआ म व ारावती भ िनवास येथील ऑनलाईन म 
बुक ग यव था िद. २२.१२.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासुन ते िद.२४.१२.२०१७ रोजी सकाळी 
११.०० वाजेपयत बंद ठेवणेत यावी, असे ठरले.          (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१० िदनांक २३ िडसबर, २०१७ रोजी िशड  येथे आयोजीत केले या देश-िवदेशातील साई मंिदरां चे िव त, 

ितिनध चे चचास ासाठी सु संचालकाची यव था करणे व चचास ासाठी उपि थत राहणा या देश-
िवदेशातील साईमंिदराचें ितिनध ची दशन/ आरतीची यव था िनशु क करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- महारा   शासनाने पनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत  य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नंबर १७ (२) मधील 
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(ठ) म  ये “ ी साईबाबांचे िजवन,  याचंे काय,  यां  या िलला व  याचंी िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 
चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील, तसचे (ड) म  ये ी 

साईबाबां  या भ  तामं  ये बंधभुाव, एकता,  दा आिण समता या भावना वाढीस लावणारे उप म अथवा 
काय म आयोिजत करील िकंवा हाती घेईल” अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक– मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २०.०८.२०१७ रोजीचे 
सभेतील िनणय. 

 तािवक– मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २०.०८.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय व उपरो  त 
सदंभ य आदेशा  वये  

अ) िदनांक २३ िडसबर २०१७ रोजी िशड  येथे आयोिजत केलेले देश िवदशेातील साई मं िदराचे 
ितिनध चे चचास ासाठी सु सचंालकाची  यव  था करणेबाबत कळिवले आह.े सदरचा काय मास 

जगभरातील साईमं िदराचे िव  व  त, पदािधकारी मोठया सं  ये ने उपि थत राहणार असनू या काय मासाठी भारत 
गणरा  याचे मा.उपरा  पती महोदय उपि थत राहणार आह.े  यामळेु या काय माचे सु सचंालन उ  कृ  ट र  या 
होण ेआव  यक आह.े तरी सदर काय माचे सु संचालनासाठी खालील पयायाचा िवचार करता येईल.   

१) सदरचे काय मासाठी सु सचंालन करणा -या  यावसायीक ितिनध ची मानधन दवेनू नेमणकू 
करावी. 

२) सदरचे काय मासाठी सु सचंालन करणकेामी सवेाभावी  (िवनाशु  क) सु सचंालन करणा -या 
ितिनधीची नेमणकू करावी 

३) सदरचे काय मासाठी सु संचालन करणा-या सं  थान कमचा-यां पैक  कोणाची नेमणकू करावी.  
िदनांक २३ िडसबर २०१७ रोजी िशड  येथे आयोिजत केले  या दशे-िवदशेातील साईमं िदरांचे 

ितिनध चे चचास  काय मासाठी सवेाभावी (िवनाशु  क) सु सचंालन करणसेाठी पुण े येथील सु संचािलका 
ीमती.क  यता अिनल भाटीया यांनी तयारी दशिवली आह.े यापवु  मागील वष  ११ िडसबर, २०१६ रोजी 

झाले  या साई टे  पल सि मट काय माचे व िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१७ रोजी मा.रा  पती महोदयां  या 
उपि थतीत पार पडले  या ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे उदघाटन काय माचे सु सचंालन  यां नी 
सवेाभावी (िवनाशु  क) केलेले आह.े  

तरी िदनांक २३ िडसबर २०१७ रोजी िशड  येथे आयोिजत केले  या दशे-िवदशेातील साईमं िदरांचे 
ितिनध चे काय मासाठी सु संचालकची नेमणकू करणबेाबत िनणय घेणेसाठी, तसचे 

ब) सदरचे चचास ासाठी उपि थत राहणा-या दशे-िवदशेातील साईमं िदरांचे ितिनध ची दशन/ 
आरतीची  यव  था िनशु  क करणसे मा  यता घेणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर 
करणसे मा  याता असावी. 

मागणी– िदनांक २३ िडसबर २०१७ रोजी िशड  येथे आयोिजत केले  या दशे-िवदशेातील 
साईमं िदरांचे ितिनध चे काय मासाठी सु सचंालकाची नेमणकू करणबेाबत . 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– तरी िदनांक २३ िडसबर २०१७ रोजी िशड  येथे आयोिजत 
केले  या देश-िवदशेातील साईमं िदरांचे ितिनध चे चचास  काय मासाठी सु सचंालकची नेमणकू करणेस व 
याकामी (आव  यकता असलेस) येणा-या खचास मा  यता असावी. तसचे सदरचे काय मासाठी उपि थत राहणा-
या दशे-िवदशेातील साईमं िदरां  या ितिनध ची दशन/आरतीची  यव  था िवनाशु  क करणेसाठी सदरचा िवषय 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर. 

िनणय .९२३ यावर सिव तर चचा होऊन, िदनांक २३ िडसबर २०१७ रोजी िशड  येथे आयोिजत केले  या देश-
िवदेशातील साईमं िदरां चे ितिनध चे चचास  काय माचे सु संचालन करणेसाठी सु संचािलका 

ीमती.क  यता अिनल भाटीया, पुणे यांची िवनाशु  क सेवा घे यात यावी व याची िनवास, भोजन व 
दशनाची यव था सं थानमाफत मोफत करणेत यावी. तसेच चचास ासाठी उपि थत राहणा या देश-
िवदेशातील साईमंिदरां चे ितिनध ची, याचें ओळखप  पाहन फ  एक वेळेस दशन यव था िनशु क 
करणेत यावी, असे ठरले. तसेच याकामी आव यकता भासलेस येणा या अपे ीत खचास मा यता 
दे यात आली.                   (कायवाही- जनसपंक  अिधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं११ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाम ये िद.२३ िडसबर, २०१७ रोजीचे चचास ाकामी उपि थत 
देश-िवदेशातील साई मंिदरां चे अ य , िव त व पदािधकारी यांचे अ पोपहार व सादभोजनाचे मेन ू
िनि त होऊन, याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- महारा   शासनाने पनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 
(िशड ) चे अिधिनयम “सिमतीची कत  य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनयम नंबर १७ (१) म  ये “रा  य 
शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थेची मालम  तेची 
व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसूार धािमक िवधी पजूा -अचा, समारंभ व 
उ  सव आयोजीत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे, भ  तगणांना आव  यक  या 
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ 
चालवायचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  य 
असतील.” अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े   

  मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक :- िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय. 
   तावना :- उपरो  त िवषयां िकतकामी, सदंिभय ं .१ नसूार , ी साईबाबा यां  या समाधीस सन २०१८ 

म  ये १०० वष पुण होत अस  याने ी साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ 
ऑ  टोबर,२०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर,२०१८ या कालावधीम  ये साजरे केले जाणार आहे.  या अनषुंगाने, 
समाधी शता  दी वषात आयोजीत करावयाचे िविवध धािमक, सामािजक काय म जगभरातील साईमदंीराम  ये 
एकाच वेळी राबिवले जावेत, तसचे सपंुण वषभर साईबाबां  या जीवनकायाचा व िवचारांचा चार सार  हावा व 
सपंणु वषभर भ  ती मय वातावरण रहावे यासाठी चचा करणे, िनयोजन करण ेयासाठी िद.२३ िडसबर-२०१७ रोजी 
जगभरातील सव साई मंदीरा  या िव  व  ताचंे चचास  िशड  येथे आयोजीत करणचेा िनणय मा.  य.सिमती 
िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत घेतलेला आह.े  

सदंिभय अं.न.ं२ नसूार उपरो  त चचास ासाठी उपि थत राहाणारे साई मं िदराचे अिधकारी/पदािधकारी 
यांची अ  पोपहार, भोजन  यव  था ी साई सादालयामाफत मोफत करावयाची आह.े याबाबत 
िद.२६/१०/२०१७ रोजी मा.उपिज  हािधकारी ी घोडे पाटील यांचे समवेत िवभागीय अधी क यांचे सभेत, 
िद.२३ िडसबर-२०१७ रोजी होणा-या जागितक चचास कामी उपि थत जगभरातील सव साई मंदीराचे िव  व  त, 
अिधकारी, पदािधकारी, साईभ  त यांना ावयाचे अ  पोपहार व भोजनातील  पदाथाबाबत िनि ती क न घेवनु 
 यानसूार पदाथ दे  यात यावेत. यासाठी येणा-या खचाचा  ताव सादर क न मा  यता घे  यात यावी अस ेआदेश 

वजा सचुना कर  यात आले  या आहते.  
मागील वष  अशाच कारे देश-िवदशेातील साईभ  ताचंे चचास  िद.११ िडसबर-२०१६ रोजी 

सं  थानचे वतीने आयोजीत करणते आलेले होते.  यावेळीही उपि थत मा  यवरांची मा.  य.सिमतीची मा  यता घेवनू 
नामां िकत केटरसकडून िविवध प  दतीने दरप के मागिवणते आलेले होते. सदर चचास कामी २५०० ते ३००० 
 य  त ची सकाळी अ  पोपहार, दपुारी जेवण व रा ीच े जवेणाची मागील पानावर नमदू केले माण े  य व  था 

करणते आलेली होती.  याकामी  य  र  कम .१,५०,०००/- व िवतरीत करणकेामी .२,७५०००/- इतका 
खच आलेला होता. 

तसचे NRI व परदशेातनू येणारे साईभ  त यांचेकरीता अंदाजे २००-२५०  य  त साठी कॉ  टीन  टल 
फुडची  यव  था हॉटेल साई पॅलेस,मुंबई चे मालक ी रिव शे ी यांनी कोणताही मोबदला न घेता  वत:हाचे 
उपि थतीत  याचंे शेफ (कुक) आणनू देणगी  व पात केलेली होती. 

अ  पोपहार  यव  थेकामी पदाथ - १) इटली २) मदवुडा ३) सांबर ४) खोबरा चटणी ४) उपमा  
                           ५) पोह े ६) िशरा, 

सकाळचे जेवण - १) मटर पनीर २) बटाटा चटणी ३) कांदाभजी ४) िसताफळ रबडी,५) िजलेबी  
 ६) पापड ७) चटणी ८) सलाड ९) डाळ भात १०)  हजे िबयानी ११) चपाती १२) साधी परुी 

रा ीचे जेवण -  १) डाळ २) भात ३) िखचेडी ४) कढी ५) लाडु ६) चपाती ७) िम  स भाजी ८) िपठले 
९) पापड १०) चटणी ११) सलाड 

 याच माणे आता, िद.२३ िडसबर-२०१७ रोजी होणा-या जागितक चचास कामी अंदाजे २५०० ते 
३००० उपि थत जगभरातील सव साई मंदीराचे िव  व  त, अिधकारी, पदािधकारी, साईभ  त यांची सकाळी 
अ  पोपहार दपुारी व रा ौ सादभोजन  यव  था काय म  थळी दोन स ात करता येईल. चचास कामी वरील 
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उपि थत मा  यवरांची, NRI व परदशेातनू येणा-या भ  ताचंी अ  पोपहार व भोजनातील पदाथ िनि त होणे गरजेचे 
आह.े  

तदनंतर नामां िकत केटरसकडून खालील माणे अ  पोपहार व भोजनातील पदाथ तयार करणकेामी 
िविवध प  दतीने दरप के मागिवता येतील.  

सदर चचास कामी येणा-या मा  यवरांची िद.२२ िडसबर-२०१७ चे रा ौ अंदाजे १००० ते १५०० 
 य  त ची भोजन  यव  था साईआ म भाग-०१ येथील  वयंसवेी सादभोजन क ाम  ये रा ौ १०.०० पयत मोफत 

करता येईल.  
  मागणी:- ा  तिवकनसूार दशे-िवदशेातील साई मं िदराच े िव  व  त, अिधकारी/पदािधकारी यां  या 

ितिनध ची तसचे NRI व परदशेातनू येणा-या भ  ताचंी अ  पोपहार व भोजन  यव  था काय म  थळी 
करावयाची आह.े अ  पोपहार व सादभोजन+कॉ  टीन  टल फुड (ठरवलेले मेन)ू तयार करणेसाठी लागणारा गॅस, 
भांडी, आचारी व आचारी मदतनीस यांचे  वतं  दरप क मागिवता येईल. उपरो माण ेपदाथ तयार करणकेामी 
(मजरुी रकमेसाठी) नामां िकत केटरसकडुन िविवध प  दतीने दरप के मागवनु अ  पोपहार व भोजनाची सिुवधा 
परुिवता येईल.  याकामी अंदाजे र  कम .२,९५,०००/- (अ री पये दोन लाख पंच ् या  नव हजार मा ) खच 
अपेि त आह.े  

  िवभागाचा  प  ट अिभ ाय:-  तरी चे शता  दी महो  सव िनिम  त िद.२३ िडसबर-२०१७ रोजी दशे-
िवदशेातील साई मं िदराचे िव  व  त, अिधकारी/पदािधकारी तसचे NRI व परदशेातनू येणा-या भ  ताचंी 
अ  पोपहार, सादभोजन पदाथ+कॉ  टीन  टल फुड तयार करणकेामी (गॅस,भांडी,आचारी व आचारी मदतनीससह 
फ  त मजरुी र  कम) उ  च ितचे नामां िकत केटरसकडून िविवध प  दतीने दरप के मागिवणसे व  याकामी येणा-
या अंदाजे मजरुी र  कम .२,९५,०००/- (अ री पये दोन लाख पं  या  नव हजार मा ) चे खचास मा  यता 
िमळणकेामी तसचे चचास कामी िनि त झालेले पदाथ तयार करणकेामी आव  यक लागणारा भाजीपाला व 
िकराणा माल, िमनरल वॉटर, दु  धज  य पदाथ, फळे इ. खरेदी िवभागाकडून खरेदी करणेस मा  यता िमळणकेामी 
उपरो  त िवषयाची िटपणी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .९२४ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२३ िडसबर, २०१७ रोजीचे चचास ाकामी उपि थत देश-िवदेशातील 
साई मंिदरां चे अ य , िव त व पदािधकारी यांचा काय मा या िदवशीचा अ पोपहार व दु पार या 

सादभोजनाचे मेन ू शासक य तरावर िनि त करणेत यावे व तावात नमुद केले माणे ते पदाथ 
बनवून घेणेकामी उ  च ितचे नामां िकत केटरसकडून िविवध प  दतीने मजुरीची दरप के मागिवणेत 
यावी, असे ठरले. तसेच याकामी येणा या अंदाजे .२,९५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात 
आली. यावेळी अशीही सुचना करणेत आली क , चचासाठी या उपि थतांची िद.२३ िडसबर रोजी 
रा ीचे व अगोदर या िदवशीची (िद.२२ िडसबर रोजीची) सादभोजन यव था ी 
साई सादालयाम ये मोफत करणेत यावी.        (कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१२ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाम ये िद.२३ िडसबर, २०१७ रोजीचे चचास ाकामी उपि थत 

देश-िवदेशातील साई मंिदराचें अ य , िव त व पदािधकारी यांचे अ पोपहार व सादभोजन 
यव थेकामी वाढपी केटरस, बुफे टॉल वगैरे सुिवधा पुरिवणेकामी येणा या अंदाजे खचास मा यता 

िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु:- महारा   शासनाने पनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 

(िशड ) चे अिधिनयम “सिमतीची कत  य व अिधकारी ” या िशषकाखाली अिधिनयम नंबर १७ (१) म  ये “रा  य 
शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थेची मालम  तेची 
व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसूार धािमक िवधी पजूा -अचा, समारंभ व 
उ  सव आयोजीत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण,े भ  तगणानंा आव  यक  या 
सोयी व सिुवधा  उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ 
चालवायचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  य 
असतील.” अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े   

  मा.  यवस ्थापन सिमतीचा ठराव मांक :- िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय.  
    तावना :- उपरो  त िवषयां िकतकामी, सदंिभय ं .१ नसूार , ी साईबाबा यां  या समाधीस सन २०१८ 

म  ये १०० वष पुण होत अस  याने ी साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ 
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ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर,२०१८ या कालवधीम  ये साजरे केले जाणार आह.े  या अनषुंगाने, 
समाधी शता  दी वषात आयोजीत करावयाचे िविवध धािमक, सामािजक काय म जगभरातील साईमदंीराम  ये 
एकाच वेळी राबिवले जावेत, तसचे सपंुण वषभर साईबाबां  या जीवनकायाचा व िवचारांचा चार सार  हावा व 
सपंणु वषभर भ  ती मय वातावरण रहावे यासाठी चचा करणे, िनयोजन करण ेयासाठी िद.२३ िडसबर-२०१७ रोजी 
जगभरातील सव साई मंदीरा  या िव  व  ताचंे चचास  िशड  येथे आयोजीत करणचेा िनणय मा.  य.सिमती 
िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत घेतलेला आह.े  

सदंिभय अं.न.ं२ नसूार उपरो  त चचास ासाठी उपि थत राहाणा-या साई मं िदराचे अिधकारी/ 
पदािधकारी यांची अ  पोपहार,भोजन  यव  था ी साई सादालयामाफत मोफत करावयाची आह.े याबाबत 
िद.२६/१०/२०१७ रोजी मा.उपिज  हािधकारी ी घोडे पाटील यांचे समवेत िवभागीय अधी क यांचे सभेत, 
िद.२३ िडसबर-२०१७ रोजी होणा-या जागितक चचास कामी उपि थत जगभरातील सव साई मंदीराचे िव  व  त, 
अिधकारी, पदािधकारी, साईभ  त यांना ावयाचे अ  पोपहार व भोजनातील  पदाथाबाबत िनि ती क न  यावी. 
िनि ती झालेले पदाथ िवतरीत करणकेामी  ही.आय.पी वाढपी केटरस, आकषक सजावट केलेले बु फे कॅनॉपी 
काऊंटर, राऊंड टेब  स लावनू आकषक भोजन  यव  था कर  यात यावी. यासाठी येणा-या खचाकामी 
मा.  य.सिमती सभेपढेु  ताव सादर क न मा  यता घे  यात यावी अस ेआदशे वजा सचुना कर  यात आले  या 
आहते.  

मागीलवष  अशाच कारे दशे-िवदशेातील साईभ  ताचंे चचास  िद.११ िडसबर-२०१६ रोजी 
सं  थानचे वतीने आयोजीत करणते आलेले होते. त ् यावेळीही उपि थत मा  यवरांची मा.  य.सिमतीची मा  यता 
घेवनू नामां िकत केटरसकडून िविवध प  दतीने दरप के मागवनू अंदाजे २५०० ते ३०००  य  त ची सकाळी 
अ  पोपहार, दपुारी जेवण व रा ीचे जेवण िवतरीत करणकेामी र  कम .२,७५०००/- इतका खच आलेला होता. 

 यानसूार िद.२३ िडसबर-२०१७ रोजी होणा-या जागितक चचास कामी अंदाजे २५०० ते ३०००  
उपि थत जगभरातील सव साई मंदीराचे िव  व  त, अिधकारी, पदािधकारी, साईभ  त यांना ावयाचे अ  पोपहार 
व भोजनातील पदाथ िवतरीत करणकेामी  ही.  ही.आय.पी वाढपी केटरस, आकषक सजावट केलेले कॅनॉपी बु फे 
काऊंटर, राऊंड टेब  स लावनू आकषक भोजन  यव  था कर  यात यावी. याकामी सं  थानमाफत िव तु परुवठा 
क न  थािनक/बाहरेील नामां िकत केटरसकडून अ  पोपहार व भोजनातील पदाथ िवतरीत करणकेामी िविवध 
प  दतीने दरप के मागिवता येतील.  

  मागणी:- ा  तिवकनसूार दशे-िवदशेातील साई मं िदराचे िव  व  त, अिधकारी/पदािधकारी अंदाजे 
२५०० ते ३००० ितिनध ची अ  पोपहार व भोजन  यव  था काय म  थळी या िठकाणी करावयाची आह.े 
अ  पोपहार व सादभोजन पदाथ िवतरीत करणकेामी  ही.  ही.आय.पी वाढपी केटरस, आकषक सजावट केलेले 
बफेु कॅनॉपी काऊंटर, राऊंड टेब  स लावनू आकषक भोजन  यव  था करणे गरजेचे आह.े  याकामी लागणारे 
साही  य वाप न व िनि त झालेले पदाथ िवतरीत करणकेामी नामां िकत केटरसकडुन िविवध प  दतीने दरप के 
मागिवता येईल.  याकामी अंदाजे र  कम .२,९०,०००/- (अ री पये दोन लाख न वद हजार मा ) खच 
अपेि त आह.े  

  िवभागाचा  प  ट अिभ ाय:- तरी चे शता  दी महो  सव िनिम  त िद.२३ िडसबर-२०१७ रोजी दशे-
िवदशेातील साई मं िदराचे िव  व  त, अिधकारी/पदािधकारी यांचे अ  पोपहार, सादभोजन पदाथ िवतरण (स  ह स 
दणेकेामी) करणकेामी  ही.  ही.आय.पी वाढपी केटरस, फुलांची आकषक सजावट केलेले बु फे कॅनॉपी काऊंटर, 
आकषक राऊंड टेब  स लावनू भोजन  यव  था करणकेामी उ  च ितचे नामां िकत केटरसकडून िविवध प  दतीने 
दरप के मागिवणसे व  याकामी येणा-या अंदाजे मजरुी र  कम .२,९०,०००/- (अ री पये दोन लाख न  वद 
हजार मा ) चे खचास मा  यता िमळणकेामी उपरो  त िवषयाची िटपणी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .९२५ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२३ िडसबर, २०१७ रोजीचे चचास ाकामी उपि थत देश-िवदेशातील 
साई मंिदरां चे अ य , िव त व पदािधकारी यांचे अ पोपहार व सादभोजन यव थेकामी तावात 
नमुद केले माणे वाढपी केटरस, बुफे टॉल वगैरे सुिवधा पुरिवणेकामी उ  च ित या नामां िकत 
केटरसकडून िविहत प  दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .२,९०,०००/- मा चे 
खचास मा यता दे यात आली.        (कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं१३ देश-िवदेशातील साई मंिदरां चे अ य , िव त व पदािधकारी यांचे ी े  िशड  येथे होणा या 
चचास ासाठी उपि थत राहणा यांना चहा, दु ध, कॉफ  व पाणी बॉटल मोफत पुरिवणेस व याकामी 
येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- समाधी शता  दी वष िद.०१/१०/२०१७ ते १८/१०/२०१८ या कालावधीम  ये साजरे केले जात आहे. ी 
साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीम  ये सपंूण वषभर वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक तसचे सामािजक 
काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े या संपणू वषभरात िशड म  ये भ  तीमय वातावरण राहन ी साईबाबा 
समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल  या  टीकोनातनू सं  था नचे िविवध िवभागांमाफत कायवाही 
कर  यात येत आह.े 

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजी सभेत सादर करणते आले  या ा प धािमक, 
सां  कृितक तसचे सामािजक काय मास मा  यता देणते आलेली आह.े  या अनषुंगाने,समाधी शता  दी वषात 
आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, सामािजक काय म जगभरातील साईमं िदराम  ये एकाच वेळी राबिवले 
जावेत, तसचे सपंूण वषभर साईबाबां  या जीवनकायाचा व िवचारांचा चार सार  हावा व सपंूण वषभर 
भ  तीमय वातावरण रहावे यासाठी चचा करणे,िनयोजन करण ेयासाठी िद.२३ िडसबर २०१७ रोजी जगभरातील 
सव साईमं िदरा  या िव  व  ताचंे चचास  िशड  येथे आयोिजत होत असले बाबत कॅ  टीन िवभागास कळिव  यात 
आलेले आह.े  यानुसार कॅ  टीन िवभागामाफत खालील  माण े  यव  था करता येईल. 

 दारावती भ  तिनवास  थान कडील  यव  था  
िदनांक चहा  कॉफ  दधू  िब  क टे पाणी बॉटल एकुण पये 
२२/१२/२०१७ १००                                                                                            २५ २५  

२ बॉ  स 
 
२५ बॉ  स 

 
२३/१२/२०१७ १५० ५० ५०  
२४/१२/२०१७ ५० २५ २५  
एकुण ३०० १०० १०० २८८ ६००  
दर  २.०० ३.०० ३.०० ५.०० ५.००  
एकुण पये ६०० ३०० ३०० १४४० ३००० ५६४०/- 

 
  साईआ म भ  तिनवास  थान कडील  यव  था 

िदनांक चहा  कॉफ  दधू  िब  क टे पाणी बॉटल एकुण पये 
२२/१२/२०१७ १००० ३०० २००  

२० बॉ  स 
 
१५० बॉ  स 

 
२३/१२/२०१७ १५०० ९०० ६००  
२४/१२/२०१७ ३०० १०० १००  
एकुण २८०० १३०० ९०० २८८० ३६००  
दर  २.०० ३.०० ३.०० ५.०० ५.००  
एकुण पये ५,६००/- ३,९००/- २,७००/- १४,४००/- १८,०००/- ४४,६००/- 

 
  साईनगर मैदान - काय माचे िठकाणी उपि थतांकरीता  

िदनांक चहा  कॉफ  दधू  िब  क टे पाणी बॉटल एकुण पये 
२३/१२/२०१७ २००० ५०० ५०० २० बॉ  स १५० बॉ  स  
दर  २.०० ३.०० ३०० ५.०० ५.००  
एकुण पये ४,०००/- १,५००/- १,५००/- १४,४००/- १८,०००/- ३९,४००/- 
कं ाटी कमचारी  १२ x दर . ४१५/- ित िदवशी    ४,९८०/- 
     एकुण पये ९४,६२०/- 

  
  िद.२३/१२/२०१७ रोजी होणा-या देश-िवदशेातील साई मं िदराचे अ  य ,िव  व  त,पदािधकारी यांचे ी 

े  िशड  येथे चचास ासाठी उपि थतीत राहणा-यांकरीता वरील माण े  यव  था िवनामु  य  करणेस व  याकामी 
येणा-या अंदाजे पये ९४,६२०/- मा चे  खचास मा  यता िमळणकेरीता सिवनय सादर. 
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िनणय .९२६ यावर सिव तर चचा होऊन, देश-िवदेशातील साई मंिदरां चे अ य , िव त व पदािधकारी यांचे 
चचास ासाठी उपि थत राहणा यांना चहा, दु ध, कॉफ  व पाणी बॉटल मोफत पुरिवणेस व याकामी 
येणा या अंदाजे .९४,६२०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, कॅ टीन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१४ ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम  िद.२३.१२.२०१७ रोजी आयोिजत जगभरातील सव साई 

मंिदरां चे िव तां या चचास ाचे उ ाटन काय माकरीता मा.उपरा पती महोदय, भारत सरकार 
उपि थत राहणार असलेने या काय मासाठी आव यकतेनुसार कायालयीन वाहने भाडो ी त वावर 
घेणे व याकामी येणा या खचाबाबत. 

ताव- महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधीलः- 
१. कलम १७(१) म  ये रा  य शासना  या कोण  याही सव साधारण िकंवा िवशेष ् आदेशास अधीन राहन , 
सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व 

थेनुसार धािमक िवधी पजुा अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण या अिधिनयामा  वये 
िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावण े, ही सिमतीची कत  ये असतील. 
२. कलम २१(१) म  ये िव  व  त  य   ेाचा िनधी, आयक अिधिनयम, १९६१  या तरुतदु ना अिधन राहन , 
सिमतीकडून पढुील पैक  सव िकंवा कोण  याही योजनांसाठी वापर  यात अथवा खच करणत येईल,-- 

(ख) ढी व थांनुसार , मं िदरातील धािमक िवधी , पजुा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व 
पार पाडण.े 

(ग)- भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक काय िकंवा समारंभ 
पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 

(ड) ी साईबाबां  या िश किवणीचा चार करण.े  
 तावना- ी साईबाबांचे समाधीस २०१८ म  ये १०० वष पुण होत असलेने या शता  दी वषात 

िदनांक २३/१२/२०१७ रोजी साईनगर िशड  येथे जगभरातील सव साईमं िदरा  या िव  व  ताचंे चचास  आयोिजत 
कर  यात आलेले आह.े 

  या काय मास मा उपरा  पती महोदय उपि थत राहणार आहते. या काय माकरीता मा अ  य , 
उपा  य , िवश ्व  त, अिधकारी यांचेकरीता वाहन  यव  था करावी लागणार आह.े 

स  या वाहन िवभागाकडे उपल  ध असलेली कायालयीन वाहने व  याचंा वापर याबाबत तपिशलवार 
मािहती खालील माण ेआह.े 

 
अ.न.ं वाहनाचा तपिशल  सं  या वापर 

टाटा समुो  ०१ वापर  यास यो  य नाही. 
िललावास  तावीत आह.े 

मिहं ा लोगान- ०१ वापर  यास यो  य नाही. 
िललावास  तावीत आह.े 

टाटा नॅनो ०१ सादालयातील दनैं िदन नैवेदय व  
इतर  थानीक कामाकरीता वापर 

मिहं ा झायलो  ०१  थानीक कामाकरीता वापर  
िललावास  तावीत आह.े  

 एकूण ०४   
 

ब. 
इनो  हा कार ०४ कायालयीन कामी वापर 
मिहं ा बोलेरो ०१ कायालयीन कामी वापर 
मिहं ा ए  सयु  ही ०१ कायालयीन कामी वापर 
मिहं ा टीयु  ही . ०१ कायालयीन कामी वापर 
ि व  ट िडझायर ०१ कायालयीन कामी वापर 
मिहं ा  कॉप ओ ०१ कायालयीन कामी वापर 
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टोयोटा अ  टीज ०१ कायालयीन कामी वापर 
 एकूण १०  

 
  मा उपरा  पती महोदय यांचे िशड  येथील दौ-या िनिम  त आयोिजत काय मासाठी खालील माणे 
वाहनांची आव  यकता भासणार आह.े  

मा अ  य , मा उपा  य  
व मा िव  व  त 

अिधकारी .अिधकारी, सादालय, चौकशी िनवास  थान 
व इतर िवभाग 

एकूण 

०७ ०५ ०४ १६ 
 

वरील माण ेवाहनाची िनकट ल ात घेता िदनांक २३/१२/२०१७ रोजी ५ वाहने (इनो  हा, तवेरा व 
त  सम) भाडो ी त  वावर  यावे लागतील. तरी याकामी वाहने भाडो ी त वावर घेण ेबाबत. िनणय होणेस िवनंती 
आह.े 

याकामी आव  यकतेनुसार भाडो ी त  वावर वाहने घेत  यास याकरीता अदांजे . २५,०००/- (अ री 
पये पंचवीस हजार मा ) खच अपे ीत आह.े  

  तरी उपरो  त माण ेभाडो ी त  वावर वाहने घेण ेव याकामी येणारे खचा बाबत िनणय होणबेाबतचा 
 ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .९२७ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२३.१२.२०१७ रोजी आयोिजत जगभरातील सव साई मंिदरां चे 
िव तां या चचास  काय माचे वेळी यव थापन सिमती सद य यांचे वापरासाठी तावात नमुद 
केले माणे इनो हा वाहने एक िदवसासाठी भाडो ी त वावर घेणेस व याकामी येणा या अंदाजे 

.२५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदरह वाहने यां यासाठी राखीव ठेव यात 
आलेली आहेत, यांना कळिव यात यावे, असे ठरले.   (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१५ ी साईबाबां या समाधीस सन- २०१८ म ये १०० वष पुण होत असलेने िदनांक २३ िडसबर, २०१७ 

रोजी देश-िवदेशातील साई मंिदरां चे अ य  व पदािधकारी या उपि थत िनमं ीतानंा चचास  संगी 
काशने िवभागामाफत ावयाचे सािह य खरेदीबाबत. 

ताव- अिधिनयम तरतुद – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम .१७ (२) ठ  म  ये 
खालील माण ेतरतदू आहे.  ी साईबाबांचे जीवन  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या 
उपयु  त मािहतीचा चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील"          

                 तािवकः- मा.  यव  थापन सिमती  या िद. ३०.११.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ८४४ (०१) 
अ  वये िद. ११.१२.२०१६ रोजी झाले  या जागितक साईमं िदर िव  व  त प रषदसेाठी उपि थत िनमं ीतांना चैनसह 
बॅग देणबेाबत  थम २००० नग खरेदीकामी अंदाजे ती नग .१४५/- माण ेर  कम पये. २,९०,०००/- मा चे 
अपे ीत खचास मा  यता ा  त झालेने  यानुसार चैनसह बॅग खरेदीची कायवाही कर  यात येऊन, काय म सपं  न 
झालेला आह.े  

                  तावः- जा. .एसएसएसटी/बांधकाम-शता  दी/२६१९ /२०१७ िद. २७.०९.२०१७ अ  वये ी 
साईबाबांचे समाधीस सन-२०१८ म  ये िद.१८.१०.२०१८ रोजी १०० वष पणु होत आहते . सदर काय माचे 

औची  य साधनू मा.  यव  थापन सिम鲑तीने िद.०१ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ अखेर 
शता  दी वष साजरे करणबेाबत िनणय घेतला असनू ,  यासाठी  वतं  शता  दी क   थापन कर  यात येऊन, 
शता  दी वषात भ  तासंाठी वेगवेगळे काय म सवेेत ज ूकरणेबाबत िनयोजीत आह ेव  याचाच एक भाग  हणनू 
दशेात व िवदशेात ी बाबां  या पादकूा भ  तांच ेदशनाथ पाठिवणकेामी थमत: माह ेऑ  टोबर-२०१७ म  ये 
गोवा, िद  ली येथे ी  या पादकुांना दशनाथ भ  य सोहळयास सु वात झाली आहे.  यामळेु शता  दी वषात 
आनंदमय, भ  तीमय वातावरण िनिमती तयार झालेली आह.े     

                  सदर काय मांचा एक भाग  हणनू सपंुण वषभरात साजरा केले जाणारे िविवध धाम क, सां  कृितक व 
सामािजक काय मांचे अयोजन कर  यात आले असनू,  माह े िडसबर २३ रोजी दशे-िवदशेातील साईमं िदराचे 
अ  य  व पदािधकारी यांना आमं ि त क न, सदर चचा स ात साईबाबां  या जीवनकायाचा व िवचारांचा चार-

सार होऊन, शता  दी वषात भि मय वातावरण िनिमती हो  याकरीता चचास  आयोिजत कर  यात येत आह.े 
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मा. उपिज  हािधकारी सो. यांचे क ात झालेले िद.२६.१०.२०१७ रोजीचे सभे सगंीचे िनदशानुसार 
वरील काय मासाठी उपि थत राहणारे अ  य  व पदािधकारी यांना काय माचे िठकाणी मा. अ  य  महोदय व 
सद  य तसचे िनमं ीतांकडून काही सचूना अथवा िवचारांचे न दी घेणकेामी एक फो  डर, नोट पॅड व  पेन असे 
छोटया आकारातील चांग  या कारचे खरेदी क न चचवेळी दतेा येईल अस ेमत आहे.  

मागणीः-  यासाठी मा.  यव  थापन सिमतीत चचा होऊन खालील माण ेिनणय होण ेआव  यक आहे.  
१) उपि थत िनमं ि तांना फो  डर व  यातील अनषुंगीक सािह  यासह खरेदी क न ावे िकंवा कस े ? 

याबाबत िनणय होणेस िवनंती.  
२) खरेदी क न ावयाचे झालेस, खालील मु ांबाबतही िनणय होणेस िवनंती.  

                                अ)  फो  डर लेदर, कॅन  हॉस,  लॉि टक व रेगझीन कुठ  या कारात खरेदी करावे. 
                  ब)  फो  डरचा रंग कुठला असावा. 
                    क)  फो  डर साधारण िकती िकंमतीचे असाव.े  
                    ड)  िकती फो  डर सं  या नग खरेदी करावेत.   

                िवभागाचा अिभ ायः- क रता मा.  यव  थापन सिम तीचे सभेत वरील अ.न.ं १ व २ बाबत िनणय 

होऊन खरेदी बाबत मा  यता अस  यास,  येणा-या अंदाजे अपे ीत खचास व  यासाठीचे दरप क मागिवणसे व 
काय माचा कालवधीची तारीख जवळ आलेने तातडीचे काम  हणनू िन  न म दर दऊे केले  या दरधारकास 
कायादशे पा रत करणेस मा  यता िमळणकेामी सदर िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .९२८ सदरह िवषयावरील चच या वेळी, िद.११.१२.२०१६ रोजी झाले  या जागितक साईमं िदर िव  व  त 
प रषदेसाठी उपि थत िनमं ीतानंा दे यात आलेले फो डर (बॅग) चा नमुना सभेस दाखिवणेत आला.  

यावर सिव तर चचा होऊन, िद.११.१२.२०१६ रोजी या चचास  संगी दे यात आले या 
फो डर सारखे फो डर िदनांक २३ िडसबर, २०१७ रोजी देश-िवदेशातील साई मंिदरां चे चचास कामी 
उपि थत िनमं ीतानंा दे यात यावे व याम ये काशने िवभागाने सभेसमोर सादर केलेले 3D फोटो 
(without frame) भेट हणून ठेव यात यावे, असे ठरले. तसेच याकामी येणा या अपे ीत खचास 
मा यता दे यात आली.               (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१६ शता दी महो सवािनिम  जागितक साई मंिदर प रषद उपि थत मा यवर व मंिदर ितिनधी यां या 

स कारासाठी मंिदर िवभागामाफत सािह य िनि त करणे व यासाठी आव यक खचास मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर 
२०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येत आहे. सदंभ य आदेशा वये या अनषुंगाने संपणू वषभर 
साईबाबां या जीवनकायाचा व िवचारांचा चार व सार हावा व भ मय वातावरण रहावे यासाठी चचा करण,े 
िनयोजन करणे यासाठी िद.२३ िडसबर, २०१७ रोजी जगभरातील सव साईमं िदरां या िव तांचे चचास  िशड  
येथे आयोिजत करणचेा िनणय िद.२०/०८/२०१७रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत घेतलेला आहे.  

ताव:- या अनषुंगाने चचास ाकरीता मं िदर िवभागामाफत खालील माण े िनयोजन  करणबेाबत 
िनणय होणेस िवनंती. 

अ) िद.२३-२४.१२.२०१७ रोजी होणारे चचास ाकरीता मा.उपरा पती महोदय ह े येत अस याने 
यांचे दशनाचे व मं िदरामधील स कार सािह याबाबत िनि त होणेस व याकामी होणारे खचास मा यता िमळणसे 

िवनंती. तसचे समाधी मं िदरातील मा यवरांचे स कार कोणा या ह ते कर यात येणार आहे याबाबत िनणय होणेस 
िवनंती. 

मा.उपरा पती महोदय यांचे स काराकरीता िद.०१/१०/२०१७ रोजी मा.महामिहम राम नाथ कोिवंद, 
रा पती, भारत गणरा य यांचे स कारा माण े ची पावडर माबल मूत  सागवाणी लाकडी बॉ ससह दतेा येईल 
(बॉ स बाधंकाम िवभागामाफत तयार करता येईल, याकामी अंदाजे .१,५००/- येक बॉ स). तरी याकामी 
बांधकाम िवभागामाफत िवहीत प तीने थािनक दकुानदार यांचेकडुन कोटेश स मागवनु बॉ स तयार क न घेणसे 
व वािषक परुवठादार यांचेकडुन मतु  खरेदी करणेस मा यता असावी ही िवनंती. याकामी स काराकरीता (मोठे) 
०५ नग-०५ नंबर पवडर मतू - सागवाण लाकडी बॉ ससह व (म यम)१५नग-०४नंबर मतु -सागवाण लाकडी 
बॉ ससह तयार क न घेणकेामी अंदाजे र कम .३०,०००/-(अ री पये तीस हजार मा ) एवढा खच अपे ीत 
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आह.े तसचे मतु  वािषक परुवठादा र यांचेकडुन खरेदी करता येईल. अथवा मा. यव थापन सिमती ठरवेल 
या माण ेस कार सािह य खरेदी करणेस व होणारे खचास मा यता िमळणेस िवनंती आह.े  

ब) िद.२३-२४.१२.२०१७ रोजी िनमं ीत कर यात आलेले जगभरातील साईमं िदरांचे ितिनधी यांना 
पवु  “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६”म ये िद या माण े येक  वेलवेट प े दे यात आले होते. याही वेळेस 
सदर वेलवेट प े ावे िकंवा कस?े याबाबत िनणय हावा. ितिनध ना स कार ि यथ ित नग .११/- माणे 
३००० नग वेलवेट प े खरेदीकरीता एकूण अंदाजे र कम .३३,०००/- (अ री पये तेहतीस हजार मा ) एवढा 
खच अपे ीत आहे. तरी वेलवेट प े स कार ि यथ ितिनधी यांना ावे िकंवा कस?े याबाबत िनणय हावा व 
याकामी होणा-या अंदाजे र कम .३३,०००/- चे खचास मा यता िमळणेस िवनंती. तरी याकामी िवहीत प तीने 
थािनक दकुानदार यांचेकडुन कोटेश स मागवनु वेलवेट प े खरेदी करणसे मा यता असावी ही िवनंती. 

क) “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६” म ये ितिनधी यांना म दतेांना ३ नंबर पावडर माबल 
मतु चे स मानिच ह तयार क न दे यात आले होते. याही वेळी िनमं ीत ितिनधी यांना याच प तीचे 
स मानिच ह ावे िकंवा कस?े याबाबत िनणय हावा. अथवा इतर काही स मानिच ह/फोटो ावे याबाबत िनणय 
होणसे िवनंती. िनमं ीत ितनीधी यांना मागील माणे स मानिच ह दे याकरीता वािषक मतु  परुवठादार यांचेकडुन 
खरेदी करता येईल. यापवु  तयार कर यात आलेले “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६” चे िश लक असलेले 
७००नग स मानिच ह दणेेस मा यता असावी. मतु खालील लाकडी बॉ स खरेदी करीता अंदाजे  ित नग 
.१४०/- माण े२०००नग खरेदी करणकेामी अंदाजे र कम .२,८०,०००/- (अ री पये चार लाख वीस हजार 

मा ) एवढा खच अपे ीत आह.े तरी िनमं ीत ितिनधी यांना सन-२०१६ माण ेस मानिच ह ावे िकंवा कस?े 
याबाबत िनणय हावा. अथवा इतर काही स मानिच ह िकंवा फोटो ावे याबाबत िनणय होणेस िवनंती. याकामी  
िवहीत प तीने थािनक दकुानदार यांचेकडुन कोटेश स मागवनु स मानिच ह खरेदी करणसे व याकामी होणारे 
खचास मा यता िमळणेस िवनंती.   

ड) याच माण ेिनमं ीत ितिनधी यांना सािह य वाहनेकरीता कापडी िपशवी  खरेदी करावी लागेल. 
तरी ३०००नग कापडी िप या खरेदी करणकेामी अंदाजे र कम .९,०००/-(अ री पये नऊ हजार मा ) खच 
अपे ीत आह.े तरी िनमं ीत ितनीधी यांचे सािह य नेणकेरीता िपशवी ावी िकंवा कस?े याबाबत िनणय होणसे 
िवनंती. तसचे याकामी थािनक दकुानदार यांचेकडुन कोटेश स मागवनु िपशवी खरेदी करणेस व होणारे खचास 
मा यता िमळणेस िवनंती. तसचे ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाकरीता खरेदी िवभागामाफत िपशवी 
खरेदीची या चालू  आह.े काय माचे पवु  सदर खरेदीची कायवाही पुण झा यास सदर िप या खरेदी 
िवभागामाफत घेता येतील.  

इ) जागितक ितिनधी चचास ाचे स काराचे वेळी तसेच मा यवरांचे वागताकरीता सनई-चौघडा 
वादक व ततुारी वादक नेमणेबाबत कळिव यात आलेले आहे. यानुसार सनई-चौघडा वादक नेमणकेरीता अंदाजे 
र कम .१०,०००/- (अ री र कम पये दहा हजार मा ) खच अपे ीत आह.े तरी जागितक ितिनधी 
चचास ाकरीता सनई-चौघडा वादक नेमणेस व याकामीचे खचास मा यता िमळणेस िवनंती आह.े  

उपरो  नमदू के या माण े मं िदर िवभागामाफत करावया या खरेदीचा व खचाचा तपशील 
खालील माणे- 

अ.  तपशील 
अंदाजे दर 
( ित नग) 

एकूण आव यकता एकूण खच शेरा 

अ मा यवरांचे स कारासाठी 
लाकडी बॉ स 

१५०० २० नग ३०,०००/- बांधकाम िवभागामाफत 
कोटेश सने खरेदी 

 ५ नंबर पावडर मतु  ४३०/- ०५ नग २,१५०/- वािषक पुरवठादारमाफत 

 ४ नंबर पावडर मतु  १४०/- १५ नग २,१००/- वािषक पुरवठादारमाफत 
ब वेलवेट प े (१.२५मीटर) ११/- ३००० नग ३३,०००/- कोटेशन मागवनु खरेदी  
क ितिनधी स काराकरीता 

३नंबर पावडर मतु   
९०/- २००० नग १,८०,०००/- वािषक पुरवठादारमाफत 

ड ितिनधी स मानिच ह तयार 
करणसेाठी लाकडी लॉक 
(बैठक) 

१४०/- २००० नग २,८०,०००/- कोटेशन मागवनु खरेदी  

इ सािह याकरीता कापडी िपशवी  ०३/-  ३०००नग ९,०००/- कोटेशन मागवनु खरेदी  
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िवभागाचा अिभ ाय:- तरी उपरो  नमदू के या माण ेिद.२३ िडसबर, २०१७ रोजी जगभरातील सव 
साईमं िदरां या ितिनधी यांचे चचास ाकरीता उपरो  नमदू के या माण ेअ. .अ) ते इ) माण ेस कार सािह य 
िनि त होण े व स कार कोणी करावा ह े िनि त होणसे तसचे  उपरो  नमदू सव समावेशक खचास मा यता 
िमळणबेाबत िनणय होणेस व स काराकरीता उपरो  नमदु के या माण ेवािषक िनिवदाधारकाकडुन मतु  खरेदी 
करणसे मा यता िमळणेबाबत िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .९२९ यावर सिव तर चचा होऊन, जागितक साई मंिदर प रषदसे उपि थत राहणा या मा यवर व साई मंिदराचें 
ितिनधी यांना दे यात येणा या फो डरम ये वेलवेटचे प े व ीडी फोटो भेट हणून दे यात यावा. 

मा यवरां या मंिदरामधील स कारासाठी नेहमी माणे मुत , शॉल व उदी पािकट इ. सािह य दे यात 
यावे, असे ठरले. तसेच यासाठी आव यक िवहीत प दतीचा अवलंब करणेस व येणा या खचास 
मा यता दे यात आली.                 (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१७ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनुषंगाने जागितक साईमंिदर िव त प रषद 

चचास ासाठी येणा या मा यवर व मंिदरां चे ितिनधी यांचा स कार करणेकामी मृतीिच ह 
(मेमो टोज)/ मुत / फोटो खरेदीकामी धोरणा मक िनणय घेणे. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  
1. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 

िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये 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 दणेे आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या  

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी 
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 

2. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वये, भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 

3. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 

4. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .१७१ खालील माण े समंत 

करणते आलेला आह.े  
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  तासंाठी धािमक, 
सामाजीक साईबाबांची िशकवण, सवेाभाव दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांचे आयोजन 
करणते यावे, अस ेठरले आह.े   

२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ३५८ खालील माणे समंत 
करणते आला आह.े 
---------- शता  दी वषाचे सु वातीस करावया  या  वजारोहणासाठी व इतर धािमक, सां  कृितक 

काय मांचे उदघाटन सगंी मा. मु  यमं ी तसचे सतं मंहत 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 याव.े  

-----------समाधी शता  दी वषाम  ये सादर करावया  या काय माची परेषा ठरिवणते येऊन झाले  या 
चच माण ेता  काळ कायवाही करणेस व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली. 

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

कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जाणार आह.े यासाठी शता  दीचे सपंूण वषभर 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येत असनू  सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय 
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वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीने तयारी करणचेे िनयोजन 
आह.े 

 तावः-  यानसुार िद .०१ ऑ  टोबर, २०१७ रोजी ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा काय मांचे 
उदघाटन व  वजारोहण सगंी मा .रा  पती, भारत सरकार यांना िनमं ि त करणते आले होत.े  यावेळी उपि थत 
अितथीना सं  थानतफ  मतृीिच  ह दे  यात आले आह.े आता िशड  येथे िदनांक २३ व २४ िडसबर, २०१७ रोजी 
दशे-िवदशेातील साई मं िदराचे अ  य , िव  व  त, पदािधकारी यांचे चचास  आयोिजत करणते येणार आह.े सदरह 
काय मा  या उदघाटनासाठी मा.उपरा  पती महोदय भारत गणरा  य उपि थत राहणार आहते. तर समारोपा  या  
काय मास मा. पंत धान यांना िनमं ीत करणबेाबत िनयोजन करणते येत आह े तसचे याचबरोबर वषभरातील 
िविवध धािमक, सां  कृितक काय मांचे सगंी वचनकार, सतं मंहत  यांना िनमं ीत करणते येणार आह.े सदर 
काय माकरीता उपि थत मह  वाचे अितथ नाही  मतीिच  ह दे  याचे िनयोजन आह.े  

तसचे जे सव सामा  य साईभ  त च े दशनासाठी िशड  येथ े येऊ शकत नाही, अशा साईभ  तां  या 
सोयीसाठी, समाधी शता  दी सोह या  या पा  वभमूीवर  या मुळ पादकुा दशे- िवदेशाम  ये िठकिठकाणी 
दशनासाठी उपल  ध क न दे  यात येणार आहते. सदर काय माकरीता उपि थत असणा-या मह  वा  या अितथ ना 
दखेील (मा.मु  यमं ी, मं ीगण व इतर मा  यवर) सं  थानतफ  मतीिच  ह ावे लागतील. यासाठी चांग  या तीचे 
 मतृीिच  ह खरेदी करावे लागणार आहते.  

यापवु  िद.०१ ऑ  टोबर,२०१७ रोजी ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा वषातील काय माचंे 
उदघाटन व  वजारोहण सगंी मा .रा  पती, भारत सरकार यांना िनमं ि त करणते आले होत.े  यावेळी उपि थत 
अितथीना  मे. बालाजी िडझाईल कॉ  से  ट ा. िल., िद  ली यांचेकडून खालील माणे  मतृीिच  ह खरेदी क न 
दे  यात आले आहते.  

अ.न.ं तपशील दर पये आव  यक नग एकूण पये 
१. MDF Window Frame Size 4  १८,७२९/- १ १८,७२९/- 
२. MDF Window Frame Size 3  ८,५९९/- १५ १,२८,९८५/- 
   एकुण .- १,४७,७१४/- 

 
आता शता  दी सोहळा वषाभरासाठी लागणारे िनमं ि त मा  यवरांना  मतृीिच  ह खरेदीकामी मे. बालाजी 

िडझाईल कॉ  से  ट ा. िल., िद  ली यांचेकडे वेगवेग या साईजचे दरांची िवचारणा केली असता,  यानंी ई-
मेल  दारे खालील माण ेचाल ूव नवीन दर कळिवलेले आहते .  

अ.न.ं तपशील दर पये 

१. MDF Window Frame Size 4  १८,७२९/- 
२. MDF Window Frame Size 3  ८,५९९/- 
३. MDF Window Frame Size 2 २,९९९/- 
४. MDF Window Frame Size 1 १,९९९/- 

    
तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा वषाचे काय मासाठी  अितथ ना  मतृीिच  ह दणेबेाबत 

खालीलबाब वर िनणय होणेस िवनंती.  
१) ी साईबाबा समाधी शता  दी सोह यातील वषभरा  या िनरिनरा या धािमक, सां  कृितक, सामािजक 

काय मासाठी उपि थत राहणा-या मा  यवर/ अितथ ना  मतृीिच  ह देणबेाबत िनणय घेण.े (सोबत यादी) 
२) ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा वषभरासाठी लागणा-या काय मासाठी कोण  या साईजचे िकती 

नग  मतृीिच  ह खरेदी करावे याबाबत िनणय घेण.े  
तरी  मतृीिच  हाबाबत धोरणा  मक िनणय होणसे मा  यता असावी. 

िनणय .९३० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनुषंगाने जागितक साईमंिदर 
िव त प रषद चचास ासाठी येणा या मा यवराचंा स कार करणेकामी सिमती सद य मा.ॲङमोहन 
जयकर यांनी सुचिवलेले २० नग साईमं  व ितमा (साईज ३० से.मी. x ४० से.मी.) यांची िवहीत 
प दतीने खरेदी करणेत यावी, असे ठरले व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

  (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं१८ सन २०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनुषंगाने देश-िवदेशातील साई मंिदरां चे 
चचास  व िशड  महो सव काय मासाठी साईनगर मैदान येथे टेज, मंडप व इतर अनुषंगीक यव था 
करणेसाठी िविवध बाबी व पयायांवर िनणय घेणे, तसेच यासाठी येणा या खचास व िवहीत प दतीने 
ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत.     

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:  
१) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम (१)  या खंड (ख) अ  वये, “ ढी व थांनुसार, 

मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोजीत करण ेव पार पाडणे’’ अशी तरतदू आहे. 
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम (१)  या खंड (ड) अ  वये, “ ी साईबाबां  या 

िश कवणीचा चार करणे’’ अशी तरतदू आहे. 
 तावना: थोर सतं ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण 

होणार आहते.  यािनिम  त ी साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर 
२०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आहे. ी साईबाबा समाधी 
शता  दी वषाम  ये िशड त येणा-या भािवकांसाठी सोयी-सिुवधा उभारणे. तसचे सपंूण वषभर वेगवेगळया धािमक 
व सां  कृितक काय मांचे आयोजन क न साईचरी ावर आधारीत वेगवेगळे इ  हे  टचे आयोजन करणे, जेणके न 
सपंणू वषभरात िशड म  ये  भ  तीमय वातावरण राहील व ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय 
होईल या  टीने य  न करणते येत आहते.  

िद.११ िडसबर, २०१६ रोजी ी े  िशड  येथे ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे अनषुंगाने 
दशे-िवदशेातील साई मं िदरांचे चचास  साई आ म प रसरात आयोिजत करणते आले होत.े  यानषुंगाने सन 
२०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात पू हा एकदा दशे-िवदशेातील साई मं िदरांचे चचास  व िशड  
महो  सव काय म तसचे साई भजन सं  या आयोिजत करणते येत आह,े जणेके न ी साईबाबा समाधी शता  दी 
सोहळा अिव  मरणीय होईल. दशे-िवदशेातील साई मं िदरांचे अंदाजे २५०० अिधकारी /पदािधका-यांची बैठक 
 यव  था होईल एवढया आकारमानाचा आव  यकतेनुसार वॉटर फु सशुोिभत मंडप उभारणबेाबतची कायवाही 

करणबेाबत शता  दी क  यांनी इकडील िवभागास कळिवले आह.े साई आ म प रसरात टसाईल फॅ ीक शेड 
उभारणी करणते येत आह ेतसचे साई मंिदरांचे चचास  काय मासाठी िद.२३/१२/२०१७ रोजी मा. उप रा  पती 
ह े दखेील उपि थत राहणार आहते.  यामळेू सदर काय म हा मा . रा  पती महोदय यांचे िद.०१/१०/२०१७ 
रोजीचे काय म  थळाचे िठकाणी  हणजेच साईनगर येिथल मैदानावर आयोजीत करणबेाबत मा. उप 
िज  हािधकारी यांचे िद.२६/१०/२०१७ रोजीचे कायालयीन बैठ क त सचूना दे  यात आली आह.े  

 साईनगर येिथल मैदानावर मंडप टाकून िवषयांक त काय माचे आयोजन करावयाचे आह.े  याक रीता 
मंडप  यव  थेसाठी खालील माण े०३ पयायांबाबत िवचार करता येईल. 

पयाय (अ) :- डोम मंडप (कालावधी िद. २३/१२/२०१७ ते िद. २३/१२/२०१७ – ०१ िदवस)  
अ.
न.ं 

 यव  थेचा तपिशल साईज प रमाण/ 
एकक 

अंदाजे  
दर ( .) 

र  कम ( .) 

१ डोम मंडप  यव  थाः- वॉटर फु छत असलेला मंडप, 
आितल बाजूस सशुोिभत कापड, म  यवत  िठकाणी 
२७’ उंची व दो  ही बाजसू १२’ उंची असलेला डोम 
मंडप, साईडला व पाठीमागील बाजसू सफेद कनात , 
सपंणू मंडपात लाल रंगाचे कारपेटची िबछायत इ. 
(लोखंडी   चर व कै  या). 

१००’x२६०’ २६,०००  
चौ. फुट 

२५/- ६,५०,०००/-  

                                                                                                                   (अ) एकुण .  ६,५०,०००/- 
 

पयाय (ब) :- सुपर   चर प ा मंडप व इतर अनु षंगीक  यव  था  
(कालावधी िद. २३/१२/२०१७ ते िद. २३/१२/२०१७ - ०१ िदवस) 

अ.
न.ं 

 यव  थेचा तपिशल साईज प रमाण/ 
एकक 

अंदाजे दर 
( .) 

र  कम ( .) 

१ सुपर   चर प ा मंडप :- वॉटर फु छत असलेला 
सपुर   चर प ा मंडप, आितल बाजूस सशुोिभत 

१००’x२६०’ २६,०००  
चौ. फुट 

३०/- ७,८०,०००/- 
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कापड, म  यवत  िठकाणी २२’ त े२४’ उंची व दो  ही 
बाजसू १५’ ते १६’ उंची असलेला मंडप, साईडला व 
पाठीमागील बाजसू ८’ ते १०’ उंची सफेद कनात, 
सपंणू मंडपात लाल रंगाचे कारपेटची िबछायत इ. 
(लोखंडी   चर, ९” पाईप, प ा व कै  या). 

                                                                                                           (ब) एकुण . ७,८०,०००/- 
 

पयाय (क):- ताडप ीचे छत असलेला मंडप व इतर अनु षंगीक  यव  था (कालावधी िद. 
२३/१२/२०१७ ते िद.२३/१२/२०१७ – ०१ िदवस) 

अ.
न.ं 

 यव  थेचा तपिशल साईज प रमाण/ 
एकक 

अंदाजे दर 
( .) 

र  कम ( .) 

१ ताडप ीचे छत असलेला मंडपाची  यव  थाः- 
वॉटर फु छत असलेला मंडप, आितल बाजूस 
सशुोिभत कापड, म  यवत  िठकाणी २२’ ते २४’ उंची 
व दो  ही बाजसू १५’ ते १६’ उंची असलेला मंडप, 
साईडला व पाठीमागील बाजसू ८’ ते १०’ उंची सफेद 
कनात, सपंूण मंडपात लाल रंगाचे कारपेटची िबछायत 
इ. (लोखंडी   चर, पाईप, ताडप ी व कै  या). 

१००’x२६०’ २६,०००  
चौ. फुट 

१५/- ३,९०,०००/-  

                                                                                                                   (क) एकुण . ३,९०,०००/- 
 

ड) सोफे, खु  या, एलईडी ि न, बॅरेकेड ग,  वागत क  इ.  यव  था करणेसाठी 
खालील माणे खच अपेि त आहे. 

(कालावधी िद. २३/१२/२०१७ ते िद.२३/१२/२०१७ – ०१ िदवस) 
अ.
न.ं 

 यव  थेचा तपिशल साईज प रमाण/ 
एकक 

अंदाजे दर 
( .) 

र  कम ( .) 

०१  वागत कमानी:- २’x२’ आकारा  या बॉ  सटाईप 
 वागत कमानी उभारण.े ( ं दी - २०’, उंची - २०’). 

--- ०२ नग  ८०००/- १६,०००/-  

०२ पांढरे शु  व  व  छ क  हरसह हाता  या पी.  ही. सी 
खु  या परुिवणे. 

--- २००० नग  १०/- २०,०००/- 

०३ ी िसटर एस. एस. सोफा कुशनसह व  याकरीता 
पांढरे शु  व  व  छ कापड लावण.े 

--- ५० नग ४००/- २०,०००/- 

०४ ले  स बॅनर व इतर ि ट ग खच.  --- --- --- ७५,०००/- 
०५  ही.आय.प  करीता  यासपीठावर टु िसटर डनलॉप 

ि िमयम सोफे ठेवण.े 
--- २५ नग १८००/- ४५,०००/- 

०६  ही.आय.प  करीता  यासपीठावर टी पॉय ठेवण.े --- ०३ नग १,५००/- ४,५००/-  
०७ लाकडी ब   याचंे बॅरेकेड ग ५’ उंचीच े ३०० र. फुट ७५/- २२,५००/- 
०८ लोखंडी बॅरीकेडस-्४’  उंचीचे    १५०० र.फुट ४०/- ६०,०००/- 
०९  वागत क  व माहीती क  - ०४ यिुनटकरीता 

 येक  ०४ खु  या व ०२ टेबलसह मंडप  यव  था. 
१०’x१०’ ४०० 

चौ. फुट  
३०/- १२,०००/- 

१० साईनगर मैदान येथे ८x१२ चे दोन नग व १०x२०चे 
०२ नग, साईआ म भ  तिनवास येथे ८x१२ चे ०१ 
नग, ी साई सादालय येथे ८x१२ चे ०१ नग या 

माण ेरायझर  कॅनसह एलईडी ि न बसिवण ेतसचे 
ि हडीओ शटु ग कॅमेरे ०४ नग व एच.डी. िम  सर ०१ 
नग या माणे  यव  था करण.े  

   १,६०,०००/- 

                                                                                                           (ड) एकुण . ४,३५,०००/- 
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इ)  टेज, पी  हीसी खु  या (क  हर सह), साऊंड िस  टीम व िव ुत  यव  था करणेसाठी 
खालील माणे खच अपेि त आहे.      

(कालावधी िद. २३/१२/२०१७ ते िद.०१/०१/२०१८ – १० िदवस) 
अ.
न.ं 

 यव  थेचा तपिशल साईज प रमाण/ 
एकक 

अंदाजे दर 
( .) 

र  कम ( .) 

१  टेज  यव  थाः- ८०’x४०’ साईजचे जिमनीपासनू 
०४ फुट उंचीचे भ  कम  टेज उभारणे,  टेजवर लाल 
रंगाचे कारपेट, दो  ही बाजनेू भ  कम पाय-या लावणे, 
 टेजला बॅक ॉपसाठी गडद रंगाचे सशुोिभत कापड 

लावण.े (  टेजवरील १००’x६०’ साईजचे मंडपसह) 

८०’x४०’ ३२०० 
चौ. फुट 

८०/- २,५६,०००/- 

२ हाता  या पी.  ही. सी खु  या परुिवणे. --- १००० नग  ८०/- ८०,०००/- 
३ साऊंड िस  टीम व  टेज लाईटस ् / इफे  ट लाईटस ्

 यव  था करण.े  
--- --- --- ६,००,०००/- 

४ मंडप व  टेजकरीता लाईट, फॅन, जनरेटर इ. िव तु 
 यव  था करण.े 

--- --- --- २,१२,०००/-  

                                                                                                           (इ) एकुण . ११,४८,०००/- 

 
फ) साईमंिदरे चचास  काय माचे मु  य िदवशी भोजन  यव  थेकरीता खालील माणे मंडप 

 यव  था करणे आव  यक आहे. (कालावधी िद. २३/१२/२०१७ ते िद. २३/१२/२०१७ – ०१ िदवस) 
अ.
न.ं 

 यव  थेचा तपिशल साईज प रमाण/ 
एकक 

अंदाजे  
दर ( .) 

र  कम ( .) 

१ जेवणाकरीता मंडप यव थाः- ला टीक 
ताडप ीचा वॉटर फु छत असलेला भ कम मंडप, 
आितल बाजूस सशुोिभत कापड, खांब प ी, मंडपा या 
आतील छत नवीन पांढ-या व छ कापडा ारे तयार 
करण.े मंडपाम ये हे टीलेशनची यव था करण.े 
म वत  िठकाणी िकमान १५’ उंची व बाजसू १२’ 
उंची असलेला मंडप, तसचे मंडपाचा मधला गाळा 
िकमान ४५’ ते ६०’ ं दीचा असण े आव यक, सव 
बाजसू सफेद कनात , सपंूण मंडपात पी. ही. सी. मॅट ग 
िबछायत इ. (लोखंडी पाईप/ कैची ा चर इ. सह). 

९०’x१८०’ १६,२०० 
चौ. फुट 

१५/- २,४३,०००/- 

२ िकचनकरीता शेड यव थाः- प याचे छत असलेले 
भ कम शेड उभारणे, शेडची म यवत  िठकाणी १५’ ते 
१६’ उंची व दो ही बाजसू १२’ ते १४’ उंची 
आव यक, सव बाजूस कनात इ. (लोखंडी पाईप व 
लाकडी ब ली चर इ. सह). 

७५’x४५’ ३३७५ 
चौ. फुट 

१५/- ५०,६२५/- 

३ जेवण व िकचन मंडपम ये िव तु काश 
यव थकेरीता सी.एफ.एल, फॅन इ. िव तु  यव  था 

वायर गसह करणे. 

---- ---- ---- ४०,०००/- 

४ िबगर हाता  या पी.  ही.सी खु  या परुिवणे. ---- १००० नग  ९/- ९,०००/- 
 (फ) एकुण . ३,४२,६२५/- 

  
 तावः वर नमदू केले माण े मंडप  यव  थेसाठी ०३ पयाय  तािवत करणते येत आहते. तसेच 

 टेज,भोजन मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था िह तीनही पयायांसाठी सारखीच  तािवत आहे.  यानसुार सदर ०३ 
पयायांसाठी अपेि त असले  या एकुण खचाचा तपिशल खालील माण ेआह.े  

 



54 
 

{12} 14.11.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

पयाय 
. 

 यव  थेचा तपिशल र  कम ( .) GST 18% एकूण खच 
र  कम ( .) 

१ डोम मंडप,  टेज व इतर अनषुंगीक  यव  था तसचे 
भोजन मंडप   (अ+ड+इ+फ) 

२५,७५,६२५/- ४,६३,६१२/- 
 

३०,३९,२३७/- 

२ सपुर   चर प ा मंडप,  टेज व इतर अनषुंगीक  यव  था 
तसचे भोजन मंडप (ब+ड+इ+फ) 

२७,०५,६२५/- ४,८७,०१२/- 
 

३१,९२,६३७/- 

३ ताडप ीचे छत असलेला कापडी मंडप व इतर 
अनषुंगीक  यव  था तसेच भोजन मंडप (क+ड+इ+फ) 

२३,१५,६२५/- ४,१६,८१२/- २७,३२,४३७/- 

 
िशड  येथे साईनगर मैदानावर दशे िवदशेातील साई मं िदरांचे चचास , िशड  महो  सव काय म तसचे 

साई भजन सं  या आयोजीत करणेसाठी मंडप  यव  थेकरीता उपरो  त पयायां पैक  एका पयायाची िनि ती होऊन 
सदरकामी खालील बाब वर िनणय होण ेअपेि त आह.े 

१)   टेजची साईज:- ८०’ x ४०’ अथवा ६०’ x ४०’ यापैक  अथवा अ  य साईज िनि त होणेस िवनंती. 
२)  मंडपची साईज:- १००’x२६०’ इतक  धर यात आलेली आहे, ती अथवा अ  य साईज िनि त होणेस 

िवनंती. 
३)  मंडपाचा कार:- डोम मंडप अथवा प ा- सपुर   चर मंडप अथवा साधा ताडप ी मंडप यापैक  एक 

पयाय िनि त होणसे िवनंती. 
४)   टेज बॅक ॉप ले स बोडम ये करणे अथवा  पेशल  टेज डेकोरेशन पेशलाई ड एज  सीकडून क न 

घेण े याबाबत िनणय होणसे िवनंती.  टेज डेकोरेशन  पेशलाई  ड एज  सीकडून करावयाचे झा  यास 
 यासाठी येणारे जादा खचास मा  यता िमळणसे िवनंती.  

५)  मा.उपरा पती, भारत गणरा य यांचे राजिश ाचारानसुार ऐनवेळी आव यक ती अित र  त कामे करणसे 
मंजरुी िमळणसे िवनंती.  

       तरी वरील बाब वर व पयायांबाबत िनणय होणेस, तसचे  यासाठी येणारे खचास व सदरचे कामासाठी 
िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसेाठी मा  यता िमळणेबाबतचे  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .९३१ यावर सिव तर चचा होऊन, देश-िवदेशातील साई मंिदरां चे चचास  व िशड  महो सव काय मासाठी 
साईनगर मैदान येथे उपरो  तावातील यव थे या तपशीलामधील पयाय २ म ये नमुद केले माणे 
मंडप व इतर अनुशंगीक यव था करणेत यावी, असे ठरले. तसेच याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा 
मागिवणेस व येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. याचबरोबर टेजशेजारी २ ीन मही 
तयार करणेत या यात. सदरह मंडप व टेज १० व ीन म २ िदवस ठेव यात यावा. तसेच यासाठी 
येणा या सवसमावेशक खचास व मा.उपरा पती, भारत गणरा य यां चे राजिश ाचारानुसार ऐनवेळी 
आव यक ती अित र  त कामे याच मंजुर दराने क न घेणेस मा यता दे यात आली.    

 (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१९ िद.२३ िडसबर या आयोिजत चचास  काय मा या िठकाणी फुलांची सजावट करणेकामी 

.१,२५,०००/- मा  खचास मा यता िमळणे, तसेच फुल सजावटदारांकडून दरप के मागवून फुल 
सजावट करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा समाधी शता दी वष ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018 या कालावधी साजरा कर यात येत आह.े 
याअनषुंगाने समाधी शता दी वषात आयोजीत करावयाचे िविवध धािमक, सामािजक काय म  जगभरातील 

साईमं िदरांम ये एकाच वेळी राबिवले जावेत, सपंुण वषभर साईबाबां या जीवन कायाचा व िवचारांचा चार व 
सार हावा तसचे सपंुण वषभर भि मय वातावरण राहावे यासाठी 23 िडसबर 2017 रोजी जग भरातील सव 

साईमं िदरां या िव तांचे चचास  िशड  येथे आयोिजत करणते  येत आह.े सदर काय मासाठी ी साईबाबा 
मं िदराचे दशेातील, िवदशेातील मह वाचे य  तसचे सं थानचे मा .अ य , उपा य , सव िव त, मु य 
कायकारी अिधकारी,  उप िज हािधकारी, उप कायकारी अिधकारी, सव शासिकय अिधकारी, सव  अिध क/ 
िवभाग मखु उपि थत असणार आहे. यामुळे सदर काय मा या िठकाणी फुलांची सजावट क न सशुोभीकरण 
करावयाचे आह.े तसचे आले या मा यवरां या स कारासाठी बकेु  व गलुाब फुले खरेदी करावयाची आहते.  
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मागणी- ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम ाने िद.23 िडसबर 2017 रोजी या आयोजीत 
चचास  काय मा या िठकाणी खालील माण ेबकेु , गलुाब फुले व फुलांची सजावट करावयाची आह.े  

अ.ंनं तपिशल  
01 40 x 30 फुट मापा या टेज या समोरील बाजसू फुलांचा प ा  लावण,े (जरबेरा, ऑक ड व कानशन एक ीत) 
02 टेजवर फुलां या  माळा सोडण े
03 20 फुट कमानीला फुलांची सजावट करणे   (तोरण) 
04 टेजवर पाठीमागील बाजसु बॅनरवर फुलां या माळा सोडण े
05 80 नग गलुाब बकेु (राऊंड बकेु)  
06 1 ते 1.5 फुट ऊंचीचे काटे काढलेले डंच गलुाब (2500 नग) 

 
 तरी उपरो  माण े बकेु, गलुाबफुले  खरेदी करणकेामी व काय मा या टेजला फुलांची सजावट 
करणकेामी साधारणत: अंदाजे .1,25,000/- (एक लाख पंचिवस  हजार) मा  खच अपे ीत आह.े तरी याकामी 
प रसरातील फुलसजावट करणारे कारागीर यांचेकडुन िवहीत प दतीने कोटेशन घेऊन युन म दराने सदर 
काय मा या िठकाणी फुलांची सजावट करता येईल. िकंवा जर कोणी साईभ ांनी देणगी व पात फुलांची 
सजावट क न दणेेस तयार अस यास यांना फुल सजावटीसाठी परवानगी दतेा येईल.   

सं थान अिधिनयम ठराव/या नुसार छाननी, शासन, िनदश, तां ि क कायदिेशर तसेच अिथक िवषय 
इ.छाननी क न  अनमुान- आिथक िवषय आह.े                           

िवभागाचा अिभ ाय/- ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम ाने िद.23 िडसबर 2017 रोजी 
आयेाजीत काय मा या िठकाणी मा यवरां या स कारासाठी बकेु, गलुाब फुले खरेदी करण ेव फुलांची सजावट 
करणकेामी प रसरातील फुलसजावटदरांकडुन कोटेशन मागिवणसे  तसचे आलेले कोटेशन मा. खरेदी  सिमती पढेु 
उघडुन यनुतम दरधारकास कायादशे देणसे व याकामी येणा या अंदाजे .1,25,000/- (एक लाख पंचिवस  
हजार) मा  खचास मा यता िमळणसे िकंवा सदरची फुलसजावट साईभ ांनी दणेगी व पात क न िद यास 
यांचेकडुन फुल सजावट क न घेणसे मा यता िमळणेसाठी सादर.  

तरी उपरो  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .९३२ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२३ िडसबर २०१७ रोजी आयेाजीत काय मा या िठकाणी 

मा यवरां या स कारासाठी बुके, गुलाब फुले खरेदी करणे व फुलांची सजावट करणेकामी प रसरातील 
फुलसजावटदरांकडुन कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .१,२५,०००/- मा चे खचास 
मा यता दे यात आली.               (कायवाही- बगीचा िवभाग मख) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२० िदनांक २३ िडसबर, २०१७ रोजी िशड  येथे आयोजीत केले या देश-िवदेशातील साई मंिदरां चे िव त, 

ितिनध चे चचास  काय मासाठी थािनक िमडीयाचे ितिनध ना िनमं ि त करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद -महारा   शासनाने पनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 

(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत  य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नंबर १७ (१) म  ये 
“रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, 
समारंभ व उत ् सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे, भ  तगणांना 
आव  यक  या  सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही 
सिमतीची कत  य असतील.” अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक- मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २०.०८.२०१७ रोजीचे 
सभेतील िनणय. 

 तािवक – उपरो  त सदंभ य आदशेा  वये िदनांक २३ िडसबर २०१७ रोजी िशड  येथे आयोिजत 
केले  या दशे िवदशेातील साई मं िदरां  या िव  व  त, ितिनध चे चचास  काय मासाठी िमडीयाचे ितिनध ना 
िनमं ीत करणबेाबत कळिवलेले आह.े  यानसुार मागील वष  िदनांक ११ िडसबर २०१६ रोजी आयोिजत 
केले  या साई टे  पल सिमट काय माचे वेळी ि ंट व इले  ॉिनक िमडीयाचे  थािनक ितिनध ना काय माचे 
वृ  तसकंलनासाठी उपि थत रहाणेबाबत िनमं ि त कर  यात आले होते. तसचे मागील वष चे साई टे  पल सिमट 
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काय मासाठी काही साईभ  त प कार हे साई मं िदरांचे ितिनधीसह काय माचे वृ  तसकंलनासाठी उपि थत 
राहीले होते.  यावेळी इतर रा  यातनू  वतः होवनू आले  या साईभ  त प कारांची दशन/आरती, भोजन व 
िनवासाची  यव  था सं  थान माफत िवनाशु  क कर  यात आली होती.  या माण ेयाही वष  िदनांक २३ िडसबर 
२०१७ रोजी आयोिजत केले  या साई मं िदरा  या ितिनध चे चचास  काय माचे वृ  तसकंलनासाठी  थािनक 
ि ंट व इले  ॉिनक िमडीया  या ितिनध ना िनमं ीत करणबेाबत आदशे  हावेत तसचे या चचास  काय माचे 
वृ  तसकंलनासाठी  वतः होवून  येणा-या दशेातील साईभ  त प कार, ि ंट व इले  ॉिनक िमडीयाचे ितिनध ची 
दशन/ आरती, भोजन व िनवासाची  यव  था िवनाशु  क करावी अस ेमत आह.े 

   मागणी– िदनांक २३ िडसबर रोजी आयोिजत केले  या साई मं िदराचे ितिनध चे चचास ासाठी 
 थािनक ि ंट व इले  ॉिनक िमडीया  या ितिनध ना िनमं ीत करणबेाबत व वृ  तसकंलनासाठी  वतः होवनू 

येणा-या दशेातील िमडीयाचे ितिनध ची दशन/आरती, भोजन व िनवासाची  यव  था िवनाशु  क करणबेाबत. 
   िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– िदनांक २३ िडसबर रोजी आयोिजत केले  या साई मिंदरा  या 

ितिनध चे चचास ासाठी  थािनक ि ंट व इले  ॉिनक िमडीया  या ितिनध ना िनमं ीत करणबेाबत िनणय 
 हावा. तसचे िदनांक ११ िडसबर २०१६ रोजी आयोिजत  लोबल साई टे  पल सि मट काय माचे वृ  तसकंलन 

करणसेाठी  वतः होवनू आले  या देशातील ि टं िमडीया व इले  ॉिनक िमडीयाचे ितिनध ची दशन/आरती, 
भोजन व िनवास  यव  था सं  थानमाफत िवनाशु  क कर  यात आली होती.  याच माण े िदनांक २३ िडसबर 
२०१७ रोजी आयोिजत केले  या दशे-िवदशेातील साई मं िदरांचे ितिनध चे चचास  काय माचे वृ  तसकंलन 
करणसेाठी  वतः होवनू उपि थत राहणा-या दशेभरातील साईभ  त प कार, ि ंट व इले  ॉिनक िमडीया  या 

ितिनध ची दशन/आरती, भोजन व िनवासाची  यव  था सं  थान माफत िवनाशु  क  करणेसाठी सदरचा िवषय 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर. 

िनरण्य .९३३ यावर सिव तर चचा होऊन, िदनांक २३ िडसबर, २०१७ रोजी िशड  येथे आयोजीत केले या देश-
िवदेशातील साई मंिदरां चे िव त, ितिनध चे चचास  काय मासाठी परदेशातूनही साईभ  येणार 
अस यामुळे या काय माची िव तृत िस दी होणेकरीता थािनक िमडीयाबरोबरच बाहेरील िमडीया 

ितिनध नाही िनमं ण दे यात यावे व काय मास उपि थत राहणा या िमडीया या ितिनध ची 
िनवास, काय मा या िठकाणी भोजन तसेच मंिदराम ये फ  दशनाची यव था सं थानमाफत मोफत 
करणेत यावी, असे ठरले.                     (कायवाही- जनसपंक  अिधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२१ ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत काय मांम ये िद.२३.१२.२०१७ रोजी साईभजन सं या 

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

१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा 
िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने 
यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत 

कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करणे, भ गणांना आव  यक  या  सोयी व सिुवधा 
उपल  ध क न देण ेआिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा 
आह,े ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थचे ेउ प  न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८२ खालील माणे, 

  “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषभर आयोिजत कर  यात येणा-या िविवध  तािवत 
धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय माची सधुारीत परेषा ठरिव  यात आली. तसचे शता  दी महो  सवाम  ये 
आयोिजत करावया  या धािमक, सामािजक व सां  कृितक काय मासाठीचे कलाकार व  यांचे मानधन याचे 
प रिश  ट ब, क ड व ई सोबत सादर केलेले आह.े या यादीतील काय म, कलाकार व  याचंे मानधन  थािनक 
उपसिमतीने छाननी क न काय म िनि त करावे  यामधील िवनामु  य सवेा करणा-या कलाकारांना ाधा  य 
दे  यात येऊन, वषभर सधंी दे  यात यावी. काय माची िनि ती झाल ् यानंतर  याम  ये गरजेनसुार/प रि थतीनसुार 
आव  यक ते बदल कर  याचे अिधकार  यव  थापन सिमतीला राहतील, असे ठरले. 
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या िनि त केले  या सव कार  या काय मांसाठी, अपवाद वगळता मानधन व वास अस ेसव िमळून 
 येक  एका काय मासाठी जा  तीत जास ्त .३ लाख मा च ेखचास तसचे शता  दी वषात आयोजीत केले  या 

काय मांसाठी  टेज, मंडप, साऊंड िस  टीम, िव तु रोषणाई , सीसीटी  ही, सरु ा  यव  था, आव  यक जादाचे 
मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनषुं िगक खचासही मा  यता दे  यात आली. 

२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७५० खालील माणे, 
  “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध 

धािमक, सां  कृितक काय म व पादकुा दशन सोहळा काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन  यास अिंतम  व प 
दे  यात आले.” 

३) मा.  थािनक उपसिमतीच ेिद.०१/११/२०१७ रोजीच ेसभते माह ेनो  हबर व िडसबर २०१७ म  ये 
आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मांसाठी कलाकार व  याचंे मानधन ठरिवणबेाबतचा  ताव सादर 
कर  यात आला होता. याम  ये िद.२३, २४ व ३१ िडसबर २०१७ रोजी आयोिजत करावया  या काय मांचे 

 ताव  वतं पण ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करावेत अस ेठरले. 
 तावना:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष 

पणू होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीने िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा 
कालावधी ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा करीत आहे. यासाठी शता  दीचे सपंणू वषभरात 
वेगवेग या धािमक, सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े जेणके न 
सपंणू वषभरात िशड म  ये  भ मय वातावरण राहन ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल 
या  टीने कामकाज चाल ूआहे.  

 ताव:- ी 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 िमळालेली आह.े मा.  थािनक उपसिमतीचे िद.०१/११/२०१७ रोजीचे सभेत माह े नो  हबर व िडसबर 
२०१७ म  ये आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मांसाठी कलाकार व त ्यांचे मानधन ठरिवणबेाबतचा 

 ताव सादर कर  यात आला होता. याम  ये िद.२३, २४ व ३१ िडसबर २०१७ रोजी आयोिजत करावया  या 
काय मांचे  ताव  वतं पण ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करावेत अस ेठरले आह.े 

िद.२३ िडसबर २०१७ रोजी सायं.७ त े १० या वळेेत आयोिजत करावया  या साईभजन सं  या 
काय मासाठी मोफत सवेा दणेारे कलाकार तसचे मानधन घेऊन सवेा देणारे कलाकार यांचे पयाय खालील 
त   यात नमदू केले आहे. या पयायांमधनू काय मासाठी एका कलाकाराची िनवड करता येईल.   

अ.नं.  तािवत 
कलाकाराचे नांव 

िठकाण संपक कला कार कलाकार  
सं  या 

मानधन .     शेरा 

१) डॉ. वीण गांवकर पणजी ९४२२०५८१५४ साईनाद ५४  मा.  यव  थापन 
सिमतीसमोर 
 वतं पणे  ताव 

सादर कर  यात 
आला आह.े 

२) नीरज शमा िद  ली ९८९१४७१०६६ साईभजन १० सहयोगी 
कलाकारांचा  
मानधन व 

वास खच  
५१,०००/- 

 

३) पंकज ीवा  तव िद  ली ९८११२७४१४८ साईभजन ७ सहयोगी 
कलाकारांचा  
फ  त वास 
खच 
१५,०००/- 

 

४) मुकूल बंध ु कानपूर ९३३५३२२४२० साईभजन १२ मोफत  
५) िदलीप शडंगी रायपूर, 

छ ीसगड 
७३५४४५४४४४ 
९४३७१८४७६३ 

िहदंी 
साईभजन 

२५ फ  त वास 
खच 
३१,०००/- 
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६) स  सेना बंध ु िद  ली ९८१००२८१९२ साईभजन १२ मोफत मा.िव  त 
ी.वाकचौरे सो. 

यांची िशफारस 
 
  तरी िद.२३ िडसबर २०१७ रोजी आयोिजत करावया  या साईभजन सं  या काय मासाठी कलाकार व 

 याचंे मानधन ठरिवणेसाठी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .९३४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत काय मांम ये 

िद.२३.१२.२०१७ रोजी, सिमती सद य मा.ॲङमोहन जयकर यांनी सुचिवलेले पकुमार व सोनाली 
राठोड यांचा साईभजन सं या काय म आयोिजत करणेत यावा व यांना .२,८०,०००/- + वास खच 
मा  मानधन दे यात यावे, असे ठरले. तसेच याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

 (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२२ ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत काय मांम ये िद.२३.१२.२०१७ रोजी “साईनाद” या 

संगीतमय साईभजन काय माचे आयोजन करणे. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:-  

१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये 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 देण े आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी 
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८२ खालील माणे, 

 “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवात वषभर आयोिजत कर  यात येणा-या िविवध  तािवत धािमक, 
सां  कृितक व सामािजक काय माची सधुारीत परेषा ठरिव  यात आली. तसचे शता  दी महो  सवाम  ये 
आयोिजत करावया  या धािमक, सामािजक व सां  कृितक काय मासाठीचे कलाकार व  यांचे मानधन याचे 
प रिश  ट ब, क ड व ई सोबत सादर केलेले आह.े या यादीतील काय म, कलाकार व  याचंे मानधन  थािनक 
उपसिमतीने छाननी क न काय म िनि त करावे  यामधील िवनामु  य सवेा करणा-या कलाकारांना ाधा  य 
दे  यात येऊन, वषभर सधंी दे  यात यावी. काय माची िनि ती झा  यानंतर  याम  ये गरजेनसुार/ प रि थतीनसुार  
आव  यक ते बदल कर  याचे अिधकार  यव  थापन सिमतीला राहतील, असे ठरले. 

या िनि त केले  या सव कार  या काय मांसाठी, अपवाद वगळता मानधन व वास अस ेसव िमळून 
 येक  एका काय मासाठी जा  तीत जा  त .३ लाख मा च ेखचास तसचे शता  दी वषात आयोजीत केले  या 

काय मांसाठी  टेज, मंडप, साऊंड िस  टीम, िव तु रोषणाई , सीसीटी  ही, सरु ा  यव  था, आव  यक जादाचे 
मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनषुं िगक खचासही मा  यता दे  यात आली. 

२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७५० खालील माणे, 
  “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध 

धािमक, सां  कृितक काय म व पादकुा दशन सोहळा काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन  यास अं ितम  व प 
दे  यात आले.” 

३) मा.  थािनक उपसिमतीचे िद.०१/११/२०१७ रोजीचे सभेत  तािवत केले  या “साईनाद” 
काय माचे आयोजनासाठी  यानंी कळिवलेली र  कम .१३ लाख ही अिधक अस  याने सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर चचसाठी ठेवावा असे ठरले.    

 तावना:-  वनी इ  हटस,् पणजी, गोवा यांनी िद.३०/१०/२०१७ रोजी  या ई-मेल ारे, “ ा आिण 
सबरुीचा मं  दणेारे ी साईनाथ अव  या  िव  वाची आई  हणजे ी साई माऊली, समतेचा आिण ममतेचा हाक 
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दणेारे ीसाईनाथ महाराज ीसाईबाबांचा हाच िव  वशांतीचा धागा पकडुन आ  ही “साईनाद” हा सगंीताचा 
काय म सादर करीत आहोत. एकुण ५४ कलाकाराने साज चढवले  या ा काय मात पाि मा  य व भारतीय 
सगंीताचा िमलाफ आहे. भारतीय लोकवा ांचा वापर क न वेगवगे या साईधनुवर भारतीय शा  ीय सगंीता  या 
सरुांची बरसात केलेली आह.े ख-या अथाने यजुन असलेला हा काय म वणीय आहे” अस ेकळिवले आह.े 
तसचे या ई-मेल सोबत  यानंी “साईनाद” या काय माची   टही पाठिवली आहे.   

 ताव:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष पणू 
होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीने िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा कालावधी 

ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा करीत आहे. या कालावधीम  ये िविवध कार  या धािमक, 
सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े  

 वनी इ  हटसचा “साईनाद” हा सगंीताचा काय म आहे. दोन तासा  या या काय माम  ये पाि मा  य 
व भारतीय सगंीताचा िमलाफ आहे. या काय माम  ये एकुण ५४ कलाकार सहभागी असनू भारतीय लोकवा ांचा 
वापर क न वेगवेग या साईधनुवर भारतीय शा  ीय सगंीता  या सरुांचा समावेश आह.े 

“साईनाद” काय म िद.२३/१२/२०१७ रोजी आयोिजत करणबेाबतचा  ताव मा.  थािनक 
उपसिमतीचे िद.०१/११/२०१७ रोजीचे सभेपढेु सादर कर  यात आला होता.  यावर चचा होऊन “साईनाद” 
काय माचे आयोजनासाठी  यानंी कळिवलेली र  कम .१३ लाख ही अिधक अस  याने सदरचा िवषय 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर चचसाठी ठेवावा असे ठरले होते.  

आता िद.०३/११/२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे  वनी इ  हटस ् यांनी “साईनाद” काय मासाठी 
खालील माण ेसधुारीत खचाचा तपिशल कळिवला आहे.  

A) “साईनाद” काय मासाठी कलाकार मानधन व इतर खच :- 
Sr.No. Particulars      Amount Rs. 
   01 Honorarum (All Artists)        6,00,000/- 
   02    Transportation & Meals, all permits, toll (In Transit) 

(2 AC buses for 3 nights) 
        3,00,000/- 

   03 Sound Engineer (Inclusive of Travel)           50,000/- 
                                          Total Amound (A) :-        9,50,000/- 

 
याबरोबरच सं  थानकडून “साईनाद” काय माचे आयोजनासाठी साऊंड िस  टीम, कलाकारांची 

िनवास  यव  था, जेवण याबाबत  यव  था होणेसाठी कळिवले आह.े सदर बाब साठी सं  थानकडून होणा-या 
अित र  त खचाचा तपिशल खालील माणे. 

B) “साईनाद” काय मासाठी सं  थानकडून होणारा अित र  खच:- 
अ.न.ं खचाचा तपिशल अंदाजे र  कम पये 
०१ कलाकारांसाठी िनवास  यव  था (५४ कलाकार)  

साई आ म भ  तिनवास येथे ३ िदवस (१८ मस ्X .२००/- ितिदन)   
१०,८००/- 

                                                    एकुण र  कम (B) :- १०,८००/- 
                                                          एकुण र  कम (A+B) :- ९,६०,८००/- 

 
तरी उपरो  साईभजन काय म आयोिजत करावयाचा झा  यास खालील बाब वर धोरणा  मक िनणय 

होण ेआव  यक आह.े 
१) “साईनाद” काय मासाठी आदा करावयाची र  कम .९,५०,०००/- मा  (सव शासक य करांसह 

एकि त मानधन) तसचे सं  थानमाफत होणा-या अित र  त अंदाजे र  कम .१०,८००/- मा  अशा एकुण र  कम 
.९,६०,८००/- मा चे खचास मा  यता दणे.े 

२) “साईनाद” हा काय म साईनगर मैदान येथे िद.२३/१२/२०१७ रोजी जागितक साई मं िदर िव  व  त 
प रषदसेाठी  या  टेज व मंडपात सायं.७ ते १० या वेळेत आयोिजत करण.े 

३)  सं  थानमाफत काय मासाठी आले  या कलाकारांची मोफत दशन ,चहा, ना  टा, सादभोजन 
 यव  था करण.े 
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४) ई-मेलम  ये कळिवलेनसुार सदर काय मासाठी मानधना  या  ५० ट  के र  कम अॅड  हा  स  हणनू 
दणे.े 

तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात िद.२३/१२/२०१७ रोजी  वनी इ  हटस ्यांचा “साईनाद” हा 
काय म आयोिजत  कर  यासाठी सदरचा िवषय िनणयाथ सादर. 

िनणय .९३५ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  िनणय .९३४ अ वये िद.२३.१२.२०१७ रोजी साईभजन सं या 
काय म िनि त करणेत आलेला अस यामुळे सदरह ताव अमा य करणेत आला.  

(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२३ ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत काय मांम ये िद.२४.१२.२०१७ रोजी ी.अशोक हां डे 

यांचे काय माचे आयोजनाबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  

१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने 
यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करणे, भ गणांना आव  यक  या  सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देणे 
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८२ खालील माणे, 

 “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषभर आयोिजत कर  यात येणा-या िविवध  तािवत धािमक, 
सां  कृितक व सामािजक काय माची सधुारीत परेषा ठरिव  यात आली. तसचे शता  दी महो  सवाम  ये 
आयोिजत करावया  या धािमक, सामािजक व सां  कृितक काय मासाठीचे कलाकार व  यांचे मानधन याचे 
प रिश  ट ब, क ड व ई सोबत सादर केलेले आह.े या यादीतील काय म, कलाकार व  याचंे मानधन  थािनक 
उपसिमतीने छाननी क न काय म िनि त करावे  यामधील िवनामु  य सवेा करणा-या कलाकारांना ाधा  य 
दे  यात येऊन, वषभर सधंी दे  यात यावी. काय माची िनि ती झा  यानंतर  याम  ये गरजेनुसार/ प रि थतीनसुार  
आव  यक ते बदल कर  याचे अिधकार  यव  थापन सिमतीला राहतील, असे ठरले. 

या िनि त केले  या सव कार  या काय मांसाठी, अपवाद वगळता मानधन व वास अस ेसव िमळून 
 येक  एका काय मासाठी जा  तीत जा  त .३ लाख मा च ेखचास तसचे शता  दी वषात आयोजीत केले  या 

काय मांसाठी  टेज, मंडप, साऊंड िस  टीम, िव तु रोषणाई , सीसीटी  ही, सरु ा  यव  था, आव  यक जादाचे 
मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनषुं िगक खचासही मा  यता दे  यात आली. 

२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७५० खालील माणे, 
  “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध 

धािमक, सां  कृितक काय म व पादकुा दशन सोहळा काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन  यास अं ितम  व प 
दे  यात आले.” 

३) मा.  थािनक उपसिमतीच ेिद.०१/११/२०१७ रोजीच ेसभते माह ेनो  हबर व िडसबर २०१७ म  ये 
आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मांसाठी कलाकार व  याचंे मानधन ठरिवणबेाबतचा  ताव सादर 
कर  यात आला होता.  यातील िद.२३, २४ व ३१ िडसबर २०१७ रोजी आयोिजत करावया  या काय मांसाठी 
 वतं पण े  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करावेत अस ेठरले आहे. 

 तावना:- ी.अशोक हां डे, मुंबई यांनी  याचंे िद.२४/०६/२०१७ व िद.०४/११/२०१७ रोजीचे ई-
मेल ारे, चौरंग सं  थेचा “मराठी बाणा” हा काय म मराठी सं  कृती व परंपरेचे दशन घडिवणारा सगंीताचा एक 
भ  य उ  सव आह.े तसचे आम  या पुम  ये तं ांसह समुारे १५० कलाकार असतात. अडीच तास चालणा-या या 
काय माम  ये १५ िमिनटांचा म  यातंर आह.े   
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सदर काय मासाठी ी.अशोक हां डे यांनी र  कम .१०,५०,०००/- मा  (अ री र  कम पये दहा 
लाख प  नास हजार मा ) शु  क असणार आह.े याम  ये योगाचे मानधन, सेट ग व वास खच यांचा समावेश 
असणार आह.े तसचे सं  थानला  यावर १८% जीएसटी ची र  कम आदा करावी लागणार आहे.  

तसचे सं  थानकडून  टेज (Size 80’ x 44’ and Height 5’ as per our technical 
specifications & Layout), Trussing, Sky Folding, Generator Sets या बाबी परुिव  या जा  यात. 
काय म िनि तीसाठी एकुण र  कमे  या ५०% अॅड  हा  स र  कम ावी लागेल व उवरीत र  कम काय मा  या 
१५ िदवस अगोदर ावी लागणार आह.े सदर काय माची  हीडीओ शटु ग िकंवा ऑडीओ रेकॉड गं कर  याची 
परवानगी असणार नाही. काय माचे फ  फोटो काढता येणार आहते, अस ेकळिवले आहे.  

 ताव:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष पणू 
होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीने िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा कालावधी 

ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा करीत आहे. या कालावधीम  ये िविवध कार  या धािमक, 
सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े  

  िद.०१/११/२०१७ रोजी मा.  थािनक उपसिमतीचे सभेपढेु “मराठी बाणा” हा काय म 
िद.२४/१२/२०१७ रोजी आयोिजत करणेबाबतचा  ताव सादर कर  यात आला होता.  यावर चचा होऊन 
“मराठी बाणा” या काय माचे आयोजनासाठी  यानंी कळिवलेली र  कम .२० लाख ही अिधक अस  याने 
सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर चचसाठी ठेवावा अस ेठरले होते.   

आता िद.०४/११/२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे  यानंी खालील माणे खचाचा सधुारीत तपिशल कळिवला 
आह.े  

A) “मराठी बाणा” काय मासाठी ी.अशोक हां डे, मुंबई यांनी कळिवलेला कलाकार 
मानधन व इतर खच :- 

Sr.No. Particulars Approximate 
Amount Rs. 

   01 Show Remuneration, Setting, Travelling etc. 10,50,000/- 
                                                   GST (18%) 1,89,000/- 
   Total Amount (A) :- 12,39,000/- 

याबरोबरच ी.अशोक हां डे यांनी “मराठी बाणा” काय माचे आयोजनासाठी सं  थानकडून आव  यक 
असले  या बाबी कळिव  या आहते.  यासाठी सं  थानकडून होणा-या अित र  त खचाचा तपिशल खालील माणे. 

 
B) “मराठी बाणा” काय मासाठी सं  थानकडून होणारा अित र  खच :- 

Sr.No. Particulars Approximate 
Amount Rs. 

  01 Trussing (Size 80’ x 40’)  35,000/- 
  02 Sky Folding (8’ x 8’ with Height 32’) 8,000/- 
  03 Generators – 03 Generators for setting the lights one day before the show 

and 05 Generators at the time of show. All should be silent of 125 KVA 
(Rent – Rs.8,000/- per day, Diesel Exemption – Per hour 12 Litres.)  

1,00,000/- 

  04 Green Rooms – 04 Gents and 03 Ladies (Rs.8,000/- Per Green Room) 56,000/- 
  05 Mobile Toilet – 02 Gents and 02 Ladies (Rs.400/- per mobile toilet per day 3,200/- 
  06 Accommodation – 150 Artistes (50 Rooms x Rs.200/- x 2 Days) 20,000/- 
  07 Other Necessary Arrangements (local transportation etc.) 1,00,000/- 
                                                                                        Total :- 3,22,200/- 
                                                                                        GST (18%) 57,996/- 
                                                                           Total Amount (B) :- 3,80,196/- 
                                                                           Total Amount (A) :- 12,39,000/- 
                                                                          Grand Total (A+B) :- 16,19,196/- 
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तरी “मराठी बाणा” या काय मा  या आयोजनाबाबत खालील बाब वर धोरणा  मक िनणय होणे 
आव  यक आह.े 

१) “मराठी बाणा” या काय माचे आयोजन करावा िकंवा कस ेयाबाबतचा िनणय घेण.े 
२) “मराठी बाणा” काय मासाठी आदा करावयाची र  कम .१२,३९,०००/- मा  (जीएसटी सह) 

तसचे सं  थानमाफत होणा-या अित र  त अंदाजे र  कम .३,८०,१९६/- मा  अशा एकुण र  कमेसह र  कम 
.१६,१९,१९६/- मा चे खचास मा  यता देण.े 

३) “मराठी बाणा” हा काय म साईनगर मैदान येथे िद.२४/१२/२०१७ रोजी जागितक साई मं िदर 
िव  व  त प रषदसेाठी  या  टेज व मंडपात सायं.७ ते १० या वेळेत आयोिजत करण.े  

४) “मराठी बाणा” काय मासाठी Size – 80’ x 44’ and Height 5’ as per technical 
specifications आकारात  टेज परुिवणे.   

       (िद.२३/१२/२०१७ रोजी आयोिजत जागितक साई मं िदर िव  व  त प रषदे  या उ ाटन काय मासाठी 
मा.उपरा  पती महोदय उपि थत राहणार आहते.  याकामी बांधकाम िवभागाकडून  टेजसाठी तीन पयाय 
मंजरुीसाठी सचुिव  यात आले आहते.)  

५)  सं  थानमाफत काय मासाठी आले  या कलाकारांची मोफत दशन  यव  था करणे. 
६) ई-मेलम  ये कळिवलेनुसार सदर काय मासाठी मानधना  या ५० ट  के र  कम अॅड  हा  स  हणनू 

दणे.े (कोण  याही काय मासाठी अॅड  हा  स रक् कम दे  याची तरतदू नाही)  
तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात िद.२४/१२/२०१७ रोजी चौरंग सं  थेचा “मराठी बाणा” या 

काय माचे आयोजनाबाबतचा िवषय िनणयाथ सादर. 
िनणय .९३६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत काय मांम ये 

िद.२४.१२.२०१७ रोजी ी.अशोक हां डे यांचा मराठी बाणा हा काय म आयोिजत करावयाचा माणस 
आहे, परं तु या काय मासाठीचा खच खुपच जा त अस यामुळे .१० लाख मा  खचाम ये 
(मानधनासह) काय म सादर करणेस तयार आहेत का व मा.उपरा पती महोदय यांचे काय मासाठी 
तयार करणेत आले या टेजवर काय म करणेस तयार आहेत का, याची िवचारणा संबंधीतांना करणेत 
यावी व या एकि त खचाम ये ी.अशोक हां डे काय म करणेस तयार असतील, तर यांचा काय म 
आयोिजत करणेत यावा, असे ठरले.     (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२४ ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत काय मांम ये िद.३१.१२.२०१७ रोजी सां कृितक 

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

१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये 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 देण े आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी 
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८२ खालील माणे, 

 “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषभर आयोिजत कर  यात येणा-या िविवध  तािवत 
धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय माची सधुारीत परेषा ठरिव  यात आली. तसचे शता  दी महो  सवाम  ये  
आयोिजत करावया  या धािमक, सामािजक व सां  कृितक काय मासाठीचे कलाकार व  यांचे मानधन याचे 
प रिश  ट ब, क ड व ई सोबत सादर केलेले आह.े या यादीतील काय म, कलाकार व  याचंे मानधन  थािनक 
उपसिमतीने छाननी क न काय म िनि त करावे  यामधील िवनामु  य सवेा करणा-या कलाकारांना ाधा  य 
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दे  यात येऊन, वषभर सधंी दे  यात यावी. काय माची िनि ती झा  यानंतर  याम  ये गरजेनसुार/प रि थतीनसुार 
आव  यक ते बदल कर  याचे अिधकार  यव  थापन सिमतीला राहतील, असे ठरले. 

या िनि त केले  या सव कार  या काय मांसाठी, अपवाद वगळता मानधन व वास अस ेसव िमळून 
 येक  एका काय मासाठी जा  तीत जा  त .३ लाख मा चे खचास तसचे शता  दी वषात आयोजीत केले  या  

काय मांसाठी  टेज, मंडप, साऊंड िस  टीम, िव तु रोषणाई , सीसीटी  ही, सरु ा  यव  था, आव  यक जादाचे 
मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनषुं िगक खचासही मा  यता दे  यात आली. 

२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७५० खालील माणे,
 “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध 
धािमक, सां  कृितक काय म व पादकुा दशन सोहळा काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन  यास अं ितम  व प 
दे  यात आले.” 

३) मा.  थािनक उपसिमतीच ेिद.०१/११/२०१७ रोजीच ेसभते माह ेनो  हबर व िडसबर २०१७ म  ये 
आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मांसाठी कलाकार व  याचंे मानधन ठरिवणबेाबतचा  ताव सादर 
कर  यात आला होता. याम  ये िद.२३, २४ व ३१ िडसबर २०१७ रोजी आयोिजत करावया  या काय मांसाठी 
 वतं पण े  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करावा अस ेठरले. 

 तावना:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष 
पणू होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीने िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा 
कालावधी ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा करीत आहे. यासाठी शता  दीचे सपंणू वषभरात 
वेगवेग या धािमक, सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े जेणके न 
सपंणू वषभरात िशड म  ये  भ मय वातावरण राहन ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल 
या  टीने कामकाज चाल ूआहे.  

 ताव:- ी 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 िमळालेली आह.े मा.  थािनक उपसिमतीचे िद.०१/११/२०१७ रोजीचे सभेत माह े नो  हबर व िडसबर 
२०१७ म  ये आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मांसाठी कलाकार व  याचंे मानधन ठरिवणेबाबतचा 

 ताव सादर कर  यात आला होता. याम  ये िद.२३, २४ व ३१ िडसबर २०१७ रोजी आयोिजत करावया  या 
काय मांसाठी  वतं पण े  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करावा अस ेठरले. 

िद.३१ िडसबर २०१७ रोजी रा.७ त े ९.३० व ९.३० त े १२ या वळेेत आयोिजत करावया  या 
सां  कृितक काय मासाठी खालील त  यात नमदू मोफत सवेा देणारे कलाकार तसेच मानधन घेऊन सवेा देणारे 
कलाकार यांची यादी नमदू केली आह.े या पयायांमधनू िद.३१ िडसबर २०१७ रोजी  या दोन काय मांसाठी 
कलाकारांची िनवड करता येईल.   

अ) साय.ं७ ते ९.३०  
अ.नं.  तािवत 

कलाकाराचे नांव 
िठकाण संपक कला कार कलाकार  

सं  या 
मानधन .     शेरा 

१) िवजय साखरकर मुंबई  ९८२१३९३३२३, 
९८२०२१५८११ 

साई-  वर  
गीत सं  या  

३० फ  
वास खच  

३५,०००/- 
 

शालये 
िश णमं ी  
मा. ी.िवनोद 
तावडे यांच े
िवकाअ 

ी.सुिनल िशदं े
यांची िशफारस 

२) रिवं  साठे  मुंबई ९८२१५०३६९० साई भजन   २,००,०००/-  
३) अनंत पांचाळ मुंबई ९९३०१२६३२७ भजन १५ फ  त वास 

खच 
२५,०००/- 

 

४) ावण (बाळा) 
इगंळे 

मुंबई  ९६६४१९८८५२ साई भजन २५ फ  त वास 
खच 
२१,०००/- 
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५) साई  टी मुंबई ९८६७७२०३०८ साईभजन १२ मोफत  
६) िवशाखा पासकर मुंबई  ९८२००३७४७८ साई 

िगतांजली 
२५ फ  त वास 

खच  
१८,०००/- 

 

 
ब) रा ी ९.३० ते १२ 

अ.नं.  तािवत कलाकाराचे नांव िठकाण संपक कला कार कलाकार  
सं  या 

मानधन . 

१) िदलीप शडंगी रायपूर, 
छ ीसगड 

७३५४४५४४४४ 
९४३७१८४७६३ 

िहदंी 
साईभजन 

२५ फ  त वास 
खच 
३१,०००/- 

२) नीरज शमा िद  ली ९८९१४७१०६६ साईभजन १० सहयोगी 
कलाकारांचा  
मानधन व 

वास खच  
५१,०००/- 

३) पंकज ीवा  तव िद  ली ९८११२७४१४८ साईभजन ७ सहयोगी 
कलाकारांचा  

वास खच 
१५,०००/- 

४) अनुपमा दशेपां डे मुंबई ९८२०१२४७९५ 
 

भजन १२ सहयोगी 
कलाकारांचा  
मानधन व 

वास खच  
१,५०,०००/- 

५) संजीव कुमार िद  ली ७५०३७६६४८६ साईभजन १२ मोफत 
६) कैलास हरेकृ  णदास नागपूर ९५४५८९७३०८ साईभजन १२ मोफत 

 
  तरी िद.३१ िडसबर २०१७ रोजी आयोिजत करावया  या साईभजन सं  या काय मासाठी कलाकार व 

 याचंे मानधन ठरिवणेसाठी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .९३७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत काय मांम ये 

िद.३१.१२.२०१७ रोजी सायंकाळी ०७.०० ते ९.३० पयत रिवं  साठे, मुंबई यांचा साईभजन सं या 
काय म आयोिजत क न यांना एकि त .२,००,०००/- मा  मानधन दे यात यावे व रा ी ०९.३० ते 
१२.०० वाजेपयत नीरज शमा, िद ली यांचा साईभजन सं या काय म आयोिजत क न यांना एकि त 

.५१,०००/- (सहयोगी कलाकारां चे मानधन व वास खच) मा  मानधन दे यात यावे, असे ठरले. 
तसेच याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.   

(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२५ ी साईबाबा समाधी शता दी वषाम ये िद.०१.०१.२०१८ रोजी महार दान िशबीराचे आयोजन 

करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा या िकंवा 

मानवाला आपतीम  ये सहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमती ठराव .– मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२०/०८/२०१७, िनणय .६८२. 
ा  तिवक- महासतं ी साईबाबा यांनी मंगळवार िद.१५ ऑ  टोबर १९१८ या िदवशी 

िवजयादशमी  या महुतावर देहसमा  ती क न अनंताकडे याण केले. ी साईबाबां  या महािनवाणास िद.१८ 
ऑ  टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहते. साईनाथांचा भ  तगण आज भारतासह सपंूण जगभरात िवपलु 
सं  ये ने पसरलेला आह.े आिण  यां  यादवारे साईत  व ान आिण िशकवणीचा सार तमाम िव  वात होत आहे. 
 हणनुच ी साईनाथांची शंभरावी पु  यितथी केवळ तीन िदवसांचा उ  सव  हणनु साजरी न करता शभंरा  या  
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पु  यितथी अगोदरचे सपंुण वष ी साईसमाधी शता  दी वष  हणनु साजरे कर  याचा िनणय ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  या  यव  थापन सिमतीने घेतला आह.े िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर, 
२०१८ हे वष  हणजे साईसमाधी शता  दी वष असनु हे सपंुण वष उ  सवी वातावरणात साजरे कर  याचा सकं  प  
सं  थानने घेतला आह.े परंत ुहा उ  सव फ  त सं  थानपरुता मयािदत नसनु जगभरात  या  सम  त साईभ  ताचंा हा 
उ  सव आह.े  येक साईभ  ता  या उपा  य दवैता  या  मरणाची ही महापवणी आहे. आपण सव साई  या १०० 
 या पु  यितथीचे सा ीदारच न  ह े तर ती साजरी करणारे  यांचे अनुयायी आहते. हे आपणा सवाचे महदभा  य 

आह.े 
   साईसमाधी शता  दी सोहळा अिधक सं  मरणीय आिण अथपुण  हावा या उददेशाने ी साईबाबा 

सं  थान  या  णालये िवभागाने शता  दी वषात जगभरात र  तदान सकं  प राबिव  याचे ठरिवले आह.े 
तरी यािनिम  ताने िद.०१/०१/२०१८ या िदवशी िशड  येथे महार  तदान िशबीर घेणचेे ी साईबाबा 

सं  थानने ठरवले आह.े  
महार  तदान िशबीर पार पाड  यासाठी बांधकाम िवभाग , िवदयतु िवभाग,मेकॅिनकल िवभाग,जनसपंक 

कायालय, आय.टी.िवभाग, कॅ  टीन िवभाग,  वनी ेपण, सीसीटी  ही, वाहन, साईआ म-१, ी साई सादालय, 
साईभ  त िनवास  थान, कामगार िवभाग, म  यवत  औषध भांडार, बगीचा िवभाग, मंदीर िवभाग, बी.  ही.जी. 
इडंीया िल., काशने िवभाग, ी साईनाथ  णालय इ. िवभागांनामाफत यो  य ती कायवाही होण ेआव  यक आहे. 

सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार अनुमान- मा.  यव  थापन सभा िद.२०/०८/२०१७, िनणय 
ं .६८२ प रिश  ट -अ  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय-  िद.०१/०१/२०१८ रोजी आयोिजत होणा-या महार  तदान िशबीरा  या 
अनषुंगाने खालील िनदशीत केले  या िवषयांवर िनणय हो  याची आव  यकता आह.े  

१)   महार  तदान िशबीराचे िठकाण व  वेळ िन  चीत करण.े 
२)  िठकाण िन  चीत केलेनंतर महारा  ाम  ये एकुण २९० र  तपेढया कायरत आहते.यापैक  र  तदान 

िशबीरात सहभागी कर  यात येणा-या र  तपेढयांची िन  चीती  हावी. (सोबत महारा  ातील सव 
र  तपेढयांची यादी जोडलेली आह.े) 

      मा.अ  य  महोदय यांचेशी केले  या चचनुसार महार  तदान िशबीरासाठी साधारणपण े २५ 
र  तपेढया सहभागी करा  यात व  येक र  तपेढीस १०० बाट  या र  त गोळा करणेस परवानगी दयावी 
अस ेठरले होते.  या अनषुंगाने समािव  ट करणते येणा-या र  तपेढयांची िन  चीती क न िमळावी.   

३)  र  तपेढीचा सहभाग न दिव  यानंतर साधारणपण े एका र  तपेढीला िकती बेड दणेते यावेत याबाबत 
सं  या िन  चीत करणते यावी.    

४)  सदर महार  तदान िशबीराचे उदघाटन करावयाच ेझा  यास  याच े  व प कस ेअसाव,े तसचे यो  य  या 
मा  यवर  य  त ची व व   याचंी दखेील िनवड क न िमळावी. 

५)  र  तदान िशबीराम  ये जा  तीत जा  त र  तदा  याचंा सहभाग न दिवणेकामी र  तपेढ शी सलं  न र  तदान 
िशबीर सयंोजक , िशड  व प रसरातील सव महािवदयालये, साईदशनासाठी येणा-या सव पालखी 
मंडळांना व तसचे जागितक  तरावर सव साईमंदीरांना प  दयावे िकंवा कस ेयाबाबत िनणय  हावा. 

 ६) र  तदा  यानंा र  तदा  यानंा मानिच  हे व सिटिफकेट व मानिच  हे दयावेत िकंवा कस?े तसचे र  तदा  याचंी 
मोफत  यव  था  ही.आय.पी.दशनाची  यव  था करावी िकंवा कस?े याबाबत िनणय होणेस िवनंती. 

७)   लाय  स  लब इंटरनॅशनल (नगर िज  हा) यांनी  यां  या सं  थेचे देखील शता  दी वष असलेमळेु ी 
साईबाबा सं  थान  या िशबीरा  या उप मात सहभाग न दिवणकेामी प  िदलेले आह.े तरी लाय  स 
 लब इंटरनॅशनल िज  हा नगर यांना सदर महार  तदान िशबीरात सहभागी करावे िकंवा कसे ? याबाबत 

दखेील िनणय  हावा. (सोबत लाय  स  लब इटंरनॅशनल यांचे प  जोडले आह.े)  
उपरो  त नमदु केले माणे िशबीराचे िठकाण , वेळ, र  तपेढयांची िन  चीती क न आमं ण दणेेस तसचे 

र  तदान िशबीर सयंोजक , पालखी मंडळे, महािवदयालये यांना  िशबीरात सहभागी होणकेामी आवाहन प  देण.े       
तसचे वेगवेगळया साईमं िदरांना याच िदवशी  याचंे  तरावर िशबीर राबिव  यास आवाहन प  देण.े 

तसचे र  तदा  यास र  तदानानंतर  येक  सिटिफकेट व मानिच  ह ३००० नग खरेदी करणेस व सं  थान  या इतर 
िवभागांकडुन िशबीरासाठी लागणा-या अनषुं िगक बाब ची व  या अनषुंगाने होणा-या आिथक खचास मा  यता 
होणसे िवनंती. 

सदर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ व मा  यतेसाठी सादर. 
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िनणय .९३८ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.३१ िडसबर, २०१७ रोजी रा ी साईनगर मैदानावर िशड  महो सवाचे 

आयोजन करणेत आलेले अस यामुळे िद.०१ जानेवारी, २०१८ रोजी तेथे महार दान िशबीर 
घे यासाठीचे चर उभारणे श य होणार नाही. याकरीता महार दान दान िशबीर साईनगर मैदान येथे 
िद.३० िडसबर, २०१७ रोजी सकाळी ०८.०० वाजता आयोिजत करणेत यावे, असे ठरले. यानुशंगाने 
खालील माणे िनणय घे यात आले.  

१)   या र दान िशबीराम ये र संकलन करणेसाठी सव सिमती सद यांनी िद.३० नो हबर पयत 
र पेढयांची िनवड क न ावी. या र पेढयांची सं या २५ पयत असावी व यांना येक  
दोन कॉटस ्उपल ध क न दे यात या यात. 

२)  सदर महार  तदान िशबीराचे उदघाटन सिमती सद य व थािनक मा यवरां या ह ते करणेत 
यावे.  

३)  र  तदान िशबीराम  ये जा  तीत जा  त र  तदा  याचंा सहभाग न दिवणेकामी र  तपेढ शी संल  न 
र  तदान िशबीर संयोजक, िशड  व प रसरातील सव महािवदयालये, साईदशनासाठी येणा या 
सव पालखी मंडळांना व तसेच जागितक  तरावर सव साईमंदीरांना प  दे यात यावे.  

४) र दा यांना मोफत ही.आय.पी. दशनाबरोबरच सिटिफकेट व िदनदिशका- २०१८ भेट 
व पात दे यात यावी. 

५)   लाय  स  लब इटंरनॅशनल (नगर िज  हा) यांनाही सदर महार  तदान िशबीरात सहभागी क न 
घे यात यावेत.  

६)   या महार दान िशबीरास िव तृत िस दी दे यासाठी सं थानचे संकेत थळावर व टाटा काय 
तसेच इतर टी. ही. चॅनेलवर याच माणे वतमानप ाम ये जािहरात दे यात यावी.  

७) या महार दान िशबीरा या अनुषंगाने मंडप व इतर यव था करणेकामी अंदाजे 
.१०,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- वै िकय सचंािलका , ी साईनाथ णालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२६ ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत काय मांम ये साई हनाद वरमंच िशड  यां या 

काय माचा समावेश करणे. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:-  

१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये, रा य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये 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 देण े आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी 
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८२ खालील माणे, 

 “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषभर आयोिजत कर  यात येणा-या िविवध  तािवत धािमक, 
सां  कृितक व सामािजक काय माची सधुारीत परेषा ठरिव  यात आली. तसचे शता  दी महो  सवाम  ये 
आयोिजत करावया  या धािमक, सामािजक व सां  कृितक काय मासाठीचे कलाकार व  यांचे मानधन याचे 
प रिश  ट ब, क ड व ई सोबत सादर केलेले आह.े या यादीतील काय म, कलाकार व  याचंे मानधन  थािनक 
उपसिमतीने छाननी क न काय म िनि त करावे  यामधील िवनामु  य सवेा करणा-या कलाकारांना ाधा  य 
दे  यात येऊन, वषभर सधंी दे  यात यावी. काय माची िनि ती झा  यानंतर  याम  ये गरजेनुसार/ प रि थतीनसुार  
आवश ् यक ते बदल कर  याचे अिधकार  यव  थापन सिमतीला राहतील, अस ेठरले. 
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या िनि त केले  या सव कार  या काय मांसाठी, अपवाद वगळता मानधन व वास अस ेसव िमळून 
 येक  एका काय मासाठी जा  तीत जा  त .३ लाख मा च ेखचास तसचे शता  दी वषात आयोजीत केले  या 

काय मांसाठी  टेज, मंडप, साऊंड िस  टीम, िव तु रोषणाई , सीसीटी  ही, सरु ा  यव  था, आव  यक जादाचे 
मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनषुं िगक खचासही मा  यता दे  यात आली. 

२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७५० खालील माणे, 
  “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध 

धािमक, सां  कृितक काय म व पादकुा दशन सोहळा काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन  यास अं ितम  व प 
दे  यात आले.” 

 तावना:- ी. ा.रव  िपंगळे, सं  थापक, साई नाद  वरमंच, िशड  यांनी जा.न.ंएसबीएस-
०९/२०१७ िद.१७/१०/२०१७ रोजीचे मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांना अ ेषीत केले  या प ात, 
“ ी साईबाबा सं  थानम  ये साई समाधी शता  दी महो  सवास अितशय उ  साही वातावरणात सु वात झालेली 
आह.े वषभर िविवध काय मांचे आयोजन ी साईबाबा सं  थानने केलेले असनू  याम  ये साई भजनाचे दखेील 
आयोजन केलेले आहे. साई नाद  वरमंच हा िशड  येथील  थािनक  वरमंच असनू यात समुारे १५ कलाकार 
असनू यातील सव कलाकार हे सगंीताचे उ  च िश ण घेतलेले असनू गे  या समुारे १५ वषापासनू या े ात 
कायरत आहते. साईबाबांचे दरबारात या मंचाने अनेक काय म िवनामू  य सादर केलेले आहते. भारतातही या 
मंचाने गे  या पाच वषात िविवध सगंी समुारे ३०० पे ा अिधक काय म सादर केलेले असनू आगामी 
काळातील अनेक काय म बकु झालेले आहते . प.पू  य साईनाथां  या कृपािशवादाने आतापयत या मंचाची 
अितशय चांगली वाटचाल झालेली आह.े या मंचात हाम िनयम, तबला, मदृगं , िसथंेसायझर , ऑ  टोपॅड, गायक, 
गाियका, सू सचंािलका असे समुारे १५ कलाकार सहभागी असतात असे नमदू क न या काय मासाठी 
साधारणपणे .५१,०००/- मानधन िमळावे िकंवा मानधनाची र  कम आपणास यो  य वाटेल ती आ  हास मा  य 
असले.” अस ेकळिवले आहे.  

 ताव:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष पणू 
होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीने िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा कालावधी 

ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा करीत आहे. या कालावधीम  ये िविवध कार  या धािमक, 
सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े  

साई नाद  वरमंच हा िशड  येथील  थािनक  वरमंच असनू यात समुारे १५ कलाकार आहते. 
यातील सव कलाकार हे सगंीताचे उ  च िश ण घेतलेले असनू गे  या समुारे १५ वषापासनू या े ात कायरत 
आहते. साईबाबांचे दरबारात या मंचाने अनेक काय म िवनामू  य सादर केलेले असनू  यातील काही काय म हे 
परदशेी कलाकारांसह सादर केलेले आहते. भारतातही या मंचाने ३०० पे ा अिधक काय म  

सादर केलेले आहते. या मंचात हाम िनयम, तबला, मदृगं , िसथंेसायझर, ऑ  टोपॅड, गायक, 
सू सचंािलका अस े समुारे १५ कलाकार सहभागी होणार आहते. सदरचा काय म हा साधारणपण े २ ते ३ 
तासांचा आह.े याम  ये मराठी, िहदंी , साई भजन, इतर सतंांचे अभंग, गौळण, भा ड, क  वाली, भावगीत 
भ  तीगीत, शा  ीय भजनाचा समावेश आह.े साई नाद  वरमंच,िशड  यांनी काय मासाठी साधारणपणे 
र  कम .५१,०००/- मानधन कळिवले आह.े तथािप सं  थान दईेल ती मानधनाची र  कम ि वकार  यास तयार 
आहते.   

तथािप उपरो  साईभजन काय म आयोिजत करावयाचा झा  यास खालील बाब वर धोरणा  मक 
िनणय होणे आव  यक आह.े 

१) साई नाद  वरमंच, िशड  यांचा साईभजन काय म आयोिजत करावा िकंवा कस ेयाबाबतचा 
िनणय घेणे. 

   २) साई नाद  वरमंच, िशड  यां  या काय मासाठी खालील नमदू केले  या तारखांमधनू एक तारीख 
िनि त करण.े 

अ.न.ं मिहना उपल  ध तारखा अ.न.ं मिहना उपल  ध तारखा 
०१ जानेवारी 

२०१८ 
१३/०१/२०१८, 
२६/०१/२०१८, २७/०१/२०१८ 

०५ मे 
२०१८ 

१२/०५/२०१८ 

०२ फे वुारी 
२०१८ 

१०/०२/२०१८, २४/०२/२०१८ ०६ जनू 
२०१८ 

२३/०६/२०१८ 
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०३ माच 
२०१८ 

१०/०३/२०१८, 
२५/०३/२०१८, २६/०३/२०१८ 

०७ जलैु 
२०१८ 

१४/०७/२०१८, 
२६/०७/२०१८, २८/०७/२०१८ 

०४ एि ल 
२०१८ 

१४/०४/२०१८, २८/०४/२०१८ ०८ ऑग  ट 
२०१८ 

११/०८/२०१८, २५/०८/२०१८ 

 
३) साई नाद  वरमंच, िशड  यांना सदर काय मासाठी ावयाची मानधनाची र  कम ठरिवण.े  
४) सदर कलाकारांची सं  थानतफ मोफत दशन, चहा, पाणी, ना  टा, साद भोजन  यव  था करणे. 
तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात साई नाद  वरमंच, िशड  यांचा साईभजन काय म 

आयोजनाबाबतचा िवषय िनणयाथ सादर. 
िनणय .९३९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत काय मांम ये साई 

हनाद वरमंच िशड  यां या काय माचा समावेश करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता 
दे यात आली. या काय मामधील कलाकारांची सं  थानतफ दशन, चहा, पाणी, ना  टा, साद भोजन 
 यव  था मोफत करणेत यावी, असे ठरले.            (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२७ ी साईबाबा समाधी शता दी कालावधीत ी िशवकृपानंद महाराज यांचे स संग काय माची िदनांक 

िनि ती व याकामी येणा या खचा या सव समावेशक बाब वर िवचार िविनमय होणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद : 

१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये 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 दणेे आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या  

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी 
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 

२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वये, भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 
ा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 थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 

४) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े  
मा.  यव  थापन सभा िनणय-  

१) मा.  यव  थापन सिमतीचे  िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८२ खालील माणे पारीत 
झालेला आह.े 

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषभर आयोिजत कर  यात येणा-या िविवध  तािवत, धािमक, 
सां  कृितक व सामाजीक काय माची सधुारीत परेषा ठरिव  यात आली. तसचे शता  दी महो  सवाम  ये 
आयोिजत करावया  या धािमक, सां  कृितक व सामाजीक काय मसाठीचे कलाकार व  याचंे मानधन यांचे 
प रिश  ठ ब, क ड व ई सोबत सादर केलेले आह.े या यादीतील काय म, कलाकार, व  याचंे मानधन  थािनक 
उप-सिमतीने छाननीक न काय म िनि त करावेत.  यामधील िवनामु  य सवेा करणा-या कलाकारांना ाधा  य 
दे  यात येऊन, वषभर सधंी दे  यात यावी. काय माची िनि ती झा  यानंतर  याम  ये गरजेनसुार / प रि थतीनसुार 
आव  यक ते बदल कर  याचे अिधकार  यव  थापन सिमतीला राहतील, अस े ठरले. या िनि त केले  या सव 

कार  या काय मांसाठी,अपवाद वगळता मानधन व वास असे सव िमळून  येक  एका काय मासाठी 
जा  तीत जा  त पये ३ लाख मा चे खचास तसचे शता  दी वषात आयोिजत केले  या काय मांसाठी  टेज, 
मंडप, साऊंड िस  टीम, िवदयतु रोषणाई , सीसीिट  ही, सरु ा  यव  था व आव  यक जादाचे मनु  यबळ यावर 
होणरा खच व इतर अनषुंगीक खचासही मा  यता दे  यात आली. 
२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय मांक १७१ खालील माण ेपारीत 
झालेला आह.े 
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“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ाने िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद. ३१ ऑ  टोबर, 
२०१७ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तासंाठी धािमक, सामािजक, साईबाबांची िशकवण, सवेाभाव 
दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांचे आयोजन करणते याव”े, अस ेठरले आहे.    

 तावना: ी साईबाबा यां  या समाधीस ऑ  टोबर-२०१८ म  ये १०० वष पूण होत अस  याने 
ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ऑ टोबर,२०१८ या 

कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े यासाठी शता  दीचे सपंूण वषभर 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येत असनू  सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय 
वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीने कामकाज चाल ूआहे.  

सदर काय मांचे  व प व परेषा ठरिवणेसाठी आजतागायत िशड  ाम  थ व साईभ  त यांचेकडून 
ा  त झाले  या सचूना वजा  ताव, जागितक साईमंदीर िव  व  त प रषदम  ये झालेली चचा तसेच वेळोवेळी मा. 
 यव  थापन झाले  या बैठका यातील मु े िवचारात घेऊन मा .  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे 

सभेत सिव  तर  ताव सादर करणते आला होता. सदर सभेतील िनणय मांक १७१ नसुार शता  दी वषाचे 
िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, 
सां  कृितक व सामािजक काय मांचे ा प वेळाप क तयार करणते आले आह.े  

सदर ा प वेळाप कातील सामाजीक काय मांम  ये स  टबर २०१७ म  ये िद.१८/०९/२०१८ ते 
२५/०९/२०१८ या कालावधीत आदरणीय सदगु  ी िशवकृपानंद  वामी, नवसारी, गजुरात यांचा  यानधारणा व 
अनभुतूी या िवषयावर आधारीत वचन काय म आयोिजत केला आहे . याबाबत  यानंा जा. नं. 
एसएसएसटी/बांधकाम/-शता  दी क  /२९९७/२०१७, िद.०५/०९/२०१७ रोजीचे प ा  वये िनमं ीत केले आह.े 
सदर प ास अनसु न  यांनी िद. ०७/०९/२०१७ रोजीचे प ा  वये सदर काय मास उपि थत राहणेस सहमती 
दशिवलेली असनू िनमं ण प ाचा ि वकार केला, अस ेकळिवलेले आह.े 

 तावः ीमती शिमला पाटील,  यव  थापिकय िव  व  त, योग भा भारती(सवेा सं  था)  ट यांनी 
िद.१८/१०/२०१७ रोजीचे प ा  वये “िशिबरासाठी देश –िवदशेातील समुारे ०२ ल  भािवक भाग घेतील. स  टबर 
मिह  यात पावसाची दाट श  यता अस  याने साधकांना पावसाचा ास होईल. तसचे िशिबराची सु वात शु  ल 
प ात होण े व  याची समा  ती पौिणमाला होण े अ  यंत चांगले मानले जात.े यासाठी िशिबराची तारीख १) 
२२/०५/२०१८ ते िद. २९/०५/२०१८  िकंवा २) २३/०४/२०१७ ते ३०/०४/२०१७ िनि त क न िशिबराचे 
आयोजन दररोज सांय. ०६.३० ते ०८.३० यावेळेत करावे, अस े नमदू क न या म हािशिबरासाठी पु  य गु दवे 
कोण  याही कारचे मानधन घेणार नसलेबाबत कळिवलेले असनू सदर प ात काय माची बैठक  यव  था,  टेज, 
साऊंड िस  टीम, मािहती क , मेडीकल चेकअप कॅ  प, एलईडी  न आिद बाबी नमदू के  या असनू यासाठी 
सं  थानला खालील माण ेअंदाजीत खच  करावा लागणार आह.े 

TENTATIVE SCOPE FOR DECORATOR 
    SR DESCRIPTION OF ITEM  QTY MEASURE RATE AMOUNT 

  FOR 8 DAY MAHASHIBIR SQFT       

I STAGE AREA         

1A P.P. GURUDEV STAGE-FULLY CARPETED - 60 FT x 30 
FT x 10 FT HEIGHT 

1800 SQFT 110.00 1,98,000.00 

1B P.P.GURUDEV'S STAGE BACK DROP ( HT 2O' ) 1200 SQFT 12.00         14,400.00 
1C RAMP - FULLY CARPETTED WITH SIDE - GIRDERS 

FULLY COVERED - 80' x 4' 
320 SQFT        80.00     25,600.00 

2A FULLY CARPETED P.P. GURU MAA STAGE -  12' x 12' 
( HT -10' ) WITH STAIRCASE 

144 SQFT      110.00     15,840.00 

2B P.P.GURU MAA'S STAGE BACK DROP ( HT 10' ) 120 SQFT 12.00           1,440.00  
2C RAMP - FULLY CARPETTED WITH SIDE - GIRDERS 

FULLY COVERED - 40' x 4' 
160 SQFT 

80.00         12,800.00  
3 PARKING LOUNGE ON BACK OF STAGE - L 200' X D 

100' COVERED BY 10' CLOTH PARTITION 
540 RFT 

60.00         32,400.00 
4 FULLY CARPETED-BHAJAN STAGE - 20' x 20' ( HT - 

4') WITH STAIRCASE 
 

400 SQFT        45.00     18,000.00 
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5 FULLY CARPETED ANNONCEMENT STATGE - 12' 
X12' ( HT- 8') WITH STAIRCASE 

64 SQFT        80.00      5,120.00 

6 VIDEO SHOOTING PODIUMS - 6' x 6' x 7.5' HT x  2 NOS 72 SQFT 80.00           5,760.00 
II SITTING AREA         

1 
PVC NET CARPET FOR 100000 PEOPLE - L 1000' x W 
600' 600000 SQFT 3.50     21,00,000.00 

2 MATRESSES WITH WHITE COVER FOR VIPS - 2000 
INVITEES/VIP 

1200 NOS      560.00   6,72,000.00 

3 MOULDED CHAIRS FOR OLD/HANDICAP  1000 NOS 80.00          80,000.00 

III SAHITYA PENDAL -2 NOS         

1 
MANDAP WITH PIPE STRUCTURE - L  60' X W30' 2 
NOS 3600 SQFT 20.00          72,000.00 

2 PVC Net Flooring - L  60' X W30' 2 NOS 3600 SQFT 3.50           12,600.00  

3 TUBE LIGHTS ( For 8 Days)  32 NOS 13.00            3,328.00 

4 CEILING FANS ( For 8 Days) 32 NOS 53.00         13,568.00 

5 HELOGEN LAMPS ( For 8 Days) 8   60.00           3,840.00 

6 POWER POINTS ( For 8 Days) 5 NOS 10.00               400.00 

IV EXHIBITION PENDAL         

1 MANDAP WITH PIPE STRUCTURE - L  120' X W30' 3600 SQFT 20.00          72,000.00 

2 PVC Net Flooring -  L  120' X W30' 3600 SQFT 3.50          12,600.00  

3 
TIN SHED COVERED FROM ALL SIDES WITH DOOR 
AND LOCKING FACILITIES L30' X30' 

900 SQFT        20.00      18,000.00 

4 TUBE LIGHTS ( For 8 Days) 32 NOS 13.00            3,328.00 

5 CEILING FANS ( For 8 Days) 32 NOS 53.00          13,568.00 

6 HELOGEN LAMPS ( For 8 Days) 8 NOS 60.00            3,840.00 

7 POWER POINTS ( For 8 Days) 5 NOS 10.00               500.00 

V 
ILLUMINATION OF THE  STATGES COMPLETE 
GROUNG         

1 METAL LIGHTS ( For 8 Days) 20 NOS 81.00          12,960.00 

2 PAAR LIGHTS ( For 8 Days) 20 NOS 85.00          13,600.00  

3 HELOGEN LAMPS ( For 8 Days) 200 NOS 60.00          96,000.00  

4 LED PAAR LIGHT ( For 8 Days) 20 NOS 60.00            9,600.00  

5 HIRING OF GENERATOR (250KVA) ( For 8 Days) 1  NOS 70,000.00         56,000.00 

6  DIESEL EXPENSE ( For 8 Days) 
50Litr/hrs x 

8 hrs  60.00   1,92,000.00 

IV MISCELLENEOUS           

1 TABLES WITH CLOTH COVERING+ FRILLS 200 NOS 600.00       1,20,000.00 

2 MOULDED CHAIRS 400 NOS 80.00          32,000.00 

3 MAIN GATES 2 NOS 10,000.00          20,000.00  

4 SMALL GATES 6 NOS 500.00          30,000.00 

  SUB TOTAL          39,93,092.00 

   GST(18%)       7,18,756.56  

 GRAND TOTAL        47,11,848.00 

 
उपरो  त बाब चा िवचार करता िशवकृपानंद महाराज, योग भा भारती सवेा सं  था  ट, नवसारी, 

गजुरात यांचा महािशिबर ( वचन) काय माचे आयोजन करणेसाठी समुारे . ४७,११,८४८/- मा  इतका खच 
अपेि त आह.े या काय मासदंभात योग भा भारती (सवेा सं  था)  टयांचे  यव  थापक य िव  व  त, ीमती 
शिमला पाटील यांनी  याचंे िद.०१/११/२०१७ रोजीचे प ात सं  थानने  याचंे इ  छेनसुार खचाचे आयोजन करावे , 
उव रत खचाचे आयोजनाबाबत आ  हासं कळिवणेबाबत िवनंती केली आह.े  यानसुार काय माचे 
आयोजनासाठी  खालील बाब वर धोरणा  मक िनणय होण ेआव  यक आहे :  
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१) ीमती शिमला पाटील,  यव  थापिकय िव  व  त, योग भा भारती(सवेा सं  था)  ट यांनी प ात नमदू 
केले माण ेिद.१८/०९/२०१८  ते िद.२५/०९/२०१८ िह काय म तारीख र  क न मे-२०१८ मिधल 
िद.२२/०५/२०१८ ते िद. िद. २९/०५/२०१८  िकंवा एि ल -२०१८ मधील िद. २३/०४/२०१७ ते 
िद.३०/०४/२०१७ तारीख िनि त करण.े   

(तथापी उपरो  त नमदू तारखांमधनू माह ेिद. ५ ते ७ एि ल २०१७ कालावधीत ी अवधतु 
िशवानंद महाराज यांचे िशवयोग स  सगं काय माचे आयोजन करणते आलेले आह.े) 

२) ीमती शिमला पाटील,  यव  थापिकय िव  व  त, योग भा भारती(सवेा सं  था)  ट यांनी  याचंे 
िद.०१/११/२०१७ रोजीचे प ात “सं  थानने  याचंे इ  छेनुसार खचाचे आयोजन कराव,े उव रत खचाचे 
आयोजनाबाबत आ  हासं कळिवणे िह िवनंती असे नमदू केले आह.े तरी उपरो  त नमदू खचात 
सं  थानने कोणता खच करावा िकंवा कसे याबाबत िनणय घेण.े  

३) वचन काय मासाठी आठवडाभरात दशे-िवदशेातील समुारे ०२ ल  भािवक येणाचा अंदाज 
अस  याने, या काय मासाठी ी साई सादालय शेजारील शेती महामंडळाची ३२ एकर जागा 
भाडयाने  यावी लागेल. या जागेचे एका िदवसाकरीता ती एकर पये १,०००/- (कंुभमेळा 
कालावधीतील दर) नसुार ३२ एकर करीता पये ३२,०००/- नुसार ८ िदवस जागेकरीता पये 
२,५६,०००/- मा  इतके अंदाजीत खचाबाबत िनणय घेण.े  

४) काय माचे िठकाणी चहा, पाणी, ना  टा, िबि कटे, साद भोजन इ  यादी  यव  था करण.े  
५) िशवकृपानंद महाराज व  याचंे सवेेसाठी असणारे इतर ०८ साधक तसचे  टेज, साऊंड िस  टीम आिद 

 यव  था पाहणारे २५ ते ३० मु  य कायक  याची िनवास  यव  था सं  थानमाफत करण.े  
६) सदरह काय माचे िठकाण, बैठक  यव  था,  टेज  यव  था, साऊंड िस  टीम, मािहती क , भोजन 

 यव  थाइतर अनषुंगीक  यव  थातसचे योग भा भारती (सवेा सं  था)  ट यांचा या काय माकरीता 
सं  थान  या आिथक सहभाग िनि तीबाबत मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यतेने  थािनक सिमती गठीत 
करण.े    
तरी िशवकृपानंद महाराज, योग भा भारती सवेा सं  था   ट, गजुरात यांचा वचन काय म आयोिजत 

करणसेाठी  यानंी नमदू केले  या उपरो  त बाब वर समुारे  .४७,११,८४८/- + शेतीमहामंडळ जिमनी  या जागेचे 
भाडे पये २,५६,०००/- अस े एकूण पये ४९,६७,८४८/- (एकोण प  नास लाख, सदसु  ट  हजार, आठशे 
अ ेचाळीस) मा  इतका खच अपेि त आहे. यासाठी  याचंे बजेटनुसार येणा-या सव समावेशक, जागेचे भाडे व 
ऐनवेळी उ वणा-या ासिंगक खचावर तसचे उपरो  त नमदू बाब वर धोरणा  मक िनणय व काय माची तारीख 
िनि त होणेसाठी सदर  या  तावावर िवचार िविनमय  हावा, िह िवनंती. 

िनणय .९४० सदरह िवषयावरील चच या वेळी, ी िशवकृपानंद महाराज यांचे ितिनधी आजचे सभेत उपि थत 
होते. यांनी ५०,००० भ ांचा काय म करणेचा मानस य  केला व अशा कारची िशबीरे 
आयोिजत कर यासाठी यांनी अंदाजे .१५ ते २० लाख मा  खच येतो, असे नमुद केले. तसेच सदरह 
काय म मोकळया जागेत करावयाचा अस यामुळे माच मिह यामधील वेळ िमळावा, अशी सभेस 
िवनंती केली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी कालावधीत िद.२३ ते ३० एि ल, 
२०१८ या कालावधीम ये ी िशवकृपानंद महाराज यांचा स संग काय म आयोिजत कर यास 
मा यता दे यात आली. मा  सदर काय माचे आयोजन ीमती शिमला पाटील,  यव  थापिकय 
िव  व  त, योग भा भारती (सेवा सं  था)  ट यांनी वत: करावे. यासाठी येणा या खचापैक  फ  

.१५,००,०००/- एवढा खच सं थानने सहन करावा, असे ठरले.  
            (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२८ ी साईबाबां या जीवनावर आधारीत “सबका मािलक एक है” महानाटयाचे आयोजन करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:-  
१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 

िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये 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  
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सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या  
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी 

लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वये, भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 

ा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 थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-

अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 
४. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
मा.  यव  थापन सिमती ठरावः-  
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३५८ 
२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६९४  

“ ी साईबाबां या जीवनावर आधा रत ‘सबका मािलक एक है’ या महानाट्याचे समाधी शता दी या 
पा भमूीवर िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी आयोजन करणसे व याकामी येणा या अंदाजे .९ लाख मा चे 
खचास मा यता दे यात आली. तसचे या नाट्य योगातील सगं व सवंाद याचे ि ट थािनक उपसिमती 
सभेकडून तपासनू यावी, अस ेठरले.” 

३) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७७० 
४) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .८३१ 

“सबका मािलक एक है” या महानाट्याची ि  ट, मळु ी साईस  च र  ंथाचा सखोल अ  यास 
असणा-या त ांकडून तपासनू घे  यात यावी, अस े सव सद  याचंे मत झाले. याकरीता साईच र ाचा अ  यास 
असणारे सं  थानमधील कायम कमचारी ी.मोहन यादव, जनसंपक अिधकारी व ी.नवद ूमराठे , िलपीक तसचे 
साईिलला ैमािसकाचे माजी सपंादक ी .िव ाधर ताठे यांचेकडून सदरह महानाट्याची ि  ट तपासनू घे  यात 
यावी. तसचे िद.१ ऑ  टोबर, २०१७ रोजी मा  यवरां  या ह  त े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा  या 
 वज  तभंाचे अनावरण कर  यात येणार आह.े  यामळेु ‘सबका मािलक एक है’ या महानाट्याचे आयोजन िद.१ 

ऑ  टोबर,२०१७ रोजी न करता पु ढे कर  यात यावे. 
 तावना:- ी. शांत डांग,े कायकारी िनमाता, साई ि एिट  ह  हीजन, नागपरू यांचे 

िद.२८/११/२०१६ व िद.२२/०७/२०१७ चे प ानुसार साई च र ावर आधारीत “सबका मािलक एक है” या 
काश (Light) आिण  वनी (Sound) िहदंी महानाट्याचे ीसाईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोजन 

कर  यासाठीचा  ताव िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर कर  यात आला होता. 
 यावर िनणय .६९४ अ  वये र  कम .९ लाख मा चे खचास मा  यता दे  यात आली आह.े तसचे या 

नाट्य योगातील सगं व सवंाद याचे ि ट थािनक उपसिमती सभेकडून तपासनु यावी, अस े ठरले आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .८३१ नसुार महानाट्याची ि  ट 
तपासणबेाबत संबंधीतांना प  दे  यात आली आहते.    

 यानंतर िद.०२/०९/२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे Travelling, Transporting इ  यादीकामी 
.३,००,०००/- (अ री र  कम पये तीन लाख मा ) अ ीम दे  याची मागणी केली होती.  यावर मा.  यव  थापन 

सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत सदरचा िवषय सादर कर  यात आला असता, िनणय .७७० अ  वये 
महानाट्या  या योगासाठी साई ि एिट  ह  हीजन, नागपरू यांना .३ लाख मा  अ ीम र  कम दतेा येणार नाही, 
याबाबत संबंधीतांना कळिव  यात यावे, अस ेठरले आहे.  यानुसार सं  थानचे जा.न.ंएसएसएस/बांधकाम शता  दी/ 
३२१३/ २०१७, िद.१८/०९/२०१७  नसुार कळिव  यात आले आह.े  

 तावः- साई ि एिट  ह  हीजन, नागपरू यांचे “सबका मािलक एक है”  ह े िहंदी महानाट्य ी 
साईबाबांचे जीवनावर आधा रत अस  याने ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार व सार होणार आह.े आता 

ी.सोमे  वर बालपां डे यांनी िद.१८/०९/२०१७ रोजीच े प ा  वये ‘सबका मािलक एक ह’ै या महानाट्या  या 
आयोजनाकरीता सं  थानकडून आव  यक असले  या खालील मुलभूत बाब ची पतुता क न िमळणेसाठी िवनंती 
केली आह.े  सदरह कामी खालील माण ेअंदािजत खच येणार आह.े  

 
 



73 
 

{12} 14.11.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

अ.न.ं खचाचा तपिशल 
अंदािजत खच 

र  कम . 

०१ साईनगर मैदनावर मु म टाकून  व  छ व सपाट क न दणेे  
(सं  थानचे बांधकाम िवभागाने सम  सां िगतले माण)े 

२०,०००/- 

०२ े कां  या बस  याची  यव  था आिण बॅरीकेड ग – ी व पु प े कासंाठी  वतं  आसन  यव  था 
करावी (२०००  यि ं साठी) तसचे रंगमंचा  या पुढील भागात रंगमंचापासनू ३० फुट ‘D’ आकारात 
बॅरीकेड ग (सं  थानचे बांधकाम िवभागाने सम  सां िगतले माण)े 

१०,०००/- 

०३  टेज  या मागील भागात ०६ मेकअप मसह १५ X ३० फुट ससु  ज  हणजेच कारपेट ाऊंड,  
१५० खु  या कलावंतांसाठी, ३० – २ फुट X ४ फुट टेब  स  
(सं  थानचे बांधकाम िवभागाने सम  सां िगतले माण)े 

१०,०००/- 

०४  टेज  या मागील भागात २ मोबाईल यु रन  स कलावंतांसाठी.  
(सं  थानचे बांधकाम िवभागाने सम  सां िगतले माण)े 

९,०००/- 

०५ रंगमंचा  या मागील पणू भाग सायड ग व बॅरीकेड गने बंद करण.े  
(सं  थानचे बांधकाम िवभागाने सम  सां िगतले माण)े 

४,०००/- 

०६ जनरेटस इंधनसह १२५ के.  ही.ए., ६५ के.  ही.ए., १० के.  ही.ए., ६५ के.  ही.ए. व १२५ के.  ही.ए.  
(२ िदवस), १० के.  ही.ए. (११ िदवस), ०६ मोठे फॅन, १६ हॅलोजन  
(सं  थानचे िव तु िवभागाने सम  सां िगतले माण)े 

७४,०००/- 

०७ कलावंतां  या राह  याची  यव  था :-  
अ) १५ कलाकारांची (११ िदवस) (याकरीता ०२ हॉल) 
 ब) ०२ कलाकारांसाठी (८ िदवस) ए.सी.  स – ०२  स 
 क) ३० कलाकारांसाठी (४ िदवस) ए.सी.  स – १५  स ारावती भ  तिनवास 
 ड) ११४ कलाकारांसाठी (३ िदवस) – ३०  स (१० ए.सी. व २० नॉन ए.सी.  स) 

 
८,०००/- 

१५,०००/- 
५४,०००/- 
३१,५००/- 

०८ सरु ा र क (मिहला व पु ष) – ११ िदवस तीन िश टम  ये २ सरु ा र क, ३ िदवस तीन िश टम  ये 
१० सरु ा र क, े कांसाठी वेगळी सरु ा  यव  था.       

८०,०००/- 

०९ योग  येकास  यवि थत िदसावा याकरीता LED ची  यव  था करावी – ०४ वॉ  स िकमान १,२०,०००/- 
१० इतर आव  यक  यव  था १,००,०००/- 
 एकुण:- ५,३५,५००/- 
 जी.एस.टी. (१२%) ६४,२६०/- 
 एकुण अंदािजत खच :- ५,९९,७६०/- 

  
‘सबका मािलक एक है’ या महानाट्या  या योगाचे सं  थानने आयोजन करावयाचे झा  यास खालील 

बाब वर धोरणा  मक िनणय घेणे आव  यक आह.े 
१) सदर महानाट्या  या योगाची तारीख िनि त करण.े 
२) सदर महानाट्याचे योगासाठी जागेची िनि ती करण.े 
३) सदर महानाट्याचे योगासाठी सं  थानकडून आव  यक असले  या बाब साठी अंदाजे र  कम 

.५,९९,७६०/- मा  चे अित र  त खचास मा  यता दणेे. 
४) कलाकारांची चहा, पाणी, ना  टा, सादभोजन व दशनाची  यव  था करण.े 

तरी महानाट्याचे आयोजन करावयाचे झा  यास मा.  यव  थापन सिमतीने यापवु  मा  यता िदलेली 
मानधनाची र  कम .९,००,०००/- अिधक सं  थानकडून आव  यक असले  या बाब साठी अित र  त अंदाजे 
र  कम .५,९९,७६०/- अशा एकुण र  कम .१४,९९,७६०/- मा  खचास मा  यता घेणसेाठी सदरचा िवषय 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .९४१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबां या जीवनावर आधारीत “सबका मािलक एक है” 
महानाटयाचे आयोजनाकामी मानधना यित र  काय मा या अनुशंगाने इतर बाब साठी अंदाजे 

.५,९९,७६०/- मा  खच येत असून हा खच खुपच जा त आहे. याकरीता “सबका मािलक एक है” 
महानाटयाचे आयोजन करणेकामी ी. शांत डां गे, कायकारी िनमाता, साई ि एिट  ह  हीजन, नागपूर 
यांना पुव  ठरले या .९,००,०००/- मा  मानधनाम ये इतर बाब साठी जादा .२,००,०००/- मा  
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र कम दे यात यावी व या काय माची सं थानकडून करावया या बाब सह इतर सव यव था यांनी 
करावी, असे यांना कळिवणेत यावे. या रकमेम ये काय म सादर करणेस ते तयार असतील तर सदरह 
काय म ी रामनवमी उ सवा या पिह या िदवशी िद.२४ माच, २०१८ रोजी आयोिजत करणेत यावा, 
असे ठरले.       (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२९ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवी वषात आयोिजत धािमक, सां कृितक व सामािजक 

वेळाप क छपाईबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  

१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये, 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 पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

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

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

 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय 
१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १७१.   
२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक २७७. 
३. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२८०.   
४. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ३५८. 
५. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ५१९. 
६. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ६५४, ६७१, ६७२. 
७. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक- ६८२ 
८. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक -७५०  
९. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०९/२०१७ रोजीच े सभते िवषय ं . ०९ म  ये (मा. सद  यां  या 
सचुनांबाबत) खालील माण ेिशफारस मा  य केली आह.े 

“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषातील धािमक, सां  कृितक, सामािजक व पादकुा दशन 
सोहळया  या काय माची पिु तका आकषक  व पात िस  द करणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता 
दे  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.” 

 तावना- थोर सतं ीसाईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहते. 
 यािनिम  त ी साईबाबा सं  थानमाफत ीसाईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ 

ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आहे. यासाठी सपंूण वषभर वेगवेगळया धािमक 
व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करण े जेणके न संपणू वषभरात िशड म  ये भ  तीमय वातावरण राहन 

ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल या  टीने तयारी करणचेे िनयोजन आह.े  
 ताव – ी साईबाबा समाधी शता  दी वषाम  ये िशड त येणा-या भािवकांसाठी िविवध धािमक, सां  कृितक व 

सामािजक काय मांचे िनयोजन के  यास सपंूण वषभरात िशड म  ये  भ  तीमय वातावरण राहन ी साईबाबा 
महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल या  टीकोनातनू आयोिजत करावया  या धािमक, सां  कृितक व 
सामािजक काय मांचे यशि वतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे वेळोवेळी झाले  या बैठंकातील िनणयानसुार 
खालील माण ेकायवाही करणते आलेली आह.े 
अ) सं  थानचे सकेंत  थळाव न साईभ  तांसाठी केलेले जाहीर आवाहन. 
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आ) मा.राधाकृ  ण िवखे पाटील, िवरोधी प  नेते, िवधानसभा, महारा   रा  य यां  या अ  य तेखाली 
िद.२५/०२/२०१६ रोजी   िशड  ाम  थ व शासिकय व िनमशासिकय िवभाग यांचे समवेत झालेली बैठक. 
इ) धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांची परेषा ठरिवणबेाबत  सं  थानचे सम  वय िवभागांची िद. 
२४/०६/२०१६ रोजी झालेली बैठक. 
ई) मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणया  वये ी. िनतीन देसाई, आयकॉिनक चं कांत ॉड  श  स ा. 
िल.मुंबई यांची इ  ह ट मॅनेजमटसाठी स  लागार  हणनू िनयु  ती  केलेली अस  याने  यानंी शता  दी वषात 
आयोिजत करावया  या धािमक व सां  कृितक काय मांचे ४० िदवसांचे िदवसागिणक िदलेले वेळाप क. 
उ) शता  दी वषात आयोिजत करावयाचे काय म-उप म याबाबत देश-िवदशेातील साई मं िदराचे िव  व  त 
यां  या सचुना वजा अिभ ाय ा  त क न घेणसेाठी तसचे या साई मं िदरां  या  यव  थापनांनी या शता  दी वषात 
आयोिजत करावयाचे काय म/ उप म याबाबत सिव  तर चचा करणसेाठी िशड  येथे िद.११/१२/२०१६ रोजी 
सपं  न झालेली जागितक साईमं िदर िव  व  त प रषद. 

उपरो  त नमदू केले माण ेजागितक साईमंदीर िव  व  त प रषदम  ये झालेली चचा तसेच साईभ  ताकंडून 
ा  त झाले  या सचूना वजा अिभ ाय यातील मु े िवचारात घेऊन मा .  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त नमदू 

केले  या वेळोवेळी झाले  या बैठकांतील िनणयानसुार ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात आयोिजत 
धािमक, सां  कृितक व सामाजीक काय मांचे ा प वेळाप कास अं ितम  व प देणेसाठी मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला सदर  तावावर िनणय मांक ७५० 
पढुील माण ेसमंत करणते आला आह.े  

 “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७ -१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध 
धािमक, सां  कृितक काय म व पादकुा दशन सोहळा काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन  यास अं ितम  व प 
दे  यात आले.”  

सदर वेळाप काची मािहती पिु तका छपाई करणसेाठी मा .  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०९/२०१७ 
रोजीचे सभेत िवषय ं . ०९ म  ये (मा. सद  यां  या सचुनांबाबत) खालील माण ेिशफारस मा  य कर  यात आली 
आह.े  

“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषातील धािमक, सां  कृितक, सामािजक व पादकुा दशन 
सोहळया  या काय माची पिु तका आकषक  व पात िस  द करणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता 
दे  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.” 

तरी शता  दी वषात आयोिजत काय माची मािहती पिु तका तयार करणसेाठी खालील बाब वर 
धोरणा  मक िनणय होण ेगरजेचे आह.े  
१. आयोिजत काय माचे मािहती पिु तका छपाईसाठी पिु तकेचा मसदूा , मखुपृ  ठ , कलर व अ रांचा 
फॉ  ट िनि त करण.े  
२. आयोिजत काय म मािहती पिु तकेत मा .  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार प रि थतीनु प िकंवा 
आय  या वेळी घेतले  या िनणयानुसार बदल हो  याची श  यता नाकारता येत नाही तरी होणा-या बदलानुसार 

 येक मिह  यास िकंवा एकदाच एकूण िकती ती छपाई करावी याबाबत िनणय घेण.े 
३. आयोिजत काय म मािहती पिु तका छपाईकामी छपाई धारकांकडून कोटेशन मागिवणेस मा  यता देणे 
तसचे याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दणेे.  
४. मािहती पिु तका मा .अ  य , मा.उपा  य , मा.िव  व  त तसचे मा  यवर आिदनंा देणसे िवतरीत करणसे 
मा  यता दणेे.     

तरी उपरो  त नमदू बाब वर धोरणा  मक िनणय होणसेाठी सिवनय सादर. 
िनणय .९४२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवी वषात आयोिजत केले या 

धािमक, सां कृितक व सामािजक काय मांची पुि तका न छापता, सदरह काय माची मािहती व 
वेळाप क सं थानचे अिधकृत संकेत थळावर िस द करणेत यावे, असे ठरले.  

(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं३० सन २०१८ मधील सं थानमाफत साज या होणा या उ सवां या िनमं ण पि का छपाई करणेस मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम-२००४ मधील कलम १९ म  ये ‘भ  तमंडळ’ या 
शीषाखाली खालील माण ेतरतदू करणते आलेली आहे- 

(१) समारंभ, उ  सव, पजूा इ  याद ची िशफारस कर  यासाठी, आ यदाते, आजीव सद  य, सवसामा  य 
सद  य, स  मा  य सद  य, सहयोगी सद  य आिण सं  था सद  य (संल  न)  यांचा समावेश असलेले एक भ  त मंडळ 
असले, सद  य  वाचा  येक कारासाठी वगणीचा दर िव िनयमां  दारे िनधा रत क न िद  या माण ेअसेल. 

(२) कोण  याही  य  तीस, मग ितची जात, धम अथवा िलंग कोणतेही असले तरी, भ  त मंडळांचे 
सद  य  व दे  यात येईल. 

                     परंत,ु अशा  य  तीने वयाची अठरा वष पुण केली असली पािहजेत व ती ी साईबाबांचा भ  त असली 
पािहजे. 

   (३) भ  त मंडळा  या सद  याचंे अिधकार, िवशेषािधकार आिण कत  य िव िनयमां  दारे  िनधा रत क न 
िद  या माण े असतील, सिमती, भ  त मंडळा  या सद  य  वासाठी अज करणा-या अजदाराने पूण करावया  या 
अटी व शत  दखेील िविनयमां  दारे  िनधा रत क न दईेल. 

सं  थान  यव  थापनाने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) भ  त मंडळ िविनयम, २०१३ 
पा रत केलेले आहते. या िविनयमातील कलम (४) भ  त मंडळा  या सभासदांचे ह  क आिण िवशेषािधकार या 
म  ये खालील माण ेतरतदू आहे. 

(१) भ  त मंडळां  या सभासदांना सं  थान  या तीन उ  सवाचे,  हणजे रामनवमी, गु पौिणमा आिण 
साईबाबांची पु  यितथी या उ  सवांचे िनमं ण पाठिव  यात येईल. अस े िनमं ण डाकेने, ए  स ेस 
कुरीयरने, फॅ  स, ई-मेल  दारा िकंवा इले  ॉनीक सपंका  या इतर प  दतीने पाठिव  यात येईल.  

(२) वर उ  लेख केले  या ितन अिधकृत उ  सवानंतर  येक सभासद डाकेने ‘उदी साद’  ा  त हो  यास 
पा  असले. 

(३) ह े िविनयम लाग ू हो  यापवूीचे आ यदाते आिण आिजव सभासदांचे सव ह  क आिण िवशेषािधकार 
पढेु चालू  राहतील. 
उपरो  त ३ म  ये नमदु केले  या तरतदुीनसुार सन २०१७ अखेर सं  थान व ्यव  थापना माफत साज-या 

करणते आले  या ी रामनवमी, ी गु पौिणमा, ीपु  यितथी (िवजयादशमी) उ  सवां  या िनमं णपि का व 
उदी साद भ  तमंडळ सभासदांना पो  टा  दारे पाठिवणते आले  या आहते. तसचे  यव  थापनामाफत  दणेगीदार 
भ  त, मा. मं ी महोदय, महारा   रा  य, मा  यवर अिधकारी व िशड  ाम  थ यांना िनमं ण पाठिव  यात येते. 
स  या १,८०,००० इतके सं  थान भ  तमंडळाचे सभासद असनू, सभासद सं  येत वाढ िकंवा घट होऊ शकत.े 

सन-२०१७ म  ये साजरा कर  यात आले  या तीनही उ  सवां  या पि का छपाई कामी . ११,६१,०००/- 
मा  खच आलेला आह.े 

 ताव:-  येक उ  सवापवू  िनमं ण पि का छपाईकामी दरप के मागिवणसे मा  यता घेऊन िटपणी 
सादर करणे, िनमं णपि केचा मसदुा मा  य क न घेणे, छपाई ( ेस) धारक यांचे कडून दरप क मागिवणे 
तलुना  मक त  ता तयार करणे, िन  नतम दरधारकास छपाई कामी कायादशे देणे, सव िनमं ण पि कांना घडया 
घालणे, पाक टावर प  ते ि ं ट करण,े पािकटे िचटकिवणे, ॅ िंकग करणे, पि कांची रा  या  या नावानसुार िवभागणी 
क न पो  टात टाकण ेइ. कामे करावे लागतात. तसचे िनमं ण पि का िनमं कांना वेळेत पोहच होण े आव  यक 
आह.े या भ  तमंडळाचे सभासद सपंुण दशे-िवदशेात आहते. या म  ये कनाटक, आं देश, तािमळनाडू या 
रा  यात हजारो सभासद सं  या आहते. 

सं  थान माफत साज-या कर  यात येणा-या ी रामनवमी, ी गु पौिणमा उ  सवा  या पि का हया आट 
पेपरवर (130 GSM)  व पाक ट आट पेपर (90 GSM)  या कागदा  या  कारावर छपाई  करता येईल.  

शता  दी उ  सवाची सांगता दसरा उ  सवाने होणार अस  याने, भ  तमडंळाच े सभासदांना चागं  या 
कारची पि का छपाई करावी लागणार आहे,  या माण ेदसरा उ  सव २०१७ ची पि का छपाई कर  यात आली 

होती  या माणे पि केसाठी आट पेपरवर (२५० GSM)  व पाक ट आट पेपर (१३० GSM) कागदावर छपाई 
करता येईल अस ेमत आह.े  

उपरो  त प रछेदांत िव वेचन के  यानुसार, सन-२०१८ म  ये साज-या होणा-या तीनही उ  सवांसाठी 
पि का छपाई क न घेणसेाठी अंदाजे .१५ लाख मा  इतका खच येईल.   
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  सन-२०१८ साठी पि का छपाई करणेसाठी काढ  यात येणा-या िनिवदा दरप कांम  ये पढुील बाबी 
िवचारात घेता येतील. या म  ये पि का, पाक ट छपाई करणे, पि केची घडी घालनू पि का पाक टात भ न देणे. 
पाक टांना गमटेप वापरण.े या मु यांचा समावेश करता येईल. यामुळे आमं ि तांना वेळेत पि का पोहच हो  यास 
मदत होईल व वेळ वाचेल असे न  मत आह.े  

तरी सन-२०१८ मधील सं  थान माफत साज-या कर  यात येणा-या उ  सवासाठी पि का व पाक टे छपाई 
करणसेाठी वृ  तप ात जाहीरात िस  द क न, िवहीत िस  द ई-िनिवदा अं ितम िनणय घेणकेामी, तसचे याकामी 
र  कम .१५,००,०००/- ( .पंधरा लाख) मा चे खचास मा  यतेसाठी सादर. 

िनणय .९४३ यावर सिव तर चचा होऊन, सन-२०१८ म ये सं  थानमाफत साजरे कर  यात येणा या उ  सवासाठी या 
पि का व पाक टे छपाई करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे 

.१५,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.            (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं३१ ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत धािमक, सां कृितक व सामािजक काय मासाठी 

िनमं ि त कलाकार व मा यवर यांना मोफत िनवास, भोजन व दशन/ आरती यव था उपल ध क न 
देणे व यांचा स कार करणे यास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  
१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये, 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 पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

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

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

 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय 

१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १७१.   
२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक २७७. 
३. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२८०.   
४. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ३५८. 
५. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ५१९. 
६. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ६५४, ६७१, ६७२. 
७. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक- ६८२ 
८. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक -७५०  
९. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िवषय ं . ०९ म  ये (मा. सद  यां  या 
सचुनांबाबत) पढुील माण े िशफारस मा  य केली आहे. “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषातील 
धािमक, सां  कृितक, सामािजक व पादकुा दशन सोहळया  या  काय माची पिु तका आकषक  व पात िस  द 
करणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात 
आली.” 

 तावना- थोर सतं ीसाईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत 
आहते.  यािनिम  त ी साईबाबा सं  थानमाफत ीसाईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते 
िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आह.े यासाठी संपणू वषभर वेगवेगळया 
धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणे जेणके न सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय वातावरण राहन 

ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल या  टीने तयारी करणचेे िनयोजन आह.े 



78 
 

{12} 14.11.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

सदर काय मांचे  व प व परेषा ठरिवणेसाठी आजतागायत िशड  ाम  थ व साईभ  त यांचेकडून 
ा  त झाले  या सचूना वजा  ताव, जागितक साईमंदीर िव  व  त प रषदम  ये झालेली चचा तसेच वेळोवेळी मा. 
 यव  थापन झाले  या बैठका यातील मु े िवचारात घेऊन मा .  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे 

सभेत सिव  तर  ताव सादर करणते आला होता. सदर सभेतील िनणय मांक १७१ नसुार शता  दी वषाचे 
िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, 
सां  कृितक व सामािजक काय मांचे ा प वेळाप क तयार करणेत आले आह.े मा.  यव  थापन सिमतीचे 
उपरो  त नमदू केले  या वेळोवेळी झाले  या बैठकांतील िनणयानसुार ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी 
वषात आयोिजत धािमक, सां  कृितक व सामाजीक काय मांचे ा प वेळाप कास अं ितम  व प दणेेसाठी मा. 
 यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला सदर  तावावर िनणय 
माकं ७५० अ  वये “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७ -१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे 

िविवध धािमक, सां  कृितक काय म व पादकुा दशन सोहळा काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन  यास अं ितम 
 व प दे  यात आले.” असा िनणय पारीत झालेला आह.े    

   मा.  यव  थापन सिमती  या उपरो  त िनणयांनुसार सदर वेळाप कात दशेभरातील िविवध नामां िकत 
कलाकार, िकतनकार, पवचनकार तथा िविवध रा  यातील कला सं  कृित दशिवणा-या काय मांचा समावेश 
करणते आलेला आह.े तसचे िद.२३, २४ िडसबर, २०१७ रोजी जागितक साईमं िदर िव  व  त प रषद तसचे िद. 
१८ ऑ  ट बर, २०१८ रोजी शता  दी समारोपाचा भ  य काय म आयोिजत करणते आलेला आहे. सदर 
काय मांसाठी िविवध े ातील नामवंत मा  यवरांना िनमं ीत करणते येणार आह.े 

 ताव– ी साईबाबा समाधी शता  दी वषाम  ये िविवध धािमक, सां  कृितक व सामािजक 
काय मांचे िनयोजन केले असनू सदर काय मांसाठी आलेले िनमं ीत कलाकार, िकतनकार, वचनकार तसेच 
सदर काय मांसाठी िविवध े ातील मा  यवरांना िनमं ीत केले जाणार आह.े 

तसचे िद.२३, २४ िडसबर, २०१७ रोजी जागितक साईमं िदर िव  व  त प रषद काय म आयोिजत 
केलेला असनू सदर काय मासाठी मा. उपरा  पती महोदय, भारत गणरा  य उपि थत राहणार असनू  यांचे समवेत 
मा. मु  यमं ी व इतर मा  यवर उपि थत राहणार आह.े यािशवाय िद.१८ ऑ  ट बर, २०१८ रोजी शता  दी समारोप 
काय मासाठी मा. पंत धान महोदय उपि थत राहणार  याचंे उपि थतीत  या टपाल ितक टाचे अनावरण 
होणार आह.े  यामळेु या काय मांसाठी िविवध े ातील मा  यवर मं ी महोदय, अिधकारी पदािधकारी उपि थत 
राहणार आह.े  

तरी उपरो  त नमदू केले माण ेशता  दीचे सपंूण वषभर आयोिजत काय मांसाठी िनमं ीत कलाकार व 
मा  यवर यांना खालील माण ेसोयी –सिुवधा परुिवणबेाबत धोरणा  म क िनणय होण ेगरजेचे आह.े  
१. शता  दी वषात आयोिजत काय मासाठी मोफत सवेा दणेारे िनमं ीत कलाकार, वचनकार, िकतनकार 
व  याचंे सहकारी कलाकार यांची मोफत साद भोजन, िनवास, दशन/आरती, वाहन  यव  था तसेच स  कार आिद 
 यव  था करणबेाबत िनणय घेण.े   

२. शता  दी वषात आयोिजत काय मासाठी सशु क सवेा दणेारे िनमं ीत कलाकार, वचनकार, 
िकतनकार व  याचंे सहकारी कलाकार यांची मोफत साद भोजन, िनवास, दशन/आरती, वाहन  यव  था तसचे 
स  कार आिद  यव  था करावी  िकंवा कसे याबाबत िनणय घेण.े 
३. शता  दी वषात आयोिजत काय मांसाठी आले  या िनमं ीत कलाकार व  याचंे सहकारी यांना चहा 
पाणी, िब  क टे व ना  टा देणबेाबत िनणय घेण.े     
४. शता  दी वषात आयोिजत काय मांसाठी आले  या िनमं ीत मा  यवरांची सादभोजन, िनवास, दशन/ 
आरती तसचे स  कार आिद  यव  था करण.े 
५. शता  दी वषात आयोिजत काय मांसाठी आले  या िनमं ीत मा  यवरांना स  कार  हणनू शॉल, ीफळ, 
 मतृीिच  ह, चा फोटो आिद देणबेाबत िनणय घेण.े  

तरी उपरो  त नमदू बाब वर धोरणा  मक िनणय होणसेाठी सिवनय सादर. 
िनणय .९४४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत धािमक, सां कृितक व 

सामािजक काय म िवनामु य सादर करणा या िनमं ि त कलाकारांची चहा- पाणी, िनवास, भोजन व 
दशन यव था सं थानतफ मोफत करणेत यावी. तसेच मानधन घेऊन, काय म सादर करणा या 
कलाकारांची फ  दशन यव था सं थानमाफत मोफत करणेत यावी. याच माणे या िवनामु य व 
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मानधन घेऊन काय म करणा या कलाकार व मा यवर यांना 3D फोटो, साईच र  ंथ, उदी व लाडू 
साद पािकट भेट दे यात येऊन, यांचा स कार करणेत यावा, असे ठरले.      

    (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं३२ शता दी िनिम  है ाबाद येथे एक लाख साईभ ांकरवी बाबांची शेजारती एका सुरात गा याची न द 

िगनीज व ड रेकॉड बुकात होणेसाठी आयोिजत काय मास सं थानचे यव थापन सिमती सद य व 
अिधकारी उपि थती समवेत साई पादु का दशनासाठी उपल ध क न देणे. 

ताव- सं  थान अिधिनयमातील तरतूद- कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार 
करण.े  

 ताव – ी साईबाबा यां या समाधीस िद. १८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण 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 जाणार आह.े या अनषुंगाने 
दशेात व परदशेात िविवध िठकाणी धािमक काय माचे आयोजन कर  यात येत आह.े  याचाच एक भाग  हणनू 
साई ीिनवास, मॅनेजीग  टी, DJ Television and Marketing Pvt. Ltd., Hydearbad यांनी  याचंे 
०१/१०/२०१७ रोजीचे प ात खालील माण ेनमूद केले आहे  : 

  “आ  ही न  याने नमो िट  ही, तेलग ुचॅनल सु  करीत आहे . हा एक उप ह चॅनल आह.े या चॅनलवर 
धािमक  व पाचे काय म सारीत कर  यात येणार आह.ेत. ी साईबाबा शता  दी वषातील काय म या चॅनलवर 

सारीत कर  यात येणार आहते. 
  आ  ही शता  दी महो  सवािनिम  त वषभर िविवध काय माचे िनयोजन करीत आहोत.  या सदंभात 

सं  थानचे आ  हालंा सहकाय, मदत तथा मागदशन आव  यक आह.े या अंतगत आ  ही एक योजना आखत 
आहोत क , िसकंदराबादम  ये एक लाख साईभ  त ७ िदवसांसाठी ी साईच रत पारायण काय मात जोडले 
जातील.  येक िदवशी पारायण सपं  यानंतर बाबांची आरती गा  यात येईल. पारायणा  या शेवट  या िदवशी 
है ाबादमधील सवात मोठया  टेडीयमपैक  एका  टेडीयमम  ये एक लाख साईभ  ताकंरवी बाबांची आरती एका 
सरुात गा  याचा िव  व िव म कर  यात येईल. हा काय म सन २०१८ मधील गु पौिणमा उत ् सवादर  यान होईल. 

  या काय माकरीता ी अिनल कुमार कोलानकु डा, चेअरमन एयएुमसाई सं  था न, मेलबोन, 
ऑ  ेिलया ी चंगाती साईबाबा, मु  य सपंादक , साई प रवार, तलेग ु मॅगिझन यांनी आम  याशी सपंक केला 
असनू, आ  ही  याचंे मागदशन घेणार आहोत. 

  या काय मात सहभागी १ लाख साईभ  ताकरवी साईचंी आरती गायनांची न द इितहासात होणेसाठी 
िगनीज बकु ऑफ व  ड रेकॉडसचे ितिनधी यांना आमं ि त करणार आहोत. 

   हणनू आ  ही सं  थानचे  यव  थापन सिमतीला व अिधकारी वग यांना या काय मास भाग घेणसेाठी 
आमं ि त करीत आहोत.  आ  ही आप  या ितसादाची ित ा करीत आहोत.” 

 तावना : DJ Television and Marketing Pvt. Ltd., Hydearbad यांनी  याचंे प ात ी साई 
समाधी शता  दी वषात सन २०१८ चे गरुपौिणमा उ  सवादर  यान है ाबाद येथील मोठया  टेडीयमवर एक लाख 
साईभ  ताकरवी बाबांची आरती एका सरुात गा  यात येणार असनू,  याची न द िगनीज बकुात होणकेरीता िगनीज 
व  ड रेकॉडचे ितिनध ना काय म  थळी बोलािवणार आह.े या काय माकरीता नमो िट  ही चॅनल यांनी 
सं  थानचे सहकाय, मदत व मागदशन मागीतले आह.े   याच माण ेसं  थानचे  यव  थापन सिमती व अिधकारी 
यांना या काय माकरीता उपि थत राहणबेाबत,  यानंी िवनंती केली आह.े  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय : नमो िट  ही तेलग ुचनॅल, है ाबाद यांचमेाफत आयोिजत करावया  या 
बाबांचे महाआरतीचा काय म िद. २६/०७/२०१८ ते २८/०७/२०१८ या गु पौिणमा उ  सव कालावधीत होणार 
अस  याचे  यानंी  याचंे प ात कळिवले आहे.  सदर कालावधीत िशड  येथेही गु पौिणमा उ  सव साजरा कर  यात 
येतो.  याच माण े  यानंी  याचंे प ात  सं  थानकडून कुठ  या कारचे सहकाय, मदत व मागदशन िमळावे बाबत 
 प  ट उ  लेख केला नाही. 

तरी ी साई समाधी शता  दी कालावधीतील गु पौिणमा उ  सव २०१८ म  ये नमो िट  ही तेलग ुचॅनल 
यांचेमाफत है ाबाद येथे एक लाख साईभ  ताकंरवी बाबांची आरती एका सरुात गा  याची न द गीनीज बकुात 
करणसेाठी आयोिजत काय मास सं  थानचे सहकाय, मदत व मागदशन िमळणकेामी तसचे मा.  यव  थापन 
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सिमती व अिधकारी उपि थत राहणबेाबत केले  या िवनंतीवर चचा होऊन, पढुील िनणय होणेसाठी सदरचा 
 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर. 

िनणय .९४५ यावर सिव तर चचा होऊन, शता दी िनिम  है ाबाद येथे एक लाख साईभ ांकरवी बाबांची शेजारती 
एका सुरात गा याची न द िगनीज व ड रेकॉड बुकात होणेसाठी आयोिजत काय माचे सं थानचे 
यव थापन सिमती सद य, अिधकारी व िशड  ाम थ यांचे उपि थती समवेत या पादु का 

दशनासाठी उपल ध क न देणेस त वत: मा यता दे यात आली. परं तु यां या काय माचे व प व 
याकामी यांना सं थानचा काय सहयोग अपे ीत आहे, या या तपशीलासह यांना पुढील सभेसमोर 
सादरीकरणासाठी बोलिवणेत यावे, असे ठरले.                (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं३३ ी िशरडी साई दरबार, साई गाव सपनावत (एन.सी.आर.) यांचे मेदा ता हॉि पटल, गुडगावमाफत 

घे यात येणा या आरो य तपासणी िशबीराम ये ी साईबाबा सं थान यांनी सहयोगी आयोजक 
होणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद : 
1. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 

िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणानंा आव  यक  या 
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या  

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी 
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 

2. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वये, भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 

3. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 

4. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े  
 तावना: ी िशड  साई दरबार साई गाव सपनावत (एन.सी.आर.) यांनी मु  य कायकारी अिधकारी यांना 

अ ेषीत केले  या प ात िद.०३ व ०४ िडसबर, २०१७ रोजी िशड  येथील ए.के. ग दकर मैदानावर मेदा  त 
हॉ  पीटलमाफत  मेडीकल चेकअप कॅ  प आयोिजत करणते येणार आह.े सदर काय माम  ये पढुील माणे 
कॅ  पम  ये सपुर  पेशािलटी मेदा  त हॉ  पीटलमाफत सिुवधा दे  यात येणार आह.े 

1. Cardiologists 
2. Oncologist 
3. Neurologist 
4. Orthopedic Surgeon 
5. 3 Nursing Staff (Female) 
6. 3 Technician 
7. GDA 
8. 2 Coordinators 
सदर कॅ  पचे तपासणीकामी खालील सिुवधा सं  था नकडून मोफत िमळणबेाबत कळिवणते आले आह.े  

1. Registration 
2. Blood Pressure Check Up 
3. Blood Sugar  
4. ECG (if recommended) 
5. Doctors Consultation 
6. Echo (if recommended) 
7. X-Ray Chest 

उपरो  त सिुवधबेरोबरच  
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१) मिशनरी/सािह  याकरीता आव  यक िव तु परुवठा परुिवणे . 
२)  णानंा मागदशन करणकेामी साई सवेकांची नेमणकू करण.े 
३) कॅ  पची िस ी करण.े 
४) कॅ  पक रता उपि थत डॉ  टस व इतर मा  यवरांचा स  कार करण.े 
५) कॅ  प समारोप काय माचे िनयोजन करण.े 

 
 ताव:- ी साईबाबा यां  या समाधीस ऑ  टोबर-२०१८ म  ये १०० वष पणू होत अस  या ने 

ीसाईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ऑ टोबर,२०१८ या 
कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े यासाठी शता  दीचे सपंूण वषभर 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येत असनू  सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय 
वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीने कामकाज चाल ूआहे.  

ी साईबाबांचे सामािजक व अ  याि मक कायासंबंधी जागतृी करणकेरीता िद.०३ व ०४ िडसबर 
२०१७ रोजी मेदा  त हॉ  पीटलमाफत  मेडीकल चेकअप कॅ  प आयोिजत कर  यात येणार आह.े सदर कॅ  प 
काय मासाठी आयोजन करणकेामी सं  थानमाफत खालील सिुवधा मोफत परुवा  या  लागतील.  

१. कॅ  पचे िठकाणी मिशनरी/सािह  य करीता आव  यक िव तु परुवठा करणे . 
२. कॅ  पचे िठकाणी  णानंा मागदशन करणकेामी ४-५ साईसवेकांची नेमणकू करण.े 
३. कॅ  पची िस ी करण.े 
४. कॅ  पकरीता उपि थत डॉ  टस व इतर मा  यवरांचा स  कार करण.े 
५. कॅ  प समारोप काय माचे िनयोजन करण.े 
६. Registration 
७. Blood Pressure Check-Up 
८. Blood Sugar 
९. ECG (if recommended) 
१०. Doctors Consultation 
११. Echo (if recommended) 
१२. X-Ray Chest 

 
िवभागाचा अिभ ाय:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेतफ ी साईनाथ  णालय 

(३०० बेड) व ी साईबाबा गणालय (२५० बेड) ही चालिवली जातात. सं  थानचे दो  ही  णालयात उपरो  त 
अ  य  ी िशड  साई दरबार, साई गाव सपनावत (एन.सी.आर.) यानंी मागणी केले माण ेसव िवभाग, तपास  या 
व उपचार उपल  ध आहते.  यामु ळे न  याने सदर िशबीराची आव  यकता अस याचे िदसत नाही. तसचे  याचंे 
मागणी माण े रिज  ेशन करणकेामी लागणा-या आव  यक  या तपास  या स ि थतीत  णालयात होऊ शकत 
नाहीत. याकरीता अित र  त मनु  यबळ, मिशनरी व इतर लॅब केिमक  स स ि थतीला उपल  ध करता येत नाहीत 
अस ेवै िकय संचालक व वै िकय अिध ीका यांचे मत आह.े  

  तरी अ  य  ी िशड  साई दरबार, साई गाव सपनावत (एन.सी.आर.) यांनी  मेडीकल चेकअप कॅ  प 
घेणसेाठी उपरो  त नमदू केले या माग  या या आिथक बाब शी िनगडीत अस याने सदर बाब वर धोरणा  मक 
िनणय होणेसाठी सिवनय सादर. 

िनणय .९४६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी िशरडी साई दरबार, साई गाव सपनावत (एन.सी.आर.) यांचे मेदा ता 
हॉि पटल, गुडगावमाफत घे यात येणा या आरो य तपासणी िशबीराम ये ी साईबाबा सं थान 
सहयोगी हो यास त वत: मा यता दे यात आली. परं तु या िशबीरासाठी णांची नाव न दणी यांनी 
करावी व या णांना आजार िनघेल, अशा णांचा पुढील पुण उपचार मेदा ता हॉि पटल, गुडगाव 
यांनी मोफत करावा, याबाबत चचा करणेसाठी ी िशरडी साई दरबार, साई गाव सपनावत 
(एन.सी.आर.) यांचे ितिनध ना बोलिवणेत यावे, असे ठरले.  (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं३४ ी िशरडी साई दरबार, साई गाव सपनावत (एन.सी.आर.) यांनी िद.०३.१२.२०१७ रोजी आयोिजत 
केले या जागृकता महासंमेलनास सं थानने िनशु क सोयी-सुिवधा देणेबाबत. 

ताव- सं  थानअिधिनयमातील तरतूद: कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार 
करण.े  

 तावना: अ  य , अ  तरा  ीय ी सांई धम (मानव धम) जाग कता महास  मेलन -२०१७ तथा ी 
िशरड  सांई दरबार, सांई गॉव सपनावत (उ  तर देश) यांनी मा. कायकारी महोदया यांना अ ेिषत केले  या िद. 
०६/११/२०१७ रोजीचे प ात “ ी साईचे महासमाधी वष व मागिशष पौिणमािनिम  त रिववार, िद. ३ िडसबर 
२०१७ रोजी बाबांचे सामािजक व अ  याि मक कायासबंंधी भ  तानंा जागतृ करणकेरीता ‘साई धम (मानव धम) 
जाग कता महासमंेलन’ िशड  येथे आयोिजत कर  यात येणार आह.े या काय मासाठी ९ हजार साईभ  त 
उपि थत राहणार असनू, सदरचा काय म िशड  येिथल ए. के. ग दकर मैदानावर आयोिजत करणते येणार असनू 
सदर काय मांचे सं  कार चॅनल व न थेट सारण करणते येणार आह े असे नमदू क न सदर काय मासाठी 
सं  थानने खालील सवेा िनशु  क ा  यात अस ेकळिवलेले आह.े 

अ.न.ं आव  यकता सं  या अंदािजत खच  
०१ सरु ा कमचारी २० ८,३००/- 
०२ सफाई कमचारी १० ४,१५०/- 
०३ मोबाईल टॉयलेट ०४ १,६००/- 
०४ मह  वा  या  य  त साठी मोफत  हीआयपी पासेस २०  ४,०००/-  
०५  मह  वा  या  य  त साठी मोफत  हीआयपी  स  १०  ९,०००/- 
०६  अि नशमन वाहन  ०१  २५,०००/-  
०७  िप  याचे पा  याचे टॅकर   ०१  २,५००/- 
०८  उदी साद पॅकेट  ५००  ०.०० 
०९  पजुासािह  य  पजुारी  ०१  ५००/-  
१०  िशड  प र मे  या सु वातीस सं  थानचे अिधकृत  य  तीकडून काय माची 

सांयकाळी ०४.०० वाजता उदघोषणा करण े   
  

र  कम पये-  ५५,०५०/-  
जीएसटी (१८%) ९,९०९/-  

एकूण र  कम पये -  ६४,९५९/-  
 ताव: ी साईबाबा यां  या समाधीस ऑ  टोबर-२०१८ म  ये १०० वष पूण होत अस  याने 

ीसाईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ऑ टोबर,२०१८ या 
कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े यासाठी शता  दीचे सपंूण वषभर 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येतआह,े जणे ेक न  सपंणू वषभरात िशड म  ये  
भ  तीमय वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीने कामकाज 
चाल ूआहे.  

 याच धत वर आयोजकांनी बाबांचे सामािजक व अ  याि मक कायासबंंधी साईभ  तानंा जागतृ 
करणकेरीता िद.३ िडसबर २०१७ रोजी ए.के. ग दकर मैदान, िशड  येथे ‘साई धम (मानव धम) जाग कता 
महासमंेलन’ आयोिजत कर  याचे िनधा रत केले आह.े सदर महासमंेलन काय मासाठी ९ हजार साईभ  त 
उपि थत राहणार असनू महासं  मे लनाचे समारोप सगंी ‘िशड  प र मा’चे आयोजन कर  यात आलेले आह.े या 
काय मासाठी उपरो  त सिुवधा मोफत परुवा  या त अशी मागणी केली आह.े परंत ुसदरचा काय म हा खाजगी 
 व पाचा आह.े सदर सिुवधा परुिवणेचे झालेस या कामी अंदाजे . ६५,०००/- मा  इतका खच अपेि त आह.े       

तरी अ  य , अ  तरा  ीय ी सांई धम (मानव धम) जाग कता महास  मेलन -२०१७ तथा ी िशरड  
सांई दरबार, यांचे  मागणी माण ेउपरो  त नमदू बाब ची पतुता करावी िकंवा कस ेयाबाबत िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .९४७ यावर सिव तर चचा होऊन, ‘िशड  प र मा’ ही सदर सं थेची खाजगी बाब आहे, याम ये सं थानने 
सहभाग घेत यास, अशा कारचा काय म दरवष  आयोिजत करावा लागेल व या नवीन था 
सं थानने सु  क  नयेत, असे सिमतीचे मत होऊन, उपरो  ताव अमा य करणेत आला.  

(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



83 
 

{12} 14.11.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

िवषय न.ं३५ ी िशरडी साई दरबार, साई गाव सपनावत (एन.सी.आर.) यांचे िद.०३.१२.२०१७ रोजी िशड  प र मा 
व ७२ तासां या अखंड समाधीचा शता दीम ये समावेश क न चार- सार करणेबाबत. 

ताव- सं  थान अिधिनयमातील तरतूद: कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार 
करण.े  

 तावना: सयंोजक , सांई दरबार, सांई गांव सपनावत (एन.सी.आर.) यांचे िदनांक ०६/११/२०१७ 
रोजीचे प ा  वये साईभ  ताकंरीता िशड  े  मथरुा , अयो  या, महाबले  वर, गया, काशी, उ  जैन माण ेपावन भमूी 
आह.े   यानुसार २०११ पासनू मागिशष मिह  यातील पौिणमे  या रा ी ७२ तासांचे अखंड साईनाम जप साई गॉवं, 
सपनावत येथे कर  यात येत आहे.  थािनक साईभ  त या काय मात भाग घेत असतात. इितहासाम  ये साईचंे ७२ 
तास खपु मह  वाचे मानले जातात. कारण क  सन १८८६ म  ये मागशीष मिह  यातील पौिणमेला ७२ तासांची 
समाधी घेतली आह.े सबब  यानंी खालील माणे िवनंती केली आह े: 
(१) सं  थानमाफत िशड  प र मा  या काय माचा शभुारंभ मागशीष मिह  यातील पौिणमेला (िद. ३ िडसबर 

२०१७) कर  यात यावा. 
(२) सं  थानमाफत भिव  यात सदर काय माचा वािषक उ  सवाम  ये समावेश करावा. 
(३) बाबांचे समाधीिनिम  त ७२ तासांचे अखंड साई नाम जाप सं  थानमाफत सु  करावेत. 
(४) सं  थानमाफत िशड  प र माचा िनधा रत मागाचा सार- चार भ  तापयत पोहचवावा 

 ताव : ीसाईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात िविवध धािमक, सां  कृितक व सामािजक 
काय मांचे आयोजन कर  यात आलेले आहे. ी िशरडी सांई दरबार, सांई गॉवं सपनावत (एन.सी.आर.) यांनी 
कळिवलेलया प ात ‘िशड  प र मा’ व ‘७२ तासांचे साई नाम जप’ िद. ३ िडसबर २०१७ रोजी सं  थानतफ 
आयोिजत करणबेाबत तसचे भिव  यातही सदर काय मांचे सार- चार होणसेाठी  याचंा वािषक उ  सवाम  ये 
समावेश करणेबाबत कळिवले आह.े  

तथािप सदर प ात नमदू केले माण े सं  थानचा  येक उ  सव ह े पवुापार चालत आले  या 
रती रवाजा माण ेसु  आहे. याम  ये  तावात िदले  या सचूने माण ेआता वािषक उ  सवात ‘िशड  प र मा’ व 

‘७२ तासांचे साई नाम जप’ यांचा अंतभाव करण ेउिचत ठरणार नाही.  
तरी ी िशरडी सांई दरबार, सांई गॉवं सपनावत (उ  तर देश) यांचेमाफत िशड  येथे मागिशष 

मिह  यातील पौिणमेला िद. ३ िडसबर २०१७ रोजी सं  थानमाफत ‘िशड  प र मा’ व ‘७२ तासांचे साई नाम जप’ 
या काय माचे आयोजन करणबेाबत व यापढेु अशा सचूनांबाबत कायम  व पी धोरणा  मक िनणय होणसेाठी 
सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .९४८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अमा य करणेत आला.  
(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं३६ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे सन २०१७-१८ िनिम  िशड  प रसरातील र ते िवकसीत 

करणेसाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर यांना सं थानमाफत िनधी उपल ध क न देणेबाबत.   
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- अिधिनयमाचे कलम 

२१ पोट कलम २ (१क) पोट कलम (१)   या तरतदु ना अिधन राहन, िव  वत  यव  थेस, रा  यशासना  या पवू 
मंजरूीने, आिण रा  य शासनाकडून राजप ात िस  द केलेल आदेशा ारे िविनिद  ट कर  यात येईल. अशा कमाल 
मयादे  या आिण अशा अटी व शत ं  या अिधन राहन भ  तां  या सोयीसाठी बस वाहनतळ, रे  वे  थानक व 
िवमानतळ आिण त  सम पायाभतु सिुवधा यांसार  या पायाभतु सिुवधा परुिव  या साठी िकंवा  या वाढिवणेसाठी 
शासिकय िवभागांना, शासिकय महामंडळांना, शासिकय कंप  यानंा िकंवा शासिकय उप मांना सहायक अनदुान 
दतेा येईल. अशी तरतदु आहे. 

मा.  यव  थाप सिमतीचे सभेतील िनणयः-  
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .७७९ खालील माणे 

समंत झालेला आहे. 
“... यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-२०१८ िनिम  ताने 

िशड  परीसरातील कोण- कोणते र  ते िवकसीत करावयाचे ह ेसिमती ठरिवल व सिमतीने िनि त केलेले र  त े
सं  थान  वत:  िवकसीत करेल.  याकरीता सदरह  ताव ततु  थगीत ठेवणते यावा अस ेठरले.”  
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 तावनाः ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण 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 जाणार आहे. या शता दी वषाम ये ी 
साईबाबां या दशनासाठी िशड म ये येणा-या भ ांना सव कार या पायाभतू सिुवधा उपल ध क न दतेा या यात 
यासाठी एकि त कृती आराखडा तयार क न िनयोजनब  काय म राबिव यात येणार आहे. यासाठी िविध व 
याय िवभाग, शासन िनणय िद.२२/१०/२०१३ अ वये मा.मु यमं ी महोदय यां या अ य तेखाली संयु  कृती 

आराखडा सिमती गठीत कर यात आली आहे. सदर कृती आराखडा अं ितम क न क  शासनाकडे सादर 
करावया या तावाला मा यता दे यासाठी मा. मु यमं ी महोदय यां या अ य तखेाली गठीत कृती आराखडा 
सिमतीची बैठक िद.३१माच, २०१७ रोजी मा. मु यमं ी महोदय यांचे सिमती क , िवधानभवन, मुंबई येथे पार 
पडली. सदर बैठक म  ये कृती आराखडयास मा  यता िमळालेली आह.े  

सदरह कृती आराखडयाम  ये िशड  प रसरातील र  ते िवकिसत करणसेाठी सावजिनक बांधकाम 
िवभाग, सगंमनेर व िज  हा प रषद, सावजिनक बांधकाम िवभाग, अहमदनगर  यांचेमाफत थम ाधा  य गटातील 
सं  थान व महारा   शासन िनिधतनु  तािवत व ि ितय ाधा  य गटातील क  सरकारचे िनधीतनु  तावीत 
िकंमतीचा घोषवारा खालील माण ेआह.े 

अ.न.ं कायकारी िवभागाचे  नांव थम ाधा  य गट 
( . कोटीत) 

ि ितय ाधा  य 
गट  ( . कोटीत) 

एकूण 
( . कोटीत) 

०१ सावजिनक बांधकाम िवभाग, सगंमनेर ३४.५१ ५३८.७० ५७३.२१ 
०२ िज  हा प रषद सावजिनक बांधकाम (उ  तर) 

िवभाग, अहमदनगर 
५६.८० २२०.५० २७७.३० 

  उपरो  त िनधी मागणी करणारा  ताव संबं िधत िवभागामाफत शासनाकडे सादर कर  यात आला होता. 
सदरह  तावास अ ाप मा  यता िमळालेली नाही.  

मा.ना. ी.राधाकृ  ण िवखे पाटील, िवरोधी प नेता यांनी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे 
पवूतयारीकरीता सं  था न, िशड  नगरपंचायत व सव शासक य िवभागांचे सबंं िधत अिधकारी यांचे समवेत 
घेतले  या बैठक त उ  सव काळात साईभ  ताचंे सं  येत वाढ होणार अस  याने िशड  येथे होणा-या गद चा िवचार 
करता िशड  प रसरातील र   याचंी सधुारणा करणबेाबत सबंं िधत िवभागांना सचुना केले  या  आहते.तसचे मा. 
िज  हािधकारी, अहमदनगर यानंी आप  ती  यव  थापन िनयोजनाकरीता घतेले  या बैठक त शता  दी 
कालावधीम  ये साईभ  ताचंे सं  येत वाढ होणार असलेने, गद चे िनयोजनाकरीता र   याचंी सधुारणा करणबेाबत 
सबंं िधत िवभागांना सचूना के  या आह.े   

   या अनषुंगाने सावजिनक बांधकाम िवभाग, सगंमनेर यांनी जा. . शा/५२५९/२०१७ 
िद.०१/०९/२०१७ प ा  वये खालील र   याचंे कामासाठी सावजिनक बांधकाम िवभागाकडे िनधी उपल  ध 
नस  याने सं  थान माफत याकामी र  कम .२४ कोटी मा  िनधी उपल  ध क न िमळावा जेणके न सदरची कामे 
वेळत पूण करता येतील अस ेकळिवले आह.े  

 
अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत 

िकंमत 
( . ल ) 

१ िशड  कनकुरी डो-हाळे र  ता (इिजमा.९) िक.मी.०/०० ते ६/०० म  ये मजबतुीकरण व 
डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

३००.०० 

२ नांदखु  ते रामा – ८ (इिजमा.८५) िक.मी.०/०० ते ६/०० म  ये मजबतुीकरण व 
डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

१५०.०० 

३ गोदावरी वसाहत ते ई ( िजमा.९१) िक.मी. ०/०० ते ७/०० म  ये मजबतुीकरण व 
डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

१७५.०० 

४ ई ते िपंपळवाडी र  ता ( िजमा.८८) िक.मी. ०/०० ते ४/०० म  ये मजबतुीकरण व 
डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

१००.०० 

५ िपंपळवाडी एक खे गणेशनगर वाकडी ते रा.मा.५० पयत र  ता िक.मी. ०/०० ते 
२५/०० म  ये मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

१०००.०० 
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६ रांजणगांव ख ु ते खडकेवाके र  ता ( िजमा.९२) िक.मी. ०/०० ते १४/०० म  ये 
मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

३५०.०० 

७ नांदखु  साकुरी र  ता ( िजमा.१०) िक.मी. १०/५०० ते १२/५०० व २४/०० ते 
२८/०० म  ये मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

३२५.०० 

एकूण र  कम पये ल  -  २४००.०० 

उपरो  त माणे सावजिनक बांधकाम िवभाग, सगंमनेर यांनी सादर केलेला वरील र   याचंे द ु  तीचे 
कामासाठी सं  थानकडून िनधी िमळणसेबाबतचा  ताव िद.०८/०९/२०१७ रोजी मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेपढेु िनणयाथ सादर कर  यात आला होता.  यानसुार सदरह  ताव ततु  थगीत ठेवणते यावा अस ेठरले होते. 

आता मा. ी.राधाकृ  ण िवखे पाटील, मा.िवरोधी प  नेता यांनी मा. मु  यमं ी महोदय व धान सिचव, 
िवधी व  याय िवभाग यांना  अ ेिषत केले  या िद.२९/०९/२०१७ रोजी  या प ा  दारे ी साईबाबा समाधी 
शता  दी वषात आप  कालीन प रि थतीम  ये  खालील पयायी र   याचंी सधुारणा होणेबाबत िवनंती केली आह.े  

अ.न.ं कामाचे नांव अंदािजत 
िकंमत 
( . ल ) 

१ िशड  कनकुरी डो-हाळे र  ता (इिजमा.९) िक.मी.०/०० त े ६/०० म  ये 
मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

३००.०० 

२ नांदखु  ते रामा – ८ (इिजमा.८५) िक.मी.०/०० ते ६/०० म  ये मजबतुीकरण 
व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

१५०.०० 

३ गोदावरी वसाहत ते ई ( िजमा.९१) िक.मी. ०/०० ते ७/०० म  ये 
मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

१७५.०० 

४ ई ते िपंपळवाडी र  ता ( िजमा.८८) िक.मी. ०/०० त े ४/०० म  ये 
मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

१००.०० 

५ िपंपळवाडी एक खे गणेशनगर वाकडी ते रा.मा.५० पयत र  ता िक.मी. ०/०० ते 
२५/०० म  ये मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

१३००.०० 

६ रांजणगांव ख ुते खडकेवाके र  ता ( िजमा.९२) िक.मी. ०/०० त े१४/०० म  ये 
मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

३५०.०० 

७ नांदखु  साकुरी र  ता ( िजमा.१०) िक.मी. १०/५०० ते १२/५०० व २४/०० 
ते २८/०० म  ये मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

३२५.०० 

एकूण र  कम पये ल  -  २७००.०० 
 
कायासन अिधकारी, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय मुंबई यांनी .सासिंव-१०१७/ १६४०/ 

. .१८२/ का.१६ िद.०९ ऑ  टोबर, २०१७ रोजीचे प ा  वये खालील माणे कळिवले आह.े 
१. ी साईबाबा समाधी शता  दी वषाम  ये िशरडीत होणारी ी साईभ  ताचंी वदळ व सभंा  य गद  

िवचारात घेऊन, मखु िज  हा माग  हणनू दजा उ  नत झाले  या र   याचंी सधुारणा कर  यासाठी 
सावजिनक बांधकाम िवभागाने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था यां  याकडे सादर केले  या र  ता 
सधुारणा  तावाला िवशेष बाब  हणनू ता  काळ मंजरूी दऊेन िनधीची तरतदु कर  याची िवनंती केली 
आह े. 

२.  ततु करणी मला आपणास असे कळिव  याचे िनदश आहते क , मा. ी. राधाकृ  ण िवखे पाटील, 
मा.िवरोधी प  नेता यांनी  यां  या िद.२९/०९/२०१७ रोजी  या प ा  दारे िवनंती के  या माणे 
सावजिनक बांधकाम िवभागाने ी साईबाबा सं  थानकडे सादर केले  या  तावाम  ये वरील ७ 
र   यां  या दु  ती  या आव  य  ता आिण सदर र   याचंी शता  दी कालावधी मधील उपयु  तता 
याबाब चा साक  याने िवचार क न ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ 
मधील तरतदुीनषुंगाने उचीत कायवाही कर  यात यावी ही िवनंती.  
तरी वरील माण ेर  ते िशड कडे येणा-या र   यानंा जोडणारे र  ते आहेत. सदरचे र  ते वाहतकू चे  टीने 

उपयोगी आहते. करीता सदरह र   याचंी कामे सं  थानमाफत हाती घेणेबाबत िनणय होणेस िवनंती. 
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िनणय .९४९ यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत र यां पैक  िशड -कनकुरी-डो हाळे या र यावर साईभ ांची ये-
जा राहते, याकरीता िशड -कनकुरी-डो हाळे या र ता (इिजमा.९) िक.मी.०/०० ते ६/०० मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करणेसाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर यांना .३ कोटी मा  िनधी िवधी व 
याय िवभाग, महारा  शासन यांचे मा यतेने सं थानमाफत उपल ध क न दे यात यावा, असे ठरले व 

उव रत र यांबाबतचा ताव अमा य करणेत आला.          (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं३७ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे सन २०१७-१८ िनिम  िशड  प रसरातील र ते िवकसीत 

करणेसाठी िज हा प रषद, सावजिनक बांधकाम िवभाग, अहमदनगर यांना सं थानमाफत िनधी 
उपल ध क न देणेबाबत.   

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- अिधिनयमाचे कलम 
२१ पोट कलम २ (१क) पोट कलम (१)   या तरतदु ना अिधन राहन, िव  वत  यव  थेस, रा  यशासना  या पवू 
मंजरूीने, आिण रा  य शासनाकडून राजप ात िस  द केलेले आदेशा ारे िविनिद  ट कर  यात येईल. अशा कमाल 
मयादे  या आिण अशा अटी व शत ं  या अिधन राहन भ  तां  या सोयीसाठी बस वाहनतळ, रे  वे  थानक व 
िवमानतळ आिण त  सम पायाभतु सिुवधा यांसार  या पायाभतु सिुवधा परुिव  या साठी िकंवा  या वाढिवणेसाठी 
शासिकय िवभागांना, शासिकय महामंडळांना, शासिकय कंप  यानंा िकंवा शासिकय उप मांना सहायक अनदुान 
दतेा येईल. अशी तरतदु आहे. 

मा.  यव  थाप सिमतीचे सभेतील िनणयः- मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िद.०८/०९/२०१७ 
रोजीचे सभेत िनणय .७७९ खालील माणे समंत झालेला आहे. 

“... यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-२०१८ िनिम  ताने 
िशड  परीसरातील कोण - कोणते र  ते िवकसीत करावयाचे ह ेसिमती ठरिवल व सिमतीने िनि त केलेले र  त े
सं  थान  वत: िवकसीत करेल.  याकरीता सदरह  ताव ततु  थगीत ठेवणते यावा अस ेठरले.”  

 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 जाणार आहे. या शता दी वषाम ये ी 
साईबाबां या दशनासाठी िशड म ये येणा-या भ ांना सव कार या पायाभतू सिुवधा उपल ध क न दतेा या यात 
यासाठी एकि त कृती आराखडा तयार क न िनयोजनब  काय म राबिव यात येणार आहे. यासाठी िविध व 
याय िवभाग, शासन िनणय िद.२२/१०/२०१३ अ वये मा.मु यमं ी महोदय यां या अ य तेखाली संयु  कृती 

आराखडा सिमती गठीत कर यात आली आहे. सदर कृती आराखडा अं ितम क न क  शासनाकडे सादर 
करावया या तावाला मा यता दे यासाठी मा. मु यमं ी महोदय यां या अ य तखेाली गठीत कृती आराखडा 
सिमतीची बैठक िद.३१माच, २०१७ रोजी मा. मु यमं ी महोदय यांचे सिमती क , िवधानभवन, मुंबई येथे पार 
पडली. सदर बैठक म  ये कृती आराखडयास मा  यता िमळालेली आह.े  

सदरह कृती आराखडयाम  ये िशड  प रसरातील र  ते िवकिसत करणसेाठी सावजिनक बांधकाम 
िवभाग, सगंमनेर व िज  हा प रषद, सावजिनक बांधकाम िवभाग, अहमदनगर  यांचेमाफत थम ाधा  य गटातील 
सं  थान व महारा   शासन िनिधतनु  तािवत व ि ितय ाधा  य गटातील क  सरकारचे िनधीतनु  तावीत 
िकंमतीचा घोषवारा खालील माण ेआह.े 

अ.न.ं कायकारी िवभागाचे  नांव थम ाधा  य गट 
( . कोटीत) 

ि ितय ाधा  य 
गट  ( . कोटीत) 

एकूण 
( . कोटीत) 

०१ सावजिनक बांधकाम िवभाग, सगंमनेर ३४.५१ ५३८.७० ५७३.२१ 
०२ िज  हा प रषद सावजिनक बांधकाम (उ  तर) 

िवभाग, अहमदनगर 
५६.८० २२०.५० २७७.३० 

  उपरो  त िनधी मागणी करणारा  ताव संबं िधत िवभागामाफत शासनाकडे सादर कर  यात आला होता. 
सदरह  तावास अ ाप मा  यता िमळालेली नाही.  

मा.ना. ी.राधाकृ  ण िवखे पाटील, िवरोधी प नेता यांनी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे 
पवूतयारीकरीता सं  थान, िशड  नगरपंचायत व सव शासक य िवभागांचे सबंं िधत अिधकारी यांचे समवेत 
घेतले  या बैठक त उ  सव काळात साईभ  ताचंे सं  येत वाढ होणार अस  याने िशड  येथे होणा-या गद चा िवचार 
करता िशड  प रसरातील र   याचंी सधुारणा करणबेाबत सबंं िधत िवभागांना सचुना केले  या  आहते.तसचे मा. 
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िज  हािधकारी, अहमदनगर यांनी आप  ती  यव  थापन िनयोजनाकरीता घेतले  या बैठक त शता  दी 
कालावधीम  ये साईभ  ताचंे सं  येत वाढ होणार असलेने, गद चे िनयोजनाकरीता र   याचंी सधुारणा करणबेाबत 
सबंं िधत िवभागांना सचूना के  या आह.े   

   यानसुार िज  हा  प रषद सावजिनक बांधकाम (उ  तर) िवभाग, अहमदनगर यांनी जा. .काया ४/ शा 
२/ ४०/ १७ िद.०१/०९/२०१७ रोजीचे प ा  वये मा.िज  हािधकारी तथा अ  य , िज  हा आप  ती  यव  थापन 

ािधकरण, शाखा अहमदनगर यांना अ ेिषत केले  या प ात खालील ४ र   याचंे कामासाठी .१.६८ कोटी 
िनधीची आव  यकता असनू , िज  हा प रषदकेडे र   यां  या दखेभाल दु  तीसाठी िनधी उपल  ध नस  यामळेु 
िनधीची उपल  धता झा  यानंतरच सदर कामे कर  यासंदभात पढुील कायवाही करता येईल असे नमदू केले आहे. 
सदरह प ाची त माहीती  तव इकडील कायालयास सादर केली आहे. 

अ.न.ं र   याचे नांव र   याचा दजा अंदािजत र  कम 
( ल ) 

१. डो-हाळे- कनकुरी-िशड  .रा.मा.८ ला िमळणारा इिजमा ९ र  ता िक.मी. 
०/००० ते ७/३०० मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण ेता. राहाता 

इिजमा ९ ६७.३० 

२. रामा ८ सावळीिवहीर ब.ु- वेस ते रांजणगांव देशमखु र   यासाठी िक.मी. 
०/००० ते ७/५०० म  ये मु मी साईड प या तयार करण.े ता. राहाता 

इिजमा १४ ४.२८ 

३. रामा ८ (धमशाळा रोड) ते कालवा (Canal) मजबतुीकरण व 
डांबरीकरण करणे ता. राहाता 

योजनाबाहय ४४.३५ 

४. नांदखु  ब.ु ते िनमगांव- को-हाळे र  ता िक.मी.०/००० ते ६/००० 
मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण ेता. राहाता 

ा.मा.११० ५२.७३ 

एकूण - १६८.६६ 

कायकारी अिभयंता, िज  हा प रषद सावजिनक बांधकाम (उ  तर) िवभाग, अहमदनगर यांनी मा. 
िज  हािधकारी तथा अ  य  िज  हा आप  ती  यव  थापन ािधकरण, शाखा-अहमदनगर यानंा अ िेषत केले  या 
प ात नमदू केलेली एकुण ०४ र  ते सधुारणेसाठी अंदाजे .१.६९ कोटी इतका िनधी सं  थानकडून िमळणेस 
िवनंती केली आह.े परंत ू  याचे  तावातील अ. नं.०१ व ०४ ह ेर  ते सावजिनक बांधकाम िवभाग, सगंमनेर यांनी 
 याचंे  तावात सु  दा नमदू केलेली अस  याने, िज  हा प रषद सावजिनक बांधकाम (उ  तर) िवभाग, अहमदनगर 

यांचे  तावातनू वगळून अ.नं.०२ व ०३ चे र  ते सधुारणेसाठी र  कम .४८.६३ ल  इतक  र  कम होते.   
उपरो  त माण े िज  हा प रषद सावजिनक बांधकाम (उ  तर) िवभाग, अहमदनगर यांनी सादर केलेला 

वरील र   याचंे द ु  तीचे कामासाठी सं  थानकडून िनधी िमळणेसबाबतचा  ताव िद.०८/०९/२०१७ रोजी 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर कर  यात आला होता.  यानसुार सदरह  ताव ततु  थगीत 
ठेवणते यावा अस ेठरले होते.  

  तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात िशड  शहराकडे येणा-या र   यानंा जोडणारे र  ते तसचे 
अप  कालीन प र  थीतीम  ये िशड  शहरातील वाहतकु करीता पयायी र  ते  हणनू  यांची सधुारणा करणेबाबत 
िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .९५० यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या र यां पैक  अ.न.ं१ चा र ताच फ  साईभ ां या 
सोयीचा असून, या र याचे कामासाठी उपरो  िनणय .९४९ अ वये िनधी उपल ध क न दे यास 
मंजुरी िदलेली आहे. उव रत र ते साईभ ां या विहवाटयाचे नस यामुळे सदरह ताव अमा य करणेत 
आला.                  (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं३८ िशड  शहरातील र ते िवकसनासाठी .१०.०१८ कोटी मा  अनुदान उपल ध क न देणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: अिधिनयम कलम२१(२) 
अ वये खालील माणे तरतदु आहे. 

  “...पोटकलम (१) आणी (१क) म ये िनिद  केले या योजनासाठी परेुशा तरतदुी के यानंतर 
िव त यव थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास अशा िश लक रकमेचा िव त यव थे या िवतरणयो य 
उ प ना या तीस ट   यापे ा अिधक नसले एवढा भाग सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा कोण याही 

योजनांसाठी वापरता व खच करता येईल :- 
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(दोन) थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यां याम ये सधुारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या 
सोयीम ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपंचायतीस सहा य कर यासाठी.” 

 तावना: ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८/१०/२०१८ रोजी १०० वष पुण होत आहते. या 
िनमी  त ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या माफत िद.०१/१०/२०१७ ते िद.१८/१०/२०१८ या 
कालावधीम  ये ी साईबाबा समाधी शता  दी वष साजरे केले जाणार आह.ेया शता  दी वषाम  ये ीसाईबाबां  या 
दशनासाठी िशड म  ये येणा-या भ  तानंा सव कार  या पायाभतु सिुवधा उपल  ध क न दतेा  या  यात यासाठी 
एकि त कृती आराखडा तयार क न िनयोजनब  द काय म राबिव  यात येणार आहते. यासाठी िवधी व  याय 
िवभाग, शासन िनणय िद.२२/१०/२०१३ अ  वये मा. मु  यमं ी महोदय यां  या अ  य तेखाली सयंु  त कृती 
आराखडा सिमती गठीत कर  यात आली आहे. सदर कृती आराखडा अंतीम क न क  शासनाकडे सादर 
करावया  या  तावाला मा  यता दे  यासाठी मा. मु  यमं ी महोदय यां  या अ  य तेखाली गठीत कृती आराखडा 
सिमतीची बैठक िद.३१/०३/२०१७ रोजी मा. मु  यमं ी महोदय यांचे सिमती क , िवधान भवन, मुंबई येथे पार 
पडली. सदर बैठक म  ये कृती आराखड्यास मा  यता िमळालेली आह.े  

सदरह कृती आराखड्याम  ये िशड  प रसरातील र  ते िवकसीत करणसेाठी िशड  नगरपंचायत 
यांचेमाफत थम ाधा  य गटातील सं  थान व महारा   शासन िनधीतनू  तािवत व ि तीय ाधा  य गटातील क  
सरकारचे िनधीतनू  तािवत िकमतीचा  गोषवारा खालील माण ेआहे.  

अ.न.ं कायकारी िवभागाचे नांव थम ाधा  य गट 
( . कोटीत) 

ि तीय ाधा  य गट 
( . कोटीत) 

एकुण ( . कोटीत) 

०१. िशड  नगरपंचायत, िशड   २५.९० १६०.८७ १८६.७७ 
      

 या अनषुंगाने मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत यांनी  याचंेकडील जा. . नप./टे. ं .८/२४२७/२०१७ 
िद.२०/०९/२०१७ रोजीचे प ा  वये खालील माण ेकळिवले आह.े   

“.. िशड  नगरपंचायती ारे शहरातील िवकसीत करावया  या र   याचं े स  ह ण क न शता  दी 
महो  सवा  या पवू  करता ये  यासारखी र   याचंी कामे िनि त केलेली आहते. सदर कामे तातडीने करणेसाठी 
आज रोजी नगरपंचायतीकडे िनधी उपल  ध नाही. सबब ीसाईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे िनमी  तने ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेकडील मंजरू र  कम .३,०२३.१७ कोटी इत  या रकमे  या कृती 
आराखड्यातील िशड  नगरपंचायतसाठी ाधा  याने करावया  या .१४६.१७ कोटी इत  या रकमेपैक  कृती 
आराखड्याम  ये समािव  ट असले  या िशड  शहरातील र  ते िवकसीत करणसेाठी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ क-२१ (२)–ii अ  वये स ि थतीत नगरपंचायतीला .१०.०१८ 
कोटी िनधी उपल  ध क न दणेेबाबत िवनंती आह.े सदर  तावास िव  व  त  यव  थापन मंडळाची मंजरूी 
िमळालेनंतर तां ीक मंजरूीसह सिव  तर अंदाजप के आपणांकडे सादर कर  यात येतील.”  

वरील माण े िशड  नगरपंचायतीने सादर केले  या  तावात एकुण ३८ र  ते समािव  ट असनू,  याचंी 
लांबी १६.१४ िक. मी. व ं दी ४.५० मीटर आह.े  यासाठी .१०.०१८ कोटी इतके अनदुान िमळणबेाबत िवनंती 
केली आह.े  

 ताव: िशड  नगरपंचायत यांनी िशड  शहर उपनगरातील १६.१४ िक. मी. लांबीचे एकुण ३८ 
अंतगत र  त ेिवकसीत करणसेाठी .१०.०१८ कोटी इत  या िनधीची अनदुान  व पात मागणी केली आह.े तरी ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मिधल तरतदुीनसुार अनदुान देणबेाबत िनणय 
होणसे िवनंती. 

िनणय .९५१ आजचे सभेत उपरो  िवषयावर चचा करणेसाठी िशड  नगरपचंायत , िशड चे नगरसेवक व अिधकारी 
उपि थत होते, यांनी सभेसमोर िशड  शहरातील २७ र ते करावयाचे आहेत, अशी मािहती सभेसमोर 
िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  शहरातील २७ र ते िवकसनासाठी .१०.०१८ कोटी मा  
आिथक अनुदान िशड  नगरपंचायत, िशड  यांना उपल ध क न दे यास मा यता दे यात आली. तसेच 
याकामी छाननी सिमती या पुव परवानगीने महारा  शासना या मा यतेसाठी ताव सादर करणेत 
यावा, असे ठरले.              (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं३९ िशड  नगरपंचायत ह ी अंतगत येणा या प रसरातील दैनं िदन व छता िवषयक साफसफाईची कामे 
ठोक प दतीने करणेसाठी अनुदान देणे. 

ताव- िशड  नगरपंचायत, िशड  यांचे िद. ०६.०२.२०१७ रोजीचे प  इकडील कायालयास ा  त झाले असनू सदर 
प ाम  ये  यानंी ी साईबाबा सं  थानने िशड  शहरातील िविवध दवेदवेतांची मंदीरे ता यात घे  या  या बद  यात 
सपंणू िशड  शहरा  या   व  छतेसाठी . २५ लाख पये ित मिहना िशड  नगरपािलकेला कायम  व पी ावेत. 
िशड  शहराचे जसे नागरीकरण वाढेल तशी या पैशात सं  थानने वाढ करावी. अशी मागणी सौ. योिगता अभय 
शेळके पाटील, अ  य ा, िशड  नगरपंचायत िशड  व िव  व  त, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  
यांनी केलेली आह.े  

सं  थानतफ अनुदान देणेबाबात अिधिनयमातील तरतुद:- ी साईबाबा सं  थान अिधिनयम २००४ 
चे कलम २१ मधील (२) (दोन) नसुार , छाननी सिमती  या िशफारसीनसुार व रा  यशासना  या पवु मंजरूीने, 
 थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यांचेम  ये सधुारणा व वाढ हो  यासाठी प रणामी सं  थानां  या सोय म  ये वाढ 

हो  यासाठी िशड  नगरपंचायतीला सहा य कर  याची तरतदू आहे.  
मा.  यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- िद. २५.०२.२०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन 

सिमतीचे सभेतील िनणय ं . १५७ अ  वये सिव  तर चचा होऊन, िशड  शहराम  ये  चे दशनासाठी दशे 
िवदशेातनू साईभ  त येत असतात.यामुळे िशड  शहर  व  छ असायला हवे. परंत ुिशड  नगरपंचायतीकडे िनधीची 
कमतरता अस  यामळेु ते सं थान  या  मदतीिशवाय काम क  शकत नाही. याक रता उपरो  त  तावास त  वतः 
मा  यता दे  यात आली.  

  परंत ु िशड  शहराचे  व छतेक रता  यानंी केले  या खचाची र  कम खपुच जा  त आह.े याक रता 
सं  थानचे मु  य कायकारी अिधकारी व इतर अिधकारी तसचे िशड  नगरपंचायतीचे मु  यािधकारी व इतर 
अिधकारी यांची िमळून सिमती गठीत कर  यात यावी. या सिमतीने िशड  शहराचे  व छतेसाठी  य  येणारा 
खच िन ीत करावा व  याबाबतचा प रपणू अ  यास क न फेर  ताव सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे 
ठरले.  

उपरो  त ठरावाचे अनषुंगाने िद. ०५.०५.२०१७ रोजी मु  यकायकारी अिधकारी यांचे क ात बैठक 
झाली.  या बैठक स सं  थानचे मु  यकायकारी अिधकारी, ीमती बल अ वाल, डॉ. संदीप आहरे, उपकायकारी 
अिधकारी, ी बाबासाहेब घोरपडे, मु  यलेखािधकारी, ी िदलीप उगले, शासक य अिधकारी, ी आर बी 
आहरे, उपकायकारी अिभयंता बांधकाम िवभाग, ी अशोक वाळंूज, . कामगार व िवधी अिधकारी, ी सजंय 
गायकवाड . अिध क आरो  य िवभाग,  ी सधुाकर कुलकण , िलपीक आरो  य िवभाग तसचे िशड  
नगरपंचायतीचे मा. सौ. योिगता शेळके, नगरा  य ा, ी अभय शेळके, ी देसले ी भागवत शे  वळ बैठक स 
हजर होते. सदर बैठक म  ये िशड  शहर  व  छतेसाठी नगरपंचायतीने मागणी केले  या . २५ लाख मा  या 

तावावर सिव  तर चचा होऊन खालील माण ेिनणय झालेला आह.े 
मा. मु  य कायकारी अिधकारी यां चे क ातील संयु  त बैठक तील िनणय:- िशड  नगर पंचायत 

यांचेमाफत शहरातील कचरा गोळा करण,े वग करण करणे, व  छता करण ेइ. साठी िनिवदा ि या राबिव  यात 
येत आह.े सदर िनिवदा उघड  यानंतर येणारे दर ि वका न िनिवदाधारकाला कायारंभ आदशे देणबेाबत 
नगरपंचायतीचा ठराव नगरपंचायतीने सं  थानला ावा. सदर िनिवदा ि येनुसार येणारे दर िकंवा नगरपंचायतीने 
मागणी केलेली र  कम . २५/- लाख यापैक  जी र  कम कमी असले ती ितमाह अनदुान  हणनू दणेेबाबत 
 यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणेबाबत िनणय झाला तसचे मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी 

सं  थानकडून   व  छतेसाठी दे  यात आले  या अनुदानाचा िवनीयोग  याच कामासाठी कर  यात आलेबाबतचे 
उपयोिगता माणप  सं  थानला  येक मिह  या  या ५ तारखेला ावे अस ेठरले.  

िशड  नगरपंचायतीने न  याने सादर केलेला  ताव :- 
ा  तिवक :- िशड  नगरपंचायत िशड  यांचा िद. ०३.११.२०१७ रोजी  ताव ा  त झाला असनू, 

 यात नगरपंचायतीने िशड  नगरपंचयात ही ‘क’ वग नगरपंचायत असनू शहराची लोकसं  या अंदाजे ४५००० 
इतक  आह.े ी साईबाबां  या दशनाक रता दररोज येणा-या साईभ  ताचंी सं  या ५० ते ७५ हजार तर 
उ  सवकाळात साईभ  ताचंी सं  या २ ते ३ लाख होते.  यामळेु शहरात वषभर येणा-या साईभ  ताकंडून तसेच 
शहरातील नाग रकांकडून देखील मोठया माणावर कचरा होत असतो.  

  इतर नगरप रषदां  या तलुनेत िशड  शहरात  व  छतेबाबत िवशेष य  न होण े आव  यक आहे. व 
 यासाठी िवशेष यं णा लावणे दखेील गरजेचे आह.े यापवू  िशड  नगरपंचयाती ारे तस े य  न कर  यात आलेले 
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न  हते. साईभ  तानंा व शहरातील नागरीकांना येथे होणा-या अ  व  छतेचा ास होऊ नये यासाठी, िशड  
नगरपंचायती ारे  व  छतािवषयक कामाची  या  ती मोठया माणावर वाढवनू व यासाठी मनु  यबळ व आव  यक 
यं णा बंधनकारक क न िशड  शहर  व  छतेबाबत िशड  नगरपंचातीने ह ी अंतगत येणा-या प रसरातील दनैंदीन 
व छतािवषयक साफसफाईची सव कामे ठोक प तीने करणसेाठी दनैीक लोकमत या वतमानप ात िद. 

२६.०९.२०१७ रोजी तसचे फेर ई – िनिवदा िस  कर  यात आलेली होती.  यानुसार िशड  नगरपंचायतीकडे 
एकूण तीन ई- िनिवदा धारका  या िनिवदा ा  त झाले  या आहते.  यांचे दर खालील माण ेआहते.  

अ. 
. 

कामाचा तपशील सतंगाडगेबाबा महाराज 
बेरोजगार सं  था, 
गलुाबनगर, दापेाडी, पणुे 

मे. गु जी इ  फा   चर 
ा. िल. िमरा भाईदंर, 

िज. ठाणे 

मे. बी.  ही. जी. इिंडया 
िल. बी.  ही. जी. 
हाऊस, ि मीयर  लाझा, 
जनुा मुंबई-पणु े रोड , 
िचंचवड, पणुे 

०१ िशड  नगरपंचायत ह ी अंतगत 
येणा-या प रसरातील दनैंदीन 
िवषयक साफसफाईची सव कामे 

ती महा ठोक प तीने करणे 

. ६०,७५,७५१/- 
        ितमहा 

. ६५,६५,६६५/- 
       ितमहा 

. ४२,५१,५९९/- 
      ितमहा 

उपरो  त त  याचंे अवलोकन केले असता मे.बी.  ही.जी. इिंडया िल. बी.  ही.जी. हाऊस, ि मीयर 
 लाझा, जनुा मुंबई-पणु े रोड , िचंचवड, पणु े यांचे दर यनुतम आलेले आहते. अस े  याचंे  तावात नमदू केले 

आह.े 
मागणी:- तरी िशड  नगरपंचायत ह ी अंतगत येणा-या प रसरातील दनैंदीन  व  छता िवषयक 

साफसफाईची सव कामे ठोक प तीने करणेसाठी  युनतम दराची िनवीदा र  कम . ४२,५१,५९९/- ितमहा  
पढुील ५ वषाक रता नगरपंचायतीस िमळावी. अशी िवनंती िशड  नगरपंचायतीने ी साईबाबा सं  थान 
िव  व त  यव  था िशड  यांचेकडे केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय :- 
१) िशड  नगरपंचायतीस िशड  शहर  व  छतेसाठी, िशड  नगरपंचायतीने मागिवले या िनिवदा ि येनुसार 

येणारे दर िकंवा नगरपंचायतीने मागणी केलेली र  कम . २५/- लाख यापैक  जी र  कम कमी असेल 
ती र  कम तीमाह अनदुान दणेबेाबतचा िनणय मा .  यव  थापन सिमतीने, गठीत केले या सिमतीने, 
घेतला असनू याबाबत  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणचेा िनणय झाला आहे. तरी सिमतीने 

 तावीत केलेली व  उवरीत र कम . १७,५१,५९९/- याबाबत िनणय होण ेअपे ीत आह.े  
२) िशड  नगरपंचायत, दररोज िशड  येथे येणा-या साईभ ांकडून कोणताही अिधभार/कर घेणार नाही याचे 

नगरपंचायतीकडून हमीप  घे  यात यावे.  
३) िशड  शहराचे  व  छतेसाठी लागणारे कमचारी, अ ायावत मिशनरी, वाहने इ. िशड  नगरपंचायत 

िशड  यांनी वतः उपल  ध करा  यात.  
४) गोळा होणा-या कच-याची यो  य रतीने िव  हवेाट लाव  याची जबाबदारी नगरपंचायतीची राहील.  
५) कचरा गोळा के  यानंतर तो टाक  यासाठी जागेची उपल  धता करणचेी सवागीण जबाबदारी िशड  

नगरपंचायतीची राहील.  
६) सं  थानकडून यापवु  नगरपंचायत ह तील मं िदरा  या लगत  या भागाचे  व  छतेसाठी सं  थानमाफत 

दररोज ४० कमचारी उपल  ध क न दे  यात येत होत.े आता िवषयाकं त व  छतचेी र  कम  या 
मिह  यापासनू नगरपंचायतीस दणेेस सरुवात होईल,  यानंतर  व  छतेसाठी दे  यात येत असलेले वरील 

माण े४० कमचारी नगरपंचायतीस व  छतेसाठी नगरपंचायतीस देण ेबंद कर  यात येईल.  
७) नगरपंचायतीने मंदीरप रसर, सं  थान  या िविवध इमारती, भ  तिनवास, सादालय, शै णीक सकुंल 

लगत नगरपंचायत ह ीतील भागाची व छता ाधा  याने करण ेबंधनकारक राहील.  
८) मं िदरालगचे िपंपळवाडी र  ता,पालखीर  ता, नगर मनमाड र  ता सादालय र  ता, िविवध 

भ  तिनवास  थाना समोरील र   यावरील जागवेर कोणतहेी अित मण होणार नाही अथवा ता  परु  या 
 व पात  यवसाय क  दणेार नाही.  याची हमी नगरपंचायतीकडून घे  यात येईल.  
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९) सं  थान माफत नगरपंचायत यांना वेश करापोटी दे  यात येत असलेली वािषक र कम . ४०लाख बंद 
कर  यात येवनू , सन २०१२-२०१३ पासनुची लंबीत असलेली थकबाक ची र  कम िशड  नगरपंचायत 
सं  थानकडे मागणार नाही. याबाबतचे  िशड  नगपंचायत यांनी तसे हमीप  िलहन ावयाचे आह.े  

१०) सं  थानकडून   व  छतेकामी दे  यात आले  या अनदुानाचा िवनीयोग साईदशनासाठी शहरात येणारे 
भािवक दशन झालेनंतर मह  वाचे र  ते, सावजिनक मोकळया जागा, सावजिनक इमारती व मंदीर 
भोवतीचा प रसर इ. िठकाणी  व  छता कर  यात आली अस  याचे उपयोिगता माणप  िशड  
नगरपंचायतीने सं  थान  या आरो  य िवभागाला  येक मिह  या  या ५ तारखेपयत सादर करणे 
बंधनकारक राहील.  

११) सं  थान  या आरो  य िवभागाने उपयोिगता माणप ाचे अवलोकन केलेनंतर  येक मिह  याचे मागणी 
घेऊन दयेक लेखाशाखेस सादर करावे.   

१२) आरो  य िवभागाने दयेक सादर केलेनंतर लेखाशाखेकडून िशडी नगरपंचायतीस अनुदान दे  यात येईल. 
तरी सदरचा  ताव मा. यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर 

िनणय .९५२ उपरो  िवषयावर चचा करणेसाठी आजचे सभेसमोर िशड  नगरपंचायतीचे नगरसेवक, अिधकारी व 
बी. ही.जी. इिंडया िल., पुणे या कंपनीचे ितिनध ना बोलिवणेत आले होते. सभेने िशड  
नगरपंचायतीने राबिवलेली ई-िनिवदा ि या व टडर डॉ युमटचे अवलोकन केले. याम ये घटंागाडी 
व कमचा यांची सं या जा त आढळून आली. परं तु संपुण िशड  शहर व छते या ीने याची 
आव यकता असलेबाबत नगरा य ा व बी. ही.जी. इिंडया िल., पुणे या कंपनीचे ितिनध नी सभेस 
सां िगतले. यावर यापुव या ठरावानुसार िशड  नगरपंचायतीस िशड  शहर व छतेसाठी ितमाह .२५ 
लाख मा  अनुदान दे याचे ठरलेले आहे, परं तु ई-िनिवदा ि येम ये .४२,५१,५९९/- मा  िन नतम दर 

ा  झालेले आहेत, याकरीता िशड  नगरपंचायतचे नगरसेवक/ अिधकारी व बी. ही.जी. इिंडया  िल., 
पुणे या कंपनीचे ितिनध नी एकि त चचा क न यामधील काही बाबी कमी क न, दर कमी करणेचा 

य न करावा, अशा सुचना अ य  महोदय यांनी िद या. परं तु यांचे चचअंती दर कमी होऊ शकले 
नाही, काही बाबी कमी के यास व छते या कामावर याचा प रणाम होईल, अशी िवनंती 
नगरसेवकांनी केली.  

यावर सिवसत्र चचा होऊन असे ठरले क , िशड  नगरपचंायत  ह ी अंतगत येणा या 
प रसरातील दैनं िदन व छता िवषयक साफसफाईची कामे करणेसाठी िशड  नगरपंचायत िशड  यांना 

ित माह .३५,००,०००/- मा  अनुदान दे यात यावे व ही र कम येक मिह यास यांना आदा 
करणेसाठी तावात नमुद केले माणे कायवाही करावी. तसेच उव रत र कम िशड  नगरपंचायतीने 
ठेकेदारास आदा करावी. तसेच याबाबत करावया या करारना यासंदभात अिट/ शत  िनि त करणेत 
या यात व सदर तावास छाननी सिमती या पुव परवानगीने महारा  शासनाची मा यता घे यात 
येऊन, यानंतर सदर र कम दरमहा अदा करणेस सु वात करावी.            (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं४० िशड  नगरपंचायतीस पंचतारांक त दजा या सुलभ शौचालय िनिमतीसाठी अनुदान हणून 

.१६,९५,५८७/- मा  र कम देणे. 
ताव- सौ. योिगता अभय शेळके पाटील, नगरा  य ा, िशड  नगरपंचायत िशड  यांनी मु  य कायकारी अिधकारी, ी 

साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना प  पाठवनू ी साईबाबा सं  थानने पंचतारांक त दजा  या सलुभ 
शैचालयाची िनिमती क न “Pay & Use” त  वावर चालिवणसे दणेेबाबत कळिवले आह.े यासाठी 
नगरपंचयातीने नांदखु  र   यालगत स. न. १७० मधील जागा िनि त केली आहे.  

सदर कामासाठी तां ि क मा  यता ा  त आहे, परंत ु िनधी उपल  ध नाही. तसचे क  सरकार व रा  य 
सरकार यांचेकडून िनधी उपल  ध नस  याचे  याचंे प ात नमदू केले आहे. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  माफत िनधी उपल  ध झा  यास ह ेपंचतारां िकत शौचालय सावजिनक  व पाचे बांधता येईल व याचा वापर 
साईभ  त तसचे नाग रकांना करता येईल.  यासाठी पंचतारां िकत दजा  या सलुभ शौचालयासाठी सं  था नने िशड  
नगरपंचायतीस र कम . १६,९५,५८७/- मा  अनदुान देणबेाबतची िवनंती िशड  नगरपंचायतीने केलेली आह.े  

सं  थानतफ अनदुान देणेबाबात अिधिनयमातील तरतुद:- ी साईबाबा सं  थान अिधिनयम २००४ 
चे कलम २१ मधील (२) (दोन) नसुार , छाननी सिमती  या िशफारसीनसुार व रा  यशासना  या पवु मंजरूीने, 
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 थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यांचेम  ये सधुारणा व वाढ हो  यासाठी प रणामी सं  थानां  या सोय म  ये वाढ 
हो  यासाठी िशड  नगरपंचायतीला सहा य कर  याची तरतदू आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय:- मा.मु  यमं ी महोदय यांचे समवेत ी साईबाबा शता  दी महो सव ततृीय 
आढावा बैठक िद.०६.०७.२०१७ रोजी झाली सदर बैठक त िदले  या िनदशा  वये ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी नगरपंचायती  या िविवध क  पासंाठी िनधी दतेांना कज  व पात न दतेा ी 
साईबाबा सं थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४, मधील तरतदूी माणे अनदुान  व पात ावा. 
अस ेिनदश िदलेले आहते.   

  तरी सदरचा ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
िनणय .९५३ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  नगरपंचायतीस पंचतारांक त दजा या सुलभ शौचालय िनिमतीसाठी 

.१६,९५,५८७/- मा  अनुदान दे यास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी छाननी सिमती या पुव 
परवानगीने महारा  शासना या मा यतेसाठी ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं४१ सं थानमाफत हाती घे यात येणा या िविवध बांधकाम क पांकरीता आिकटे चरल स ला सेवा 

घेणेसाठी आिकटे ट पॅनेलची थापना करणेकामी ा  तावांवर िनणय घेणे. 
ताव- ी साईबाबा सं थान िव त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- अिधिनयमाचे कलम २१ 

मधील पोटकलम (१) या खंड (क) अ वये “मं िदरा या व िव  त  यव  थे  या मालम ांची दखेभाल, 
यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडून िव त  यव  थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची 

तरतदू आहे.  
तसचे अिधिनयमा या पोट कलम (१) या खंड (ग) अ वये “भ ांना मं िदरात दवेते या दशनासाठी व 

मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समां रभ पार पाड यासाठी सोयी सिुवधा परुिवण”े या 
योजनासाठी सिमतीकडून िव त यव था या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतदू आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे 
सभेतील िनणय .३७ अ  वये सं  थानमाफत हाती घे  यात येणा-या िविवध बांधकाम क  पाकंरीता 
आिकटे  चरल सवेा घेणसेाठी आिकटे  ट पॅनल नेमणकेरीता RFP (Request for Proposal) मागिवणसे तसचे 
याकामी सं  थानचे अिधकृत सकेंत  थळावर तसचे वतमानप ात जािहरात िस  द करणेचे  तावास मा  यता 
दणेते आली.  

तावनाः- सं थानमाफत साईभ ांचे सिुवधकेरीता िविवध बांधकाम क प  हाती घे यात येतात. 
िविवध कारचे िवकास क पांसाठी (उदा.भ िनवास, शै िणक इमारती, णालये, सादालय, थीमपाक, 
लॅ ड केप ग, इटें रयर इ.) वेगवेगळे आिकटे ट, क स टंट यांची आव यकता असत.े या सव क पांकरीता 
अहवाल तयार करणे, नकाशे व अंदाजप क तयार करण ेयाकरीता सं थानमाफत यापवु  नामां िकत आिकटे टस 
यांचा अनभुव व या े ातील िवशेष ािव य यांचे आधारे नेमणकू कर यात येत होती.  

आता तािवत कर यात येत असले या िवकास क पांकरीता आिकटे टक नेमणकु साठी RFP 
(Request for proposal) मागिवणते येतात. यामळेु येक क पासाठी आिकटे ट  नेमणकु करीता 
वतमानप ात जाहीरात िस द करण ेव इतर कायवाहीसाठी अिधक कालावधी लागतो. यासाठी सं थान माफत 
आिकटे ट पॅनल तयार क न िवकास क पाचे व पानुसार या- या े ात काम करणा-या आिकटे ट/ 
क सन टंट यांची नेमणकू के यास क प लवकर हाती घेता येईल.  

       सं थानमाफत िनयोिजत क पांसाठी खालील ट   यां माण ेआिकटे ट पॅनल तयार कर  याचे  तािवत आह.े  
1) Class A -  For works above - Rs.50 Crores 
2) Class B -  For works upto              - Rs.50 Crores 
3) Class C -  For works upto              - Rs.05 Crores 
4) Class D -  For works upto              - Rs.50 Lakhs 

 
याकामी वृ  तप ात तसचे सं  थानचे सकेंत  थळावर जािहरात िस  द कर  यात आली होती. िसलबंद 

अज सादर कर  याची अं ितम मदूत िद.०४/०५/२०१७ अखेर ठेव  यात आली होती. सदरह मूदतीत खालील माणे 
९० िसलबंद  ताव ा  त झाले आहते.  
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Sr.No  Name of Architect Firm    
1. L. J. Purani and Associate, Ahmeadabad 
2. Ratan J. Batliboi Consultant Pvt. Ltd., Mumbai 
3. G. D. Sambhare & Co., Mumbai 
4. Mitimitra Consultants Pvt. Ltd., Pune 
5. Gian P. Mathur & Associates Pvt. Ltd., New Delhi. 
6. D. O. Nikam, Pune 
7. D. V. Joshi & Company, Mumbai 
8. Deore Dhamne Architects, Nashik 
9. Binesh Sukumar Architects & Planners, Kochi 
10. Impact Design Group, Mumbai 
11. Design Ideas, Mumbai 
12. Ballal Engineering Pvt. Ltd., Mumbai 
13. Archinova design inc., Thane  
14. Archivista Engineering Pvt. Ltd., Pune 
15. Dynamic Projects Pvt. Ltd., Kolkata 
16. Flying Elephant Studio, Bangalore 
17. Elements Architects, Mumbai 
18. Chougule Architect's, Nashik 
19. Kabre Consultant, Nashik 
20. Architect Arvind Vaidya, Sangmner 
21. Sachin Gandhi & Associates, Ahmedabad 
22. Prashant Kulkarni & Associates, Pune 
23. Aakar Abhinav Consultants Pvt. Ltd., Navi Mumbai 
24. Sushil Deshmukh and Associates, Aurangabad 
25. Avinash G. Kothawade, Nashik 
26. Elegance Architects, Pune 
27. Shristi Consulting Service, Faridabad 
28. Sarayan Turnkey Solutions, Mumbai 
29. Shirish Barve, Jalgaon 
30. Dahad & Deo Associates, Jalgaon 
31. CP & DS Associates, Gaziabad 
32. Parelkar Ovalekar Parpia, Mumbai 
33. Jayant Kolte Architects, Nashik 
34. Kabre Chaudhari Architects, Nashik 
35. Sai Project Consultant, Mumbai 
36. Rupali & Vivek Javkhedkar Architects, Nashik 
37. Vijay N.Nikam, Nashik 
38. RT & Associates Private Ltd., Noida 
39. Sandip Gurav & Asociates, Wai 
40. Designer People, Nashik 
41. Ajinkyatara Consultants  architects & engineers, Nashik 
42. Nirmaan Architects, Thane 
43. Rugved Architectural Consultancy, Mumbai 
44. Z axis, Architects & Designers, Pune  
45. Om Sai Consultant, Ahmednagar 
46. Archi Dimcnsions, Pune 
47. Practice Architects, Navi Mumbai 
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48. Saif Ahmed G. Sayyad, Sangamner  
49. JK Architects & Associates, Shirdi 
50. Swapnil Chavan & Associates, Satara 
51. Dhruvtara Consultants, Ahmednagar 
52. Ar. Archana Deshmukh, Pune 
53. Metadesign India Pvt. Ltd., Mumbai 
54. GOMA Engineering & Consultancy, Ahmedabad 
55. Ar. Kaanchan M. Patil, Space Makers, Sangali 
56. Jaju-Kabra & Associates, Sangamner 
57. Mukesh Sharma & Associates, Aurangabad 
58. Space Consultancy, Sakuri Tal. Rahata 
59. Ar. Ravikiran Dake, Vasturachana, Kopargaon 
60. Archineers, Nashik 
61. PD Archtect, Hingoli 
62. Jeetendra Kharote Assocate, Nashik 
63. Infra Consults, Mumbai 
64. Sangeeta V. Jhanwar, Nashik 
65. axii design consultants pvt.ltd., Pune 
66. Vipul Nikam, Architects & Planning Consultants, Pune 
67. Planwell Architects, Mumbai  
68. LPFLEX Sign Systems India Pvt. Ltd., Chennai 
69. Ramesh Edwankar Associates, Mumbai 
70. Supreme Engicons (India) Pvt. Ltd., Mumbai 
71. Environs, Pune 
72. Ujjval Fadia, Ahmedabad 
73. Ajay Kale Architects & Interior Designers Pvt. Ltd., Pune 
74. Rohit Shinkre Architects, Mumbai 
75. Niteen Parulekar Architects Pvt. Ltd., Mumbai 
76. Pravinkumar R. Malpani, Nashik  
77. Virtus Project Consultants, Sangamner 
78. Vivek Dixit, Pune 
79. Bhutada Consultants, Shrirampur 
80. Tare and Associates, Nashik 
81. Sthapati, Planners & Developers Pvt. Ltd., Aurangabad 
82. Kishor Patil & Associates, Nashik 
83. Kaushal Karkhanis & Associates, Nashik 
84. Design Consultants Architects, Kothrud pune 
85. S.D.I. Consultants, Pune  
86. Shirish Dasnurkar & Associates, Pune  
87. H.M. Kadam and Associates, Pune 
88. Area Consultants, Pune 
89. Precision Precast Solutions Pvt. Ltd. , Pune 
90. Aakar Design Consultance Pvt. Ltd. Gurgaon 

 
िद.०४/०५/२०१७ पयतचे  ताव जमा कर  याचे अं ितम मदूतीतनंतर खालील १३ आिकटे  ट सं  थांचे 

 ताव ा  त झाले आहते. िद.०६/०५/२०१७ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत झाले  या चचनुसार उिशरां ने ा  त 
झालेले खालील  ताव गहृीत धर  यात आलेले नाहीत.  
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Sr.No Name of Architect Firm    
1 Vitan, Ahmedabad 
2 Consulting Development Services, Kolkata 
3 Vishwanath & Associates, Bangalore 
4 Associated Architects, Pune 
5 Group Phi Architects & Designers, Pune 
6 Space Matrix, Bangalore 
7 Ishita Architect Consultants, Indore 
8 Architect Hafeez Contractor, Mumbai 
9 Rudrabhishek Enterprises Pvt. Ltd., UP 
10 Collage Design, Mumbai 
11 Land Mark Design Group, Pune 
12 Space Ace, Gurgaon, Haryana 
13 Satya Architects, Gurgaon 

 
 ताव– वर नमदू केले माण े आिकटे  ट सं  था तसचे  य  ती यांचेकडून एकूण १०३  ताव ा  त 

झालेले आहते.  यापैक  ९०  ताव िविहत मदूतीत ा  त झालेले असनू १३  ताव िवहीत मदूतीनंतर उिशराने 
ा  त झाले आहते.  तावातील अट म  ये मदूतीनंतर ा  त झालेले  ताव ि वकार  यात येणार नाहीत, असे 
 प  ट नमदू आहते .  यामु ळे सदर उिशराने ा  त झालेले  ताव ि वकारता येणार नाहीत.  

  तसचे महारा   शासन, सावजनीक बांधकाम िवभाग यांचेकडील शासन िनणय  .सीएटी २०१७/ 
. ८/ इमा-२ िदनांक १२ एि ल, २०१७ म  ये िविवध स  लागारां  या कामा  या जािहराती काढतांना यासव 

िनिवदा सचूनांम  ये Empanel न झाले  या स  लागारांनाही िन िवदा येत भाग घेता येईल अशी तरतदू करावी , 
अस ेनमूद कर  यात आलेले आह.े  यामळेु व रल माण ेआिकटे  ट  पॅनेल  थापन करणे उपयु  त  होणार नाही असे 
मत आह.े तरी  यासाठी सदर आिकटे  ट पॅनेल नेमणकु ची ि या र  करणबेाबत िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .९५४ यावर सिव तर चचा होऊन, सावजनीक बांधकाम िवभाग, महारा   शासन यां चेकडील .सीएटी 
२०१७/ . ८/ इमा-२, िदनांक १२ एि ल, २०१७ रोजी या शासन िनणय िवचारात घेता, उपरो  
आिकटे  ट पॅनेल नेमणुक ची ि या र  करणेत यावी, असे ठरले.     

(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं४२ िनयोजीत शै िणक संकुला या बांधकामासाठी जागा िनि त करणे व संबंधीत आिकटे टचे 

सादरीकरण. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- अिधिनयमा  या कलम 

१७ मधील पोट कलम (१)  या खंड (ढ) अ  वये सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईल िकंवा तसे 
कर  यास सहा य करील, तसचे, िशड  येथे व अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील, अशी तरतदू आहे. 

मा.  यव  थापन सिमती िनणय- 
१) मा. ि सद  य सिमतीचे िद.१३/१२/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय ं .९४१ खालील माणे समंत 
झालेला आह.े 

“..यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावास मा  यता दे  यात आली. तसचे, सदरह कामी या 
े ातील नामां िकत व अनभुवी अशा आिकटे  टची नेमणकू करणते यावी, अस ेठरले.” 

२) मा. ि सद  य सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय ं .९६४ खालील माणे समंत 
झालेला आह.े 

“..यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानचे व र  ठ महािव ालय (Senior College) सु  
करणकेरीता जागा िनि त करणते यावी व  यानंतर वरी  ठ महािव ालय सु  करणेसाठी शासनास काय आव  यक 
आहे, यासह सिव  तर फेर  ताव सादर करणते यावा. तसचे तोपयत शासनाचे बृहद आराखड्याम  ये न द 
होणसेाठी ऑनलाईन अज करणेस व याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली.  
३) मा. ि सद  य सिमतीचे िद.२६/०४/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५३१ खालील माणे समंत 
झालेला आह.े 
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“..यावर सिव  तर चचा होऊन,  तािवतकामी सं  थान वक लामाफत अज करणते येऊन मा. मुंबई 
उ  च  यायालय औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी व मा. खंडपीठाने िनदशीत केले माण े पुढील 
कायवाही करणते यावी असे ठरले ” 
४) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ७१२ खालील माणे समंत 
झालेला आह.े  

“..यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान सचंिलत स  याची शै िणक सकुंले तसचे भिव  याम  ये 
िनयोिजत शै िणक सकूंलांची एकाच िठकाणी उभारणी करणते यावी, अस े सिमतीचे मत झाले. सबब सदरह 

 ताव ततु  थिगत ठेवणते यावा, अस ेठरले.”  
 तावना- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  याचंतेफ पढुील माण े शै िणक सं  था  

कायरत आहते. १) ी साईबाबा इिं लश मेडीअम  कूल, िशड  २) ी साईबाबा क  या िव ा मंदीर, िशड  ३) ी 
साईबाबा किन  ठ महािव ालय, िशड   ४) ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  था , िशड  यापैक  इिं लश 
मेडीयम, क  या िव ा मंदीर व औ ोिगक िश ण सं  था यां  या इमारती िशड  स  ह न.ं १०८, १०९ मिधल 
सं  थान मालक चे जागेत आहते. परंत ुकिन  ठ महािव ालयाला कायम  व पी इमारत उपल  ध नस  याने  याचे 
वग स  या मौजे िनमगावं को-हाळे गट न.ं १७२ मधील साईआ म भाग-२ चे एका इमारतीत भरिव  यात येत 
आहते. तसचे स  याचे शै िणक सकुंलातही वाढ  या िव ाथ  सं  येमळेु वगाची सं  या  अपरुी पडत आहे.  यामळेु 
इिं लश मेडीअम  कुलचे वग दोन स ात भरवावे लागत आहते. या बाब चा िवचार क न सं  थान सचंिलत सव 
शै िणक सं  थांकरीता एकाच िठकाणी कायम  व पी अस े अ यावत शै िणक सकूंल उभारणेसाठी  ताव 
सादर करावा अशी सचूना ता  कालीनमा.अ  य  व मा. कायकारी अिधकारी यांनी िद  याहो  या. तसचे याक रता 
जागा िनि त करणसेाठी मा. अ  य , मा. सद  य तथा- िज  हािधकारी, अहमदनगर, मा.कायकारी अिधकारी व 
उपकायकारी अिधकारी यांनी िनमगांव को-हाळे येथील सं  थान मालक  या जिमन ची पाहणी केली. सदर पाहणी 
दर  यान मौजे िनमगांव को-हाळे ये िथल गट नं. १८३ मधील जागा िनयोिजत शै िणक सकुंलासाठी िनि त 
करणते यावी अस ेठरले होते. 

मौजे िनमगांव को-हाळे ता. राहाता येिथल सं  थान मालक चे गट न.ं १८३ मधील जागेचे े  ५ हे  टर 
४० आर इतके आहे. या जागेत सं  थान  या वरील सव शै िणक सं  थांकरीता, वगखो  या, ंथालय, योगशाळा, 
सां  कृितक हॉल, ि डांगण, वाहनतळ इ  यादी पायाभतू सोयी-सिुवधा अंतभतू असले  या िनयोिजत  क  पाचे 
सकं  पन करणेसाठी मा. ि सद  यीय सिमतीचे िद.१३/१२/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .९४१ अ  वये 
याकामासाठी सदर े ातील नामांक त व अनभुवी अशा आिकटे  टची नेमणकू कर  यात यावी असे 
ठरले.  यानुसार आिकटे  ट डी. ओ. िनकम यांना सं  थान जा. .५३५८/२०१४ िद.२४/०२/२०१४ अ  वये 
िवषयां िकत क  पासाठी ा थिमक नकाशे तयार क न, सदर  क  पासाठी  याचंे फ चा  ताव सादर करणबेाबत 
क ळिवले होते.  

याबाबत िदनांक ०१/०३/२०१४ रोजी मा. कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली व आिकटे  ट डी. 
ओ. िनकम, पणु े यांचे उपि थतीत मौजे िनमगांव को-हाळे ता. राहाता ये थील सं  थानचे गट नंबर १८३ मधील 
जागेत शै िणक सकुंलाचे बांधकाम करणबेाबत बैठक आयोिजत केली होती.  यावेळी चारही शै िणक सं  थे  या 

ाचायानी िनयोिजत क  पाबाबत  यां  या गरजां   िवषयी मािहती िदली.  यानसुार आिकटे  ट डी. ओ. िनकम, 
पणु ेयांनी सदरह क  पासाठी ा थिमक सकं  पन आराखडे तयार केले असनू  याचे िद.२६/०६/२०१४ रोजीचे 
ि सद  य सिमतीचे सभेपढेू सादरीकरण  केले. यातील ठळक बाबी खालील माण ेआहते.  

 

Sr. 
No. 

Particular 
Junior 
College 

Saibaba English 
medium School 

Saibaba 
KanyaVidyaM

andir 
01. Class Rooms 30 77 30 
02. Office Cabin/Staff Room 07 08 07 
03. Sports/Music Room  --- --- 02 
04. Store Room 08 10 08 
05. Indoor Play Area/ Multipurpose Hall/ 

Gymnasium/ Workshop/ Cultural/Conference 
Hall 

06 09 05 
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06. Lab/Library/Examination Center/ 
Drawing Hall 

07 16 07 

07. Her Toilet Block 04 10 08 
08. His Toilet Block 04 10 --- 
09. Proposed built up area in sq.mtr. 11860.12 25442.05 11860.12 

यािशवाय िजमखा  यासाठी  वतं  इमारत  तावीत आह.े याम  ये ि विमंग टॅकं (िमनी ऑिलप क) 
बॅडिमंटन हॉल, ऑडीटोरीअम, िज  नॅिशअम, टेबल टेनीस हॉल, कॅरम म, पलू म , ससे म, इ. समािव  ट 
असतील.सदरह सभेतील िनणय . ५३१ अ  वये  तािवतकामी सं  थान वक लामाफत अज करणते येऊन मा. 
मुंबई उ  च  यायालय औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी व मा. खंडपीठाने िनदशीत केले माण ेपढुील 
कायवाही करणते यावी, अस ेठरले. 

 यानसुार याकामी मा. मुंबई उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे मा  यतेसाठी िस  हील अज दाखल 
करणते आला होता. सदर अजावर िद.०४/१२/२०१५ रोजी मा. उ  च  यायालयाने खालील माण ेआदेश िदलेला 
आह.े  
PER COURT:-  
1) Vide the present application, the applicant committee is seeking permission to take 
appropriate decision with regard to construction of educational complex in survey no.183 
situated at NimgoanKorhaleTq. Rahata and for that purpose, permit the committee to 
spend necessary amount required for the purpose of construction of educational complex. 
2) We have heard the learned counsel for the respective parties. 
3) Firstly, the committee will have to arrive at a conclusion about the expenditure 
that is required for the same. At present, we allow the applicant committee to take 
appropriate decision with regard to construction of an educational complex in survey 
no.183 situated at Nimgaon-Korhale. If the same is permissible as per plan and as per rules 
and regulations of the Grampanchayat, then the applicant shall seek necessary permission 
of appropriate authority, prepare lay out plan of the construction, thereafter appoint 
architecture and also the approximate expenditure that would be required and before 
proceeding with any work shall seek permission of this Court with regard to expenditure to 
be made.  
4) Civil application is disposed of. 
 मौजे िनमगाव को-हाळे येथील भूसपंादनाने िमळाले  या शेती महामंडळा  या जिमनी (४५ हे. ६४ आर) 
या ादिेशक िवकास योजनेत हरीत िवभागात दशिवले  या अस  याने  या रिहवास िवभागात समािव  ट करणकेामी 
मा. धान सिचव, नगर िवकास िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे िद.२४/०१/२००८ रोजी  ताव सादर करणते 
आलेला आह.े सदर जिमनीपैक  गट न.ं१७२,१८३ व १८६ या जिमनी िद.२१/०६/२०१७ रोजी  या शासन 
िनणया  वये ना िवकास िवभागातनू वगळून रिहवास िवभागात समािवष ्ट करणते आले आह.े 

 दर  यान न  याने िबरेगांव िशवारातील मंजरू िवकास आराखडयातील सं  थान शै िणक सकुंलाकरीता ६ हे. ५५ 
आर. आर ीत आह.े या े ापैक  आर ण न.ं२२, स  ह न.ं२१२ पैक  व २१३ पैक  ी.पितंगराव शेळके, 

ी.साहबेराव शेळके व ी.बाजीराव शेळके यांचे मालक ची २ ह.े १७ आर जिमन सं  थानने खरेदी केलेली आह.े  
िनयोजीत शै िणक सकूंलाचे एकुण  तािवत बांधकाम े फळ ५२१७३ चौ.मी इतके आह.े यात ी 

साईबाबा इिं लश मेडीअम  कूल, ी साईबाबा क  या िव ा मं िदर, ी साईबाबा  य.ु कॉलेज व िजमखाना 
इमारत ची समावेश असले. इमारतीचे बांधकाम, िवदयतुीकरण , फिनचर, र  त,े लॅ  ड  केप व आिकटे  ट फ  यासह 

क  पाकरीता ािथमक ढोबळ अंदाजानसुार र  कम .१२९ कोटी मा  खच अपेि त आहे.  
सदरचे जिमनीत शैि णीक सकुंल उभारणसेाठी येणा-या खचास व या क  पासाठी आिकटे  चरल 

सवेा घेणकेरीता आिकटे  ट िड.ओ. िनकम, पणु े यांची नेमणकू करणेस मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेपढेू  ताव सादर कर  यात आला होता. सदरह सभेतील वर नमदू िनणय .७१२ 
अ  वये सं  थान सचंािलत स  याची शैि िणक सकुंले तसचे भिव  याम  ये िनयोजीत शै िणक सकुंलांची एकाच 
िठकाणी उभारणी कर  यात यावी, अस ेसिमतीचे मत आह.े  यामळेु सदरह  ताव  थिगत ठेवणते यावा असा 
िनणय झाला आह.े   
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 ताव –िशड  िवकास योजना आर ण .२२ अ  वयेसं  थान शै िणक सकुंलाकरीता आरि त ६ 
हे  टर ५५ आर े ापैक  सं  थानने २ हे  टर १७ आर जिमन खरेदी केली आह.े सदरह जागेत िनयोिजत शैि  णक 
सकुंलाचे बांधकाम करावयाचे झा  यास उवरीत आरि त े  खरेदी/ भसुपंादनाचे मा  यमातनु  यावे 
लागेल.  यासाठी अिधक कालावधी लाग  याची श  यता आहे. 

तरी ी साईबाबा सं  थान सचंिलत ी साईबाबा इिं लश मेडीअम  कु ल, ी साईबाबा क  या िव ा 
मं िदर व ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय या शै िणक सं  थांकरीता एकि त शै िणक सकूंलाचे बांधकाम मौजे 
िनमगांव-को-हाळे येथील सं  थान मालक चे गट नं. १८३ मधील ५ हे  टर ४० आर जागेत करणसेाठी मा  यता 
िमळणसे तसचे आिकटे  ट डी. ओ. िनकम, पणु े यांचेमाफत सदर क  पा  या आराखड्यांचे सादरीकरण पाहन 
िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .९५५ सं थानसाठी नवीन अ यावत शै िणक संकुलाची उभारणी करणेकामीचे आिकटे  ट डी.ओ. िनकम, 
पुणे हे आजचे सभेत सादरीकरण सादर करणेसाठी उपि थत होते. सभेने सादरीकरणा या हाड कॉपीज 
पािह या व या शै िणक संकुलाम ये वरी  महािव ालयाचा समावेश करणेत यावा, ऑडीटोरीयम 
हॉल वेश ाराशेजारी घे यात यावा व तो एक हजार मतेचा असावा व सव कार या खेळांची मैदाने 
तयार करणेत यावीत, तसेच आव यक वाढीव FSI शासनाकडून मंजूर क न यावा, अशा सुचना 
के या.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान मालक चे गट न.ं १८३ मधील ५ हे  टर ४० आर जागेत 
सं थानसाठी नवीन अ यावत शै िणक संकुलाची उभारणी करणेत यावी. तसेच या शै िणक 
संकुलाची उभारणी करणेकामीचे आिकटे  ट डी.ओ. िनकम, पुणे यांना सम  दे यात आले या 
सुचनांचा अंतभाव क न, सादरीकरणाची सॉ ट कॉपी सव सिमती सद यांना पाठिव यात यावी, असे 
ठरले.                       (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं४३ मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी िदले या टिमनेशन नोटीसवर िनणय घेणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद– अिधिनयमाचे कलम २१ मधील 
पोटकलम (१)  या खंड (ड) अ  वये ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण ेअशी तरतदू आहे.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय– मा. यव थापन समीतीचे िद.२८/०४/२०१७रोजीचे 
सभेतील िन. .२७९.  

 तावना – मौजे िनमागांव को हाळे येथील सं थानचे  गट न.ं१९८, १९९, २०० व २०१ म ये मा. 
यव थापन सिमतीचे िद.१७/०२/२००७ रोजीचे सभेत साईगाडन कर याचे ठरले होते. या क पातंगत ी 

साईबाबां या िजवनावर अधारीत लेजर शो तयार करणसेाठी लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांना 
US$५५,००,००० मा चा कायादशे दणेते आला होता. लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचेशी केले या 
करारना यानसुार  यांनी केले  या कामापोटी Payment Stages ०१ ते ०४ व ०७ त े ०८ करीता 
US$२१,४५,००० अदा करणते आलेले आह.े लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी यांच े िद.०५/११/२०१२, 
िद.१७/१२/२०१२ व िद.२६/०२/२०१३ रोजीचे प ा वये करारना यातील Payment Schedule ०५ व ० ६ 
नसुार  US$१५,४०,००० ची िबले सादर केलेली होती.  

मा.ि सद य सिमतीचे िद.१५/०३/२०१४ रोजीचे सभेतील िन. .१८२ अ वये मे.लेजर ि हजन िल., 
हाँगकाँग यांच े िबल अदा करणकेामी सं थान वक लामाफत अज करणते येऊन, मा. मुंबई उ च यायालयाचे 
औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता घे यात यावी, अस ेठरले होते. यानुसार सं थानचे  वक ल ी. सजंय  चौक दार 
यांनी CAST/८७०८/२०१४िद.२५/०७/२०१४ अ वये मा. मुंबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात 
िसि हलॲि लकेशन दाखल केले आहे.  

 ततु करणी मे. लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी  याचंी Payment Schedule ०५ व ०६ नुसार 
US$१५,४०,००० ची िबले लंबीत अस  यामुळे िद.०३/०३/२०१७ रोजी  या (सं  थानकडे ा  त 
िद.२३/०३/२०१७) प ा  वये  याचंेशी केलेले करारना  यातील अट .२५ नसुार सं  था नला टिमनेशन नोटीस 
िदलेली होती.  यास सं  थानचे वतीने िद.११/०४/२०१७ रोजीचे प ाने उ  तर पाठिवणते आले आहे.  

या करणी त  सिमतीने सादर केले  या अहवालावर िद.०७/०४/२०१७ रोजी मा. उ  च  यायालयाने 
खालील माण ेआदशे केला आह.े  
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“The learned AGP has placed on record a copy of the report submitted by the 
Committee. The same is taken on record. 

2. We would like toknow the stand of the Committee in the matter. Stand over to 
21.04.2017.” 

मा.उ  च  यायालयाचे उपरो  त आदशेानुसार  ततु करणी मा.  यव  थापन सिमतीचे  हणणे 
 यायालयात सादर करणकेामी िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेपढेु  ताव सादर करणते आला होता. सदरह सभेत 

िनणय .२७९ खालील माण ेसमंत करणते आला आहे.  
“.. म.ेिलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं सदंभात मा.उ च यायालयात सिमतीचे मत सादर करावयाचे आह.े 

या क पाबाबत सिव तर िवषय चचला ठेवणते आलेला असनू सदर क प मे .िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं 
यांचेमाफत पणू करायचा क , सदर क पाबाबत करारनामा र  करायचा याचा िनणय सिमतीने यायचा आहे. 
यापवू  मे .िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांना २१,४५,००० मा  डॉलसचे िबल अदा करणते आलेले असनू यांनी 
पढुील कामाचे १५,४०,००० मा  डॉलस िबलाची मागणी केलेली आहे. सदर िबले या क पाचे आिकटे ट 

ी.कापरे यांनी मािणत केलेली आहते. तसचे मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांना पुढील काम थांबिवणते 
यावे, अस ेप  िद.०७.०३.२०१३ रोजी सं थानचे वतीने देणते आले होते. यामळेु मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं 
यांनी यानंतरचे काम थाबंिवले आहे. परंत ू त पवु  यांनी केले या कामाची व करारना यातील Payment 
Schedule नसुार दये असले या रकमेची मागणी केलेली आहे. सदर क प व करारनामा र  झा यास यांना देय 
असले या १५,४०,००० मा  डॉलस रकमेबाबत सं थानवर जबाबदारी पड याची श यता नाकारता येत नाही. 
सबब मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचेबरोबर चचा/ वाटाघाटी क न सदर क प पूण करणबेाबत सिमतीने 
िनणय ावा, अशी मािहती कायकारी अिधकारी यांनी सिमती सद यांना िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , साईगाडन क प लवकर काया वीत होणकेामी, त कालीन 
यव थापन सिमतीने लेझर शो उभारणी व यासाठी आव यक असलेले बांधकाम करण ेही दो ही कामे एकाच 

कंपनीला ायला हवी होती. तसचे लेझर शो उभारणीकामी मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग या कंपनीचा 
करारनामा व यामधील बीले अदायगीसाठीची कलमे सदोष अस याचे िदसनू येते. याकरीता सदर करारनामा र  
क न अिब ेशनची ि या सु  करणेची कायवाही करणते यावी. याचबरोबर गे या १० वषाम ये तं ानाम ये 
खपुच बदल झालेला असनू इले ॉिनक व तूं या िकंमतीही कमी झाले या आहते. या सव बाब चा िवचार 
करता, मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचेबरोबरचा करारनामा र  करणते येऊन, यांना अदा कर यात आलेली 
बीलाची र कम वसलू करणबेाबत कायदेशीर कारवाई करणते यावी व साईगाडन क पामधील लेझर शो 
उभारणीकामी िवहीत प दतीने नवीन ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी.  

तसचे या करणाची िनवृ  यायमतू मंाफत चौकशी कर यासाठी िनवृ  यायमतु चंी नेमणकू होण ेव 
मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचेबरोबरचा करारनामा र  करण ेयासाठी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 
यांचे मागदशन घेणकेरीता यांचेकडे ताव सादर करणते यावा व शासनाचे मागदशना माणे पुढील कायवाही 
करणते यावी.” अस ेठरले.  

उपरो  त माण े झालेले िनणयानुसार  ततु करणी िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचे 
मागदशन घेणकेामी  याचंेकडे िद.१४/०७/२०१७ रोजी  ताव सादर करणते आला आह.े   

मे.लेजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांनी िद.१९/०६/२०१७ रोजीचे प ा  वये खालील माण े कळिवले 
आह.े  

This is with reference to the captioned Agreement executed between us in respect 
of the proposed Saibaba Multimedia Theme Park, our letter dated 3rd March 2017 
addressed to your Trust regarding termination of the said Agreement and your letter dated 
11thApril 2017 in this regard.  

As mentioned earlier, the Shri Saibaba Sansthan Trust (Trust) has failed inter alia 
to make payments due to us under the Agreement from a period as long as November 
2012, amounting to a failure by the Trust in complying with their obligations under the 
Agreement. Moreover, even after having been notified of its default, the Trust failed to 
remedy its default and / or breach in the manner provided in the Agreement.  
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Without prejudice to the above, the alleged impediment for non-payment of our 
dues, cited in your letter dated 11th April 2017 and not admitted by us, was never notified 
to us promptly at the appropriate time. In fact, the Trust should clearly have been aware of 
any such alleged deficiency and/ or defects in its authority and/ or powers and/ or capacity 
at the time of engaging our services under the Agreement and consequently has also 
committed breach of warranty given under the Agreement.  

In light of the above and particularly the Trust's failure to remedy its long-standing 
default, the Agreement stands terminated by virtue of the provision of Clause 25.2 of the 
Agreement reproduced herein below: 

"Termination of the Agreement: 
   25.2 If either party fail to comply with the obligations set out in this Agreement 

and fails to remedy that failure within 20 Business Days of receiving written notice from 
the other party to do so, the party not failing to comply with its obligations under this 
Agreement may suspend Works or terminate this Agreement by written notice to the other 
party without prejudice to any other rights of action or remedies it may have under this 
Agreement."  

Without prejudice to the above, Laservision Limited reserves all its rights, claims, 
demands and/ or remedies in law that may be available to them against the Trust and 
nothing contained herein above should be deemed a waiver thereof. 

 ताव : तरी मे. लेजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचे उपरो  त टिमनेशन प ाबाबत िनणयाथ सादर. 
िनणय .९५६ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी िदले या टिमनेशन नोटीसवर सं थान 

ॲड होकेट पॅनलवरील त  विकलामाफत याबाबत स ला मागिवणेत यावा, असे ठरले.  
(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं४४ मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचे समवेत अिब ेशन करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमाचे कलम २१ 
मधील पोटकलम (१)  या खंड (ड) अ  वये ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण ेअशी तरतदू आहे.  

   तावना:- मौज े िनमागांव को हाळे येथील सं थानचे  गट न.ं१९८, १९९, २०० व २०१ म ये मा. 
यव थापन सिमतीचे िद.१७/०२/२००७ रोजीचे सभेत साईगाडन कर याचे ठरले होते. या क पातंगत ी 

साईबाबां या िजवनावर अधारीत लेजर शो तयार करणसेाठी लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांना 
US$५५,००,००० मा चा कायादशे दणेते आला होता. लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचशेी झाले  या 
करारानसुार यांनी केले  या कामापोटी Payment Stages ०१ त े०४ व ०७ त े०८ करीता US$२१,४५,००० 
अदा करणते आलेले आह.े लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी यांच े िद.०५/११/२०१२, िद.१७/१२/२०१२ व 
िद.२६/०२/२०१३ रोजीचे प ा वये करारना यातील Payment Schedule ०५ व ०६ नसुार  US$१५,४०,००० 
ची िबले सादर केलेली होती.  

                                             मा.ि सद य सिमतीचे िद.१५/०३/२०१४ रोजीचे सभेतील िन. .१८२ अ वये मे.लेजर ि हजन 
िल., हाँगकाँग यांच ेिबल अदा करणकेामी सं थान वक लामाफत अज करणते येऊन, मा. मुंबई उ च यायालयाचे 
औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता घे यात यावी, अस ेठरले होते. यानुसार सं थानचे  वक ल ी. सजंय  चौक दार 
यांनी CAST/८७०८/२०१४ िद.२५/०७/२०१४ अ वये मा. मुंबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात 
िसि हल ॲि लकेशन दाखल केले होते.  

 ततु करणी मे. लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी  याचंी Payment Schedule ०५ व ०६ नुसार 
US$१५,४०,००० ची िबले लंबीत अस  यामुळे िद.०३/०३/२०१७ रोजी  या (सं  थानकडे ा  त 
िद.२३/०३/२०१७) प ा  वये  याचंेशी केलेले करारना  यातील अट .२५ नसुार सं  था नला टिमनेशन नोटीस 
िदलेली होती.  यास सं  थानचे वतीने िद.११/०४/२०१७ रोजीचे प ाने उ  तर पाठिवणते आले आहे.  

या करणी मा. उ  च  यायालयाने नेमले  या त  सिमतीचे अहवालावर िद.०७/०४/२०१७ रोजी मा. 
उ  च  यायालयाने खालील माण ेआदशे केला आह.े  
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“The learned AGP has placed on record a copy of the report submitted by the 
Committee. The same is taken on record. 
2. We would like toknow the stand of the Committee in the matter. Stand over to 
21.04.2017.”  

मा. उ  च  यायालयाचे उपरो  त आदशेानुसार  ततु करणी मा.  यव  थापन सिमतीचे  हणणे 
 यायालयात सादर करणकेामी िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेपढेु  ताव सादर करणते आला होता. सदरह सभेत 

िनणय .२७९ खालील माण ेसमंत करणते आला आहे.  
“.. मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं सदंभात मा.उ च यायालयात सिमतीचे मत सादर करावयाचे आहे. 

या क पाबाबत सिव तर िवषय चचला ठेवणते आलेला असनू सदर क प मे .िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं 
यांचेमाफत पणू करायचा क , सदर क पाबाबत करारनामा र  करायचा याचा िनणय सिमतीने यायचा आहे. 
यापवू  मे .िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांना २१,४५,००० मा  डॉलसचे िबल अदा करणते आलेले असनू यांनी 
पढुील कामाचे १५,४०,००० मा  डॉलस िबलाची मागणी केलेली आहे. सदर िबले या क पाचे आिकटे ट 

ी.कापरे यांनी मािणत केलेली आहते. तसचे मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांना पुढील काम थांबिवणते 
यावे, अस ेप  िद.०७.०३.२०१३ रोजी सं थानचे वतीने देणते आले होते. यामळु ेमे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं 
यांनी यानंतरचे काम थांबिवले आहे. परंत ू त पवु  यांनी केले या कामाची व करारना यातील Payment 
Schedule नसुार दये असले या रकमेची मागणी केलेली आहे. सदर क प व करारनामा र  झा यास यांना देय 
असले या १५,४०,००० मा  डॉलस रकमेबाबत सं थानवर जबाबदारी पड याची श यता नाकारता येत नाही . 
सबब मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचेबरोबर चचा/ वाटाघाटी क न सदर क प पूण करणबेाबत सिमतीने 
िनणय ावा, अशी मािहती कायकारी अिधकारी यांनी सिमती सद यांना िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , साईगाडन क प लवकर काया वीत होणकेामी, त कालीन 
यव थापन सिमतीने लेझर शो उभारणी व यासाठी आव यक असलेले बांधकाम करण ेही दो ही कामे एकाच 

कंपनीला ायला हवी होती. तसचे लेझर शो उभारणीकामी मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग या कंपनीचा 
करारनामा व यामधील बीले अदायगीसाठीची कलमे सदोष अस याचे िदसनू येते . याकरीता सदर करारनामा र  
क न अिब ेशनची ि या सु  करणेची कायवाही करणते यावी. याचबरोबर गे या १० वषाम ये तं ानाम ये 
खपुच बदल झालेला असनू इले ॉिनक व तूं या िकंमतीही कमी झाले या आहते. या सव बाब चा िवचार 
करता, मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचेबरोबरचा करारनामा र  करणते येऊन, यांना अदा कर यात आलेली 
बीलाची र कम वसलू करणबेाबत कायदेशीर कारवाई करणते यावी व साईगाडन क पामधील लेझर शो 
उभारणीकामी िवहीत प दतीने नवीन ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी.  

तसचे या करणाची िनवृ  यायमतू मंाफत चौकशी कर यासाठी िनवृ  यायमतु चंी नेमणकू होण ेव 
मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचेबरोबरचा करारनामा र  करण ेयासाठी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 
यांचे मागदशन घेणकेरीता यांचेकडे ताव सादर करणते यावा व शासनाचे मागदशना माणे पुढील कायवाही 
करणते यावी.” अस ेठरले.  

उपरो  त माण े झालेले िनणयानुसार  ततु करणी िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचे 
मागदशन घेणकेामी  याचंेकडे िद.१४/०७/२०१७ रोजी  ताव सादर करणते आला आह.े  मा.  यव  थापन 
सिमती  या उपरो  त िनणयाबाबत मा. उ  च  यायालयास अवगत करावे लागणार आह.े  

मे. लेजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांनी िद.१९/०६/२०१७ रोजीचे प ा  वये खालील माण े कळिवले 
आह.े  

This is with reference to the captioned Agreement executed between us in respect 
of the proposed Saibaba Multimedia Theme Park, our letter dated 3rd March 2017 
addressed to your Trust regarding termination of the said Agreement and your letter dated 
11thApril 2017 in this regard.  

As mentioned earlier, the Shri Saibaba Sansthan Trust (Trust) has failed inter alia 
to make payments due to us under the Agreement from a period as long as November 
2012, amounting to a failure by the Trust in complying with their obligations under the 
Agreement. Moreover, even after having been notified of its default, the Trust failed to 
remedy its default and / or breach in the manner provided in the Agreement.  
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Without prejudice to the above, the alleged impediment for non-payment of our 
dues, cited in your letter dated 11th April 2017 and not admitted by us, was never notified 
to us promptly at the appropriate time. In fact, the Trust should clearly have been aware of 
any such alleged deficiency and/ or defects in its authority and/ or powers and/ or capacity 
at the time of engaging our services under the Agreement and consequently has also 
committed breach of warranty given under the Agreement.  

In light of the above and particularly the Trust's failure to remedy its long-standing 
default, the Agreement stands terminated by virtue of the provision of Clause 25.2 of the 
Agreement reproduced herein below: 

"Termination of the Agreement: 
   25.2 If either party fail to comply with the obligations set out in this Agreement 

and fails to remedy that failure within 20 Business Days of receiving written notice from 
the other party to do so, the party not failing to comply with its obligations under this 
Agreement may suspend Works or terminate this Agreement by written notice to the other 
party without prejudice to any other rights of action or remedies it may have under this 
Agreement."  

Without prejudice to the above, Laservision Limited reserves all its rights, claims, 
demands and/ or remedies in law that may be available to them against the Trust and 
nothing contained herein above should be deemed a waiver thereof. 

लेजर ि हजन िल., यांचेशी िद.१२/०५/२०११ रोजी केले  या करारामधील अट .३१- Mediation 
Followed by Arbitration (International) म  ये खालील माण ेनमदू आहे.  

31.1 A party claiming that a dispute has arisen must give written notice to the 
other parties within 10 business Days specifying the nature of the dispute. 

31.2 On receipt of the notice specified, the parties to the dispute must within 30 
Businesss Days of receipt must seek to resolve the dispute. 

31.3 In the event of a dispute between Laservision and the Trust, the parties agree 
to first make every attempt to settle the matter by mediation. An independent and impartial 
mediator will be selected by agreement of both parties. 

31.4 For the purpose of this Agreement and to avoid any misunderstanding 
between the parties, the parties agree to equally share all costs relating to the assistance 
provided by an independent mediator. 

31.5 The language to be used in the arbitration, if it was to occur, will be English. 
31.6 If the parties are unable to resolve the dispute through mediation then the matter may 
proceed to Arbitration. 

31.7 In the occurrence of arbitration, for the avoidance of doubt, the High Court of 
Mumbai will be considered to have unilateral jurisdiction.  

लेजर ि हजन िल., यांचे आलेले उपरो  त प  मा. सिमती अ  य , उपा  य  व सव सद  यांना 
जा.न.ं२११९/२०१७ िद.१९/०७/२०१७ रोजीचे प ा  वये मािहती  तव पाठिवणते आले आहते. सदरह  ततु 

करणी मागदशन िमळणकेामी मा. िव  व  त, मोहन जयकर यांना जा.न.ं२१६२/२०१७ िद.२१/०७/२०१७ रोजीचे 
प ा  वये िवनंती कर  यात आली आह.े  

िद.०५/०८/२०१७ रोजी सं  थान पॅनल वरील अॅड. ी. भवर यांची मा. मु  य कायकारी अिधकारी 
महोदया यांचे समवेत झालेले चचम  ये मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील 
िनणयानुसार म.े लेजर ि हजन िल., यांचेवर Arbitration कायवाही सु  करणबेाबत िनदश िदले आहते . तरी 

 ततु करणीसं  थानचे िवधी िवभागामाफत अॅड. ी. भवर यांचे स   याने Arbitrator ची नेमणकू क न 
Arbitration बाबतची पढुीलकायवाही करणसे िनणयाथ सादर . 
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िनणय .९५७ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचे समवेत अिब ेशन करणेपुव  मा.उ च 
यायालयाम ये सं थानचे वतीने काम पहाणारे ॲड होकेट संजय चौक दार व स लागार प रषदेमधील 

स लागार ॲङरमेश सोनी यांना चचसाठी पुढील उपसिमती सभेसमोर आमंि त करणेत यावे, असे 
ठरले.             (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं४५ साईभ ां या सुिवधेसाठी असले या सव िनवास थानां या “िनवास थान िवतरण” िनयमावलीस 

मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “भ  तानंा मं िदरात 

दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धिमक सवेा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे .” व 
(२) पोट-कलम (१) (ख) “भ  तानंा राह  याक र ता व वापर कर  याक र ता िव ामगहृ ेबांधण ेव  याची दखेभाल 
करण.े” 

    तावनाः- ी साईबाबांचे दशनासाठी येणा-या साईभ  तां  या सं  येत िदवसिदवस वाढ होत असनु 
 यात अनेक कारचे साईभ  त दशनासाठी येत असतात. अशा सव साईभ  ताचंी िनवास  यव  थासं  थान 

अिधन  त िविवध भ  तिनवास िवभागाम  ये कर  यात येते. 
   परंत ुअस ेिनदशनास आले आहे क , िनवास  यव  था करतांना िनवास  यव  थेचे िनयमांना शासिकय 

मा  यता नस  याने सरु े  या  टीने िनवास  यव  था नाकारलेले बरेच भ  त वाद उपि थत करतात.  हणनू 
साईभ  ताचंी िनवास  यव  थाकरतांना येणा-या अडचणी व शासिकय कामकाज जलद गतीने होणकेामी,तसचे 
भ  तानंा सरुि त सवेा दे  या  या  टीने िद.१५/०५/२०१७ रोजी  ताव सादर कर  यात आला असनु  यावर, 

   “सव िनवास  थानांसाठी म दणेेसदंभात सिव  तर िनयमावली तयार क न  यास  य.स. ची मा  यता 
 यावी” अस े िनदश दे  यात आले.  यानुसारजा.न.ंएसएसएस/साईआ म भ  तिनवास/१४०९/२०१७ 

िद.१९/०६/२०१७ रोजीचे प रप का  वये सं  थान अिधन  त सव िनवास  थान िवभागांना सिव  तर िनयमावली 
तयार करणकेामी आप-आपले िवभागातील िनवास  यव  थेसबंंधी आव  यक ते सव िनयम इकडील िवभागास 
कळिवणेबाबत सिुचत कर  यात आले. 

   तावः- सव िनवास  थान िवभागांचे अिभ ाय घेऊन साईभ  तानंा सरुि त िनवास  यव  था दे  या  या 
 टीने सव समावेशक अशी सिव  तर िनयमावली तयार कर  यात आली असनु ती पुढील माण.े  

  साईभ  तासंाठी िनवास  यव  थेची िनयमावलीः- (Accommodation rules for sai Devotees) 
१) कृपया  पॉट बकु ग करतांना हॉल/खोलीमागणी फॉमम  ये सव सद  याचंी नावे, नाते, वय, इ.अचकु  
माहीती नमदु क न सवाचे ओळखप  जस े पॅनकाड, आधारकाड, ायि हगं लायसन , इ  यादी शासक य 
ओळखप  असण ेगरजेचे आह.े तसचे सदर माहीती चकु ची िकंवा खोटी आढळ  यास खोली  वरीत खाली क न 
घे  यात येईल. 
 While doing current booking please, fill upthe right information of all members 
(name, relation, age, etc.) and submit all members I.D cardslike pan card, aadhar card, 
driving licence etc. If the above information is not correct or true the room will be 
immediately vacated. 
२) साईभ  तासंाठी उपल  धतेनसुार कमीत कमी २४ तासांकरीता व जा  तीत जा  त ४८ तासांकरीता 
हॉल/खोलीिदली जाते. 
 Hall/ Room will be allotted for minimum 24 hours and maximum 48 hours. 
३) सं  थान िनवास  थानांम  ये एक िकंवा दोन  य  त साठी (पु ष अगर  ीया) खोली देणते येणार नाही. 
 याचंेसाठी साईबाबा भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागात हॉलची सिुवधा उपल  ध आह.े 
 Rooms will not be allottedfor one or two persons. (Male or female). In such 
caseshallfacility is madein Saibaba Bhaktaniwas and Saidharmshala department. 
४) एक पु ष व एक  ी अस  यास दोघांचे ओळखप  तपासनु  यां  या ना  यामधील खा ी पट  यािशवाय 
सं  थान िनवास  थानांम  ये खोलीदेणते येणार नाही. 
 Rooms will be allotted only, if identity of male and female is matched as only 
family members.  
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५) सं  थान िनवास  थानांचा सवेा आकार, सवेा आकार पावतीवर िदले  या वेळे माण ेआकारला जातो. 
 यात कोणताही बदल ा  धरला जात नाही. पावतीवरील सगंणक य वेळ भ  तास बंधनकारक राहील.  
 Sanitation and other charges will be charged as per the time slot written on the 
receipt. The service charges of the room are fixed as per the time duration mentioned on 
the receipt. No changes will be made thereafter on any grounds.  
६) सं  थान िनवास  थानांमधील हॉल/खोली म  ये अथवा बाहरे आप  या मौ  यवान व  त,ु रोख र  कम, 
मोबाईल इ. व  तु  वतः  याजबाबदारीवर सांभाळा  यात. 
 In your room and outside keep your valuable articles, cash, mobile etc. at your 

own risk. 
७) पावतीवर िदले  या िदनांक व वेळे माण े साई भ  तानंी वेळेत खोली खाली क न, मची चावी 

मा यावरील मदतिनसा  या ता  यात ावी. अ  यथा दसु -या िदवसाचा सवेाआकार भरावा लागेल. याबाबत 
कोणीतीही सबब ऐकून घेतली जाणार नाही. 
 Devotees are requested to vacate the room at particular time as mentioned on the 

receipt and handover the keys to the floor attendant. Otherwise service charges for the next 
day will be charged.  
८) खोलीम  ये काही गैर कार आढळून आ  यास खोली ताबडतोब खाली क न घेणते येईल. 
 If any kind of abuse or misrule is found in a room, room will be immediately 

vacated. 
९) ऑनलाईन  दारे म बकु ग असले  या साईभ  तानंा उपल  धतेनुसार अदा कर  यात आले  या सवेा 

आकारात चेक-ईन वेळे  याअगोदर जा  तीत जा  त ३ तास खोली िदली जाईल. 
 For online booking, Rooms will be allotted maximum three hours before of 

booking, only on availability basis.  
१०)  पॉट बकु गसाठी साईभ  तांना ऑनलाईन बकु ग व availability यांचा िवचार क न उपल  धतेनुसार 

“फ  टकम टु फ  टसव” या िनयमानसुारखोली िदली जाईल. 
 In case of spot booking,ifrooms are available, they will be allotted by “first come 

to first serve” basis. 
११) खोली वाटप संदभात काही वादातील सगं उपि थत झालेस िनवास  थान शासिकय अिधकारी/ 
.अिध क यांचा िनणय अं ितम राहील. 
 The decision of the Administrative Officer/Superintendent will be final for some 

issues related to the allocation. 
१२) खोलीम  ये फिनचर, पलंग, गादी, उशी, बेडशीट, इ  यादी व  त ु खराब क  नयेत अथवा फाडु नयेत, 

तसचे खोली  यािभंती  व  छ ठेवा  यात  यावर िलह नये. या व  तूचंे नकुसान झालेले आढळ  यास  वरीत 
नकुसान भरपाई भ न घेतली जाईल व ताबडतोब खोली खाली क न घेतली जाईल . 
 Please do not misuse the furniture availed in the room, do not scribble anything on 

the walls. In case of damages/loss, a fine will be charged from the occupants and the room 
will have to vacate immediately. 
१३) खोलीम  ये म पान/ मादक पदाथाचे सवेन कर  यास स  त मनाई आह.े तसचे पान, िसगरेट, गटुखा, 

तंबाख,ु इ. खाऊन खोलीम  ये अथवा सं  थान प रसरात थुंक  यास दडंा  मक कायवाही केली जाईल. 
 Drinking, Smoking, and Chewing of tobacco or Gutkha is strictly prohibited inside 

the room as well as in Sansthan premises.  
१४) भ  ताने खोली/ हॉल दोन िदवसांचा सवेाआकार भ न घेत  या नंतर जर कमीत कमी वेळ खोलीचा 

वापर केला आिण काही कारणा  तव एकाच िदवसात खोली खाली केली तर आकारणी केलेली सवेा आकाराची 
र  कम कोण  याही सबबीवर परत केली जाणार नाही. 
 No service charges (Amount paid) will be returned on any grounds in case even if 

the room is vacated prior to the fixed schedule. 
१५) म मधील गरम पा  याची वेळ पहाटे ३.०० ते गरम पाणी उपल  ध असपेयत असेल. 
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 Hot water time will be 3.00a.m.to till hot water is available. 
१६) साईभ  तां  या काही सचुना/त ार अस  यासsaibaba@sai.org.in/support@sai.org.in. दरु  वनी - 
०२४२३-२५८९५६/ २५८९६३,मोबा-७७२००७७२०३ यावर सपंक साधावा.  
 Sai devoteeshave any suggestion/complaint regarding this please contact the 
following address- saibaba@sai.org.in/support@sai.org.in. Telephone- ०२४२३-२५८९५६/ 
२५८९६३, Mobile- ७७२००७७२०३. 

  िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ायः- सदर िनयमावली साईभ  त व सं  थानचे सरुि तते  या  टीकोनातनु 
मह  वपणु अस  याने मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेनंतर, सदर िनयमावली माहीती तं ान िवभागामाफत 
सं  थान सकेंत  थळावर िस  क न, साईभ  ताचंे माहीतीसाठी बांधकाम िवभागामाफत यो  य  याआकाराचे 
ले  स बोड बनवनु ते सव िनवास  थानांम  ये दशनी भागात लावता येतील. 

  करीता उपरो  त  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर. 
िनणय .९५८ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां या सुिवधेसाठी असले या सव िनवास थानां या तािवत 

“िनवास थान िवतरण” िनयमावलीचे अवलोकन करणेत आले व यामधील अट .३ म ये एका 
 य स खोली देता येणार नाही, अशी सुधारणा करणेत येऊन, सदरह िनयमावली अंतीम करणेत 

आली. तसेच अंतीम कर यात आलेली “िनवास थान िवतरण” िनयमावली साईभ ां या 
मािहतीसाठी सं थानचे अिधकृत संकेत थळावर िस द करणेत यावी व ले  स बोड तयार क न ते 
सव िनवास  थानांम  ये दशनी भागात लाव यात यावे, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं४६ ी.सुधीर मांडके, मांडके ॲ ड मांडके इं ा चर  ा.िल., पुणे यांना सं थान हेिलपॅड वापरास 

परवानगी देणे. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- महारा   शासनाने पनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 

(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत  य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नंबर १७ (१) म  ये 
“रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे, भ  तगणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही 
सिमतीची कत  य असतील.” अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक- मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २४.०५.२००८ रोजीचे 
सभेतील िनणय .४२९ व मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १८.०२.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . ३६.  

 तािवक – ी.सिुधर मांडके, मांडके अॅ  ड मांडके इं ा   चर ा.िल., पणुे यांनी  याचंे िदनांक 
२३.०९.२०१७ चे प ात, “आ  ही आपणास कळव ू इि छतो क , पणु े येथील मांडके अॅ  ड मांडके 
इं ा   चरकडे रॉिबन आर-६६ ह े हिेलकॉ  टर आह.े सदरचे हिेलकॉ  टर आम ्ही सं  थान  या साईभ  तानंा 
जॉयराईड सिुवधा देणेसाठी िशड ला पाठवत आहे. सदरची सिुवधा िदनांक २८.०९.२०१७ ते ३०.०९.२०१७ या 
कालावधीत सु  करणचेा आमचा िवचार आहे. तरी आ  हास सं  थानचे हिेलपॅड वापरास परवानगी िमळावी तसचे 
हिेलपॅडवर फायर फायटर व अॅ   यलु  सची  यव  था उपल  ध क न ावी. ” असे कळिवलेले आह.े तर  याचंे 
िदनांक ०३.१०.३०१७ रोजीचे प ात, “वरील िवषयास अनसु न आ  ही आपणाकडे िवनंतीपवूक अज करतो 
क , िशड  साईबाबा सं  थान येथील हिेलपॅड वरुन िद .१२ ऑ  टोबर ते १५ ऑ  टोबर दर  यान साई भ  तानंा 
हिेलकॉ  टर मधनू हवाई सफर घडवून आण  याचा कंपनीचा मानस आह.े तरी  यासाठी िदवसातनू ५ तास हिेलपॅड 
वापर होणार आह.े तसेच सदर हिेलपॅडवर अि नशामक वाहन व अॅ   युलंस उपल  ध क न सहकाय करावे, ही 
िवनंती.” अस ेकळिवले आह.े  

ी.मांडके यांनी  याचंे प ात िशड  येथे येणा-या साईभ  तानंा जॉयराईड/हवाई सफर सिुवधा उपल  ध 
क न दणेेसाठी सं  थानचे हिेलपॅड वापरास परवानगी िमळणेबाबत िवनंती केली आह.े तथािप, मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िदनांक २४.०५.२००८ रोजीचे सभेतील िनणय .४२९ म  ये सं  थान मालक  या हिेलपॅडचा वापर 
खाजगी सं  था/  य  ती/सावजिनक सं  था यांना उपल  धतेनुसार सशु  क क न देणते यावा असा िनणय झालेला 

mailto:saibaba@sai.org.in/support@sai.org.in
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आह.े तसचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १८.०२.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .३६ अ  वये सं  थानचे 
हिेलपॅड वापर आकार पये २०००/- ऐवजी पये ५०००/- व अॅ  यलु  ससाठी ित तास पये १०००/- ऐवजी 
पये १५००/- आिण नाईट हॉ  टसाठी हिेलपॅड वापर आकार पये ५०००/- अिधक पये २०००/- असा एकूण 
पये ७०००/- इतका आकार आकार  यात यावा असे असा िनणय झालेला आहे. सदर िनणयाची अंमलबजावणी 

िदनांक २३.०३.२०१५ पासनू सु  कर  यात आलेली आह.े तसचे ह ेलीपॅडवर सरं णाचे  टीने सरं ण 
िवभागामाफत सरु ा र कांची नेमणकू कर  यात येत.े उपरो  त िनणया  या अनषुगंाने हलेीकॉ  टा र कंप  या  या 
मागणीनसुार व सं  था न  या उपल  धतेनुसार िविवध खाजगी कंप  या/  य  त ना सं  थान ह ेलीपॅड वापरास परवानगी 
दे  यात येते. जनसपंक िवभागामाफत हलेीकॉ  टर लॅ  ड गची कायवाही िदनांक ०१.१०.२००८ पासनू सु  
कर  यात आलेली असनू माहे.जानेवारी -२०१६ ते िडसबर – २०१६ या एक वषाचे कालावधीत सं  थान 
हिेलपॅडवर झाले  या लॅ  ड गची मािहती पढुील माणे-  

 
अ.न.ं कालावधी िदले  या परवान  या झालेले लॅ  ड ग ा  त र  कम 
१ जानेवारी – २०१६ १० ०७ ३५,०००/- 
२ फे वुारी – २०१६ ०७ ०५ २७,०००/- 
३ माच – २०१६ ०५ ०३ १५,०००/- 
४ एि ल – २०१६ ११ ०४ २२,०००/- 
५ मे – २०१६ १२ ०६ ३०,०००/- 
६ जनू – २०१६ ०० ०० -- 
७ जलैु – २०१६ ०० ०० -- 
८ ऑग  ट - २०१६ ०२ ०० -- 
९ स  टबर – २०१६ ०१ ०१ ५,०००/- 
१० ऑ  टोबर – २०१६ ०५ ०३ १५,०००/- 
११ नो  हबर – २०१६ ०९ ०८ ४६,०००/- 
१२ िडसबर – २०१६ ०८ ०६ ३०,०००/- 
एकुण-  ७० ४३ २,२५,०००/- 

 
माह ेजानेवारी – २०१६ ते डीसबर – २०१६ या कलावधीत हेलीपॅड वापर आकार पये २,२५,०००/- 

(अ री र  कम पये दोन लाख पंचवीस हजार मा ) इतके उ  प  न सं  थानला या सवेेतनू ा  त झाले आह.े  
तसचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २८.१२.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ६५९ अ  वये 

सं  थान अ  नीशमन वाहन वापरासाठी पिहले तीन तास पये ४,०००/-  यानंतर ती तास पये १,०००/- या 
माण ेतसेच फोमचा, िस.ओ.टू. व ाय पावडर िसलडरचा वापर झालेस खरेदी दरा माण ेदर आकारणी कर  यात 

यावी असा िनणय झालेला असनू  यानसुार अॅ   युल  स व अ  नीशमन वाहन हिेलपॅडवर उपल  ध क न देणबेाबत 
वै क य संचालक व फायर अॅ  ड से टी िवभागाचा अिभ ाय मागीतल असता  यांनी खालील माणे अिभ ाय 
कळिवला आह.े  

अ) वै क य संचालकः- मनु  यबळाचा अभाव अस  याने ी साईबाबा सं  थान  णालयाची 
अॅ   यलु  स आठवडयातील ०३ िदवस सं  थान हिेलपॅडवर उपल  ध क न देण ेश  य नाही. 

ब) फायर अॅ  ड से टी िवभागः- ी साईबाबा  या समाधीस १०० वष पुण होणार अस  याने 
सं  थानमाफत िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ ह े वष ी साईबाबा समाधी शता  दी 
महो  सव  हणनू साजरे केले जाणार आहे. सदर कालावधीत दशेिवदशेातनू साईभ  तांची मोठया माणात गद  
होणार अस  याने सं  थानचे अ  नीशमन सवेा िनयिमत स ज ठेवण े आव  यक आह.े तसचे िशड  
िवमानतळाकरीता सं  थानची अ  नीशमन सवेा िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ पासनू सहा मिहने कालावधीकरीता 
सशु क देणबेाबत सं  थान व महारा   िवमान िवकास िल., मुंबई यांचेम  ये करारनामा करणते आलेला आह.े 
 यामळेु सं  था नचे फोम टडर िशड  िवमानतळाकरीता पाठिवणते येणार आह.े सं  थानचे फोन टडर वाहन िशड  

िवमानतळाकरीता पाठिवणते येणार अस  याने सं  थानचे िमनी टडर वाहन सं  थान प रसरात घडणा-या 
घटनांकरीता सदवै स  ज ठेवावे लागणार आह.े  यामळेु ी.सधुीर माडंके , पणु े यानंी जॉयराईडसाठी केले  या  
मागणीनसुार सं  था नची अ  नीशमन सवेा परुिवता येणार नाही.  



107 
 

{12} 14.11.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

क) मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १८.०२.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार व खालील 
अटी/ शत स अिधन राहन ी.सुिधर मांडके, मांडके अॅ  ड मांडके इं ा   चर ा.िल., पुणे यांना फ  त 
हेलीपॅड वापरास परवानगी देता येईल. 
१.  वै क य सचंालक व फायर अॅ  ड से टी िवभागाने अॅ   यलु  स व फायर फायटर सवेा उपल  ध क न 

दतेा येणार नाही असे कळिव  यामुळे फ  त सं  थान िनयमानुसार हिेलपॅड वापरास परवानगी दतेा येईल. 
२.   हलेीकॉ  टर लॅ  ड गसाठी आव  यक सव  थािनक/शासक य/िनमशासक य परवान  या हेलीकॉ  टर 

कंपनीला घेण ेबंधनकारक राहील.  
३.  लॅ  ड ग र  करावयाचे असले तर एक िदवस आधी तस े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

यांना कळिवण ेआपणास बंधनकारक राहील.  
४.  हलेीकॉ  टर लॅ  ड ग व टेक ऑफ करतांना अपघात होऊन िजिवत हानी अथवा इतर कारची कोणतीही 

हानी झा  यास  यास कंपनी जबाबदार राहील. याबाबत सं  थानची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. 
५.  अित मह  वाचे  ही.आय.पी.चे िशड  भेटी  या दर  यान अथवा आप  कालीन प रि थतीत सदर 

हलेीपॅडचा वापर करण ेआव  यक असेल  यावेळेस लॅ  ड ग र  िकंवा वेळ बदलण ेही बाब कंपनीवर 
बंधनकारक राहील. तशी पवु सचुना सं  था न कंपनीस दईेल.  

६.  येक लॅ  ड गपवु  िकमान दोन िदवस आगोदर जनसपंक िवभागाकडे हलेीकॉ  टर लॅ  ड गबाबत फॅ  स 
पाठवनू कळिवणे, परवानगी घेण ेहलेीकॉ  टार कंपनीस बंधनकारक राहील. 

७.  सरं ण िवभागामाफत हे लीपॅडवर सरु ा र कची नेमणकू कर  यात येते. या  यित र  त इतर वाढीव 
सरु ा  यवस ्था संबंधीत कंपनीने करावी.  

८.  आपले हिेलकॉ  टरला समाधी मं िदरावर िघरटया घालता येणार नाही, याबाबत पायलटला सचुना 
दे  याची जबाबदारी आपले कंपनीची राहील.  

९.  हलेीकॉ  टर लॅ  ड गसाठी परवानगी देण ेअथवा र  करणेबाबतचे सव अिधकारी सं  थान राखनू ठेवत 
आह.े  

ी साईबाबा सं  थानचे हिेलपॅड वापरास िविवध खाजगी कंप  या/  य  ती नेहमीच मागणी करतात. तसचे 
सदरचे हिेलपॅडवर ब-याचवेळा मा.मु  यमं ी, मा.पंत धान, मा.रा  यपाल, मा.रा  पती, क ीय मं ी, िविवध 
रा  याचे मं ी आिद मह  वा  या/अितमह  वा  या व ्य  त  या मागणीनसुार हिेलपॅड वापरास आय  यावेळी 
परवानगी ावी लागते. ी.सिुधर मांडके, मांडके अॅ  ड मांडके इं ा   चर ा.िल., पणु े यांना इतर खाजगी 
कंप  या माण ेसं  थान िनयमा माणे पये ५०००/- इतका हिेलपॅड वापर आकार आका न  याचंे मागणीअंती व 
सं  थान  या उपल  धतेनुसार वेळोवेळी परवानगी देण ेउिचत होईल. ी.मांडके यांनी  णवाहीका व अ  नीशमनची 
मागणी केलेली आह.े याबाबत वै क य संचालक व फायर अॅ  ड से टी िवभागाने अॅ   यलु  स व फायर फायटर 
सवेा उपल  ध क न दतेा येणार नाही असे कळिवले आह.े  ते  हा ी.मांडके यांना फ  त सं  थान िनयमानसुार 
हिेलपॅड वापरास परवानगी दतेा येईल अस ेमत आह.े तथािप यासव बाब वर िवचार होणेसाठी सदर  या िवषयास 
मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेण ेउिचत होईल अस ेवाटते. 

िवभागाची मागणी- ी.सिुधर मांडके, मांडके अॅ  ड मांडके इं ा   चर ा.िल., पुण े यांना 
साईबाबां  या दशनासाठी येणा-या साईभ  तांसाठी जॉयराईड सवेा सु  करणेसाठी सं  था नचे हिेलपॅड वापरणेस 
परवानगी दणेबेाबत.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय– ी साईबाबा सं  थानचे हिेलपॅड वापरास िविवध खाजगी 
कंप  या/  य  ती नेहमीच मागणी करतात. तसचे सदरचे हिेलपॅडवर ब-याचवेळा मा.मु  यमं ी, मा.पंत धान, 
मा.रा  यपाल, मा.रा  पती, क ीय मं ी, िविवध रा  याचे मं ी आिद मह  वा  या  य  त  या मागणीनुसार हिेलपॅड 
वापरास आय  यावेळी परवानगी ावी लागते. तसचे सं  थानचे हिेलपॅडवर जॉयराईडसाठी आजतागायत 
कोण  याही कंपनीला परवानगी िदलेली नाही. ी.मांडके यांनी  णवाहीका व अ  नीशमनची मागणी केलेली आह.े 
याबाबत वै क य सचंालक व फायर अॅ  ड से टी िवभागाने अॅ   युल  स व फायर फायटर सवेा उपलब ्ध क न 
दतेा येणार नाही अस ेकळिवले आहे. ते  हा ी.सिुधर मांडके, मांडके अॅ  ड मांडके इं ा   चर ा.िल.,पणु ेयांना 
जॉयराईड/ हवाई सफरीसाठी सं  थानचे फ  त हिेलपॅड वापरास परवानगी दणेबेाबत िनणय होणेसाठी सदरचा िवषय 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर. 
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िनणय .९५९ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , स या िशड  येथील िवमानतळ सु  झालेले असून तेथे हवाई 
सेवेसाठी आव यक या सव सुिवधा उपल ध आहेत, याकरीता ी.सुिधर मांडके, मांडके अॅ  ड मांडके 
इं ा   चर ा.िल., पुणे यांना साईभ  तासंाठी िशड  येथे जॉयराईड सेवा सु  करणेकामी िशड  
िवमानतळ यां चेशी संपक करणेबाबत कळिवणेत यावे.         (कायवाही- जनसंपक अिधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं४७ सेवे या कालावधीत साईसेवक कै. मोद उपा ये, रोहा, रायगड यांचा अकि मत मृ य ु झा यामुळे 

यां या मुलां या िश णासाठी आिथक मदत िमळणेबाबत.   
ताव- ीमती िमना ी मोद उपा  ये, म.ुपो.ता.रोहा,िज.रायगड यांचा िवनंती अज इकडील कायालयास ा  त झाला 

असनु सदर अजात  यांनी  दारकामाई िम  मंडळ, रोहा, िज.रायगड यां  यातफ िद. २४ स  टेबर २०१७ ते ३० 
सप ् टेबर २०१७ या कालावधीत २२ सवेेकरी ी साई मंदीर,िशड  येथे  सवेेसाठी आले होते. या सवेेक-यांना ४ 
िदवस सादालय व ३ िदवस मंदीरातसवेा कर  याची संधी िमळाली होती. सव सवेेकरी िद.२९-०९-२०१७ रोजी 
पहाटे काकड आरतीसाठी मं िदरात येत असतांना ी साईबाबांचे िनि सम भ  त माझे पती कै. मोद हरीभाऊ 
उपा  ये हे सादालया  या मागील बाजुस च  कर येऊन पडले व  याचंे आकि मत िनधन झाले.  यावेळी ी 
साईबाबा सं थान िव  व  तानंी  याचंे पाथ व रोहा,रायगड मु  कामी पोहोचिव  यासाठी अ  यंत मोलाची मदत 
केली.  याब ल मी  याचंी कायम िदलगीर आह.े 

  मा या कुटंुबात माझे पती हचे कमवती  य  ती होते. आम  या दो  ही मलुांचे िश ण अजनु पणु झालेले 
नाही. आिण दो  ही मु ले अ  यासात मेहनत क न चांगले गणु िमळिवत आह.े आमची मलुगी कु.ॠतजुा  ही 
एस.एस.सी. (१० वी) परी ेत ९७.४० ट  के गणु िमळवनु रायगड िज  ह यात थम मांकाने उ  तीण झाली आह.े 
तर ितने बी.एम.सी.सी. पणु ेयेथील  युिनअर कॉलेलम  ये एच.एस.सी. ( १२ वी) प र ेत ९० ट  के गणु िमळिवले 
आहते. तसचे सी.पी.टी प र ेत २०० पैक  १५३ गणु िमळिवले आहेत . ह ेसव िशकत असतांना ती  वतः दखेील 
मेहनत करतच होती. या पु ढे ितची सी.ए कर  याची इ  छा आह.े परंत ूपु  याम  ये  सी.ए . चा खच .९०,०००/-

ित वष आहे. िशवाय राह  याचाही खच आहचे.  
  आमचा मलुगा कु. वेदांत हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तं िव ालय, लोणरेे, ता.मानगाव िज.रायगड 

येथे िड  लोमा  या पिह  या वषात िश ण घेत आह.े मा या पती  या अक  मीत िनधनामळेु मा यावर दो  ही 
मलुां  या िश णाचा भार पडलेला आह.े 

  आमची दो  ही मलेु गणुवंत आिण मेहनती अस  यामळेु माझे िदवंगत पती मोद हरीभाऊ उपा  ये यांची 
दो  ही मलुांचे िश ण पुण कर  याची इ  छा होती. आता ती जबाबदारी मा यावर आली आहे. तरी मी आपणास 
िवनंती करते क , ी साई सं  थान िव  व  त  यव  थे कडून मा या मुलां  या िश णासाठी िश ण पुण होईपयत 
आिथक मदत िमळावी.मी आप  या िव  व  थ  यव   थेची कायम ॠणी राहील. अस ेनमदू आहे. 

  ी साईबाबा यां  या समाधीस सन २०१८ म  ये १०० वष पुण होत अस  याने  याचंे औची  य साधनु 
ी साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िदनांक १ ऑ टोबर २०१७ ते १८ ऑ  टोबर 

२०१८ (िवजयादशीमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आह.े तसेच ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीने ी 
साईबाबा सं  थानम  ये ी े  गजानन महाराज दवे  थान, शेगाव येथील सवेेक-यां  या धत वर साई पालखी 
मंडळाचे पदया ी सभासद यांचे करीता, मोफत“ साईसवेक” उप म राबािव  याचा िनणय घेतलेला आहे. तरी 
सदर “साईसेवक”योजनेम  ये २० पालखी सभासद िमळुन एक गट मुख अस े२१ साईसवेकांचा गट तयार क न, 
 यानंा वषातनु ७ िदवस सं  थान प रसरात सदरचे योजने अंतगत िवनामु  य सवेा कर  याची सधंी दे  यात येते. 

  िद.२४/०९/२०१७ ते िद. ३०/०९/२०१७ (७ िदवस) या कालावधीत साईसेवक  हणनु सेवेसाठी 
आले  या ी  दारकामाई िम  मंडळ, रोहा,रायगड यांनी ३ िदवस सादालय िवभाग येथे सवेा पणू केली .  यानंतर 
िद. २८/०९/२०१७ ते िद.३०/०९/२०१७ याकालावधीत सरं ण िवभाग येथे दपुारी २ ते १० या कालावधीत ी 
 दारकामाई िम  मंडळ, रोहा,रायगड  याचंी सवेा होती. परंत ुिद. २९/०९/२०१७ रोजी काकड आरती करणकेामी 

पहाटे ३.०० वाजता  याचंे गटासोबत येत असतांना ी मोद हरीभाऊ उपा  ये, साई सवेक, ी  दारकामाई िम  
मंडळ, रोहा,रायगड हे अचानक र   यात मागे राहीले.  याचंा र   यात अक  मीत मृ  य ुझाला.  

िवभागाचा अिभ ाय– मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील साई सवेक 
िनयमावलीतील िवषय न.ं १०६ िनणय . ६२६ मधील साई सवेकांकरीता बनिव  यात आले  या अ.न.ं ३२ 
सवेे  या कालावधीत घडले  या कोण  याही कृतीसाठी, घटनेसाठी कोण  याही कारची नकुसान भरपाई 
सं  थानकडे मागता येणार नाही. तसचे अ.न.ं ३६ साईसवेक यांचे  वतःचे कृतीने अथवा िन  काळजीपणाने काही 
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अपघात ,इजा अगर गंभीर दखुापत झा  यास  याची जबाबदारी सं  थान घेणार नाही. सदर जबाबदारी ही सव  वी 
साई सवेकांची राहील. अस ेनमदू आहे.  यामळेु कोणतीही आिथक मदत दतेा येणार नाही.  

तथािप, अजदार ीमती.मीना ी मोद उपा  ये यांचे मागणी माण े  यानंा मलुा  या िश णासाठी 
सवेे  या कालावधीत साईसवेक कै. मोद उपा  ये, रोहा,रायगड याचंा अक  मीत मृ  य ु झा  यामळेु  यां  या 
मलुां  या िश णासाठी आिथक मदत िमळावी असा आशयाचा िवनंती अज मा. अ  य  सो. यांचे नावे आलेला 
आह.े  

तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .९६० यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  येथे सेवे या कालावधीत साईसेवक कै. मोद उपा ये, रोहा, रायगड 

यांचा अकि मत मृ य ुझालेला अस यामुळे एक िवशेष बाब हणून यां या कुटंूबास .२५,०००/- मा  
आिथक मदत दे यात यावी, असे ठरले.              (कायवाही- कामगार अिधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं४८ सेवे या कालावधीत साईसेवक हणून आले या सेवेक यां या अपघाती िवमा उतरिवणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमती  या िनणयानसुार , िद.२९ जुलै २०१७ पासनु सं  थानचे िविवध िवभागात 
मोफत सवेा देणकेामी “साईसेवकयोजना” सु  कर  यात आलेली आह.े  

   याकामी पालखीची वैयि क मािहती कामगार िवभागाकडे ा  त झाली असनू आज अखेर ५२० 
पाल  यानंी रिज  ेशन  केलेले आह.े या साई सवेकांचा २१  य  त चा ०१ गट तयार कर  यात आला असनू 
रिववार ते शिनवार ०१ गट काम करेल असे एका आठवडयात सकाळी ६ ते दपुारी २ व दपुारी २ ते रा ी १० 
यावेळेत  येक  ५ या माण े १० गटातनू २१० साई सवेक आठवडाभर सवेा दतेील. या गटांना मं िदर प रसर, 

सादालय,हॉ  पीटल व िनवास  थाने यािठकाणी वषातनू सलग ७ िदवस साई सवेेची सधंी िदली जाईल . साई 
सवेकांनी सवेाभावी वृ  तीने भ  ताचंा आदर क न, स  मान क न “ओम साई राम”  हणनु साईभ  तां  या 
अडचणी सोडिव  याचे काम साई सवेेक-यांनी करावयाचे आह.े 

सवेे  या कालावधीत िद.२९-७-२०१७ ते आजपावेतो घडले  या घटनाः- 
अ) ी साई सवेा िम  मंडळ, दगेलरु , ता.दगेलरु, िज.नांदडे यांचे उपरो  त संदभ य िद.५/९/२०१७ रोजीचे प  
इकडील कायालयास ा  त झाले असनू  या प ात  यानंी साई सवेक असताना  यानंा आलेले अनभुव  यांनी 
अ.न.ं ३ म  ये असे नमदू आहे क ,साई सादालयापासनु ते आ  ही थांबले  या िनवास  थानी साईआ म -२ (साई 
धमशाळा) हया िठकाणी साई सवेकांस रा ी १०.०० नंतर पायी जाण े ाणावर बेत  याची श  यता आह.े कारण 
पायीमागाव न जात असतांना िदवाब  तीची सोय नाही. िदवाब ीची सोय होण ेगरजेचे वाटते. कारण तसा सगंही 
 थािनककाही गुंडानी म ाशान क न पालघर मुंबई  या साई सवेकास ास िदले होते. रा ी  या  वेळेस सं  थेचे 

गाड पायी मागावर नेमण ेगरजेचे वाटते. यामळेु साई सवेकां  या  वः र णास  याचंी मदत होईल. ”अस े  हटले 
आहे, सोबत प  जोडलेले आह.े 

ब) िद.२४-०९-२०१७ ते िद.३०-०९-२०१७ (७ िदवस) या कालावधीत साई सवेक  हणनु सवेेसाठी 
आले  या ी  दारकामाई िम  मंडळ, रोहा,रायगड यांनी तीन िदवस सादालय िवभाग येथे सवेा पुण केली. 
 यानंतर िद.२८-०९-२०१७ ते िद.३०-९-२०१७ या कालावधीत सरं ण िवभाग येथे दपुारी २.०० ते १०.०० या 

कालावधीत ी  दारकामाई िम  मंडळ, रोहा, रायगड  याचंी सवेा होती. परंत ू िद.२९-९-२०१७ रोजी काकड 
आरती करणकेामी पहाटे ३.००वाजता  याचं ेगटासोबत येत असतांना ी मोद हरीभाऊ उपा  ये , साई सवेक , 

ी  दारकामाई िम  मंडळ, रोहा, रायगड हे अचानक र   यात माग ेमाग ेराहीले.  याचंा र   यात अकि मत मृ  य ु
झाला. 

क) साई सवेकांचा अपघात िवमा- सं  थान प रसराम  ये साई सवेकांना काही अपघात झा  यास एका 
वेळेस २१० साई सवेकांना िवमा सरं ण िमळाव,े सवेे  या कालावधीत ७ िदवस सवेेसाठी आले  या २१० साई 
सवेकांचा सं  थान लेखाशाखेमाफत अपघाती िवमा उतिवणकेामी रा  ीयकृत िवमा कंपनीचे कोटेशन मागवनू 
 यनुतम दराने साईसवेकांचा अपघती िवमा उतरिवता येईल. 

िवभागाचा अिभ ाय- ा  तािवकातील “अ” व “ब” मधील घटना ल ात घेता, सवेेसाठी साई 
सवेकांचा ०१ गट तयार कर  यात आला असनू रिववार ते शिनवार ०१ गट कामकरेल अस े एका आठवडयात 
सकाळी ६ ते दपुारी २ व दपुारी २ ते रा ी १० यावेळेत  येक  ५ या माणे १० गटातनू २१० साई सवेक 
आठवडाभर सवेा दतेील. दर आठवडयात सवेे  या कालावधीत ७ िदवस सवेेसाठी आले  या २१० साई सवेकांचा 
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सं  थान लेखाशाखेमाफत अपघाती िवमा उतरिवणकेामी रा  ीयकृत िवमा कंपनीचे कोटेशन मागवनू  युनतम दराने 
साई सवेकांचा अपघाती िवमा लेखाशाखा िवभागामाफत उतरिवता येईल अस ेमत आहे.  

  तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणेस िवंनती. 
िनणय .९६१ यावर सिव तर चचा होऊन, सेवे या कालावधीत साईसेवक हणून आले या सेवेक यांचा तावात 

नमुद केले माणे सामुिहक अपघाती िवमा उतरिवणेकामी रा  ीयकृत िवमा कंप याकंडून िवहीत 
प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- कामगार अिधकारी/ मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं४९ सेवे या कालावधीत साईसेवक हणून उपि थत असले या सेवेक यांची िनवास व इतर यव था 

साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथे करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमती  या िनणयानसुार , िद.२९ जुलै २०१७ पासनु सं  थानचे िविवध िवभागात 

मोफत सवेा देणकेामी “ साई सवेक योजना ” सु  कर  यात आलेली आह.े 
साई सवेकांना सादालय िवभागातनू रा ी १०.०० वा. साई आ म -२ (साई धमशाळा) येथे मु  कामी 

जाताना सादालय ते साई आ म -२ दर  यान  या र   यावर रा ी रहदारीची वदळ नसते, िकंबहना र  ता पुणतः 
िनमनु  य असतो. तसचे र   यावर पथिदवे नसतात. अशा प र  थीतीचा गैरफायदा घेऊन काही समाज कंटक / भरुटे 
चोर नशापाणी क न साई सवेकांना धमकव  या  या एक-दोन घटना घडलेचे मनोगत  य  त केलेले आह.े 

  ी साईसवेा िम  मंडळ, दगेलरु,िज.नांदडे यांचे उपरो  त संदभ य िद.५/९/२०१७ रोजीचे प  इकडील 
कायालयास ा  त झाले असनू  या प ात  यानंी, मी साई योजनेचा साई सवेक आपणास अितशय न पण ेओम 
साईराम करतो, मी  वतःला इतका भा  यवान समझतो क , आप  या क  पनेतनू तीथ े  शेगाव ,ित पती  या 
धत वर ी साईबाबा समाधी सोहळा २०१८  या िनिम  ताने ी साईसवेा िम  मंडळ, दगेलरु , ता.दगेलरु, 
िज.नांदडे, अ  य , ी गंगाधर दाऊलवार यांचे नेतु  वाखाली साई पालखी मखु या ना  याने  य ात 
साईबाबां  या चरणी िद.६ ऑग  ट २०१७ ते १२ ऑग  ट २०१७ या कालावधीत दसु -याच  ट  यात सादालय 
सात िदवस सवेा कर  याची संधी ा  त झाली.  

  मी साईबाबाची सवेा आजतागायत अ  य पण े केली पण या योजनेअंतगत साईबाबां  या भ  ताचंी 
सवेा कर  याची सधंी मला िमळाली.हामा यासाठी व मा या प रवारासाठी साईबाबांचा  अनमोल साद आह.े 
अस ेमला वाटते. ते साई सवेक असताना  यानंा आलेले अनभुव  यांनी अ.न.ं ३म  ये अस े  हटले आह ेक ,साई 

सादालयापासनु ते आ  ही थांबले  या िनवास  थानी साईआ म -२ (साई धमशाळा) हया िठकाणी साई सवेकांस 
रा ी १०.०० नंतर पायी जाण े ाणावर बेत  याची श  यता आहे. कारण पायी मागाव न जात असतांना 
िदवाब  तीची सोय नाही. िदवाब ीची सोय होणे गरजेचे वाटते. कारण तसा सगंही  थािनक काही गुंडानी 
म ाशान क न पालघर मुंबई  या साई सेवकास ास िदले होते. रा ी  या  वेळेस सं  थेचे गाड पायी मागावर 
नेमण े गरजेचे वाटते. यामळेु साई सवेकां  या  वःर णास  याचंी मदत होईल.” अस े  हटले आह,े सोबत प  
जोडलेले आह.े 

  िद.२४-०९-२०१७ ते िद.३०-०९-२०१७ (७ िदवस) या कालावधीत साई सवेक  हणनु सवेेसाठी 
आले  या ी  दारकामाई िम  मंडळ, रोहा, रायगड यांनी तीन िदवस सादालय िवभाग येथे सवेा पुण केली. 
 यानंतर िद.२८-०९-२०१७ ते िद.३०-९-२०१७ या कालावधीत सरं ण िवभाग येथे दपुारी २.०० ते १०.०० या 

कालावधीत ी  दारकामाई िम  मंडळ, रोहा, रायगड  याचंी सवेा होती. परंत ू िद.२९-९-२०१७ रोजी काकड 
आरती करणकेामी पहाटे ३.०० वाजता  याचंे गटासोबत येत असतांना ी मोद हरीभाऊ उपा  ये , साई सवेक , 

ी  दारकामाई िम  मंडळ, रोहा,रायगडह ेअचानक र   यात माग ेमाग ेराहीले.  याचंा र   यात अकि मत मृ  य ु
झाला.  

  याबाबत, िद.२९-९-२०१७ रोजी ी  दारकामाई िम  मंडळ, रोहा,रायगड साई सेवक ी मोद 
हरीभाऊ उपा  ये यांची र   याने येतांना अकि मत मृ  यचुी घटना व ी दाऊलवार यांचे सचूनेनसुार साई सवेकांना 
िनवास  यव  था ही साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) येथे के  यास सरुि ते  या  टीने यो  य राहील. 
 याकिठकाणी सादालय अस  यामळेु भोजनाची  यव  था होईल, साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म ) हे 

म  यवत  िठकाण अस  यामळेु सवेेक-यांना सवेेसाठी जाण-ेयेणे सोईचे होईल.  यामळेु साई सवेकांना होणारा ास 
वाचेल, कोणतीही अनिुचत घटना घडणार नाही , तसचे  याचंे सरु ेचाही  न िनमाण होणार नाहीअस ेमत आहे, 
तसचे सवेेक-यांचे गणवेष,  टेशनरी सािह  य ठेवणकेामी एक  टोअर म  व साधारण २२५ साई सवेकांसाठी 
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(पु ष व मिहला म वेगवेगळी देणे.) तसचे फ  त शिनवारी ७ िदवस सवेा िदले  या साधारण २२५ साई सवेक 
तसचे पढुील आवठवडयात सवेा दे  यासाठी आले  या निवन साधारण २२५ अशा एकुण ४५० साई सवेकांना 
साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) येथे मोफत िनवास  यव  था व तसचे सादालयामाफत मोफत भोजन, 
ना  टा व कॅ  टीन िवभागामाफत दोन वेळचे चहाची मोफत  यव  था होणसे िवनंती. 

तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .९६२ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थानम ये िवनामु य सेवा करणा या साईसेवकां या 

सुरि ततेसाठी यांची िनवास यव था साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथे कर यात यावी. 
यासाठी थमत: २१ जणां या ५ ु पची साईबाबा भ िनवास थान येथे िनवास य सथा कर यात 
यावी व यां या अिभ ायानुसार उव रत साईभ ांची िनवास य सथा साईबाबा भ िनवास थान येथे 
करणेबाबतचा िनणय घे यात यावा.    

(कायवाही- कामगार अिधकारी/ .अिध क, साईबाबा भ िनवास थान) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५० आयकर काय ातील तरतुदी वये सन २०१६-२०१७ या आिथक वषातील अखच त उ प ना या 

िविनयोगाबाबत.   
ताव- ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था, िशड  यास सव मा यमां दारे िमळणारे उ प न ह ेआयकर कायदा १९६१ 

चे कलम १०(२३) (C)(V) अ वये संपणू करमु  आहे.  या कलमांतगत तरतदू म ये सन २००२ म ये सधुारणा 
झाले या असनू , सधुा रत तरतदू पढुील माणे आहे : - 

“Provided also that the fund of trust or institution [or any university or other 
educational institution or any hospital or other medical institution] referred to in sub-clause 
(iv) or sub-clause (v) [or sub-clause (vi) or sub-clause (VIA)]  

a) applied its income, or accumulates it for application, wholly and 
exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen 
percent of its income is accumulated on or after the 1st day of April-2002, the period of the 
accumulation of the amount exceeding fifteen percent of its income shall in no case exceed 
five years.” 
  उपरो  सधुारीत तरतदुीनसुार एका आिथक वषात िमळाले या एकूण उ प नापैक  ८५ % उ प न हे 
याच आिथक वषात खच करण ेबंधनकारक आह.े तथािप ते खच न झा यास या ८५ % उ प नापैक  अखिचत 

रािहलेली र कम यापढुील ५ आिथक वषाम ये खच करता येईल व दर यान या रकमेची आयकर कलम ११ 
अ वये िविहत प दतीने गुंतवणकू करावी लागेल. पढुील ५ वषा या मदुतीत ही अखिचत र कम पणूपण ेखच न 
झा यास सहा या आिथक वषात ती करपा   हणनू िहशोबात धरली जाईल व या रकमेवर आयकर कायदयातील 
तरतदूीनसुार या आिथक वषासाठी लाग ूअसले या मह म आकारणी दराने आयकर आकारणी केली जाईल .  

 सं थानचे सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाचे आयकर िववरण आयकर कायालयाकडे दाखल करावयाचे 
आह.े  सदर आयकर िववरणासोबत सन २०१६-२०१७ या आिथक वषातील अखिचत उ प नाची र कम कशी 
व कोण या उ ी ांसाठी खच कर यात येईल या बाबतचा मा. यव थापन  सिमतीचा िनणय सोबत जोडणे 
बंधनकारक असते. सन २०१६-२०१७ आिथक वषा  या अखिचत उ प ना या ५ वषा या खचा  या िनयोजनाचा 
ढेाबळ मसदुा खालील माणःे- 

  ( पये कोटीम  ये) 
अ.न.ं तपशील र  कम 
१ िनयोिजत दशन रांग क  प उभारणेसाठी  १५७ 
२ िनळवं डे पाईपलाईन क  पासाठी १४० 
३ साई सृ  टी  लानेटे रयमसाठी  १४१ 
४ म  टीिमडीया थीम पाक-लेझर शो िस  हील वकसाठी  ७२ 
५ भ  त िनवास  थान इमारत नतुनीकरणासाठी  १४ 
६ वाढीव पाणी परुवठा योजना साठवण तलाव व जलशु  दी करणासाठी  ५८ 
७ सरु ा तथा िनगणाराणी यं णासाठी  २० 
८ िविवध धािमक व सां  कृितक काय म आयोजनसाठी  २५ 
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९ साईभ  त कॅ  प व ता  परु  या  व पाचे िनवास  यव  थासाठी  २६ 
१० वाहनतळ शौचालयांसाठी  १२ 
११ िशड  नगरपंचायत अंदािजत िनधी  २५ 
१२ बहउ ेशीय हॉल बांधकामांसाठी  ४३ 
१३ साईिसटी क  प िनम तीसाठी  १८० 
१४ वाहनतळ भुसपंादन व बहमजली िवकासीकरणासाठी  १६ 
१५ िशड  िवकास योजनेतील ९ र  ते भसुपंादनासह िवकसीत करणसेाठी  ८६ 
१६ सांडपाणी  यव  थेसाठी  २२ 
१७ घनकचरा  यव  थापनासाठी  २७ 
१८ िवकासकामांकरीता जिमन खरेदीसाठी  ११० 
१९ सपुर  पेशॅिलटी  णालय िब  ड गसाठी  २४५ 
 एकूण १,२७७ 

 
तरी सं थानचे सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाचे आयकर िववरणप क आयकर कायालयाकडे 

दाखल कर  याकरीता उपरो  नमदु अखिचत उ प ना या ५ वषा या िनयोजनाचा ढोबळ मसदुा जोडणे 
बंधनकारक अस याने, सदर मसदुा मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर. 

िनणय .९६३ यावर सिव तर चचा होऊन, आयकर काय ातील तरतुदी वये सन २०१६-२०१७ या आिथक वषातील 
अखच त उ प ना या िविनयोगाबाबत या उपरो  तावाचे अवलोकन कर यात येऊन, यास 
मा यता दे यात आली व सं थानचे सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाचे आयकर िववरणप क 
आयकर कायालयाकडे दाखल करणेत यावा, असे ठरले.            (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५१ आयकर कायदा १९६१ चे तरतूदीनुसार िदनांक ३१.०३.२०१७ अखेर एकूण िश लक असले या 

अखच त उ प ना या िविनयोगाबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था, िशड स सव मा यमां दारे िमळणारे एकूण उ प न हे आयकर कायदा 

१९६१ चे कलम १०(२३) (C)(V) अ वये संपणू करमु  आहे.  सन २००२ मधील सधुा रत तरतदू नसुार 
सबंं िधत आिथक वषात िमळाले  या एकूण उ  प नापैक  एकूण ८५% उ  प  न हे  याच आिथक वषात खच करणे 
बंधनकारक आह.े  तथािप ते खच न झा  यास या उ  प  नापैक  अखच त रािहलेली र  कम पढुील ५ वषात खच 
करता येईल.  दर  यान या रकमेची आयकर कलम ११ अ  वये िविहत प  दतीने गुंतवणकू करावी लागेल व पढुील 
५ वषानंतर ६  या वषात ती करपा   हणनू िहशोबात धरली जाऊन  यावर लागू  असले  या मह  तम दराने 
आयकर आकारणी केली जाते.  
  अशा कारे िद.३१ माच २०१७ अखेर आयकर िववरण ेभ न अखच त रािहलेली र  कम व ती खच 
कर  याचे अं ितम आिथक वष खालील माण ेआह.े   

                            
 
 
 
 
 
 
 

अशा कारे सबंं िधत आिथक वषात एकूण उ  प  ना  या ८५% र  कम खच न झा  यामळेु एकूण 
अ खच त उ  प  न वाढत गेले असनू िद.३१.३.२०२२ अखेर .१२५६.६४ कोटी अखच त उ  प  न िविहत प  दतीने 
खच कर  यासाठी उपल  ध आहे पैक  .१५५ कोटी िद.३१.३.२०१८ अखेर खच करणे आव  यक आहे अ  यथा 
 यावर मह  तम दराने आयकर आकारणी होईल. 

   मागील आिथक वषा  या आयकर िववरणानुसार अखिचत .१५५/- कोटी मधनू  िद.१.४.२०१७ ते 
३१.१०.२०१७ या कालावधीत .४० कोटी खच झा  याचे िदसनू येत आहते.  पुढील नो  हबर २०१७ ते ३१ 

अ. . आिथक वष िश  लक अखिचत र  कम . खच करावयाची अं ितम मदुत 
१ २०१२-१३ १५५,००,५३,९२९/- ३१.०३.२०१८ 
२ २०१३-१४ ३४३,९१,४२,४२५/- ३१.०३.२०१९ 
३ २०१४-१५ २३०,८४,२६,८४३/- ३१.०३.२०२० 
४ २०१५-१६ २२४,५५,८९,३७७/- ३१.०३.२०२१ 
५ २०१६-१७ ३०२,३२,७६,६०२/- ३१.०३.२०२२ 
एकूण अखिचत उ  प  न १२५६,६४,८९,१७६/-  
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माच २०१८ या कालावधीत उवरीत .११५/- कोटी अखच त र  कम ट   याट  याने खच करणबेाबत धोरणा  मक 
िनणय होणे आव  यक आह.े सदर बाब मा.  य.स.चे िनदशनास आणनू देणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमती  या सभेपु ढे सादर. 

िनणय .९६४ यावर सिव तर चचा होऊन, आयकर कायदा १९६१ चे तरतूदीनसुार िदनांक ३१.०३.२०१७ अखेर एकूण 
.११५/- कोटी मा  िश लक असले या अखच त उ प नामधून काही र कम िशड  नगरपंचायती 

ह ीतील र यां या कामांसाठी व काही र कम सं थानसाठी शेती महामंडळाची जमीन खरेदी 
करणेसाठी वापरणेत यावी, असे ठरले.              (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५२ GST काय ाअंतगत सं थान या यवहारांवर दर आकारणी क न वाढीव िकंमतीनुसार 

अंमलबजावणी कर यास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- िद.१ जलैु , २०१७ पासनू संपणू भारतात  व  तू व सवेाकर (GST) लाग ूकर  यात आला आह.े  मा.  य.स.िनणय 

ं .५०१/१५.६.२०१७ अ  वये सं  थान  या सनदी लेखापालांचा अिभ ाय घे  यात यावा व इतर दवे  थानांकडून 
मािहती घे  यात यावी तसचे कायदतें  सिमती सद  य मा.अॅड.मोहन जयकर यांचे मागदशन घे  यात यावे व 
 यानसुार व  त ूव सवेाकर (GST) न दणीबाबत कायवाही कर  यात यावी असा िनणय समंत झाला आहे.  यास 

अनसु न सबंं िधतांना सं  थान  या आिथक  यवहारांची उपल  ध मािहती परुिव  यात आली होती. सं  थान  या 
सनदी लेखापालांनी न दणी घेणबेाबत कळिवले होत.े  इतर दवे  थानानंी उदा. ित पती बालाजी दवे  थान, आं  

दशे व ी िस  दी िवनायक दवे  थान, मुंबई यांनी सु  दा GST अंतगत न दणी दाखला घेतला आह.े  तसेच 
कायदतें  सिमती सद  य मा.अॅड.मोहन जयकर यांनी  यात चाटड आक टंट ी.शैलेश ह रभ  ती यांचा 
कायदशेीर अिभ ाय घेतला आहे. अंितमतः GST अंतगत सं  थानने न दणी करण े आव  यक अस  याचे 
कळिवले आह.े  यास अनसु न आव  यकमािहती परुिव  यात येऊन सं  थानचे कर स  लागार यांचेमाफत 
िद.२७.०७.२०१७ रोजी GST न दणी मांक. 27AAATS2581C1ZN  घे  यात आला आह.े  
  GST न दणी मांक घेत  यानंतर सं  थानम  ये  यवहारांवर  य पण े GST लाग ू करणबेाबत 
िद.१९.९.२०१७ रोजी सं  थान कर स  लागार ी. ेणीक गांधी, चाटड आक टंट, पणु ेयांचेकडे  य  भेट दे  यात 
आली आह.े  आयु  त, क ीय िसमाशु  क व स  ह स टॅ  स व जीएसटी, नािशक यांचेकडे सं  थान  या  यवहारांवर 
जीएसटी लाग ूहोणेबाबत िवचारणा केली आहे. तथािप अ ाप मािहती उपल  ध झालेली नाही.  यात चाटड 
आक टंट ी.शैलेश ह रभ  ती, मुंबई यांनी िदले  या अिभ ायात नमूद केले  या जीएसटी दरानसुार काही ठळक  
 यवहार जीएसटी दर नमदू क न जीएसटी लाग ूके  या नंतर होणारी िकंमत व मागील आिथक वषात ा  त झालेली 

र  कम नमदू क न खाली माण ेिववरण  तािवत केले आहेः-  
 

 

                        I.       GST Applicable Revenue Activities 
 

Sr. 
No. 

Particular 
Present Rate 

(Rs.) 
GST%  GST Rs.  

Rate after 
GST  

1 Accounts Department 
    

 
Gold Coin 10 gm 32500 3 975.00 33,475.00 

  Gold Coin 5 gm 16350 3 490.50 16,840.50 
  Gold Coin 2.5 gm 8550 3 256.50 8,806.50 
  Silver Coin  20 gm 1000 3 30.00 1,030.00 

 

िटपः- साईभ  तानंी दणेगी  व पात िदलेले सोनेचांदी व  त ू शासनमा  य िमंट व नॅशनल रफायनरी येथे िवतळिव  यात येऊन बाबांची 
तीमा व पादकूा असललेी सोने व चांदी नाणी भ  तानंा साद पाने वळेोवळेी असले  या सवसाधारण बाजारभावा माणे िव स 

उपल  ध क न िदली जातात.  याम  ये मे  ट ग चाजस, पॅकेज ग चाजस, िवमाखच इ. समािव  ठ के  याने बाजारभावापे ा काही माणात 
र  कम जा  त असते. अिथक वषात २०१६-१७ म  ये .१,९९,२६,५०० /- इतक  र  कम जमा झाली होती 

2 Security Department     
  Fees from Gym (Vyayam Shala) 100 18 18.00 118 
 िटपः- सं  थानमाफत एक  यायामशाळा चालिव  यात येते  याम  ये  यक मबरकडून मासीक .१००/- दखेभाल खच  हणनू 

जमा केले जातात अिथक वषात २०१६-१७ म  ये .५,०८,४६०/- इतक  र  कम जमा झाली होती.  
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3 Education Institutions      
  A. Kanya Vidya Mandir  18 - Fee+18% 
  B. English Medium School  18 - Fee+18% 
  C.  Jr.College  18 - Fee+18% 
  D.  I.T.I.  18 - Fee+18% 
  िटपः- शै िणक सं  थामं  ये वगेवगेळी फ  आकारली जाते या फ  वर १८% जीएसटी लागू आह े
4 Publication Department 

    (a) Photo     
1 Baba Sit On Stone 4 12   
2 Baba Sit On Stone 5 12   
3 Standing Saibaba(Wall) 8 12   
4 Dwarkamai Baba 5 12   
5 Old Dwarkamai Photo 5 12   
6 Moorti Photo 3 12   
7 BABA SITTING 0N STONE 8 12   
8 Dwarkamai Photo 7 12   
9 Dwarkamai Photo Old 8 12   

10 Palakhi Photo  7 12   
11 Samadhi Photo 7 12   
12 3D-PHOTO-0F-SAIBABA 5 12   
13 3D-PHOTO-SAIBABA-ACRLC-STND 175 12   
14 3D-PHOTO-SAIBABA-FIBRE-FRAME 175 12   
15 3D-PHOTO-SAIBABA-FIBRE-FRAME 245 12   
16 3D-PHOTO-SAIBABA-FIBRE-FRAME 400 12   
17 3D-PHOTO-SAIBABA-FIBRE-FRAME 530 12   
18 3D-PHOTO-PALKHI PKET 5 12   
19 3D-PHOTO-STONE PKET 5 12   
20 3D-SAIFLIP-PHOTO 5 12   
21 GURUSTHAN-PHOTO 15 12   
22 Dwarkamai  PHOTO MET/PET 15 12   
23 OLD.DWARKAMAI.PHOTO.MET/PET 15 12   
24 PALAKHI-PHOTO-MET/PET 15 12   
25 STATUE-PHOTO-MET/PET 15 12   
26 GURUSTHAN-PHOTO-MET/PET 25 12   
27 DWARKAMAI-PHOTO-MET/PET 25 12   
28 OLD.DWARKAMAI.PHOTO.MET/PET 25 12   
29 PALAKHI-PHOTO-MET/PET 25 12   
30 STATUE-PHOTO-MET/PET 25 12   
31 SHRI.SAIBABA.3D.WALL.PHOTO 220 12   
32 SHRI.SAIBABA.3D.WALL.PHOTO 220 12   

 िटपः- चार साराकरीता सं  थानमाफत भ  तानंा पु  तके व फोटो िव  केली जाते पु  तकांवर जीएसटी लागू  नाही फोटो िव वर लागू  
आह.े अिथक वषात २०१६-१७ म  ये .२,०६,४३,०००/- इतक  र  कम जमा झाली होती. उ  पादन खच गिृहत ध न िव  िकंमत 
ठरिव  यास जा  त  या रकमेवर जमा केललेी जीएसटी र  कम मा  आदा करावी लागेल.  

(b) CD     
1 Guru path Abhang CD 45 18   
2 Compact Disk (Shree Saibaba) 50 18   
3 Arati & Mantrocchar 40 18   
4 Shirdi Darshan 50 18   
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5 Glimpse Of Saibaba DVD/VCD 55 18   
6 Sai Satcharitra 70 18   
7 Saicharitra 100 18   
8 Saicharitra DohowaliMP3 90 18   
9 Shri Saibaba Arati 25 18   

10 Sai Ki Arti 180 18   
11 Saicharitra 40 18   

 िटपः- सं  थानमाफत भ  तानंा  कॅसेट, सीडी िव  केली जाते. अिथक वषात २०१६-१७ म  ये .१२,८०,००० /- इतक  र  कम जमा 
झाली होती. उ  पादन खच गिृहत ध न िव  िकंमत ठरिव  यास जा  त  या रकमेवर जमा केललेी जीएसटी र  कम मा  आदा करावी 
लागेल. 

(c) Diary & Calendar     
1 SAI DIARY-2018 86 18   
2 SAI DIARY-2018 (POCKET) 10 18   
3 SAIBABA CALENDER- 1 PAGE 15 18   
4 SAIBABA DELUXE WALL 202 18   
5 SAIBABA METPET CAL 224 18   
6 SAIBABA 3D WALL 237 18   
7 SAIBABA 3D DESK CAL 122 18   

8 SAIBABA DESK CALEN 54 18   
  िटपः- सं  थानमाफत भ  तानंा नवीन वषाची डायरी िव  केली जाते अिथक वषात २०१६-१७ म  ये .२,८३,३६,०००/- इतक  र  कम 

जमा झाली होती.  उ  पादन खच गिृहत ध न िव  िकंमत ठरिव  यास जा  त  या रकमेवर जमा केललेी जीएसटी र  कम मा  आदा करावी 
लागेल. 

5  Hospitals Department     

  Pharmacy shop Rent -Saibaba Hospitals 838,897 18 151,001.46 989,898 
  Pharmacy shop Rent -Sainath Hospitals 282,486 18 50,847.48 333,333 
6 Record Department 

    
  Sale of waste and Scrape,Bldg. Material Etc. 

 
18 - Basic+18% 

7 Canteen Serves 
    

  Mineral Water 1 ltr  18  10 

  Mineral water 500 ml.  18  5 

 Biscute Parle -100   18  5 

 Parle-150  18  10 

 Manico  18  5 

 Krackjack  18  5 

 Mari  18  5 

 िटपः- सं  थानमाफत भ  तानंा अ  य  प दरात िमनरल वॉटर व िव  क टे िव  केली जाते. अिथक वषात २०१६-१७ म  य े
.४,५१,५३,९२५/- इतक  र  कम जमा झाली होती. उपरो  त नमुद केललेी िव  िकंमत असून  याम  ये १८% जीएसटी गिृहत आहे. 

      

 

 
II.     GST Exempted  Revenue Activities 

Sr.
No. 

Item Name Rate (Rs) 
GST 

% 
GST Rs. 

Rate after 
GST 

1 Canteen Serves  
    

  Ladu prasada  25 NA - 25 
  Nasta packet 5 NA - 5 
  Tea  2 NA - 2 
  Coffee 3 NA - 3 
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  Milk   3 NA - 3 
  िटपः- सं  थानमाफत भ  तानंा अ  य  प दरात चहा, कॉफ , दधु िव  केली जाते . अिथक वषात २०१६-१७ म  ये .१,५८,३९,९९३/-  

इतक  र  कम जमा झाली होती.  
2 Bhakta Niwas 500 Rooms*     
  A/C Rooms 550 NA - 550 
  Non A/C Rooms 400 NA - 400 
        
3 Dwarawati Bhaktaniwas*     
  A/C Rooms 900 NA - 900 
  Non A/C Rooms 500 NA - 500 
        
4 Saiashram No.1 (1000 Rooms)*     
  A/C Rooms 500 NA - 500 
  Non A/C Rooms 200 NA - 200 
        
5 Sai DharmaShala*     
  Halls 20 per person 500 NA - 500 
        
6 Property Dept.     
  Service Stall given on rent- less than Rs.10,000/- 

Per month 
 NA  - 

    
    7 Prasadalaya  
      General Holl 0 NA  - 

  VIP 50 NA  50 
    

    8 Public Relation  
      Kakad Aarati 600 NA  600 

  Maddhan, Dhoop, Shej Aarati 400 NA  400 
  Darshan Pass 200 NA  200 
    

    9 Information Technology 
      Live Darshan Via Tata Sky  2.18 crore PA NA 

 
2.18 crore PA 

  Live Darshan Via TV 9 
23.50 lakh 

PA NA 
 

23.50 lakh 
PA 

10 Power House 
      Wind mill receipt- Generation of Electricity 
 

NA - - 
    

    11 Vehicle Dept. 
      Bus Charges Nagarsul 26 NA - 26 

    
    12 Publication Department 
      Books     

1 Shri Saicharitra 100 NA  100 
2 Saicharitra 45 NA  45 
3 Saicharitra 40 NA  40 
4 Saicharitra 45 NA  45 
5 Saicharitra 60 NA  60 
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6 Saicharitra 60 NA  60 
7 Saicharitra 60 NA  60 
8 Sai Charitra Pothi - Hindi 110 NA  110 
9 Saicharitra 80 NA  80 

10 Saileela Amrit 35 NA  35 
11 Saileela Amrit 20 NA  20 
12 Saileela Amrit 25 NA  25 
13 Saibaba Awatar Karya 14 NA  14 
14 Sainath Sagunopasna 5 NA  5 
15 Sainath Sagunopasna- 12 NA  12 
16 Sainath Sagunopasna 15 NA  15 
17 Sainath Sagunopasna 7 NA  7 
18 Sainath Pujavidhi 11 NA  11 
19 Sainathstwan Manjiri 3 NA  3 
20 Sainathstwan Manjiri 3 NA  3 
21 Sainathstwan Manjiri 5 NA  5 
22 Sainathstwan Manjiri 5 NA  5 
23 Four Adhyay 7 NA  7 
24 Shri Sai Rudradhay 5 NA  5 
25 Four Adhyay 6 NA  6 
26 Sainath Bhajanmala 35 NA  35 
27 Sainath Bhajanmala 40 NA  40 
28 Four Adhyay 14 NA  14 
29 Childrens Saibaba 10 NA  10 
30 Childrens Saibaba 7 NA  7 
31 Childrens Saibaba 7 NA  7 
32 Childrens Saibaba 10 NA  10 
33 Childrens Saibaba 10 NA  10 
34 Childrens Saibaba 10 NA  10 
35 Childrens Saibaba 7 NA  7 
36 Saibaba Of Shirdi 10 NA  10 
37 Khaparde Diary 9 NA  9 
38 Pictorial Saibaba 10 NA  10 
39 Gurupath Abhang 3 NA  3 
40 Sai Charitra Gujarathi - Pothi 90 NA  90 
41 SHRI SAI SATCHARITRA 115 NA  115 
42 Saileela Magazine 8 NA  8 
43 Saicharitra 50 NA  50 
44 Sai Stvanmanjiri 3 NA  3 
45 Khaparde Diary 10 NA  10 
46 Sainath Sagunopasana 15 NA  15 
47 Sainath Sagunopasna 10 NA  10 
48 Khaparde Diary 20 NA  20 
49 Dainandin Saibodh 75 NA  75 
50 Khaparde Diary 20 NA  20 
51 Sagunopasana 10 NA  10 
52 Shiladhi 10 NA  10 
53 Shri Saibaba Shikvan Tatva. 15 NA  15 
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54 Sainath Sagunopasana 11 NA  11 
55 Saicharitra 70 NA  70 
56 Shri Saisatcharitra 100 NA  100 
57 Childrens Saibaba 75 NA  75 
58 Saicharitra 70 NA  70 
59 Shri Matrusai Charitra 40 NA  40 
60 Sainath Sagunopasana 15 NA  15 
61 Sai Samarth Satcharitra 135 NA  135 
62 Sai Satyacharitra 130 NA  130 
63 Sai Charitra 78 NA  78 
64 Shri Saicharitra 50 NA  50 
65 Dainandin Saibodh 70 NA  70 
66 SHIKVAN TATWADNYAN 30 NA  30 
67 Avatar Karya 45 NA  45 
68 Shildhi 11 NA  11 
69 Sai Satyacharitra 175 NA  175 
70 Shree Saicharitra 55 NA  55 
71 Saiki Aur Mera Pehla Kadam 105 NA  105 
72 Sainath Stawanmanjiri 3 NA  3 
73 Shri Saicharitra 60 NA  60 
74 Shri Saicharitra 105 NA  105 
75 Sainath Stavanmanjari 10 NA  10 
76 Sainath Sagunopasana 20 NA  20 
77 Four Adhyay 16 NA  16 
78 SHRI SAICHARITRA 40 NA  40 
79 Sri Sainath Stawanmanjiri Jerman 18 NA  18 
80 Sri Sainath Sagonopasana Arti Zerman 18 NA  18 
81 Four Adhyay 10 NA  10 
82 Delux Pothi Marathi 200 NA  200 
 
                यात चाटड आक टंट ी.शैलेश ह रभ  ती, मुंबई यांनी िदले  या अिभ ायानसुार जीएसटी दर गहृीत 

ध न मागील आिथक वषात ा  त झाले  या रकमेनसुार सवसाधारणपण ेखालील माणे जीएसटीसाठी देय होतो. 
जीएसटी काय ांतगत खरेदीवर आदा कर  यात आलेला जीएसटी व िव वर जमा कर  यात आलेला जीएसटी 
यातील फरक देय होतो. तथापी काही बाबी उदा.सोने चांदी नाणी, शैि  णक फ ,  यायामशाळा फ  इ. वर 
जीएसटी आदा केलेला नस  याने  यावर जीएसटी लावनू जमा केलेली र  कम पुणपण े जीएसटी  हणनू भरावी 
लागेल तर काही पनुिव  होणा-या व  त ूउदा. बी  क ट, पॅकेजड्  िमनरल वॉटस, यावर मा  थटे जमा केले  या 
रकमेतनू आदा केले  या जीएसटी  यती र  तच र  कम जीएसटी  हणनू दये होईल.  काही ठळक बाब वर जीएसटी 
दर आकारणी के  यास  याम  ये खालील माण े वाढ होईल   या माण े भ  ताकंडून आकार  यात आले  या 
जीएसटीची र  कम  जमा करावी लागेलः- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sr 
No. 

Particulars F.Y.2016-17 
Revenue 

Add GST % Amt Total Revenue after 
GST 

1 Gold Coin 1,58,14,626 4,74,439           1,62,89,065 
2 Silver Coin 40,45,350 1,21,361 41,66,711 
3 Gym receipt 5,08,460 91,522 5,99,983 
4 Sales of books and Photo 2,06,43,212 24,77,185 2,31,20,397 
5 Sales of Cassets and CD 12,80,000 2,30,400 15,10,400 
6 Sales of Diary and Calender 2,83,36,995 51,00,659 3,34,37,654 
  7,06,28,643 84,95,566 7,91,24,210 
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अशा कारे जीएसटी लाग ू के  यास  या माणात िकंमतीम  ये वाढ होते  यानुसार भ  तानंा दर 
आकारणी करावी लागेल.  णालये िवभागात ओपीडी  णानंा औषध िव  केली जात नस  याने जीएसटीचा 

 न येत नाही तथापी आय.पी.डी.  णानंा बीलात औषधांची आकारणी केली जाते खरेदी िकंमतीपे ा ती 
जीत  या जा  त िकंमतीने आकारली जाईल  या माणात जीएसटीची जा  तची र  कम दये राहील. जीएसटी 
काय ात अ ापही वेळोवेळी बदल होत आहते  या माण ेहोणा-या बदलानुसार सं  थान  या आिथक  यवहारांवर 
लाग ू होत असले  या दराने जीएसटी लाग ू होईल. आज अखेर जीएसटी अंतगत काही र  कम देय होणार 
अस  यास ती सं  थानमाफत भरावी लागेल. स  याचे कर स  लागार ह े VAT व आयकर वजावटीची कामे 
पाहतात. मा  जीएसटी हा नवीन कायदा अस  याने व  यात वेळोवेळी बदल होत अस  याने ते सं  थानला वेळीच 
कळण ् यासाठी  यानुसार काय णालील बदल करण े  यासाठीची वैधािनक िववरण े वेळेवर सादर करणे 
इ  यादीसाठी जीएसटी मधील मािहतीगार सनिद लेखापाल यांची िविहत प  दतीने नेमणकू क न जीएसटी 
काय ाची  य ात अंमलबजावणी करणे आव  यक आह.े  तरी जीएसटी दर लाग ू क न  या माणे  याची  

 य ात अंमलबजावणी कर  यास व  याकरीता  वतं  कर स  लागार िनयु  ती कर  यास मा  यता िमळणकेामी 
सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती  या सभेपु ढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .९६५ यावर सिव तर चचा होऊन, GST काय ाअंतगत सं थान या यवहारांवर जीएसटी दर लागू  क न 
 या माणे  याची  य ात अंमलबजावणी करणे व िवहीत प दतीने  वतं  कर स  लागाराची िनयु  ती 

करणेस मा यता दे यात आली.              (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५३ साईिलला व साई अपणसेवा ैमािसकांचे संपादक य कामकाजकामी कायकारी संपादक य पदावर 

कं ाटी प दतीने कामगार िवभागामाफत घेणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम .१७ (२) ठ  म  ये 

खालील माण ेतरतदू आहे.  ी साईबाबांचे जीवन  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या 
उपयु  त मािहतीचा चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील"    

       सािवकः- जनेु साईलीला व नवीन साई अपण सवेा  दैमािसक सु  करणकेामी आव  यक ०६ पदांना 
मंजरूी ा  त होणेसाठी िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे  ताव सादर करणसे मा  यता दे  यात 
आली होती.  

       आ  थापना िवभागास वरील पदां  या मंजरूी कायवाहीबाबत प  दऊेन  ताव सादर कर  यात आला 
होता.  

       आ  थापना िवभागाने मा. िवधी व  याय िवभाग यांचेकडे पाठिवणकेामी आव  यक पदांचा मंजरूी 
 ताव मा  यतेसाठी सादर केला असता, सदर िटपणीवर मा. उपिज  हािधकारी साहबे यांनी सदरचे काम आऊट 

सोस प  दतीने करणबेाबत िनदश िदलेले आह.े  यास अनुस न सं  थानचे मुंबई कायालय अ  थापनेवर पदिनहाय 
आकृतीबंधास खालील माण ेमा  यता आह.े  

अ.ंन.ं पदनाम  थायी मंजरू पद 
सं  या  

सदि् थती  

०१ कायकारी सपंादक  ०१ र  त  
०२ सहा. सपंादक  ०१  थायी कमचारी कायरत  
०३ िडटीपी ऑपरेटर  ०१ र  त / स  या मानधन त  वावर  

             
वरील अ.ंन.ं ०१ ते ०३ यापदांना आकृतीबंधात मा  यता असनू, अं. न.ं ०१ व ०२ स  या र  त आह.े, 

अ.ंन.ं ०२ वर कायम कमचारी यांची नेमणकू आह ेव अ.न.ं ०३ िडटीपी ऑपरेटरचे कामकाज कं ाटी प  दतीने 
मानधन त  वावर क न घे  यात येत आहे.  

 तावः- साईलीला व साई अपण सवेा कामकाजासाठी कं ाटी प  दतीने कायकारी संपादक पद 
भरणबेाबत मा. अ  य  महोदय यांनी िदले  या िनदशानसुार साईलीला संपादक य कामकाज चांग  या प  दतीने 
होणसेाठी मा. ी. मोहन जयकर साहबे, िव  व  त यांनी दखेील साईलीला कामकाजासाठी आव  यक ते मागदशन 
करणसे तयार अस  याने, र  त असले  या कायकारी सपंादक पदावर कं ाटी प  दतीने सपंादक पदाची नेमणकू 
करण ेआव  यक आह.े यापवू  िद.०१.१०.१९९६ ते िद.३०.०९.२००५ पयत ी. िव ाधर ताठे, पुण ेयांची ी 
साईलीला  दमैािसकाचे "कायकारी सपंादक" या पदावर करारप  दतीने (कॅ   ट बेसीसवर) दरमाह . ७,०००/- 
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(अ री पये. सात हजार मा .) एकि त मानधनावर + पुण ेते मुंबई जाण-ेयेण ेक रता रे  वे  या थम वगा  या पास 
खचासह आठवडयातनू िकमान ०३ िदवस मुंबई कायालयात काम कर  या  या अटीवर नेमणकू कर  यात आलेली 
होती. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- वरील माणे सपंादक य कामकाज पदाचा दीघ अनभुव 
असलेले ी. िव ाधर ताठे कायकारी सपंादक पदाचे कामकाज पहाणेस तयार आहते . 

तथापी, महारा   शासन  याय व िवधी िवभाग . सासिंव-२०११/५३८/ . .६९/पनुबांधणी-१२ िद. 
२३.०१.२०१३  चे प ातील अ.न.ं ०५ म  ये ी साईबाबा ससंथानच ेआ  थापनेवर मजंरु कर  यात आले  या 
आकृतीबंधाबाहरे जाऊन कोण  याही पदावर भरती कर  यात येऊ नये तसचे शासना  या चिलत िनयमानसुार 
सवेािनवृ  कमचा-यास सवेेत मदुतवाढ , पनुिनयु  ती , सवेािनवतृीनंतर कं ाटी प  दतीने िनयु  ती कर  यात येऊ नये. 
अस ेआदशे ा  त आहते.   

क रता उपरो  त मु ाचे अनषुंगाने ी. ताठे यांची करार प  दतीने िनयु  तीबाबत  या िवषयावर चचा 
होऊन िनणय होणेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीपढेु सदर िवषय िनणयाथ सिवनय सादर . 

िनणय .९६६ यावर सिव तर चचा होऊन, साईिलला व साई अपणसेवा िह ैमािसके िनधा रत वेळेत िस द हावीत, 
याकरीता साईिलला ैमािसकाचे संपादक य कामकाजकामी ी.िव ाधर ताठे, पुणे व साई अपणसेवा 
ैमािसकाचे संपादक य कामकाजकामी ी.भगवान दातार, पुणे यांची कं ाटी प दतीने ित माह 

एकि त .२५,०००/- मा  मानधनावर दोन वष कालावधीसाठी नेमणूक करणेत यावी, असे ठरले.   
        (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५४ सं थान कमचा यांसाठी या “गृहकज याज सवलत योजना” िनयमावलीस मा यता देणेबाबत. 

ताव- साधारणतः सन १९९६-९७  या काळात सं  थानकडे उपल  ध असणा-या िनवास  थानांची सं  या खपुच कमी 
होती. तसचे सं  थानकडे िनवास  थाने बांधणकेामी परेुशी जागाही उपल  ध नस  याकारणाने बाहरे गावाव न 
नोकरीसाठी आले  या कमचा-यांची खपु हाल होत असत.  यामळेु कमचा-यां  या सं  थान िनवास  थानासाठी 
(Staff Quarter) वाढ या माग  या ल ात घेता सं  थानमाफत गहृकज घेणा-या कमचा-यांना  याजा  या दरात 
सवलत िद  यास कमचा-यांना घर िमळेल तसेच कमचारी सं  थानकडे िनवास  थानची मागणीही करणार नाही 
अशा स ् व पाची योजना त  कालीन अ  य  तसचे कायकारी आिधकारी यांनी कमचा-यांसाठी  तावीत केली. 
सदर योजनेसाठी तयार कर  यात आलेला  ताव मा.  यव  थापन मडंळा  या िद.२/१०/१९९८ रोजी झाले  या 
सभेत सादर केली असता िनणय .२१७ अ  वये सं  थान कमचा-यानंा  वतःचे मालक चे घरे िनमाण कर  यास 
उ ु  त कर  या  या उ ेशाने कमचा-यांकरवी गहृिनमाण सहकारी सं  था  थापन कर  यात आ  यास ितला 
एचडीएफसी वा त  सम गहृकज सं  थेकडून अथसहा य उपल ध हो  यास मदत करावी व  यावरील ६%  या 
पढुील  याजाचा आिथक भार सं  थानने उचलावा असा िनणय झाला.  

तसचे बहतेक सं  थान कमचारी  थािनक वा प रसरातील रिहवासी असनू , बहसं  य कमचा-यांनी घर 
बांध  या  या उ ेशाने िशरडी वा प रसरात जागा खरेदी क न ठेव  या हो  या. अशा समुारे ७०० कमचा-यांनी 
एकि त िनवेदना  या  व पात िवनंतीपवुक अज केलेला होता  यानसुार कमचा-या  या ेणीनसुार  याला सरळ 
सं  थानकडून ६% सवलती  या  याजदराने गहृकजासाठी कज उपल  ध क न दयावे  हणनू सदर िनवेदनात िवनंती 
केलेली होती.  

 यास अनुस न िदनांक २०-२१.०४.२००२ रोजी झाले या मा. यव थापन मंडळाचे सभेतील िनणय 
.२३२ अ  वये गहृकज परुिवणा-या िव  तीय सं  थेकडून घे  यात येणा-या गहृकजावर सं थान कमचा यांना 

वत:चे मालक चे जागेत घराचे बांधकामासाठी ६ % वरील याजाचा आिथक भार सं थानने उचल याचे 
त वावर सहकारी गहृिनमाण सं थां या मा यमातनू तसचे वैयि क व पा या वतं  सदिनका बांधणीसाठी 
अथवा तयार व पाची सदिनका खरेदी करणकेामीची योजना राबिव यास मा यता दे यात आलेली आह.े   

तदनंतर िदनांक २२ जनू , २००४ रोजी झाले या मा. यव थापन मंडळाचे सभेतील िनणय .२१९ 
नसुार सं थान कमचा यांना वैयि क गहृबांधणी कजा या याजातील सं थान या अनदुान पी सहभागाम ये ५० 
% पयत वाढ (सं थान िह सा ५० % व कमचारी िह सा ५०%) करणबेाबतचा ताव मा य कर यात आला. 
सदर योजनेत गहृकजाची र  कम एकुण पगारा  या (मळु वेतन+महागाई भ  ता) ४० पट िकंवा .१० लाख यापे ा 
जी कमी असेल ती र कम बॅकेंकडून कज  हणनू घेणकेामी हमी िदली जाते . तसेच िदनांक १५.११.२००८ 
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रोजी  या झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीत िनणय .८३७ नुसार सं  थान कमचा-यांसाठी सवलतपा  गकृजा  या 
सधुारीत िनयम व अटी अिध मीत कर  यात आ  या. 

“गहृकज  याज सवलत योजना” सु  झा  यापासनू आतापयत ३५० कमचा-यांनी यात भाग घेतला 
आह.े ( ी साई  दा हौिसगं सोसायटी , ११९, ी साई साद हौिसगं सोसायटी , ५१ तसवे ट   याट   याने वैय  तीक 
गहृकज, १८०). सदर योजनेत सं  थानने  याजा  या सवलतीपोटी आतापयत र  कम .३,९३,००,७००/-मा  
कमचा-यांनी गहृकज घेतले  या बॅकेंला आदा केलेले आहते.  

उपरो  त माणे मा. यव थापन मंडळाच े िद.२०-२१.०४.२००२ रोजी  या सभेतील िनणय .२३२ 
तसचे िद.१५.११.२००८ रोजी  या सभेतील िनणय .८३७ नुसार गहृकज  याज सवलत योजनेची िनयमावली 
अिध िमत कर  यात येऊन खालील माण ेसधुारीत िनयमावली  तावीत कर  यात येत आह.े  
१)  या योजनेअंतगत रा  ीयीकृत बॅकेंकडून घेतले  या कजासाठी वेळोवळेी लाग ुअसले  या  याजा  या 
र  कमे  या ५० % र  कम सं  थानकडून अनदुान  हणनू थेट बॅकेंला कमचा-या  या मािसक ह   या  या 
वसलुीसोबत आदा कर  यात येईल. 
२) सदर कमचारी हा सं  थानचा कायम कमचारी असावा व  याची सवेा ही िकमान ५ वष झालेली 
असावी.  
३) गहृकजासाठी ावयाचा जामीनदार हा सं  थानचा कायम कमचारी असावा व  याचीही सवेा ५ वष पणु 
झाली असली पािहजे. 
४) कजदाराकडुन गहृकजाची परतफेड झाली नाही तर  याला सं  थानकडून दये असले  या र  कमेतनू 
वसलू क न बॅकेंस भर  यात येईल  यातनू परतफेड झाली नाही तर जािमनदाराकडून वसलू कर  यात येईल. 
५)   या कमचा-याचे स  या  वतःचे नांवे घर नाही  यालाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.  
६)  या कमचा-यांना गहृकज  याज सवलत योजनेचा लाभ  यायचा आह े  याचंे  वतःचे नांवावर (७/१२ 
उतारा) जागा असले तरच  याला  याजाची सवलत दतेा येईल. इतरांकडून घेतलेले समंतीप  चालणार नाही. 
७) सं  थान कमचा-यांस गहृकजावर  याजाची सवलत ही  या  या पगारा  या (Pay in Pay 
Band+Grade pay+DA) ४० पट िकंवा जा  तीत जा  त .१0 लाख यापैक  जी र  कम कमी असेल ती र  कम 
बॅकेंडून घेणकेामी हमी दे  यात येईल. 
८) सपंणु सवेाकालावधीत एका कमचा -यास या योजनेचा एकदाच लाभ घेता येईल. पती व प  नी दोघेही 
सवेेत असतील तर  यापैक  एकालाच (िवहीत मयादतेच) घरबांधणी /खरेदीकामी या योजनेचा लाभ घेता येईल. 
९) गहृकज  याज सवलत योजना मंजरु कर  याकरीता घर/ लॅट अजदा-या  या  वतः  या नावावर असणे 
आव  यक रािहल व ते महारा  ात कोठेही असले तरी या योजनेचा लाभ घेता येईल. 
१०) िद.१ मे, २००१ रोजी िकंवा  यानंतर दोनपे ा अिधक अप  ये असणा-या अजदारास (दसु-या वेळसे 
जळुया अप  यांचा अपवाद वगळता) या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. 
११)  गहृकज  याज सवलत योजना मंजरुी  या आदेशाची  याच माण ेगहृकज वसलुी पणु झा  या नंतर स म 

ािधका-या  या माणप ा  या आधारे दो  हीबाब ची न द सवेा पु  तकात घे  यात येईल. 
१२)  कमचारी /अिधका-याने सं  थानकडून गहृकज  याज सवलत योजनेचा लाभ घेत  यानंतर मंजरुी 
िदनांकापासनू ६ मिह  यात घराचे काम सु  करण े आव  यक आह.े कमाल १८ मिह  यात बांधकाम पणु करणे 
आव  यक रािहल. १८ मिहने िकंवा घराच/े लॅटचे बांधकाम/ताबा िमळिव  याचा िदनांक यापैक  जे आगोदर 
घडेल  या िदनांकापासनू सं  थानचे िनवास  थान खाली क न ावे लागेल. अ  यथा सबंंधीत कमचा-यावर 
पढुील माण ेदंडा  मक कारवाई करणते येईल 
अ) जर कमचारी सं  थान िनवास  थानात राहत असले तर सं  थान घराचे बाजार मु  यानुसार भाडे वसलु 
कर  यात येईल. 
आ) सदर कमचा-याने गहृकज संदभातील अटी व शत चंे पालन न के  यास िकंवा  यात कोण  याही 
कारची कसरू झा  यास सं  थानने िदलेली  याजाची सवलत चिलत  याजदरापे ा २.७५ ितशत जा  त दराने 

दडंनीय  याजाची आकारणी क न ती र  कम  याचे वेतनातनू समान ह   याम  ये वसलू कर  यात येईल.  
१३)  काही यो  य कारणामळेु घर बांधणीस िवलंब झा  यास/होत अस  यास सदर कारण े नमदू क न घर 
बांधणीसाठी १८ मिह  यापे ा जा  त लागणा-या कालावधीस िवशेष बाब  हणनू मदुतवाढ देणबेा बत िनणय 
गहृकज  याज सवलती मंजरु कर  यास स म किमिटस रािहल. मा  अशी वाढ करण े सं  थानवर बंधनकारक 
राहणार नाही. 
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१४)  सपंुण गहृकजाची परतफेड होईपयत घराची/ लॅटची मालम  ता तारण ठेऊन  यावर कज उभारणी करता 
येणार नाही अथवा िव  करता येणार नाही. 
१५)  सं  थान समंतीिशवाय गहृकज बॅकेंकडून पर  पर घेतले असले तर  यानंा  याजाची सवलत दे  यात 
येणार नाही. अशा करणात गहृकजाचा ह  ता वसलू क न बॅकेंत भरणा कर  याचे बंधन सं  थानवर राहणार नाही. 
१६)  गहृकज  याज सवलतीचा लाभ घेतले  या अिधकारी/कमचा-याला सवेा समा  तीपयत सं  थानची 
समंती घेत  यािशवाय घर/सदिनकेची िव  करता येणार नाही िकंवा अ  य कारे मालम  तेची िव  हवेाट लावता 
येणार नाही. 
१७)  गहृकजधारक अनिधकृत रजेवर रािह  यास, अथवा इतर अ  य कोण  याही कारणा  तव  या  या 
कत  यापासनू दरू रािहला  तरीही गहृकजा  या मािसक ह  ता बॅकेंस िनयिमत परतफेड कर  यास सबंं िधत कमचारी 
 वतः जबाबदार राहील. कज ह  ता भरणा के  याचे चलन सादर के  यानंतरच सं  थान  विह   याची  याजाची 

र  कम भरणा करेल. िवलंब आकारास कमचारी जबाबदार रािहल. 
१८)  गहृकज व् याज सवलत योजना मंजरु झा  या  या िदनाकंापासनु िकमान १५ वष िकंवा सवेािनवृ  ती 
यापैक  जी घटना आगोदर घडेल  या कालावधीपयत सं  थानम  ये सवेा करण े बंधनकारक रािहल. अगोदर 
राजीनामा िद  यास िकंवा सवेा सोडून गे  यास,  सं  थानने आदा केले  या  याजा  या र  कमेची पणु वसलुी  या चे 
रजा वेतन, ॅ  यटुी ारे िमळणा-या र  कमेतनू वसलु कर  याचा अिधकार सं  थानला राहील.  
१९)  या योजनेचा लाभ घेणारा कमचारी मयत झा  यास  या  या वारसांना देय असले  या कुठ  याही 
र  कमेतनू  यावेळेस िश  लक असले  या कजाची एकुण (  याजासह) र  कम सदर गहृकज परुिवणा -या बॅकेंस वग 
क न  याचे कजखाती भर  यात येईल. 
२०)  या योजनेअंतगत भाग घणेा-या कमचा-यांनी फ  त रा  ीयीकृत बॅकेंकडूनच गहृकज घे  याचा  ताव 
सं  थानकडे सादर करावा. इतर बॅकंा/ंसं  थेकडून घेतले  या गहृकजास सं  थान हमी देणार नाही.  
२१)  या योजनेअंतगत गहृकज परुिवणा-या रा  ीयीकृत बॅकेंस, तसचे सं  थानला आव  यक असणा-या सव 
कागदप ांची पतुता क न दे  याची जबाबदारी संबंधीत कमचा-याची रािहल.  
२२)  सबंंधीत रा  ीयीकृत बॅकंां  या धोरणानुसार गहृकज  याजासाठी असणारा चलीत  याजदरानुसार 
गकृजावरील  याजाची सवलत प रगिणत कर  यात येईल. 
२३)  गहृकज  याज सवलतीचा लाभ िमळिव  यासाठी कमचा-याला खालील कागदप े सं  थानकडे सादर 
करावे लागतील. 

१. अज २. ित ाप  (१०० .  टॅ  पवर) ३. जािमनदाराचे समंतीप  ४. सं थान सेवेत पाच वष सवेा 
झा याचा आ थापनेचा दाखला ५. वत:चे नांवे तसचे प नी या नांवे घर नस याचा नगरपंचायत/ ामपंचायतचा 
दाखला.  ६. जर जनेु वीट माती प याचे घर असले तर ते मोडून याजागी  नवीन घर बांधणबेाबतचे ित ाप  ७. 
वत:चे नांवे 7/12 चा उतारा ८. लॅन (मु यािधकारी / ामसवेकाची सही असलेला) ९. इि टमेट १०.बांधकाम 

परवाना ११. नवीन घर खरेदी करावयाचे अस यास इसार पावती/ साठेखताची त. १२. रेशन काडची झेरॉ  स 
१३.कमचारी सोसायटी िनरंक दाखला १४. मािगल मिह याची पगार लीप 
२४)  गहृकज  याज सवलत मंजरु कर  याचे अिधकार “गृहकज  याज सवलत योजना” सिमतीस 
राहतील व  या सिमतीचे खालील सद  य असतील. 

१. मु  य कायकारी अिधकारी 
२. सबंंधीत उपिज  हािधकारी 
३. उपकायकारी अिधकारी 
४. मु  य लेखािधकारी 
५. सव शासक य अिधकारी. 
सदरची “गहृकज  याज सवलत योजना” िह न  याने लाभ घेणा-या करणांसाठी लाग ूरािहल. यापवु चे 

करण ेजू  या िनयमात रा हतील. 
तथािप, महारा   शासन िनणय .सासिंव २०११/५३८/ . .६९/पुनबांधणी-१२/का-सोळा, िवधी व 

 याय िवभाग, िद.२३/०१/२०१३ रोजी  या प ा  वये, ी साईबाबा सं  थान सवेेतील अिधकारी/कमचा-यांना 
अिधिनयमातील तरतदूीनसुार अनु ेय असले  या वेतन भ   या िशवाय कोणतेही लाभ लाग ू कर  यापवु   यास 
शासनाची पवूपरवानगी घे  यात यावी, असे कळिवलेले आह.े  या अनषुंगाने उपरो  त  तावीत “गहृकज  याज 
सवलत योजना” सं  थान कमचा-यांना लाग ुकरणपेूव   यास शासनाची परवानगी  यावी लागणार आहे.  
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तरी उपरो  त  तावीत गहृकज  याज सवलत योजने  या िनयमावलीस मा  यता िमळणकेामी सदरचा 
 ताव मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर िनणयाथ सादर करणेस, तसेच मा.  यव  थापन सिमतीची मंजरुी 

िमळा  यानंतर सदरची िनयमावली शासनाकडे मा  यते  तव पाठिवणेसाठी सादर. 
िनरण्य .९६७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान कमचा यांसाठी या तािवत “गृहकज याज सवलत योजना” 

िनयमावलीचे अवलोकन करणेत येऊन, ती अंतीम करणेस मा यता दे यात आली. यावेळी सद यांनी 
अशाही सुचना के या क , कमचा यांना िशड  प रसरातच न हे तर िशड  यित र  इतरही घर 
बांधावयाचे अस यास पिह या घरा या वेळेस या योजनेचा लाभ दे यात यावा. तसेच गृहकजाचा 
िवमा उतरिवणेत यावा व संबंधीत कमचा याने तावात नमदु केले माणे उपिवधी करणेस मा यता 
दे यात आली.                           (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५५ ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड  या सं थेस सं थान प रसरात 

पाद ाणेगृह, लोक म, मोबाईल कॅमेरा लोक न, साद, नॉ हे टी, दु ध व दु धज य पदाथ, थंडपेय 
िव  टॉलसाठी जागा/ गाळे उपल ध होऊन िमळणेकामी मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज 

े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड  यांचे िद.०६.०९.१७ रोजीचे प . 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे १७(३) म  य े   

िव  व  त  यव  थेम  ये िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लखेी पवूमंजू रीन े असेल 
 याखेरीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक  यात 

येणार नाही,िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतूद आह.े    
 ताव– ी साई सं  थान ए  लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  या सं  थेस सं  थान 

मालक  या  िविवध िठकाण  या  प रसरातील जागा/गाळे सं  थलेा िविवध कार  या  यवसायासाठी 
भाडेत  वावर उपल  ध क न दणेेबाबत.. 

 तावना- मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यांनी 
 याचंेकडीनल जा.न.ं ीसासंए े सो/१६२/२०१७ िद.०६/०९/२०१७ अ  वये सं  थान मालक  या िविवध 

िठकाण  या प रसरातील जागा/गाळे पाद ाणगेहृ,  लोक म,मोबाईल कॅमेरा  लोक म, साद, नॉ  हे  टी, दधू व 
द ु  धज  य पदाथ, थंडपेय िव   टॉलसाठी भाडेत  वावर  उपल  ध होवनू िमळणेसाठी इकडेस िवनंतीप  सादर 
केलेले आह.े  

 यास अनसु न इकडील िद.०७/१०/२०१७ व िद.३०/१०/२०१७ रोजीचे प ा  वये सबंंधीत 
िवभागांकडून सोसायटीने मागणी केलेली जागा/गाळे सोसायटीस भाडेत  वावर दणेकेामीचे अिभ ाय मागिवणते 
आले.  या माणे संबंधीत िवभागांनी खालील माण ेइकडेस अिभ ाय सादर केलेले आहते.   

अ.नं. सोसायटीने मागणी केलेले 
जागा/गाळयाचे िठकाण 

जागा/गाळे वापराचे 
योजन 

संबं िधत िवभागाचे 
नाव 

उ  त सोसायटीस जागा/गाळे 
वापरासाठीचे िवभागाचे अिभ ाय 

१. साईआ म-०१ 
(H- िवगंसमोर) 

दुधज  य पदाथ,थडंपेय, व 
साद िव  तसेच जनरल 
 टोअर. 

साईआ म-०१ 
(H- िवगंसमोर)  

साईआ म-१ या भ  तिनवास प रसरात ए 
ते जी या सात इमारत प रसरात सदर 
सं  थसे तीन गाळे भाडेत  वावर िदलेले 
असुन पहाटे ०४ ते १२ या वळेेत सदर 
गाळयाम  ये िनवासी प रसरात मोठया 

माणात साईभं  ताची गद  असते. येथ े
सकाळच े वळेी एच ते एल या पाच 
इमारतीतील साईभ  तानंा साबण, िप  याच े
पाणी, श, पे  ट इ.आव  यक सािह  य 
वळेेवर उपल  ध  हावे या करीता 
ता  परु  या  व पात एक  टॉलची 
आव  यकता आह.े तरी शासक य 
इमारतीच े (आर-  लॉक) दि ण बाजूस 
लां डू िव  कांऊटर आहे.  या शजेारील 
जागा सं  थान िनयमा माणे  तािवत 
केले माण े सोसायटीच े मालक चा एक 
 टॉल वाढवावा. 
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२. साईआ म-२ धमशाळा 
( ी साईबाबा  यु.कॉलजेच े 
दि ण बाजूस) 

दुधज  य  
पदाथ,थडंपेयिव   टॉल 

साईआ म धमशाळा ी साईबाबा  यिुनअर कॉलजेच े दि ण 
वशे  दारा जवळ दुधज  य  पदाथ,थडंपेय, 

िव   टॉलसाठी पािकग प रसराम  य े
जागा उपल  ध क न दतेा येईल. 

३.  दारावती भ  तिनवास  थान नॉ  हे  टी  टोअर  दारावती नॉ  हे  टी  टोअर बरोबरच  लोक म 
सुिवधा उपल  ध क न दणेेत यावी. 

४ साईबाबा भ  तिनवास  थान साद व नॉ  हे  टी  टोअर भ  तिनवास  थान भ  तिनवास - डी गाळा न.ं२,३, व ४ 
याम  य ेयापवु  सोसायटी माफत नॉ  हे  टी 
 टोअर व साद  टोअर चालिवले जात 

होते.स ि थतीम  ये  सदर गाळयाचा 
वापर लाडू िव  कांऊटर, सा.भ.िन. गादी 
 टोअर व कॅ  टीन िवभाग या िवभागीय 

कामासाठी होत आह.ेतथापी पयायी 
 यव  था क न सोसायटीस दतेा येईल. 

५. ी साई सादालय साद िव   टोअर ी साई सादालय साद िव   टॉलसाठी  
ी साई सादालय IN गेटजवळ एक 
 टॉल क रता जागा िदलेली असुन सदर 
 टॉल साईभ  तासं अपुरा पडत अस  यानं े
सादालय प रसरात वाढीव जागा दणेेस 

हरकत नाही. 
६. साई साद िनवास  थान 

(सेवाधाम इमारतीमधील 
प.किडल म न.ं५४,५५ व 
५६ म  ये िकंवा कािनफनाथ 
मिंदरासमोर स  या असले  या 
सेवाधाम इमारतीच े मम  ये) 

साद, नॉ  हे  टी ,थडंपेय 
व दु  धज  य पदाथ. 

साई साद िनवास सेवाधाम इमारतीच े पि मेकडील म 
न.ं५४ हा सं  थान कमचारी ी.नाना गु व 
यांना िनवासाकरीता दे  यात आला 
आह.े म न.ं५५ ी साईबाबा सं  थान 
कमचारी संघटना ( ी.राजे  जगताप) 
यांच ेकायालयासाठी दे  यात आला आह.े 
म न.ं ५६ ी साईनाथ कमचारी गहृ 

तारण सं  थसेाठी दे  यात आला आह.े 
तसेच कािनफनाथ मं िदरासमोरील म 
न.ं६८ व ६९ ी साईबाबा कमचारी 
संघटना ( ी.रामराव शळेके) यांना दे  यात 
आल ेआह.े म न.ं७० होमगाड कायालय 
व म न.ं७१ एम.एस.ई.बी कायालयास 
दे  यात आल ेआह.े 

७. मं िदर प रसर 
शिनमहाराज जवळील (पुव  
शिनअ  पा यांचकेडे असललेा 
जागा/गाळा) 

तेल, ईचा हार व साद 
िव  

मं िदर िवभाग सदरची खोली स  यनारायण महा साद 
बनिवणेकामी व साद स  यनारायण 
हॉलपयत पोहचकरणकेामी सोईच े
अस  याने तसेच स  यनारायण साद 
बनिवणेकामी जवळपास कुठलहेी जागा 
उपल  ध नस  याने जागा दतेा येणार नाही. 

८. मं िदर िवभाग 
(अ  दलुबाबा समाधीच े
मागील बाजूस असललेा 
जागा/ गाळा ) 

साद िव   टॉल मं िदर िवभाग अिभ ाय ा  त नाही. 

९. शै िणक सं कुल शालये सािह  य अ  पदराने 
िव  करणेसाठी 

१.औ. .सं  था, 
िशड  
 
 
 
 

सं  थे  या ांगणात एकही गाळा नाही. 
तथािप मोकळया जागेम  ये गाळा सु  
करणेच े अनुषगंाने मु  य गेटजवळ 
उपल  ध जागेम  ये सदर सोसायटीस जागा 
उपल  ध क न दतेा येईल. 
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२. इ.ंिम.  कूल  
 
 
३. क  या िव ा मं िदर 

व किन  ठ 
महािव ालय 

शै िणक सं कुलाच े वशे ार उ  तर बाजूच े
िभंतीलगत पूव बाजूने  टॉलसाठी जागा 
उपल  ध क न दतेा येईल.  
 

वशे ारा  या डा  या बाजूस जागा 
उपल  ध क न दे  यात येत आह.े  

१०. ी साईनाथ  णालय  
(  णालय प रसरातील 
कॅ  टीनसमोरील रकाम े
जागेत)  

जनरल  टोअर,दगुधज  य  
पदाथ,थडंपेय  टोअर. 

साईनाथ गणालय ी साईनाथ  णालयात गाळा उपल  ध 
नसुन चहा कॅ  टीन समोर  या मोकळया 
जागेत सोसायटी  टॉलसाठी जागा दतेा 
येईल. 

११ साईनाथ मंगल कायालयाच े
उ  तर पूव बाजूस  

दु  धज  य पदाथ व थडंपेय 
िव   टॉल  

लाडू व बफ  िनिमती 
िवभाग  

मंगल कायालयाचे आतम  य े जागा 
उपल  ध नाही. मा  मंगल कायालयाच े
पि म बाजूस असणारी सं र क िभंत व 
मंगल कायालय यां  याम  ये िलबंाच े
झाडाखाली साधारणत: अंदाजे ८फूट x 
१० फूटाची ि कोणी जागा उपल  ध आह.े 
सदरील मोकळया जागेत साई सं  थान 
ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी, 
िशड  यांना दु  धज  य पदाथ व थडंपेय 
िव   टॉल सु  कर  यास इकडील 
िवभागाची कोणतीही हरकत नाही. 

िवभागाचा अिभ ाय– अ) (१) उपरो  त अ.न.ं६ साई साद िनवास  थान या इमारतीत सोसायटीस 
वापरास दणेेसाठी स  यि थतीत गाळा/जागा उपल  ध नाही. (२) उपरो  त अ.न.ं७ व ८ मिंदर प रसरात सरु े  या  
कारणा  तव यापवू  िदलेली जागा/गाळे खाली क न घे  यात आलेले आहते.  यामळेु या बाबीचा पुन:  च िवचार 
करता येणार नाही. 

ब) उपरो  त अ.नं.१ साईआ म भाग-१, अ.न.ं२ साईआ म-२ (धमशाळा),अ.न.ं३ ारावती 
भ  तिनवास, अ.न.ं५ साई सादालय िवभाग, अ.न.ं१० साईनाथ  णालय, अ.न.ं११ साईनाथ म ंगल कायालय 
प रसरात  येक  समुारे १०x१० ची मोकळी जागा आिण अ.नं.९  शै िणक सकुंलात एकूण तीन िठकाणी 
१०x१० आकाराची मोकळी जागा तसचे अ.न.ं४ साईबाबा भ  तिनवास  थान मधील तीन गाळयांचे मा.कायकारी 
अिभयंता,सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचेकडून भाडे िनि ती क न घेवनू शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे 
मा  यतेने ११ मही  याचंे कराराने सोसायटीस वापरास दतेा येतील.  

सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .९६८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड  या 

सं थेस सं थान प रसरात पाद ाणेगृह, लोक म, मोबाईल कॅमेरा लोक न, साद, नॉ हे टी, दु ध व 
दु धज य पदाथ, थंडपेय िव  टॉलसाठी जागा/ गाळे उपल ध क न देणेबाबतचा उपरो  ताव 

थमत: थािनक उपसिमती सभेसमोर सादर सादर करणेत यावा, असे ठरले.  
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५६ सं थान आ थापनेवरील सव थायी कमचा यांना भरपाई सु ी देणेकामी सेवािविनयमाम ये दु ती 

करणे. 
ताव- (अ) महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग यांनी िनणय .सासिंव-२०१२/ . .१९/पनुबांधणी-७/का.सोळा, 

िद.२८ ऑ  टोबर,२०१३ अ  वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  चे आ  थापनेवरील कमचा-
यांसाठी सवेा िविनयम तयार करणते आले असनु सदरचे सवेािविनयम जा.न.ंएसएसएस/ सा शा/ आ  था/ ४४६०/ 
२०१४ िद.२७ िडसबर,२०१४ रोजीचे आदेशा  वये िद.०१ जानेवारी, २०१५ पासनु सं  थानसाठी लाग ू करणते 
आलेले आह.े 

   सदर सवेािविनयमातील सव साधारण सवेा अटी िविनयम-२०१३, करण-४ मधील (४) सु या  
यामधील मु ा मांक २१. भरपाई सु ी  याम  ये खालील माणे नमदु केलेले आहे.  
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"(१) गट क आिण ड मधील सं  थाना  या  या कमचा-याला  या  या न जीक  या व र  ठ ािधका-यांनी 
सा  तािहक सु ी  या  िदवशी िकंवा इतर कोण  याही सु ी  या िदवशी कत  यावर उपि थत रहा  याचे िनदश िदले 
असतील अशा कमचा-याला सिमतीने वेळोवेळी िविनिद  ट केले  या अट  या अिधन राहन अशा कारे 
गमावले  या सा  तािहक सु ी िकंवा सु यां  या सं  येएवढया भरपाई सु या घे  यास अनमुती िदली जाईल. 

(२) एका वेळेस ितन िदवसापे ा जा  त भरपाई रजा साचिवता येणार नाही.  
(३) प र  थीतीची िनकड  याच माण ेसं  थाना  या कमचा-याची सोय ल ात घेऊन नजीक  या व र  ठ 

ािधकारा  या इ  छेनसुार भरपाई सु या घे  यास अनमुती घेता येईल .  
(४)  या िदवशी भरपाई सु ी िनयत  झाली असेल  या िदवसापासनु दोन मिह  या  या कालावधीत 

भरपाई सु ी घेता येईल.  
(५) भरपाई सु ी िनयमीत रजे  या िकंवा सु यां  या मागे िकंवा पढेु जोडली जाऊ शकते. " 
सवेा िविनयमातील उपरो  त अटी-शत  सं  थानचे फ  त गट क व ड सवंगातील कमचा-यांना लागू  

करणते आले  या आहते. तथािप, सरकारी सु ी  या िदवशी िशड म  ये चे दशनासाठी येणा-या साईभ  ताचंी 
मोठया माणात गद  होत अस  याने सं  थानमधील सवच सवंगातील कमचा-यांना कत  यावर हजर राहन 
िशड म  ये आले  या साईभ  ताचंी / शासक य कमचा-यांची दशन, िनवास, भोजन,  णालय, इ.  यव  था करावी 
लागते. वेळ सगंी जा  त वेळ थांबुनही साईभ  तानंा सवेा परुवा  या लागतात.  
(ब) शासक य सवेेतील कमचा-यांना  विचत सगंी सा  तािहक सटुी िकंवा इतर कोण  याही स ीचे िदवशी 
कत  यावर हजर रहावे लागते, मा  सं  थानमधील सवच सवंगातील कमचा-यांना व र  ठां  या िनदशानसुार  येक 
सरकारी सटुीचे िदवशी िशड म  ये साईभ  ताचंी होणा-या गद चे िनयोजन करणे, सवेा परुिवण ेइ. साठी कत  यावर 
उपि थत राहावे लागत अस  याने सदर िदवशी कमचा-यांना श  यतो रजा / सु ी िदली जात नाही.  
(क) उपरो  त माण े साईभ  त व कमचा-यांचे सोईचे  टीने सं  थानमधील सवच सवंगातील कमचा-यांना 
सा  तािहक सु ी  या िदवशी अगर कोण  याही सु ी  या िदवशी कत  यावर हजर राहावे लाग  यास  यानंा बदली 
सटुी देणबेाबत सवेािविनयमातील सवसाधारण सवेा अट  िविनयम-२०१३, करण-०४ मधील (४) सटुया मधील 
मु ा .२१ " (१) गट क आिण ड मधील सं  थान  या  या कमचा-याला  या  या न जीक  या व र  ठ ािधका-
यांनी सा  तािहक सु ी  या िदवशी िकंवा इतर कोण  याही सु ी  या िदवशी कत  यावर उपि थत रहा  याचे िनदश 
िदले असतील अशा कमचा-याला सिमतीने वेळोवेळी िविनिद  ट केले  या अट  या अिधन राहन अशा कारे 
गमावले  या सा  तािहक सु ी िकंवा सु यां  या सं  येएवढया भरपाई सु या घे  यास अनमुती िदली जाईल. 
"ऐवजी– "(१) सं  थान आ  थापनेवरील सव सवंगातील कमचा-यांना  या  या न जीक  या व र  ठ ािधका-यां ने 
सा  तािहक सु ी अगर इतर कोण  याही सावजिनक सु ी  या िदवशी कत  यावर उपि थत राहा  याचे िनदश िदलेस 
अशा कमचा-यांना सिमतीने वेळोवेळी िविनिद  ट केले  या अिटं  या अिधन राहन अशा कारे गमावले  या 
सा  तािहक सु ी अगर सावजिनक सु ी  या  सं  येएवढया भरपाई सु या घे  यास अनमुती िदली जाईल." आिण 
(०४)  या िदवशी भरपाई सु ी िनयत  झाली असेल  या िदवसापासनु दोन मिह  या  या कालावधीत भरपाई सु ी 
घेता येईल.  या ऐवजी  या िदवशी भरपाई सु ी िनयत झाली असले  या िदवसापासनु एक मिह  या  या 
कालावधीत भरपाई सु ी घेता येईल. असा बदल करण ेआव  यक आह.े 

तरी उपरो  त माण े सवेािविनयमात द ु  ती  करणकेामी सदरचा  तावावर मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेपढेु चचा होणसे, तसचे  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेनंतर सवेािवनयमात दु  तीचा  ताव मा.िवधी व  याय 
िवभागाकडे सादर करणेसाठी  या िवषयावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .९६९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे सं थान आ थापनेवरील सव थायी 
कमचा यांना एक मिह या या कालावधीत भरपाई सु ी देणेबाबत सेवािविनयमाम ये दु ती 
करणेकामीचा ताव िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडे सादर करणेस मा यता दे यात 
आली.               (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५७ साई पादु का दशन सोहळयाकरीताचे बसम ये अंतगत बदल व बाहेरील बाजुस ि टकर लावणेकामी 

आले या खचाची र कम ND’s Art World Pvt. Ltd., Mumbai यांना आदा करणेबाबत. 
ताव- महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधीलः-  

१) कलम १७ (१) म  ये रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अ धीन राहन, 
सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व 
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थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  यती 
 यव  था करणे, भ  तगणांना आव  यकत  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या अिधिनयमा  वये 

िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील. 
२) कलम २१ (१) म  ये, िव  व  त  यव  थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१  या तरतदु ना अिधन 
राहन, सिमतीकडून पढुील पैक  सव िकंवा कोण  याही योजनांसाठी वापर  यात अथवा खच कर  यात येईल,-- 

  (ख) - ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव 
पार पाडण.े  

(ग) - भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ 
पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 

   (ड) - ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार करणे.  
 तावनाः- ी साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते 

िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आहे. या कालावधीत िशड त येणा-या 
भािवकांसाठी सोयीसिुवधा उभारणे तसचे  संपणु वषभर वेगवेगळया धािमक, सां  कृितक व सामाजीक 
काय मांचे आयोजन करणते येणार आह.े  

            मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ चे सभेतील िनणय .६२७ नुसार,“साई पादकुा दशन 
सोह याकरीता महारा  ातील पणु िज  हयांम  ये  या पादकुा दशनासाठी घेऊन जाणेसाठी एक व बाहरेील 
रा  याकंरीता एक अशा ०२ अ  याधिुनक ए.सी. बस खरेदी करणेसाठी टाटा, अशोक लेलं  ड व भारतबज या तीन 
कंप  यां  या बसेसबाबत तपशीलवार चचा करणते येऊन,  यामधील भारतबज या कंपनीची (917 Tourist A.C. 
Bus BS-IV, Mod.-35+1+1 SPB)०२ ए.सी. बस खरेदी करणकेामी भारतबज कंपनी  या अिधकृत 
िव े  याकंडून िवहीत प  दतीने दरप के मागिवणसे व सदरह बसम  ये  या पादकुा ठेवणेसाठी आव  यक 
असलेली बॉडीिब  ड ग करणेस तसचे  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली”,असे 
ठरले.  

  उपरो  त िनणयानसुार , भारतबज कंपनी  या 917 Tourist A.C. Bus BS-IV, Mod.-35+1+1 
SPB या मॉडेल  या अ  याधिुनक ए.सी. बस खरेदी करणकेामी ा  त झालेली दरप के िद.३०/०८/२०१७ रोजी 
मा. खरेदी सिमतीचे सभेत उघडणते आली. यावेळी सव अिधकृत िव े  यानंी  भारत बज कंपनीचे ए.सी. बस 
करीता समान दर िदलेले होते.  यामळेु िशड  िवभागाकरीता भारत बजचे अिधकृत िडलर,घाडगे क ग,KGP 
अॅटो िल., ताथवडे (पुण)ेयांना जा.न.ंएसएसएस/वाहन/२९०५/२०१७ िद.३०/०८/२०१७ अ  वये खालील 
तपिशला माण े परुवठा आदशे दे  यात आला. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील 
आय  या वेळचा िवषय न.ं ५ व िनणय .७७२ नसुार , भारत बज कंपनीचे एक ए.सी. वासी बस खरेदी करणे 
कामी दे  यात आले  या परुवठा आदेश व अि म र  कमेस काय  तर मा  यता दे  यात आलेली आह.े  यानुसार 
KGP अॅटो िल., ताथवडे (पुण)े यांचेकडून िद.०४/१०/२०१७ रोजी ा  त झालेली आह.े  

  िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .६९० अ  वये,साई पादकुा 
सोह याकरीता कमी कालावधीत बसम  येअंतगत फेरबदल करणसेाठी ित बस .१० लाख मा  पयतचे खचास 
मा  यता दे  यात आली. तथािप, थम एक बस घेऊन,  यात  तावात नमदु केले माण ेफेरबदल करणते यावा . 
सदर बसला पादकुा दशन सोह यासाठी िमळणारा ितसाद पाहन आव  यकतेनुसार दसुरी बस खरेदी क न, 

 तावात नमदु केले माणे फेरबदल करणते यावा , असे ठरले. 
  तसचे िद.२५/०९/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . ७९३ अ  वये, पादकुा 

दशन सोहळयासाठीची नवीन बस सं  थान  या ता  यात िमळा  यानंतर सदरह बसचे RTO पास ग करणसेाठी ३ ते 
४ िदवसाचा कालावधी लागणार आह े व पास ग झालेनंतर समाधी शता  दी वषामधील पिह  या पादकुा 
दशनसोहळयासाठी िद.११/१०/२०१७ रोजी गोवा येथे बस पाठवावयाची आह.े  यामळेु पादकुा दशन 
सोहळयासाठी या बसम  ये आव  यक फेरबदल करणकेामी ४ ते ५ िदवसाचा कमी कालावधी असलेमुळे चिलत 
प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबवनु काम क न घेण ेश  य होणार नाही. याकरीता या बस  या फेर बदलाचे काम 
ND’s Art World Pvt. Ltd. Mumbai यांचेकडून क न घे  यास व  याकामी येणा-या अंदाजे 
.८,००,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.  
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िवभागाचा अिभ ायः- िद.०६/१०/२०१७ रोजी मा. उप िज  हािधकारी, ी मनोज घोडेपाटील यांनी 
सदर बसवर पेट ग काम करण े व अंतगत बदल करणे करीता सदर बस ND’s  Art World Pvt. Ltd. 
Mumbai कजत, (शहापरु , मुंबई) येथे पाठिवण ेबाबत दु  व नी व न वाहन िवभागास कळिवले होते.  यानुसार 
िद.०७/१०/२०१७  रोजी सदर बसवर पेट ग काम करणे व अंतगत बदल करणे करीता सदर बस ND’s Art 
World Pvt. Ltd. Mumbai कजत, (शहापरु , मुंबई) येथे पाठिवणेस मा  यता घे  यात आलेली आह.े 

   यानसुार ND’s  Art World Pvt. Ltd. Mumbai कजत, (शहापरु, मुंबई) यांनी बसवर पेट ग व 
अंतगत बदल क न िद.१०/१०/२०१७ रोजी सं  थानचे ता  यात िदलेले आहे. सदर कामी एकुण .७,५०,०००/- 
मा  खच आलेचे मा. उप िज  हािधकारी, ी. घोडेपाटील यांनी कळिवले आह.े सदर खच मोटारकार वाहन खरेदी 
खच या अंदाजप कातनु करता येईल.  

मागणीः-तरी उपरो  त माण ेसाई पादकुा दशन सोह या करीताचे बस म  ये  अंतगत बदल व बाहरेील 
बाजसु ि टकर लावण ेकामी आले  या एकुण .७,५०,०००/- मा ची र  कम ND’s  Art World Pvt. Ltd. 
Mumbai यांना अदा करणेस मा  यता िमळण ेबाबतचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .९७० यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु केले माणे साई पादु का दशन सोह याकरीताचे बस म  ये 
अंतगत बदल व बाहेरील बाजुस ि टकर लावणेकामी आले  या एकुण .७,५०,०००/- मा ची र  कम 
ND’s Art World Pvt. Ltd. Mumbai यांना अदा करणेस मा  यता दे यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५८ ी साईबाबा सं थानचे नुतनीकृत वेबसाईट व मोबाईल ॲ लीकेशनचे उ ाटनाबाबत. 

ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतुद : कलम 17 (1) नसुार.  
     यव थापन सिमतीचा ठराव ं .:  
   1) मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक 30/11/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 865.  
   2) मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक 23/05/2017 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 445.      

ा तािवक:- ी साईबाबांचे जीवनकाय िशकवणकु याचा चार सार होणकेरीता तसचे साईभ ांना 
मागदशन तथा सोयी-सिुवधा उपल ध क न देणकेामी सं थानची अिधकृत वेबसाईट www.sai.org.in 
िवकिसत क न काया वीत कर यात आलेली आह.े सदर वेबसाईटवर साईबाबां िवषयी सव मािहती, साईच र  
सं थानचे अिधकृत काशने व ऑनलाईन देणगी सिुवधा उपल ध क न दे यात आलेली आहे . अधिुनक 
तं ानाचा उपयोग क न सदर वेबसाईटचे अ ायावतीकरण व मोबाईल ऑ लीकेशन िवकिसत करणकेामी 
मा. यव थापन सिमतीचे िद.30.11.2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 865 अ वये, मा यता घे यात आली होती.    

      उपरो  िनणया वये सदरकामी सं थानचे चिलत प तीनुसार ई-िनिवदा ि या राबवून, 
मा. यव थापन सिमतीचे िद. 25/07/2017 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 523 (10) अ वये वेबासाईट 
अ ायावतीकरण व मोबाईल ॲ लीकेशन िवकिसत करणकेामी िन न म दरधारक M/s Web Werks, 
Mumbai यांना जा.नं. 1987 /2017 िद. 13/07/2017 अ वये कायादशे दे यात आलेला आहे.  

      स यि थतीत M/s Web Werks, Mumbai यांना दे यात आले या कायादशेानुसार यांनी 
वेबासाईट अ ायावतीकरणाचे कामास सु वात केलेली असनू , सदरचे काम िद. 05/12/2017 पयत पुण होणे 
अपेि त  आह.े  

     िद.23 नो हबेर, 2017 रोजी ी साईबाबा जागतीक साईमं िदर िव त प रषदचेे उ ाटन समारंभ मा. 
उपरा पती महोदय यांचे ह ते कर याचे िनयोजीत आह.े सदरचे काय माम ये नतुिनकृत वेबसाईट व मोबाईल 
ॲ लीकेशनचे उ ाटन मा.उपरा पती महोदय यांचे शभुह ते करता येईल, जेणके न सं थानचे वेबसाईटची 

िश ी होऊन, जा तीत-जा त साईभ ांना यामाफत उपल ध सिुवधांचा लाभ घेता येईल. सबब, िद.23  
नो हबेर, 2017 रोजी मा.उपरा पती महोदय यांचे ह ते होणा-या ी साईबाबा जागतीक साईमं िदर िव त 
प रषदचेे उ ाटन समारंभाचे काय मात सं थानचे नतुिनकृत वेबसाईट व मोबाईल ॲ लीकेशनचे उ ाटनाचे 
काय माचा समावेश होणेसाठी मा यता िमळणकेामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर 
करता येईल, अस ेन  मत आह.े   

मागणी: सं थानचे नतुिनकृत वेबसाईटची िश ी होऊन , जा तीत-जा त साईभ ांना यामाफत 
उपल ध सिुवधांचा लाभ घेता यावा या क रता, िद.23 नो हबेर, 2017 रोजी मा.उपरा पती महोदय यांचे 
शभुह ते होणा-या ी साईबाबा जागतीक साईमं िदर िव त प रषदेचे उ ाटन समारंभाचे काय मात सं थानचे 
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नतुिनकृत वेबसाईट व मोबाईल ॲ लीकेशनचे उ ाटनचा समावेश होणसेाठी मा यता िमळणकेामी सदरचा ताव 
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी, िह न  िवनंती.  

      सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छानणी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छानणी क न अनुमान: तां ि क व शासक य   

      िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: सं थानचे नतुिनकृत वेबसाईटची िश ी होऊन , जा तीत-जा त 
साईभ ानंा यामाफत उपल ध सिुवधांचा लाभ घेता यावा याक रता, िद.23  नो हेबर, 2017 रोजी मा. 
उपरा पती महोदय यांचे शभुह ते होणा-या ी साईबाबा जागतीक साईमं िदर िव त प रषदचेे उ ाटन समारंभाचे 
काय मात सं थानचे नतुिनकृत वेबसाईट व मोबाईल ॲ लीकेशनचे उ ाटनचा समावेश होणसेाठी मा यता 
िमळणकेामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणे या मा यते तव सिवनय सादर. 

िनणय .९७१ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२३ नो हबर, २०१७ रोजी मा.उपरा पती महोदय यां चे शुभह ते 
होणा या ी साईबाबा जागतीक साईमं िदर िव त प रषदेचे उ ाटन समारंभाचे काय मात सं थानचे 
नुतिनकृत वेबसाईट व मोबाईल ॲ लीकेशनचे उ ाटनचा समावेश करणेत मा यता दे यात आली. परं तु  
सदरह नुतनीकृत वेबसाईट व मोबाईल ॲ लीकेशन साईभ ां चे सोयीसाठी सु  करणेत यावे, जेणेक न 
उ ाटन करणेपुव  यामधील अडी-अडचणी समजतील व यांचे िनवारण करता येईल, असे ठरले.  

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५९ यव थापन सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यांनी साईटेक क प देखभालीचे कामकाजासाठी 

पाठिवले या या े ातील त  व सहकारी यांचेमाफत सदरकामी करणेत आले या कायवाहीबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम १७ (१)भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न 

दणे.े 
यव थापन सिमतीचा ठराव ं .:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील 

िनणय .५५९. 
ा तािवक:- साईटेक क  पाअंतगत म.ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पुण े यांचे पेमट अदा करणबेाबतचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर करणते आलेला होता. सदर 
 तावावरील चचअंती दे  यात आले  या िनणयाम  ये साईटेक क  प देखभालीसंदभात पढुील माण े िनदश 

दे  यात आलेले आहते.  
“मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी पणुे, यांनी क  प दखेभालीचे कामकाज थांबिव  यास, सदरह काय णाली 

सरुळीत चाल ूठेवणसेाठी न वी न कंपनीची नेमणकू करणसेाठी िवहीत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी व 
 यास “साईटेक क  प ट  पा-१ दु  ती  दखेभाल” अस े सबंोध  यात याव े व स  या साईटेक क  प द ु  ती  

दखेभालीसाठी नवीन कंपनीची नेमणकू करणकेामी चाल ूअसलेली ई -िनिवदा ि याही पढेु चाल ूठेवणते यावी व 
 यास “साईटेक क  प-२” असे संबोध  यात यावे.  

मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी पुण,े यांनी क  प दखेभालीचे कामकाज थांबिव  यास क  पाअंतगत 
काया  वीत असले  या काय णाली सरुळीत चाल ूराहन साईभ  तांची गैरसोय होऊ नये व शासक य कामकाजात 
अडचणी येऊ नये, याकरीता सिमती सद य मा. ी ताप भोसले यांनी या े ातील त  व  याचंे सहकारी यांना 
िद.११.०७.२०१७ पासनू करावया  या कायवाहीबाबत अ  यास क न अहवाल सादर करणकेामी िशड  येथे 
पाठिवले आह.े सदरह त  व  याचंे सहकारी ह ेकाम िवनामु  य करणार अस  याने  याचंी,  यास साईटेक क  प-
१ दु  ती  दखेभाल िनिवदा ि या पुण होईपयत ारावती िनवास  थान येथे २ वातानकूुलीत खो  यांम  ये मोफत 
िनवास  यव  था, सादालयामधील िवशेष बैठक क ाम  ये मोफत भोजन  यव  था, याचबरोबर िशड  येथे अंतगत 
दळणवळणासाठी मोफत वाहन  यव  था करणते यावी. एक मिह  याम  ये  यांनी क  प दखेभालीसाठी काय काम 
करता येईल याचा अ  यास क न पढुील सभेसमोर  याचे सादरीकरण करावे. मु  यकायकारी अिधकारी यांनी 
अशी मािहती िदली क , ई-िनिवदा िकयेिशवाय अशा कारे या े ातील त  व  यांचे सहकारी यांचेवर काम 
सोपिवण े तसचे सं  थानची मािहती  यानंा देण े यो  य नाही. परंत ू सिमती सद यांनी  यानंा िवनामोबदला काम 
करणसे परवानगी िदली.  

याचबरोबर मु  यकायकारी अिधकारी यांनी अशीही मािहती िदली क , धान सिचव (मािहती तं ान) 
ह ेिशड  येथे भेट देणार असनू  यां  या मागदशना माण ेसाईटेक क  प ट  पा-२ चे टडर तयार करावे, यास सिमती 
सद  यानंी सहमती दशिवली.  यानसुार स ि थतीत राबिवणते येत असले  या साईटेक क  प ट  पा-२ साठी फेर 
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ई-िनिवदा िस  करणपेवु  ई-िनिवदचेी तपिशलवार मािहती (हाडवेअर,सॉ टवेअर,मनु  यबळ इ.) अंदाजीत 
र  कम तसचे ओरॅकल ईआरपी व इतर काय णाली यांची तुलना  मक मािहतीही समीतीसमोर सादर करावी, 
 या माणे सं  थानचे कामकाजात गितमानता व ससुु ता यावी याकरीता सं  था नम  ये SOP (Standard 

Operating Procedure) काया  वीत करणकेामी ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी.” 
उपरो  त िनदशा  वये, पढुील माण ेकायवाही स ि थतीत इकडील िवभागामाफत चाल ूआहे .  

1. मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पुणे यांनी क  प दखेभालीचे कामकाज थांबिव  यास, सदरह काय णाली 
सरुळीत चाल ू ठेवणसेाठी न वी न कंपनीची नेमणकू करणेसाठी िवहीत प तीने ई-िनिवदा ि या 
राबिवणकेामी ई-िनिवदा मसदुा तयार करणचेी कायवाही इकडील िवभागामाफत अंतीम ट   यात आह.े   

2. मा.  यव  थापन सिमती सद  य मा. ताप भोसले यांनी पाठिवले  या या े ातील त  व  याचंे  सहकारी 
यांचेमाफत पढुील माण ेकायवाही चाल ूआह.े  
उपरो  त िनणयाम  ये नमदु केले माणे ी.अिजत धान व  याचंे ०४ सहकारी ह े मािहती तं ान 

िवभागाम  ये िद.११.०७.२०१७ पासनू येत आहते. नमदु केले माणे  यांचे िनवासासाठी ारावती िनवास  थान 
येथे वातानकूुलीत खो  या िवनामु  य उपल  ध क न दे  यात येतात. तसचे आव  यकतेनसुार वाहन िवभागामाफत 
दळणवळणासाठी िवनामु  य वाहन उपल  ध क न देणते येते.  

उपरो  त िनदशानुसार सदरचे त ांमाफत म.ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी यांनी साईटेक क  प दखेभालीचे 
कामकाज थांबिव  यास याकामी  याचंेमाफत काय कायवाही कर  यात येणार आह े याबाबतचा अहवाल एक 
मिह  या  या आत सादर करण ेअपे ीत होते, परंत ूआजपावेतो अशा कारचा कोणताही अहवाल  यांचेमाफत 

ा  त झालेला नाही. स ि थतीत मे.कॉ  नीझंट यांचेमाफत क  पाअंतगत काया  वीत करणते आलेले हे  पडे  क, 
डेटा सटर, नेटवक, हाडवेअर व सॉ टवेअर याबाबत दखेभालीचे कामकाज पािहले जाते. याकामी मे.कॉ  नीझंट 
यांचेमाफत िशड  येथे २१ तां ि क कमचारी व पणु ेयेथे ४ त  पुणवेळ कायरत आहते.  

आजपावेतो  याचंेमाफत फ  त खरेदी व भांडार िवभाग येथे माल आवक/जावक  यवहारां  या न दी 
घेणकेामी णाली (Data Entry Form & Reports)िवकसीत क न  याचे ा  य ीक सबंंधीतांना आयटी  
िवभागाचे उपि थतीत दाखिव  यात आलेले आह.े  य ात सदर णालीमाफत घे  यात आले  या  यवहारां  या 
न द चे परीणाम Oracle ERP काय णालीम  ये अकाऊंट  या  टीने (Trial Balance, Balance Sheet)यो  य 

कारे होतात अथवा नाही,Oracle ERP या काय णालीशी  यांचे णालीची जोडणी (Integration)होणे 
तां ि क श  य आह े िकंवा नाही याबाबत खातरजमा होण े आव  यक आह.े तसचे भिव  यात काय णालीबाबत 
काही तां ि क अडचणी येऊ नये याकरीता सदरची णाली काया  वीत करणपेवु  Oracle कंपनीचे अिभ ाय घेणे 
आव  यक आह.े  

साईटेक क  पाअंतगत खरेदी, भांडार िवभागाबरोबरच इतरही िवभागांसाठी एकूण ३७ काय णाली 
िवकसीत क न संबंधीत िवभागांम  ये काया  वीत करणते आलेले आहेत. सदर काया  वीत काय णाल म  ये दणेगी 
कायालय, ऑनलाईन सि हसेस, सादालय, म बकु ग, पु  तक िव  इ.सार  या साईभ  तानंा सं  थानमाफत 
दे  यात येणा-या सवेा-सिुवधा संदभातील तसचे पगारबील, आवक/जावक इ.सार  या शासनासदंभातील 
काय णाल चा समावेश आहे. सदर  या काय णाली ा पणुवेळ काया  वीत राहणे अ  याव  यक असते. तसचे 
काय णाल चे अनषुं िगक डेटा सटर, नेटवक व हाडवेअर इ. सदंभातील आले  या  अडचण चे िनरसण वेळेवर होणे 
व यासाठी सबंधीत परेुसे तां ि क कमचारी पणुवेळ उपल  ध अ  याव  यक असत.े 

उपरो  त माणे सव मािहती सदरह त  व  याचंे सहकारी यांना िदलेली आहे तसचे  यानंीही सदरची 
कायवाही कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी यांचेमाफत कशी चालते हे पािहलेले आह.े परंतू  आव  यक कायवाहीबाबतचा 
अहवाल आजपावेतो सादर केलेला नाही अथवा सदरकामी आव  यक तां ि क मनु  यबळ  यानंी िशड  येथे 
उपल  ध केलेले नाही. सबब, मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु े यांनी साईटेक क  प दखेभालीचे कामकाज 
थांबिव  यास आव  यक कायवाही सदरह त ांमाफत होईल याबाबत साशंकता आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िनदशानुसार सदरह त ासंाठी ारावती िनवास  थान येथ े करणते आले  या 
िवनामु  य िनवास  यव  थेपोटी ारावती िनवास  थान यांनी सदंभ .०२ अ  वये कळिवले माण े आजपावेतो 
र  कम पये ८१,९००/- मा  इतका सवेाआकार झालेला आह.े तसचे वाहन िवभागाने सदरह त ांसाठी 
आव  यकते माणे सं  थानचे िविवध िवभागांना भेट देणकेामी आव  यकते माण ेिवनामु  य वाहन उपल  ध क न 
दणेते येते.  
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3. साईटेक क  प ट  पा-२ साठी राबिवणते येणा-या ई-िनिवदा ि येिवषयी मा. धान सिचव, मािहती 
तं ान सचंालनालय, महारा   शासन यांचे मागदशन घेणते येत असनू, ि येिवषयी  यानंा पुण 
मािहती दणेते आलेली आह.े तसचे  याचंे ितिनध नी िशड  येथे  य  येऊन साईटेक क  प व ई-
िनिवदा ि येिवषयी पणु मािहती घेतलेली आहे.  यानुसार मा. धान सिचव यांनी याकामी सं  थानने 
नेमलेले कं  स  टंट केपीएमजी व सं  थानचे आयटी िवभाग यांची सयंु  त बैठक  याचंे क ात 
िद.२२.०९.२०१७ रोजी आयोिजत केलेली होती. सदरचे बैठक म  ये मा. धान सिचव यांनी सिुचत 
केले माणे क  प अहवालाम  ये सधुारणा/बदल कर  याची कायवाही केपीएमजी यांचेमाफत चालू  
आह.े तसचे ओरॅकल कंपनीचे ितिनध नीही िशड  येथे येऊन क  प िवषयक मािहती घेतलेली असनू 
आव  यक कायवाहीबाबतचा अहवाल सं  थानला सादर करणार आहेत. 

4. सं  थानचे कामकाजात गतीमानता व ससुु ता यावी याकरीता सं  था नम  ये SOP (Standard 
Operating Procedure) काया  वीत करणकेामी ई-िनिवदा राबिवणकेरीता आव  यक मािहती 
सकंलीत करणेची कायवाही इकडील िवभागामाफत सु  करणते आलेली  आह.े    
उपरो  त माण े मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५५९ नुसार 

मा. धान सिचव यांचे मागदशनाखाली सु  असले  या साईटेक क  प  िनिवदा ि येिवषयी व साईटेक क  प 
दु  ती  दखेभालीकामी करावया  या कायवाही बाबतचा अ  यास क न अहवाल सादर करणकेामी पाठिवणते 
आले  या त ांमाफत सु  असले  या कायवाहीबाबतची मािहती अवलोकनाथ मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेसमोर सादर करता येईल, असे न  मत आह.े          

मागणी:- ा  तािवकेत नमदु केले माण ेमा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील 
िनणय .५५९ नुसार मा. धान सिचव यांचे मागदशनाखाली सु  असले  या साईटेक क  प िनिवदा 

ि येिवषयी व साईटेक क  प द ु  ती  देखभालीकामी करावया  या कायवाहीबाबतचा अ  यास क न अहवाल 
सादर करणकेामी पाठिवणते आले  या त ांमाफत सु  असले  या कायवाहीबाबतची मािहती अवलोकनाथ 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा  यता असावी, िह न  िवनंती. 

सं थान अिधिनयम/ ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान:- तां ि क व शासक य  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ा  तािवकेत व मागणीम  ये नमदु केले माण े मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५५९ नसुार मा. धान सिचव यांचे मागदशनाखाली सु  
असले  या साईटेक क  प िनिवदा ि येिवषयी व साईटेक क  प द ु  ती  दखेभालीकामी करावया  या 
कायवाहीबाबतचा अ  यास क न अहवाल सादर करणकेामी पाठिवणते आले  या त ांमाफत सु  असले  या 
कायवाहीबाबतची मािहती अवलोकनाथ मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणे  या मा  यते  तव, 
सिवनय सादर. 

िनणय .९७२ यावर सिव तर चचा होऊन, यव थापन सिमती सद यानंी साईटेक क प देखभालीचे 
कामकाजासाठी पाठिवले या या े ातील त  व सहकारी यांनी यांचेमाफत सदरकामी करणेत 
आले या कायवाहीबाबतचा अहवाल मागवून सिमतीस अवगत करणेत यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं६० पॅके ड ि िकंग िमनरल वॉटर बाटली िव चे दराबाबत. 

ताव- कॅ  टीन िवभागामाफत साईभ  तानंा चहा, कॉफ , दधु , िबि  कटे िव  करण ेबरोबरच पॅके  ड ि िकंग िमनरल वॉटर 
ची िव  कर  यात येते, नो  हबर २०१५ ते माच २०१६ या कालावधीत आव  यक असले  या पॅके  ड ि िकंग 
वॉटर १ ली. व ५००िमली. बॉटल अनु मे .६.२०/- ,  ४.७०/- या दराने खरेदी केले  या आहते.  याचंी िव  

.८.००/- व  ६.००/- या दराने होत होती. 
   मा.  यव  थापन सिमती िद. १६/२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ११७ - “ यावर सिव  तर चचा 

होऊन,  तावात नमदु केले माणे साईभ  तांशी आिथक  यवहार करतांना नाणे टचाईची सम  या व सु या 
पैशां  या दवेाण – घेवाणी बाबत  या त ारी याचा िवचार करता,कॅ  टीन िवभागामाफत एक िलटर पाणी बाटली 
.८/- ऐवजी .१०/- व ५००िम.िल.पाणी बाटली .६/-ऐवजी .५/- या दरा माण ेसाईभ  तानंा उपल  ध क न 

दे  यात यावी अस ेठरले ”  यानुसार िद. ०७/०४/२०१६ रोजी दपुारी १२ वाजे पासनु पॅके  ड ि िकंग िमनरल वॉटर  
१ िल. . १०/- व ५००िमली ची  . ५.०० या दराने िव  चालु  कर  यात आलेली आहे. 
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         सन २०१६/२०१७ म  ये आव  यक असले  या पॅके  ड ि िकंग  िमनरल वॉटर १ िल. व ५००िम.ली 
 या बॉटल अनु मे . ५.९५ व .४.५० पैस ेया दराने  या खरेदी झाले  या आहते. व  याचंी िव  .१० व  

५.०० या दराने होत होती.  सदर कालवाधीम  ये १ िल.पाणी बाट  याचंी एकुण १६,७९,३०१ नगांची िव  
झालेली आह.े  याचंी खरेदी िकंमत .१०,०७८,८२७/- होती तर  याचंी िव  िकंमत .१६,७३०,६८८/- ा  त 
झालेली आह.े तसचे ५०० िम.िल बाट  याचंी एकुण ५,६३,८५२ नगांची िव  झालेली आह.े  याचंी खरेदी 
िकंमत . २५,६४,४७९/- होती तर   याचंी िव  िकंमत . २८,४३,४२८/- ा  त झालेली आहे. 

        आता,  सन २०१७/२०१८ करीता आव  यक असले  या पॅके  ड  ि िकंग िमनरल  वॉटर १ िल. व 
५००िम.ली बॉटल . ५.२५ व ३.९५ पैसे  या  दराने खरेदी होत आहे. 

        मा.  यव  थापन सिमती िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .४६०- “ यावर सिव  तर चचा 
होऊन, सं  थानला दरवष  बाटलीबंद िप  याचे पाणी खरेदी करणसेाठी िकती खच येतो व सं  थान माफत बाटली 
बंद पा  याचा क  प उभारणीस िकती खच येईल,  याचबरोबर सं  थानला बाटलीबंद पा  याची िव  करता येईल 
का,याचा उ  लेख उपरो  त  तावाम  ये िदसनु येत नाही ,सबब सदरह   ताव ततू  थिगत ठेवणते यावा.तसचे 
साईभ  तानंा स  या िव  करणते येत असलेले बाटली बंद  पाणी खरेदी मु  याम  येच उपल  ध क न दे  यात 
यावे.  याचबरोबर िविवध कंप  यानंा आवाहन करणते येऊन,  याचे िप  याचे वेडीग मिश  स रॉय  टी बेसीसवर 
सं  थान प रसराम  ये बसिवणेस परवानगी दे  यात यावी,अस ेठरले ” सदर िनणयातील कॅ टीन िवभागाशी संबधीत 
असलेला ‘ तसचे साईभ  तानंा स  या िव  करणते येत असलेले बाटली बंद  पाणी खरेदी मु  याम  येच उपल  ध 
क न दे  यात यावे’ उपरो  त िनणयांनुसार १ िल. पाणी बाटली .५.२५ व ५०० िम.िल बाटली .३.९५ पैस ेया 
खरेदी दराने िव  केली तर १ िल. पाणी बाटली बाजारात .२० व ५०० िम.िल पाणी बाटली .१० या भावाने 
िव  के  या जातात.  यामु ळे या पाणी बाट  या सं  थानकडुन घेऊन  याची बाजारात पनु :िव  होऊ शकते.  

  कॅ  टीन िवभागामाफत साईभ  तानंा चहा,कॉफ ,दधू ,िब  क टे,पाणी बाट  या यांची िव  केली जात.े 
माह ेए ील २०१७ ते माह ेजून २०१७ असे या ितमाहीत एकुण िव  . १,४५,६२,१६२ झाली  याम  ये १ 
िल.पाणी बाटली ३,६४,८७४ व ५००िम.िल पाणी बाटली ३५,३७० अस े एकुण ४००२४४ नगांची िव  
झालेली आह.े उपरो  त ितमाहीचा एकुण आ  थापना खच .९०९६४६२/- इतका झाला असनु  यातील १०% 
खच हा पाणी बाटली िव साठी धरला आह.े  यानुसार ित बाटली करीता .२.२७ पैसे आ  थापना खच 
िवचारात घेऊन १ िल. पाणी खरेदी दर  ५.२५ पैस े+आ  थापना खच . २.२७ पैसे =  ७.५२ पैसे तसचे 
५०० िम.िल बाटली खरेदीचा दर ३.९५ पैस े+ आ  थापना खच . २.२७ पैस े  िमळुन = ६.२२पैस ेअशी  
 याचंी िकंमत होत.े 

  स  या िव  कर  यात येत असले  या बाट  यावंर उ  पादकाकंडुन “FOR SSSव िव  िकंमत ५०० 
िम.िल .०५ व १ िल. .१० अस ेि टड आह.े व  याच दराने स  या िव  कर  यात आह.े िद.१५/०६/२०१७ 
रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .४६०  नसुार साईभ  तांना स  या िव  कर  यात असलेले 
बाटली बंद पाणी खरेदी मु  याम  येच िव  कर  यात यावी  असा िनणय झालेला आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमती िद. १६/२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ११७ चे िनणयानु प 
उ  पादकाकडुन फ  त सं  थानला परुिव  यात येणा-या १ िल. बाट  यावंर .१०/- व ५००िम.िल बाट  यावंर 

.५/- अशी िव  िकंमत दशिव  यात येत आह.े  या माण े  १ िल.पाणी बाटली .१०/- व ५००िम.िल पाणी 
बाटली .५/- या दराने िव  कर  यात येत आह.े आ  थापना खच ध न ५००िम.िल पाणी बाटलीचे िव तील 
घटीची भरपाई  १ िल.पाणी बाटलीचे िव तनु िमळु शकेल. ना नफा-ना तोटा यास अनसु न १ िल.पाणी बाटली 

.१०/- व ५००िम.िल बाटली .५/- या दराने िव  कर  यात यावी अस ेमत आह.े सदर िव वर आता लागु  
असलेला GST सु  दा भरावा लागणार आह.े 

  तरी १ िल. पॅके  ड  ि िकंग िमनरल पाणी बाटली .१०/- व ५०० िम.ली पॅके  ड ि िकंग िमनरल 
पाणी बाटली .०५/- या दराने िव  कर  यास मा  यता िमळावी. यासाठी मा.  यव  थापन सिमती  सभेसमोर 
िवषय सिवनय सादर. 

िनणय .९७३ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावातील बाब चा िवचार करता, १ िलटर पॅके  ड ि िकंग 
िमनरल पाणी बाटली .१०/- मा  व ५०० िम.ली पॅके  ड ि िकंग िमनरल पाणी बाटली .०५/- मा  
या दराने िव  कर  यास मा  यता दे यात आली.              (कायवाही- पर्.अिध क, कॅ टीन 
िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं६१ भाजीपाला पुरवठा आदेशातील िन नतम दरधारक मे.जे.के. आल ूभांडार, राहाता हे कांदा पुरव ूशकत 
नाहीत याकरीता यांची अनामत र कम ज  करणेत येऊन, यांचे नावाचा सं थान खरेदी ि येमधील 
काळया यादीत समावेश करणे. 

ताव- मे.जे.के. आलू भंडार, राहाता यांनी िदनांक १४.१०.२०१७ रोजीचे प ा  वये, “मला सादालयासाठी बटाटा, 
कांदा, िलंब,ु आ क, भाजीपाला परुिवणसेाठी ऑडर िमळालेली आहे. 

महोदय आजपयत मी आप  या मागणीनुसार ना नफा ना तोटा सहन क न वरील भाजीपाला परुिवला 
आह.े 

परंत ु म  यंतरी  या काळात पावसाचे माण जा  त झालेने बाहरेील रा  यातनु कां ाची आवक बंद 
झाली. तसचे येथील कांदा बाहरे जाव ुलागला पयायाने कां ा  या िकंमतीत दररोज भरमसाठ वाढ होत आह.े मी 
एक छोटा व गरीब भाजीपाला  यापारी आह ेमी आजपयत आपले मागणीनसुार अ  पदरात भाजीपाला  वरीत 
परुिवलेला आहे. 

परंत ुमाझी आिथक प रि थती िबकट अस  याने रोज होणारे कां ामधील नकुसान मी सहन क न शकत 
नाही तरी सदर कालावधीसाठी मला कां ा  या दराम  ये वाढ िमळावी,” अशी िवनंती केलेली आह.े 

याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर करणसेाठी  ताव सादर केला होता.   
सादालय िवभागाने िदनांक २४.१०.२०१७ चे प ा  वये मे.जे.के. आलू भंडार, राहाता यांचेकडून  

कां ाचा मागणी माण ेपरुवठा होत नसलेबाबत कळिवले आहे.  याचा तपिशल खालील माण े- 
मे.जे.के.आल ूभंडार, राहाता यांनी ऑ  टोबर मिह  याम  ये खालील माण ेकांदा परुिवलेला नस  याचे 

कळिवले आह.े 
अ.न.ं मालाचा तपिशल मागणी िदनांक मागणी केलेला माल 

िकलोम  ये 
परुवठा केलेला माल 

िकलोम  ये 
१ कांदा ०८.१०.२०१७ १५०० १०५० 
२ १२.१०.२०१७ २००० ९०३ 
३ १५.१०.२०१७ २००० १४८० 
४ १९.१०.२०१७ १५०० ११२० 
५ २२.१०.२०१७ २५०० ७४६ 

  याबाबतही  ताव सादर कर  यात आला होता.  
जे.के.आल ूभंडार, राहाता यांनी िद.२८.१०.२०१७ चे प ा  वये “मला सादालयासाठी बटाटा, कांदा, 

िलंब,ू आ क, भाजीपाला परुिवणेसाठी ऑडर िमळालेली आहे. आजपयत मी आप  या मागणीनुसार ४ 
मिह  यापासनू तोटा सहन करत असनु , वरील भाजीपाला परुिवला आहे. परंत ु म  यंतरी  या काळात पावसाचे 

माण पुण रा  याम  ये जा  त झालेने बाहरेील रा  यातनू कां ाची आवक बंद झाली. तसचे येथील कांदा बाहरे 
जाऊ लागला पयायाने कां ा  या िकंमतीत दररोज भरमसाठ वाढ होत आह.े मी एक छोटा व गरीब भाजीपाला 
 यापारी आह.े मी आजपयत आपले मागणीनसुार अ  पदरात भाजीपाला  वरीत परुिवलेला आहे. परंत ु माझी 

आिथक प रि थती िबकट अस  याने रोज होणारे कां ामधील नकुसान मी सहन क  शकत नाही. तरी उपरो  त 
कालावधीत मला िदलेला भाजीपाला आदशे  वरीत र  करावा, ही िवनंती. मी िदनांक ०१.११.२०१७ पासनु 
माल पाठव ूशकत नाही. म  व. परंत ुसाईबाबा चरणची सवेा करीता होतो व करीत रािहल. परंत ुमाकट िललाव 
बाजारभाव माण ेमला दर दे  यात यावे व  या माण ेमी माल परुिव  यास तयार असनु तसेच साईबाबा चरण ची 
सवेा कर  यास तयार आहे व रािहल,” अशी िवनंती केली आह.े 

सदर करणाबाबतची व  तिु थती खालील माणे-   
सं  थानने सन २०१७-१८ वषासाठी तीन-तीन मिह  याचंे चार ट  याम  ये भाजीपाला खरेदीचे टडर 

काढले होते. याम  ये जलैु ते स  टबर-२०१७, ऑ  टोबर ते िडसबर-२०१७, जानेवारी ते माच-२०१८ या 
कालावधीसाठी मे.जे.के.आल ू भंडार, राहाता यांना परुवठा आदशे दे  यात आलेले आहते. यापैक  जलैु ते 
स  टबर-२०१७ या कालावधीत  यानंी सं  थानला आव  यकते माण ेभाजीपाला परुिवलेला आहे. 

ितसरा ट  पा ऑ  टोबर ते िडसबर-२०१७ या कालावधीम  ये मे.जे.के.आल ू भंडार, राहाता यांना 
खालील माण ेपरुवठा आदशे िदलेला आह.े 
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Sr.No Tender Sr.No Description of Items No.of Qty Units Rate Amount 

 
1.00 अ) सव हंगामात उपल  ध असलेला भाजीपाला 

1 1.01 बटाटा- चांग  या तीचा व मोठा 37,500.00 िकलो 12.00 4,50,000.00 
2 1.02 कांदा - चांग  या तीचा व मोठा 37500.00 िकलो 10.00 3,75,000.00 
3 1.14 िलंब ू- चांग  या तीचे 50.00 िकलो 25.00 1,250.00 
4 1.15 आ क (आले) - चांग  या तीचे 1000.00 िकलो 20.00 20,000.00 

  
एकुण र  कम पये 8,46,250.00 

  
3% सुर ा अनामत र  कम पये 25,387.50 

  
चौथा ट  पा जानेवारी ते माच-२०१८ या कालावधीम  ये मे.जे.के.आल ू भंडार, राहाता यांना 

खालील माण ेपरुवठा आदशे िदलेला आहे. 
Sr.No Tender Sr.No Description of Items No.of Qty Units Rate Amount 

  1.00 अ) सव हंगामात उपल  ध असलेला भाजीपाला 
1 1.01 बटाटा - चांग  या तीचा व मोठा   75,000.00   िकलो   9.00    6,75,000.00  
2 1.02 कांदा - चांग  या तीचा व मोठा   37500.00   िकलो   11.00    4,12,500.00  
3 1.15 आ क (आले) - चांग  या तीचे  1000.00   िकलो   20.00      20,000.00  
    एकुण र  कम पये  11,07,500.00  

    3% सुर ा अनामत र  कम पये     33,225.00  
 

सं  थानने भाजीपाला खरेदीकामी काढले  या िनिवदतेील दरवाढबाबतची अटी-शत  खालील माण े- 
िनिवदा अट-शत .३० - िनिवदतेील मंजरु दराने भाजीपाला परुवठा करण ेबंधनकारक आह.े मंजरु 

दराम  ये  कोण  याही कारणा  तव भाववाढ माग  याचा अिधकार पु रवठाधारकास असणार नाही अथवा अशा 
कारची  दरवाढ िदली जाणार नाही. परुवठाधारकाने भाजीपाला परुवठा करावयाचे नाकार  या स अथवा परुवठा न 

के  यास सं  थानला बाजारभावाने भाजीपाला खरेदी करावा लाग  यास जादा येणा-या खचाची नकुसान भरपाई 
परुवठाधारकाकडून वसलु केली जाईल. 

  तसचे याबाबत सदर िनिवदाधारकांशी िदनांक ०८ जुलै, २०१७ रोजी करारनामा कर  यात आलेला 
आह.े  यातील दरवाढी व परुवठा नाकारलेसबंंधी  या अटी-शत  खालील माण े- 

करारना  यातील अट-शत .९ - वर नमदू कालावधीपयत पाट  नं.२ यांनी मंजरु दराने भाजीपा  याचा 
परुवठा करण ेबंधनकारक आह.े मा  य दराम  ये कोण  याही कारणा  तव भाववाढ माग  याचा अिधकार पाट  न.ं२ 
यांना असणार नाही अथवा अशा कारची दरवाढ िदली जाणार नाही. 

अट-शत .१० - पाट  न.ं२ यांनी भाजीपा  याचा परुवठा करावयाचे नाकार  यास अथवा परुवठा न 
के  यास पाट  न.ं१ यांना बाजारभावाने अथवा फेरिनिवदा ि या क न भाजीपाला खरेदी करावा लाग  यास जादा 
येणा-या खचाची नकुसान भरपाई पाट  नं.२ यांचेकडून वसलु केली जाईल. तसचे भाजीपाला परुवठ्यासाठी पाट  
न.ं२ यानंा पुढील तीन वषासाठी का या यादीत समािव  ट केले जाईल. सरु ा अनामत र  कम जमा कर  यात 
येईल.  

अट-शत .१८ - िनिवदा कालावधीम  ये एखादी आप  ती/नैसिगक आप  तीमळेु (अशी आप  ती क  
जी िनिवदाधारकां  या िनयं णाबाहरे असेल. उदा.यु , अपहरण, घातपात, रोगराई, सपं,  फोट, टाळेबंदी, भकंूप 
वगैरे) परुवठाधारका भाजीपा  याचा परुवठा क न शकला नाही व तस ेपाट  नं .२ िनिवदाधारकाने  वरील पाट  
न.ं१ यांना लेखी कळिवले तर याबाबत यो  य तो िनणय प रि थतीनु प घे  यात येईल.  

अट-शत .२३ - उपरो  त शत  व अटीत काही बदल, सधुारणा करण ेवा जादा अटी/शत  िवहीत 
कर  याचा अिधकार पाट  न.ं१ सं  थानचे  यव  थापनाने राखनू ठेवलेला आहे. पाट  नं.१ िनिवदाधारकाची 
कोणतीही अट/अटी पाट  न.ं२ सं  थानवर बंधनकारक राहणार नाही. 

अट-शत .२४ - सदर करारना  यातील सव शत  व अटी पाट  नं.२ यांचे वर बंधनकारक राहतील, 
मा  कोण  याही एका अटीचा भंग पाट  न.ं२ यांनी के  यास सदरचा करार पाट  नं.१ यांना कोणतीही लेखी सचुना 
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न दतेा र  कर  याचा अिधकार रािहल व तशा प रि थतीत पाट  नं.२ यांचे काही नकुसान झा  यास  याची 
कोणतीही जबाबदारी पाट  न.ं१ यांनी प  करलेली नाही.   

  सदर परुवठयापोटी मे. जे.के.आल ुभंडार, राहाता यांची खालील माण ेबीले आदा करावयाची बाक  
आहते.  

अ.न.ं बील.न.ंिदनांक र  कम पये 
०१ २३८/८.१०.२०१७ २६,०५०/- 

०२ २३९/१२.१०.२०१७ १९,०८०/- 
०३ २४०/१५.१०.२०१७ २३,७५०/- 
०४ २४२/२२.१०.२०१७ १९,६६०/- 

०५ २४३/२६.१०.२०१७ १२,७५०/- 
०६ २४४/२९.१०.२०१७ ३७,३८२/- 

एकुण र  कम १,३८,६७२/- 
  

तसचे साईभ  तानंा साद भोजनाची सेवा दे  यात अडचण येऊ नये  हणनु भाजीपा  यातील वरील चार 
आयटे  सस कृषी उ  प  न बाजार सिमती, राहाता येथनु खरेदी कर  यात येत आहे.  

वरील व  तिु थती व जे.के.आल ुभंडार, राहाता यांना िदले  या परुवठा आदशेातील व करारना  यातील 
अटी-शत नसुार कांदा परुवठा करणकेामी  यांना दरवाढ दतेा येणार नाही तसचे कांदा वगळता इतरही आयटे  स 
 याचंेकडून खरेदी करता येणार नाहीत अस ेवाटते.  

  तरी, 
१. जे.के.आलु भंडार, राहाता यांची सदर परुवठयापोटी जमा असलेली ३ सरु ा अनामत र  कम आ  टोबर- १७ 
ते िडसबर-१७ . २५,३८८/- व जानेवारी-१७ ते माच-१८ . ३३,२२५/- अशी एकुण र  कम पये ५८,६१३/- 
दडं  हणनू सं  थान खाती जमा क न घेणबेाबत, 
२. जे.के.आल ुभंडार, राहाता यांची वर नमदु बीले आदा करणबेा बत,  
३. जे.के.आल ु भंडार, राहाता यांनी परुवठा आदशे व करारना  यास अधीन राहन सं  थानला भाजीपा  याचा 
परुवठा कर  यास असमथता दशिव  याने  याचंा तीन वषासाठी का या यादीत समावेश करणबेाबत, 
४.  सादालयात साईभ  तानंा साद भोजन दणेकेामी अडचण येऊ नये  हणनू जे.के.आल ुभंडार, राहाता यांना 
परुवठा आदेश िदलेला भाजीपाला पवु चे चिलत प तीनसुार कृिष उ  प  न बाजार सिमती, राहाता येथनु 
िललावा दारे खरेदी करणेस,  

 ५. उवरीत चार मिहन ् यांचे कालावधीसाठी सदरचे ४ आयटे  ससाठी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस, 
  वरील अ.नं.१ ते ५ बाब बाबत उचीत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेत 

िनणयाथ सादर. 
िनणय .९७४ यावर सिव तर चचा होऊन, भाजीपाला खरेदी करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि ये या 

वेळेसचे कां ाचे दर व स याचे बाजारभावामधील दर याम ये खुपच वाढ झालेली अस यामुळे, 
सहानुभूती या ीने मे.जे.के. आल ू भांडार, राहाता यांची िवनंती मा य कर यात येऊन, यांची 
यापुव ची बीले व अनामत र कम परत करणेत यावी. तसेच यापुढील कालावधीसाठी भाजीपाला 
खरेदीकामी नवीन ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी व सदरह ई-िनिवदा ि या पुण होईपयत 
जे.के.आलु भंडार, राहाता यांना पुरवठा आदेश िदलेला भाजीपाला पुव चे चिलत प तीनुसार कृिष 
उ  प  न बाजार सिमती, राहाता येथुन िललावा दारे खरेदी करणेत यावा, असेठरले.  

(कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं६२ ी साईबाबा सं थान िव त यव था िशड  तफ सालाबाद माणे मा यवरांना ी साई दैनं िदन व 

िदनदिशका- २०१८ िवनामु य भेट देणेबाबत.   
ताव- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम १४ कलम नं. १७ (ठ) म  ये खालील माणतेरतदु आहे. 

“ ी साईबाबांचे जीवन,  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या उपयु  त 
मािहतीचा चार – सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील. 
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                  ी साईबाबांचा चार व सार  हणनू इतर काशनाखेरीज दरवष  सं  था न माफत ी साई दनैं िदनी 
व िदनदिशका कािशत केली जाते. दरवष  मा.अ य  महोदय, मा.उपा  य  महोदय,मा.िव  व  त, मा.मु य 
कायकारी अिधकारी,मा.उप िज हािधकारी , मा.उपकायकारी अिधकारी व सव शासक य अिधकारी, मा.मु य 
कायकारी अिधकारी यांना ससं ् थान  या वतीने ी साई दनैिंदनी  व िदनदिशका िवनामू  य भटे  हणनू िद  या 
जातात व  याची र  कम काशने िवभाग खाते (Publication Expenses) खच  टाकली जाते. 

                सन २०१८  या दनैं िदनी व िदनदिशका सं  थानतफ िवनामू  य भेट दणेकेामी मािहती खालील माणे  
आह.े 

अ.ंनं तपिशल ी साई दनैं िदनी 
२०१८ 
.८६/- 

नग सं  या 

ी साई िदन दिशका  
(१ पाने) २०१८ 

.१५/- 
नग सं  या 

०१ मा.अ  य  महोदय, मा.  यव  थापन सिमती १०० १०० 
०२ मा.उपा  य  महोदय, मा.  यव  थापन सिमती १०० १०० 
०३ मा.सद  य, मा.  यव  थापन सिमती  ९०० ९०० 
०४ मा. मु य कायकारी अिधकारी,   

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  
१०० १०० 

०५ मा.उप िज हािधकारी,  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  

५० ५० 

०६ मा.उप िज हािधकारी,  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  

५० ५० 

०७ मा.उप कायकारी अिधकारी,  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  

५० ५० 

०८ सव शासक य अिधकारी आिण मा. 
कायकारी अिभयंता,  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  
(  येक  २५ नग माण ेx ०६ य ) 

१५० १५० 

                                 एकुण नग  १५०० १५०० 

 एकुण िकंमत  १,२९,०००/- २२,५००/- 
              ी साई दनैं िदनी मोफत वाटप िकंमत . १,२९,०००/- + ी साई िदनदिशका मोफत वाटप िकंमत . 

२२,५००/-  एकूण पये. १,५१,५००- (अ री पये.  एक लाख ए कावन  हजार पाचशे मा .) 
सं  थानतफ वेळोवेळो काशने/ फोटो/ सीडी उपल  धते माण े स ेम भेट दे  याची था आह.े सदर 

प  दतीस मा.  यव  थापन सिमतीची िद.१२.०६.२०११ रोजी  या सभेतील िनणय .४२९ नुसार  थायी मा  यता 
ा  आहे. क रता वरील माणे ी साई दनैं िदनी व िदनदिशका सन २०१८ िवनामू  य भेट दणेकेामी तसचे काशने 

िवभाग खाती िकंमतीसह खच  टाकणेस मा यता िमळणेस िवषय मा.  यव  थापन सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
िनणय .९७५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था िशड  तफ सालाबाद माणे 

मा यवरांना खालील माणे ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका- २०१८ िवनामू  य भेट देणेस व याचा खच 
काशने िवभाग खाती िकंमतीसह खच  टाकणेस मा यता दे यात आली.  

अ.ंनं तपिशल 
ी साई दनैं िदनी २०१८ 

.८६/- 
नग सं  या 

ी साई िदन दिशका (१ 
पाने) २०१८ 

.१५/- 
नग सं  या 

०१ मा.अ  य  महोदय, मा.  यव  थापन सिमती १५० १५० 
०२ मा.उपा  य  महोदय, मा.  यव  थापन सिमती १५० १५० 
०३ मा.सद  य, मा.  यव  थापन सिमती  १३५० १३५० 
०४ मा. मु य कायकारी अिधकारी,   

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  
१५० १५० 
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०५ मा.उप िज हािधकारी,  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  

७५ ७५ 

०६ मा.उप िज हािधकारी,  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  

७५ ७५ 

०७ मा.उप कायकारी अिधकारी,  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  

७५ ७५ 

०८ सव शासक य अिधकारी आिण 
मा.कायकारी अिभयंता,  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  
(  येक  ३५ नग माण ेx ०६ य ) 

२१० २१० 

०९ िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन ५० ५० 
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं६३ सन- २०१८ साठीचे मराठी व िहंदी-इं जी ी साईिलला ैमािसक अंक छपाई करणे व याकामी 

येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम .१७ (२) ठ  म  ये 

खालील माण ेतरतदू आहे.  ी साईबाबांचे जीवन  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या 
उपयु  त मािहतीचा चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील"        

   तािवकः- ी साईबाबां  या िशकवणकू चा चार- सार कर  या  या उ ेशाने ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  दारे ी साईलीला  दमैािसक अंक सन-१९२३ पासनू कािशत क न वगणीदारांना 
पाठिवले जातात. ी साईलीला अंकात साईबाबांचे भ  तानंा आलेले अनभुव, सं  थानमाफत घे  यात आले  या 
नवीन योजना, सधुारणा, ी साईबाबा समाधी शता  दी वषातील काय म व सं  थानचे उ  सव आदी िवशेष 
घटनां  या वतालेप यात छपाई कर  यात येत अस  याने  यास ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड चे 
अिधकृत िनयतकािलक असेही  हटले जाते. 

आज अखेर सभासद होणके रता (०६ अंकासाठी) भारतात वािषक .५०/- व अजीवन सभासदासाठी 
. १०००/- व  िवदेशात वािषक . १०००/- दणेगी मू  य आकारणी केली जाते.  

मागील सन-२०१७  या ०१ वष कालावधीसाठी साईलीला अंक छपाईचा कायादशे म.े टॅको ि हजन 
ा.िल., मुंबई व म.े ि ं ट  लस ा.िल., मुंबई यांना पा रत कर  यात आलेला होता  याचा तपिशलखालील माणे 

सादर केलेला आह.े  
अ.
न.ं 

तपिशल  दमैािसक 
छपाई 
सं  या  

एकूण 
वािषक ती 
छपाई सं  या  

मागील 
मंजरू दर 
पये. पैस.े 

एकूण पये. 

०१ ी साईलीला अंक मराठी (०५ अंक) ३२+४ 
पाने = ३६ पाने  

९००० ४५,००० ११.०० ४,९५,०००/- 

०२ ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक (०१ अंक) 
६४+४ पाने= ६८ पाने 

९००० ९००० १६.०० १,४४,०००/- 

०३ ी साईलीला अंक िहदंी-इं जी  (०५ अंक) 
३२+४ पाने = ३६ पाने 

१७५०० ८७५०० ११.०८ ९,६९,५००/- 

०४ ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक िहंदी-इं जी  
(०१ अंक) ६४+४ पाने= ६८ पाने 

१७५०० १७५०० १६/- २,८०,०००/- 

    एकूण . १८,८८,५००/- 
 

 तावः- माह ेजानेवारी २०१८ पासनू पढेु ०१ वष अंक सभासदांना छपाई क न िवतरण करणकेामी 
कायवाही करावे असे िद. ०३.११.२०१७ चे प ाने सहा. सपंादक , ी साईलीला, मुंबई कायालय यांनी कळिवले 
आह.े  यानुसार छपाईचा तपिशल खालील माणे सादर केलेला आह.े  
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अ.न.ं तपिशल  दमैािसक 
अंदाजे 
छपाई 
सं  या  

एकूण वािषक 
ती छपाई 
सं  या  

अंदाजे 
र  कम 

पये. 
पैस.े 

एकूण पये. 

०१ ी साईलीला अंक मराठी (०५ अंक) ३२+४ पाने 
= ३६ पाने  

७००० ३५,००० १६.०० ५,६०,०००/- 

०२ ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक (०१ अंक) ६४+४ 
पाने= ६८ पाने 

७००० ७००० २०.०० १४००००/- 

०३ ी साईलीला अंक िहदंी-इं जी  (०५ अंक) 
३२+४ पाने = ३६ पाने 

१५००० ७५,००० १६.०० १२०००००/- 

०४ ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक िहदंी-इं जी  (०१ 
अंक) ६४+४ पाने= ६८ पाने 

१५००० १५००० २०.०० ३०००००/- 

   एकूण . २२,००,०००/- 

(अ री पये. बावीस लाख मा .) 
   तािवत छपाईकामी िवहीत प  दतीने वतमानप ात जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा मागणीक न 

िन  न म दर दऊे केले  या िनिवदाकारांना छपाई कायादशे पा रत कर  यात येईल. याकामी येणा-या अंदाजे . 
२२,००,०००/- खच अपेि त आह.े 

              सन २०१७-२०१८ चे अंदाजप कात ी साईलीला अंक छपाईसाठी केले  या . २७,००,०००/-   
अंदाजप क य  तरतदू कर  यात आलेली आह.े 
  िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः-  तािवत सन-२०१८ साठीचे ी साईलीला  दमैािसक अंक 
मराठी व िहदंी-इं जी छपाईकामी खालील बाब वर िनणय होणसे िवनंती.    

१) छपाईकामी येणा-या अंदाजे र  कम . २२,००,०००/-  मा चे खचास मा  यता असावी. 
२) जनसपंक िवभागा  दारे वतमानप ात ई-िनिवदा सचूना िस  दी व  यासाठी येणा-या यो  य  या खचास 

मा  यता असावी.  
३) सं  थान सकेंत  थळावर ई-िनिवदा सचूना जािहरात िस  द करणसे मा  यता असावी.  
४) िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू मा .खरेदी सिमती सभेपु ढे तािं क बीड उघडून, ा  त  पधक 

िनिवदाकारांचा पवु पा ते िवषयकागदप ांची छाननी करण,े  यातील पा  िनिवदाकारांचा त  ता तयार 
क न  याचंे  यवसाियक बीड उघडण,े  यानंतर मा. उपसिमती सभपेढेु िन  न म दर (L-1) दऊे केले  या 
िनिवदाकारांना कायादशे पा रत करणबेाबत मा  यता घेण ेइ. कामकाज प  दतीस मा  यता असावी.  
सबब सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .९७६ यावर सिव तर चचा होऊन, सन- २०१८ साठीचे मराठी व िहंदी-इं जी ी साईिलला ैमािसक अंक 
छपाई करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदांची मागणी करणेस व याकामी येणा या अंदाजे 

.२२,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  
  तसेच यापु ढे िहंदी व इं जी  ी साईिलला ैमािसक अंक वतं  छापणेत यावेत व 

साईभ ां या मागणी माणे ते िहंदी अथवा इं जी  भाषेतील ी साईिलला ैमािसक उपल ध क न 
दे यात यावे, असे ठरले.              (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं६४ मंिदर प रसरातील देणगी कायालय न.ं१ चे िव तारीकरणासह फिनचर व इटेंरीअरचे कामाचे ठेकेदार 

मे.काप रेट इ ा चर मॅनेजमट स ह सेस, पुणे यांचे अंितम बील आदा करणे. 
ताव- मं िदर प रसरातील दणेगी कायालय न.ं१ चे िव  तारीकरणासह फिनचर व इटेंरीअरचे काम ठेकेदार काप रेट 

इ  ा   चर मॅनेजमट सि हससे, पणुे यांनी पूण केले असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या पिहले व अं ितम िबलाची 
आिकटे  ट यांचेमाफत सिव  तर तपासणी करणते आली आहे. ठेकेदार यांना अंतीम िबल अदा करणकेामी मा. 
 यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळणेसाठी   तावत  ता  व पात खालील माणसेादर करणते येत आह.े 

कामाचे नांव- मं िदर प रसरातील दणेगी कायालय न.ं१ चे िव  तारीकरणासह फिनचर व इटेंरीअरचे काम 
करण.े  
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िनणय .९७७ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.काप रेट इ ा चर मॅनेजमट स ह सेस, पुणे यांनी मंिदर प रसरातील 

देणगी कायालय न.ं१ चे िव तारीकरणासह फिनचर व इटेंरीअरचे काम पुण केलेले अस यामुळे यां या 
कामाचे .६,७३,०९४/- मा  अंितम बील आदा करणेस मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं६५ बांधकाम ठेकेदार यांची िविवध बांधकामांची अंतीम देयके आदा करणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- सं  थानमाफत खालील कामे पणू कर  यात आली असनू, पणू केले  या कामाचंी ठेकेदार यानंी सादर केले  या  
अंितम िबलांची बांधकाम िवभागामाफत तपासणी कर  यात आली आह.े सदरह िबले अदा करणबेाबचा  ताव 
त   याचे  व पात खालील माणे सादर करणते येत आह.े  
(१) ी साईनाथ णालयाजवळील कॅ  टीन इमारतीम  ये अॅ  यिुमिनअम पाट शनम  ये केबी  स, 
इमारतीचे आितल रंगकाम व इतर अनु षंगीक कामे करणे. 

ठेकेदाराचे नांव ी. संजय गणपत गायकवाड, राहाता.  
मंजरू िनिवदा र  कम ( .) १४,२८,२३५/- 

मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात काही बदल आहे 
काय? 

नाही. 

मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िनणय .२२४ (६), िद.२७/०३/२०१७ 
अंितम िबलाची र  कम ( .) १४,०३,२१३/- 
आजपयत झालेला पेमट ( .) ८,४१,०००/-(अॅड  हा  स) 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) २५,०२२/- (कमी) 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) १३% कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  ४५ िदवस,िद.१३/०५/२०१७ ते िद.२७/०६/२०१७ 

 य काम पणू झा  याची िदनांक िद.२७/०६/२०१७ 
रटशन  र  कम  एक वषासाठी ७१,४१२/- 

शेरा – ठेकेदार यांनी िनिवदनेुसार काम पणू केले असनु  यानंी सादर केले  या पिहले व अं ितम िबलाची र  कम 
.१४,०३,२१३/- मा  मंजरू होवनू ठेकेदार ी. सजंय गणपत गायकवाड, राहाता यांना दे  यात आलेला अॅड  हा  स 

वजा जाता .५,६२,२१३/- मा  अदा करणेस मा  यता िमळणेस िवनंती. 
 

(२) साईनगर कमचारी वसाहत प रसरात साईनगर, समपन व साई  यान इमारतीचे भोवती 
पे  ह ग  लॉक बसिवणे. 

ठेकेदाराचे नांव मे.एन. एस. बनकर पाटील अॅ  ड कं. ीरामपूर 

मंजरू िनिवदा र  कम ( .) १२,१८,२०६/- 
मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आहे 
काय ? 

नाही. 

ठेकेदाराचे नांव काप रेट इ  ा   चर मॅनेजमट स  ह सेस, पणुे  
मंजरू िनिवदा र  कम  .७,३९,६१०/-  
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .५६७(१) िद.१७/०७/२०१४ 
अंितम िबलाची र  कम  .६,७३,०९४/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  -- 
उवरीत िश  लक दे य र  कम  .६,७३,०९४/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .६६,५१६/- (८.९९३%)कमी  
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  ०२ मिहने,िद.१२.११.२०१६ अखेर  

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक  िद.२८.१०.२०१६  
ठेकेदार काप रेट इ  ा   चर मॅनेजमेट सि हसेस, पुण ेयांनी िद.२८.१०.२०१६ अखेर सदरचे काम मदूतीत पूण केलेले 

आह.े  तरी ठेकेदार यांना अं ितम िबल .६,७३,०९४/- मा  अदा करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 
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मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िनणय .५८४ (११), िद.३१/०८/२०१७ 
अंितम िबलाची र  कम ( .) १२,१८,०२६/- 

आजपयत झालेला पेमट ( .) -- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) १८०/- (कमी) 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) १३% कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  ०३ मिहने,  िद.२१/१०/२०१६ ते २०/०१/२०१७ 

 य काम पणू झा  याची िदनांक िद.३१/०५/२०१७ 
रटशन  र  कम  सहा मिह  यांसाठी ६०,९१०/- 

शेरा –ठेकेदार यांना ऑ  टोबर २०१६ म  ये काम सु  करणेसाठी जागा उपल  ध क न दे  यात आली होती. सदरचे 
काम करतांना खोदाईचे वेळी ेनेजलाईन व चबस दु  ती करणते वेळ गेला आह.े ठेकेदार यांनी िनिवदनेुसार काम पूण 
केले असनु  यानंी सादर केले  या पिहले व अं ितम िबलाची र  कम .१२,१८,०२६/- येते.  यानंी सदर काम १३० 
िदवस उिशराने केले आहे.  यासाठी  यांना .५००/- ितिदन दराने . ६५,०००/-मा  दडंआकारणी होत आहे. 
ठेकेदार यांनी िद.१८/०४/२०१७ रोजीचे प ाने सदरह प रसरातील पाईपलाईन खराब अस  याने पे  ह ग  लॉक 
बसिवणपेवु  सं  था नमाफत ेनेज द ु  ती  करणसे वेळ लागला अस  याने  य ात सदरचे काम सु  करणचेी 
िद.२४/०२/२०१७ पासनू पु ढे ३ मिहने ा  धरणबेाबत िवनंती केली आह.े तरी  पिहले व अं ितम िबलाची र  कम 
.१२,१८,०२६/- मंजरू होवनू ठेकेदार मे.एन. एस. बनकर पाटील अॅ  ड कं. ीरामपरू यांना अदा करणबेाबत तसचे 
 याचंे िवनंतीनुसार  यानंा िद.३१/०५/२०१७ अखेर मदुतवाढ देणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

 
(३) सं  थान िनधीतून िशड  नगरपंचायत ह ीतील थम ाधा  यगटातील सहार  ते िवकसन करणे. 

ठेकेदाराचे नांव टारमॅट िल, नवी मुंबई  
(पुव ची रोमन टारमॅट िल, नवी मुंबई) 

मंजरू िनिवदा र  कम ( .) ३३,८३,२६,१९९/- 
मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल 
आह ेकाय ? 

नाही. 

मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .५३४, िद.०४/०७/२०१० 
अंितम िबलाची र  कम ( .) १०वे व अं ितम िबल                 - १९,८७,३८,८६१/- 

१०वे व अं ितम भावफरक िबल    -  ४,४६,१८,४९६/- 
एकुण                                     २४,३३,५७,३५७/- 

आजपयत झालेला पेमट ( .) ९ वे िबल                               - १९,६८,३४,३०६/- 
९ वे  भावफरक िबल                  -  ४,३५,८१,४०७/- 
एकुण                                       २४,०४,१५,७१३/- 

मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला  
खच ( .) 

९,४९,६८,८४२/- (कमी) 

िनिवदा ट  केवारी (+) (-) १०% कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  १५ मिहने,  िद.६/०८/२०१०तेिद.५/११/२०११ 

 य काम पणू झा  याची िदनांक िद.३१/०८/२०१५ 
रटशन  र  कम  तीन वषासाठी १,२१,६७,८६८/- 

िटपणी- िशड  नगरपंचायतीच ेिवनंतीव न थम ाधा य गटातील ११ र   यापैंक  ०६ र ते सं थान िनधीतनु  ठेकेदार 
रोमन टारमॅट िल., नवी मुंबई यांचेमाफत िवकिसत करणते आलेआहेत.मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ 
रोजीचे सभेतील  यावर िनणय .२५९ खाली माण ेझाला आह.े  
“… यावर सिव तर चचा होऊन अस ेठरले क , थम ाधा य गटातील सहा र ते िवकसन करण ेकामाचे ठेकेदार 
कंपनीचे नावात रोमन टारमॅट िल. ऐवजी टारमॅट िल. असा बदल झालेला अस याने, यांचे िवनंतीनसुार यांची देयके 
व अंतीम बीलाची र कम टारमॅट िल. या नावाने आदा करणते यावी. तसचे सदरह ठेकेदाराने कंभमेळा-२०१५ चे 
कालावधीम ये वाहतकु चे िनयोजन व िनयं ण कर या या ीने र ता .०५ चे काम केलेले अस यामळेु यांना 
सदर कामासाठी िद.३१.०८.२०१५ अखेर मदुतवाढ दे यात यावी व या र याचे (र  ता .०५) उवरीत काम समाधी 
शता दी या पा भमूीवर  तातडीने क न घेणेसाठी िवहीत प दतीने अ प मदुती या ई-िनिवदा मागिव यात या यात.” 
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 यानसुार र  ता . ०५ चे उवरीत कामासाठी न  याने ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या असनु िन  नतम दराचे ठेकेदार 
यांना कायादेश दे  यात आला आह.े ठेकेदार रोमन टारमॅट िल, नवी मुंबई यांनी िद.३१/०८/२०१५ पवु  काम पूण 
केले असनु  यांनी सादर केले  या दहावे व अं ितम िबलाची(भावफरक िबलासह) र  कम .२४,३३,५७,३५७/-मा  
मंजरू होवनू ठेकेदार टारमॅट िल., नवी मुंबई (पवु ची रोमन टारमॅट िल ,नवी मुंबई)यांना यापवु   दे  यात आलेली 
रक्  कम . २४,०४,१५,७१३/-वजा जाता .२९,४१,६४४/- मा  अदा करणसे मा  यता िमळणेस िवनंती. 

(४) सं  थानचे मौजे िशड  येिथल स.न.ं१२५ (पैक ) साईनगरमैदानाचे उ  तर बाजूने चेनिलंक 
जाळीचे फेि संग करणेबाबत. 

ठेकेदाराचे नांव रिवं  साहेबराव िशंद,े  को  हार  
मंजरू िनिवदा र  कम ( .) २,३३,६२५/- 

मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आहे 
काय ? 

नाही. 

मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िनणय .१३६(२८), िद.२५/०२/२०१७ 
अंितम िबलाची र  कम ( .) १,४६,७०२/- 
आजपयत झालेला पेमट ( .) -- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) ८६९२२/- (कमी) 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) ९.९९% कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  ०२मिहने,  िद.२०/०४/२०१७ ते १९/०६/२०१७ 

 य काम पणू झा  याची िदनांक िद.३०/०९/२०१७ 
रटशन  र  कम  तीन मिह  यासंाठी ७,३३५/- 

शेरा– ठेकेदार यांनी सदर काम िद.३०/०९/२०१७ अखेर१०३ िदवस उिशराने केले आह.े  यासाठी  यानंा .१००/- 
ितिदन दराने .१०,३००/-मा  दडंआकारणी होत आहे. तरी ठेकेदार यांनी सादर केले  या पिहले व अं ितम िबलाची 

र  कम .१,४६,७०२/- मा  मंजरू होवनू ठेकेदार रिवं  साहबेराव िशंद,े को  हार यांना अदा करणेस मा  यता िमळणेस 
िवनंती. 

 ताव: तरी उपरो  त माणे पूण झाले  या कामांची अं ितम िबले अदा करणेस मा  यता िमळणेस 
िवनंती. 

िनणय .९७८ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , तावात नमुद केले या अ.न.ं१, २ व ४ या बांधकाम 
ठेकेदार यांची कामे पुण झालेली अस यामुळे यां या अंतीम बीलांची र कम संबंधीतांना आदा 
करणेस मा यता दे यात आली. तसेच अ.न.ं३ चे टारमॅट िल, नवी मुंबई या ठेकेदाराने काम पुण 
कर यास खुप िवलबं केला आहे. यामुळे सदर िवलंबाबाबत थािनक उपसिमतीने छाननी करावी. 
यासाठी संबंधीत ठेकेदाराला उपसिमती सभेसमोर बोलवून यांचे हणणे ऐकून यावे व थािनक 

उपसिमती या िशफारशीनंतर यांचे अंतीम बीलाबाबत पुढील यव थापन सिमतीचे सभेम ये िनणय 
घे यात येईल.              (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं६६ िशड  शहरातून जाणा या नगर-मनमाड महामागावर ल मीनगर वसाहत ते साईआ म या भागातील 

दु भाजकाम ये रेिलंग बसिवणे, खराब झालेले पे ह ग लॉ स बदलणे तसेच दु भाजक व कब टोनचे 
रंगकाम करणे याबाबत उपल ध पयायांवर चचा होऊन िनणय होणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः   
०१. अिधिनयमाचे कलम १७ (१) नसुार रा  य शासना  या कोण  याही कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष 
आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, 
मं िदराम  ये ढी व परंपरा थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार 
पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण,े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी सिुवधा उपल  ध क न देण ेआिण या 
अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवयाचा आहे, ती उि  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कमी लावणे, ही सिमतीची कत  य असतील.  
०२.   अिधिनयमाचे कलम २१ मिधल पोट कलम (१क) अ  वये, िव  व  त  यव  थेस रा  य शासना  या पवू 
मंजरूीने आिण रा  य शासनाकडून राजप ात िस  द केले  या आदेशा ारे िविनिद  ट कर  यात येईल अशा कमाल 
मयादे  या आिण अशा अटी व शत ं  याअिधन राहन, भ  तां  या सोयीसाठी बस वाहनतळ, रे  वे  थानक व 
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िवमानतळ आिण त  सम पायाभतु सिुवधा या सार  या  पायाभतु सिुवधा परुिवणेसाठी िकंवा  या  वाढिव  यासाठी 
शासिकय िवभागांना, शासिकय महामंडळांना, शासिकय कंप  यानंा िकंवा शासिकय उप मांना साहा यक अनदुान 
दतेा येईल अशी तरतदु आहे.     

 तावना: ी साईचंे समाधी शता  दी वष सन २०१७-१८ आह.े चे दशनासाठी दरारोज हजारो 
भ  त दशेिवदेशातनू ी े  िशड  येथे येत असतात . उ सवकाळात तसचे उ हाळी सु या , दीपावली व 
नाताळ या सु या , गु वार व रिववार तसचे या िदवसांना जोडून येणा या सरकारी सु या इ यादी काळात ी े  
िशड स भेट दणेा या साईभ ांची सं या मोठया माणात असत.े ी े  िशड  ह े िस  नर -अहमदनगर या रा  ीय 
महामागातगत (NH160)वर वसलेले असनू, या रा यमागाने दि ण व उ र बाजकूडून हजारो साईभ  पालखी 
पदया ेबरोबरच, खाजगी व सरकारी वासी बसेस, खाजगी वाहनां दारे, रे वे वासा दारे येत असतात.  यामळेु 
सदर मागावर नेहमीच भ  तां  या खाजगी व वासी वाहनांची मोठया माणावर वदळ व वाहतकु सु  असते .या 
र   याचे ल  मीनगर वसाहत ते सं  थानचे शै िणक सकुंल या भागातील समुारे १६०० मी. लांबीत ( ं दी-
३०मी.) .३.६५ कोटी खचाचे िवकसन काम सं  थान िनधीतनू सन २००३ म  ये कर  यात आले आहे.  यानंतर 
वेळोवेळी सदर र   यावर सावजिनक बांधकाम िवभागामाफत डांबरीकरणाच ेकाम कर  यात आले आह.े  

  िशड  शहरातनु जाणारा अहमदनगर–मनमाड महामाग आता िस  नर–अहमदनगर रा  ीय म हामाग 
.१६० झालेला असनु िशड  शहरातील ल  मीनगर वसाहत ते साईआ म या एकूण २१०० मी. भागातील 

समुारे१३०० मी. लांबीतील दभुाजक (Divider) रेिलंग बसिवणतेसचे झे ा ॉिसगंचे रंगकाम,खराब झालेले 
पे  ह ग  लॉ  स बदलण ेतसचे दभुाजक व कब  टोनचे रंगकाम करण ेइ  यादी कामे करणआेव  यक आहे.  यानुसार 
या र   याचे फुटपाथ व  यालगतचे ६० िम. मी. व ८० िम.मी. जाडीचे सव पे  ह ग  लॉ  स काढण ेव निवन पे  ह ग 
 लॉ  स बसिवणे, िड  हायडर द ु  ती  व रंगकाम,िड  हायडरचे दो  ही बाजसू रेिलंग बसिवण,ेझे ा ॉिसगंचे रंगकाम 

करण,े खालील ८ िठकाणचे चौकाचे सशुोिभकरणासाठी सकल तयार करण े  तावीत आह.े 
१. ी साई सादालयाकडे जाणा-या र   यासमोर            
      (िनमगांव िशव र   याचे चौफुली जवळ)  
२. जनेुसाई साद इमारतीचे उ  तरेकडील गेटजवळ 
३. ी साई समाधीमं िदराकडे गेट न.ं१ जवळ 
४. निवन िपंपळवाडी र   यासमोर  
      ( ीहरी कॉ   लॅ  स/ कनकुरी र   याचे चौफुलीजवळ) 

५. िशड  बस  थानकाजवळ 
       ( ीसाईबाबा हॉ  पीटल चौफुलीजवळ) 
६. वळणर  ता .५ व नगर-मनमाड र  ता (र  नाकर बॅकेंजवळ) 
७. ी साईबाबा भ  तिनवास  थान  
       (५००  स) वेश ारासमोर 
८. ी साई आ म दि ण बाज ू–र  ता .०७ चौक 

 
सदरह कामासाठी सं  थानकडून िनधी उपल  ध करणसेाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 

अिधिनयम २००४ चे कलम २१ पोट कलम १ (क) अ  वये रा  य शासनाचे िवधी व  याय िवभागाची पवू मा  यता 
घेण े आव  यक आहे.या कामासाठी ाथिमक / ढोबळमानाने केले  या अंदाजप कानुसार खालील माण े खच 
अपेि त आह.े  

अ. . तपिशल र  कम . 
०१ फुटपाथ व  यालगतचे पे  ह ग  लॉ  स काढून निवन पे  ह ग  लॉ  स बसिवणे, 

िड  हायडर द ु  ती  व रंगकाम करण.े 
१,२७,०५,३०६/- 

०२ िड  हायडरचे दो  ही बाजूस रेिलंग बसिवण.े  ५७,७५,४८०/- 

०३ लॉन व झाडे लावण.े ५,००,०००/- 
०४ चौकाचे सशुोिभकरणासाठी सकल तयार करणे. १,२०,००,०००/- 
                                                                                             एकुण . ३,०९,८०,७८६/- 
                                                                  कॉि  ट  ज  सीज व इ. ५% १५,४९,०३९/- 
                                                                  एकूण अंदाजप क य खच . ३,२५,२९,८२५/- 

 तसचे मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत यांनीही िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे प ा  वये िशड  शहरातील 
चौकांचे सशुोिभकरण करणेबाबत कळिवले आह.ेपरंत ुिद.२१/०८/२०१७ रोजी मा. अ  य , मा. मु  य कायकारी 
अिधकारी व मा. िव  व  त यांचे उपि थतीत िशड  ाम  थासंमवेत झाले  या मा. नगरा  य ा, पदािधकारी व 
मु  यािधकारी िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी सं  थानमाफत िनधी उपल  ध क न ावा. िशड  शहरातील नगर-
मनमाड महामाग िवकसन व सशुोिभकरणाचे काम िशड  नगरपंचायतमाफत करणते येईल अशी िवनंती केली 
आह.े  
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मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत यांनीही िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे प ा  वये िशड  शहरातील 
चौकांचे सशुोिभकरण करणेबाबत कळिवले आह.ेपरंत ुिद.२१/०८/२०१७ रोजी मा. अ  य , मा. मु  य कायकारी 
अिधकारी व मा. िव  व  त यांचे उपि थतीत िशड  ाम  थासंमवेत झाले  या मा. नगरा  य ा, पदािधकारी व 
मु  यािधकारी िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी सं  थानमाफत िनधी उपल  ध क न ावा. िशड  शहरातील नगर-
मनमाड महामाग िवकसन व सुशोिभकरणाच ेकाम िशड  नगरपंचायतमाफत करणेत येईल अशी िवनंती केली आहे.  

 ताव:  
अ) सदर र   याची शहरातील लांबी कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प (सा. बा.ं िवभाग), 
अहमदनगर यांचे अख  यारीत अस  याने  शासनामाफत  िनधी उपल  ध क न  यानंी र  ता िवकसीत करण.े 

अथवा 
ब)  सदरह र   याकरीता शासनाकडून िनधी उपल  ध करण े श  य नस  यास सं  थानमाफत िनधी उपल  ध 
क न  दणेे व जागितक बॅकं क  प (सा. बा.ं िवभाग), अहमदनगर यांनी र  ता िवकसीत करण.े 

अथवा 
क) याकामी स  लागाराची नेमणकू क न कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प (सा. बा.ं िवभाग), 
अहमदनगर यांची र  ता िवकसीत करणेसाठी ना-हरकत/ परवानगी घेवनू सं  था नकडून िनधी उपल  ध क न 
सं  थानमाफत सदरह काम करता येईल.  

    यानसुार  ताव ‘अ’‘ब’ अथवा ‘क’ बाबत िनणय होणसे तसेच अिधिनयमातील तरतदुीनुसार 
शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे मा  यतेसाठी  ताव सादर करणेबाबत िनणया  तव सिवनय सादर. 

िनणय .९७९ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  शहरातून जाणा या नगर-मनमाड महामागावर ल मीनगर वसाहत ते 
साईआ म या भागातील दु भाजकाम ये रेिलंग बसिवणे, खराब झालेले पे ह ग लॉ स बदलणे तसेच 
दु भाजक व कब टोनचे रंगकाम करणेकामी तावातील क म ये नमूद केले माणे कायवाही करणेस 
मा यता दे यात आली. तसेच िशड  शहरामधील इतरही चौकांचे सुशोिभकरण करणेकामी िशड  
नगरपंचायतीकडून ताव मागिवणेत यावा, असे ठरले.         (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं६७ साईआ म भ िनवास इमारत चे अंतगत रंगकाम व दु ती करणेकामी ई-िनिवदा मागिवणेस व 

यासाठी येणा या खचास मा यता देणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः-   

१.  अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वये, “मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  ताची दखेभाल     यव  थापन व शासन करण,े’’ अशी तरतदू आहे. 
२.  अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (२)  या खंड (ख) अ  वये, “भ  तानंा राह  याकरीता व वापर 
कर  याकरीता िव ामगहृे बांधणे  व  याची देखभाल करणे,” अशी तरतदू आहे. 

 तावना:- िशड  साई  ट, चे  नई व ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे सयंु  त 
िव माने साई आ म क  पाचे बांधकाम पूण होऊन एि ल- २०१३ म  ये सदर क  प साई भ  ताकंरीता खलुा 
करणते आला आह.े सदर क  पातील इमारत चे बांधकाम िशड  साई  ट, चे  नई यांचेमाफत दणेगीदाखल 
करणते आले आह.े  याचंेमाफत इमारत चे बांधकामासाठी ठेकेदार पा  वनाथ डे  हलपस, निव िद  ली यांची 
नेमणकू करणते आली होती व क प  यव  थापन स  लागार  हणनू मे. डॉश क  स  ट (इ)ं ा. िल., मुंबई यांची 
िनयु  ती करणते आली होती. सदरह क  पाचे बांधकाम सन-२००८ म  ये सु  होवून सन-२०१२ म  ये पणू झाले 
आह.े काम पूण  वानंतर ०१ वषाचे दोषदायी  व कालावधीत ठेकेदार पा  वनाथ डे  हलपस, निव िद  ली यांनी सदर 
इमारत चे द ु  ती  दखेभालीचे काम केले आ ह.े 

साई आ म भ  तिनवास क  पातील इमारत चा तिप शल खालील माण ेआहे. 
अ.न. इमारतीचा तपिशल इमारत 

सं  या 
 येक इमारतीतील म 

सं  या 
एकुण म सं  या 

१ ए-जी  लॉक (कमोड भां डे) ०७ १२८ ८९६ 
२ एच-एल  लॉक (इडंीयन भां डे ) ०५ १२८ ६४० 
३ आर  लॉक (बकु ग ऑिफस) ०१ -- -- 
४ ओएटी (अॅ  पीिथएटर) ०१ -- -- 

एकुण १५३६ 
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साईभ  ताकंरीता सदर क  प खुला होऊन चार वषाचा कालावधी पणू झालेला आह.े साईआ म 
भ  तिनवास िवभागाने सदरह खो  याचंे रंगकाम व द ु  तीचे काम क न िमळणबेाबत कळिवले आह.े साईआ म 
भ  तिनवास िवभागाकडील खो  याचंी पाहणी करणते आली असता सतत  या वापराने इमारत मधील आतील 
रंगकाम, काही ममधील टॉयलेट व बाथ मचे दरवाजे, का ही खो  याचंे क  सी  ड लश  हॉ  व, आरशे, सहा 
इमारत चे  कायलाईट डोमचे पॉलीकाब नेट िशट इ. बाबी खराब झाले  या आहते. सदर कामांकरीता सिव  तर 
अंदाजप क तयार करणते आले असनू  खालील माण ेखच अपेि त आह.े 

 
अ.न.ं कामाचा तपिशल र  कम 
०१  एकूण १३ इमारत चे अंतगत रंगकाम करण.े   ४,८०,३४,४८८.००  
०२  ३८४ लश  हा  व बदलण ेव टाई  स बदलण े     ३५,३६,६४०.०० 
०३  सडंास बाथ मचे स  याचे खराब झालेले लश डोअर काढून  या िठकाणी 

पी  हीसी पॅनल डोअर बसिवण.े (११०० नग)  
    ८३,४८,१५०.०० 

०४  स  याचे आरशे खराब झालेले अस  याने अॅ  यिुमिनअम े म असलेले निवन 
आरशे बसिवणे. (१५३६ नग )   

      ७,८३,३६०.००  

०५  ०६ इमारत चे  काय लाईट डोमचे पॉलीकाब नेट िशट बदलण.े      १३,६८,०००.०० 
  र  कम पये -    ६,२०,७०,६३८.०० 
 कंटीनज  सी ५%       ३१,०३,५३२.०० 
 एकूण र  कम पये -    ६,५१,७४,१७०.०० 

    उपरो  तकामी एकूण र  कम .६,५१,७४,१७०/- मा  इतका खच अपेि त आह.े 
 ताव:- साई आ म भ  तिनवास क  पातील इमारत चे अंतगत रंगकाम व दु  तीकामी वरील माण े

एकूण र  कम .६,५१,७४,१७०/- मा  खच अपेि त आह.े तरी सदर खचास व या कामासाठी िवहीत प  दतीने 
वतमानप ातील जाहीराती ारे व सं  थानचे सकेंत  थळावर जाहीरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणसे 
मा  यते  तव सिवनय सादर. 

िनणय .९८० यावर सिव तर चचा होऊन, साई आ म भ  तिनवास क  पातील इमारत चे अंतगत रंगकाम व 
दु  तीकामी करणेकामी अंदाजीत खचामधून २०% र कम कमी करणेत येऊन, िवहीत प दतीने ई-
िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं६८ िस दी अिधकारी व किन  अिभयंता, (बांधकाम) ही पदभरती ि या र  झालेबाबत. 

ताव- अ) मंजरू आकृतीबंधानसुार र  त कायकारी सपंादक व िस  दी  अिधकारी ही पद े सरळसवेेने भरणकेामी 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ४५९(०२) खालील माण े घेतलेला 
आह.े 

"यावर सिव  तर चचा होऊन अस ेठरले क , ी साईलीला व ी साईसवेा  दमैािसकासाठी सपंादक 
मंडळ नेमणबेाबत कायवाही चालू  अस  यामुळे  तावीत पदापैक  कायकारी सपंादक ह े पद न भरता फ  त  

िस  दी अिधकारी ह ेपद कं ाटी प  दतीने ११ मिहने कालावधीसाठी .२५,०००/- मानधनावर घेणते यावे. तसचे 
कुशल, अनभुवी िस  दी अिधकारी िमळणसेाठी या पदा  या पा तेमधील वयाची अट िशथील कर  यात यावी. 

 तावीत केलेले सवेा वेश िनयमानुसार िवहीत प  दतीने जाहीरात िस  दी कर  यात यावी. व िवहीत मदुतीत 
अज मागिवणते येऊन पा  अजदारां  या थेट मलुाखती (Walk in Interview) घे  यात या  यात. यासाठी पढुील 

माण ेसिमती गठीत करणते आलेली आहे. ०१.मा.मु  य कायकारी अिधकारी, ०२.मा.उपकायकारी अिधकारी, 
०३. शासक य अिधकारी, ०४. जनसपंक अिधकारी या सिमतीने पा  उमेदवारांची िनवड क न िनयु  ती आदशे 
दयावे अस ेठरले." 

  (ब) तसचे मंजरू आकृतीबंधानसुार किन  ठ अिभयंता, बांधकाम हे पद सरळ सवेेने भरणबेाबत  या 
िवषयावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय . ४५९(०३) खालील माणे 
घेतलेला आह.े 

  "यावर सिव  तर चचा होऊन,  तावात नमदू केले माण ेसमाधी शता  दी महो  सवा  या पा  वभमूीवर 
करावया  या िविवध िवकास कामांसाठी ता  परु  या  व पात ११ मिहने कालावधीसाठी सहा किन  ठ अिभयं  याना 
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.२०,०००/- मा  एकि त मानधनावर नेमणकू करणेस मा  यता दे  यात आली. याकामी  तावीत केलेले 
सवेा वेश िनयमानुसार िवहीत प  दतीने जाहीरात िस  द कर  यात यावी. व िवहीत मदुतीत अज मागिवणते 
यावेत. या अजामधील पा  अजदारां  या थेट मलुाखती (Walk in Interview) घे  यात या  यात. यासाठी पुढील 

माणे सिमती गठीत करणेत आललेी आह.े ०१.मा.मु  य कायकारी अिधकारी, ०२.कायकारी अिभयंता,  शता  दी 
क , ०३. उपकायकारी अिधकारी या िनवड सिमतीने पा  उमेदवारांची िनवड क न िनयु  ती आदशे ाव ेअसे ठरल.े" 

   यानसुार वतमानप ात तसचे सं  था नचे सकेंत  थळावर जाहीरात िस  द क न सबंंधीत उमेदवारांना िद. 
२६/०७/२०१७ रोजी सकाळी १०.०० वा. सं  थानचे साईिनवास अितथीगहृ येथे थेट मलुाखतीसाठी (Walk in 
Interview) बोलिव  यात आले होते.  यानुसार िस  दी अिधकारी या पदासाठी ३३ व किन  ठ अिभयंता, 
बांधकाम या पदासाठी १४० उमेदवारांनी नावे न दवनू  या ात १३५ उमेदवारांनी अज व कागदप े दाखल 
केलेले आहते. 

(क) ा  त झालेले अज व उपि थत उमेदवारांची सं  या पहाता सदर िदवशी उपरो  त पदा  या 
उमेदवारांची न दणी क न मलुाखती घेण े श  य नस  याने सं  थानचे वतीने सव उपि थत उमेदवारांना एकि त 
बोलावनू पढुील ०७ ते ०८ िदवसांत न दणी केले  या उमेदवारांची लेखी व त डी प र ा घेणबेाबत सबंंधीतांना 
कळिव  यात येईल अस े सां िगलेले आह.े तरी िस  दी अिधकारी वगळता, किन  ठ अिभयंता, बांधकाम या 
पदासाठी ा  त झाले  या अजाची सं  या जा  त अस  याने िनणय घेणपेवु  बांधकाम िवभागाकडील अिभ ाय 
घेणते आलेला आह.े  यात "०३ कं ाटी किन  ठ अिभयं  याची पदे आऊटसोिसग प  दतीने ०२ वषाचे 
कालावधीसाठी भ न,  यांना एकुण ारंभीक वेतनाइतके , ३१,५५२/- एकि त मानधनावर घे  यात यावे."  असा 
अिभ ाय दे  यात आलेला आह.े 

आता, मा.िवधी व  याय िवभागाने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड स .सासिंव -०९-
४३३ (३७/०९) का.१६ मं ालय मुंबई-३२ िद.०७/०८/२००९ अ  वये आकृतीबंधास मा  यता दे  यात आलेली 
आह.े मा  यता दतेांना पदभरती बाबत  खालील माण ेअटी-शत  नमदु केले  या आहते.  

अट-शत .०३  सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करतांना सिमतीने सदर पदांची आव  यकता व अहता 
याबाबत िव  ततृ िस  दी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक प र ा घेऊन िनयु  ती करावी.  

अट-शत .०४  सवेा वेश िनयमांम  ये वेतन ेणीचा उ  लेख असावा.  
अट-शत .०६ सिमतीला आकृतीबंधाबाहरे जाऊन पद भरती करता येणार नाही.  
अट-शत .०८  सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद े ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी 

प  दतीने भरावी. जेणके न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही.   
तसचे महारा   शासन िवधी व  याय िवभागाने .सासिंव-२०११/५३८/ . .६९/पनुबांधणी-१२/का-

सोळा. िद.२३/०१/२०१३ रोजीचे प ातील अ.न.ं०५ अ  वये ी साईबाबा सं  थानचे आ  थापनेवर मंजरू करणते 
आले  या आकृतीबंधाबाहरे जाऊन कोण  याही पदावर भरती क  नये अस ेआदशे िदलेले आह.े 

आता, जािहरातीत नमदु िस  दी  अिधकारी व किन  ठ अिभयंता, बांधकाम िह पदे मंजरू 
आकृतीबंधातील आह.े मंजरू आकृतीबंधातील पद े  Walk in Interview प  दतीने भरण ेउिचत होणार नाही. 
 यामळेु िस  दी अिधकारी -०१ व किन  ठ अिभयंता, बांधकाम -०३ ा पदांसाठीची शै िणक अहते माण ेसदर 

पदाचे पा  कमचारी परुिवणबेाबत कॉ   टर (Agency) ला प ा  वये कळिवता येईल.  
सबब, िस  दी अिधकारी, व किन  ठ अिभयंता, बांधकाम या पदांसाठी  या थेट मलुाखतीसाठी (Walk 

in Interview) आले  या सव उमेदवारांना सदर पद भरती या र  झालेबाबत सं  थानचे www.sai.org.in 
या वेबसाइट िस  द करणेबाबत िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .९८१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केलेनुसार िस  दी अिधकारी, व किन  ठ अिभयंता, 
बांधकाम या पदांसाठी  या थेट मुलाखतीसाठी (Walk in Interview) आले  या सव उमेदवारांना 
सदर पद भरती या र  झालेबाबत कळिवणेसाठी सं  थानचे अिधकृत संकेत थळावर िस  द 
करणेस मा यता दे यात आली. 

तसेच ०३ किन  ठ अिभयंता, बांधकाम ही पदे यापुव  मा यता िदले या मानधनावर 
बाहययं णे ारे उपल ध क न घेणेत यावे व ०१ िस  दी अिधकारी पद भरणेऐवजी याकामी पी.आर. 
एज सीची नेमणूक करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदांची मागणी करणेत यावी, असे ठरले.  

      (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

http://www.sai.org.in
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िवषय न.ं६९ सं थानचे कमचा यांना साईभ ांशी करावयाचा संवाद, वतणुक व इतर अनुषंगीक बाब चे िज हा 
िश ण बोधीनी, अहमदनगर यांचेमाफत देणेत आले या िश णाचे अहवालाबाबत. 

ताव- (अ) मा.ि सद  य सिमतीचे िद.१०/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .५१८ मा.िव  व  तां  या सचुनांम  ये, 
सं  थान कायम कमचा-यांना साईभ  ताशंी न तेने, आदरपवुक व सेवाभाव वृ  ती ने काम करणबेाबतचे िश ण 
आयोिजत करणेबाबतचा सिव  तर  ताव सादर करणबेाबत सचुना दणेते आले  या हो  या.  यासअनसु न सादर 
करणते आले  या  तावावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .७७६ नुसार, 
िज  हा िश ण बोिधनी, अहमदनगर यांचेमाफत पिह  या ट  यात मं िदर िवभाग, सरं ण िवभाग व जनसपंक 
िवभागातील एकूण २०८ कायम कमचा-यांकरीता िशड  येथे दोन िदवसीय अिनवासी िश ण िशबीर आयोिजत 
करणसे व  याकामी ती िश णाथ  ित िदन .४००/- माण े शु  क अदा करणेस मा  यता दे  यात आलेली 
आह.े   यानुसार मं िदर िवभाग, सरं ण िवभाग व जनसपंक िवभागाकडील १९९ कमचारी िद.१७/०१/२०१७ ते 
िद.१४/०२/२०१७ अखेर पाच बॅचम  ये  येक  दोन िदवस िश ण दणेते आलेले आह ेव  यानसुार िज  हा 

िश ण बोधीनीचे अंतीम बील अदा करणते आलेले आह.े 
 यानंतर िज  हा िश ण बोिधनी, अहमदनगर यांचे िद.१०/०४/२०१७ रोजीचे प ास अनुस न दसु -

या ट  याम  ये  या िवभागातील कमचा-यांचा द निदन कामािनिम  त थेट साईभ  ताशंी संबध येतो अस े कॅि टन 
िवभाग, सव िनवास  थाने व लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागातील गट-ड कमचारी व कुपन िव े ते अशा एकूण 
२२४ कायम कमचा-यांना िज  हा िश ण बोिधनी, अहमदनगर यांचेमाफत ती िश णाथ  ित िदन 
.४००/- माणे दोन िदवसीय सशु  क (अिनवासी) िश ण िशबीर आयोिजत करणबेाबतचा  ताव 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेपढेु सादर करणते आलेला होता .  यावर िनणय .५७१ 
अ  वये, यापवू  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .७७६ अ  वये मा  यता 
िमळालेनुसार मं िदर िवभाग, सरं ण िवभाग व जनसपंक िवभागाकडील १९९ कमचा-यांना िज  हा िश ण 

बोिधनी, अहमदनगर यांचेकडून िश ण दे  यात आलेले आहे,  याचंा अहवाल सिमतीसमोर सादर करावा व 
तोपयत सदरह िवषय  थिगत ठेवणते यावा. असा िनणय समंत झालेला आहे.  

(ब) िज  हा िश ण बोिधनी, अहमदनगर यांचेमाफत िद.१७/०१/२०१७ ते िद.१४/०२/२०१७ 
अखेर  येक बॅच म  ये सरासरी ४० कमचा-यां माणे पाच बॅचम  ये  येक  दोन िदवसीय िश ण घेणते आलेले 
आह.े सदर िश णाम  ये खालील मु यांबाबत िश ण देणते आलेले आह.े 

पिहला िदवस 
अ.न ं वेळ िवषय साधन  य  ती 

०१ ०९.०० १०.०० 
नाव न दणी, िश ण काय माचा उ ेश व 

िश णाची ओळख 
स  सम  वयक व स  
सहा यक 

०२ १०.०० १०.३० उदघाटन समारंभ मखु पाहणे 

०३ १०.३० ११.३० 
ी साईबाबा सं  थानम  ये काम कर  यासाठी माझी ेरणा, 

काय सं  कृती, सेवा मू  य,े उ  तम कमचा-याचे गुण 
ी. ाने  वर कांबळे 

०४ ११.३० ११.४५ चहापान - 

०५ ११.४५ ०१.१५ 
मा या जीवनाचे त  व ान, माझे आरो  य व गट 
बांधणी 

ी.सधुाकर मिलक  

०६ ०१.१५ ०२.१५ मा  य  ह भोजन - 

०७ ०२.१५ ०३.४५ 
माझा िवचार, सवेाभाव, कृती, माझे कुटंूब, ी साई 
सं  थान ती माझी भिूमका व कत  य  

ी.योगेश गायके 

०८ ०३.४५ ०४.०० चहापान - 

०९ ०४.०० ०५.१५ 
ी साईभ  ताशंी सवंाद , वतणकू, िनणय श  ती, 

सम  या िनराकरण, सकारा  मक ि कोन 
ी.योगश गायके 

१० ०५.१५ ०६.०० िच पट (िचंतन व चचा) सम सम  वयक व स  सहा यक 

 
दसुरा िदवस  

अ.न ं वेळ िवषय साधन  य  ती 

०१ ०९.३० १०.०० पिह  या िदवसाचा आढावा स  सम  वयक व स  सहा यक 
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०२ १०.०० ११.३० माझे व कामा  या वेळेचे  यव  थापन  ी.मेहरे डी. 
०३ ११.३० ११.४५ चहापान - 

०५ ११.४५ ०१.१५ 
ी साई भ  ताशंी– तडजोड, भावनांक, भावनांचे 

 यव  थापन 
ीमती ि मतल मोरे 

०६ ०१.१५ ०२.१५ मा  य  ह भोजन - 
०७ ०२.१५ ०३.०० ताण तणाव  यव  थापन ीमती ि मतल मोरे 

०८ ०३.०० ०४.१५ 
सं  थान प रसरातील  व  छता, वैयि क व 
सामदुाियक  व  छता 

ी. ाने  वर कांबळे 

०९ ०४.१५  ०४.३० चहापान - 
१० ०४.३० ०५.३० िश णाचे मू  यमापन, माणप  वाटप, समारोप मखु पाहणे 

 
क) अहमदनगर िज  हा िश ण बोिधनी, िज  हािधकारी कायालय, अहमदनगर यांचेमाफत 

िश णानंतर िश णासाठी उपि थत असणा-या कमचा-यांकडून िश णाबाबतचा मू  यमापन अहवाल 
(Feed Back Form) भ न घेणते आलेले आहते.  याचा अहवाल खालील माण.े 

अ.ं  कमचा-याचे नाव 
सवसाधारण अिभ ाय 

िश ण िवषयक इतर सचुना /अिभ ाय 
उ  कृ  ट 

िनि त 
चांगले 

समाधान 
कारक 

साधारण वाईट 

०१ ी.अ ण  हस ुभोकरे       िश ण ०५ िदवसाचे असावे व  येक वष  
 यावे. 

०२ 
ी. ाने  वर कच  

सोनवणे 
     

बैठक  यव  था सधुारणा करावी व िश ण 
दर सहा मिह  यात घेणते यावे व िकमान १० 
िदवसाचे असावे. 

०३ 
ी.नानासाहबे 

कारभारी कालेकर 
     िश ण कमीत-कमी १० िदवसाचे असावे व 

 येक वष   यावे. 

०४ 
ी.रावसाहबे 

रावसाहबे गुंड 
     िश ण उ  कृ  ठ आहे. दर वष  घेणते यावे. 

िश ण िदलेब ल अिधका-यांचे ध  यवाद. 

०५ 
ी.हरीभाऊ गंगाधर 

बनकर 
     िश ण काय माम  ये चांगले ान िमळाले. 

 येक वष  िश ण रािबिवणे गरजेचे आह.े 

०६ ी.िकसन मा ती डांग े      
िश ण काय माम  ये ान िमळाले, असे 
िश ण वळेोवळेी ठेवाव.े आप  या 

कामाम  ये, जीवनाम  ये बदल होतो. 

०७ 
ीमती अिनता 

अिनल गोसावी 
     िश णामळेु दनैिंदन कामाम  ये असले  या 

अडीचणी सोडिवणेस मदत होते. 

०८ 
ीमती सिवता िव ल 

कोत े
     िश णामळेु चांगले ाने िमळाले असे 

िश ण वेळोवेळी आयोिजत करावे. 

०९ 
ी.चं कांत 

भाऊसाहबे सरुळे 
     िश णाचा कालावधी जा  त िदवसाचा 

असावा. िमळाललेी मािहती अितउ  कृ  ट आह.े 

१० 
ी.चं भान 

फ  कडराव बनकर 
     िश णाचा काळ जा  त िदवसाचे असावे. 

चांगले ान िमळाले. 

११ 
ी. िवण भाऊसाहबे 

िभस े
     

बैठक  यव  था सधुारावी. िश ण 
कालावधीम  ये वाढ करावी. िश णामळेु 

ान, कौश  य वाढीस मदत होईल. 

१२ 
ी.एकनाथ गदा 

सोनवणे 
     िश ण उ  कृ  ट आह.े दरवष  देणते यावे. 

१३ 
ी. काश तकुाराम 

गायकवाड 
     िश ण उ  कृ  ट आह.े दर वष  िश ण 

घेणते यावे. 
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१४ 
ी.दादासाहबे 

भाऊसाहबे कोते 
     िश ण वषातनू एकदा  यावे. 

१५ 
सौ.उषा रावसाहबे 
भोसले 

     
िश णामळेु वतणकू त बदल होता आिण 

बरचस े काही िशकायला िमळते. वषातनू 
एकादा िश ण ावे.  

 
िश णासाठी उपि थत असले  या एकूण १९९ कमचा-यां पैक  उपरो  त माण े १५ कमचा-यांचे 

मू  यमापन अहवालामधील (Feed Back Form) मचकूर मािहती  तव सादर करणते आलेले आहते. मू  यमापन 
अहवालाम  ये जवळजवळ सव कमचा-यांनी िश ण उ  कृ  ठ िकंवा िनि त चांगले अस  याचे िलहले आह.े 
तसचे ब-याच कमचा-यांनी असे िश ण वेळोवेळी आयोिजत केले जावे अस ेअिभ ाय मत न दिवलेले आह.े 

  तरी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५७१ नुसार, िज  हा  
िश ण बोिधनी, िज  हािधकारी कायालय, अहमदनगर यांचेमाफत पिह  या ट  याम  ये मं िदर िवभाग, सरं ण 

िवभाग व जनसपंक िवभागाकडील  १९९ कमचा-यांना देणते आलेला िश णाचा अहवाल उपरो  त माणे 
मािहती  तव सादर करणते आलेला आह.े  यासअनसु न दसु -या ट  याम  ये कॅि टन िवभाग, सव िनवास  थाने व 
लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागातील गट-ड कमचारी व कुपन िव े ते अशा एकूण २२४ कायम कमचा-यांना 
िज  हा िश ण बोिधनी, अहमदनगर यांचेमाफत पवु माणचे ती िश णाथ  ित िदन .४००/- माणे दोन 
िदवसीय सशु  क (अिनवासी) िश ण िशबीर आयोिजत करणेबाबतचे  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .९८२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान कमचा यांना साईभ ांशी करावयाचा संवाद, वतणुक व इतर 
अनुषंगीक बाब चे िज हा िश ण बोधीनी, अहमदनगर यांचेमाफत देणेत आले या िश णाचे 
अहवालाचे अवलोकन करणेत आले व यापु ढेही सदरह िश ण सु  ठेव यात यावे, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं७० डॉ.मधुकर िगरी, लातुर यांचा खातेचौकशी अिधकारी नेमणुक कामी ा  झाले या अजाबाबत. 

ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३.५.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३९२ नुसार “ यावर सिव  तर चचा होऊन, 
 तावात नमदु केलेनसुार ी .ए.एम.देशमखु यांची गैरिश  त वतन करणा-या सं  थान कमचा-यांचे खात े

चौकशीकामी खातेचौकशी अिधकारी  हणनू नेमणकु करणसे व याकामी  यांना शासन िनणया माणे मानधन 
तसचे इतर चाजस देणसे मा  यता दे  यात आली. तसचे शासना  या पॅनलवरील आणखी खातेचौकशी अिधकारी 
सं  थानला सवेा दे  यास तयार असतील,  यानंाही िवचारणा करणते येऊन, तसा  ताव सभेसमोर सादर करणते 
यावा अस े ठरले.” असा ठराव पारीत झाला आह.े  यास अनसु न ी.ए.एम.दशेमखु , यांची जा.न.ंएसएसएस/ 
सा शा/ वशी-७ए/ १५६१/ २०१७, िद.०१-०७-२०१७ रोजीचे आदशेा  वये गैरिश  त वतन करणा-या सं  थान 
कमचा-यांचे खाते चौकशी करणकेामी कं ाटी प तीने “खाते चौकशी अिधकारी”  हणनू नेमणकु कर  यात 
आलेली आह.े  

  आता ी.मधकुर िगरी, लातरू, यानंी िद.२७.०६.२०१७ रोजी सं  थानला िदले  या प ाम  ये 
खालील माण ेनमदू केले आहे.     
१. मी, डॉ.मधकुर िगरी, लातरू येथे आहे.  
२. वरील संदभानसुार माझी िवभागीय चौकशी अिधकारी या पदावर महारा   शासनाने िनयु  ती केली 

आह.े  
३. ही िनयु  ती कमचा-यां  या खातेिनहाय चौकशी संदभात चौकशी कर  यासाठीची आह.े 
४.  माझी िनयु  ती महारा  ातील मं ालयातील सव िवभागास व सव िज  ातील व सव खा  यातील 

शासक य कमचा-यां  या सदंभात िवभागीय चौकशी अिधकारी  हणनू िनयु  ती  झालेली आहे.  
५. आप  या खा  यातील  या कमचा-यां  या खातेिनहाय चौकशीसाठी  तािवत आहते िकंवा खातेिनहाय 

चौकशीसाठी करण ेतयार आहते िकंवा खातेिनहाय चौकशीसाठी लंिबत आहते अशी करण ेमाझी 
िवभागीय चौकशी अिधकारी  हणनू िनयु  ती के  यामळेु आपण सदरील करण ेमा याकडे पाठवािवत.  

६. आपण पाठिवलेली चौकशी करण े  वरीत िनकाली काढून आप  या खा  यास सहकाय केले जाईल.  
७. चौकशी करणे पाठवनू सहकाय करावे, ही िवंनती. 
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तसचे सदर प ाचे सोबत .सिंकण-१०१४/ . .२४/११-अ, सामा  य शासन िवभाग, मं ालय, मुंबई 
िद.३० माच २०१५  रोजीचे महारा   शासनाचे िनयु  ती प  जोडले आह.े 

खातेचौकशी अिधकारी यांना ावयाचे मानधनाबाबत मािहती :- 
खातेचौकशी अिधकारी यांचे मानधनाबाबत महारा   शासन, सामा  य शासन िवभाग यांचेकडील 

शासन िनणय मांक: सकं ण– १०१४/ .अ.५५/११-अ, मं ालय, मुंबई, िद.१६-०२-२०१५ नसुार  
खालील माण ेशासन िनणय झालेला आह.े  

शासन िनणय-   
१. कं ाटी प तीने िनयु  त केले  या चौकशी अिधका-यां  या चलीत मानधनात बदल/वाढ क न एक 

अपचारी असले  या िवभागीय चौकशी करणी .८०००/- इत  या मानधना ऐवजी .१२,०००/- 
इतके मानधन दे  यात यावे. सधुारीत मानधन या आदेशा  या िदनांका पयत  यां  याकडे लंिबत 
असले  या िवभागीय चौकशी करणी व  या पढुील करणाबाबत अनु ेय राहील . 

२. एका पे ा अिधक अपचारी अस  यास  येक अपचा-या मागे . १५,००/- इतके वाढीव मानधन मळू 
मानधना  या रकमेत (  १२,०००) वाढवनू दे  यात यावे. मा  सदर मानधनाची कमाल मयादा . 
२४,०००/- इतक  रािहल.  

३. वरील मानधना  यित र  त चौकशी  या कामासाठी चौकशी अिधका-याने  वत: िनयु  त केले  या 
िलिपक/टंकलेखक यां  या सवेेपोटी .२०००/- एवढी अित र  त ठोक र  कम मंजरू करावी.  
या शासन िनणया माण े सं  थानम  ये नेमणकू कर  यात येणारे खाते चौकशी अिधका-यास ित खाते 

चौकशी एक आरोपीकरीता .१२,०००/- एकापे ा जा  त आरोपी अस  यास ती आरोपी .१५,००/- इतक  
वाढ तसचे तसचे  येक खाते चौकशी करीता टंकलेखन कामाकरीता िनयु  त केले  या िलपीक-टंकलेखक यां  या 
सवेपोटी अितरी  त .२०००/- माण ेर कम अदा करावी लागेल. 

ी साईबाबा सं  थानमधील गरैिश  तवतन करणारे कमचा-याचं े सन २०१७ म  ये पणु झाले  या 
खातेचौकश बाबत मािहती खािलल माणे आहे.  

अ.नं. खातेचौकशी कर  यात आले  या कमचा-यांची नां वे खाते चौकशी अिधकारी अहवाल ा  त िदनांक 
०१ ी.संतोष गणपत गुठळे, मदतनीस, ी साई सादालय अॅड.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव िद.२३-०१-२०१७ 
०२ ी.िभमराज पंढरीनाथ बोड, सफाई कामगार, आरो  य िवभाग अॅड.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव िद.२२-३-२०१७ 
०३ ी.साई साद साहबेराव वाघ,मदतनीस, ी साई सादालय अॅड.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव िद.२४-०३-२०१७ 
०४ ी.बबन छबु अडांगळे, मदतनीस, कॅ  टीन िवभाग अॅड.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव िद.२४-३-२०१७ 
०५ ी.सुभाष सुयकांत तुरकणे, मदतनीस ी साई सादालय अॅड.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव िद.०२-०५-२०१७ 
०६ ी.सुिनल द  ता य राणे, सहा.संपादक, मुंबई कायालय अॅड.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव िद.२२-०५-२०१७ 
०७ डॉ.अिनल िव लराव घरटे, सी.एम.ओ. ी साईबाबा हॉ  पीटल अॅड.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव िद.०२-०५-२०१७ 
०८ ी.िदनकर हनुमंता डोख,े सेवािनवृ  त वॉडबॉय, ी साईनाथ 

 णालय 
अॅड.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव िद.३०-०५-२०१७ 

०९ डॉ.ह रष हकुमचदं बजाज, इटंर  हे  शनल काड ओलॉजी  ट  ी.जे.एल.देशपां डे, सेवा िनवृ  त 
िज  हा धान  यायािधश, पुण े

िद.१८-०७-२०१७ 
१० डॉ.गौरव सरदारीलाल वमा, इटंर  हे  शनल काड ओलॉजी  ट िद.१८-०७-२०१७ 

 
ी साईबाबा सं  थानमधील गरैिश  त वतन करणारे कमचा-याचं े स  या सु  असले  या 

खातेचौकशीबातची मािहती खालील माण ेआह.े 
अ.
नं. 

कमचा-यांचे नांव, ह ा व 
िवभाग 

खातेचौकशी 
अिधकारी 

आरोपप  िदनांक गैरवतन स ि थती 

०१ ी.अिनल द  ता य दशेमुख, 
वाहन चालक, वाहन िवभाग 

अॅड.बी.वाय. 
काळवाघ,े कोपरगाव 

िद.१६.०२.२०१६ सतत गैरहजेरी चौकशी पुण, अहवाल 
ा  त होणे बाक   आह.े 

०२ ी.िदगंबर यादवराव गायकवाड, 
मदतनीस, ी साई सादालय  

अॅड.बी.वाय. 
काळवाघ,े कोपरगाव 

िद.०२.०५.२०१६ हॅ  डीकॅप गेटमधनू 
इतर भ  त सोडल े

सा ीदारांच े जाबजबाब 
न दिवणेच ेकाम चाल ुआहे 

०३ ी.अमतृ गंगाधर जगताप, 
सहा.अिभ., मॅ केिनकल िवभाग  

अॅड.बी.वाय. 
काळवाघ,े कोपरगाव 

िद.२९.०४.२०१७ आिथक वसूली व 
कमचा-यांच ेत ारी  

सा ीदारांच े जाबजबाब 
न दिवणेच ेकाम चाल ुआहे 

०४ डॉ.िकरण रामकृ  ण गोरे, ी 
साईबाबा हॉ  पीटल 

अॅड.बी.वाय. 
काळवाघ,े कोपरगाव 

िद.२३.१२.२०१३ िद.२७.०६.२०१३ व 
िद.११.१०.२०१३ च े

सा ीदारांच े जाबजबाब 
न दिवणेच ेकाम चाल ुआहे 
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त ार अज व 
िवनापरवानगी 
गैरहजर 

०५ ी.साहबेराव पां डुरंग लकें, 
त  कालीन िव  त  यव  थापक, 

ी साईबाबा हॉ  पीटल 

अॅड.बी.वाय. 
काळवाघ,े कोपरगाव 

िद.२५.०८.२०१६ ०८ गंभीर 
गैरिश  तवतन 

सा ीदारांच े जाबजबाब 
न दिवणेच ेकाम चाल ुआहे 

०६ ी.िवजय बळवतं शलेार ,   
सुर ा र क, संर ण िवभाग 

ी.ए.एम.दशेमुख,  
नािशक 

िद.०७.०८.२०१७ साईभ  तास १००/- 
पये घऊेन उदी पॅकेट 

िदल.े 

ाथिमक जबाब न दिवल े
आह.े 

०७ ी.ल  मण राधोजी पवार, 
मदतनीस, पाणीपुरवठा िवभाग 

ी.ए.एम.दशेमुख,  
नािशक 

िद.११.०८.२०१७ सतत गैरहजेरी ाथिमक जबाब न दिवल े
आह.े 

०८ ी.रंभाजी कािशनाथ गागरे, 
मदतनीस, ी साईनाथ  णालय 

ी.ए.एम.दशेमुख,  
नािशक 

िद.२८.०८.२०१७ ी.१४.०५.२०१७ 
रोजी येऊन कं ाटी 
कमचारी ी.संजय 
सयाजी कुिहल े यांच े
बरोबर बाचाबाची 
क न मारामा-या 
केले  या आहते. 

अिभकथन प  बजािवणेत 
आलले ेआह.े  

 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- तरी ी.मधकुर िगरी, लातरू यांची गैरिश  त वतन करणारे  सं  थान 

कमचा-यांचे खातेचौकशी कामी कं ाटी प तीने खातेचौकशी अिधकारी  हणनू नेमणकू करणेस तसचे  यांना ित 
खाते चौकशीकरीता शासन िनणया माण ेमानधन व इतर चाजस देण ेबाबत िनणय होणेस िवनंती आह.े 

िनणय .९८३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे ी.मधुकर िगरी, लातूर यांची गैरिश  त वतन 
करणा या सं  थान कमचा यांची खातेचौकशी करणेकामी कं ाटी प तीने खातेचौकशी अिधकारी 
 हणून नेमणूक करणेस व  यानंा ित खाते चौकशीकरीता शासन िनणया माणे मानधन मा यता 

दे यात आली. ी.मधुकर िगरी, लातूर यानंी िशड  येथे येऊन, खातेचौकशीचे कामकाज करावे व 
यासाठी यांना कोणतेही इतर वेगळे भ े अदा क  नये, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं७१ ी.िवनायक केशव कुलकण , सहा यक पुजारी यांना सुधा रत सेवांतगत आ ािसत गती 

योजनेअ वये फेरवेतन िनि ती करणे व अित दान केलेली र कम वसुल करणेस मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव- पदो  नतीची संधी नसले  या एकल पदांना सधुा रत सवेांतगत आ  वािसत गती योजनेअतंगत अनु ये असले  या  
समिुचत ेडवेतनाम  ये सधुारणा करणबेाबत इकडील जा .नं.एसएसएस/वशी/आ  था/२२५३/२०१६ िद.१३ 
स  टेबर,२०१६ अ  वये  आदशे पा रत करणते आलेला आह.े या आदशेाची कायवाही करताना सामा  य शासन 
पगारबील क ास खालील बाब िनदशनास  आलेली आह.े  
(अ) ी.िवनायक केशव कुलकणी, सहा यक पजुारी, मं िदर िवभाग यांची िद.२०/०३/१९७८ रोजी . १५०/ 
या िनयत वेतनावर (िफ  स पे) िशपाई या पदावर नेमणकू कर  यात आलेली आह.े तदनंतर िदनांक ०१/०७/१९८० 
पासनू २००-३-२३०-५-२५५ िव.५-२८० या वेतन ेणीम  ये .२०० या मळुवेतनावर िनयु  ती  कर  यात आलेली 
आह.े ४  या वेतन आयोगानसुार िदनांक ०१/०१/१९८६ ला ७५०-१२-८७०-ईबी-१४-९४० या सधुारीत वेतन 

ेणीम  ये वेतन िनि ती कर  यात आलेली आह.े  
ी.कुलकण  यांची िशपाई पदाव न सहा. पजुारी या पदावर नेमणकू कर  या त आलेबाबत कुठलाही 

आदशे  याचंे वैय  तीक धारणीम  ये उपल  ध नाही तसचे  सवेापु  तकाम  येही तशी न द आढळुन येत नाही. मा , 
सन १९९० म  ये  याचंे वािषक वेतनवाढ माणप ात  याचंे नांवासमोर सहा यक पजुारी अशी न द िदसनू येते.  

ी.कुलकण  यांना िद.०१/१०/१९९४ पासनू १२ वषा  या िनयमीत सेवेनंतर कालब  द पदो  नती योजने 
अंतगत ७७५-१२-९५५-ईबी-१५-१०३०-२०-११५० ही वरी  ठ वेतन ेणी दे  यात आलेली आहे.  यानंतर 
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िदनांक ०१/०१/१९९६ पासनू पाच  या वेतन आयोगानुसार २६१०-६०-२९१०-६५-३३००-७०-४००० या 
वेतन ेणीम  ये वेतन िनि ती केलेली आह.े  

िदनांक ०१/०१/२००६ पासनू सहा  या वेतन आयोगानुसार ५२००-२०२०० या वेतन ेणीम  ये १४५० 
ेडवेतन दे  यात आलेले असनू  यानसुार वेतन िनि ती कर  यात येऊन  या माण ेमाहे नो  हबर २०१३ अखेर 

वेतन आदा केलेले आहे. दर  यान जा. .एसएसएस-वशी-०१-१७४१-२०१३ िद. २१ ऑग  ट २०१३ अ  वये 
कालब  द पदो  नती/ सवेांतगत आ  वािसत गती योजनेचा लाभ िमळाले  या कमचा-यांना पणू ेड वेतन लागू  
करणबेाबत आदशे पारीत झालेला आह.े सदरचे आदेशानुसार ेडवेतन १४५० व न ेडवेतन १९०० नुसार वतेन 
िनि ती कर  यात येऊन  यानुसार फरक आदा केलेले आह.े  

जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/३९५९/२०१४ िदनांक २८/०२/२०१४ अ  वये सं  थान कमचा-यांना 
सधुारीत सवेांतगत आ  वािसत गती योजना (दसुरा लाभ ) िदनांक ०१/१०/२००६ पासनू लाग ू क न िद . 
०१/१०/२००६ ते िद. ३१/०३/२०१० पयत का  पिनक वेतन िनि ती क न  य  लाभ िद. ०१/०४/२०१० 
पासनु  दे  यात येऊन  यानुसार फरकाची र  कम अदा करणबेाबत आदशे पारीत झालेला आह.े  सदर आदशेाम  ये 

ी कुलकण  यांना खालील माण ेवेतन देणबेाबत नमदू कर  यात आलेले आह.े 
PAY BAND 4440-7440 + GRADE PAY 1600  
PAY BAND 5200-20200+ GRADE PAY 1900+ 300 

  अस ेनमदू कर  यात आलेले असनू वेतनिनि ती मा   
 PAY BAND 4440-7440 + GRADE PAY 1900  

PAY BAND 5200-20200+ GRADE  PAY 1900+ 300 
 अशी कर  यात येऊन  यानुसार फरक व वेतन आदा कर  यात आलेले आह.े 
(ब) मा. ी. यंबक अंबादास खैरे, सवेािनवृ  त लेखािधकारी, महारा   व लेखासवेा, िवभागीय आयु  त 
कायालय, नािसक यांची ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड कडे "ि हजीट ग प  दतीने" आ  थापना 
िवषयक व िबंद ूनामावली कामकाजासाठी नेमणकु कर  यात आलेली अस  याने ी.कुलकण  यांचेबाबत  याचंे 
मागदशन घे  यात आले असनु  यांनी खालील माण ेलेखी अिभ ाय िदलेला आहे.  

" ी. कुलकण  यांची व ेतनिनि ती  या  सदंभात मागील न  ती पािहली असता, िशपाई/मदतिनस आिण 
सहा यक पुजारी या पदां  या  वेतन े  या ३१ िडसबर २००५ पयत  सार याच हो  या (७५०-९४०/२५५०-
३२००) मा   िदनांक ०१/०१/२००६ पासनू सहा यक पजुारी या पदाची वेतन ेणी (२६१०-४०००) ४४४०-
७४४० ेड वेतन  १६०० अशी कर  यात आलेली आहे. आिण  यानसुार सधुा रत आकृतीबंधाम  ये देखील 
सहा यक पजुारी या पदाची वेतन णी िशपाई /मदतिनस या पदापे ा उ  च  दाखिव  यात आलेली आह.े आता, ी 
िवनायक केशव कुलकण  यांचे बाबतीत दसुरी सवेांतगत आ  विसत गती योजना िदनांक ०१/१०/२००६ लाग ू
करतांना पजुारी या पदा  या वेतन ेणीम  ये वेतन िनि ती करण ेआव  यक आह े(िदनांक ०१/१०/२००६ पासनू 
वेतन ेणी ५२००-२०२०० ेड वेतन १९००)   

जा. .एसएसएस/सा शा/ आ  था/ ३९५९/२०१४ िदनांक २८/०२/२०१४ अ  वये  यानंा मंजरू 
कर  यात आलेले ेडवेतन  २२०० चे आदेश सधुारीत करण ेआव  यक आह.े" 
 (क) िदनांक ०१/०१/१९८६ पासनू ी. कुलकण  यांची ७५०-१२-८७०-ईबी-१४-९४०/२५५०-३२०० या 
वेतन ेणीनसुार वेतनिनि ती कर  यात आलेली आहे.  शासन िनणयानसुार िद.०१/१०/१९९४ पासनु कालब  द 
पदो  नती योजना सु  झाली आहे.  यानसुार ी कुलकण  यांना १२ वषाचे सवेेनंतर ७७५-१२-९५५-ईबी-१५-
१०३०-२०-११५० /२६१०-४००० ही वेतन ेणी दे  यात आलेली आहे. सहा  या वेतन आयोगानुसार िदनांक 
०१/०१/२००६ नंतर ७७५-११५०/२६१०-४००० या वेतन ेणीस ४४४०-७४४०-१६०० ही सधुारीत वेतन 

ेणी लाग ूकर  यात आलेली आह.े  
 ी.कुलकण  यांचे सधुा रत सवेांतगत आ  वािसत गती योजनेअंतगत २४ वषाचे सवेेनंतर दसुरा लाभ 
दतेाना  सहा यक पजुारी या पदाला पदो  नतीचे पद पजुारी असनु या पदाची वेतन ेणी ५२००-२०२०० ेड वेतन 
१९०० िद.०१/१०/२००६ पासनू दणेे अपे ीत होते. सधुारीत आ  वािसत गती योजनेचा दसुरा लाभ मंजरु 
करणकेामी  सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर करणसेाठीचे िटपणी सोबत सधुारीत 
आ  वािसत गती योजनेचा दसुरा लाभ देण ेबाबत कमचारी यादीचे प रिश  ठा म  ये ी. कुलकणी यांना ावयाचे 
लाभाबाबत खालील माण ेनमदू केलेले होते.  
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ASSTT.POOJARI 
Payband 4440-7440 + Grade Pay 1450 
Payband 5200-20200 + Grade Pay 1900 
परंत ूमा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८ जानेवारी,२०१४ रोजीचे सभेत  खालील  माणे  िनणय समंत 

झालेला आह.े "उपरो  त पा   कमचा-यां पैक  अ. .०१ ी. कुलकणी िवनायक केशव, सहा यक पजुारी ,मं िदर 
िवभाग यांना सदरचा दसुरा लाभ मंजरू झालेनंतर पदो  नतीची सधंी उपल  ध नस  याने,  यानंा मजंरू केले  या  
५२००-२०२०० या वेतनबॅ  डम  ये ेड पे .१९००+ अित र  त ेड पे .३०० मा  दे  यात यावा."  यानुसार 

ी.कुलकण  यांना सधुा रत सवेांतगत आ  वािसत गती योजनेअंतगत २४ वषाचे सवेेनंतर ५२००-२०२०० ेड 
वेतन १९०० + अित र  त ेड पे .३०० देणबेाबत आदशे पा रत झालेला अस  याचे िदसनु येते. यामळेु ी 
कुलकण  यांना एकाच वेळी दोन फायदे िदले गेलेले आहते. 

ी.कुलकण  यांना दे  यात आलेले अित र  त ेड वेतन .३००/- मा.  यव  थापन सिमतीने मंजरु केलेले 
अस  याने सदरचे ेड वेतन व अित दान झालेली र  कम मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने वसलु करावी लागेल , 
अस ेमत आह.े 

तरी, ी. िवनायक केशव कुलकण  यांना २४ वषाचे सवेेनंतर महारा   नागरी सवेा सधुा रत वेतन िनयम 
२००९ कलम १४ मधील तरतदुीनुसार िद. ०१/१०/२००६ पासनु ५२००-२०२०० ेड वेतन १७५० व िद.०१ 
स  टबर,२००९ पासनु ५२००-२०२०० ेड वेतन १९०० देणकेामी फेरवेतन िनि ती करणते येऊन अित दान 
झालेली र  कम समान ह   यात वसलु करणकेामीचे  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .९८४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.िवनायक केशव कुलकण  यांना सुधा रत सेवांतगत आ  वािसत गती 
योजनेअंतगत २४ वषाचे सेवेनंतर ५२००-२०२०० ेड वेतन १९०० + अित र  त ेड पे .३०० आदेश 
पा रत झालेला अस  याचे िदसुन येते. यामुळे ी कुलकण  यांना एकाच वेळी दोन फायदे िदले गेलेले 
आहेत, यामुळे याबाबत यापुव  झालेला िनणय र  करणेत येऊन, ी. िवनायक केशव कुलकण  यांना 
२४ वषाचे सेवेनंतर महारा   नागरी सेवा सुधा रत वेतन िनयम २००९ कलम १४ मधील तरतुदीनुसार िद. 
०१/१०/२००६ पासुन ५२००-२०२०० ेड वेतन १७५० व िद.०१ स  टबर, २००९ पासुन ५२००-२०२०० 

ेड वेतन १९०० देणेकामी फेरवेतन िनि ती करणेत येऊन अित दान झालेली र  कम समान ह   यात 
वसुल करणेस मा यता दे यात आली.            (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं७२ शै िणक संकुलाकडील कं ाटी िश ीका कमचारी यांचे पा यांचा शै िणक फ  परता यासाठी या 

हजर िदवसांची अट िशथील करणेबाबत. 
ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ च ेसभतेील िनणय क.८१० व मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा    

शासन यांचेकडील .सासिंव १०१६/७७७/ . .१०४/का.१६ िद.१५ एि ल, २०१७ रोजीचे प ा  वये ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या आ  थापनेवरील  थायी कमचा-यानंा  यां  या पा  यां  या 
शै िणक फ चा परतावा कर  यात येतो,  याच धत वर सन २०१६-१७ या शै िणक वषाक रता ी साईबाबा 
सं  थान  या िविवध िवभागात कायरत असले  या  सव कं ाटी कमचा-यांना (एकुण २७३६) पा  याचंा शै िणक 
फ चा परतावा कर  यास आिण  याक रता होणा-या अंदाजे ८० ल  इत  या खचास शासन मा  यता िमळालेली 
आह.े  

  सदर मा  यतेनुसार सं  थानचे िविवध िवभागात कायरत कं ाटी कमचारी यांना  याचंे पा  याचंा सन 
२०१६-१७ या शै िणक वषाचा फ  परता  याकामी जा. .एसएसएस/सा शा/वशी-०६/७३२/२०१७ िद.०८ मे, 
२०१७ अ  वये प रप क पा रत कर  यात आलेले आह.े सदर प रप काम  ये पढुील माण ेअटी व शत चंी पालन 
करणबेाबत नमदु केलेले आहे.  

१.  थायी कमचा-यां  या पा  याचंा शै िणक फ  परतावा करतांना मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.२१/०४/१९९६ चे सभेतील िनणय .८९ अ  वये मागदशक त  वे वजा िनयमावली ठरिव  यात 
आलेली आह,े  याच िनयमावलीचे अधीन राहन कं ाटी कमचा-यां  या पा  याचंा सन २०१६-१७ या 
शै िणक वषाचा फ  परतावा अदा कर  यात येईल.  

२. जे कं ाटी कमचारी सन २०१६-१७ (एि ल-२०१६ ते माच-२०१७) या आिथक वषात िकमान २४० 
िदवस हजर आहते, असचे कमचारी  यां  या पा  याचंा शै िणक िफ परतावा िमळणसे पा  असतील.  
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३. सदर शै िणक शु  क परता  या  या आधारे भिव  यात सं  थान  या कं ाटी कमचा-यांना इतर कोणताही 
सवेािवषयक िकंवा आ  थापनािवषयक लाभ अथवा  थािय  वा  या अ  य सिुवधांसाठी सं  थानवर दावा 
करता येणार नाही.  

४. शासन आदशेात नमुद के  यानुसार सोबत  या मसु ा माण े सबंधीत कं ाटी कमचा-यांकडून हमीप  
भ न  यावे.  
प रप कातील अटी व शत चंे बाबत , ीमती योिगता गोर  डांगे व इतर ०४ कं ाटी िशि का, ी 

साईबाबा इिं लश िमडीमय  कुल यांनी  याचंेकडील िद.२०.०५.२०१७ रोजीचे अजा  वये “आ  ही ी साईबाबा 
इिं लश  िमडीयम  कुलम  ये कं ाटी िशि का/िश क  हणनू कायरत आहोत.  मा.  यव  थापन मंडळाचे 
िनणयानुसार व शासना  या आदशेानुसार  थायी कमचा-या माणचे कं ाटी कमचा-यांचे पा  यानंा सन २०१६-१७ 
या वषाचे शै िणक फ  परतावा करणेस मा  यता िमळालेली आहे.  या माणे सं  थानमाफत जा.नं.एसएसएस/ 
सा शा/ वशी-०६/ ७३२/२०१७ िद.०८ मे, २०१७ रोजी प रप क पा रत कर  यात आलेले आहे. सदर 
प रप कातील अटी व शत  ंअ. .२ म  ये जे कं ाटी कमचारी सन २०१६-१७ (एि ल-२०१६ ते माच-२०१७) 
या आिथक वषात िकमान २४० िदवस हजर आहते, असचे कमचारी  यां  या पा  याचंा शै िणक िफ परतावा 
िमळणसे पा  असतील असे नमदु आहे. मा  आ  ही सव कं ाटी िशि का  हणनू कायरत आहोत. आ  हासं 
शाळे  या कामा  या िदवशीच शाळेम  ये हजर राहावे लागते, इतर िदवशी आ  हालंा सु ी  यावी लागते. (उदा.सव 
सावजिनक सु या , नाताळ सु ी, िदवाळी सु ी, उ  हाळी सु ी)  यामळेु आमचे कामाचे िदवस ह े२४० िदवसां पे ा 
काही अंशी कमी (२२० ते २३० िदवस) भरतात.  आ  ही जाणीवपवुक कमी िदवस काम केलेले नाही. शाळे  या 
कामा  या िदवशी आ  ही पुणपण ेकामावर हजर आहोत.  यामळेु पा  यांचा शै िणक फ  परतावा दतेानंा आ  ही 
खाली स ा करणा-या कमचा-यां  या हजर िदवसांबाबतची अट िशिथल क न आम  या साठी िवशेष बाब  हणनू 
िकमान २२० ते २३० िदवस कामावर हजर असणा-या कमचा-यां  या पा  याचा फ  परतावा िमळावा, अशी 
िवनंती केलेली आह.े  

याबाबत ाचाय, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल (पवु ाथिमक िवभाग) यांना इकडील 
कायालयाकडील िद.२९ मे, २०१७ रोजीचे प ा  वये व  तिु थतीबाबत अहवाल सादर करणसे कळिवलेले होते. 
 यानसुार  यांनी  याचंेकडील िद.३१.०५.२०१७ रोजीचे प ा  वये पढुील माणे अहवाल िदलेला आहे.  

“शै िणक वष २०१६-१७ म  ये शाळेत िव ा  याना िशकिवण े एकुण कामकाजाचे िदवस ह े २२१ 
इतके झाले आहे. सपंुण शै िणक वषात एकुण सावजिनक सु ी, उ  हाळी िदघ सु ी, नाताळ सु ी तसचे िदवाळी 
िदघ सु ी अशा सु या दे  यात येत अस  याने  या िदवशी शालेय कामकाज बंद असते यामळेु िश कांनाही या 
िदवशी सु ी दे  यात येते. तसचे या सव मिहला कं ाटी िशि का कमचारी यांना िदघ सु ीचे कालावधीत स  तीने 
सु ी  यावी लागते. इतर पु ष कं ाटी िश क व मदतिनस यांना िदघ रजा/ सु ीचे कालावधीत इतर िवभागाकडे 
कामासाठी वग केले जाते.  

शालेय कामकाज २२१ िदवस व सपंूण वषभरातील सावजिनक सु ी, उ  हाळी सु ी , नाताळ सु ी तसचे 
िदवाळी सु ी िवचारात घेता िवशेष बाब  हणनू हजर िदवसांची अट िशिथल क न २२० ते २३० िदवस कामावर 
हजर असले  या कं ाटी िश क कमचारी यांना शै िणक शु  क परतावा दणेते यावा. परंत ू सदरची अट ही 
शै िणक वष २०१६-१७ शै िणक फ  परता  यापरुती मयादीत ठेवावी जेणके न इतर कं ाटी कमचारी अशा 
सवलतीचा गैरफायदा घेणार नाहीत असे न  मत आह.े तरी उपरो  त प रि थती िवचारात घेता अशा कारची अट 
िशिथल क न शै िणक शु  क फ  परतावा दे  याची तरतदु असेल तर  या तरतदुीनुसार ीमती डांगे व इतर ०४ 
कं ाटी िश क कमचारी यांना फ  परतावा देणते यावा” असा अिभ ाय िदलेला आह.े  

अजदार यांनी अजात नमदु केलेली िवनंती तसचे ाचाय, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल 
यांचेकडील अिभ ाय याचा िवचार करता अजदार मिहला कं ाटी िशि का यांना शाळेकडील शालेय 
कामकाजाचे िदवस वगळता सव सावजिनक सु या , उ  हाळी सट्ुया, िदवाळी सु या, नाताळ सु या इ  यादी 
स  तीने  या  या लागतात.  यामळेु  यांचे २४० हजर िदवस पुण होत नाहीत. बहतांशी क न हीच प रि थती 
शै िणक सकुंलाकडील क  या िव ा मं िदर व किन  ठ महािव ालयाम  ये देखील अस ूशकते.  

 यामळेु अशा प रि थतीम  ये शै िणक सकुंलाकडील ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल, ी 
साईबाबा क  या िव ा मं िदर व किन  ठ महािव ालयाकडील फ  त मिहला कं ाटी िशि का यांचे पा  याचंा फ  
परतावा आदा करणकेामी प रप कात नमदु असलेली िकमान २४० िदवस हजर अस  याची अट काही अंशी 
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िशिथल क न, िकमान २२० ते २३० िदवस कामावर हजर असले  या मिहला कं ाटी िशि का यां  या पा  याचंा 
फ  परतावा करणबेाबतचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर कर  यात आलेला होता.  

सदर  तावावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ चे सभेतील िनणय .६११ अ  वये 
शै िणक सकुंलाकडील कायम व कं ाटी िश क व िश केतर कमचारी यां  या रजा/ सु यांबाबत  या शासन 
िनणयांसह  ताव फेर सादर करणते यावा, असा िनणय पा रत झालेला आह.े  

सदर िनणयानसुार शै िणक सकुंलाकडील िद .०५.०५.२०१० चे संयिु  तक िटपणीवरील मा  यतेनुसार 
शाळा सिंहता व शासन िनणयानुसार िश ण िवभागातील दीघ सु ी िवभागात काम करणा-या िश क व 

योगशाळा सहा यक यां  या वािषक रजा व सु यांबाबतचा तपिशल खालील माण े 
अ. . रजा सु ी तपिशल रजा-सु ी िदवस 
०१. िकरकोळ/नैिमि क रजा १२ िदवस  
०२. अिजत रजा १० िदवस 
०३. वािषक दीघ सु या  ३६ िदवस - उ  हाळी सु ी  

१८ िदवस िदवाळी, नाताळ सु ी   
०४. ासिंगक व साव जिनक सु या  २२ िदवस  
एकुण रजा/सु ी िदवस ९८ िदवस 

या  यित र  त अंदाजे ०९ मिह  यां  या आठवडा सु या ित मिहना सरासरी ०४ िदवस या माण े३६ 
िदवस अशा ९८+३६ = १३४ िदवस वािषक रजा/सु ी असतात.  

  उपरो  त रजा व सु यांचा तपिशल हा कायम िश क व योगशाळा सहा यक यांचे बाबतीत लागू  
आह.े कं ाटी िश कांनाही  याच माण े रजा/सु या िद  या जातात.   यामळेु एक वषाचे ३६५ िदवस – १३४ 
िदवस = २३१ िदवस कामावर असतात. तसचे िश केतर कमचारी यांना सं  थान सवेा िविनयमा माण े रजा व 
सु या िद  या जातात.  

उपरो  त रजा/ सु चा तपिशल पाहाता िश क व योगशाळा सहा यक यांचे कामाचे िदवस ह े२३१ 
अस  यामळेु ते तेवढेच िदवस कामावर हजर राहातात . प रणामी कं ाटी मिहला िशि का यांचेही कामाचे िदवस 
२३१ चे भरतात.  यामु ळे अशा प रि थतीम  ये शै िणक फ  परतावा करणकेामी  याचंेसाठी २४० िदवस कामावर 
हजर असणचेी अट ठेवण ेउिचत होणार नाही, अस ेन  मत आह.े  

सबब शै िणक सकुंलाकडील मिहला कं ाटी िशि का यांचे पा  याचंा शै िणक फ  परतावा 
करणकेामी २४० िदवस कामावर हजर अस  याची अट िशिथल क न  याचंेसाठी िकमान २२० िदवस कामावर 
असणे आव  यक असलेबाबत अट ठेऊन,  यां  या पा  याचंा सन २०१६-१७ या शै िणक वषाचा फ  परतावा 
आदा करता येईल, अस ेन  मत आहे.  

तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .९८५ यावर सिव तर चचा होऊन, शै िणक संकुलाकडील मिहला कं ाटी िशि का यां चे पा  याचंा 

शै िणक फ  परतावा करणेकामी २४० िदवस कामावर हजर अस  याची अट िशिथल क न  याचेंसाठी 
िकमान २२० िदवस कामावर असणे आव  यक असलेबाबत अट ठेऊन,  यां  या पा  याचंा सन २०१६-
१७ या शै िणक वषाचा फ  परतावा आदा करणेस मा यता दे यात आली.   

(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं७३ ी.संतोष गणपत गुठळे, मदतनीस, ी साई सादालय यांचे गैरिश त वतनाब ल ावयाचे िश ेबाबत 

फेरिवचार होणेबाबत. 
ताव- ी.सतंोष गणपत गठुळे , ह े िद.०५-१२-२००६ पासनू सं  था न सेवेत कायरत आहते. १) ी.गठुळे ह े ी 

साई सादालय िवभागात वग-४ कमचारी या पदावर  कायरत असनू  यांची िद. ११-५-२०१४  रोजी आठवडा 
सु ी होती.  यानंी िद.०९-५-२०१४ ते िद.१०-५-२०१४ रजा घेतलेली असनू  यांनी  यास जोडून िद. ११-०५-
२०१४ रोजी आठवडा सु ी जोडून घेतलेली आह.े  याचंा वरील कालावधीचा रजा अज मंजरू करणते आलेला 
असतांना दखेील  यानंी आठवडा सु ीचे िदवशी हजेरी म  टरवर  वा री केलेली आहे. तसचे  यानंी परस ्पर ी 
साई सादालयातील रा पाळी चावी जमा न द रिज  टरवर  वत:  या हाताने नाव टाकून  वा री केलेली आह.े ते 
सु ीवर असतांना कामावर हजर असलेबाबत हजेरी म  टरला  वा री करण ेह े  याचंे कृ  य गंभीर गैरिश  त वतनात 
मोडते.  
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२) िद.१२-०५-२०१४ ते िद.३१-०३-२०१६ तसेच ते िद. ०१-०४-२०१६ पासनू ते आतापयत 
अखेरपयत या कालावधीत पवु परवानगीिशवाय कामाव न गैरहजर रािहले आहे .  यामळेु कामाची गैरसोय झाली. 

ी. गठुळे यांना िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राह  याची सवयच झालेली आह.े असे 
.अिध क, ी साई सादालय िवभाग यांची िनवेदने ा  त झालेली आह.े ी. गठुळे यांचे सदरचे कृ  य हे 

बेकायदेशीर असनू, गंभीर गैरिश  त वतनात मोडते.  
 हणनू उपरो  त गैरिश  त वतनाबाबत ी गठुळे यांना अनु मे जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/६२६/२०१४, 

िद.२२-०५-२०१४, जा.न.ंएसएसएस//वशी-७ए/८१०/२०१४, िद.३१-०५-२०१४, जा.न.ंएसएसएस//वशी-७ए/ 
१३१०/२०१४, िद.१७-०६-२०१४, जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/१३४०/२०१४, िद.१९-०६-२०१४, जा.न.ं 
एसएसएस/ वशी-७ए/१६०३/२०१४, िद.०५-०७-२०१४,जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/२३०१/२०१४, िद.०९-
०८-२०१४,जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/३३०३/ २०१४, िद.१३-१०-२०१४,जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/ ३७४९ / 
२०१४, िद.१०-११-२०१४,जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/४४०९/२०१४, िद.१५-१२-२०१४, जा.न.ं एसएसएस / 
वशी-७ए/ ४९९०/२०१५, िद.१२-०१-२०१५, जा.न.ं एसएसएस/ वशी-७ए/५७७७/२०१५, िद.२३-०२-२०१५, 
जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/६४१३/२०१५, िद.२६-०३-२०१५, जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/२३९/२०१५, िद.१५-
०४-२०१५, जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/९२७/२०१५, िद.१६-०५-२०१५, जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/१४५७ / 
२०१५, िद.११-०६-२०१५,जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/१९१७/२०१५, िद.०६-०७-२०१५, जा.न.ंएसएसएस/ 
वशी-७ए/ २६८९/२०१५, िद.१२-०८-२०१५,जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/३२३४/२०१५, िद.०७-०९-२०१५, 
जा.न.ंएसएसएस/ वशी-७ए/३८५२/२०१५, िद.१०-१०-२०१५, जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/४५११/२०१५, 
िद.१२-११-२०१५,जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/४९७०/२०१५, िद.०५-१२-२०१५, जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/ 
५५४१/ २०१६, िद.०७-०१-२०१६, जा.न.ंएसएसएस//वशी-७ए/६१९१/२०१६, िद.०९-०२-२०१६, 
जा.न.ंएसएसएस/ वशी-७ए /६७९०/२०१६, िद.०३-०९--२०१६, जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/१०३/२०१६, 
िद.११-०४-२०१६,अ  वये कारणे दाखवा नोटीसा  काढून  याचंे लेखी खुलासे मागिव  यात आलेले होते.  यास 
अनसु न ी गठुळे यांनी िद.१७-०३-२०१६ रोजीचा लेखी खुलासा सादर केला असनु तो लेखी खुलासा 
असमाधानकारक आहे. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड  ) सेवा (वतणूक) िविनयम, २०१३ कलम ३ 
(१) ामािणकपणा, सेवेशी एकिन  ठता कायम राख  याचे सं  थान  या कमचा-यांचे कत  य :- 

१) :- सं  थानचा  येक कमचारी नेहमीच :- 
i. सपंणु ामाणीकपणा कायम राखेल . 

ii. सवेेशी एकिन  ठता कायम राखेल; आिण  
iii. सं  थाना  या कमचा-याला साजेस ेनसणारे कृ  य करणार नाही.  

उपरो  त माण ेसवेा वतणकु िविनमयांचे उ  लंघन,ह ेगंभीर गैरिश  त वतनात मोडते. सदर गैरिश  त वतन 
ी. गठुळे यांनी केलेले अस  याचा आरोप  याचंेवर ठेव  यात आलेले होते.  हणनूसदर गैरिश  तवतनाबाबत ी 

गठुळे यांना जा.नं.एसएसएस//वशी-७ए/५४६/२०१६, िद.१६-०५-२०१६ अ  वये अिभकथनप  देवनू ,  याचंेवर 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड  ) सवेा (वतणकू) िविनयम, २०१३ कलम ३ (१) अ  वये  या माणे 

आरोप ठेव  यात आले होते. ी.गठुळे यांचेवर ठेव  यात आले  या आरोपप ातील आरोपांची खाते चौकशी 
अॅड  होकेट ी.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव, खाते चौकशी अिधकारी यांचेमाफत पणू कर  यात आली असनू 
 यानंी पूणतः नैसिगक  यायत  वानुसार खातेचौकशीचे काम पणु क न  याचंा िद.२३-०१-२०१७ रोजीचा 

खातेचौकशी िन  कष अहवाल सादर केला आह.े कसरुदार ी.गठुळेयांनी आरोप प ाचे चौकशीकामी हजर राहन, 
चौकशीत भाग घेतलेला असनु खाते चौकशीचे कामकाज पणु केलेले आहे . खातेचौकशी अहवालानसुार ी. 
गठुळे यांनी कायदिेशर तरतदुीचा भंग क न गैरिश  त वतन के  याचे िन:सशंयीतपण ेशाबीत झाले आहे .  

आदेश  
१) ी. सतंोष गणपत गठुळे दोषी आहते .  
२) ी. गठुळे यांनी ी. साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) सवेा (वतणकु) िविनयम २०१३ चे 
कलम ३(१) नसुार गैरिश  त वतन केले आह.े  
३) रजेिशवाय गैरहजेरीचे काळात मे. अॅडीशनल सेशन ज ज सो., कोपरगाव कोटातील सशेन केस नं. ४८/ 
२०१४ यात ी.गठुळे िद.१४/५/२०१४ चे िनकाल तारीख िद.१६-०२-२०१६ अखेर सशंयीत आरोपी  हणनू 
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अटकेत होते, जेलम  ये होते. सदर खट  याचा िनकाल िद.१६/२/२०१६ रोजी होवनु ी. गठुळे यांची िनद ष 
मु  तता झाली, याचा िवचार  हावा.  

तसचे ी. सतंोष गणपत गठुळे यांना यापवु  जा .न.ंएसएसएस/वशी-७ए/४२७६/२०१३ 
िद.२३/१/२०१३ अ  वये िद.२९-१२-२०१२ रोजीचे गैरिश  त वतनाबाबत ताक द दे  यात आलेली आह.े  

गैरवतनात दोषी असले या कमचा यांस ी साईबाबा सं थान िव त यव था, (िशड ) सेवा (िश  त 
आिण अिपल) िविनयम, २०१३ करण ३ िविनयम ५ अ वये िकरकोळ दडंा मक कारवाया  

(१) ठपका ठेवणे, 
(२) पदो नती रोखणे,  
(३) याने हयगय,िकंवा आदेश भंग या कारणामुळे सं थानाचे आिथक नकुसान केले अस यास ते 

यां या वेतनातनू वसलू करणे. 
(४) वेतनावाढी रोखनु धरणे, 
(५) िविनिद  कालावधीसाठी वेतना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करणे आिण अशा 

घटी या कालावधीत सं थाना या कमचा याला वेतनवाढ िमळेल िकंवा कस े 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 ेणी पद िकंवा सवेे या खाल या ट यात घट करण,ेसवसामा यपण े याचा 
अथ सं थाना या कमचा या या समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सवेा यामधील पदो नतीवरील ितबंध 
असा होतो,तेथनू या या थानात घट होईल तसेच सं थाना या कमचा याची समय ेणीतील वेतन ेणी ,पद 
िकंवा सवेेत या थानातनू आिण सवेा ये तेतनु घट झाली या थाना त िकंवा सवेा ये तेत पनु थापना कोण या 
अटीवर होइल यासंबंधी पढुील िनदश िदली जातील िकंवा नाही. 

मोठया दडंा मक कारवाया अंतगत  
(७) स ची सवेा िनवृ ी,  
(८) सवेेतनू काढून टाकण ेिकंवा बडतफ करण,े 
मा  कोणतेही अिधकृत काम कर यासाठी ेरणा िकंवा बि स हणनू कायदशेीर मोबद या यित र  

सं थाना या कमचा याने कोण याही य कडून अथ क लाभ ि वकार के याचा आरोप िस द झाला तर खंड 
(७) िकंवा (८) म ये नमदु केलेली दंडा मक कारवाई लादली जाऊ शकत.े 

वरील िश ेपैक  एक िश ा देणचेी तरतदू आहे. 
ी.सतंोष गणपत गठुळे , मदतनीस, ी साई सादालय याचे िव  ठेव  यात आले  या आरोपप ातील 

आरोप शाबीत झालेले अस  याने, व ते खातेचौकशीत दोषी आढळुन आलेले  आहते. तथापी चौकशी अहवाल 
आदशेातील .३ नसुार रजेिशवाय गैरहजेरीचे काळात ी .गठुळे सशंयीत आरोपी  हणनू अटकेत होते, जलेम  ये 
होते. सदर खट  यात ी. गठुळे यांची िनद ष मु  तता झाली आहे. 

ी.सतंोष गणपत गठुळे , वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यांना सवेा (िश  त आिण अिपल) 
िविनयम,२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५(८) मधीलमोठया दंडा मक कारवाया अंतगत सं  थानसवेेतनू काढून 
टाकण े िकंवा बडतफ करणे ही िश ा देणकेामी िनणयाथ मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे 
सभेम  ये िवषय न.ं५४ अ  वये गठुळे , यांचे गैरिश  तवतनाबाबत  ताव सादर कर  यात आलेला होता.   यावर 
समंत झाले  या िनणय .५७४ नसुार “यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.सतंोष गणपत गठुळे , वग-४ कमचारी, 

ीसाई सादालय िवभाग यांना गैरिश  त वतनाबाबत वेळोवेळी िश ा क नही,  याचंे वतनाम  ये फरक पडत 
नाही, याव न  यानंा सं  थान सवेेत  वार  य नस  याचे िदसनू येते. तसचे  याचंे खातेचौकशीम  येही ते दोषी 
आढळून आलेले आहते.  यामळेु ी.सतंोष गणपत गठुळे , वग-४ कमचारी, ीसाई सादालय िवभाग यांना 
सवेा(िश  त आिण अिपल) िविनयम, २०१३ मधील करण ३ िविनयम ५ (८)  मधील मोठया दंडा  मक 
कारवाया अंतगत सं  थान सवेेतनू काढून टाकणते याव,े अस ेठरले.”  आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- तरी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभमे  ये 
समंत झाले  या िनणय .५७४  नुसार ी.सतंोष गणपत गठुळे ,  वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभागयांना 
यांना उपरो  त (८) नुसार सवेेतनू काढून टाकणे िकंवा बडतफकरणे बाबतचा आदशे  वा रीसाठी सादर करणते 
आलेला होता. तथापी, गैरहजेरीचे काळात ी.गठुळे संशयीत आरोपी  हणनू अटकेत होते, जेलम  ये होते. सदर 
खट  यात ी. गठुळे यांची िनद ष मु  तता झाली आह.े  यामळेु  तािवत कर यात आलेली शा  ती ही 
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दोषारापां  या तलुनेत मोठया  व पाची आह.े  यामळेु भिव  यकाळात  यायालायात करण िटकणार नाही. 
 यामळेु ी गठुळे यांना एक वािषक वेतनवाढ एक वषासाठी रोखनू ठेवणबेाबत िश ा दतेा येईल अस ेमत आहे .  

तरी ी.सतंोष गणपत गठुळे ,  वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यांना सवेा (िश  त आिण 
अिपल) िविनयम,२०१३ मधील करण ३ कलम ५(८) मधीलमोठया दडंा मक कारवाया अंतगत सं  थानसवेेतनू 
काढून टाकण ेिकंवा बडतफ करण ेया िश ेऐवजी िकरकोळ दडंा  मक कारवाया अंतगत कलम ५(४) वेतनावाढी 
रोखनु धरणेअंतगत  याचंी एक वािषक वेतनवाढ एक वषासाठी रोखनू ठवण े ही िश  ा देणेबाबत  फेरिवचार 
होणसे िवनंती आह.े 

तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .९८६ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या िवभागा या अिभ ायाचा िवचार करता यापुव  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेमधील िनणय .५७४ िनर त करणेत येऊन, 
ी.संतोष गणपत गुठळे,  वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यांना सेवा (िश  त आिण 

अिपल) िविनयम,२०१३ मधील करण ३ कलम ५(८) मधीलमोठया दडंा मक कारवाया अंतगत 
सं  थानसेवेतून काढून टाकणे िकंवा बडतफ करणे या िश ेऐवजी िकरकोळ दडंा  मक कारवाया अंतगत 
कलम ५(४) वेतनावाढी रोखुन धरणेअंतगत  याचंी एक वािषक वेतनवाढ एक वषासाठी रोखून ठवणे 
ही िश ा दे यात यावी, असे ठरले.              (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं७४ ी.सुिनल द ा य राणे, सहा.संपादक, मुंबई कायालय यांचे गैरिश त वतनाब ल ावयाचे िश ेबाबत 

फेरिवचार होणेबाबत. 
ताव- ी.सिुनल द  ता य राणे, सहा.सपंादक , मुंबई कायालय, मुंबई यांचेकडून खालील माण ेगैरिश  त वतन घडलेले 

आह.े  
ी. राण ेह े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या आ  थापनेचे मुंबई कायालय येथे सहा यक 

सपंादक या पदावर कायरत आहते . ी साईिलला (मराठी) व ी साईिलला (इं जी/िहंदी) या मािसकांची 
सपंादक य कामाची जबाबदारी  यांचेवर नेमनू दे  यात आलेली आहे. सदर साईिलला मािसक  येक मिह  याचे 
१५ तारखेस िनयमानुसार िवहीत वेळेत िस  होण े आव  यक आहे. तसचे सदर साईिलला मािसकांचे िवतरण 
साईभ  तानंा िवहीत वेळेत होण ेआव  यक आह ेव ते  याचंेवर बंधनकारक आह ेअस ेअसतांनाही ी साईिलला 
(इं जी/िहंदी) माहे ना  हबर/िडसबर २०१४ चे मािसक िद.१५-१२-२०१४ अखेर िवहीत वेळेत िस  होणे 
आव  यक होते. सदर साईिलला मािसक िवहीत वेळेत िस  करणकेामी व साईभ  तांना िवतरीत करणकेामी 
 यानंा व र  ठानंी अनेकवेळा सम  व दरु  वनीव न सचुना िदले  या आहते. तरी दखेील  यांनी ना  हबर/िडसबर 

२०१४ चे ी साईिलला (इं जी/िहदंी) हे मािसक अ ापयत िस  केलेले नाही. सदर साईिलला मािसक 
साईभ  तानंा अ ापयत ा  त न झा  यामळेु ते इकडील कायालयास वारंवार दरु  वनीव न िवचारणा करतात. ी 
साई लीला मािसक  येक वेळेस िवहीत वेळोपे ा एक ते िदड मिहना उिशराने िस  होत अस  याने  याबाबत 
साईभ  तानंी शासनकडे नाराजी  य  त केली आह.े  यानंी नेमनू िदले  या  कामा त ढोबळ िन  काळजीपणा व 
हलगज पणा केलेला आह.े तसेच  यानंा व र  ठानंी वेळोवेळी सचुना देऊन दखेील ते व र  ठांचे सचुना व आदेशाचे 
पालन करत नस  याचे िनदशनास आलेले आह.े ी राणे यांचे सदरच ेकृ  य ह ेबेकायदेशीर असनू, गंभीर गैरिश  त 
वतना त मोडते.  

ी. सिुनल द  ता य राणे, सहा.सपंादक, मुंबई कायालय यांची उपरो  त माणे, ामािणकपणा, सवेेशी 
एकिन  ठता कायम राख  याचे सं  थाना  या कमचा-यांचे कत  य इ  यादंीचे उ  लंघन केलेले आह.े 
१. सं  थानचा  येक कमचारी नेहमीच :- 

i ) सपंणु ामाणीकपणा कायम राखेल .  
ii ) सवेेशी एकिन  ठता कायम राखेल ; 

iii ) सं  थान  या कमचा-याला साजेस ेनसणारे कृ  य करणार नाही. 
२. पयवे ी पद धारण करणारा सं  थानचा  येक कमचारी ता  परुते  या  या िनयं णाखाली आिण 

ािधकाराखाली असले  या सं  थाना  या सव कमचा-यांचा ामािणकपणा आिण सवेेशी एकिन  ठता कायम 
राहील याची काळजी घे  यासाठी श  य  या सव उपाययोजना अमलात आणेल. 
३. आपली अिधकृत कत  य पार पाडतांना िकंवा  याला दान कर  यात आले  या श  तीचा वापर करताना 
सं  थानाचा कोणताही कमचारी आप  या सव  कृ  ट िनणयश  ती  या वापरािशवाय इतर कोण  याही प तीने कृती 
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करणार नाही, अपवाद  हणजे जे  हा तो आप  या अिधकृत व र  ठां  या िनदशानुसार कृती करीत असेल आिण तो  
अिधकृत व र  ठां  या िनदशानुसार कृती करीत असेल आिण जे  हा अशा िनदशानुसार कृ  य करीत असेल तर 
 यानं  अस ेिनदश लेखी ा  त केले पािहजे,  याने लवकरात लवकर लेखी पृ  टी ा  त करण ेआव  यक आह.े  

४. पोटिनयम (३) मधील कोण  याही गो  टीचा तदनसुार असा अथ लावता येणार नाही िक जवे् हा श  ती 
आिण दािय  वा  या िवतरणा  या योजनेखाली अशा सचुनाचंी आव  यकता नसले ते  हा व र  ठ अिधका-या  या 
िकंवा ािधका-या  या सचुना मागवनू सं  था न  या आप  या दािय  वाचे पालन कर  यात कमचा-याला टाळाटाळ 
कर  याची श  ती ा  त होणार नाही.  

ी.सिुनल द  ता य राणे, सहा.संपादक, मुंबई कायालय यांनी उपरो  त ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, (िशड ) सवेा (वतणकू) िविनयम, २०१३ चे िविनयम ३ चे उ  लंघन केलेले आहे. उपरो  त 
कृ  य गंभीर गैरिश  त वतना त मोडतात. सदर गैरिश  त वतन ी. राण ेयांनी केलेले अस  याचा आरोप  याचंेवर 
ठेवणते आले होते. सदर गैरिश  तवतनाबाबत ी राणे यांना जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/४६४/२०१५, िद.२५-०४-
२०१५ अ  वये अिभकथनप  दे  यात आले होते. 

ी.राण े यांचेवर ठेव  यात आले  या अिभकथनप ातील आरोपांची खाते चौकशी अॅड  होकेट 
ी.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव, खाते चौकशी अिधकारी यांचेमाफत पणू कर  यात आली असनू  यांनी पूणतः 

नैसिगक  यायत  वानसुार खातेचौकशीचे काम पणु क न  यां चा िद.२२-०५-२०१७ रोजीचा खातेचौकशी िन  कष 
अहवाल सादर केला आहे. 

कसरुदार ी.राण ेयांनी आरोप प ाचे चौकशीकामी हजर राहन, चौकशीत भाग घेतलेला असनु खाते 
चौकशीचे कामकाज पणु केलेले आहे. खातेचौकशी अिधकारी यानंी िद.२२.५.२०१७ रोजीच े िदले  या 
अहवालातील िन  कष आदशे खालील माण ेआह.े 

आदशे 
१. ी. सिुनल द  ता य राणे, सहा यक सपंादक , मुबंई कायालय यानंा िदनाकं २५/४/२०१५ रोजी िदले  या 
अिभकथनप ातील आरोप िन:संशयीत र  या शाबीत झा  याने ी.राण ेदोषी आहते.  
२. ी. राण े यांनी ी.साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) सवेा (वतणकु) िविनयम २०१३ चे 
कलम ३ (१), (२),  (३) व (४)  नसुार गैरिश  त वतन केले  हणनु दोषी आहते.  

तसचे ी. सिुनल द  ता य राणे, सहा यक सपंादक , मुंबई कायालय यांना यापवु  जा.नं. एसएसएस/                                                                                                                    
वशी-७ए/ ३५७२/२०११ िद.७-११-२०११ अ वये सं  थानला सवेेची आव  यकता नस  याने िद.०९.११.२०११ 
पासनु सं  थान सवेेतनू सवेामु  त  (टिमनेट) कर  यात आले होते.  यानंतर जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/२९१०/ 
२०१२ िद.२९.९.२०१२  

अ  वये िद.०१.१०.२०१२ रोजी सहा यक सपंादक ी साईलीला या पदावर ी .राण े यांना पवुवत 
सं  थान सवेेत हजर कर  यात आले.  यानंतर ी.राण ेयांना गैरिश  त वतनाबाबत आजपयत लेखी सचुना- १ वेळा, 
ताक द- १ वेळा, चार िदवस सं  थान सवेेतनू िनलंबीत-१ वेळा, ठपका-१ वेळा अशा एकुण-४ वेळा िश ा 
झालेली असनू दखेील  याचंे सवेेत व वतनात सधुारणा होत नस  याचे िदसनू येते.   

गैरवतनात दोषी असले या कमचा यांस ी साईबाबा सं थान िव त यव था ,(िशड ) सवेा (िश  त 
आिण अिपल) िविनयम,२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५ अ वये िकरकोळ दडंा मक कारवाया 
(१) ठपका ठेवणे, 
(२) पदो नती रोखणे,  
(३) याने हयगय,िकंवा आदशे भंग या कारणामळेु सं थानाचे आिथक नकुसान केले अस यास ते यां या 
वेतनातनू वसलू करणे . 
(४) वेतनावाढी रोखनु धरणे, 
(५) िविनिद  कालावधीसाठी वेतना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करण े आिण अशा घटी या 
कालावधीत सं थाना या कमचा याला वेतनवाढ िमळेल िकंवा कसे आिण असा कालावधी समा  झा यानंतर 
या या वेतनवाढी लांबणीवर टाक यावर अशा घटीचा प रणाम होईल िकंवा नाही या सबंंधी पुढील िनदश देण,े 

(६) समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सवेे या खाल या ट यात घट करण,ेसवसामा यपण े याचा अथ 
सं थाना या कमचा या या समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सेवा यामधील पदो नतीवरील ितबंध असा 
होतो,तेथनू या या थानात घट होईल तसचे सं थाना या कमचा याची समय ेणीतील वेतन ेणी ,पद िकंवा 
सवेेत या थानातनू आिण सवेा ये तेतनु घट झाली या थानात िकंवा सवेा ये तेत पनु थापना कोण या 
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अटीवर होइल यासंबंधी पढुील िनदश िदली जातील िकंवा नाही. 
मोठया दडंा मक कारवाया अंतगत  

(७) स ची सवेा िनवृ ी,  
(८) सवेेतनू काढून टाकण ेिकंवा बडतफ करण,े 

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

ी. सिुनल द  ता य राणे, सहा यक सपंादक , मुंबई कायालय यांना सवेा (िश  त आिण अिपल) 
िविनयम,२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५(८) मधील मोठया दंडा मक कारवाया अंतगत सं  थान सवेेतनू 
काढून टाकण े िकंवा बडतफ करणे ही िश ा देणबेाबतिनणयाथ मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१५.०६.२०१७ 
रोजीचे सभेम  ये िवषय नं.३२ अ  वये ी.राणे,यांचे गैरिश  तवतनाबाबत  ताव सादर कर  यात आलेला होता.  
 यावर समंत झाले  या िनणय .४८९ नसुार “यावर सिव  तर चचा होऊन ी.सिुनल द  ता य राणे, सहा यक 

सपंादक , मुंबई कायालय यांना गैरिश  त वतनाबाबत वेळोवेळी िश ा क नही,  याचंे सवेेत व वतनाम  ये फरक 
पडत नाही, याव न  यानंा सं  थान सेवेत  वार  य नस  याचे िदसनू येते.  यामळेु ी.सिुनल द  ता य राणे, 
सहा यक सपंादक , मुंबई कायालय, मुंबई यांना सेवा (िश  त आिण अिपल) िविनयम, २०१३ मधील करण ३ 
िविनयम ५(८)  मधील मोठया दंडा  मक कारवाया अंतगत सं  थान सवेेतनू काढून टाकणते यावे, अस े ठरले. 
तसचे,  यासाठी िनयमानसुार आव  यक ती कायवाही करणेस मा  यता दे  यात आली”  अस ेठरले होते. 
िवभागाचा अिभ ाय/   प  ट मत:- मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.१५.०६.२०१७ रोजीच ेसभमे  ये समंत झाले  या 
िनणय .४८९ नसुार ी.सिुनल द  ता य राणे, सहा यक सपंादक , मुंबई कायालय यांना उपरो  त (८) नुसार सवेेतनू 
काढून टाकण े िकंवा बडतफकरणे बाबतचा आदशे  वा रीसाठी सादर करणते आलेला होता. तथापी, सं  थानचे 
सोईचे  टीने व साईिलला मासीकाचे कामकाजाकरीता दसुरा पया य उपल  ध नस  यामळेु ी राणे यांना बडतफ 
कर  याऐवजी यापढेु  यांचेकडून अस ेगैरवतन पु  हा घडू नये याबाबत अंडरटेक ग घेता येईल. तसचे  याचंी एक वािषक 
वेतनवाढ एक वषासाठी रोखनू ठेवणबेाबत िश ा दतेा येईल. 

तरी, ी.सिुनल द  ता य राणे, सहा यक संपादक, मुंबई कायालय यांना सवेा (िश  त आिण अिपल) 
िविनयम, २०१३ मधील करण ३ कलम ५(८) मधील मोठया दडंा मक कारवाया अंतगत सं  थान सवेेतनू काढून 
टाकण ेिकंवा बडतफ करणे या िश ेऐवजी िकरकोळ दडंा  मक कारवाया अंतगत कलम ५(४) वेतनावाढी रोखनु धरणे 
अंतगत  याचंी एक वािषक वेतनवाढ एक वषासाठी रोखनु ठेवण ेही िश ा दणेेबाबत  फेरिवचार होणेस िवनंती आह.े 

तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .९८७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या िवभागा या अिभ ायाम ये नमुद केलेनुसार, 

ी.राणे यांना बडतफ के यास सं  थानचे सोईचे  टीने व साईिलला मासीकाचे कामकाजाकरीता 
दु सरा पयाय उपल  ध नाही, याकरीता ी.राणे यांना बडतफ कर  याऐवजी यापु ढे  याचेंकडून असे 
गैरवतन पु  हा घडू नये याबाबत अंडरटेक ग घे यात यावे व यापुव  मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.१५.०६.२०१७ रोजीचे सभेमधील िनणय .४८९ िनर त करणेत येऊन, ी.सुिनल द  ता य राणे, 
सहा यक संपादक, मुंबई कायालय यांना सेवा (िश  त आिण अिपल) िविनयम, २०१३ मधील करण 
३ कलम ५(८) मधील मोठया दडंा मक कारवाया अंतगत सं  थान सेवेतून काढून टाकणे िकंवा बडतफ 
करणे या िश ेऐवजी िकरकोळ दडंा  मक कारवाया अंतगत कलम ५(४) वेतनावाढी रोखुन धरणे अंतगत 
 याचंी एक वािषक वेतनवाढ एक वषासाठी रोखुन ठेवणे ही िश ा दे यात यावी, असे ठरले.    

  (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं७५ साईपालखी िनवारा येथील सं थानला देणगी िमळाले या इमारत म ये िव ुतीकरणाचे काम करणे व 

वीज जोडणी करणेकरीता करा या लागणा या ाथिमक ई-िनिवदा, इि टमेट, ाईगं वगैरेसाठी 
क स टंट नेमणूक बाबत.   

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नुसार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील 
सव  िकंवा   यापैक  कोण  याही योजनांसाठी कर  यात येईल :- 
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२१. (१) सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यां पैक  कोण याही 
योजनांसाठी कर यात येईल.  

(क)   मं िदराची व िव त यव थे या मालम ांची दखेभाल, यव थापन व शासन ; 
          वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत. 

ी साईबाबा सं थानला िशड  नजीक िनघोज िनमगांव येथील साई पालखी िनवा-यातील B व D या 
दोन इमारती सं थानला दणेगी हणनू िमळाले या आहे . इमारत . B म ये िव तुीकरणाचे काम कर यात 
आलेले असनू यासव मम ये फॅन, टयबुलाईट व ए.सी.बसिव यात आलेले आहते. 

इमारत .D म ये १ला माळा व २ रा माळा यािठकाणी वायर ग काम कर यात आलेले असनू ३ रा 
माळा यािठकाणचे वायर ग काम अपणु आहे . ४ था, ५ वा व ६ वा मजला यािठकाणी वायर ग काम कर यात 
आलेले नाही. या दो ही इमारत या इलेि कल लोडचा तपिशल पढुील माणे आहे.  

िव ुतभाराचा तपिशल :- इमारत .B 
अ. . तपिशल सं या वॅट एकुण वॅट 

१ ए.सी. ६४ २००० १२८००० 
२ फॅन ६६ ६० ३९६० 
३ टयबु  ११० ३६ ३९६० 
४ सी.एफ.एल. १८० १५ २७०० 
५ ब ब ९१ १५ १३६५ 
६ िट. ही. ६४ ६० ३८४० 
७   एकुण वॅट :- १४३८२५ 
   िकलो वॅट :- १४३.८२५ 

 
   िव ुतभाराचा तपिशल :- इमारत .D 

अ. . तपिशल सं या वॅट एकुण वॅट 

१ ए.सी. ३२० २००० ६४०००० 
२ फॅन ३८० ६० २२८०० 
३ टयबु  ३८० ३६ १३६८० 
४ सी.एफ.एल. ३२० १५ ४८०० 
५ ब ब ३२० १५ ४८०० 
६ िट. ही. ३२० ६० १९२० 
७ ि ट लाईट शेड (LED) १८ १५० २७०० 
७   एकुण वॅट :- ७०७९८० 
   िकलो वॅट :- ७०७.९८० 

उपरो  B व D इमारत चा एकुण लोड  १४३.८२५ + ७०७.९८० = ८५१.८०५ kw इतका होत 
असनू लवकरच आय.ए.एस.ॲकेडेमी चालू  झा यानंतर यात वाढ होऊ शकत.े  

       स याचा लोड ८५१.८०५ kw / ी फेज  =  २८४.०० kw  
                    +   भिव यातील लोड    =  १००.०० kw 

----------------------------------------------------  
                                                     ३८४ kw   

say ४००.०० kw 
       i.e.५०० kva 

याबाबत िद.१७-०९-२०१७ रोजी िटपणी सादर कर यात आली होती. सदर िटपणीवर खालील शेरे 
नमदू झाले होते. (०१) इलेि कल कामे, िसि हलचे अपूण काम,े IAS acading चे रचना व I nfrastructure चे 
कामे, Interior ची कामे यासाठी एकच स लागार नेमण ेउिचत राहील. (०२) वरील सव कामे संबधीत देणगीदार 
दणेार क न दणेार आहे काय ? याबाबत थम िवचारणा करावी. यांचा नकार आ यास िवहीत या राबवावी 
अस ेमत आह.े 

वरील शे-यांना अनुस न खालील माण ेअहवाल सादर करीत आहोत. 
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(०१). इमारत .D चे बाक  रािहलेले काम ह ेसंबंधीत देणगीदार साईभ  यांचे माफत पणु क न देणार 
अस याचे यांचे दानप ात नमदू केले आह.े 

(०२). दो ही इमारत ना उ चदाब िव तुपरुवठा जोडणी क न घेणे , सब टेशनची उभारणी करण,े 
भिूमगत केबल टाकणे, जनरेटरसटे खरेदी क न बसिवण,े जनरेटर मचे बांधकाम करणे ही कामे सं थानमाफत 
करावी लागणार आहे. या कामासाठी ई-िनिवदा तयार क न, मागवनू ते काम पूण होईपयत साधारणत: ६ ते ९ 
मिह याचा कालावधी लाग ूशकतो. 

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीचे पयायी वीजपरुवठयाकरीता 
५०० के. ही.ए. मतेचे जनरेटरसटे बसिवण,े इमारतीकरीता पॅनेल बसिवण,े ५०० के हीए मतेचा ा सफॉमर 
बसिवण,े साधारणत: ६०० मीटर अंतर केबल अंडर ाऊंड टाकण,े जनरेटर मचे बांधकाम करणे इ. 
िव तुीकरणाची कामे तातडीने करावी लागणार आहते . यासाठी सदरील िव तुीकरणाचे कामासाठी स लागार 
यांची िनयु  करावी लागणार आह.े स लागार यांची िनयु  करणकेामी ई-िनिवदा मागिवणसे मा यता  िमळणेस 
िवनंती. 

िनणय .९८८ यावर सिव तर चचा होऊन, साईपालखी िनवारा येथील सं थानला देणगी िमळाले या इमारत म ये 
िव ुतीकरणाचे काम करणे व वीज जोडणी करणेकरीता करा या लागणा या ाथिमक ई-िनिवदा, 
इि टमेट, ाईगं वगैरेसाठी क स टंटची िनयु  करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व 
याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.          (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं७६ साईधमशाळा िवभागासाठी नवीन बेडशीट, उशी क हरसह खरेदी करणे व याकामी येणा या खचास 

मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- १७ (२) िव  व  त  य  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने 

 यव  था पहाणे, मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजुा –अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 
पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे, भ  तगणांना आव  य क  या सोयी सिुवधा उपल  ध क न देण ेअसे 
नमदु आह.े 

यव थापन सिमतीचा ठराव:-  िनरंक 
   तािवक:- साई धमशाळा िवभाग िद.१८/०७/२०१३ रोजी पासनु साई भ  तांचे िनवास  यस  थेसाठी 

सु  कर  यात आलेला आह.े या िवभागात एकुण ६ इमारतीत  येक  ३२ हॉल या माण े एकुण १९२ हॉल 
आहते, पैक  डी’ इमारत ही किन  ठ महािव ालयास वापर  यास दे  यात आलेली आहे.  उवरीत ५ इमारतीतील 
१६० हॉल म  ये पदया ी. पालखीधारक व सहलीम  ये सहभागी होणा-या साईभ  ताचंी िनवास  यव  था कर  यात 
येत आह.े 

  िनवासासाठी येणा-या साईभ  तानंा गादी, चादर, बेडिशट, उशीक  हर इ  यादी व  त ुहॉल म  ये वापरास 
दे  यात येतात. साई धमशाळा िनवास  थान इमारतीम  ये एकुण १६० हॉलम  ये एकुण २८८० लोखंडी कॉट 
वापरात आहते. हॉलमधील कॉटसाठी  येक  ०१ या माण े एकुण २८८० नग बेडिशट, उशीक  हर दैनं िदन 
वापरले जातात व १००० नग धु  यासाठी दे  यात येतात, अस ेएकुण ३८८० नग बेडिशट उशीक  हर एका वेळी 
वापरात असतात. हॉल खाली झा  यावर लगेचच बेडिशट/ उशीक  हर बदलले जातात. चेक ग टाईम २४ तासांचा 
अस  याने  या माणात हॉल खाली होतात  या माणात बेडिशट/उशीक  हर बदलली जातात.  साई धमशाळा 
िवभागाम  ये मोठया माणात पालखीधारक, पु येणारे साईभ  त तसेच सहलीने येणारे िव ाथ  या साईभ  ताचंी 
िनवासासाठी मोठया माणावर गद  असते. ६० ते ७० ट  के हॉल भ  तानंा ितिदन िनवासासांठी िदलेले 
असतात.   यामळेु बेडिशट व उशीक  हर दोन ते तीन िदवसातनु नेमले  या ठेकेदारास धु  यास दे  यात येवनू परत 
 याचंे माफत धवुनू /इ  ी क न िवभागास िमळतात. ितिदन वापरामळेु व होणा-या रासायनीक येमु ळे तसचे 

काही साईभ  त कॉटवर बसनु चहा ना  टा करतात,  यामळेु बेडशीटवर चहा व खा पदाथाचे डाग पडतात सदर 
डाग धवुनू सु  दा  जात नाही  यामळेु अस ेबेडिशट साईभ  तांना न दतेा िन पयोगी  हणनु बाजुला ठेवली जातात व 
इतर िवभागांचे मागणी नसुार ते  व  छतेकामी वापरासाठी िदली जातात.  

  िद.०८/०१/२०१४ मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे तील िनणय .३१ नसुार सं  थान भ  तिनवास  थान 
मधील बेडिशट, उशीक  हर व गादीक  हर दर िदड वषानी (१८ मिहने) बदलणेस मा  यता दे  यात आली.  यानसुार 
सदर कापडी व  तचूे वयोमान ह े  िदड वष (१८ मिहने) िनि त केले आह.े  बेडशीट उिशक  हर सतत वापरामळेु 
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खराब झाले आहते. ब-याच बेडिशटवर डाग पडले आहते. धवुनू सु  दा  डाग जात नाहीत  यामु ळे साईभ  त 
नाराजी  य  त करतात.  

  सन २०११-१२ म  ये जा.न.ं एसएसएस/ वशी– खरेदी/ २८११/२०११ िद.०२/०९/२०११ नुसार 
मे.बांठीया एंटर ायजेस, पणु े यांना खरेदी िवभागामाफत परुवठा आदशे दवेुन खरेदी कर  यात आलेले आहते. 
 याचंा तपिशल खालील माण े- 
अ.न ं नाव ं तपिशल सं  या दर ित नग एकुण पये 

१ बेडिशट बेडिशट (ि ं टेड) मफतलाल १०० % 
कॉटन ५४’’x ९०’’ 

१०५६० १४१/- १४,८८,९६०/- 

२ िपलोक  हर १०० % कॉटन  ि ं  टेड १०५६० ३९.९९ ४,२२,२९४/- 
         एकुण .-  १९,११,२५४/- 

 
 साई धमशाळा िवभागाकडे असले  या एकुन १०५६० नग बेडिशट पैक  िद. १८/१२/२०१३ रोजी साई साद 

िनवास  थान िवभागासाठी ३००० नग बेडिशट वग कर  यात आले आहते.  तसचे साई धमशाळातील हॉल साठी 
४८०० नग बेडिशट वापर  यात दे  यात आले. तसचे ५३२ नग बेडिशट खराब झा  याने  टॉक मधनु कमी केले व 
१०२४ नग खराब बेडिशट जमा क न निवन बेडिशट वापर  यास िदले आहे.  स  या िवभागाकडे निवन १२०४ 
नग बेडिशटचा साठा िश  लक आह.े  तसेच उशीक  हर निवन २००० नग िशल ् लक आहते. 

   चा महाशता  दी २०१८ सोहळा सु  झालेला आहे.  साईभ  ताचंे सोयी सिुवधेसाठी निवन ५००० 
नग  बेडिशट उशी क  हरसह खरेदी करण े म ा  त आह.े  जेणके न साईभ  ताचंी बेडिशट उशी क  हरसह अभावी 
गैरसोय होणार नाही. 

िवभागाकरीता बेडिशट उशी क  हरसह खरेदी कामी काही ेड ग कंपनीचे स  याचे बाजारभावाचे 
सवकरासह दर मागिव  यात आले आहे  याचा तपिशल खालील माण े– 

अ.न.ं पाट चे नाव मालाचे वणन अंदाजे र  कम     
१ फॅशन पॉलीकेशन,  

वजे िब  ड ग, सभुाष रोड, नािशक रोड. 
नािशक. 

िपं टेड बेडिशट उिश क  हरसह ( ॅ  डेड कंपनीचे 
उदा. बॉ  बे डाईगं, मफतलाल, काश कॉटन 
िमल इ.) साईज (इचंाम  ये) बेडिशट – ६०” x 
९०”, उशीक  हर – १८” x २७” 

२९०.०० 
(सव करासह िशड  
येथे पोहोच) 

२ अिमत ए  र ाईज, 
३८/४० चं  पा ग  ली, ए  स लेन, पिहला 
मजला, .न.ं११/ए ,कलबादवेी रोड, मुंबई. 

िपं टेड बेडिशट उशी क  हरसह ( ॅ  डेड कंपनीचे 
उदा. बॉ  बे डाईगं, मफतलाल, काश कॉटन 
िमल इ.) साईज (इचंाम  ये) बेडिशट – ६०” x 
९०”, उशीक  हर – १८” x २७” 

२९०.०० 
(सव करासह िशड  
येथे पोहोच) 

३ जय भवानी टे स कं., 
४५/४७, च  पा ग  ली, तळमजला, मुंबई, 

िपं टेड बेडिशट उशी क  हरसह ( ॅ  डेड कंपनीचे 
उदा. बॉ  बे डाईगं, मफतलाल, काश कॉटन 
िमल इ.) साईज (इचंाम  ये) बेडिशट – ६०” x 
९०”, उशीक  हर – १८” x २७” 

२९०.०० 
(सव करासह िशड  
येथे पोहोच) 

 
िवभागाची मागणीः-   चा महाशता  दी सोहळा कालावधीत बेडिशट साठा कमी पडु नये , 

भ  ताचंी गैरसोय होऊ नये  हणनु निवन बेडिशट उशी क  हरसह खरेदी करावे लागतील.  
अ.न.ं तपिशल नग अंदाजे दर एकुण पये 
१ िपं टेड बेडिशट  उिशक  हर सह  ( ॅ  डेड कंपनीचे उदा. 

बॉ  बे डाईगं, मफतलाल, काश कॉटन िमल इ.) साईज 
(इचंाम  ये) बेडिशट – ६०” x ९०”, उिशक  हर – १८ x 
२७ 

५००० २९०/- १४,५०,०००/- 

  
 यानसुार सव करासह अंदाजे . २९०/- पये ितनग माण े बेडिशट उशीक  हर सह साठी खच 

अपेि त असनु अस े एकुण ५००० नग बेडिशट व उशीक  हर साठी सरासरी . १४,५०,०००/- इतका खच 
अपे ीत आह.े 
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  िवभागासाठी आव  यक ५००० नग ि ं टेड बेडिशट उिशक  हर सह खालील  पेिशफ केशन माणे 
खरेदी करावे लागणार आहते. 

Technical Specification 
Sr.No Bed Sheet Pillow Cover 
1 Cotton 100 % ( सतुी) Cotton 100 % ( सतुी) 
2 E.P.I. – 64/66  (कापडातील उभे धागे) E.P.I. – 64/66  (कापडातील उभे धागे) 
3 P.P.I.- 54/56 (कापडातील आडवे धागे) P.P.I.- 54/56 (कापडातील आडवे धागे) 
4 Warp Count – 20 S Ne  

( कापडात वापरलेले उभे सतु) 
Warp Count – 20 S Ne  
( कापडात वापरलेले उभे सतु) 

5 Waft Count – 20 S Ne  
( कापडात वापरलेले आडवे सतु) ( जाळे) 

Waft Count – 20 S Ne  
( कापडात वापरलेले आडवे सतु) ( जाळे) 

6 Washing Fastness – above 4 – 5 
(कापड धतु  यानंतर पडणार फरक) 

Washing Fastness – above 4 – 5 
(कापड धतु  यानंतर पडणार फरक) 

7 Light Fastness- above 4 – 5 
(सयु काशात कापडावर पडणार फरक) 

Light Fastness- above 4 – 5 
(सयु काशात कापडावर पडणार फरक) 

8 Weight – 430 grams/no. Weight – 65 grams/no. 
 

छाननी क न अनुमानः- महारा   शासनाने पारीत केलेला अिधिनयम व मा.  यव  थापन सिमतीचा 
समंत ठरावानसुार निवन बेडिशट उिश क  हरसह खरेदी करता येतील. 

िवभागाचा अिभ ाय व  प  ट मतः-  
  वरील माण े ा  त बेडिशट व   सिमती, व   मं ालय, भारत सरकार, व   योग शाळा व अनुसधंान 

क , पी बालु  रोड, भादवेी चौक, भादवेी मुंबई – ४०० ०२५ यांचेकडुन तपासणी क न खरेदी कराता येईल.  
सदर खरेदीकामी येणा-या खचास सन – २०१७/१८ चे सधुारीत अंदाजप कात तरतदु क न खरेदी करता येईल.  
१) नमदु माणे ५००० नग ि ं टेड बे डिशट उशी क  हरसह खरेदीकामी येणा-या .१४,५०,०००/- (अ री 

. चौदा लाख पं  नास हजार मा  ) अपेि त खचास. 
२) जनसपंक िवभागामाफत वतमानप ात जािहरात िस  द करणेस, तसेच शासनाचे वेबसाईट व सं  थानचे 

वेबसाईटवर जािहरात िस  द करणेस. 
३) सदरील खरेदी महारा   शासन िनणय .भांखस-२०१४/ . .८२/भाग III/उ ोग-४ िद. ०१िडसबर 

२०१६ अ  वये खरेदी िवभागामाफत ई-टडर प  दतीने खरेदी करता येईल. िकंवा  या सं  थाना आर ण 
आह े  याचंेकडुन खरेदी करता येईल. 

  तरी सदर  तावास येणा-या अपेि त खचास मा  यता िमळणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ 
 ताव सादर. 

िनणय .९८९ यावर सिव तर चचा होऊन, तवात नमुद केले माणे साईधमशाळा िवभागाम ये िनवास करणा या 
साईभ ां या सुिवधेसाठी ५००० नग नवीन बेडशीट, उशी क हरसह खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने 
ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .१४,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात 
आली.               (कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं७७ मोतीचुर लाडू साद पािकटे साईभ ांना िव  करताना येक भ ास दे यात येणा या पािकटांची 

सं या मयािदत करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१(१) (घ) - सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ (भाग-४) 

म  ये महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िविनयममधील 
२१ (१घ) नसुार भ  तांना जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवणे.  

   ा  तािवक -  चे दशनासाठी येणा-या साईभ  तानंा सं थानतफ  चा साद िमळावा या हतेनेू 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/०७/२०१३ रोजीचे सभेतील िवषय .०८ व िनणय .५३७ नुसार " चे दशन 
झालेनंतर बाहे न येणा-या साईभ  तानंा साद  हणनु एखादा पदाथ घरी नेता यावा, या उ ेशाने शु  द गावराण 
तपुापासनु मोतीचरु लाडु बनिव  याचे ठरले. सदरचे मोतीचरु लाडु शु  द गावराण तपुात बनिवलेले अस  याने 
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सकस व पौ  टीक असतात,  यामळेु थतमः दशन रांगेमधनू साईभ  तांना साद लाडूचे मोफत िवतरण कर  यास 
मा  यता दे  यात आली होती. साईभ  तानंा  याचा अ  पोपहार/ साद  हणनूही उपयोग करता येईल , असा 
मा.ि सद  यीय सिमतीचा हते ु होता. या सव बाब चा िवचार क न मा. ि सद  यीय सिमतीने मा. मुंबई उ  च 
 यायालया  या औरंगाबाद खंडपीठा  या िनणयास अधीन राहन िद.१५ ऑग  ट २०१३ पासनु साईभ  तांना 
थमतः दशन रांगेम  ये मोफत लाडू साद वाटप करणसे मा  यता दे  यात आली होती. 

   उपरो  त सदंभ .०१ चे िनणयाम  ये अस े  प  ट नमदु आह ेक , "दशन रांगेम  ये  येक साईभ  तासं 
 येक  ५० ॅमचे दोन लाडू हातात धरण ेसोपे होईल, अशा कागदी िपशवीमधनु वाटप कर  यात यावेत. तसचे 

 या साईभ  तानंा या  यितरी  त जा  त लाडू साद पािकटांची आव  य  ता असेल, अशा साईभ  तांसाठी लाडू 
िव  काऊंटर चाल ू ठेव  यात येऊन, या काऊंटसवर  ये क  ५० ॅम  या तीन लाडूचे एक पािकट िव साठी 
ठेवणते यावे व सशु  क लाडू पािकटाची िकंमत .१०/- ऐवजी .२०/- मा  ित पािकट ठेव  यात यावी आिण 
एका साईभ  तास फ  त दोन लाडू साद पािकटे दे  यात यावीत. आप  याकडील एका िदवसासाठी असले  या 
साठयामधनू िह िव  करणते यावी.  या िदवसाचा साठा सपंषु् टात आ  यास सशु  क लाडू िव  काऊंटस  या 
िदवसापरुते बंद ठेव  यात यावे."  

   परंत ु भ  ताचंी वाढती गद  व तयार होणारे लाडु साद पाक टे यांचा साठा ल ात घेता, उपरो  त 
सदंभ य .०२ नसुार "दशन रांगेम  ये भ  तानंा १०० ॅम वजनाचे दोन लाडंूच ेपािकट वाटप कर  याऐवजी  याच 
वजना  या सटुी (लजु) बुंदीचे पािकट साद पाने दणेेस मा  यता दे  यात आली. मा  साद लाडू िव  
काऊंटरवर पवु माण े १५० ॅम वजनाचे ०३ नग लाडंूचे पािकट िव साठी ठेवणते याव,े अस ेठरले. 

    याच माण े उपरो  त सदंभ य .०३ अ  वये, दशन रांगेत वाटप होणारे सदरह बुंदी सादाचे पािकट 
उघड  यानंतर साईभ  ताकडून पुणपणे साद खा  ला जात नाही व तो इतर  पडून पायाखाली येतो याकरीता, 
दशनरांगेमधील भ  तानंा १०० ॅम  या बुं दी साद पाक टाएैवजी ५० ॅम वजना  या बुं दी साद पािकटाचे वाटप 
कर  यात यावे." अस ेठरले आहे,  यानुसार सदरची कायवाही िद.०३/०९/२०१६ पासनु सु  आहे .  

   मोतीचरू लाडू व सटुी बुं दी साद िनिमतीसाठी लागणारे िकराणा मटे रयल (हरबरा दाळ, गावरान तपु, 
साखर, काज ू पाकळी, िखसिमस, िहरवी िवलायची िजलेबी रंग) इ. सं  थानचे म  यवत  खरेदी िवभागामाफत 
खरेदी कर  यात येते. दैनं िदन गरजेनसुार म  यवत  भांडारकडे मागणीप  दऊेन  याचंेकडुन सदरचे मटे रयल घेऊन 
लाडू व बुं दी साद िनिमतीचे काम कर  यात येते.  

 
   सन २०१६-१७ मधील मोतीचुर लाडु बाबत तपिशल 

१ िदवसाला सरासरी मोतीचरु लाडु िव  २५००० ते ३०००० पाक टे  
२ वािषक सरासरी मोतीचरु लाडु िव  पाक टे सं  या   ९०,६१,१०० पाक टे 
३ मोतीचरु लाडु िव  दारा होणारा आिथक भार (तोटा) .१,९२,६४,२४२/- 

 
  सन २०१६-१७ करीता िकराणा मालाचे दर खालील माणे आहते- 

तपिशल साखर 
हरभरा 
दाळ 

गावरान 
तपु 

काज ु
पाकळी 

िखसिमस 
िहरवी 

िवलायची 
िजलेबी 

रंग 
पेपर 

िपशवी 
दर ३९.०१ ७६.०० ३५४.०० ६९३.०० १६३.०० ९५०.०० १४३.०० १२९.०० 

 
   माह ेमाच २०१६ ते िडसबर २०१६ अखेर ०३ नग लाडु पाक टाची िव  िकंमत .२०.०० इतक  

ठेव  यात आली होती.  यावेळी ०३ नगाचे ( ती नग ५० ॅमचा) एक लाडु पाक ट तयार करणेसाठी िकराणा 
मटेरीयल व मजरुी िमळुन सरासरी  .२०.५३पैसे इतका खच आलेला आहे. सन २०१६-१७ म  ये मोतीचरु लाडु 
बनिवणकेामी मे २०१६ ते िडसबर २०१६ या ०८ मिह  यामं  ये एकुण  पये .१,९२,६४,२४२/- इतका तोटा 
झाला होता.  याच माण े माहे एि ल २०१६ म  ये . ६,९०,७६८/- या माणे, तर माह े जाने.२०१७ ते माच 
२०१७ अखेर ०१ लाडु पाक टाची िकंमत .२५/- के  याने मटेरीयल व इतर खच वजा जाता र  कम 
.२३,३२,९२८/- इतक  र  कम सं  थानला ा  त (नफा)  झालेली आह.े   
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   सन २०१६-१७ मधील लाडु साद पाक टे िव  सं  या व र  कम  

अ.नं. 
मिहना 

(सन २०१६-
१७) 

एका लाडू 
पाक टास 

आलेला खच 

एका लाडू 
पाक टाची 

िव  
िकंमत 

िव  पाक टे X 
झालेला नफा/तोटा 

र  कम ( .) 

१ एि ल २०१६ १८.९६ २०.०० ६६४२०० x०१.०४ ६,९०,७६८.००  
२ मे २०१६ २०.२८ २०.००  ७०११०० x -००.२८ -१,९६,३०८.०० 
३ जुन २०१६ २३.९१ २०.००  ६७७००० x -०३.९१ -२६,४७,०७०.०० 
४ जुल ै२०१६ २४.७८ २०.००  ७५८४०० x -०४.७८ -३६,२५,१५२.०० 
५ ऑग  ट २०१६ २४.३० २०.००  ७४८४०० x -०४.३० -३२,१८,१२०.०० 
६ स  टबर २०१६ २४.८४ २०.०० ६३६५००x-०४.८४ -३०,८०,६६०.०० 
७ ऑ  ट बर २०१६ २३.६७ २०.०० ६५८४००x-०३.६७ -२४,१६,२३८.०० 
८ नो  हबर २०१६ २२.२० २०.०० ८१०५००x-०२.२० -१७,८३,१००.०० 
९ िडसबर २०१६ २२.४४ २०.०० ९४१६००x-०२.४४ -२२,९७,५०४.०० 
१० जानेवारी २०१७ २४.९० २५.०० ९९६५००x००.१० ९९,६५०.०० 
११ फे ुवारी २०१७ २३.३७ २५.०० ७०४८००x०१.६३ ११,४८,८२४.०० 
१२ माच २०१७ २३.५८ २५.०० ७६३७००x०१.४२ १०,८४,४५४.०० 

  
   तसचे माह े एि ल २०१६ ते माच २०१७ अखेर दशन लाईनम  ये साईभ  तानंा मोफत बुंदी साद 

पाक टे वाटप कर  यात आली,  यापासनु वािषक र  कम .१९,८०,०७,३२३/- इतका सं  थानला तोटा झाला 
आह.े सदरची र  कम अ  नदान खाती खच  टाक  यात आलेली आहे.  याचा त पिशल व  यासाठी आलेला खच 
पढुील माण े-  

अ.नं. 
मिहना 

(सन २०१६-१७) 

०१  बुंदी 
पाक टासाठी 

खच 

पाक टाचे 
वजन 

( ॅमम  ये) 

वाटप 
पाक टे 

एकुण ( .) 
(वाटप पाक टे X खच) 

१ एि ल २०१६ १३.४५  १०० १२१७७०० १६३७८०६५.०० 
२ मे २०१६ १३.३३ १०० १६९३०५० २२५६८३५६.५० 
३ जुन २०१६ १६.०९ १०० १६५१२०० २६५६७८०८.०० 
४ जुल ै२०१६ १४.९८ १०० १४१५७०० २१२०७१८६.०० 
५ ऑग  ट २०१६ १५.८५ १०० १२९६४५० २०५४८७३२.५० 
६ स  टबर २०१६ ८.६५ ५० ११६९७०० १०११७९०५.०० 
७ ऑ  ट बर २०१६ ८.५८ ५० १२३३६०० १०५८४२८८.०० 
८ नो  हबर २०१६ ८.३२ ५० १५७१२०० १३०७२३८४.०० 
९ िडसबर २०१६ ८.९९ ५० १७४३८०० १५६७६७६२.०० 
१० जानेवारी २०१७ ९.४९ ५० १८२४४०० १७३१३५५६.०० 
११ फे ुवारी २०१७ ९.०७ ५० १२४९८०० ११३३५६८६.०० 
१२ माच २०१७ ९.७१ ५० १३०१४०० १२६३६५९४.०० 
 एकुण  ---- ---- १७३६८००० १९,८०,०७,३२३.०० 

 
    याच माणे सन २०१७-१८ करीता खरेदी िवभागाकडुन िकराणा मालाचे खालील माणे सधुारीत दर 

ा  त झाले आहते- 

तपिशल साखर 
हरभरा 
दाळ 

गावरान 
तपु 

काज ु
पाकळी 

िखसिमस 
िहरवी 

िवलायची 
िजलेबी 

रंग 
पेपर 

िपशवी 
दर ४१.९० ८२.८२ ३९६.०० ८६१.०० १४९.०० १०८०.०० १८६.०० १५९.०० 

 
   माह े ऑग  ट २०१७ पासनु उपरो  त सधुारीत दरानसुार िकराणा मालाची खरेदी क न लाडु  िनिमती 

िवभागास परुिवले जात आहे. सदरचे सधुारीत दरांनसुार ०१ लाडु पाक ट (१५० ॅम वजनाचे) तयार करणेसाठी 
(सव खच ा  ध न) र  कम .२६.७४ पैस ेइतका खच येत आह.े मा  स  या ०१ लाडु पाक टाची िव  िकंमत 
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.२५/- इतक  अस  याने वािषक सरासरी होणारी िव  लाडु पाक टे (९०,००,००० पाक टे) X िव  र  कम 
वजा जाता पाक टासाठीचा अित र  त खच ( .०१.७४ पैस)े = वािषक सरासरी र  कम . १,५६,६०,०००/-  
इतका आिथक भार सं  थानवर पडणार आहे.     

   मा  उपरो  त सदभ य .०४ नसुार , मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील 
िवषय .३० िनणय .७८४ अ  वये, "स  या लाडू साद पािकटे िव साठी एकाच िठकाणी काऊंटस आहते व 
एका साईभ  तांस फ  त २ लाडू साद पािकटे दे  यात येतात, लाडू साद पािकटे िव  क ावर साईभ  ताचंी चंड 

माणात गद  होत असते या िठ काणी लाडू साद पािकटे िमळणेसाठी भ  ताचंी गैरसोय होऊ नये याकरीता 
सं  थान  या इतर िठकाणी (जसे- सादालय व िनवास  थाने) लाडू साद िव  क  सु  करणते यावीत व 
साईभ  त मागणी करतील तेवढी लाडू साद पािकटे  यानंा उपल ध क न दे  यात यावीत. याचबरोबर लाडू साद 
पािकटांचा गैरवापर होऊ नये, याकरीता लाडू साद पािकटाची िकंमत िद.०१ जानेवारी, २०१७ पासनु . २५/- 
मा  करणते यावी."  अस ेठरले आह.े  

   उपरो  त िनणयास अनुस न माह ेजानेवारी २०१७ पासनु ०३ नगाचे ०१ लाडु पाक ट .२५/- इत  या 
िकंमतीस िव  कर  यात येत आह े व साईभ  तानंा पाहीजे तेवढी (मागणी के  या माण)े लाडु साद पाक टे 
िवकत दे  या  या कायवाहीस सु वात करणते आली , मा  मागणी के  यानुसार लाडु साद पाक टे उपल  ध होत 
अस  यामळेु व सदरचे शु  द  तपुातील लाडु पाक टे  व  तात िमळत अस  याने लोकांनी सदरचे साद पाक टांचा 
" साद"  हणनु वापर कर  याऐवजी अनेकिवध काय म/उ  सव (उदा. वाढिदवस, जयं  या, पु  यितथी, वा  तशुांती 
व ा  द) साजरे करणेसाठी वापर सु  के  याचे आढळुन आलेले आहते/मागणी करतांना िदसत आहते.  यामळेु 
पािहजे तेवढी मबुलक लाडु साद पाक टे िमळत अस  यामुळे साई सादाचे मह  व िदवसिदवस कमी होतांना 
िदसत आह.े मोतीचरु लाडु साद बनिवणकेामी कमीत कमी ०४ तासांचा अवधी लागतो,  यामळेु लाडु िव  
काऊंटरवर एका साईभ  तासं जा  तीत जा  त ०२ लाडु पाक टाचंी िव  के  यास होणा-या गद वर व वाढ  या 
मागणीतनु सादाचे होणा-या गैरवापरावर िनयं ण ठेवता येईल. तसेच दशन लाईनम  ये साईभ  तानंा वाटप करणते 
येत असलेला मोफत बुं दी सादासाठी लागणारे मटेरीयल व  याचा खचही िवचारात  यावा लागेल. सदरचा 

साद बनिवणसेाठीही भांडार िवभागास आगाऊ मागणी कळवावी लागत.े  यानुसार भांडार िवभाग िकराणा 
मालाचा परुवठा करत असते.  याच माण े लाडु िनिमती करीता शु  द गावराण तपु , काज,ु िखसिमस िहरवी 
िवलायची, साखर व हरभरा दाळ अशा महागड्या िकराणा मालाचा वापर केला जात आह.े तसचे िकराणा 
माला  या दरांम  ये वाढ झालेली आहे, तरी दखेील मोतीचरु लाडु सादाचा सव साईभ  तांना लाभ घेता यावा या 

 टीने उ  पादनात वाढ करणेसाठी य  न करणहेी अिनवाय आहे. मा  िदवसिदवस भ  ताचंी वाढती गद  व 
पाहीजे तेवढी लाडु साद पाक टांची मागणी आिण लाडु साद िनिमती येसाठी लागणार वेळ याम  ये 
तफावत पडत आह.े पाहीजे तेवढी लाडु साद पाक टे दे  याचा मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानसुार 
िद.०१/०१/२०१७ पासनु पािहजे तेवढी पाक टे दे  यास सु वात के  याने  या सादाचा वापर वाढिदवस, जयं  या, 
पु  यितथी व भंडारा इ.साठी उपयोग केला जाऊ लागला आह.े तसचे साईभ  ताचंी िदवसिदवस वाढती सं  या व 
लाडु साद िनिमती याम  ये खपुच तफावत (फरक) पडत अस  याने साईभ  तानंा िव  कर  यात येत असले  या 
लाडु पाक टांवर िनयं ण ठेवनु  येक साईभ  तासं ०२ लाडु साद पाक टे वाटप के  याने सव साईभ  तानंा  याचा 
लाभ घेता येईल.  

   तसचे ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  ट बर, २०१७ पासनु सु  होत अस  यामळेु 
साईभ  ताचंी चंड माणात गद  वाढ  याची दाट श  यता आहे. येणा-या साईभ  ताचंे सं  येनुसार सवाना लाडुचा 

साद िवतरीत करता यावा या हतेनेु लाडु साद पाक ट िव वर िनयं ण ठेवणेही गरजेचे आह.े सदरचे काम हे 
मनु  यबळा  दारे (Man Power) क न घेतले जात अस  याने, व होणा-या सभंा  य गद  या माणात लाडु 
िनिमतीसाठी आव  यक हवेिशर जागा व साधनसा गीचा अभाव या  टीने िवचार के  यास लाडु पाक टे िव वर 
िनयं ण ठेवण ेयो  य राहील अस ेिवभागाचे न  मत आह.े      

   िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- लाडु िनिमती करीता शु  द गावराण तपु, काज,ु िखसिमस िहरवी 
िवलायची, साखर व हरभरा दाळ अशा महागड्या िकराणा मालाचा वापर केला जात असनु, सन २०१७-१८ 
म  ये िकराणा मालाचे दरांम  ये वाढ झालेली आहे.  यामळेु सधुारीत दराने िकराणा माल खरेदी करणते येत 
अस  याने लाडु साद िनिमती कामी येणारा खच वाढला आह.े  मा  मोतीचरु लाडु सादाचा सव साईभ  तानंा 
लाभ घेता यावा या  टीने लाडंुचे उ  पादनात वाढ करणसेाठी य  न करणहेी गरजेचे आहे. 
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           तरी उपरो  त व  तिु थतीचा िवचार करता मोतीचरु लाडु सादाचा जा  तीत जा  त साईभ  तानंा लाभ 
िमळावा या हतेनेु , 

  अ)  येक साईभ  तांस ०३ नग लाडुचे जा  तीत जा  त ०२ साद पाक टे िव  करता येईल,  
  ब) लाडु पाक ट तयार करणेसाठी येणारा खचाचा िवचार करता सं  थानवर पडणारा आिथक भार कमी करणसेाठी 

०१ लाडु पाक टाची (१५० ॅम वजनाचे) िकंमत .३०/- करता येईल. 
  तरी उपरो  त "अ" व "ब" माण े कायवाही करणसे मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
िनणय .९९० यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , मोतीचुर लाडु सादाचा सव साईभ  तानंा लाभ घेता यावा 

या  टीने लाडुं चे उ  पादनात वाढ करणेसाठी य  न करणेत करावेत व लाडू साद िव  काऊंटरव न 
साईभ ांना येक  ०५ लाडू साद पािकटे िव ारे उपल ध क न दे यात यावी.  

(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं७८ ी साई सादालयातील माहे एि ल-२०१६ ते माच-२०१७ अखेर तेल, तूप व काजूचे रकामे ड यांचा 

अहवाल. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमन २००४ कलम १७ (४) नसुार िन पयोगी व  तुंची िव  हवेाट 

लावणे.  
मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव:- १. मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१७/०७/२०१४ मधील िनणय .५९२. 

                                                   २. मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१५/०६/२०१७ मधील िनणय .४७५. 
ा  तािवक:- सं  थानचे साई सादालयाम  ये सकाळी १०.०० ते रा ी १०.०० या वेळेत साईभ  तानं 

सादभोजनाची सिुवधा परुिवली जाते . सादभोजनाम  ये चपाती, परुी, भाजी, बफ  इ.पदाथ िदले जात असनू 
सदरील पदाथ बनिव  यासाठी खा तेल, गावरान तपू, वन  पती तपूाचा वापर होत असतो . सदर ड  याचंा म  यवत  
भांडार िवभागाकडून प या  या निवन ड  यात परुवठा होत असनू रकामे झाले  या  ड  याचंी अिभलेख क ामाफत 
िव  केली जाते.  

  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१७/०७/२०१४ मधील िनणय .५९२ अ  वये तेला-तपूाचे एकुण डबे, 
रकामे झालेले डबे तसचे रकामे डबे कोठे वापर  यात आले  या  या न दी ठेवणते येऊन,  याचा मािसक अहवाल 

मा.कायकारी अिधकारी यांचे समोर व वािषक अहवाल मा.ि सद  य सिमतीसमोर सादर करणते यावा असे 
ठरलेले आह.े  यानुसार मािसक अहवाल वेळोवेळी मा.कायकारी अिधकारी यांचेसमोर सादर करणते येत आह.े  

 माह ेएि ल-२०१६ ते माच-२०१७ अखेर ड  याचंा अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर केला असता, 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१५/०६/२०१७ मधील िनणय .४७५ अ  वये, "सं  थानसाठी खरेदी करणते 
आलेले तेल/तपू/काजचूे डबे व रकामे डबे या  या ताळमेळासह सदरह  ताव फेरसादर करणते यावा अस ेठरले 
आह.े 

खा तेल, वन  पती तपू, गावरान तपू व काजचूे रकामे झालेले डबे अिभलेख क ामाफत िव  
कर  यात येतात. तसचे सं  थानमधील इतर िवभागांना  याचंे मागणीनसुार व वापराकामी आव  यकतेनुसार डबे 
िदले जातात व सादालयाचे िगर  या पॅक गकरीता काही डबे वापरले जातात. 

खरेदी करणते आले  या व िव  तसचे वापरणते आले  या ड  याचंा ताळमेळाचा तपिशल 
खालील माणे- 

तपिशल 
 

खरेदी व मागील िश  लक एकुण डब े

िव  व वापरणेत आलले े
डब े

एकुण खच  
डब े

०१ एि ल-
२०१७ रोजी 
िश  लक 
रकामे डब े

सादालय,
 व  छता,मं

िदर 
िवभागासाठी 
वापरणेत/ 
दणेेत 
आलले ेडबे 

अिभलखे 
क ामाफत 
िव  
करणेत 
आलले ेडबे 

०१ एि ल- 
१६ रोजी 
 िश  लक  
रकामे 

डब े

सं  थानसाठी खरेदी करणेत आललेे 
तेल,तूप व काजूच े डबे (म  यवत  
भांडार िवभागामाफत) 

  आवक डब े एकुण जमा डब े
खा तेल ८०२ १७६४१+ 

५९(दणेगी) 
१८५०२ ९५ १८२८३ १८३७८ १२४ 



168 
 

{12} 14.11.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

 
अिभलखे क ामाफत िव  करणेत आलेल ेएकुण डब े अिभलखे क ामाफत िव  करणेत आले  या रका  या ड  याचंी र  कम 

१८२८३ + ४८६७ = २३१५० डब े .३,६७,७६३/- 
 

मागणी:- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१५/०६/२०१७ मधील िनणय .४७५ अ  वये सं  थानसाठी 
माह े एि ल-२०१६ ते माच-२०१७ अखेर खरेदी करणते आलेले तेल/तपू/काजचू े रकाम े झालेले डबे यां  या  
अहवालाचा फेर  ताव सादर. 

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानुसार अनुमान :- आिथक 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- उपरो  त माणे माह ेएि ल-२०१६ ते माच-२०१७ अखेर एकुण 

खरेदी करणते आले  या मालाचे रकामे डबे तसचे िव  करणते व दनैिंदन वापरणसेाठी दे  यात आले  या 
रका  या ड  यां  या अहवालास शासक य मा  यता िमळणकेामी उपरो  त िवषयाची िट  पणी मा.  यव  थापन 

सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
िनणय .९९१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या, माहे एि ल-२०१६ ते माच-२०१७ अखेर एकुण 

खरेदी करणेत आले  या मालाचे रकामे डबे तसेच िव  करणेत व दैनं िदन वापरणेसाठी दे  यात 
आले  या रका  या ड  यां  या अहवालाचे अवलोकन करणेत येऊन, यास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं७९ साईभ ांकरीता उ ानाची िनिमती करणे व यासाठी लँड केप आक टे टची नेमणूक करणे. 

ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतदू-17 (1) रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास 
अिधन राहन सं थान िव त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये 
ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजुा -अचा, समारंभ व उ सव आयोजीत कर यासाठी आणी पार पाड यासाठी 

योगय ती यव था करणे, भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न दणेे आिण या 
अिधिनयमा वये िव त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवायाचा आहे, ती उ ी  े सा य कर यासाठी 
िव त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.  

तावना- ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018 (िवजयादशमी अखेर) या कालावधीत ी साईबाबा 
समाधी शता दी वष अस याने सदर कालावधीत िशड त चे दशनासाठी मोठ्या माणात साईभ ांची गद  
अपे ीत आह.े ी साईबाबांचे समाधीचे दशनासाठी िशड त येणा या साईभ ांना गद चे माणात अनेक 
सोयीसिुवधा मं िदर प रसरात परुिव यात आले या आहे. समाधीचे दशन घेऊन बाहरे पडणा या साईभ ांची 
मोठ्या माणात गद  मं िदर प रसरात असत.े या गद त दशन घेऊ इि छणा या भ ांची भर पडत आह.े यासाठी 
मं िदर प रसरातील भ ांची गद  अ य  वळिवण ेआव यक आह.े  

              िशड त येणा या साईभ ांसाठी निवन आकषण क  िनमाण हावे याकरीता साईगाडन म ये साईसृ ी, 
वॅ स यझुीयम , लेजरशो सह िवकसीत करण े तावीत आह.े तसेच साई गाडन म ये उ ान तयार करणे या 
िठकाणी लॉन, शोभेची झाडे, साईभ ां या मनोरंजनाकरीता सगंीत कारंजा, लहान मुलांना खेळणसेाठी िच ेन 
पाक इ यादी सोयी सिुवधांचा समावेश आह.े साईसृ ी, वॅ स यझुीयम इ यादी बाबी कला मक आहते . यासाठी 
कालावधी लागेल करीता या यित र  असलेले गाडनची कामे वरीत सु  क न पणु करता येईल . याकरीता 
खालील दोन पयायाचा िवचार करता येईल. 

        पयाय ं .1 साईसृ ीसाठी स लागार यांची नेमणकु करणसेाठी िनवीदा मागिवणबेाबत कायवाही चालु  
आह.े साईसृ ी सह गाडन िवकसीत करणेस वेळ लागेल. करीता या सव कामांचा एक ीत लेआऊट क न गाडनचे 
काम ाथिमकतेने सु  करता येईल.  

       पयाय ं .2 साई आ म न.ं2 येथील उ रेकडील गट नं.172 मधील एकुण 5 एकर जागेत िविवध 
उपयोगी (multipurpose Hall) हॉलचे बांधकाम तावीत आह.े आता दशन रांगेकरीता बांध यात येणा या 

वन  पती तूप १७८७ ३५६०+ 
१३(दणेगी) 

५३६० २३७ ४८६७ ५१०४ २५६ 

काजू डब े २३ २०(भांडार)+ 
२६(लाडू िवभाग) 

६९ ४७ ०० ४७ २२ 

गावरान तूप 
सादालय खच 

०३ ०७ (भांडार)+ 
२९ लाडू िवभाग 

३९ २९ ०० २९ १० 
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इमारतीम ये ऑडीटोरीयम बांधकाम तावीत आह े करीता सदरह जागेत निवन गाडन (उ ान) तयार करता 
येईल.  

मागणी- तरी वरील दोन पयाय पैक  एका पयायाची िनवड होणेस व याकामी आराखडा व अंदाजप क 
तयार करणसेाठी  लँड केप आक टेक यांची नेमणकु करणेस मा यता िमळणेस िवनंती.  

िवभागाचा अिभ ाय- साईसृ ी क पासाठी आक टेक/ क स टंट यांची नेमणकु करणेसाठी 
कायवाही सु  आहे. याकामी आक टेक यांची नेमणकु झालेनंतर यांचेकडुन साईगाडन क पातील साईसृ ी, 
यझुीयम , लेनोरोरीयम बाबीसह गाडनचा आराखडा तयार करता येईल. सदरह जागेत बगीचासाठी परेुशी जागा 

उपल ध झा यास बगीचाचे काम स ह न.ं 198, 199, 200, 201 म ये ाथिमकतेने घेता येईल, अस ेमत आहे.  
        तरी उपरो  तावावर िनणय होणेस िवनंती.   
िनणय .९९२ यावर सिव तर चचा होऊन, बगीचा तयार करणेसाठी तािवत करणेत आले या जागां चे झोन कोणते 

आहेत या या मािहतीसह, ीन झोनमधील जागा िनवडून यावर बगीचा तयार करणेचा समावेशक 
करणेत येऊन, सदरह ताव फेरसादर करणेत यावा, असे ठरले.           (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं८० शालेय िव ाथ  दैनं िदन अ यास म न द घेणेकामी नवीन डायरी छपाई क न िव ा याना िव  

करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद– सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ (भाग ४) 

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

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक–   निवन  ताव  
ा  तािवक –उपरो  त संदभा  वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  सचंलीत ी साईबाबा 

इिं लश िमडीयम  कुल,िशड  ही शाळा महारा   शासनाचे मा  यतेने ी साईबाबा सं  थान यांचेकडून कायम 
िवनाअनदुानीत त  वावर चालिवली जाते.  सन १९९० पासनू सु  कर  यात आली ते  हापासनू आप  या शाळेत 
पवु ाथिमक (  य.ु व िस. केजी. िवभाग), इय  ता १ ली ते ७ वी ाथिमक व इय  ता ८ वी ते १० वी मा  यिमक 
अस ेतीन िवभाग कायरत आहते.  शाळेत एकूण अंदाजे २६२०  िव ाथ  िश ण घेत आहते.  

वगात िव ा  याना िश कांमाफत िविवध उप म,  पधा, परी ा व  होमवक िदला जातो.  सदर  या  
अ  यासाची न द ठेवणकेामी िदलेले उप म  पालकांना कळाव,े पालकांनी आप  या पा  याकंडून  अ  यासाची 
तयारी  क न  यावी हा यामागचा हते ूआहे.  जेणके न आपला पा  य शाळेत काय अ  यास करतो ह ेपालकांनाही 
कळते. या उप मासाठी इतर शाळे माण ेआप  या  कुलची  येक िव ा  याकडे  दनिदन डायरी असावी असे  
मत आह.े  या डायरी म  ये िव ा  याना उपयोगी पडेल अशी मािहती सकंलीत कर  यात आलेली  आहे.  सदरची 
डायरी ाथिमक  व पात नमु  यासाठी  बनवनू घे  यात आली असनू  सदर डायरी (210 Art Card Cover 4 
Colour – 1 side, 70 Map Paper Matter- 1  Colour –  B / W, PVC-Transparent  Cover,   
Perfect Binding , Size-  7 “ x 5 “) अशी आहे. सदर  डायरीत पाठपोठ ि ंट केलेली अंदाजे एकूण १२८ 
पाने आहते.  सदरचे नमु  या माण े डायरी छपाई क न खरेदी करावयाची अस  याने  प रसरातील परुवठाधारक 
यांना डायरी नमनुा दाखवनू खचाबाबत चौकशी केली असता   िकमान २६०० नग  डायरी खरेदी के  या तर एका  
डायरीचे छपाईसाठी अंदाजे ित नग .२५/- (अ री पये पंचवीस मा ) खच अपेि त आह े असे 
परुवठाधारकांनी सांगीतले आह.े याकामी सबंिधतांकडून इ- मेल ारे दरप के मागिवलेली आहते.  सदरची डायरी 
ही  य.ुकेजी, िसनीयर केजी तसचे इय  ता १ ली ते १० वी िव ा  यासाठी वापरली  जाणार  असनू  एकूण २६५०   
नग  डायरी खरेदी करावया  या आहते. या  कुल डायरी साठी  अंदाजे  ित नग खरेदी . २५/- माण ेखच असनू 
अंदाजे  एकूण २६५० डायरी खरेदीसाठी अंदाजे . ६६,२५० /- इतका खच अपेि त आह.े  

   कुल  डायरी छपाई क न घेतलेनंतर िव ा  याना ना नफा ना तोटा या   वावर ित िव ाथ  ित नग 
पये २५/- (अ री पये पंचवीस मा ) या माण े  येक िव ा  याला  कुल डायरी  शाळेमाफत िव  करता 

येईल. या माण ेकायवाही के  यास सं  थानवर कोणताही अित र  त आिथक भार/ बोजा पडणार नाही. 
मागणीः- आप  या शाळेत गरीब घरातील मलेु / मलुी िश ण घेत असनू इतर शाळे  या  तलुनेत अ  यंत 

अ  प दरात िश ण िदले जात आह ेव  माफक  व पात  शै िणक  व  कुलबस  शु  क आकारले जात आह.े  य.ू 
केजी वग वेशासाठी एका िव ा  याची शै िणक फ  . ३६७०/- घेतले जाते व इय  ता १० वीचे वग वेशासाठी 
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एका िव ा  याची शै िणक फ  . ५२८०/- घेतली  जाते .  िव ा  याकडून  शाळा सोड  याचा  दाखला फ  फ  त 
. १०/- आकारली जाते.  िव ा  याना दे  यात येणारे बोनाफाईड सट फ केट साठी कुठलीही फ  आकारली जात 

नाही.  
सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी क न अनुमानः- शालेय शासनाचा भाग  हणनू 

डायरी छापाई क न घेणे  गरजेचे आह.े  सदर येत  सं  थान खचावर कुठलाही आिथक बोजा पडणार नाही.  
िवभागाचा अिभ ाय- सदरचा िवषय हा धोरणा  मक असनू शालेय िव ा  यासाठी  कुल डायरी 

छपाई क न घेण े आव  यक आहे.  कुल डायरी छपाई क न ा  त झालेनंतर िव ा  याना ना नफा ना तोटा या 
त  वावर ित नग पये २५/- (अ री पये पंचवीस) या माणे िव  करता येईल व डायरी िव  पोटी 
िव ा  याकडून जमा झालेली र  कम लेखाशाखेम  ये भरणा करता येईल. सबब नमु  या माणे सं  थानचे सकेंत 
 थळावर जािहरात दऊेन सबं िधत परुवठाधारकांकडून बंद कोटेशन दरप के मागवनू िविहत प तीने  छपाई क न  

घेणसे व  याकामी येणा-या  खचास मा  यता िमळणकेामी िनणयाथ सादर, 
िनणय .९९३ यावर सिव तर चचा होऊन, शालेय िव ाथ  दैनं िदन अ यास म न द घेणेकामी नवीन डायरी छपाई 

क न िव ा याना िवनामु य उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरले. सदरह डायरी छपाई क न 
घेणेकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- . ाचाय, इिं लश िमडीयम कुल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं८१ िन पयोगी डेड टॉक भंगार सािह याची तसेच जु या वाहनांची जाहीर िललावाने िव  करणे. 

ताव- महारा   अिधिनयम २००५ तरतूद- अिधिनयमातील कलम १४(२) (ग) व कलम १७ (४) . 
 तावीकः- महारा   शासन मा  यतेतील िनदशा माणे सं  थानकडील दनैं िदन वापराने िन पयोगी/ 

खराब झाले  या डेड  टॉक सािह  याची तसचे जु  या वाहनांची जाहीर िललावाने िव  करणेसाठी संदभ य ३ चे 
 तावानसुार शासक य मा  यता िमळालेली आह.े महारा   शासन अिधिनयम २००५ मधील कलम १४ (२) 

(ग)  म  ये " सिमती  या अिधका-यांचे अिधकार व कत  यास अिधन राहन अशा का  या नाशवंत अपण व  तूचंी 
िललाव ारे िकंवा अ  य कारे िव  हवेाट लाव  याचे आिण  याचे उ  प  न िव  व  त सं  थे  या िनधीम  ये जमा 
कर  याचे वगैरे अिधकार आहते. तसचे कलम १७(४) म  ये "िव  व  त सं  थेम  ये िनहीत केलेले प  नास हजार 

पयां पे ा अिधक िकंमतीच ेकोणतेही जडजवाहीर दािगने व इतर मौ यवान जगंम मालम  ता रा  य शासना  या 
लेखी पवू मंजरूी असेल  याखेरीज सिमतीतकडून िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  यसं िमत कर  यात 
येणार नाहीत.”  अशी तरतदू आहे. वाप न िन पयोगी / खराब झाले  या भंगार साही  याचा जडजवाहीर, दािगने 
व इतर मौ  यवान जंगम मालम  ता या कारात समावेश होत नाही, अस े  प  ट मत आहे. 

  स  या इकडील कायालयाकडे मेकॅिनकल िवभाग, क  याशाळा (किन  ठ महािवदयालय व सामा  य 
शासन शाखा(झेरॉ  स िवभाग) यांनी  याचंेकडील िन पयोगी दनैं िदन वापराने खराब झालेले भंगार डेड  टॉक 

सािह  याची िवहीत प  दतीने,  जाहीर िललावा ारे िव  करणेसाठी मा  यता घेतलेली आहे. पुढील वष  ी 
समाधी शता  दी वषािनिम  त सभंा  य गद  ल ात घेता, उपरो  त सदंभ य ४ अ  वये स  या इतर िवभागांकडे 

.५०,०००/- पे ा जा  त िकंमतीचे काही डेड  टॉक सािह  य पडून असले  या  याचंी  तावीत जाहीर िललावात 
िव /िव  हवेाट लावणसेाठी अिभलेख क  िवभागाकडे १५ िदवसांत कळिवणेबाबत प रप क पारीत कर  यात 
आलेले आह.े परंत ूआज िद.१९.०९.२०१७ अखेर कुणाचाही  ताव ा  त झालेला नाही.  

मा  यता िमळाले  या डेड  टॉक सािह  याची अंतगत लेखाप र ण िवभागाकडून िद.३१.०३.२०१७ 
अखेर पयत घसारा वजा जाता िकंमतीचा तसचे तयार करणते आले  या लॉटचा तपिशल खालील माणे- 

अ.न.ं िवभागाचे नांव सािह  याचे लॉटचा तपिशल सािह  याचंी िद.३१.०३.२०१७ 
अखेर एकुण घसारा िकंमत 

१. मेकॅिनकल िवभाग लॉट न.ं१)- एअर कंडीशनर- एकूण-६२ नग, 
लॉट न.ं२)- वॉटर कुलर-१७ नग, 
लॉट न.ं३)- अॅटोमॅिटक सनशाईन चपाती मिशन- 
 ०५ नग. 

४४,८६९.५३ 
१७,०७८.४० 
२०,१९,६३३.४५ 

२. सामा  य शासन वशी-
१२ (झेरॉ  स)  
 

लॉट न.ं४)- झेरॉ  स मिशन-०१ नग ६,४१९.७४ 
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३. क  या शाळा (किन  ठ 
महािवदयालय)  

लॉट न.ं४)- झेरॉ  स मिशन-०२ नग १६,५४२.६३ 

  सािह  याची एकूण िकंमत- २१,०४,५४३.७५ 
  

िन पयोगी भंगार सािह  याचे िललावासोबतच वाहन िवभागाकडील जु  या २३ वाहनांचा िललाव 
करणसेाठी शासक य मा  यता िमळालेली आहे,  याचंा तपिशल खालील माण े-  

अ. 
नं. 

गाडीचे वणन गाडी नंबर वाहनाची 
रिज.िदनांक 

(मॉडेल) 

टॅ  स िवमा 

०१ टोयोटा इनो  हा  MH-17-V-9977 22.12.2008 O.T.T. 31.03.2018 
०२ मिहं ा लोगान , 

सी.डी.  लअेरसहर  
MH-17-Y-3636 10.12.2007 O.T.T. 31.03.2018 

०३ टोयोटा इनो  हा,टेपसह MH-17-V-9988 22.12.2008 O.T.T. 31.03.2018 
०४ मिहं ा झायलो ,टेपसह MH-17-V-8483 20.01.2009 O.T.T. 31.03.2018 
०५ टाटा सुमो, कार टेपसह MH-17-V-1701 15.12.2006 O.T.T. 31.03.2018 
०६ टाटा िवगंर  णवाहीका MH-17-AG-2418 26.04.2011 टॅ  स माफ 31.03.2018 
०७ टाटा-४०७ शववाहीका MH-17-AG-2420 11.04.2011 टॅ  स माफ 31.03.2018 
०८ टाटा-४०७ शववाहीका, 

टेपसह. 
MH-17-T-7101 08.09.2006 टॅ  स माफ 31.03.2018 

०९ टाटा िवगंर  णवाहीका MH-17-AG-2419 26.04.2011 टॅ  स माफ 31.03.2018 
१० तवरेा  णवाहीका MH-17-AG-2031 01.02.2011 टॅ  स माफ 31.03.2018 
११ मिहं ा कॅ  पर बॉडीसह MH-17-K-9909 09.03.2005 O.T.T. 31.03.2018 
१२ टाटा-४०७ MH-17-T-6801 03.07.2006 O.T.T. 31.03.2018 
१३ मिहं ा मॅ  स बॉडीसह MH-17-K-9910 09.03.2005 O.T.T. 31.03.2018 
१४ वासी बस MH-17-T-8504 13.04.2007 ३१.०३.२०१८ 

पयत  
31.03.2018 

१५ वासी बस MH-17-T-8505 13.04.2007 ३१.०३.२०१८ 
पयत 

31.03.2018 

१६ वासी बस MH-17-T-7109 02.09.2006 २८.०२.२०१८ 
पयत  

31.03.2018 

१७ वासी बस MH-17-T-7110 08.09.2006 २८.०२.२०१८ 
पयत  

31.03.2018 

१८  कुल बस  MH-17-C-8851 22.02.2002 ३१.०१.२०१८ 
पयत 

31.03.2018 

१९ िहरो ह डा सुपर   लडर  MH-17-W-8541 16.12.2006 O.T.T. 31.03.2018 
२० िहरो ह डा   लडर  MH-17-H-3282 20.08.1999 O.T.T. 31.03.2018 
२१ TVS Flame MH-17-Z-8201 09.09.2008 O.T.T. 31.03.2018 
२२ वालकेर ई-मोटस बॅटरी बाईक  कुटी  09.12.2010 लागु नाही. 31.03.2018 
२३ TVS Santro MH-17-Q-5601 03.02.2004 O.T.T. 31.03.2018 

  
मागणीः-  

१)  डेड  टॉक भंगार सािह  याची जाहीर िललावाने िव  करणेसाठी उपरो  त िवभागांनी कळिवले माणे 
 येक लॉटची अपेि त िकंमत ठरिवणकेामी सिमती गठीत करण,े तसचे जाहीर िललावासाठी ऐनवेळी 

येणा-या  तावांचा िवचार करण.े. 
२)  वाहन िवभागाकडील जा. .एसएसएस/वशी-वाहन/१९८२/२०१७ ,िद.०७.०८.२०१७ चे प ाने जु या 

२३ वाहनांचा तसचे अिभलेख क  िवभागाकडे आले  या मा  यता ा  त  तावांतील िन पयोगी 
भंगार सािह  याचा जाहीर िललाव एके िदवशी करणसेाठी तारीख िनि त करण.े. 
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३)   तावीत जाहीर िललावात  पधा िनमाण  हावी क रता, जनसंपक िवभागामाफत वतमानप ात 
जाहीरात दणे ेव आयटी िवभागामाफत सकेंत  थळावर िस  दी करण.े. 

४)  जाहीर िललाव कामी  थािनक मा.िव  व  तानंा िनमं ि त करण.े.  
५)  शासनाकडील िनदशा माण ेिव  कर  यात आले  या डेड  टॉक सािह  याचा व जु  या वाहनांचे जाहीर 

िललावाबाबतचा पतूता अहवाल महारा   शासन, िवधी व  याय िवभागास कळिवणे.. 
  उपरो  त अन.ं०१ ते ०५  तावांना मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु 

िनणयाथ सादर. 
िनणय .९९४ यावर सिव तर चचा होऊन, िन पयोगी डेड टॉक भंगार सािह याची तसेच जु या वाहनांची जाहीर 

िललावाने िव  करणेकामी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली. 
तसेच समाधी शता दी वषाचे अनुशंगाने दैनं िदन कामकाजासाठी व सिमती सद यां या वापरासाठी 
वाहने उपल ध हो यास अडचणी येत अस याचे िदसते, सबब सं थान कामासाठी नवीन कायालयीन 
वाहने खरेदी करणेकामीचा ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क, अिभलेख क / .अिध क, वाहन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं८२ सं थान कायम कमचा यां या जादा वै िकय बीलाचा परतावा आदा करणेस मंजुरी िमळणेबाबत. 

ताव-  यव  थापन सिमतीचा ठराव .– १) जा. न.ं एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.   २) 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१६ ि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. 

मागणी– पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांचे िबले परतावा िमळणबेाबत िवनंती अज. 

अ. 
न.ं 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-
याशी 
नाते 

आजाराचे 
नाव 

डॉ  टरां चे 
नाव 

 णालयाचे 
नाव 

एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण देय 
र  कम 

शेरा 

 अ. सं  थान मा  य यादीतील हॉि पटलम  ये रेफर केले होते.  
१ ी.बाबासाहबे कािशनाथ 

थेटे  
िवभाग- ारावती    
ह ा- मदतनीस 

 वतः Ca डॉ.सिचन 
बागडे 

बी हॉल 
ि लनीक,पणुे 

१७२७५.०० १७२७५.०० 

 

२ ी. िवलास आ  पा मते 
िवभाग-लेखाशाखा    
ह ा- िलिपक 

वडील Aplastic 
Anemia 

डॉ. 
कांदळकर 

स ा ी 
हॉि पटल 
नािशक 

१०२८०८.०० ९१०५३.०० 
 

३ ी. अिनल गंगाधर थोरात 
िवभाग-सभा कामकाज 
ह ा- टंकलेखक 

वडील Ca डॉ. बो डे ी गु जी 
गणालय 

नािशक 

१२९९५६.०० १२९७५२.००  

 ब. सं  थान मा  य यादीत नसलेले व रेफर नकेलेले  
४ ी. िकशोर केशव 

ि रसागर 
िवभाग- मुंबई कायालय 
ह ा- वरी  ठ िलिपक 

वडील Asthma डॉ. संजय 
पृ  वी 

लाईफ लाईन 
हॉि पटल, मुंबई 

३८४५१.०० २३०३३.००  णाचे 
वा  त  य 
बाहरेगा
वी 
अस  या
मळेु 
८०% 
र  कम 

ावी 
असे मत 
आह.े 

५ ी. मधकूर जयराम 
महाजन 
िवभाग- मुंबई कायालय 
ह ा- . कायालय 
अिध क 

 वतः Hyperten
sion 

डॉ.  िदलीप 
पाटील 

बी हॉल 
ि लिनक, पणुे 

२९८४५.०० २०७०६.०० 

     एकूण ३१८३३५.०० २८१८१९.००  
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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 . .२,८१,८१९/- इतक  आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– िनयमावली माणे छाननी केली असनु तसचे  णांना सं  थान 
मा  य यादीतील हॉि पटलम  ये पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व उपचार घेतले. सदरचा  ताव 
मा.  यवस ्थापन सिमतीची पवुमा  यता घेऊन सिमतीने मा  य केलेली देय होणारी र  कम अदा करणसे हरकत नाही, 
अस ेमत आह.े 

तरी वरील  ताव मा  यतेसाठी सादर कर  यात आला असनू िनणय होणसे िवनंती. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ब)  यव  थापन सिमतीचा ठराव .– १) जा.नं.एसएसएस- वशी  णालय ५८२- ९७ िद. १६/०१/१९९९. २) 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१६ ि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. 

मागणी – 

अ. 
न.ं 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-
याशी 
नाते 

आजाराचे नाव 
डॉ  टरां चे 
नाव 

 णालयाचे नाव 
एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण देय 
र  कम 

 अ. सं  थान मा  य यादीतील हॉि पटलम  ये रेफर केले होते. 

१ ी.बाबासाहबे कािशनाथ 
थेटे िवभाग- ारावती    
ह ा- मदतनीस 

 वतः Ca डॉ.दवेरे बी हॉल 
ि लनीक,पणुे 

३६३९१.०० ३२१३१.०० 

२ ी. शेषराव राधाकृ  ण 
कुलभैया 
िवभाग-साईबाबा हॉि पटल   
ह ा-कॅ  लॅब टे  नीिशयन 

विडल Ca डॉ.जाधवर सहया ी हॉि पटल, 
नािशक 

८२०१८.०० ८१८६८.०० 

३ ीमती सनुं दा ता  यासो 
बावके 
िवभाग-बगीचा 
ह ा – मदतनीस 

 वंतः Ca डॉ.राम नाईक वरा रल 
हॉि पटल,लोणी 

४८९८९.०० ४८८८९.०० 

४ ी.बाळासाहबे ब  शी डां गे 
िवभाग-साईनाथ हॉि पटल 
ह ा- ओटी अिस  टट 

 वंतः Ca डॉ.रामनाईक वरा रल 
हॉि पटल,लोणी 

१२९७६.०० १२९७६.०० 

५ ी.सभुाष म  हारी बंदावण े
िवभाग-  विन ेपन 
ह ा-  विन ेपक पयवे क  

मलुगा  Kidney 
Transplant 

डॉ.दसेाई बी हॉल,पणुे ५१३८३.०० ५१३८३.०० 

     एकूण  २३१७५७.०० २२७२४७.०० 

सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 
होणारी एकूण र  कम .२२७२४७.००  इतक  आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– िनयमावली माण े छाननी केली असनु तसचे  णांना सं  थान 
मा  य यादीतील हॉि पटलम  ये पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व उपचार घेतले. सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीची पवुमा  यता घेऊन सिमतीने मा  य केलेली दये होणारी र  कम अदा करणसे हरकत 
नाही,अस ेमत आह.े 

  तरी वरील  ताव मा  यतेसाठी सादर कर  यात आला असनू िनणय होणसे िवनंती. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(क)  यव  थापन सिमतीचा ठराव .– १) जा.नं.एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९. २) 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०९/१२/२०१६ ि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. 
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ा  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. 

मागणी – पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांचे िबले परतावा िमळणबेाबत िवनंती अज. 

अ. 
न.ं 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-
याशी 
नाते 

आजाराचे 
नाव 

डॉ  टरां चे 
नाव 

 णालयाचे 
नाव 

एकूण मागणी 
रक्  कम 

एकूण देय 
र  कम 

 अ. सं  थान मा  य यादीतील हॉि पटलम  ये रेफर केले होते. 

१ ी.बाबासाहबे कािशनाथ 
थेटे िवभाग- ारावती    
ह ा- मदतनीस 

 व:त Ca डॉ.सिचन 
बागडे 

बी हॉल 
ि लनीक,पणुे 

२४२३४९.०० २३४७९५.०० 

२ ी. शेषराव राधाकृ  ण 
कुलभैया 
िवभाग- साईबाबा हॉि पटल   
ह ा-कॅथलॅब टे  नीिशयन 

विडल Ca डॉ.जाधवर सहया ी 
हॉि पटल, 
नािशक 

३७३४१०.०० ३७३४१०.०० 

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

प  नी Dengue 
NS 1 
Reactive  

डॉ.काटे बी हॉल 
 लीनीक,पणुे 

७४३०.०० ७४३०.०० 

४ ी. बाळासाहबे ब  सी डां गे 
िवभाग-साईनाथ  णालय   
ह ा-ओ.टी. अिस  टंट  

 वंतः Ca डॉ.राम 
नाईक 

वरा रल 
हॉि पटल,लो
णी 

१९२६६.०० १९२६६.०० 

     एकूण ६४२४४५.०० ६३४९०१.०० 

सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 
होणारी एकूण र  कम .६,३४,९०१./- इतक  आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– िनयमावली माण े छाननी केली असनु तसचे  णांना सं  थान 
मा  य यादीतील हॉि पटलम  ये पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व उपचार घेतले. सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीची पवुमा  यता घेऊन सिमतीने मा  य केलेली देय होणारी र  कम अदा करणेस हरकत नाही, 
अस ेमत आह.े 

तरी वरील  ताव मा  यतेसाठी सादर कर  यात आला असनू िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .९९५ यावर सिव  तर चचा होऊन, वरील अ, ब व क तावाम ये नमुद केले या कमचा यांनी सादर केले या 

बीलांची, वै क य देखभाल िनयमावली सन- १९९९ अ  वये छाननी केली असून, यांची स यता 
पडताळून पाहीलेली अस यामुळे, अ, ब व क तावातील त याम ये कमचा यांना देय असलेली 
र कम, यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.              (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं८३ सौ.संिगता संजय थोरात, इनचाज िस टर, ी साईबाबा हॉि पटल यांचे वै िकय बीलाचा 

परता याबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .:- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०९/१०/२०१६ िनणय .६९० 
(०६) तसचेमा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२३/०५/२०१७ िनणय .४४०  

ा  तािवक:- सौ. सिंगता सजंय थोरात , इनचाज िस  टर, ी. साईबाबा हॉि पटल यांचे पती ी. सजंय 
थोरात ह े ®OA Hip या आजाराने  त अस  यामळेु  यांनी ी साईबाबा हॉि पटल मधील डॉ. काळे यांना 
दाखिवले होते. डॉ. काळे यांनी सदर  णास Hip Joint Replace ची श  ि या कर  याचा स  ला िदलेला 
होता.  यानूसार ी. संजय थोरात यांनी िद.०१/०६/२०१७ ते ०७/०६/२०१७ पयत ी साईबाबा  णालयात 
अंत  ण  हणनू उपचार घेतलेले असनू िद .०३/०६/२०१७ रोजी डॉ. काळेयांनी THR ची श  ि या केलेली 
आह.े 

सदर श  ि या करतांनी लागणारे Implant औषध भाडंार िवभागाम  ये उपल  ध न  ह ते  यामळेु  यांनी 
सदर Implant ह ेM/s. Biomedicon System (I) Pvt. Ltd., Mumbai यांचेकडून िवकत घेतलेले आह.े 
सदर Implant खरेदीकामी सौ. थोरात यांना र  कम .८०,०००/- इतका खच आलेला आह.े 
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मागणी– सौ.थोरात यांनी िद.२२/०७/२०१७ रोजीचे िवंनती अजा  वये सदर बीलाचा परतावा 
िमळणकेामी िवंनती केलेली आह े

सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान:- 

१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण 
करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा 
आह.े  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०९/१०/२०१६ िनणय .६९० (०६) अ  वये ी साईबाबा 
हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये वै िकय िबलात दे  यात येणा-या सवलत ची सधुारीत िनयमावली सादर 
कर  यात आलेली आहे.  यामधील मु ा .१९ नसुार  णा ने िकंवा ग ्णाचे नातेवाईकाने Implant वापर  याची 
मागणी के  यास,  या  णाला Implant चे बीलाम  ये सवलत िदली जाणार नाही, तसचे उ  च तीचे Implant 
वापरावयाचे झा  यास हॉि पटलचे बील याम  ये कोणतीही सवलत लाग ूराहणार नाही.  

३) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२३/०५/२०१७ िनणय .४४० अ  वयेडॉ. रामाराव व वै िकय 
सचंालक यांचे िशफारशीनुसार ी. कुमावत रिवं  िशवाजी यांचे िबलाचे व मंजरू र  कमेतील फरकाची र  कम 
.२०,१००/-सवलत िमळणकेामी  या  तावावर िनणय होणकेामीचा तसचे M/s. Gurukrupa Enterprises, 

Nashik यांचकेडून सदर Implant खरेदीस व याकामी आले  या र  कम . १,००,०००/- चे खचास काय  तर 
मा  यता घेणे  या  तावावर सिव  तर चचा होऊन सदर  तावास व खचास काया  तर मा  यता दे  यात आलेली 
आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ 
अ  वये छाननी केली असनू देय होणारी एकूण र  कम .८०,०००/- इतक  आह.े सदर बीलाचे र  कमेचा परतावा 
दणेकेामीचा  ताव मा.  यव  थापनसिमतीची पवुमा  यता घेऊन सिमतीने मा  य केलेली देय होणारी र  कम अदा 
करणसे हरकत नाही,अस ेमत आहे. 

तरी वरील  ताव मा  यतेसाठी सादर कर  यात आला असनू िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .९९६ यावर सिव तर चचा होऊन, सौ.संिगता संजय थोरात, इनचाज िस टर, ी साईबाबा हॉि पटल यांनी 

सादर केले या बीलाची, वै क य देखभाल िनयमावली सन- १९९९ अ  वये छाननी केली असून, 
यांची स यता पडताळून पाहीलेली अस यामुळे, यांना देय असलेली .८०,०००/- मा  र कम, यांना 

आदा करणेस मा यता दे यात आली.                       (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं८४ डॉ.मनोहर िशंद,े इटंर ह ल  काड ओलॉजी ट (कं ाटी), ी साईबाबा हॉि पटल यांचे नेमणूक स १ वष 

पुण झा याने यांची पु हा ता पुरते व पात नेमणूक करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ तदतुद- कलम १३(४) नुसार सिमतीस, सं  थान िव  व  त  यव  थेचा कारभार काय मतेने 

चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  ये व कामे पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील अशा 
अिधका-यांची (कायकारी अिधका-या ं  यितरी  त) व कमचा-यांची नेमणकू करता येईल. 

परंत ु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात येत 
असले िकंवा ावयाचे असले, अशा कोण  याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू , सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानुसार मंजरु कर  यात येईपयत केली जाणार नाही. 
आकृतीबंधातील अटी-शती  ३- सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करतांना सिमतीने सदर पदाची आव  यकता व 
अहता याबाबत िव  ततृ िस  दी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घेऊन िनयु  ती करावी तसचे अट शतअ नं  
८ म  ये सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पदे ही एकिञत मानधनावर िकंवा कंञाटी प  दतीने भरावी जेणके न 
 यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही अस ेनमदु आहे. 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव - 
१) िद. ०३/०६/२००६ रोजीचे मा  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय  ३२८ (२). 
कॅथलॅब व दय श   ञि येकरीता खालील माणे दर िन  चीत होऊन वै क य अिधका-यांना ावयाचे 

चाजस व सं  थानचे चाजस िनि त करणते आले. 
Services Proposed Sanctioned by Sub Committee 
CATH LAB Sansthan Doctors Charges Sansthan Doctors Charges 
Coronary Angiography 6000 1000 6000 1000 
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Coronary Angioplasty 50000-75000 8000 50000-75000 8000 
Renal & Peripheral Angiogr. 6000 1000 7500 750 
Renal & Peripheral Angioplasty. 50000 8000 50000 8000 
BMV 25000 7500 25000 7500 
Permanent Pacemaker Charges 125000-200000 2000 125000-200000 2000 
Temporary Pacing 4000 500 4000 500 
CVTS     
CABG 80000 8000 60000 8000 
Single Valve Replacement 100000 12000 100000 12000 
Double Valve Replacement 150000 18000 150000 18000 
ASD/VSD/TOF 110000 12000 100000 12000 
BT shunt 25000 2500 25000 2500 
PDA Ligation 25000 5000 25000 5000 

Note:1. Anaesthist’s share-30 of the Surgeon’s Charges 2. Assistant Surgeon 

10 of the Surgeon’s Charges. 
सिजकल ऑपरेटी  ह चाजस पॅकेजम  ये ३०  णालय आकार गहृीत धरलेला आहे. सदर 

आकारा  या ५०  िह  सा सजनला दे  यात यावा. तसचे भूलत  यानंा न या  या १५  िह  सा  याचंे 
वेतनानंतर  या रकमेवर ावा. 

२) िद. २२/०९/२००७ रोजीचे मा  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय  ७७०. 
पवू  या दरप कात क  सलटेशनवर लाग ू असले  या  ७०% दर ६०% वर, जनरल सजरीवर डॉ  टर  

५५.५५%, भलुत  १६.६६% व न डॉ  टर ४५%, भलुत  १३%, पवू  क  सलटेशनचे दर वॉड माण ेवाढत जात 
होते ते सव वॉडम  ये जनरल वॉड माणे कमी राहतील.  िडल  सचे मचा दर . ८००/- व न . ५००/- व दय 
श  ि या िवभागात अॅ  जीओ ाफ  . ६,०००/- व न . ५,०००/- तर पर यजुिन  ट व कॅथलॅब ऑपरेटरला 

ितकेसनुसार मिसक वेतना  यितरी  त मोबदला, इं  सेटी  ही  ट  यांना मािसक  . २०,०००/- ऐवजी ित केस 
नसुार मोबदला , पॅथॉ लॉिज  ट यांना २% व न ५% वाढ अस ेठळक बदल  कर  यात आलेले आहते.  

3) िद. १२/०४/२०१४ रोजीचे मा  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय  २७५. 
मा मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठा  या आदेशानसुार  तावीत केले माण ेइटंर  ह  नल 

काड ओलॉजी  ट या पदावर ०६ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प  दतीने व ि हजीट ग प  दतीने दे  यात आले  या 
ता  परु  या नेमणकूास मा  यता दे  यात आली. 

तसचे, कॅथलॅब िवभागाम  ये कायरत असले  या सव डॉ  टरांना िद.०१/०४/२०१४ पासनू ित 
ए  जीओ ाफ साठी .३००/-, अॅ  जीओ  ला  टी व इतर समक  ोिसजरसाठी .३०००/- आिण ओपीडी, 
टीएमटी, २-डी इको इ. साठी स  या लाग ूअसलेला इं  सटी  ह देणते यावा, अस ेठरले. 

४) िद. ११/०९/२०१४ रोजीचे मा  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय  ७८५. 
याकामी िस  हील अॅ  लीकेशन मा उ  च  यायालयाम  ये लंबीत आह.े सहा मिह  याचे मदुतीवर तदथ 

 हणनू मा उ  च  यायालयाची  तािवत काड ओलॉजी  ट यानंा ०६ मिह  यासाठी मंजरुी असनूही मदुत 
सपं  यानंतर सदरह काड ओलॉजी  ट यांना सेवामु  त करावे लागेल. ते  हा ताबडतोब िस  हील अॅ  लीकेशन 
चालवनू घेऊन ,  यानंा पढुील ०६ मिह  याची मदुत वाढवून घे  यात यावी, याबाबत सं  थान विकलांना तसचे 
सांगणते याव.े 

५) िद. २७/१०/२०१५ रोजीचे मा  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय  ३७८. 
डॉ मनोहर िशंद,े काड ओलॉजी  ट (कंञाटी), ी साईबाबा हॉि पटल यांनी डॉ बजाज, डॉ वमा यांचे 

प  चात काड ओलॉजी िवभाग सरुळीतपणे चालू  ठेव  यात सं  थानला मदत केलेली आह.े तसचे डॉ िशंदे याचंी 
मागणी मा  य न झा  यास ते राजीनामा देणार असनू  यामळेु काड ओलॉजी िवभागास अडचण िनमाण होईल. तरी 
डॉ िशंद ेयां  या मागणीवर िनणय होणसेाठी  यां  या कामाचे  व प, पेशंटची सं  या, होणा-या श  ञि या याचा 
समावेशकरणते येऊन, सं  थान विकलामाफत मा मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम  ये िस  हील अज 
दाखल करणते यावा. 

६) िद. २७/१०/२०१५ रोजीचे मा  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय  ३७९. 
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 तावात नमदु केले  या काड ओलॉजी  ट यांना  याचंी मदुत संपले  या तारखेपासनू पु ढे एक वष िकंवा 
पढुील आदशे होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत पवु  या च अटी/शत स अधीन राहन पनुनमणकू 
दणेकेामी मा मुं  उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम  ये सं  थान विकलामाफत अज करणसे मा  यता दे  यात 
आली. 

७) िद. ३०/११/२०१६ रोजीचे मा  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय  ८७७. 
डॉ.मनोहर िशंद,े कंञाटी काड ओलॉजी  ट यांची मदुत सपंु  टात येत असलेमळेु,  यानंा मदुत सपंले  या  

तारखेपासनू पु ढे एक वष कालावधीसाठी अथवा पुढील आदेश होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत 
सं  थान िनयमानुसार ो  साहन भ  ता व दरमहा . ६१,०००/- माञ एकिञत मािसक मानधनावर मदुतवाढ 
दे  यात यावी, असे ठरले 

 तािवक- ी साईबाबा हॉि पटलमधील  थायी प  दतीने कायरत इटंर  ह  नल काड ओलॉजी  ट डॉ 
हरीष बजाज व डॉ गौरव वमा यांना िनलंिबत के  याने इटंर  ह  नल काड ओलॉजी  ट पदावर ता  परु  या  व पात 
वै क य अिधका-यांची नेमणकू करणेसाठी मंजरुी िमळणकेामी िस  हील अॅि लकेशन नं  २७९७/२०१४ मा मुंबई 
उ  च  यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल करणते आले होत.े सदर िस  हील अॅि लकेशनवर मा 
 यायालयाने िद. १९/०३/२०१४ रोजी खालील माणे आदेश िदला होता. 

Considering the urgency and essentiality of such life saving facilities at the 
Sansthan, we allow the Ad hoc Committee to nominate the experts / cardiologists in the 
field on ad hoc basis for a period of six months. The committee shall follow procedure as 
is required for appointment of ad hoc employees or experts in the hospitals. 

मा  यायालयाचे उपरो  त आदशेानुसार किमटी  थापन क न इटंर  ह  नल काड ओलॉजी  ट पदावर 
नोकरी िमळणकेरीता कायालयात असले  या अजदारां  या मलुाखती घेऊन िद. २७/०३/२०१४ रोजी ि हजीट ग 
प  दतीने ०५ (डॉ िहरण, डॉ िवजन, डॉ काळे, डॉ ठगे, डॉ बजाज) व कंञाटी प  दतीने ०२ (डॉ िशंद,े डॉ पवार) 
वै क य अिधका-यांना इटंर  ह  नल काड ओलॉजी  ट पदावर ०६ मिहने कालावधीसाठी नेमणकूा दणेते आ  या. 
मा िञसद  य सिमती िद. १२/०४/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय  २७५ नसुार उपरो  त नेमणकूांस मा  यता 
दे  यात आली होती. 

उपरो  त सिमतीम  ये, डॉ िशंद े यांनी मलुाखती  या वेळी पणू वेळ काड ओलॉजी  टचे नेमणकू करीता 
मािसक . ४,००,०००/- एकिञत मानधनाची  मागणी केली होती  यानंा सवसमावेशक मािसक . 
३,००,०००/- मािसक मानधन दतेा येईल अस ेसिमतीने  यानंासां िगतले व याबाबतचा आपला िनणय कळवावा 
जेणके न  याचंे नेमणकू बाबत पढुील कायवाही करता येईल डॉ िशंद े यांनी याबाबतकळिवलेनंतर  याचंे 
नेमणकू चा िवचार करता येईल असे ठरले. 

तदनंतर डॉ िशंद े यांचािद. २८/०४/२०१४ रोजीचे मेल ारे As per interview and subsequent 
discussion, I am ready to accept post of Consultnat Cardiologist with montly renumeration 
of INR 3lakh in the beginning. I shall be waiting for appointment letter before joining my 
duties असे कळिवलेनंतर डॉ िशंदे यांची िद. ३०/०४/२०१४ रोजी कंञाटी प  दतीने इटंर  ह  नल 
काड ओलॉजी  ट पदावर ०६ मिहने कालावधीसाठी ता  परुती नेमणकू करणते आली होती. मा  यव  थापन 
सिमती िद. ०५/०६/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय  ३५८ नसुार डॉ िशंद ेयांचे नेमणकू स काय  तर मा  यता दे  यात 
आली होती.  

उपरो  त नेमणकू कालावधी संपु  टात येत अस  याने पु  हा नेमणकू करणकेामी मा  यव  थापन सिमती 
िद. ११/०९/२०१४ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला होता  यावर िनणय  ७८५ नसुार , याकामी 
िस  हील अॅ  लीकेशन मा उ  च  यायालयाम  ये लंबीत आह.े सहा मिह  याचे मदुतीवर तदथ  हणनू मा उ  च 
 यायालयाची  तािवत काड ओलॉजी  ट यांना ०६ मिह  यासाठी मंजरुी असनूही मदुत सपं  या नंतर सदरह 

काड ओलॉजी  ट यांना सवेामु  त करावे लागेल. ते  हा ताबडतोब िस  हील अॅ  लीकेशन चालवनू घेऊन ,  यानंा 
पढुील ०६ मिह  याची मदुत वाढवून घे  यात यावी, याबाबत सं  थान विकलांना तसचे सांगणते याव,े असे ठरले. 
सदर िनणयानुसार िस  हील अॅि लकेशन नं  २९०/२०१५ मा मुंबई उ  च  यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
दाखल करणते आले होते. सदर िस  हील अॅि लकेशनवर मा  यायालयाने िद. १२/०१/२०१५ रोजी 
खालील माण ेआदशे िदला होता. 
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The doctors, whose appointments are continued on Ad hoc basis, shall continue to 
work for one more year or until the departmental enquiry proposed against Dr. Harish 
Bajaj and Dr Gaurav Verma is concluded, whichever is earlier. 

मा  यायालयाचे उपरो  त िद. १२/०१/२०१५ रोजीचे आदशेानुसार ०६ मिह  याचे मदुत संपु  टात 
आले  या काड ओलॉजी  ट यांना िद. १९/०१/२०१५ रोजीचे आदेशा  वये िद. ०२/११/२०१४ पासनू पु ढे एक 
वष अथवा पढुील आदशे होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत ि हजीट ग प  दतीने नेमणकू आदशे दे  यात 
आले होते.  

डॉ िशंदे यांनी िद. ११/०७/२०१५ रोजीचे अजा  वये मानधन वाढीबाबत मागणी केली होती  यानुसार 
मा  यव  थापन सिमती िद. २३/०७/२०१५ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला होता  यावर िनणय  
२११ नुसार डॉ िशंद ेयांना एकिञत मािसक . ३०००००/- माञ मानधनऐवजी ती माह . ६१०००/- माञ 
मानधन व सं  थान िनयमा माण े ो  साहन भ  ता दणेेस मा अ  य  व सद  य यांची च य प  दतीने मा  यता 
घे  यात आलेली आहे  याची नोद ं घे  यात येऊन सिमती  या या िनणयाची िद. ०१/०८/२०१५ पासनू 
अंमलबजावणी करणते यावी असे ठरले. 

तदनंतर डॉ िशंदे यांनी िद. २५/९/२०१५ रोजीचे अजा  वये, उपरो  त िनणय  २११ ची 
अंमलबजावणी िद. ०२/११/२०१४ पासनू करणबेाबतची मागणी केली होती  यानुसार २७/१०/२०१५ रोजीचे मा 
 यव  थापन सिमतीचे सभेत  ताव सादर करणते आला होता.  यावर िनणय  ३७८ नसुार , डॉ िशंदे यांचे िद. 

२५/०९/२०१५ रोजीचे मागणीवर िनणय होणेसाठी  यां  या कामाचे  व प, पेशंटची सं  या, होणा-या श  ञ या 
याचा समावेश करणते येऊन सं  थान विकलामाफत मा मुं  उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम  ये िस  हील 
अज दाखल करणते यावा, अस ेठरले. 

उपरो  त िनणयास अनुस न मा मुं  उ  च  यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील अॅि लकेशन नं  
१६०९०/२०१५ दाखल करणते आले  यावर मा  यायालयाने िद. ११/१२/२०१५ रोजी आदशे िदलेला आह.े 
सदर आदेशास अनसु न डॉ िशंद े यांना िद. ११/१२/२०१५ पासनू एकिञत मािसक . ३०००००/- मानधना 
ऐवजी तीमाह . ६१०००/- माञ मानधन व सं  थान िनयमा माण े ो  साहन भ  ता दणेेबाबत िद. 
१९/०१/२०१६ रोजी आदशे पारीत करणते आला. 

डॉ िशंद ेयांची नेमणकू िद. ०१/११/२०१५  रोजी सपंु  टात येत अस  याने  यानंा पु  हा नेमणकू देणकेामी 
िद. २७/१०/२०१५ रोजीचे मा  यव  थापन सिमतीचे सभेत  ताव सादरकरणते आला  यावर िनणय  ३७९ 
नसुार, पनुनमणकू देणकेामी मा मुं  उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम  ये सं  थान विकलामाफत अज 
करणसे मा  यता दे  यात आली. सदर िनणयानुसार मा औरंगाबाद खंडपीठात िस  हील अॅि लकेशन नं  
१६५२१/२०१५ दाखल करणते आले  यावर मा  यायालयाने िद. १८/१२/२०१५ आदशेा  वये काड ओलॉजी  ट 
पदावर ता  परु  या  व पात िदले  या नेमणकूा चालु  ठेवणसे परवानगी िदली.  यानुसार डॉ िशंद े यांना िद. 
०२/११/२०१५ पासनू पढेु एक वष अथवा पढुील आदशे होईपावेतो नेमणकू दे  या त आली. 

डॉ िशंद ेयांनी िद. १८/०१/२०१६ रोजीचे अजा  वये, िद. १९/०१/२०१६ रोजीचे आदशेातील वेतन िद. 
०२/११/२०१४ पासनू लाग ु करणबेाबत मागणी केली होती . सदर अजास अनसु न मा  यव  थापन सिमती        
िद. ०२/०२/२०१६ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला  यावर िनणय  ७१ नसुार , िस  हील अॅ  लीकेशन 
नं  १६०९०/२०१५ वरील िद. ११/१२/२०१५ रोजीची झाले  या आदेशानसुार डॉ िशंद ेयांना िद. ०२/११/२०१४ 
पासनू . ६१,०००/- माञ मानधन व सं  थान िनयमानसुार ो  साहन भ  ता दे  यात यावा, असे ठरले.  यानुसार 
डॉ िशंदे यांना एकिञत मािसक  ३,००,०००/- मानधनाऐवजी ती माह  ६१,०००/- माञ मानधन व सं  थान 
िनयमा माण े ो  साहन भ  ता िद. ०२/११/२०१४ पासनू देणबेाबत िद . १३/०४/२०१६ रोजी आदेश पारीत केला 
आह.े  

डॉ िशंद ेयांची िद. ०२/११/२०१५ पासनू पढेु एक वष अथवा पढुील आदशे होईपावेतो देणते आलेली 
नेमणकू संपु  टात आ  याने पु  हा नेमणकू दणेकेामीचा सताव मा  यव  थापन सिमती िद. ३०/११/२०१६ रोजीचे 
सभेत सादर करणते आला होता  यावर िनणय  ८७७ नुसार, डॉ मनोहर िशंद े यांची मदुत संपु  टात येत 
असलेमुळे,  यानंा मदुत सपंले  या  तारखेपासनू पढेु एक वषकालावधीसाठी अथवा पढुील आदशेहोईपावेतो 
यापैक  जे अगोदरघडेल तोपयतसं  थान िनयमानुसार ो  साहन भ  ता व दरमहा .६१०००/- माञ एकिञत 
मािसक मानधनावर मदुतवाढ दे  यात यावी, अस े ठरले. सदर िनणयानसुार डॉ मनोहर िशंदे यांना इटंर  ह  नल 
काड ओलॉजी  ट या पदावर जा.न.ंएसएसएस/ एसएसबीएच/एचआर/२३१२/२०१६ िद. ०७/०१/२०१७ अ  वये 
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िद. ०२/११/२०१६ पासनू पढेु एक वष अथवा पढुील आदशे होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत कंञाटी 
प  दतीने ता  परुती नेमणकू िदलेली आहे. सदर नेमणकू कालावधी िद. ०१/११/२०१७ रोजी संपु  टात येत आह.े 

ी साईबाबा हॉि पटलसाठी मंजरु आकृतीबंधानसुार इटंर  ह  नल काड ओलॉजी  ट पदाचंी मजंरु सं  या  
व स ि थती खालील माणे आहते. 

पदाच ेनाव मंजूर 
पदसं  या 

भरललेी पदसं  या शरेा 
 थायी ता  परु  या 

 व पात 
ि हजीट ग 

इटंर  ह  नल 
काड ओ- 
लॉजी  ट 

०२ ०२ 
डॉ ह रष बजाज,  
डॉ गौरव वमा 

०२    
डॉ दवेरे 
डॉ िशंदे 

०४ 
डॉ मु कंुद बजाज, 
डॉ ठग,े 
डॉ काळे, डॉ थोपटे 

डॉ ह रष बजाज व 
डॉ गौरव वमा 
स  या सेवािनलिंबत आहते. 

ि लनीकल 
अिस  टंट 

10 
 पेशािलटी 

नुसार 

०० ०२ 
डॉ 
पाडगावकर 
डॉ महाल े
 

०० डॉ महाल ेह े
ि लनीकल अिस  टंट 
(काड ओलॉजी) पदावर ११ मिहन े
कालावधीसाठी बा यंञणे ारे सेवा 
दते आह.े 

 
मागणी- डॉ मनोहर िव  वासराव िशंद ेयांची इंटर  ह  नल काड ओलॉजी  ट पदावर िद. ०२/११/२०१७ 

पासनू पढेु ११ मिहने अथवा पढुील आदेश होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत ता  पुर  या  व पात 
कंञाटी प  दतीने नेमणकू करणे. 

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां िञक, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान- दरमहा मािसक मानधन . ६१,०००/- व सं  थान िनयमानसुार ो  साहन 
भ  ता. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत- डॉ.मनोहर िव  वासराव िशंद ेयांची इटंर  ह  नल काड ओलॉजी  ट 
पदावर िद.०२/११/२०१७ पासनू पु ढे ११ मिहने अथवा पढुील आदशे होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल 
तोपयत ता  परु  या  व पात कंञाटी प  दतीने ता  परु  या  व पात नेमणकू करता येईल तसचे  यांना िद. 
०२/०२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .७१ नुसार दरमहा मािसक मानधन .६१,०००/- व सं  थान 
िनयमानसुार ो  साहन भ  ता दतेा येईल. 

िनणया  तव सादर. 
िनणय .९९७ यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ.मनोहर िशंद,े इटंर ह ल  काड ओलॉजी ट (कं ाटी), ी साईबाबा 

हॉि पटल यांची िद.०२/११/२०१७ रोजी मुदत संपु ात येत अस यामुळे, यांना िद.०२/११/२०१७ पासून 
पु ढे ११ मिहने अथवा पुढील आदेश होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत या कालावधीसाठी, 
दरमहा मािसक मानधन .६१,०००/- मा  व सं  थान िनयमानुसार ो  साहन भ  ता दे यात येऊन, 
कंञाटी प  दतीने ता  परु  या  व पात नेमणूक दे यात यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- वै िकय सचंालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं८५ बाहययं णे ारे (आऊटसोस) ी साईनाथ णालयात एक ईएनटी सजनची सेवा उपल ध क न घेणेस 

मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम कलम २००४ तरतुद- कलम १३(४) मधील सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थेचा कारभार 

काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  ये व कामे पार पाड  यासाठी आव  यक 
वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-याची नेमणकू करता येईल.  

परंत ु  या अिधका-याला िकंवाकमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात येत 
असले िकंवा ावयाचे असेल,  अशा कोण  याही अिधका-यांची िकंवा कमचा-याची नेमणकू , सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानुसार मंजरू कर  यात येईपयत केली जाणार नाही.  
आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३ –“सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करताना सिमतीने सदर पदाची आव  यकता व 
अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घेऊन िनयु  ती करावी.”तसचे अट शत . 
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८ म  ये “सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी जेणके न 
 यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आहे.  

मा  यव  थापन सिमतीचा ठराव - 
१. मा  यव  थापन सिमती िद. १८/०२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय  ७०. 

सं  थान  णालयातील र  त पद े भरतीची ि या पुण होईपयत कामाची ता  परुती  यव  था  हणनू 
ि हजीट ग प  दतीने तीन ई.एन.टी. सजनची नेमणकू करणते येऊन,  यानंा ित ि हजीट सव समावेशक . 
५,०००/- माञ मानधन दे  यात यावे, असे ठरले. 
२. मा  यव  थापन सिमती िद. २२/१२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय  ९४४. 

ी साईनाथ  णालय ह ेधमदाय  णालय  हणनू सं  थानमाफत चालिवले जात असनू  याचा जा  तीत 
जा  त फायदा गोरगरीब  णानंा होत आहे यासाठी  तावात नमदु केले  या िचकन गिुनया व गोिचडताप या 
तपास  या ी साईनाथ  णालयाम  ये मोफत कर  यात या  यात, अस ेठरले. 

याचवेळी अशीही चचा करणते आली क , ी साईबाबांनी  यां  या ातीम  ये  वता  या हाताने अनेक 
 णाचंी सवेा सु षुा क न  यां  या  याधी ब-या केले  या आहते. ी साईबाबांनी सु  केलेले ह े  णसवेेचे काय 

सं  थान  यव  थापनाने अिवरतपण ेपढेु सु  ठेवलेले आह ेहे  णसवेेच ेकाय असचे पढेु चाल ूठेवनू  या ची  या  ती 
वाढिवणकेरीता िद. ०१ जानेवारी २०१७ पासनु ी साईनाथ  णालयाम  ये होत असलेले सव कारचे वै िकय 
उपचार सवासाठी मोफत करणते यावे. याबाबतचा धोरणा  मक िनणय आजचे सभेत घे  यात आला. तसचे ी 
साईनाथ  णालयाम  ये  णाकंडून वेशासाठी फ  त . १०/- माञ पवु माणचे आकारणते यावे, असे ठरले. 
३) मा  यव  थापन सिमती िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ४९३. 

ी साईबाबा सं  थान  णालयासाठी ि हजीट ग डॉ  टरांची शै िणक पाञता व  पेिशयालीटी याचा 
िवचार क न तयार करणते आले  या  तािवत िनयमावलीस मा  यता दे  यात यावी. परंत ुसदरह िनयमावलीची 
अंमलबजावणी करणपेवु   यास िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासनयांची मा  यता घे  यात यावी. तसचे शासन 
मा  यता ा  त होईपयत ि हजीट ग डॉ  टरांना  यां  या पवु  या नेमणकू आदशेा माण ेमानधन / ो  साहन भ  ता 
अदा करणते यावा. 

याचबरोबर सं  थान  णालये चालिवणेसाठी क  स  टं  सी कंपनीची नेमणकू करणेसाठीचा 
अ  यासपवुक  ताव  यव  थापन सिमती सभेसमोर सादर करणते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली. 

 तावनाः- वै क य अिध क, ी साईनाथ  णालय यांनी िद. १४/०१/२०१५ रोजीचे पञा  वये,डॉ 
रिवं  बाळकृ  ण कुलकण , माजी व र  ठ वै क य अिधकारी (ईएनटी सजन) यांनी एक मिहना पवू राजीनामा लेखी 
नोटीस िद  याने  ईएनटी सजनची तातडीने नेमणकु करणबेाबत कळिवले होते. सदरचे पञास अनसु न  ी 
साईनाथ  णालयात तीन ईएनटी सजनची नेमणकू क न  यांना ित ि हजीट सवसमावेशक . ५०००/- मानधन 
दणेबेाबतचा  ताव िद. १८/०२/२०१५ रोजीचे मा  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर करणते आला होता  यावर 
िनणय  ७० नसुार सं  था न  णालयातील र  त पद ेभरतीची ि या पणु होईपयत कामाची ता  पुरती  यव  था 
 हणनू ि हजीट ग प  दतीने तीन ई.एन.टी. सजनची नेमणकू करणते येऊन,  यानंा ित ि हजीट सव समावेशक . 

५,०००/- माञ मानधन दे  यात यावे, असे ठरले.  
उपरो  त िनणयानुसार एच आर िद. १७/०३/२०१५ रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वये िद. १८/०२/२०१५ 

पासनू ईएनटी सजन पदाकरीता निवन कमचा-यांची जािहराती ारे िनयु  ती होईपयत एक ईएनटी सजनची मंजरूी 
कामगार िवभागामाफत घेणसे मंजरुी िमळाली होती. सदर मंजरुीनुसार जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/६२/२०१५िद. 
०२/०४/२०१५ अ  वये जय भवानी एंटर ायजेस, पणुे, कॅ  प-िशड  यांचेमाफत ती ि हजीट  ५,०००/- 
या माण ेएक (डॉ जोशी) ईएनटी सजन कुशल कंञाटी कमचारी  हणनू परुिवणते येत असनु ते स  या  काम करत 
आहते.  

िद. ०९/०६/२०१७ पासनू जय भवानी एंटर ायजेस, पणु े यांचे करारनामा सपंु  टात येऊन िद. 
१०/०६/२०१७ पासनू मे बी  हीजी इ ंिल यांचेकडे सं  थानला कमचारी परुिवणबेाबत आदशे देणते आले आहते . 
माञ िद. १०/०६/२०१७ रोजी कामगार िवभागामाफत मे बी  हीजी यांना ी साईनाथ  णालयात एक ईएनटी 
सजन परुिवणचेा आदेश न िद  याने िद. १०/०६/२०१७ पासनू स  या कायरत इएनटी सजनचे िबल अदा केलेले 
नाही. 
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.वै क य अिध का, ी साईनाथ  णालय यांनी जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/८७/२०१७ िद. 
०७/०८/२०१७ रोजीचे पञा  वये कामगार अिधकारी यांना लेबर कॉ  ॅ  टर मे बी  हीजी इं  िल. पणु ेयांचेमाफत  ी 
साईनाथ  णालयास ित ि हजीट मानधन  ५,०००/- या दराने कंञाटी प  दतीने एक ईएनटी सजन 
परुिवणबेाबत  वरीत आदशे होणेस िवनंती जेणके न स  या कायरत ईएनटी सजनचे िद. १०/०६/२०१७ पासनूचे 

लंिबत िबल  वरीत अदा करता येईल अस ेकळिवले आह.े माञ याबाबत कोणतीही कायवाही झा  याचे िदसत 
नाही. अस ेनमदु केले आहे.  

तरी मा  यव  थापन सिमती िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय  ९४४ नुसार िद. ०१ जानेवारी 
२०१७ पासनु ी साईनाथ  णालयाम  ये होत असलेले सव कारचे वै िकय उपचार सवासाठी मोफत करणते 
आ  याने  णाचंी सं  या वाढलेली आहे. 

ईएनटी िवभागातील माह ेिडसबर २०१६ व जुलै २०१७ ची  णसं  या खालील माण ेआह.े 
मिहना बा  ण सं  या  आंतर  ण सं  या  श  ञ या 
िडसबर २०१६  ९५५ ३७ ७४ 
जलैु २०१७ १३४६ ७६ ८५ 

 
ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालयासाठी सन २००९ चे मंजरु आकृतीबंधात ईएनटी सजनची मंजरु 

पद ेव स ि थती खालील माणे आहे. 
 

 णालय मंजरु पदसं  या भरलेली पदे 
 थायी अ  थायी बा यंञणे ारे (ि हजीट ग) 

साईबाबा ०२ ०० ०० ०० 
साईनाथ ०१ ०० ०१ 

डॉ को  हे 
०१ 

डॉ जोशी 
ईएनटी िवभाग फ  त ी साईनाथ  णालयात अस  याने ईएनटी सजनची आव  यकता ी साईनाथ 

 णालयात आहे.  
सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 

िवषय इ. छाननी क न अनुमान – ित ि हजीट .५,०००/- 
मागणी– कामगार िवभागामाफत बा यंञ णे ारे (आऊटसोस) प  दतीने ी साईनाथ  णालयात िद. 

१०/०६/२०१७ पासनू ित ि हजीट मानधन .५,०००/- या दराने एक ईएनटी सजनची सवेा परुिवणेस मंजरुी 
िमळणबेाबत. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– मा  यव  थापन सिमती िद. १८/०२/२०१५ रोजीचे सभेतील 
िनणय  ७० नुसार कामगार िवभागामाफत बा यंञ णे ारे (आऊटसोस) प  दतीने ी साईनाथ  णालयास िद. 
१०/०६/२०१७ पासनू ित ि हजीट मानधन  ५,०००/- या दराने एक ईएनटी सजनची सवेा परुिवणेस मा  यता 
असावी. 

िनणय .९९८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास मा यता दे यात आली.     
(कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं८६ ी साईबाबा हॉि पटलम ये इटंर हशनल  काड ओलॉजी ट पदावरील ि हजीट ग वै िकय 

अिधका यांचा १ वषाचा नेमणूक कालावधी संपु ात आ याने यांनी पु हा ि हजीट ग प दतीने 
नेमणूक करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– कलम १३(४) नसुार सिमतीस, सं  थान िव  व  त  यव  थेचा कारभार 
काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  ये व कामे पार पाड  यासाठी आव  यक 
वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व  कमचा-यांची  नेमणकू करता येईल.  

परंत ु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात येत 
असले िकंवा ावयाचे असेल, अशा कोण  याही अिधका-यांची िकंवा कमचा-यांची नेमणकू सिमतीकडून असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मंजरू करता येईपयत केली जाणार नाही. 
आकृतीबंधातील अटी– शत  .३ – सदर पदांवर िनयु  ती करताना सिमतीने  सदर पदाची आव  यकता व  
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अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घेऊन िनयु  ती करावी तसचे अट शत . ८ 
म  ये सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद े ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी जेणके न 
 यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही अस ेनमदु आह.े  

 य  थापन सिमतीचा ठराव . –  
१) िद. ०३/०६/२००६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय . ३२८ (२).  
कॅथलॅब व दय श  िकयेकरीता खालील माण ेदर िन  चीत होऊन वै क य अिधका-यांना ावयाचे 

चाजस व सं  थानचे चाजस िनि त करणते आले.  
Services Proposed Sanctioned by Sub-Committee  

CATH – LAB Sansthan Doctors charges Sansthan Doctors Charges 
Coronary 
Angiography 

6,000 1,000 6,000 1,000 

Coronary 
Angioplasty  

50,000-75,000 8,000 50,000-75,000 8,000 

Renal & 
Peripheral 
Angiogr. 

6,000 1,000 7,500 750 

Renal & 
Peripheral 
Angioplasty 

50,000 8,000 50,000 8,000 

BMV 25,000 7,500 25,000 7,500 
Permanent 
Pacemaker 
Charges 

1,25,000-2,00,000 2,000 1,25,000-2,00,000 2,000 

Temporary 
Pacing  

4,000 500 4,000 500 

CVTS     
CABG 80,000 8,000 60,000 8,000 
Single Valve 
Replacement 

1,00,000 12,000 1,00,000 12,000 

Double Valve 
Replacement 

1,50,000 18,000 1,50,000 18,000 

ASD/VSD/TOF 1,10,000 12,000 1,00,000 12,000 
BT Shunt  25,000 2,500 25,000 2,500 
PDA Ligation 25,000 5,000 25,000 5,000 

Note: 1 Anaesthist’s share 30% of the Surgeon’s Charges, 2. Assistant Charges 
10% of Surgeon’s Charges.  

सिजकल ऑपरे टी  ह चाजस पॅकेजम  ये ३०%  णालय आकार गहृीत धरलेला आहे.  सदर 
आकारा  या ५०% िह  सा सजनला दे  यात यावा. तसचे भलुत  यांना न या  या १५% िह  सा  याचंे 
वेतनानंतर  या रकमेवर ावा.  

२) िद. २२/०९/२००७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय . ७७० -  
पवू  या दरप कात क  स  टेशनवर लाग ू असले  या ७०% दर ६० % वर, जनरल सजरीवर डॉ  टर 

५५.५५% भलुत  १६.६६% व न डॉ  टर ४५%, भलुत  १३% पूव  क  सलटेशनचे दर वॉड माण ेवाढत जात 
होते ते सव वॉडम  ये जनरल वॉड माण ेकमी राहतील.  िडल  सचे मचा दर . ८००/- व न . ५००/- व  दय 
श  ि या िवभागात अॅ  जीओ ाफ  . ६,०००/- व न . ५,०००/- तर पर यजुिन  ट व कॅथलॅब ऑपरेटरला 

ती केसनुसार मािसक वेतना  यित र  त मोबदला, इं  टेिसि ह  ट यांना मािसक . २०,०००/- ऐवजी ती केस 
नसुार मोबदला , पॅथॉलॉिज  ट यांना २% व न ५% वाढ अस ेठळक बदल कर  यात आलेले आहते.  
३)  िद. १२/०४/२०१४ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय . २७५ -  

मा. मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठा  या आदशेानुसार  तािवत केले माणे इटंर  हशनल 
काड ओलॉिज  ट या पदावर ०६ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी प तीने व ि हजीट ग प तीने ता  परु  या 
नेमणकूांस मा  यता दे  यात आली.  

तसचे, कॅथलॅब िवभागाम  ये कायरत असले  या सव डॉ  टरांना िद. ०१/०४/२०१४ पासनू ती 
अॅ  जीओ ाफ  .३००/-, अॅ  जीओ  ला  टी  व इतर समक  ोिसजरसाठी .३,०००/- आिण ओपीडी, टीएमटी, 
२-डी इको इ. साठी स  या लाग ूअसलेला इं  सेटी  ह देणते यावा, असे ठरले. 
४) िद. ११/०९/२०१४ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय . ७८५ -   

याकामी िस  हील अॅ  लीकेशन मा. उ  च  यायालयाम  ये लंबीत आह.े  सहा मिह  याचे मदुतीवर तदथ 
 हणनू मा. उ  च  यायालयाची  तािवत काड ओलॉिज  ट यांना ०६ मिह  यासाठी मजंरूी असनुही मदुत 
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सपं  यानंतर सदरह काड ओलॉिज  ट यांना सेवामु  त करावे लागेल.  ते  हा ताबडतोब िस  हील अॅ  लीकेशन 
चालवनू घेऊन ,  यानंा पुढील ०६ मिह  याचंी मदुत वाढवनू घे  या त यावी, याबाबत सं  थान वक लांना तसे 
सांग  यात यावे.  
५) िद. २७/१०/२०१५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय . ३७९ -  

 तावात नमदु केले  या काड ओलॉिज  ट यांना  याचंी मदुत सपंले  या  तारखेपासनू पु ढे एक वष िकंवा 
पढुील आदेश होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत पवू  या च अटी / शत स अधीन राहन पनुनमणकू 
दणेकेामी मा. मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम  ये सं  थान वक लांमाफत अज करणेस मा  यता 
दे  यात आली. 
६) मा.  यव  थापन सिमती िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . ३७५(५) -   

सं  थान  णालयाम  ये ि हजीट ग प तीने सवेा कर  याची सधंी  िमळावी, यासाठी बरेचस ेत  डॉ  टस 
सं  थानकडे अज करतात व ते अज सभेसमोर सादर करणते येऊन  यांना परवानगी दे  याम  ये बराचसा कालावधी 
जातो.  याकरीता यापु ढे ि हजीट ग प तीने सवेा कर  याची इ  छा  य  त करणारे अज आ  यास  यावर िनणय 
घे  याचे अिधकार कायकारी अिधकारी यांना दान कर  यात आले.  
७) मा.  यव  थापन सिमती िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ४९३ -   

ी साईबाबा सं  थान  णालयासाठी ि हजीट ग डॉ  टरांची शै िणक पा ता व  पेिशयािलटी याचा 
िवचार क न तयार करणते आले  या  तािवत िनयमावलीस मा  यता दे  यात यावी.  परंतु  सदरह िनयमावलीची 
अंमलबजावणी करणपेवू   यास िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांची मा  यता घे  यात यावी.  तसचे 
शासन मा  यता ा  त होईपयत ि हजीट ग डॉ  टरांना  यां  या पवू  या  नेमणकू आदशेा माण ेमानधन / ो  साहन 
भ  ता अदा करणते यावा.  

याचबरोबर सं  थान  णालये चालिवणसेाठी क  स  टंसी कंपनीची नेमणकू करणेसाठीचा अ  यासपवूक 
 ताव  यव  थापन सिमती सभेसमोर सादर करणते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

ा  तािवक– ी साईबाबा हॉि पटलमधील  थायी प तीने कायरत इटंर  हे  नल काड ओलॉिज  ट 
डॉ.ह रष बजाज व डॉ.गौरव वमा यांना िनलंबीत के  याने इटंर  हे  नल काड ओलॉिज  टची मंजरूी िमळणकेामी 
िस  हील अॅ  लीकेशन न.ं २७९७/२०१४ मा. मुंबई उ  च  यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल करणते 
आले होते  सदर िस  हील अॅ  लीकेशनवर मा. यायालयाने िद. १९/०३/२०१४ रोजी खालील माण ेआदशे िदला 
होता.  

Considering the urgency and essentiality of such life saving facilities at the 
Sansthan, we allow to Ad hoc Committee to nominate the experts / cardiologists in the 
field on ad hoc basis for a period of six months. The committee shall follow procedure as 
is required for appointment of ad-hoc employees or experts in the hospitals.  

मा.  यायालयाचे उपरो  त आदेशानुसार किमटी  थापन क न इटंर  हे  नल काड ओलॉिज  ट पदावर 
नोकरी िमळणकेरीता कायालयात असले  या अजदारां  या मलुाखती घेऊन िद. २७/०३/२०१४ रोजी ि हजीट ग 
प तीने ०५ व कं ाटी प तीने ०२ वै क य अिधका-यांना इटंर  ह  नल काड ओलॉिज  ट पदावर ०६ मिहने 
कालावधीसाठी नेमणकूा देणते आ  या.  मा. ि सद  य सिमती िद. १२/०४/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय . 
२७५ नुसार उपरो  त नेमणकूांस मा  यता दे  यात आली होती. 

उपरो  त नेमणकू कालावधी सपंु  टात येत अस  याने पु  हा नेमणकू करणकेामी मा.  यव  थापन सिमती 
िद. ११/०९/२०१४ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला होता  यावर िनणय . ७८५ नसुार , याकामी 
िस  हील अॅ  लीकेशन मा. उ  च  यायालयाम  ये लंबीत आह.े  सहा मिह  याचे मदुतीवर तदथ  हणनू  मा. उ  च 
 यायालयाची  तािवत  काड ओलॉिज  ट यांना ०६ मिह  यासाठी मंजरूी असनुही मदुत सपं  या नंतर सदरह 

काड ओलॉिज  ट यांना सवेामु  त करावे लागेल.  ते  हा ताबडतोब िस  हील अॅ  लीकेशन चालवनू घेऊन ,  यानंा 
पढुील ०६ मिह  याचंी मदुत वाढवून घे  यात यावी, याबाबत सं  थान वक लांना तसचे सांगणते याव,े असे ठरले.  
सदर िनणयानसुार िस  हील अॅ  लीकेशन न.ं २९०/२०१५ मा. मुंबई उ  च  यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
दाखल करणते आले होते. सदर िस  हील अॅ  लीकेशनवर मा.  यायालयाने िद.१२/०१/२०१५ रोजी खालील माणे 
आदशे िदला होता.  
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The doctors, whose appointments are continued on Ad-hoc basis, shall continue to 
work for one more year or until the departmental enquiry proposed against Dr. Harish 
Bajaj and Dr. Gaurav Verma is concluded, whichever is earlier.  

मा.  यायालयाचे उपरो  त िद. १२/०१/२०१५ रोजीचे आदशेानुसार ०६ मिह  याचे मदुत सपंु  टात 
आले  या  काड ओलॉिज  ट यांना िद. १९/०१/२०१५ रोजीचे आदेशान ् वये िद. ०२/१०/२०१४ पासनू पढेु एक 
वष अथवा पढुील आदशे होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत ि हजीट ग प तीने नेमणकू आदेश दे  या त 
आले होत.े  सदर नेमणकू कालावधी सपंु  टात आ  याने  याचंी पु  हा  नेमणकू करणकेामी मा.  यव  थापन सिमती 
िद. २७/१०/२०१५ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला होता  यावर िनणय . ३७९ नसुार ,  तावात 
नमदु केले  या काड ओलॉिज  ट यांना  याचंी मदुत सपंले  या  तारखेपासनू पु ढे एक वष िकंवा पढुील आदशे 
होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल  तोपयत पवू  याच अटी / शत स अधीन राहन पनुनमणकू देणकेामी मा . मुंबई 
उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम  ये सं  थान वक लांमाफत अज करणसे मा  यता दे  यात आली. उपरो  त 
िनणय . ३७९ नुसार िस  हील अॅ  लीकेशन न.ं १६५२१/२०१५ दाखल करणते आले  यावर औरंगाबाद 
खंडपीठाने िद. १८/१२/२०१५ रोजी खालील माण ेआदशे िदलेला आह.े 

The visiting cardiologists who are already working, their tenure has already come 
to an end. It is submitted that, no complaints are received as against them.  As such, the 
applicant is permitted to continue three visiting cardiologists and two cardiologists on 
contract basis on the same terms and conditions.  

िद. १८/१२/२०१५ रोजीचे मा.  यायालयाचे आदशेानुसार उपरो  त काड ओलॉिज  ट यांना िद. 
१९/०१/२०१६ रोजीचे आदेशा  वये िद. ०२/१०/२०१५ पासनू पु ढे एक वष अथवा पढुील आदशे होईपावेतो 
यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत  नेमणकू आदशे दे  यात आले होते.  

तदनंतर, मा.  यव  थापन सिमती िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . ३७५(५) नुसार, 
सं  थान  णालयाम  ये ि हजीट ग प तीने सवेा कर  याची संधी िमळावी, यासाठी बरेचसे त  डॉ  टस सं  थानकडे 
अज करतात व ते अज सभेसमोर सादर करणते येऊन  यांना परवानगी दे  याम  ये बराचसा कालावधी जातो.  
याकरीता यापढेु ि हजीट ग प तीने सवेा कर  याची इ  छा  य  त करणारे अज आ  यास यावर िनणय घे  याचे 
अिधकार कायकारी अिधकारी यांना दान कर  यात आ  याने उपरो  त काड ओलॉिज  ट यांना िद. 
०३/१०/२०१६ रोजीचे मंजरू िटपणीनुसार िद. २१/१२/२०१६ रोजीचे आदेशा  वये िद. ०२/१०/२०१६ पासनू पढेु 
एक वष अथवा सदर पदावर  थायी  व पात उमेदवार उपल  ध होईपयत यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत 
नेमणकू आदशे दे  यात आलेले आहते.  

अ.न.ं वै क य अिधका-याचे नाव नेमणूक कार नेमणूक तारीख ०१ वष नेमणूक 
कालावधी संपु  टात येत 

अस  याची तारीख 
०१ ०२ ०३ ०४ ०५ 

०१. डॉ. मकंुुद राम साद बजाज  ि हजीट ग इटंर  ह  नल 
काड ओलॉिज  ट  

०२/१०/२०१६ ०१/१०/२०१७ 

०२. डॉ. दवेराम रामराव ठगे  ि हजीट ग इटंर  ह  नल 
काड ओलॉिज  ट 

०४/१०/२०१६ ०३/१०/२०१७ 

०३. डॉ. िगरीश भा   रराव काळे  ि हजीट ग इटंर  ह  नल 
काड ओलॉिज  ट 

०७/१०/२०१६ ०६/१०/२०१७ 

 
उपरो  त नेमणकू चा कालावधी सपंु  टा त येत अस  याने डॉ. बजाज, डॉ. ठगे व डॉ. काळे यांनी अनु मे 

िद. १५/०९/२०१७ व िद. १८/०९/२०१७ चे अजा  वये पु  हा ि हजीट ग प तीने नेमणकू िमळणेबाबत िवनंती 
अज केलेले आहते.  

ी साईबाबा हॉि पटलम  ये इटंर  ह  नल काड ओलॉिज  ट पदावर कायरत वै क य अिधकारी 
खालील माण ेआहते.  
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पदाचे नाव मंजूर पदसं  या भरलेली पदसं  या शेरा 
 थायी ता  पुर  या 

 व पात 
ि हजीट ग 

इटंर  हे  नल 
काड ओलॉिज  ट  

०२ ०२ 
डॉ. ह रष बजाज,  
डॉ. गौरव वमा 

०२ 
डॉ. दवेरे,  
डॉ. िशदंे 

०४  
डॉ. मुकंुद बजाज,  
डॉ. ठगे, 
डॉ. काळे,  
डॉ. थोपटे  

डॉ. ह रष बजाज व 
डॉ. गौरव वमा 
स  या सेवािनलबंीत  

ि लनीकल 
अिस  टंट  

१० 
 पेशािलटीनुसार 

०० ०२ 
डॉ. पाडगावकर 
डॉ. महाल े  

०० डॉ. महाले हे 
ि लनीकल 
अिस  टंट 
(काड ओलॉजी) 
पदावर ११ मिहने 
कालावधीसाठी 
बा यं णे ारे सेवा 
दते आह.े 

 
मागणी– इटंर  हे  नल काड ओलॉिज  ट पदावर ११ मिहने अथवा सदर पदावर  थायी उमेदवार 

उपल  ध होईपयत यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत ता  परु  या  व पात ि हजीट ग प तीने नेमणकू करणे.  
सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश,तां ि क कायदेशीर तसेच आिथक 

िवषय इ. छाननी क न अनुमान– सं  थान िनयमानसुार ो  साहन भ  ता.  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– तरी, िस  हील अॅ  लीकेशन नं.१६५२/२०१५ म  ये िद. 

१८/१२/२०१५ रोजीचे मा.औरंगाबाद खंडपीठाचे मंजरूीनसुार,  तावातील नमदु इंटर  हे  नल काड ओलॉिज  ट 
यांचे ि हजीट ग प तीने ता  परु  या  व पात िदले  या नेमणकू चा ०१ वषाचा कालावधी संपु  टात येत अस  याने, 
 या लगतचे िदनांकापासनू  तावातील वै क य अिधका-यांची पु  हा इटंर  ह  नल काड ओलॉिज  ट पदावर ११ 

मिहने अथवा सदर पदावर  थायी उमेदवार उपल  ध होईपयत यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत ि हजीट ग प तीने 
ता  परु  या  व पात नेमणकू करता येईल व  यानंा सं  थान िनयमानुसार ो  साहन भ  ता दतेा येईल.  

उपरो  त  तावावर िनणय होणसे िवनंती.  
िनणय .९९९ यावर सिव तर चचा होऊन,  तावातील नमुद इटंर  हे  नल काड ओलॉिज  ट यां चे ि हजीट ग प तीने 

ता  परु  या  व पात िदले  या नेमणूक चा ०१ वषाचा कालावधी संपु  टात येत अस  याने,  या लगतचे 
िदनांकापासून  तावातील वै क य अिधका यांची पु  हा इटंर  ह  नल काड ओलॉिज  ट पदावर ११ 
मिहने अथवा सदर पदावर  थायी उमेदवार उपल  ध होईपयत यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत 
ि हजीट ग प तीने ता  परु  या  व पात नेमणूक करता यावी व  यानंा सं  थान िनयमानुसार ो  साहन 
भ  ता दे यात यावा, असे ठरले.              (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं८७ M/s Gurukrupa Enterprises, Nashik यांचेकडून खरेदी केले या Implant चे खरेदीस व खचास 

काय र मंजुरी घेणे. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- १७ (२) ण 

ा  तािवक:- ी साईबाबा  णालयातील ऑथ पेडीक िवभागात  णावंर वगेवगे या कार  या 
श  ि या के  या जातात.  यानूसार ी जेजरूकर कािशनाथ गणपत या  णाची श  ि या व औषधोपचाराकरीता 
होणारा खच भागिव  यासाठी मा. मु  यमं ी सहा यता िनधीमधनू अथसहा य मंजरू केलेले असनू सदरह र  कम ी 
साईबाबा  णालया  या नावे काढलेला  टेट बॅकंचे खा  यावर RTGS  ारे जमा कर  यात  आलेली आह.े 

 यानसूार मा. मु  यमं ी सहा यता िनधीमधनू मंजरू केलेले र  कम .१,००,०००/- इतके अथसहा य 
सं  थानचे िव  त िवभागात जमा आह.े  याचा तपशील खालील माण े-  

Sr. No. Name of Item UTR No.   Amount 
1 Jejurkar KashinathGanpat SBIN217096567760 

Dt -06/04/2017 
1,00,000.00 
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 यानसुार ी जेजरूकर कािशनाथ गणपत या  णा वर डॉ.जपे यांनी THR (Total Hip 
Replacement) ची श  ि या केलेली आह.े 

सन २०१५-१६ चे वािषक औषध े खरेदीम  ये सदर Implant चे दर ा  त झालेले न  हते.  यामळेुया 
अगोदर अशा कारे तातडीने सदर Implant खरेदी कर  यात येऊन  यास मा.ि सद  य सिमती सभा 
िद.१४/०६/२०१६ िनणय .३६१ अ  वये मा  यता घे  यात येऊन M/s. Gurukrupa Enterprises, Nashik 
यांचे .५,५८,७००/- मा चे  बील अदा कर  यात आलेले आह.े  

 याच माणेJ & J कंपनीचे अिधकृत िव े त े M/s. Gurukrupa Enterprises, Nashikयांचेकडून 
सदर Implant खरेदी कर  यात आलेले आह.े  

 याचा तपशील खालील माण े– 
S. 
N. 

Name of Item Bill No. &Dt. Rate Per 
in Rs. 

Total Amt. 
in Rs. 

1 M/s. Gurukrupa Enterprises, Nashik 98-11/07/2017 95000.00 95000.00 
  Total Amt. in Rs. 95000.00 

 
उपरो  त  णावर श  ि या करणकेरीता J & J कंपनीचे Implant खरेदीकामी र  कम .95000/- 

इतका खच आलेला आह.े 
मागणी – नाही 
सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानसुार छाननी , शासन िनदश, तां ि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय इ. 

छाननी क न अनमुान:- अिधिनयमातील सिमतीचे कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या 
क  याण करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना 
दईेल असा आह.े  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- सन २०१५-१६ म  येImplant (THR Set) करीता कुठ  याच 
परुवठाधारकाने ई- िनिवदा भरलेली नस  यामळेु J & J कंपनीचे Implant ह े चांग  या दजाचे अस  यामळेु 
तातडीने खरेदी कर  यात आले. 

  तरी उपरो  त Implant (THR Set) चे केले  या खरेदी व याकामी आले  या खचास काय  तर मा  यता 
असावी. 

िनणय .१००० यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे Implant (THR Set) चे खरेदीस व याकामी 
आले  या .९५,०००/- मा चे खचास काय  तर मा  यता दे यात आली.  

(कायवाही- वै िकय सचंालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं८८ Inj. Heparel 100 IU चे खचाचे ितपूत बाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 
 यव  थापन सिमतीचा ठराव .:- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१३/१२/२०१३ िनणय .९५४ 
ा  तािवक:- ी साईबाबा  णालयात सौ. घलेु ल  मीबाई काश, वय– ५४ वष आय. पी. न.ं 

१३६३४५ या Valve Replacement क रता काड याक ऑपरेशन िथएटर म  ये अॅडिमट झाले  या हो  या. सदर 
 ण हा HBSAg Positive होता. सदर  णाचंी Valve Replacement च ेऑपरेशन चाल ूअसतांना पेशंटला 

वापरलेली Needle ही ितथे काम करणारी कं ाटी कमचारी, ी. साईनाथ भागवत ( दर) ी राहल थोरात 
(मदतनीस) यांना लागली होती, सदर  ण हा HBSAg Positive अस  यामळेु सदर कमचा-याला डॉ  टरांनी Inj. 
Heparel 100 IU  ह ेतातडीने घे  यास सां िगतले होत.े  

सदर मटे रयल करीता आपण आज पयत िनिवदे ारे दर मागणी कर  यात आले होत.े परंत ूसदर इंजे  शन 
करीता कुठ  याही िनिवदा धारकाने ई िनिवदा िदलेली नसल ्यामुळे तसेच सदर इजंे  शन Life Saving  
औषधांम  ये येत अस  यामळेु ते तातडीने खरेदी करणे गरजेचे असते.  यामळेु सदर दो  ही कमचा-यासाठी 
लागणारे Inj. Heparel 100 IU  ह े िद.०९/०४/२०१७ रोजी M/s. Caitanya Healthcare, Pune येथनू ती 
नग र  कम .३६००/- या माण े ०९ नग र  कम . ३२४००/- (अ री . ब  तीस हजार चारशे मा ) इत  या 
र  कमेचे खरेदी केलेले असनू सदर बीलाची र  कम ही ी. साईनाथ भागवत ( दर) यांनी र  कम .१४४००/- तर 
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ी राहल थोरात (मदतनीस) यांनी र  कम .१८०००/-  इतक  M/s. Caitanya Healthcare, Pune यांना अदा 
केलेली आह.े 

मागणी – ी. साईनाथ भागवत ( दर) ी राहल थोरात (मदतनीस) यांचा बीलाची र  कम परत 
िमळणबेाबतचा िवनंती अज. 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान:-   

१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण 
करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा 
आह.े  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१३/१२/२०१३ िनणय .९५४ अ  वये ी साईबाबा 
 णालयातील काही कमचा-यांना Inj. Immunoglobin Rabbies खरेदी क न दे  यात येऊन आले  या 

खरेदीस खचास काय  तर मा  यता िमळालेली आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबा  णालयात िद.०८/०४/२०१७ रोजी Valve 

Replacement च ेऑपरेशन चाल ूअसतांना तेथ ेOn Duty असणारे दोनळी कमचा-यांना  णास वापर  यात 
आलेली Needle टोच  यामळेु दो  ही कमचा-यास पढुील २४ तासात ितबंधक लस घे  यास डॉ  टरांनी सां िगतले 
होते. सदर Inj. Heparel 100 IU  ह ेऔषध भांडार िवभागात उपल  ध नस  यामळेु  यांनी  वतः तातडीने खरेदी 
केलेले आह.े सदर Inj. Heparel 100 IU २४ तासात न िद  यास  णा  या िजवाला धोका असनू शकतो 
 यामळेु  यानंी सदर इजंे  शन तातडीने घेतलेले आह.े सदर बीलाची र  कम सदर कमचा-यांनी  वतः िदलेली 

असनू सदर कमचारी ह ेOn Duty अस  यामळेु  यांनी खरेदी केले  या िबलाची र  कम  यास परत ावी लागेल.  
  उपरो  त माण ेकमचारी यांनी खरेदी केलेले Inj. Heparel 100 IU ची र  कम . ३२४००/- (अ री 

. ब  तीस हजार चारशे मा )  यानंा परत दे  यास मा  यता असावी. 
िनणय .१००१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, Inj. Heparel 100 IU ची .३२,४००/- मा  

र कम, संबंधीत कमचा यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.        (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं८९ काप रेशन बँक, िशड  मधील आय.पी.एफ. खाते .१४६४००११०१००४४४४ व 

१४६४००११०१००३३३३ चे नावात बदल करणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम – १९५०  या कलम १४ अ व मा.उ  च  यायालय, मुंबई यांचे रट यािचका (पी आय एल) मांक 

३१३२/२००४ अनुसार. 
ा  तिवक:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सचंिलत ी साईबाबा हॉि पटल व ी 

साईनाथ  णालयाक रता मा.धमादाय आयु  त कायालयातील िनरी क यांचे आदशेाव न दो  ही  णालयासाठी                
िद.२७ िडसबर २०१४ रोजी काप रेशन बॅकं शाखा,िशड  येथे The Executive Officer SaibabaSansthan 
Trust या नावाने ी साईबाबा हॉि पटलसाठी खाते मांक १४६४००१०१००४४४४ व ी साईनाथ 

 णालयासाठी खाते मांक १४६४००१०१००३३३३ अस े  वतंञ आयपीएफ खाते उघड  यात आलेली असनू 
 याचंे सचुने माण ेएकुण िबला पैक  गरीब (िनधन)  ण व आिथक  टया दबुल  णाचे िबल वजा क न ठरलेली 

िबलातनू २% र  कम आय.पी.एफ. खातेला दरमहा िनधीची तरतदु क न व िनधी वापर  या  या न दी घेऊन 
मा.धमादाय आयु  त कायालयातील िनरी क यांचेकडे िववरण सादर केली जातात.  

मागणी:- मा.धमादाय कायालयातील िनरी क यांनी  णालयांची महारा   सावजिनक िव  व  त 
 यव  था अिधिनयम १९५०  या कलम ४१ अ अ व मा.उ  च ्  यायालय, मुंबई यांचे रट यािचका (पीआयएल) 
मांक ३१३२/२००४ मधील मंजरू योजने  या अंमलबजावणी बाबत िद.२३/१२/२०१७ व िद.२१/०४/२०१७ 

रोजी िनरी ण/ तपासणी क न अहवालाम  ये सां िगतले आह ेक , काप रेशन बॅकं िशड  येथे दो  ही  णालयासाठी 
The Exe. Officer Saibaba Sansthan Trust या नावाने  वतंञ आयपीएफ खाते आह.े, परंत ुसदरचे खाते हे 

 णालया  या नावाने (उदा. ी साईबाबा हॉि पटल आय.पी.एफ.खाते) असे असण े आव  यक असलेबाबत 
सचुिवलेले आहे. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- मा.धमादाय कायालयातील िनरी क यांनी िनरी ण अहवालाम  ये 
सचुिवले माणे ी साईबाबा सं  था न िव  व  त  यव  थेचे काप रेशन बॅकं शाखा िशड  The Exe. Officer 
Saibaba Sansthan Trust या नावाने ी साईबाबा हॉि पटलसाठी असलेले खाते 
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.१४६४००१०१००४४४४ व ी साईनाथ  णालयासाठी असलेले खाते .१४६४००१०१००३३३३ या 
खा  यां  या नावात अनु मे Shri Saibaba Hospital IPF A/c  व  Shri Sainath Hospital IPF A/c  या 

माण ेबदल करणेसाठी मा.  यव  थापन स मीतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर. 
िनणय .१००२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थेचे काप रेशन बॅकं शाखा िशड  The 

Exe. Officer Saibaba Sansthan Trust या नावाने ी साईबाबा हॉि पटलसाठी असलेले खाते 
.१४६४००१०१००४४४४ व ी साईनाथ  णालयासाठी असलेले खाते .१४६४००१०१००३३३३ 

या खा  यां  या नावात अनु मे Shri Saibaba Hospital IPF A/c  व  Shri Sainath Hospital 
IPF A/c  या माणे बदल करणेस मा यता दे यात आली.           (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं९० सन २०१४- १५, सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या वषातील मुदतबाहय झालेली औषधे न  करणेस 

व संगणकातून न दी िनलिखत करणेस मंजुरी िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- १७ (२) ण 

ा  तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलचे औषध भांडार व िविवध वॉडम  ये िद. 
०१/०४/२०१४ ते िद. ३१/०३/२०१५, िद. ०१/०४/२०१५ ते िद. ३१/०३/२०१६ व िद. ०१/०४/२०१६ ते िद. 
३१/०३/२०१७ या कालावधीम  ये ित  ही वष िमळून एकूण र  कम . ११६१३७.७३ इत  या  र  कमेची औषध 
मदुतबा  झाली आहे. परंत,ु सदर औषधांची खरेदी ही मागील ०३ वषात ट   या -  ट   याने खरेदी कर  यात आली 
आह.े 

१) िद. ०१/०४/२०१४ ते िद. ३१/०३/२०१५ या कालावधीतील औषधांची तपशीलवार 
मािहती खालील माणे :- 

अ) मु  य औषध भांडारातील एकूण औषधे :-  
Sr. No. Name of Wards / Section Total Amt. in Rs. 
1. Main Store – Expired Medicine / Surgical 15216.77 
 Total Amt. in Rs.  15216.77 

 
ब) दो  ही  णालयाचे िविवध वॉडमधून जमा झालेले एकूण औषधे :-  

Sr. No. Name of Wards / Section Total Amt. in Rs. 
1. All Wards  – Saibaba Hospital 5566.06 
2. Sub – Store & Wards – Sainath Hospital 320.00 
 Total Amt. in Rs.  5886.06 

 
अ)  = . १५२१६.७७ + ब) = . ५८८६.०६ = पूणाक त एकूण र  कम . २११०३/- 
2) िद. ०१/०४/२०१५ ते िद.३१/०३/२०१६ या कालावधीतील औषधांची तपशीलवार मािहती 

खालील माणे:- 
क) मु  य औषध भांडारातील एकूण औषधे:-  

Sr. No. Name of Wards / Section Total Amt. in Rs. 

1. Main Store – Expired Medicine / Surgical 127130.00 
 Recover Total Amt. in Rs.  107434.00 
 Balance Amt. in Rs.  19696.00 

 
ड) दो  ही  णालयाचे िविवध वॉडमधून जमा झालेले एकूण औषधे :-  

Sr. No. Name of Wards / Section Total Amt. in Rs. 

1. All Wards  – Saibaba Hospital 33400.00 
2. Sub – Store & Wards – Sainath Hospital 46174.00 
 Total Amt. in Rs. 79574.00 
 Recover Total Amt. in Rs.  58441.00 
 Balance Amt. in Rs.  21133.00 
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क)  = . १९६९६ + ड) = . २११३३ = पणूाक त एकूण र  कम . ४०८२९/- 
 
३) िद. ०१/०४/२०१६ ते िद. ३१/०३/२०१७ या कालावधीतील औषधांची तपशीलवार 

मािहती खालील माणे :- 
इ) मु  य औषध भांडारातील एकूण औषधे:-  
Sr. No. Name of Wards / Section Total Amt. in Rs. 
1. Main Store – Expired Medicine / Surgical 311219.93 
 Recover Total Amt. in Rs.  271110.32 
 Balance Amt. in Rs.  40109.61 

 
ई) दो  ही  णालयाचे िविवध वॉडमधून जमा झालेले एकूण औषधे:-  

Sr. No. Name of Wards / Section Total Amt. in Rs. 

1. All Wards – Saibaba Hospital 12145.85 
2. Sub – Store & Wards – Sainath Hospital 1950.44 
 Total Amt. in Rs. 14096.29 
 Balance Amt. in Rs.  14096.29 

 
इ)  = . ४०१०९.६१ +  ई) = .१४०९६.२९ = पणूाक त एकूण र  कम . ५४२०६/- 

ी साईबाबा  णालयातील मु  य औषध भांडार/ ी साईनाथ सब  टोअर/ िविवध वॉड िमळून मागील 
तीन वषात रककम . ५,५३,१२३.०५ इत  या र  कमेची औषध ेमदुतबा  झाली होती .  यातनू सं  था नचे िनिवदा 
व करारना  याचे िनयम व अटीनसुार र  कम . ४,३६,९८५.३२ इतक  र  कम वसलू कर  यात आली आह.े  

Expired Drugs will have to be replaced, if desired by the Sansthan at the supplier’s 
cost or will have issue credit note of return material. Sansthan will buy any other 
medicines in lieu of credit note amount. The minimum expiry of Drugs should not be less 
than for the period of 3 years or 2 years or years as the case may be.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- सदरचे मदुतबा  झालेले मटे रयल ह े सं  था नमाफत घे  यात 
येणा-या िविवध मोफत कॅ  पसाठी तसेच बरेचस ेमटे रयल हे पेशंटला तातडीचे  हणजेच Life Savings  हणनू 
घे  यात आले होत.े, जर ह ेमटे रयल  णालयाकडे उपल   ा नस  यास  णां  या  जीिवतास हानी पोहच ूशकते.  

ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाक रता औषधांची वािषक खरेदी ही दरवष  अंदाजे . ५० कोटी 
इतक  आह.े मागील तीन वषात औषधे/ सिजकल सािह  याचंी खरेदी एकूण र  कम . ७०,५५,४४,६१७/- इतक  
कर  यात आली होती. सदरची र  कम पाहता मदुतबा  झाले  या औषधांची र  कम ही ०.०१९% इतक  आहे. 
तसचे सदर मटे रयल ह े सं  थान िनयमा माण े परत घेऊन जा  यास सबंंधीत परुवठाधारकांना िवनंती कर  यात 
आलेली होती. परंत,ु सदर मटे रयल ह ेतातडीने तसचे यातील काही मटे रयल ह ेGeneric अस  यामुळे परत न 
घे  या  या बोलीवरच िदलेले अस  याबाबत सांग  यात आले तसेच सदर परुवठाधारकांची अनामत र  कम 
आप  याकडे जमा नस  यामळेु वसलू कर  यात आली नाही. सदरच े मटे रयलची खरेदी ही फार जु  या 
कालावधीम  ये केलेली आहे,  यामळेु परुवठाधारक सदरचे मटे रयल घेऊन जा  या स तयार नाहीत. सदरचा 
औषधांचा साठा जिमनीत खोलवर खड्डा घेऊन न  ट कर  यास हरकत नाही, अस ेन  मत आहे.  

तरी उपरो  त माण े औषध े जिमनीत खोलवर खड्डा घेऊन न  ट कर  यास व सदरचा मदुतबा  
औषधांचा साठा (र  कम . १,१६,१३८/-) भांडारातील सगंणकातनू कमी करणसेाठी सदरचे  तावास मा  यता 
असावी. 

िवषय न.ं९१ ी साईबाबा णालयातील िनरोपयोगी िलनन साठा रिज रमधून िनलिखत करणे. 
ताव- ी साईबाबा हॉि पटलचे िलनन िवभागाम  ये सव वॉड/ओ.टी.चे अितशय जीण व र  ता  या डागांनी खराब 

झालेले तर काही फाटले  या अव   ोत िन पयोगी कपडे जमा झालेले आहते. सदरचे िलनन रोज  या वापरामळेु 
खराब झालेले आहे. 
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  यापवु  िदनांक ०१/०४/२०१६ ते ३१/१२/२०१६ पयतचे सव वॉड/ओ.टी.चे िलनन मा.ि सद  य 
सिमती सभा िदनांक १७/०२/२०१७ िन. १४ अ  वये न  ट केलेले असनु, सदर िलननची िकं  मत .४,१३,७८६/- 
(चार लाख तेरा हजार सातशे  याऐशंी मा )  इतक  होती,  यानंतर िद.०१/०१/२०१७ ते ३०/०६/२०१७ पयतचे 
िविवध वॅाड/ओ.टी.तनु खराब िलनन जमा झालेले आह े  याचा त  ता सोबत सादर केला आहे. सदर िलनन  
खरेदीची एकुण िकंमत .३,५१,००८/- (अ री . तीन लाख एकाव  ण हजार आठ मा )  इतक  आहे, परंत ुसदर 
िलनन ह ेफाटले  या व खराब अव  थेत अस  याने सदय प रि थतीत  याची िकंमत िनरंक आह.े  सदरचे िलनन 
वापर  यास िन पयोगी असलेबाबतची सहा.अिधसिेवका व वैदयक य सचंालक  यांनी  य  पाहणी केली आहे.  
सदरचे िलनन वापर  यास यो  य नस  यामुळे ते न  ट क न साठा रिज  टरमधनु िनलिखत करण ेगरजेचे आहे. 

  तरी सोबत  या त   यातील िलनन ह ेसाठा रिज  टरमधनु िनलखीत क न ते जाळून न  ट करणेचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु न द घे  यासाठी ठेव  यास मा  यता असावी. 

िनणय .१००३ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  िवषय न.ं९० मधील सन २०१४- १५, सन २०१५-१६ व सन २०१६-
१७ या वषातील मुदतबाहय झालेली औषधे न  क न, यां या संगणकातून न दी िनलिखत करणेस व 
िवषय न.ं९१ मधील िनरोपयोगी िलनन न  क न, याचा साठा रिज रमधनू िनलिखत करणेस मा यता 
दे यात आली.                             (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

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

यानंतर मा.अ य  महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा सु  करणेत आली. 

आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०१ िदनांक ०९.११.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .१००४ िदनांक ०९.११.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

 ०१ जागितक साईमंिदर िव त प रषदेसाठी साई मंिदरांकरीता उपल ध क न ावया या ऑनलाईन 
रिज ेशन फॉमचे मसु ास व सदरचा फॉम वेबसाईटवर कािशत करणेस मा यता िमळणेबाबत.  

अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :-कलम २१ (१) ग नसुार भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे 

ा तािवक:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३.०५.२०१७ रोजीचे सभेत सादर करणते आले  या  
ा प धािमक, सा ं कृितक तसचे सामािजक काय मांचे वेळाप कास मा  यता दणेते आलेली आह.े  या  

अनषुंगाने, समाधी शता  दी वषात आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, सामािजक काय म जगभरातील 
साईमं िदरांम  ये एकाच वेळी राबिवले जावेत, तसचे सपंुण वषभर साईबाबां  या  जीवनकायाचा व िवचारांचा चार 

सार  हावा व सपंुण वषभर भ  तीमय वातावरण रहावे यासाठी चचा करण,े िनयोजन करण े यासाठी िद.२३ 
िडसबर, २०१७ रोजी जगभरातील सव साईमं िदरां  या िव  व  ताचंे चचास  िशड  येथे आयोिजत करणचेा िनणय 
िद.२०.०८.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत घेतलेला आह.े  

िद.२३.१२.२०१७ रोजी आयोिजत जागितक साईमं िदर िव  व  त प रषदसेाठी उपि थत राहणा-या 
साईमं िदर िव  व  तासंाठी सं  थानचे अिधकृत वेबसाईटवर न दणीसाठी सिुवधा उपल  ध क न देणबेाबत इकडील 
िवभागास िनदशीत करणते आलेले आह.े  

उपरो  त िनदशानुसार जागितक साईमं िदर िव  व  त प रषदसेाठी उपि थत राहणा-या साईमं िदर 
िव  व  ताकंरीता सं  थानचे वेबसाईटवर न दणी सिुवधा उपल  ध क न देणबेाबतची कायवाही इकडील 
िवभागामाफत सु  करणते आलेली आहे.  यानुसार वेबसाईट ारे साईमं िदरांचे िव  व  तानंा न दणी करणकेामी 
आव  यक फॉमचा मसदुा सोबत जोडले माण ेइकडील िवभागामाफत तयार कर  यात आलेला आह.े साईमं िदरांचे 
िव  व  तानंा चचास ाम  ये भाग घेणकेामी सं  थानचे वेबसाईटवर सदरचे न दणी फॉम ारे ऑनलाईन न दणी करता 
येईल. सबब, साईमं िदरांचे िव  व  तानंा न दणीकामी वेबसाईटवर उपल  ध क न ावयाचे फॉमचे पढुील माणे  
मसदुयास व फॉम सं  था नचे वेबसाईटवर काशीत करणेस मा  यता िमळणकेामीचा  ताव मा. उपसिमतीचे 
सभेसमोर सादर करता येईल, असे न  मत आह.े 
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Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 

Second Global Summit of Shri Saibaba Temple Trustees 
Saturday, 23rd December, 2017 

Place :  Shirdi 
Registration Form 

A) Information of Saibaba Temple 
1 Name of Saibaba temple    
2 Address of Saibaba Temple :   

City : State :                                                      Country : 
3 Mobile Number   
4 E-Mail    
5 Temple Registration Number :   

6 
We hereby declare that we haven’t installed 
model of Saibaba Samadhi in our Temple 

Accept/Decline 

7 
There is no any legal case registered against 
our Trust or Trustees 

Accept/Decline 

B) Information of Sai Temple Representative-1  

1 Name of  Representative 
Gender First Middle Last 

upload 
Photograph of 

256 KB size 

        
2 Designation   
3 Address of  Representative   
4 Mobile Number   
5 E-Mail   
6 Signature Uploade scanned image of signature of size 56 KB 

size 

C) Information of Sai Temple Representative-2   

1 Name of  Representative 
Gender First Middle Last 

upload 
Photograph of 

256 KB size 

    
2 Designation   
3 Address of Representative   
4 Mobile Number   
5 E-Mail   

6 Signature Upload scanned image of signature of size 56 KB size 

 
Attachment :  1. Scanned copy of Temple Registration Certificate  

   
2. Scanned copy of ID Proof of Representative1  

   
3. Scanned copy of ID Proof of Representative2  

   

4. Authorization letter from the Temple Organization if favor of Representatives. 
 

 
मागणी:- ा  तािवकेत नमदु केले माण ेजागितक साईमं िदर िव  व  त प रषदसेाठी उपि थत राहणा-या 

साईमं िदर िव  व  तानंा न दणीकामी वेबसाईटवर उपल  ध क न ावयाचे फॉमचे मसदुयास व फॉम सं  था नचे 
वेबसाईटवर काशीत करणेस मा  यता िमळणकेामीचा  ताव मा. उपसिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे मा  यता 
असावी, िह न  िवनंती. 

सं थान अिधिनयम/ ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान:- तां ि क व शासक य  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ा  तािवकेत व मागणीम  ये नमुद केले माणे जागितक साईमं िदर 
िव  व  त प रषदसेाठी उपि थत राहणा-या साईमं िदर िव  व  तानंा न दणीकामी वेबसाईटवर उपल  ध क न ावयाचे 
फॉमचे मसदुयास व फॉम सं  था नचे वेबसाईटवर काशीत करणेस मा  यता िमळणकेामीचा  ताव मा.उपसिमतीचे 
सभेसमोर सिवनय सादर. 
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जागितक साईमं िदर िव  व  त प रषदेसाठी उपि थत राहणा-या साईमं िदर िव  व  ताचें नाव 
न दणीकामी वेबसाईटवर उपल  ध क न ावयाचे फॉम या मसुदयावर िव तृत चचा होऊन, 
खालील माणे साईमंिदर िव त न दणी फाम अंतीम करणेत आला.  

 

                Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 
 

                                 Second Global Summit of Shri Saibaba Temple Trustees  

                               Saturday, 23rd December, 2017 

                    Place :  Shirdi 

Participation Form (eligible only for Temple Summit, Dtd.23/12/2017) 
A) Information of Saibaba Temple 

1 Name of Saibaba temple    

2 Address of Saibaba Temple :   
                      City :                                                                       State :                                                      Country : 

3 Mobile Number   

4 E-Mail   

5 Trust Registration Number :   

6 
We hereby declare that we haven't installed 
model of Saibaba Samadhi in our Temple. Accept/Decline 

7 

There is no any legal case registered against 
our Trust or Trustees  for the activities 
related to Temple Trust.  

Accept/Decline  

B) Information of Sai Temple Representative-1 

1 Name of  Representative 
Gender First Middle Last 

Uploade 
Photograph of 

256 KB size 

        

2 Designation   

3 Address of  Representative   
4 Mobile Number   
5 E-Mail   

6 Signature Uploade scanned image of signature of size 56 KB 
size 

C) Information of Sai Temple Representative-2   

1 Name of  Representative 
Gender First Middle Last 

Uploade 
Photograph of 

256 KB size 

    
2 Designation   
3 Address of Representative   
4 Mobile Number   
5 E-Mail   

6 Signature Uploade scanned image of signature of size 56 KB 
size 

 
Attachment : 1. Scanned copy of Temple Registration Certificate 

   2. Scanned copy of ID Proof of Representative1 
   3. Scanned copy of ID Proof of Representative2 

4. Authorisation letter from the Temple Organisation if favour of 
Representatives. 
5. Program List 

Note : 1. This registration is only for Global Summit. Trust should not misuse this form or 
any other correspondence from SSST. 
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 2. Program to be held during Centenary year by your trust should be uploaded as 
Program List 
3. Help/ Involvement of Saibaba Sansthan, Shirdi if needed should be informed in 
advance. 
तसेच उपरो माणे अंतीम करणेत आलेला, साईमंिदर िव त न दणी फॉम या मसुदा व 

अटी/ शत  पुढील मा. यव थापन सिमती सभेची मा यता घेऊन, साईमंिदर िव  व  त प रषदेसाठी 
उपि थत राहणा या साईमंिदर िव  व  तानंा नाव न दणी करणेसाठी सं थानचे अिधकृत संकेत थळावर 

िस द करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.     
 (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०२ ी साई सादालय मु य सादभोजन हॉल, मु य िकचन व बुंदी िकचनमधील लोअर ग व डॅडोला 

स या असले या हे ीफाईड टाई स/ ेिम स काँ ट काढून सदर िठकाणी नवीन ेनाईट लोअर ग 
व डॅडो बसिवणेकामाचे ठेकेदार मे.आर.के. सावंत, नािशक याचें जी.एस.टी मधील फरकाचे अनुषंगाने 
होणारे बदलाबाबत चचा क न िनणय घेणेबाबत.  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- 
अिधिनयमा  या कलम २१ (१) पोटकलम (क) अ  वये, मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल, 
 यव  थापन व शासन कर  याचे योजनासाठी िव  व  त  यव  थेचा िनधी सिमतीकडून खच कर  याची तरतदू 

आह.े  
मा. यव थापन सिमती िनणय: 
०१. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३.०५.२०१७ रोजी सभेतील िनणय .३९६.  
०२.मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७ रोजी सभेतील िनणय .७४०.   
०३.मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३.१०.२०१७ रोजी सभेतील िनणय .९०२.  

 तावना :- ी साई सादालय मु  य सादभोजन हॉल, मु  य िकचन व बुं दी िकचन मिधल 
लोअ रंग व डॅडोला स  या असले  या  हे ीफाईड टाई  स / ेिम  स कॉ ं ट काढून सदर िठकाणी नवीन ेनाईट 
लोअर ग व डॅडो बसिवणकेामी िविहत प  दतीने ई-िनिवदांची मागणी करणसे व याकामी येणा-या 
.२,२४,६२,७५०/- मा चे खचास मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . 

३९६ अ  वये मा  यता देणते आलेली होती.  
मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानसुार याकामीवृ  तप ात तसचे सं  थानचे सकेंत  थळावर 

जािहरात िस  द क न िद.०६/०७/२०१७ ते िद.०१/०८/२०१७ या कालावधीम  ये िनिवदा सादर करणचेी मदुत 
दणेते आली होती. याकामासाठी िद.१४/०७/२०१७ रोजी झाले  या िनिवदापवू बैठक म  ये ( ी–बीड िमट ग) 
सदरह कामासाठी ावयाचे दर ह ेजीएसटीसह दे  यात यावेत असे Common set of deviations म  ये नमदू 
केले होत.े  यानुसार याकामी खालील ठेकेदारांनी ई-िनिवदा अपलोड के  या हो  या.  

अ.न. ठेकेदाराचे नाव 
१ C4 Infrastructure Pvt. Ltd. Nashik 
२ Shri D.S. Shewale, Junnar, Pune 
३ Shri R.K. Sawant, Nashik 

वरील ा  त ई-िनिवदांचे तां ि क िलफाफे मा. खरेदी सिमतीचे िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे सभेपु ढे 
उघडणते आले असनु ठेकेदार यांनी सादर केले  या कागदप ांची छाननी केली असता उपरो  त तीनही ठेकेदार 
पा  झाले आहते. ठेकेदार यांनी सादर केले  या ई-िनिवदांचा वािण  यीक िलफाफा िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे 
खरेदी सिमतीचे सभेपु ढे उघडणते आला असनु  यानंी सादर केले  या दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माणे 
आह.े  

अ.न. ठेकेदाराचे नाव र  कम शेरा 
१ C4 Infrastructure Pvt. Ltd. Nashik . २,१०,३४,७४०/- -- 
२ Shri D.S. Shewale, Junnar, Pune . २,००,६३,१५५/- -- 
३ Shri R.K. Sawant, Nashik . १,८९,६२,२२३/- िन  नतम 
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यावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७४० अ  वये िन  नतम 
दर दऊे करणारे ठेकेदार आर.के. सावंत, नािशक यांना कायादशे दणेेबाबत खालील माणे िनणय झालेला आह.े  

   “यावर सिव तर चचा होऊन, ीसाई सादालय मु  य सादभोजन हॉल, मु  य िकचन व बुंदी िकचन 
म ये स  या असले  या  हे ीफाईड टाई  स/ ेिम  स कॉ ं ट काढून सदर िठकाणी नवीन ेनाईट लोअर ग व डॅडो 
बसिवणकेामीआर. के. सावंत, नािशक यांचे .१,८९,६२,२२३/- मा  िन नतम दर ि वकारणते येऊन, यांना 
कायादशे दे यात यावा, असे ठरले.”  

तथािप, GST अंमलबजावणी नंतर कं ाटात होणा-या बदलाबाबत महारा   शासनाचा िद. 
११/०९/२०१७ रोजीचा आदशे खरेदी िवभागाने िद.१५/०९/२०१७ रोजी  या प ासोबत िदलेला आह.े सदर 
आदशेात खालील बाबी नमदू केले  या आहते.  

“२(अ) िनिवदा दाखल करतांना कं ाटदार  या िदनांकास अि त  वात  या कराचा दर ल ात घेऊन 
कं ाटाची िकंमत Quote करत असतात. िनिवदा जीएसटी  या अंमलबजावणीनंतर व िद. २८/०८/२०१७ पवु  
दाखल केली अस  यास, कं ाटदाराने जीएसटीचा सवसाधारणपण े Construction service वरील 
अि त  वात  या कराचा दर एकि त १८% (०९ % CGST+०९% SGST) ल ात घेऊन िकंमत Quote केली 
असले, मा  सदरचा  कराचा दर िद. २२/०८/२०१७ रोजी  या अिधसचूना  . २०/२०१७ Central Tax Rate 
व २०/२०१७ State २०/२०१७ अ  वये, बहतशः शासिकय कायकं ाटावर १२% (०६% CGST+०६% 
SGST) झाला आहे.  यामळु े कायकं ाटावर कमी झाले  या कराचा दर ल ात घेऊन िकंमत कमी कर  याचा 

य  न करावा.” 
उपरो  त शासन आदशेतील बदलामळेु ठेकेदार यांनी दऊे केलेले दराबाबत  याचंेशी चचा / वाटाघाटी 

करणसेाठीमा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/१०/२०१७ रोजीचे सभेपु ढे  ताव सादर करणते आला होता. सदर 
 तावावर िनणय .९०२ अ  वये,िवषयांक त कामासाठी ठेकेदार म.े आर. के. सावंत, नािशक यांना पढुील मा. 

 यव  थापन सिमतीचे सभेपढे बोलिव  यात यावे असे ठरले.   
उपरो  त शासन आदेशानसुार ठेकेदार यांचेकडून जीएसटी बदलामळेु होणारे कं ाट बदलाबाबत मािहती 

मागिवणते आली असता, ठेकेदार आर के सावंत यांनी सदरह कामासाठी दऊे केलेले दर ह े जीएसटीसह 
अस  याचे तसचे याकामासाठी जीएसटी पोटी  याचंेकडून भिव  यात जीएसटी मागणी केली जाणार नाही असे 

ित ाप  िदलेले आह.े तसचे ठेकेदार यांनी जमा केलेली िनिवदा िह जीएसटी अंमलबजावणी नंतर व 
िद.२२/०८/२०१७ पवु  अस  याने काय कं ाटावर कमी झाले  या कराचा दर ल ात घऊेन िकंमत कमी 
करणसेाठी िवचारणा कर  यात आली होती.  यावर ठेकेदार यांनी  याचंे िद.३०/१०/२०१७ रोजी  या प ाने 
ठेकेदार यांनी िनिवदमे  ये दऊे केलेले .१,८९,६२,२२२.९० मा  रकमेवर .५,६७,९७३/- (२.९९५%) सवलत 
दऊे केली असनू, सदरचे सवलतीचे दराने काम करणेस तयार असलेबाबत कळिवले आह.े  

 ताव: तरी ी साई सादालय मु  य साद भोजन हॉल, मु  य िकचन व बुंदी िकचन मिधल लोर ग 
व डॅडोला स  या असले  या  हे ीफाईड टाई  स/ि िम  स कॉ ट काढून सदर िठकाणी निवन ेनाईट लोअर ग व 
डॅडो बसिवणकेामी ठेकेदार आर.के.सावंत, नािशक यांनी दऊे केलेले िनिवदा दर जी. एस. टी. (GST) मधील 
फरकाचे (१८% ऐवजी सधुारीत १२% माणे) अनषुंगानेकमी करणबेाबत  याचंेशी मा. उपसिमतीचे सभेत चचा/ 
वाटाघाटी क न िनणय होऊन, मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर.   

तािवत कामीचे िन नतम दरधारक ठेकेदार आर.के.सावंत, नािशक हे आजचे उपसिमती 
सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमती सभेने िद.१९.०९.२०१७ रोजीचे शासन आदेशानुसार, 
शासक य कायकं ाटासाठी जीएसटीचा दर १८% व न १२% झालेला अस याने आर.के.सावंत, 
नािशक यांना या माणे दर कमी करणेबाबत िवचारणा केली असता, ठेकेदार आर.के.सावंत, नािशक 
यांनी जीएसटी काऊंिसलचे नोिटिफकेशन सभेसमोर सादर  केले. यानुसार फ  िह टो रकल 
मु हमटस,् पाणी पुरवठा योजना इ. ठरािवक कामांसाठीच फ  १२% जीएसटीचा दर आहे, असे 
उपसिमती या िनदशनास आणून िदले. यावर उपसिमती सभेने याबाबतीत िवधी व याय िवभाग यांचे 
मागदशन घे याचे ठरिवले व शासना या मागदशनास अधीन राहन कायारंभ दे यात येईल, असे 
आर.के.सावंत, नािशक यांना कळिवले असता, यांनी ते मा य केले. 

 
 



195 
 

{12} 14.11.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय मु  य साद भोजन हॉल, मु  य िकचन व 
बुंदी िकचन मिधल लोर ग व डॅडोला स  या असले  या  हे ीफाईड टाई  स/ि िम  स कॉ ट काढून 
सदर िठकाणी निवन ेनाईट लोअर ग व डॅडो बसिवणेकामी आर.के. सावंत, नािशक यांचे  

.१,८९,६२,२२२.९० मा  िन नतम दर ि वकारणेत यावेत व या कामावरील जीएसटीबाबत महारा  
शासनाचे मागदशन घे यात येऊन, या मागदशनास अधीन राहन, आर.के. सावंत, नािशक यांना 
कायादेश दे यात यावा. तसेच यापु ढे जीएसटी दर वाढ यास ठेकेदार यांना जा तीत जा त १८% पयत 
वाढीव जीएसटीची र कम अदा करणेत यावी. मा  जीएसटीची कमी झा यास या माणातील 
र कम ठेकेदार यांचेकडून वसूल करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.   

         (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०३ बांधकाम ठेकेदार यांचे हॅट (VAT) व जीएसटी (GST) मधील फरकाचे अनुषंगाने ठेकेदार यांनी 
मागणी केले या वाढीव मागणीबाबत.  

तावना :- सं थानमाफत िविवध कामांसाठी मा. यव थापन सिमतीचे िववीध िनणयानसुार  ई-िनिवदा 
सचूना  िस द क न िन नतम (L-1) दराचे ठेकेदार यांना कायादशे दणेेस मा यता दे यात आली आहे. यांचा 
तपिशल खालील माणे आहे. 
१) ी साईबाबा भ  िनवास (५०० म) इमारतीचे उवरीत ३८६ खो यांसह नतुिनकरण करणे.:- ी साईबाबा 
भ  िनवास थान (५०० खो या) इमारतीमधील उवरीत ३८६ खो या व इमारतीचे नतुनीकरणातील  िस हील 
कामांसाठी .१२,३७,६१,६५९/- मा  खचा या कामासाठी वतमानप ात व सं थानच े संकेत थळावर जािहरात 

िस  क न िद.१७/०७/२०१७ अखेर ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या. सदरह इ-िनिवदांच ेतां ि क मािहतीचे 
िलफाफे िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे खरेदी सिमतीच े सभेत उघड यात आल े असुन यातील कागदप ांची छाननी 
क न पा  सात ठेकेदारांपकै  िन नतम दराचे ठेकेदार लािसक असोिशएट्स, नािशक यांना सदरह काम देणेबाबत 
मा. यवसथ्ापन सिमतीच ेिद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .७४१ खालील माण ेझाला आह.े   

“.. तावीत कामीचे िन नतम दरधारक Klassic Associates, Nashik ह े आजचे सभेसमोर 
चचसाठी उपि थत होते. यांनी सिमतीने िवचारले या ांची समपक उ रे िदली व या कामासाठी पवु  १२% 
VAT लाग ूहोता, परंत ुआता १८% जी.एस.टी. कर णाली लाग ूझालेली अस यामुळे यामधील ६% फरकाची 
र कम िमळावी, अशी िवनंती केली. तसचे यांनी ई-िनिवदमे ये िडफे ट व लायबलीटी कालावधी ६ मिह यांचा 
िदला होता. तो २ वषाचा कर यास सभेसमोर समंती िदली. यावर सिव तर चचा होवनू , ी साईबाबा 
भ िनवास थान इमारतीमधील उवरीत ३८६ खो यांच ेनतूनीकरण  करणकेामी Klassic Associates, Nashik 
यांच े .१०,९८,२७,२९९/- मा  िन नतम दर ि वकारणते यावेत. तसचे यांचेबरोबर झाले या चच माणे 
Klassic Associates, Nashik यांना ६% फरकाची र काम वेगळी आदा करणते यावी व यांचेकडून २ वष 
िडफे टालायबलीटी कालावधी घे यात यावा अस ेठरले.” 

  ठेकेदार यांनी िद.१०/१०/२०१७ रोजीच ेप ा वनये, दर कमी केलेले नाहीत.    
२) र ता .०५ च ेउवरीत डांबरीकरण व इतर अनषुं िगक कामे करणे.:- मा. यव थापन सिमतीचे सिमतीचे 
िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .२५९ अ वये, िशड  एकाि मक र त ेिवकास योजनेतील थम ाधा य 
गटातील र त े िवकिसत करणते येत आहते. या क पातील र ता .५ या र यांच े उवरीत काम पणू क न 
घेणकेामी ई-िनिवदा मागिवणसे मा यता दणेते आली. यानुसार िद.१५/०५/२०१७ ते ०८/०६/२०१७ अखेर ई-
िनिवदा मागिव यात आले या ई-िनिवदवेर मा. यव थापन सिमतीचे िद. २५/०७/२०१७ रोजीच ेसभेत िनणय . 
िन. . ५२४ (अ) १३ खालील माणे झाला आहे.   

“…सं थान  िनधीतनू  िशड  नगरपंचायत ह ीतील र ता .०५ चे उवरीत काम क न घेणकेामी 
राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s.Amol Construction & Co., 
Devlali Pravara यांना दराबाबत चचा करणसेाठी आतचे उपि मतीसमेार बोलिवणते आले होते. परंत ु
सभेसमोर चचसाठी त े अनपुि थत होते. यावर सिव तबर चचा होवनू सं थायन  िनधीतनू िशड नगरपंचायत 
ह ीतील र तात .०५ च े उवरीत काम क न घेणकेामी M/s. Amol Construction & Co., 
DevlaliPravara यांच ेएकि त .१,४२,६२,६५५.९० मा  िनि नतम दर ि वकार यात येवनू  यांना कायादशे 
दणेते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा यन कर यातत आली. ” 
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यानसुार  ठेकेदार मे.अमोल क शन अॅ ड. कंपनी, दळेाली वरा यांना जा. .२९२३/ २०१७ िद. 
०१/०९/२०१७ अ वये कायादशे दणेते आला आहे. ठेकेदार यांनी िद.०६/०९/२०१७ रोजीच े प ा वनये 
खालील माणे कळिवले आह.े  

“.. सपंणू  दशेात िद.०१/०७/२०१७ पासनू नवीन कर णाली सवेा व व तकुर (GST) लाग ुझालेमळेु  
या कर णालीम येी काय व कं ाट (Works Contract) साठी नवीन करवाढ लाग ु झालेली आहे. या नवीन 
GST कराचा समावेश आपले वरील िनिवदमे ये केलेला नस यामुळे होणारी GST कराची फरकाची र क म 
िनिवदमे ये समािव  करणबेाबत कळिवले आहे..”  
३) सं थान  कमचारी िनवास थान साईनगर, समपण व साई यान न.ं०१ व ०२ इमारत च े आितल व 
बाहरेील रंगकाम करणबेाबत:- याकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीच ेसभेत िनणय .९१ 
अ वये, .४१,७६,२२०/- मा चे खचास व सदरचे काम िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे मा यता दे यात 
आली आहे. यानसुार  सदरह कामी िद.०१/०६/२०१७ ते िद.१५/०६/२०१७ याकालावधीम ये ई-िनिवदा 
मागिवणते आ या असनू, यासाठी ठेकेदार सी ४ इ ा  ा.िल., नािशक यांनी .३६,९३,५७४.९५ मा  
िन नतम दर दऊे केले आहे. याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .६७७ 
(२) खालील माणे झालेला आहे.  

“… यावर सिव तर चचा होऊन, सं थातन कमचारी िनवास थान साईनगर, समपण व साई यान नं.०१ 
व ०२ इमारत चे आतील व बाहरेील रंगकाम करणकेामी सी ४ इ ा ् रक्चर ा.िल., नािशक यांच े दर 
.३५,००,०००/- मा  अंतीम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 

िशफारस मा य कर यात आली.”  
ठेकेदार यांनी िद.१९/०९/२०१७ रोजीचे प ा व ये, सबंंधीत कामासाठीजीएसटी वेगळा िमळणबेाबत 

िवनंती केली आहे.  
उपरो   अ. नं. ०१ ते ०३ चे कामांसाठी माह ेजलैु, २०१७ पवू  िनिवदा मागिवणते आ या आहते. मा. 

यव थापन सिमतीचे उपरो  िविवध िनणयानंतर, िव  िवभाग, महारा  शासन यांचेकडील शासन िनणय . 
जीएसटी-१०१७/ . .८१/ कराधान-१ िद.१९/०८/२०१७ म ये खालील माणे मागदशक सचूना  दे यात 
आ या आहते. 

िदनांक २२ ऑग  २०१७ पवू  ि वकृत कर यात आले या िनिवदा मा  कं ाटाक रता Work order   
अ ाप न िदलेली कं ाटे: िदनांक २२ ऑग  २०१७ पवू  ि वकृत कर यारत आ या आहते, परंत ु या बाबत 
कायारंभ आदशे (work order) दे यात आलेले नाहीत अशा करणांम ये िनिवदा ि येम ये कं ाटदाराने 
जीएसटीपवू  करां या (बो याचा िवचार क न िनिवदा दाखल केलेली अस याने जीएसटी नंतर या करा या 
बो याचा याम ये िवचार झालेला नाही अस े गिृहत ध न सव िनिवदा र  कर यात या यात व पनु:  short 
tender notice दवेनू  िनिवदा ि या कर यात यावी. तथािप, अित ता काळ व पां या कामाबाबत उदाहरणाथ 
(र यावरील खड्डे भरण)े िनिवदाचंी ि या पणू कर यात येवनू  यांच ेकायारंभ आदशे दे यात यावेत. मा  सदर 
िनिवदा वीकृत करतांना जीएसटीअंतगत येणा-या कराचा बोजा ल ात घेवनू  कं ाटदारांशी वाटाघाटी क न दर 
कमी कर याचा य न करावा.” 

यानंतर िव  िवभाग, महारा च शासन यांचकेडील शासन प रप क जीएसटी-१०१७/ . .१५५/ 
कराधान-१, िद. ११/०९/२०१७ अ वये जीएसटी अंमलबजावणी नंतर शासक य कं ाटात होणारे बदलांबाबत 
िद. १९/०८/२०१७ च ेप रप का सदंभात िविवध िवभागांनी उपि थत केल या अडचणीसदंभात खालील माणे 
प ीकरण दे यात आले आह.े 

“.. २. ...िनिवदा र  क न पनु:  Short Tender Notice िद यास िनिवदा येम ये कालाप यय 
हो याची श यता अस याने सदर कालाप यय टाळ याकरीता िवभागाने खालील मागदशक त व ेिवचारात घेवनू 
कं ाटदारांशी कं ाटा या रकमेबाबत वाटाघाटी करा यात.... 

अ) िनिवदा दाखल करताना कं ाटदार या िदनांकास अि त वात या कराचा दर ल ात घेऊन 
कं ाटाची िकंमत Quote करत असतात. िनिवदा जीएसटी या अंमलबजावणीनंतर व िदनांक २२ ऑग ट, 
२०१७ पवू  दाखल केली अस यास, कं ाटदाराने जीएसटीचा सवसाधारणपणे Construction Service वरील 
अि त वात या कराचा दर एकि त १८ ट के (९% CGST +९% SGST) ल ात घेऊन िकंमत Quote केली 
असले, मा  सदर कराचा दर िदनांक २२ ऑग ट, २०१७ या अिधसचूना .20/2017 Central Tax Rate व 
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20/2017 State 20/2017 अ वये, बहतश: शासक य कायकं ाटावर १२% (६% CGST + ६% SGST) झाला 
आह.े यामु ळे कायकं ाटावर कमी झाले या कराचा दर ल ात घेऊन िकंमत कमी कर याचा य न करावा. 

तसचे िव  िवभाग, महारा  शासन यांचेकडील उपरो  शासन प रप काच े अनषुंगाने सावजिनक 
बांधकाम िवभाग, महारा  शासन, मं ालय, मुंबई यांच े Govt.Circular No. Sankirna-2017/ C.R.121 
(Part-II)/ Building-2 Dated- 19th September, 2017 अ वतये प ीकरण दे यात आले आहे. 

उपरो  िन नवतम दराचे ठेकेदार यांचेकडून शासन आदशेात नमदू केलेनुसार GST मळेु कायकं ाटावर 
कमी झाले या कराचा दर ल ात घेऊन िकंमत कमी कर याचा य न करणसेाठी ठेकेदार यांच ेसमवेत चचा क न 
दर कमी करणबेाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/१०/२०१७ रोजीचे सभेपढेु  सादर करणते आला 
होता. यावर िनणय .९०३ अ वये, उपरो  कामाच ेठेकेदार यांना दर कमी करणबेाबत यांना पढुील सभेसमोर  
बोलिवणते यावे असे ठरले. शासन आदशेानसुार  उपरो  कामाचे ठेकेदार यांचेकडून मािहती मागिवली असता, 
वरील अ. न.ं०१ ते ०३ च ेकामाच े ठेकेदार यांनी दर कमी करणे ऐवजी वाढीव जीएसटी रकमेची मागणी केली 
आहे. यामळेु  याकामी फेर ई-िनिवदा मागिवणचेी कायवाही करणते येत आहे.  

  ताव:- बांधकाम ठेकेदार यांच े हॅट (VAT) वजीएसटी (GST) मधील फरकाचे अनषुंगाने ठेकेदार 
यांनी वाढीव जी. एस. टी. मागणी केली अस याने, याकामी फेर िनिवदा मागिवणचेी कायवाही करणते येत 
अस याने, वरील माणे अ. न.ं०१ ते ०३ या कामांसाठी मागिवणते आले या िनिवदा र  करणसे मा. 
उपसिमतीचे सभेत िनणय होऊन, मा. यव थावपन सिमतीकडे िशफारस करणसे िनणयाथ सादर. 

  यावर सिव तर चचा्र होऊन, उपरो  तावाम ये नमुद केले या १ ते ३ कामांसाठीचे 
िन नतम दरधारक ठेकेदार जीएसटी या वाढीव र कमेची मागणी करत अस यामुळे, सदरहकामी 
न याने ई-िनिवदांची मागणी करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०४ ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील स ह न.ं१४८ मधील जागेत नवीन इमारतीचे बांधकामासाठी 
आिकटे ट यांना स ह स टॅ स ऐवजी जीएसटी देणेबाबत.  

  ी 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 तरतदु आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या 
मालम ांची दखेभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदु आहे.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:  
०१. मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .८९०.  
०२. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५२४ (अ) ०४.  
०३. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/१०/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .९०३. 

 तावना: ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील स ह न.ं१४८ मधील जागेत नवीन इमारतीच े
बांधकामासाठी क पाचे आराखडे व अंदाजप क तयार करणसेाठी आिकटे ट नेमणकू  करणकेामी 
िद.११/०३/२०१७ अखेर ऑनलाईन Request for proposal मागिव यात आलेले आहते. याम ये पा  
आिकटे ट यांच े तावाचा िलफाफा .०२ (Commercial bid) िद.१७/०६/२०१७ रोजी उघडणते आला 
असनू, यांम ये Design Associates INC, Noida (U.P.) यांनी क प िकमतीवर िन नतम १.५०% दर 
िदले आहते. िद.२५/०७/२०१७  रोजीचे सभेत िनणय .५२४ (अ) ०४ नसुार िन नतम दराचे आिकटे ट यांच े
१.३०% दर ि वकारणते येऊन, यांना कायादशे दणेेस मा यता िदलेली आहे.  

सदरह कामासाठी मागिवलेले तावाम ये  (RFP) स ह स टॅ स वेगळा िदला जाईल असे नमदू  
करणते आले आहे. यानसुार  स लागार िडझाईन असोिशएट्स आयएनसी, नोयडा यांनी DAI/ DRL/ BD/ 
GEN/ 2017-18 च े प ा वमये “..After rebate our quoted percentage rate will be 1.30% + 
Service tax /GST. GST applicable from 01/07/2017 instead of service tax.” असे कळवनू  

ताव नमदू केलेनसुार  जीएसटीची (सि हस टॅ स) र कम वेगळी मािगतली आहे. 
ताव:- तरी स ह न.ं१४८ मधील जागेत नवीन इमारतीच ेबांधकामासाठी िन नतम दराचे आिकटे ट 

Design Associates INC, Noida (UP) यांना तावात नमदू  केलेनुसार स ह स टॅ स ऐवजी जी.एस.टी. 
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दणेबेाबतचे तावावर िनणय होणसेाठी मा. उपसिमतीचे सभेत िनणय होऊन, मा. यव थापन सिमतीकडे 
िशफारस करणसे िनणयाथ सादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, स ह न.ं१४८ मधील जागेत नवीन इमारतीचे बांधकामासाठीचे 
िन नतम दरधारक आिकटे ट Design Associates INC, Noida (UP) यांना तावात नमूद 
केलेनुसार स ह स टॅ स ऐवजी जी.एस.टी.ची र कम देणेस मा यता दे यात यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                  (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०५ समाधी मंिदर प रसर, साईउ ान व साईनाथ मंगल कायालय इमारतीचे आतील व बाहेरील रंगकाम 

करणेकामी ा  झाले या कमिशयल ई-िनिवदा उघडणे. 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- अिधिनयमाचे 

कलम २१ मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वये “मं िदरा  या व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी 
दखेभाल,  यव  थापन व शासन करण”े या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग 
कर  याची तरतदू आहे.  

तसचे अिधिनयमा  या पोट कलम (१)  या खंड (ग) अ  वये “भ  तानंा मं िदरात दवेेते  या दशनासाठी व 
मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समां रभ पार पाड  यासाठी सोयी सिुवधा परुिवणे” या 

योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या  िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे 

सभेतील िनणय .६४९ खालील माण ेसमंत झाला आहे. 
  “ यावर सिव  तर चचा होऊन, पिह  या ट   याम  ये समाधी मं िदर, तसचे मं िदर प रसरातील इमारती, 

साईउ ान व साईनाथ मंगल कायालय या इमारत चे आितल तसचे बाहरेील भागाचे रंगकाम क न घेणेसाठी 
िवहीत प  दतीने ई – िनिवदांची मागणी करणसे व  याकामी अंदाजे .८६,६०,६१८/- मा चे खचास मा  यता 
दे  यात आली.” 

   याच माण े यामिधल उवरीत साईिनवास अितथीगहृ व म  यवत  भांडार या इमारत  या आितल व 
बाहरेील भागाचे रंगकाम दसु-या ट   याम  ये क न घे  यात यावे, अस े ठरले. दसु-या ट   यातील इमारती  या 
रंगकामासाठी िवहीत प  दतीने ई– िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणारे अंदाजे .२९,४२,५७०/- मा चे 
खचासही मा  यता दे  यात आली. 

 तावनाः- समाधी मं िदर व मं िदर प रसरातील इमारती तसचे साईउदयान, साईनाथ मंगल कायालय, 
साईिनवास अितथीगहृ, मं  यवत  भांडार, या इमारतीचे रंगकाम सन २००८-२००९ या वष  झालेले आह.े सदर 
रंगकामास ०९ वष झालेले आह.े सतत  या वापराने रंगकाम खराब झालेले आह.े सं  थानमाफत ०१ ऑ  टोबर 
२०१७ ते १८ ऑ  टोबर २०१८ या कालवधीत ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव साजरा करणते येणार 
आह.े या कालावधीत दशे-िवदशेातनु लाखो साईभ  त दशनासाठी िशड  येथे येणार आह.े सं  थानमाफत 
साईभ  तानंा मलुभतु सिुवधा उपल  ध  क न दणेेबाबत सं  थान य  न करीत आह.े िशड  येथे साईचंे दशनासाठी 
येणारे साईभ  तानंा स  न वाटावे यासाठी समाधी मं िदर व प रसरातील इमारत चे रंगकाम करण ेआव  यक आहे.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील उपरो  त िनणयानुसार रंगकाम करणकेामी वतमानप ात तसचे 
सं  थानचे सकेंत  थळावर जािहरात िस  द क न िद.२६/०९/२०१७ पयत ई-िनिवदा मागिवणते आ  या हो  या. 
सदर मदुतीत एकूण खालील १० ठेकेदारांनी ऑनलाईन ई - िनिवदा अपलोड के  या हो  या .  

अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव 
१. िभवाई क    शन, िशगंणापूर, ता. मान िज. सातारा 
२. सी – ४ इं  ा  चर ा.िल., नािशक 
३. िडस  ट डेकोरेटर, िचचंवड , पुण े
४. डयुरोलकॅ एम  यलुम, केरला 
५. आर.के. सावतं ,पंचवटी, नािशक 
६.  क    शन, पदमपुरा, औरंगाबाद 
७. मे.एस.  ही.चदंन , वधमाननगर, मुंबई 
८. साई ए  टर ायजेस, औरंगाबाद 
९. सौरव डेकोरेटस, िबबववेाडी, पुण े
१०. ी.डी.बी.फोपसे,वजैापूर 



199 
 

{12} 14.11.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

उपरो  त ा  त ई– िनिवदांचे तां ि क माहीतीचे िलफाफा िद.०४/१०/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे 
सभेत उघडणते आलेले आह.े उघडणते आले  या टे  नीकल बीडमधील कागदप ाची छाननी केली असनू,  याचा 
तपिशल खालील माण ेआह.े  

अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव शेरा 
१. िभवाई क    शन, िशंगणापरू, ता. मान िज. सातारा अपा  
२. सी – ४ इं  ा  चर ा.िल., नािशक अपा  
३. िडस  ट डेकोरेटर, िचंचवड, पणुे पा  
४. डयरुोलॅक एम  युलम, केरला अपा  
५. आर.के. सावंत,पंचवटी, नािशक पा  

६.  क    शन, पदमपरुा, औरंगाबाद अपा  
७. मे.एस.  ही.चंदन, वधमाननगर, मुंबई पा  
८. साई ए  टर ायजेस, औरंगाबाद अपा  
९. सौरव डेकोरेटस, िबबवेवाडी, पणुे पा  
१०. ी.डी.बी.फोपसे,वैजापरू पा  

 
उपरो  त पा  िनिवदाधारकांचे वािण  यीक िलफाफे (Commercial Bid) िद.०९/११/२०१७ रोजीचे 

मा. खरेदी सिमतीचे सभेपू ढे उघडणते आलेले आह.े  याचा तलुना  मक त  ता खालील माणे आहे.  
अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव अंदाजप क य 

र  कम 
िनिवदा 
ट  केवारी 

एकूण र  कम शेरा 

१. आर.के. सावंत,पंचवटी, नािशक ८६,६०,६१८.२५ ४.२१ ९०,२५,२३०.२८ - 
२. ी.डी.बी.फोपसे,वैजापरू ८६,६०,६१८.२५ -१३.७७ ७४,६८,०५१.१२ - 
३. िडस  ट डेकोरेटर, िचंचवड, पणुे ८६,६०,६१८.२५ ८.८२ ९४,२४,४८४.७८ - 
४. मे.एस.  ही.चंदन,वधमाननगर, मुंबई ८६,६०,६१८.२५ -२७.०० ६३,२२,२५१.३२ िन  नतम 
५. सौरव डेकोरेटस,िबबवेवाडी, पणुे ८६,६०,६१८.२५ -२०.०० ६९,२८,४९४.६० - 

 
वर नमदू केले माण े मं िदर प रसरातील समाधी मं िदर, लगत  या इमारती, साईउदयान व मंगल 

कायालय, या इमारतीचे आतील व बाहरेील रंगकाम करणकेामी ठेकेदार एस.  ही.चंदन,वधमाननगर, मुंबई यांचे दर 
िन  नतम असनू , सदरचे रंगकाम  याचंेकडून क न घेणकेामी र  कम .६३,२२,२५१/- मा  खच येईल.  तावात 
नमदू केले  या इमारत पैक  समाधी मं िदराचे आितल भागाचे रंगकाम ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव – २०१७ 
िनिम  त सौरव डेकोरेटस, पणु ेयांचेकडून दणेगीदाखल करणते आलेले आह.े सदर भागाचे रंगकाम ी साईबाबा 
समाधी शता  दी (पु  यितथी) उ  सव २०१८ पुव  ठेकेदार म.ेएस.  ही.चंदन,वधमाननगर, मुंबई यांचेकडून िनिवदा 
दरात क न घेता येईल. 

 तावः- सदर िन  नतम िनिवदचेा दकेार हा अंदाजप क य िकंमतीपे ा १०% पे ा अिधक दराचा 
अस  याने महारा   शासन, सावजिनक बांधकाम िवभाग शासन िनणय .सीएटी२०१७/ . .८/इमा-२ 
िद.१२/०४/२०१७ चे कलम ४.६ अ  वये ठेकेदार एस.  ही. चंदन, मुंबई यांचेकडून अंदाजप क य िकंमतीचे १८% 

माण ेहोणारी र  कम .१५,५८,९११/- एवढया िकंमतीची बॅकेंची तीपतु  हमी घेण ेआव  यक आह.े तरी मं िदर 
प रसरातील समाधी मं िदर, लगत  या इमारती, साईउदयान व मंगल कायालय या इमारत चे आतील व बाहरेील 
रंगकाम करणकेामी ठेकेदार एस.  ही.चंदन, वधमाननगर, मुंबई यांचे िन  नतम दरानसुार येणारे र  कम 
.६३,२२,२५१/- मा चे खचास व याकामी  याचंेकडून वर नमदू िकंमतीची बॅकेंची तीपतु  हमी ा  त झालेनंतर 
 यानंा कायादेश देणेसाठी मा  यता िमळणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस होणेस िवनंती. 

यावर सिव तर चचा होऊन, समाधी मंिदर प रसर, साईउ ान व साईनाथ मंगल कायालय 
इमारतीचे आतील व बाहेरील रंगकाम करणेकामी तावातील तुलना मक त यामधील 
मे.एस.  ही.चंदन, वधमाननगर, मुंबई यांचे एकि त .६३,२२,२५१/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत 
येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा. तसेच समाधी मं िदरामधील रंगकाम देणगीदार साईभ ाने, देणगी 
व पात क न िदलेले आहे. याकरीता समाधी मं िदरा या रंगकामाचे दर ि वकारणेत यावे. परं तु  

आव यकतेनुसार कालांतराने सदरह रंगकाम क न घे यात यावे. तसेच िद.१२/०४/२०१७ रोजी या 
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शासन िनणयानुसार यां चेकडून अंदाजप क य िकंमतीचे १८% माणे होणारी र  कम 
.१५,५८,९११/- मा  िकंमतीची बॅकेंची तीपुत  हमी घेणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस 

मा  य कर  यात आली.              (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०६ सं थानमधील िविवध िवभागां या दैनं िदन झेरॉ स कामासाठी झेरॉ स मिशन खरेदी करणेकामी ा  
झाले या तां ि क ई-िनिवदा उघडणे. 

सं थानचे दैनं िदन झेरॉ  स  या कामासाठी खालील वणनाचे/ मतेचे दोन नग अ ावत, नामां िकत 
कंपनीचे झेरॉ स मशीन मागील मंजरु दराने खरेदी करणसे अथवा िविहत प तीने ई-िनिवदा ि या राबवनू खरेदी 
करणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर 
कर  यात आलेला होता.  

अ. . मिशनचा तपिशल वणन/ मता मागणी 
०१. Digital Multifunctional 

Copier- Machines 
55PPM, Print – 600 X 600dpi, 
Copy/Print/Scan, DADF Duplex,  
100 Sheet bypass, 400 Sheet OCT, 4 X 
500 Sheet Trays,  

०२ नग 

 यानसुार मा.  यव  थापन सिमती  या िद.०८.०९.२०१७ चे सभेत िनणय .७६० पढुील माण ेपा रत 
झालेला आह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन अस ेठरले क , सं  थानचे दनैं िदन झेरॉ  स कामासाठी  तावाम  ये नमदु 
केले माण े०२ नग अ ावत झेरॉ  स मिशन िविहत प तीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदी करणसे व  याकामी येणा-या 
खचास मा  यता दे  यात आली”. 

सदर खरेदीकामी अंदाजे .७,००,०००/- िकंवा  यापे ा जादा खच अपेि त अस  याने शासन 
िनयमानसुार ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली. शासन िनयमावलीनसुार ई-िनिवदचेी फ  .२,०००/- मा  व 
बयाणा र  कम .१०,०००/- मा  ठेवणते येऊन सोबत तां ि क िनिवदमे  ये दकुान न दणी दाखला , GST न दणी 

मांक माणप  िकंवा GST मांक पावती, पॅनकाड, कंपनीचे अिधकृत िवतरक असलेबाबत माणप  तसेच 
िनिवदा फ  व बयाणा र  कमचे UTR Number/बॅकं भरणा पावती इ. कागदप े ऑनलाईन  कॅन क न मागणी 
कर  यात आलेले होत.े  यानुसार खालील माणे कायवाही करणते आलेली आह.े  

अ.न.ं कायवाहीचा तपिशल िदनांक / कालावधी 
०१. वतमानप ात जािहरात िस  दी िद.१४/१०/२०१७ 
०२. वेबसाईटवर ई-िनिवदा िस  द कर  याची िदनांक व वेळ िद.१४/१०/२०१७ सकाळी ११.०० वा.  
०३. ई-िनिवदा अपलोड कर  याची अं ितम िदनांक व वेळ िद.२४/१०/२०१७ सायं.०५.०० वा. 
०४. तां ि क िनिवदा उघड  याची िदनांक (खरेदी सिमतीचे सभेत)  िद.३१/१०/२०१७  
०५. मळु िनिवदा उघड  याची िदनांक (खरेदी सिमतीचे सभेत) िद.०९/११/२०१७  

सदर खरेदीकामी एकुण ०४ िनिवदाधारकां  या ई-िनिवदा ा  त झाले  या हो  या. सदर िनिवदमेधील 
तां ि क िनिवदा िद.३१.१०.२०१७ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत उघड  यात आले  या हो  या.  यातील 
कागदप ांची पडताळणी केली असता, सव िनिवदाधारक पा  ठरलेले होत.े  यामळेु ०४ िनिवदाधारकां  या 
िनिवदतेील वािण  यीक (Commercial) िनिवदा िद.०९.११.२०१७ रोजीचे सभेत उघड  यात आ  या.  यातील 
दरांचा तलुना  मक तपिशल खालील माण े–  

अ. . मिशनचा तपिशल मागणी ओम साई 
माकट ग, 
औरंगाबाद 

इं िड ेटड 
िस  टीम, 
नािशक 

केसेरॉ डॉ  युमट 
सो  युशन इ.ं ा. 

िल., नािशक 

जय ी से  स 
काप रेशन, 

नां देड 
दर ती नग सव करांसिहत 

०१. Digital Multifunctional Copier- 
Machines 
55PPM, Print – 600 X 600dpi, 
Copy/ Print/ Scan, DADF Duplex, 
100 Sheet bypass, 400 Sheet OCT, 
4 X 500 Sheet Trays, 

०२ नग ३,७१,२००/- ४,९४,०८०/- २,६८,८००/- ४,९९,२००/- 
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उपरो  त त  यातील तलुना  मक तपिशलाचे अवलोकन करता मे.केसरेॉ डॉ  यमुट सो  यशुन इिंडया 
ा.िल., यांचे ित नग .२,६८,८००/- मा  ह े दर  यनुतम आहते.  यनतुम दराने दोन मिशन खरेदी के  यास 

र  कम .५,३७,६००/- मा  खच अपेि त आह.े  
तरी सदर  यनुतम दरधारक मे.केसरेॉ डॉ  यमुट सो  यशुन इिंडया ा .िल. यांचेशी चचा वाटाघाटी क न, 

सामा  य शासन िवभागास आव  यक ०२ नग झेरॉ  स मिशन खरेदीकामी अं ितम िनणय होणेस व येणारे एकुण 
खचास मा  यता िमळणेस िवनंती. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमधील िविवध िवभागां या दैनं िदन झेरॉ स कामासाठी 
झेरॉ स मिशन खरेदी करणेकामी मे.केसेरॉ डॉ  यमुट सो  यशुन इिंडया ा.िल., नािशक यांचे ित नग 

.२,६८,८००/- सव करांसहीत मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना ०२ नग झेरॉ स मिशनचा 
पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.  

(कायवाही- सामा य शासन, झेरॉ स िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०७ सन २०१७-१८ करीता मोतीचुर लाडू, सु ी बुंदी व बफ  साद बनवुन पॅक ग करणेकरीता नवीन 
ठेकेदाराची नेमणूक करणेकामी ा  ई-िनिवदांमधील Commercial Bid उघडणेबाबत. 

अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१(१) (घ) - सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ 
(भाग-४) म  ये महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादेश व केलेले 
िविनयममधील २१ (१घ) नुसार भ  तानंा जेवण परुिवणे आिण अ  नछ  चालिवणे.  

 तािवक- ी साईभ  तानंा साद पी िवतरण कर  यात येणारे मोतीचरु लाडु , मं िदर दशन रांगेत वाटप 
कर  यात येणारी सटुी बुं दी तसचे सादालयात भोजनात व अ  नपाक टाम  ये िम  ठा  न  हणनु दे  यात येणारी बफ  

साद बनिवणकेामी सन २०१७-१८ करीता ऑनलाईन फेर ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या आहते.  यानुसार 
खालील तपिशला माण ेएकुण चार ई िनिवदा ा  त झाले  या आहते.  
१. ी जोशी केटस,  दारा ी शंकर दयारामजी जोशी, ीरामपरु 
२. रणजीत हॉि पटॅिलटी स  ह सेस,  दारा ी मोद रामचं  सोनवण,ेपणुे 
३. ी साई केटरस,   दारा शकंुतला नामदवे िशंद,े ीरामपरू 
४. िद यशोधरा महीला सहकारी औ ोिगक उ  पादक सं  था मया,  दारा सौ.सिंगता अिनल दशपतुे , नािसक 

उपरो  त माण े सं  थानला ा  त झाले  या चारही िनिवदाधारकां  या ई िनिवदांचे तां ि क िलफाफे 
(Technical Bid) िद.३१/१०/२०१७ रोजी खरेदी सिमती  या  सभेत उघड  यात आली आहते.  यामध े ा  त 
झाले  या चारही ई- िनिवदा पा  ठर  या आहते. 

  आता सदरह चारही िनिवदाधारकांचे  यापारी दरप के (Commercial Bid) खरेदी सिमती  या 
िद.०९/११/२०१७ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत उघडून  यनुतम दर असले  या िनिवदाधारकास सन २०१७-१८ 
करीता कायादशे दतेा येईल. 

  उपरो  त माणे चारही िनिवदाधारकांचे  यापारी दरप के (Commercial Bid) आजचे 
िद०९/११/२०१७ रोजीचे  खरेदी सिमतीचे सभेसमोर व उपि थत िनिवदाधारकांसम  उघडणते येऊन,  यामधील 
मळु दरांचा तलुना  मक त  ता तयार करणते आला आहे,  याचा तपशील खालील माणे— 

अ.न ं तपशील 
ी जोशी 
केटस, 
ीरामपुर 

रणजीत 
हॉि पटॅिलटी 
स  ह सेस,पुणे 

ी साई 
केटरस, 
ीरामपुर 

िद यशोधरा महीला 
सह. औ ो. उ  पा. 

सं  था, नािशक 

िनिवदेमधील दर पये 

१ 

गावरान तपुातील मोतीचरु बुं दीचे साद लाडू 
तयार क न सकुिवणे, पॅिकंग करणे इ.चा दर  

ती १००० नग लाडूस (अंदाजे ५० ॅम 
वजनाचा एक लाडू ) हाताने पॅिकंग करण े

५०८/- ४३९/- २७०/- ३६८/- 

२ 

गावरान तपुातील मोतीचरु बुं दीचे साद लाडू 
तयार क न सकुिवणे, पॅिकंग करणे इ.चा दर  

ती १००० नग लाडूस (अंदाजे ५० ॅम 
वजनाचा एक लाडू ) मिशनने पॅिकंग करण े

४९४/- ३३९/- २२०/- ३३२/- 
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३ 

गावरान तपुातील सु ी बुं दी साद तयार क न 
सकुिवणे, पॅिकंग करण ेइ.चा दर ती १००० नग 
पािकटास (अंदाजे ५० ॅम वजनाचे एक पा केट) 
हाताने पॅिकंग करण े

५०८/- ४५९/- २८८/- ३८६/- 

४ 

गावरान तपुातील सु ी बुं दी साद तयार क न 
सकुिवणे, पॅिकंग करण ेइ.चा दर ती १००० नग 
पािकटास (अंदाजे ५० ॅम वजनाचे एक पा केट) 
मिशनने पॅिकंग करण े

४९४/- ३४९/- २२०/- ३६८/- 

५ 
वन  पती तपुातील रवा , खोबरा बफ  तयार 
करण े(०१ ि वंटल साखरेच)े २५००/- ७४९/- ३१५/- २७८/- 

 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय-  तरी सन २०१७-१८ म  ये साईभ  तानंा साद पी िवतरण कर  यात 

येणारे व मोतीचरु बुं दीचे लाडू, मंदीर दशन रांगेतील मोफत वाट  यात येणारी सु ी बुं दी तसचे सादालयात 
भोजनात िम  ठा  न  हणनु बनवनु दे  या त येणारी बफ  बनिवणकेामी उपरो  त तलुना  मक त   यामधील गडद व 
आधोरेखीत केलेले  यनुतम दरधारकाबरोबर झाले  या चचा वाटाघाटी  वये, िनणय होऊन  यानसुार कायादशे 
दणेकेामी मा  यता िमळणसेाठी सदरचा  ताव मा.उपसिमती  या सभेपु ढे िनणयाथ सादर. 

सन २०१७-१८ करीता मोतीचुर लाडू, सु ी बुंदी व बफ  साद बनवुन पॅक ग करणेकरीता 
नवीन ठेकेदाराची नेमणूक करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक 
आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. उपसिमती सभेने यां चेबरोबर दर कमी करणेबाबत चचा 
केली असता, िद यशोधरा महीला सह. औ ो. उ  पा. सं  था, नािशक यांनी बफ  साद बनिवणेकामी 

ित ि वंटल .२७०/- मा  अंतीम दर देऊ केले.  
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ करीता मोतीचुर लाडू व सु ी बुंदी बनवुन पॅक ग 

करणेकरीता ी साई केटरस, ीरामपुर यांचे तावातील तुलना मक त यामधील गडद व 
अधोरखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणेत यावेत. तसेच बफ  साद तयार करणेकामी िद यशोधरा 
महीला सह. औ ो. उ  पा. सं  था, नािशक यांचे ित ि वंटल .२७०/- मा  अंतीम दर ि वकारणेत 
येऊन, संबंधीतांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची होती.  

परं तु सदरह इितवृ  वाचून कायम करत असताना, ी साई केटरस, ीरामपुर यांनी बयाना 
र कम सं थान खा यात जमा न के याचे िनदशनास आले. यामुळे िनिवदा उघड याची कायवाही 
सदोष झालेली आहे. याकरीता सदर ई-िनिवदा ि या र  करणेत येऊन, याकामी फेर ई-िनिवदा 

ि या राबिवणेत यावी, असे ठरले.   (कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०८ मंिदर िवभागाकरीता नॉन वोवन कापडी िपशवी खरेदी करणेकामी ा  ई-िनिवदांमधील 
Commercial Bid उघडणेबाबत. 

सं  थानचे मं िदर िवभागासाठी नॉनवोवन कापडी िपश  या खरेदीकामी मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.२३.०५.०२०१७ सभेत र  कम .६,००,०००/- मा चे खचास मा  यता िमळाली होती.  

वरील िनणयास अनुस न ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. याम  ये पाच ई-िनिवदा 
ा  त झा  या हो या. सदर ५ िनिवदाधारकां  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.३१.१०.२०१७ रोजी 

उघड  यात आ  या हो  या. यापैक  ४ िनिवदाधारक तां ीक िनिवदमे  ये पा  ठरले होते. सदर पा  ४ 
िनिवदाधारकांचे Commercial Bid िद.०९.११.२०१७ रोजी मा.खरेदी सिमती सभेत उघड  यात आलेले 
आहते. 

 याचा तपशील खालील माण े– 
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Sl.No 
Description of 
Work/ Item(s) 

No.of Qty Units 
CLASSIC 

STATIONERS, 
CO. 

ASPIRE 
INDIA 

FACILITY 
SERVICES 
PRIVATE 
LIMITED 

sai agro 
nonwoven 

fabrics 

Shree 
Padmavati 
Enterprises 

    
Rate Rate Rate Rate 

1.00 कापडी िपशवी-  नॉन 
वोवन– छपाईसह 
(स  यनारायण पुजेकरीता) 
 साईज- १०”X१२”,    
गेझ– ६० gsm 
(As Per Matter 
enclosed) 

100000.00 Nos 6.25 4.48 2.50 7.10 

2.00 कापडी िपशवी-  नॉन 
वोवन– छपाईसह 
(मा  यवर स  कारासाठी) 
 साईज- १२”X१६”,      
गेझ– ६० gsm (As Per 
Matter enclosed) 

100000.00 Nos 7.45 5.25 3.50 8.52 

3.00 कापडी िपशवी -  नॉन 
वोवन– छपाईसह 
(मा  यवर स  कारासाठी) 
 साईज - १५”X१८”,      
गेझ– ६० gsm (As Per 
Matter enclosed) 

25000.00 Nos 9.35 7.05 4.40 10.53 

तरी उपरो  त Online ा  त तलुना  मक त   यातंील गडद व अधोरेिखत केले  या  यनुतम दराबाबत 
िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उप सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर. 

मंिदर िवभागाकरीता नॉन वोवन कापडी िपशवी खरेदी करणेकामी राबिवणेत आले या ई-
िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक साई ॲ ो नॉनवोवन फॅ ी स हे आजचे उपसिमती सभेसमोर 
चचसाठी उपि थत होते. एकूण खरेदीवर यां चे .७,१०,०००/- मा  िन नतम दर ा  झालेले होते. 
चचअंती यांनी एकूण रकमेम ये .१०,०००/- मा  सुट देऊ केली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर िवभागाकरीता नॉन वोवन कापडी िपशवी खरेदी 
करणेकामी साई ॲ ो नॉनवोवन फॅ ी स यां चे चचअंतीचे एकि त .७,००,०००/- मा  िन नतम दर 
ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात 
आली.        (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०९ नो  हबर-िडसबर २०१७ मिह  यासंाठी गाईचे शु  तुप खरेदी. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २३.१०.२०१७ चे िनणया माणे, दोन मिह  यांसाठी १५०० ि वंटल 
गाईचे शु  तपु खरेदी कर  या साठी िदनांक ०७.११.२०१७ पयत दोन िलफाफा प तीने दरप के मागिव  यात 
आली होती. 

  याकामी मदुतीत खालील माण ेदरप के ा  त झालेली आहते. 
१.  को  हापरु िज  हा दधु उ  पा दक संघ मयािदत, कोल ् हापरु  
२.  गोदावरी नामदवेरावजी परजण े पािटल तालकुा सहकारी दधु उ  पा दक सघं मयािदत , 

कोपरगांव 
३.  एस.आर.थोरात िम  क ॉड  ट्स ा.िल., सगंमनेर  
४.  इदंापरु डेअरी अॅ  ड  िम  क ॉड  ट्स िल., गोखळी 
५.  साव  ता फुड ॉड  ट, दमण 
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६. भात डेअरी िलमीटेड, िटळकनगर 
७.  सम ाश फुड्स िल., अिलगड 
८.   टिलग अॅ ो इिंडया िलमीटेड ,  वािलयर 
९.   ही.एस.पी.कॉप रेशन, मुंबई 
१०.  अमतृसागर सहकारी दधु  या वसाियक व ि या सघं मयािदत , अकोले 
११.  गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  ट्स ा.िल., फलटण 
१२.  मळगंगा िम  क अॅ  ड अॅ ो ो. ा.िल., िनघोज, ता.पारनेर 
१३.  चरणामतृ डेअरी अॅ  ड फुड ॉड  टस ्उमरगांव, िज. वलसाड, गजुरात 
१४.  ी ी िम  क अॅ  ड फुड ॉड  टस,् पणुे 
नो  हबर-िडसबर २०१७ मिह  यासंाठी १५०० ि वंटल गाईचे तुप खरेदी करणेकामी ा  

झाले या १४ दरप कांचा तां ि क िलफाफा .१ आजचे सभेत उघड  यात येऊन  याची छाननी केली 
असता, याम  ये १४ दरप कधारक पा  ठरले. यानंतर पा  १४ दरप कधारकांचा कमिशयल िलफाफा 

.२ उपि थत दरप कधारकांसमोर उपसिमती सभेत उघड  यात येऊन यामधील मुळ दरांचा 
खालील माणे तुलना  मक त  ता तयार कर  यात आला.  

 

अ.नं. दरप कधारकाचे नाव ॅ ड दरप कामधील मळु दर 
.ि वंटल . 

१ को  हापरु िज  हा दधु उ  पा दक संघ मयािदत, को  हापरु  गोकुळ ४५,४००/- 
२ गोदावरी नामदवेरावजी परजणे पािटल तालकुा सहकारी 

दधु उ  पादक सघं मयािदत , कोपरगांव 
गोदावरी ३९,०००/- 

३ एस.आर.थोरात िम  क ॉड  ट्स ा.िल., सगंमनेर गगणिगरी ४२,६६६.६७ 
४ इदंापरु डेअरी अॅ  ड  िम  क ॉड  ट्स िल., गोखळी सोनाई ३९,२९०/- 
५ साव  ता फुड ॉड  ट, दमण साव ा  ३७,८००/- 
६ भात डेअरी िलमीटेड, िटळकनगर भात ३९,६००/- 
७ सम ाश फुड्स िल., अिलगड सम ाश ३८,५००/- 
८  टिलग अॅ ो इिंडया िलमीटेड ,  वािलयर करमास ३९,२००/- 
९  ही.एस.पी.कॉप रेशन, वलसाड सभुाग  ३४,८७२/- 

१० मे.अमतृसागर सहकारी दधु  यावसाियक व ि या सघं 
मयािदत, अकोले 

अग ती ४२५० + १२% जीएसटी 

११ गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  ट्स ा.िल., फलटण गोिवंद  ४६,२००/- 
१२ मळगंगा िम  क अॅ  ड अॅ ो ो. ा.िल., िनघोज, ता.पारनेर क है या ४१,८९९/- 
१३ चरणामतृ डेअरी अॅ  ड फुड ॉड  टस ् उमरगांव, िज. 

वलसाड, गजुरात 
मधरु ३९,४००/- 

१४ ी ी िम  क अॅ  ड फुड ॉड  टस,् पणुे अिभरा ४५,०००/- 
 
याम  ये अ.न.ं१० चे मे.अमृतसागर सहकारी दु ध  यावसाियक व ि या संघ मयािदत, 

अकोले यांनी .४,२५०/- + GST असे दर िदले होते. याम  ये चुकून एक शु  य नमुद कर  याचा राहीला 
आहे. असे  यानंी सभेत सां िगतले होते.  यामुळे आमचे दर .४२,५००/- ती ि वंटल असे िवचारात 
घेणेची िवनंती केली होती, ती सभेने मा  य केली.  

यानंतर तुलना  मक त   यामधील िन नतम दरधारक मे.  हीएसपी कॉप रेशन, उमरगाव, 
िज.वलसाड (गुजरात) यांचेशी चचा केली असता,  यानंी TTD देव  थान, ित पती व िस ीिवनायक 
देव  थानला स  या तुप पुरिवत अस  याचे सम  सां िगतले व TTD देव  थानने िदलेला पुरवठा आदेश 
ई-मेल दारे सादर केला,  याची न द घे  यात आली.  

रा  यातील पुरवठाधारकांना ाधा  य या सुधारीत खरेदी िनयमावलीतील तरतूद ं.३.१.२.८ 
नुसार रा  यातील िन नतमदरधारक मे. गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पािटल तालुका सहकारी 
दु ध उ  पादक संघ मयािदत, कोपरगाव (दरप कामधील दर .३९,०००/- मा  ती ि वंटल) यांना 
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एकुण पुरवठा आदेशा  या ५०%  वािंटटी इतके तूप, या ि येमधील िन नतम दरधारकाचे ती 
ि वंटल .३४,८७२/- या दराम ये सं  थानला तूप पुरिवणेची तयारी आहे का? याबाबत मा.उपसिमतीने 
िवचारणा केली असता,  यानंी िन नतम दरधारका  या दराम ये ५०%  हणजेच ७५० ि वंटल तूप 
पुरिवणेची तयारी दशिवली आहे व तसे ते प  देणार अस  याचे  यानंी सां िगतले आहे. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानला तूपाची तातडीने गरज अस  यामुळे मे.  हीएसपी 
कॉप रेशन, उमरगाव, िज.वलसाड (गुजरात) यांनी दरप कासोबत सादर केलेला नमुना NABL 
लॅबकडून तपासणी क न घेऊन  याचा रपोट FSSAI Norms माणे अस  यास  यानंा १५० ि वंटल 
तुप पुरिवणेबाबत पुरवठा आदेश  वरीत दे  यात यावा.  तसेच  यां  या  लॅ  टचे Vendor Audit ची 
तारीख िनि त करणे, पुढील पुरवठा आदेश देणे व मे.गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पाटील 
तालुका सहकारी दु ध उ  पादक संघ मयािदत, कोपरगाव यांना सुधारीत िनयमावलीतील तरतुदीनुसार 
५० ट  के तूप पुरवठा आदेश देणे या सव बाब बाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १४.११.२०१७ 
चे सभेत िनणय घे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

सदरह इितवृ  वाचून कायम करत असताना असे ठरले क , गाईचे तुप पुरवठा करणा या 
मे.  हीएसपी कॉप रेशन, उमरगाव, िज.वलसाड (गुजरात) यां या लँटचे सं थान अिधका यांसह 
यव थापन सिमतीचे उपा य  व सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी इ सपे शन करावे 

व यानंतर उव रत पुरवठा आदेश दे यात यावा.     
दर यानचे कालावधीत खराब तुपाचा पुरवठा झालेबाबत, मृती ॉड टस ा.िल., अंबाला 

यांना नोटीस दे यात आलेली होती. या नोटीसी या खुलाशासाठी ते या चच या वेळी सभेम ये 
उपि थत होते, यांनी सभेस िवनंती केली क , मला पुववत पुरवठा आदेश दे यात यावा. यावर सभेने 
यांना पुरवठा आदेश देता येणार नाही, परं तु यांचा काळया यादीम ये समावेश करणेची अट िशथील 

करणेत येऊन, यापुढील गाईचे तुप खरेदीकामी या ई-िनिवदा िकयेम ये सहभागी होणेस यांना मुभा 
दे यात यावी, असे सिमतीने ठरिवले.    (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
१० मा.सद यां या सुचनांबाबत.  

  आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये िविवध चच या अनुषंगाने मा.सद यांनी खालील माणे 
िशफारस के या.  

 (अ) डॉ.राम िचलगर, ला टीक सजन, औरंगाबाद ह े आजचे सभेम ये उपि थत होते. ी साईबाबा समाधी 
शता दी महो सवा या अनशुंगाने ी साईनाथ णालय, िशड  येथे ला टीक सजरी िशबीराचे आयोजन 
कर याचा आमचा मानस असनू याबाबत सं थानने  सहकाय करावे, अशी िवनंती यांनी सभेसमोर केली व तसे 
लेखी प  िदले.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ.राम िचलगर, ला टीक सजन, औरंगाबाद यांचे सहयोगाने ी 
साईबाबा समाधी शता दी महो सवा या अनुशंगाने ी साईनाथ णालय, िशड  येथे ला टीक सजरी 
िशबीराचे आयोजन करणेकामी येणा या खचाचा सिव तर ताव मंजुरीसाठी मा. यव थापन सिमती 
सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

(कायवाही- वै िकय सचंािलका , ी साईनाथ णालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(ब) वािषक भाजीपाला खरेदी ि येमधील िन नतम दरधारक मे.जे.के.आल ु भंडार, राहाता यांनी 
भाजीपा यामधील कांदा परुवू शकत नसलेबाबत सं थानला  लेखी व पात कळिवलेले आह े व याबाबतचा 
सिव तर ताव पढुील मा. यव थापन सिमती सभेसमोर सादर केलेला आहे. या तावावर चचा होऊन िनणय 
होईपयत, मे.जे.के.आल ु भंडार, राहाता यांची यापवु या  खरेदीची बीले आदा करणते यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.     (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०२ िदनांक १३.११.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या णालय उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे.  
िनणय .१००५ िदनांक १३.११.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या णालय उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

०१. ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता सन २०१७-१८ या वषाकरीता खरेदी करावयाचे औषधे/ 
सिजकल सािह  य/ On Consignment सािह  य (Part “A”व“B”) खरेदीकामी ितस-यादंा िदले  या 
जािहरातीस अनुस न ा  त िनिवदाधारकांशी चचा/वाटाघाटी क न िनणय घेणेबाबत. 

ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाचे सन २०१७-१८ या वािषक औषध े खरेदीकामी 
िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे  सभेत िनणय .५ अ  वये मा  यता िमळालेली आह.े 

वरील ठरावास अनसु न िद.१३/०३/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये वतमान प ात जािहरात दऊेन 
िद.२४/०३/२०१७ ते िद.१५/०४/२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या, तसचे 
शासन िनयमानसुार िद.२४/०४/२०१७ पयत पिह  यांदा व िद.०१/०५/२०१७ पयत दसु -यांदा मदुतवाढ दे  यात 
येऊन तां ि क िसलबंद िनिवदा (Hard Copy) िद.०५/०५/२०१७ पयत ि वकार  यात आ  या हो  या.  यानुसार 

ा  त  झाले  या १४८ तां ि क िसलबंद व ऑनलाईन िनिवदा िद.११/०५/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभेपढेु 
सम  उघड  यात आ  या असनू तां ि क बाब चा तुलना  मक त  ता तयार क न िव  त िवभाग व अंतगत 
लेखाप र ण  िवभाग यांचेकडून तपासनू घे  यात आलेला असनू पा  १०० ऑनलाईन कमिशअल ई– िनिवदा 
िद.०७/०६/२०१७ रोजी खरेदी सिमती सभेपढेु परुवठाधारकांचे सम  उघ  यात येऊन PART “A” व “B” 
एकुण ३०३६ आयटम पैक  ७५३ आयटमकरीता एकुण ५१ परुवठाधारकांना िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे मा. 
 यव  थापन सिमती सभेतील िनणया  वये परुवठा आदशे दे  यात आलेले असनू उवरीत २२८३ आयटमकरीता फेर 

ई-िनिवदा / कोटेशन मागिव  यास मा  यता िमळालेली आहे.        
 यानसुार िद.१४/०७/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये दसु -यांदा फेर ई-िनिवदा मागिव  यास मा  यता 

घेऊन िद.२४/०७/२०१७ ते १०/०८/२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या, 
 यास अनसु न १४१ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या, परंत ुजा  तीत जा  त तलुना  मक दर िमळणकेामी 

िद.१०/०८/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये िद.१४/०८/२०१७ पयत मदुतवाढ दे  यात आली  यास अनसु न 
एकुण १६१ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या, ा  त झाले  या १६१ तां ि क ऑनलाईन ई-िनिवदा 
िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभेपढेु सम  उघडून ई-िनिवदतेील तां ि क बाबी िव  त 
िवभागामाफत तपासनू घे  यात आले  या असनू ा  त तां ि क बाब चे त   यानुसार एकुण ४३ पाटपैक  पाट न.ं१९ 
करीता एकुण ०७ िनिवदाधारकां पैक  ०३ िनिवदाधारक तां ि क बाबी मािणत अस  यामुळे  यां  या  कमिशयल 
बाब  या िनिवदा िद.०६/०९/२०१७ रोजीचे  मा.उपसिमती  सभेपु ढे उघड  यात आले  या असनू  उवरीत ४२ 
पाटमधील आयटमकरीता फेर ई-िनिवदा मागिव  याकामी िद.२९/०९/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये मा  यता 
घेऊन वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.११/१०/२०१७ ते िद.३१/१०/२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन ई-
िनिवदा मागिव  यात आले  या आहते. 

ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता वािषक सन २०१७-१८ या वषाक रता लागणारे औषध े/ 
सिजकल सािह  य व On Consignment Material खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणते आलेली 
असनु  यास अनसु न ा  त (पाट A व B िमळून) एकुण १०७ Online ई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या. 
िद.०३.११.२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढेु सम  ा  त  १०७ ता ीक ई-िनिवदा उघड  यात आले  या 
हो  या. यातील कागदप ांची खरेदी िवभाग,  

िव  त िवभाग तसचे सं  थानचे लेखाशाखेमाफत छाननी केली असता १६ िनिवदाधारक अपा  ठरले 
आहते. तर ९१ िनिवदाधारक पा  ठरले आहते. यांमधील पा  िनिवदाधारकांचे कमिशयल बीड 
िद.०९.११.२०१७ उघड  यात आलेले असनू  यांचा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला आह.े सदर 
तलुना  मक त  ताचे अवलोकन करता खालील माणे  तािवत कर  यात येत आह.े 
१. Online ा  त दरांम  ये ब-याच औषधे/सिजकल सािह  यासाठी एकाच िनिवदाधारकांचे दर ा  त 

झालेले आहते. परंत ूसदरची ई-िनिवदा ि या ही ितस-यांदा राबिव  यामळेु व शासक य िनयमानसुार 
तसचे  णालयातील औषधे 
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साठ्या  या तुटवडयाचा िवचार करता ा  त झाले  या एकाच िनिवदाधारकाचे दर 
ि वकारावेत अशी िशफारस कर  यात येत आहे.तसचे ा  त िन  न  तम दर ह े दो  ही िनिवदाधारकाचंे 
सारखेच अस  यास  यािठकाणी दो  ही िनिवदाधारकांना ५० % मागणी िवभागनु सारखेच माणात 
मागणीची िशफारस केलेली आह.े  

२. Inj. Anti Hemophilia factor  कामी िनिवदा ा  त न झा  यामळेु स  या Baxter, Reliance 
अथवा उपल  ध कंपन चे इजंे  शन िद. ०८/०९/२०१५ िनणय . ३१२ अ  वये मे. िहमोिफलीया 
सोसायटी नािशक यांचेकडून खरेदी करणते येत होते  यानुसार मागील मंजरु दर .१०/- अथवा  यापे ा 
कमी दराने  याकंपनीचे उपल  ध होईल ते खरेदी करावे अशी िशफारस कर  यात येत आह.े 

३. Gauze Radiopaque-Qty.३८७०, R/O Spongs- Qty.8675, Adhesive Roll- Qty.9056 व 
Paediatric Triple Lumen- Qty.730 ची वािषक मागणी ही वापरणा-या डॉ  टरांकडून जा  त 
आलेली अस  याने  याचा खप पाहता ती फारच जा  त असनू  याकामी सदर ई-िनिवदमे  ये ा  त 
िन  न  तम दरा  वये िनिवदाधारकास िवचारणा केली असता  याचंे मतानसुार जा  ती  या मागणीमळेु 
परुवठा धारकास जा  तीची सरु ा र  कम वषाभरासाठी सं  थानकडे भरावी लागत अस  यामुळे परुवठा 
धारकांचे आिथक नकुसान होत अस  यामळेु िनिवदाधारक दखेील सदरची मागणी कमी कर  यास तयार 
अस  यामळेु उपरो  त Item ची मागणी Gauze Radiopaque-Qty.१०००, R/O Spongs- 
Qty.५०००, Adhesive Roll- Qty.५००० व Paediatric Triple Lumen- Qty.२०० या माणे   
कमी कर  याची िशफारस कर  यात येत आहे.  

४. Liquid Microbicidal Hand Wash Soap (Like Hitmax/Bactoline) व Multienzymatic 
detergent for Automated systems & manual cleaning (Like- cleanzyme/cidzyme 
extra) ची मागणी केली होती  यानुसार सदरकामी  येक  तीन िनिवदाधारकांचे दर ा  त झाले आहे 
परंत ु  य ात आपली मागणी पाहता दनैं िदन वापरासाठी Hitmax व Clenzyme ची मागणी 
कर  यात आलेली होती तसचे Cardiac surgery साठी Bactoline व  Cidzyme extra ची मागणी 
कर  यात आली होती  याम  ये ितस-या िनिवदाधारकांनी िदलेले Item ह े आप  या मागणी माणे 
नस  याने  यानसुार  यांचे दरांचा िवचार न करता उवरीत दोन िनिवदाधारकांना ५० % मागणी िवभागनु 
खरेदीची िशफारस केलेली आह.े  

५. खालील औषधांची आपली मळु मागणी पाहता ा  त िन  न  तम दर हे दसु -या कुठ  यातरी Item साठी 
िदलेले असनू ते आप  या Specification माण े नस  यामळेु  यािठकाणी आपले Specification 
नसुार ा  त दसु -या मांकाचे ा  त िन  न  तम दर घे  याची िशफारस केलेली आह.े  

Sr. No. Name of Item Reason for Rejection Item 
1 Cath-Mount िन  न  तम दर ह ेSuction Catheter च ेआह.े  
2 Gauze Radiopaque ा  त िन  न  तम दरांच ेM/s. Disha कंपनीच ेमटे रअलची सन 

२०१३-१४ म  ये वारंवार लखेी  व पात त ार आलेली आहे 
 यामुळे  याचं ेदराचा िवचार कर  यात आललेा नाही.  

3 Bododex forte ा  त िन  न  तम दरांच ेItem मधील असललेे Contain आपल े
मागणी माणे नाही.  

4 Shoes for O.T. & I C U staff ा  त िन  न  तम दर ह े दसु-या वगेळयाच Item च े असून 
 याबाबत िनिवदाधारकाने चकु च ेभर  याबाबत कळिवल ेआह.े  

5 Disp.bag (Trush bag) for 
biomedical waste yellow, Blue, 
Red  

सदरकामी ा  त िनिवदाधारकांच ेदर ह ेGovt. rule माणे 50 
Micron व ISO नामां िकत नस  याने  यानंतर ा  त दर Govt. 
rule नुसार घे  याची िशफारस केललेी आह.े  

6 Sonography paper roll (USG) 
size 110mm X 18mm Type 
V/100 

ा  त िन  न  तम दर हे आपले मागणीचे size माणे नसून 
िनिवदाधारक  याबाबत सम  येऊन चकुा मा  य के  याने 
 यानंतर ा  त िन  न  तम दरांची िशफारस केललेी आह.े  

7 Iomeron 400 mg 100 ml ा  त िन  न  तम दर ह ेआपल ेमागणी 400mg माणे नस  यान े
 यानंतर ा  त िनिवदाधारकांच े दर आपल े मागणी माणे 

अस  याने तेथ े  याची िशफारस केललेी आह.े  
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६. Foldable Cap व Mask साठी आपण Packing चे दराची मागणी केली होती परंत ु  य ात M/s. 
Displayer, Mumbai यांनी ा  त िन  मतम दर ह े ती नगा माण े िद  याने ते ि वकार  यास 
 यािठकाणी साठा क न ठेवण े व जुळवणे श  य होणार नाही. तसचे आपले मागणीनुसार ा  त 

िन  न  तम दर ह ेM/s. Displayer, Mumbai यांचे असनू  यानंा ती नगाचे ा  त दरानसुार Packing 
चे दर देणार का ? याबाबत िवचारणा केली असता ते  या दरान े दे  यास तयार अस  यान े  याम  ये सदर 
िनिवदाधारकान ेिदलले े ती नगाचे  दर Packing मटे रअल  ि वकार  याची िशफारस कर  यात येत आह.े  

७. पाट B On Consignment items करीता Permanant Pacemaker करीता St. Jude कंपनी  या 
VVI, VVIR, व DDDR साठी ा  त िन  मतम दर तथा Valve कामी सु  दा ा  त िन  मतम दराने 
खरेदी कर  याची व इतर उवरीत सव Consignment items साठी ा  त िन  मतम दराची िशफारस 
कर  यात येत आह.े  

८. ा  त िनिवदाधारकांम  य ेकाही जुन ेपु रवठाधारक व कांही निवन पु रवठाधारकांचे िन  मतम दर ा  त झालेले 
असुन आपला मागील अनभुव पाहता सं  थानचे ई-िनिवदेतील अटी व शत नसुार थम ट   यातील मालाचा 
परुवठा हा आदेश िदलेनतंर २१ िदवसात पणु करावयाचा आहे. परंतु   य ात कांही परुवठाधारक ह ेिविहत 
मुदतीत मालाचा परुवठा करत नस  यान े आपल े मुदतीत मटे रयल न िद  यास सदर परुवठाधारकाचे 
मटेरीयल ह ेइतर ॅ ं  डेड कंपनीचे बाजारभावाने खरेदी करणेत येऊन  यासाठी लागणारी जा  तीची र  कम ही 
सदर परुवठाधारका  या देय असले  या कुठ  याही बीलातुन िकंवा सु र ा रकमेतून वसुल कर  यात यावी 
अशी िशफारस कर  यात येत आह.े 

९. बरेच औषधे/सिजकल सािह  याचंी वािषक मागणी ही वाड/िवभागान ेदैनं िदन खपानसुार केलेली असते परंतु  
िविवध संसगज  य रोगां  या ादु भावामु ळे तसेच िविवध कारचे िशबीर आिण  णां  या  िदवसिदवस 
वाढ  या गद मु ळे अथवा नवीन डॉ  टर सं  थान सेवेत ज ू होत असतात ,   यामु ळे  िदललेीमागणी कमी 
पडते.  यासाठी वारंवार मंजु र दरान ेअित र  त मागणीसाठी मंजु री  यावी लागत.े  यासाठी बराच कालावधी 
लागतो. तसेच  या सािह  याचा  या कालावधीत तुटवडासु ा िनमाण होऊन,  णाचंी गैरसोय होते. तसेच 
आपणाकडे राजीव गांधी योजन ेअंतगत  णां  या िविवध कार  या श  ि या होऊन,  या   णानंा सवच 
औषध ेमोफत परुवावी लागतात. जर औषधांचा तुटवडा अस  यास राजीव गांधी अंतगतचे  ण नाराजी 
 य  त करतात, तसेच काही  ण व र  ठाकंडे त ारी करतात. कधी कधी सदर  या औषधा  या तुटवड्यामु ळे 

वतमानप ात बात  या येऊन, सं  थानबाबत गैरसमज िनमाण केला जातो. बहतांशी वेळा  या वषासाठी 
मंजु र असले  या आिथक तरतुद  या र  कमे  या माणात खरेदी न होता कमीत कमी १०% ते २०% 
र  कम िश  लक राहाते. अशा प रि थतीम  ये वेगळी मंजरुी न घेता, तातडीची गरज पाहाता व  णाचंी 
गैरसोय टाळणेसाठी सदर  या िश  लक बजेट तरतुद मधनू मंजु र दरान े अित र  त  नग सं  या वाढवनू 
शासक य िनयमावली ३.३.२ पनु  ययी आदेश :- पवु  िदले  या आदेशा  या संदभात पनु  ययी आदेश, 
सुरवातीचा आदेश िद  यानतंर सहा मिह  या  या कालावधी  या पवु  देता येईल. पुन  ययी आदेश देताना 
खालील बाबी िवचारात घे  यात या  यात.  
(अ) पुन  ययी आदशे फ  त एकदाच दतेा येईल आिण  याच ेमु  य आिण सं  या सुरवाती  या आदशेा  या 
५०% िकंवा पये दहा कोटी ( . १० कोटी) यापैक  जे कमी असेल,  यापयतची खरेदी कराता येईल. 

 यानसुार औषधां  या खरेदीचा  ताव मा.वै िकय सचंालक यांचे अिधकारात कर  याची 
िशफारस कर  यात येत आहे.  

१०. ा  त िनिवदाधारकांचे िन  नतम दरा  वये िशफारस केले  या औषध/ेसिजकल सािह  य  यित र  त  या  
औषध/े सिजकल सािह  याकामी दर ा  त झालेल े नाहीत.  या औषध/ेसिजकल सािह  यासाठी 
आपणामाफत ठरिवलेली िकमंतीनसुार  या  येक  औषध/े सिजकल सािह  याची (Itemची) एकुण िकमंत 
.३ लाखापे ा कमी आह ेअसे औषध/े सिजकल सािह  य खरेदीकामी शासक य िनयमावलीनसुार दरप क 

मागणी क न खरेदी करता येईल.  यासाठी िविवध वतमानप , सं  थानचे अिधकृत सं केत  थळावर तसेच 
िविवध परुवठाधारकांना मागणीप  पाठवून तसेच दु र  वनीव न व ई-मेल  दारे अवगत क न खरेदी के  यास 
 यात पारदशकता येईल, असे मत आह ेतसेच  या  येक  औषध/ेसिजकल सािह  याची एकुण िकमंत .३ 

लाखापे ा जा  त आह े ते िविहत प तीन े िनिवदा मागवून खरेदी करता येईल. यामु ळे  णालयासाठी 
लवकरात लवकर औषध/ेसिजकल सािह  य उपल  ध होऊन  णाचंी गैरसोय टाळता येईल असे मत आह.े  
वरील सव बाब ची िशफारस कर  यात येऊन, ा  त िन  नतम िनिवदाधारकांशी चचा/वाटाघाटी क न 

घेत  यास बाजारभावापे ा कमी दराने सािह  य ा  त होऊन, सं  थानला जा  तीत जा  त आिथक फायदा होऊन, 
खरेदी ि येत पारदशकता िनमाण होईल.  
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िवभागाचा अिभ ाय– वरील सव बाब चा िवचार करता िन  नतम दर ि वका न, नामां िकत कंपन ची 
औषध े/ सिजकल सािह  य खरेदी के  यास  णां  या  टीने फाय ाचे होईल अस ेन  मत आहे. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता सन २०१७-१८ या 
वषाकरीता खरेदी करावयाचे औषधे/ सिजकल सािह  य/ On Consignment सािह  य (Part 
“A”व“B”) खरेदीकामी िन तनम दरधारकांकडून ा  झाले या अंतीम दरांचा त ा तयार करणेत 
येऊन, तो सोबत सादर करणेत आला व या खरेदी ि ये या अनुशंगाने खालील माणे िशफारशी, या 
उपसिमतीने के या, या मा य कर यात येऊन, या माणे पुढील कायवाही करावी, असे ठरले.   
1. या औषधे/ सिजकल सािह  यासाठी ितस यांदाही एकाच िनिवदाधारकांचे दर ा  त झालेले आहते. ते 

ि वकारणते यावे. तथािप, ा  झालेले दर वाजवी/ यो य असलेबाबत वै िकय सचंालक  व खरेदी 
यव थापक यांनी खा ी के यानंतरच परुवठा आदशे दे यात यावा.   

2. Inj. Anti Hemophilia factor कामी िनिवदा ा  त न झा  यामु ळे स  या Baxter, Reliance 
अथवा उपल  ध कंपन चे इजंे  शन मागील मंजरु दर .१०/- अथवा  यापे ा कमी दराने  याकंपनी या 
उपल  ध होतील, या ि वकारणते या यात.  

3. Gauze Radiopaque, R/O Spongs, Adhesive Roll व Paediatric Triple Lumen ची 
वािषक मागणी ही वापर करणा या डॉ  टारांकडून जा  त आलेली अस  याने  याचा खप पाहाता ती 
कमी करणते यावी.  

4. Liquid Microbial Hand Wash Soap व Clean Zyma Extra साठी आपले मागणी माणे 
िनिवदाधारकांचे दर ा  त झालेले अस यामुळे, यांचे दर ि वकारणते येऊन, यांना सम माणात 
िवभागनू परुवठा आदशे दे यात यावा .  

5. खालील औषध ेसिजकल सािह  यासाठी  यनुतम ा  त दर हे आपले मागणी पे ा वेगळे (Not as per 
Demand) आलेले अस  याने सदरचे दर अमा  य क न, अशा प र  थतीम  ये  यानंतर ा  त  ि तीय 
िन नतम दरधारक, िन नतम दरधारकांचे दरात परुिव यात तयार अस यास ते ि वकार  यात यावे.  

Sr. No. Name of Item Reason for Rejection Item 
1 Cath-Mount िन  न  तम दर ह ेSuction Catheter च ेआह.े  
2 Gauze Radiopaque ा  त िन  न  तम दरांच ेM/s. Disha कंपनीच े मटे रअलची सन 

२०१३-१४ म  ये वारंवार लखेी  व पात त ार आललेी आहे 
 यामुळे  याचं ेदराचा िवचार कर  यात आललेा नाही.  

3 Bododex forte ा  त िन  न  तम दरांच ेItem मधील असलले े Contain आपल े
मागणी माणे नाही.  

4 Shoes for O.T. & I C U staff ा  त िन  न  तम दर ह ेदसु-या वगेळयाच Item च ेअसून  याबाबत 
िनिवदाधारकाने चकु च ेभर  याबाबत कळिवल ेआह.े  

5 Disp.bag (Trush bag) for 
biomedical waste yellow, Blue, 
Red  

सदरकामी ा  त िनिवदाधारकांच े दर ह ेGovt. rule माणे 50 
Micron व ISO नामां िकत नस  याने  यानंतर ा  त दर Govt. 
rule नुसार घे  याची िशफारस केललेी आह.े  

6 Sonography paper roll (USG) 
size 110mm X 18mm Type 
V/100 

ा  त िन  न  तम दर ह े आपल े मागणीच े size माणे नसून 
िनिवदाधारक  याबाबत सम  येऊन चकुा मा  य के  याने  यानंतर 

ा  त िन  न  तम दरांची िशफारस केललेी आह.े  
7 Iomeron 400 mg 100 ml ा  त िन  न  तम दर ह े आपल े मागणी 400mg माणे नस  यान े

 यानंतर ा  त िनिवदाधारकांच ेदर आपल ेमागणी माणे अस  यान े
तेथ े  याची िशफारस केललेी आह.े  

6. Foldable Cap व Mask साठी ा  त िन  मतम िनिवदाधारकाने िदलेले सु े दर हे ि वकार  यास 
 यािठकाणी साठा क न ठेवण ेव जळुवण ेश  य होणार नाही.  याम  ये सदर िनिवदाधारकाने िदलेले 

पॅिकंगचे दर ि वकार  यात यावेत.  
7. पाट B On Consignment items मधील Permanant Pacemaker करीता St. Jude कंपनी  या 

VVI, VVIR, व DDDR साठी ा  त िन नतम दर तथा Valve कामी सु  दा ा  त िन नतम दरान ेखरेदी 
कर यात यावे व इतर उवरीत सव Consignment items साठी ा  त िन नतम दर ि वकारणेत यावेत.   
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8. ा  त िनिवदाधारकांम  ये काही जनेु परुवठाधारक व कांही निवन परुवठाधारकांचे िन नतम दर ा  त 
झालेले असनु आपला पवुानभुव  पाहता सं  थानचे ई-िनिवदतेील अटी व शत नुसार थम ट   यातील 
मालाचा परुवठा हा आदेश िदलेनंतर २१ िदवसात पणु करावयाचा आहे. परंत ु  य ात कांही 
परुवठाधारक ह ेिविहत मदुतीत मालाचा परुवठा करत नस  या ने आपले मदुतीत मटे रयल न िद  यास 
सदर परुवठाधारकाचे मटेरीयल हे इतर ॅ ं  डेड कंपनीचे बाजारभावाने खरेदी करणते येऊन  यासाठी 
लागणारी जा  तीची र  कम ही सदर परुवठाधारका  या दये असले  या कुठ  याही बीलातनु िकंवा 
सरु ा रकमेतनू यावी . 

9. या औषधे/सिजकल सािह  य खरेदीकामी दर ा  त झालेले नाहीत परंत ु यांची येक  िकंमत .३ 
लाखापे ा कमी आहे अशी औषधे/सिजकल सािह  य खरेदीकामी िवहीत प दतीने दरप कांची 
मागणी करावी व या औषधे/सिजकल सािह  याची एकुण िकमंत येक  .३ लाखापे ा जा  त आहे 
ते खरेदी करणकेामी िविहत प तीने ई-िनिवदा मागिवणते या यात.     

सदरह इितवृ  वाचनू कायम करत असताना, उपरो  िशफारशी मा य कर यात आ या व याबरोबरच 
Oxygenator व Valve सबंंधीत िन नतम दरधारका या सािह या या गणुव ेब ल  काही तां ि क मु े उपि थत 
झाले आहते. याबाबत वै िकय सचंालक  व संबंधीत डॉ टर यांच ेअिभ ाय घेऊन, अंितम िनणय घे यात यावा, 
असे ठरले.                            (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०३ माहे िडसबर २०१७ मिह यात म य देशातील इदंौर, रतलाम व हरदा येथे साई पादु का दशनासाठी 

उपल ध क न देणेकामी िनणय होणेबाबत. 
िनणय .१००६ सदरह िवषयावरील चचा पढेु ढकलणते आली.                          (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०४ ी.आिद नारायण रेड्डी, है ाबाद, देणगीदार यांना िद.२४.१२.२०१७ ते िद.३१.१२.२०१७ पयत अखंड 

साईनाम भजना या काय मासाठी जागा उपल ध क न देणेबाबत. 
ताव- ी. आिद नारायण रेड्डी, है ाबाद, दणेगीदार यांनी िद. २०/०९/२०१७ रोजीचे प ा  वये “ ी साईबाबा सवेेसाठी 

आ  ही दरवष  िशड  नगरपंचायतचे खु  या नाट्यगृहाम  ये ारकामाई मंदीराशेजारी अखंड भजनाचा काय म 
करीत असतो. सदर काय मासाठी मा या समवेत दि णकेडीलअनेक साईभ  त या िठकाणी उपि थत असतात. 
याही वष  िदनांक २४.१२.२०१७ ते िद. ३१.१२.२०१७ पयत अखंड साईनामाचे भजन कर  यास परवानगी 
िमळावी तसचे याकामी अखंड िवजपरुवठा आिण  व  छता कमचारी दे  यात यावेत अशी िवनंतीकेली आह.े 

सदरह िवषयाची पा  वभमूी व व  तुि थती खालील माण ेआह.े  
ी.आिद नारायण रेड्डी (ShriAadinarayan Reddy) ह े सं  थानच े मोठे दणेगीदार अस  यान े 

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१०.०१.२००८ रोजीच े सभेतील िनणय .१० नुसार सन २००८ व २००९ साली 
लडीबागेतील द  तमं िदरा समोरील मोकळी जागा अखंड साईनाम भजनासाठी सं  थानमाफत उपल  ध क न दे  यात आली  
होती.  परंतु  िशड  ाम  थ यांनी दशनासाठी िदवसिदवस वाढत जाणारी गद  यांचा िवचार क न यापुढे लडीबागेत 
भजना  या काय मासाठी जागा दे  यात येऊ नये असे  िवनंती अजा  वये कळिवल ेहोते. तसेच याबाबत वतमानप ातून 
बात  या िस  दी झा  या हो  या.  यामुळे ी. आिद नारायण रेड्डी यांनी वळेोवळेी िदलले ेअखंड साईनाम भजनाच ेिवनंती 
अज मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेत सादर करण ्यात आले.  यावर वेळोवळेी खालील माणे िनणय झाललेे आहते. 
अ)  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२४.०५.२००८ चे सभेतील िनणय .४७९ अ  वये सं  थानचे लडीबागेत 

पालखी, भजन इ  याद साठी परवानगी दऊे नये तसचे िशड  गावातील सावजिनक काय मासाठी 
साईनगर प रसरात आकार घेऊन मोकळे मैदान ावे व िवजपरुवठा करणते यावा अस ेठरले.  

ब)   मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८.०३.२००९ रोजीचे सभेतील िनणय .२६८ नसुार लडीबाग वा 
समाधी मिंदर प रसरात कोणासही परवानगी दे  यात येऊ नये अस ेठरले.  

क)  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६.०३.२०१० रोजीचे सभेतील िनणय .३१५ नुसार ी.ए.एन.रेड्डी, 
है ाबाद यांचेसह कोणासही मंदीर प रसरात तसचे लडीबागेत भजन व अ  य काय मासाठी परवानगी 
दे  यात येऊ नये,अस ेठरले.  

ड)  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२४.०९.२०११ रोजीच ेसभेतील िनणय .७३५ नुसार ी. आिद नारायण रेड्डी,  
यांना मागील वषा माणे खुले नाट्यगहृ येथ ेअखंड भजनाच ेकाय मास परवानगी दे  यात यावी असे ठरल.े 
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ई) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४.११.२०१३व मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६.११.२०१४ रोजीचे 
सभेत ी.ए.एन.रेड्डी, यांना खलेु नाट्यगहृ व  या समोरील जागेत भजनाचे काय मास परवानगी 
दे  यात आली आह.े 

 तावः- ी.आिद नारायण रेड्डी यांना उपरो  त िनणय ."ड"व "इ"नुसार  दारकामाई 
मं िदराशेजारील खलेुनाटयगहृ  भजना  याकाय मासाठी दे  यात येत होते परंत ुआता खलेुनाट्यगृहाम  ये सं  थानचे 
लाडु िवभागामाफत लाडु काऊंटर सु  कर  यात आले आह.े 

ी. आिद नारायण रेड्डी यांना िद.१०.११.२०१७ रोजी दरु  वनीव ननाटयगहृाची जागेत सं  थानचे 
लाडूकाऊंटर सु  केले अस  याने िद.२४.१२.२०१७ ते िद. ३१.१२.२०१७ पयत अखंड साईनामाचे भजनासाठी 
जागा आता उपल  ध होऊ शकणार नाही अस ेकळिव  यात आले आह.े  

 यावर  यानंी लडीबागेजवळील द  तमं िदरा समोरील मोकळी जागा िकंवा लडीबागेत मोकळी जागा 
साईनामाचे भजनासाठी िमळावी अशी िवनंती केली आह.े 

ी. आिद नारायण रेड्डी (ShriAadinarayan Reddy) यांनी सं  थानला सो  याचे िसहंासन देणगी 
 व पात अपण केले आह.े तसेच समाधी मं िदरा  या मु  य गा  या-यातही िभंतीवर तसचे खांबावर सो  याचे काम 

दणेगी  व पात अपण केले आह.े तसचे शता  दी महो  सवाकरीता  वजाचा  तभं  दणेगी  व पात िदलेला आह.े 
उपरो  त सव व  तिु थती िवचारात घेता, ी.आिद नारायण रेड्डी (ShriAadinarayan Reddy) यांना 

िद.२४.१२.२०१७ ते िद.३१.१२.२०१७ पयत अखंड साईनामाचे भजनाचे काय मासाठी जागा देणबेाबतच े
 तावावर िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .१००७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.आिद नारायण रेड्डी सं थानचे देणगीदार अस यामुळे, यांना ी साई 
समाधी मंिदर शता दी मंडपाम ये अखंड साईनाम भजन काय म करणेकामी िद.२४.१२.२०१७ ते 
िद.२६.१२.२०१७ पयत ०३ िदवसासाठी परवानगी दे यात यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०५ वाढीव ी साईबाबा सं थान िशड करीता िनळवंडे धरण उ व घेऊन तािवत योजनेत िशड  व 

कोपरगाव शहराचा समावेश क न योजना दोन ट यात राबिवणेबाबत. 
ताव- िनळवं डे धरणातनू िशड  पयत येणारी िप  या  या पा  याची पाईपलाईन पु ढे कोपरगांव शहरासाठी आणणेसदंभात 

मा.मं ी, पाणी परुवठा व  व  छता, महारा   शासन यां  या अ  य तखेाली िद.०७/०४/२०१७ रोजी झाले  या 
बैठक  या इितवृ  तातील नमदु केले माण े आव  यक कायवाहीसाठी होणेसाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेत िनणयाथ सादर करणते आलेला होता.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय ं .२८२ अ  वये खालील माणे 
िनणय समंत झालेला आहे.  

"..यावर सिव तर चचा होऊन, िनळवं डे धरणातनू िशड  पयत येणारी िप  या  या पा  याची पाईपलाईन 
पढेु कोपरगांव शहरासाठी आणणेसदंभात मा .मं ी, पाणी परुवठा व  व  छता, महारा   शासन यां  या 
अ  य तेखाली िद.०७/०४/२०१७ रोजी झाले  या बैठक  या इितवृ  तातील नमदु केले माणे आव  यक 
कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.  

तसचे याचवेळी मा.नगरा य ा, िशड  नगरपंचायत तथा यव थापन सिमती सद या यांनी िशड साठीही 
या पाईपलाईनमधनू िप याचे पाणी िमळावे, असे लेखी प  सं थानला िदले.  

यावर चचा होऊन, िनळवं डे धरणातनू सं थानसाठी येणा या पा  या या पाईपलाईनमधनू कोपरगाव व 
िशड  शहरासाठी िप याचे पाणी उपल ध क न दणेकेामी, कोपरगाव व िशड  नगरपंचायत ना महारा  जीवन 

ािधकरण यांचेकडून तां ि क बाब ची पतुता क न सिव तर आराखडा सं थानकडे सादर करणबेाबत कळिवणते 
यावे, अस ेठरले." 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयास अनुस न, िनळवं डे धरणातनू 
सं थानसाठी येणा या पा  या या पाईपलाईनमधनू कोपरगांव व िशड  शहरासाठी िप याचे पाणी उपल ध क न 
दणेकेामी, महारा  जीवन ािधकरण यांचेकडून तां ि क बाब ची पुतता क न सिव तर आराखडा सं थानकडे 
सादर करणते यावा व कोपरगांव नगरप रषद व िशड  नगरपंचायतीकरीता पाणी परुवठा होणसेाठी िनळवं डे धरणात 
यासाठी पाणी आर ण उपल  ध आह ेकाय िकंवा पाणी आर ण उपल  ध नस  यास जलसंपदा िवभागाकडे पाणी 
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आर ण  ताव सादर करणे गरजेचे असलेने पाणी आर ण क न घेणबेाबतची कायवाही करणते येवुन सदरह 
मािहती सं  थानकडे सादर करणेबाबत मु  यािधकारी, कोपरगांव नगरप रषद यांना जा.नं.एसएसएसटी/वशी/पाणी 
परुवठा/ १७८७/ २०१७, िद.०३/०७/२०१७ व जा.नं.एसएसएसटी/वशी/पाणी परुवठा/४११८/२०१७, 
िद.०८/११/२०१७ अ  वये व मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांना जा.न.ंएसएसएसटी/वशी/पाणी 
परुवठा/ १७८६/२०१७, िद.०३/०७/२०१७ व जा.नं.एसएसएसटी/वशी/पाणी परुवठा/४११९/२०१७, 
िद.०८/११/२०१७ अ  वये तसचे िनळवं डे धरणात कोपरगांव नगरप रषद व िशड  नगरपंचायत यांचेकरीता पाणी 
आर ण उपल  ध आहे काय िकंवा उपल  ध क न दतेा येईल काय याबाबतची मािहती सादर करणसेाठी 
अिध क अिभयंता, लाभ े  िवकास ािधकरण, अहमदनगर यांना एसएसएसटी/वशी/पाणी परुवठा/ १७८८/ 
२०१७, िद.०३/०७/२०१७ अ  वये प  दे  यात आलेले आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७३९ अनुस न, िनळवं डे धरण 
उ व घेवनू ,  तािवत पाणी परुवठा योजनेपैक ,   

१)  िशड  प रसरात करावयाची ट  पा ं .१ मधील WTP, ESR, Distribution Network व 
पाईपलाईनची कामे करणे.   

२)  ट  पा ं .२ म  ये िनळवं डे धरण ते मौजे कनकुरी सं  थान जलशु  दीकरण कद या अंदाजे ८० 
िक.मी.पाईपलाईन टाकण.े 

३)  सदर योजनेसाठी आव  यक असणारा िनधी सं  थानमाफत उपल  ध क न  सपंुण योजना सं  थानमाफत 
राबिव  यात येवनू याकामी त  क  प स  लागार  हणनू महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग, 
नािशक यांची िनयु  ती क न  यानंा मागणी केले माण ेया कामासाठी मोजमाप न दणी शु  क २% व 

क  प  यव  थापन सवेा शु  क  ३% अशी ५% फ  देण.े  
सदरह योजनेबाबत वरील माणे कायवाही करणेसाठी मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचे 

मा  यतेसाठी जा. ं .एसएसएस/वशी/पाणी परुवठा/२४६७/२०१७, िद.०५/०८/२०१७ अ  वये  ताव सादर 
करणते आलेला होता. याबाबत महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासिंव-२०१५/१००७/ 

. .१७७/ का.१६, िद.०१ स  टबर, २०१७ अ  वये वाढीव िशड  सं  थान, पाणी परुवठा योजना , ता.राहाता, 
िज.अहमदनगर (िनळवं डे धरण उ व घेऊन) या योजने  या .१६३,४२,९५,५५५/- िन  वळ आिण 
.१९१,९१,३९,५००/- ढोबळ (िनळवं डे धरण िह  यासाठी होणारी र  कम वगळून) इत  या िकमती  या 

अंदाजप कास अटी व शत  या अधीन राहन, सदर योजनेची अंमलबजावणी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थेमाफत करणसेाठी शासिकय मा  यता दे  यात आलेली आह.े तसचे सदर योजनेसाठी महारा   
जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांना क  प  यव  थापन स  लागार  हणनु मोजमाप न दणी शलु्  क 
२% व क  प  यव  थापन सवेा शु  क  ३% अशी ५% फ  आदा करणसे मा  यता देणते आलेली आहे.  

ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते १८ ऑ  टोबर, २०१८ 
(िवजयादशमी) या कालावधीत साजरे कर  यात येणार आह.े या कालावधीम  ये लाखो साईभ  त ी साईचंे 
महासमाधीचे दशनाथ िशड  येथे भेट दतेील.  यावेळी साईभ  ताचंी गैरसोय होवू  नये यासाठी सदरह योजना 
तातडीने पणू होवनू कायाि वत होणे गरजेचे आहे .  

सदरह योजनेबाबत िशड  प रसरात करावयाची ट  पा ं .१ मधील WTP, ESR, Rising main, 
Distribution Network व पाईपलाईनची कामे करण ेइ. कायवाही तातडीने सु  करावी लागणार आहे. यासाठी 
करावया  या कायवाहीची परेषा ठरिवणे, आव  यक जागेची िनि ती तसचे योजनेसदंभात व योजनेसाठीचे पाणी 
आर ण  तावाबाबत महारा   जीवन ािधकरण यांचे अिभयं  यासह मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया 
यांचे अ  य तेखाली िद.१२/०९/२०१७ व िद.२५/१०/२०१७ रोजी बैठक घे  यात आली.  

 िद.२५/१०/२०१७ रोजीचे बैठिकत वाढीव ी साईबाबा सं  थान िशड   तािवत पाणी परुवठा योजनेिवषयी चचा 
होवनू खालील माण ेिनणय घे  यात आले.   

१) महारा   जीवन िधकरण यांनी ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वष कालावधीसाठी योजनेचे काम 
तातडीने पणु करणसेाठी कायवाही करावी .  

२)  िनळवं डे धरणातनू सं थानसाठी येणा या पा  या या पाईपलाईनमधनू कोपरगाव व िशड  शहरासाठी 
िप याचे पाणी उपल ध क न देणबेाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील 
िनणय ं .२८२ नुसार आव  यक ती कायवाही करणेस मा  यता देणते आलेली असनू  यानसुार महारा   
जीवन ािधकरण यांनी योजनेचे सधुा रत सकं  पने, अंदाजप क व आराखडे सादर कराव.े  
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३)  ी साईबाबा महासमाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ करीता सदरह योजना कायाि वत करणसेाठी 
योजनेची िनकड व काम पणु हो  या  या  टीने  तािवत योजनेची िनिवदा तयार कर  यात यावी. 
याम  ये िशड  प रसरात करावयाची ट  पा ं .१ मधील WTP, ESR, Rising main, Distribution 
Network व सं  थान प रसरातील सव पाईपलाईनची कामे करण ेव ट  पा ं .२ म  ये िनळवं डे धरण ते 
मौजे कनकुरी सं  थान जलशु  दीकरण क  ही अंदाजे ८० िक.मी.ची पाईपलाईन टाकणे तसचे िनळवं डे 
धरणांतनू सं  थानसाठी येणा-या पा  या  या पाईपलाईनमधनु िशड  व कोपरगांव शहरासाठी िप  याचे 
पाणी उपल  ध क न देणबेाबत ठरावानसुार कायवाही करणते यावी.  याबाबत महारा   जीवन 

ािधकरण यांनी दोन ट   यात कामे करावयाची अस  याने िनिवदमे  ये  यानुसार अटी-शत  टाकण.े 
याबाबत  वरीत  ताव सं  थानकडे सादर करावा.  

४)  िनळवं डे धरण ते मौजे कनकुरी सं  थान जलशु  दीकरण कद पाईपलाईनसाठी वेळ लागेल. यासाठी 
पिह  या ट  पा Internal System Develop करण,े यापवु ची जनूी पाईपलाईन खराब झालेली आहे . 
अस े नमुद क न योजना राबिवणकेामी मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचे मा  यतेसाठी 

 ताव सादर करणबेाबतची कायवाही करणते यावी. सदर  ताव सादर करताना स  याचा दारणा 
धरणातनू सं  था नकरीता मंजरु असलेला ५३.३२०५ MCFT उ व व ी साईबाबा महासमाधी 
शता  दी वष कालावधीसाठी यात वाढ क न ७० MCFT करणबेाबत िज  हािधकारी अहमदनगर व 
िज  हािधकारी नािशक यांना  ताव सादर करणते आलेला असलेने या बाबी िवचारात घेवनू पाणी 
उपल  ध अस  याने  िद.०१/०९/२०१७ रोजी  या शासन िनणयातील अट ं .२- सदर योजना केवळ ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  करीता राबिवणते येईल व अट ं .६ - योजनेचा उ व 
िवकसीत के  यािशवाय इतर कामे क  नयेत ही अट िशिथल करणते यावी यासाठी  ताव शासनास 
पाठवावा. 

५) ट  पा ं .१ मधील WTP साठी व सं  थानला वाढीव पाणी उपल  ध क न घेणेसाठी तातडीने 
करावया  या निवन साठवण तलावाच े िडझाईन व इि टमटे तयार करणबेाबतची कायवाही महारा   
जीवन ािधकरण यांचेकडुन करणते यावी. यासाठी तातडीने आव  यक जागेची िनि ती करण.े  तसचे 
यापवु  इतर िठकाणी राबिव  यात आले  या पाणी परुवठा योजनांचा अ  यास क न DPR व िनिवदा 
तयार कर  यात यावी.  

६) िशड  प रसरात करावयाची ट  पा ं .१ मधील WTP, ESR, Distribution Network व सं  थान 
प रसरातील व सं  थान मालक चे जागेतील सव पाईपलाईनची कामे करण ेव ट  पा ं .२ म  ये िशड  
नगरपंचायत व कोपरगांव नगरप रषद यांचा समावेश क न वाढीव योजनेचे अंदाजप क, आराखडे 
तां ि क मा  यते  तव महारा   जीवन ािधकरण यांनी सादर केलेनंतर सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन 
सिमती  या मंजरुीसाठी घेणते यावा. 

७)  पाईपलाईन  या मागान े येणार आह े याबाबतचे ना हरकत दाखले, इतर अनषुं िगक परवान  या घेणे व 
पाईपलाईन ट प ् लॅन सादर करणे इ.बाबतची कायवाही महारा   जीवन ािधकरण यांचेकडुन करणेत यावी.  

८) िनळवं डे धरण ते िशड  पयत टाकावयाची पाईपलाईन व अंतगत टाकावया  या पाईपलाईन या DI पाईप 
 तािवत असलेने याबाबतचा तां ि क अहवाल सादर करणते यावा.  

९) क  प तातडीने सु  करावयाचा असलेने महारा   जीवन ािधकरण यांचेसाठी सं  थान प रसरात 
कामाचे कालावधी परुते से  शन ऑिफस करीता जागा उपल  ध क न देणबेाबतची कायवाही करणते 
यावी. याबाबतचा  ताव सं  थानकडे सादर करणते यावा. 

 ताव:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  येथे स  या असणारी पा  याची कमतरता 
िवचारात घेता ी साईबाबा महासमाधी शता  दी महो  सवा  या कालावधीम  ये िशड म  ये येणा-या साईभ  तानंा 
पा  याची कमतरता भास ू नये आिण  यांना मबुलक  व पात पाणी उपल  ध  हावे यासाठी मु  य अिभयंता 
( भारी) महारा   जीवन िधकरण, ादिेशक िवभाग, ना िशक यांनी िदले  या तां ि क मा  यतेनसुार वाढीव िशड  
सं  थान पाणी परुवठा योजना , ता.राहाता, िज.अहमदनगर (िनळवडें धरण उ व घऊेन) या योजने  या 
.१६३,४२,९५,५५५/- िन  वळ व .१९१,९१,३९,५००/- ढोबळ (िनळवं डे धरण िह  यासाठी होणारी र  कम 

वगळून) इ.िकमती  या अंदाजप कास अटी व शत  या अिधन राहन, सदर योजनेची अंमलबजावणी ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  थेमाफत करणेसाठी शासिकय मा  यता दे  यात आलेली आह.े तसचे सदर योजनेसाठी 
महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांना क  प  यव  थापन स  लागार  हणनु मोजमाप 
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न दणी शु  क  २% व क  प  यव  थापन सवेा शु  क  ३% अशी ५% फ  आदा करणेस महारा   शासन िनणय 
ं .सासिंव-२०१५/ १००७/ . .१७७/का.१६, िदनांक ०१/०९/२०१७ अ  वये शासिकय मा  यता दे  यात 

आलेली आह.े  
महारा   जीवन िधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांचेकडील िद.१०/११/२०१७ रोजीचे प ा  वये 

 यानंी िद.२५/१०/२०१७ रोजी झाले  या बैठिक  या अनषुंगाने योजनेत पु  हा सधुारणा क न कोपरगांव व िशड  
शहरासह िशड  सं  थान संयु  त पाणी परुवठा योजनेचे .२७८.९० कोटी िकमतीचे अंदाजप के व आराखडे सादर 
केलेले आहते. याबाबत कोपरगांव व िशड  शहरासह िशड  सं  थान सयंु  त पाणी परुवठा योजनेचा  ताव 
मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचे मा  यतेसाठी सादर करावा लागणार आह.े सदरह संयु  त पाणी 
परुवठा योजनेचे .२७८.९० कोटी िकमतीचे अंदाजप के व आराखडे यांना न  याने तां ि क मा  यता घेवून  ताव 

शासिकय मा  यतेसाठी शासनास सादर करावा लागेल. यामळेु पवु ची तां ि क व शासिकय मा  यता र  होणार 
असलेने, न  याने तां ि क व शासिकय मा  यता िमळा  यानंतर DPR व िनिवदा तयार क न  य  योजनेचे 
कामास सु वात करावी लागेल.      

तरी याबाबत िनणय होणेसाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर. 
िनणय .१००८ ी साईबाबा सं थान िशड करीता िनळवंडे धरण उ व घेऊन पाणी पुरवठा योजनेसाठी यापुव  

.१९१,९१,३९,५००/- ढोबळ (िनळवंडे धरण िह  यासाठी होणारी र  कम वगळून) इ.िकमती  या 
अंदाजप कास अटी व शत  या अिधन राहन, सदर योजनेची अंमलबजावणी करणेस शासनाने मा यता 
िदलेली होती. परं तु यानंतर कोपरगांव व िशड  शहरासह िशड  सं  थान संयु  त पाणी पुरवठा योजनेचे 

.२७८.९० कोटी िकमतीचे अंदाजप के व आराखडे महारा   जीवन िधकरण, ादेिशक िवभाग, 
नािशक यां चेकडून ा  झा याचे तसेच अंदाजप क व शासक य मा यता एकि त अस यास ट पा-
०१ व ट पा-०२ या माणे वतं  िनिवदा काढता येणार नाही. संपुण कामाची एकच िनिवदा काढावी 
लागे, ही बाब मा.मु यकायकारी अिधकारी यांनी सभे या िनदशनास आणून िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थानला पाणी पुरवठा करणारी पाईपलाईन खुप 
जुनी झालेली अस यामुळे ती ब याचवेळा फुटते/ िलकेज होते व पाणी पुरवठा करणेस अडचण िनमाण 
होते. याकरीता कोपरगांव व िशड  शहरासह िशड  सं थान संयु  त पाणी पुरवठा योजनेचे तावात 
नमुद केले माणे ट पा-०१ (िशड  प रसरात करावयाची WTP, ESR, Distribution Network व 
पाईपलाईनची कामे करणे) ट पा-०२ (िनळवंडे धरण ते मौजे कनकुरी सं  थान जलशु  दीकरण कद या 
अंदाजे ८० िक.मी.पाईपलाईन टाकणे) असे वग करण करणेत येऊन, याचा ताव शासन 
मा यतेसाठी पाठिवणेत यावा व या माणे ट पा-०१ व ट पा-०२ अशी वतं पणे मा यता दे यासाठी 
शासनास िवनंती करावी.      (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०६ मौजे िनमगाव को-हाळे व मौजे कनकुरी येथील ी साईबाबा सं थान मालक या जमीनीचा सन 

२०१७-१८ या वषाचा शेतसारा भरणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम 

२१(१)(ज) म  ये  या  या वेळी अंमलात असले  या कोण  याही काय ा  वये िव  व  त  यव  थेकडून दये असलेले 
कोणतेही कर, भाडे, भरपाई, आकार व इतर रकमा यांचे दान करील,अशी तरतदू आहे.   

 ताव– मौजे िनमगाव-को-हाळे व मौजे कनकुरी येथील ी साईबाबा सं  थान मालक  या जमीन चा 
सन २०१७-१८ या वषाचा शेतसारा भरणबेाबत..  

 तावना– कामगार तलाठी मौजे िनमगाव-को-हाळे यांनी  याचंेकडील जा. ं .१२७२/२०१७ 
िद.२६/०९/२०१७ अ  वये ी साईबाबा सं  थानकडे सन २०१७-१८ या वषाचा शेतसारा खालील नमदू 
केले माणे िमळणकेामी िवनंती केलेली आह.े  

जमीन बाब िनयत िज  हा प रषद 
सेस 

ामपंचायत 
सेस 

वाढीव 
जमीनबाब 

र  कम पये 

िबनशतेी ४६,२२५/- ३,६९,८००/- ४६,२२५/- - ४,६२,२५०/- 
जमीन बाब २३/- १८४/- २३/- - २३०/- 
वाढीव जमीन बाब - - - ४६,२४८/- ४६,२४८/- 

एकुण . ४६,२४८/- ३,६९,९८४/- ४६,२४८/- ४६,२४८/- ५,०८,७२८/- 
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  तसचे मौजे कनकुरी येथील सं  थान मालक  या जमीनीचा सन २०१७-१८ या वषाचा शेतसारा 
खालील माण ेिमळणेस िवनंती केलेली आह.े  

 
जमीन बाब िज  हा प रषद सेस ामपंचायत सेस एकुण र  कम पये 

२१/- १६८/- २१/- २१०/- 
 
   उपरो  त माण ेमौजे िनमगाव-को-हाळे येथील जमीन महसलुाची एकूण र  कम .५,०८,७२८/- आिण 

मौजे कनकुरी येथील जमीन महसलुाची र  कम .२१०/- अशी एकूण र  कम .५,०८,९३८/- इतक  जमीन 
महसलुाची र  कम दये होत आह.े  

सदरची र  कम खालील तपिशलात नमदू केले माण े िमळणकेामी कामगार तलाठी यांनी सदंभािकत 
प ात िवनंती केलेली आह.े  

 
अ.न.ं बाब र  कम . र  कम अदा करावयाचा तपिशल 

१ िबनशेती िनयत ४६,२२५/-  टेट बॅकं ऑफ इंडीया,शाखेचा धनादेश  
२ िज  हा प रषद सेस व ामपंचायत ससे  ४,१६,०२५/-  टेट बॅकं ऑफ इंडीया,शाखेचा धनादेश  
३ वाढीव जमीनबाब  ४६,२४८/-  टेट बॅकं ऑफ इंडीया,शाखेचा धनादेश  
४ जमीन बाब (िनमगाव को-हाळे) २३०/- रोख  व पात  
५ जमीन बाब (कनकुरी) २१०/- रोख  व पात 
 एकुण र  कम . ५,०८,९३८/-  

 
िवभागाचा अिभ ाय- 
१) उपरो  त माणे िनमगाव-को-हाळे व कनकुरी येथील सन २०१७-१८ ची महसलुाची एकूण 

.५,०८,९३८/- इतक  उपरो  त तपिशला माण ेलेखाशाखेमाफत शासनास अदा करता येईल.  यासाठीचा तसचे   
२) यापढेु सं  था न िमळकतीचे संबंधातील शासक य अ थवा िनमशासक य कर,भाडे,भरपाई,आकार व 

इतर शासनास देय असले  या  रकमा शासनास अदा करणबेाबतचा िनणय मु  य कायकारी अिधकारी यांनी  याचंे 
 तरावर घेणबेाबतचे अिधकार दान करणे  या िनणयाथ सदरचा  ताव सादर. 

िनणय .१००९ यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगाव को-हाळे व मौजे कनकुरी येथील ी साईबाबा सं थान 
मालक या जमीनीचा सन २०१७-१८ या वषाचा .५,०८,९३८/- शेतसारा शासनास आदा करणेस 
मा यता दे यात आली.  

  तसेच यापु ढे सं  थान िमळकतीचे संबंधातील िनयमानुकूल शासक य अ थवा िनमशासक य 
कर, भाडे, भरपाई, आकार व इतर शासनास देय असले  या रकमा मु  य कायकारी अिधकारी यांनी 
 याचें  तरावर शासनास अदा करावे, असे ठरले.      (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०७ िशड  िवकास योजना पालखी र ता ९.०० मी. ं दीकरण संबधीत भूसंपादन एलए युएसआर २१/२००३, 

िद.२५.११.२००३ म ये मा.िदवाणी यायाधीश,व र  तर,कोपरगाव यांचे कोटात लॅ ड रेफर स 
न.ं८/२००४, ९/२००४ आिण १/२००४ व १०/२००४ तसेच मा.उ च यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 
यांचेकडील फ ट अपील न.ं३६४२८/२०१६, ६६८८/२०१७ व ३६४२५/२०१६ मधील वाढीव नुकसान 
भरपाईची र कम मे.कोटात जमा करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ 
(२)(च)  म  ये िव  व  त  यव  थेशी संबंधीत अस ेकोणतेही दाव,े,खटले व इतर कायदेशीर कायवाही  यायालयात 
िकंवा  यायािधकरणापू ढे िकंवा इतर ािधकरणापढेू दाखल करील व  या सबंंधात बचाव करील आिण कलम 
२१(१) (छ) म  ये  कोण  याही  यायालयाचा िकंवा  यायािधकरणाचा िकंवा कोण  याही ािधकरणाचा कोणताही 
 याय िनणय, हकूमनामा िकंवा िनवाडा याची पतू  कर  यासाठी आव  यक असतील अशा कोण  याही रकमांचे 
दान अशी तरतदू आहे.   
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 ताव - िशड  िवकास योजना पालखी र  ता ९.०० मी. ं दीकरण संबंधीत भूसपंादन एलए  यएूसआर 
२१/२००३ िद.२५/११/२००३ म  ये मा.िदवाणी  यायाधीश,व र  ठ  तर,कोपरगाव यांचे कोटात लॅ  ड रेफर  स  
न.ं८/ २००४, ९/२००४ आिण १/२००४ व १०/२००४ तसचे मा.उ  च  यायालय, खंडपीठ, औरंगाबाद  
यांचेकडील फ  ट अपील न.ं३६४२८/२०१६, ६६८८/२०१७ व ३६४२५/२०१६ म  ये वाढीव नकुसान भरपाईची 
र  कम मे.कोटात जमा करण.े.   

 तावना–िशड  िवकास योजनेतील पालखी र  ता ९.०० मी. ं दीकरणाकरीता जमीन सपंादनासाठी 
सं  थानतफ िनधी उपल  ध क न देणकेामी मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी यापवू  सन २००२-०३ 
म  ये सं  थानकडे िवनंती केली होती. सदर र  ता ं दीकरणासाठी सपंादीत होणा-या जमीनीची व  यावर असले  या 
बांधकामांची मु  याकंनानसुार होणारी एकूण र  कम .१,५४,२७,८३१/- इतक  येत असनू  यापैक  
भसूपंादनासाठी ८०% माणे र  कम .१,२३,४२,२६५/- मा  मा.उपिवभागीय अिधकारी यांचे  तावानसुार 
महसलु िवभागाकडे आगाऊ भरणेसाठी मु  या िधकारी,िशड  नगरपंचायत यांनी सदर रकमेची सं  थानकडे मागणी 
केली होती. याबाबत िद.२८-२९/०९/२००२ रोजीचे मा.  यव  थापन मंडळ सभेत चचा करणते येऊन िनणय 

ं .४६८ अ  वये उपरो  त ८०% आगाऊ र  कम .१,२३,४२,२६५/- िशड  नगरपंचायतला  याचंे िवनंतीनुसार 
दणेेसाठी खालील अटीवर मा  यता देणते आली.    

१) सदर र   या  या ं दीकरण केले  या भागावर प  का डांबरी अथवा िसमट ॉ ं टचा र  ता तयार 
कर  याची पणू जबाबदारी (  यावरील खचासह) िशड  नगरपंचायतीची राहील. तसचे सदर पणू र   याची व 
दखेभालीची जबाबदारी व खच िशड  नगरपंचायतीचाच राहील.  

२) सदर ं द र   यावर अित मण होणार नाही याची खबरदारी घे  याची व ददुवाने ते झा  या स ता  काळ 
ते काढ  याची जबाबदारी िशड  नगरपंचायतीची राहील.  

   या माण े सदरची ८०% आगाऊ र  कम .१,२३,४२,२६५/- इतक  सबंंधीत त  कालीन भूसपंादन 
अिधकारी मा.उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग, ीरामपरू यांचेकडेस िद.३०/०५/२००३ रोजी धनादेशा ारे 
जमा कर  यात आलेली आह.े  याच माणे रथ पालखी र   यावरील अित मणे काढणे व सपंादीत केलेली 
बांधकामे काढणेसाठी झालेला खच उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग , ीरामपरू तथा  त  कालीन भसूंपादन 
अिधकारी यांचेमाफत अदा करणकेामी  यानंी मागणी केले  या र  कम .१५,००,०००/- या रकमेस िनणय 

ं .२९० िद.२९-३०/०५/२००४ अ  वये त  कालीन  यव  थापन मंडळाने सदर खचाची र  कम अदा कर  यास 
मा  यता िदलेली आहे. त षुंगाने उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग , ीरामपरू यांना र  कम .१४,००,०००/- 
इतक  िद.२१/१०/२००४ रोजी चेक ारे अदा कर  यात आलेली आह.े  

   ततु िशड  िवकास योजनेतील पालखी र  ता ं दीकरण योजनासाठीचे भसूपंादन िनवाडा 
मा.उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग, ीरामपरू यांचेकडील एलए  यएूसआर/२१/२००३ िद.२५/११/२००३ 
अ  वये घोिषत कर  यात आलेला आह.े सदर िनवाडयातील सपंादीत केले  या िमळकत चे ताबे 
िद.०८/०५/२००४ रोजी घे  यात आलेले आहते. 

  दर  यानचे काळात सदर िनवाडयातील सबंंधीत जमीन मालक १) ी.िदलीप क  हैयालाल सकंलेचा         
२) सौ.िनमला कंुदनमल लनुावतव ीमती पनुम िदलीप सकंलेचा ३) सौ.िनमला कंुदनमल लनुावत व ीमती 
सरुजाबाई क  हैयालाल सकंलेचा यांनी  ततु करणी भसूपंादन कायदा १८९४ चे कलम १८ सह कलम ३० 
अ  वये भूसपंादन िनवाडा जाहीर होवनू देय असले  या नकुसान भरपाई पे ा जा  त नकुसान भरपाई िमळावी 
 हणनू मा.िदवाणी  यायाधीश, व.  तर,कोपरगाव यांचे कोटात लॅ  ड रेफर  स न.ंअनु मे ७/२००४, ८/२००४ 

आिण ९/२००४ चे िद.१८/०६/२००४ रोजी दाखल केलेले आह.े  याच माण े ी.रमेश भाऊसाहेब ग दकर व 
इतर १ यांनी लॅ  ड रेफर  स  न.ं१/२००४ चा िद.१८/०६/२००४ रोजी दाखल केलेला आहे. आिण ी. काश 
बाबरुाव माळवे यांनी लॅ  ड रेफर  स  न.ं१०/२००४ चा िद.१८/०६/२००४ रोजी दाखल केलेला आह.े  

  उपरो  त लॅ  ड रेफर  स न.ं१/२००४ व लॅ  ड रेफर  स न.ं१०/२००४ म  ये मे.कोटाने िद.२५/१०/२०१२ 
रोजी आिण लॅ  ड रेफर  स न.ं७/२००४,८/२००४ आिण ९/२००४ म  ये िद.२८/०२/२०१३ रोजी संबंधीत जमीन 
मालकांस मोबदला र  कम वाढवून दे  याचे आदशे पारीत केलेले आहेत.  

   ततु करणी मे.कोपरगाव कोटात रे  युलर दरखा  त ं .१०७/२०१५,१०५/२०१५ व १०६/२०१५ 
 या दाखल आहते.   
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  मा.िदवाणी  यायाधीश,व र  ठ  तर,कोपरगाव यांचेकडील उपरो  त आदशेाचे अनषुंगाने मा.उपिवभागीय 
अिधकारी, िशड  भाग,िशड  यांनी  याचंेकडील प  ं .२/६५९/ २०१६ िद.२९/१०/२०१६ अ  वये उपरो  त 
लॅ  ड रेफर  स म  ये वाढीव नकुसान भरपाईची र  कम .२८,८३,७८८/- इतक  जमा करणबेाबत 
नगरपंचायत,िशड  यांना प  िनगत क न त सं  थानला िनगत केलेली आह.े नगरपंचायत, िशड  यांनी 
 याचंेकडील प  ं .नपं/टे. .८/२९०६/२०१६ िद.०७/११/२०१६ अ  वये सदरची र  कम मा.उपिवभागीय 

अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचेकडेस जमा करणकेामी इकडेस िवनंती केलेली आह.े दर  यानचे काळात 
सं  थानने उपरो  त लॅ  ड रेफर  स  न.ं७/२००४, ८/२००४ आिण ९/२००४ मधील िनणयािव  ्द सं  थानचे िवधी 
िवभागामाफत मा.उ  च   यायालय, खंडपीठ,औरंगाबाद यांचे कोटात अॅड.िनतीन भवर यांचेमाफत खालील फ  ट 
अपील दाखल केलेले आहते.   

१)  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  िव  ्द िदलीप क  हैयालाल सकंलेचा फ  ट अपील एसटी 
३६४२८/२०१६.        

२)  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  िव  ्द िनमला कंुदनमल लुनावत फ  ट अपील एसटी 
६६८८/२०१७. 

३)  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  िव  ्द िनमला कंुदनमल लुनावत फ  ट अपील एसटी 
३६४२५/२०१६. 
उव रत लॅ  ड रेफर  स न.ं१/२००४ व १०/२००४ म  ये सं  थानला ितवादी केलेले नसलेने सदर 

करणी अपील दाखल केलेले नाहीत.  
 उपरो  त फ  ट अपीलपैक  फ  ट अपील न.ं६६८८/२०१७ CA No.10170/2017 म  ये मे.उ  च 

 यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांनी िद.०५/१०/२०१७ रोजी खालील माण ेआदशे पारीत केलेले आहते.  
 This an application for stay to the execution of the impugned award.  

2. Heard learned counsel for the appellant and learned A.G.P.for respondent no.3.  
3. Learned counsel for the applicant points out that the claimants are not entitled 

for the interest under Section 34 of the Land Acquisition Act, because the possession of 
the acquired land was taken after passing of the award. Therefore, prima facie, it appears 
that in view of the provisions of Section 34 of the Land Acquisition Act the claimants are 
not entitled for the interest under Section 34 of the Land Acquisition Act.  

4. In view of above,the execution and operation of the impuged award is stayed on 
the condition that the appellant shall deposit entire amount of compensation together with 
interest, except interest under Section 34 of the Land Acquisition Act in this Court within a 
period of 12 weeks from today.  

5. Civil Application is disposed of. 
  उपरो  त आदेशात नमदू केले माण ेवाढीव नकुसान भरपाईची र  क म मे.कोटात जमा करणकेामी  ततु 

करणी  याजासह वाढीव नकुसान भरपाईची र  कम िहशोिबत क न िमळणकेामी मा.उपिवभागीय अिधकारी, 
िशड  भाग,िशड  यांना इकडील िद.१०/११/२०१७ रोजी  या प ा  वये कळिवणते आले. 

 या माण े मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांनी  याचंेकडील प  ं .कािव/ २/८६६/ 
२०१७ िद.१०/११/२०१७ अ  वये  ततु करणी “मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ.औरंगाबाद यांनी फ  ट अपील 

ं .६६८८/२०१७ मधील िस  हील अॅ  लीकेशन ं .१०१७०/२०१७ म  ये िद.०५/१०/२०१७ रोजी  थिगती 
आदशे पारीत केलेला आह.े सदर   थिगती आदशेात कलम ३४ खालील  याजाची र  कम वगळून उव रत र  कम 
१२ आठवडया  या आत जमा करणेबाबत कळिवलेले आह.े  यानुसार  या करणात फ  ट अपील दाखल क न 
 थिगती आदशे ा  त झालेला आहे  या करणात खालील माणे प रगणीत केलेली र  कम मे.उ  च  यायालय, 

खंडपीठ, औरंगाबाद यांचेकडेस ता  काळ जमा करणते यावी. तसचे  या करणात फ  ट अपील दाखल केलेले 
आह.े परंत ु  थिगती आदेश िमळालेले नाहीत अशा करणात  थिगती आदेश िमळा  यानंतर िद.२४/११/२०१७ 
पयत िहशोिबत केलेली र  कम मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचेकडेस जमा करावी व  या करणात 
पहीले अपील दाखल केलेले नाही (भूसदंभ ं .१/२००४ व १०/२००४) अशा करणात वाढीव मोबद  याची 
र  कम मे.कोपरगाव कोटात ता  काळ जमा करणते यावी व तस ेकेलेबाबत या कायालयास कळवावे” वगैरेबाबत 
नमदू केलेले आहे.  
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मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांनी मोबद  याची करणवार प रगणीत केलेली र  कम 
खालील माण ेआह.े  

 
अ.न.ं भसूदंभ ं . वाढीव मोबदला 

र  कम 
कलम २८ अ  वये  याज 

(िद.२४/११/२०१७ पयत) 
िद.२४/११/२०१७ पयत िहशोिबत 

क न येणारी र  कम . 
१ ०१/२००४ १८,१५०/- ३७,०२६/- ५५,१७६/- 
२ ०७/२००४ ३,२५,८९७/- ६,६४,८२९/- ९,९०,७२५/- 
३ ०८/२००४ १,६२,०४६/- ३,३०,५७४/- ४,९२,६२१/- 
४ ०९/२००४ १,८३,८४६/- ३,७५,०४५/- ५,५८,८९१/- 
५ १०/२००४ ६,१८७/- १२,६२१/- १८,८०८/- 
  ६,९६,१२६/- १४,२०,०९६/- २१,१६,२२२/- 

 
िवभागाचा अिभ ाय- १) मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचेकडील फ  ट अपील ं .६६८८/ 

२०१७ मधील िद.०५/१०/२०१७ रोजी  या आदशेा  या अनषुंगाने मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग, िशड  
यांनी उपरो  त  त   यातील अ.न.ं३ माणे भसूंदभ ं .८/२००४ म  ये प रगिणत क न िदलेली र  कम 
.४,९२,६२१/- इतक  मे.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचे कोटात सं  थानचे लेखाशाखेमाफत चेक ारे 

जमा करता येईल.  
  २) तसचे मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांनी उपरो  त प ात नमदू केले माण े उव रत 

करणी  हणजेच उपरो  त त   यातील अ.नं.२ व ४ मधील भसूदंभ ं .७/२००४ व ९/२००४ चे िव  ्द मा.उ  च 
 यायालयात दाखल असलेले फ  ट अपील नं.३६४२८/२०१६ व ३६४२५/२०१६ म  ये मे.कोटाकडून  थिगती 

आदशे िमळा  यानंतर  ततु करणातील िद.२४/११/२०१७ पयतची िहशोिबत केलेली र  कम अनु मे 
.९,९०,७२५/- व .५,५८,८९१/- अशी एकूण र  कम .१५,४९,६१६/- इतक  र  कम मा.उ  च  यायालय, 

खंडपीठ, औरंगाबाद यांचेकडेस सं  थानचे लेखाशाखेमाफत जमा करणचेी तरतदू क न ठेवता येईल.  
३) तसचे मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांनी  याचंेकडील उपरो  त प ात नमूद 

केले माणे  या   करणात फ  ट अपील दाखल केलेले नाहीत  हणजेच भसूंदभ ं .१/२००४ व १०/२००४ या 
करणात वाढीव मोबद  याची र  कम अनु मे .५५,१७६/- व .१८,८०८/- अशी एकूण र  कम .७३,९८४/- 

इतक  र  कम मे.िदवाणी  यायाधीश,व.  तर,कोपरगाव यांचे कोटात सं  थानचे लेखाशाखेमाफत चेक ारे जमा 
करता येईल.  

  सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .१०१० यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  िवकास योजना पालखी र ता ९.०० मी. ं दीकरण संबधीत भूसंपादन 

एलए युएसआर २१/२००३, िद.२५.११.२००३ म ये मा.िदवाणी यायाधीश,व र  तर,कोपरगाव यांचे 
कोटात लॅ ड रेफर स न.ं८/२००४, ९/२००४ आिण १/२००४ व १०/२००४ तसेच मा.उ च यायालय, 
खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील फ ट अपील न.ं३६४२८/२०१६, ६६८८/२०१७ व ३६४२५/२०१६ 
मधील वाढीव नुकसान भरपाईची तावात नमुद केलेली र कम मे.कोटात जमा करणेस मा यता 
दे यात आली.              (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०८ ी साई भ ांना सोईसुिवधा पुरिव यासाठी िशड  शहरात शौचालय बांधकामासाठी र कम 

.१६,९५,७८५/- अनुदान उपल ध क न देणेबाबत. 
ताव- सौ. योिगता अभय शेळके पाटील, नगरा  य ा, िशड  नगरपंचायत िशड  यांनी मु  य कायकारी अिधकारी, ी 

साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना प  पाठवून, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१८ 
म  ये साईभ  तानंा सोईसिुवधा परुिव  यासाठी िशड  शहरात शौचालय बांधकाम करणसेाठी अनुदान उपल  ध 
क न देणचेी मागणी केलेली आहे. 

सदर  तावात व छ महारा   अिभयान अंतगत िशड  नगरपंचायत ह ीमधील येथील कायम 
रिहवासी कुटंूबांना वैय  तीक शौचालय बांधणसेाठी िशड  नगरपंचायती ारे अनदुान िवतरीत केले जात.े िशड  
शहराला हगणदारी मु  त झालेबाबतचा दजा दखेील ा  त झाला आहे.  व  छ महारा   िमशन अंतगत वैय  तीक 
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शौचालय बांधकाम करणसेाठी ाधा  याने िनधी िवतरीत करणबेाबत शासनाकडून िनदश आहते. याम  ये 
सावजिनक शौचालय अगर सलुभ शौचालय बांधणेसाठी मयादा आह.े  

िशड  शहर ह ेआंतररा  ीय दजाचे तीथ े  आह.े येथे लाखो भािवक ी साईबाबांचे दशनासाठी येत 
असतात. या सव भािवकांना मलुभतु सिुवधा उपल  ध क न दे  याचे काम ी साईबाबा सं थान व िशड  
नगरपंचायत करीत असतात. मा  िशड  नगरपंचायतीला आिथक िनधीची कमतरता अस याने भािवकांना प रपणू 
व जलद सोयी सिुवधा दे  यात मयादा येतात. भािवकांना सावजिनक /सलुभ शौचालय उपल  धता क न देण ेही 
मलुभतु सिुवधा आहे .  

स ि थतीत नगरपंचायतीचे बाजारतळ व ल  मीनगर येथे सावजिनक शौचालय उपल  ध असनू नगर 
मनमाड हायवे लगत व नगरपंचायत शासक य इमारतीचे बाजलूा र  कम . २५ ल चे दोन सावजिनक 
शौचालय पुण  वा  या मागावर आहते. सदर शौचालय नगरपंचायत पे अ  डॅ यजु त  वावर चालिवणेस दणेार आह.े 
यािशवाय नगरपंचायती ारे नांदखु  रोड ी साईबाबा सं  थानचे  यायामशाळेचे बाजलूा व बाजारतळ येथे सव 
सिुवधायु  त १६ + १६ अस े ३२ शौचालयाचे काम  तावीत असनू सदर कामाची िनिवदा दखेील िस  
झालेली आह.े मा  िनधी अभावी सदर काम करता आलेले नाही, अस े  तावात नमदू केले आहे. 

मागणी:- बाजारतळ येथील  तावीत निवन शौचालयासाठी र  कम .१६,९५,७८५/- अशी िशड  
नगरपंचायतीस ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  माफत उपल  ध क न दे  याची िवनंती केली आह.े  

तसचे नांदखु  रोड येथील सं थानचे  यायामशाळेचे बाजूला निवन शौचालयासाठी र  कम . 
१६,९५,७८७/- ची मागणी मा.  यव  थापन सिमतीचे समोर अलिहदा सादर केलेली आह.े 

सं  थानतफ अनुदान देणेबाबात अिधिनयमातील तरतुद:- ी साईबाबा सं  थान अिधिनयम २००४ 
चे कलम २१ मधील (२) (दोन) नसुार , छाननी सिमती  या िशफारसीनसुार व रा  यशासना  या पवु मंजरूीने, 
 थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यांचेम  ये सधुारणा व वाढ हो  यासाठी प रणामी सं  थानां  या सोय म  ये वाढ 

हो  यासाठी िशड  नगरपंचायतीला सहा य कर  याची तरतदू आहे.  
िवभागाचा अिभ ाय:- (१) मा. मु  यमं ी महोदय यांचे समवेत ी साईबाबा शता  दी महो सव 

ततृीय आढावा बैठक िद.०६.०७.२०१७ रोजी झाली सदर बैठक त िदले  या िनदशा  वये ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी नगरपंचायती  या िविवध क  पासंाठी िनधी दतेांना कज  व पात न दतेा ी 
साईबाबा सं थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४, मधील तरतदूी माणे अनदुान  व पात ावा. 
अस ेिनदश िदलेले आहते.   

(२) िशड  नगरपंचायतीने िशड  िवकास आराखडयानुसार व नगरिवकास िवभागाची तां ि क मा  यता 
घेऊन शौचालयाचे बांधकाम करण ेआव  यक आह.े  

(३)  तावास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळालेनंतर छाननी सिमती व िवधी व  याय िवभाग 
महारा   शासन यांची मा  यता घेऊन अनदुान देणबेाबत कायवाही कर  यात येईल. 

िनणय .१०११ यावर सिव तर चचा होऊन, साई भ ांना सोईसुिवधा पुरिव यासाठी िशड  शहरात शौचालय 
बांधकामासाठी िशड  नगरपंचायतीस .१६,९५,५८७/- मा  अनुदान दे यास मा यता दे यात आली. 
तसेच याकामी छाननी सिमती या पुव परवानगीने महारा  शासना या मा यतेसाठी ताव सादर 
करणेत यावा, असे ठरले.                (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०९ िशड  आकाशवाणी क ातील कत यावरील कमचा-यांना मंजूर कर यात आले या दोन नॉन एसी 

खो यासंदभात फेर ताव सादर करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- १७ (१) रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास 

अिधन राहन सं थान िव त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहण,े मं िदराम ये 
ढी व थेनसुार  धािमक िवधी पजुा-अचा समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी 

यो य ती यव था करणे, भ गणांना आव यक या सोयी सिुवधा  उपल ध क न दणेे आिण या अिधिनयामा वये 
िव त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवायचा आहे, ती उिद े सा य कर यासाठी िव त यव थेचे 
उ प न  कामी लावणे, िह सिमतीची कत ये असतील.  
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                 २१ चा (१) चा (ग) - भ ांना मं िदरात या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सवेा 
िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी /सिुवधा  परुिवणे. 

यव थापन सिमतीचा ठराव :- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय 
.८२, िनणय .८२ 

तािवक:- िशड  आकाशवाणी क ् यांच े एएनआर-१(२)/िशड  ोजे ट्-२०१७ िद.३१ जानेवारी 
२०१७ रोजीच े प ा वये आकाशवाणी क ्, िशड  येथील कत यावरील कमचा-यांना दोन वे टन टॉयलेट नॉन 
एसी खो या उपल ध ् क न दणेेबाबत कळिवलेले आह.े यानसुार दारावती भ िनवास जा.न.ं३४/२०१७ 
िद.०७/०२/२०१७ रोजीच े मंजरू िटपणी अ वये िशड  आकाशवाणी क ातील कत यावरील कमचा-यांना 
दारावती भ ् िनवास इमारतीम ये दोन नॉन एसी खो या दणेेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ 

रोजीचे सभेतील िवषय .८२, िनणय .८२ अ वये िद.०२/०२/२०१७ पासनु िवनामु य् उपल ध ् क न 
दणेबेाबतचे तावास काय र मा यता दे यात आली असनू सामा य ् शासन िवभाग जा. . एसएसएस/सा शा-
आ था/४४८८/२०१७  िद.२७/३/२०१७  च ेआदशेाने सं थान अिधिनयम २००४ नसुार िद.२/२/२०१७ पासनू 
पढुील ११मिहने  कालावधीसाठी दोन नॉन ए सी खो या िवनाशु क् उपल ध क न दे यात या यात.अिध क 
दारावती भ िनवास यांनी अिध क मालम ा िवभाग यांच ेसम वयाने सबंं िधताकडून ताबेपावती व करारनामा 

क न यावा, तसचे करारनामा दारावती भ िनवास िवभागाच े द री ठेव यात यावा,असे हटले आहे. िशड  
आकाशवाणी क ातील कत यावरील कमचा-यांना िद.२/२/२०१७ पासनू दारावती भ ् िनवास इमारतीम ये एक  
नॉन एसी खोली दे  यात आली आह.े  

                     सदंभ .३ प ा  वये सार भारती आकाशवाणी अ.नगर काय म िवभाग मखु यांनी  िशड  
आकाशवाणी क ातील ४ अिभयां ि क  कमचा-यांसाठी एक खोली आव यक  आह.ेतसचे बाहरे गावाहन 
ऑिफस कामािनिम  ताने कायालयीन दौ-यावर येणा-या अिधकारी आिण कमचा-यांसाठी आणखी एक खोलीची 
आव  यकता आहे, अस ेकळिवले आहे. 

   करारनामा करणकेामी मालम  ता िवभागास प यवहार केला असता यांनी सदंभ .४ चे प ा  वये  
नॉन ए सी खोलीचे दर ितिदन .५००/- अस याने दोन खो यांच ेदरमहा पये-३०,०००/- होतात.ते हा दसु -या 
पयायाचा िवचार हावा अथवा एकच खोली दणेेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढेु  फेर ताव सादर करणते 
यावा.असे हटले आह.े 

िवभागाची मागणी :- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय .८२, 
िनणय .८२ अ  वये स  या   िशड  आकाशवाणी क ातील कत  यावरील  कमचा-यांसाठी िद.२/२/२०१७ पासनू  
एक नॉन ए सी खोली िवनामु  य दे  यात आलेली आह.े सदंभ .२ नुसार िवनामु  य दे  यात आले  या  एक नॉन ए 
सी खोलीचा िद.२/२/२०१७ पासनू ११ मिहने कालावधीसाठी मालम  ता िवभागामाफत करारनामा क न घेता 
येईल. सार भारती आकाशवाणी अ.नगर काय म िवभाग मखु यांनी अनर-१(२) / िशड  ोजे  ट -
२०१७/१८० िद.२४/७/२०१७ चे प ात  हटले माण े  याचंेकडील वेळोवेळी बाहरे गावाहन ऑिफस 
कामािनिम  ताने कायालयीन दौ-यावर येणा-या अिधकारी आिण कमचा-यांचे  ता  परुते कालावधीसाठी 
िनयमा ामाण ेसवेाआकार घेऊन ाधा  याने  खोली उपल  ध क न दतेा येईल,अस ेन  मत आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय / प ्  मत:- सदंभ .२ नुसार िशड  आकाशवाणी क ातील कत यावरील 
कमचा-यांना  िद.०२/०२/२०१७ पासनू िवनामु  य   दे  यात आले  या  एक नॉन  ए सी खोलीचा  ११ मिहने 
कालावधीसाठीचा मालम  ता िवभागामाफत करारनामा क न घेता येईल. तसचे  याचंेकडील वेळोवेळी बाहरे 
गावाहन ऑिफस कामािनिम  ताने कायालयीन दौ-यावर येणा-या अिधकारी आिण कमचा-यांचे ता  परुते 
कालावधीसाठी िनयमा माण ेसवेाआकार घेऊन ाधा  याने  खोली उपल  ध क न दतेा येईल.असे न  मत आह.े 

तरी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमार  िनणयाथ फेर सादर . 
िनणय .१०१२ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  आकाशवाणी क  सं थानला सहकाय करत नाही, सं थानचे िविवध 

काय म व सेवा-सुिवधांची मािहती सारीत करीत नाहीत, याकरीता यांचे कत यावरील कमचा यांना 
मंजूर कर यात आले या दोन नॉन एसी खो या देणेसंदभात, िशड  आकाशवाणी क ा या वरी  
अिधका यांना चचसाठी पुढील सभेसमोर बोलिवणेत यावे व यावेळेस सदरह िवषय सादर करणेत 
यावा, असे ठरले.                     (कायवाही- .अिध क, ारावती भ िनवास) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१० िशड  येथे होणा या २३ िडसबर २०१७ रोजी देश िवदेशातील साई मंिदराचे अ य , िव त, 

पदािधकारी यांचे चचास  काय माची फोटो ाफ  यावसायीक फोटो ाफर यांचेकडून करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद –  सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील ३५७ – (ठ).  

ी साईबाबांचे िजवन,  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 
चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालिवल व  याचा िव  तार करील.   

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव . –  िनरंक  
ा  तािवक – ी साईबाबा यां  या महासमाधीस सन २०१८ म  ये १०० वष पुण होत अस  याने ी 

साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद. ०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद. १८ आ  टोबर २०१८ 
या कालावधीम  ये साजरे केले जाणार आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीम  ये करावयाचे िविवध 
धािमक, सामािज क काय म जगभरातील साईमं िदराम  ये एकाच वेळी राबिवले जावेत, तसचे सपंुण वषभर 
साईबाबां  या िजवन कायाचा व िवचारांचा चार सार  हावा व सपंुण वषभर भ  तीमय वातावरण रहावे यासाठी 
चचा करणे, िनयोजन करण े यासाठी िद. २३ िडसबर २०१७ रोजी जगभरातील सव साईमं िदरां  या िव  व  ताचंे 
चचास  िशड  येथे आयोिजत करणेबाबत िनणय घे  यात आलेला आह.े तसचे सदर चचास ाचे काय माकरीता 
मा. उपरा  पती महोदय, भारत सरकार ह े उपि थत राहणार आह.े  या अनषुंगाने सदर चचास ाकरीता िविवध 
िवभागांनी करावयाचे कामाचे िनयोजनाबाबत िद.२६/१०/२०१७ रोजी मा.उपिज  हािधकारी यांचे अ  य तेखाली 
घे  यात आले  या सभेचे इितवृ  तातील अ.नं. ९ म  ये व िद. २७/०९/२०१७ रोजीचे आदशेातील अ.न.ं १० म  ये 
“ चचास  काय माचे िठकाणी फोटो काढणेबाबत ” नमदु केलेले आहे.  यास अनसु न िद. २३ िडसबर 
२०१७ रोजीचे चचास ाचे काय माचे फोटो ाफ  करणकेरीता सीसीटी  ही िवभागाकडील ०५ कमचा-यांमाफत 
कर  यात येणार आह.े परंत,ु या  यितरी  त सदर काय माचे फोटो ाफ   यवसायीक फोटो ाफर यांचेकडुन 
करणकेामी अंदाजे र  कम . ५०,०००/- मा  (अ री र  कम पये प  नास हजार) मा  खच येईल.  

  तरी, िद. २३ िडसबर २०१७ रोजीचे चचास  काय माचे फोटो ाफ   यवसायीक फोटो ाफर 
यांचेकडुन करणकेामी येणारे अंदाजे र कम . ५०,०००/- मा च े खचाचे मा  यते  तव सदरचा  ताव मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर करता येईल .  

   मागणी– उपरो  त ा  तािवकेत नमदु के  या माण े ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीम  ये 
करावयाचे िविवध धािमक, सामािज क काय म जगभरातील साईमं िदराम  ये एकाच वेळी राबिवले जावेत, तसचे 
सपंणु वषभर साईबाबां  या िजवन कायाचा व िवचारांचा चार सार  हावा व सपंुण वषभर भ  तीमय वातावरण 
रहावे यासाठी चचा करणे, िनयोजन करणे यासाठी िद. २३ िडसबर २०१७ रोजी जगभरातील सव साईमिंदरां  या  
िव  व  ताचंे चचास  िशड  येथे आयोिजत करणते येणार आह.े सदर चचास  काय माचे फोटो ाफ   यवसायीक 
फोटो ाफर यांचेकडुन करणकेामी येणारे अंदाजे र कम . ५०,०००/- मा चे खचाचे मा  यते  तव सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर करत आह.े   

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तसेच आिथक िवषय इ. छाननी 
क न अनुमान - तां ि क व आिथक. 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय – उपरो  त ा  तािवकेत व मागणीम  ये नमदु के  या माण े ी साईबाबा 
समाधी शता  दी कालावधीम  ये करावयाचे िविवध धािमक, सामािज क काय म जगभरातील साईमिंदराम  ये 
एकाच वेळी राबिवले जावेत, तसचे सपंुण वषभर साईबाबां  या िजवन कायाचा व िवचारांचा चार सार  हावा 
व संपणु वषभर भ  तीमय वातावरण रहावे यासाठी चचा करणे, िनयोजन करणे यासाठी िद. २३ िडसबर २०१७ 
रोजी जगभरातील सव साईमं िदरां  या िव  व  ताचंे चचास  िशड  येथे आयोिजत करणते येणार आह.े सदर 
चचास  काय माचे फोटो ाफ   यवसायीक फोटो ाफर यांचेकडुन करणकेामी येणारे अंदाजे र कम . 
५०,०००/- मा चे खचाचे मा  यते  तव सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सिवनय सादर करत 
आह.े 

िनणय .१०१३ यावर सिव तर चचा होऊन, िदनांक २३ िडसबर २०१७ रोजी िशड  येथे होणा या देश िवदेशातील साई 
मंिदराचे अ य , िव त, पदािधकारी यांचे चचास  काय माची फोटो ाफ  िवहीत प दतीने 
यावसायीक फोटो ाफर यांचेकडून क न घेणेस व याकामी येणा या अंदाजे .५०,०००/- मा चे 

खचास मा यता दे यात आली.             (कायवाही- सीसीटी ही कं ोलसेल मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं११ िशड  येथे चे दशनासाठी येणारे साईभ ां चे सोईसाठी मंडप यव था करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व   ा  यव  था अिधिनयम , २००४ मिधल तरतूद – 
  अिधिनयमा  या कलम २१ मधील पोट कलम (१)  या खंड (ग) अ  वये “ भ  तानंा मिंदरात दवेते  या 

दशनासाठी व मं िदरा ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी सिुवधा 
परुिवण े” या  योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे.  

  साईभ  ताचंे उ  हापासनू सरं ण होणेसाठी िद .३१/१०/२०१७ अखेर ठेकेदार रोशनी मंडप अॅ  ड लाईट 
डेकोरेटस, सं ापरू यांचेकडून मंडप  यव  था क न घे  यात आली होती. सदर  यव  थेचा कालावधी पुण झालेला 
असलेने मंडप काढ  यात येत आह.े परंत ुस  याही दपुारचे वेळेस साईभ  तांना उ  हाचा ास होत अस  याचे सरं ण 
िवभागाने कळिवले आह.े 

  सं  थानमाफत वषभरात साजरे कर  यात येणारे उ  सव तसेच उ  हाळा व पावसाळयाचे कालावधीत 
साईभ  ताचंे सिुवधकेरीता मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था करणकेामी ई-िनिवदा ि या पुण क न मंडप ठेकेदार 
तजूा मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद यांचे िन  नतम दराने येणारे र  कम . ३६,९९,०१५/- मा चे खचास व याकामी 
 यानंा कायादशे दणेेस तसेच ऐनवेळी आव  यकतेनुसार वाढीव मंडप व  याअनषुंगीक  यव  था करावयाची 

झा  यास ती याच मंजरू दराने क न घेणेस व  यासाठी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता िमळणेबाबतचा 
 ताव मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी सादर करणेस मा. उपसिमती चे सभेत िनणय झालेला 

आह.े मंडप ठेकेदार तजूा मंडप डेकोरेटस , औरंगाबाद यांनी सदर केलेले ई-िनिवदमे  ये उ  हाळयाचे कालावधीत 
१०७ िदवसांकरीता एम.एस.पाईप व कै  याचे   चर असलेले मंडपासाठी . ३५/- ती चौ.फुट (०.२३३ 

.िद. .चौ.फुट ) हे दर आहते. करीता सदरचे मंजरु दराने ठेकेदार यांचेकडून खालील माणचेे मंडप उभारणीचे 
काम क न घेता येईल.  

 
अ) िद.१५/११/२०१७ ते िद.३०/११/२०१७ अखेर एकूण १६ िदवसांकरीता खालील माणे 

खच अपेि त आहे  
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल परीणाम 

(चौ.फुट) 
कालावधी  दर  र  कम  

अ)  एम.एस. पाईपचे   चर व ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप - 
१. समाधी मं िदर उ  तर बाजू  – २७०’x१८’  ४८६०.०० िद.१५/११/२०१७ 

ते 
िद.३०/११/२०१७ 
अखेर १६ िदवस 

०.३२७ 
.िद. .चौ.

फुट 
३३,९४५.२२  

२. गु  थान मं िदर येथे – ३७’’x४४’ १६२८.००  
 एकूण (अ) ६४८८.०० 

ब)  बांबु  व ब   याचे   चर व ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप – 
१. पीआरओ समोर -        ९०’x१०’  

                                ४०’x१८’ 
                                ४५’x१८’ 

   ९००.०० 
   ७२०.०० 
   ८१०.०० िद.१५/११/२०१७ 

ते 
िद.३०/११/२०१७ 
अखेर १६ िदवस 

०.२३३  
.िद. .चौ.

फुट 
४२,६८१.८७ 

२. दशन रांग पि म बाज ू - ४६’x१५’-०”  
दशन रांग पवु बाज ू     - ७७’-०” x३१’-०” 

   ६९०.०० 
२३८७.००   

3. नगर मनमाड र  ता पवु बाज ुफुटपाथ -३९८x८  ३१८४.०० 
४. िपंपळवाडी र  ता उ  तर बाजु  फुटपाथवर- ३९४ x७  २७५८.०० 
 एकूण (ब) ११४४९.०० 

एकूण (अ+ब) पये -  ७६,६२७.०९ 
एकूण पुणािकत र  कम पये -  ७६,६२७.०० 

(अ री पये शहा  तर हजार सहाशे स  तावीस मा )   
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ब) िद.१५/११/२०१७ ते िद.२४/१२/२०१७ अखेर पयत एकूण ४० िदवसांकरीता 

खालील माणे खच अपेि त आहे –  
 

अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल परीणाम 
(चौ.फुट) 

कालावधी  दर  र  कम  

अ)  एम.एस. पाईपचे   चर व ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप - 
१. समाधी मं िदर उ  तर बाजू  - २७०’x१८’  ४८६०.०० िद.१५/११/२०१७ 

ते 
िद.२४/१२/२०१७ 
अखेर ४० िदवस 

०.३२७ 
.िद. .चौ

.फुट 
८४,८६३.०४ 

२. गु  थान मं िदर येथे - ३७’’x४४’ १६२८.००  
 एकूण (अ) ६४८८.०० 

ब)  बांबु  व ब   याचे   चर व ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप - 
१. पीआरओ समोर -        ९०’x१०’  

                                ४०’x१८’ 
                                ४५’x१८’ 

  ९००.०० 
  ७२०.०० 
  ८१०.०० 

िद.१५/११/२०१७ 
ते 
िद.२४/१२/२०१७ 
अखेर ४० िदवस 

०.२३३  
.िद. .चौ

.फुट 
१,०६,७०४.६८ 

२. दशन रांग पि म बाज ू - ४६’x१५’-०”  
दशन रांग पवु बाज ू     - ७७’-०” x३१’-०” 

  ६९०.०० 
२३८७.००   

3. नगर मनमाड र  ता पवु बाज ुफुटपाथ -३९८x८  ३१८४.००    
४. िपंपळवाडी र  ता उ  तर बाज ु फुटपाथवर- ३९४ 

x७  
२७५८.०० 

 एकूण (ब) ११४४९.०० 
एकूण (अ+ब) पये -  १,९१,५६७.७२ 

एकूण पुणािकत र  कम पये -  १,९१,५६८.०० 
अ री पये दोन लाख पंचवीस हजार  या  नव मा   

 
   ताव– तरी उपरो  त त   यात दशिवले माण े साईभ  ताचंे उ  हापासनू सरं ण हो  याचे  टीने अ) 

माण ेनोहबर अखेर १६ िदवसांकरीता मंडप  यव  था क न घेणकेामी . ७६,६२७.०० मा  खच येईल अथवा 
ब) माणे िडसबर अखेर ४० िदवसांकरीता मंडप  यव  था क न घेणकेामी . १,९१,५६८.००मा  खच येईल.  

तरी सदरचे काम अ) अथवा ब) माण े ठेकेदार तजूा मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद यांचेकडून क न 
घेणकेामी सदर  या  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .१०१४ यावर सिव तर चचा होऊन, चे दशनासाठी येणा या साईभ ां या सोईसाठी तावातील ब म ये 
नमुद केले माणे ठेकेदार तूजा मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद यां चेकडून मंजुर दराने िडसबर अखेर ४० 
िदवसांकरीता मंडप  यव  था क न घेणेस व याकामी .१,९१,५६८/- मा चे खचास मा यता दे यात 
आली.             (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१२ सं थानचे मौजे िशड  येथील स ह न.ं५४,५५ मधील जमीनीत जाणेसाठी र तयावर सी.डी.वक करणे, 

जमीनीस ि का ट कंुपन करणे व मैदान िवकसीत करणेसाठी मु म टाकणे बाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूद: अिधिनयमाचे कलम २१ (१) 

अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यापैक  कोण याही योजनांसाठी 
करणचेी तरतदू  आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ांची दखेभाल, 
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदू आहे. 

 तावना– ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा िनिम  त मौजे िशड  सव नं. ५४,५५ म  ये सं  थान 
मालक चे समुारे २ हे  टर े  आह.े यापैक  काही जिमन बेघरांसाठी घरे याकरीता आरि त आह.े सदरह जिमन 
िशड  शहरा  या पवूस व निवन िपंपळवाडी र   यापासनू जवळ आहे. या जिमनीला कॉ ं ट पोलसह तारेचे कंुपन 
कर  यात आले आहे. या जिमनीत साईभ  ताकंरीता आप ी  यव  थापनाचे  टीने इतर जिमनी भाडेत  वावर 
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घेणऐेवजी सदरह जिमन र यजु ए रया  हणनू वापरासाठी  तािवत कर  यात येत आह.े सदरह जिमनीत 
जाणसेाठी चारी .१२ व न जाणेसाठी यापवु  अडीच फुट  यासाचा आर.सी.सी. पाईप टाकून र  ता तयार 
कर  यात आला होता. परंत ूसदरह र  ता हा अितशय अ ं द व खराब अस  याने सदरह जिमनीत वाहने जाणसेाठी 
अडचण िनमाण होते. करीता सदरह िठकाणी असले  या चारीवरती सी.डी.वक क न र  ता करण ेआव  यक आह.े 
तसचे सदरह जिमन ब-याच िदवसांपासनू पडीत असलेने बरचसे प रसरातील रिहवासी या जागेचा वापर 
शौचालयासाठी करतात.  यामळेु प रसरात मोठ्या माणात दगुधी िनमाण झालेली अस  या ने प रसरातील 
नागरीकांनी याबाबत त ारी केले  या आह.े करीता सदरह जिमनीचे चारही बाजनेु ि का  ट कंुपन क न समोरील 
बाजनेु मेकॅिनकल िवभागामाफत लोखंडी गेट तयार क न घेता येईल तरी उपरो  त कामे क न घेणसेाठी सन 
२०१७-२०१८ चे ई.एस.एस.आर. नसुार  खालील तपिशला माण ेखच अपे ीत आह.े  

 

  
उपरो  नमदू अ.न.ं१ व २ मधील कामे अ माने करण े आव  यक आह.े यासाठी अंदाजे र  कम 

.१,१७,९००/- इतका खच अपे ीत आह.े तसचे अ.नं.३ व ४ मधील कामे करणेसाठी अंदाजे र  कम 

.३९,२२,६००/- इतका खच अपे ीत आह.े तरी याकामी येणारे एकुण अंदाजे र  कम .४०,४०,५००/- इत  या 
खचास व याकामी िवहीत प तीने कोटेशन व ई-िनिवदा िस  द करणसे मा  यतेसाठी सदरचा  ताव िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .१०१५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िशड  येथील स ह न.ं५४,५५ मधील जमीनीत जाणेसाठी 
र तयावर सी.डी.वक करणे, जमीनीस ि का ट कंुपन करणे व मैदान िवकसीत करणेसाठी मु म 
टाकणेकामी तावात नमुद केले माणे िवहीत प दतीने कायवाही करणेस व याकामी येणा या 
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.         (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१३ िशड  िसटी स ह न.ं११९ म ये सं थान मालक चे सेवाधाम इमारतीची दु ती व नुतनीकरण करणेसाठी 

अपेि त अंदाजप क य खचास मा यता देणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- अिधिनयमाचे कलम– २१ 

(१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िवनीयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही योजनासाठी 
करणबेाबत तरतदू आहे.  यातील पोटकलम (क) अ  वये मं िदराची व िव  व  त  यव  थ  या मालम  ताचंी दखेभाल, 
 यव  थापन व शासन या योजनासाठी कर  यात येईल, अशी तरतदु आहे. 

मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे 
सभेत सवेाधाम इमारतीचे नतूनीकरण क न साईभ  तां  या िनवासाकरीता वापर सु  करणबेाबत येणारे खचास व 
ई- िनिवदा मागिवणसे मा  यतेसाठी  ताव सादर करणते आला होता.  यावर सदरह सभेत िनणय . ५४ 
खालील माण ेसमंत झालेला आहे.  

“ यावर सिव  तर चचा होऊन, अस े ठरले क , िठकिठकाणाहन पालखी सोबत येणा-या पदया ना 
साईसवेक  हणनु सं  था नम  ये सवेा करणसे दणेचेे  तािवत असनु या सवेेक-यां  या िनवासासाठी सवेाधाम या 
इमारतीचा वापर होऊ शकतो, या  टीने सवेाधाम इमारतीच े नतुनीकरण व इतर अनषुगंीक  यव  था 
करणबेाबतचा सिव  तर  ताव सिमती समोर सादर करणते यावा ” 

 

अ.न.ं कामाचा तपिशल  र  कम . 
०१ स  ह न.ं५४, ५५ मधील जागेत वेश करणेसाठी चारी .१२ वर १००० एम.एम. जाडीचे 

एन.पी.२  लास पाईप टाकून सी.डी. वक करण.े 
८५,०५३/- 

०२ वेश ारावर एम.एस. ील गेट बसिवणे.  ३२,८४७/- 
०३ सपंणू े ाला एम -२५ ेडचे ६ फुट उंचीचे ि का  ट कंपाऊंड िभंतीचे बांधकाम करण.े २९,८९,०८९/- 
०४ स  ह न.ं५४, ५५ मधील २ एकर े  र यजु ए रया  हणनू िवकसीत करणसेाठी ६ इंच 

जाडीचा मु म टाकून जिमन सपाटीकरण करणे.  
९,३३,५११/- 

 एकुण र  कम . ४०,४०,५००/- 
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 तावनाः सं  थानचे िशड  येथील िसटी स  ह न.ं ११९ म  ये साईभ  ताचंे िनवासासाठी सेवाधाम 
इमारतीचे आर.सी.सी. म  ये तळमजला, पहीला व दसु -या मज  याचे बांधकाम सन १९५६ म  ये पणू करणते 
आलेले आह.े सदरह इमारतीचे बांधकाम े  १५१२.६४ चौ. मी. आह.े सदरह इमारतीचे बांधकाम होवनू ६० 
वषाचा कालावधी पूण झालेला असनू इमारत जनुी झालेली आहे.  

सं  थानचे मा. अ  य , ि सद  य सिमती तथा िज  हा स   यायाधीश, अहमदनगर यांनी रिववार 
िद.१३/०३/२०१६ रोजी सं  थान  या सपंूण मालम  तचेी तसचे आ  थापनेवर कायरत असणा-या सव िवभागांची 
सम   थळपहाणी केली आहे. सदरह  थळपाहणीचे वेळेस सेवाधाम इमारतीचे बांधकामास ५० वषापे ा जा  त 
वष झालेली अस  यामुळे  या इमारतीचे तातडीने   चरल ऑडीट क न घे  यात यावे. या िठकाणी नवीन इमारत 
बांधकामाचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा अशी सचूना केलेली अस  याचे 
िद.१५/०३/२०१६ रोजीचे प रप काअ  वये कळिवणते आले होते. याबाबत न दणीकृत   चरल इिंजिनअर , 
यांचेकडून कोटेश  स मागिवणते येवनू , िन  नतम दरात   चरल इं िजिनअर बव क   ट  टंट, मुंबई यांचेकडून 
सवेाधाम इमारतीचे   चरल ऑडीट क न घेणते आलेले आहे.  

    यानसुार बव क   ट  टंट, मुंबई यांनी िद.२७/१०/२०१६ रोजीचे प ा  वये   चरल ऑडीट अहवाल 
सादर केला आह.े सदर अहवालात नमदू केले  या बाब चा तपिशल  खालील माण ेआह.े  

 आर.सी.सी. े म   चर : - इमारतीचे कॉलम, बीम,   ॉब, व  टील चांग  या  थीतीत असनू, काही 
िठकाणी कॉ टला ॅ क गेलेले असनू, ते द ु  त  करणे आव  यक आह.े  

 वीट बांधकाम       :- इमारतीचे वीट बांधकाम सु  थीतीत आह.े  

 बाहेरील  ला  टर       :- बाहरेील  ला  टर चांग  या  थीतीत आह.े िलकेज  या िठकाणी 
आव  यकतेनुसार  ला  टर क न घेणते यावे. 

 टेरेस वॉटर ुफ ग       :- टेरेस  लॅबचे काही िठकाणी िलकेज असनू , चायना मो याक वॉटर फु ग 
करणबेाबत सचुिवले आहे. 

 इमारतीचे अंतगत बाब बाबत:- आर.सी.सी. कॉलम, बीम,  लॅबला असलेले िकरकोळ े क द ु  ती 
करणबेाबत सचुिवले आहे. 

 ेनेज लाईन व िप  याचे पा  याची पाईप लाईन   :- ेनेजसाठी व िप  याचे पा  यासाठी वापरणते 
आलेले पाईप खराब झालेले असनू , बदलण ेआव  यक आह.े 
  चरल इिंजिनअर , बव क  स  टंटस,् मुबंई यानंी सवेाधाम इमारतीच े उपरो  त नमदु केले  या 

कामांसाठी र  कम .४६ ल  मा चा खच कळिवला आहे. बव कं  सलटंट,   चरल ऑडीटर, मुंबई यांनी 
िदले  या अहवालानसुार सेवाधाम इमारतीची द ु  ती  क न इमारत िनवास  यव  थेसाठी वापणसे यो  य 
असलेबाबत कळिवले आह.े सदर कामासाठी  यांनी मुंबई येथील दर िवचारात घेऊन ढोबळ मानाने अंदाजप क 
िदलेले आहते. इकडील िवभागामाफत याकामासाठी सन- २०१६-१७ चे दरसचुीमधील दरानसुार अंदाजप क 
तयार केले असनु याकामी खालील माणे खच अपेि त आहे.  

 
Sr. No. Description of Item Estimated Amount 
A)  Structural repairs 9,57,209/- 
B)  Water proofing of Terraces 2,68,450/- 
C)  Plumbing Works 4,36,668/- 
D)  External and Internal Painting Work 9,41,265/- 
E)  Flooring  8,87,513/- 
F)  Renovation of Toilet Block  5,38,387/- 

Total ( A+B+C+D+E+F) 40,29,492/- 

 
उपरो  त माण े सवेाधाम इमारतीच े द ु  तीकामी बव क  स  टंटस,् मुबंई यानंी वर नमदू केले  या  

कामासाठी तसचे या  यित र  त सवेाधाम इमारतीचे तळमजला व पिह  या मज  यावरील टॉयलेट  या लोर ग व 
डॅडो  या टाई  स बदलणे, सडंास भां डे व दरवाजे बदलण,े तसचे इमारतीचे दसु -या मज  यावर पुवकडील भागात 
नवीन ६ सडंासचे बांधकाम करण.े इमारतीचे आतील व बाहरेील रंगकाम, तसचे ममधील व पॅसजे मधील 
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शहाबाद फरशी काढून सदर िठकाणी  हे ीफाईड टाई  स बसिवण े इ. िकरकोळ कामे करण े आव  यक आह.े 
याकामी एकूण र  कम .४०,२९,४९२/- मा  इतका खच अपेि त आह.े 

िद.२५/०७/२०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेपु ढे सदर इमारतीत साईसवेक यांची 
िनवास  यव  था करणेसाठी थम इमारतीचे नतुनीकरण करणसेाठी येणारे .४०,२९,४९२/- मा  खचास व ई – 
िनिवदामागिवणसे मा  यता दणे ेअथवा िशड  बस  थानक भ  तिनवास व साई धमशाळा यापैक  एका िठकाणी 
साईसवेक यांची िनवास  यव  था करण ेयाबाबत िनणय होणकेरीता  ताव सादर करणते आला होता.   याबाबत 
सदरह सभेत खािलल माण ेिनणय .६५० समंत करणते आलेला आहे. 

“  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानम  ये राबिव  यात येणा-या साईसवेक योजनेम  ये 
सहभागी होणा-या साईसवेकांची िनवास  यव  था साईधमशाळा इमारतीम  ये कर  यात यावी, अस ेठरले. ” 

वर नमदु मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार स  या साईसवेक यांची िनवास  यव  था साईधमशाळा 
येथ ेकर  यात येत आह.े   

 तावः- सवेाधाम ही इमारत मिदर प रसराजवळ अस  याने ती साईभ  ताचे िनवासाकरीता उपयु  त 
आह.े  तरी  यासाठी सदर इमारतीची द ु  ती  व नतुनीकरण करणसेाठी अपेि त अंदाजप क य र  कम 
.४०,२९,४९२/- मा  इत  या खचास व सदर कामासाठी िवहीत प  दतीने ई िनिवदा मागिवणसे िनणयाथ सादर. 

िनणय .१०१६ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  िसटी स ह न.ं११९ म ये सं थान मालक चे सेवाधाम इमारतीची 
दु ती व नुतनीकरण करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे 

.४०,२९,४९२/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.       (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१४ ी साईबाबा हॉि पटलम  ये Liquid Medical Oxygen Gas Plant बसिवणेकामी चचा िविनमय 

क न िनणय होणे बाबत. 
ताव- ी साईबाबा हॉि पटलचे सव वाड / िवभागांसाठी लागणारे Liquid Medical Oxygen Gas Plant साठी मा. 

 यव  थापन सिमती सभा िद.१३/०१/२०१२ िनणय .३० अ  वये सदर  लॅ  टची मता वाढवनू 13KL कर  यात 
येऊन  याचंे दरमहा भाडे र  कम .३४८७५/- सव करांसह अस ेठरवनू सदर  लॅ  ट ०५ वषाकरीता  णालयात 
बिस व  यात यावे असे ठरले होते  यानूसार M/s.Praxair India Pvt. Ltd., Navi Mumbai यांना इकडील प  

.५७०८ िद.०१/०२/२०१२ रोजी निवन कायादेश दे  यात आलेला होता.  यानूसार िद.३१/०८/२०१२ पासनू 
सदर Liquid Medical Oxygen Gas Plant ी साईबाबा हॉि पटलम  ये कायाि वत कर  यात आलेला आहे. 
िद.३०/०८/२०१७ रोजी सदर Liquid Medical Oxygen Gas Plant चा ०५ वषाचा कालावधी पूण होत 
आह.े  यामळेु सदर Liquid Medical Oxygen Gas Plant न  याने बसवावा लागणार आह.े सदर Liquid 
Medical Oxygen Gas Plant बसिवणकेामी ०3 अिधकृत िव े त/े परुवठाधारक यांचेकडून अंदाजे खचासाठी 
दरू  वनी ारे दरप क मागिव  यात आले होते  यानूसार  यानंी खालील माण ेदर कळिवलेले आह.े 

 
Description Inox Air, 

Mumbai 
Linde (I) 

Ltd., 
Balaji, 

Sangamner 
Total Avg. 

Rate 
Less 20% Per Month 

Rs. 
Oxygen Gas 16.80 / sm3 18.76/sm3 12.40 / sm3 47.960 15.987 12.78 192365.00 
Rental 31500.00 Per 

Month 
26105.00 
Per Month 

13620.00 Per 
Month 

71225.00 23741.67 18993.00 18993.00 

Installation 
Charge 

Nil 1.5 Lakh      

 
 यामळेु उपरो  त Liquid Medical Oxygen Gas Plant िविहत प  दतीने ई - िनिवदा मागवनू 

बसिवणसे व  याकरीता येणा-या  तािवत ती मिहना र  कम . .१८,९९३/- या माण े भाडे कळिवलेले आह.े 
 याचंे दरानसूार पाच वषाकरीता अंदाजे पणूािकत र  कम .११,३९,५८०/- (अ री .– अकरा लाख 

एकोणचाळीस हजार पाचशे ऐशंी मा ) इतका खच भाडेकरीता अपेि त आह.े  तसचे गॅस िसलडरसह 
खरेदीकामी Per Cubic करीता १२.७८/ sm3 इतके पये दर असनू स  या  या वापरानसूार ती मिहना र  कम 
.१,९२,३६५/- या माणे एकूण पाच वषाकरीता अंदाजे पणूािकत र  कम .१,१५,४१,९००/- (अ री . – एक 

कोटी पंधरा लाख ए  केचाळीस हजार नऊशे मा ) अस े एकूण र  कम .१,२६,८१,४८०/- (अ री . – एक 
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कोटी स  वीस लाख ए  यांशी हजार चारशे ऐशी मा ) चे खचास तसचे ई- िनिवदा मागवनू खरेदीस मा  यता 
घेणसेाठी सदरचा  ताव िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर कर  यात आलेला 
होता  यावर सिव  तर चचा होऊन िनणय .१०४ अ  वये उपरो  त  तावास व याकामी येणा-या सव समावेशक 
खचास मा  यता दे  यात आलेली आह.े 

 यानसुार सदरचे खरेदीकामी िद.२६/०६/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये िद.२६/०७/२०१७ ते 
१०/०८/२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या आहते.  यानूसार िद. 
१०/०८/२०१७ पयत दोन ई िनिवदा ा  त झाले  या हो  या. तसचे Prebid Meeting मधील बदल ह ेउशीराने 
अपलोड झा  यामळेु िनिवदाधारकांना िनिवदा भरता आले  या ना हीत  यामळेु िनिवदाधारकांनी मदुतवाढ दणेे 
बाबत दरू  वनी ारे िवनंती केलेली होती 

 यामळेु सदरचे खरेदीकामी जा  तीत जा  त तलुना  मक दर िमळणकेामी जा  तीत जा  त ई-िनिवदा ा  त 
हो  यासाठी सदरह ई-िनिवदसे िद.१०/०८/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये िद.१४/०८/२०१७ पयत मदुतवाढ 
दे  यात आलेली असनू  यास अनसू न एक ई िनिवदा ा  त झाली अशा एकूण तीन ई-िनिवदा ा  त झाले  या 
आहते. 

सदरह ा  त झाले  या ०३ Online तां ि क ई-िनिवदा िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमती 
सभेपढेु सम  उघड  यात आले  या असनू सदर तीनही िनिवदांमधील तां ि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार 
कर  यात आलेला असनू बायोमेडीकल िवभागामाफत तपासनू घे  यात आलेला आह.े  यानुसार तीनही िनिवदा 
पा  असनू  याचा तपिशल खालील माणे- 

 
Sr.No. Name of Supplier 
01 M/s. Inox Air Products Pvt.Ltd., Navi Mumbai 
02 M/s. Linde India Ltd., Navi Mumbai 
03 M/s. Praxair India Pvt.Ltd., Navi Mumbai 

 
तरी वरील माण े पा  तीनही Online कमिशयल ई-िनिवदा िद.३१/०१/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी 

सिमती सभेपढेु सम  उघड  यात आले  या अूसन सदर िनिवदा धारकांनी िदलेले दर खालील माण े– 
 

Sr. 
No. 

Description of 
Work / Item(s) 

No. 
of 

Qty 

Units Inox Air Products 
Pvt. ltd. 

Praxair India Pvt. 
ltd. 

Linde India Limited 

Rate Amount Rate Amount Rate Amount 
1 Basic Gas Price, 

Per SM3 
1 Sm3 16.23 16.23 14.00 14.00 16.73 16.73 

2 Facility Charge per 
month 

1 Per 
Mont
h 

26845.0
0 

26845.00 23600.
00 

23600.00 0.00 0.00 

3 One Time 
Installation 
Charges 

1 1 
Unit 

118000.
00 

118000.00 0.00 0.00 118000.
00 

118000.00 

 4 Total Gas Cost for 
5 Year (App. 
15000.00 SM3 Per 
Month * 60) 

      14607000.
00 

  12600000.
00 

  15057000.
00 

5 Facility Charges 
for 5 Years (for 60 
Month) 

      1610700.0
0 

  1416000.0
0 

  0.00 

  Total amt for 5 
Years (for 60 
Month) (3+4+5) 

      1633570
0.00 

 1401600
0.00 

 15175000
.00 
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उपरो  त तलुना  मक दरां  या त   याचा िवचार करता M/s. Praxair India Pvt.Ltd., Navi 
Mumbai यांचे दर िन  नतम येत असनू M/s. Praxair India Pvt.Ltd., Navi Mumbai यांचा Liquid 
Medical Oxygen Gas Plant सन २०१२ पासनू सं  थानम  ये कायाि वत केलेला आहे परंत ूस  या आपण 
निवन Liquid Medical Oxygen Gas Plant करीता िनिवदा मागिवले  या असनू सदर िनिवदमे  ये दर दतेांनी 
 यानंी One Time Installation Charges ह े०.०० (शु  य) दाखिवलेले आहे.  यामु ळे M/s. Praxair India 

Pvt.Ltd., Navi Mumbai यांचे सोबत खालील दोन बाब वर मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु चचा िविनमय 
कर  यात यावा अस ेमत आह.े 

१. Liquid Medical Oxygen Gas चे SM3 दराबाबत. 
२. M/s. Praxair India Pvt.Ltd., Navi Mumbai यांनी मािगतले  या दर महा भाडे बाबत. 
तरी उपरो  त बाब वर M/s. Praxair India Pvt.Ltd., Navi Mumbai यांचेशी चचा िविनमय 

करणकेरीता  यानंा आजचे सभेपढेु बोलिव  यास तसचे सदर Liquid Medical Oxygen Gas Plant बसवनू 
 यवि थत कायाि वत होईपयत मागील मंजरू दराने Liquid Medical Oxygen Gas हा M/s. Praxair India 

Pvt.Ltd., Navi Mumbai यांचेकडून गॅस खरेदीस व याकामी येणा-या खचास मा  यता असावी. 
िनणय .१०१७ ी साईबाबा हॉि पटलम  ये Liquid Medical Oxygen Gas Plant बसिवणेकामी राबिवणेत 

आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Praxair India Pvt.Ltd., Navi 
Mumbai यांचे ितिनधी चचसाठी आजचे सभेत उपि थत होते. सभेसमोर यांनी ई-िनिवदेम ये 
िदले या दरावर .१,४०,०००/- मा  सुट देऊ केली. यावर सभेने यांना सां िगतले क , नवीन Liquid 
Medical Oxygen Gas Plant चा पुरवठा आदेश देईपयत जुना Gas Plant सु  ठेवून जु या दराने ी 
साईबाबा हॉि पटलसाठी Oxygen Gas चा पुरवठा करावा, तसेच पुरवठा आदेश िद यानंतर नवीन 
Gas Plant सु  होईपयत जु या लँटमधून सुधा रत दराने Oxygen पुरविवणेत यावा, यास यांनी 
संमती िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलम  ये Liquid Medical Oxygen Gas 
Plant बसिवणेकामी M/s. Praxair India Pvt.Ltd., Navi Mumbai यांचे .१,३८,७६,०००/- मा  
अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा. तसेच नवीन Liquid Medical Oxygen 
Gas Plant ची उभारणी होईपयत संबंधीतांबरोबर उपरो माणे झाले या चचनुसार कायवाही करणेत 
यावी, असे ठरले.                        (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१५ आजचे यव थापन सिमती सभेम ये सं थान यव थापना या ीने मा.अ य  महोदय यांचे 

परवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले. 
िनणय .१०१८ िद. २८ ऑ  टोबर, २०१७ रोजी तालकटोरा  टेडीयम, नवी िद  ली येथे आयोिजत कर  यात आले  या साईभजन 

सं  याम  ये साईभ ांच े दशनाकरीता या चांदी या पादकुा  उपल ध क न िद या हो या. परंत ु या पादकुा  
िद ली िवमानतळावर एका साईभ ाने डो यावर घेऊन, फोटो काढले अशा त ारी काही ाम थांनी अ य  
महोदय यांचेकडे के या हो या. या बाबीची स यता पडताळून पाहणेसाठी सदरह पादकुा  िद ली येथ े घेऊन 
जाणकेामी नेमणकू करणते आले या अिधकारी व कमचा यांना आजचे सभेसमोर बोलिवणते येऊन, िवचारणा 
केली असता, यांनी सभेसमोर अशी मािहती िदली क , या चांदी या पादकुा  ठेवणेसाठी न ीदार लाकडी 
बॉ स तयार करणते आलेला होता. परंत ु िवमान वासादर यान सदरह लाकडी बॉ स सामानाम ये जमा करावा 
लागतो. यामळेु या बॉ समधील या पादकुा  शबनम िपशवीत रेशमी व ाम ये आ छादनु  आम या सोबत 
घेतले या हो या. िद ली िवमानतळावर पादकुा  दशन सोहळयाचे आयोजक, आ हाला घे यासाठी आले, 
यावेळेस यांनी सदरह मोकळा न ीदार लाकडी बॉ स डो यावर घेऊन, आम या नकळत फोटो काढला. परंत ु
या बॉ सम ये  या पादकुा  न ह या.  

  यावर िव ततृ चचा झाली व चौकशी अंती या बाबीम ये काहीही त य आढळून आले नाही, यामळेु  
सदरह करण बंद करणते यावे, असे ठरले.             (कायवाही- सरं ण  िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िनणय .१०१९ साई पालखी िनवारा, िनघोज येथ े दानशरु साईभ ांनी बी व डी या दोन इमारती सं थानला दणेगी व पात 
िदले या असनू या इमारत चा ताबाही झालेला आहे. परंत ुताबा िमळणपेवु  दणेगीदारांनी ी कच लाल िहरालाल 
सारडा, रा अंबाजोगाई, िज.बीड यांना िद.०२/१२/२०१७ ते िद.०३/१२/२०१७ अखेर दोन िदवसांकरीता 
अॅड  हांस बिुकंग िदलेली आहे. बी व डी इमारती पैक  वापरा यो  य असले  या बी इमारती मधील ६४ ए.सी.  स 
िद.०२/१२/२०१७ ते िद.०३/१२/२०१७ अखेर दोन िदवसांकरीता सं  थान िनयमा माण ेसवेाआकार आका न व 
सदर कालावधीत लाईट व पा  याची  यव  था सबंंधीतांनी  वत: करावी, या अटीवर उपल ध क न दे यात यावे. 
तसचे यापढेु  सं थान या  परवानगीिशवाय या इमारती पर पर कोणासही वापरासाठी दे यात येऊ नये, असे 
दणेगीदारांना लेखी व पात कळिवणते यावे, असे ठरले.    (कायवाही- .अिध क, साई साद िनवास थान) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१०२० िदनांक २५.०२.२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय .१४२ अ वये सं थानचे िविवध िवभागामं ये कं ाटदारामाफत 

काम करत असले या कं ाटी कमचा यांची हजेरी कमी अस यामळेु, इतर कं ाटी कमचा यांना दे यात येणारी 
िकमान वेतनावरील ४०% वाढ यांना दे यात आलेली न हती. यां या हजेरीचे माण सधुार यास  ०६ 
मिह यानंतर यांना िकमान वेतनावरील ४०% वाढ दे याचे ठरले होते. यासाठी १०% गैरहजेरीचे माण ठेवणते 
आलेले होते. परंत ुआजारीपणा िकंवा कौटंूिबक अडचणीमळेु कं ाटी कमचारी सु या  घेतात, यासाठी गैरहजेरीचे 

माण १०% ऐवजी १५% करणते यावे. तसचे यामधनू मॅटिनटी िल ह वगळणते यावी व या माणे पढुील 
कायवाही करणते यावी, असे ठरले.                                  (कायवाही- कामगार अिधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१०२१ ी साईबाबा मं िदर दशन रांग इमारतीच ेबांधकामास परवानगी दे यासाठी िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी िवकास शु क, 

उपकर, ि िमयम चाजस व सुर ा ठेव िमळून एकूण .४,२९,३२१६८/- मा  र कम जमा करणेस कळिवल ेआह.े  
याबाबत चचा करणसेाठी या क पाचे आिकटे ट ी.उदय का े ह े आजचे सभेपढेु  उपि थत होते. 

यावेळी सदर क पाचे आराखडयांबाबत सिव तर चचा करणते येऊन, असे ठरले क , िनयोिजत इमारतीचे 
दसु या  मज यावर तािवत कर यात आलेले ऑडीटोरीअम वगळणते यावे व या िठकाणी दशन रांग हॉल 

तािवत कर यात यावेत. तसचे पिह या व दसु या  मज यावर दशिवणते आले या ए.सी. ला ट म हया 
बांधकाम िवकास आिण ो साहन िनयमावलीतील तरतदुीनसुार  बांधीव े ातनू (For FSI Caleculation) 
वगळणते या यात. यामळेु  आता तािवत बांधीव े  कमी होणार अस याने ि िमयम चाजस पडणार नाहीत. 
तरी या माणे सधुा रत नकाशांनुसार िशड  नगरपंचायत, िशड  यांची बांधकाम परवानगी घेणसेाठी िनयमा माणे 
आव यक िवकास शु क , उपकर व सरु ा ठेव र कम अदा करणते यावी. तसचे नकाशांम ये झाले या 
बदलांनसुार क पाचे अदंाजप कात सधुारणा क न तावास रा य शासनाची मा यता घेणेसाठी आव यक 
कायवाही करणते यावी.                                       (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१०२२ िशड  स ह न.ं४ मधील ीराम पािकग येथील जागेत बायोमे ीक बेस टाईम लॉट दशन पास यव थेसाठी ८ ते 

१० काऊंटस सु  करणसेाठी शेडची यव था करणते आलेली आहे. तथािप, सदर िठकाणी जाऊन पास घेणसेाठी 
साईभ ांना जा त अंतर पायी चालावे लागेल. तसचे नवीन दशन रांग इमारत बांधकामासाठी सव िवहीत मा यता 
व िनिवदा ि या पणु होऊन, य  बांधकाम सु  होणसे अजनू  समुारे तीन मिह यांचा कालावधी लाग ूशकतो. 
यामळेु  साईभ ांची गैरसोय टाळ यासाठी जनेु  सादालय प रसराचे ईशा य कोप यातील वापरात नसलेले जनेु  

एल.पी.जी. टँक काढून यािठकाणी १० ते १२ टाईम लॉट दशन पास काऊंटस करणसेाठी आव यक यव था 
(वीट बांधकाम, प ाशेड, मंडप) करणते यावी, असे ठरले. तसचे यासाठी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता 
दे यात आली.                    (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय .९१४ ते १०२२ सवानमुते घे  यात आले. 

यानंतर रा ी ०८.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
         

वा रत/-           वा रत/- 
                             ीमती बल अ वाल (भा. .स.े)         (सरेुश हावरे) 
                                                 मु यकायकारी अिधकारी                 अ य  

               ी   साईबाबा   सं थान   िव त यव था,  िशड  


