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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .१३/२०१७                                                                            िदनांक   ०८.१२.२०१७  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                          वेळ- दु पारी १२.३० वाजता 

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शु वार िदनांक ०८.१२.२०१७ रोजी दपुारी  १२.३० वाजता 
सं थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत कर यात आली आहे. अस े इकडील जा.न.ंएसएसएस/ वशी-०४/ 
४३७८/ २०१७, िदनांक ३० नो हबर, २०१७ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होत.े यानसुार सदरह सभा शु वार 
िदनांक ०८.१२.२०१७ रोजी दपुारी १२.३० वाजता सं थानचे  ि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. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद य  ०५. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद या    
०६. मा.सौ.योिगता अभय शेळकेपाटील, सद या  

मा. ी.धनंजय िनकम, 
उपिज हािधकारी व .मु यकायकारी अिधकारी 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.  

सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर- 
सद य व मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को हे- सद  य यांनी दरू वनी ारे  तसचे मा.डॉ.राज  राजाबाली िसगं - सद य यांनी ई-
मेल ारे कळिवले होते, याची सिमतीने न द घेऊन, यांना अनपुि थत राह याची अनमुती िदली. 

 मा.डॉ.मनीषा कायंद,े सद या यांनी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या 
िद.०८.१२.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. परंत ुया बैठक स मी हजर रहाणार नाही. हया सदंभात िशवसनेा 
सिचव ी.अिनल देसाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी चचा केली 
होती व माननीय मु यमं यांनी िशवसनेेला यव थापन सिमतीचे उपा य  पद दे यास समंती िदली होती . परंत ु याबाबत 
कोणतीही कायवाही झालेली नस याने, याचा मला खेद वाटत आह.े यामळेु या बैठक त उपि थत राह यास मला वार य 
नाही, याची कृपया न द यावी. 

मा. ी.रिवं  गजानन िमलकर- सद य यांनी फॅ स दारे कळिवले आह े क , ी साईबाबा सं थान यव थापन 
सिमती या िद.०८ िडसबर, 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 दपुारी  ०१.०० वाजता मा.अ य  महोदय यांनी िवषयपि केवरील िवषयावंर चचा सु  केली. 

िवषय न.ं०१ िदनांक १४.११.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 
करणे. 

िनणय .१०२३ िदनांक १४.११.२०१७ 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 .९४०- 

   सदरह िवषयावरील चच या वेळी, ी िशवकृपानंद महाराज यांच े ितिनधी आजचे सभेत उपि थत 
होते. यांनी ५०,००० भ ांचा काय म करणचेा मानस य  केला व अशा कारची िशबीरे आयोिजत 
कर यासाठी यांनी अंदाज े .१५ ते २० लाख मा  खच येतो, असे नमदु केले. तसचे सदरह काय म मोकळया 
जागेत करावयाचा अस यामळेु 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 सगं  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 (सवेा सं  था) 
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 ट यांनी वत: कराव.े यासाठी येणा या खचापैक  फ  .१५,००,०००/- एवढा खच सं थानने  सहन करावा, 
असे ठरले.      (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
सदरह िवषयावरील चच या वेळी, ी िशवकृपानंद महाराज यांच े ितिनधी आजचे सभेत उपि थत 

होते. यांनी ५०,००० भ ांचा काय म करणचेा मानस य  केला व अशा कारची िशबीरे आयोिजत 
कर यासाठी यांनी अंदाज े .१५ ते २० लाख मा  खच येतो, असे नमदु केले. तसचे सदरह काय म मोकळया 
जागेत करावयाचा अस यामळेु 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 सं थानमाफत फ  

.१५,००,०००/- मा  मानधन दे यात यावे व या काय मासाठी सव आव यक यव था व इतर खच 
योग भा भारती (सेवा सं  था)  ट यांनी करावा, असे ठरले.       (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(२) ि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 अंदाज े .५,९९,७६०/- 
मा  खच येत असनू हा खच खपुच  जा त आहे. याकरीता “सबका मािलक एक ह”ै महानाटयाचे आयोजन 
करणकेामी ी. शांत डांग,े कायकारी िनमाता, साई ि एिट  ह  हीजन, नागपरू यांना पवु  ठरले या 
.९,००,०००/- मा  मानधनाम ये इतर बाब साठी जादा .२,००,०००/- मा  र कम दे यात यावी व या 

काय माची सं थानकडून करावया या बाब सह इतर सव यव था यांनी करावी, असे यांना कळिवणते याव.े 
या रकमेम ये काय म सादर करणसे ते तयार असतील तर सदरह काय म ी रामनवमी उ सवा या पिह या 
िदवशी िद.२४ माच, २०१८ रोजी आयोिजत करणते यावा, अस ेठरले.   (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबां या जीवनावर आधारीत “सबका मािलक एक है” 

महानाटयाचे आयोजनाकामी मानधना यित र  काय मा या अनुशंगाने मानधन .९ लाख मा  व 
इतर बाब साठी अंदाजे .५,९९,७६०/- मा  असा एकूण अंदाजे .१४,९९,७६०/- 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 अनुषंगीक बाब साठी .२,००,०००/- मा  वाढवून एकूण .११,००,०००/- मा  
मानधन दे यात यावे व या काय मासाठीची इतर अनु षंगीक सव यव था ी. शांत डां गे, कायकारी 
िनमाता, साई ि एिट  ह  हीजन, नागपूर यानंी 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) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(३) िनणय .९५८- 

   यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां या सिुवधेसाठी  असले या सव िनवास थानां या तािवत 
“िनवास थान िवतरण” िनयमावलीचे अवलोकन करणते आले व यामधील अट .३ म ये एका  य स खोली 
दतेा येणार नाही, अशी सधुारणा  करणते येऊन, सदरह िनयमावली अंतीम करणते आली. तसचे अंतीम कर यात 
आलेली “िनवास थान िवतरण” िनयमावली साईभ ां या मािहतीसाठी सं थानचे  अिधकृत सकेंत थळावर 

िस द करणते 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) 

वरील िनणयाम ये खालील माणे मसुदा समािव  करणेत यावा- 
या दशनासाठी येणा या साईभ ांची िनवासाअभावी गैरसोय होऊ नये,  

याकरीता ायोिगक त वावर साईबाबा भ िनवास या िनवास थानांम ये एका यि स  
खोली उपल ध क न दे यात यावी. तसेच सहा मिहने कालावधीनंतर याबाबतचा  
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आढावा घे यात येऊन, सिव तर ताव फेरिवचाराथ यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेत 
यावा, असे ठरले.           (कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास/ .अिध क, साईबाबा भ िनवास) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(४) िनणय .९६४- 

   यावर सिव तर चचा होऊन, आयकर कायदा १९६१ च े तरतदूीनसुार  िदनांक ३१.०३.२०१८ अखेर 
एकूण .११५/- कोटी मा  िश लक असले या अखच त उ प नामधनू काही र कम िशड  नगरपंचायती ह ीतील 
र यां या कामांसाठी व काही र कम सं थानसाठी शेती महामंडळाची जमीन खरेदी करणसेाठी वापरणते यावी, 
असे ठरले.                        (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यास सव 

मा यमां ारे िमळणारे उ प न हे आयकर कायदा १९६१ चे कलम १०(२३)(सी)(V) व ११ अ वये संपुण 
करमु  आहे. कलम ११ (२) मधील तरतूदीनुसार एका आिथक वषात िमळाले या एकूण उ प नापैक  
८५% उ प न हे याच आिथक वषात खच करणे बंधनकारक आहे. तथािप, ते श य न झा यास 
उव रत िश लक अखिचत रािहलेली र कम यापुढील ५ आिथक वषाम ये खच करता येते व दर यान 
या रकमेची आयकर कलम ११(५) अ वये िवहीत प दतीने गुतंवणूक करावी लागते. यास अनुस न 
आयकर िववरणप  दाखल कर यात आले आहे. आिथक वष २०१४-१५ अखेर आिथक वषातील 
अखिचत .२३०,६८,३९,५०६/- मा  रकमेचा िविनयोग िद.३१.०३.२०२० अखेर पुढील ५ वषात 
सं थान या उ ी ांकरीता खच कर यात यावा, असे ठरले.             (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 (५) िनणय .९६६- 

   यावर सिव तर चचा होऊन, साईिलला व साई अपणसवेा िह ैमािसके िनधा रत वेळेत िस द हावीत, 
याकरीता साईिलला ैमािसकाच ेसपंादक य  कामकाजकामी ी.िव ाधर ताठे, पणुे व साई अपणसवेा ैमािसकाचे 
सपंादक य  कामकाजकामी ी.भगवान दातार, पणुे याचंी कं ाटी प दतीने ित माह एकि त .२५,०००/- मा  
मानधनावर दोन वष कालावधीसाठी नेमणकू करणते यावी, असे ठरले.(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, साईिलला व साई अपणसेवा िह ैमािसके िनधा रत वेळेत िस द 

हावीत, याकरीता सदरह ैमािसकांचे संपादक य कामकाजासाठी वतं  दोन संपादकांची नेमणूक 
करणे आव यक आहे. परं तु सं थान या मंजुर आकृतीबंधाम ये कायकारी संपादकाचे एकच पद 
अस यामुळे ी साईिलला ैमािसकाचे कायकारी संपादकपदी ी.िव ाधर ताठे, पुणे यांची व साई 
अपणसेवा ैमािसकाचे कामकाजासाठी ी.भगवान दातार, पुणे यांची िवशेष काय अिधकारी हणून 
कं ाटी प दतीने येक  ित माह एकि त .२५,०००/- मा  मानधनावर दोन वष कालावधीसाठी 
नेमणूक करणेत यावी. तसेच सदरह ैमािसक अंक िनधारीत वेळेत िस द झाला तरच या 
कालावधीचे मानधन अनु ेय राहील, असे ठरले.   (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग/ आ थापना) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(६) िनणय .९८१- 

   यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु केलेनुसार ि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 कळिवणेसाठी सं  थानचे अिधकृत सकेंत थळावर िस  द करणेस मा यता दे यात आली. 
तसचे ०३ किन  ठ अिभयंता, बांधकाम ही पद े यापवु  मा यता िदले या मानधनावर बाहययं णे ारे 

उपल ध क न घेणते यावे व ०१ िस  दी अिधकारी पद भरणऐेवजी याकामी पी.आर. एज सीची नेमणकू  
करणकेामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदांची मागणी करणते यावी, असे ठरले.  (कायवाही- .अिध क, आ थापना) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केलेनुसार 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. 
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तसेच ०३ किन  ठ अिभयंता, बांधकाम ही पदे यापुव  मा यता िदले या मानधनावर 
बाहययं णे ारे उपल ध क न घेणेत यावे व िस  दी अिधकारी पद भरणेकामी यापुव  िदले या 
जािहरातीस अनुस न २३ अज ा  झालेले असून यापैक  १० अज पा  व १३ अज अपा  ठरलेले 
आहेत. सदर १० पा  उमेदवारांची लेखी व त डी प र ा घेऊन, यामधून कं ाटी प दतीने ११ मिहने 
कालावधीसाठी एकि त .२५,०००/- मा  मानधनावर िस दी अिधकारीची िनयु  करणेत यावी, 
असे ठरले.               (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(७) िनणय .१००४(९)- 

   यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानला तपूाची तातडीने गरज अस  यामळेु मे.  हीएसपी कॉप रेशन, 
उमरगाव, िज.वलसाड (गजुरात) यांनी दरप कासोबत सादर केलेला नमनुा NABL लॅबकडून तपासणी क न 
घेऊन  याचा रपोट FSSAI Norms माण ेअस  यास  यानंा १५०० ि वंटल तपु परुिवणेबाबत परुवठा आदेश 
 वरीत दे  यात यावा. तसचे  यां  या  लॅ  टचे Vendor Audit ची तारीख िनि त करणे, पुढील परुवठा आदशे देणे 

व मे.गोदावरी खोरे नामदवेरावजी परजण ेपाटील तालकुा सहकारी दधु उ  पा दक संघ मयािदत, कोपरगाव यांना 
सधुारीत िनयमावलीतील तरतदुीनुसार ५० ट  के तपू परुवठा आदेश दणेे 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 ठरल े क , गाईचे तुप परुवठा करणा या म.े  हीएसपी 
कॉप रेशन, उमरगाव, िज.वलसाड (गुजरात) यां या लटँचे सं थान अिधका यांसह यव थापन सिमतीचे उपा य  व 
सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे यांनी इ सपे शन करावे व यानतंर उव रत परुवठा आदेश दे यात यावा.     

दर यानचे कालावधीत खराब तपुाचा परुवठा झालेबाबत, मतृी ॉड टस ा.िल., अंबाला यांना 
नोटीस दे यात आलेली होती. या नोटीसी या खलुाशासाठी  ते या चच या वेळी सभेम ये उपि थत होते, यांनी 
सभेस िवनंती केली क , मला पवुवत परुवठा आदेश दे यात यावा. यावर सभेने यांना परुवठा आदेश दतेा येणार 
नाही, परंत ु यांचा काळया यादीम ये समावेश करणचेी अट िशथील करणते येऊन, यापढुील गाईचे तपु 
खरेदीकामी या ई-िनिवदा िकयेम ये सहभागी होणसे यांना मभुा दे यात यावी, असे सिमतीने ठरिवले.   

  (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानला तपूाची तातडीने गरज अस  यामळेु मे.  हीएसपी कॉप रेशन, 

उमरगाव, िज.वलसाड (गजुरात) यांनी दरप कासोबत सादर केलेला नमनुा NABL लॅबकडून तपासणी क न 
घेऊन  याचा रपोट FSSAI Norms माण ेअस  यास  यानंा १५०० ि वटंल तपु परुिवणेबाबत परुवठा आदेश 
 वरीत दे  यात यावा. तसचे  यां  या  लॅ  टचे Vendor Audit ची तारीख िनि त करणे, पुढील परुवठा आदशे देणे 

व मे.गोदावरी खोरे नामदवेरावजी परजण ेपाटील तालकुा सहकारी दधु उ  पा दक संघ मयािदत, कोपरगाव यांना 
सधुारीत िनयमावलीतील तरतदुीनुसार ५० ट  के तपू परुवठा आदेश दणेे 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 ५० ट  के पुरवठयामधील उव रत पुरवठा आदेश दे यात यावा. तसेच शासना या सुधारीत 
खरेदी िनयमावलीतील तरतुदीनसुार मे.गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पाटील तालुका सहकारी 
दु ध उ  पादक संघ मयािदत, कोपरगाव यांना १५०० ि वंटल पैक  ५० ट  के गाईचे शु द तूप िन नतम 
दरधारकाचे दराम ये पुरिवणेकामी पुरवठा आदेश देणेत यावा.     

दर यानचे कालावधीत खराब तपुाचा परुवठा झालेबाबत, मतृी ॉड टस ा.िल., अंबाला यांना 
नोटीस दे यात आलेली होती. या नोटीसी या खलुाशासाठी  ते या चच या वेळी सभेम ये उपि थत होते, यांनी 
सभेस िवनंती केली क , मला पवुवत परुवठा आदेश दे यात यावा. यावर सभेने यांना परुवठा आदेश दतेा येणार 
नाही, परंत ु यांचा काळया यादीम ये समावेश करणचेी अट िशथील करणते येऊन, यापढुील गाईचे तपु 
खरेदीकामी या ई-िनिवदा िकयेम ये सहभागी होणसे यांना मभुा दे यात यावी, असे सिमतीने ठरिवले.   

  (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 (८) िनणय .१००८ मधील शेवटचा प र छेद- 
   यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थानला  पाणी परुवठा करणारी पाईपलाईन खपु  जनुी  

झालेली अस यामळेु ती ब याचवेळा फुटत/े िलकेज होते व पाणी परुवठा करणसे अडचण िनमाण होत.े याकरीता 
कोपरगांव व िशड  शहरासह िशड  सं थान  संयु  त पाणी परुवठा योजनेचे तावात नमदु  केले माणे ट पा-०१ 
(िशड  प रसरात करावयाची WTP, ESR, Distribution Network व पाईपलाईनची कामे करणे) ट पा-०२ 
(िनळवं डे धरण ते मौजे कनकुरी सं  थान जलशु  दीकरण कद या अंदाजे ८० िक.मी.पाईपलाईन टाकणे) असे 
वग करण करणते येऊन, याचा ताव शासन मा यतेसाठी पाठिवणते यावा व या माणे ट पा-०१ व ट पा-०२ 
अशी वतं पण ेमा यता दे यासाठी शासनास िवनंती करावी.    (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
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 क , 
िशड  नगरपंचायत ते कोपरगाव नगरप रषद जलशु दीकरण क  पयतची पाईपलाईन टाकणे) असे 
वग करण करणेत येऊन, याचा ताव महारा  जीवन ािधकरण, ादेिशक िवभाग, नािशक यांचे 
तां ि क मा यतेसाठी सादर करावा. तसेच सदरह 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) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०२ ी साईस य त पुजा व भ  अिभषेक पुजेकरीता आव यक ीफळ ई-िनिवदे ारे खरेदी करणे व ी 

साईस य त पुजेचे दर िनि त होणेबाबत. 
ताव- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/१०/२०१७ चे सभेतील िनणय .८५१ नसुार अस ेठरले क , मं िदर प रसराम ये 

फुले, गु छ, बकेु व ीफळ यास बंदी के यास, अनेकांचा रोजगार बंद होईल, परंत,ु फुले, गु छ वगैरे िव  
करणारे िव े ते िशड  बाहरेील असनू यामधील बरेचशे गु हगेार वृ ीचे आहते . ते साईभ ांना ास दतेात, 
जबरद तीने फुले, गु छ वगैरे िवकत घे यास भाग पाडतात. या बाब चा तसचे िशड  ाम थांनी िदले या लेखी 
प ाचा िवचार करता, मं िदर प रसराम ये फुले, गु छ, बकेु व ीफळ ि वकारणसे बंदी करणते यावी. याच माणे 
साईभ ां या े माण े फुलांचे हार ि वकारणते याव,े परंत ु िशड  नगरपंचायतीने फुलां या हारांची, यां या 
आकारानसुार दकुानदारांना िकंमत ठरवनू ावी . यावेळी अशीही चचा झाली क , ीसाईबाबा सं थान कमचारी 
सोसायटीमाफत सं थान प रसराम ये िव  करणते असलेला पेढा कमी दजाचा व खराब असतो , यामळेु 
सं थान या नावाची बदनामी होत आहे. याकरीता ीसाईबाबा सं थान कमचारी सोसायटी यांना पेढा व साद 
िव कामी एफ.डी.ए.ची मानके अिनवाय करणते यावीत. 

ताव:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/१०/२०१७चे सभेतील िनणय .८५१ चे िनणयानुसार 
साईभ ांनी आणलेली फुले, गु छ, बकेु याबरोबर ीफळ ि वकारणसे बंदी कर यात आ याने- 
१) ीसाईस य त पजूा व भ  अिभषेक पजूेकरीता लागणारे ीफळ खरेदी िवभागामाफ त ई-िनिवदा ारे 
खरेदी करणसे व याकामी होणा-या खचास मा यता िमळणसे िवनंती.   
२) तसचे ीसाईस य त पजूे या दराम ये वाढ क न .१००/- ऐवजी .२००/- ित ितक ट करणबेाबत 
िनणय होणेस िवनंती. 

िवभागाचा अिभ ाय:-  
१) स या ीसाईस य त पजूा व भ  अिभषेक पजूेकरीता लागणारे ीफळ साईभ ांमाफत जमा होणारे 

ीफळ वापर याची था होती. आता साईभ ांकडील ीफळ ये याचे माण िदवस-िदवस कमी होत अस याने 
स यनारायण पजूेसाठी व भ  अिभषेक पजूेसाठी ीफळ उपल ध होत ना ही. ीसाईस य त पजूा व भ  
अिभषेक पजूेकरीता करीता लागणारे ीफळ खरेदी करावे लागणार आहे. तरी याबाबत मा यता िमळणेस िवनंती.    
अ) याकामी ित मिहना सरासरी एकूण ५००० पजूा होत आहते . याम ये ावण मिहना, उ सव, पौिणमा, 
सु ् यांचे काळात अशा िवशेष कालावधीत ७०००-७५०० पजूा देखील होत अस याचा अनभुव आहे . तरी 
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पढुील वषात माहे-जानेवारी-२०१८ ते माहे-माच- २०१९ या वषात होणा-या ीसाईस य त पजूाकरीता 
खालील माण ेखरेदी करणकेामी ई-िनिवदा ारे खरेदी िवभागामाफत खरेदी करणसे मा यता िमळणेस िवनंती. 

कालावधी-माह-ेजानेवारी-२०१७ ते माहे-माच-२०१९अखेर 
अ.  तपशील अंदाजे दर एकूण अंदाजे खरेदी एकूण र कम पये 
०१ स यनारायण पजूेकरीता पाणी असलेल े ीफळ  .१८/- ६६००० नग ११,८८,०००/- 
०२ भ  अिभषेक पजूेकरीता पाणी असललेे 

ीफळ  
.१८/- १८००० नग  ३,२४,०००/- 

ब)  माह-ेजानेवारी पासनु ई-िनिवदा ये ारे ीफळ खरेदीस वेळ लागणार अस याने स या 
ीसाईस य त पजूा व भ  अिभषेक पजूेकरीता आव यक ीफळ थािनक दकुानदार यांचेकडुन माहे-नो हबर ते 

माह-ेिडसबर अखेर अंदाजे १५०००नग ीफळ खरेदी करणेस मा यता असावी. याकरीता अंदाजे र कम 
.२,७०,०००/- खच अपे ीत आह.े तरी सदर खरेदी थािनक दकुानदार यांचेकडुन कोटेशन मागवनु यनुतम दर 

धारकाकडुन आव यक असणारे ीफळ खरेदी करणेस व यासाठी होणारा खचास मा यता िमळणसे िवनंती.  
२) तसचे ीसाईस य त पजूेचे दर वाढिवणेबाबत िनणय होणेस िवनंती. यापवु  िद.०६.०३.२०१०रोजीचे 
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय .२६ नसुार ीसाईस य त पूजे या दर िद.०१.०४.२०१० पासनु .५०/- 
ऐवजी .१००/- कर यात आलेले आह.े यावेळी पजूा सािह याचा व शासक य खच असा एकूण .१९२/-
एवढा होता. आता स या सं थानमाफत सदर पजूेकरीता एकूण .५३६/- एवढा खच होत आह.े तरी सदर खच 
जादा अस याने ीसाईस य त पजूेचे दर वाढवनु .२००/- एवढा कर याबाबत िनणय होणेस िवनंती. 

तरी उपरो  नमदू के या माण ेअ. .१(अ) माणे माहे-जानेवारी-२०१८ ते माहे-माच-२०१९ अखेर 
ई-िनिवदा ारे खरेदी िवभागामाफत ीफळ खरेदी करणेस व याकामीचे खचास मा यता िमळणेस व अ. .१ (ब) 
नसुार माहे-नो हबर-२०१७ ते माह-ेिडसबर-२०१७ अखेर तातडीने ीफळ खरेदी करणकेामी थािनक दकुानदार 
यांचेकडुन कोटेशन मागवनु ीफळ खरेदी करणेस व याकामीचे खचास मा यता िमळणसे िवनंती. याबरोबर 
अ. .२) नसुार स याचा महागाईचा िवचार करता ीसाईस य त पजूे या दराम ये वाढ होणेबाबत िनणय होणेस 
िवनंती.   

िनणय .१०२४ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे माहे-जानेवारी-२०१८ ते माहे-माच-२०१९ 
अखेर या कालावधीसाठी ी साईस य त पुजा व भ  अिभषेक पुजेकरीता आव यक असलेले 

ीफळ ई-िनिवदा ारे खरेदी करणेस व याकामीचे खचास तसेच माहे-नो हबर-२०१७ ते माहे-िडसबर-
२०१७ अखेर याकालावधी आव यक असलेले ीफळ थािनक दु कानदार यां चेकडुन कोटेशन मागवुन 
खरेदी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

  तसेच ी साईस य त पजुा व भ  अिभषेक पुजेचे दर वाढिवणेबाबत चचा सु  असताना 
असे िनदशनास आले क , सदरह पुजा सािह यांसाठी येणा या खचाम ये पुजा सािह यांचा खच 
नाममा   असून शासक य खच जा त आहे. यामुळे तुत  ी साईस य त पुजा व भ  अिभषेक 
पुजेचे दर वाढवू नयेत. सदरह पुजा के यानंतर भ ास समाधान िमळेल, यावर ल  दे यात यावे, असे 
ठरले.  

तसेच, सं थानचे पाणी पुरवठा तलावावर नारळांची झाडे लाव यात यावी, यामुळे 
भिव याम ये नारळ खरेदी करणेची आव यकता भासणार नाही, अशा सुचना कर यात आ या.  

(कायवाही- मं िदर िवभाग मखु/ बगीचा िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०३ ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१७-१८ चे कालावधीत माहे िडसबर, २०१७ म ये भोपाळ 

येथे आयोिजत कर यात आले या पादु का दशन सोहळयाची िदनांक बदलून िमळणेबाबत. 
ताव-  ी 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 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 गणानंा 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. 
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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.े  

 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.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ 
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आहे.  या अनषुंगाने 

चार व सारासाठी दशे िवदशेांम  ये िठकिठकाणी  या पादकुा दशन सोहळा आयोजन कर  यात येत आह.े  
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८७ ला अनसु न ाथिमक चचा 
करणकेामी िद.२९/०८/२०१७ रोजी िशड  येथील सं  थानचे लेड बागेतील “०” नंबर सभागहृ येथे मा. ी. 
भाऊसाहबे वाकचौरे मा. ी. िबपीनदादा को  ह ेव मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचे ितिनधी मा. ी. मनोज 
घोडेपाटील, उपिज  हािधकारी यांचे उपि थतीत आढावा बैठक पार पडली. सदरह बैठक म  ये सादर कर  यात 
आले  या पादकुा दशन  तावांबाबत  या आयोजकांनी प रपूण  तावं सादर केलेले आहते अशा भारतातील 
आयोजकांना िद.२२/०९/२०१७ व िवदेशातील आयोजकांना िद.२३/०९/२०१७ रोजी िशड  येथे बोलिव  यात 
यावे तसचे  यावेळेस िव  व  त मा. ी. जयकर सो. व मा. ी.भोसले सो. यांनाही िनमं ीत कर  यात यावे असे 
ठरलेले होते. 
  यानंतर िद.०१/०९/२०१७ रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी (िव  व  त मा. ी. 
वाकचौरे सो. व मा. ी. को  ह े सो. यांचेशी दरू  वनी ारे पादकुा दशन सोह याच े आयोजनाबाबत झाले  या 
चच  या अनषुंगाने) नो  हबेर-िडंसेबर-जानेवारी मिह  यातील पादकुा दशन सोह याचा काय म िनि त करणेसाठी 
अनु मे तािमळनाडू , म  य देश व गजुरात या रा  यातील मोठया शहरातील  तावधारकांना मंगळवार 
िद.०५/०९/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता चचसाठी बोलिव  यात यावे असे िनदश ी. मोहन यादव, 
जनसपंक अिधकारी व ी राजितलक बागवे , . अिध क शता  दी क  यांना दे  यात आले होत.े  
  यानसुार िद.०५/०९/२०१७ रोजी िव  व  त मा. ी. भाऊसोहब वाकचौरे, मा. ी.िबपीनदादा को  हे, 
मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया, मा. उपकायकारी अिधकारी व जनसपंक अिधकारी यांचे उपि थतीत 
बैठक पार पडली. बैठक तील चचनसुार छाननी सिमती यांनी तािमळनाडू, म  य देश व गजुरात या रा  यात माहे-
नो  हबेर, िडंसबेर-२०१७ व जानेवारी-२०१८ या मिह  यामं  ये पादकुा दशन सोहळा आयोजन होणेसाठी मा . 
 यव  थापन सिमतीकडे िशफारस केली होती. 

 मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत यावर सिव  तर चचा होऊन तािमळनाडू, 
पॉडेचेरी, म  य दशे व गजुरात या रा  यांत माह-ेनो  हबेर, िडसबर-२०१७ व जानेवारी, े बवुारी-२०१८ या 
मिह  यामं  ये  पादकुा दशन सोहळा आयोिजत करणेस मा  यता दे  यात आलीयाकामी  तािवत केले  या िठकाणी 
व सभेत ा  त झाले  या अजावरही चचा होऊन वेळाप क तयार कर  यात आले होते.  याच माणे मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.२३/१०/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .८५५ खालील माण ेआह.े  

“…िशड   साईधाम धमाथ सं  था , भोपाल येथे िद.१६ व १७ िडसबर२०१७ रोजी पादकुा दशन  सोहळा 
आयोिजत करणेस मा  यता दे  यात आलेली आह.े.”  

तथािप िशड  साईधाम धमाथ सं  था , भोपाल यांनी िद.२१/११/२०१७ रोजीचे ई-मेल प ा ारे भोपाल 
येथे िद.१६ व १७ िडसबर२०१७ रोजी चे पादकुा दशन सोह याची आयोजन कर  याची सधंी िदलेली आहे. 
परंत ू िशड  साईधाम धमाथ सं  था , भोपाळ यांचे मु  य कायकत गुजरात िनवडणकू साठी  य  त अस  याने ते 
पादकुा दशनाचे िनयोजनासाठी वेळ दऊे शकत नाही  यामळेु शासक य काय आिण पादकुा दशन काय मांचे 
िनयोजनाचे अनषुंगाने उिचत  यव  थेची तयारी कर  यास असमथ आहते.  तरी माह-ेिडसबर मिह  याम  ये भोपाळ 
येथे आयोिजत कर  यात आले  या चा पादकुा दशन सोहळा हा सन -२०१८ म  ये िद.११/०१/२०१८ ते 
१२/०१/२०१८ रोजी भोपाळ येथे आयोजन करणेस िवनंती केलेली आह.े  

 तावः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयानसुार सं  था नमाफत 
भोपाळ येथे िद.१७ व १८ िडसबर२०१७ रोजी चे पादकुा दशनासाठी उपल  ध क न दे  यात येणार अस  याचे 
यापवू   यांना कळिव  यात आलेले होते. तदनंतर िशड  साईधाम धमाथ सं  था, भोपाळ यांनी सदरह िदनांक 
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बदलणेसाठी िवनंती केलेली होती.  यानुसार  यानंा िद.१६ व १७ िडसबर२०१७ रोजी चे पादकुा दशनासाठी 
उपल  ध क न दयावयाचे ठरलेले आह.े  

आता िशड  साईधाम धमाथ सं  था , भोपाळ यांनी  याचंे मु  य कायकत गजुरात िनवडणकू साठी  य  त 
अस  याने ते पादकुा दशनाचे िनयोजनासाठी वेळ दऊे शकत नाही  यामळेु शासक य काय आिण पादकुा दशन 
काय मांचे िनयोजनाचे अनषुंगाने उिचत  यव  थेची तयारी कर  यास असमथ आहते. िद.११/०१/२०१८ ते 
१२/०१/२०१८ रोजी चे पादकुा दशनासाठी िमळणसे िवनंती केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ायः- माह-ेजानेवारी या मिह याम  ये िद.०४ ते ०९/०१/२०१८ गजुरात रा  यात, 
िद.१८/०१/२०१८ रोजी नागपरू येथे व िद .२५/०१/२०१८ ते १०/०२/२०१८ या कालावधीम  ये महारा   
 यातील िवदभात चे पादकुा साई भ  तांसाठी उपल  ध क न दे  याबाबतचा िनणय यापवू  मा .  यव  थापन 

सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत घे  यात आलेला आह.े 
  तसचे िशड  साईधाम धमाथ सं  था , भोपाळ यांनी  यां  या काय मात दोन वेळा बदल केला असनू , 
 यानंी मािगतले  या सोई  या िदनांकानुसार चा पादकुा दशन सोहळा काय म मा.  यव  थापन सिमतीचे 

मा  यतेने िनि त कर  यात आलेला आह.े  
तरी िशड  साईधाम धमाथ सं  था , भोपाळ यांना माह-ेजानेवारी मिह  याम  ये चे पादकुा उपल  ध  

करता येणार नाहीत. तसचे माह-ेिडसबर िद.१६/१२/२०१७ ते १७/१२/२०१७ रोजी भोपाळ येथे आयोिजत 
कर  यात आलेला चा पादकुा दशन सोहळा र बादल होणेसाठी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेपढेू सादर.  

िनणय .१०२५ यावर सिव तर चचा होऊन, जानेवारी व फे ुवारी- २०१८ मधील या पादु का दशन सोहळयाचे 
काय म अंतीम झालेले अस यामुळे िशड  साईधाम धमाथ सं  था, भोपाळ यांना माच- २०१८ नंतर 

या पादु का दशनासाठी उपल ध क न देता येईल. याबाबत िशड  साईधाम धमाथ सं  था, भोपाळ 
यांना लेखी कळिवणेत यावे, असे ठरले.     (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०४ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवात िद.२३.१२.२०१७  रोजी ी. पकुमार व ीमती सुनाली 

राठोड यांचा साई भजन सं या काय म आयोजीत 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 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  सवामध ्ये 
योिजत करावया  या धािमक, सामािजक व सां  कृितक काय मासाठीचे कलाकार व  याचंे 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. 
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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 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 अशी चचा झाली. 

४) मा. व ् यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .९३४ खालील माणे, 
“ ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत काय मांम  ये िद.२३/१२/२०१७ रोजी, सिमती 

सद  य मा.अॅड.मोहन जयकर यांनी सचुिवलेले पकुमार व सोनाली राठोड यांचा साईभजन सं  या काय म 
आयोिजत करणते यावा व  यानंा .२,८०,०००/- + वास खच मा  मानधन दे  यात यावे, अस ेठरले. तसचे 
याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली.” 

 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 मांचे  ताव  वतं पण ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करावेत अशी चचा झाली.  

 यानसुार मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेत िद.२३, २४ व ३१ िडसबर २०१७ 
रोजी आयोिजत करावया  या काय मांचे  ताव  वतं पण ेसादर कर  यात आले होते.  याम  ये िद.२३ िडसबर 
२०१७ रोजी सायं.७ ते १० या वेळेत आयोिजत करावया  या साईभजन सं  या काय मासाठी िनणय .९३४ 
अ  वये, “ ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत काय मांम  ये िद.२३/१२/२०१७ रोजी, सिमती सद  य 
मा.अॅड.मोहन जयकर यांनी सचुिवलेले पकुमार व सोनाली राठोड यांचा साईभजन सं  या काय म आयोिजत 
करणते यावा व  यानंा .२,८०,०००/- + वास खच मा  मानधन दे  यात यावे, अस े ठरले. तसेच याकामी   
येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली.” 

उपरो  िनणयास अनुस न ी. पकुमार राठोड यांचेशी सपंक साधला असता  याचंे  यव  थापक 
ी.जेिनश भ  यांनी िद.१७/११/२०१७ रोजीचे ई-मेलनुसार िद.२३/१२/२०१७ रोजीचे काय मासाठी 

खालील माण ेखचाचे अंदाजप क कळिवले आह.े 
 A) “साईभजन सं  या” काय मासाठी कळिव  यात आलेला खच :- 

Sr.No. Particulars Approximate 
Amount Rs. 

   01 Musicians, backing vocals & Sound Engineers Fees (including 18% GST) 3,54,000/- 
   02 Transport Charges  

(a) 3 Innova Inclusive of all for 600 Kms. (Rs.24,600/-) 
(b) 1 Fortuner Inclusive of all for 600 Kms. (Rs.19,650/-) 

44,250/- 

                                                                             Total Amount (A) :-     3,98,250/- 
 
याबरोबरच “साईभजन सं  या” काय माचे आयोजनासाठी सं  थानकडून आव  यक असले  या बाबी 

कळिव  या आहते.  यासाठी सं  थानकडून होणा-या अित र  त खचाचा तपिशल खालील माण.े 
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B) “साईभजन सं  या” काय मासाठी सं  थानकडून होणारा अित र  खच :- 
Sr.No. Particulars Approximate 

Amount Rs. 
   01 Sound System Rent 

* JBL Vertec 4888 Top 12 no. 
* JBL 4880A Dual subs 8 no.  
* Digidesign SC-48mixer with 48 Channels  
* 15" Nexo PS-15 monitors 8 no.  
* EV-ZX5 side fills no. 2 
   (Including 18% GST) 

1,47,500/- 

   02 2 Skyfolding 6 x 6 x 30 feet and Transportation 25,000/- 
   03 Stage Size should be at least 30 X 40 X 5 feet (Excluding LED, Wings     

(If any) & other Decorations) 
(Note – Included in the Sansthan’s tender published on 21/11/2017) 

- 

   04 Center riser required 12 feet X 6 feet X 2 feet with thick carpet on stage 2,000/- 
   05 Both sides of the stage should cover with Black/White masking cloth at 

least up to 20 feet each side 
15,000/- 

   06 Sound console and lights console should be at same place 
(Note – Included int the Sansthan’s tender published on 21/11/2017) 

- 

   07 02 Green room size 15 X 15 feet each with 6 Chairs, Table, Fan, Light & 
Mirror  
(Note – Included int the Sansthan’s tender published on 21/11/2017) 

- 

   08 6 covered chairs without armrest for musicians on stage 
(Note – Included int the Sansthan’s tender published on 21/11/2017)  

- 

   09 Accommodation 
a) 1 Suite for Mr. & Mrs. Roopkumar Rathod 
b) 5 Deluxe rooms for other team members on twin sharing 
    (Rs.6,000/- x 5 Rooms)     GST 18% 

(Note – As per Hotel Sun-n-sand, Shirdi email dtd.23/12/2017) 

 
14,000/- 
30,000/- 
7,920/- 

  10 2-3 Helper/Assistant required at the venue for loading & unloading the 
instruments and luggage and they should remain present till end of the 
performance (3 Helper/Assistant x Rs.415/-) 

1,245/- 

                                                                           Total Amount (B) :- 2,42,665/- 
                                                                           Total Amount (A) :- 3,98,250/- 
                                                                            Grand Total (A+B) :- 6,40,915/- 

 सदर काय मासाठी वरील माण े एकुण .६,४०,९१५/- मा  इतका खच अपेि त आह.े तथािप 
मा.  यव  थापन सिमतीने िद.१४/११/२०१७ चे बैठक त िनणय .९३४ अ  वये ( .२,८०,०००/- मानधन + 
.४४,२५०/- वास खच) अशा एकुण .३,२४,२५०/- मा  इत  या खचास मा  यता िदली आह.े या  तव, 

अित र  त होणारा खच .३,१६,६६५/- मा  याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता आव  यक आहे.  
तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवात िद.२३/१२/२०१७ रोजी ी. पकुमार व ीमती सोनाली 

राठोड यांचा साईभजन सं  या काय म साईनगर मैदान येथील  टेजवर आयोिजत करणबेाबतचा िवषय िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .१०२६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवात िद.२३.१२.२०१७ रोजी 
ी. पकुमार व ीमती सुनाली राठोड यांचा काय म आयोिजत करणेसाठी .३,१६,६६५/- मा  

येणा या वाढीव खचास त वत: मा यता दे यात आली. सदरह अित र  र कम मंजुर क न ठेवणेत 
यावी व यापुव च ठरले माणे सिमती सद य ॲङमोहन जयकर यांनी चचा क न उपरो  खचामधून 
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काही र कम कमी होणेबाबत य न करावेत. चचअंती र कम कमी न झा यास मंजुर रकमेचा वापर 
करणेत यावा, असे ठरले.       (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०५ ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत काय माम ये िद.२४ िडसबर,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 
२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७५०  
३) 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 ठरिवणबेाबतचा  ताव सादर कर  यात 
आला होता.  यातील िद.२३, २४ व ३१ िडसबर २०१७ रोजी आयोिजत करावया  या काय मांसाठी  वतं पणे 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करावेत अस ेठरले आह.े 
४) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .९३६ खालील माणे, 

       “ ी 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 मानस आह.े परंत ुया काय मासाठीचा खच खपुच 
जा  त अस  यामळेु .१० लाख मा  खचाम  ये (मानधनासह) काय म सादर करणेस तयार आहते का व 
मा.उपरा  पती महोदय यांचे काय मासाठी तयार करणते आले  या  टेजवर काय म करणसे तयार आहते का, 
याची िवचारणा संबंधीतांना करणते यावी व या एकि त खचाम  ये ी.अशोक हां डे काय म करणेस तयार 
असतील, तर  याचंा काय म आयोिजत करणते यावा, अस ेठरले.” 

 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.े   

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 समावशे 
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 होते. 

 यानसुार मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेत  ताव सादर कर  यात आला 
होता.  यावर िनणय .९३६ अ  वये, “ ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत काय मामं  ये 
िद.२४/१२/२०१७ रोजी ी.अशोक हां डे यांचा मराठी बाणा हा काय म आयोिजत करावयाचा मानस आहे. 
परंत ुया काय मासाठीचा खच खपुच जा  त अस  यामळेु .१० लाख मा  खचाम  ये (मानधनासह) काय म 
सादर करणेस तयार आहते का व मा.उपरा  पती महोदय यांचे काय मासाठी तयार करणते आले  या  टेजवर 
काय म करणसे तयार आहते का, याची िवचारणा सबंंधीतांना करणेत यावी व या एकि त खचाम  ये ी.अशोक 
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हां डे काय म करणसे तयार असतील, तर  याचंा काय म आयोिजत करणते यावा, अस े ठरले.”  यानसुार 
इकडील िवभागामाफत िद.३०/११/२०१७ रोजीचे प  ई-मेल ारे ी.अशोक हां डे यांना कळिव  यात आले होते.  

तथािप, िद.३०/११/२०१७ चे ई-मेल ारे ी.अशोक हां डे यांनी सं  थानकडून आव  यक असले  या 
बाबी कळिव  या आहते. तसचे काय म िनि तीसाठी ५० ट  के र  कम अॅड  हा  स ावी लागेल. तसचे उवरीत 
र  कम काय मा  या १५ िदवस अगोदर ावी लागेल अस े कळिवले आहे. तसचे दरु  वनी ारे मा.उपरा  पती 
महोदय यां  या सभे  यावेळी  टेज व मंडप  यव  था कशी असणार याची मािहती घेऊन   ई-मेल ारे Tussing – 
80’ x 40’ व Skyfolding – 8’ x 8’ या गो  ट ची आव  यकता नस  याचे नमदू केले 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.े  

ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत काय मांम  ये िद.२४/१२/२०१७ रोजी ी.अशोक 
हां डे यांचा मराठी बाणा हा काय म आयोिजत कर  याबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेपढेु सादर कर  यात येऊन  यावर िनणय .९३६ समंत झाला आह े व तसे 

ी.अशोक हां डे यांना कळिव  यात आले आह.े 
 आता ी.अशोक हां डे यांनी िद.३०/११/२०१७ रोजीचे ई-मेलनसुार िद.२४/१२/२०१७ रोजी “मराठी 
बाणा” या काय माचे सादरीकरण कर  यास तयार असनू  यासाठी अटी व शत वंर खालील माण े सधुारीत 

 ताव सादर केला 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 10,00,000/- 
      GST (18%)        1,80,000/- 
                 Total Amount (A) :-      11,80,000/- 

 
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 अंदािजत अित र  खच :- 

Sr.No. Particulars      Approximate    
       Amount Rs. 

  01 Stage – Size 80’ x 40’ as per our design 
(Note – Included in the Sansthan’s tender published on 21/11/2017) 

--- 

  02 Green Rooms – (Size – 15’ x 20’) – Minimum 07 
(Note – 2 Green Rooms included in the Sansthan’s tender published on 
21/11/2017) Rent – Rs.8,000/- Per Green Room x 5 

40,000/- 

  03 Electricity supply only by Generators –  
Total 05 Generators silent of 125 KW capacity 
(Rent – Rs.8,000/- per day, Diesel Exemption – Per hour 12 Litres.) 

1,00,000/- 

  04 Accommodation – 150 Artistes (50 Rooms x Rs.200/- x 2 Days) 20,000/- 
  05 02 Gents and 02 Ladies toilets behind the stage (portable) 

(Rent Rs.400/- per mobile toilet per day) 
3,200/- 

  06 Local transportation from Hotel to Venue (Sansthan’s Vehicle) 10,000/- 
                                                                                        Total :- 1,73,200/- 
                                                                                        GST (18%)   31,176/- 
                                                                           Total Amount (B) :- 2,04,376/- 
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                                                                           Total Amount (A) :-           11,80,000/- 
                                                                          Grand Total (A+B) :-           13,84,376/- 

 
ी.अशोक हां डे यांचा “मराठी बाणा” या काय मासाठी वरील माण े एकुण .१३,८४,३७६/- मा  

इतका खच अपेि त आह.े तथािप मा.  यव  थापन सिमतीने िद.१४/११/२०१७ रोजीचे बैठक त िनणय .९३६ 
अ  वये र  कम .१० लाख मा  खचास (मानधनासह) मा  यता िदली आह.े या  तव खालील बाब वर िनणय होणे 
आव  यक आह.े   
अ) सं  थानचा अित र  होणारा खच .३,८४,३७६/- मा  याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता 
आव  यक आह.े   
ब) सं  थानमाफत काय मासाठी आले  या कलाकारांची मोफत जेवणाची  यव  था करण.े  
क) ी.अशोक हां डे यांनी कळिवलेनसुार सदरह काय मासाठी मानधना  या ५० ट  के अॅड  हा  स मािगतला 
असनू, तसचे उवरीत र  कम काय मा  या १५ िदवस अगोदर ावी लागेल अस ेनमदू केले आहे.परंत ुकोण  याही 
काय मासाठी अॅड  हा  स र  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 .१०२७ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२४ िडसबर, २०१७ रोजी ी.अशोक हां डे यांचा मराठी बाणा हा 
काय म आयोिजत करणेकामी तावात नमुद केले माणे येणा या .३,८४,३७६/- मा  वाढीव 
खचास व यांचेकडील कलाकारांची मोफत सादभोजनाची सं थानमाफत यव था करणेस मा यता 
दे यात आली. तसेच याकामी ी.अशोक हां डे यांना ॲड हा स र कम दे यात येऊ नये व अशा मोठया 
व पा या काय मांची जा तीत-जा त साईभ  व थािनक नागरीकांना मािहती िमळावी, यासाठी 

िशड  व िशड  प रसराम ये िफरती ॲनॉ समट क न िस दी दे यात यावी, असे ठरले.    
(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०६ अिधिनयम- २००४ मधील तरतूदी वये यव थापक य िनधी या रकमेचा कर यात येत असले या 

िविनयोगाबाबत. 
ताव- ीसाईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ िदनांक २३ ऑग  ट २००४  या 

अिधसचुनेनुसार ीसाईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थेचे  यव  थापन शासन िनयु  त मा.  यव  थापन सिमतीमाफत 
सु  आहे. या अिधिनयमातील  यव  थापन िनधी व  याचा िविनयोग या संबंधी २२(२) व (३) मधील तरतदू 
पढुील माण ेआहे. 

कलम २२(२)  यव  थापन िनधीत, िश  लक र  कम उपल  ध अस  यास ती िवचारात घेऊन, 
िव  व  त  यव  थे  या लगतपवू वषातील अंदाजे  थलू वािषक उ  प  ना  या दहा ट   यापें ा अिधक नसेल इतक , 
सिमतीकडून िनि त कर  यात येइल एवढी र  कम, रा  य शासना  या मा  यतेने, दरवष  या िनधीम  ये जमा कर  यात 
येईल. रा  य शासनास, आव  यक वाटलेतर, कोण  याही वषात िव  व  त  यव  था िनधीतनू कोण  याही अित र  त 
रकमा या िनधीत जमा कर  याब ल कोण  याही वेळी, िनदश दतेा येईल  

कलम २२(३)  यव  थापन िनधीचा रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकवा िवशेष आदशेास 
अधीन राहन, पढुील योजनासाठी उपयोग करता येईल- 
(क) सिमतीचा अ  य , उपा  य  व इतर सद  य आिण छाननी सिमतीचा अ  य  आिण कलम १७  या 
खंड ( )् अ  वये घटीत कर  यात आलेलया उपसिमतीचे बाहरेील सद  य याना मानधन, फ  व भ  ते दणेे; 
(ख) सिमतीचे इतर अिधकारी व कमचारी यांचे वेतन व भ  त ेदणेे. 
(ग) या अिधिनयमाखालील आप  या अिधकारांचा वापर करताना आिण आपली कत  ये व कामे पार 
पाडताना, सिमतीने िकंवा कोण  याही सद  याने िकंवा अिधका-याने िकंवा कमचा-याने कायदशेीर र  या केले  या 
कोण  याही खचाची र  कम देण.े 

तथािप, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांचेमाफत िशड  येथे येणा-या भ  तानंा ी 
साईबाबांचे दशन, पजुा, भोजन, िनवास याबाबत सवकष सवेा-सिुवधा सात  याने परुिव  यात येतात. या सवकष 
सिुवधा सहजतेने उपल  ध होत अस  यामळेु  देने मोठ्या माणावर साईभ  त दशेातनू व परदशेातनू  या  
दशनासाठी येत असतात. दशनासाठी येणारे साईभ  त ह े क  थान ध न दशन, पजुा , िनवास, भोजन इ  यादी 
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सवकष सिुवधा उपल  ध क न दे  याकरीता सं  थान  या उ  प  नाचा मोठा भाग  यावर खच करणे म ा  त आहे व 
 या माण ेखच होत आह.े  

तसचे सं  थान गरज ूव गरीब  णासंाठी अ  य  प दरात  णसवेा परुिवत आहे.  यासाठी ी साईनाथ 
 णालय व ी साईबाबा हॉि पटल येथे अ  याधिुनक यं सामु ी व िशि त डॉ  टरा  या सहा याने िविवध 

रोगांवर उपचार केले जातात.  यामळेु िशड  प रसरातील तसेच रा  यातील ामीण भागातील  णाचंी 
चांग  या कारे सोय झालेली आह.े 

तसचे सं  थान गरजू  व गरीब  णासंाठी अ  य  प दरात  णसवेा परुिवत आहे.  यासाठी ी साईनाथ 
 णालय व ी साईबाबा हॉि पटल येथे अ  याधिुनक यं सामु ी व िशि त डॉ  टरा  या सहा याने िविवध 

रोगांवर उपचार केले जातात.  यामळेु िशड  प रसरातील तसेच रा  यातील ामीण भागातील  णाचंी 
चांग  या कारे सोय झालेली आह.े 

तसचे सामािजक बांधीलक   हणनू सं  थानने िशड  येथे इिं लश िमडीअम  कूल, आय.टी.आय  आिण 
किन  ठ महािवदयालय या शै िणक सं  था अ  पशी फ  घेऊन व ी साईबाबा क  या िव ा मंदीर ही सं  था 
मलु साठी कोण  याही कारची फ  न आकारता चालवीत आह.े  यामळेु या प रसरातील गरज ू व गरीब 
िव ा  याची िश णाची चांग  या कारे सोय झालेली आह.े उपरो  त शै िणक सं  थाम  ये सव कार  या 
अ  याधिुनक सोई सिुवधा उपल  ध क न दे  यात आले  या आहते.  िवशेष  हणजे, उपरो  त सव शै िणक सं  था 
या िवनाअनुदािनत त  वावर सु  असनु कोण  याही कारचे अनुदान अथवा आिथक मदत शासनाकडून तसचे 
सवेाभावी सं  थाकडून न ि वकारता चाल ू आह.े 

सन २०१४-१५ ते सन २०१६-१७ या आिथक वषात (मागील ३ वषाचे)  यवथापक य िनधी व  यातनू 
झालेला खच तसेच शै िणक सकुंल व  णालये यावर झालेला खच खालील माण े– 
(अ)  यव  थापन िनधीमधून झालेला खच - 

अ.न.ं वष थूल उ  प  न  थूल उ  प  नाचे 
१०% 

लगत  या पुढील वषात 
झालेला खच 

खचाची 
ट  केवारी 

१ २०१४-२०१५ ४७४८९४०४११/- ४७४८९४०४१/- ४०४८६७१४७/- ८.५२५% 
२ २०१५-२०१६ ४७०९१६९०६६/- ४७०९१६९०६/- ४३२४५२२५६/- ९.१८३% 
३ २०१६-२०१७ ४७३९७९८३४२/- ४७३९७९८३४/- आिथक वष २०१७-१८ 

सु  आहे.  
 

(  थलू उ  प  ना  या १०%  र  कम ही लग त  या पढुील वषात खच कर  यात येत असते.  यामु ळे सन 
२०१६-१७ ची र  कम सन २०१७-१८ खच होणार आह.े) 

 
(ब) शै िणक संकुलावर झालेला खच                    ( पये कोटीम  ये ) 

अ 
 

आिथक वष कमचारी 
वेतन  

कं ाटी 
कमचारी 

इतर 
अनषुंगीक 
खच 

एकूण खच फ   दारे 
िमळणारे 
उ  प  न 

उ  प  नापे ा जादा 
झालेला खच 

१ २०१४-२०१५ ६.५२ ०.३८ १.७२ ८.६२ १.५३ ७.०९ 
२ २०१५-२०१६ ६.४७ ०.५० २.१७ ९.१४ १.६७ ७.४७ 
३ २०१६-२०१७ ७.५५ ०.६१ २.९३ ११.०९ १.७७ ९.३२ 

 
(क)  णालयांवर झालेला खच                   ( पये कोटीम  ये) 

अ 
 

आिथक वष कमचारी 
वेतन  

कं ाटी 
कमचारी 

इतर 
अनषुंगीक 
खच 

एकूण खच फ   दारे 
िमळणारे 
उ  प  न 

उ  प  नापे ा जादा 
झालेला खच 

१ २०१४-२०१५ ३२.७८ ८.१९ ३८.६१ ७९.५८ ६०.३१ १९.२७ 
२ २०१५-२०१६ ३५.२० ९.१८ ३०.३७ ७४.७५ ५०.५२ २४.२३ 
३ २०१६-२०१७ ३५.३६ ९.७९ २७.४० ७२.५५ ४९.६६ २२.८९ 

उपरो  त अ+ब+क ह े उप म एकि त के  यास  यव  थापक य िनधीचा खच १० ट   यापें ा जा  त 
होणार आहे.. 
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सं  थानने उपरो  त शै िणक सं  था व  णालये इ. समाजा  या ती एक बां िधलक   हणनू िवना-
अनदुािनत त  वावर सु  केलेले असनु ामीण भागातील िवदया  या कडून अ  पशी फ  घेऊन  यां  या िश णा  
साठी सं  थान एक कारे मदतच करीत आहे.  तसचे िविवध  णानंाही अ  पशा दरात  णसवेा परूिवत असनु 
वेळेत उपचार होत अस  यामुळे  णानंा पूण,े मुंबई सार  या महागडया शहरात जा  याची आव  यकता राहीलेली 
नाही. पयायाने वेळेत वै क य उपचार िमळत असनू  यां  या खचातही बचत होत आह.े   

परंत,ु उपरो  त सव (भ  तासंाठी,  णासंाठी व िव ा  यासाठी इ.सव) उप मांसाठी परुिव  यात  येणा-या 
सवेांकरीता सं  थान  या उ  प  नाचा मोठा भाग खच होत असनू , तो अिधिनयम-२००४ मधील कलम .२२(२) 
या तरतदुीपे ा जा  त होत आह.े  

 यामळेु,   णालये व शै िणक सं  था ह ेसं  थानचे अंगीकृत उप म असनू, यासाठी सं  थानला िवशेष 
 व पाची देणगी िमळत आह.े  यामु ळे उपरो  त दो  ही उप मांचा खच  यामधनू कर  यात येत अस  याने, 
 णालये व शै िणक सं  था यां  यासाठी कर  यात आलेला खच  यव  थापक य िनधीचा िविनयोग याम  ये न 

दाखिवता  वतं र  या दाखिव  यात येत आह.े फ  त हे दोन उप म वगळता, इतर कमचा-यांवरील खच 
 यव  थापन िनधीमधनू कर  यात येत आह.े  तसचे यापु ढेही सं  थानतफ  तािवत उप मही भ  तािभमखु 

अस  यामळेु,  याम  ये उ  प  नापे ा खच अिधक असणार आह.े  यामळेु  या उप मांवर होणा-या खचासाठी 
 वतं  Earmarked Fund  थापन कर  यास व  या फंडामधनू सं  थानचे स  याचे व भिव  यकालीन िव  तारीत व 

निवन उप मांचा खच कर  यास परवानगी िमळ  यासाठी व तशी काय ाम  ये सधुारणा होणकेामी सदरचा  ताव 
िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांना पाठिवणसे मा  यता िमळ  यासाठी, मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेसमोर सादर कर  यास मा  यता असावी. 

िनणय .१०२८ यावर सिव तर चचा होऊन, अिधिनयम- २००४ मधील तरतूदी वये यव थापक य िनधी या रकमेचा 
कर यात येत असले या िविनयोगाबाबत या उपरो  तावास मा यता दे यात आली. तसेच 
या माणे काय ाम ये सुधारणा होणेकामी सदरह ताव िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 
यांचेकडे सादर करणेत यावा, असे ठरले.                (कायवाही-मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०७ आिथक वष सन २०१६-१७ चे िवशेष अंतगत लेखाप र णाचे बील अदा न करणेबाबत िवधी व याय 

िवभागाकडून ा  मागदशनाबाबत, सन २०१७-१८ या अंतगत लेखाप र कांची िनयु  र  करणे व 
सन २०१७-१८ या आिथक वषासाठी अंतगत लेखाप र कांची िनयु करीता सं थान द री उपल ध 

ताव िवधी व याय िवभागास पाठिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- सं  थानम  ये आिथक  यवहारांची सं  या मोठ्या माणावर अस  याने  यावर स म अंतगत िनयं ण राह  याचे 

ि ने तसचे आिथक  यवहारांसंबधीत क  व रा  य शासनाकडून िविवध आिथक, आयकर, सवेाकर  हटॅ, GST 
इ.िवषयक कायदे पा रत होतात. या काय ातील नवनिवन तरतदु चा भाव दनैं िदन आिथक  यवहारांवर पडत 
असतो. आिथक  यवहार िवहीत वेळेत व अचकुतेने हो  या  या  टीने व झाले  या चकुांची द ु  ती ता  काळ 
होऊन  या माण ेपढुील आिथक  यवहार हो  या  या  टीने पवु लेखाप र क, अंतगत लेखाप र क यांची िवहीत 
प  दतीने नेमणकु कर  यात येते. व अिधिनयम २००४ कलम १७ (२) (ग) अ  वये रा  य शासनामाफत वैधािनक 
लेखाप र क यांची िनयु  ती कर  यात येऊन सं  थान  या आिथक  यवहारांवर िनयं ण ठेवले जात.े  यास 
अनसु न आिथक वष २०१६-१७ करीता अंतगत लेखाप र क  हणनु मे.एमएपीएस  ही अॅ  ड असो.चाटड 
अकौटंटस, नािसक यांची मा.ि सद  सीय  य.स िनणय .३१०/ िद.१९.०५.२०१६ अ  वये  यनुतम फ  वर 
.१,१४,०००/- िनयु  ती कर  यात आली होती. िद.०१.०४.२०१६ ते िद.३०.०६.२०१६ कालावधीचा 

लेखाप र ण अहवाल  यानंी िद.०६.०९.२०१६ रोजी सं  थानला सादर केला  याची िद.२२.१२.२०१६ रोजीचे 
मा.  य.सचे सभेम  ये न द घे  यात आली आहे. व याच सभेम  ये िनणय .९६६ मा.िव  व  तानंी सभेत सचुना 
मांड  या  या मा  य कर  यात आ  या म  ये अ. .९ अ  वये “स  या  या  यव  थापन सिमतीच े कायकालाम  ये 
िद.०१.०४.२०१६ पासनु िवशेष अंतगत लेखाप र ण सु  करणते यावे ”असा ठराव समंत झाला .  

सदर ठरावास अनुस न सं  थानचे सकेंत  थळावर िद.९/०१/२०१७ ते िद.१४/०१/२०१७ या 
कालावधीत नामां िकत लेखाप र ण सं  थाकडून फ  सह मािहती मागिव  यात आली होती. िवहीत वेळेत ा  त 
झालेली िसलबंद पािकटे िद.१७.०२.२०१७ रोजीचे मा.उपसिमतीचे सभेत उघड  यात येऊन  याचंा तलुना  मक 
त  ता तयार कर  यात आला व पैक  िन  नतम दर दणेा-या मे.ए.एन.जे.अॅ  ड कं. चाटड अकौटंटस, पणुेयांना 
कायादशे दे  याची िशफारस कर  यात आली होती.  
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मा.  य.स िनणय . १३६(६) अ  वये “सदरह इितवृ  त वाचनू कायम करत असताना अशी चचा झाली 
क , आिथक वष २०१६-१७ चे िवशेष अंतगत लेखाप र ण क न घे  याचा मळु उ ेश लेखािवषयक टुी / 
अिनयिमतता िनदशनास आणनू , वैधािनक लेखाप र णात येणा या आ ेपांचे माण कमी करणे हा आह.े तसचे 
वैधािनक लेखाप र ण अहवाल िवधानमंडळ या सव  च सभागहृापढेु सादर कर  यात येतो,सदर कामकाज इतर 
चाटड अकौटंटस सं  थेमाफत चाल ू आहे. तथापी सपंुण आिथक वषातील  यवहारांचे िवशेष अंतगत 
लेखाप र ण कर  याकरीता उपरो  त नमुदू केले  या  िन  नतम दरांचा िवचार न करता आिथक  यवहारांची सं  या, 
कामाचा  याप, आव  यक त  मनु  यबळ वसं  थानम  येिवकासीकरणा  या ट   यात असले  या ERP सगंणक 

णालीतील आिथक  यवहार तपासणी याकरीता  वतः सनदी लेखापाल ी. सिुनल अ  यंकर यांनी मागदशन 
कर  याचीदशिवलेली तयारी, याबाब चा िवचार करता, मे.सिुनल अ  यंकर अॅ  ड असो. चाटड अकौटंटस, पणुे 
यांचे नाव  तािवत केले गेले.  यानंी या कामाकरीता नमदु केले  या  .१२,००,०००/- फ  म  ये ५०% कपात 
क न सपंुण सं  थानचे सव िवभाग,  णालय इ. सह सव आिथक  यवहारांचे िवशेष अंतगत लेखाप र ण 
कर  याकरीता वािषक .६,००,०००/- अिधक  यावर लाग ुअसलेला सवेाकर व फ  त िशड  येथे लेखाप र ण 
कालावधीत सं  थानचे  दारावती भ  तिनवास  थान येथे िनवास, ी साई सादालय येथे भोजन ही िवनामु  य 
 यव  था या अट वर सदरह कामकाज करणसे तयारी दशिवली. याकरीता मे.सिुनल अ  यंकर अॅ  ड असो.चाटड 

अकौटंटस, पणु ेयांची आिथक वष २०१६-१७ करीता िवशेष अंतगत लेखाप र ण(Special Internal Audit) 
कर  याकरीतािवशेष अंतगत लेखाप र क  हणनु िनयु  ती  कर  यात यावी ”अस ेठरले. 

सदर िनणयास अनुस न म.ेसिुनल अ  यंकर अॅ  ड असो.चाटड अकौटंटस, पणु ेयांची िद.०४.०३.२०१७ 
रोजीचे कायादशेा  दारे िनयु  ती कर  यात आली  यानंी त  काळ िवशेष लेखाप र ण कामकाजास सु वात क न 
िद. ०२ जनू ,२०१७ रोजी िवशेष लेखाप र ण अहवाल सं  थानला सादर केला.  या सोबत िबल . ०२११-A/ 
२०१६-१७ .६,००,०००/- सादर केले. सदर िबल अदा कर  याची कायवाही चाल ू  असतानाच , 
िद.२७.०६.२०१७ रोजी मा.  यव  थापन सिमती सद या (िशड  नगरपंचायत नगरा  य ा) सौ.योिगता अभय 
शेळके पाटील, यांनी “सदर िनयु  तीबाबत इतरिविवध लेखाप र ण सं  थानी िन  नतम दर िदलेले असतानाही मे. 
सिुनल अ  यंकर अॅ  ड असोिसएटस चाटड अकौटंटस, पणु ेयांनाच का काम िदले गेले याचे आकलन होत नाही. 
िन  नतमदरापे ा जा  त दरप क असणा-या एखा ा सं  थेस अशा कारचे काम दे  यास माझा िवरोध आह े व 
राहील याची न द  यावी.”अस ेप  िदले होत.े 

यावर िद.२९.०६.२०१७ रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी िवशेष लेखाप र क िनयु  तीस 
िवधी व  याय िवभाग, मा. धान सिचवयांचे मागदशन  यावे अस ेसचुिवले.  यास अनुस न िद.२६.०७.२०१७ 
मे. सिुनल अ  यंकर अॅ  ड असो.चाटड अकौटंटस, पणु ेयांचे आिथक वष २०१६-१७ कालावधीचे िवशेष अंतगत 
लेखाप र णाचे बील आदा करणेबाबत व पढुील आिथक वष २०१७-१८ क रता अंतगत लेखाप र क  हणनु 
िनयु  ती बाबत मागदशन होणे  तव सदरचा  ताव मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांचे कडे सादर 
कर  यात आला होता.  

मा.िवधी व  याय िवभाग यांचेकडून िद.०८.११.२०१७ रोजी सासिंव-२०१७ /१२९४/ . . १३४ / 
का.१६/ िद.०८.११.२०१७ प  ा  त झाले आह.े ते खालील माणःे- 
१. ी साईबाबा सं  थान  या सन २०१६-१७ या िव  तीय वषा  या अंतगत लेखाप र णासाठी ि सद  सीय 
 यव  थापन सिमतीने .१,१४,०००/- इत  या फ  या दरावर अ  य अंतगत लेखाप र क सं  थचेी िनयु  ती केली 

होती. सदर सं  थेचे काम चालु  असतानाच पु  हा याच काळासाठी  यव  थापन सिमतीने मे.सिुनल अ  यंकर अॅ  ड 
असो.चाटड अकौ.पणुे या सं  थे ची .६,००,०००/- इत  या फ  दरावर िद.०४.०३.२०१७ रोजी िनयु  ती केली 
 हणजेच आिथक वष २०१६-१७  या अंतगत लेखाप र णासाठी दोन  वतं  सं  थांची समातंरपण े िनयु  ती  

कर  यात आली आह.े  
२. ि सद  सीय  यव  थापन सिमतीने िनयु  त केले  या अंतगत लेखाप र क सं  थे  या कामावर/ 

मतेबाबत  यव  थापन सिमतीला अिव  वास वाटत अस  यास सदर सं  थेची िनयु  ती र  न करता समांतर 
प  दतीने िन  नतम दर सादर केले  या लेखाप र क सं  थेला डावलनू िन  नतम दरापे ा िक  येक पटीने अिधक दर 
िदलेलया मे.सिुनल अ  यंकर अॅ  ड असो.चाटड अकौ., पणु े या सं  थचेी पनु  च अंतगत लेखाप र क  हणनु 
िनयु  ती कर  यात आली आह.े 
३. एकाच िव  तीय वषा  या अंतगत लेखाप र णासाठी दोन  वतं  अंतगत लेखाप र क सं  था िनयु  त  
क न,  याचंे देयक अदा कर  याचे कोणतेही योजन िदसनु येत नाही. िन  नतम दर सादर करणा-या अ  य 
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लेखाप र क सं  थांना डावलून .६,००,०००/- +सवेाकर + राह  याची व भोजनाची मोफत  यव  था, असे 
मानधन िन  चीत क न मे.सिुनल अ  यंकर अॅ  ड असो. चाटड अकौ.पुण ेया सं  थलेा िनयु  त के  याने ी साईबाबा 
सं  थानवर अनाव  यकपण े आिथक भार येऊन सं  थान  या िनधीचा अप  यय होऊन अिनयिमतता होणार 
अस  याने म.ेसिुनल अ  यंकर अॅ  ड असो. चाटड अकौ. पणुे या सं  थे चे दयेक अदा करता येणार नाही. 
४. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम-२००४ म  ये िव  व  त  यव  थे  या 
िहशेबाची, रा  य शासन िनदश दईेल. अशा  य  तीकडून पढुील लगत वषातील अशा तारखेपयत वािषक 
लेखाप र ा कर  याची  यव  था करील, अशी तरतदु कर  यात आली आह.े सदर तरतदु िवचारात घेता ी 
साईबाबा सं  थान  या वैधािनक लेखाप र कां  या िनयु  ती माणचे अंतगत लेखा प र णासाठी लेखाप र कांची 
िनयु  ती शासन मा  यतेनेच करण ेआव  यक आह.े सबब, या माण ेभिव  यात कायवाही कर  यात यावी.  

अशा कारे िवशेष अंतगत लेखाप र ण बील अदा कर  याबाबत िवधी व  याय िवभागाकडून 
िद.८.११.२०१७ रोजी आले  या प ानसुारः-  
१. आिथक वष २०१६-१७ क रता िवशेष लेखाप र क  हणनु नेमणकु कर  या त आले  या मे.सिुनल 
अ  यंकर अॅ  ड असो. चाटड अकौ. पणुे यांचे बील .६,००,०००/- अदा न करणेबाबत.  
२. आिथक वष २०१७-१८ करीता  यानंा दे  यात आलेला अंतगत लेखाप र ण आदेश र  करणेबाबत,  
             व 
३. वैधािनक लेखाप र क नेमणकु कायप  दती माणचे आिथक वष २०१७-१८ क रता अंतगत 
लेखाप र क िनयु  ती होणकेामी उ  सकु असले  या लेखाप र कांनी आज अखेर पाठिवलेले  ताव मा.िवधी व 
 याय िवभागाकडे अंतगत लेखप र क िनयु  तीकरीता पाठिवणबेाबत िनणय हो  यासाठी सदरचा  ताव 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर. 
िनणय .१०२९ उपरो  तावावर खाली माणे साधक बाधक चचा झाली. 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  ही रा यातील सवात मोठी िव त यव था 
आहे. यामुळे यािठकाणी अवलंबिव यात येणारी कायप दती इतरही धािमक िव त यव था वापरीत 
असतात.  

सं थान या कायप दतीम ये असलेले दोष वेळीच िनदशनास आणून याचे िनराकरण 
कर यासाठी भावी अंतगत लेखाप र ण हाच एकमेव माग आहे.  

सिमतीने िवशेष अंतगत लेखाप र क सन २०१६-१७ व अंतगत लेखाप र क सन २०१७-१८ 
हणून मे.सुिनल अ  यकंर अॅ  ड असो. चाटड अकौ., पुणे यांची िनयु  युनतम दरधारक नसतानाही 

केली आहे. याचे कारण युनतम दरधारकाचे दर व सं थान या कामाचे यापानुसार अंतगत 
लेखाप र णासाठी लागणारे िश ीत अनुभवी लेखाप र क व मनु यिदन यांचा िवचार करता, 
गुणव ापुण लेखाप र ण िन नतम दरधारकाने सादर केले या दराम ये होणे श य नाही, असे 
सिमतीचे मत झाले. यामुळे मे.सुिनल अ  यकंर अॅ  ड असो. चाटड अकौ., पुणे यांची िनयु  यांनी 
वत: लेखाप र णास ये याचे सिमतीसमोर मा य के यामुळे केलेली आहे.  

मे.सुिनल अ  यकंर अॅ  ड असो. चाटड अकौ., पुणे यांनी सन २०१६-१७  या वषाचे केलेले 
िवशेष अंतगत लेखाप र णाचा अहवाल, कामाची या ी (Scope of work) व या तुलनेने यांना देय 
असलेले मानधन लेखाप र णाचे त व व िनयमानुसार वाजवी आहे काय, याबाबत सं थानचे 
वैधािनक लेखाप र क ी.एम.एम.िचतळे यां चे अिभ ाय घेऊन, सदरह ताव पुढील सभेसमोर सादर 
करणेत यावा, असे ठरले. 

तसेच शासनाचे आदेशानुसार सन २०१७-१८ या वषाचे अंतगत लेखाप र क नेमणूक साठी 
सं थानकडे यापुव  ा  सव ताव शासनास पाठिव यास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०८ मे.के.आर.आर.इ  ा ा.िल., है ाबाद यांचे िव द व कंपनीचे संचालकां िव द िस हील दावा िकंवा 

लवाद दाखल करणे व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- मा. ि सद  य सिमतीचे िद. ०६/११/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय . ९४५ अ  वये सं  थानचे िनयोजीत साईगाडन 

क  पातंगत िस  हील वक कामाचे ठेकेदार मे. के.आर.आर. इं  ा ा. िल. है ाबाद यांचेकडून उवरीत दंडाची 
र  कम वसलु करणकेामी लवाद दाखल करणते यावे अस े ठरले.  ततु ठरावानसुार अॅड  होकेट ी 
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एस.डी.कुलकण  यांना म.े के.आर.आर. इं  ा ोजे  ट्स ा. िल यांचेशी झालेला प  यवहार व करारनामा व इतर 
कागदप  दाखवले  यावर अॅड  होकेट ी एस.डी.कुलकण  यांनी िद. १३/०२/२०१५ रोजीचे प ाने लेखी 
कायदशेीर मत खालील माण ेिदले आह.े  

मी यापवु  अनेकवेळा अरिब ेशन  लॉज कोण  याही करारात ठेव ूनका अस ेसं  थानला व सं  थान  या 
अिधका-यांना सांगीतले आह,े मा या मते अरिब ेशन  लॉजचा करारभंग करणा-या कॉ  ॅ  टरला फायदा होते. 
अरिब ेटर पढेु चौकशी चाल ूअसतांना मोठे माणात खच होतो अरिब ेटरची फ  पण भरपरू असते , अरिब ेशन 
 लॉज मळेु िवनाकारण ास होते , अरिब ेटरचे िनणयानतंर सु  दा िस  हील कोटात रेफर  स अरिब ेशन  लॉज 

नसुार होव ूशकतो .  
माझे  प  ट मत आह े क , अरिब ेशन  लॉज कोण  याही करारात ठेवण े सं  थान  या िहताचे नाही. 

वादाचे िनराकरण सं  थानचे मु  यकायालय येथे आहे,  याकोटात होण े जा  त सोईचे व िहताचे आहे.  ततुचे 
करणात सबंंधीत ठेकेदार आता बराच कालावधी लोटलेनंतर अरिब ेटरची मागणी करत आह.े ठेकेदाराची 

मागणी  लॉज न.ं १२.४ नुसार आता मदुतीत नाही. मी के.आर.आर. यांच ेिद. ०५/०१/२०१५ च ेप  पािहले  या 
प ात  या गो  टी  यानंी कथीत के  या आहते  याव न  यानंा सबंंधीत करण लंबीत करावयाचे आह.े संबंधीत 
ठेकेदारांनी  या त ारी खपु मोठ्या िवलंबानंतर केले  या आहते.  या मदुतीत नाही  हणनू के.आर.आर. यांना 
 प  ट नोटीस दवेनू िस  हील कोटात जाण े यो  य होईल, अथात सबंंधीत ठेकेदार अरिब ेशन  लॉजचा गैरवापर 

क न करण लंबीत करणचेा य  न करील सबंंधीत तारीख ०५/०१/२०१५ चे प  अ  यंत चाना पण ेठेकेदाराने 
िदले आह.े  यास सु  प  ट उ  तर सं  थानने ावे. 

मी सबंंधीत खलुासा माझे समोर आले  या कागदप ानुसार तसचे झाले  या कराराचे अवलोकन क न 
िदलेला आह.े यापवु  नोटीसा पण सं  था नमाफत सबंंधीतांना पाठिवले  या आहते.” 

अॅड  होकेट ी एस.डी.कुलकण  यांचे लेखी मागदशनावर िद. १०/१२/२०१५ रोजी फेर िटपणी सादर 
क न मे. के.आर.आर. यांचे िव  द लवाद दाखल न करता िस  हील कोटात दावा दाखल करणसे मा. कायकारी 
अिधकारी साहबे यांची मा  यता िमळालेली आह.े  यानुसार जा. . एसएसएस वशी-िवधी/५७२४/२०१५ 
िद.१५/०१/२०१६ अ  वये अॅड  होकेट ी एस.डी.कुलकण  यांना दावा तयार क न देणबेाबत िवनंती केली होती. 
 यानंी िद. २२/०४/२०१६ रोजीचे प ाने दावा तयार क न िदला आह.े अॅड  होकेट ी एस.डी. कुलकण  यांनी 

िदले  या प ात खालील माण ेनमदु केले आहे.  
“  ततुचे दा  यात सव सचंालकांना सामील करणे आव  यक आहे, सबंंधीत कंपनी कशा आव  थते 

आहे,  याचंेकडे काय ॉपट  आहे, याची मािहती िमळत नाही. मळु करार ३०,९५,२७,६६६/- या र  कमेचा आहे 
आिकटे  ट माथनू कापरे या कंपनीने आरबी ेशन  लॉज नुसार व  यानंा असले  या अिधकारानुसार . 
२,११,०५,७४८/- एवढी र  कम नकुसान भरपाईची दाखवीलेली आहे. करारानसुार व प र  थीती नसुार . 
०८,७१,२५,७४८/- एवढी र  कम दा  यात मागीतलेली आहे. काय ानसुार जा  तीत जा  त  टॅ  प . 
३,००,०००/- चा दा  या लागतो, दा  याचे कामी  टॅ  पची र  कम . ३,००,०००/- तसचे एकुण ९ ितवादी यांचे 

ोसेसचा खच, टायप ग, झेरॉ  स हा वेगळा असेल या केसचे कामी शेड्यलु माण े वक ल फ  समुारे . 
५,००,०००/- चे आसपास होते तरी संबंधीत नोट माण े पढुील कारवाई करवाई  हावी” अशी िवनंती 
अॅड  होकेट ी एस.डी.कुलकण  यांनी केली आह.े  

तरी खालील मु ावर िनणय होणेसाठी सादर.  
१) मे. के.आर.आर. इं  ा ोजे  ट्स ा. िल. या कंपनी िव  द तसेच कंपनीचे डायरे  टस अस ेएकुण  ९ लोकां  
िव  द लवाद दाखल करणे एैवजी मे.िस  हील ज  ज िसिनअर िड  हीजन यांचे कोटात िस  हील दावा दाखल 
करणसे मा  यता.  
२) दावा दाखल करणकेामी मा. कोटात जमा करावयाची  टॅ  प ड्युटीची र  कम . ३,००,०००/- चे  खचास 
मा  यता.  
३) सदर दा  यास ोसेस फ  र  कम पये १०,०००/- रोखीने खच करणसे मा  यता.  
४) सदर दा  याचे कामकाज पहाण े कामी अॅड  होकेट ी एस.डी.कुलकण  यांची वक ल फ  समुारे 
.५,००,०००/- चे आसपास अदा करणेस मा  यता.  

 
 



19 
 

{13} 08.12.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

िनणय .१०३० यावर सिव तर चचा होऊन, मे.के.आर.आर.इ  ा ा.िल., है ाबाद यांचे व कंपनीचे संचालकां िव द 
मे.िस  हील ज  ज िसिनअर िड  हीजन यां चे कोटात सं थान विकलामाफत िस  हील दावा दाखल 
करणेत यावा, असे ठरले. तसेच सदर दा  याची ोसेस फ  .१०,०००/- व  टॅ  प ड्युटीसाठी 

.३,००,०००/- याच माणे वक ल फ  साठी येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात आली.   
 (कायवाही- .िवधी अिधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०९ सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ, पुणे येथे ी साईबाबा अ यासन सु  करणेबाबत. 

ताव- मा.अ  य  महोदय, यांनी िद.१० व ११ नो  हबर, २०१६ रोजीचे राऊंडम  ये िदले  या सचुनांनुसार सबंधीत 
िवभागांना िनदश दणेते आलेले आहते. सदर प रप काम  ये अ. .१७ सािव ीबाई फुले पुण े िव ापीठात 

ीसाईबाबां  िवषयी  वतं  अ  यासन (Chair) तयार करणबेाबत िनदश देणते आलेले आहते.  
 मा.अ  य  महोदय, यांनी िदले  या िनदशा माणे सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठात, ी साईबाबां िवषयी 
 वतं  अ  यासन (Chair) सु  करणबेाबत इकडील कायालयाकडील िद.०१.०१.२०१७ रोजीचे िटपणीवरील 

िनदशानुसर मा.कुलगु , सािव ीबाई फुले पुण े िव ापीठ, पणु े यांना िद.०१ फे वुारी, २०१७, िद.०७ फे वुारी, 
२०१७ व िद.०३ जुलै, २०१७ रोजी प  दऊेन मािहती व अिभ ाय मागिव  यात आलेला होता.  

 यानसुार भारी कुलसिचव, सािव ीबाई फुल ेपणुे िव ापीठ, पणुे यांनी  याचंेकडील संदभ मांक – एटी/ 
अ  यासन/ १२५७ िद.२७.०७.२०१७ रोजीचे प ा  वये “सािव ीबाई फुल ेपणुे िव ापीठाम  ये ी साईबाबा अ  यासन 
सु  कर  याक रता सं  थेकडून १ कोटी पयांचा िनधी ा  त हो  याक रता त  कालीन कुलगु  डॉ.अशोक कोळ  कर 
यां  या कायकाळात  ताव सादर कर  यात आला होता. सदर  ताव सं  थानमाफत शासनास सादर कर  यात आला 
होता. तदनतंर शासनान े याबाबत अिधकची मािहती या िवभागाकडे मािगतली असता वेळोवेळी सदर मािहती 
शासनास सादर कर  यात आललेी आह.े परंतू  अ ापी सं  थेमाफत तसेच शासनामाफत कोणतेही आदेश ा  त झाललेे 
नाहीत. तरी याबाबत आपणास कळिव  यात येते क , मा.  यव  थापन प रषदे  या ठराव .१८४/ २६०५१० िद.२६ म,े 
२०१० अ  वये िव ापीठाम  य े एखादे नवीन अ  यासन िनमाण करावयाचे झा  यास सदर अ  यासना  या खचापोटी 
परेुसे  याज उपल  ध होईल एवढा  हणजे िकमान १ कोटी पयांचा िनधी उपल  ध होणे आव  यक आह.े शासनाकडून 
अथवा आप  या सं  थानकडून ी साईबाबा अ  यासन सु  कर  याक रता .१ कोटीचा िनधी उपल  ध क न िद  यास 
सािव ीबाई फुल ेपणुे िव ापीठाम  ये ी साईबाबा अ  यासन सु  करता येणे श  य आह”े  असे कळिवलले ेआह.े  

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

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

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

तरी उपरो  त बाब चे अवलोकन होऊन, पढुील िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .१०३१ यावर सिव तर चचा होऊन, सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ, पुणे या िव ापीठाम ये ी साईबाबा 

अ  यासन सु  करणेसाठी भरावयाची .१ करोड िडपॉिझट र कम रफंडेबल नाही, याची न द घे  यात 
आली व शासन मा यतेने सदरह र कम सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ, पुणे िव ापीठाम ये िडपॉझीट 
हणून भ न ी साईबाबा अ यासन सु  करणेसाठी पुढील कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.   

 (कायवाही- .अिध क,सामा य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं१० ी साईबाबा समाधी शता दी वषात महार दान िशबीरासाठी िवभागामाफत करावयाची कायवाही व 
खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या िकंवा 
मानवाला आप  तीम  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 रोजीचे िनणय . 
६८२ प रिश  ट- अ ा  तािवक- 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 पणू होत आहते . साईनाथांचा भ  तगण आज भारतासह संपणू जगभरात िवपलु 
सं  ये ने पसरलेला आह.े  यां  यादवारे साईत  व ान आिण िशकवणीचा सार तमाम िव  वात होत आह.े  हणनुच 

ी साईनाथांची शंभरावी पु  यितथी केवळ तीन िदवसांचा उ  सव  हणनु साजरी न करता शंभरा  या पु  यितथी 
अगोदरचे संपणु 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 ह ेवष  हणजे साईसमाधी शता  दी  वष असनु ह ेसपंुण वष उ  सावी वातावरणात साजरे कर  याचा सकं  प 
सं  थानने घेतला आह.े हा उ  सव फ  त सं  थानपरुता मयािदत नसनु जगभरात  या  सम  त साईभ  ताचंा उ  सव 
आह.े  येक साईभ  ता  या उपा  य दवैता  या  मरणाची ही महापवणी आह.े आपण सव साई  या १००  या 
पु  यितथीचे सा ीदारच न  ह ेतर ती साजरी करणारे  याचंे अनयुायी आहते. हे आपणा सवाचे महदभा  य आह.े 

ी साईबाबा यां  या महासमाधीस सन २०१८ म  ये १०० वष पुण होत अस  याने ी साईबाबा 
सं  थानमाफत ी साई बाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ या 
कालावधीम  ये वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन क न संपणु वषभरात िशड म  ये 
भ  तीमय वातावरण राहन ी साईबाबा महासमाधीशता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल.या  टीने तयारी करणचेे 
िनयोजन आह.े  

  िद.३०/१२/२०१७ रोजी वार शिनवार ी साईनाथ र  तपेढीमाफत साईनगर मैदान येथे सकाळी ८ ते 
सायंकाळी ८ वाजता भ  य महार  तदान िशबीराचे आयोजन कर  यात येणार आह.े िशबीरािनमी  त वेगवेगळया 
िवभागांनी खालील दशिवले  या कामांची पतुता कर  यात यावी. 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार अनुमान- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. १४/११/२०१७ 
रोजी िवषय न.ं १००५ िनणय . ९३८ 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- िद. ३०/१२/२०१७ रोजी आयोजीत होणा-या महार  तदान िशबीरा  या 
अनषुंगाने खालील िवभागांमाफत कायवाही होण े तसचे येणा-या सव अनषुंगीक खचास मा  यता िमळणे 
आव  यक आह.े  

अ.न.ं िवभाग िवभागांमाफत करावयाचे  कामाचा तपिशल िवभागांमाफत करणेत 
येणारा अंदाजे खच . 

०१ बांधकाम िवभाग १) र  तदान  िशबीरासाठी मंडप साधारण २६०००  वे. फुट,  
२) र  तदानासाठी  यके र  तपढेीसाठी  यिुबकल पािटिशयन 
सिहत साधारण ३० नग, साईज१२" X १५", तसेच 
र  तदा  यासंाठी वेिटंग म क न िमळा  यात. ३)  लड डोनशेन 
टेबल-६० नग ३ फुट उंचीचे व  याच साईज  या गादया ६० नग, 
४) ऑिफस टेबल साधारण ५० नग.         ५) खु  या ५०० , 
६)  टॅडं फॅन -५० नग ७) वॉश बसेीन -३० नग ८) िवदयुतच े
पॉवर पॉईंटं -५० ९) लाईटस -५०             १०) बडेशीटस ७५ 
नग ११)  येक र  तपढेी  या नावासहीत अंदाजे एकुण ३० 
 ले  स बोड साधारण साईज २"X ३". (र  तपढेी िन  चीत 

झालनेतंर यादी देणेत येईल.) १२)  वागत कमानी -२ १३) 
िशबीरा  या िठकाणी ३  ले  स बोड साईज ११"X ६" १४) टी-
पॉय -३० नग  १५) संपणु मंडपाम  य े कारपटे  यव  था करणेत 
यावी. 

 १०,००,०००/- 

०२ िव तु िवभाग िशबीर  थळी मंडपाम  ये आव  यकतेनुसार  इले  ीक पॉईंट 
 यव  था करणते यावी. 

- 
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०३ मेकॅिनकल िवभाग िशबीर  थळी र  तदाते व कमचा-यांसाठी मोफत आरो 
पा  याची  यव  था करणते यावी.तसचे  १०० आरो जार (२० 
िलटर) ची  यव  था करावी. 

 ५,०००/- 

०४ जनसपंक कायालय , 
ी साईबाबा 

हॉ  पीटल/ ी 
साईनाथ र  तपेढी 

ी साईनाथ  णालय 
 

वृ  तप  व वृ  तवािहणीवर र  तदान िशबीराची िसदधी क न 
र  तदा  यानंा सहभागी होणेकामी आवाहन करणे. तसेच 
र  तदानिशबीर संयोजक, िशड  व प रसरातील महािवदयालय,े 
साईदशनासाठी येणारी साईपालखी मंडळे यांना आवाहन प  
देणे. तसेच र  तदा  यानंा र  तदान केलेनतंर अंदाजे ३००० 
सिटिफकेट तसेच िशबीरा  या मािहतीचे पॉ  पलटे अंदाजे 
साधारण  १०,००० नग छापणेची  यव  था करणे. 

 ४०,०००/- 

०५ कॅटीन िवभाग िशबीराम  ये र  तदान करणा-या र  तदा  यांसाठी  व कमचा-
यांसाठी मोफत आव  यकतेनसुार िदवसभरात वेळोवेळी   
१००० कप चहा व १००० कप कॉफ  व  ३००० िब  क ट 
पडेु  यव  था करणते यावी. 

 २५,०००/- 

०६  वनी ेपण िवभाग िशबीर  थळी  वनी ेपण िवभागामाफत साऊंड िस  टीम 
सकाळी ८ ते सायं. ८ वा. या वेळेत करणते यावी. 

 २५,०००/- 

०७ सीसीटी  ही िवभाग िशबीर  थळी सीसीटी  ही िवभागाकडुन सकाळी ८ ते सायं. ८ 
वा. या वेळेत िच ीकरणसाठी फोटो ाफर व ि हडीओ शिुटंग 
 यव  था करणते यावी. 

 ३०,०००/- 

०८ वाहन िवभाग मागणी माण े र  तदान िशबीरात सहभागी होणा-या 
र  तपेढी  या ितिनध ना ने-आण करणकेामी सकाळी ८ ते 
सायं. ८ वा. यावेळेत १ बस व १ वातानकुुलीत चार चाक  
गाडीची  यव  था करणते यावी.   

- 

०९ साईआ म –१/ 
 साई 
भ  तिनवास  थान 

िशबीराकामी येणा-या २५ र  तपेढयांचे  येक  १ डॉ  टर व 
इतर ४ ते ५ कमचारी अशी एकुण १५० लोकांची रहा  याची 
 यव  था साईआ म – १ व साईभ  तिनवास  थान (५०० म) 

या दो  ही िठकाणी आव  यकतेनुसार िवभागनु १५ ए.सी  स 
व ४० नॉन एसी मची मोफत   यवस ्था करणते यावी.  

 २०,०००/- 

१० ी साई सादालय र  तदान िशबीरात सहभागी होणा-या २५ र  तपेढयां  या १५० 
ितिनध ची जेवणाची व ना  टाची  यव  था मोफत 

साई सादालय येथील ि ह.आय.पी. क ात करणते यावी.  

 १२,०००/- 

११ जनसपंक कायालय  र  तदान िशबीरात सहभागी होणा-या २५ र  तपढेयां  या १५० 
लोकांची मोफत ि ह.आय.पी. दशनाची  यव  था करणेत यावी.  

 ३,०००/- 

१२ कामगार िवभाग १) सं  थान मधील इतर िवभागांचे अिध क / व र  ठ िलिपक 
यांना सुपरवायझर  हणुन सकाळी ०७ ते ०३ व दु पारी १२ त े
०८  येक िश टसाठी १० कमचारी माणे एकुण २० कमचारी 
उपल  ध कर  यात यावेत. 
२) सकाळी ६ ते २ व दु पारी २ ते १० दो  ही  िश  टसाठी  
साधारण  ६ सु र ार क व नाईट िश  टसाठी २ असे एकुण ८  
सु र ार क तीन िश  टसाठी उपल  ध करणेत यावेत. 
३) सकाळी ६ ते २ व दु पारी २ ते १० या िश  टसाठी अंदाजे २५ 
एका िश  टसाठी असे एकुण ५० आयटीआय िवदयाथ   व ६ 
सुपरवायजर िश क उपल  ध करणेत यावेत. 
४) सकाळी ६ ते २, व दु पारी २ ते १० या िश  टसाठी अंदाज े
२५ एका िश  टसाठी असे एकुण ५० साईसेवक उपल  ध करणेत 
यावेत. 
५) सकाळी ७ त े३, व दु पारी १२ ते ०८ या िश  टसाठी अंदाज े

 ३०,०००/- 
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१० एका िश  टसाठी असे एकुण २० कुशल प रचार क/ 
प रचारीका तथा अकुशल आया/ वाडबॉय उपल  ध करणेत 
यावेत. 

१३ म  यवत  औषध 
भांडार 

िशबीरासाठी लागणारे औषधे, गोळया, एनज  ि ंक व 
 लकुोज डी साधारण (२५०० ते ३०००)  म  यवत  औषध 
भांडार यांचेकडुन उपल  ध करणते यावेत. 

 ७०,०००/- 

१४ बगीचा िवभाग िशबीरासाठी बगीचा िवभागाकडुन ६० कंुडया व २० बकेु 
तसचे  डेकोरेशनसाठी फुलसजावट करणते यावी.  

 ८,०००/- 

१५ मंदीर िवभाग िशबीरा  या उदघाटन सगंी सकाळी ०८.०० वाजता पजुारी , 
पजुा सािह  यासह उपल  ध करावेत.  

 ३,०००/- 

१६ काशने िवभाग िशबीरासाठी र  तदा  यानंा देणसेाठी १ दैनं िदनी डायरी          
(सन २०१८ दैनं िदनी ित नग . ८६/-) साधारण ३००० 
नगची मोफत आपले िवभागाकडुन परुिव  यात यावे. 

 २,५८,०००/- 

१७ आय.टी.िवभाग सव साई ितिनधी मंदीर यांना िशबीराचे िद.३०/१२/२०१७ 
रोजी  या र  तदान िशबीराबाबतचे आवाहन प  पाठिवण.े 
तसचे २९ िडसबर या िदवशी साईआ म -१ येथील म 
 लॉक करणते या  यात. 

- 

१८ उदी साद िवभाग िशबीर  थळी र  तदा  यानंा तसेच िशबीरात सहभागी होणा-या 
र  तपेढयां  या डॉ  टस व कमचा-यांना  साद  हणनु 
उदी साद पािकट साधारण ३००० पॅकेटची  यव  था करणते 
यावी. 

- 

१९ ी साईनाथ  णालय िशबीरासाठी ऐनवेळी लागणा-या अनषुंगीक िकरकोळ 
खचास मा  यता िमळावी. 

२१,०००/- 

एकुण खच १५,५०,०००/- 

 
  तरी वर नमदु केले  या एकुण र  कम पये १५,५०,०००/- पैक  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. 

१४/११/२०१७ रोजी िवषय नं.१००५ िनणय . ९३८ अ  वये अ. .०७ नुसार मंडप व इतर  यव  था (बांधकाम 
िवभाग) करणकेामी अंदाजे . १०,००,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली होती. सदर खच वगळता . 
५,५०,०००/- मा  इतके वाढीव खचास मा  यता िमळणेस िवनंती.  

सदर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ व मा  यतेसाठी सादर. 
िनणय .१०३२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषात महार दान िशबीराचे आयोजनासाठी 

मंजुर रकमेपे ा अित र  येणा या अंदाजे .५,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच 
याबाबतची िनिवदा ि या उपसिमती या सभेचे मा यतेने अंतीम करणेत येऊन, संबंधीतांना कायादेश 
दे यात यावा व या ि येस यव थापन सिमतीची काय र मा यता घे यात यावी, असे ठरले.  

तसेच जा तीत जा त र दा यांना या महार दान िशबीराची मािहती िमळावी, याकरीता 
िव तृत िस दी दे यात यावी. यासाठी दशन रां गेम ये या िशबीरा या मािहतीचे फलक वाढवावेत व 

चे लाई ह दशन िदसणा या टी. ही.वर या िशबीरा या जािहरातीची प ी िस द करणेत यावी तसेच 
िशड  आकाशवाणी क  यावरही मािहती िस द करणेत यावी, अशा सुचना करणेत आ या. या 

े ातील त  व सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यांनी महार दान िशबीरासाठी खालील 
र पेढयांची िनवड केली.  

अ.नं. र पेढीचे नाव अ.नं. र पेढीचे नाव 
१ जनक याण र पेढी, अहमदनगर  १६ एम.एस. रजनल हॉि पटल र पेढी, सुपर पेशािलटी, 

शािलमार, नािशक  
२ िज हा णालय नािशक र पेढी, नािशक  १७ िहदंु तान  एरोनॅिट स िल. र पेढी, िनफाड, नािशक  
३ द ाजी भाल ेर पेढी, औरंगाबाद १८ नािशक िमलीटरी र पेढी, नािशक    
४ जनक याण र पेढी, जालना  १९ पुना िसरॉलॉजीकल इ टीटयुट र पेढी, पुण े 
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५ जनक याण र पेढी, पुण े २० सहया ी हॉि पटल र पेढी, पुण े 
६ आनंद षीजी णालय र पेढी, अहमदनगर २१ जनक याण र पेढी, नािशक 
७ अपण र पेढी, संगमनेर   २२ केईएम हॉि पटल र पेढी, मुंबई  
८ वरा मेडीकल ट र पेढी, लोणी  २३ सट जॉज हॉि पटल ॲ ड िसजरल र पेढी, मुंबई  
९ िवखे पाटील मेडीकल फाऊंडेशन र पेढी, 

अहमदनगर  
२४ आर.एन. कुपर युिनसीपल जनरल हॉि पटल र पेढी, 

मुंबई 
१० रोटरी लड बँक, राहरी  २५ सर जे.जे. ुप हॉि पटल र पेढी, भायखळा, मुंबई 
११ संजीवनी र पेढी, कोपरगाव  २६ एटीएमजी युिनसीपल हॉि पटल र पेढी, सायन 
१२ ससुन हॉि पटल र पेढी, पुण े २७ टाटा मेमोरीयल हॉि पटल र पेढी, मुंबई  
१३ केईएम हॉि पटल र पेढी, पुण े २८ के.बी. भाभा युिनसीपल जनरल हॉि पटल र पेढी, मुंबई 
१४ एमजीएम हॉि पटल र पेढी, औरंगाबाद २९ मीनाताई ठाकरे ( बोधन) र पेढी, मुंबई 
१५ वानवडी आमस फोस मेडीकल कॉलजे र पेढी, 

पुण े
  

   
उपरो  र पेढयांना महार दान िशबीरासाठी आमंि त करणेत यावे. यामधील काही 

र पेढयांनी या िशबीराम ये सहभागी हो यास असमथता दशिव यास यांचे ऐवजी शासक य 
तराव न महारा ातील इतर र पेढयांना आमंि त करणेत यावे व या र पेढया िशबीरास उपि थत 

राहतील यांना, सं येनुसार र  संकलनासाठी २ ते ४ बेडस ् उपल ध क न दे यात यावेत. तसेच 
िशबीरा या िठकाणी शासनाकडील Organ Donation साठीचे िवहीत नमु ने उपल ध क न दे यात 
यावे व जे र दाते सदरह फाम भ न देतील, यांचे सकंलन क न, शासना या धोरणानसुार पुढील 
कायवाही करणेत यावी, असे ठरले व यासाठी येणा या वाढीव खचास, याच माणे या िशबीराचे 

संगी ऐनवेळी येणा या अनुषंगीक खचासही मा यता दे यात आली.   
        (कायवाही-वै िकय अिध ीका, ी साईनाथ णालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं११ साई नॉलेज पाक क पाचे स लागार ी.संिदप िश े  ॲ ड असो., मुंबई यांचेमाफत सादरीकरण 

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

अ)  कलम १७ (सिमतीची कत  ये व अिधकार) –पोटकलम (२) खंड (ठ)- सिमती ी साईबाबांचे जीवन,  याचंे 
काय,  यां  यालीला व िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह  य 

ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील; 
ब)   सिमतीकडून कलम २१ (िव  व  त िनधीचा िविनयोग) - 
१. पोटकलम (१) खंड(ङ) - ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करणे; 
२. पोटकलम (१) खंड (झ)-िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंा िवकास करण ेआिण िव  व  त  यव  थे  या 

योजनांसाठी  थावर िकंवा जंगम मालम  ताचंे सपंादन करणे; 
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय : िदनांक २७/०३/२०१७ िनणय .२५८   
िदनांक २५/०९/२०१७ िनणय .८३१(०५) 

तावना: ी साईबाबांच ेसमाधीचे दशनासाठी िशड त येणा-या साईभ ांना िवरंगळुा िमळणबेरोबरच 
ी साईबाबांच े  जीवन, यांचच ेकाय, यां या लीला व िशकवण याबाबत माहीती दणेचेे ीने सं थाननमाफत  

मौजे िनमगाव को-हाळे येिथल गट न.ं १९८,१९९,२०० व २०१ च ेजागेत साई नॉलेज पाक अंतगत तारांगण, 
वॅ स यिुझयमसह  साईसृ  क प तावीत आहे. सदर या क पाचे स लागार सदंीप  िश े  अॅ ड 
असोिशएट्स, मुंबई यांची नेमणकू करणसेाठी इकडील जा. .३६८३/ २०१७ िद.०९/१०/२०१७ रोजीचे प ाने 
यांना Letter of Intent (LOI) दणेते आले असनु स लागार यांना क पातचे सादरीकरण करणसेाठी 

िद.२३/१०/२०१७ रोजीचे सभेपढेु  बोलािव यात आले होते. मा  वेळेअभावी सादरीकरण होव ू शकले नाही. 
स लागार यांनी िद.२४/१०/२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे पाठिवलेले सादरीकरण मा. यव थापन सिमतीचे सव 
स मान्नीय सद यांना इकडील जा. .३९९६/ २०१७ िद.०१/११/२०१७ अ वये पाठिव यात आले आहे. 

 ताव: तरी स  लागार सदंीप िश े  अॅ  ड असोिशएट्स, मुंबई यांचेमाफत साई नॉलेज पाक क  पाचे 
सादरीकरण पाहन  यावर िनणय होणसे मा  यते  तव सिवनय सादर. 
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िनणय .१०३३ आजचे सभेत साई नॉलेज पाक क पाचे स लागार ी.संिदप िश े  ॲ ड असो., मुंबई यांचे 
ितिनधी उपि थत होते. सभेसमोर यांनी या क पाचे सादरीकरण सादर केले व सिमतीने 

िवचारले या ांची समपक उ रे िदली.  
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , या सादरीकरणाम ये सिमतीने केले या सुचनांचा 

अंतभाव क न या या सा ट ती सव सिमती सद यांना मेल ारे पाठिव यात या यात. तसेच सदरह 
क प बीओटी त वावर उभारावयाचा अस याने, स लागाराने िनिवदेचा मसुदा वरीत तयार क न 

मा यतेसाठी सादर करावा, अशा सुचना के या.  (कायवाही-कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१२ सं थानचे चै नई व बंगळू  येथील मािहती क ावर कायरत असले या कं ाटी कमचा यां चे 

मुदतवाढीचे अजाबाबत. 
ताव- ी साईबाबांचे िजवन-कायाचा चार- सार  हावा तसचे साईभ  तासंाठी सोई-सिुव धा उपल  ध  हा  यात या 

उदा  त हतेनेु चे  नई व बंगळूर येथे सं  थानमाफत सन २०११ सालापासनू मािहती क  सु  कर  यात आलेले 
आहते. सदरह िठकाणी सं  थानमाफत काशीत होणारे पु  तके व फोट ची िव  तसचे रोख देणगी, ऑनलाईन 
दशन-आरती पास िवतरण व म बकु ग इ . कामे केली जातात. सदरह िठकाणी काशने िवभागाचे िनयं णाखाली 
कं ाटदारामाफत एकि त मानधनावर खालील कं ाटी कमचा-याची नेमणकू कर  यात आलेली आह.े  

अं.  
कं ाटी कमचा-याचे नाव व 

पदनाम 
मािहेती क  

िठकाण 
नेमणूक के  याचे वष 

एकि त 
मानधन पये 

०१ ी.  ही.क  नन, कायालय मुख चे  नई 

िद.०३/११/२०११ ते 
िद.०२/११/२०१२ 

.८,०००/- 

िद.०३/११/२०१२ ते 
िद.०२/११/२०१३ 

.८,०००/-  

िद.०३/११/२०१३   ते 
िद. ०२/११/२०१४ 

.१०,०००/-  

िद.०३/११/२०१४ ते 
िद.०२/११/२०१५ 

.१२,०००/-  

िद.०३/११/२०१५ ते 
िद.०२/११/२०१६ 

.१२,०००/-  

िद.०३/११/२०१६ ते 
िद.०२/११/२०१७ 

.१५,०००/- 

०२ ी.एस.कृ  णमूत , कायालय मुख बगंळू  

िद.०३/११/२०११ ते 
िद.०२/११/२०१२ 

.८,०००/- 

िद.०३/११/२०१२ ते 
िद.०२/११/२०१३ 

.८,०००/-  

िद.०३/११/२०१३ ते 
िद.०२/११/२०१४ 

.१०,०००/-  

िद.०३/११/२०१४ ते 
िद.०२/११/२०१५ 

.१२,०००/-  

िद.०३/११/२०१५ ते 
िद.०२/११/२०१६ 

.१२,०००/-  

िद.०३/११/२०१६ ते 
िद.०२/११/२०१७ 

.१५,०००/- 

  
उपरो  त कमचा-यांना वेळोवेळी  येक  एका वषासाठी मदुतवाढ दणेेत आलेली आहे. सदरह कमचा-

यांना िद.१२ जानेवारी, २०१७ रोजीचे आदेशाने दणेते आलेली मदूतवाढ िद.०२/११/२०१७ रोजी सपंत 
अस  याने  यांनी अनु मे िद.१२/१०/२०१७ व िद.११/१०/२०१७ रोजीचे िवनंती अजाने सं  थान िनयमा माणे 
मदुतवाढ िमळणचेी िवनंती केलेली आहे. सबंधीतांचे अजावर, .अिध क, काशने िवभाग यांनी संबधीतांचे 
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काम समाधानकारक असनू,  याचंी मदुत िद.०२/११/२०१७ अखेर सपंत असनू , सबंधीतांचे मागणीअजाचा 
िवचार करता  यानंा सं  थान िनयमानसुार मदुतवाढ दणेेस हरकत नाही , असा अिभ ाय न दिवलेला आहे. 

  तरी सं  थानचे चे  नई व बंगळू  येथील मािहती क ावर कायरत असलेले उपरो  त कं ाटी कमचा-यांना 
मदुतवाढ सपंत असले  या  तारखेपासनू पढेु एक वषासाठी मदुतवाढ देणबेाबतचे  ता वावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .१०३४ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे चै नई व बंगळू  येथील मािहती क ावर कायरत असले या 
कं ाटी कमचा यानंा यांची मुदत संपु ात येत असले या तारखेपासुन पु ढे एक वष कालावधीसाठी 
आहे याच अटी/ शत  व मानधनावर मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली.  

 (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१३ ारावती भ िनवास इमारतीमधील मम ये बसिवणेकामी एल.ई.डी. टयुबसेट व ब ब खरेदी 

करणेबाबत. 
ताव- 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. 

मागणी:- सं थानचे धमशाळा (२०० म) प रसरातील दारावती भ िनवास इमारतीतील म व 
पॅसजेम ये काश यव थेसाठी बाथ म, टॉयलेट, वॉश बेिसन व म पॅसजेम ये १४ वॅट सी.एफ.एल.टयबु व 
मम ये ४० वॅट, टयबुसटे लावलेले आहते. सं थानला आय.एस.ओ.सिटिफकेट माणप  दान कर यासाठी 

नेम यात आलेले मा. ी.सी.केशवमतु  साई ए टर ाईजेस , बंगलोर, ISO 9001 : 2008 ऑडीटर यांनी िद.१४-
०९-२०१७ रोजीचे प र ण अहवालाम ये दारावती भ िनवास यांनी या इमारतीत एल.ई.डी.ब ब 
बसिवणिेवषयी सचुिवले आहे. यानुसार दारावती भ िनवास िवभागाने दारावती भ िनवास इमारतीमधील 
मम ये काश यव थेकरीता एल.ई.डी.ब ब बसिवणेस कळिवले आह.े एल.ई.डी.ब ब हो डर म ये ओपन 

प दतीने लावलेस चोरीस जा याची श यता नाकारता येणार नाही. ते हा मम ये एल.ई.डी.ब ब ऐवजी २० 
वॅटची एल.ई.डी.टयुब बसिव यास यो य होईल अस ेमत आह.े दारावती भ िनवास इमारतीम ये म, पॅसजे व 
िज याम ये एकुण ६५० टयबु प या लावले या आहते. तसचे मचे बाथ म, टॉयलेट, वॉश बेिसन व म 
पॅसजेम ये एकुण १४ वॅट १८१० नग सी.एफ.एल.टयुब बं िद त ब कहडे म ये लावले या आहते. यांचे जागी 
लावणेस एल.ई.डी.टयबु सटे व ब ब सं था नचे मु य भांडार व िव तु िवभागाच े सब टोअरला िश लक 
नस याने सदरचे मटे रयल खरेदी करण ेगरजेचे आह.े तपिशल खालील माणे. 
अ. . तपिशल मागणी दर र कम 

०१) 
एल.ई.डी.टयुबसेट, साईज :- २० वॅट, 
कंपनी :- एचपीएल / ॉ टन /  िफिल स 

६५० नग . ४५०/- . २,९२,५००/- 

०२) 
एल.ई.डी.ब ब, साईज :- ९ वॅट, 
कंपनी :- एचपीएल / ॉ टन /  िफिल स 

१८१० नग . १००/- . १,८१,०००/- 

  एकुण र कम :- . ४,७३,५००/- 
िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- उपरो माण े आय.एस.ओ.सिटिफकेटसाठी आव यक हणनू 

दारावती भ िनवास इमारतीमधील मम ये बसिवणकेामी एल.ई.डी.टयुबसेट व ब ब खरेदी करणकेामी अंदाजे 
र कम पये ४,७३,५००/- मा  इतका खच येण ेअपेि त असनू सदरील खचास व बाहरेील ठेकेदार  / परुवठादार 
यांचेकडून ई-िनिवदा मागिवणकेामी मराठीतील व इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या मुंबई-पणु े येथील 
आवृ ीत जािहरात दऊेन तसचे सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई - िनिवदा बोलिवणसे तसेच ई-
िनिवदा ा  झा यानंतर ई-िनिवदा खरेदी सिमतीसमोर उघडून दरांचा तलुना मक त ा िनणयासाठी थािनक 
उपसिमतीसमोर सादर करणसे मा यता  िमळणसे िवनंती. 

िनणय .१०३५ यावर सिव तर चचा होऊन, ारावती भ िनवास इमारतीमधील मम ये बसिवणेकामी एल.ई.डी. 
टयुबसेट व ब ब खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व यासाठी येणा या अंदाजे 

.४,७३,५००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.                   (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं१४ साईनगर कडील साई यान १ आिण २ या टाफ वाटरचे रवायर ग कामाचे अंितम िबल अदा 
कर यास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नुसार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िनयोग पढुील सव 
िकंवा   यापैक  कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात येईल :- 

    (क). मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत. 

ताव:- ी साईबाबा सं थान िव त यव थामधील अिधकारी तसचे कमचारी यांचे िनवास यव थे 
करीता सन १९८७ साली हणजेच २७ वषापवू  साईनगरकडे साई यान ०१ आिण ०२ ा तळमज यावरील चार 
मजली इमारत बांध यात आले या आह.े ा इमारती बांध यात आ या यावेळेस सदरील इमारत म ये या 
वेळे या प दतीनुसार जु या प तीची वायर ग कर यात आलेली आह.े सदरची वायर ग ही २७ वषात बरीच जनुी 
झा याने ती वेळोवेळी द ु त कर यात आलेली आहे . तसेच या वायर गचे इ सलेुशन क हर खराब हो यास 
सु वात झालेली असनू इ सलेुशन मता कमी झा याने शॉटसक ट हो याचा धोका सभंवतो . सदरची वायर गची 
वेळोवेळी द ु ती के यामळेु वायर गम ये ब -या  िठकाणी जॉईटंस आलेले आहते. यामळेु वायर गम ये 
शॉटसक ट होऊन अपघात हो याचा धोका सभंवतो . िशवाय जॉईटंसम ये िलकेज होऊन िभंतीम ये करंट उत  
शकतो व ाणहानी हो याचा धोका सभंवतो . 

या कारणा तव साईनगरकडील साई यान ०१ आिण ०२ ा इमारत मधील सपंणू मचे िव तुीकरणाचे 
काम करण ेअ यंत गरजेचे आहे. िव तुीकरण कामाम ये जुनी वायर ग पणू काढून निवन केिसगं केप ग वायर ग 
तसचे नवीन मॉडयलुर प दतीचे वीचेस व कनिस ड वीचबोड बसवनु रवायर ग काम करणकेरीता  
मा. यव थापन सिमतीसमोर ताव सादर केलेला होता. 

मा. यव थापन सिमती या िद.१८-०२-२०१५ रोजीचे सभेतील िवषय .२८ िनणय .५६ अ वये 
तसचे मा.मुंबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची C.A.NO.4249 OF 2015 IN CAST 
NO.12275 OF 2015 PIL NO.18 OF 2011 अ वये साईनगर कडील साई यान ०१ आिण ०२ या टाफ 
वाटरचे रवायर गचे काम िव तु ठेकेदार यांचेकडून ई-िनिवदा मागवनू करणसेाठी वतमानप ात तसचे सं थानचे 

सकेंत थळावर िस  क न ई-िनिवदा मागिवणसे मा यता िमळालेली होती. यानुसार सदरचे रवायर गचे काम 
करणकेरीता ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती. 

ई-िनिवदा ि या राबिव यानंतर ा  झाले या ई-िनिवदा उघड यात येऊन मा. यव थापन सिमती या 
िद.०२-०२-२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय .०३ िनणय .०३ (०८)  अ वये साईनगर कडील साई यान ०१ 
आिण ०२ या टाफ वाटरचे रवायर गचे करणकेामी मे.आिदती इले ीक स, नािशक यांचे ई-िनिवदतेील 
िदलेले युनतम दर . ३९,६०,५८५.१७ मा य कर यात आलेले होते. यानसुार मे.आिदती इले ीक स, नािशक 
यांना जा.न.ंएसएसएसटी/िव तु/६६०/२०१६ िद.१३-०५-२०१६ अ वये कायादेश दे यात आलेला होता. 

सदरचे काम पूण के यानंतर म.ेआिदती इले ीक स, नािशक यांनी र कम .३५,४५,४२०.७९ इत या 
रकमेचे फायनल बील सादर केलेले होते. परंत ूघे यात आले या मोजमापानसुार य ात एकुण देय र कम . 
२८,७३,५५८/- झालेली आहे. तसचे मे.आिदती इले ीक स, नािशक यांचा सदर या कामाचा कालावधी हा 
सहा मिह याचा हणजेच िदनांक १२-११-२०१६ पयत होता. परंत ूमे.आिदती इले ीक स, नािशक यांनी सदरचे 
काम ह े िद.३०-०३-२०१७ रोजी पणू केलेले अस यामळेु सदर कामास २० आठवडयांचा िवलंब लागलेला 
आह.े यानसुार िवलंब झाले या दंडाची र कम ती आठवडा . १,०००/- माण े एकुण २० आठवडयांची 
र कम . २०,०००/- ची वजावट मे.आिदती इले ीक स, नािशक यांचे फायनल बीलातनू कर यात आलेली 
आह.े तसचे (०१). सामा य शासन िवभाग कायासन १० अ यांचे िदनांक ०७-११-२०१७ या प ा वये 
मे.आिदती इले ीक स, नािशक यांनी भिव य िनवाह िनधीची पतूता केलेली आह.े (०२). याच माणे 
मे.आिदती इले ीक स, नािशक यांनी कामगारांचा िवमा उतरिवलेला आह.े  

मागणी:-  उपरो  माण ेमे.आिदती इले ीक स, नािशक यांचे साईनगर कडील साई यान ०१ आिण 
०२ या टाफ वाटरचे रवायर गचे  कामाची फायनल बीलाची र कम . २८,७३,५५८/- होत असनू यामधनू 
टॅ सेस, िस यु रटी िडपॉिझट, िवलंब झाले या दडंाची र कम तसेच मागील रिनंग बीलाची वजावट होऊन 
रािहलेली उवरीत र कम मे.आिदती इले ीक स, नािशक यांना लेखाशाखा िवभागामाफत अदा करणेस मा यता 
िमळणसे िवनंती.  
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िनणय .१०३६ यावर सिव तर चचा होऊन, साईनगर कडील साई यान १ आिण २ या टाफ वाटरचे रवायर ग 
कामा या बीलामधून टॅ सेस, िस यु रटी िडपॉिझट, िवलंब झाले या दडंाची र कम तसेच मागील 
रिनंग बीलाची वजावट होऊन रािहलेली उवरीत र कम मे.आिदती इले ीक स, नािशक यांना आदा 
करणेस मा यता दे यात आली.               (कायवाही-िव तु िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१५ शां ितिनवास इमारत दशनरां गे या पिह या माळयावरील हॉलकरीता इमज सी ए झीट करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतूद : कलम 14(2)(घ)- भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयासाठी आव  यक ते 
तातडीचे द ु  तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण.े  

 तावना: उपरो  त सदंभ य मंजरु िटपणी अ  वये “ ी साई समाधी शता  दी महो  सव 2018” चे 
िनिम  ताने साईभ  ताचंी मोठया माणात गद  हो  याची श  यता असलेने गद म  ये काही अनचुीत कार होऊ नये 
या कामी दशन रांगेचे हॉलकरीता इमज  सी ए  झीट गेट तयार करणकेामी मा  यता दे  यात आलेली आह.े 

  उपरो  त मा  यतेनुसार मा. कनल सपुनेकर साहबे, सचंालक आप  ती  यव  थापन क , यशदा, पणुे, मा. 
ी िनकम साहबे, उपिज  हािधकारी, मा. उपकायकारी अिधकारी, यांचे समावेत  शांतीिनवास व भ  तिनवास 

इमारत पाहणी केली असता, शांतीिनवास इमारत तळ मजला, भ  तिनवास इमारत तळमजला या िठकाणी 
इमज  सी गेट आहते. भ  तिनवास इमारत पही  या मज  यावर दो  ही बाजनेु जीने असलेने तथे ेअितरी  त इमज  सी 
गेटची आव  यकता नाही. मा  उपल  ध जागे नसुार मा. कनल सपुनेकर, यानंी शातंीिनवास इमारत  पही  या  
मज  याकरीता सोबतचे ॉइगं माणे इमज  सी  ए  झीट करीता शांतीिनवस पिहला माळा ते अिभषेक हॉल असा 
ओ  हर ीज करणकेरीता जागा सचुिवली.  यानुसार सदर िठकाणी ओ  हर ीज करणकेरीता   चरल इिंजिनअर 
यांचेकडून   चर ॉईगं तयार क न घेणते आलेले आहे.  

मागणी: उपरो  त ॉईगं नसुार  ता िवत िठकाणी इमज  सी एक् झीट करीता ओ  हर ीज करणकेामी 
खालील माण ेखच अपे ीत आह.े 

 
अ.न.ं तपिशल मागणी दर 

(मटेरीअल+ लेबर+ 
उभारणी सह) 

एकुण 
र  कम 

1. M.S Sq. Pipe , Size – 50 x 50 x 3.6 mm 600 kg. 110/- 66,000/- 
2. M.S Rectangular Pipe 

Size – 80 x 40 x 3.2 mm 
120 kg. 110/- 13,200/- 

3. M.S Channel,  Size – 125 x 125 x 5 mm 750 kg. 100/- 75,000/- 
4. M.S Chequr Plate,  Size -8’ x 4’ – 6 mm 4 No. 9100/- 36,400/- 
5. M.S Sheet, Size -10 mm 150 kg. 80/- 12,000/- 
6. Polycarbonate Sheet Multi Wall 

(With Rubber EPDM, Aluminum Angle/ 
Channel, Silicon)  

30 sq. m 1900/- 57,000/- 

7. 4 m 16 bolts , Anchor fastener Lumsum - 2,000/- 
एकुण र  कम पये : 2,61,600/- 

 (अ री र  कम दोन लाख एकास  ठ हजार सहाशे मा ) 
उपरो  त माण ेशांतीिनवास इमारतीचे पिह  या मज  यावरील इमज  सी ए  झीट करीता लोखंडी ओ  हर 

ीज बनिवणकेरीता र  कम पये 2,61,600/- मा  खच अपेि त आह.े सदरचा ओ  हर ीज प रसरातील 
फॅ ीकेटस/वकशॉपधारक यांचे कडुन दरप के मागवनु बसवुन घेता यईल. 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय/मत- तरी शांतीिनवास इमारतीचे पिह  या मज  यावरील हॉलकरीता 
इमज  सी ए  झीट करीता ओ  हर ीज तयार क न घेणकेामी प रसरातील फॅि केटस यांचे कडून दरप के 
मागिवणसे व या कामी येणा-या र  कम पये 2,61,600/- (अ री र  कम पये दोन लाख, एकस  ठ हजार, 
सहाशे) मा  खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
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िनणय .१०३७ यावर सिव तर चचा होऊन, शांतीिनवास इमारतीचे पिह  या मज  यावरील हॉलसाठी इमज  सी ए  झीट 
करणेकरीता ओ  हर ीज तयार क न घेणेकामी िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी 
येणा या अंदाजे .२,६१,६००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

 (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१६ ी साई सादालयात दैनं िदन वापराकरीता उपकरणे व इतर सािह य खरेदी करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम व तरतुद:- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ (भाग ४) म  ये महारा   िवधान मंडळाचे 
अिधिनयम व रा  यपालांनी  थािपत केलेले अ  यादेश व केलेले िवनीयम मधील १४(२घ) नसुार भ  तांना 
सोईसाठी आव  यक ते उपाययोजना हाती घे  याचे तसचे २१ (१घ) नुसार भ  तानंा जेवण परुिवणे आिण अ  नछ  
चालिवण ेयाबाबतची तरतदु केलेली आहे.  

ा  तिवक:- शता  दी महो  सव कालावधीत साईभ  ताचंी मोठया माणावर गद  होणार अस  याने 
स  याचे उपल  ध वापरातील सािह  य अपरेु पडणार अस  याने उपरो  त िवषयानसुार तसचे संदभ य मंजरू 
िटपणीनुसार ी साई सादालय िवभागाने खालील माणे  टे.  टील फिनचर सािह  य / उपकरणे खरेदी करणकेामी 
इकडील िवभागास कळिवले आहे.  
 

अ.न.ं व  तंुचे नांव. खरेदी करावयाचे नग. 
1)   टेनलेस  टील साद भोजन वाढणेची गाडी (४ भांडी) १० नग. 
2)   टेनलेस  टील पाणी वाढणेची गाडी.  १० नग. 
3)   टेनलेस  टील ताटे वाहणचेी गाडी. १० नग. 
4)   टेनलेस  टील भाताची जाळी. ०६ नग. 
5)   टेनलेस  टील बेनमेरी काऊंटर (६ भांडी असलेले) १२ नग. 
6)   टेनलेस  टील जेवणाचे टेबल ४सीट असलेले. १०० नग. 
7)   टेनलेस  टील भात ठेवणेसाठी ॉली. ०३ नग. 

मागणी:- ी साई सादालय िवभागाचे आव  यक सािह  य खरेदी करीता अपेि त खचाचे 
अंदाजाकरीता सािह  य बनिव  याचे कंपनीशी संपक क न  याचंेकडून दरप के मागिव  यात आले होते. 
 याचंेकडून ा  त दरप क सरासरीनुसार आव  यक सािह  य खरेदीकामी खालील माण ेखच अपेि त आह.े  

Sr. No. Description Qty. 
(Num.) 

Rate Rs. Total Amount. 

01 SS 304 Food  Service  Trolley. 
4 Vessels. Size 900 x 1025 x 900 mm. 
Vessel dia. -  330 x 325ht. 

10 40,808.00 4,08,080.00 

02 SS 304 water service trolley  
size 530 x 1050 x 900 ht. 

10 44,543.00 4,45,430.00 

03 S.S.304 Plate collecting Trolley 
Size:-1620 x 810 x 825 mm.  
Tray size - 1320 x 725 x 280 x 2 mm thick. 

10 55,090.00 5,50,900.00 

04 S.S.304 Rice Tray Trolley 
Size - 1500 x 1125 x 450 ht. 
Top plate 1.2 mm mat finish and cover 1.6 
mm thick perforated with sheet cover radius. 

06 52,920.00 3,17,520.00 

05 SS 304 Bainmarie (Six pot) 
Size1000 x 675 x 840 mm. 

12 54,567.00 6,54,808.00 

06 S.S.304 Dining Table (4 Seated) 
Size - 2200 x 750 x 780 mm. 
Seat- 330 with casting backing with 
polishing. 
 

100 35,190.00 35,19,000.00 
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07 S.S. 304 Rice Strainer 
Size - 500 x 450 mm. Frame cover with S.S. 
304  - 1.6 mm thick perforated sheet. 

03 21,705.00 66,115.00   

  Total Amount Rs. 59,60,849.00 
(Amount in Word Fifty Nine Lack Sixty Thousand Eight Hundred And Forty Nine Only) 

उपरो  त माण े तीन परुवठाधारक यांचेकडून ा  त दर सरासरीनुसार सादालयाकरीता आव  यक 
सािह  य खरेदीकामी र  कम पये ५९,६०,८४९/- मा चे दरात २० ट  के दर कमी के  यास र  कम पये 
४७,६८,६७९/- मा  खच अपेि त आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय :- चे समाधी शता  दी वष सु  अस  याने साईभ  ताचंी वाढती गद  ल ात 
घेता ी साई सादालय िवभागाचे मागणीनसुार उपरो  त तपिशला माण े  टेनलेस  टील फिनचस, उपकरण ेखरेदी 
करण े आव  यक आह.े सदरची खरेदीकामी येणा-या अंदाजे र   म पये ४७,६८,६७९/- मा चे खचास मा. 
 यव  थापन सिमतीची मा  यता घेणे आव  यक आह.े सदरची खरेदी ई-िनिवदा ि ये  दारे करता येईल. 

तरी  
१. ी साई सादालय िवभागाचे मागणीनसुार शता  दी काळात होणा-या गद त साद भोजन  यव  थेत 
अडचण येव ू नये याकरीता दनैंदीन वापराकरीता उपकरणे व सािह  य ई िनिवदा ि ये ारे खरेदीस व याकामी 
येणारे अंदाजे र  कम पये ४७,६८,६७९/-  मा चे खचास  

तसचे ा  त िनिवदा खरेदी सिमतीचे सम  उघडून पुढील कायवाही करणसे मा  यतेकरीता  ताव मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर. 

िनणय .१०३८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील दैनं िदन वापराकरीता तावात नमुद केलेली 
उपकरणे व इतर सािह य खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या 
अंदाजे .४७,६८,६७९/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

  तसेच यावेळी अशीही चचा झाली क , ी साई सादालयाम ये तावीत सािह य नवीन 
खरेदी के यानंतर जुने सािह य आनंदवन आ म, चं परु यांना वापरासाठी देणेत यावे.  

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१७ ी साईबाबा सं थान प रसरात लावणेत आले या सव वॉटर कुलरचे सन २०१८-२०१९ या एक वष 

कालावधीकरीता वािषक कॉ िस ह सि हस कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकरीता ई-िनिवदा मागिवणेस 
मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतदू: (1) कलम 14(2)(घ) – भ ां या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव यक ते 
तातडीचे दु तीरचे  काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण े (2) 21(1) (क) मं िदराची व िव त यव थे या  
मालम ांची दखेभाल, यव थापन व शासन. 

 तावना:  सं थान या सव प रसरात व इमारतीम ये भ ांना िप याचे थंड पा यासाठी िठकिठकाणी 
वॉटर कुलर बसिव यात आलेले आहे. ह ेवॉटरकुलर िविवध िठकाणी भ ां या सोईकरीता कायरत आहते. काही 
वेळा वॉटर कुलरम ये काही पेअरपाट खराब झा यास ते तातडीने बदलणे गरजेचे असते.  याकरीता सदरचे 
पेअरपाटची खरेदी करावी लागते. येक कंपनीच े पेअरपाट ह े दसु या  कंपनी या पेअरपाट पे ा वेगळे 

अस याने तसचे सदरचे पेअरपाट ह े जवळपास उपल ध होत नस याने ते थेट मुंबई, पणुे येथनू  खरेदी करावे 
लागतात. यामळेु  पेअरपाट िमळवनू िफट ग क न यं णा कायाि वत होईपयत पयायाने वॉटरकुलर बंद ठेवावे 
लागतात. सदरचा पेअरपाट उपल ध झा यानंतर ते बसवून कुलर यं णा कायाि वत केली जाते िकंवा एखा ा 
वेळी संबंधीत कंपनीच े ितिनधी यांना बोलावनू  दु ती  क न यावी लागते. तसचे सदर यं णा बंद राही यास 
भ ांना दे यात येणा या सवेा सिुवधांम ये य यय येतो. 

मेकॅिनकल िवभागात ए.सी. मे टेन स करीता सं थानचे 2 कायम कमचारी आहे. यांचेकडून दनैं िदन 
कामाच े िनयोजन, टॉक न द, निवन कामे तसचे CAMC िदले या मशीनरीचे दु ती  दखेभालीची कामे क न 
घेणे इ यादी काम ेकर यात येतात.  तसचे सदर कामी 6 कं ाटी कमचारी आहते. यापैक  ी साईबाबा हॉ पीटल 
स ल ए.सी. लां टच े ऑपरेट गकामी तीन िश टसाठी तीन कमचारी व एक कमचारी सट्ुया सोडिवणकेामी 
लाव यात येतात. उव रत दोन कमचा यांकडून दशन रांगेतील एअर कुलरला पाणी भरण ेव सदर कुलरच ेमे टेन स ्
तसचे अनषुंगीक कामे क न घे यात येतात. 



30 
 

{13} 08.12.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

सं थानमधील  सव िठकाणचे ए.सी. व अनषुंगीक मशीनर चे मे टेन स ् साठी सबंधीत तां ि क 
कमचा यांची सं या  परेुशी नस याने कामात अडचणी येतात. मशीनर ची दु ती  व दखेभाल वेळेवर न झा याने 
प रणामी अितरी ्  मे टेन स ् खच होत आहे, हणनू या सव मशीनर ची वाढती  या  ती ल ात घेता सं थान  
प रसरातील सवच वॉटर कुलरचे (91 नग) वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC)  येक वष  दे  यात 
येत आहते. मागील वष  म.े कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांना िदनांक 01/11/2016 त े 31/10/2017 या 
कालावधीकरीता र  कम पये 3,38,460/- मा  रकमेचा कायादशे दे यात आला होता. या स ह स कॉ ॅ टचा 
कालावधी िदनांक 31/10/2017 रोजी सपंलेला  आहे. तसचे साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा या 
िठकाणी ी साईभ  ताचे सिुवधकेरीता 91 नग वॉटर कुलर म.े कुल ीज, पणु ेयांचे कडुन बसवनु घेणते आले होत.े 
या वॉटरकुलरची वॉरंटी कालावधी सपंलेला असलेने या वॉटर कुलर सह इतर 89 नग अस ेएकुण 180 नग वॉटर 
कुलरची पढुील एक वषा  या कालावधीसाठी स  ह स कॉ  ॅ  ट करणे आव  यक आह.े 

ी साईबाबा सं थानमधील  सव वॉटर कुलरच े पढुील एक  वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह ् स ह स 
कॉ ॅ ट् (CAMC)  दणेकेामी मागील वष चे ा  त दरानुसार अंदाज ेअपेि त खचाचा तपशील खालील माणे : 
Sr. No. Description 2018-2019 Appro. 

Amount Rs. 
01) Compressive Annual Maintenance Contract of All Water 

Cooler in Sansthan Campus (As per the list attached) (91 
+ 89 Nos = 180 Nos) 

6,05,000/- 

 
उपरो माणे ी साईबाबा सं थानचे  सव वॉटर कुलरच े सन 2018-2019 या वषाकरीता वािषक 

कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेकेरीता अंदाज े र म पये 6,05,000/- (अ री पये सहा लाख 
पाच हजार) मा चा खच अपेि त आह.े 

मा  यता : मा.  यव  थापन सिमतीची 
िवभागाचे  प  ट मत: सं  थान प रसरातील सव वॉटर कुलर कायरत राहणे आव  यक असलेने सव 

वॉटर कुलरच े सन 2018- 2019 या एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह ् स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) 
दणेआेव  यक आह.े सन 2017- 2018 या करीता व महारा   शासनाचे www//mahatenders.gov.in या 
सकेंत  थळावर जाहीरात नोटीस उपलोउ क न कं ाटदारांकडून ई-िनिवदा मागवनू CAMC दतेा येईल, तरी 180 
नग वॉटर कुलरकरीता CAMC दणेकेामी ई-िनिवदामागिवणसे व या कामी अपेि त खच र  कम पये  
6,05,000/- (अ री पये सहा लाख, पाच हजार) मा चे खचास मा  यते करीता, मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेपढेु सादर . 

िनणय .१०३९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान प रसरामधील १८० नग वॉटर कुलरचे सन २०१८-
२०१९ या एक वष कालावधीकरीता वािषक कॉ िस ह सि हस कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकरीता 
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .६,०५,०००/- मा चे खचास 
मा यता दे यात आली.         (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१८ िविवध िवभागातील वाप न िनकामी झालेले तसेच कालबाहय संगणके व संगणक य सािह य (E-

Scrap) िव  करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतुद:- कलम 17 (1) भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न 

दणे.े 
ा तािवक :-मािहती तं ान िवभागामाफत सं थानचे िविवध िवभागांना आव यकतेनसुार सगंणक, 

ि ंटर, यपुीएस इ यादी सगंणक य सािह य परुिव यात येते . मािहती तं ान िवभागामाफत िवभागांना परुिव यात 
आले या सगंणके व सगंणक य सािह या या न दी मािहती तं ान िवभागा या डेड टॉक रिज टरला घेत या 
जातात. तसचे इतर िवभागाही ासगंीक आव यकतेपोटी सगंणके िकं वा सगंणक य सािह य खरेदी करतात . सदर 
सगंणके व सगंणक य सािह यां या न द संबंधीत िवभागां या डेड टॉक रिज टरला घे यात येतात. सदरील सव 
सािह यांचे द ु ती व दखेभालीचे काम मािहती तं ान िवभागामाफत पािहले जात.े   

उपरो माण े िविवध िवभागांम ये मािहती तं ान िवभागामाफत अथवा सबंंधीत िवभागामाफत 
काया वीत कर यात आलेले सगंणके व सगंणक य सािह यापैक  काही सािह य वाप न िनकामी तसचे 
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कालबाहय झालेले आहे, सदरचे सािह य दु ती करण े यो यही राहीलेले नाही . सबब सदरचे सािह य िविहत 
प दतीने िवकण ेआव यक आह.े  

सदरचे सािह याची येक िवभागाने वतं पण ेिव  करणपेे ा अशा कारचे सव सािह य एकि तपणे 
िव  करणकेरीता सदर सािह यांची तपिशलवार मािहती जा.न.ं2220/2016 िद.13/09/2016 रोजीचे 
प रप का दारे िविवध िवभागांकडुन सकंलीत कर यात आालेली आह.े सव िवभागांनी अंतगत लेखाप र ण 
िवभागाकडुन िव  करावयाचे सािह याची पडताळणी क न घसारा िकमंतीसह तपिशलवार मािहती इकडील 
िवभागास कळिवलेली आह.े    

िविवध िवभागांकडुन वाप न िनकामी झाले या तसचे कालबाहय झाले या सगंणके व सगंणक य 
सािह यांची मािहती इकडील िवभागास कळिवलेली असनु ती पुढील माण ेआह.े  

अ.नं. िवभागाचे नाव संगणक युपीएस ि ंटरस इन हटर झेरॉ स फॅ स मोडेम 
०१ कॅ टीन िवभाग ०१ -- ०१ -- -- -- -- 
०२ कनी  महािव ालय -- ०२ ०४ ०२ ०२ ०१ ०२ 
०३ आयटीआय २६ -- ०७ -- -- -- -- 
०४ ी साईबाबा हॉि पटल ७० १०० २० -- -- -- -- 
०५ ी साईनाथ णालय  ०१ -- ०२ -- -- -- -- 
०६ पाणी पुरवठा िवभाग ०२ -- ०१ -- -- -- -- 
०७ मािहती तं ान िवभाग २३ २१ ०९ -- -- -- -- 
एकूण १२३ १२३ ४४ ०२ ०२ ०१ ०२ 

उपरो  त यात नमुुद केलेले िनकामी सगंणके व सगंणक य सािह य यांची तपिशलवार मािहती 
पढुील माण ेआहे.  

Department: CANTEEN 
SR  
NO 

ID NO DESCRIPTION QTY Rate 
Cost after 

Dep. 
Tot Amt. 
after Dep. 

Purch Date 

1 COM/5001 Lenovo Computer Set 1 30500 1.28 1.28 26-May-
2006 

2 COM/5002 PRINTER Hp Laser Jet 
3020 

1 13000 0.55 0.55 26-May-
2006 

 
Department: SHRI SAIBABA JUNIOR COLLEGE 

SR 
NO 

ID NO DESCRIPTION QTY Rate 
Cost 
after 
Dep. 

Tot Amt. 
after Dep. 

Purch Date 

1 COM/4002 WIPRO LASER 1140 
PRINTER 

1 12500 0.06 0.06 
5-Nov-2002 

2 COM/4003 HP LASERJET 420 1 3700 0.02 0.02 5-Nov-2002 
3 COM/4005 PRINTER EPSON 

LQ2180 
1 36400 0.17 0.17 30-Dec-

2002 
4 COM/4008 ACCESS MAKE 5.0 

KVA ONLINE UPS 
1 62500 0.73 0.73 

6-Mar-2004 

5 COM/4016 US ROBOTIC MODEM 2 12200 0.02 0.04 24-May-
2000 

6 COM/4027 INVERTOR SUKAM 
1400 WATT 

1 9200 15.07 15.07 
6-Aug-2009 

7 COM/4028 INVERTOR 
MICTOTECH 850 WATT 

1 5700 9.34 9.34 
6-Aug-2009 

8 MCN/4009 ZEROX DIGITAL 
PHOTO 
 

1 15330
1 

13428.9
8 

13428.98 
8-Jan-2008 
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9 MCN/4011 RICOH DIGITAL 
COPIER XEROX 

1 15314
0 

86.23 86.23 
3-May-2006 

10 PRN/4007 DOT MATRIX EPSON 
PRINTER 

1 30318 13.91 13.91 
12-Feb-2008 

11 TEL/287 PANOSONIC FAX 1 7748 1206.61 1206.61 12-Nov-2009 
12 UPS/2006 UPS KVA ONLINE 1 75000 0.14 0.14 6-Mar-2001 

 
Department:  SHRI SAIBABA INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE 

SR 
NO 

ID NO DESCRIPTION QTY Rate 
Cost 
after 
Dep. 

Tot Amt. 
after Dep. 

Purch Date 

1 COM/506 COMPUTER SET LG 
MAKE 

6 10200
0 

1.71 10.26 28-Aug-
2005 

2 COM/519 COMPUTER SET 
COMPAQ 

3 10500 4.40 13.20 
3-Jul-2007 

3 COM/521 COMPUTER SET  7 14560
0 

15.27 106.89 26-Apr-
2007 

4 COM/527 HCL COMPUTER 9 21258
0 

22.28 200.52 31-May-
2007 

5 COM/528 WIPRO COMPUTER 
SET 

1 32189 0.38 0.38 25-Apr-
2004 

6 COM/513 EPSON 2180 DOT 
MATRIX PRINTER 

1 31000 315.58 315.58 
1-Jan-1999 

7 PRN/505 HP LASERJET M1005 2 24400 6.40 12.80 3-May-2007 
8 PRN/506 EPSON 2180 DOT 

MATRIX PRINTER 
4 12695

7 
13.31 53.24 

9-May-2007 

 
Department :SHRI SAIBABA HOSPITAL 

SRN
O 

ID NO DESCRIPTION QTY Rate 
Cost after 
Dep. 

Tot Amt. 
after Dep. 

Purch Date 

1 COMP/508 LENOVO ibm THINK 
CENTER 

70 312550
0 

327.73 22941.10 12-Apr-
2006 

2 COMP/503 APC BLACK ES 650 
VA UPS 

100 350000 36.70 3670.00 28-Apr-
2006 

3 COMP/514 HP LASERJET 3055 2 41800 7.67 15.34 13-Feb-2007 
4 COMP/502 HP LASERJET 1020 6 70800 7.42 44.52 12-Apr-

2006 
5 COMP/513 HP PHOTOSMART 

AIO 4188 
2 14901 2.73 5.46 

13-Feb-2007 

6 COMP/519 HP lj 3392 1 42328 7.76 7.76 13-Feb-2007 
7 COMP/515 HP PHOTOSMART 

3108 
1 13303 2.44 2.44 

13-Feb-2007 

8 COMP/504 EPSON  LQ 1150+  3 52350 5.49 16.47 28-Apr-
2006 

9 COMP/517 EPSON LQ 300 4 26098 6.38 25.52 13-Feb-2007 
10 COMP/522 EPSON LQ 300 1 8372 13.71 13.71 28-Apr-

2009 
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Department : SHRI SAINATH HOSPITAL 

SR 
NO 

ID NO DESCRIPTION QTY Rate 
Cost 
after 
Dep. 

Tot Amt. 
after Dep. 

Purch Date 

1 MCH/0224 COMPUTER SET P-III 1 50000 0.08 0.08 20-Mar-
2000 

2 EQP/0195 EPSON LQ 2180 2 12600
6 

2.64 5.28 29-Aug-
2005 

 
Department:  WATER SUPPLY 

SR NO ID NO DESCRIPTION QTY Rate 
Cost 
after 
Dep. 

Tot Amt. 
after 
Dep. 

Purch Date 

1 MCH/2443 COMPUTER SET 1 19000 0.29 0.29 7-Feb-2002 
2 MCH/2460 HP LASERJET  1 15600 0.46 0.46 16-Oct-2002 
3 MCH/2470 COMPUTER SET 1 20350 1.49 1.49 14-Feb-2004 

 
Department : INFORMATION TECHNOLOGY  

SR 
NO 

ID NO DESCRIPTION QTY Rate 
Cost 
after 
Dep. 

Tot Amt. 
after 
Dep. 

Purch Date 

1 
COM/9903 

ZENITH P-IV 1.7GHz, 
MB- 845GL 

2 26000 0.07 0.14 
18-Sep-2003 

2 
COM/9907 

ZENITH P-IV 2.4GHz 
INTEL 845 WDI-E MB 

1 34850 0.16 0.16 
5-Dec-2003 

3 COM/9911 ZENITH P-IV 2.5 GHz 2 25500 0.12 0.24 13-Jan-2004 

4 
COM/9923 

COMPAQ MODEL 
SR1705IL 

1 
24000 1.76 

1.76 
7-Oct-2006 

5 
COM/9927 

COMPAQ MODEL 
SG123IL 

1 
22885 1.68 

1.68 
1-Feb-2007 

6 
COM/9928 

COMPAQ 1236IL 
AMD-64 WITH 

1 
20800 2.18 

2.18 
3-May-2007 

7 
COM/9930 

HCL MAKE 15" CRT, 
80 GB,512 MB RAM 

1 
24951 4.76 

4.76 25-Nov-
2007 

8 
COM/9948 

COMPAQ  19"LCD 
LIGHT SCRIBE DVD 

1 
23500 15.40 

15.40 
7-Aug-2009 

9 
MCN/129 

INTEL PIV 2.8 GHZ 
256 MB RAM DDR 

1 
30000 0.20 

0.20 15-May-
2004 

10 NET/9925 WIPRO P-IV 2.4 4 9 32189 0.37 3.33 28-Jan-2005 
11 NET/9926 WIPRO P-IV 2.8 - HT 3 40300 0.47 1.41 28-Jan-2005 

12 
MCN/209 

PRINTER EPSON LQ-
300 

1 
8100 0.02 

0.02 
16-Feb-2005 

13 PRN/9918 EPSON LQ-300+ 4 9000 1.65 6.60 5-Nov-2007 
14 

PRN/9923 EPSON LQ-300+ 
1 

8375 2.28 
2.28 10-May-

2008 
15 PRN/9928 EPSON LQ 300+ 2 8485 4.04 8.08 29-Dec-2008 
16 PRN/9932 EPSON LQ 300+ 1 8050 5.49 5.49 10-Jul-2009 
17 

NET/9904 
APC BLACK UPS-ES-
500 

4 
2875 0.03 

0.12 
28-Jan-2005 
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18 
UPS/2003 

LAN SMART 525/725 
VA UPS OK 

1 
5100 0.05 

0.05 12-May-
2000 

19 
UPS/2005 

UPS 500-VA PUNCA 
MAKE 

1 
5900 0.06 

0.06 
5-Jun-2000 

20 
UPS/2009 

CHAMPION UPS 600 
VA 

2 
3000 0.01 

0.02 14-Dec-
2002 

21 
UPS/9901 

APC MAKE UPS 500 
VA WHITE 

4 
2755 0.01 

0.02 17-Mar-
2003 

22 
UPS/9902 

APC MAKE UPS 500 
VA WHITE 

5 
2750 0.01 

0.04 30-May-
2003 

23 UPS/9905 APC MAKE 2 2975 0.04 0.08 30-Apr-2004 

24 
UPS/9909 

CHAMPION UPS 
600VA WU07111145 

1 
2100 0.55 

0.55 
18-Jul-2008 

25 
UPS/9914 

UPS MICROSTAR 
600VA 

1 
1800 1.18 

1.18 
28-Jul-2009 

उपरो  सािह यांची िव  िद.01/08/2011 रोजीचे शासन आदेशात िदले यािनदशा माणे (ई-कचरा) 
दषुण िनयं ण मंडळांनी िनयु  केले या अिधकृत कंप यांकडुन िनिवदा मागवनु करणकेरीता मा यता 

िमळणकेामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करता, येईल असे न  मत आह.े  
मागणी :- तािवकेत नमदु केले माण ेसं थानचे िविवधी िवभागातील िनकामी सगंणके व सगंणक य  

सािह याची िव  करणकेामी िद.01/08/2011 रोजीचे शासन आदशेात िदले या िनदशा माण े (ई-कचरा) 
दषुण िनयं ण मंडळांनी िनयु  केले या अिधकृत कंप यांकडुन िनिवदा मागवनु करणकेरीता मायता 

िमळणकेामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे 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, आिथक व शासक य.  
िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- ा तािवकेत व मागणीम ये नमदु केले माण े सं थानचे िविवध 

िवभागातील िनकामी सगंणके व सगंणक य सािह याची िव  करणकेामी िद .01/08/2011 रोजीचे शासन 
आदशेात िदले या िनदशा माणे (ई-कचरा) दषुण िनयं ण मंडळांनी िनयु  केले या अिधकृत कंप यांकडुन 
िनिवदा मागवनु करणकेरीता मा यता िमळणकेामी सदरचा ताव मा . यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर 
करणे या मा यते तव सविनय सादर. 

िनणय .१०४० यावर सिव तर चचा होऊन, िविवध िवभागातील वाप न िनकामी झालेले तसेच कालबाहय तािवत 
संगणके व संगणक य सािह याची (E-Scrap) िव  करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा 
मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

 (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१९ अ व ब- माहे जुलै व ऑग ट, २०१७ मधील जमा- खच त याची न द घेणेबाबत. 

ताव- अ) लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं  थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं  थानकडुन खच होणा-या 
रकमांचा एकि त जमा खच त  ता तयार कर  यात येतो. सदर जमा व खचा  या आकडेवारीचा त  ता 
मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात येत असतो. 

   या अनषुंगाने माह ेजलैु-२०१७ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त  ते तयार कर  यात आले 
असनू ते मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर न द घेणेसाठी सादर करण ेआव  यक आहे.  यास अनुस न जुलै-
२०१७ या मिह  याचा जमा-खचाचा तपशील खालील माणे - 

मिहना जमा खच 
जलैु-२०१७ ४४,४९,६६,७२५/- २३,१४,०५,३२५/- 

तरी लेखापु  तका माण े माह े जलैु-२०१७ या कालावधीतील जमा खचाची न द घे  यासाठी सदरचा 
 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर. 
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  ब) लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं  थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं  थानकडुन खच होणा-
या रकमांचा एकि त जमा खच त  ता तयार कर  यात येतो. सदर जमा व खचा  या आकडेवारीचा त  ता 
मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात येत असतो. 

   या अनषुंगाने माहे ऑग  ट-२०१७ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त  ते तयार कर  यात आले 
असनू ते मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर न द घेणेसाठी सादर करणे आव  यक आह.े  यास अनुस न ऑग  ट-
२०१७ या मिह  याचा जमा-खचाचा तपशील खालील माणे - 

 
मिहना जमा खच 

ऑग  ट-२०१७ ५७,०२,५७,७०१/- १४,८५,५०,२९९/- 
तरी लेखापु  तका माण ेमाह ेऑग  ट-२०१७ या कालावधीतील जमा खचाची न द घे  यासाठी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर. 
िनणय .१०४१ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे जुलै व ऑग ट, २०१७ मधील जमा-खच त याची न द घे यात 

येऊन, यास मा यता दे यात आली.                 (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२० शता दी महो सव शुभारंभ व उ ाटन काय मािनिम  उपि थत मा यवरां चे व पादु का दशन गोवा येथे 

दे यात आले या लाडू/ बूंदी साद वाटपाकामी झाले या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  िद.०१/१०/२०१७ ते िद.१८/१०/२०१८ या कालावधीत ी 

साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव साजरा करत आहे.  यासअनुस न िद.०१/१०/२०१७ रोजी समाधी शता  दी 
महो  सव शभुारंभ व उदघाटन काय माचे आयोजन कर  यात आले होते. सदरचा काय म भारतीय गणरा  याचे 
महामिहम रा  पती ी रामनाथ कोिवंदजी साहबे व महारा   रा  याचे मु  यमं ी, रा  यातील मा  यवर नेते, 
सं  थानचे अिधकारी व कमचारी यांचे उपि थतीत सं  थानचे लडीबागेत पार पडला आह.े सदरचे िदवशी 
मा  यवरांना सं  थानमाफत साद  हणनु दे  याचे ठरले होते,  यानसुार लाडु साद िनिमती िवभागामाफत एकुण 
२०० गो  डन कलरचे बॉ  स ् पॅक ग क न रा  पती भवनास दे  यात आलेले आह.े  याचा तपिशल पुढील माण े– 

साद वाटप 
बॉ  स सं  या 

बॉ  समधील एकुण लाडुची 
सं  या (०२ नग ती बॉ  स) 

एकुण लाडु 
पाक टाची सं  या 

०१ पाक टाची 
िकंमत 

एकुण खच 

२०० ४०० १३३ पाक टे २५/- ३,३२५/- 

 
तसचे अ  न व औषध शासन िवभाग, अ.नगर यांनी सदर लाडु तयार करणकेामी वापरात येणा-या 

क   या मालाचा नमनुा तपासणीकामी दे  यात आलेला आह े  याचा तपिशल खालील माणे– 
 
 
 
 

 
 

उपरो  त माणे रा  पती दौ-यांसाठी १३३ लाडु साद पाक टे र  कम .३,३२५/- व अ  न व औषध 
शासन, अ.नगर यांना तपासणीकामी दे  यात आलेला क  चा माल यांची र  कम .१,११७/- तर 

मा.उपिज  हािधकारी ी िनकम साहेब यां  या परवानगीने रा  पती दौ-याकरीता (बंदोब  ता करीता) आले  या 
शासक य अिधकारी यांचेकरीता ५० पाक टे X .२५ =१,२५०/- असा एकुण ५,६९२/- मा चा साद 
िवनामु  य दे  यात आलेला अस  यामुळे सदर  या खचाची न द सं  थानचे अ  नदान खाती होण ेगरजेचे आह.े  

 याच माण े िद.२५/०९/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .८४९ नुसार 
िद.१३/१०/२०१७ रोजी पणजी, गोवा येथे होणा-या ीसाई पादकुा दशन सोहळयाचे आयोजक साईसवेा  ट , 
गोवा यां  या मागणी माण े लाडु साद पाक टांऐवजी १,५०,००० बुंदी साद पाक टे उपल  ध क न दे  यात 
यावीत, परंत ुसदरह साद पाक टे िशड  येथनु घेऊन जाणचेी पुण  यव  था आयोज कानंी करावी. असा िनणय 
समंत झाला आहे.  

अ.न.ं मालाचा तपिशल िदलेला माल ती िकलोचे दर एकुण र  कम 

०१ बुंदी लाडु ०२ िक. .ॅ १६०/- ३२०/- 
०२ बेसन ०२ िक. .ॅ ८२/- १६४/- 
०३ गावरान (गायीचे) तपु १.६०० िक. .ॅ ३९६/- ६३३/- 
 एकुण -- --- १,११७/- 
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 यानसुार लाडु साद िनिमती िवभागाकडुन ीसाई पादकुा दशन, गोवा याचंेकरीता खालील माणे  
लाडू/बुंदी साद पाक टे िवनामु  य दे  यात आलेली आहते. िवनामु  य दे  यात आलेलेली  साद पािकटे व 
 यासाठी आले  या खचाची न द मा.  यव  थापन  सिमती  या सभेत घेण ेगरजेचे वाटते. 

 याम  ये ५० ॅम वजनाचे बुं दी साद पाक ट तयार करणसेाठी (सव खचासह) .९.१८ इतका खच 
झालेला आह.े 

िदनांक लाडु साद पाक टे बुंदी साद पाक टे 
रकामी  साद 

पाक टे 
एकुण खच 

(लाडू + बुंदी खच) 
१२/१०/२०१७ १५० १०,००० १,००,००० पाक टे १,३६,३०९/- 
१३/१०/२०१७ १०० ५०,००० ---- ४,६१,५००/- 

एकुण २५० ६०,००० १,००,००० ५,९७,८०९/- 
ी साई पादकुा दशन सोहळयाकरीता २५० लाडु साद पाक टे व ६०००० बुं दी साद पाक टे 

आयोजकांचे ता  यात िदलेली असनु,  यासाठी एकुण .५,९७,८०९/- इतक  र  कमेचा खच झालेला आह.े  
   िवभागाचा  प  ट अिभ ाय-तरी उपरो  त माण े महामिहम रा  पती यांना सं  थानतफ स  काराकामी 

दे  यात आले  या लाडू साद लाडू पािकटांचा खच .५,६९२/- (अ री पये पाच हजार सहाशे  या  नव मा ) व 
साई पादकुा दशन सोहळा , गोवा याकरीता  यव  थापन मंडळाने मंजरुी िदलेली असनु  य  झालेला खच 
.५,९७,८०९/- (अ री पये पाच लाख स  या  नव हजार आठशे नऊ मा ) चे खचास मा  यता िमळुन, सदरचा 

खच सं  थान खाती न द होऊन अ  नदान खाती खच  टाकणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु 
सादर . 

िनणय .१०४२ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी आले या .५,९७,८०९/- मा चे खचास 
मा यता दे यात आली.                       (कायवाही- .अिध क,लाडू साद िनम ती िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२१ ी साई सादालयातील कायम/ कं ाटी कमचारी यांना ॲ ोन/ कॅप खरेदी करणेबाबत.   

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- सन-२००४  या महारा   अिधिनयम माकं १४(भाग-४) म  ये महारा   
िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािपत केलेले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील १४ (२-घ) 
भ  तानंा जेवण परुिवण ेव अ  नछ  चालिवण.े 

मा.  यव  थापन सिमती ठरावः-िद.२६.०७.२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५३९ 
 तािवकः- ी साईभ  ताचंे सोईसाठी एकाच वेळेस ३५०० बैठक मता असलेले भ  य िद  य असे 

ी साई सादालय सु  केलेले आहे. ी साई सादालयात दररोज सरासरी ३५ ते ४० हजार साईभ  त साद 
भोजन घेतात.  यािशवाय साईभ  तानंा अ  पोपहार  हणनू अ  नपािकटांची अ  य  प दरात िव  करणते येते. 

सादभोजन, अ  नपािकटे तयार करणकेामी अ  याधिुनक देशी/िवदशेी बनावटी  या मिशनरी व उपकरणे 
वापर  यात येतात. 

  िद.२६/०७/२०१३ चे मा.  यव  थापन  सिमती सभेतील िनणय ं .५३९ अ  वये ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थेमाफत एवढया मोठया माणात अ  नदानाचे सादभोजन परुिवणचेे काय चालते  या ारे 
साईभ  तानंा चांग  या तीची  सवेा उपल  ध क न दे  यात येत आह.े  याचा लाभ जगभरातील साईभ  त घेत 
असतात.व सं  थान  यव  थेब ल  समाधान व आनंद  य  त करतात.तथापी सवेा परुिवतांना  याम  ये सेवाभाव, 
कायर  परता व गणुव  ता राखण ेज रीचे अस  याने   याचा दजा राखणेसाठी कत  याम  ये सात  य ठेवण ेगरजचे 
असत.े  यानुसार ी साई सादालयास दणेगीदार साईभ  त  ी केश ु मतु  C/o साई एंटर ाईजेस,बगलोर 
यांचेमाफत ISO यांचे मानंकन नतुणीकरण आिण सादालयातील कायम /कं ाटी कमचारी यांना कॅप/अॅ न व 
वगवारीनसुार यिुनफाम  बाबत मा  य ता घे  यात आलेली होती. 

  सदंिभयनसुार खरेदी िवभागामाफत िवहीत प  द तीने कोटेशन मागवनू आर.के.कले  शन,नािशक 
यांचेकडून िद.२६/०८/२०१४ रोजी सादालयातील कायम/ कं ाटी कमचारी यांना २२५० नग अॅ न व कॅप ती 
नंग १८७ माण े खरेदी करणते येऊन  याकामी र  कम .४,२०,५२५/- खच आलेला होता. सदर अॅ ोन,टोपी 
खरेदी क न तीन वष झालेली असनू कमचा-याजवळील टोपी अॅ ोन सततचे  वापरामळेु खराब ,तेलकट,िजण 
झालेले आह.े  यामळेु सादालयातील कमचा-यांना अॅ ोन,टोपी हा गणवेशाच भाग अस  यने   देण ेगरजचे आह.े 
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मागणीः- साईभ  तानंा चांग  या तीची सिुवधा परुिवणकेामी अ  न  सरु ा व मानके कायदा २००६ व  
ISO 22000:2005 चे  ऑडीट करणकेामी सादालयातील  येक (कायम/कं ाटी ) कमचा-यांना अॅ ोन, टोपी 
दणे ेगरजेचे अस  याने  खरेदी िवभागामाफत िवहीत प  दतीने रेदी  करता येईल. 

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानुसार अनुमानः- आिथक 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः-अ  न सरु ा  व मानके कायदा २००६ व िनयम २०११ नूसार व ISO 

22000:2005 चे ऑडीट करणकेामी सादालयातील  येक कमचा-याला (कायम/कं ाटी) अॅ न,कॅप खरेदी 
िवभागामाफत खरेदी करता यईल. 

  ी साई सादालयाम  ये स  यि थतीत अ  नपदाथाशी िनगडीत २७५ कायम   व  २९७ कं ाटी असे 
एकुण ५७२ कमचारी काम करीत असनू भिव  यात  याम  ये वाढ हो  याची श  यता अस  याने एकुण ७५० 
कमचा-याकरीता   येक  २ जोड व एक जोड राखीव  हणनू  टॉकम  ये ठेवणेसाठी  असे एकुण ३ जोड अॅ न 
टोपी खरेदी करणे गरजेचे आहे.  याचा तपिशल खालील माण े 

 
अ.न.ं तपिशल सं  या ती नग अंदाजे दर र  कम 
०१ अॅ न २२५० २५० ५,६२,५००/- 
०२ टोपी २२५० 
   एकुण र  कम = ५,६२,५००/- 

  उपरो  त त   या माण ेसािह  य खरेदीकामी अंदाजे र  कम  ५,६२,५००/- + Gst एवढा खच अपेि त 
आह.े तरी अॅ न व टोपी िवहीत प  दतीने खरेदी िवभागामाफत  खरेदी करणसे व येणा-या अंदाजे खचास मा  यता 
असावी. 

  तरी वरील माण े साई सादालयातील कायम/कं ाटी कमचा-यांना अॅ न/टोपी खरेदी िवभागामाफत 
िवहीत प  दतीने खरेदी करणबेातचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .१०४३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे ी साई सादालयातील कायम व कं ाटी 
कमचारी यांना ॲ ोन/ कॅप खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी 
येणा या अंदाजे .५,६२,५००/- + जीएसटी मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

 (कायवाही- .अिध क, सादालय िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२२ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे साईउ ान इमारतीतील िशड  पो ट ऑफ सचे वापरात 

असले या जागेस मुदतवाढ देणे व करारनामा करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) 

माण े िव  व  त  यव  थेम  ये िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता,रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीने 
असले   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,अस ेनमदू आहे.  

 ताव– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड चे साईउ ान इमारतीतील िशड  पो  ट 
ऑफ सचे वापरात असले या जागेस मदुतवाढ देण ेव करारनामा करणेबाबत ..   

 तावना – मा.अिध क, डाकघर, ीरामपरू यांना सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील सव न.ं४/३ 
मधील  साईउ ान इमारतीतील १५९९.४१ चौ.फूट जागा िशड  पो  ट ऑफ सकरीता यापवू  खालील त   यात 
नमदू केले  या  कालावधीसाठी वापरास दणेते आलेली आह.े  

अ.न.ं  मा.  यव  थापन मंडळाचे सभेचा िदनांक व ठराव  करारनामा केलेचा कालावधी  
१ िद.१३/१२/२००३ िनणय ं .५९०  िद.१८/१२/२००३ ते िद.१७/११/२००४  
२ िद.२७/१२/२००४ िनणय ं .१६६ िद.१८/११/२००४ ते िद.१७/१०/२००५  
३ िद.१४/१२/२००५ िनणय ं .७७०  िद.१८/१०/२००५ ते िद.१७/१०/२०१०  
४ िद.२६/०३/२०११ िनणय ं .२३९ िद.१८/१०/२०१० ते िद.१६/१०/२०११  
५ िद.२४/०९/२०११ िनणय ं .७३४ िद.१७/१०/२०११ ते िद.१६/१०/२०१२  
६ िद.२६/०२/२०१३ िनणय ं .१७९, मा.उ  च  यायालय, 

खंडपीठ, औरंगाबाद यांचा िस  हील अॅि लकेशन न.ं९४२२/ 
०१३ मधील िद.१३/०८/२०१३ रोजीचा आदेश  

िद.१७/१०/२०१२ ते िद.१६/१०/२०१३  
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७ िद.०५/०६/२०१४ िनणय ं .४३२,मा.उ  च  यायालय, 
खंडपीठ, औरंगाबाद यांचा िस  हील अॅि लकेशन न.ं१०४२९/ 
२०१४ मधील िद.२२/१२/२०१४ रोजीचा आदशे  

िद.१७/१०/२०१३ ते िद.१६/१०/२०१४  

८ िद.३०/११/२०१६ िनणय ं .७६५ िद.१७/१०/२०१४ ते िद.१६/१०/२०१५  
िद.१७/१०/२०१५ ते िद.१६/१०/२०१६ 
िद.१७/१०/२०१६ ते िद.१६/१०/२०१७  

  
पो  ट ऑफ स  या वापरास िदले  या जागा वापराची मदुत िद.१६/१०/२०१७ रोजी सपंत अस  याने 

मा.अिध क, डाकघर, ीरामपरू यांनी उपरो  त सदंभ य प ा  वये िद.१७/१०/२०१७ ते िद.१६/१०/२०१८ या 
एक वष कालावधीसाठी मुदतवाढ िमळणकेामी व िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा करणकेामी िवनंती केलेली 
आह.े  

  पो  ट ऑफ ससाठी वापरास िदलेली जागा यापवू  एक-एक वष या कालावधीसाठी िल  ह अॅ  ड  
लायस  स करारना  या  वये वापरास िदलेली आह.े प रणामी सदर जागेचा वापर सलग एक वषापे ा जा  त  
कालावधीचा होत अस  या कारणाने उ  त अिधिनयमातील तरतदुीनसुार पुढील मदुतवाढीकामी शासनाची 
परवानगी घेण ेआव  यक आहे,अस ेन  मत आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय- पो  ट ऑफ स यांना मौजे िशड  येथील सं  थान मालक ची स.न.ं३/४ मधील 
नगरपंचायत िमळकत न.ं५०४ पैक  साईउ ान इमारतीम  ये दोन हॉल (१५९९.४१ चौ.फूट) इतक  जागा 
िद.१७/१०/२०१७ ते िद.१६/१०/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी FRAC माण े दरमहा र  कम 
.१२,३८५/- इतके भाडे व मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर 

वापरणसे शासना  या पवूपरवानगीने मदुतवाढ दतेा येईल .  
सदरचा  ताव िनणयाथ सादर.  

िनणय .१०४४ यावर सिव तर चचा होऊन, साईउ ान इमारतीमधील िशड  पो ट ऑफ सचे वापरात असले या 
१५९९.४१ चौ.फूट जागेस िद.१७/१०/२०१७ ते िद.१६/१०/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी 

.१२,३८५/- मािसक भाडे व मीटर रड ग माणे िव ुत बील वेगळे आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स 
त  वावर महारा  शासना  या पूवपरवानगीने मुदतवाढ दे यात यावी, असे ठरले.  

 (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२३ सन २०१७-१८ करीता सव िवभागांसाठी कायालयीन व संगणक य टेशनरी खरेदी करणेकामी िवहीत 

प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- सं  थानचे सव िवभागास दनैं िदन कामकाजासाठी आव  यक कायालयीन व सगंणक  टेशनरी खरेदी करणकेामी 

सव िवभागांकडून आव  यक मािहती मागिवणते आलेली होती. िविहत मदुतीम  ये िवभागांकडुन आलेली 
कायालयीन व सगंणक य  टेशनरीची मागणी एकि त करणते आलेली आह.े  

यापवु  मा.  यव  थापन सिमतीचे ०१) िद.१०.११.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . ४९७, ०२) िद. 
०२.०४.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .२०५ व ०३) िद.२२.०८.२०१६ रोजीचे उपसिमतीचे सभेतील 
िनणयानुसार सन-२०१५-१६ क रता सगंणक य व वािषक जनरल  टेशनरी खरेदीसाठी एकूण र  कम 
.१५,९४,४०४/- (अ री पये पंधरा लाख चौ-यांनो हजार चारशे चार) मा चे खचास मंजरुी िदलेली होती.  

चे शता  दी महाे  सव काळात भ  ताचंी वाढती गद  ल ात घेता सव िवभागांनी केलेली एकि त 
मागणी मागील वषा पे ा जा  त अस  याने या वष  कायालयीन व सगंणक  टेशनरी खरेदीकामी अंदाजे र  कम 
.६८,०३,६४३/-(अ री पये आडुस  ट लाख तीन हजार सहाशे ेचाळीस मा ) पयतचा खच अपेि त आहे.  

सव िवभागांनी िदले  या मािहती  या आधारे तसचे भांडार िश  लक  टॉकचा आढावा घेवून  य ात 
खरेदी करावयाची सं  या िनि त करणते आलेली आहे, ती सोबत  या प रिश  ठा माण े यासोबत सादर केलेली 
आह.े  

मागणी व िकंमत सन २०१५-१६ या आिथक वषापे ा अिधक िदसते  याची कारणे 
पुढील माणे – 
१) सदर मागणी म  ये झेरॉ  स पेपरची िकंमत एकुण र  कम .३७,८५,६४०/- इतक  आह.े  झेरॉ  स पेपर 
रम यापवु  एक साईभ  तसं थानला देणगी  हणनु दते असे, गतवष   यानंी सदर दणेगी िदलेली नाही. यावष  
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 यानंी झेरॉ  स पेपर A4 - २१०० रमदेणगी पानेिदलेले अस  यामळेु एकि त वािषक मागणीतनु सदरचे झेरॉकस 
पेपर रम कमी केलेले आहते. झेरॉ  स पेपरचा वापर सवच िवभागात होत आह.े 
२) यापवु  काही  टेशनरीवर Vat/ Service Taxलाग ून  हता मा  आता GSTदरामळेु  येक व  तुचंी 
िकंमत वाढलेली िदसत आह.े  
३) मागील वष  एकंदर मागणीतील भांडार िश  लक जा  त अस  याने वािषक एकि त मागणीतनु सदरील 
िश  लक नग/ सं  येची वजावट के  यामळेु िनि त मागणी कमी होती.  
४) चे शता  दी वषात सभंा  य गद मळेु सव िवभागांनी  टेशनरीची मागणी जा  त केलेली आह.े  यामळेु 
मागणी सं  या अिधक िदसते.  
५) अंदाजे एकुण िकंमत काढणकेामी सगंणक जनरल  टेशनरीचे तीन व सगंणक  टेशनरीचे दोन रटेल 
िव े  याकंडुन दरांची सरासरी काढुन एकुण िकंमत िवचारात घेतली आह.े 

तरी प रिश  ठा माण ेसं  थानचे िविवध िवभागांना आव  यक असणारी कायालयीन जनरल व सगंणक य 
 टेशनरीची खरेदी िवभागामाफत िवहीत प  दतीने खरेदी करणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम 
.६८,००,०००/- (अ री पये आडुस  ट लाख मा ) पयतच े खचास मा  यता िमळणे  तव सदरचा िवषय मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .१०४५ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ करीता सं थानमधील सव िवभागांसाठी आव यक 
असलेली कायालयीन व संगणक य टेशनरी खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस 
व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

  यावेळी अशीही चचा झाली क , सं थानम ये झेरॉ स पेपरचा वापर जा त िदसून येतो, 
याकरीता पेपरलेसवर भर ावा व याकामी संबंधीत कमचा यानंा आव यक ते िश ण दे यात यावे.  

           (कायवाही- अिध क, भांडार िवभाग/ .अिध क, सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२४ धानमं ी कौश य िवकास योजनेअंतगत औ. .सं थेत “नळ कारागीर” ( लंबर) या यवसायाचा 

अ यास म ानदा इ टीटयुट ऑफ फलो पाईप ग टे नॉलॉजी पुणे यां या देखरेखीत सु  करणे 
बाबत, तसेच या तावासोबत रा य व के  शासनाचे इतर उप मातील “नळ कारागीर”  
अ यास माबाबत मािहती घेणे. 

ताव- अिधिनयम- सन-२००४ महारा   अिधिनयम .१४(भाग.१४)म  ये महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व 
रा  यपालांनी  तािपत केलेले अ  यादेश केलेले िवनीयम मधील १७ (२-ढ) म  ये “सव कार  या धमिनरपे  
िश णास चालना दईेल िकंवा तस ेकर  यास सहाय करील, तसचे िशड  येथ ेवा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था 
 थापन करील“ अशी तरतदु आहे. 

मा.  यव  थापन सिमती ठराव- िदनांक.१५/०६/२०१७ रोजी  या सभेत आय  यावेळेचा िवषय नं.२४ 
िनणय .५१८ धानमं ी कौश  य िवकास योजनेअंतगत सं  थानचे औदयोिगक िश ण सं   ेाम  ये नळ 
कारािगर हा अ  यास म ानदा इं  टीटयटु ऑफ- लो पाईपीग टे  नॉलॉजी पुण ेयांचे द ेखरेखी खाली सू  करणते 
यावा व या सं   ेास रॉय  टी देणऐेवजी सदरह अ  यास मास शासनाकडून ा  त होणारे अनदुान  यांना दे  यात 
यावे,या बाबतचा मा.कायकारी अिधकारी यांचे मा  यतेने सिव  तर  ताव सभेसमोर सादर कर  यात यावा 

 ताव- ानदा इं  टीटयटु ऑफ- लो पाईपीग टे  नॉलॉजी पुण े या सं   ेामाफत आिण धानमं ी 
कौश  य िवकास योजने अंतगत “नळ कारागीर” (  लंबर) या  यवसायाचे िश ण सु  करणेबाबत , 
िद.२४/१०/२०१७ रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांचे अ  य तेखाली झाले  या आढावा 
बैठक म  ये वरील िनणयाबाबत  ताव सभेसमोर ठेवतांना  लंबर अ  यास माचे पुणवेळ अ  यास मांची व इतर 
आव  यक मािहतीही सादर कर  याचे िनदश िदले आहते.  यानसुार खालील माण े क  व रा  य शासना  या 
वेगवेगळया योजनेअंतगत असले  या “नळ कारागीर”(  लंबर) अ  यास माची माहीती सोबत प  “अ” व प  
“ब” म  ये िदली आहे  

१)  धानमं ी कौश  य िवकास योजना (PMKVY) नवी िद  ली अंतगत अंशकालीन अनदुािनत  यवसाय 
(िमळणारे सपंुणअनदुान ानदा इं  टीटयुट ऑफ- लो पाईपीग टे  नॉलॉजी पुण,ेयांना अदा करावे 
लागतील) (तपिशल प  “अ”) 
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२) महारा    टेट ि कल डे  हलपमट सोसायटी अंतगत (MSSDS) अंशकालीन अनदुानीत  यवसाय 
(सदर योजनेचे अ  यासक  मंजरुीची ि या आप  या सं  थेत सु  आहे)(तपिशल प  “ब”म  ये 
अ. .१वर ) 

३)  कौश  य िवकास मं ालय (MSDE) नवी िद  ली अंतगत ०१ वष पणु वेळ कायम िवनाअनुदानीत 
 यवसाय (तपिशल प   “ब”म  ये  अ. .२ वर) 

४)  महारा   रा  य  यवसाय िश ण प र ा मंडळ मुंबई अंतगत अंशकालीन कायम िवनाअनदुानीत 
 यवसाय (तपिशल प   “ब”म  ये अ. .३ वर) 

पयाय .१- ानदा इं  टीटयुट ऑफ- लो पाईपीग टे  नॉलॉजी पुणे यां  या ारा धानमं ी कौश  य 
िवकास योजना नवी िद  ली अंतगत ५७६तास कालावधीचा  लंबर (जनरल) Code-PSC-Q0104 हा 
PMKVY चा पणूवेळ/अंशकालीन  यवसाय असनू िवदयाथ  सं  या  २०ते३० आह.ेयात हा  यवसाय  य  
होणा-या तासीकेनुसार व िवदयाथ सं  ये नूसार तसचे िवदयाथ  जॉबला लाग  या  या सं  येनसूार अनदूानीत 
आह.ेहा अ  यास म सू  करणेसाठी भाडवली खच पये-३,२०,०००/- व आवत  खच वािषक पये-
२,३०,०००/-तसचे हा अ  यास म  या PMKVYअिधकृत एजंसी माफत सु  करावा लागणार  या ानदा 
इं  टीटयटु ऑफ- लो पाईपीग टे  नॉलॉजी पणुे यांना या योजने अंतगत क  शासनाकडून िमळणारे सपंूण अनदूान 
पाच तकूडीसाठी एकून पये- २४,९६,९६०/-तसचे संबधीत सं  थे  या िनवासी सम  वयकासाठी व अ य 

ितिनधी  या आप  या सं थेला िद  या जाणा-या भेटीपोटी एकून पये-.८,१०,०००/-या माण े िन   वळ एकून 
पये-.३३,०६,९६०/-अदा करावे लागतील. 

पयाय .२- महारा    टेट ि कल डे  हलपमट सोसायटी अंतगत (MSSDS) अनदुािनत ५००तास 
कालावधीचा १)अिस  टंट  लंबर Code- CON-705, २)  लंबर Code- CON-715 चा पणूवेळ/अंशकालीन 
 यवसाय असनू िवदयाथ  सं  या २५ आह.ेयात हा  यवसाय  य  होणा-या तासीके नुसार व िवदयाथ  

सं  येनसूार तसचे िवदयाथ  जॉबला लाग  या  या सं  येनसूार अनदुािनत आहे .हा अ  यास म सू  करणेसाठी 
भाडवली खच पये-.३,२०,०००/- व आवत  खच वािषक पये- २,३०,०००/- येणार आहे. एकावषासाठी 
शासन िनयमा नुसार पये-.3,००,००० ते ४,५०,०००/- फ  िश णा  यानकडून ा  त होईल व िश णा  याना 
पास झा  यावर NSDC कडून अं ितम माणप  ा  त होईल.M.S.S.D.S. या कोससाठी मा.  यव  थापन सिमतीने 
मंजरुी िदलेली आह.े अ  यासक   हणनू न दणी झालेली असनु शासना  या  अं ितम मंजरुीसाठी सािह  य उपल  ध 
कर  यात येत आहे.या क ाअंतगत वसतीगहृ उभार  यास मा  यता आह.े सदर अ  यासक  अंतगत वसतीगहृ 
उभार  यास मा  यता आह.ेसदर अ  यास म अंतगत  लंबर हा  यवसाय समावेश क न चाल ुकरता येईल.  यास 
शासनाचे अनदुान ा  त होईल  यातला शेअर / भ  ता इतर सं  या / एजं  सी यांना दे  याची आव  यकता नाही. 

   पयाय .३- एक वष पुणवेळ नॅशनल ेड सट िफकेट अ  यास म िवनाअनुदान त  वावर- 
       कौश  य िवकास मं ालय नवी िद  ली अंतगत ०१ वष कालावधीचा  लंबर(CTS) हा 

आय.िट.आय.चा  यवसाय( ेड) पणु वेळेसाठी असनू िवदयाथ सं  या २० आहे.यात हा  यवसाय कायम 
िवनाअनदुािनत त  वावर सु करता येणार आहे.हा  यवसाय सु करणसेाठी भाडवली खच ८,००,०००/- व 
आवत  खच वािषक २,४०,०००/- येणार आहे.एकावषासाठी शासन िनयमा नसुार .५,००,०००/- तर सं  थान 
सवलतीनुसार एकून १,६८,०००/-फ  िश णा  यानकडून ा  त होईल व िश णा  याना पास झा  यावर 
नॅशनल ेड सट िफकेट ा  त होईल. 

पयाय .४- महारा   रा  य  यवसाय िश ण प र ा मंडळ ( MSVE ) मुंबई ५१.यांचे अंतगत 
सट िफकेट कोस इन हाऊस पाईप ग व सट िफकेट कोस इन  लब ग-- ह े  येक  सहा मिहने १) C.C.In House 
Pipe Fitting २) C.C. In Plumbing (५००तास व ४००तास अनु म)ेउपल  ध आह.ेया साठी भाडंवली खच 
पये- १,२०,०००/- व आवत  खच वािषक ५०,०००/- येणार आह.े 

              वरील पैक  पयाय .३ चा पुण वेळ अ  यास म सु  के  यास  यासाठी उभारला जाणारा भांडवली 
खचा  या सेटअप म  ये उवरीत तीन पयायापैक  एक िकंवा सव अ  यास म वेळेचे िनयोजन क न चाल ुकरता 
येव ूशकतील ,मा  स  या  या ेड कायशाळे म  ये आव  यक ते फेरबदल करावे लागतील.  यासाठी इ  ा   चर 
उभारणसेाठी अंदाजे ८,००,०००/- पये खच अपे ीत आह.ेतसचे  येक योजनेतील कोससाठी कं ाटी 
ेनर/िनदेशक व क  चा माल यासाठी वािषक २,४०,०००/- पये खच अपे ीत आह.ेकमचारी िनयिमत भर  यास 

४,६०,०००/- वािषक वेतन खच लागेल.    
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मागणीः- पयाय .१- ानदा इं  टीटयुट ऑफ- लो पाईपीग टे  नॉलॉजी पुण े यांचे दखेरेखी खाली  
धानमं ी कौश  य िवकास योजने अंतगत अ  यास म सु  करण ेव चालिवण ेयापोटी अ  यास म खचा  या 
माणात मोठा िह  सा पाच बॅचेस साठी एकून पये-.३३,०६,९६०/- अदा करावा लागणार अस  याने  सदर 

अ  यास म सु  करण े यवहाय ठरणार नाही.  
पयाय .२ व ३- क  शासना  या कौश  य िवकास मं ालय नवी िद  ली अंतगत पणु वेळ “नळ 

कारागीर”(  लंबर) कायम िवनाअनुदािनत अ  यास म सु  क न  यासबेत रा  य शासनाचा MSSDS योजनेतील 
शासन अनुदािनत “नळ कारागीर”(  लंबर)अ  यास म सु  करावा .आप  या सं   ेातील उ  तीण िश ना  याना 
नोकरी/  यवसाया  या संधीचे माण चांगले अस  याने ह ेअ  यास म भावीपण ेराबिवता येतील.  

पयाय .४-  महारा   रा  य  यवसाय िश ण प र ा मंडळ ( MSVE ) मुंबई  चे अ  यास म 
िवनाअनदुािनत व अ  पमदुती चे  अस  याने ततुास सु  क  नये .     

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार अनुमानः- शासक य मा  यतेअंती कायवाही करता येईल.  
िवभागाचा अिभ ायः- 
पयाय .१- ानदा इं  टीटयुट ऑफ- लो पाईपीग टे  नॉलॉजी पुण े यांचे दखेरेखी खाली धानमं ी 

कौश  य िवकास योजने अंतगत अ  यास म सु  करण े व चालिवण े यापोटी अ  यास म खचा  या माणात 
मोठा िह  सा पाच बॅचेस साठी एकून पये-.३३,०६,९६०/- अदा करावा लागणार अस  याने  सदर अ  यास म 
सु  करण े यवहाय ठरणार नाही .  

पयाय .२ व ३- क  शासना  या कौश  य िवकास मं ालय नवी िद  ली अंतगत पणु वेळ “नळ 
कारागीर” (  लंबर) कायम िवनाअनदुािनत अ  यास म सु  क न  यासबेत रा  य शासनाचा MSSDS 
योजनेतील शासन अनदुािनत “नळ कारागीर” (  लंबर) अ  यास म सु  करावा . आप  या सं   ेातील उ  तीण 

िश ना  याना नोकरी/  यवसाया  या सधंीचे माण चांगले अस  याने ह ेअ  यास म भावीपणे राबिवता येतील.  
पयाय .४- महारा   रा  य  यवसाय िश ण प र ा मंडळ (MSVE) मुंबईचे अ  यास म 

िवनाअनदुािनत व अ  पमदुतीचे अस  याने ततुास सु  क  नये. 
िनणय .१०४६ यावर सिव तर चचा होऊन, बेरोजगार त णांना रोजगारीची संधी उपल ध क न देणे या उदा  हेतून ी 

साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेम ये ानदा इं  टीटयुट ऑफ- लो पाईपीग टे  नॉलॉजी पुणे यांचे 
देखरेखी खाली धानमं ी कौश  य िवकास योजने अंतगत “नळ कारागीर” (  लबंर) हा अ  यास म 
सु  करणेस व याकामी येणा या अंदाजे एकि त .३३,०६,९६०/- मा चे खचास मा यता दे यात 
आली. तसेच या अ यास मासाठी उ र अहमदनगर िज हयातील त णांना ाधा य दे यात यावे व 
सदरह अ यास म सु  करणेकामी ानदा इं  टीटयुट ऑफ- लो पाईपीग टे  नॉलॉजी, पुणे यांना 
उपसिमती सभेसमोर चचसाठी बोलिवणेत यावे व याकामी शासन मा यता घे यात यावी, असे ठरले.  

 (कायवाही- ाचाय, आय.टी.आय.) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२५ णालय िवभागाचे निवन शासिकय इमारतीम ये कामकाजा या सोई या ीने निवन १० नग 

संगणके महारा  शासना या खरेदी िनयमावलीतील मु ा .3.3.2 पुन ययी आदेश या िनयमा या 
अिधन राहन खरेदी करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं थानचे  दो ही णालयांमधील शासक य कामकाज चालणारे सव कायालये शासक य 
कामकाजां या सरुळीततेसाठी  साईनाथ णालय येथील जु या  सादालय इमारतीम ये थलांतरीत करणते 
आलेली आहते. सदर िठकाणी कामकाजा या सोयी या ीने काही काम ेअ ापही अपरेु अस याने कामकाजात 
य यय येत अस यामळेु िविवध िवभागांशी संबंधीत असलेली कामे वरीत पणु क न दणेे बाबत 

िद.07/09/2017 रोजीचे प ा वये आदेशीत केलेले आहे. 
सदरचे प ामधील मु ा . “ड”  बाबत करावयावची कायवाही ई.डी.पी. िवभागाशी सबंंधीत असनू 

याचा तपिशल खालील माणे, 
अ.नं िवभाग मागणी 

1. साईनाथ णालय - . अिध ककायालय सगंणकसचंि ंटरसह (3 पणुसटे) 
2. एच.आर. िवभाग 2 नगसगंणकसचं  
3 िवि वभाग 3 नगसगंणकसचं  
4. पगारिबलक  – िव  िवभाग ि ंटर कॅनरसह 2 नग UPS 
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उपरो  त यात िवभागांच ेमागणीनसुार  नमदु असलेले 8 नग सगंणके  व िद.11/11/2017 रोजीच े ा  

झाले या प ातील हॉि पटल परचेस िवभागाच ेमागणीनसुार 2 नगसगंणके असे एकुण 10 नग सगंणके  इकडील 
िवभागास खरेदी करावे लागणार आहे. 

मािहती तं ान िवभागामाफत िद. 19/09/2017 रोजी M/s. Cybernet IT Pvt.Ltd., Pune यांना 
दे यात आले या कायादशेा वये 90 नग सगंणके  खरेदी कर यात आलेले आहते. सदरचे 90 नग सगंणके  खरेदी 
करणकेामी कायादशेात एकुण र कम . 32,67,000/- + Tax मा  इतका खच नमदु केलेला आह.े 

मागणी– महारा  शासना या खरेदी िनयमावलीतील मु ा . 3.3.2 पनु ययी  आदशे या िनयमास 
आिधन राहन मािहती तं ान िवभागाने िदले या कायादशेानसूार  (नमदु Specification माण)े ती नग र कम 
. 36,300/- + Tax मा  या दराने हॉि पटलकरीता 10 नग सगंणके  खरेदी करणकेामी र कम . 3,63,000/- + 

Tax  मा  इतका खच अपे ीत असनू 10 नग सगंणके  (आहे याच दराने) M/s. Cybernet IT Pvt.Ltd., 
Pune यांचेकडून मािहती तं ान िवभागामाफत खरेदी करता येईल, असे न  मत आह.े 

िवभागाच े अिभ ाय/ प ् मत– तरी, महारा  शासना या खरेदी िनयमावलीतील मु ा . 3.3.2 
पनु ययी  आदशे या िनयमा या आिधन राहन मािहती तं ान िवभागाने िदले या कायादशेानसूार  (नमदु  
Specification माण)े हॉि पटलकरीता िद. 07/09/2017 रोजीचे सं थान  णालये मंजरू िटपणी वये व िद. 
11/11/2017 रोजीचे हॉि पटल परचेस िवभागाच े मागणीनसुार, 10 नग सगंणके (आहे याच दराने) M/s. 
Cybernet IT Pvt.Ltd., Pune यांचेकडून मािहती तं ान िवभागामाफत खरेदी करणसे व येणा या एकुण 
र कम . 3,63,000/- + Tax मा च े खचास मा यता िमळणकेामी, सदरचा ताव मा.  यव  थापन सिमती 
सभेम ये िनणय होणे तव सादर. 

िनणय .१०४७ यावर सिव तर चचा होऊन, महारा  शासना या खरेदी िनयमावलीतील मु ा . 3.3.2 पुन ययी 
आदेश या िनयमा या अिधन राहन मािहती तं ान िवभागाने िदले या कायादेशानूसार (नमुद 
Specification माणे) ी साईबाबा हॉि पटलकरीता १० नग संगणके (आहे याच मंजुर दराने) M/s. 
Cybernet IT Pvt.Ltd., Pune यांचेकडून खरेदी करणेस व याकामी येणा या एकुण .३,६३,०००/- 
+ Tax मा चे खचास मा यता दे यात आली.              (कायवाही- वै क य सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२६ खाते चौकशी अिधकारी, ी.जे.एल. देशपां डे सेवािनवृ  िज हा यायाधीश, पुणे यांचे 

िद.१८.०७.२०१७ व िद.२५.०९.२०१७ रोजीचे मानधन अजाबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ तरतुद –  

१) कलम २ खंड (झ) िविनयम याचा अथ या अिधिनयमा  वये सिमतीने केलेले िविनयम असा आह.े 
कलम १५ पोट कलम २ सिमतीचे इतर अिधकारी व कमचारी या िविनयमा ारे ठरिव  यात येतील अशा सवेे  या 
अटी व शत वर नेम  यात येतील.  

सेवािनयमातील तरतुद- िश  त आिण अिपल िविनयम २०१३ मधील िविनयम ८ उपिविनयम (१) 
श  यतो िविनयमात िकंवा िविनयम ९ म  ये नमदु केले  या  प तीने चौकशी के  यािशवाय मोठ्या दंडा  मक 
कारवाया लाद  याचे आदेश पारीत केले जाणार नाहीत.  

िविनयम ८ उपिविनयम (२) जे  हा सं  थान  या कमचा-यािव  या दरुाचरण िकंवा गैरवतन या 
आरोपासबंंधी  या स  याची चौकशी कर  यास कारण े आहते अस े िश  तभंग ािधका-याचे मत असले तर ते 
 वतःसबंंधी चौकशी करतील िकंवा या संबंधी  या स  याब ल चौकशी कर  यासाठी या िविनयमाखाली चौकशी 
ािधका-यांची िनयु  ती करता येईल.   

 प  टीकरण – जे  हा सदर िविनयमाखाली िश  तभंग ािधकारी  वतः चौकशी करतील ते  हा चौकशी 
ािधका-याचा सदर िविनयमात केलेला उ  लेख, जर सदंभासाठी इतर कोण  याही गो  टीची आव  यकता नसेल 

तर,  हणजे िश  तभंग ािधका-याचा उ  लेख असे समजले जाईल.  
 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –  

१) िद. ०५/०५/२०१५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय न.ं ०६ िनणय . १४८. 
उपरो  त  तावावर सिव  तर चचा होऊन, सिमतीने असा िनणय घेतला क , चौकशी अिधकारी यांना 

खातेिनहाय चौकशी  या  येक तारखेस . ५,०००/- मा  वास भ  ता व आहार भ  ता तसचे इतर खच  हणनू 
दे  यात यावेत, चौकशी अिधकारी यांना सदरह चौकशी लवकरात लवकर पूण करावी अशी िवनंती कर  यात 
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यावी व मानधनापोटी  येक तारखेस . ७,५००/- मा  दे  यात यावेत.  परंत ु पु ढे असहेी ठरले क ,  यानंा 
मानधनापोटी जा  तीत जा  त २० तारखांचे . ७,५००/- माणे एकंदर . १,५०,०००/- मा  पे ा जा  त मानधन 
िदले जाणार नाही. २० तारखां पे ा जा  त तारखा चौकशीकामी पड  यास  यानंतर  या  येक तारखेस  यानंा 
फ  त वासभ  ता व आहारभ  ता व इतर खचापोटी . ५,०००/- मा  दे  यात येतील. ि सद  यीय सिमतीने पु ढे 
असहेी ठरवले क , चौकशी अिधकारी  हणनू उपरो  त माणे मानधन व खच दे  यास सं  थान तयार आहे, असे 
सांगनू ते चौकशी अिधकारी  हणनू काम कर  यास इ  छूक आहे काय, अशी िवचारणा करावी आिण इ  छूक 
अस  यास संबं िधतांकडून तस ेलेखी समंती प  घे  यात यावे.  

 याच माण ेसहा यक त   हणनू डॉ. अिन  िव. धमािधकारी, दयरोग त , नािशक यांची नेमणकू 
कर  यात यावी, अस ेिद. २६.०४.२०१५ चे सभेम  ये िनणय . १४० अ  वये ठरव  यात आलेले आह.े चौकशी 
अिधकारी यांची त  सहा यकाची जे  हा आव  यकता भासेल ते  हाच  यानंा पाचारण करावे व  यांनी भाग 
घेतले  या चौकशी  या  येक त  सहा यकास वरील माण े  येक तारखेस . ५,०००/- मा  वास खच, 
आहार भ  ता व इतर खचापोटी व मानधन  हणनू .७,५००/- मा  दे  यात यावे. डॉ.धमािधकारी, नािशक यांना 
तस ेकळवावे व  यानंी सहमती दशिव  यास  याचंे लेखी समंतीप   यावे.  जर ते अनु  छूक असतील तर दसु -या 
त  सहा यकाची  नेमणकू कर  यात यावी, असे एकमताने ठरले.  

२) िद. २८/०५/२०१५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय न.ं ०७ िनणय .१५६– 
यावर सिव  तर चचा होऊन, डॉ. ह रष हकूमचंद बजाज व डॉ. गौरव सरदारीलाल वमा इटंर  हे  शनल 

काड ओलॉिज  ट यांचे खाते चौकशीकामी िनवृ  त धान िज  हा  यायाधीश ी. जे.एल.देशपां डे, पणुे यांची खाते 
चौकशी अिधकारी  हणनू नेमणकू करणकेामी प  दऊेन ,  यानंा िवचारणा करणते यावी.  

३) िद. २४/०६/२०१५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय न.ं ०५ िनणय .१९२ – 
उपरो  त  तावावर सिव  तर चचा होऊन, मा. ी.जे.एल.दशेपां डे, िनवृ  त िज  हा  यायाधीश, पणुे 

यांनी केलेली िवनंती मा  य करणते येऊन, सदरहकामी  यानंा ता  काळ नेमणकू आदशे दे  यात यावा. 
तसचे  यानंी मागणी केले  या आव  यक क , कमचारी वग व सगंणक /  टेशनरी, या बाबी परुिवणेस 

व सदरह चौकशीकामी येणा-या . ५०,०००/- मा  वाढीव खचास मा  यता दे  यात आली.  
४) िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय न.ं १० िनणय .५१९ -  
डॉ. बजाज व डॉ. वमा यांचे खाते चौकशीची  या  ती मोठी आह.े चौकशीचे कामकाज ि ल  ट असनु 

दोघांची वेगवेगळी करावी लागत.े  मा. ी.जे.एल.दशेपां डे साहेब पु  याहन येऊन या चौकशीकामी बहमु  य वेळ 
दतेात.   यानंा २० तारखांचे . ५,०००/- + . ७,५००/- = . १२,५००/- मानधन ती चौकशी तारखेकरीता 
दे  यात येतात. पवू  दे  यात आलेली २० तारखची मयादा र  क न २० तारखांनंतर ते चौकशी अहवाल सादर 
करेपयत ती चौकशी तारखेस . १२,५००/- मानधन देणेबाबत उपरो  त  तावावर िनणय होणसे िवनंती.  

यावर सिव  तर चचा होऊन, खाते चौकशी अिधकारी, ी. ज.ेएल.दशेपाडें पणु ेयाचं ेमानधनाबाबत  या  
उपरो  त  तावास त  कालीन ि सद  यस सिमतीचे अ  य  व सद  य यांची च य प तीने मा  यता घे  यात 
आलेली होती.  याची न द घेत असताना सिमतीने अस ेठरवले क , मा. ी.ज.ेएल.दशेपाडें साहबे, िनवृ  त िज  हा 
 यायाधीश, पुण ेयांना डॉ. बजाज व डॉ. वमा यांचे खाते चौकशीकामी पढुील जा  तीत जा  त १० बैठक म  येच 

चौकशी पणू क न चौकशी अहवाल सादर करावा , अशी िवनंती करणेत यावी, अस ेठरले.  
५) िद. ३०/११/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय न.ं ०९ िनणय .८५२–  
यावर सिव  तर चचा होऊन  तावात नमदु केले माण े मा . ी.ज.ेएल.दशेपाडें, सवेा िनवृ  त िज  हा 

धान  यायाधीश, पणुे यांचे िवनंती प ाचा िवचार करता,  यानंा डॉ. बजाज व डॉ. वमा यां  या खाते चौकशीचे 
कामकाज पणू करणसेाठी जा  तीत-जा  त १० बैठक साठी पवू चेच अटी/ शत  व मानधनावर मदुतवाढ दणेते 
यावी, अस ेठरले.  

तसचे ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकडील िनलंबीत डॉ  टस / इतर  टाफ यांची यादी सव मा. 
सद  यानंा दे  यात यावी, अशा सचुना िद  या. 

६) िद. २८/०४/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थान सिमती सभेतील िवषय नं. ३४ िनणय . ३११- 
 तावात नमदु केले माण ेखाते चौकशी अिधकारी मा . ी.जे. एल. देशपां डे साहेब सवेािनवृ  त िज  हा  ययाधीश, 

पणु ेयांना यापढेु होणा-या  येक बैठक साठी वास व इतर खच यासाठी . ५,०००/- मा  र  कम दणेते यावी, 
अस ेठरले.  
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तसचे ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकडील िनलंबीत डॉ  टस / इतर  टाफ यांची यादी सव मा. 
सद  यानंा दे  यात यावी अशा सचुना िद  या.  

ा  तािवक– डॉ. ह रष हकूमचंद बजाज व डॉ. गौरव सरदारीलाल वमा हे सं  थानचे ी साईबाबा 
हॉि पटलम  ये दयरोगत  या पदावर कायरत आहते.   यानंी कॅथलॅबम  ये पेशंटसाठी वापर  यात येणारे  टट, 
बलनु व इतर सािह  याचा वापर करणकेरता बेकायदेशीर र  या िविवध कंप  याकंडून पैस ेघेतलेले आहते.  तसचे 

 णां  या ोिसजस व औषधोपचारांम  ये अिनयिमतता, िन  काळजीपणा केलेला आह.े  या अशा व इतर अनेक 
त ारी आ  याने  याचंी ाथिमक चौकशी क न  यात ते दोघेही सकृतदशनी दोषी आढळून आ  याने  यानंा िद. 
०८.११.२०१४ पासनू ता  पुरते सवेा िनलंबीत क न  याचंी खाते चौकशी करणचेा िनणय घे  यात आला.  डॉ. 
बजाज व डॉ. वमा यांचे खाते चौकशीकामी खाते चौकशी अिधकारी नेमणबेाबत िद. ०५/०५/२०१५ रोजीचे मा. 
 यव  थापन सिमती सभेत  ताव सादर कर  यात आला होता.  यावर िनणय . १४८ नुसार सिमतीने असा 

िनणय घेतला क , चौकशी अिधकारी यांना खातेिनहाय चौकशी  या  येक तारखेस . ५,०००/- मा  वास 
भ  ता व आहार भ  ता तसचे इतर खच  हणनू दे  यात यावेत, चौकशी अिधकारी यांना सदरह चौकशी लवकरात 
लवकर पूण करावी अशी िवनंती कर  यात यावी व मानधनापोटी  येक तारखेस जा  तीत जा  त . ७,५००/- मा  
दे  यात यावेत. परंत ुपढेु असहेी ठरले क ,  यानंा मानधनापोटी जा  तीत जा  त २० तारखांचे . ७,५००/-  माणे 
. १,५०,०००/- पे ा जा  त मानधन िदले जाणार नाही. २० तारखां पे ा जा  त तारखा चौकशी कामी पड  यास 
 यानंा वासभ  ता व आहारभ  ता व इतर खचापोटी . ५,०००/- मा  दे  यात येतील.  ि सद  यीय सिमतीने पढेु 

अस े ठरवले क , चौकशी अिधकारी  हणनू िनवृ  त  सरकारी अिधकरी िकंवा िनवृ  त िज  हा  यायाधीशांची 
नेमणकू करावी व  यांचेकडे थम उपरो  त माणे मानधन व खच दे  यास सं  थान तयारआहे, असे सांगनु ते 
चौकशी अिधकारी  हणनू काम कर  यास इ  छूक आहते काय, अशी िवचारणा करावी व इ  छूक अस  यास 
सबंं िधतांकडून तसे लेखी प  घे  यात यावे अस ेठरले. 

 यानंतर चौकशी अिधकारी यांना वै क य े ातील त  दयरोग त  यांची सहा यक  हणनू 
नेमणकू बाबत स ् ताव  िद. २८/०५/२०१५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभते सादर कर  यात आले  या 

 तावावर िनणय . १५६ नसुार डॉ. ह रष हकूमचंद बजाज व डॉ. गौरव सरदारीलाल वमा इटंर  हे  शनल 
काड ओलॉिज  ट यांचे खाते चौकशीकामी िनवृ  त िज  हा  यायाधीश ी.जे.एल.दशेपां डे, पणु े यांची चौकशी 
अिधकारी  हणनू नेमणकू करणकेामी प  दऊेन  यांना िवचारणा कर  यात यावी. 

ी. जे.एल.दशेपां डे यांचे िद. ०५/०६/२०१५ रोजीचे समंतीप  व मानधन मागणीबाबतचा  ताव िद. 
२४/०६/२०१५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे  सभेत सादर करणते आले  या  तावावर िनणय .१५६ 
नसुार, मा. ी. जे.एल.दशेपां डे, िनवृ  त िज  हा  यायाधीश, पुण े यांनी केलेली िवनंती मा  य कर  यात येऊन, 
सदरहकामी  यानंा ता  काळ आदेश दे  यात यावा.  तसचे  यानंी मागणी केलेला आव  यक क , कमचारी वग व 
सगंणक /  टेशनरी, याबाबी परुिवण ेव सदरह चौकशीकामी येणा-या . ५०,०००/- मा  वाढीव खचास मा  यता 
दे  यात आली.  

ी. जे.एल.दशेपां डे, पणुे यांनी मानधनाचे सदंभात २० तारखा अथवा जा  तीत जा  त . २,००,०००/- 
ही मयादा र  करणबेाबत िद. १२/०६/२०१६ रोजी  या अजावर िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन 
सिमती सभेत  ताव सादर करणते आला होता.   यावर िनणय . ५१९ माण े खाते चौकशी अिधकारी 

ी.जे.एल.दशेपां डे, पुण े यांचे मानधनाबाबत  या त  कालीन ि सद  य सिमतीचे अ  य  व सद  य यांची च य 
प तीने मा  यता घे  यात आली.   याचंी न द घेत असताना सिमतीने असे ठरिवले क , मा. ी. जे.एल.दशेपां डे, 
िनवृ  त िज  हा  यायाधीश, पणु ेयांना डॉ. बजाज व डॉ. वमा यांचे चौकशीकामी जा  तीत-जा  त १० बैठक म  येच 
चौकशी पणु क न चौकशी अहवाल सादर करावा , अशी िवनंती करणते यावी, अस ेठरले.   यानसुार  यांना िद. 
०८/०२/२०१७ रोजीचे प ा  वये कळिवणते आलेले आह.े  ६० बैठक च े . ६,६५,०००/- मानधनव वासभ  ता 
अदा कर  यात आलेला असनु आतापयत चौकशीकामी ७१ तारखा झाले  या आहते.  

ी. जे.एल.दशेपां डे यांनी िद.  १९/०२/२०१७ रोजीचे अजा  वये  िद. ०८/०२/२०१७ चे प ास 
अनसु न , वै क य अिधका-यांचे चौकशीचे काम अं ितम ट   यात असनु डॉ. वमा यांचा जबाब न दिवणचे काम 
झाले आह.े  तर डॉ. बजाज यांचाजवाब न दिवणचेे काम चाल ु असनु सं  थानचे वक लांकडून उलटतपास ५ 
बैठक म  ये दखेील पूण झाला नाही.  तो लवकर सपेंल अशी  अपे ा आहे.   यानंतर दो  ही बाजूंचा यु  तीवाद 
ऐकून करण आदशेकामी नेम  यात येईल.  दर  यान आमचे िवनंती माण े िद. ३०.११.२०१६ रोजीचे मा. 
कायकारणीचे ठरावा माण ेजा  तीचे १० बैठकांचे मानधन व वासभ  ता अनदुान मंजरू कर  यात आले होते.  परंत ु
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ती मयादा बैठक . ६३ िद. २२.०१.२०१७ रोजी संपली आह.े  वर नमदु के  या माणे डॉ. बजाज यांचा जबाब 
न दिवण े व यु  तीवाद ऐकणे कामी बैठका होतील तसचे चौकशीचे कामकाजात दाखल कागदप ाचंी सं  या  
बरीच जा  त असनु कागदप ांच े ०६ ग े झाले आहते.  त डी परुावा कागदप े बरीच आहते .  ते कागदप  
तपासणे, जुळणी क न वाचन करण ेव अहवाल टंकिलखीत करण े ाकामी दखेील िशड  येथे येणे आव  यक 
आह.े  वरील प रि थतीत १० वाढीव बैठकांनंतर पुढील १० बैठकांचे मानधन व आदशे दाखल करेपयत 

वासभ  ता अनदुान िमळावे. वरील बाब श  य नसेल तर नंतरचे वाढीव बैठकांनंतर चौकशी अहवाल दाखल 
करेपयत वासभ  ता अनदुान चाल ु ठेवावे . ापढेु मानधनाकरीता वाढीव मागणी आमचेकडून होणार नाही.  
तथािप, वासभ  ता अनुदान अहवाल सादर करेपयत चाल ुठेव  यात यावा.  

ी.जे.एल.दशेपां डे, सवेािनवृ  त िज  हा स   यायाधीश यांना चौकशी अिधकारी  हणनू ती 
चौकशीकरीता मानधन . ७,५००/- व वास खच व इतर खच . ५,०००/- असे एकूण . १२,५००/- दे  यात 
येत आह.े  िद. ३०/११/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . ५८२ नसुार १० बैठक ची 
मदुत सपंलेली आहे . तरी  यानंतर होणा-या बैठकांकरीता अहवाल दाखल करेपयत चौकशी अिधकारी यांना 

 येक बैठक ला मानधन न दतेा फ  त वास व इतर खच . ५,०००/- दतेा येईल याबाबतचा  ताव िद. 
२८.०४.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर करणते आलेला होता.  

िद. २८.०४.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती िवषय . ३४ व िनणय .३७७ अ  वये यावर 
सिव  तर चचा होऊन,  तावात नमदु केले माण े  खात ेचौकशी अिधकारी ी.ज.ेएल.दशेपाडें, िनवृ  त िज  हा 
 यायाधीश, पणुे यांना यापु ढे होणा-या  येक बैठक साठी वास व इतर खच यासाठी . ५,०००/- मा  र  कम 

दणेते यावी, अस ेठरले.  
ी.जे.एल.दशेपां डे, सवेािनवृ  त िज  हा स   यायाधीश यांना  हणनू ती चौकशीकरीता यापढेु होणा -या 

वास व इतर खच यासाठी . ५,०००/- माणे एकूण १६ तारखांचे . ८०,०००/- ( . ऐशंी हजार) मा  अदा 
कर  यात आलेले आह.े  

खाते चौकशी सु  करणते आलेपासनु ते आतापयत ७६ बैठकांचे ी. दशेपां डे यांना ७,४७,७५०/- ( . 
सात लाख स  तचेाळीस हजार सातशे प  नास) इतक  एकूण र  कम अदा करणते आलेली आहे.  

आता, ी.जे.एल.दशेपां डे, सवेािनवृ  त िज  हा स   यायाधीश यांना चौकशी अिधकारी यांनी िद. 
१८.०७.२०१७ रोजीचा अज सादर केलेला असनु,  यात  यानंी, “With reference to above subject I 
have to state that.  I was appointed as Inquiry Officer to inquiry into the allegations in the 
charge-sheet Dt. 06.11.2014 served upon each of the CSE.  Accordingly I conducted the 
inquiry, recorded the evidence. 

It is learnt that, for next sixteen (16) days commencing from 14.01.2017 to 
01.05.2017. Committee has allowed travelling expenses Rs. 5,000/- only and not the 
honorarium. In this regard it is most on the submitted that, I was required to spend lot of 
time and energy for recording the evidence, hearing of arguments as well as preparation of 
final report which runs 133 pages (Legal Paper). In view of this, I may be paid honorarium 
for these 16 days besides travelling expenses.” अस े  हटलेले आह.े  

िद. २८.०४.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती िवषय . ३४ िनणय . ३७७ अ  वये यावर 
सिव  तर चचा होऊन,  तावात नमदु केले माण ेखातचेौकशी अिधकारी ी. ज.ेएल.दशेपां डे, िनवृ  त िज  हा 
 यायाधीश, पणुे यांना यापु ढे होणा-या  येक बैठक साठी वास व इतर खच यासाठी . ५,०००/- मा  र  कम 

दणेते यावी, असे ठरले.  िद. २८.०४.२०१७ रोजीचे ठरावानुसार ी. जे.एल.देशपां डे यांना १६ िदवसांचे 
बैठक साठी वास व इतर खचापोटी . ५,०००/- माण े .८०,०००/- अदा करणते आलेले असनु िद. 
१८.०७.२०१७ रोजीचा सादर केले  या अजानुसार  यानंा . ७,५००/- मानधन र  कम . १,२०,०००/- ची 
मागणी केलेली आह.े  तसचे िद. १८.०७.२०१७ रोजी िशड  येथे मु  कामी येऊन अहवाल त तयार करणे, 
दाखल करणे व रेकॉड जमा करणकेामी जी शेवटची ि हजीट झाली  याचे दखेील मानधन व वासभ  ता देणकेामी 
िद. २८.०९.२०१७ रोजीचे अजात नमदु केलेले आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– खाते चौकशी अिधकारी ी. जे.एल.दशेपां डे, िनवृ  त िज  हा 
 यायाधीश, पुण ेयांनी िद. १८.०७.२०१७ रोजीचे अजा  वये १६ बैठकांचे वास व इतर खच . ५,०००/- या 
 यित र  त मानधन . ७,५००/- माण े . १,२०,०००/- व िद. १८.०७.२०१७ रोजी अहवाल व इतर कागदप े 
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दणेकेरीता िशड  मु  कामी आ  याचे िदवसाचे मानधन व वासभ  ता . १२,५००/- अस ेएकूण . १,३२,५००/- 
ची मागणी केलेली आहे.  सदरचे  तावावर िनणय होणेस िवनंती.  

िनणय .१०४८ यावर सिव तर चचा होऊन, खाते चौकशी अिधकारी ी. जे.एल.देशपां डे, िनवृ  त िज  हा  यायाधीश, 
पुणे यां चे मागणीनुसार, यांना १६ बैठकांचे मानधन व वासभ  ता यांची एकूण .१,३२,५००/- मा  
र कम आदा करणेस मा यता दे यात आली.                (कायवाही- वै क य सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२७ ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयात कं ाटी प दतीने ११ मिहने 

कालावधीसाठी कायरत प रचारक/ प रचारीका यांचा नेमणूक कालावधी संपु ात येत अस याने 
यांची पु हा ११ मिहने कालावधीसाठी नेमणूक करणेबाबत. 

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 असले, 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 करतानासिमतीनेसदर पदाची आव  यकता व 
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 मानधनावरिकंवाकं ाटी प तीने भरावी जेणके न 
 यव  थापनिनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आहे.  

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .– 
१) मा  यव  थापन सिमती िद. १८/१०/२००८ रोजीचे सभेतील िनणय  ७६२. 
अ-०१ वषाचे प रिव ाधीन कालावधीसाठी ३७ व ११ मिहने कालावधीसाठी २७ अस ेएकुण ६४ नेमणकू पञ 
दे  यात मा  यता दे  यात आली. 
ब-तसचे ६४ पैक  १४ उमेदवार हजर होणार नस  याने, १४ र  त जागांवर मलुाखती घेतले  या पाञ उमेदवारांना 
नेमणकू दे  यात यावी, अस ेठरले. 
२) मा  यव  थापन सिमती िद. ०९/०८/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय  ७१०. 
उपरो  त प रचारीकांना िबंद ू नामावली माण े नेमणकूा होईपयत अथवा ११ मिहने यापैक  जे अगोदर घडेल 
तोपयत पवू  याच मानधन व शत /अटीवर मदुतवाढ देणेस मा  यता देणते आली. 
३) मा  यव  थापन सिमती िद. ०७/०८/२०१० रोजीचे सभेतील िनणय  ६६१. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, १०० िबंद ू नामावली माण े वगातील व इतर वगवारीमधील दोनही 
हॉि पटलमधील प रचारकांची र  त पद े भर  यासाठी वतमानपञात जाहीरात दऊेन अज मागणी करणते यावी. 
जाहीरातीनसुार पद ेभर  यास काहीसा कालावधी लागणार अस  याने स  या ११ मिहने कालावधीसाठी नेमणकू 
केले  या प रचारक/प रचारीकांना  याचंी मदुत सपंलेपासनू ६ मिहने अथवा जाहीरातीनसुार पद े भर  याची 
कायवाही होईपयत स  याचेच अटी/शत वर दरमहा . १०,०००/- एकिञत वेतनावर नेमणकूा दे  यात या  यात, 
अस ेठरले. 
४) मा  यव  थापन सिमती िद. १३/०२/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय  ८३. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, स  या ०६ मिहने कालावधीकरीता कायरत असले  या प रचारक/ 
प रचारीका यांची मदुत सपंलेपासनू पढेु ०५ मिहने अथवा जािहराती ारे पद े भर  याची कायवाही होईपयत 
स  याचेच अटी/शत वर दरमहा . १००००/- एकिञत वतेनावर मदुतवाढ दे  यात यावी. तसचे ा  त झाले  या 
अजाची छाननी क न जािहरातीनसुार सव पाञ उमेदवारांची लेखी प र ा घे  यात यावी. लेखी प र ेम  ये िकमान 
७०  गणु ा  त करणा-या उमेदवारास ा  यि क प र ेकरीता बोलिव  यात यावे. ा  यि क प र ेतनू  येक 

वगासाठी गणुांनुसार एका पदाक रता पिहले ५ उमेदवारांना मलुाखतीसाठी बोलिव  यात यावे, असे ठरले. 
५) मा  यव  थापन सिमती िद. १२/०६/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय  ४७७. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, िद.२५/१२/२०१० रोजीचे जािहरातीस अनसु न मुलाखती ारे वगानुसार 
उमेदवार उपल  ध न झा  यास वै क य सचंालक ,  णालये यांचे अहवालानसुार स  या ११ मिहने 
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कालावधीसाठी कायरत असले  या आव  यक प रचा रका/ प रचारक यांना पढुील ११ मिहने कालावधीसाठी 
मदुवाढ दे  यात यावी अस ेठरले. 

६) मा  यव  थापन सिमती िद. २८/०८/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय  ६६६. 
स  या ११ मिहने कालावधीकरीता कायारत असले  या २३ प रचारक/प रचारीका यांचेपैक  ी चांगदवे 

पंढरीनाथकाळे यांचे वय ४५ वषापे ा जा  त अस साने  यांना पढुील मदुवाढ दऊे  नये. तसचे ीमती सरीना 
आढाव, ीमती शभुदा गायकवाड , ीमती कंुभार यांचे काम असामाधानकारक आह,े असा वै िकय अिध क / 
वै क य सचंालक यांनी अहवाल िदलेला अस  याने  यानंा पढुील मदुतवाढ दऊे नये. उव रत इतर १९ प रचारक/ 
प रचारीका यांना पढुील मुदवाढ दे  यात यावी. 

स  या कंञाटी प  दतीने कंञाटदारामाफत व ११ मिहने कालावधीकरीता कायरत असले  या व न  याने 
घे  यात येणा-या प रचारक/प रचारीका यांना ितमहा . ११,०००/- वेतन दे  यात यावे, अस ेठरले. 
७) मा  यव  थापन सिमती िद. १२/०६/२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय  ४१६. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ११ मिहने कालावधीसाठी ता  परुती नेमणकु कर  यात आले  या 
प रचारीका/ प रचारक यांचेबाबत वै िकय अिध क व वै िकय सचंालक यांचे अहवालानसुार प रचारक/ 
प रचारीका यांना उपरो  त कॉलम नं  ४ म  ये सबंं िधतांचे नावापू ढे दशिवले  या तारखेपासनू पढेु ११ मिहने 
कालावधीकरीता, याआधी दे  यात आले  या नेमणकू आदेशातील अटी/शतीनुसार ता  परुती नेमणकूदे  यात यावी, 
अस ेठरले. 
७) मा  यव  थापन सिमती िद. ३०/०३/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय  २७८. 

यावर सिव  तर चचा होऊन उपरो  त  तावास मा  यता दे  यात आली. 
८) मा  यव  थापन सिमती िद. २३/०५/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय  ३३९. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ११ मिहने कालावधीसाठी ता  परुती नेमणकु कर  यात आले  या 
प रचारीका / प रचारक यांचेबाबत  वै िकय अिध क व  वै िकय सचंालक यांचे गोपनीय अहवालाचा 
िवचार करता, उपरो  त त   यातील अ नं  ०१ ते ०७ व अ.नं  ०९ ते १२ तसचे अ नं  १४ ते १७ वरील प रचारक / 
प रचारीका यांना ट  या-ट  याने  याचंी मदुत सपंत असले  या  तारखेपासनू पु ढे ११ मिहने कालावधीसाठी पवु चे 
आदशेातील अटी-शत वर ता  परु  या नेमणकूा दे  यात या  या, अस ेठरले. 
९) मा  यव  थापन सिमती िद. १६/०४/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय  १३३. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, वै क य सचंालक ,  णालये याचं ेमागणीनसुार उपरो  त  तावाम  ये 
नमदु केले  या अ नं  १ ते १३ प रचारक / प रचारीका यानंा  यांचे नावापढुील  तंभ  ५ म  ये दशिवले  या 
तारेखनंतर पढुील ११ मिहने कालावधीसाठी पवु चे आदेशातील अटी-शत वंर ता  परुती नेमणकू दणेेस मा  यता 
दे  यात आली. 
१०) मा  यव  थापन सिमती िद. १६/०२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय  १६७. 

यावर सिव  तर चचा होऊन,  तावातील त   याम  ये नमदु अ नं  १ ते १३ प रचारक / प रचारीका यांना 
 तभं  ५ म  ये दशिवले  या तारेखनंतर पढुील ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा आरि त वगासाठी उमेदवार 

उपल  ध होईपयत जे अगोदर घडेल तोपयत पवु चे आदेशातील अटी-शत वंर कंञाटी प  दतीने ता  परु  या 
नेमणकूा देणसे मा  यता दे  यात आली. 
११) मा  यव  थापन सिमती िद. २२/१२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय  ९६०. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे  णालयात ११ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प  दतीने कायरत 
असले  या  तािवत प रचारक/प रचारीका यांची मदुत सपंु  टात येत असले  या िदनांकापासनु पु ढे ११ मिहने 
कालावधीसाठी अथवा आरि त वगासाठी उमेदवार उपल  ध होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत 
ता  परु  या नेमणकूा दे  यात या  यात, अस ेठरले. 

तसचे सं  थान  णालयामधील प रचारीका/प रचारक यांची र  त पद ेमलुाखती ारे कंञाटी प  दतीने 
भरणते यावीत, अशा सचुना के  या. 
१२) मा  यव  थापन सिमती िद. २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ३४६. 

ी साईबाबा सं  थानम  ये कायरत असले  या कुशल, अकुशल व सरु ा कंञाटी कमचा-यां माणचे िद. 
२५.०२.२०१७ रोजीचे सभेतील िनण   १४१ मधील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा व ी साईनाथ 

 णालयातील ११ मिहने कालावधी तसचे कंञाटदारामाफत कंञाटी प  दतीने कायरत असले  या  टाफनस, 
टेि निशयन कमचा-यांना  याचंे ितिदन वेतनावर ४० वेतनवाढ दे  यात यावी. 
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 तावना- ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलकरीता आव  यक असले  या प रचारक/ 
प रचारीकां  या ७५ जागांसाठी िद. २५/०६/२००८ रोजी जािहरात िस  द करणते आली होती. जािहरातीस 
अनसु न िद .१७/०८/२००८ रोजी मलुाखतील घेणते आ  या   यानंंतर मा  यव  थापन सिमती िद. 
१८/१०/२००८ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला सदर  तावावर सिव  तर चचा होऊन, अ) ०१ वषाचे 
प रिव ाधीन कालावधीसाठी ३७ व ११ मिहने कालावधीसाठी २७ अस ेएकुण ६४ नेमणकू पञ दे  यात मा  यता 
दे  यात आली. ब) तसेच ६४ पैक  १४ उमेदवार हजर होणार नस  याने, १४ र  त जागावंर मलुाखती घतेले  या  
पाञ उमेदवारांना नेमणकू दे  यात यावी, अस ेठरले. 

िबंदनुामावलीनुसार वगातील परेुस े उमेदवार उपल  ध न झा  याने मलुाखतीत पाञ ठरले  या २७ 
उमेदवारांना ११ मिहने कालावधीसाठी ता  परुते नेमणकू आदशे दे  यात आलेले आहते.  

काही उमेदवार हजर न झा  याने  याचंे नेमणकू आदशे र  क न मलुाखत घेणते आले  या  ित ा 
यादीतील ५ उमेदवारांना ११ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प  दतीने नेमणकूा देणते आले  या आहते असे िदसते. 
तथािप ित ायादी द  तरी आढळून येत नाही. 

११ मिहने कालावधीसाठी ता  परु  या  व पात नेमणकू िदले  या २९ प रचारीकांचा नेमणकू कालावधी 
सपंु  टा त येत अस  याने  याचंा सताव मा  यव  थापन सिमती िद. ०९/०८/२००९ रोजीचे सभेत सादर करणते 
आला होता  यावर िनणय  ७१० नसुार प रचारीकांना िबंद ूनामावली माण े नेमणकूा होई  यत अथवा ११ मिहने 
यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत पवू  याच मानधन व शत वर मदुतवाढ दणेेस मा  यता देणते आली. 

उपरो  त ११ मिहने कालावधीसाठी नेमणकू िदले  या प रचारीकां पैक  १४ प रचारीकांचा नेमणकू 
कालावधी सपंु  टात येत अस  याने  याचंा सताव मा  यव  थापन सिमती िद. ०७/०८/२०१० रोजीचे सभेत सादर 
करणते आला होता  यावर िनणय  ६६१ नुसार १०० िबंद ू नावली माण े वगातील व इतर वगवारीमधील 
दोनही हॉि पटलमधील प रचारकांची र  त पद ेभर  यासाठी वतमानपञात जािहरात दऊेन अज मागणी करणते 
यावी. जािहरातीनसुार पद े भर  यास काहीसा कालावधी लागणार अस  याने स  या ११ मिहने कालावधीसाठी 
नेमणकू केले  या प रचारक/ प रचारीकांना  याचंी मदुत सपंलेपासनू ६ मिहने अथवा जाहीरातीनसुार पदे भर  याची 
कायवाही होईपयत स  याचेच अटी/शत वर दरमहा . १०,०००/- एकिञत वेतनावर नेमणकूा दे  यात या  यात, 
अस ेठरले. 

उपरो  त प रचारीकांची ६ मिह  याची नेमणकु ची मदुत सपंु  टात येत अस  याने  याचंा  ताव मा 
 यव  थापन सिमती िद. १३/०२/२०११ रोजीचे सभेत सादर करणते आला  यावर िनणय  ८३ नुसार, स  या ०६ 

मिहने कालावधीकरीता कायरत असले  या प रचारक/प रचारीका यांची मदुत सपंलेपासनू पु ढे ०५ मिहने अथवा 
जािहराती ारे पद ेभर  याची कायवाही होईपयत स  याचेच अटी/शत वर दरमहा . १०,०००/- एकिञत वेतनावर 
मदुतवाढ दे  यात यावी. तसचे ा  त झाले  या अजाची छाननी क न जािहरातीनसुार सव पाञ उमेदवारांची लेखी 
प र ा घे  यात यावी. लेखी प र ेम  ये िकमान ७०  गुण ा  त करणा-या उमेदवारास ा  यि क प र ेकरीता 
बोलिव  यात यावे. ा  यि क प र ेतनू  येक वगासाठी गणुांनसुार एका पदाक रता पिहले ५ उमेदवारांना 
मलुाखतीसाठी बोलिव  यात यावे, अस ेठरले. 

उपरो  त िनणयानुसार ०५ मिहने कालावधीसाठी नेमणकू िदले  या प रचारीकांचा नेमणकू कालावधी 
सपंु  टा त येत अस  याने  याचंा  ताव िद. १२/०६/२०११ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता  यावर िनणय 

 ४७७ नुसार, िद. २५/१२/२०१० रोजीचे जािहरातीस अनसु न मुलाखती ारे वगानसुार उमेदवार उपल  ध न 
झा  यास वै क य सचंालक ,  णालये याचंे अहवालानसुार स  या  ११ मिहने कालावधीसाठी कायरत असले  या 
आव  यक प रचारीका / प रचारक यांना पढुील ११ मिहने कालावधीसाठी मदुवाढ दे  यात यावी, अस ेठरले. 

उपरो  त प रचारीकांचा नेमणकू कालावधी सपंु  टात येत अस  याने  याचंा  ताव मा  यव  थापन 
सिमती िद. २८/०८/२०११ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता  यावर िनणय  ६६६ नुसार, स  या ११ 
मिहने कालावधीकरीता कायारत असले  या २३ प रचारक/प रचारीका यांचेपैक  ी चांगदवे पंढरीनाथकाळे यांचे 
वय ४५ वषापे ा जा  त अस साने  यानंा पढुील मदुवाढ दऊे नये . तसचे ीमती सरीना आढाव, ीमती शभुदा 
गायकवाड, ीमती कंुभार यांचे काम असामाधानकारक आह,े असा वै िकय अिध क /वै क य सचंालक यांनी 
अहवाल िदलेला अस  याने  यानंा पढुील मदुवाढ दऊे नये . उव रत इतर १९ प रचारक / प रचारीका यानंा पढुील 
मदुतवाढ दे  यात यावी. 

स  या कंञाटी प  दतीने कंञाटदारामाफत व ११ मिहने कालावधीकरीता कायरत असले  या व न  याने 
घे  यात येणा-या प रचारक/प रचारीका यांना ितमहा . ११,०००/- वेतन दे  यात यावे, अस ेठरले. 
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उपरो  त प रचारीकांचा नेमणकू कालावधी सपंु  टा त येत अस  याने  याचंा  ताव मा  यव  थापन 
सिमती िद. १२/०६/२०१२ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता  यावर िनणय  ४१६ नुसार, ११ मिहने 
कालावधीसाठी ता  परुती नेमणकु कर  यात आले  या प रचारीका / प रचारक यांचेबाबत वै िकय अिध क व 
वै िकय सचंालक यांचे अहवालानसुार प रचारक / प रचारीका यांना उपरो  त कॉलम नं  ४ म  ये सबंं िधतांचे 
नावापढेू दशिवले  या तारखेपासनू पढेु ११ मिहने कालावधीकरीता, याआधी दे  यात आले  या नेमणकू 
आदशेातील अटी/शतीनसुार ता  पुरती नेमणकू दे  यात यावी, अस ेठरले. 

उपरो  त प रचारीकांचा नेमणकू कालावधी सपंु  टात येत अस  याने  याचंा  ताव मा  यव  थापन 
सिमती िद. ३०/०३/२०१३ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता  यावर िनणय  २७८ नसुार ,चचा होऊन 
उपरो  त  तावास मा  यता दे  यात आली. 

उपरो  त प रचारीकांचा नेमणकू कालावधी सपंु  टा त येत अस  याने  याचंा  ताव मा  यव  थापन 
सिमती िद. २३/०५/२०१४ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता  यावर िनणय  ३३९ नुसार, ११ मिहने 
कालावधीसाठी ता  परुती नेमणकु कर  यात आले  या प रचारीका / प रचारक यांचेबाबत  वै िकय अिध क व 

 वै िकय सचंालक यांचे गोपनीय अहवालाचा िवचार करता, उपरो  त त   यातील अ नं  ०१ ते ०७ व अ.नं  ०९ 
ते १२ तसचे अ नं  १४ ते १७ वरील प रचारक / प रचारीका यानंा ट  या-ट  याने  याचंी मदुत सपंत असले  या  
तारखेपासनू पु ढे ११ मिहने कालावधीसाठी पवु चे आदेशातील अटी-शत वर ता  परु  या नेमणकूा दे  यात या  या, 
अस ेठरले.. 

उपरो  त प रचारीकांचा नेमणकू कालावधी सपंु  टात येत अस  याने  याचंा  ताव मा  यव  थापन 
सिमती िद. १६/०४/२०१५ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता  यावर िनणय  १३३ नसुार , वै क य 
सचंालक ,  णालये यांचे मागणीनसुार उपरो  त  तावाम  ये नमुद केले  या अ नं  १ ते १३ प रचारक / 
प रचारीका यांना  याचंे नावापढुील  तंभ  ५ म  ये दशिवले  या तारेखनंतर पढुील ११ मिहने कालावधीसाठी 
पवु चे आदेशातील अटी-शत वंर ता  पुरती नेमणकू देणसे मा  यता दे  यात आली. 

उपरो  त प रचारीकांचा नेमणकू कालावधी सपंु  टात येत अस  याने  याचंा  ताव मा  यव  थापन 
सिमती िद. १६/०२/२०१६ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता  यावर िनणय  १६७ नुसार,  तावातील 
त   याम  ये नमदु अ नं  १ ते १३ प रचारक / प रचारीका यांना  तभं  ५ म  ये दशिवले  या तारेखनंतर पढुील ११ 
मिहने कालावधीसाठी अथवा आरि त वगासाठी उमेदवार उपल  ध होईपयत जे अगोदर घडेल तोपयत पवु चे 
आदशेातील अटी-शत वंर कंञाटी प  दतीने ता  परु  या नेमणकूा देणसे मा  यता दे  यात आली. 

उपरो  त प रचारीकांचा नेमणकू कालावधी सपंु  टात येत अस  याने  याचंा  ताव मा  यव  थापन 
सिमती िद. २२/१२/२०१६ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता  यावर िनणय  ९६०, सं  थानचे 

 णालयात ११ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प  दतीने कायरत असले  या  तािवत प रचारक/प रचारीका 
यांची मदुत सपंु  टात येत असले  या िदनांकापासनु पढेु ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा आरि त वगासाठी 
उमेदवार उपल  ध होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत ता  परु  या नेमणकूा दे  यात या  यात, अस ेठरले. 

तसचे सं  थान  णालयामधील प रचारीका/प रचारक यांची र  त पद ेमलुाखती ारे कंञाटी प  दतीने 
भरणते यावीत, अशा सचुना के  या. 

मा  यव  थापन सिमती िद. २२/१२/२०१६ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता  यावरील अ.न.ं 
०४  या कु कांचन िवनायक िशंदे ा कामाव न गरैहजर अस  याचे  वै क य अिधि का यांनी कळिव  याने 
 याचंे  यितरी  त इतर प रचारक / प रचारीकांना उपरो  त िनणय  ९६० नसुार , सं  थानचे  णालयात ११ मिहने 

कालावधीसाठी कंञाटी प  दतीने कायरत असले  या प रचारक/प रचारीका याचंी मदुत सपंु  टा त येत असले  या 
िदनांकापासनु पढेु ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा आरि त वगासाठी उमेदवार उपल  ध होईपावेतो यापैक  जे 
अगोदर घडेल तोपयत ता  परु  या नेमणकूा िदले  या प रचारक / प रचारीका यांची मािहती खालील माण ेआह.े 

 
अ 
न ं

नाव नेमणूक तारीख हजर तारीख ११ मिहने मुदवाढ 
संपु  टात येत अस  याची 

तारीख 
१ कु मिनषा ि टफन आवारे ३१/०१/२०१७ १५/०१/२०१७ १४/१२/२०१७ 
२ कु आशमुती सपंत सदाफुले  ३१/०१/२०१७ १७/०१/२०१७ १६/१२/२०१७ 
३ ीमती वैशाली भगवान महागडे ३१/०१/२०१७ १७/०१/२०१७ १६/१२/२०१७ 
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४ ी आिशष शरद सयुवंशी ३१/०१/२०१७ २१/०१/२०१७ २०/१२/२०१७ 
५ सौ आशा रमेश जगताप २६/०४/२०१७ १४/०२/२०१७ १३/०१/२०१८ 
६ कु ितमा रामचं  कोळग े २६/०४/२०१७ १६/०२/२०१७ १५/०१/२०१८ 
७ ी राहल काश आहोळ २६/०४/२०१७ २५/०२/२०१७ २४/०१/२०१८ 
८ कु ाज  ता िदपक जाधव २६/०४/२०१७ १८/०४/२०१७ १७/०३/२०१८ 
९ ीमती कावेरी सदुाम  ह  के २६/०४/२०१७ २७/०४/२०१७ २६/०३/२०१८ 
१० सौ थ िनलेश ीवा  तव ०६/०५/२०१७ ०७/०५/२०१७ ०६/०४/२०१८ 
११ कु किवता योसफे पंडीत १९/०७/२०१७ १७/०७/२०१७ १६/०६/२०१८ 

मा.  यव  थापन सिमती िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ३४६ नुसार, ी साईबाबा 
सं  थानम  ये कायरत असले  या कुशल, अकुशल व सरु ा कंञाटी कमचा-यां माणचे िद. २५.०२.२०१७ रोजीचे 
सभेतील िनण  . १४१ मधील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील ११ मिहने 
कालावधी तसचे कंञाटदारामाफत कंञाटी प  दतीने कायरत असले  या  टाफनस, टेि निशयन कमचा-यांना 
 याचंे ितिदन वेतनावर ४० वेतनवाढ दऊेन स  या  यांना . १५,४००/- एकिञत वेतन दे  यात येत आहे. 

.वै क य सचंालक व .वै क य अिध ीका यांनी अनु मे िद. २६/१०/२०१७ व िद. 
२३/१०/२०१७ अ  वये उपरो  त ११ मिहने कालावधीसाठी कायरत प रचारक/प रचारीका यांचे ११ मिहने 
नेमणकू कालावधीतील कामकाजाचा अहवाल खालील माण ेकळिवलेला आहे.  

अन ं नाव अहवाल 
०१ ०२ ०३ 

१ कु मिनषा ि टफन आवारे  याचंी वतवणकु चांगली असनु ते हकूमा माण ेकामे करतात.  याचंे बाबतीत 
काहीही करणे चाल ुअथवा  तावीत नाही.  यानंा िनयमा माणे मदुतवाढ 
दणेेस हरकत नाही. 

२ कु आशमुती सपंत सदाफुले   याचंी वतवणकु चांगली असनु ते हकूमा माण ेकामे करतात.  याचंे बाबतीत 
काहीही करणे चाल ुअथवा  तावीत नाही.  यानंा िनयमा माणे मदुतवाढ 
दणेेस हरकत नाही. 

३ ीमती वैशाली भगवान 
महागडे 

 याचंी वतवणकु चांगली असनु ते हकूमा माण ेकामे करतात.  याचंे बाबतीत 
काहीही करणे चाल ुअथवा  तावीत नाही.  यानंा िनयमा माणे मदुतवाढ 
दणेेस हरकत नाही. 

४ ी आिशष शरद सयुवंशी  याचंी वतवणकु चांगली असनु ते हकूमा माण ेकामे करतात.  याचंे बाबतीत 
काहीही करणे चाल ुअथवा  तावीत नाही.  यानंा िनयमा माणे मदुतवाढ 
दणेेस हरकत नाही. 

५ सौ आशा रमेश जगताप  याचंी वतवणकु चांगली असनु ते हकूमा माण ेकामे करतात.  याचंे बाबतीत 
काहीही करणे चाल ुअथवा  तावीत नाही.  यानंा िनयमा माणे मदुतवाढ 
दणेेस हरकत नाही. 

६ कु ितमा रामचं  कोळग े  याचंी वतवणकु चांगली असनु ते हकूमा माण ेकामे करतात.  याचंे बाबतीत 
काहीही करणे चाल ुअथवा  तावीत नाही.  यानंा िनयमा माणे मदुतवाढ 
दणेेस हरकत नाही. 

७ ी राहल काश आहोळ  याचंी वतवणकु चांगली असनु ते हकूमा माण ेकामे करतात.  याचंे बाबतीत 
काहीही करणे चाल ुअथवा  तावीत नाही.  यानंा िनयमा माणे मदुतवाढ 
दणेेस हरकत नाही. 

८ कु ाज  ता िदपक जाधव सबंं िधत प रचारीका यांची िद. ०५.०६.२०१७ रोजी िसआरय-ु१ िवभागात 
नाईट ड्यटुी असतांना  याचंे वॉडमधील  ण सौ घोडके शोभा यांचे सकाळी 
६ वा.  लड सॅ  पल पाठिवलेले नाही. तसेच दसुरे  ण  ल  कड षीकेश 
याला िद. ०५/०६/२०१७ रोजी िसआरयु-१िवभागातनू िस  हीटीएस ओटी 
येथे पाठिवले परंत ु सदर  णां  या  लड फॉमवरती दसु -याच  णांचे  लड 
सॅ  पल पाठिवले याबाबत  यानंा कारण े दाखवा नोटीस बजावनू लेखी 
खलुासा मागिव  यात आलेला होता परंत ु  याचंा लेखी खलुासा 
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असमाधानकारक अस  याने उपरो  त गैरिश  त वतनाबाबत िश ण  हणनू 
ठपका ठेव  यात आलेला आह.े 

९ ीमती कावेरी सदुाम  ह  के  याचंी वतवणकु चांगली असनु ते हकूमा माण ेकामे करतात.  याचंे बाबतीत 
काहीही करणे चाल ुअथवा  तावीत नाही.  यानंा िनयमा माणे मदुतवाढ 
दणेेस हरकत नाही. 

१० सौ थिनलेश ीवा  तव  याचंी वतवणकु चांगली असनु ते हकूमा माण ेकामे करतात.  याचंे बाबतीत 
काहीही करणे चाल ुअथवा  तावीत नाही.  यानंा िनयमा माणे मदुतवाढ 
दणेेस हरकत नाही. 

११ कु किवता योसफे पंडीत  याचंी वतवणकु चांगली असनु ते हकूमा माण ेकामे करतात.  याचंे बाबतीत 
काहीही करणे चाल ुअथवा  तावीत नाही.  यानंा िनयमा माणे मदुतवाढ 
दणेेस हरकत नाही. 

 
ी साईबाबा सं  थान  णालयाकरीता सन २००९ चे मंजरु आकृतीबंधानुसार प रचारक / प रचारीका 

ची मंजरु पदसं  या व स ि थती खालील माणे आहे. 
अ 
न ं

 णालय मंजरु पद े भरलेली पदे 
 थायी कंञाटी एकुण  थायी अ  थायी 

(११ मिहने) 
आऊटसोिसग/ 
बा यंञणे ारे 

एकुण 

१ साईबाबा १६० ४० २०० १०३ ०८ ८३ १९४ 
२ साईनाथ १०२ २५ १२७ ५१ ०३ ६१ ११५ 

एकूण २६२ ६५ ३२७ १५४ ११ १४४ ३०९ 
 

उपरो  त प रचारक/प रचारीका यांनी मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
खालील माण े रट िपटीशन दाखल केलेले असनु  यांचेवतीने अॅड अिवनाश शेजवळ ह े काम पहात असनु 
सं  थानचे वतीने अॅड िनतीन भवर यांची नेमणकू करणते आलेली आह.े  

अ 
न ं

प रचारक / प रचारीकांचे नाव रट 
िपटीशन  

मागणी 

१ कु ाज  ता िदपक जाधव ६४२१/२०१६ A] Call for record and proceedings. 
B] Issue a writ of mandamus or any other 
appropriate writ, order or direction thereby 
directing the Respondent to pay the salary and 
arrears for the post of Staff Nurse meeting dated 
20.11.2014 by the Managing Committee of 
Respondent No.1 within a stipulated period and for 
that purpose issue necessary writ, order of 
direction.  
C] Issue a writ of mandamus or any other 
appropriate writ, order or directions thereby 
directing the Respondents to consider and decide 
the representation dated 17.05.2015 given by the 
petitioner for payment of salary and arrears of 
salary for the post of Staff Nurse (Annexed at 
Exhibit-F) within a stipulated period and for that 
purpose issue necessary writ, order or directions. 
D] pending hearing and final disposal of present 
writ petition, issue an injuction in the nature of 
directions thereby directing the Respondents to pay 

२ कु किवता योसफे पंडीत ६४२२/२०१६ 
३ ीमती थ जॉन ल ढे 

( ीवा  तव) 
६४२३/२०१६ 

४ कु ितमा रामचं  कोळग े ६४२४/२०१६ 
५ ीमती आशा द  ताञय 

कावळे 
६४२५/२०१६ 

६ ीमती वैशाली भगवान 
महागडे 

६४२६/२०१६ 

७ कु मिनषा ि टफन आवारे ६४२७/२०१६ 
८ ी राहल काश आहोळ ६४२८/२०१६ 
९ ीमती कावेरी सदुाम  ह  के ६४२९/२०१६ 
१० ीमती कांचन िवनायक िशंद े ६४३०/२०१६ 
११ ी आिशष शरद सयुवंशी ६४३१/२०१६ 
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the salary to the petitioner in accordance with 
Decision No.1016 taken in meeting dated 
20.11.2014 by the Managing Committee of 
Respondent No.1 and for that purpose issue 
necessary writ, order of directions. 
E] Grant ad-interim relief in terms of prayer clause-
(D) 
F] Pass any and other just and equitable order in the 
interest of justice in favour of the petitioner. 

 
उपरो  त अ.न.ं १० ीमती कांचन िवनायक िशंदे ा कामाव न गैरहजर अस  याने  यानंा िद. 

१८/१/२०१७ नंतर पु  हा नेमणकू आदेश िदलेला नाही. 
सं  थान अिधिनयम/ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां िञक, कायदेशीर तसेच आिथक 

िवषय इ. छाननी क न अनुमान-  
ित कमचारी एकिञत मािसक वेतन . १५,४००/- या माणे एकुण . १,६९,४००/-. 

िवभागाचा अिभ ाय- ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात ११ मिहने 
कालावधीसाठी ता  परु  या नेमणकूा िदले  या प रचारक / प रचारीकाचंा नेमणकू कालावधी िडसबर २०१७ ते जनु 
२०१८ या कालावधीत ट  या-ट   याने  सपंु  टात येत आहे.  

अ.न.ं ८ कु ाज  ता िदपक जाधव यांचे वतनकु व काम समाधानकारक असलेचे अहवालात नमदु  
नस  याने  याचंेबाबत तसचे इतर १० प रचारीका यांना पु  हा न  याने ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा आरि त 
वगासाठी उमेदवार उपल  ध होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत ता  परु  या  व पात नेमणकूा दणेबेाबत 
िनणय होणेस िवनंती. 

िनणया  तव सादर.  
िनणय .१०४९ यावर सिव तर चचा होऊन, याकरीता यव थापन सिमतीचे उपा य  मा. ी.चं शेखर कदम यां चे 

अ य तेखाली सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे व मा. ी. ताप भोसले यांची सिमती तयार 
करणेत आली. या सिमतीने तािवत प रचारक/ प रचारीकानंा मुदतवाढ देणे यो य होईल का, याची 
शहािनशा क न याचा अहवाल यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.  

 (कायवाही- वै क य सचंालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२८ ी साईबाबा णालयाकरीता मंजुर आकृतीबंधाबाहेरील आव यक २४ परीचारीकांची पदावरील 

सेवा बाहययं णे ारे (आऊटसोस प दतीने) घेणेकामी शासन मा यता घेणेबाबत. 
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 िकंवा कमचा-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 . 
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. १२/०६/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय  ५२५. 

ी साईबाबा हॉि पटल येथील  यरुो ओटीतील Recovery म, आथेा ओटीमधील आथ  
Recovery व Minor ओटी ह ेदो  ही िवभाग एकिञत क न, तेथे १० ते १२ बेडसचा आयसीसीयु  वॉड तयार 
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करणसे व याकामी येणा-या अंदाजे . ३,३६,०००/- माञचे खचास मा  यता दणेते आली. तसेच याकामी िवहीत 
प  दतीने दरपञके मागिवणते यावी, अस ेठरले. 

२) मा  यव  थापन सिमती िद. २८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय  ६२६. 
ी साईबाबा  णालयातील नवीन Neuro ICU व SICU िवभाग सु  करणसेाठी  तावात नमदु 

केले माणे आव  यक असलेले मनु  यबळ कंञाटी आऊटसोस प  दतीने घेणकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदांची 
मागणी करणते येऊन, नवीन ठेकेदाराची नेमणकू  करणते यावी. माञ त  पवु  याबाबत सं  थान विकलामाफत अज 
करणते येऊन, मा मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी व मा खडंपीठा  या 
आदशेानुसार पढुील कायवही करणते यावी, अस ेठरले. 

३) मा  यव  थापन सिमती िद. ०६/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय  २७७. 
स  या सं  थानला कंञाटी कमचारी परुिवणा-या कंञाटदारामाफत ी साईबाबा  णालयातील 

 तािवत  यरुो आयसीय ू व एसआयसीय ू साठी आव  यक असलेले मनु  यबळ घेणकेामीचा उपरो  त  ताव 
अमा  य कर  यात आला. याबाबतमा िञसद  य सिमती  या िद. २८/१२/२०१५ रोजी  या सभेतील िनणय  ६२६ 
अ  वयचे कायवाही करणते यावी, अस ेठरले. 

४) मा  यव  थापन सिमती िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ३६. 
सं  थान  णालयां  या मनु  यबळ अहवालाम  ये अित र  त कमचारी दशिवणते आलेले आहते, यामळेु 

ी साईबाबा  णालयातील न  याने सु  कर  यात आले  या  यरुो आयसीय ु व एसआयसीयचुे कामकाज 
गणालयातील आह े  याच कमचा-यांमधनू करणते याव.े फ  त ८ िनवासी वै क य अिधकारी व ३० प रचारीका 

ही तां िञक पद े स  याचे लेबर कंञाटदारामाफत ता  परु  या  व पात ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा 
आकृतीबंधातील मंजरू पदांवर कायम िनयु   या होईपयत यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत भरणते यावे. तसचे 
 थािनक िव  व  तानंी कमचारी सं  या व  य  काम याची पाहणी करावी, अस ेठरले. 

 तावनाः मा  यव  थापन सिमती िद. १२/०६/२०१४  रोजीचे सभेतील िनणय  ५२५ नुसार ी 
साईबाबा हॉि पटल येथील  यरुो ओटीतील Recovery म, आथेा ओटीमधील आथ  Recovery व Minor 
ओटी ह ेदो  ही िवभाग एकिञत क न, तेथे १० ते १२ बेडसचा आयसीसीयु  वॉड तयार करणसे व याकामी येणा-
या अंदाजे . ३,३६,०००/- माञचे खचास मा  यता देणते आली. तसचे याकामी िवहीत प  दतीने दरपञके 
मागिवणते यावी, अस ेठरले. तदनंतर मा  यव  थापन सिमती िद. २८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय  ६२६ 
नसुार, ी साईबाबा  णालयातील नवीन Neuro ICU व SICU िवभाग सु  करणेसाठी  तावात नमदु 
केले माणे आव  यक असलेले मनु  यबळ कंञाटी आऊटसोस प  दतीने घेणकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदांची 
मागणी करणते येऊन, नवीन ठेकेदाराची नेमणकू करणते यावी. माञ त  पवु  याबाबत सं  थान विकलामाफत अज 
करणते येऊन, मा मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी व मा खडंपीठा  या 
आदशेानुसार पढुील कायवही करणते यावी, अस े ठरले. िनणय  ६२६ नुसार िस  हील अॅि लकेशन नं  
३७०७/२०१६ मा मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात सादर करणते आले होते  यातील ेअर  लॉज 
म  ये खालील माण ेनमदु केले होते. 

“The applicant may please be permitted to carry out E-tender process for supply of 
manpower/ staff required for proposed Neuro ICU & SICU in Shri Saibaba Hospital and 
further permit the applicant to spend the amount required for carrying the above work.  

The applicant may please be permitted to carry out E-tender process for supply of 
manpower/ staff required for proposed Neuro ICU & SICU in Shri Saibaba Hospital and 
further permit the applicant to spend the amount required for carrying the above work.” 

 यावर िद. २३/०३/२०१६ रोजी मा मुंबई उ  च  यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांनी खालील माणे 
आदशे िदला आह.े 

“For the reasons stated in the application, the application is allowed in terms of 
prayer clause B and accordingly stands disposed of”. 

मा  यव  थापन सिमती िद. २८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय  ६२६ व मा मुं  उ  च  यायालयाचे 
खंडपीठ औरंगाबाद यांचे िद. २३/०३/२०१६ रोजीचा आदशे यानसुार कायवाही करणकेामी वेळ लागणार 
अस  याने व  तावती  यरुो आयसीय ु व एसआयीय ु िवभाग तातडीने सु  करण े गरजेचे अस  याने स  या 
सं  थानला कुशल अकुशल कंञाटी कमचारी परुिवणा-या ठेकेदारामाफत कमचारी घेणचेा  ताव मा  यव  थापन 
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सिमती िद. ०६/०५/२०१६ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता  यावर िनणय  २७७ नसुार स  या 
सं  थानला कंञाटी कमचारी परुिवणा-या कंञाटदारामाफत ी साईबाबा  णालयातील  तािवत  यरुो आयसीयू  
व एसआयसीयू  साठी आव  यक असलेले मनु  यबळ घेणकेामीचा उपरो  त  ताव अमा  य कर  यात आला. 
याबाबतमा िञसद  य सिमती  या िद. २८/१२/२०१५ रोजी  या सभेतील िनणय  ६२६ अ  वये कायवाही करणते 
यावी, अस ेठरले. 

तदनंतर, मा उ  च  यायालयाचे िद. २३/०३/२०१६ रोजीचे आदशे वत  कालीन मा िञसद  य 
सिमती  या िद. २८/१२/२०१५रोजी  या सभेतील िनणयावर फेरचचा होऊन तातडीचीगरज  हणनू िनयोिजत 
 यरुोआयसीयु  व एसआयसीयुसाठी आव  यक असलेले िनवासी वै क य अिधकारी-८, प रचारीका-३०, 

वॉडबॉय-८, आया-८, ि वपर-८ मनु  यबळ आकृतीबंधातील शै िणक पाञतेनसुार सं  थानला कंञाटी कमचारी 
परुिवणा-या कंञाटदारामाफत कंञाटी प  दतीने घेणचेा  ताव मा  यव  थापन सिमती िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे 
सभेत सादर करणते आला होता  यावर िनणय  ३६ नुसार, सं  थान  णालयां  या मनु  यबळ अहवालाम  ये 
अित र  त कमचारी दशिवणते आलेले आहते, यामळेु ी साईबाबा  णालयातील न  याने सु  कर  यात 
आले  या  यरुो आयसीय ुव एसआयसीयचुे कामकाज गणालयातील आह े  या च कमचा-यांमधनू करणते याव.े 
फ  त ८ िनवासी वै क य अिधकारी व ३० प रचारीका ही तां िञक पद ेस  याचे लेबर कंञाटदारामाफत ता  परु  या 
 व पात ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा आकृतीबंधातील मंजरू पदांवर कायम िनयु   या होईपयत यापैक  जे 

अगोदर घडेल तोपयत भरणते यावे. तसचे  थािनक िव  व  तानंी कमचारी सं  या  व  य  काम याची पाहणी 
करावी, अस ेठरले. 

ी साईबाबा हॉि पटलमधील िनवासी वै क य अिधकारी (आरएमओ) व ३० प रचारीका पदांची माह े
नो  हबर २०१७ मधील स ि थती खालील माण ेआह.े 

 
अ 
न ं

पदनाम मा डीन बी जे एम सी पणुे यांनी 
 तावीत केलेले पाञता 

मंजरु 
पद े

भरलेली पदे र  त 
पद े थायी ११ 

मिहने 
बा यंञण े
ारे 

एकुण 

१ िनवासी 
वै क य 
अिधकारी 

1) Age not more than 45 yrs. 
Age relaxation of 5yrs to 
candidate from reserve 
category. Upper limit of age 
will be relaxed for candidate 
with exceptional 
qualification & experience. 
2) MBBS 3) Candidate 
having Clinical Experience 
or Publications will be given 
preference 4) MS-CIT 5) 
MMC /MCI Registration 
with renewal is mandatory 

४० २३ ०६ ०० २९ ११ 

२ प रचारीका 1) Age not more than 38 for 
open & 43 for Reserved 
category                                                                           
2) B.Sc. Nursing /RGNM/ 
G.N.M with registered  by 
the Indian Nursing Council/ 
Maharashtra  Nursing 
Council  3) MS-CIT. 

२०० १०३ ०८ ८३ १९४ ०६ 

जा.न.ंएसएसएस/वशी७ए/४८६८/२०१६ िद. २८/०३/२०१६ अ  वये १० आरएमओची बा यंञणे ारे 
(आऊटसोिसगने) सेवा घेणकेामी (ठेकेदारास) मंजरुी दणेते आलेली आह.े  
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  सासिंव-१०३६/१७६०/ . २१४/का.१६ िद. ३०/०१/२०१६ रोजीचे पञा  वये कायासन अिधकारी, 
िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांनी सं  थान  या आकृतीबंधाम  ये सम  वय अिधकारी ह े पद मंजरू 
नसताना सं  थानने डॉ संजय प ीवार यांची सम  वय अिधकारी  हणनू केलेली िनयु  ती ही िनयमबा  अस  याने 
अशा कारे आकृतीबंधाबाहरे जाऊन सं  थान  तरावरच अिधकारी वा कमचा-यां  या िनयु   या क  नयेत. 
भिव  यात अशा कारे अिनयिमतता िनदशनास आ  यास  यासंदभात शासन  तरावर गंभीर दखल घे  यात येईल 
आिण अशा  व पा  या अिनयिमततेबाबत कायकारी अिधकारी तसचे सं  थान  या संबं िधत िवभागा  या 
अिधकारी व कमचारी यां  यावर जबाबदारी िनि त क न कायवाही कर  यात येईल, याची न द घे  यात यावी. 
शासन  तरावर झाले  या अिनयिमततेमळेु सं  था नला काही आिथक भदुड सोसावा लाग  यास  याचे दािय  व 
दखेील कायकारी अिधकारी आिण सं  थान  या संबं िधत अिधकारी व कमचारी यां  यावर िनि त कर  यात येईल. 
अस ेकळिवलेले आह.े  

  ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटलचे मंजरु आकृतीबंधात िनवासी वै क य अिधका-यांची 
४० पदे मंजरु असनु ११ पदे र  त आहते. सदर ११ र  त पदावर िनवासी वै क य अिधका-यांची सवेा कामगार 
िवभागामाफत बा यंञने ारे (आऊटसोिसगने) घेता येईल व प रचारीकांची २०० पद ेमंजरु असनु ०६ पद े र  त 
आहते. सदर ०६ प रचारीकांची सवेा कामगार िवभागामाफत बा यंञने ारे (आऊटसोिसगने) घेता येईल.  

तथािप एकुण ३० प रचारीकांची आव  यकता अस  याने उव रत २४ प रचारीकांची सवेा बा यंञने ारे 
(आऊटसोिसगने) घेणकेामी िवधी व  याय िवभाग यांची मा  यता  यावी लागेल. 

 स  या बा यंञने ारे (आऊटसोिसगने) सवेा दते असले  या िनवासी वै क य अिधकारी यांना मािसक . 
४०,०००/- व प रचारीका यांना . १५,४००/- एकिञत मािसक वेतन दे  यात येत आहे. 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान– आकृतीबंधाबाहरे जाऊन सं  थान तरावर  टाफनस नेमणकु करता येत 
नस  याने िवधी व  याय िवभागास  ताव सादर करावा लागेल. 

मागणी– ी साईबाबा हॉि पटलम  ये २४ प रचारीकांची सवेा बा यंञने ारे (आऊटसोिसगने) 
घेणकेामी िवधी व  याय िवभागास  ताव सादर करण ेव  यानुसार कायवाही करण.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटलचे मंजरु 
आकृतीबंधात िनवासी वै क य अिधका-यांची ४० पदे मंजरु असनु ११ पद े र  त आहते. सदर पदावर कामगार 
िवभागामाफत बा यंञने ारे (आऊटसोिसगने) सवेा घेता येईल. 

प रचारीकांची २०० पद े मंजरु असनु ०६ पद े र  त आहते. सदर ०६ प रचारीकांची कामगार 
िवभागामाफत बा यंञने ारे (आऊटसोिसगने) सवेा घेता येईल. तथािप एकुण ३० प रचारीकांची आव  यकता 
अस  याने उव रत २४ प रचारीकांची सवेा बा यंञने ारे (आऊटसोिसगने) घेणकेामी िवधी व  याय िवभाग, 
महारा   शासन  यांचे मा  यतेसाठी  ताव पाठिवणेबाबत िनणय होणेस िवनंती. 

िनणया  तव सादर. 
िनणय .१०५० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयाकरीता मंजुर असले या आकृतीबंधाबाहेरील 

आव यक २४ परीचारीकांची पदावरील सेवा बाहययं णे ारे (आऊटसोस प दतीने) घेणेकामी शासन 
मा यतेसाठी ताव सादर करणेस मा यता दे यात आली.           (कायवाही- वै क य सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
यानंतर मा.अ य  महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा सु  करणेत आली. 

आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०१ िदनांक ०६.१२.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .१०५१ िदनांक ०६.१२.२०१७ 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. साठा संपत आलेली सं थान कािशत काशने छपाई क न देणेकामी ई-िनिवदा ि येमधील 
िन नतम दरधारकास कायादेश पारीत करणेबाबत. 

अिधिनयमः- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ नसुार मा.  यव  थापन सिमतीची कत  ये व 
अिधकाराबाबत कलम नं.१७ (२) ठ म  ये खालील माण ेतरतदू आहे. 
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‘ ी 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 िद.०८.०९.२०१७ रोजी  या सभेतील िनणय . ७७३ अ  वये 
साठा सपंत आलेली १८ पु  तके पनुमु णकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागणी क न येणा-या अंदाजे 
.१,५९,३०,०००/- मा  यता दे  यात आलेली होती. 

मंजरू  ताव ई-िनिवदा सचूना सं  थान सकेंत  थळावर, इकडील िवभागातील ेसधारक यादीतील सव 
ि ंटीग ेस यांना ई-मेल  दारे व शासक य दराने द.ै सावमत-अहमदनगर, द.ै सामना-मुंबई, द.ै िद  य मराठी- 
औरंगाबाद व द.ैपढुारी-पणु े येथील वतमानप ात िस  द दे  यात येऊन, अपलोडसाठी िद. २७.१०.२०१७ ते 
०८.११.२०१७ पयत असा १४ िदवसांचा कालावधी दे  यात आलेला होता. उ  त ई-िनिवदसेाठी परत 
िद.०९.११.२०१७ ते िद.१५.११.२०१७ अखेर ०७ िदवस जा  तीत जा  त िनिवदाकारांची  पधा होणकेामी 
मदुतवाढ दे  यात आलेली होती.  

मा. खरेदी सिमती िद.२७.११.२०१७ रोजीची सभेतील ई-िनिवदतेील तां ि क बीड उघडून, िनिवदतेील 
अटी-शत नसुार ०६  पधक िनिवदाकारां  या पवूपा तेिवषयक कागदप ांची छाननी केली असता,  याचा 
अहवाल खालील माण ेसादर केला आह.े  

अ.न.ं िनिवदाकारांचे नाव पा  /अपा  
०१ मे. अ य एंटर ायझेस ा.िल., मुंबई   पा  
०२ मे. सं ती ऑफसटे , सोलापरू  अपा  
०३ मे. सपॅ ि ंट सो  यशुन ा.िल., मुंबई पा  
०४ मे. वरा ऑफसटे, लोणी  पा  
०५ मे. लोकमंगल ि ंट अॅ  ड पॅक ा . िल., सोलापरू  पा  
०६ मे. िनट ि ंटस, अहमदनगर  पा  

 
 तावः- ई-िनिवदतेील तां ि क बीडम  ये ०५ पा  िनिवदाकार यांचे  मा. खरेदी सिमती 

िद.०४.१२.२०१७ रोजीची सभेतील ई-िनिवदतेील  यवसाियक बीड उघडलेबाबतचा िनिवदाकारांचे दरप कांचा 
तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  

अ.ंन.ं छपाई तपिशल  तािवत 
छपाई 
सं  या 

िनट ि टंस, 
अहमदनगर 

सॅप ि ं ट 
सो  यशुन 
ा.िल., मुं बई  

अ य 
एं टर ायझेस, 

मुं बई  

वरा 
ऑफसेट, 

मुं बई  

लोकमंगल ि ं ट & 
पॅक ा िल., 

सोलापूर  
०१ ी साई सतच र - क  नड 

आवृ ी . १९  

५०,००० ५२.८० ४७.०० ६२.२० ७४.५० ५६.८० 

०२ ी साई सगणुोपासना- मराठी  
(पॉकेट साईज) आवृ ी .५५ 

१,००,००० ४.७० ४.४१ ५.५५ ४.६० ४.५० 

०३ खापड डायरी - िहदंी  
आवृ ी . ०९ 

१०,००० २३.४० १८.८० २१.८० २५.०० २६.४७ 

०४ ी साईनाथ  तवनमंजीरी- तेलग ू 
 (पॉकेट साईज)  आवृ ी .०६  

१,००,००० ४.३० ३.२५ ३.१० २.८० २.६६ 

०५ ी साईनाथ  याय ११ वा 
अ  याय  (पॉकेट साईज) – मराठी   
आवृ ी .१८ 

१०,००० ३.५० ३.२९ ६.९० २.७५ ३.७४ 

०६ ी साईनाथ भजनमाला- मराठी  
आवृ ी . ०७ 

१५०० ४४.४० ५१.५० ६९.०० ८०.०० ४२.९० 

०७ मलुांचे बाबा- क  नड  
आवृ ी . १६ 

१०,००० ७.०० ७.५० १०.५५ ७.९५ ९.०२ 

०८ ी साईनाथ सगणुोपासना- आरती 
क  नड   (पॉकेट साईज) 
आवृ ी .०१ 

५००० १३.०० १२.३७ २२.२५ ४०.०० १६.७७ 

०९ ी साईनाथ  तवनमंजीरी- तेलगू   
(पॉकेट साईज)  भा  य अनवुाद 
आवृ ी .०१ 

५००० ४.८० ५.३० १०.२५ ६.०० ५.१३ 
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१० खापड डायरी – तेलग ू 
आवृ ी .०१ 

५००० २५.०० २०.७८ ३३.९० ३२.०० २७.६६ 

११ धान – इं जी  
आवृ ी . ०३ 

५००० ०.०० ८.३३ १९.३५ २०.०० १०.५० 

१२ चार अ  याय-बंगाली   
(पॉकेट साईज)  आवृ  ती . ०२ 

४००० १६.०० ६.५० १७.७५ १३.०० १२.११ 

१३ ी साई सगणुोपासना -िहदंी   
 (पॉकेट साईज)  आवृ  ती . १०  

५०००० ९.५० ८.२२ १२.९५ १२.५० ९.८२ 

१४ ी साई सगणुोपासना - तेलग ू  
 (पॉकेट साईज)  आवृ  ती . ०३ 

५०००० १२.९० ११.१५ १४.९५ १८.०० १२.९९ 

१५ ी साई सतच र - िहदंी  
आवृ ी . २८ वी  

१,००,००० ४६.३९ ४२.५० ४८.२५ ६३.०० ४९.८० 

१६ ी साई सतच र - गजुराती  
आवृ ी . १५ वी  

३०,००० ४७.३४ ४३.०० ५१.९५ ६१.०० ४९.०० 

१७ ी साईनाथ  तवनमंजीरी- मराठी  
(पॉकेट साईज) आवृ ी . ४० वी 

२,००,००० ३.४० २.४९ ३.३५ २.३९ २.३६ 

१८ ी साई सतच र - तेलग ू  
आवृ ी . २८ वी 

५०,००० ५१.०० ४६.५० ५७.५० ७२.०० ५२.६० 

 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- साठा सपंत आलेले सं  था न कािशत उपरो  त त   यातील १८ 

काशने (पु  तके) पनुमु ण करणकेामी पनुमु ण िविहत प  द तीने छपाई क न भ  तानंा उपल  ध क न दणेकेामी ई-
िनिवदतेील तां ि क बीड (Technical Bid) म  ये ०५ पा  िनिवदाकार यांचे  यवसाियक बीड (Commercial 
Bid) उघडले असता, िन  न म दर दऊे केले  या उ  त दरप कांचा तलुना  मक त   यात अधोरेखीत व गडद 
केलेले िन  न म दर दशिव  यत आले असनू , सदर िन  न म दर दऊे केले  या िनिवदाकारांना पु  तके छपाई क न 
परुवठाकामाचे कायादशे पा रत करणेसाठीचा िवषय मा. उप  यव  थापन सिमती सभेत िनणयाथ सादर. 

  तािवत छपाईकामी या िन नतम दरधारकां पैक  सॅप ि ंट सो  यशुन ा.िल., मुंबई हे आजचे 
उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. यांनी ई-िनिवदेम ये िदले या मुळ दरांवर सुट देणेस 
असमथतता दशिवली. सभेने यांचेबरोबर छपाईबाबत चचा केली व सं थान काशनाचंी िवहीत वेळेत 
छपाई क न पुरवठा करणेत यावा, याबाबत सुचना के या.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, साठा संपत आलेली तािवत सं थान कािशत काशने छपाई 
क न घेणेकामी उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणेत 
येऊन, संबंधीतांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

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

०२. ऑनलाईन सि हसेस या वेबसाईटकरीता Primary 10 Mbps Link साठी राबिव यात आले या ई-
िनिवदा ि येअंतगत िन नतम दरधारक िनिवदाधारक M/s Bharti Airtel Limited यांना चचा व 
वाटाघाटीसाठी बोलिवणेस व यांना पुरवठा आदेश देणेबाबत. 

  अिधिनयम 2004 मधील तरतुद: कलम 17 (1) भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध 
क न देण.े 

  यव थापन सिमतीचा ठराव ं .: मा. यव थापन सिमतीचे िद.25/02/2017 रोजीचे सभेतील 
िनणय ं . 48. 

  ा तािवक: मा. यव थापन सिमतीचे िनदशानुसार साईटेक क प अंतगत काया वीत कर यात 
आले या ऑनलाईन सि हसेस या वेबसाईटकरीता Primary 10 Mbps Internet Link परुिवणसेाठी 
परुवठाधारकाची नेमणकु करणकेामी चिलत प दतीनसुार ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती. यानसुार 
ई-िनिवदा ि याअंतगत खालील तपिशला माणे 03 िनिवदाधारकां या ई- िनिवदा ा  झाले या असनु सदर ई-
िनिवदां या तां ि क िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे िद. ३०/०८/२०१७ रोजीचे सभेम ये उघडणते आले या आहते. 

अ.न.ं कंपनीचे नाव  पा / अपा  

01 BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED पा  
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02 BHARTI AIRTEL LIMITED पा  
03 TATA TELESERVICES (MAH) LTD. पा  

   
उपरो  उघडणते आले या तां ि क पा  िनिवदाधारकां या वािण यीक ई-िनिवदा मा. खरेदी सिमती या 

िद. २७/११/२०१७ रोजीचे सभेम ये उघडणते आले या आहते. उघड यात आले या वािण यीक ई-िनिवदांचा 
तलुना मक दर त ा पढुील माणे आहे .  

SI. 
No. 

Description of 
Work / Item (s) 

No. 
of 

Qty 

Units TATA 
TELESERVICES 

(MAH) LTD. 

BHARAT SANCHAR 
NIGAM LIMITED 

BHARTI AIRTEL 
LIMITED 

1.00 Bandwidth 
Charges/Annual 
Port Charges for 10 
mbps Premium 
Uncompressed 
Internet lease line 
(1:1 Ratio, Full 
Duplex), for a 
period of Two 
Years, to be 
terminated in SSST, 
IT Dept. 

        

1.01 One Time 
Installation Charges 
(OTC) 

1.00 Lum 
Sum 

10000.00 10000.00 0.00 0.00 20000.00 20000.00 

1.02 First year 
Bandwidth Charges. 
(Without Tax) 

1.00 Lum 
Sum 

270000.00 270000.00 280500.00 280500.00 180000.00 180000.00 

1.03 Socond year Width 
Charges (Without 
Tax) 

1.00 Lum 
Sum 

270000.00 270000.00 280500.00 280500.00 180000.00 180000.00 

 Total  550000.00 Total  561000.00 Total 380000.00 

 उपरो  तलुना मक त या माणे Primary 10 Mbps Internet Link परुिवणकेामी M/s Bharti Airtel 
Limited यांनी दऊे केलेले दोन वषासाठीचे एकि त दर र कम पये ३,८०,०००/- + कर िन न म अस याने 
यांना चचा व वाटाघाटीसाठी बोलिवणसे व वाटा-घाटीअंती यांना परुवठा आदशे देणसे मा यता िमळणकेामी 

सदरचा ताव मा. उपसिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े 
    मागणी: Primary 10 Mbps Internet Link परुिवणकेामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि या 

अंतगत पा  िनिवदाधारकां पैक  M/s Bharti Airtel Limited यांनी दऊे केलेले दोन वषासाठीचे एकि त दर 
र कम पये ३,८०,०००/- + कर िन न म अस याने यांना याकामी चचा व वाटाघाटी साठी मा. यव थापन 
सिमतीचे सभेसमोर बोलिवणसे व वाटा-घाटीअंती यांना परुवठा आदशे दे यास मा यता िमळणकेामी सदर 

ताव मा. उपसिमतीचे सभेसमोर सादर कर यास मा यता असावी, िह िवनंती.  
      सं थान अिधिनयम/ ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 

िवषय इ. छाननी क न अनुमान :  तां ि क, आिथक व शासक य.  
  िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: Primary 10 Mbps Internet Link परुिवणकेामी राबिव यात 

आले या ई-िनिवदा ि या अंतगत पा  िनिवदाधारकां पैक  M/s Bharti Airtel Limited यांनी दऊे केलेले 
दोन वषासाठीचे एकि त दर र कम पये ३,८०,०००/- + कर िन न म अस याने यांना चचा व वाटाघाटी साठी 
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर बोलिवणसे व वाटा-घाटीअंती यांना परुवठा आदशे दे यास मा यता 
िमळणकेामी सदर ताव मा. उपसिमतीचे सभेसमोर सादर करणे या मा यते तव सिवनय सादर. 
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यावर सिव तर चचा होऊन, ऑनलाईन सि हसेस या वेबसाईटकरीता Primary 10 Mbps 
Link पुरिवणेकामी M/s Bharti Airtel Limited यांचे दोन वषासाठीचे एकि त .३,८०,०००/- + 
कर मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.              (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०३. ी साईबाबा सं थानचे एअर सक ट ेकरचे वािषक कॉ ॅ ट सन २०१७-१८ साठी देणेकामी 

उघड यात आले या िनिवदांवर चचा/ वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत. 
तावना:- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था 

िनधीचा िनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक   कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात येईल :- 
(क). मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 

वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत. 
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०-०८-२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७३३ अ वये ी साईबाबा 

सं थानचे सव एअर सक ट ेकरचे वािषक कॉ ॅ ट सन २०१७-२०१८ या कालावधीसाठी दणेकेरीता येणा-या 
खचास व शासना या वेबसाईटवर ई-िनिवदा कािशत क न उ पादक कंपनीचे अिधकृत स ह स िडलर व इतर 
यांचेकडून ई-िनिवदा मागिवणसे तसचे मराठीतील, व इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या मुंबई-पणु े येथील 
आवृ ीत जािहरात दऊेन तसचे सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई -िनिवदा बोलिवणसे व याकामी 
येणा-या अंदाजे र कम . १३,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली आहे.  

यानसुार सदर कामाचे ऑनलाईन  िनिवदा मागिवणकेामी िद.२८-१०-२०१७ रोजी  ेस जनरल, 
मुंबई व िद.२९-१०-२०१७ रोजी द.ैपुढारी,पणु ेव दै. हार, मुंबई या वतमानप ात जािहरात दे यात आली होती. 
तसचे सं थानचे सकेंत थळावर िद .३१-१०-२०१७ रोजी जािहरात िस  कर यात आली होती व ५६ ठेकेदारांना 
ई-मेल दारे िद.३१-१०-२०१७ व िद.१३-११-२०१७ रोजी जािहरात पाठिव यात आली होती. यापैक  ०३ 
ठेकेदारांनी ितसाद िदलेला आह.े तसचे महारा  शासना या www.mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर 
ऑनलाईन िनिवदा मागिवणकेामी टडर नोटीस व टडर डा यमुट िद .३०-१०-२०१७ रोजी अपलोड कर यात 
आले होते. िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी िद.०१-११-२०१७ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासनू 
उपल ध कर यात आली होती. तसचे िनिवदा ऑनलाईन दाखल कर याची अं ितम मदुत िद. २१-११-२०१७ 
रोजी सायं  ०५.०० वाजेपयत ठेव यात आली होती. व तां ि क िनिवदा िद.२३-११-२०१७ अशी दे यात आली 
होती.  

ऑनलाईन िनिवदेसोबत तां ि क सव कागदप ां या कॅन कॉपी जोड यास व ऑनलाईन अपलोड 
कर यात आले या जािहरातीम ये कळिव यात आले होते. िद.२१-११-२०१७ रोजी सं याकाळी ई-टडर 
िसि टमम ये  ई-िनिवदचेी सं या ई.डी.पी.ई-टडर ग िवभागामाफत चेक केली असता ई-टडर िसि टमम ये तीन ई-
िनिवदा अपलोड के याचे आढळून आलेले होत.े ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या तीन िनिवदाधारकांचे 
तां ि क ई-िनिवदा िद.२७-११-२०१७ रोजी मा.खरेदी सिमतीचे सभेत िनिवदाधारकांसम  उघडून 
िनिवदाधारकां या िनिवदा फ , बयाणा र कम तसचे कागदप ाची तपासणी कर यात आलेली आह.े 
िनिवदाधारकां या िनिवदा फ , बयाणा र कम तसचे कागदप ाची तपासणी के यानंतर खालील माणे तीनही 
िनिवदाधारक पा  झालेले आह.े 

मागणी:-  ी साईबाबा सं थानचे एअर सक ट ेकरचे वािषक कॉ ॅ ट सन २०१७-२०१८ साठी 
दणेकेामी िद.२७-११-२०१७ रोजी खरेदी सिमतीचे सभेत उघड यात आले या पा  तां ि क िनिवदाधारकांचा 
तपशील खालील माण.े  

अ. . िनिवदाधारकाचे नांव शेरा 
१ मे.ओके एज सीज, मलुुंड, मुंबई पा . 
२ मे. ेिसजन स ह स सटर, मुंबई पा . 
३ मे.टेक इिंडया इिंजिनअस ा .िल., मुंबई पा . 

उपरो माण े ी साईबाबा सं थानचे एअर सक ट ेकरचे वािषक कॉ ॅ ट सन २०१७-२०१८ साठी 
दणेकेामी तां ि क िनिवदमे ये पा  झाले या ०३ िनिवदा (कमिशयल बीड) िद.०४-१२-२०१७ रोजी मा.खरेदी 
सिमतीचे सभेसमोर उपि थत िनिवदाधारकासम  उघडणते येऊन यामधील मळू दरांचा खालील माणे तलुना मक 
त ा तयार करणते आलेला आह.े 
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अ. . िनिवदाधारकाचे नांव िनिवदाधारकाने ई-
िनिवदते िदलेले दर 

१ मे.ओके एज सीज, मलुुंड, मुंबई . १५,९२,२८६/- 
२ मे. ेिसजन स ह स सटर, मुंबई . १४,७८,७०५/- 
३ मे.टेक इिंडया इिंजिनअस ा .िल., मुंबई . १३,८१,२२४/- 

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- ी साईबाबा सं थानचे एअर सक ट ेकरचे वािषक कॉ ॅ ट सन 
२०१७-२०१८ साठी दणेकेामी िद.०४-१२-२०१७ रोजी झाले या मा.खरेदी सिमतीचे सभेत उघड यात आले या 
कमिशयल बीड नुसार म.ेटेक इिंडया इिंजिनअस ा .िल., मुंबई यांचे दर यनुतम येत असनू यांचेशी मा. थािनक 
उप सिमतीचे सभेत चचा / वाटाघाटी होऊन िनणय होणेस िवनंती. 

  ी साईबाबा सं थानमधील एअर सक ट ेकरचे सन २०१७-१८ साठी वािषक कॉ ॅ ट 
देणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक मे.टेक इिंडया इिंजिनअस 

ा.िल., मुंबई यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. यांनी उपसिमती 
सभेसमोर चचअंती एकि त .१३,५१,०००/- मा  अंतीम दर देऊ केले.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानमधील एअर सक ट ेकरचे सन २०१७-१८ 
साठी वािषक कॉ ॅ ट देणेकामी मे.टेक इिंडया इिंजिनअस ा .िल., मुंबई यां चे चचअंतीचे एकि त 

.१३,५१,०००/- मा  अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                    (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०४. ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय जनसेट या िडझेल इिजनचे वािषक कॉ ॅ ट सन २०१७-

१८ साठी देणेकामी उघड यात आले या िनिवदांवर चचा/ वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत. 
  तावना:- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था 

िनधीचा िनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक   कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात येईल :- 
(क). मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत. 

ताव:-  मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०-०८-२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७३३ अ वये ी 
साईबाबा सं थान िव त यव था , िशरडी या ०१). मं िदर परीसर, ०२). साईबाबा भ िनवास थान (५०० म), 
०३). ी साईबाबा हॉ पीटल + साईनगर, ०४). निवन धमशाळा + ी साईनाथ णालय, ०५). ी साई 

सादालय, ०६). साईआ म भ िनवास, ०७). साई धमशाळा, ०८). पाणीपरुवठा साठवण तलाव, ०९). 
साईआ म ए.सी. या वेगवेगळया परीसरातील जनरेटरसटे या इिंजनचे सन २०१७-२०१८ या वषाकरीता या 
कालावधीसाठी वािषक सि हस कॉ ॅ ट देणकेरीता येणा-या खचास व शासना या वेबसाईटवर ई-िनिवदा 

कािशत क न उ पादक कंपनीचे अिधकृत स ह स िडलर व इतर यांचेकडून ई-िनिवदा मागिवणसे तसेच 
मराठीतील व इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या मुंबई-पणु ेयेथील आवृ ीत जािहरात दऊेन तसचे सं थानचे 
वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा बोलिवणसे व याकामी येणा-या अंदाजे र कम . 
३४,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली आह.े  

यानसुार सदर कामाचे ऑनलाईन  िनिवदा मागिवणकेामी िद.३१-१०-२०१७ रोजी द.ैनवकाळ,मुंबई, 
 ेस जनरल, मुंबई व द.ैपुढारी, पणु े  या वतमानप ात जािहरात दे यात आली होती . तसचे सं थानचे 

सकेंत थळावर िद.३१-१०-२०१७ रोजी जािहरात िस  कर यात आली होती व ४९ ठेकेदारांना ई-मेल दारे 
िद.०१-११-२०१७ व िद.१३-११-२०१७ रोजी जािहरात पाठिव यात आली होती. यापैक  ०३ ठेकेदारांनी 

ितसाद िदलेला आह.े तसचे महारा  शासना या www.mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर ऑनलाईन 
िनिवदा मागिवणकेामी टडर नोटीस व टडर डा यमुट िद .३०-१०-२०१७ रोजी अपलोड कर यात आले होते. 
िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी िद.०१-११-२०१७ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासनू उपल ध कर यात 
आली होती. तसचे िनिवदा ऑनलाईन दाखल कर याची अं ितम मदुत िद. २१-११-२०१७ रोजी सायं  ०५.०० 
वाजेपयत ठेव यात आली होती व तां ि क िनिवदा िद.२३-११-२०१७ अशी दे यात आली होती.  

ऑनलाईन िनिवदेसोबत तां ि क सव कागदप ां या कॅन कॉपी जोड यास व ऑनलाईन अपलोड 
कर यात आले या जािहरातीम ये कळिव यात आले होते. िद.२१-११-२०१७ रोजी सं याकाळी ई-टडर 
िसि टमम ये ई-िनिवदचेी सं या ई.डी.पी.ई-टडर ग िवभागामाफत चके केली असता ई-टडर िसि टमम ये तीन ई-
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िनिवदा अपलोड के याचे आढळून आलेले होत.े ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या तीन िनिवदाधारकांचे 
तां ि क ई-िनिवदा िद.२७-११-२०१७ रोजी मा.खरेदी सिमतीचे सभेत िनिवदाधारकांसम  उघडून 
िनिवदाधारकां या िनिवदा फ , बयाणा र कम तसचे कागदप ाची तपासणी कर यात आलेली आह.े 
िनिवदाधारकां या िनिवदा फ , बयाणा र कम तसचे कागदप ाची तपासणी के यानंतर खालील माणे तीनही 
िनिवदाधारक पा  झालेले आह.े 

मागणी:- ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय जनसेट या िडझेल इिंजनचे वािषक कॉ ॅ ट 
सन २०१७-२०१८ साठी देणकेामी िद.२७-११-२०१७ रोजी खरेदी सिमतीचे सभेत उघड यात आले या पा  
तां ि क िनिवदाधारकांचा तपशील खालील माण.े  

 
अ. . िनिवदाधारकाचे नांव शेरा 
१ मे.मधिुनल इिंजिनअर ग सि हससे ा .िल., नवी मुंबई पा . 
२ मे. ायडे ट स ह सेस ा.िल., पुण े पा . 
३ मे.ि िनटी हाळसा दगुा से स ॲ ड स ह ससे , औरंगाबाद पा . 

उपरो माण े ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय जनसटे या  िडझेल इिंजनचे वािषक 
कॉ ॅ ट सन २०१७-२०१८ साठी देणकेामी तां ि क िनिवदमे ये पा  झाले या ०३ िनिवदा (कमिशयल बीड) 
िद.०४-१२-२०१७ रोजी मा.खरेदी सिमतीचे सभेसमोर उपि थत िनिवदाधारकासम  उघडणते येऊन यामधील 
मळू दरांचा खालील माण ेतलुना मक त ा तयार करणते आलेला आह.े 

 
अ. . िनिवदाधारकाचे नांव िनिवदाधारकाने ई-िनिवदते 

िदलेले दर 
१ मे.मधिुनल इिंजिनअर ग सि हससे ा .िल., नवी मुंबई . ४३,५५,०००.०० 
२ मे. ायडे ट स ह सेस ा.िल., पुण े . ४०,१५,०००.०० 
३ मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस, औरंगाबाद . ३७,४६,४०६.९०  

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय जनसटे या िडझेल 
इिंजनचे वािषक कॉ ॅ ट सन २०१७-२०१८ दणेकेामी िद.०४-१२-२०१७ रोजी झाले या मा.खरेदी सिमतीचे 
सभेत उघड यात आले या कमिशयल बीड नुसार म.ेि िनटी हाळसा दगुा से स ॲ ड स ह ससे , औरंगाबाद 
यांचे दर यनुतम येत असनू यांचेशी मा. थािनक उप सिमतीचे सभेत चचा/ वाटाघाटी होऊन िनणय होणेस 
िवनंती. 

ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय जनसेट या िडझेल इिंजनचे सन २०१७-१८ 
साठी वािषक कॉ ॅ ट देणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक 
मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस, औरंगाबाद यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर 
चचसाठी उपि थत होते. यांनी उपसिमती सभेसमोर चचअंती एकि त .३७,००,०००/- मा  अंतीम दर 
देऊ केले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय जनसेट या िडझेल 
इिंजनचे सन २०१७-१८ साठी वािषक कॉ ॅ ट देणेकामी मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड 
स ह सेस, औरंगाबाद यां चे चचअंतीचे एकि त .३७,००,०००/- मा  अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, 
यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.    

 (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०५. फायर फायटरसाठी ॉली माऊंटेड ५० के हीए पॉवर जनरेटर खरेदी करणेकामी उघड यात आले या 
िनिवदांवर चचा/ वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत. 

तावना:- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था 
िनधीचा िनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक   कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात येईल :- 

(क). मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत. 
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ताव:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०-०८-२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७३४ अ वये फायर 
फायटर साठी ॉली माऊंटेड ५० के हीए पॉवर जनरेटर खरेदी करणेकामी येणा-या खचास व बाहरेील ठेकेदार/ 
परुवठादार यांचेकडून ई-िनिवदा मागिवणकेामी मराठीतील, व इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या मुंबई-पणुे 
येथील आवृ ीत जािहरात दऊेन तसचे सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई- िनिवदा बोलिवणेस व 
याकामी येणा-या अंदाजे र कम  . ७,३५,५९३/- मा चे खचास मा यता दे यात आली आह.े  

यानसुार सदर कामाचे ऑनलाईन  िनिवदा मागिवणकेामी िद.२८-१०-२०१७ रोजी द.ैपढुारी, मुंबई, व 
द.ैपु यनगरी, पुण े  या वतमानप ात जािहरात दे यात आली होती. तसचे सं थानचे सकेंत थळावर िद .२८-१०-
२०१७ रोजी जािहरात िस  कर यात आली होती व ३९ ठेकेदारांना ई-मेल दारे िद.३१-१०-२०१७ व िद.१३-
११-२०१७ रोजी जािहरात पाठिव यात आली होती. यापैक  ०३ ठेकेदारांनी ितसाद िदलेला आह.े तसचे 
महारा  शासना या www.mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर ऑनलाईन िनिवदा मागिवणकेामी टडर 
नोटीस व टडर डा यमुट  िद.३०-१०-२०१७ रोजी अपलोड कर यात आले होते. िनिवदा ऑनलाईन डाऊन 
लोड गसाठी िद.०१-११-२०१७ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासनू उपल ध कर यात आली होती . तसचे िनिवदा 
ऑनलाईन दाखल कर याची अं ितम मदुत िद. २१-११-२०१७ रोजी सायं  ०५.०० वाजेपयत ठेव यात आली 
होती. व तां ि क िनिवदा िद.२३-११-२०१७ अशी दे यात आली होती.  

ऑनलाईन िनिवदेसोबत तां ि क सव कागदप ां या कॅन कॉपी जोड यास व ऑनलाईन अपलोड 
कर यात आले या जािहरातीम ये कळिव यात आले होते. िद.२१-११-२०१७ रोजी सं याकाळी ई-टडर 
िसि टमम ये  ई-िनिवदचेी सं या ई.डी.पी.ई-टडर ग िवभागामाफत चेक केली असता ई-टडर िसि टमम ये तीन ई-
िनिवदा अपलोड के याचे आढळून आलेले होत.े ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या तीन िनिवदाधारकांचे 
तां ि क ई-िनिवदा िद.२७-११-२०१७ रोजी मा.खरेदी सिमतीचे सभेत िनिवदाधारकांसम  उघडून 
िनिवदाधारकां या िनिवदा फ , बयाणा र कम तसचे कागदप ाची तपासणी कर यात आलेली आह.े 
िनिवदाधारकां या िनिवदा फ , बयाणा र कम तसचे कागदप ाची तपासणी के यानंतर खालील माणे तीनही 
िनिवदाधारक पा  झालेले आह.े 

मागणी:- फायर फायटर साठी ॉली माऊंटेड ५० के हीए पॉवर जनरेटर खरेदी करणकेामी िद.२७-११-
२०१७ रोजी खरेदी सिमतीचे सभेत उघड यात आले या पा  तां ि क िनिवदाधारकांचा तपशील खालील माण.े  

 
अ. . िनिवदाधारकाचे नांव शेरा 
१ मे.आिदती इले ीक स,् नािशक पा . 
२ मे.हायटेक इले ीक इिंजिनअस, नािशक पा . 
३ मे.साई समथ इिंजिनअर ग कंपनी, अंबड, नािशक पा . 

उपरो माण ेफायर फायटर साठी ॉली माऊंटेड ५० के हीए पॉवर जनरेटर खरेदी करणकेामी तां ि क 
िनिवदमे ये पा  झाले या ०३ िनिवदा (कमिशयल बीड) िद.०४-१२-२०१७ रोजी मा.खरेदी सिमतीचे सभेसमोर 
उपि थत िनिवदाधारकासम  उघडणते येऊन यामधील मळू दरांचा खालील माण ेतलुना मक त ा तयार करणते 
आलेला आह.े 

अ. . िनिवदाधारकाचे नांव िनिवदाधारकाने ई-िनिवदते 
िदलेले दर 

१ मे.आिदती इले ीक स,् नािशक . ७,६७,३६०/- 

२ मे.हायटेक इले ीक इिंजिनअस, नािशक . ८,१२,५००/- 
३ मे.साई समथ इिंजिनअर ग कंपनी, अंबड, नािशक . ७,८९,६५०/- 

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- फायर फायटर साठी ॉली माऊंटेड ५० के हीए पॉवर जनरेटर 
खरेदी करणकेामी िद.०४-१२-२०१७ रोजी झाले या मा.खरेदी सिमतीचे सभेत उघड यात आले या कमिशयल 
बीड नुसार म.ेआिदती इले ीक स,् नािशक यांचे दर युनतम येत असनू यांचेशी मा. थािनक उप सिमतीचे सभेत 
चचा / वाटाघाटी होऊन िनणय होणसे िवनंती. 

फायर फायटर साठी ॉली माऊंटेड ५० के हीए पॉवर जनरेटर खरेदी करणेकामी राबिव यात 
आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक मे.आिदती इले ीक स,् नािशक यांचे ितिनधी 
आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. यांनी उपसिमती सभेसमोर चचअंती एकि त 

.७,५१,०००/- मा  अंतीम दर देऊ केले.  
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यावर सिव तर चचा होऊन, फायर फायटर साठी ॉली माऊंटेड ५० के हीए पॉवर जनरेटर 
खरेदी करणेकामी मे.आिदती इले ीक स,् नािशक यांचे चचअंतीचे एकि त .७,५१,०००/- मा  
अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.               (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०६. ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागाकरीता Warmar Blanket 

खरेदीकामी पुरवठा आदेश देणेबाबत. 
ी साईबाबा हॉि पटलमधील GICU/ ICCU/ CVTS O.T.-1 करीता  येक  ०१ नग व ी 

साईनाथ  णालयातील Surgical Ward या िवभागाकरीता ०२ नग अस े एकूण ०५ नग नवीन Warmar 
Blanket ची मागणीप का  वये मागणी केलेली आह.े वॉडम  ये काही औषध ेिद  यानंतर पेशंटला थंडी वाजनू येते 
 यावेळी पेशंटला उ  णतेची गरज असते अशा वेळी सदर मशीन व  लँकेट  दारे णां  या शरीराचे तापमान ि थर 

ठेवले जाते. सदरह िवभागांम  ये Warmar Blanket उपल  ध नस  यामळेु  यांनी नवीन ०५ नग Warmar 
Blanket ची मागणी केली आहे.  

उपरो  त िवभागांसाठी ०५ नग Warmar Blanket खरेदीकामी अंदाजे र  कमेसाठी अिधकृत िव े ते/ 
परुवठाधारक यांचेकडून ई- मेल  दारे अंदाजे खचासाठी दरप क मागिव  यात आले होते.  यानसुार ा  त झाले  या 
परुवठाधारकांचे अंदाजे खचासाठी  या दरप कानुसार सदरचे खरेदीकामी सरासरी र  कम .५,०३,७८४/- (अ री 

. पाच लाख तीन हजार सातशे चौ-याऐशंी मा  ) इतका खच अपेि त आह.े 
िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .१८७ अ  वये ी साईबाबा व 

साईनाथ हॉि पटलमधील िविवध वाड / िवभागाकरीता ०५ नग नवीन Warmar Blanket िविहत प  दतीने 
िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा -या अंदाजे र  कम .५,०३,७८४/- (अ री . पाच लाख तीन हजार 
सातशे चौ-याऐशंी मा ) चे खचास मा  यता िमळालेली आहे.  

वरील ठरावानसुार वतमान प ात जािहरात दे यात आली तसचे सं थानचे सकेंत थळावर वरील माणे 
जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती व अिधकृत िव े ते/ परुवठाधारक यांना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत 
अवगत कर यात आले होते. सदरह ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.२४/०७/२०१७ ते िद.१०/०८/२०१७ या 
कालावधीत मागिव  यात आ  या हो  या,  यास अनसु न ०३ ई - िनिवदा ा  त  झा  या हो  या, परंत ुखरेदीकामी 
जा  तीत जा  त तलुना  मक दर िमळणकेामी सदर ई-िनिवदसे िद.१०/०८/२०१७ रोजीचे िट  पणी  वये थम एक 
आठवडयाची  हणजे िद.१४/०८/२०१७ पयत पिह  यादंा मदुतवाढ दे  यात आली होती, परंत ु  यास अनसु न 
एकही िनिवदा ा  त न झा  यामळेु िद.१५/०८/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये दसु -यांदा मदुतवाढ दे  यात आली 
होती, परंत ु  यास अनुस न दखेील एकही ऑनलाईन िनिवदा ा  त झाली नाही, अशा कारे सदरह खरेदीकामी 
एकुण तीन ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाले  या आहते. 

वरील माण ेजािहरातीस अनुस न ा  त झाले  या तीन ई-िनिवदा िद.३१/१०/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी 
सिमतीचे सभेपढेु सम  उघड  यात आलेली असनू तां ि क बाब चा तलुना  मक त  ता कर  यात आलेला असनू 
बायोमेडीकल इिंजनीअर ग िवभाग यांचेकडून तपासनू घे  यात आलेला असनू ा  त तीनही िनिवदाधारक तां ि क 

 टया पा  आह.े  याचा तपिशल खालील माणे- 
Sr.No. Name of Supplier 
01 Hansraj Nayyar Medical India, Mumbai 
02 Shree Enterprises, Pune 
03 South India Surgical Co. Ltd., Chennai 

वरील माण े Warmar Blanket खरेदीकामी पा  असले  या ०३ ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा 
िद.०३/११/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढेु सम  उघड  यात आले  या असनू  यांनी दऊे केले  या 
दरांचा थोड  यात तपिशल पढुील माणे- 

Sr. 
No. 

Name of Supplier No.of 
Qty. 

Rate per in 
Rs. 

Total Amt.in 
Rs. 

01 Shree Enterprises, Pune 05 95200.00 476000.00 

02 Hansraj Nayyar Medical India, Mumbai 05 101070.00 505350.00 
03 South India Surgical Co. Ltd., Chennai 05 156800.00 784000.00 
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वरील माण े ा  त तलुना  मक दरांचे त   यात M/s. Shree Enterprises, Pune यांचे दर िन  न  तम 
येत असनू  यांचे दरानुसार सदरचे खरेदीकामी र  कम .४,७६,०००/- इतका खच येणार आहे. 

तरी M/s.Shree Enterprises, Pune यांचेबरोबर चचा िविनमय क न  यानंा परुवठा आदेश दे  यास 
तसचे सदरचे खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी 
सदर  ताव िनणयाथ सादर. 

ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागाकरीता Warmar 
Blanket खरेदी करणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. 
Shree Enterprises, Pune यांचे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. 
यांनी उपसिमती सभेसमोर चचअंती एकि त .४,६६,०००/- मा  अंतीम दर देऊ केले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ 
िवभागाकरीता Warmar Blanket खरेदी करणेकामी M/s. Shree Enterprises, Pune यांचे 
चचअंतीचे एकि त .४,६६,०००/- मा  अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.            (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०७. ी साईबाबा णालयातील कॅथलॅब िवभागाकरीता Anaesthesia Machine with Ventilator 

खरेदी क न जुने Boyles Anaesthesia Machine (L&T) परत (Buyback) करणेकामी पुरवठा 
आदेश देणेबाबत. 

ी साईबाबा हॉि पटलमधील कॅथलॅब िवभागाने िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे मागणीप का  वये  
Anaesthesia Machine with Ventilator (Capable of Adult and Paediatric Ventilation) १ 
नगाची मागणी केलेली आह.े कॅथलॅब िवभागाम  ये स  या एक Boyles Anaesthesia Machine उपल  ध 
असनू ते सन २००५ म  ये र  कम .१,९०,०००/- इत  या र  कमेत खरेदी कर  यात आले होते. सदर मिशनचा 
उपयोग भुल दे  याकरीता व श  ि या करताना कृि म  वासो  छवास दे  याकरीता केला जातो. सदरह मिशन 
 यवि थत कायाि वत आहे, परंत ु ते  हे  टीलेटरसह नाही,  यामळेु  यांनी Anaesthesia Machine with 

Ventilator (Capable of Adult and Paediatric Ventilation) ची मागणी केलेली आहे. निवन मिशन 
खरेदीकामी अंदाजे खचाची मािहती घेणकेरीता म.े  लोबल मेडीकेअर यांचेकडून सदर मागणी केले  या मिश  सचे 
अंदाजे िकंमतीचे दरप क मागिवले होत,े  यानसुार  यांनी िदले  या िद.११/०२/२०१६ रोजीचे प ा  वये र  कम 
.९,४५,०००/- (अ री र  कम .नऊ लाख पंचेचाळीस हजार मा ) इतका खच अपेि त आह.े तसचे जु  या   

मिशनची िद.३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकंमत .८०२४.६८ इतक  आह.े तसचे बायोमेडीकल िवभागाने जनेु 
L&T कंपनीचे मिशन बायबॅक क न निवन Boyles Anaesthesia Machine with Ventilator मिशन खरेदी 
करणबेाबत िशफारस केलेली आह.े 

   यास अनुस न ी साईबाबा हॉि पटलमधील कॅथलॅब िवभागाकरीता जनेु L&T कंपनीचे Boyles 
Anaesthesia Machine परत (Buyback) क न निवन Boyles Anaesthesia Machine with 
Ventilator िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा -या र  कम .९,४५,०००/- (अ री 
पये नऊ लाख पंचेचाळीस हजार मा ) चे खचाचा  ताव िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे 

सभेत मा  यतेसाठी ठेव  यात आला होता,  यास िनणय .५०४ अ  वये मा  यता िमळालेली आहे. 
यानसुार वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती , परंत ु  यास अनसु न परेु  या  िनिवदा ा  त झा  या 

नाहीत व खरेदीकामी तलुना  मक दर िमळणकेामी कमीत-कमी तीन िनिवदांची आव  यकता अस  यामळेु सदरचे 
खरेदीकामी िद.२५/०१/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये फेर ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या आहते.  

 यानसुार वतमान प ात  जािहरात दे यात आली तसचे सं थानचे सकेंत थळावर वरील माणे जािहरात 
व िनिवदा दे यात आली होती व अिधकृत िव े ते/ परुवठाधारक यांना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत 
कर यात आले होते. सदरह ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.२४/०७/२०१७ ते िद.१०/०८/२०१७ या कालावधीत 
मागिव  यात आ  या हो  या,  यास अनुस न ०१ ई- िनिवदा ा  त झाली होती,  यामळेु सदरचे खरेदीकामी 
जा  तीत जा  त तलुना  मक दर िमळणकेामी सदर ई-िनिवदसे िद.१०/०८/२०१७ रोजीचे िट  पणी  वये थम एक 
आठवडयाची  हणजे िद.१४/०८/२०१७ पयत पिह  यादंा मदुतवाढ दे  यात आली होती, परंत ु  यास अनसु न 
दखेील एकही िनिवदा ा  त न झा  यामळेु िद.१५/०८/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये दसु -यांदा मदुतवाढ दे  यात 
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आली होती, परंत ुतरीदखेील एकही ऑनलाईन िनिवदा ा  त झाली नाही, अशा कारे सदरह खरेदीकामी एकुण 
एकच ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त  झालेली आह.े 

जािहरातीस अनसु न ा  त झालेली ऑनलाईन एक ई-िनिवदा िद.३१/१०/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी 
सिमतीचे सभेपढेु सम  उघड  यात आलेली असनू तां ि क बाब चा त  ता तयार कर  यात आलेला असनू 
बायोमेडीकल इिंजनीअर ग िवभाग यांचेकडून तपासनू घे  यात आलेला असनू िनिवदाधारक तां ि क  टया पा  
आह.े  याचा तपिशल पुढील माण-े 

 
Sr.No. Name of Supplier 

01 Excel Corporation, Nashik 
वरील माण े खरेदीकामी पा  ०१ ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा िद.०३/११/२०१७ रोजीचे मा. 

खरेदी सिमतीचे सभेपढेु सम  उघड  यात आलेली असनू  यांनी दऊे केले  या दराचा थोड  यात तपिशल 
खालील माणे- 

Sr. 
No. 

Name of Supplier No.of Qty. Rate per in Rs. 

01 M/s.Excel Corporation, Nashik 01 9,90,000.00 
 Buyback Value of old Machine 1,00,000.00 
 Net Cost of  New Machine  8,90,000.00 

 
वरील माण े M/s.Excel Corporation, Nashik यांनी मिशनचे मळु दर .९,९०,०००/- इतके 

िदलेले असनू जु  या  मिशनची बायबॅक िकंमत .१,००,०००/- इतक  िदलेली असनू बायबॅक िकंमत वजा जाता 
निवन मिशन खरेदीकामी र  कम .८,९०,०००/- इतका खच येणार आह.े 

तरी M/s. Excel Corporation, Nashik यांचेबरोबर चचा िविनमय क न  यानंा परुवठा आदेश 
दे  यास तसचे सदरचे खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे 
करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर. 

ी साईबाबा णालयातील कॅथलॅब िवभागाकरीता Anaesthesia Machine with 
Ventilator खरेदी क न जुने Boyles Anaesthesia Machine (L&T) परत (Buyback) 
करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा िकयेमधील िन नतम दरधारक M/s. Excel 
Corporation, Nashik आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी अनुपि थत होते. परं तु  यांनी ई-
मेल ारे ई-िनिवदेम ये िदले या मुळ दरांवर २% सुट देऊ केली. ती ि वकारणेत आली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील कॅथलॅब िवभागाकरीता 
Anaesthesia Machine with Ventilator खरेदी क न जुने Boyles Anaesthesia Machine 
(L&T) परत (Buyback) करणेकामी M/s. Excel Corporation, Nashik यांचे चचअंतीचे एकि त 
( .८,९०,०००/- या दरावर २% सुट) अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                       (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०८. ी साईबाबा सं थान व िशड  नगरपंचायत यांचे संयु  वापरासाठी सं थान िनधीतून घनकचरा ि या 

क प उभारणेकामी ठेकेदारांकडून ा  ई-िनिवदां चे उघडणेत आले या वािण यीक तावांवर 
िनणय होणेबाबत. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम -२००४ मिधल संबं िधत तरतूदी –  
१. कलम १७ (२) खंड (झ) नसुार िव  व  त  यव   ेाची मालम  ता व ितचे कामकाज यांच े यो य कारे 

 यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी  
सिमती करील. 

२. कलम २१(२) (दोन) नुसार थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यां याम ये सधुारणा व वाढ हो यासाठी व 
प रणामी सं थान या सोयीसाठी वाढ हो यासाठी सहा य करणचेी तरतदू आहे.  

 तावनाः ी साईबाबा सं थान िव  व  त  यव  था व िशड  नगरपंचायत यांच े सयंु  वापरासाठी 
सं थान िनधीतनू घनकचरा ि या क प उभारणकेरीता मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार ई-िनिवदा ि या 
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राबिवणते आली.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३५९ अ  वये 
खालील माण ेिनणय समंत कर  यात आला आह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान व िशड  नगरपंचायत यांचे संयु  त वापरासाठी मौजे 
िनमगांव को-हाळे येिथल गट नं.१८२ मिधल सं  थान मालक चे जागेत Biomethanation (Thermophilic 
Anaerobic Digestion)  व पाचे  येक  १० TPD मतेचे दोन घनकचरा ि या यिुनटस ्उभारणते यावेत. 
सदर क  पाकरीता लॅ  डफ लची आव  यकता नस  याने लॅ  डफ लची  यव  था कर  यात येऊ नये. लॅ  डफ ल 
 यित र  त इतर िस  हील कामे व यिुनटस ्उभारणीसाठी येणारा भांडवली खच तसचे दैनं िदन देखभालीसाठी थम 

वषाकरीता अपेि त असलेला आवत  खच िमळून येणा या एकूण .४.५ कोटी मा चे खचास व सदर कामासाठी 
िवहीत प  दतीने ई- िनिवदा मागिवणसे मा  यता देणते आली.  

सदर क  पाची दनैं िदन दखेभाल व दु  ती कर  याचा समावेश ई- िनिवदते कर  यात यावा व िशड  
नगरपंचायत यांचेबरोबरील करारना याम ये, व छ भारत अिभयान अंतगत सदर क पास अनदुान ा  क न 
घेणचेी कायवाही करावी व अनदुान ा  झालेनंतर सदरह अनदुान सं थानकडे वग कराव,े या बाबीचा समावेश 
करणते यावा. तसचे  तावात नमदू केलेनुसार सु  या कच यातील ला टीक ेड ग करणकेरीता शेड 
उभारणीकामी व मौजे िशंगवे येिथल िनयोिजत घनकचरा क  पासाठी िशड  नगरपंचायत यांना िनधी उपल  ध 
क न देणबेाबतचे ताव र  कर  यात येत असनू, तस ेिवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांना कळिवणते 
यावे, अस ेठरले.”  

याऐवजी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .४५९ अ  वये 
खालील माण ेवाच यात यावेअसािनणय समंत कर  यात आला आह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन अस े ठरले क , ी साईबाबा सं  थान व िशड  नगरपंचायत यांचेसाठी 
Biomethanation (Thermophilic Anaerobic Digestion)  व पाचा येक  १० TPD मतेचे 
घनकचरा ि या यिुनटस ्उभारणेसाठी िवहीत प दतीने ई -िनिवदा मागिवणसे मा यता दे यात आली. याकामी 
सं थानचे गट नं .१८२ मधील जागेम ये थमत: सं  थानसाठी Biomethanation (Thermophilic 
Anaerobic Digestion)  व पाचा १० TPD मतेचे घनकचरा ि या यिुनटस ्उभारणते यावे व हा क प 
यश वी झा यास िशड  नगपंचायतीचे मालक या जागेम ये, यांचेसाठी सं थानमाफत १० TPD मतेचे 
घनकचरा ि या यिुनटस ्उभारणते यावे . सदर क  पाकरीता लॅ  डफ लची आव  यकता नस  याने लॅ  डफ लची 
 यव  था कर  यात येऊ नये. लॅ  डफ ल  यित र  त इतर िस  हील कामे व यिुनटस ्उभारणीसाठी येणारा भांडवली 

खच तसचे दनैं िदन दखेभालीसाठी थम वषाकरीता अपेि त असलेला आवत  खच िमळून येणा या खचास 
मा  यता दणेते आली.  

सदर क  पाची दनैं िदन दखेभाल व दु  ती कर  याचा समावेश ई- िनिवदते कर  यात यावा व िशड  
नगरपंचायत यांचेसाठी सदरह क प उभारणी करतेवेळी यांचेबरोबरील करारना याम ये, व छ भारत अिभयान 
अंतगत सदर क पास अनदुान ा  क न घेणचेी कायवाही करावी व अनदुान ा  झालेनंतर सदरह अनदुान 
सं थानकडे वग करावे, या बाबीचा समावेश करणते यावा. तसचे िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय 

.५५६ अ वये सु  या कच यातील ला टीक ेड ग करणकेरीता शेड उभारणीकामी व िद.२०/११/२०१४ 
रोजीचे सभेतील िनणय .९९२ अ वये मौजे िशंगवे येिथल िनयोिजत घनकचरा क  पासाठी िशड  नगरपंचायत 
यांना िनधी उपल  ध क न दणेचेे ताव र  कर  यात येत असनू, याबाबत िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 
यांना अवगत करणते याव,े अस ेठरले.”  यानसुार घनकचरा खत क  पासाठी लॅ  डफ लची  यव  था वगळून 
उवरीत कामांसाठी वतमानप ातील जािहरात  दारे अशा कारचे काम करणा-या ठेकेदारांकडून ई-िनवीदा 
मागिवणते आ  या. िद.२१/११/२०१७ अखेर ई-िनिवदा अपलोड कर  या  या अं ितम मदुतीत खालील ०३ 
ठेकेदारांनी ई-िनिवदा अपलोड के  या आहते. 

अ.न. ठेकेदाराचे नाव 
१ Abhay Bio CNG Pvt. Ltd., Pune 
२ Enprotech Solutions, Pune 
३ Organic Recycling System Pvt. Ltd., Navi Mumbai 
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उपरो  त माण े ा  त झाले  या ई-िनिवदांचा तां ि क मािहतीचा िलफाफा खरेदी सिमतीचे 
िद.२७/११/२०१७ रोजीचे सभेत उघडणते आला आह.े तां ि क मािहती  या तलुना  मक तपिशलानसुार उपरो  त 
०३ पैक  Abhay Bio CNG Pvt. Ltd., Pune व Enprotech Solutions, Pune  हे अपा  झाले असनू 
Organic Recycling System Pvt. Ltd., Navi Mumbai  ह ेठेकेदार पा  होत आहते.  

 यामळेु िद.०४/१२/२०१७ रोजी  या खरेदी सिमती  या सभेपु ढे ठेकेदार Organic Recycling 
System Pvt. Ltd., Navi Mumbai यां  या िनिवदचेा वािण  यीक िलफाफा उघडणते आला असनु  यांनी 
सादर केले  या दराचा तपिशल खालील माण ेआह.े  

 
Sr.No. Description Qty Unit Rate Amount 

1 
Design, Supply, Erection,  Testing & 
Commissioning of 2 X10 TPD capacity 
Biomethanation Plant  

        

1.1 

Mixed Solid Waste to Biogas Plant 
(Inclusive of Segregation Unit, Digester, 
Automation & Cloud based System, Process 
Cabin, Gas Balloon, Flare System, Set -up 
etc.) including civil Foundation required for 
installation of plant, including transportation, 
packing, forwarding and insurance etc. 
including all the applicable taxes and duties, 
including carryingout its operation and 
maintenance for a period of one year from 
the date of completion. etc. complete  
(Capacity - 10 TPD) 

2 Nos.  1,76,00,000/- 3,52,00,000/-  

1.2 

Bailing Machine for recyclable  including 
civil Foundation required for installation of 
plant, including transportation, packing, 
forwarding and insurance etc. including all 
the applicable taxes and duties,including all 
the applicable taxes and duties, including 
carryingout its operation and maintenance 
for a period of one year from the date of 
completion etc. complete (Capacity- 5 TPD) 

1 Nos.  20,21,000/- 20,21,000/-  

1.3 

Providing and Laying  G.I. Pipe line (3" dia. 
B Class) for  biogas from 2 X 10 TPD Solid 
Waste processing Plant to Shri Sai 
Prasadalaya (approximate 1.5Km distance) 
as per the design based on generation of 
Biogas considering 10 Cum biogas per 
hour for one Burner including Blower or 
Compressor & pressure vessel as per 
requirement etc. complete 

1500 mtr.  4,600/- 69,00,000/-  

 Total Amount for (1):  4,41,21,000/- 

2 
Operation and Maintenance Cost- 
Considering Compost buyback by the 
Contractor         
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2.1 

Carrying out Operation and maintenance for 
2 x 10 TPD Mixed solid waste processing 
plant along with bailing machine for the 
period of four years after expiry of initial O 
& M period of one years including labour, 
machinery, equipment’s, chemicals and all 
applicable taxes etc. complete 

48 Months  5,75,000/-  2,76,00,000/- 

 Total Amount (2): 2,76,00,000/- 
  Total Amount :  7,17,21,000/- 

   
Organic Recycling System Pvt. Ltd., Navi Mumbai यांनी सादर केले  या िनवीदतेील 

दरानसूार १० TPD मतेचे ०२ Biomethanation Plant, ५ TPD मतेचे Bailing Machine तसचे मौजे 
िनमगाव-को-हाळे गट नं. १८२ मधील िनयोजीत बायोगॅस  लाटं ते ी साई सादालय िकचन पयत  जी आय 
पाईप लाईन टाकण े व या क  पाचे एक वषाचे कालावधीसाठी दखेभाल दु  ती  करण े या कामाकरीता 
िनिवदमे  ये र  कम .४,४१,२१,०००/- इतक  नमदू केली आहे. तसचे  यापढुील चार वषा  या दखेभाल 
दु  तीसाठी .२,७६,००,०००/- इतक  र  कम िनिवदमे  ये नमदू केली आहे.  

  तरी उपरो  त तपिशलानसुार ठेकेदार Organic Recycling System Pvt. Ltd., Navi Mumbai 
यांचेशी चचा वाटाघाटी क न िनणय होणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव जादा खचाचा अस यामुळे, तो अंतीम िनणयाथ 
यव थापन सिमती या पुढील सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

  यानुसार सदरह इितवृ  वाचून कायम करताना, घनकचरा ि या क प उभारणेकामीचे 
िनमन्तम दरधारक ठेकेदार Organic Recycling System Pvt. Ltd., Navi Mumbai यांचे 

ितिनधी सभेसमोर उपि थत होते. यांनी सिमती सद यांनी िवचारले या ांची समपक उ रे िदली व 
सभेसमोर सां िगतले क , या घनकचरा क पासाठी िशड  नगरपंचायतीस शासनाकडून सवलत Gap 
Funding िमळू शकेल. तसेच या क पामधून तयार होणारा गॅस सादालयाचे उपयोगात येईल व 
िनिवदेमधील अटी/ शत नुसार क पामधून तयार होणारे खत यांना राहील.  

   यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान व िशड  नगरपंचायत यांचे संयु  
वापरासाठी सं थान िनधीतून घनकचरा ि या क प उभारणेकामी Organic Recycling System 
Pvt. Ltd., Navi Mumbai यांचे एकि त .७,१७,२१,०००/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, 
यांना कायादेश दे यात यावा. तसेच या क पास शासनाकडून िशड  नगरपंचायतीस Gap Funding 

िमळणेकामी ठेकेदाराने आव यक ते सहकाय  करावे व सदरह Gap Funding सं थानला वग 
करणेबाबत िशड  नगरपंचायतीसोबत MOU करणेत यावा, असे ठरले.         

(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०९. ी साईनाथ णालयाचे दो ही इमारत वर ितस या मज याचे बांधकाम करणेकामी ठेकेदारांकडून ा  
ई-िनिवदां चे उघडणेत आले या वािण यीक तावांवर िनणय होणेबाबत. 

ी साईबाबासं थान िव त यव था , िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदु  :  
अिधिनयमकलम 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 सिमती िनणय : 
०१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ८८९ 
०२.मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ३८ 

 तावना: स ह नं.१४८ पैक  मधील धमशाळा .०१ व ०२ इमारत म  ये ी साईनाथ  णालय सन 
२००३ म  ये सु  करणते आलेले आहे. ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ  पीटलम  ये  णाचंी िदवसिदवस सं  येत 
मोठ्या माणात वाढ होत आह े  यामळेु मुलभतु सोयी-सिुवधा फारच कमी पडत आहते.  
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मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत िन. .८८९ अ  वये ी साईबाबा 
 णालयाचे बांधकाम आराखडे िनकम पाटील असोिशएटस ् व   चरल िडझाईन आर.सी.सी. क  स  टंट ी. 

बा  टे, साई क  स  टंट, अहमदनगर यांचेकडून घे  यात यावे असे ठरले होते.  यानुसार आिकटे  ट यांनी 
अंदाजप कात आर. सी. सी. े  ड   चरम  ये बांधकाम,  ला  टर,  हे ीफाईड टाईल लोर गव डॅडो (उंची ७’) 
अॅ  यिुमिनअम िखड  या, ेनाईट े मसह अॅ  यिुमिनअम शटर, टॉयलेटम  ये ेनाईट े मसह पी.ि ह.सी. दरवाजे, 
िज  सम  ला  टर, आय. सी. य.ु व कॉ  फर  स हॉलसाठी फॉ  स िसल ग, िज  याचे नतुिनकरण , आितल िभंतीला 
ल  टर पे  ट, बाहरेील बाजनेू अॅपे  स/ रनो  हो पे  ट  इ  यादी बाब चा समावेश क न खालील माण ेअंदाजप क 
सादर केले होत.े  
०१. इमारत बांधकाम खच   : .४,५४,३५,७६७/-  
०२.  इले  ीकल वक    : .४५,४३,५७७/- 
०३.  सोलर िस  टम  थलांतरीत करण.े  : .२,५०,०००/-  

वरील माण े एकुण .५,०२,२९,३४४/- मा चे खचास तसचे याकामी िवहीत प  दतीने िनिवदा 
मागिवणबेाबतचा  ताव िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता.  यावर िनणय .३८ 
खालील माण ेसमंत करणते आला आहे.  

“..यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयाचे द  ही इमारत वर वाढीव एका मज  याचे 
बांधकाम करणसेाठी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता 
दे  यात आली.” 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६७७ (०४) अ  वये 
खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

“ ी साईनाथ णालयाचे दो ही इमारतीवर ितस या मज याचे बांधकाम करणेसाठी राबिवणते 
आले या ई-िनिवदा िकयेमधील िन नतमदरधारक  लािसक असोिशएट, नािशक यांचे ितिनधी आजचे 
उपसिमती सभेसमोर यांनी िदले या दरांवर चचा करणसेाठी उपि थत होत.े उपसिमतीने यांचेबरोबर दरांबाबत 
चचा केली असता, चचअंती यांनी सदरह कामी .४,२४,००,०००/- मा  अंतीम दर दऊे केले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाचे दो ही इमारतीवर ितस या मज याचे बांधकाम 
करणसेाठी  लािसक असोिशएट, नािशक यांचे .४,२४,००,०००/- मा  अंतीम दर ि वकारणते येऊन, यांना 
कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस िशफारस होती. 

परंत ु सदरह इितवृ  वाचनू कायम करताना अशी चचा झाली क , ीसाईनाथ णालयाच े दो ही 
इमारतीवर ितस या मज याचे बांधकाम करणसेाठी तयार करणते आले या अंदाजप काची र कम खुपच जा त 
अस यामळु  ेसदरहकामी बाजारभावापे ा जा त दर ा  झालेले आहते, अस ेिनदशनास येत आहे. याच माणे 
महारा  शासनाने जीएसटी अंमलबजावणीनंतर शासक य कं ाटात होणारा बदल यािवषयाचे िद.१९ऑग , 
२०१७ रोजी िस द केले या प रप काम ये “िदनांक२२ऑग ट, २०१७ पवु  ि वकृत कर यात आले या 
िनिवदा, मा  कं ाटा क रता कायारंभ आदशे दे यात आलेले नाहीत, अशा िनिवदा र  करणबेाबत मागदशक 
सचुना िदले या आहते. या सव बाब चा िवचार करता,  ी साईनाथ णालयाचे दो ही इमारतीवर ितस या 
मज याचे बांधकाम करणकेामी फेर ई-िनिवदा मागिव यात या या, अस ेठरले.” 

 यानसुार याकामी िद. २५/०९/२०१७ रोजी  या िटपणी  दारे फेरिनिवदा मागिवणते आ  या. िद. 
०६/११/२०१७ अखेर ई-िनिवदा अपलोड कर  या  या अं ितम मुदतीत खालील ०६ ठेकेदारांनी ई-िनिवदा 
अपलोड के  या आहते.  

अ.न. ठेकेदाराचे नाव 
१ म. एन.एस.बनकर पाटील अॅ  ड कंपनी, ीरामपरु  
२  लािसक असोिसएट, नािशक 
३ आर. के. सावंत, नािशक 
४ ी. िदलीप कारभारी जाधव, नािशक  
५ जे.के.क  स  शन अॅ  ड कंपनी,  
६ चं गु  त क  स  शन, साकुरी, ता. राहाता  
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उपरो  त माण े ा  त झाले  या ई-िनिवदांचा तां ि क मािहतीचा िलफाफा खरेदी सिमतीचे 
िद.०९/११/२०१७ रोजीचे सभेत उघडणते आला आह.े तां ि क मािहती  या तलुना  मक तपिशलानसुार उपरो  त 
०६ ठेकेदार पा  आहते.  यानुसार िद.०४/१२ /२०१७ रोजी  या खरेदी सिमती  या सभेपढेु ठेकेदारांचे िनिवदचेा 
वािण  यीक िलफाफा उघडणते आला असनु  यांनी सादर केले  या दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  
अ.न. ठेकेदाराचे नाव िनिवदते दऊे केलेल दर  शेरा  
१ म. एन.एस.बनकर पाटील अॅ  ड कंपनी, ीरामपरु  . ४,०९,५३,२४९/-  
२  लािसक असोिसएट, नािशक . ४,५३,५३,८३०/-  
३ आर. के. सावंत, नािशक . ३,९९,९७,१६२/- िन  नतम  
४ ी. िदलीप कारभारी जाधव, नािशक  . ४,९८,५८,७६६/-  
५ जे.के.क  स  शन अॅ  ड कंपनी,  . ४,३३,४६,४०१/-  
६ चं गु  त क  स  शन, साकुरी, ता. राहाता  . ४,९१,३१,१८६/-  

  उपरो  त तपिशलानसुार ०६ िनिवदाधारकां पैक  आर. के. सावंत, नािशक यांचे दर िन  नतम आहते. तरी 
याकामी िन  नतम दराचे ठेकेदार यांना कायादशे दणेेसाठी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस 
करणकेामी िनणयाथ सादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाचे दो ही इमारत वर ितस या मज याचे 
बांधकाम करणेकामी आर.के.सावंत, नािशक यां चे एकि त .३,९९,९७,१६२/- मा  िन नतम दर 
ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.  

सदरह िवषयावरील चच या वेळी, सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी, ी 
साईनाथ णालयाचे दो ही इमारत वर ितस या मज याचे बांधकाम करणेकामी राबिव यात आले या 
ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक आर.के.सावंत, नािशक हे स या मं िदर प रसरातील 

लोअर ग नुतणीकरणाचे काम करत असून सदरह लोअर ग गुळगुळीत आहे व यांनी सदरह 
लोअर गला श ग केलेले नाही, यामुळे अनंक साईभ  या लोअर गव न पाय घस न पडतात, 

अशी त ार केली.  
यावर चचा होऊन, संबंधीत ठेकेदाराने लोअर गचे केलेले काम समाधारक अस याचे 

सिमती सद यांनी नमुद केले. तसेच सव कामांचा दजा उ कृ  राहील, याबाबत संबंधीत ठेकेदार व 
संबंधीत िवभागाचे अिधकारी यांनी द ता यावी, अशा सुचना कर यात आ या.  

 (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

१०. िशड  नगरपंचायत ह ीतील र ता .५ चे उवरीत डांबरीकरण व इतर अनुषंगीक कामांसाठी ई-
िनिवदेतील ा  दरांबाबत. 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४मधील तरतुद: अिधिनयम 
कलम २१(२) अ वये खालील माण े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 :- 
(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.” 
 मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :  

०१. िन. .२५९ िद.२७ /० ३ /२०१ ७ 
०२. िन. .१००५ (०३) (२) िद.१४/११/२०१७  

मा. शासन िनणय :  
०१. . सासिंव-२००६/८७६/का.सोळा  िद.०४/०९/२०१४ (अ  वये .८८ कोटी खचास मा  यता) 
०२. .सासिंव-२००६/८७६/ . .१३१/का.१६ िद.०८/०६/२०१७ (अ  वये .३०.७५ कोटी खचास मा  यता) 
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तािवक: िशड  नगरपंचायतीच े िवनंती व न िशड  एकाि मक र ते िवकास योजनेतील थम 
ाधा यगटातील ११ र   यापैंक  ०५ र   याचंी कामे महारा   रा  य र  ते िवकास महामंडळ, पणुे / मुंबई यांचेमाफत 

जनु, २०१२ म  ये िवकसीत करणते आले आह.े सदर क  पातील उवरीत ०६ र   यापैंक  र  ता .५ यार   याचंे 
सु असले याकामासलगत  या मालम ाधारकांनीघेतले याहरकत चे नगरपंचायतीकडून िनवारण न झा  याने व 
 यायालयीन बाब मुळे ठेकेदारयांनावाढीवमदुतीतही सदर कामपणुकरताआलेनाही. सदर र   याचे एकुण १८०० 

मी.पैक  समुारे ९०० मी. काम पुण आह.े उवरीत समुारे ९०० मी. अंतरातील खडीकरण काम पुण असनु 
डांबरीकरण बाक  आह.े सदरचे काम पणू क न घेणकेामी ई-िनिवदा मागिवणसे मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .२५९ अ  वये मा  यता दणेते आली आहे.  

   यानसुार र  ता .०५ चे उवरीत कामासाठी ई-िनिवदा सचूना िस  द क न िद.०८/०६/२०१७ अखेर 
ई-िनिवदा मागिवणते आ  या हो  या. याकामी िन  नतम दराचे ठेकेदार मे. अमोल क    शन अॅ  ड कंपनी, 
दवेळाली वरा यांना िद.०१/०९/२०१७ रोजी करायादशे देणते आला होता. मा  ठेकेदार यांनी  याचंे िनिवदा 
दरावर अितरी  त  जीएसटी रकमेची मागणी केली अस  याने, याकामी िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील 
िनणयानुसार फेर ई-िनिवदा मागिवणते आ  या असनू, याकामी एकुण ०४ ई-िनिवदा अपलोड झा  या असनू, ा  त 
ई-िनिवदचेा िलफाफा .०१ (Technical bid) िद.२७/११/२०१७ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत उघडणते 
आ  या.  याचंे छाननी अहवालाम  ये चारही ठेकेदार पा  होत अस  याने, िद. ०४/१२/२०१७ रोजीचे खरेदी 
सिमतीचे सभेत ई-िनिवदचेा िलफाफा .०२ (Commercal bid) घडणते आला असनू,  याचंे दरांचा तपिशल 
खालील माण ेआह.े  

Sr. No. Name of Bidder Quted Amount Remark 
01. M/s. Amol Construction & Co.,  DevlaliPravara 1,55,69,463.69  
02. M/s. S. K. Yewale, Sangamner 1,48,46,286.83 L-1 
03. Chandragupta Construction, Sakuri 1,92,85,950.70  
04. M/s. C. T. Dighe, Sangamner 1,69,74,808.88  

   ताव: वरील माणे र  ता .०५ चे उवरीत कामासाठी ा  त झालेले दराम  ये ठेकेदार M/s. S. K. 
Yewale, Sangamner यांनी दऊे केलेले दर िन  नतम (L-1)  व पाचे ( .1,48,46,286.83) आहते. तरी 
 याचंे दर ि वकरणते येऊन,  यानंा कायादशे देणसे मा  यता िमळणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीकडे 

िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर. 
यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  नगरपंचायत ह ीतील र ता .५ चे उवरीत डांबरीकरण व 

इतर अनुषंगीक कामे क न घेणेसाठी M/s. S. K. Yewale, Sangamner यांचे एकि त 
.१,४८,४६,२८६.८३ मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या 

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

११. ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड  या सं थेस सं थान प रसरात 
पा ाणेगृह, लोक म, मोबाईल कॅमेरा लोक म, साद, नॉ हे टी, दु ध व दु धज य पदाथ, थेडपेय 
िव  टॉलसाठी जागा/ गाळे उपल ध होऊन िमळणेबाबत, यांचे िदनांक ०६.०९.२०१७ रोजीचे प . 

अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे 
१७(३) म  ये िव  व  त  यव  थेम  ये िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीने 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 तरतदू आहे.    

 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  थेला िविवध कार  या  यवसायासाठी भाडेत  वावर 
उपल  ध क न देणबेाबत.. 

 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 
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दु  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.न.ं सोसायटीने मागणी केलेले 
जागा/ गाळयाचे िठकाण 

जागा/गाळे वापराचे 
योजन 

संबिंधत 
िवभागाचे नाव 

उ  त सोसायटीस जागा/गाळे 
वापरासाठीचे िवभागाचे अिभ ाय 

१. साईआ म-०१ 
(H- िवंगसमोर) 

दुधज  य पदाथ,थंडपेय, व 
साद िव  तसचे जनरल 
 टोअर. 

साईआ म-०१ 
(H- िवंगसमोर)  

साईआ म-१ या भ  तिनवास प रसरात 
ए ते जी या सात इमारत प रसरात सदर 
सं  थेस तीन गाळे भाडेत  वावर िदलेले 
असुन पहाटे ०४ ते १२ या वेळेत सदर 
गाळयाम  य े िनवासी प रसरात मोठया 

माणात साईभं  ताची गद  असते. येथे 
सकाळचे वेळी एच ते एल या पाच 
इमारतीतील साईभ  तानंा साबण, 
िप  याचे पाणी, श, पे  ट इ. आव  यक 
सािह  य वेळेवर उपल  ध  हावे या 
करीता ता  परु  या  व पात एक 
 टॉलची आव  यकता आह.ेतरी 
शासक य इमारतीचे (आर-  लॉक) 

दि ण बाजूस लां डू िव  कांऊटर 
आह.े  या शजेारील जागा सं  थान 
िनयमा माणे  तािवत केले माणे 
सोसायटीचे मालक चा एक  टॉल 
वाढवावा. 

२. साईआ म-२ धमशाळा 
( ी साईबाबा 
 य.ुकॉलेजचे  दि ण 

बाजसू) 

दुधज  य पदाथ,थंडपेयिव  
 टॉल 

साईआ म 
धमशाळा 

ी साईबाबा  यिुनअर कॉलेजचे 
दि ण वेश  दारा जवळ दुधज  य  
पदाथ,थंडपेय, िव   टॉलसाठी 
पािकग प रसराम  ये जागा उपल  ध 
क न दतेा येईल. 

३.  दारावती भ  तिनवास  थान नॉ  हे  टी  टोअर  दारावती नॉ  हे  टी  टोअर बरोबरच  लोक म 
सिुवधा उपल  ध क न देणते यावी. 

४ साईबाबा भ  तिनवास  थान साद व नॉ  हे  टी  टोअर भ  तिनवास  थान भ  तिनवास - डी गाळा नं.२,३, व ४ 
याम  ये 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 असनु 

सदर  टॉल साईभ  तासं अपरुा पडत 
अस  यानें सादालय प रसरात वाढीव 
जागा दणेसे हरकत नाही. 
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६. साई साद िनवास  थान 
(सवेाधाम इमारतीमधील 
प.किडल म नं.५४,५५ व 
५६ म  ये िकंवा 
कािनफनाथ मं िदरासमोर 
स  या असले  या सवेाधाम 
इमारतीचे मम  ये) 

साद, नॉ  हे  टी, थंडपेय व 
द ु  धज  य पदाथ. 

साई साद िनवास सवेाधाम इमारतीचे 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 सघंटना ( ी.राजे  
जगताप) यांचे कायालयासाठी दे  यात 
आला आह.े म नं. ५६ ी साईनाथ 
कमचारी गहृ तारण सं  थेसाठी दे  यात 
आला आहे. तसचे कािनफनाथ 
मं िदरासमोरील म न.ं६८ व ६९ ी 
साईबाबा कमचारी सघंटना 
( ी.रामराव शेळके) यांना दे  यात 
आले आह.े म न.ं७० होमगाड 
कायालय व म नं.७१ एम.एस.ई.बी 
कायालयास दे  यात आले आह.े 

७. मं िदर प रसर 
शिनमहाराज जवळील 
(पवु  शिनअ  पा यांचेकडे 
असलेला जागा/ गाळा) 

तेल, ईचा हार व साद 
िव  

मं िदर िवभाग सदरची खोली स  यनारायण 
महा सादबनिवणकेामी व साद 
स  यनारायण हॉलपयत पोहच 
करणकेामी सोईचे अस  याने तसचे 
स  यनारायण साद बनिवणकेामी 
जवळपास कुठलेही जागा उपल  ध 
नस  याने जागा दतेा येणार नाही. 

८. मं िदर िवभाग 
(अ  दलुबाबा समाधीचे 
मागील बाजसू असलेला 
जागा/ गाळा ) 

साद िव   टॉल मं िदर िवभाग अिभ ाय ा  त नाही. 

९. शै िणक सकुंल शालेय सािह  य अ  पदराने 
िव  करणसेाठी 

१.औ. .सं  था, 
िशड  
 
 
 
 
२. इ.ंिम.  कूल  
 
३. क  या िव ा 
मं िदर व किन  ठ 
महािव ालय  

सं  थे  या ांगणात एकही गाळा नाही. 
तथािप मोकळया जागेम  ये गाळा सु  
करणचेे अनषुंगाने मु  य गेटजवळ 
उपल  ध जागेम  ये सदर सोसायटीस 
जागा उपल  ध क न दतेा येईल. 
शै िणक सकुंलाचे वेश ार उ  तर 
बाजचूे िभंतीलगत पवू बाजनेू 
 टॉलसाठी जागा उपल  ध क न दतेा 

येईल.  
वेश ारा  या डा  या बाजसू जागा 

उपल  ध क न दे  यात येत आह.े  
१०. ी साईनाथ  णालय  

(  णालय प रसरातील 
कॅ  टीनसमोरील रकामे 
जागेत)  

जनरल  टोअर,दगुधज  य  
पदाथ,थंडपेय  टोअर. 

साईनाथ गणालय ी साईनाथ  णालयात गाळा 
उपल  ध नसनु चहा कॅ  टीन समोर  या 
मोकळया जागेत सोसायटी  टॉलसाठी 
जागा दतेा येईल. 

११ साईनाथ मंगल कायालयाचे 
उ  तर पवू बाजूस  

दु  धज  य पदाथ व थंडपेय 
िव   टॉल  

लाडू व बफ  
िनिमती िवभाग  

मंगल कायालयाचे आतम  ये जागा 
उपल  ध नाही. मा  मंगल 
कायालयाचे पि म बाजसू असणारी 
सरं क िभंत व मंगल कायालय 
यां  याम  ये िलंबाचे झाडाखाली 
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साधारणत: अंदाजे ८ फूट x १० 
फूटाची ि कोणी जागा उपल  ध आह.े 
सदरील मोकळया जागेत साई सं  थान 
ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी, 
िशड  यांना द ु  धज  य पदाथ व थंडपेय 
ि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  याचं ेकराराने सोसायटीस वापरास दतेा येतील.  

तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजी  या सभेतील िनणय ं .९६८ चे 
अनषुंगाने िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., 
िशड  या सं थेकडे सं थानचे िकती गाळे वापरासाठी आहेत व आता यांची िकती गाळयांची मागणी 
आहे, यासह सिव तर ताव पुढील सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.             (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
१२. सं  थान िनधीतून िशड  नगरपंचायत ह ीतील थम ाधा  यगटातील सहा र  ते िवकसन करणे कामाचे 

ठेकेदार टारमॅट िल. (पुव ची रोमन टारमॅट िल.)नवी मुंबई यां चे अंितम िबलाबाबत. 
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: अिधिनयम 

कलम२१(२) अ वये खालील माण े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 :- 
(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.” 
 मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय : िन. . ९७८ िद.१४/११/२०१७  

मा. शासन िनणय :  .१.सासिंव-२००६/८७६/का.सोळा  िद.०४/०९/२०१४( .८८ कोटी) 
                               २. सासिंव-२००६/८७६/ . .१३१/का.१६ िद.०८/०६/२०१७ ( .३०.७५कोटी ) 

तािवक: िशड  नगरपंचायतीच ेिवनंतीव न िशड  एकाि मक र ते िवकास योजनेतील थम ाधा य 
गटातील ११ र   यापैंक  ०६ र ते सं थान  िनधीतनु  ठेकेदार रोमन टारमॅट िल., नवीमुंबई यांचेमाफत िवकिसत 
करणते आलेले आहते. ठेकेदार यांना देणते आले  या एकूण सहा र   यापैंक  िशड  नगरपंचायतीने कामासाठी 
ह  तातंरीत केले  या चार र   याचंे उपल  ध ं दीत ठेकेदार यांनी माच २०१४ पयत काम पणू केलेले आहे. 
भसूपंादनाची आव  यकता असले  या र   याचंे भसूपंादन खचासह या क  पा स येणारे .८८ कोटी मा चे खचास 
िद.०४/०९/२०१४ रोजीचे व .३०.७५ कोटी मा चे खचास िद.०८/०६/२०१७ रोजीचे शासन िनणया  वये 
मा  यता दणेते आलेली आहे. सदर क  पासाठी भसूपंादन खचासह आजपावेतो .७०,०७,८४,४९९/- मा  
इतका खच झालेला आह.े सदरह क पाचा तपशील खालील माण ेआहे. 
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Name of Contractor: - M/s. Tarmat Ltd. (M/s. Roman Tarmat Ltd). New Mumbai 
Project Management consultant : -  Unison Project Management Pvt.Ltd. , Pune (Upto Jan.2015) 
Resolution no. & date: - Res.No.534 Date 04/07/2010 Rs.33,83,26,199/- 
Work order-LOA No. & date: 8498/2010 dated 19/07/2010 
Notice to proceed with the work No. & date:  8837/2010 dated 06/08/2010 
Contract Value: - Rs.33,83,26,199/-(10% below of Rs.37,59,17,999/-) 
Date of commencement 06/08/2010 
Time for completion: - Fifteen Months  
Scheduled date of completion 06/11/2011 
Extended date of completion March2012,May2013, December2013, April2014, June2014, 

31st August 2015 
Final bill amount Rs.    Final bill -19,87,38,861/- 

+ Price variation bill - 4,46,18,496/-  
   Total Amount  =24,33,57,357/- 

Paid Previous amount Rs.    R.A. bill no.9 -19,68,34,306/- 
+ Price variation bil no.9  - 4,35,81,407/-  
   Total Amount  = 24,04,15,713/- 

Payable Amount Rs.    Final bill -19,04,555/- 
+ Price variation bil- 10,37,089/-  
   Total Amount  = 29,41,644/- 

 
ठेकेदार यांना देणते आले  या खालील एकूण सहा र   यापैंक  िशड  नगरपंचायतीने कामासाठी 

ह  तातंरीत केले  या चार र   याचंे उपल  ध ं दीत ठेकेदार यांनी माच २०१४ पयत काम पूण केलेले आह.े  याचा 
तपिशल खालील माण ेआह.े  

र  ता . र   याचे नांव / कार   लांबी(मी.) ं दी(मी.) स :ि थती 
०६ िवकास योजनेतील १५ िम. 

ं दीचा र  ता (निवन िपंपळवाडी 
र  ता ते आर ण .३१ पोहच)  

५६५ १५ काम पणू. 

०७ िवकास योजनेतील २४ िम. 
वळण र  ता (नगर-मनमाड र  ता 
ते साई  दा हौस ग सोसायटी)  

४५० २४ काम पणू. 

०८ िवकास योजनेतील हॉटेल 
भा  यल  मी समोरील १८ िम. 
ं दीचा र  ता 

४५० १८ काम पणू. 

०३ नादंखु  र  ता  (नगर-मनमाड र  ता 
ते नांदखु  िशव) कॉ ं टीकरण  

१८७७ १८ सदर र   याचे कॉ ं टीकरणाचे काम पणू 
असनु चेनेज . १००० ते १२७५(डावी 
बाज)ू, चेनेज .१००० ते १०८० (उजवी 
बाज)ू व १६०० ते १८७७ या भागातील 
र   याच ेसु  असले या कामास लगत  या 
मालम ाधारकांनी घेतले या हरकत च े
नगरपंचायतीकडून वेळेत िनवारण न 
झा  याने दो  ही बाजचूे रटेिनंग वॉल, 
सि हस लेन व फुटपाथचे कामवगळता 
उवरीत काम पणूआहे.  

०५ िवकास योजनेतील १८ मीटर ं द 
वळण र  ता (आर ण . ३१ ते 

१८४० १८ एकूण १८४० मी. लांबीपैक  कनकुरी 
र  ता ते नगर-मनमाड र  ता या 
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नाला . ३४ पय  त)  - पि म 
बाज ू

दि णकेडील भागातील ९०० मी. 
र   याचे काम पणू . उवरीत र   याच४े६० 
मी. बी. बी. एम. चे काम पूण झाले असनु 
रािहले  या ४८० मी.पैक  ३२० मी. 
भागात खडीकरण व १६० मी. भागात 
जी.एस. बी. चे काम झाले आह.े या 
र   याच ेसु  असले या कामास लगत  या 
मालम ाधारकांनी घेतले या हरकत च े
नगरपंचायतीकडून वेळेत िनवारण न 
झा  याने व  यायालयीन बाब मळेु ठेकेदार  
यांना वाढीव मदुतीतही सदर काम  पणु 
करता आले नाही. 

०९ िवकास योजनेतील १८ िमटर 
ं दीचा र  ता (नगर-मनमाड र  ता 

ते १८  िमटर रंग र  ता)-पवु बाज ू  

८४० १८ ल मीनगर वसाहत १६५मी. व यालगत 
३० मी. व चेनेज ८४० लगत २५ मी. 
भसूपंादनक न सं  था नकडे ह  तातंरीत 
करणचेी कायवाही िशड नगरपंचायती 
माफत वेळेत पणू न झा  याने सदर काम 
पणुकरता आले नाही. सदरचा भाग 
वगळता उवरीत र   याचे काम पणू.  

०९अ र  ता . ०९ते र  ता . ०६ या 
भागातील वळण र  ता. 

१५०० १८ िशड नगरपंचायतीमाफत ह  तातंरीत 
करणचेी कायवाही पूण न झा  याने 
र   याच ेकाम सु  करता आलेले नाही. 

  ठेकेदार यांचे िनिवदतेील दर सन २००८-२००९ चे दरसचुीवर आधारीत आहते .  यामळेु ठेकेदार यांनी 
र  ता .०५ चे डांबरीकरणातील बाब साठी २०% दरवाढ व िनिवदनेसुार दये Price variation व काम पूण 
करणसेाठी मदुतवाढ मािगत  याने मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेसाठी वेळोवेळी  ताव सादर करणते आले 
आहते.दर  यानमा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे सभेतील िन. .६४४ खालील माणे झाला. 

“...यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  एकाि मक र  ते िवकास योजना क  पातंगत िशड  नगरपचंायत, 
िशड  यांना भसूंपादनासाठी .३०,७५,३३,१४५/- (+ तावानसुार दये याजासह) मा  वाढीव र  कम दणेेसाठी 
िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांना ताव सादर करणेस मा यता दे यात आली. तावात नमदु 
केले माण ेर ता .५ िवकसीत करणसेाठी भू-सपंादन ि या पुण झालेली आह,े परंत ुसदरह कामा या खचाची 
र कम वाढलेली अस याने संबंधीत ठेकेदार चालू  डी.एस.आर. माण े र याचे काम पणु करतात का , याची 
िवचारणा कर यात यावी. तसेच ठेकेदाराने चालू  डी.एस.आर. माण े काम कर यास असमथतता दशिव यास 
र ता .५ सह िशड  एकाि मक र  ते िवकास योजनेमधील या र यां या भ-ूसपंादनाची कायवाही पुण झालेली 
आह,े अस ेसव र ते िवकसीत करणेसाठी फेर ई-िनिवदा मागिव यात या या, असे ठरले.” 

याबाबत ठेकेदार यांना इकडील िद.१०/१०/२०१६ राजीचे प ा  वये चिलत डी.एस.आर. माण ेकाम 
करणबेाबत िवचारणा केली असता  यानंी िद.१२/११/२०१६ रोजीचे प ा  वये चाल ूडी. एस. आर. सन २०१६-
१७ चे दराने काम करणेस सहमती दशिवली अस  याने, ठेकेदार रोमन टारमॅट िल., नवी मुंबई यांचे रिनंग िबल 

.१० पोटी अॅड  हा  स .१२,९९,८००/- मा  अदा करणेस लेखाशाखा िवभागाकडे िद.०९/०२/२०१७ रोजी 
पाठिवले असता, रोखपाल यांनी ठेकेदार यांचे बॅकें  याखा  याबाबतचा अ ावत तपिशल मागिवला असता, 
ठेकेदार यांनी िद.२७/०२/२०१७ रोजीचे प ा  वये, खालील माण ेकळिवले आह.े 

  ‘…we had requested you to release our all further payments through RTGS in our 
Account with Indian Bank, MARGO, Goa Branch as our account with other banks has 
been closed to this effect we are submitting the memorandum and articles of association 
which contains Gov. of India Ministry of Corporate Affairs Registrar of companies 
Maharashtra Mumbai’s Certificate of change of our company name from Roman Tarmat 
Limited to Tarmat Limited. 
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  ठेकेदार यांचे झालेले नांव बदलानसुार शासिकय अिधकारी तथा मु  यलेखािधकारी यांचेकडे 
िद.२७/०२/२०१७ रोजीचे प ा  वये ठेकेदार यांनी सादर केलेले निवन बॅकं खा  याबाबतचा तपिशल सादर केला 
असता,  यावर  यानंी “..कंपनीचे नांवात झालेले बदलाबाबत रिज  ार ऑफ कंपनीज,् महारा  , मुंबई यांचे 

माणप ाबाबत  य  िकंवा वेबसाईटव न खा ी क न घेऊन कायवाही करता येईल अस ेिनदश िदले.  यानुसार 
वेबसाईटव न तसचे सं  थानचे मुंबई कायालयाचे ितनीधी यांनी, भारत सरकार-काप रेट काय मं ालय, मुंबई 
यांचे कायालयात सम  जाऊन मािहती घेतली आह.े  याबाबत  यानंी िद.११/०३/२०१७ रोजीचे प ा  वये 
कंपनीचे नांवात बदल झाला अस  याचे कळवनू  याची माणीत त इकडील कायालयास सादर केली आहे.”  

  वरील माणे ा  त झाले  या माणीत तीचे अवलोकन केले असता, Roman Tarmat Limited 
ऐवजी Tarmat Limited असा नांव बदल झाला अस  याने तसचे ठेकेदार मे. रोमन टारमॅट िल.,नवी मुंबई यांनी 
सदरह काम चाल ू डी. एस. आर. दरा माण े काम करणसे सहमती दशिवलेली अस  याने ली तरी  याचंे 
िवनंतीनसुार काम सु  करणपेवु  खालील बाब वर िनणय होणेबाबत मा .  यव  थापन सिमतीचे  सभेपढेु  ताव 
सादर करणते आला. 
१. कंपनीचे नाव रोमन टारमॅट िल. ऐवजी टारमॅट िल. क न टारमॅट िल. या नावाने सव िबले िमळावीत. 
२. िनिवदतेील अट .६०.२- िबलाची िकमान र कम .२.५० कोटी असणेबाबतची अट िशथील क न . 

३५ ल  करणे. 
३. रिनंग िबल .१० ची र कम .१७,३३,१४५/- लवकर अदा करणे. 
४. िद.०१/०७/२०१४ ते १५/०८/२०१७ अखेर मदुतवाढ िमळणे. 

 यावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील  यावर िनणय .२५९ खाली माणे 
झाला आहे.  

“… 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 िवनंतीनुसार 
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 यामळु े यांना सदर कामासाठी िद.३१.०८.२०१५ अखेर मदुतवाढ दे यात यावी व या र याच े(र  ता 

.०५) उवरीत काम समाधी शता दी या पा भमूीवर तातडीने क न घेणसेाठी िवहीत प दतीने अ प मदुती या 
ई-िनिवदा मागिव यात या यात.” 

  उपरो  त िनणयानसुार र  ता .०५ चे उवरीत कामासाठी ई-िनिवदा मागिव  यात येवनू ठेकेदार अमोल 
क    शन अॅड कं. दवेळाली वरा यांना कायादशे दे  यात आला होता. मा  ठेकेदार यांनी अित र  त जीएसटीची 
मागणी के  याने मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१००५(४) नसुार या 
कामासाठी िद.२२/११/२०१७ अखेर फेर िनिवदा मागिव  यात आ  या असनु ४ िनिवदा ा  त झा  या आहते. 
तसचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील  िनणय .९७८ अ  वये खालील माण ेझाला 
आह.े 

“..यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , तावात नमदु केले या अ .नं.१, २ व ४ या बांधकाम 
ठेकेदार यांची कामे पुण झालेली अस यामळेु यां या अंतीम बीलांची र कम संबंधीतांना आदा करणसे मा यता 
दे यात आली. तसचे अ.न.ं३ चे टारमॅट िल, नवी मुंबई या ठेकेदाराने काम पणु कर यास खपु िवलंब केला आह.े 
यामळेु सदर िवलंबाबाबत थािनक उपसिमतीने छाननी करावी. यासाठी संबंधीत ठेकेदाराला उपसिमती 

सभेसमोर बोलवनू यांचे हणण ेऐकून यावे व थािनक उपसिमती या िशफारशीनंतर यांचे अंतीम बीलाबाबत 
पढुील यव थापन सिमतीचे सभेम ये िनणय घे यात येईल. ” 

 ताव: तरी ठेकेदार टारमॅट िल. (रोमन टारमॅट िल.) यांचेशी चचा होणेस तसेच भावफरक िबल 
रकमेसह अं ितम िबलाची र  कम .२४,३३,५७,३५७/- मंजरू होवनू यापवु  अदा करणते आलेली र  कम वजा 
जाता उवरीत र  कम .२९,४१,६४४/- मा  अदा करणेबाबत मा.उपसिमतीचे सभेत िनणय होऊन, मा. यव थापन 
सिमतीकडे िशफारस करणसे िनणयाथ सादर. 

आजचे उपसिमती सभेत ठेकेदार टारमॅट िल., नवी मुंबई यांना दे यात आलेली र यांची कामे 
पुण कर यात िवलंब का झाला, याची मािहती घे यात आली. याम ये िशड  एकाि मक र ते िवकास 
योजनेतील थम ाधा य गटातील ११ र   यांपैक  ०६ र ते सं थान िनधीतुन ठेकेदार टारमॅट िल., 
नवीमुंबई यां चेमाफत िवकिसत करणेत आलेले आहेत. ठेकेदार यांना देणेत आले  या एकूण सहा 
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र   यापैंक  िशड  नगरपंचायतीने कामासाठी ह  तातंरीत केले  या चार र   याचें उपल  ध ं दीत ठेकेदार 
यांनी माच २०१४ पयत काम पूण केलेले आहे. परं तु  िशड  नगरपंचायतीकडून इतर ०२ र यां चे 
भूसंपादन होऊन, सदरह र ते ठेकेदाराकडे उशीराने वग के यामळेु ठेकेदारास या र यांची कामे 
कर यास िवलंब झाला. या इतर बाब ची उपसिमतीने शहािनशा क न व तुि थती समजून घेतली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान िनधीतून िशड  नगरपंचायत ह ीतील थम 
ाधा  यगटातील सहा र  ते िवकसन करणे कामाचे ठेकेदार टारमटॅ िल. (पुव ची रोमन टारमॅट िल.), नवी 

मुंबई यांचे भावफरक िबल रकमेसह अंितम िबलाची र कम .२९,४१,६४४/- मा  यांना आदा करणेस 
मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.   

(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

१३. ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता सन २०१७-१८ या वषाकरीता खरेदी करावयाचे औषधे/ 
सिजकल सािह  य खरेदीमधील पाट-१९ मधील आयटमकरीता पुरवठाधारकांशी चचा/ वाटाघाटी 
क न िनणय घे  यास व उवरीत आयटमकरीता पु  हा िविहत प  दतीने िनिवदा मागिवणेबाबत. 

ी 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 िनणयानुसार सदरचे खरेदीकामी िद.१३/०३/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये वतमान प ात 
जािहरात दऊेन िद.०५/०५/२०१७ पयत िनिवदा ि वकार  याची अं ितम मदुत ठेव  यात आली होती.  यास 
अनसु न १४८ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाले  या असनू ा  त िन  न  तम दरानुसार परुवठा धारकांना परुवठा 
आदशे दे  यात आलेले असनू  या आयटमकरीता परेुस ेदर ा  त झालेले नाहीत,  याकरीता िद.१४/०७/२०१७ 
रोजीचे मंजरु िटपणी  वये 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 आहते. परंत ु ब-याच िनिवदाधारकांनी दरु  वनीव न 
सदरह ई-िनिवदसे मदुतवाढ िमळणकेामी िवनंती केलेली आह.े  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 एकुण १६१ ऑनलाईन ई-
िनिवदा ा  त झाले  या आहते. 

उपरो  त खरेदीकामी ा  त झाले  या १६१ तां ि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे 
मा.खरेदी सिमतीचे सभेपु ढे सम  उघड  यात आले  या असनू  यातील तां ि क बाबी िव  त िवभागामाफत तपासनू 
घे  यात आले  या असनू  यामधील पाट-१९ करीता एकुण ा  त ०७ िनिवदाधारकां पैक  खालील माण े०३ 
िनिवदाधारक पा  होत आहते–  

Sr.No. Name of Tenderer 

01 Cambindia Biotech Kits Pvt Ltd., Mumbai 
02 Poly Medicure Ltd., Mumbai 
03 Transasia Bio-Medicals Ltd.,Mumbai 

 
वरील माण ेउपरो  त खरेदीमधील पाट-१९ करीता पा  ०३ ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.०६/०९/२०१७ 

रोजीचे मा.उपसिमतीचे सभेपढेु संबं िधत िनिवदाधारकांचे सम  उघड  यात आले  या असनू  यामधील एकुण 
१६३ आयटमपैक  २० आयटमकरीता  येक  एकाच िनिवदाधारकांचे दर ा  त झालेले असनू  यामधील एका 
आयटमकरीता आपण केले  या मागणीम  ये Strip ची मागणी असनू िनिवदाधारकाने Liquid Form चे दर 
िद  याने सदरह आयटमचे दर िवचारात घे  यात आलेले नाहीत. 

तथािप िद.१३/०९/२०१७ रोजी शासक य अिधकारी ी.अशोक औटी व परचेस मॅनेजर ी.कुणाल 
आभाळे व ी.किपल बालोटे, फामािस  ट यांनी सम  DMER, Mumbai येथे जाऊन मािहती घेतलेली आहे, 
 याम  ये  यांना खरेदीसंबंधी शंका िवचार  यात आ  या हो  या,  यावर  यानंी शंकाचे िनरसन क न खालील माणे 

मािहती िदलेली आहे- 
०१) खरेदीकामी जर एकच कोटेशन / िनिवदा / ई िनिवदा ा  त झाली तर काय करावे?-  

- थम िनिवदा िस  द क न २१ िदवस िनिवदाधारकांना ई िनिवदा भर  यासाठी मदुत दे  यात येऊन दखेील जर 
तीन पे ा कमी िनिवदाधारकांनी िनिवदा अपलोड झाले  या अस  यास एक आठवड्याची मदुतवाढ दे  यात यावी 
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आिण तरी दखेील तीन पे ा कमी िनिवदा ा  त झा  यास पु  हा  एकदा मदुतवाढ दे  यात यावी आिण तरी देखील 
एकच िनिवदा ा  त झाली तर िवभागाची (  णालयाची) गरज पाहता एकच िनिवदा ा  ध न तां ि क िनिवदा 
उघड  यात येऊन खरेदीची कायवाही पणू करावी अस े  यांनी सां िगतले. 

िवभागाचा अिभ ाय–  DMER, Mumbai यांचे कायप  दतीनुसार  या िठकाणी मदुतवाढ दऊेनही 
एकच िनिवदा ा  त झालेली आहे,  या िठकाणी  णालयाची स  याची तातडीची गरज पाहता  या ि वकार  यात 
येऊन खरेदी करता येईल अस ेन  मत आह.े  यामु ळे DMER, Mumbai यांचकेडील कायप  दतीनसुार पाट-१९ 
मधील १९ आयटमकरीता ई-िनिवदतेील ा  त दरानुसार खरेदीकामी परुवठा आदशे दणेकेामी सबंं िधत 
िनिवदाधारकांना चचा/ वाटाघाटीसाठी बोलवून  यानंी दऊे केले या दराम  ये सटु घेता येईल, तसचे उवरीत १४४ 
आयटमसाठी िविहत प  दतीने पनु् हा िनिवदा मागिवता येतील. 

तरी ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता सन २०१७-१८ या वषाकरीता वािषक औषध ेमधील 
पाट-१९ मधील १९ आयटमकरीता ा  त दरानसुार परुवठा आदेश दणेकेामी िनिवदाधारकांना आजचे सिमती 
सभेपढेु चचा/ वाटाघाटीसाठी बो लिव  यात आलेले असनू चचा/ वाटाघाटी होऊन िनणय होणेस व उवरीत १४४ 
आयटमसाठी पु  हा िविहत प  दतीने िनिवदा मागिव  यास मा  यता असावी. 

ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता सन २०१७-१८ या वषाकरीता खरेदी 
करावयाचे औषधे/ सिजकल सािह  यातील पाट- १९ मधील आयटम खरेदीकरीता ा  झाले या 
दरांमधील तावात नमुद केले या ०३ िन नतम दरधारकांना आजचे उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत 
आले होते. यामधील Cambindia Biotech Kits Pvt Ltd., Mumbai यांचे ितिनध बरोबर 
उपसिमतीने दर कमी करणेबाबत चचा केली असता, यांनी दर कमी न करता ०२ नग Blood 
Circulation Chair सं थानला देणगी व पात देणार अस याचे कळिवले. Poly Medicure Ltd., 
Mumbai यांनी ते पु रवठा करणार असले या आयट स या एकूण िकमतीवर २% सुट देऊ केली व 
Transasia Bio-Medicals Ltd., Mumbai हे पु रवठाधारक सभेसमोर अनुपि थत होते.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता सन २०१७-१८ या 
वषाकरीता खरेदी करावयाचे औषधे/ सिजकल सािह  यातील पाट- १९ मधील आयटम खरेदीकरीता 
Cambindia Biotech Kits Pvt Ltd., Mumbai यांनी िनिवदेम ये देऊ केलेले मुळ िन नतम 
ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा. Poly Medicure Ltd., Mumbai यांनी 
कोटेशनम ये िदले या दरांवर २% कमी क न, यांचे अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा 
आदेश दे यात यावा. तसेच Transasia Bio-Medicals Ltd., Mumbai यांना वै िकय संचालक 
यांनी दर कमी करणेबाबत िवचारणा करावी व याचेकडून ा  होणारे अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, 
यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.  

(कायवाही- वै िकय सचंालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०२ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाम ये माहे िडसबर २०१७ म ये आयोिजत करावया या 

सां कृतीक काय मासाठी कलाकार व यांचे मानधन 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 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  
२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७५० 
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३) 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 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 अशी चचा झाली. 
४) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .९१५ खालील माणे, 
    “उपरो   तावातील कलाकारांबाबत  या मािहती  या त   याचे अवलोकन करणते 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 करणते यावा. तसचे  या कलाकारांनी मानधनाची र  कम कळिवलेली नाही, 
अशा कलाकारांचे मानधन िशफारस करणा-या सिमती सद  याकंडून मािहती घेऊन  याचा खच तसचे इतर 
िवनामु  य परुिवणते येणा-या सोयी-सिुवधांवर होणारा खच याचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर 
करणते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. ” 

 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 अशी चचा झाली.  

 यानसुार िद.१४/११/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर िवषय सादर कर  यात आले 
होते. याम  ये िद.३१/१२/२०१७ साठी िनणय .९३७ अ  वये, ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत 
काय मांम  ये िद.३१/१२/२०१७ रोजी सायं.७ 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 ी ९.३० ते १२ 
वाजेपयत ी.नीरज शमा, िद  ली यांचा साईभजन सं  या काय म आयोिजत क न  यानंा एकि त .५१,०००/- 
(सहयोगी कलाकारांचे मानधन व वास खच) मा  मानधन दे  यात यावे, अस े ठरले. तसेच याकामी येणा-या 
सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली. तथािप, ी.रिवं  साठे यांनी िद.२७/११/२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे 
िद.३१/१२/२०१७ रोजी पवुिनयोिजत काय मामळेु सदरचा काय म घेऊ शकत नस  या चे कळिवले आह.े 
 यामळेु सदर  या काय मासाठी न  याने  ताव सादर कर  यात येत आह.े  

िद.२३/१२/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ या कालावधीत आयोिजत करावया  या सां  कृितक 
काय मासाठी  येक  िदवशी चार पयाय खालील त  यात नमदू केले आहते. याम  ये मानधन घेऊन सवेा दणेारे 
व मोफत सवेा देणारे कलाकार यांची यादी नमदू केली आह.े या पयायांमधनू  येक िदवसासाचे काय मांसाठी 
एका कलाकाराचंी िनवड करता येईल.   

 
अ. 
नं. 

िदनांक  तािवत 
कलाकाराचे नांव 

िठकाण संपक  कला कार कलाकार 
सं  या 

मानधन शेरा 

०१ २३/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१०  

पकुमार व 
सोनाली राठोड 

मुंबई 9004111102 
ी.जेिनश भ  

 

साईभजन 
सं  या 

१० -  वतं पणे 
िटपणी सादर 
कर  यात आली 
आह.े 

हमसर हयात 
िनजामी 

िद  ली 9818100108 िहंदी 
साईभजन 

१५ ४,५०,०००/-  

कैलास हरे ि  णा 
दास 

नागपूर 9545897308 साईभजन १२ मोफत  

संजीव कुमार िद  ली 7503766486 साईभजन १२ मोफत  
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०२ २४/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

अशोक हां डे मुंबई 9821082804 िहंदी 
साईभजन  

१५०  -  वतं पणे 
िटपणी सादर 
कर  यात आली 
आह.े 

िदिपका गील िद  ली 9638951297 साईभजन १० २१,०००/-  
मं गेश अमदरूकर नागपूर 8888111186 साईभजन २० मोफत  
सिचन गलुाटी ख  ना, 

पंजाब 
9780400417 साईभजन १० मोफत  

०३ २५/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

साईिलला नाटक 
(िहंदी) 
मनोज शमा 

बालाघाट 
(म. .) 

9300984678 
7000563395 

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

 

िवशाखा पासकर मुंबई 9820037478 साई 
िगतांजली 

२५ फ  त वास 
खच 
१८,०००/- 

 

साबरी दस बडोदा 9974727852 साई 
क  वाली 

१२ मोफत  

पं. मिनष शमा आ ा 9258023882 साईभजन ३० मोफत  
०४ २६/१२/२०१७ 

साय.ं७ ते रा.१० 
आदीवासी 
कांबडवने व 
मिहला फुगडी 
नृ  य मंडळ 

िशंगणवाडी 
(ल  हाळ-
वाडी) 
अकोले 

 8600502580 नृ  य व 
फुगडी 

२० 
मिहला व  
३० पु ष 
 

फ  वास 
खच 
१५,०००/- 
 
 

आिदवासी 
कलाकार 
अस  याने 
 यानंा कमीत- 

कमी वास 
खच ावा अस े
वाटते. 

डॉ.ल  मीकांत 
सहकारी 

गोवा 7721020370 शा  ीय 
गायन 

१० ४५,०००/-  

राजेश अ यर मुंबई  9821562385 भजन २० मोफत  
संजीव कुमार िद  ली 7503766486 साईभजन १२ मोफत  

०५ २७/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

अनंत पांचाळ मुंबई 9930126327 िहंदी 
साईभजन  

१५    वास खच 
२५,०००/- 

 

चामुं डे  वरी फुगडी   
     मंडळ 

कुडाळ, 
िज.िसंधुदगु 

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

 

धीरज पां डे नागपूर 9890071198 िहंदी 
साईभजन  

२० मोफत  

दास अ नी-माला 
मखीजानी 

िद  ली 9899670465 साईभजन १० मोफत  

०६ २८/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 
 
 

ह रश  वाला मुंबई 9867491499 िहंदी 
साईभजन  

१० वास खच 
४५,०००/- 

 

ओम ी साईनाथ 
मराठी नाटक 

मुंबई 9820041182 मराठी 
सं िगतमय 
नाटक 

५५ १,२५,०००/-  

बादल बा ा नागपूर 9579883339 िहंदी 
साईभजन  

१५ मोफत  

शैला आचाय ठाणे 9975731561 भ गीत २५ मोफत  
०७ २९/१२/२०१७ 

साय.ं७ ते रा.१० 
िदलीप शडंगी रायपूर, 

छ ीसगड 
7354454444 
9437184763 

िहंदी 
साईभजन 

२५ फ  त वास खच 

३१,०००/- 
 

अनुपमा देशपां डे मुंबई 9820124795 भजन १२ सहयोगी 
कलाकारांचा  
मानधन व 

वास खच  
१,५०,०००/- 
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स  तरंग चॅरीटेबल 
 ट (डॉ.भारत 

जेठवाणी) 

नां देड 9975025270 लोकनृ  य २० मोफत  

स  सेना बंध ु िद  ली 9810028192 साईभजन १० मोफत मा.िव  त 
ी.वाकचौरे 

सो. यांची 
िशफारस 

०८ ३०/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

शभुदा बाम तांबट नािसक 9822281584 सुगम सं िगत १२ २५,०००/-  
सं िदप डां गे मुंबई 9833636657 भ गीत १५ ५०,०००/-  

ी सि चदानंद 
आ  पा 

मुंबई 9820148678 साईभजन  १० मोफत साईभ  
ी.नारायण 

मुं दडा आयोज-
नाचा खच 
करणार आहेत. 
9322114999  

साई आिशष िद  ली 8800169694 साईभजन १० मोफत  

०९ ३१/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते 
रा.९.३० 
 
 

िवजय साखरकर मुंबई 9821393323 
9820215811 

साई-  वर 
गीत सं  या 

३० फ  त वास 
खच 
३५,०००/- 

शालेय 
िश णमं ी  
मा. ी.िवनोद 
तावडे यांचे 
िवकाअ 

ी.सुिनल िशं द े
यांची िशफारस 

ावण (बाळा) 
इगंळे  

मुंबई  9664198852 साई भजन २५ फ  त वास 
खच 
२१,०००/- 

 

साई  टी मुंबई 9867720308 साईभजन १२ मोफत  
साई बंध ु लिुधयाना 8568951961 साईभजन १५ मोफत  

तरी माह ेिडसबर २०१७ म  ये आयोिजत करावया  या धािमक सां  कृितक काय मांसाठी कलाकार व 
 याचंे मानधन ठरिवणेसाठी सदरचा िवषय िनणयाथ सादर.   

िनणय .१०५२ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे िडसबर २०१७ म  ये आयोिजत करावया  या धािमक सां  कृितक 
काय मांसाठी कलाकार व  याचें मानधन ठरिवणेत आले.  
अ. 
नं. 

िदनांक ाधा य 
म 

 तािवत कलाकाराचे नांव कला कार कलाकार 
सं  या 

मानधन 

०१ २३/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१०  

--- पकुमार व सोनाली राठोड, 
मुंबई 

साईभजन 
सं  या 

१० - 

०२ २४/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

--- अशोक हां डे, मुंबई िहंदी 
साईभजन  

१५०  - 

०३ २५/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

०१ िवशाखा पासकर, मुंबई साई िगतांजली २५ फ  त वास खच  
१८,०००/- 

०२ पं. मिनष शमा, आ ा साईभजन ३० मोफत 
०४ २६/१२/२०१७ 

साय.ं७ ते रा.१० 
०१ आदीवासी कांबडवने व 

मिहला फुगडी नृ  य मंडळ, 
िशंगणवाडी, अकोले 

नृ  य व फुगडी २० मिहला 
व  ३० पु ष 
 

फ  वास खच 
१५,०००/- 

०२ डॉ.ल  मीकांत सहकारी, 
गोवा 

शा  ीय गायन १० ४५,०००/- 

०५ २७/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

०१ चामुं डे  वरी फुगडी मंडळ, 
कुडाळ, िज.िसंधुदगु 

लोकनृ  य ५० फ  वास खच 
५०,०००/- 

०२ धीरज पां डे, नागपुर िहंदी 
साईभजन  

२० मोफत 

०६ २८/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 
 

०१ शैला आचाय, ठाणे  भ गीत २५ मोफत 
०२ बादल बा ा, नागपुर  िहंदी 

साईभजन  
१५ मोफत 
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०७ २९/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

०१ स  सेना बंध,ु िद ली  साईभजन १० मोफत 
०२ स  तरंग चॅरीटेबल  ट 

(डॉ.भारत जेठवाणी), नां देड  
लोकनृ  य २० मोफत 

०८ ३०/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते रा.१० 

०१ ी सि चदानंद आ  पा, 
मुंबई 

साईभजन  १० मोफत 

०२ साई आिशष, िद ली  साईभजन १० मोफत 
०९ ३१/१२/२०१७ 

साय.ं७ ते 
रा.९.३० 

०१ िवजय साखरकर, मुंबई साई-  वर गीत 
सं  या 

३० फ  त वास खच 
३५,०००/- 

०२ ावण (बाळा) इगंळे, मुंबई साई भजन २५ फ  त वास खच 
२१,०००/- 

   
उपरो  त यामधील तारखेनंतर या कॉलमम ये नमुद केले या ाधा य मानुसार 

कलाकारां चे काय म आयोिजत करणेत यावेत. ाधा य मामधील नंबर ०१ चे कलाकार उपल ध 
नस यास नंबर ०२ चे कलाकारांचा काय म आयोिजत करणेत यावा व दो हीही कलाकार उपि थत 
नस यास ाधा य मामधील इतर कलाकारां चे काय म आयोिजत करणेत यावे, असे ठरले. तसेच 
याकामी कलाकारांनी मागणी केलेले मानधन/ वास खच यांना आदा करणेस व या खचास मा यता 
दे यात आली.       (कायवाही-समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०३ माहे फे ुवारी २०१८ म ये साई आंतररा ीय मॅरेथॉन पधचे आयोजन होणेबाबत. 

ताव- ी 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 
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.े  
 तावनाः- ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते . 

यािनिम  ी साईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ 
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आहे .  

   ीमती. योिगता अभय शेळके पा., नगरा  य ा, िशड  नगरपंचायत, िशड  तथा िव  व  त ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  व चॅ  प ए  डयरु  स, पणुे यांनी  यापूव  सादर केले  या  तावांवर मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . २१२ अ  वये  

“..शता  दी वषाचे सार व चाराचे  टीकोनातनू शता  दी वषात नगरा  य ा िशड  नगरपंचायत िशड  
यांचे  तावास अनुस न िद.१५ ऑ  टोबर, २०१७ रोजी िशड  येथे साई आंतररा  ीय मॅरेथॉन  पधा आयोिजत 
करणसे व  यासाठी सं  थानचा पािठंबा असणेस मा  यता दे  यात आलेली आह.े तसचे सदर  पधचे िनयोजनासाठी 
चॅ  प ए  डयरु  स पणुे, िशड  नगरपंचायत, िशड  व सं  थानची  थािनक उपसिमती यांची साई मरेॅथॉन सिमती 
 थापन कर  यात यावी. या सिमतीने वेळोवेळी बैठका घेऊन  पध  या यश  वीतेसाठी िनयोजन करावे.”  

   तसचे मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानसुार िद.१२/०५/२०१७ रोजी  साई मॅरेथॉनसबंंधी  
सं  थानची  थािनक उपसिमती व चॅ  प ए  डयरु  स पणुे, िशड  नगरपंचायत, िशड   यांची बैठक पार पडली.  यात 
उपसिमतीने खालील माण ेिशफारस केली   
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“..िद.१५ ऑ  टोबर, २०१७ रोजी िशड  येथे आयोिजत करावया  या साई आतंररा  ीय मॅरेथॉन 
 पध  या अनषुंगाने चॅ  प ए  डयरु  स, पणु ेयांचेबरोबर करावया  या करारना  याम  ये मा. िज  हा ि डा अिधकारी 

यांनी सचुिवले  या बाब चा समावेश करणते येऊन, सदरह करारना  याचा मसुदा सं थानचे िविध िवभागाने अं ितम 
करावा..” अस ेठरलेले आह.े  

तसचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २३/०५/२०१५ रोजीचे सभेत िनणय .४१९ नसुार खालील माणे 
समंत झालेला आह.े  

“ िद.१५ ऑ  टोबर, २०१७ रोजी िशड  येथे आयोिजत करावया  या साई आतंररा  ीय मॅरेथॉन 
 पध  या अनषुंगाने चॅ  प ए  डयरु  स, पणु ेयांचेबरोबर करावया  या करारना  याम  ये मा. िज  हा ि डा अिधकारी 

यांनी सचुिवले  या बाब चा समावेश करणते येऊन, सदरह करारना  याचा मसुदा सं थानचे िविध िवभागाने अं ितम 
करावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.  याच बरोबर चॅ  प ए  डयरु  स, पणुे यांनी इटंरनेट व 
इले  ॉिनक मा  यमां ारे या काय माची जािहरात करणते यावी.          

तसचे वेगवेगळया शहरांम  ये ेस कॉ  फर  स आयोिजत कर  यात यावी व याबाबतची मािहती 
सं  थानला दते जावी. समाज िवघातक जािहरातीचा समावेश ायोजक  हणनू करणते येऊ नये. तसचे चॅ  प 
ए  डयरु  स, पणुे यांना नाव न दणीसाठी  टॉल लावणकेामी सं  थान प रसराम  ये (१६ गुं ठे, सादालय, िनवा  थाने  
प रसर) जागेची पहाणी क न, तसा  ताव मा. कायकारी अिधकारी यांचे कडे सादर करावा व या  पधसाठी 
येणा-या  पधकांना सं  थान  या खो  या सशु  क राखीव ठेवाय  या अस  यास िनधा रत वेळेपवू  मािहती तं ान 
िवभागास कळिव  यात यावे.” अस ेठरलेले होत.े  

  तथापी िद.२०/०८/२०१७ रोजी चे मा.  य  थापन सिमतीचे बैठक चे वेळी चॅ  प ए  डयरु  स पणु े चे 
ितिनधी ी. रिवं  वाणी तसचे ी. अभय शळके पा. नगरसवेक यांनी मा. अ  य , मा.उपा  य , मा. िव  व  त 

यांचे सोबत झाले  या चचम  ये िद.१५ ऑ  टोबर, २०१७ रोजी िशड  येथे आयोिजत  कर  यात आले  या साई 
आंतररा  ीय मॅरेथॉन  पधस योजक िमळत नस  यामळेु जानेवारी िकंवा फे वुारी या मिह  या म  ये या  पधच 
आयोजनासाठी य  न कर  यात येईल अस े सां िगतले. तसेच मा. अ  य  व मा. िव  व  त यांनी याबाबत सदरह 
साई मॅरेथॉन  पधस क ीय मं ी महोदय यांना िनमं ीत करणेसाठी य  न करावे. तसेच दसु -या आयोजकामाफत 
मॅरेथॉन  पधाचे आयोजन करणेस सं  थानला मभुा राहील अशी सचुना मा . िव  व  त ी. माहने जयकर सो. यांनी 
केलेली होती.  

   यानंतर आता चॅ  प ए  डयरु  स, पणु ेयांनी िद.०१ िडंसबेर, २०१७ रोजी मा. कायकारी अिधकारी यांना 
अ ेषीत केले  या प ाम  ये िद.११ फे वुारी, २०१८ रोजी साई मॅरेथॉन  पधचे आयोजन होणेस िवनंती केलेली 
असनू, या  पधसाठी ायोजक  हणनू रलाय  स िजओ ह े घेत आह.े तसचे या  पधसाठी आतापयत ८०० 
 पधकांनी रिज  शेन केले अस  याचे नमदू केलेले आहे.  

 तावः-  
१) चॅ  प ए  डयरु  स, पणु ेयांनी उपरो  त प ात िवनंती केलेनूसार ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी 

वषात साई मॅरेथॉन  पधचे िद.११ फे वुारी, २०१८ रोजी िशड  येथे आयोजन होणसेाठी िनणय होणेस 
िवनंती.  

२) मा.  य  थापन सिमतीने या  पधस मा  यता िद  यास, यापवू  मा.  यव  थापन सिमती  या बैठक त 
ठर  या माण े आयोजकांनी करारनामा तात ्काळ अं ितम करण े व करारानामा के  यानंतरच  पधचे 
पालक  व सं  थान ि वकारण ेयासाठी िनणय होणेस िवनंती.    

३) चॅ  प ए  डुर  स, पणु े यांनी िद.१०/०२/२०१८ ते ११/०२/२०१८ अखेर दोन िदवस  दारावती 
भ  तिनवास मधील सव म सशु  क िमळणेबाबत मा. कायकारी अिधकारी यांनी दरु  वनी ारे िवनंती 
केलेली आह.े परंत ूसदर म िद.१०/०२/२०१८ ते ११/०२/२०१८ रोजी ावयाचे झा  यास यािदवशी 
शिनवार व रिववार येत आह.े  यामळेु ारावती भ  तिनवास येथील म ावे िकंवा साईआ म 
िनवा  थान येथील म सशु  क उपल  ध क  दयावे याबाबत िनणय होणसे िवनंती. 
तरी उपरो  त बाब चा साक  याने िवचार करता, चॅ  प ए  डयरु  स, पणुे यांचेमाफत साई मॅरेथॉन  पधच 

िद. ११ फे वुारी , २०१८ रोजी आयोजन होणकेरीता  सदरह  ताव मा.  य  थापन सिमतीचे सभेपू ढे सादर. 
िनणय .१०५३ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अमा य करणेत आला.    

 (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०४ िद.२३ िडसबर, २०१७ रोजीचे जागतीक साईमंिदर िव त प रषद चचास बाबत उपरा पती 

कायालयास मा यतेसाठी पाठिवणेकामी Dias Plan चा मसूदा अंितम करणेबाबत.   
ताव- समाधी शता  दी वषात िविवध धािमक, सामािजक व सां  कृितक 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 करणे, िनयोजन करण े असा मा.  यव  थापन सिमतीचा मानस 
असलेने िद.२३ िडसबर २०१७ रोजी जगभरातील सव साईमं िदरां  या िव  व  ताचंे चचास  साईनगर येथे 
आयोिजत करणते  येत आह.े  

 यानसुार सदरह चचास  काय माच े उदघाटन मा.उपरा पती महोदय, भारत गणरा य याचं े ह  ते 
आयोिजत करणते येत आहे. यास अनसु न डायस  लॅनची मािहती उपरा  पती भवन यांना 
(ashok.dwan@nic.in) ई-मेल करावयाची आह.े  याची मािहती खालील माण ेआह.े 

Proposed Dias Plan for the Stage Function of Hon’ble President of India. 
 

D C B A 
 

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

First Row         
1. Hon’ble Vice President        
2. Hon.Special Invittee        
3.  Hon.Special Invittee       
4.  Hon.Special Invittee        
5.  Hon.Special Invittee 
6.  Hon.Special Invittee 
7. Hon.Shri Suresh Haware, Chairman, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
8. Hon.Shri.Chandrashekhar Kadam, Vice Chairman, Shri Saibaba Sansthan Trust, 

Shirdi. 
9.  Hon.Smt.Yogita Shelke, Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
10.  Hon.Smt.Rubal Agarwal (IAS) CEO, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
11. Hon.Dr.Manisha Kayande, Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
12. Hon.Shri Mohan Jaikar, Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
13.  Hon.Shri Pratap Bhosle, Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
14.  Hon.Shri Rajendra Singh, Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
15.  Hon.Shri Bhausaheb Wakchaure, Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
16. Hon.Shri Bipindada Kolhe, Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
17. Hon. Shri.Ravindra Mirlekar, Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
18.  Hon.Shri Amol Kirtikar, Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
Second Row  
A) PSO to Hon. Vice President 
B) ADC to Hon. Vice President 
C) Secutrity Officer - 01 
D) Secutrity Officer- 02 

तरी, उपरो  त माणे डायस  लॅनचा मसदूा अं ितम करणेस व अं ितम झालेला मसदूा मा.उपरा  पती भवन 
यांना कळिवणकेामी  ताव िनणयाथ सादर. 
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िनणय .१०५४ यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत डायस लॅनचे अवलोकन करणेत आले व सव सिमती सद यांना 
िवचारणा कर यात येऊन, जे सिमती सद य उपि थत राह शकणार नाही, ते शेवटला ठेव यात यावे, 
याचबरोबर मा.उपरा पती महोदय यां चे ह ते या टपाल ितिकटां चे काशन करावयाचे 

अस यामुळे, मु य पो ट मा तर जनरल, मुबई हे सदरह काय मास उपि थत रहाणार आहेत, यांची 
डायसवर बैठक यव था करणेत यावी, असे ठरले.    (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०५ िद.२३ िडसबर, २०१७ रोजीचे जागतीक साईमंिदर िव त प रषद चचास बाबत उपरा पती 

कायालयास मा यतेसाठी पाठिवणेकामी िमिनट टु िमिनट काय माचा मसूदा अंितम करणेबाबत.  
ताव- समाधी शता  दी वषात िविवध धािमक, सामािजक व सां  कृितक 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 करणे, िनयोजन करण े असा मा.  यव  थापन सिमतीचा मानस 
असलेने िद.२३ िडसबर २०१७ रोजी जगभरातील सव साईमं िदरां  या िव  व  ताचंे चचास  साईनगर येथे 
आयोिजत करणते  येत आह.े  

 यानसुार सदरह चचास  काय माचे उदघाटन मा.उपरा पती महोदय, भारत गणरा य यांचे ह  त े
आयोिजत करणते येत आह.े यास अनुस न िद.२३ िडसबर २०१७ रोजीचा िमिनट टु िमिनट काय माची मािहती 
उपरा  पती भवन यांना (ashok.dwan@nic.in) ई-मेल करावयाची आह.े  याची मािहती खालील माणे आहे. 

SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI. 
Second Global Summit of Shri Sai Temple Trustees 

Saturday 23 December, 2017 
Minute to Minute Programme Schedule 

Session –I 
Inaugural Session 

Time 11.00 am To 12.35 pm 
Sr.No. Programme Participating Guest Speakers Timings 
Arrival and conduct towards dias 11.00 to 11.02 am 
01 Shri Sai Poojan & Deep 

Prajwalan  
Hon’ble Guests  11.02 to 11.07 am 

02 Introductory Speech  Hon.Shri    11.07 to 11.12 am 
03 
 

Felicitation  *01. Hon. Shri Venkayya Naidu  
Vice President Republic of India  
By 
Hon.Shri Suresh Haware 
Chairman, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 

11.12 to 11.30 am 

02.Hon.Guest of Honour- 01 
By 
Hon.Shri.Chandrashekhar Kadam, Vice Chairman, 
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
03.Hon. Guest of Honour - 02 
By 
Hon.Shri Bhausaheb Wakchaure, Trustee, Shri 
Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
04.Hon. Guest of Honour - 03 
By 
Hon.Shri Mohan Jaikar, Trustee, Shri Saibaba 
Sansthan Trust, Shirdi. 
05.Hon. Guest of Honour - 04 
By 
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Hon.Shri 
Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
06.Hon. Guest of Honour - 05 
By 
Hon.Shri 
Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 

05 Speeches of Honble 
Guests  

01. Chairman, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 11.30 to 11.35 am 
02. 11.35 to 11.40 am 
03. 11.40 to 11.45 am 
04. 11.45 to 11.50 am 
05. 11.50 to 11.55 am 
06. Hon. Vice President Republic of India  11.55 to 12.15 pm 

06 Vote of Thanks   Hon. ----- 12.15 to 12.20 pm 
07 Departure  Shirdi Airport   

तरी, उपरो  त माण े िमिनट टु िमिनट काय माचा मसदूा अं ितम करणसे व अं ितम झालेला मसदूा 
मा.उपरा  पती भवन यांना कळिवणकेामी  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .१०५५ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२३ िडसबर, २०१७ रोजीचे जागतीक साईमंिदर िव त प रषद 
चचास बाबत खालील माणे िमिनट टु िमिनट काय माचा मसूदा अंतीम कर यात येऊन, सदरह 
मसुदा मा.उपरा  पती भवन यांना कळिवणेस मा यता दे यात आली.  

SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI. 
Second Global Summit of Shri Sai Temple Trustees 

Saturday 23 December, 2017 
Minute to Minute Programme Schedule 

Session –I 
Inaugural Session 

Time 11.00 am To 12.35 pm 
Sr.No. Programme Participating Guest Speakers Timings 
Arrival and conduct towards dias 11.00 to 11.02 am 
01 Shri Sai Poojan & Deep 

Prajwalan  
Hon’ble Guests  11.02 to 11.07 am 

02 Introductory Speech  Hon.Smt. Rubal Agarwal, IAS (CEO)    11.07 to 11.12 am 
03 
 

Felicitation  *01. Hon. Shri Venkayya Naidu  
Vice President Republic of India  
By Hon.Shri Suresh Haware 
Chairman, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 

11.12 to 11.30 am 

02.Hon.Guest of Honour- 01 
By Hon.Shri. Chandrashekhar Kadam, Vice 
Chairman, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
03.Hon. Guest of Honour - 02 
By Hon.Shri Bhausaheb Wakchaure, Trustee, Shri 
Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
04.Hon. Guest of Honour - 03 
By Hon.Shri Mohan Jaikar, Trustee, Shri Saibaba 
Sansthan Trust, Shirdi. 
05.Hon. Guest of Honour - 04 
By Hon.Shri Bipindada Kolhe, Trustee, Shri Saibaba 
Sansthan Trust, Shirdi. 
Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
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06.Hon. Guest of Honour - 05 
By Hon.Shri Pratap Bhosale, Trustee, Shri Saibaba 
Sansthan Trust, Shirdi. 
Trustee, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 

05 Speeches of Honble 
Guests  

01. Chairman, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 11.30 to 11.35 am 
02. Hon. Leader of Opposition, Government of 
Maharashtra  

11.35 to 11.40 am 

03. Hon.Gaurdian Minister, Ahmednagar District  11.40 to 11.45 am 
04. Hon.Chief Minister of Maharashtra State  11.45 to 11.50 am 
05. Hon. Vice President Republic of India 11.50 to 12.10 pm 

06 Vote of Thanks  Hon.Shri.Chandrashekhar Kadam, Vice Chairman, 
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 

12.10 to 12.15 pm 

07 Departure  Shirdi Airport   

 (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०६ िशड  येथे िद.२३ िडसबर,२०१७ रोजी देश-िवदेशातील साई मंिदर िव त प रषद चचास ाबाबत 

उपरा पती कायालयास मा यतेकामी पाठिवणेकामी िनमं ण पि केचा मसुदा अंितम करणेबाबत. 
ताव- समाधी शता  दी वषात िविवध  धािमक, सामािजक व सां  कृितक काय मांचे आयोिजत कर  यात आले आहते. 

जगभरातील साई मंदीराम  ये एकाच वेळी राबिवले जावे तसचे संपणु वषभर साईबाबां  या जीवन कायाचा व 
िवचारांचा चार सार  हावा व सपंुण वषभर भ  तीमय वातारावरण राहावे यासाठी चचा करणे, िनयोजन करणे 
असा मा.  यव  थापन सिमतीचा मानस अस  याने   िद. २३ िडसबर २०१७ रोजी जगभरातील सव साई मंदीरां  या 
िव  व  ताचंे चचास  साईनगर येथे आयोिजत करणते आले आहे.  यानसुार सदर चचास  काय माचे उदघाटन 
मा. उपरा  पती महोदय, भारत गणरा  य यांचे ह  त ेआयोिजत कर  यात येत आह.े यास अनसु न  िद. २३ िडसबर 
२०१७ रोजीचे काय म पि केचा मसदुा खालील माणे. 

Invitaion 
Unforgettable and Memorable event of Shri Saibaba Mausoleum Centenary 

Festival is going to celebrate by Shirdi Villagers and Sai Devotees spread all over the 
world from 1st October 2017 to 18th October 2018. In this centenary year     

various kind of Religious, Social and Cultural activities are organized by Shri 
Saibaba Sansthan, Trust, Shirdi. The Sansthan has organized The Global Temple Summit 
of the Chairman, Trustees and Officials of all the Sai Temples Worldwide on 23rd 
December 2017 to make them aware of all the activities going to happen in Shirdi 
throughout the year. The opening ceremony of the Global Temple Summit will be held in 
the presence of the following dignitaries. All of you are cordially invited for the opening 
ceremony. 

Second Global Summit of Saibaba Temple Trustees 
Opening Ceremony 

At the auspicious hands of 
Hon.Shri.Venkaiah Naidu 

Vice-President India 
 

To be presided over by 
Hon.----------------------- 

 
Guest Of  Honour 

Hon.---------------------    Hon.--------------------- 
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Hon.---------------------    Hon.--------------------- 

 
Hon.---------------------    Hon.--------------------- 

 
Hon.---------------------    Hon.--------------------- 

 
On 23st December 2017 at 11.00 A.M. 

At Sainagar Ground, Shirdi 
Organised by 

 
Shri Saibaba Sansthan, Trust, Shirdi. 

 
Hon. Dr. Suresh  Kashinath Haware  Hon. Shri. Chandrashekhar Laxmanrao Kadam 
Chairman     Vice-Chairman 
Hon. Dr. Manisha Shamsundar Kayande Hon.Adv. Mohan Motiram Jaikar 
Member      Member 
Hon.Shri. Pratap Sakhahari Bhosle Hon. Shri. Rajendra Raja bali Singh 
Member      Member 
Hon.Shri Bhausaheb Rajaram Wakchaure Hon. Shri. Bipindada Shankarrao Kolhe 
Member      Member 
Hon.Shri, Riavndra Gajanan Mirlekar Hon. Shri. Amol Gajaanan Kirtikar 
Member     Member 
SMT. Rubal Agarwal  (I.A.S.)  Shri. Dhananjay Nikam 
Chief Executive Officer    Deputy Collector 
Shri. Manoj Ghode Patil   Dr. Sandip Aher 
Deputy Collector                                          Deputy Executive Officer 

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

िनमं ण 
वैि क  तरातील साईभ  तानंा पुलिकत करणारा व अिव  मरणीय असा ी साईबाबा समाधी शता  दी 

महो  सव  िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७  ते िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ या कालावधीत िशड  ाम  थ व साई 
भ  तां  या सहकायाने साजरा केला जात आह.े या समाधी शता  दी वषात िविवध  धािमक, सामािजक व 
सां  कृितक काय मांचे आयोिजत कर  यात आले आहते.  या अनषुंगाने दशे िवदशेातील सव साई मं िदराचे 
अ  य , िव  व  त, पदािधकारी यांना वषभरातील काय मांची मािहती हो  या  या  टीने िद.२३ िडसबर २०१७ 
रोजी चचास  आयोिजत कर  यात आले आह.े सदर चचास ा  या काय माच ेउदघाटन खालील मा  यवरां  या 
उपि थतीत सपं  न होणार आह.े सदर काय मास आपली उपि थती ाथनीय आहे, या क रता ह े आ हाचे 
िनमं ण....! 

 
दु सरे जागितक साई मंदीर िव  व  त प रषद 

उदघाटन समारंभ 
शुभह  ते 

मा. ी.  यकं या नायडू 
उपरा  टपती भारत 
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काय माचे अ  य  
मा.------------------ 

 
स  माननीय उपि थती 

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

 
 

िद. २३ िडसबर २०१७ रोजी सकाळी ११.०० वा. 
 थळ- साईनगर मैदान, िशड  

 
आयोजक 

 
ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमती, िशड  

मा.डॉ. सु रेश  कािशनाथ हावरे - अ  य    मा. ी. चं शेखर  ल  मणराव  कदम- उपा  य  
डॉ.मनीषा  शामसुंदर कायंदे – सद  य  अॅड. मोहन  मोतीराम जयकर – सद  य 

ी. ताप  सखाहारी  भोसले – सद  य  डॉ. राज   राजा बली  िसहं – सद  य 
ी. भाऊसाहबे  रा. वाकचौरे – सद  य  ी. िबपीनदादा  शंकरराव को  ह े– सद  य 
ी. रिवं  गजानन  िमलकर – सद  य  ी. अमोल गजानन क त कर – सद  य 
ीमती. बल अ वाल, भा. .से.   ी. धनंजय िनकम- उपिज  हािधकारी 

मु  य कायकारी अिधकारी,    ी. मनोज घोडेपाटील- उपिज  हािधकारी 
डॉ. संदीप आहरे- उपकायकारी अिधकारी 

 
तरी उपरो  त माण े िद.२३ िडसबर २०१७ काय माचे पि केचा मसदुा अंतीम करणसे व अंतीम 

झालेला मसदुा मा. उपरा  पती यांना कळिवणकेामी  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .१०५६ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  येथे िद.२३ िडसबर,२०१७ रोजी देश-िवदेशातील साई मंिदर िव त 

प रषद चचास ाबाबत उपरा पती कायालयास मा यतेकामी पाठिवणेकामी तािवत िनमं ण 
पि केम ये टपाल िवभागा या िवनंतीनुसार स मा. उपि थतीम ये मु य पो ट मा तर जनरल, मुंबई 
यांचा समावेश करणेत येऊन, पि केचा मसुदा अंितम करणेत आला व राजिश ाचारा या िनयमानुसार 
शासन तराव न पि के या मसु ाम ये काही बदल सुचिव यास तो सव सिमती सद यां या 
िनदशनास आणून दे यात यावा, असे ठरले.   

तसेच सदरह चचास  हे साईमंिदर ितिनध साठी मयािदत अस यामुळे व यांनी काय मात 
सहभागी होणेकामी िवहीत नमु यामधील अज िदलेला अस यामुळे इतर मा यवरांना पि का देऊन 
िनमं ीत करणेऐवजी केवळ १०० पि का छापणेत येऊन, तेवढयाच मा यवरांना िनमं ीत करणेत यावे, 
असे ठरले.       (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०७ साईभ  ी. गणेश िसताराम शेटे, शिन िशंगणापूर यांना ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव 

२०१७-१८ िनिम ाने िशड  महो सव-२०१७ म ये ११ िदवस (िद.२३.१२.२०१७ ते िद.०२.०१.२०१८) या 
कालावधीत िवनामु य िव ुत रोषणाई करणेस परवानगी देणेबाबत.   

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नुसार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िनयोग पढुील सव 
िकंवा   यापैक  कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात येईल:- 

    (क). मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत. 



91 
 

{13} 08.12.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

ताव:- ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव-२०१७-१८ िनिम ाने िशड  महो सव-२०१७ म ये 
११ िदवस (िद.२३-१२-२०१७ ते िद.०२-०१-२०१८) या कालावधीत भाडो ी त वावर  िव तु रोषणाई 
करणकेामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व येणा-या खचास मा. यव थापन सिमती या िद.२५-०७-
२०१७ रोजी या सभेतील िनणय .५८१ अ वये मा यता दे यात आलेली आह.े 

उपरो  िनणयानसुार ई-िनिवदा नोटीस महारा  शासना या www.mahateders.gov.in या 
सकेंत थळावर अपलोड क न ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या. मा  िवहीत मदुतीत (िद.२१-११-२०१७ 
पयत) एकही िनिवदा ा  झाली नाही. यामळेु िव तु िवभागामाफत िद .२२-११-२०१७ रोजी िटपणी सादर क न 
भाडो ी त वावर िव तु रोषणाई करणकेामी Tender ID 2017_SAI_251330_1 या िनिवदेस थम िकमान 
एक आठवडयाची िद.२३-११-२०१७  ते िद. ०१-१२-२०१७ अखेर पिह या वेळेस मदुतवाढीस मा यता घे यात 
आली आह.े 

सदरील कामाकरीता जर पु हा एकही िनिवदा ा  झाली नाही . तर ई-िनिवदा बोलावनू, िनिवदा उघडण,े 
कायादशे देण ेइ.कामाकरीता वेळ कमी अस याने थािनक िव तु रोषणाई करणारे डेकोरेटस यांचेकडून िवनामु य 
व पात िव तु रोषणाई क न घेता येऊ शकते. 

साईभ , ी.गणशे िसताराम शेटे, शिन िशंगणापरू यांनी िद.१६-११-२०१७ रोजी सं थानला प  
पाठवनू कळिवले आह ेक , िशड  महो सवाम ये िद.२३-१२-२०१७ ते िद.०२-०१-२०१८ पयत मं िदर व मं िदर 
प रसराम ये िवनाशु क िव तु रोषणाई कर याची इ छा अस याने िव तु रोषणाई करणसे परवानगी िमळावी. 

 

मागणी:- ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव-२०१७-१८ िनिम ाने िशड  महो सव-२०१७ म ये 
११ िदवस (िद.२३-१२-२०१७ ते िद.०२-०१-२०१८) या कालावधीत  ी.गणशे िसताराम शेटे, शिन िशंगणापरू 
यांचेकडून मं िदर व मं िदर प रसराम ये    िवनाशु क िव तु रोषणाई क न घेणेस  मा यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .१०५७ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ  ी.गणेश िसताराम शेटे, शिन िशंगणापूर यांना ी साईबाबा 
समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ िनिम ाने िशड  महो सव- २०१७ म ये ११ िदवस 
(िद.२३.१२.२०१७ ते िद.०२.०१.२०१८) या कालावधीसाठी िवनामु य िव ुत रोषणाई करणेस 
परवानगी देणेत यावी. तसेच मंिदर प रसरा या वॉल कंपाऊंडलाही साईभ  ी.गणेश शेटे यांचेमाफत 
मोफत िव ुत रोषणाई क न घे यात यावी, असे ठरले.             (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०८ िशड  नगरपंचायत यांना देय असलेला सन २०१७-१८ या आिथक वषाचा मालम ा कर 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– िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना देय असलेला सन २०१७-१८ या आिथक वषाचा मालम  ता 
कर भरणबेाबत.  

 तावना- िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी  याचंेकडील िद.२८/०७/२०१७ रोजी  या प ा  वये सन 
२०१७-१८ या आिथक वषाचा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यां  या एकूण १३४ मालम  तेवरील 
सकंिलत कर,िश ण कर,रोजगार कर,वृ  कर व अि नशमन कराची आकारणी मागणीची एकूण र  कम 
.१,०२,६६,०७३/- (अ री .एक कोटी दोन लाख सहास  ट हजार याह  तर मा ) इतक  कळिवलेली आह.े  

 यानंतर िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी  याचंेकडील िद.०८/०८/२०१७ रोजी  या प ा  वये सदर र  कम 
१५ िदवसांचे आत नगरपंचायत कायालयास भरणा के  यास नगरपंचायत अिधिनयम १९६५ चे कलम १५०(३) 
अ  वये १% सटू दे  याची तरतदू आहे.  या माणे सकंिलत करावर १% सटू र  कम .५२,०१७/- इतक  वजा 
क न एकूण र  कम .१,०२,१४,०५७/- (अ री .एक कोटी दोन लाख चौदा हजार स  ताव  न मा ) चा भरणा 
नगरपंचायत कायालयात जमा करावा,असबेाबत इकडेस कळिवलेले आह.े  

सदर मालम  ता कराची र  कम नगरपंचायतला अदा करणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेपू ढे िनणयाथ सादर कर  यात आला.  यावर िनणय ं .७६७ माण ेखालील माणे 
झालेला आह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन,असे ठरल ेक ,सं  थानमाफत िशड  नगरपंचायतीस वेळोवेळी बराचसा िनधी 
िदला जातो. याकरीता िशड  नगरपंचायतीन ेसं  थान इमारत चा कर माफ करावा,असे  यानंा कळिवणेत यावे.” 

http://www.mahateders.gov.in
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 उपरो  त ठरावा  या अनषुंगाने मु  यािधकारी,नगरपंचायत,िशड  यांना इकडील प  जा.न.ंएसएसएसटी/ 
मालम  ता/ ३६१४/ २०१७ िद.०५/१०/२०१७ अ  वये उ  त मालम  ता कराची र  कम माफ करणबेाबत 
कळिवणते आले.  यास अनुस न मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी  याचंेकडील प  ं .नप/ंटे. ./ 
५/२४६/ २०१७ िद.१२/१०/२०१७ चे प ा  वये नगरपंचायत अिधिनयम १९६५ चे कलम ११५ अ  वये 
नगरपंचायतीस कुठलाही कर माफ करता येत नाही. तरी नगरपचंायतीस  वरीत सव कराचा भरणा क न 
नगरपंचायतीस सहकाय कराव,े अस े बाबत इकडेस कळिवलेले आह.े  यास अनसु न इकडील प  जा.नं. 
एसएसएसटी/ मालम  ता/ ३९३९/ २०१७ िद.२७/१०/२०१७ रोजी  या प ा  वये सन २०१७-१८ ह े ी 
साईबाबांचे समाधी शता  दी वष अस  याने िवशेष बाब  हणनू नगरपंचायतीने ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांना सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे मालम  ता कराची रक् कम माफ करावी, 
असबेाबत पनु  च कळिवलेले आह.े तरीदखेील मा.मु  यािधकारी, िशड  नगरंपचायत,िशड  यांनी  याचंेकडील प  
जा. ं .नप.ं/ टे. ं  ०५/२१०/२०१७ िद.०५/१२/२०१७ अ  वये नगरपंचायत ही  थािनक  वरा  य सं  था अस  याने 
महारा    नगरपंचायती, नगरप रषदा व औ ोिगक नगरी अिधिनयम १९६५ चे कलम ११५ अ  वये लाग ूकेलेले 
कर ह े शहरातील खाजगी,सहकारी यासोबतच क  सरकारचे उप म तसचे रा  य शासना  या मालम  ता यांना 
दखेील भरावे लागतात. शासना ारे नगरपंचायतीला िवकास कामासाठी भरीव िनधी िदला जातो. या कारणा  तव 
शासनाला दखेील  थािनक  वरा  य सं  थांचे कर िवशेष बाब  हणनू माफ होत नाहीत. या  तव ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना सदर करातनू सटू दे  याचा  नच उ वत नाही. करामधनू सटू देणचेा 
अिधकारच िशड  नगरपंचायतला नाही. सं  थानने कराची र  कम िविहत मदुतीत न भर  याने महारा  ातील सव 
नगरप रषदांना व नगरपंचायत ना रा  य शासना ारे परुिव  यात आले  या सगंणक णालीमधील कमांडमळेु यापवू  
सं  थानला िदले  या बीलामधील रकमेवर पु  हा  न  याने  याज आकारणी झालेली असनू िद.०४/१२/२०१७ पयत 
मालम  ता व इतर करांची मळु र  कम .१,०२,६६,०७३/- ऐवजी र  कम .१,०३,६८,७३१/- इतक  व प रवहन 
महामंडळाचे इमारतीची मळु र  कम ,४,०७,२५३/- ऐवजी .४,११,३२६/- इतक  झालेली आहे. नगरपंचायत 
करा  या रकमा िविहत मदुतीत न भर  यामळेु सगंणक णालीम  ये  या बीलाम  ये आपोआप  याज व दंड  याज 
रकमा वाढत जातात. सदर सगंणक णालीम  ये कुठ  याही मानवी ह  त ेपाला वाव नाही व तसा अिधकारही 
िशड  नगरपंचायतीला नाही. सन २०१६-१७ पयत सं  थान ारे नगरपंचायतीचे सव कर िविहत वेळेत भरलेले 
आहते. सबब या वष  सं  थानकडील सदंभ य प ानसुार ी साईबाबा सं  था न िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे 
मालम  ताचंा कुठलाही कर माफ करता येत नाही. आपण भरले  या सदर कर रकमांचा िविनयोग िशड  
नगरपंचायत शहरातील िवकास कामांसाठीच करणार आह.े या  तव नगरपंचायत करांचा भरणा क न िकमान 
िशड  शहरातील िवकास कामासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी योगदान देण ेआव  यक 
आहे, वगैरेबाबत नमदू केलेले आहे.  
 िशड  येथील महारा   रा  य माग प रवहन महामंडळ यांचे मालक ची सव न.ं१७१/१२ मधील 
सं  थान  या ता  यात असलेले भ  तिनवास इमारतीचे सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे मालम  ता कर व इतर 
कर िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी आकारणी क न सदर िमळकत न.ंबी १००१४९४ ची कराची र  कम 
.४,०७,२५३/- इतक  बील न.ं७४ िद.२२/०६/२०१७ अ  वये इकडेस कळिवलेली आह.े सदर िमळकतीवर 

िशड  नगरपचंायतीने थम कर िनधारण केलेले असलेने सदर िमळकतीवर नगरपंचायतीने कोण  या दराने व 
कोण  या प  ्दतीने कर आकारणी केलेली आहे,याबाबतची माहीती ा  त क न घेणकेामी िशड  नगरपंचायत,िशड  
यांना इकडील प  ं .एसएसएसटी/मालम  ता/२६९९/२०१७ िद.१७/०८/२०१७ अन ् वये कळिवणते आले. 
 या माण े  यांनी  याचंेकडील प  ं .वसलुी/टेबल .५/१८६/२०१७ िद.२२/०८/२०१७ अ  वये मालम  ता  

आकारणी िववरणप  व मु  य दरांचे त  त े
अवलोकनाथ सादर केलेले आहते.सदर िववरणप ाचे अवलोकन केले असता उपरो  त िमळकतीचा 

वापर नगरपंचायतने वािण  य या कारणासाठी दशिवलेला असनू  या दराने कर आकारणी केलेली आह.े  यामळेु 
सदर िमळकतीची नगरपंचायत कराची र  कम अवा  तव िदसनू येते. 

१) वा  तिवक पाहता महारा   रा  य माग प रवहन महामंडळ यांचे मालक चे सव न.ं१७१/१२ म  ये  
सं  थानचे िनधीतनू करणते आलेले बांधकाम हे बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीसाठीचे आह े व सदर 
बांधकामाची परवानगी बस  थानक व भ  तिनवास यासाठीच िमळालेली आहे.  या माण े सं  थानने उ  त 
बांधकामातील भ  तिनवास ह े भाडेप याने घेतलेले आह.े  हणजेच सं  थानने भाडेप याने घेतले  या िमळकतीचे 
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योजन हे भ  तिनवास  हणजेच रिहवास या कारणासाठीचे आह.े प रणामी सदर िमळकतीचा कर हा रिहवास 
कारणासाठी असले  या दरानेच कराची आकारणी करणे िवधी ाहय आह.े  

२) महारा   नगरपािलका (एकि त मालम  ता कर) िनयम १९६९ चे िनयम १०(२) म  ये जी कोणतीही 
इमारत िकंवा जमीन िन  वळ शै िणक िकंवा धािमक कारणासाठी िकंवा िवनामु  य वै िकय कारणासाठी सवेा 
दे  यासाठी वापर  यात येत आहे अशा इमारती िकंवा जमीन ना िनयम ४ व ५ नसुार असेल  या करा  या दरा  या  
िन   या दराने कर आकारणी होईल,अशी तरतदु आहे.  

उ  त िमळकत ही भ  तिनवास या योजनासाठी  हणजेच धािमक कारणासाठी वापर  यात येणार आह.े 
या  तव िनयम ४ व ५ नसुार असले  या करा  या दरा  या िन   या दराने कर आकारणी होण े आव  यक आहे. 
तथािप नगरपंचायतीने या बाबीचा िवचार केलेला िदसनू येत नाही.  

३) महारा   नगरप रषदा, नगरपंचायती व औ ोिगक नगरी अिधिनयम १९६५ चे कलम १२७ 
भोगवटाखालील नसले  या मालम  ते  या बाबतीत अंशत: माफ  (१) म  ये कोण  या इमारतीवर िकंवा जमीनीवर 
वषावषाने कर ावयाचा असले िकंवा िज  याब ल वषावषाने िकंवा ह   याने िवशेष  व  छता कर ावयाचा 
असले अशी कोणतीही इमारत िकंवा जमीन सबंध वषभर िकंवा वषा  या  या भागाब ल असा कर आकारणी 
यो  य असले  या भागा  या कालावधीत िकंवा  या कालावधीब ल असा ह  ता ावयाचा असेल  या सबंध 
कालावधीत रकामी राहीलेली असेल व ित  यापासनू भाडयाचे उ  प  न िमळत नसेल तर नगरपािलकेने यथाि थती 
अशा करा  या िकंवा करा  या ह   या  या रकमे  या १/२ हन अिधक नसेल इत  या रकमेची माफ  िकंवा परतावा 
िदला पाहीजे,अशी तरतदू आहे.  

उ  त िमळकतीचा वापर अ ापपावेतो सु  कर  यात आलेला नाही. सदरची िमळकत ही स  यि थतीत 
रकामीच आह.े नगरपंचायतीने सदरची बाब िवचारात न घेता उपरो  त माण ेमालम  ता कराची आकारणी केलेली 

आह.ेउपरो  त तीनही मु ांबाबत नगरपंचायतीस इकडील प  जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/३८८०/२०१७ 
िद.२५/१०/२०१७ अ  वये कळिवणते येवून िमळकत कराचे द ु  त बील इकडेस सादर करणबेाबत कळिवलेले 
आह.े तथािप अ ापपावेतो नगरपंचायतीने  ततु िमळकतीचे कराचे द ु  त  बील इकडेस सादर केलेले नाही.   

िवभागाचा अिभ ाय – मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७६७ 
माण ेसं  थानमाफत िशड  नगरपंचायतीस वेळोवेळी बराचसा िनधी िदला जातो. याकरीता िशड  नगरपंचायतीने 

सं  थान इमारत चा कर माफ करावा,अस े  यानंा कळिवणते यावे,असेबाबत िनणय झालेला आह.े सदर 
िनणया माण े नगरपंचायतबरोबर प  यवहार केलेला आह.े तरीदखेील मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  
यांनी उपरो  त िद.०५/१२/२०१७ रोजी  या प ा  वये मालम  ता व इतर करांची मळु र  कम .१,०२,६६,०७३/- 
वरील  याजासह होणारी र  कम .१,०३,६८,७३१/- इतक  व प रवहन महामंडळाचे इमारतीची मळु र  कम 
,४,०७,२५३/- वरील  याजासह होणारी र  कम .४,११,३२६/- इतक  नगरपंचायतीकडे भरणा करणबेाबत 

कळिवलेले आह.े  
या  तव उपरो  त मालम  ता कराची सन २०१७-१८ या वषाची  याजासह होणारी कराची र  कम 

.१,०३,६८,७३१/- इतक  व प रवहन महामंडळाचे इमारतीची  याजासह होणारी कराची र  कम .४,११,३२६/- 
इतक  िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना अदा करणकेामी  या िनणयाथ  ताव सादर. 

िनणय .१०५८ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ या वषा या सं थान या मालम ा कराची 
.१,०२,६६,०७३/- मा  र कम व प रवहन महामंडळाचे इमारती या मालम ा कराची ,४,०७,२५३/- 

मा  र कम िशड  नगरपंचायत, िशड  यांना अदा करणेस मा यता दे यात आली. तसेच या रकमांवरील 
दडंनीय याजाची आकारणी न करणेबाबत िशड  नगरपंचायतीस कळिवणेत यावे, असे ठरले.  

 (कायवाही- .अिध क,मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०९ जय गु  साई फाऊंडेशन यांना गणपती नव ह संिहता द  होम व सह  योती िलंगाचन पूजा 

काय माचे परवानगीबाबत.   
ताव- जय गु  साई फाऊंडेशन यांनी यापवु ही सं थान ह ीम ये सह  योती िलंगाचन पजूा काय म व िदपो सव 

काय म करणबेाबत परवानगी मािगतली होती. यावेळी जय गु  साई फाऊंडेश स, है ाबाद यांचेमाफत 
ीसाईबाबांची पालखी िमरवणकू काय मास परवानगी िद यास िशड त इतर हजारो पाल या वषभर येत 

असतात. अशा काय मास दसु -या पाल याही परवानगी माग याची श यता नाकारता येत नाही. ही एक था  
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पडेल व यामुळे सं थान/ मं िदरा या ढी-परंपरांवर िवपरीत प रणाम होतील, बंधने येतील. तसचे भ ां या भावना 
दखुाव या जातील, याचा िवचार करता जय गु  साई फाऊंडेश स, है ाबाद यांना पालखी िमरवणकू स परवानगी 
दऊे नये, असे िवधी िवभागाने कळिवले होते. यावेळी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२.१२.२०१७चे सभेतील 
िनणय .९५० नसुार यावर सिव तर चचा होऊन, जय गु  फाऊंडेश स, है ाबाद यानंा सह  िलंगाचन पजूा 
काय म करणेसाठी ारकामाई मं िदरासमोरील खु या नाट्यगहृाची जागा उपल ध क न दे यात यावी असे ठरले 
होते.  

ताव- जय गु  साई फाऊंडेश स, है ाबाद यांनी िद.०७/१२/२०१७ चे प ा वये िद.२३ िडसबर, 
२०१७ रोजी यांचेमाफत १०० साईभ  िशड  येथे शता दी महो सवािनिम  गणपती नव ह सिंहता द  होम व 
सह  योती िलंगाचनअस ेधािमक काय म समाधी मं िदराचे उ रेकडील सारंजाम बागे या मोक या जागेम ये 
करणबेाबत परवानगी मािगतली आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय- अजदार जय गु  फाऊंडेश स, है ाबाद यांनी समाधी मं िदराचे उ रेकडील 
सारंजाम बागे या मोक या जागेम ये ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे िनिम  िद.२३/१२/२०१७ रोजी 
गणपती नव ह सिंहता द  होम व सह  योती िलंगाचन असे धािमक काय म दपुारी १ ते रा ौ ०९ या 
कालावधीम ये करणकेामी परवानगी मािगतली आह.े  
१. िद.२३/१२/२०१७ रोजी सं थानमाफत भारतातील व िवदेशातील साईमं िदराचे ितिनधी, िव त व 
अ य  यांचे समंेलनाचा काय म आयोिजत कर यात आलेला आह.े याकरीता मा.उपरा पती महोदय ह ेदखेील 
काय मासाठी व दशनासाठी उप थीत असणार आहते. यामळेु यांचे सरं ण व सं थानचा काय म याबाबत 
िवचार करण ेअ यंत मह वाचे आह.े  
२. सं थानचे ह ीम ये सं थानचे यितरी  इतर कोण याही सं थेस वैय क कारणा तव पजूा करणेबाबत 
परवानगी दे याची प त नाही. अशा प तीने परवानगी िद यास इतर साई मं िदरे अथवा सं था अशाच प तीने 
काय माचे आयोजन क न सं थानकडे परवानगी मागतील. तरी याबाबत िवचार होणेस िवनंती.  
३. िद.२३/१२/२०१७ पासनु नाताळ सु ी िनिम  सव  सु ीचा कालावधी आहे . यामळेु 
िद.२३/१२/२०१७ रोजी िशड  येथे गद चे माण चंड असणार आह.े याकरीता गद चे कालावधीत काय म 
दऊे नये असे न  मत आह.े    
४. जय गु  साई फाऊंडेश स, है ाबाद यांनी नमदू केले या काय माम ये ीसाईबाबांचे सबंंधी अथवा 
शता दीचे संदभात कोणताही उ लेख अढळुन येत नाही. याबाबतही सबंंधीतास परवानगी दतेांना याबाबत 
िवचार होणसे िवनंती आह.े   
५. तरी मं िदर प रसरा यितरी  इतर िठकाणी काय मास परवानगी िद यास सोईचे होईल, असे न  मत 
आह.े  

तरी जय गु  साई फाऊंडेश स, है ाबाद यांना परवानगी दतेांना उपरो  नमदू मु ांचा िवचार हावा असे 
न  मत आह.े तरी सदर धािमक काय माकरीता परवानगी ावी िकंवा कस?े याबाबत िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .१०५९ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , जय गु  साई फाऊंडेश स, है ाबाद यांना यांचे 
मागणी माणे िद.२३/१२/२०१७ रोजी गणपती नव ह सं िहता द  होम व सह  योती िलंगाचन हे 
धािमक काय म करणेसाठी, यांना १६ गुं ठे जागेतील ी साईबाबा समाधी मंिदर शता दी मंडपाम ये 
परवानगी दे यात यावी, असे ठरले.                        (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१० भाडेत वावर घेतलेले सुर ा सािह यास मुदतवाढ देणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा समाधी शता दी वष सु  झालेने होणारी सभंा  ा  साईभ ांची गद  ल ात घेता तातडीची गरज 
हणनु  सरं ण  िवभागाकडील जा.न.ं६९१ िद.१८/०९/२०१७ रोजीचे मंजरू िटपणी अ वये सरु ा सािह  ा ०३ 

मिह यांसाठी भाडे त वावर घेणकेामी परुवठाधारकांकडून दरप कासाठी िवनंती (RFQ) टडार मागिवणसे तसचे 
RFQ मसु ा माणे अ  ा कालावधीसाठी सं थान या  अिधकृत सकेंत थळावर RFQ िस द करणसे मा  ाता 
दे यात आलेली होती. यानसुार  सदरच े RFQ ह े सं थानचे  सकेंत थावर िद.२०/०९/२०१७ रोजी कािशत 
कर यात आली होती. यानुसार खालील ०५ िनवीदाधारकांच ेदरप क मदुतीत ा  ा झाले होते.   
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अ.न.ं परुवठाधारक / कंपनीच ेनावं, प ा 

०१ Detech Devices (P) ltd., 
C-6, Mansarovar Garden, New Delhi-15. Ph- 4100 5111, 4100 5122 

०२ Precision Operations Systems (I) Pvt. Ltd.,  Plot No.A/465, Road No.28, Wagle 
Industrial Estate, Thane-400 604. 
Tel-91-022-61597100/101/102/ 67994014/ 25821808/25834005 
Email- precision_o@vsnl.net 

०३ Evolve Technologies Services Pvt. Ltd,   J-531, MIDC Bhosari,  
Pune-411 026. Mo.No.-9788417587/ 9922008555 
Email- Rupali.pawar@evolve-india.co.in 

०४ Reliance  Electronics, 
D-1/2, M.I.D.C., Ambad, Nashik-10. Ph.-0253-2384345/46 

०५ SES (Special Equipments Service),  G-1 Plot No.134, Opp. Tivoli Garden, 
Chattarpur, New Delhi-110074  
Mo.no.9999885828/9868176250 

 

सदरचे दरप क िद.२६/०९/२०१७ रोजी उघड यात आले.  दरप काम ये अ.न.ं०५ च ेपरुवठादार यांनी 
िनवीदते नमदु केलेनसुार  माणप  सादर न केलयाने तसचे वाष क उलाढाल नस याने अपा  ठरले.  उवरीत 
अ.नं.०१ त े०४ िनवीदाधारकांच ेFinancial Bid ह े“O” नंबर िमट ग हॉल येथे मा.उपा  ा  साहबे व उपि  ात 
परुवठाधारक यांच ेसम  उघड यात आले. याचा तपिशल खालील माण-े 

 

Sr. 
No. 

Vendor Name 

01 
X-ray 

Baggage 
Scanner 

02 
DFMD 

03 
HHMD 

04 
Bullet 
Proof 

Jackets 

05 
Bomb 

Blanket 

Total 
(Per 

Month) 
Quantity:- 04 Nos. 09 Nos. 15 Nos. 10 Nos. 01 No. 

01 
Detech Devices (P) 
ltd., Mansarovar, New 
Delhi 

10,62,000/- 1,59,300/- 8,850/- 2,12,400/- 18,880/- 14,61,430/
- 

02 
Precision Operations 
Systems (I) Pvt.Ltd., 
Thane 

13,45,200/- 5,31,000/- 
1,68,150/
- 

6,72,600/- 53,100/- 
27,70,050/
- 

03 
Evolve Technologies 
Services Pvt. Ltd., 
Pune 

4,62,560/- ---- ---- ---- ----  

04 
Reliance Electronics, 
Nashik ---- 1,62,485/- 11,151/- ---- ----  

 

उपरो  ा दशिवले या त यानुसार उघड यात आलेले फायना सीयल दरप कानसुार अ.न.ं१ हे 
िड.एफ.एम.डी., एच.एच.एम.डी., बलेुट फु  जॅकेट व बॉ  ा लॅकेट म ये िन  ातम तसचे अ.न.ं०३ ह े ए  ा-रे 
बॅगेज कॅनर म ये िन  ातम आह.े परंत ु मा.मु  ा कायकारी अिधकारी महोदया यांच े आदशेानुसार बलेुट फु  
जॅकेटचे दर जा  ा असलेने सदरचे नग वगळून उपरो  ा नमदु िन  ातम असलेले अ.न.ं१ व ३ यांना कायादशे 
(work order) दे याबाबत कायवाही कर यात आली होती. परंत ुअ.नं.०१ चे  Detech Devices (P) ltd., 
New Delhi यांनी यांना दरप कानसुार  िनिवदतेील ५ सरु ा सािह यांचा कायादशे न िमळालेने, दरप कानसुार  
दे यात आले या ४ सरु ा सािह य सं थानला  परुिव यास  यांनी असमथता दशिवलेली आह.े यामळेु  दसुरे  
िन  ातम असलेले  Reliance Electronics, Nashik  यांना Detech Devices (P) ltd., New Delhi यांनी 
नमदु केले या दरप कानसुार दरु वनी दारे  िवचारणा केली असता, यांनी उपरो  ा त यातील अ.नं.१ चे 
दरानसुार िड.एफ.एम.डी., एच.एच.एम.डी. दे यास तयार अस याचे कळिवलेले आहे. 

mailto:precision_o@vsnl.net
mailto:Rupali.pawar@evolve-india.co.in
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  यानसुार  RFQ टडर िस द के यानंतर यनुतम दर असलेले ठेकेदार यांना खालील माणे परुवठा 
आदशे दे यात आलेला आहे.  

अ.न.ं पुरवठादाराचे नांव 
पुरवठा आदेश मांक व 

िदनांक 
सािह याचा तपिशल नग 

दरमहा एकि त 
भाडे (GST सह) 

०१. रलायंस इलेक ॉिनक, 
नािशक 

३४६८ िद.२७/०९/२०१७ डोअर े म मेटल िडटे टर ०९ १,५९,३००/- 
हॅ ड हे ड मेटल िडटे टर १५ ८,८५०/- 

   एकूण = १,६८,१५०/- 
०२. इ हॉल टे नोलॉजीस 

स ह ससे ा.िल. पणुे 
३४४९िद.२७/०९/२०१७ बॅगेज कॅनर ०४ ४,६२,५६० 

   एकूण = ४,६२,५६० 
कायादशेानुसार सबंंधीत परुवठादार यांनी िद.२८/०९/२०१७ रोजी सरु ा सािह  ा िशड  येथ े पाहच 

क न मं िदर प रसराचे वेश ारावर उभारणी क न सु  क न दे यात आलेले आहे.   
मा.  ाव थापन सिमती िद.१५/०६/२०१६ च े सभेम ये सरुि तते या ीने साईभ ांच े व यांच े

जवळील बॅगांची तपासणी करणकेामी खालील माणे सरु ा सािह  ा खरेदीकामी मा  ाता िमळणसे ताव सादर 
कर यात आला होता. 

Sr.No. Item Description Qty 

01. X-Ray baggage inspection systems 08 
02. DFMD 24 
03. Body Scanner 02 
04. VHF Static base sets with antenna, battery and accessories 12 
05. VHF hand set with accessories 75 
06. HHMD (Hand Held Metal Detector) 100 

   सदरचे तावावर सिव  ार चचा होऊन िनणय .४९० नसुार  असे ठरले क , तािवत सरु ा सािह  ा 
खरेदी करणकेामी जा  ा खच येत आहे.  याकरीता उपरो  ा त यामधील अ.न.ं०१ च ेसािह  ा ८ नगांऐवजी ०४ 
नग खरेदी करणते येऊन, त े मं िदर प रसराचे वेश ारांवर वापरणते यावे. अ.नं.०२ च े सािह  ा ४० नग खरेदी 
करणते यावे.  अ.न.ं०३ च ेसािह  ा फ  ा कॅश काऊंट ग हॉलसाठी ०१ नग खरेदी करणते यावे. अ.न.ं०४ चे ०२ 
नग, अ.न.ं०५ च े७५ नग व अ.न.ं०६ च े४० नग सरु ा सािह  ा खरेदी करणते यावे, असे ठरले.  तसचे सदरह 
सरु ा सािह  ा खरेदी करणकेामी िवहीत प दतीने ई-िनवीदा मागिवणसे व याकामी येणा या अपे ीत खचास 
मा  ाता दे यात आली आह.े 

Sr.No. Item Description Qty 
01. X-Ray baggage inspection systems 04 
02. DFMD 40 
03. Body Scanner 01 
04. VHF Static base sets with antenna, battery and accessories 02 
05. VHF hand set with accessories 75 
06. HHMD (Hand Held Metal Detector) 40 

मा.  ाव थापन सिमतीचे िनणयानसुार  वरील माणे सरु ा सािह  ा खरेदीकामी ई-िनवीदा या 
करणते येत आहे. तथापी ई-िनवीदा या राबिवण ेव ई-िनवीदा ि या पणु झालेनंतर सरु ा सािह याचा परुवठा 
करण े व काया वीत करणकेामी समुारे ०२ मिह याचंा कालावधी लाग याची श यता आहे. स या ०३ 
मिह यांकरीता भाडो ी त वावर घेतले या सरु ा सािह याचा ०३ मिह याचा कालावधी िद.२८/१२/२०१७ अखेर 
अखेर सपंृ ात  येत आह.े यामळेु  नाताळ व नववषाचे िनमी ाने होणारे गद चे िनयोजनकामी साईभ ांच ेसरु े या  

ीने स या भाडेत वावर घे यात आले या सरु ा सािह याचे परुवठादार यांना ०१ मिहना मदुतवाढ ावी 
लागणार आह.े 

तरी भाडो ी त वावर घे यात आलेले सरु ा सािह  ा परुवठादार १) रलाय  ा इले ॉिन  ा, नािशक 
यांना १) डोअर े म मेटल िडटे टर ०९ नग व २) हॅ ड हे ड मेटल िडटे टर १५ नग तसचे इ होल टे नॉलॉजीस 
ॲ ड स ह सेस ा.िल. पणुे यांना ०४ नग बॅगेज कॅनर िनवीदतेील मंजरू दराने िद.२९/१२/२०१७ ते 
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२८/०१/२०१८ या कालावधीकरीता भाडो ी त वावर परुिवणसे  मदुतवाढ दणेेस व याकामी येणारे 
.६,३०,७१०/- मािसक खचास मा  ाता असावी. 

िनणय .१०६० यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर व मं िदर प रसराचे सुरि ततेकरीता उपरो माणे भाडेत वावर 
घेतले या सुर ा सािह याची मुदत नाताळ व नववषा या िनिम ाने होणा या चंड गद या 
कालावधीम ये संपु ात येत आहे. यामुळे या गद या कालावधीम ये साईभ ां या सुरि तते या 

ीकोनातून तावात नमुद केलेले सुर ा सािह य पुरिवणेकामी संबंधीत पुरवठाधारकांना, यांचे 
मंजुर दरानुसार मुदत संपु ात येत असलेचे िदनांकापासून पु ढे तूत १५ िदवसांची मुदतवाढ देणेत यावी व 
१५ िदवसानंतर पुढील मुदतवाढीबाबत वतं  िनणय घे यात येईल, असे ठरले. तसेच याकामी येणा या 
खचास मा यता दे यात आली.             (कायवाही- सरं ण िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं११ िशड  िवमानतळाकरीता सं थानचे फायर ॲ ड से टी िवभागाचे कमचारी पुरिवणेबाबत.   

ताव- िशड  िवमानतळावर ससु  ज अि नशमन सवेा सशु  क परुिवणेबाबत मा .  य.सिमतीचे िद.२८.१२.२०१५ रोजीचे  
िनणय ं .६५९ माणे ठरलेले आह.े ी साईबाबा सं  थान व M.A.D.C यांचे िशड  िवमानतळाकरीता 
सं  थानची अि नशमन सवेा ०६ मिहने परुिवणबेाबत करारनामा करणते आलेला आहे. मा.  य.सिमतीचे 
िनणयानुसार व करारना  यानुसार िशड  एअरपोट यांनी वेळोवेळी केले  या मागणीनुसार सं  थानचे अि नशमन 
वाहन कमचा-यांसह िशड  िवमानतळावर पाठिव  यात आलेले आह.े 

ी साईबाबा सं  थान अि नशमन वाहन वेळोवेळी पाठिवलेले आह.े सदर अि नशमन वाहनाचा चाज 
सं  थानचे खाती जमा करणबेाबत वेळोवेळी खालील माणे कळिवणेत आलेले होते. परंत ुअदयापपयत महारा   
एअरपोट डे  हपलमट कंपनी यांनी थक त बीलाची र  कम जमा केलेली नाही. 

अ.नं. पाठिवणेत आलेले  िबल , प  मांक व िदनांक िबलाची र कम 
०१ जा.न.ंएसएसएस/फायर अॅ  ड से टी/१९१७/२०१६ िद.१९/०७/२०१६ २५,१०५/- 
०२ जा.न.ंएसएसएस/फायर अॅ  ड से टी/२६१९/२०१६ िद.२६/०८/२०१६ ७,०००/- 
०३ जा.न.ंएसएसएस/फायर अॅ  ड से टी/४२०८/२०१६ िद.१०/११/२०१६ ७,०००/- 
०४ जा.न.ंएसएसएस/फायर अॅ  ड से टी/४२०७/२०१६ िद.१०/११/२०१६ ७,०००/- 
०५ जा.न.ंएसएसएस/फायर अॅ  ड से टी/४७१४/२०१६ िद.०७/१२/२०१६ ८,०००/- 
०६ जा.न.ंएसएसएस/फायर अॅ  ड से टी/५०२४/२०१६ िद.२८/१२/२०१६ ४,०००/- 
०७ जा.न.ंएसएसएस/फायर अॅ  ड से टी/५४४१/२०१६ िद.२३.०१.२०१७ ६,०००/- 
०८ जा.न.ंएसएसएस/फायर अॅ  ड से टी/  ६३९२ /२०१७ िद.२१.०३.२०१७ ८,०००/- 
०९ जा.न.ंएसएसएस/फायर अॅ  ड से टी/  २६९० /२०१७ िद.१७.०८.२०१७ ९,०००/- 
१० जा.न.ंएसएसएस/फायर अॅ  ड से टी/३७६७ /२०१७ िद.१३.१०.२०१७  ५३,०००/- 
 एकुण थक त बाक  पये  १,३४,१०५/- 

                                                                            अ री– एक लाख चौतीस हजार एकशे पाच मा . 
मा.  य.सिमतीचे िनणयानसुार िशड  िवमानतळावर सं  थानचे अि नशमन वाहन कमचारी यांचेसह वेळोवेळी 

पाठिव  यात आलले ेआह.े सं  थानचे अि नशमन िबलाची र  कम भरणेकामी वेळोवेळी प ा  दारे कळिवणेत आललेे 
आह.े परंतु  अदयापयत M.A.D.C. यांचेकडुन सं  थानचे अि नशमन वाहनाचे थक त िबलाचा भरणा झाललेा नाही. 

आता M.A.D.C यांनी उपरो  त संदभ ं . ०२ नसुार प  ा  त झालले ेआह े  याम  ये असे नमुद केलले े
आह े क  िशड  िवमानतळाकरीता सं  थानची अि नशमन सेवा िकंवा सं  थानचे ०५ िश ीत (  यानंी भारतीय 
िवमानप  तन ािधकरणामाफत िद  ली येथील सं  थान खचाने िश ण पणु केललेे) असे कमचारी फायर 
फायट गकामी परुिवणेबाबत कळिवलेल ेआहे. याबाबत मा.उपिज  हािधकारी तथा .मु  य कायकारी अिधकारी ी 
धनजंय िनकम यांचेशी चचा केली असता  यानंी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढ ेसादर करणेबाबत 
सां िग तलले ेआह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- M.A.D.C. यांनी सं  थानचे अि नशमन वाहनाची वेळोवेळी केले  या 
मागणीनसुार तसचे मा.  य.सिमतीचे िनणयानसुार िशड  िवमानतळावर सं  था नचे अि नशमन वाहन कमचारी 
यांचेसह वेळोवेळी पाठिव  यात आलेले आह.े परंत ुसंदभ ं . ०२ नुसार M.A.D.C. यांनी केले  या िवनंतीनसुार 
 याचंेकडे दोन अि नशमन वाहने उपल  ध आहते परंत ु  या वाहनांवर परेुस ेकमचारी नसलेमुळे  यानंी सं  थानकडे 
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०५ िश ीत कमचा-यांची मागणी केलेली आह.े  यानसुार खालील मागणीनसुार दैनिदन ०३  िश ीत कमचारी 
उपल  ध क न दतेा येईल अस ेन  मत आह.े   

मागणी- िशड  िवमानतळावर सं  थानच ेफायर िवभागाच े िश ीत कमचारी पुरिवणेकरीता M.A.D.C. यांनी 
सं  थान कमचारी यांना जाणे व ये  याची सुिवधा, कमचारी यांचा  यके  .२५ लाखाचा अपघाती िवमा तसेच कमचारी 
मानधन उपल  ध क न िद  यास सं  थानचे ितिदनी िकमान ०३ िश ीत कमचारी शता  दी महो  सवातील गद चे 
कालावधी  यित र  त जनरल िश टम  ये उपल  ध क न दतेा येईल. 

करीता... 
अ. M.A.D.C. यांना केले  या िवनतंी नसुार ०३ िश ीत कमचारी उपरो  त सं  थान मागणी माणे परुवावे 
िकंवा कसे. 
ब. M.A.D.C यांना सदर कालावधीत कमचारी परुिवलसे सं  थानच ेइतर िवभागातील फायर िश ीत ०३ 
कायम कमचारी फायर िवभागास पु रिवणेस सं  थानचे आ  थापना िवभागास कळिवणेस मा  यता असाव.. 

तरी उपरो  त अ आिण ब बाबत मा. यव  थापन सिमतीपढु ेिनणयाथ  सादर. 
िनणय .१०६१ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , मंिदर व मं िदर प रसराची सुरि तता मह वाची असून िशड  

िवमानतळाकरीता फायर ॲ ड से टी िवभागाचे िश ीत कमचारी पुरिव यास मं िदर प रसरासाठी 
फायर ॲ ड से टी िवभागाचे िश ीत कमचारी उपल ध होणार नाहीत. सबब उपरो  ताव अमा य 
करणेत आला.                (कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१२ बी. ही.जी.इिंडया िल., पणेु कॅ प िशड  यां चे आऊटसोस कामगारांबाबत.  
िनणय .१०६२ सदरह िवषयावरील चचा पढु ेढकलणेत आली.             (कायवाही- .कामगार अिधकारी) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१३ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील  योगशाळा िवभागासाठी खरेदी कर यात आले या Semi 

Automatic Rotary Microtome बाबत.  
ताव- िद.२३/०७/२०१५ रोजीचे मा.ि सद  य सिमती सभेतील िनणय . २०४ (८) अ  वये ी साईबाबा णालयातील 

योगशाळा िवभागाक रता १ नग Semi Automatic Rotary Microtome ह े M/s. Leica Microsystems, 
Germany यांचेकडून ७९०० इत  या Euro म  ये खरेदीस मा  यता िमळाललेी आहे, तसेच िद.०५/०५/२०१५ 
रोजीचे मा. ि सद  य सिमती सभेतील िनणय . १४४ (१९) अ  वये ी साईनाथ  णालयातील िह  टोपॅथ 
िवभागाकरीता ०१ नग  Semi Automatic Rotary Microtome ी साईबाबा णालयातील योगशाळा 
िवभागाक रता खरेदी कर  यात येत असले  या मिशनच ेमंजू र दरान ेखरेदी करणेस मा  यता िमळाललेी आह.े 

 यानसुार M/s. Leica Microsystems, Germany यांना इकडील प  .२११६ िद.०४/११/२०१५ 
अ  वये ०२ नग Semi Automatic Rotary Microtome करीता १५८०० इत  या Euro चा परुवठा आदेश दे  यात 
आललेा आह.े 

M/s. Leica Microsystems, Germany यांचे नावान ेL/C No.1781031 उघड  यात आललेी असून 
 याचंे Custome Duty म  य े सटू िमळणेकामी Custom Office सोबत प  यवहार चाल ु आह.े तथािप नािशक 

येथील Custom Office यांनी िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे प ा  वये महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभाग 
यांचेकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ही धमादाय सं  था अस  याचे माणप  घे  यात येऊन सदर 

माणप  Custom Office ला दे  यात यावे जेणेक न सं  थानची Custom Duty माफ कर  याचे माणप  दे  यात 
येईल असे कळिवल ेहोते. तथािप यापवु  िद.१८/०१/२००७ रोजी जानक  अ णकुमार, किमशनर स ल ए  साईज 
अॅ  ड क  टम, िसमाशु  क कायालय, औरंगाबाद यांचेकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ही धमादाय 
सं  था अस  याचे माणप  घे  यात आलले ेआह.े 

 यानसुार इकडील  प  जा. .एसएसएस/ एसएसबीएच/ वशी-  टोअर (पी/एस)/ १६५०/ २०१६ 
िद.२२/१०/२०१६ अ  वये महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभाग, मुंबई यांचेकडे माणप  िमळणेकामी प  
पाठिव  यात आल े होते.  यानतंर िवधी व  याय िवभागातील खेडकर मॅडम यांनी िद.०७/११/२०१६ रोजी 
दु र  वनीव न सं  थान माफत कर  यात आललेी मागील ३ वषा  या चॅरीटीची मािहती मागिवलेली होती ती देखील 
 यानंा िद.०७/११/२०१६ रोजी ई-मेल  दारे पाठिव  यात आली होती.  

तथािप महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभाग, मुंबई यांनी जा. .सासं िव-१०१६/ . .१९३/का.१६ 
िद.११/११/२०१६ रोजीचे प ा  वये – 
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(०१) क  टम डयटुीम  ये सटु िमळिव  याकरीता क  टम कायालयास अज कर  याबाबतचा  यव  थापन 
सिमती  या  ठरावाची मागणी केलेली होती. 

(०२) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ही धमादाय सं  था असनू सं  थेकडून परुिव  यात 
येणा-या सवेा मोफत/ ना नफा ना तोटा या त  वावर परुिव  यात येत अस  याबाबत  यव  थापन सिमती  या 
ठरावाची मागणी केलेली होती. 

 यास अनुस न िवषय न.ं३९ अ  वये िद.२२/१२/२०१६ रोजी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत उपरो  त 
 ताव मा  यतेसाठी सादर कर  यात आला होता,  यावर िनणय .९४३ अ  वये खालील माणे ठराव झालेला 

आह.े 
   “ ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता Semi Automatic Rotary 

Microtome खरेदी करतेवेळी Custom Duty म  ये सटु िमळणेबाबतचा Custom Office ला अज करणेस व 
 तावात नमदु केले माणे सं  था नची दो  हीही  णालये ना नफा ना तोटा त  वावर ी साईबाबा  णालय 

चालिवणते येत आहे, तसचे िद.०१ जानेवारी २०१७ पासनु गोरगरीब  णांसाठी ी साईनाथ  णालय पणुपणे 
मोफत करणसे सभेम  ये मा  यता दे  यात आली आह.े याबाबत िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांना 
कळिवणेस मा  यता दे  यात आली”  

वरील माणे ठरावानसुार मा . धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन, मुंबई यांना इकडील 
प  जा. .एसएसएस/ एसएसबीएच/वशी-  टोअर(पी/एस)/१६५०/२०१७ िद.२२/१०/२०१६ अ  वये ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ही धमादाय सं  था  असलेबाबतचे माणप  िमळणकेामी प  
पाठिव  यात आले होत.े  यानुसार मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांनी  याचंेकडील प  

मांक-सासिंव-१०१६/ . .१९३/का.१६. िद.०७/०२/२०१७ अ  वये उपरो  त माणप  पाठिवलेले आह.े 
 यानसुार शासनाकडून ा  त झालेले माणप  किमशनर, क  टम ऑफ स, नािशक यांना इकडील प  

जा. .एसएसएस/ एसएसबीएच/वशी-  टोअर(पी/एस)/२२८७/२०१७ िद.२८/०२/२०१७ अ  वये पाठिव  यात 
आलेले आह.े  

तसचे  यांना वेळोवेळी दरु  वनीव न Exemption Certificate िमळणकेामी िवचारणा कर  यात येत 
होते,  यानंतर दोन वेळेस नािशक क  टम ऑफ स ला सम  जाऊन तेथील वरी  ठ अिधकारी यानंा भेटून 
Exemption Certificate लवकरात लवकर िमळणबेाबत िवनंती कर  यात आली होती.  

 यानंतर मा.मु  य कायकारी अिधकारी मॅडम हयांचे  वा रीने इकडील प  .१३४८ 
िद.२७/०९/२०१७ अ  वये नािशक क  टम ऑफ सला  मरणप  दे  यात आले होते. 

िद.२५/१०/२०१७ रोजीचे Custom House Agent, K-Star, Mumbai यांचे ई-मेल  दारे 
आजतगायत Rotary Microtome Machine चे Dambrage ह े .६५,०००/- इतके झालेले आहे, असे 
कळिवलेले आहे,  याच बरोबर Custom Commissioner, Nhava Sena, Mumbai यानंी िदलेले नोटीसचे 
प  दखेील पाठिवले असनू  याम  ये   यानंी असे सिुचत केले आहे िक, आपले क  टम ऑफ सला पोहोच झालेले 
Semi Automatic Rotary Microtome Machine ह ेई-मेल िमळा  यापासनु पढुील पाच िदवसां  या आत 
सोडवनू  यावे, जर आपण पाच िदवसात Microtome Machine सोडवले नाही तर सदरह मटेरीयलचा िल लाव 
कर  यात येईल.  

तसचे सदरबाबत आपले Custom House Agent, K-Star, Mumbai यांचेशी चचा केली असता 
 यानंी अस ेसचुिवले िक , आपण Custom Commissioner, Nhava Sena, Mumbai यांचेकडून अजुन २ 

मिह  याचंी मदुत मागवनू घेऊ व  या नुसार इकडील प  .१५३३ िद.०४/११/२०१७ रोजी तस ेप  पाठिव  यात 
आलेले आह.े  याचबरोबर  यानंी िद.२८/१०/२०१७ रोजी  या प ा  वये असे कळिवलेले आह े िक, आपण 
मागिवले  या २ नग Semi Automatic Rotary Microtome Machine ची िकंमत ही .१२,२७,१७०/- व 
 यावर लाग ूअसलेली क  टम डयुटी ही .३,२४,३२०/- इतक  आह.े 

सदर मिशन  या िकंमतीवर बॉ  ड के  या  या तारखेपासनू ९० िदवसानंतर  याज (Interest) चाल ुहोते 
आिण  या  याजाचा दर हा िद.३१/०३/२०१७ पयत ितवष  १८% व िद.३१/०३/२०१७ नंतर ितवष  १५% 
आह.े  यानुसार िद.३१/१२/२०१७ अखेर  याजाची र  कम .६४९६२/- इतके होत आह.े 

जर पढुील दोन मिह  यात  हणजेच िद.२८/१२/२०१७ पयत Custom Duty Exemption 
Certificate िमळाले नाही तर Semi Automatic Rotary Microtome Machine  या खरेदी िकंमत 
.१२,२७,१७०/- या र  कमेवर .३,२४,३२०/- इतक  क  टम डयटुी व  याचबरोबर िद.२५/१०/२०१७ पयतचे 
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Dambrage Charges .६५०००/- तसचे िद.३१/१२/२०१७ पयत मिशन  या िकंमतीवर झालेले  याज 
.६४९६२/- इतक  र  कम अदा क न सदर दो  हीही मिशन Nhava Sena, Mumbai यांचेकडून सोडवनू घ ्यावे 

लागतील, परंत ु िद.३१/१२/२०१७ नंतर जर सदर मिशन सोडिव  यास सदर  याज (Interest) ह े  या माणात 
वाढणार आहे व Dambrage Charges दखेील वाढणार आहते. 

तथािप, क  टम किमशनर, िद  ली यांचेकडून क  टम डयटुीम  ये आव  यक असलेले Exemption 
Certificate िमळण े गरजेचे आहे, सदरह सट िफकेट जमा के  यािशवाय Semi Automatic Rotary 
Microtome Machine चा आपणास ताबा िमळणार नाही.  

 यामळेु क  टम ऑफ स, नािशक यांना िद.२७/०९/२०१७ रोजी दे  यात आले  या  मरणप ाची त 
िद.२७/१०/२०१७ रोजी पु  हा क  टम ऑफ स, नािशक यांना ई-मेल  दारे पाठिव  यात आलेली आह.े तसचे 
दरु  वनीव न तगादा कर  यात येत आह.े जर  

अ) ३१/१२/२०१७ रोजी  या आत Custom Duty Exemption Certificate आपणास ा  त झाले 
व ते आपण Custom office ला  submit क न आपले मिशन सोडवले तर आपली Custom Duty रककम 

.३,२४,०००/- माफ होऊन फ  त खरेदी िकंमतीवरील  याज .६४,९६२/- तसचे  या िदवसापयत झालेले 
Dambrage ह ेअदा करावे लागणार आह.े  

ब) िद.३१/१२/२०१७ पयत जर Custom Duty Exemption Certificate न िमळा  यास व 
 यानंतर आपण मिशन सोडव  यास खरेदी िकंमतीवर लागणारे Custom Duty रककम .३,२४,०००/- व 

खरेदी िकंमतीवरील  या िदवसापयत लागणारे  याज व  या िदवसापयतचे Dambrage अशी सव र  कम 
सं  थानमाफत अदा करावी लागणार आह.े  

तरी उपरो  त माण ेर  कम अदा करणबेाबतचा  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .१०६३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील योगशाळा िवभागासाठी 

खरेदी कर यात आले या Semi Automatic Rotary Microtome बाबत तावात नमुद केले या 
ब माणे कायवाही करणेस व या माणे येणा या खचास मा यता दे यात आली. तसेच खरेदी 
यव थापक, ी साईबाबा हॉि पटल यांनी सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यांचे मागदशनाखाली 

Custom Duty साठीची आव यक कायप दती िनि त क न यावी, असे ठरले. 
 (कायवाही- वै क य सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१४ पुणे शहर/ िज हा येथील णालयांना तुत बंद असलेले वै क य आिथक अनुदानबाबत.   

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:-  कलम १७ (१) व १७ (२) (ण )  मानवजातीचे क  याण करणा-या िकंवा 
मानवाला आप  तीम  ये सहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  

 यव  थापन सिमतीचा ठराव :- िद.२४/०७/२०११ रोजीची मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील 
िवषय न.ं१४, िनणय .५८१. 

ा  तिवक:- उपरो  त िवषयािकंत संदभा  वये, मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२८/०४/२०१७, िवषय 
न.ं०१, िद.२७/०३/२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या  यव  थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनु कायम करणे. 
यावर, िनणय .२७८. अ  वये,  

(२) िनणय .२११ (११), यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशरडी माफत  णानंा िदले जाणा-या वै िकय अिथक अनुदानासाठी  या सधुा रत िनयमावलीचे अवलोकन 
करणते येऊन,  यामधील अ.न.ं१४ वगळता इतर िनयमास मा  यता दे  यात आली. 

अ.न.ं१४ म  ये अजासोबत जोडा  या लागणा-या सव कागदप ाची स म अिधकारी यांनी सा क त 
केलेली ितिलपी ऐवजी  वत: सा िकंत केलेली मािणत ितिलपी असावी, असा बदल करणते यांवा.तसचे 
सदरह िनयमावलीची िद.०१ एि ल २०१७ पासनु अंमलबजावणी करणते येऊन, महारा   शासनास मािहतीसाठी 
पाठिवणते यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.  

याऐवजी खालील माणे वाच  यात यावे. 
यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशरडी माफत  णानंा िदले जाणा-

या वै िकय अिथक अनदुानाचा फायदा मोज  याच  णालयांमधील  णानंा होत आहे, असे िनदशनास आले 
आह.े, काही  णांलयानी सं  थानमाफत वै क य आिथक अनुदान मंजरु करणसेाठी ितिनध ची नेमणकु केली 
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अस  याचे कळत आहे. ही बाब गंभीर असनु सिमती सद  य मा. ी भाऊसाहबे वाकचौरे यांनी सखोल चौकशी 
करावी व सदरह चौकशी पुण होईपयत ततुास पुणे शहर/ िज  हयामधील  णालयातील  णानंा दे  यात येत 
असलेले वै क य आिथक अनुदान  बंद करणते याव.े 

तसचे गरीब/ गरज ु  ण पैशाअभावी वै क य उपचारांपासनु वं िचत राह नयेत, याकरीता सं  थानमाफत 
वै क य आिथक अनुदान देणकेामी निवन  णालंयाची यादी व वै क य आिथक अनदुान िनयमावली तयार 
करणते येऊन, ती थमत:  णालय उपसिमती सभेसमोर सादर करणते यावी.असा िनणय झालेला आह.े 

मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२८/०४/२०१७, िनणयास अनुस न, सिमती सद  य ी वाकचौरे साहेब 
यांनी पुण ेशहर/ िज  हयातील  णालयांना व  णानंा ी साईबाबा सं  थान तफ दे  यात येणारे वै क य आिथक 
अनदुानबाबतचा चौकशी अहवाल िद .१९/०८/२०१७ रोजी ी साईनाथ  णालयास ा  त झालेला चौकशी 
अहवाल खालील माण ेआह.े  

 यानंी पणु े येथील जा  तीतजा  त अनदुान िदले  या ०५  णालये व ३५  ण ं यांना प  यवहार क न 
िदले  या अनदुानाचा कशा कारे िविनयोग करणते आला याबाबतची मािहती घेणेबाबत सचुिवले होते .  या माणे 
पणु ेयेथील ०५  णालय  

१) ॅ  ट मेिडकल फाउंडेशन बी हॉल ि लिनक,पणुे,  
२)  इनलॅ  स अॅ  ड बधुराणी हॉ  पीटल,पणुे,  
३) कोकण िम मंडळ मेिडकल  ट सहया ी  पेसिेलटी हॉ  पीटल ,पणुे  
४) िकंग एडवड मेमो रयल, हॉ  पीटल ,पणु े(के.ई.एम.),  
५) िदनानाथ मंगेशकर, हॉ  पीटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर,पणुे व याच  णालयातील ३५  णानंा 

िद.२९/०६/२०१७ रोजी प  यवहार करणते आलेला आहे. पैक  िद.२९/०७/२०१७ पयत ०२  णालय व १५ 
 ण यांचेकडुन मािहती ा  त झाली असनु उव रत २०  ण यांनी मािहती िदलेली नवहती व ३  णालयांना 

िद.१२/०८/२०१७ मािहती दणेेबाबत दरु  वनी केला असता, ०३  णालयानी मेल ारे मािहती िदलेली आह.ेितचा 
तपिशल खालील माणे आहे.  
१) ॅ  ट मेिडकल फाउंडेशन बी हॉल ि लिनक,पुणे या  णालयाकडुन िमळालेली मािहती 
पुढील माणे आहे. 

अ)  ॅ  ट मेिडकल फाउंडेशन बी हॉल ि लिनक,पणु े यांना जा.न.ंएसएसएस/ एसएसएच/ अनदुान/ 
६९३/ २०१७, िद.२९/०६/२०१७  रोजी  या प ा  वये सं  थान तफ दे  यात आले  या अनदुानाचा िविनयोग 
खालील ०५  णानंा कशा कारे केला याबाबतची मािहती सादर करणसे कळिव  यात आले होते.  याबाबतचा 
तपिशल खालील माणे.  

अ.न.ं  णाचे नाव  णास िदले  या अनुदानाबाबत  णालयाने 
िदलेली मािहती 

१. घोलप िमना ी सिंदप , म.ुपो. कोकण नगर, कोकण सागर 
िबि डंग ५वा माळा म.न.ं५०२ जोगे  वरी ई  ट.मुंबई-४०००६० 

 णाचे टोटल बील,  टॅ  प रिसट, उपयोिगता 
माणप  पाठिवलेले आह.े 

२. सयुवंशी पां डुरंग पुंडिलक, म.ुपो.त डार, ता.उदिगर, िज.लातरु.  णाचे टोटल बील,  टॅ  प रिसट, पाठिवलेली आहे. 
३. रमावत शांताबाई क  है यालाल, म.ुपो.शिनपेठ, २३१ 

द  तमं िदरजवळ ता.िज. जळगाव, ४२५००१.  
 णाचे टोटल बील,  टॅ  प रिसट, पाठिवलेली आहे. 

४. अतलु पािटल ई  वर, म.ुपो.कैलासनगर, मालेगाव, ता.मालेगाव, 
िज.नािशक. 

र  कम रज  ह आह.े 

५.  वाराली सिंदप कदम , म.ुपो.तळेगाव दाभाडे  टेशन िव लवाडी 
ता.मावळ, िज.पुण.े 

चेक न.ं३२९६१० िद.१४/०७/२०१७ अ  वये अनुदान 
र  कम परत पाठिवली.सं  थान खाती जमा. 

 
ब) ॅ  ट मेिडकल फाउंडेशन बी हॉल ि लिनक, पुणे या  णालयात उपचार घेतले  या ०५ 

 णापैंक  ०१  णाकडुन िमळालेला िविनयोग तपिशल खालील माणे. 
अ.न.ं  णाचे नाव जा.न.ं 

िदनांक 
ा  त तपिशल 

िदनांक 
अनुदान िविनयोगाबाबत  णानें िदलेली मािहती. 

१. सिुमत िविलयम 
आढाव, बी १/२१ 

७२३/१७ २८/०७/२०१७ मा.महोदय, 
आपले िद.२९/०६/२०१७ चे प  िद.१९/०७/२०१७ ला सव थम 
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सनी सटर 
बीसादवेी रोड 
जाधववाडी, 
औरंगाबाद 
ता.िज.औरंगाबाद. 

मी िव  यम  जोसफे आढाव व कंुटंुब आप  या मदतीसाठी मना पासनु 
आभारी आहोत. िच.सिुमतला िद.०५/०६/२०१७ रोजी पणु े येथील 
बी हॉल ि लिनक येथे अॅडिमट करणते आले होते.व१४/०७/२०१७ 

ला हॉ  पीटलमधनु िडसचाज दे  यात आला. दर  यान सिुमतचे 
िद.०९/०६/२०१७, २०/०६/२०१७ आिण िद.१२/०७/२०१७ ला 
ऑपरेशन कर  यात आले. 
डॉ  टरने सां िगतले माण े घरी रोज दोन तासानी ऑपरेशन झाले  या 
मु ाशयाचे ेन ,  लेन, ेिसगंइ  यादी करण ेव पिुढल मिह  यात परत  
तपासासाठी परत तपासासाठी पुण ेयेथे दाखिवणे, दवाखा  याचा खच 
८.५० लाख (आठ लाख प  नास हजार) इतका झाला आह.े 
   पढेु सिुमतचे वय २१ वष पुण झा  यावर पोटाम  ये वॉल (ए.एस.) 
बसावयाचे आह.े व तो मल मु   वत: क  शकेल  याचंा अंदाजे खच 
११.०० अकरा लाख इतका झाला आह.े साहेब साई सं  थान 
आम  या मदतीला पु ढे आले  याब ल माझे कंुटंुब आपले व 
सं  थानचे ऋणी आहोत. तसचे भिव  यात आप  या मदतीची अपे ा 
आहे 

२) इनलॅ  स अॅ  ड बुधराणी हॉ  पीटल, पुणे या  णालयाकडुन िमळालेली मािहती पुढील 
माणे आहे. 

अ) इनलॅ  स अॅ  ड बुधराणी हॉ  पीटल,पणु े यांनी जा.नं.एसएसएस/एसएसएच/अनदुान/६९२/२०१७, 
िद.२९/०६/२०१७ रोजी  या प ा  वये सं  थान तफ दे  यात आले  या अनदुानाचा िविनयोग खालील १०  णांना 
कशा कारे केला याबाबतची मािहती सादर करणेस कळिव  यात आले होते.  याबाबतचा तपिशल खालील 

माण.े 
अ.नं.  णाचे नाव  णास िदले  या अनुदानाबाबत  णालयाने िदलेली मािहती 
१. ओम काश ताराचदं अ वाल , 

म.ुपो.भिजया ग  ली, चोथमल 
धमशाला जवळ, भुसावळ 
ता.भुसावळ, िज.जळगाव ४२५२०१  

ऑपरेशन तारीख   -  २५/०४/२०१७         फायनल बील र  कम          -  २,४६,८३५/- 
पेशटंनी भरललेी र  कम -   ६५,०००/-       साधु िमशनने भरललेी र  कम-  ७४,३३५/- 
सं  थानची भरललेी र  कम -   २५,०००/-            िव  व  त िनधी                    - ११, ५००/- 
बाक  र  कम                   -    ७१,०००/-             UTR NO.    1464061851600018 

२. ओसवाल िमठालाल हमेराज,   म.ुपो. 
३९६ मधली आळी, वाई, ता.वाई, 
िज.सातारा -४१२८०३. 

ऑपरेशन तारीख              -  ३१/०३/२०१७    फायनल बील र  कम          -  १,६०,०००/- 
पेशटंनी भरललेी र  कम    -   १,६०,०००/-       साध ुिमशनने भरललेी र  कम-  ४६,११३/- 
सं  थानची भरललेी र  कम  -    २५,०००/-        िव  व  त िनधी                    - १०,०००/- 
बाक  र  कम                   -    -----------             UTR NO.    1464063051600069  

३. लाहा बेला िदप, म.ुपो.  लटॅ.नं.१०५ ए 
िवगं, साईिदप साईबाबा नगर, भाईदर 
ई  ट,िज.ठाणे. मुंबई -४०११०५ 

ऑपरेशन तारीख           -  १२/०४/२०१६      फायनल बील र  कम          -  २,८२,८८१/- 
पेशटंनी भरललेी र  कम   -   १,००,०००/-      साध ुिमशनने भरलेली र  कम-  ७२,१८१/- 
सं  थानची भरललेी र  कम -   २५,०००/-            िव  व  त िनधी                    - १६, ५००/- 
बाक  र  कम                   -    ६९,२००/-             UTR NO.    1464063051600061 

४. राज ी रामचं  सुतार, 
म.ुपो.ता.तुळजापुर खुद, 
िज.उ  मनाबाद.-४१३६०१. 
 

ऑपरेशन तारीख        -  ११/०६/२०१६         फायनल बील र  कम          -  २,१२,७२३/- 
पेशटंनी भरललेी र  कम -     ----------              साध ुिमशनने भरललेी र  कम-  ३०,१२३/- 
सं  थानची भरललेी र  कम  -    २५,०००/-       िव  व  त िनधी                    - १,०२,०००/- 
बाक  र  कम                   -    ५५,६००/-             UTR NO.    1464061271600032 

५. गोिवदं हर साद गजभाये,       
 म.ुपो. तापिडयानगर, ता.अकोला. 
िज.अकोला-४४४००१. 

ऑपरेशन तारीख      -  १७/०४/२०१६         फायनल बील र  कम          -  ३,३०,२६३/-
पेशटंनी भरललेी र  कम     -   १,३०,०००/-    साध ुिमशनने भरलेली र  कम-  ----------- 
सं  थानची भरललेी र  कम  -    २५,०००/-     िव  व  त िनधी                  - १,१२, ०००/- 
बाक  र  कम                   -    ६३,२६३/-      UTR NO.    1464062671600025 

६. हमेानी पुनम इं लाल,  
म.ुपो. उ  हासनगर, सुिवधा अपाटमे  ट, 
 लटॅ नं.२०१ दसुरा मजला , भािटया 

अॅटो  टॅड जवळ, ता. उ  हासनगर 
िज.ठाणे–५. 

ऑपरेशन तारीख              -  २९/०६/२०१६         फायनल बील र  कम          -  
१,९१,७२४/-पेशटंनी भरललेी र  कम-   १,११,०००/-     साधु िमशनने भरललेी र  कम-  ---- 
सं  थानची भरललेी र  कम  -    २५,०००/-                      िव  व  त िनधी  - १०, ०००/- 
बाक  र  कम                   -    -----------       UTR NO.    1464061881600022 
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७.  योती गौतम कांबळे, 
म.ुपो.कडेर, ता.उमरगा, 
िज.उ  मनाबाद.४१३६०६.  

ऑपरेशन तारीख          -  २५/१०/२०१६        फायनल बील र  कम          -  ३,२३,१२४/-
पेशटंनी भरललेी र  कम     --------------        साधु िमशनने भरललेी र  कम- ८५,०००/-
सं  थानची भरललेी र  कम  -    २५,०००/-             िव  व  त िनधी      -   ४०, ०००/- 
बाक  र  कम                 -    ७३,१२४/-             UTR NO.    14640630131600020 

८. सभुाष िव ल क डे 
म.ुपो.कासुड , खेडेबारे, ता.भोर, 
िज.पुण-े४१२२०५. 

ऑपरेशन तारीख          -  २३/११/२०१६      फायनल बील र  कम        -  २,७०,०२१/-   
पेशटंनी भरललेी र  कम     -   ६०,०००/-        साध ुिमशनने भरललेी र  कम-     ८५,०००/- 
सं  थानची भरललेी र  कम  -    २५,०००/-         िव  व  त िनधी                    -  २०, ०००/- 
बाक  र  कम                   -    ८०,०२१/-           UTR NO.    1464061311700069 

९. रंजना रामचं  राण,े  
म.ुपो.कोळकेवाडी, ता.िचपळुन, 
िज.र  नािगरी-४१५६०३. 

ऑपरेशन तारीख              -  १५/०२/२०१७         फायनल बील र  कम          -  
१,८५,५८९/-पेशटंनी भरललेी र  कम - --------   साध ुिमशनने भरललेी र  कम-  ५०,५८९/- 
सं  थानची भरललेी र  कम  -    २५,०००/-             िव  व  त िनधी     - १,१०, ०००/- 
बाक  र  कम                   -                              UTR NO.    14640660921700011 

१०. दशरथ अजुनराव साबळे.  
म.ुपो.स  ह न.ं १० अशोकनगर, एरवडा, 
ता.िज.पुण-े४११००६. 

ऑपरेशन तारीख              -  ०७/०२/२०१७  फायनल बील र  कम          -  ३,४६,३५९/- 
पेशटंनी भरललेी र  कम     -   ९०,०००/-      साध ुिमशनने भरललेी र  कम-   ८५,०००/- 
सं  थानची भरललेी र  कम  -    २५,०००/-              िव  व  त िनधी     -  ४७, ०००/- 
बाक  र  कम                   -    ७१,०००/-             UTR NO.    1464061851600018 

 
ब) इनलॅ  स अॅ  ड बुधराणी हॉ  पीटल,पुणे या  णालयात उपचार घेतले  या १०  णापैंक  

०४  णांकडुन िमळालेला िविनयोग तपिशल खालील माणे. 
अ.न.ं  णाचे नाव जा.न.ं 

िदनांक 
ा  त तपिशल 

िदनांक 
अनुदान िविनयोगाबाबत  णानें िदलेली मािहती. 

१. माधव दशरथ नरोडे  
म.ुपो.अ  तगाव, 
ता.राहाता, 
िज.अहमदनगर. 

७१६/१७ ०७/०७/२०१७ सदर इसम मयत सबब प  परत, एस.टी.नळे, अ  तगाव  

२. रजनी क  हयैालाल 
गोधवाणी, 
म.ुपो.भवानीपेठ, पणुे. 

७०७/१७ २४/०४/२०१७ प  परत. 

३. राज ु बाबभुाई शेख , 
म.न.ं३८८८३ नागरे 

ग  ली अहमदनगर. 

७१५/१७ २४/०७/२०१७ Add raffle absent information paid.  

४. सिंगता अजनु साबळे , 
म.ुपो.बहल, ता. खेड, 
िज.पणुे. 

७३०/१७ २९/०७/२०१७ मी सिंगता अजनु साबळे , मला .२५,०००/- हजार 
हॉ  पीटल नावाने िमळाले  याचा आ  हाला रेडीशन 
केमोथेरपी साठी उपयोग झाला. 
   आपले िशड  सं  थानचे आ  ही आभारी आहोत.  

३) कोकण िम मंडळ मेिडकल  ट सहया ी  पेसेिलटी हॉ  पीटल, पुणे या  णालयाकडुन 
िमळालेली मािहती पुढील माणे आहे. अ)कोकण िम मंडळ मेिडकल  ट सहया ी  पेसिेलटी हॉ  पीटल, 
पणु ेयांनी जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/अनदुान/६९४/२०१७, िद.२९/०६/२०१७ रोजी  या प ा  वये सं  थान तफ 
दे  यात आले  या अनुदानाचा िविनयोग खालील ०५  णानंा कशा कारे केला याबाबतची मािहती सादर करणसे 
कळिव  यात आले होते. िद.१२/०८/२०१७ अखेर मािहती उपल  ध झालेली नस  याने, याबाबत  यांना दरु  वनी 
केला असता  यानंी मेल ारे मािहती िदलेली आह.े  याबाबतचा तपिशल खालील माण.े 

अ.न.ं  णाचे नाव  णास िदले  या अनुदानाबाबत 
 णालयाने िदलेली मािहती 

१. एडके अिभिजत तकुाराम,म.ुपो. स  ह न.ं१८/२/१०/११ कमल 
पॅराडाईज, सखुसागर नगर ,का ज, ता.हवेली, िज.पणुे -४११०४६. 

 उपयोिगता माणप  पाठिवलेले आह.े 

२. एडवडकर उ  तम मनोहर,म.ुपो. ताराबाद कॉलानी, नगरपणु े रोड,  लाट 
न.ं९२, केडगाव, ता.िज.अहमदनगर.   

उपयोिगता माणप  पाठिवलेले आह.े 



104 
 

{13} 08.12.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

३. िसगं मनोरमा िवजय,म.ु भवुने  वर, ीकृ  णनगर, पो.व  स,े ता.रोहा. 
िज.रायगड. 

उपयोिगता माणप  पाठिवलेले आह.े 

४. पािटल जा  हवी पकंज,म.ुपो. बलवंड, ता.िज.नंदरुबार-४२५४०८. उपयोिगता माणप  पाठिवलेले आह.े 
५. कामटे नंदीनी सिचन,म.ुपो. िशवरी, ता.परंुदर, िज.पुण.े-४१२३०१. उपयोिगता माणप  पाठिवलेले आह.े 

 
ब) कोकण िम मंडळ मेिडकल  ट सहया ी  पेसेिलटी हॉ  पीटल,पुणे या  णालयात 

उपचार घेतले  या ०५  णापैंक  ०३  णाकंडुन िमळालेला िविनयोग तपिशल खालील माणे. 
अ.न.ं  णाचे नाव जा.न.ं 

िदनांक 
ा  त तपिशल 

िदनांक 
अनुदान िविनयोगाबाबत  णानें िदलेली 
मािहती. 

१. सिचन सदािशव िश  दे, म.ुपो.अ  तगाव, 
ता.राहाता, िज.अ.नगर  

७१७/१७ १३/०७/२०१७ प  परत 

२. िशव ल  मण िहपरकर, म.ुिबरवली 
पो.िशपला ता.औसा, िज.लातरु. 

७२१/१७ १८/०७/२०१७ सदर इसम मयत सबब प  परत. 

३. िव  वनाथ बापरुाव माळवदकर , म.ुपो. 
बाभळुगाव (दमुाला ) ता.कजत, 
िज.अ.नगर. 

७१८/१७ ११/०७/२०१७ सदर मालक मयत पाठिवणारास परत रवाना. 

 
४) िकंग एडवड मेमो रयल, हॉ  पीटल ,पुणे (के.ई.एम.) या  णालयाकडुन िमळालेली मािहती 

पुढील माणे आहे. 
अ) िकंग एडवड मेमो रयल, हॉ  पीटल,पणु े (के.ई.एम.) यांनी जा.नं.एसएसएस/ एसएसएच/ अनुदान/ 

६९५/२०१७, िद.२९/०६/२०१७ रोजी  या प ा  वये सं  थान तफ दे  यात आले  या अनुदानाचा िविनयोग 
खालील ०५  णानंा कशा कारे केला. याबाबतची मािहती सादर करणसे कळिव  यात आले होते. 
िद.१२/०८/२०१७ अखेर मािहती उपल  ध झालेली नस  याने, याबाबत  यानंा दरु  वनी केला असता िकंग एडवड 
मेमो रयल, हॉ  पीटल,पणु े यांचे समाजसिेवका ीमती  योती िप  ले यांनी आपण िदले  या  णाची मािहती 
आ  ही यापवु च आपणाला िदलेली आहे, अस ेसां िगतले.  याबाबतचा तपिशल खालील माणे. 

अ.न.ं  णाचे नाव  णास िदले  या अनुदानाबाबत  णालयाने िदलेली मािहती 
१. ि  णकांत राज  िपपं ळे  टॅ  प रिसट, पाठिवलेले आहे. 
२. िस  दातं भारत िशंद े  टॅ  प रिसट, पाठिवलेले आहे. 
३. सं  कृती साद मालपोटे  टॅ  प रिसट, उपयोिगता माणप  व फायनल बील पाठिवलेले आह.े 
४. पाथ मोद चौघुले  टॅ  प रिसट, पाठिवलेले आहे. 
५. अिलझा मोिबन शेख  टॅ  प रिसट, उपयोिगता माणप  व फायनल बील पाठिवलेले आह.े 

 
ब) िकंग एडवड मेमो रयल, हॉ  पीटल,पुणे या  णालयात उपचार घेतले  या ०५  णापैंक  

०२   णाकंडुन िमळालेला िविनयोग तपिशल खालील माणे. 
अ.न.ं  णाचे नाव जा.न.ं 

िदनांक 
ा  त तपिशल 

िदनांक 
अनुदान िविनयोगाबाबत  णानें िदलेली मािहती. 

१. सानवी सतंोष भोरे , 
म.ुपो.वसद, ता.सांगोला, 
िज.सोलापरु  

७३१/१७ १०/०७/२०१७ आप  या सं  थानकडुन िमळालेली आिथक मदत ही 
आम  या  णा  या औषध उपचारासाठी कर  यात आली 
तसचे अदयाप औषध उपचार चाल ुआहे. 

२. ाची भाकर राणे, 
म.ुपो.कामशेत, 
ता.मावळ, िज.पुण.े 

७२७/१७ १५/०७/२०१७ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  कडुन 
आ  हांस .२५,०००/- मंजरु होऊन आले. आपला खपु 
आभारी आह े आपण पाठिव  यात आलेली र  कम 
के.एम.हॉ  पीटल,पणु े म  ये मदत िनधी  हणनु आ  हास 
िमळाली  या रकमेचा आ  हास केमो थेरपीम  ये मदत 
झाली. आमचे बील र  कम  या मदत िनधीमधनु 
िफरव  यात येत होती. सदर रकमेची आ  हास अशा कारे 
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मदत झाली. आपण िदले  या रकमतेनु मा या मलुी  या 
उपचारासाठी खुप मोठया कारची मदत झाली. मी आपला 
खपु ऋणी रािहलो. आपला खपु आभारी आहोत . 

 
५) िदनानाथ मं गेशकर, हॉ  पीटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर,पुणे या  णालयाकडुन 

िमळालेली मािहती पुढील माणे आह अ) िदनानाथ मंगेशकर, हॉ  पीटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर, पुणे 
यांनी जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/अनुदान/६९६/२०१७, िद.२९/०६/२०१७ रोजी  या प ा  वये सं  थान तफ 
दे  यात आले  या अनदुानाचा िविनयोग खालील १०  णानंा कशा कारे केला याबाबतची मािहती सादर करणसे 
कळिव  यात आले होते. िद.१२/०८/२०१७ अखेर मािहती उपल  ध झालेली नस  याने, याबाबत  यांना दरु  वनी 
केला असता  यानंी मेल ारे मािहती िदलेली आह.े  याबाबतचा तपिशल खालील माण.े 

अ.न.ं  णाचे नाव  णास िदले  या अनुदानाबाबत 
गणालयाने िदलेली मािहती 

१. आरोही सतंोष माने, 
म.ुपो.गायकवाड व  ती, स  ह न.ं १५६ औधं पणुे- ७.  

 णाचे टोटल बील र  कम,  टॅ  प रिसट, 
उपयोिगता माणप  पाठिवलेले आह.े 

२. अपवुा उ  तम मगदमु , 
म.ुपो.सभंाजीनगर ७१० बी वॉड, पाडळकर वसाहत, करिवर 
रेसकोस नाका, ताराराणी चौक को  हापरु. 

 णाचे टोटल बील र  कम,  टॅ  प रिसट, 
उपयोिगता माणप  पाठिवलेले आह.े 

३. ानदवे रामराव िगरमकर,  
म.ुपो.आनंदवाडी, ता. ीग दा, िज.अहमदनगर. 

 णाचे टोटल बील र  कम,  टॅ  प रिसट, 
उपयोिगता माणप  पाठिवलेले आह.े 

४. पां डुरंग िचमाजी क ,े 
म.ुपो.पांगरी, ता,परळी, िज.बीड-४११५३०. 

 णाचे टोटल बील र  कम,  टॅ  प रिसट, 
उपयोिगता माणप  पाठिवलेले आह.े 

५. मयरु  याम मोकळ,  
म.ुपो. म.न.ं१४१६,  य ु टोनी गारमे  टस ् शेजारी, गांधी रोड, 
पंढरपरु.ता.पढरपरु , िज.सोलापरु-४१३३०४. 

 णाचे टोटल बील र  कम,  टॅ  प रिसट, 
उपयोिगता माणप  पाठिवलेले आह.े 

६. मंगेश अिवनाश जोशी, 
म.ुपो.आनंत सखाराम कोळी चाळ, मीठ बंदर रोड चेदनी 
कोळीवाडा, ठाण ेपवु.ता.िज.ठाण.े 

 णाचे टोटल बील र  कम,  टॅ  प रिसट, 
उपयोिगता माणप  पाठिवलेले आह.े 

७. शारदा अिनल टाकसाळ,  
म.ुकेसापरु पो.अंबी, ता.राहरी, िज.अहमदनगर. 

 णाचे टोटल बील र  कम,  टॅ  प रिसट, 
उपयोिगता माणप  पाठिवलेले आह.े 

८. योगेश िशवाजी मसळकर, 
 म.ुपो.सा वळे  वर, ता.माहोळ, िज.सोलापरु. 

 णाचे टोटल बील र  कम,  टॅ  प रिसट, 
उपयोिगता माणप  पाठिवलेले आह.े 

९. कैलास अशोक च  हाण,  
म.ुपो.गोटंुबे आखाडा, राहरी खदु , ता.राहरी, िज.अहमदनगर.  

 णाचे टोटल बील र  कम,  टॅ  प रिसट, 
उपयोिगता माणप  पाठिवलेले आह.े 

१०. सिुनल रामनारायण िबला ,  
म.ुपो.िपंपराळा, गजुराल पे ोलपंपा माग,े ता.िज.जळगाव. 

 णाचे टोटल बील र  कम,  टॅ  प रिसट, 
उपयोिगता माणप  पाठिवलेले आह.े 

 
ब) िकंग एडवड मेमो रयल, हॉ  पीटल,पुणे या  णालयात उपचार घेतले  या १०  णापैंक  

०५   णाकंडुन िमळालेला िविनयोग तपिशल खालील माणे. 
अ.न.ं  णाचे नाव जा.न.ं 

िदनांक 
ा  त तपिशल 

िदनांक 
अनुदान िविनयोगाबाबत  णानें िदलेली मािहती. 

१. माधरुी कृ  णदवे 
वाघमारे  

७०६/१७ १५/०७/२०१७ मी ी कृ  णदवे ानोबा वाघमारे आपणास न पणे कळिवतो 
क , मी सौ माधरुी वाघमारे यांचा पती असनु  याप ा ारे 
सव थम आपणास  हणजेच आपणा सव िव  व  तास 
खपुखपु ध  यवाद दतेो आिण आपणास उदडं आयु  य लाभो 
अशी परमे  वर चरणी ाथना करतो. कारण आपण मा या 
प  नी  या आजारा  या उपचारासाठी जी काही मदत केलीत 
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 यामळेु मा या प  नीच े ाण वाचनु ती आज आम  या 
कंुटुबाम  ये आनंदाने जीवन जगत आह.े  
      आपण िदले  या पये २५,०००/- या रकमेची िकमंत 
करता येत नाही. मा या जवळ एखादा पया सु  दा बॅक 
बॅल  स नसताना ही मा या प  नीला मी  या आजारातनु वाचवु  
शकलो. ह ेकेवळ आपणासार  या दा  यामळेुच घडले आहे. 
  अदयापी आजाराचा धोका टळला नाही पण स  या आजार 
पणुपण े िनयं णात आह.े  यामळेु माझी प  नी  घरातील सव 
कामे अगदी  यव  थीत करत आह.ेयांचे सव ेय आपण 
केले  या मदतीलाच आह.े पु  हा  एकदा आपणा सवाना 
खपुखपु ध  यवाद दतेो.   

२.  हे े  यंकट 
एकनाथ 

७०२/१७ १८/०७/२०१७ प  परत. 

३. बडे काश 
मािनकराव 

७०४/१७ २२/०७/२०१७ िवषयांक त सदंिभय प ाचे अनषुंगाने सादर कर  यात येते क  
आपले सं  थानकडुन मला वै क य उपचाराथ दे  यात 
आले  या .२५,०००/- अनदुान बाबत ी साईबाबा 
सं  थानचे आपले थमत: खपु खपु आभार व शतश : 
ध  यवाद 
     सदर अनदुान रकमेचा  णालयाकडुन घे  यात आले  या 
औषधावर खच कर  यात आलेला आह.े माझे अ  पशा 
उ  प  नातनु एवढा मोठा खच करणे अश  य होते. परंत ुआपले 
सं  थानकडुन िमळाले  या आिथकमदतीचा बराच आधार 
िमळाला.  याब ल आप  या सं  थानचा मी पु  हा आभार व 
ध  यवाद मानतो. 
     तसचे पकृती  वा  थ िठक नस  यामळेु आपले प ास 
उ  तर दे  यास उशीर झाला  याब ल मा.  

४. समथ अमोल 
मोिहत े

७०१/१७ ११/०७/२०१७ प  परत. 

५. ऋतरुाज िवजय 
कं ाळे 

- २४/०७/२०१७ िच. ऋतरुाज 
यां  या वै क य इलाजासाठी आपण जी आिथक मदत 
केलीत  या मदतीमळेुच मा या मुलाचे आयु  याम  ये मला 
उ ाचा आशेचा एक नवा िकरण येतांना जाणवतोय खर तर 
आप  या मदतीमळेुच मा या मलुा  या  थांबले  या आयु  याला 
एक नवी िदशा िमळाली,  यामळेु मी, माझी प  नी सौ.अमतृा 
आिण माझे िचमकुले िच.ऋतरुाज व ऋ  वेद आ  ही सव 
आयु  यभर आप  या ऋणात राह इि छतोय आप  या 
मदतीब ल शतशं: आभार ! .ई  वर आपणास उदंड आयु  य 
दवेो ! िह ई  वर चरणी ाथना ! कळावे, आपला ऋणी ी 
िवजय तळुशीराम कं ाळे. 

उपरो  त माण ेपुण े येिथल,  णालय व  ण यांनी सादर केले  या मािहतीचे अवलोकन केले असता, 
 णानंा वै क य आिथक  अनुदानचा चांग  या कारे लाभ होत अस  याचे िदसनु येत आहे.  

पणु ेशहर / िज  हयातील  णालयांत उपचार घेणारे गरीब व गरज ु  ण ह ेपुण ेशहर / िज  हयातील व 
महारा  ाचे इतर िज  हयातील तसचे इतर रा  यातील असतात. वै क य आिथक अनदुानाबाबत ,  ण  वत: 
तसचे लोक ितिनधीमाफत ी साईबाबा सं  थानकडे वारंवार दरु  वनी क न िवचारणा करत आहते.  

पणु े येिथल िद.२४/०४/२०१७ ते िद.१६/०८/२०१७ अखेर ी साईबाबा सं  थानकडे खािलल माणे 
करण े लंिबत आह.े 
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अ. .  णालयाचे नाव लंिबत करणे 
१. इनलॅ  स अॅ  ड बधुराणी हॉ  पीटल,पणुे. ९६ 
२. ॅ  ट मेिडकल फाउंडेशन बी हॉल ि लिनक,पणुे. ४६ 
३. कोकण िम मंडळ मेिडकल  ट सहया ी  पेसिेलटी हॉ  पीटल,पणुे. १२ 
४. िकंग एडवड मेमो रयल, हॉ  पीटल,पणु े(के.ई.एम.) १८ 
५. िदनानाथ मंगेशकर, हॉ  पीटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर, पणुे. ५५ 
६. जहॉिंगर हॉि पटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर.पणुे. १० 
७. सशुतृ मेिडकल केअर   रसच सोसायटी हारद कर हॉि पटल,पणुे. ०८ 
८. पणुा हॉि पटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर. पुण.े ०५ 
९. एन.एम.वािडया इन  टुट ऑफ कािडओलॉजी पणुे. ०३ 

१०. भारतीय सं  कृती दशन  टस ् आयवुिदक हॉि पटल सटर , पुण.े ०१ 
 एकुण- २५४ 
तरी, िनयमावलीतील गंभीर आजाराचे  व प पाहता, वै क य आिथक अनदुान मागणी कर  यात येत 

असले  या  णाचंे िजवीताचा  न अस  याने, पुणे शहर/ िज  हयातील, वै क य आिथक अनदुान दे  यात येत 
असले  या  णालयांचे ततु बंद कर  यात आलेले वै क य आिथक अनदुान चालु  ठेवता येईल.अस ेनमदु केले 
होते.सदर अहवालावर िद.२०/०८/२०१७ चे  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत चचा होऊन, मा.अ  य  साहबे 
यांनी सबंंधीत  णालयांना मागील तीन वषात िदले  या वै क य आिथक अनदुानाबाबतचा तपशील 
मा.  यव  थापन सिमतीचे पढुील बैठक त सादर करावा अस ेिनदश िदले होते. 

परंत ुतदनंतर मा.अ  य  साहबे यांनी,िद.०१/०९/२०१७ रोजी मुंबई येथे िमिटंग आयोिजत क न, ी 
साईबाबा सं  थान तफ देणते येणारे वै क य आ रि्थक अनदुान िनयमावली , िनयमावलीनुसार कागदप ाची 
छाणनी केली जाते का, िनयमावलीतील  णालय, आजार याबाबत सम  खा ी केली. सन २०१६-२०१७ या 
आिथक वषात पणुे येिथल  या  या  णालयांना वै क य आिथक अनदुान दे  यात आलेले आहे  

 या  णालयांबरोबर प  यवहार क न, खालील माण ेमािहती मागिवणबेाबत व िनयमावलीतील ८५ 
 णालया पैक ,  या  णांलयाचे वै क य आिथक अनदुानसाठी  ताव येत नाही. अशा  णालयाचे 
ितिनधीना बोलावनु सदर योजनेबाबतची सपंुण मािहती दऊेन  यांना गरीब व गरज ु  णांचे  ताव, ी साईबाबा 

सं  थानकडे पाठिवणबेाबत िनदश दे  यात आलेले होत.े   
मा.अ  य  साहेब यांनी िदले  या िनदशा माण ेआिथक वष सन २०१६-२०१७ या कालावधीत पणुे 

येिथल वै क य आिथक अनदुान िदले  या खालील  णालयांना िद.०९/०९/२०१७ रोजी प  यवहार करणते 
आला होता. 

 
अं.न.ं  णालयाचे नाव लाभाथ   ण 

सं  ्या 
अनुदान वाटपाची 
र  ्कम 

१ इनलॅ  स अॅ  ड बुधराणी हॉि पटल, पणुे  २३३ ५५,८९,७८०/- 
२ िदनानाथ मंगेशकर हॉि पटल अॅ  ड रसच सटर,पणु े  १४६ ३५,४४,२७५/- 
३ िकंग एडवड मेमो रअल हॉि पटल, पणुे ६३ १५,७२,५००/- 
४ क कण िम  मंडळ मेिडकल  ट स या ी  पेशालीटी हॉि पटल, पणुे ५८ १३,८३,६२७/- 
५ ॅ  ट मेिडकल फ उडेशन बी हॉल ि लिनक, पणुे   ४९ ११,९१,५००/- 
६ जहॉगीर हॉि पटल, पणुे १२ ३,००,०००/- 
७ पणुा हॉि पटल अॅ  ड रसच सटर, पणुे १० २,४७,५००/- 
८ अमेय चॅ रटेबल  ट , ए सी ई हॉि पटल, पणुे ०५ १,२५,०००/- 
९ एन एम वाडीया इि टयटु ऑफ कािडयोलॉजी, पणु े  ०१ २५,०००/- 
१० आर टी भोईटे  मतृी आरो  य ित  ठाण िगरीराज हॉि पटल, पुण े ०१ २५,०००/- 

एकुण  ५७८ १,४०,०४,१८२/- 
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उपरो  त  णांलयांना प  पाठवनु खालील माण े मािहती उपल  ध क न, याबाबतचा तपिशल 
परुा  याचे कागदप ासह, प  िमळालेपासनु सात िदवसाचे आत इकडील कायालयात पाठिवणतेबाबत 
कळिव  यात आले होत.े 
१)  णाची एकुण बीलाची र  कम. 
२) आजाराचे  व प 
३) ऑपरेशन तारीख/ उपचार कालावधी. 
४) सं  थान  यित र  त इतर  या सं  थांकडुन सदर  णास मदत उपल  ध करणते आली, अशा सं  थांकडुन 

आलेली मदत चेक/ आरटीजीएस ारे आलेली अस  यास चेक नंबर, UTR NO. व रकमेचा तपशील.  
५)  णानें भरलेली र  कम रोख, चेक/ आरटीजीएस ारे भरलेली अस  यास चेक नंबर UTR NO. 

याबाबतचा तपशील.  
६) सदर  णाने राजीवगांधी जीवनदायी आरो  य योजनेचा लाभ घेतलेला अस  यास याबाबतचा तपशील. 
७) आपले  णालय राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजने अंतगत न दणीकृत आह ेका? नस  यास का 

नाही?. 
याबाबत १०  णालयापैक  ०२  णालयाने मािहती िदलेली आहे. तपिशल खालील माणे 

िदलेला आहे. 
१) इनलॅ  स अॅ  ड बुधराणी हॉि पटल, पुणे २३३  ण. 

अं.न.ं  णालयाचे नाव िदलेली आहे/नाही. 
१.  णाचंी एकुण बीलाची र  कम. िदलेली आह े
२. आजाराचे  व प िदलेले आह े
३. ऑपरेशन तारीख / उपचार कालावधी. िदलेली आह े
४. सं  थान  यित र  त इतर  या सं  थांकडुन सदर  णास मदत 

उपल  ध करणते आली, अशा सं  थांकडुन आलेली मदत चेक / 
आरटीजीएस ारे आलेली अस  यास चेक नंबर UTR NO. व 
रकमेचा तपशील.  

इतर सं  थांपैक  साध ु वासवाणी िमशन,  ट / फंड 
या माण ेमािहती िदलेली आह.े 
आरटीजीएस, चेक नंबर, UTR NO. िदलेला नाही.  

५.  णानें भरलेली र  कम रोख, चेक / आरटीजीएस ारे भरलेली 
अस  यास चेक नंबर UTR NO. याबाबतचा तपशील.  

 णानें भरले  या  र  कमेचा तपिशल िदलेला आहे 
परंत ु सदर र  कम रोख, चेक/ आरटीजीएस  
याबाबतचा तपशील िदलेला नाही. 

६. सदर  णाने राजीवगांधी जीवनदायी आरो  य योजनेचा लाभ 
घेतलेला अस  यास याबाबतचा तपशील. 

सदर  णालयात शासनाची राजीवगांधी जीवनदायी 
आरो  य योजना चाल ुनाही. 

७. आपले  णालय राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजने अंतगत 
न दणीकृत आह ेका? नस  यास का नाही?. 

राजीवगांधी जीवनदायी आरो  य योजना न दणीकृत 
नाही. याबाबत सिव  तर  प  टीकरण िदलेले नाही. 

 
२) एन एम वाडीया इि टयुट ऑफ कािडयोलॉजी, पुणे  ०१  ण. 

अं.न.ं  णालयाचे नाव िदलेली आहे/नाही. 
१.  णाचंी एकुण बीलाची र  कम. िदलेली आह े
२. आजाराचे  व प िदलेले आह े
३. ऑपरेशन तारीख / उपचार कालावधी. िदलेली आह े
४. सं  थान  यित र  त इतर  या सं  थांकडुन सदर  णास मदत 

उपल  ध करणते आली, अशा सं  थांकडुन आलेली मदत चेक / 
आरटीजीएस ारे आलेली अस  यास चेक नंबर UTR NO. व 
रकमेचा तपशील.  

मदत उपल  धीबाबत व आरटीजीएस, चेक नंबर, 
UTR NO. िदलेला नाही.  

५.  णानें भरलेली र  कम रोख, चेक/ आरटीजीएस ारे भरलेली 
अस  यास चेक नंबर UTR NO. याबाबतचा तपशील.  

 णानें भरले  या  र  कमेचा तपिशल िदलेला आहे 
परंत ु सदर र  कम रोख, चेक/ आरटीजीएस  
याबाबतचा तपशील िदलेला नाही. 

६. सदर  णाने राजीवगांधी जीवनदायी आरो  य योजनेचा लाभ 
घेतलेला अस  यास याबाबतचा तपशील. 

सदर  णालयात शासनाची राजीवगांधी जीवनदायी 
आरो  य योजना चाल ुनाही. 
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७. आपले  णालय राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजने अंतगत 
न दणीकृत आह ेका? नस  यास का नाही?. 

राजीवगांधी जीवनदायी आरो  य योजना न दणीकृत 
नाही. याबाबत सिव  तर  प  टीकरण िदलेले नाही. 

 
तसचे, जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/अनदुान/१४०३/२०१७,िद.०५/१०/२०१७.अ  वये,िनयमावलीतील 

८५  णालयांना प  पाठवनु, दरु  वनी ारे व मेल क न िद.११/१०/२०१७ रोजी, िमिटंग आयोिजत करणते येऊन, 
िनयमावलीबाबत चचा करणते आली. सदर िमिटंगकामी १७  णालयाचे २३ ितिनधी व  णालयाचे वै क य 
सचंालक , डॉ. नरोडे सर, वै क य अिधि का डॉ.िपतांबरे मॅडम, .कायालय अिध क ी धने  वर साहबे व 
सहा.मे ॅन ीमती नजमा स यद उपि थत होते. च ् या ितमेचे िदप  वलन क न काय मास सु वात करणते 
आली.  चचास ासाठी आले  या  णालय ितिनिधचंी ओळख क न घेणते आली. ी साईनाथ  णालया  या 
वै क य अिधि का डॉ.िपतांबरे मॅडम यांनी  णालय ितिनधीना वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीबाबत 
मािहती िदली. ी साईबाबा सं  थान  या  िनयमावलीत ८५  णालयांचा समावेश असनु, गरीब व गरज ु  णांना 
या योजनेचा जा  तीत जा  त फायदा कसा दतेा येईल, असा सं  थानचे अ  य , मा. ी हावरे साहबे यांचा मानस 
आह.े याकरीता मा.अ  य साहबे यांनी िदले  या िनदशानुसार, आपण ही िमिटंग आयोिजत केलेली  आह.े ी 
साईबाबा सं  थान  या िनयमावलीचे वाचन क न, िनयमावलीबाबत मािहती व  णालय ितिनधीबरोबर चचा 
केली.   
२) वै क य आिथक अनुदानबाबत चचा करताना, िनयमावलीत न  याने सामािव  ट झाले  या, डॉ.हेडगेवार 

 णालय, औरंगाबाद यांचे ितिनधी, डॉ. सोपान कदम यानंी कॉ  लीअर इ   लाटं हा आजार, लहान मलुामं  ये 
होत अस  याचे नमुद केले. या ऑपरेशनचा एकुण खच हा ६ ते ७ लाख .पयत आह.े सं  थानकडुन िदले जाणारे 
अनदुान ह े या खचाचे मानाने फार कमी माणात आहे, तरी, सं  थाननी िकमान या श  ि येसाठी अनुदानाची 
र  कम वाढवावी अशी िवनंती केली. यापढेु गरीब व गरज ु  णां ना मदत करणकेामी सं  थान िनयमावलीनसुार 
कागदप ांची पतुता क न कागदप  पाठिव  यात येतील अस ेसांगीतले. 
३) वै क य आिथक अनुदान िमट गकामी ॅ  ट मेिडकल फ डेशन बी हॉल ि लिनक पुण,े यांचे २ 

ितिनधी ीमती सरेुखा जोशी व ीमती लोचना जाधव उपि थत हो  या . समाजसिेवका सरेुखा जोशी यांनी 
वै क य आिथक अनदुानाचे कामाबाबत, ी साईबाबा सं  थानचे आभार  य  त केले. ी साईबाबा सं  थान  या 
आजाराकरीता अनदुान दतेे  यातील ५० ट  के आजारांचा समावेश राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजने 
अंतगत (महा  मा  योतीबा फुले जन आरो  य योजने अतंगत) आह.े  यामळेु सं  थान माफत दे  यात येत असले  या 
अनदुानाचा वापर हा सव गरीब व गरज ु  णानंा घेता येत नाही. तसेच सं  थान  या अनुदान िनयमावलीत फ  त 
िकडनी  यारोपनचा समावेश असनु, - दय  यारोपन व िल  हर  यारोपण या आजाराचा दिेखल समावेश 
सं  थानचे आजारांचे यादीत करावा, अनदुानचे र  कमेत दिेखल वाढ करणते यावी. तसेच माह ेमे २०१७ पासनु 
पणु ेयेथील बी हॉल ि लनीकला अनदुान देण ेबंद                                                                                                                                                

करणते आलेले आह.े तरी यांवर सकारा  मक िनणय घेऊन लवकरात लवकर अनुदान चालु  करावे व ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था व मा.अ  य  साहबे यांनी आजारांची सं  याही वाढवावी अशी िवनंती 
केलेली आह.े  
४) वै क य आिथक अनुदानबाबत चचा करताना,आनंदऋषीजी हाट केअर व आनंदऋषीजी हॉि पटल 
अॅ  ड मेिडकल रसच सटर अहमदनगर हॉि पटलचे अॅडिमिन  ेटर डॉ. ी आिशष भंडारी यांनी सवात अगोदर, ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांचे वै क य आिथक अनुदानकामी आयोजीत केले  या िमट गबाबत 
सवानमुते आभार  य  त केले. यांवर सिव  तर चचा करतानी डॉ.भंडारी यानंी  या आजारांसाठी ी साईबाबा 
सं  थान अनुदान दतेे  यातील ५० ट  के आजारांचा समावेश हा राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजने अंतगत 
(महा  मा  योतीबा फुले जन आरो  य योजने अतंगत) आह.े  यामळेु सं  थान माफत दे  यात येत असले  या 
अनदुानाचा उपयोग हा सव गरीब व गरज ु  णांना घेता येत नाही. तसेच अपघात झाले  या व पॅरािलससे झाले  या 

 णानंा अनदुान देणबेाबत िवचार  हावा. याबाबत ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था व मा.अ  य  साहबे 
यांनी आजारांची सं  या वाढवावी ही िवनंती केलेली आह.े 
५) वै क य आिथक अनदुान िमट गकामी छ पती िमलाराजे सव पचार  णालय, को  हापरू (सीपीआर 

 णालय ) यांचे ितिनधी ी  अशोक कदम (समाजसवेा अिध क) उपि थत होते.  यानंी अस ेसांगीतले क  मी 
या पदावर गे  या १ ते िदड वषापासनु काम क रत असनु आमचे  णालय सं  थान पॅनलवर आह ेह ेमला माहीतच 
न  हते. आपले प  िमळालेनंतर मला याची माहीती िमळाली  याब ल मी आपला आभारी आहते. यापु ढे गरीब व 
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गरज ु  णांना मदत करणकेामी सं  थान िनयमावलीनसुार कागदप ांची पतुता क न कागदप  पाठिव  यात येतील 
अस ेसांगीतले.  
६) वै क य आिथक अनदुानबाबत चचा करताना , न  याने सामािव  ट झाले  या सं  थान पॅनलवरील ी 
गु जी  णालय, नािशक यांचे ितिनधी ी अमतृ दशेपां डे यांनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
माफत वै क य आिथक अनदुानकामी आयोिजत  केले  या िमट गबाबत आभार  य  त केले. यापु ढे गरीब व 
गरज ु  णांना जा  तीत जा  त मदत करणकेामी सं  थान िनयमावलीनसुार कागदप ांची पतुता क न कागदप  
पाठिव  यात येतील अस ेसांगीतले.  
७) वै क य आिथक अनुदानबाबत चचा करताना, सतं लकु हॉि पटल , ीरामपरु यांचे ितिनधी िस  टर 
 टेवीया आ  मेडा  हणा  या क , आमचे  णालय सं  थान पॅनलवर आहे हे मला माहीतच न  हते. आपले प  

िमळालेनंतर मला याची माहीती िमळाली  याब ल मी आपली आभारी आहते. यापढेु गरीब व गरज ु  णां ना मदत 
करणकेामी सं  थान िनयमावलीनसुार कागदप ांची पतुता क न कागदप  पाठिव  यात येतील असे सांगीतले. 
८) वै क य आिथक अनुदानबाबत चचा करताना, भ  ती वेदांत हॉि पटल, ठाण ेयांचे २ ितिनधी ी के 
 यंकटरमण (िनधी िवभाग) व ीमती हतेल वमा (समाजसिेवका) उपि थत होत.े  यानंी आमच ्या  णालयाम  ये 

उपचार घेणारे  ण ह ेआिदवासी भागातील जा  त असतात.  यामु ळे  यानंा अपुण कागदप ांबाबत प  यवहार 
के  यानंतर,  याचंेकडुन कागदप ांची पतुता होईलच अस े नाही अस े सांगीतले.सं  थान  यव  थापनाला व 
मा.अ  य  साहेब यांना िवनतंी क , यापढेु  णाबरोबर अपुण कागदप ाबाबत प  यवहार के  यास  

 णालयांनादेखील अपुण कागदप े पतुता करणकेामी एक प  िदले जाव.े जेणके न गरीब व गरज ु  णांना 
सं  थान  या वै क य आिथक अनदुानाचा जा  तीत जा  त माणात लाभ दतेा येईल.  णांसी प  यवहार केलेनंतर, 

 णालयांशी दखेील प  यवहार करावा, अशा सचुना उपि थत  णालयांचे ितिनधीनी के  या. 
९)  या  णालयांचे ितिनधी उपि थत न  हते अशा  णायांना दरु  वनी ारे मािहती उपल  ध क न दणेते 
आली. 

पणु ेयेिथल  णांलयाचे बंद असलेले वै क य आिथक अनदुान सु  करणकेामी इनलॅ  स अॅ  ड बुधराणी 
हॉि पटल, पुण े यांचे ितिनधी  लाछमी साधवाणी, अॅडिमिन  ेिट  ह ऑिफसर, डॉ.गु  ता, कािडयाक सजन यांनी 
िद. १४/११/२०१७ रोजी िशड  येथे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत मा.अ  य  साहेब यांना भेटुन अनदुान चालु  
करणबेाबत िवनंती केली. 

मा.अ  य  साहेब यांनी  ताव सादर करणेबाबत सचुना िद  या. 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार अनुमान:-   ी साईबाबा सं  थानने वै क य आिथक अनदुान 

दणेकेामी  वतं  िनयमावली तयार केलेली असनु, यास शासनाची मा  यता आह.े ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेमाफत  वै क य आिथक अनुदान ह ेकेवळ, भारतातील सरकारी िज  हा प रषद वा 
 यिुनिसपल  णालय, सावजिनक धमदाय  यासाने चालिवलेले  णालय, सावजिनक िलिमटेड कंपनी (Public 

Limited Company) यांनी चालिवलेले अगर सहकारी सं  था (Co Operative Society) यांनी चालिवलेले 
 णालय यातील उपचार/ श  ि येवरील खचा पोटी खचा  या १५%  अगर पये २५,०००/- पैक  जी कमी 

पणुािकंत र  कम असेल तेवढी र  कम, पॅनलवरील ८५  णालयांना  णाचे नावे िनयमावलीतील आठ 
आजारांकरीता दे  यात येते. 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय :- स  या पणु ेयेिथल िद.२४/०४/२०१७ ते िद.१८/११/२०१७ अखेर ी 
साईबाबा सं  थानकडे खािलल माण े करण े लंिबत आह.े 

अ. .  णालयाचे नाव लंिबत करणे 
१. इनलॅ  स अॅ  ड बधुराणी हॉ  पीटल,पणुे. १४६ 
२. ॅ  ट मेिडकल फाउंडेशन बी हॉल ि लिनक,पणुे. ६६ 
३. कोकण िम मंडळ मेिडकल  ट सहया ी  पेसिेलटी हॉ  पीटल,पणुे. १९ 
४. िकंग एडवड मेमो रयल, हॉ  पीटल,पणु े(के.ई.एम.) २९ 
५. िदनानाथ मंगेशकर, हॉ  पीटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर, पणुे. ८७ 
६. जहॉिंगर हॉि पटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर.पणुे. २० 
७. सशुतृ मेिडकल केअर   रसच सोसायटी हारद कर हॉि पटल,पणुे. २४ 
८. पणुा हॉि पटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर. पुण.े ०८ 
९. एन.एम.वािडया इन  टुट ऑफ कािडओलॉजी पणुे. ०४ 
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१०. भारतीय सं  कृती दशन  टस ् आयवुिदक हॉि पटल सटर , पुण.े ०१ 
 एकुण- ४०४ 

 
उपरो  त माण े करण े लंिबत असनु, सदर  णानंा वै क य आिथक अनदुान ावयाचे झा  यास, 

िनयमावलीतील िनयम अ.नं. ९,  णाचंी श  ि या  या तारखेस आह ेत  पवु  अगर जा  तीत जा  त एक मिहना 
नंतर अनदुान िमळु शकेल.  यानंतर आले  या अजाचा िवचार करणते येणार नाही.मा  अज अपणु अस  यास 
कागदप ाची पतुता कर  यासबंंधी  णासं प  पाठिव  यास, असे प  पाठिव  यापासनु पढेु एक मिह  याची मदुत 
सदर  णांस सव आव  यक कागदप ंची पतुता करणकेामी देणते येईल,  यानंतर आले  या अजाचा िवचार करणते 
येणार नाही. व िनयम अ.न.ं १० अजदाराने अनदुान मागणीचा अज श  ि येपवु  साधरणत: एक मिहना अगोदर 
के  यास श  ि येपवु  अनदुानाची र  क म  णालयात पोहोच होईल, तसचे तातडी  या (इमज  सी) करणात 
श  ि येनंतर परंत ु  णालय खाते (अक ट) बंद होणचेे आत अजदाराने सव कागदप ांची पतूता क न अज सादर 
करावा, जेणके न  यास सं  थानने पाठिवले  या रकमेचा उपयोग होईल. िनयमावलीचा िवचार करता  या  णाचंे, 

 णालय खाते (अक ट)/ उपचार चाल ुआहे. अशा  णानंा अनुदान देता येईल, तरी अशा  णालंय/  णानंकडुन 
पु  हा न  याने  ताव घेऊन, वै क य आिथक अनदुान दतेा येईल .  

वै क य आिथक अनुदानासाठी आिथक वषात .१५ कोटी अंदाजप क य तरतदु आह.े िद.०१ माच 
२०१७ ते िद ३० स  टबर २०१७ अखेर १९४  णाना अनदुान र  कमेपोटी .४६,०९,३०२/- (शेहचेाळीस लाख 
नऊ हजार तीनशे दोन) मा  खच झालेला आहे.  

पणु ेशहर/ िज  हयातील  णालयांत उपचार घेणारे गरीब व गरज ु  ण हे पुण ेशहर / िज  हयातील व 
महारा  ाचे इतर िज  हयातील तसचे इतर रा  यातील असतात. वै क य आिथक अनदुानाबाबत ,  ण  वत: 
तसचे लोक ितिनधीमाफत, ी साईबाबा सं  थानकडे वारंवार दरु  वनी क न िवचारणा करत आहते. 
िनयमावलीतील गंभीर आजाराचे  व प पाहता, वै क य आिथक अनदुान मागणी कर  यात येत असले  या 

 णाचंे िजवीताचा  न अस  याने, पुण े शहर/ िज  हयातील,  णालयांचे ततु बंद कर  यात आलेले वै क य 
आिथक अनदुान चालु  करणबेाबत, मा.  यव  थापन सिमती सभेत चचा होऊन, िनणयाथ सादर. 

िनणय .१०६४ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , आिथक अनुदानाअभावी गोर-गरीब णांची गैरसोय होऊ 
नये, याकरीता उपरो  िवभागा या अिभ ायामधील त यात नमुद केले या णालयां पैक  अ.न.ं१, २ 
व ५ णालये वगळता उव रत णालयांमधील तािवत लंबीत करणां पैक  पा  करणां चे 
वै िकय आिथक अनदुान दे यात यावे.  

याचवेळी अशीही चचा झाली क , ब याचशा आजारांसाठी राजीवगांधी जीवनदायी 
योजनेमाफत णांना वै िकय आिथक अनुदान िमळत असते. यामुळे या आजारांचा राजीवगांधी 
जीवनदायी योजनेम ये समावेश नाही, फ  अशा आजारासंाठी सं थानमाफत वै िकय आिथक 
अनुदान िदले जावे, असे सिमतीचे मत झाले व याबाबतचा सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत 
यावा, असे ठरले.            (कायवाही- .वै क य अिध ीका) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१५ ी साईबाबा समाधी शता  दी िनिम  त ी साईनाथ  णालयात  लॅि टक सजरी िशबीराचे आयोजन 

करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या िकंवा 

मानवाला आप  तीम  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. 
ा  तािवक- 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 भक्  तगण आज भारतासह सपंूण जगभरात िवपलु 
सं  ये ने पसरलेला आह.े  यां  यादवारे साईत  व ान आिण िशकवणीचा सार तमाम िव  वात होत आह.े  हणनुच 

ी साईनाथांची शंभरावी पु  यितथी केवळ तीन िदवसांचा उ  सव  हणनु साजरी न करता शंभरा  या पु  यितथी 
अगोदरचे संपणु 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, 
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२०१८ ह ेवष  हणजे साईसमाधी शता  दी  वष असनु ह ेसपंुण वष उ  सावी वातावरणात साजरे कर  याचा सकं  प 
सं  थानने घेतला आह.े हा उ  सव फ  त सं  थानपरुता मयािदत नसनु जगभरात  या  सम  त साईभ  ताचंा उ  सव 
आह.े  येक साईभ  ता  या उपा  य दवैता  या  मरणाची ही महापवणी आहे. आपण सव साई  या १०० व ् या 
पु  यितथीचे सा ीदारच न  ह ेतर ती साजरी करणारे  याचंे अनयुायी आहते. हे आपणा सवाचे महदभा  य आह.े 

   साईसमाधी शता  दी सोहळा अिधक सं  मरणीय आिण अथपुण  हावा या उ ेशाने ी साईबाबा 
सं  थान  या  णालये िवभागाने शता  दी वषात मोफत   ॅाि टक सजरी िशबीर आयोजन कर  याचा मानस  य  त 
केला आह.े तरी यािनिम  ताने िद.१८/०३/२०१८ ते िद.२२/०३/२०१८ या कालावधीत िशड  येथे सदरह िशबीर 
घेणचेे िनयोजन आह.े  लॅि टक सिजरी िशबीरासाठी िविवध ०८ दशेातनु १०  लॅिसटक सजन सहभाग न दिवणार 
आह.े ी साईनाथ  णालयांत जनरल ओटी असनु  याम  ये ३ ऑपरेशन िथएटर कायाि वत आहते.  ला  टीक 
सजरी वेळी (गायिनक इमज  सी सोडून) इतर सव सजरी बंद ठेवुन  ला  टीक सजरीसाठी जनरल ऑपरेशन 
िथएटरमधील तीनही टेबल ससु  ज ठेवावेत.  

  डॉ. राम िचलगर, प ् ला  टीक सजन, औरंगाबाद यांनी मा.उपसिमती सभते ी साईबाबा समाधी शता  दी 
िनिम  त ी साईनाथ  णालय,िशड  येथे  लाि टक सजरी िशबीर घे  याचा मानस  य  त केलेला आह.े  यानंी 
याबाबत सभेसमोर सदंभ ं .३ ने लेखी प  िदले.  यानुसार सिव  तर चचा होऊन, ‘डॉ.राम िचलगर,  लाि टक 
सजन, औरंगाबाद यांचे सहयोगाने ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा  या अनुशंगाने ी साईनाथ गणालय, 
िशड  येथे  लाि टक सजरी िशबीराचे आयोजन करणकेामी येणा-या खचाचा सिव  तर  ताव मंजरुीसाठी 
मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर सादर करणते यावा’, असा िनणय झाला. 

   मोफत   ॅाि टक सजरी ि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.इंडीया िल., काशने िवभाग,इ. िवभागांनामाफत सबंंधीत कामे क न घेण ेआव  यक आह.े  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार अनुमान- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२०/०८/२०१७, 
िनणय .६८२. 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय-   िद.१८/०३/२०१८ ते िद.२२/०३/२०१८  अखेर मोफत   ॅाि टक 
सजरी िशबीरासाठी संदभ .०३ अ  वये डॉ.राम िचलगर,  लाि टक सजन, एलरीओ कॉ  मेटीक अॅ  ड  लाि टक 
सजरी ि लनीक, औरंगाबाद यांचे िद.१०/११/२०१७ रोजीचे प ाने िशबीर घे  याबाबत परवानगी मािगतलेली 
आह.े                                                   

डॉ.राम िचलगर यां  या माफत िशबीरासाठी िस  दी, नाव न दणी, नाकाची  लाि टक सजरी , जळीत 
 णावंर श  ि या (बन कॉ  ॅ  टर) ह  ती रोगावर श  ि या  अस े िविवध अजारांवर श  ि या  दारे उपचार 

करणार आहते. तसेच अशा कारचे श  ि येसाठी खाजगी  णालयात श  ि या नुसार जा तीचा खच 
आकारणी कर  यात येतो. ामीण भागातील  णानंा अशा कारचे श  ि या कर  यापासनु वं िचत राहतात. 
 यामळेु  ी साईबाबा सं  था न  या ी साईनाथ  णालयात अशा कार  या श  ि या मोफत आयोिजत करण े

आव  यक वाटते.  यामळेु जा  तीत जा  त गरीब व गरज ु  णांना याचा फायदा होईल. 
मोफत   ॅाि टक िशबीराम  ये िकमान १००  णानंा  लाभ दे  याचा मानस दशिवलेला आहे. सदर 

िशबीराम  ये दाखल झाले  या  णाचंी यो  य ती चाचणी  वतः डॉ. राम िचलगर यांचेकडून कर  यात येणार असनु 
 यानंतर िनवड कर  यात आले  या  णावंर  श  ि या करणते येणार आहते. 

मोफत   ॅाि टक सजरी िशबीराम  ये  खु  या, जािहरातीसाठी ले  स बोड, वृ  तवाहीनीवरील बात  या, 
वृ  तप ात जािहराती व येणा-या मा  यवर तथा डॉ  टस यां  या साठी वाहन  यव  था, ि ह.आय.पी. भोजन 
 यव  था, दशन  यव  था, िनवास  यव  था, औषध  यव  था इ  यादीची सं  थान माफत मोफत  यव  था कर  यात 

यावी लागणार आहे. तसचे िशबीरासाठी येणारे डॉ  टस ह ेपरदेशी असलेमुळे  याचंी जेवणाची व ना  टयाची सोय  
बाहरेील हॉटेलम  ये करण ेगरजेचे आहे. तसचे िशबीरकामी एकुण ३ ऑपरेशन िथएटरची आव  यकता असलेमळेु 
गायिनक िवभागातील इमज  सी केससे सोडून इतर सव ऑपरेशन िथएटर (इ.एन.टी व ऑ  थल सोडून)  लॅि टक 
सजरी िशबीरकामी वापरणेस व  णालयांतील क  सलटं  ट डॉ  टरांची दखेील िशबीरकामी डयटुी लावणेस मा  यता 
असावी. 

तसचे िशबीरासाठी इ  यादी अनषुंगीक बाब साठी अंदाजे र  कम . १० लाख मा  खच अपेि त आह.े 
करीता उपरो  त  तावास मा  यता असावी. 
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सदर िशबीर सगंी खालील िवषयांवर मागदशन िमळण ेआव  यक वाटते.  
१) सदर िशबीराचा उ ाटन तथा समारोप काय म आयोिजत करावा िकंवा कस े
२) उ ाटन काय म आयोिजत करण ेझालेस िद. १८/०३/२०१८ ते िद. २२/०३/२०१८ अखेर कोणतीही 

एक तारीख व वेळ िनि त क न िमळावे. 
३) सदर उ ाटन तथा समारोप काय माचे  व प कस ेअसाव.े  

तसचे सं  थान  या इतर िवभागांकडुन िशबीरासाठी लागणा-या अनषुिंगक बाब ची पतुता होणसे व  या  
अनषुंगाने .१० लाख पये खचास मा  यता िमळणेस िवनंती.  

सदर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ व मा  यतेसाठी सादर. 
िनणय .१०६५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी िनिम  ताने डॉ.राम िचलगर,  ला  टीक सजन, 

औरंगाबाद यां चे सहयोगाने सं थानचे ी साईनाथ  णालयाम ये  लाि टक सजरी िशबीराचे आयोजन 
करणेस व याकामी येणा या अंदाजे .१०,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच 
सदरह िशबीरा या िनयोजनाबाबतचा सिव तर ताव पुढील सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.  

 (कायवाही- .वै िकय अिध ीका, साईनाथ णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१६ िशड  येिथल स  ह न.ं१ पै.,२/४, ३/१, ३/७ मिधल िनयोिजत ी साईबाबा मं िदर दशनरांग इमारतीचे 

बांधकामासाठी येणारे सुधारीत अंदाजप क य खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- 

१) अिधिनयमाचे कलम १७ (१) नसुार ,“रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास 
अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पहाणे, 
मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धाम क ि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 देणे 
आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  य  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह.े ती उिद  टे 
सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे ही सिमतीची कत  ये असतील,” अशी तरतदू 
आह.े 

२) अिधिनयमाचे कलम २१ (१) मधील खंड (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” 
मा.  यव  थापन सिमती िनणयः-  

१) मा.  यव  थापन सिमती  या िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६६२. 
“ …. वर नमदू जनसेट व इतर काही बाब चा अपेि त खच कमी होत अस  याने  यानुसार आिकटे  ट 

माथरू अॅ  ड का े असोिसएटस ्यांनी सादर केले  या सधुारीत अंदाजप कानसुार सदर क  पासाठी खािलल माणे 
खच अपेि त आह.े  

अ) Civil, Electrical, HVAC, Auditorium / VIP Interior and 
Allied Works. 

Rs.98,88,92,656/- 

ब) Auditorium Interior Work and AV Equipment Work. Rs.4,99,28,030/- 
Total - Rs.103,88,20,686/- 

  
वरील माणे एकूण .१०३,८८,२०,६८६/- इत  या अपेि त खचास मा  यता देणते आली. सदर क  प 

सं  थानतफ हाती घेणसेाठी महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभाग यांचे मा  यतेकरीता, तसचे िशड  नगरपंचायत 
यांचे बांधकाम परवानगीसाठी  ताव सादर करणते यावा. दर  यान क  प लवकर पूण हो  याचे  टीने वरीलपैक  
(अ) मधील कामे ाधा  याने हाती घेण ेआव  यक अस  याने  यासाठी थम ई – िनिवदा ि या राबिवणते यावी. 
 याच माणे वरील (ब) मिधल कामे ही िस  हील वकचे गतीनसुार पढुील ट   या वर हाती घेता येणार अस  याने 
 यासाठी  वतं र  या ई – िनिवदा मागिवणचेी ि या राबिवणते यावी,अस ेठरले.” 

२) मा.  यव  थापन सिमती  या िद.१४.११.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१०२१. 
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“ ी साईबाबा मं िदर दशन रांग इमारतीचे बांधकामास परवानगी दे  यासाठी िशड  नगरपंचायत, िशड  
यांनी िवकास शु  क, उपकर, ि िमयम चाजस व सरु ा ठेव िमळून एकूण .४,२९,३२,१६८/- मा  र  कम जमा 
करणसे कळिवले आहे. 

याबाबत चचा करणेसाठी या क  पाचे आिकटे  ट ी उदय का े हे  आजचे सभेपढेु उप  थीत होते. 
 यावेळी सदर क  पाचे आराखडयांबाबत सिव  तर चचा करणते येऊन, अस ेठरले क , िनयोिजत इमारतीचे दसु -

या मज  यावर  तािवत कर  यात आलेले ऑडीटोरीअम वगळणते यावे व  या िठकाणी दशन रांग हॉल  तावीत 
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 े ातनु (For FSI Calculation) वगळणते 
या  यात.  यामळेु आता  तावीत बांधीव े  कमी होणार अस  याने ि िमअम चाजस पडणार नाहीत. तरी 
या माण े सधुारीत नकाशांनसुार िशड  नगरपंचायत, िशड  यांची बांधकाम परवानगी घेणसेाठी िनयमा माणे 
आव  यक िवकास शु  क , उपकर व सरु ा ठेव र  कम अदा करणते यावी. तसचे नकाशामं  ये झाले  या 
बदलांनसुार क  पाचे अंदाजप कात सधुारणा क न  तावास रा  य शासनाची मा  यता घेणेसाठी आव  यक 
कायवाही करणते यावी.”  

शासन मा  यताः- मा.  यव  थापन सिमतीचे वर नमदू िनणय .१०२१ नुसार क  पाच ेवा  तिुवशारद 
आिक. उदय का े यांनी सधुारीत नकाशे तयार केले आहते. सदर सधुारीत नकाशे िशड  नगरपंचायत यांचेकडे 
बांधकाम परवानगीसाठी सादर करणते आले. िशड  नगरपंचायत यांनी कळिव  यानसुार  २००८२ चौ.मी. इत  या 

 तावीत बां िधव े ासाठी िवकास शु  क र  कम .९३,९८,३७६/- व सरु ा ठेव र  कम .८,०३,२८०/- िशड  
नगरपंचायत यांचेकडे जमा  करणते आली आह.े तसेच उपकर र  कम .३५,७८,६१२/- शासनाचे खा  यावर जमा 
करणते आली आह.े सधुारीत नकाशांनसुार  तावीत बांधीव े  हे अनु ेय बांधीव े ाचे मयादते अस  याने 
ि िमयम चाजस आकार  यात आलेले नाहीत. 

  वरील मण े सादर करणते आले  या सधुारीत नकाशांनसुार िशड  नगरपंचायत यांनी प  .न.ंप./ 
बांध/टे ं - ८/२/२९९५/२१७. िद.२९.११.२०१७  अ  वये िवषयांक त क  पासाठी बांधकाम परवाना मंजरुी 

दान केलेली आह.े  याची त व मंजरू  नकाशां  या ती इकडील प  जा. .एसएसएस/ बांधकाम/ ४६३४/ 
२०१७, िद.०४.१२.२०१७ ारे मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई -४०० ०३२ यांचेकडे 
मा  यतेसाठी सादर के  या आहते. 

 तावः- वर नमदू  यव  थापन सिमती िनणय .१०२१ नुसार आिक. उदय का े यांनी तयार केलेले 
क  पाचे सधुारीत अंदाजप क िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे ईप ा ारे सादर केले असनू  याची त या 

िटपणीसोबत जोडली आह.े  यानुसार सधुारीत अंदाजप क य खचाचा तपिशल खािलल माणे आह.े 
Sr. 
No. 

Description Revised Estimated 
Amount (Rs) 

1. Civil, Electrical, HVAC, VIP & Ohter Interior works and Allied Works. 97,06,41,416.00 
2. GST (12% on Civil works and 18% on interior works) 9,00,42,998.00 
 Total:-  106,06,84,414.00 

3. Add Contingencies @ 5% 5,30,34,221.00 
4. Development Charges and Sub –tax paid for Building permission 1,29,76,988.00 

GRAND TOTAL: PROJECT ESTIMATED COST:-  Rs.112,66,95,623.00 

 
वर नमदू तपिशला माणे िवषयांक त क  पासाठी .११२.६७ कोटी इतका अंदाजप क य खच 

अपेि त आह.े तरी सदर सधुारीत अंदाजप क य खचास व सधुारीत अंदाजप क रा  य शासनाचे मा  यतेसाठी 
सादर करणेस मा  यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .१०६६ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  येिथल स  ह न.ं१ पै.,२/४, ३/१, ३/७ मिधल िनयोिजत ी साईबाबा 
मं िदर दशनरांग इमारतीचे बांधकामासाठी येणारे सुधारीत .११२.६७ कोटी मा या अंदाजप क य 
खचास मा  यता दे यात आली. तसेच सुधारीत अंदाजप क य खच व अंदाजप क रा  य शासनाचे 
मा  यतेसाठी सादर करणेत यावे. तसेच या क पा या ई-िनिवदा िस द करतेवेळी अंदाजप क य 
रकमे या २०% कमी दाखिवणेत यावी, असे ठरले.   (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१७ सन २०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे अनु षंगाने देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे ी 

े  िशड  येथे चचास  व िशड  महो  सव काय मासाठी मंडप व इतर अनु षंगीक  यव  था करणेकामी 
ा  त ठेकेदारांचा वािण  यीक िलफाफा उघडून  यावर िनणय होणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, (िशड ) अिधिनयम -२००४ मिधल तरतूद:- 
१. अिधिनयमाचे कलम-१७ (१) रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधरण िकंवा िवशेष आदेशास 
अधीनराहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतनेे  यव  था पाहण,े मिंदराम  ये 
ढी व थेनसुार धािमकिवधी पजुा -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 देण े आिण या 
अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील.  
२. अिधिनयमांचे कलम २१ मधील पोट कलम (१)  या खंड (ड) अ  वये, ी साईबाबां  या िशकवणीचा 

चार करणे अशी तरतदू आहे.  
  मा. यव थापन सिमती िनणय:-  
           िद.१४/११/२०१७ रोजी झाले या मा. यमव थासपन सिमती सभेत िनणय .९३१ अ वये, “यावर 

सिव तर चचा होऊन, दशे-िवदशेातील साई मं िदरांचे चचास  व िशड  महो सव काय मासाठी साईनगर मैदान 
येथे उपरो  तावातील यव थे या तपशीलामधील पयाय २ म ये नमदु केले माणे मंडप व इतर अनुशंगीक 
यव था करणते यावी, अस े ठरले. तसचे याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व येणा या अपे ीत 

खचास मा यता दे यात आली. याचबरोबर टेजशेजारी २ ीन मही तयार करणते या यात. सदरह मंडप व टेज 
१० व ीन म २ िदवस ठेव यात यावा. तसचे यासाठी येणा या सवसमावेशक खचास व मा.उपरा पती, भारत 
गणरा य यांचे राजिश ाचारानुसार ऐनवेळी आव यक ती अित र ा कामे याच मंजरु दराने क न घेणेस मा यता 
दे यात आली. 

   तावनाः मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानसुार याकामी वृ  तप ात तसचे सं  थानचे 
सकेंत  थळावर जािहरात िस  द कर  यात होती. ठेकेदार यांना ई-िनिवदा अपलोड कर  याची मदूत 
िद.०५/१२/२०१७ अखेर ठेव  यात आली होती. ई-िनिवदा अपलोड करणचेी अं ितम मदूतीत खालील ०७ ई-
िनिवदा अपलोड झाले  या आह.े    

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव 

०१ कैलास मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, अ.नगर  
०२ काळे अॅ  ड स  स, पणु े  
०३ िनिकता एस.बी.एस.को.ऑप . सोसायटी. िल., औरंगाबाद 
०४ आर.एम.बी. इ  हे  ट  मॅनेजमट ा.िल., मुंबई 
०५  शमा मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, वैजापरू 
०६ िवजय मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस,औरंगाबाद 
०७  वायनुंदन मंडप अॅ  ड डेकोरेटस, नेवासा  

सदर ा  त ई-िनिवदांचे तां ीक िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे िद.०७/१२/२०१७ सभेपढेु उघडणते 
आ  या असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या कागदप ांची छाननी केली असता तां ीक छाननी अहवालानुसार 
उपरो  त पैक  खालील ०५ ठेकेदार पा  झाले आहते.   

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव 
०१  काळे अॅ  ड स  स, पणु े  
०२  िनिकता एस.बी.एस.को.ऑप . सोसायटी. िल., औरंगाबाद  
०३  आर.एम.बी. इ  हे  ट  मॅनेजमट ा.िल., मुंबई 
०४ िवजय मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस,औरंगाबाद 
०५ वायनुंदन मंडप अॅ  ड डेकोरेटस, नेवासा  

 
उपरो  त ०५ पा ताधारक ठेकेदार यांनी सादर केलेला ई-िनिवदांचा िलफाफा .०२ (वािणि यक 

िनिवदा) िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आले असनू  यांनी सादर केले  या 
दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  
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अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव र  कम शरेा 

०१  काळे अॅ  ड स  स, पणु े  १८,१६,४५०/-  
०२  िनिकता एस.बी.एस.को.ऑप . सोसायटी. िल., औरंगाबाद १८,४४,६८५/-  
०३  आर.एम.बी. इ  हे  ट  मॅनेजमट ा.िल., मुंबई ३४,१५,७२५/-  
०४ िवजय मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस,औरंगाबाद २७,५१,३७५/-  
०५ वायुनंदन मंडप अॅ  ड डेकोरेटस, नेवासा  १७,९४,५००/- िन  नतम  

     
उपरो  त तपिशलानसुार ०५ िनिवदाधारकां पैक  ठेकेदार वायनुंदन मंडप अॅ  ड डेकोरेटस, नेवासा यांचे 

दर िन  नतम आहते. तरी सदर काम तातडीचे अस  याने याकामी िन  नतम दराचे ठेकेदार वायुनंदन मंडप अॅ  ड 
डेकोरेटस, नेवासा यांची .१७,९४,५००/- मा  रकमेची िन  नतम दराची िनिवदा ि वका न  यानंा कायादशे 
दे  यास मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .१०६७ देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे चचास  व िशड  महो सव काय मासाठी साईनगर मैदान येथे मंडप व 
इतर अनुशंगीक यव था करणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा िकयेमधील िन नतम दरधारक 
वायुनंदन मंडप अॅ  ड डेकोरेटस, नेवासा हे सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. चचअंती यांनी मुळ 
दरांवर .१४,५००/- मा  सुट देऊ केली. ती मा य कर यात आली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे अनु षंगाने देश-
िवदेशातील साई मं िदरां चे ी े  िशड  येथे चचास  व िशड  महो  सव काय मासाठी मंडप व इतर 
अनु षंगीक  यव  था करणेकामी वायुनंदन मंडप अॅ  ड डेकोरेटस, नेवासा यांचे चचअंतीचे 

.१७,८०,०००/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, असे ठरले.  
(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१८ “अगाध मिहमा साईचा” या मराठी नाटकाचे िशड  येथे 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  
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 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. 
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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:- ी.अशोक परब, उपसंचालक, कला आिण सं  कृती, कला आिण सं  कृती सचंालनालय , 
प ो, पणजी, गोवा यांनी िद.१४/११/२०१७ रोजीचे प ा  वये मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांना 
अ ेषीत केले  या प ात, “मा. ी.गोिवंद एस. गावडे, कला आिण सं  कृती मं ी यांना  याचंे िशड  भेटीत 
सं  थानतफ िशड  येथे आप  या िवभागामाफत िवशेषतः गोवा येथील नाट्य योग काय माचे आयोजन 
कर  याबाबत िवनंती कर  यात आली होती.  यानुसार िशड  येथे “अगाध मिहमा साईचा” या मराठी नाटकाचे 
आयो जन कर  यात येऊन सं  थानने नाटकासाठी  या तारखा, वेळ व िठकाण कळवावे. तसचे  याचंे िवभागामाफत 
नाट्य योगासाठीचे मानधन, वास खच कर  यात येणार अस  याचे नमदू केले आहे. तथािप,  थािनक वाहतकू, 
िनवास  यव  था, जेवण  यव  था,  टेज, लाईट व साऊंड  यव  था, जाहीरात इ.  यव  था  सं  थानमाफत कर  यात 
यावी,” अस ेकळिवले होते.  

 यावर सं  थानकडून िद.१६/११/२०१७ रोजीचे प ानसुार ी.अशोक परब यांना  तावाचे अनषुंगाने 
नाटकाचे आयोजनासाठी खालील मु यांवरील मािहती इकडील िवभागाकडे पाठिवणचेी िवनंती करण ् यात आली 
होती.  

१)  “अगाध मिहमा साईचा” या नाटकाची ि  ट उपल  ध अस  यास. 
२) “अगाध मिहमा साईचा” या नाटकाचा कालावधी. 
३)  नाटका  या योगासाठी जानेवारी २०१८ ते स  टबर २०१८ या कालावधीतील आप  या पसतंी  या 

तारखा. 
४)  नाटका  या योगासाठी कलाकार सं  या . 
५)  आपणास अपेि त असले  या िनवास  यव  थेचा कार व सं  या. 
६)   टेज, लाईट आिण साऊंड िस  टीमचा तां ि क तपिशल (Minimum Requirement). 

उपरो  तपिशल ा  त झा  यानंतर सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर कर  यात 
येईल, अस ेकळिवले होते.  

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

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

ी.अशोक परब यांनी िद.२७/११/२०१७ रोजीचे प ानुसार, “अगाध मिहमा साईचा” नाट्य योगाचा 
पु िद.०६/०१/२०१८ रोजी सादरीकरणासाठी तयार अस  याचे कळिवले आह.े परंत ु मं िदर िवभागाचे माह े

जानेवारी २०१८ रोजीचे वेळाप कानुसार सदर िदवशी ी िशड  साई मं िदर, पंजाब यांचा साईभजन काय म 
िनि त कर  यात आलेला आह.े सदर बाबत ी.अशोक परब यांना दरु  वनीव न सपंक साधला असता 
िद.१३/०१/२०१८ रोजी  याचंा नाट्य योगाचा पु सादरीकरण कर  यासाठी तयार अस  याचे सां िगतले. तसचे 
नाट्य योगासाठी खालील बाबी कळिव  या आहते. 

१) “अगाध मिहमा साईचा” या नाट्य योगाची   ट 
२) “अगाध मिहमा साईचा” नाट्य योगाचा कालावधी – २ तास ३० िमिनटे 
३) “अगाध मिहमा साईचा” नाट्य योगाची तारीख – १३/०१/२०१८ 
४) “अगाध मिहमा साईचा” नाटका  या योगासाठी एकुण ४० कलाकारांचा समावेश (कलाकार व 

तं ांसह) 
५) कलाकारांसाठी आव  यक िनवास  यव  था - एकुण २० म   
६)  टेज, लाईट व साऊंड  यव  था (Annexure B) 

नाट्य योगासाठीचे मानधन व वास खच कला आिण सं  कृती संचालनालय, गोवा यांचेमाफत 
कर  यात येणार आहे. तथािप, उपरो माण े “अगाध मिहमा साईचा” या नाट्य योगासाठी सं  थानकडून 
आव  यक असले  या बाबी कळिव  या आहते.  यानुसार सदर बाब साठी सं  थानकडून होणा-या खचाचा 
तपिशल खालील माण.े 
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“अगाध मिहमा साईचा” काय मासाठी सं  थानकडून होणारा खच:- 
Sr.No. Particulars Rent Per 

Day Rs. 
Nos. Approximate 

Amount Rs. 
  01 Speakers (200 watts)  04 17,500/- 

(Including 
GST) 

  02 Monitor (100 watts)  02 
  03 Collar Mike OR  10 
 Sure Mike  08 
  04 Mike Stand  03 (big) & 

03 (small) 
  05 Amplifier  03 
  06 Sound Mixer  01 
  07 Halogen - (available to Sansthan)  01 - 
  08 Bulb - (available to Sansthan)  02 - 
  09 Parcan (1000 watts) 350/- 10 3,500/- 
  10 Dimmer 500/- 04 2,000/- 
  11 Light Mixer 125/- 01 125/- 
  12 Spot Light 1,500/- 01 1,500/- 
  13 Bamboo (7 Mts) 10/- 20 200/- 
  14 Stage (available to Sansthan – Shri Saibaba 

Samadhi Mandir Shatabdi Mandap) 
 24 x 20 - 

  15 Side Wings (Dark Blue) 1,000/- 08 8,000/- 
  16 Platform (on stage) – (by Sansthan)  8 x 4 - 
  17 3 Phase connection with Board - (available to 

Sansthan) 
 01 - 

  18 Front Curtain   1,000/- 
  19 Back Curtain   1,000/- 
  20 Green Rooms (Gents & Ladies) - (available 

to Sansthan – at Shri Saibaba Samadhi 
Mandir Shatabdi Mandap) 

  - 

 Total :-   34,825/- 
 

तरी “अगाध मिहमा साईचा” या नाट्य योगाचे आयोजन करावयाचा झा  यास खालील बाब वर िनणय 
होण ेआव  यक आह.े 

१)  “अगाध मिहमा साईचा” या नाट् योगाचे िद.१३/०१/२०१८ रोजी ी साईबाबा समाधी मिंदर शता  दी 
मंडप येथे सायं.७ ते ९.३० या वेळेत आयोजन करणे. 

२)  “अगाध मिहमा साईचा” काय मासाठी सं  थानमाफत होणा-या अंदाजे र  कम .३४,८२५/- मा चे 
खचास मा  यता दणेे. 

३)  सं  थानमाफत काय मासाठी आले  या कलाकारांची मोफत दशन, िनवास,  थािनक वाहन  यव  था, 
चहा, पाणी, ना  टा, सादभोजन  यव  था करण.े 

४)  “अगाध मिहमा साईचा” या नाट्य योगासाठी पाठिवलेली ि  ट तपासण.े  
तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात “अगाध मिहमा साईचा” या नाट्य योगाच े आयोजनाचा 

िवषय िनणयाथ सादर. 
िनणय .१०६८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.अशोक परब, उपसंचालक, कला आिण सं  कृती, कला आिण सं  कृती 

संचालनालय, प ो, पणजी, गोवा यां चे िवनंतीनुसार ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात 
िद.१३/०१/२०१८ रोजी “अगाध मिहमा साईचा” या काय माचे आयोजन करणेस परवानगी दे यात 
यावी. याकरीता साईच र ाचा अ यास असणारे सं थानमधील कायम कमचारी ी.मोहन यादव, 
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जनसंपक अिधकारी व ी.नवदू  मराठे, िलपीक यां चेकडून सदरह नाटकाची ि ट तपासून घे यात 
यावी. यांचे मागणीनुसार  थािनक वाहतूक, िनवास  यव  था, जेवण  यव  था,  टेज, लाईट व साऊंड 
 यव  था, जाहीरात इ.  यव  था सं  थानमाफत मोफत कर  यात यावी, असे ठरले. तसेच याकामी 

येणा या अंदाजे .३४,८२५/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१९ 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 .१०६९ सं थानसाठी आव यक असलेले गाईचे शु द तपु खरेदी करणेसाठीची िनिवदा ि या चाल ूअसनू , सदर िनिवदा 

सादर कर याची शेवटची मदुत िदनांक ०६ िडसबर, २०१७ असनू शु द तपुाचे नमनेु सादर करणेची मदुत िदनांक 
०९ िडसबर, २०१७ अशी आह.े स या गद चे िदवस अस यामळेु तुपाची िनकड ल ात घेता, गाईचे शु द तपु 
खरेदी करणकेामीची िनिवदा िकया िवहीत प दतीने पुण करणेत येऊन, यव थापन सिमतीचे उपा य  
मा. ी.चं शेखर कदम व इतर इ छुक सिमती सद य यांनी या ि येम ये येणा या िन नतम दरधारका या लँटची 
पहाणी क न, यानंा परुवठा आदेश दे यात यावा व या सव ि येस यव थापन सिमतीची काय र मा यता 
घे यात यावी.                     (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१०७० ी साईबाबां या समाधी शता दी सोहळया या अनषुंगाने दशे-िवदशेाम ये आयोिजत करावया या पादकुा दशन 

सोहळयाचे आयोजनाबाबत िशड  ाम थांशी झाले या चचम ये यव थापन सिमतीचे उपा य  
मा. ी.चं शेखर कदम, सिमती सद य मा.ॲङमोहन जयकर व मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे यांची सिमती िनयु  
कर यात आली होती. या सिमतीने ाम थांशी सिव तर चचा क न यव थापन सिमतीसमोर आपला अहवाल 
सादर करावा, अस े िनि त झाले होते. यानुसार आजचे सभेत उपा य  मा. ी.चं शेखर कदम यांनी मािहती 
िदली क , िशड  ाम थांबरोबर वेळोवेळी झाले या चचनुसार या मळु पादकुां या ०३ सेटपैक  एक 
पादकुांचा सटे िशड  येथे दशनासाठी ठेवावा व एक पादकुांचा सेट, पादकुा दशन सोहळयासाठी आयोजकांना 
उपल ध क न दे यात यावा. पादकुा दशन सोहळयाचे वेळी ाम थांनी िनि त क न िदले या ३ ते ४ 
गावक यांनाही सोबत घे यात याव.े तसचे या य / सं था ी या खोटया पादकुा / नाणी दशनासाठी िफरवनू 
भ ांची फसवणकू करत आहते, अशांवर कायदशेीर कायवाही करावी, अशा माग या समोर आ या व या मा य 
कर याची िशफारस पादकुा दशन सोहळा सिमतीने केली.  

  यावर चचा होऊन, गावक यांबरोबर वेळोवेळी झाले या चचनसुार व ीसद य सिमती या 
िद.०३.१२.२०१७ रोजीचे बैठक म ये ठरलेनुसार सं थानकडील उपल ध या मुळ पादकुां या सेटमधील एक 
सटे, समाधी मं िदराम ये साईभ ां या दशनासाठी ठेव यात यावा व एक सटे पुव  ठरले माण े पादकुा दशन 
सोहळयासाठी उपल ध क न दे यात यावा. तसचे शता दी वषा या कालावधीम ये पादकुा दशन सोहळयापवु  
सिमती सद यांसह सं थान अिधका यांनी सदरह िठकाणाचंी पाहणी करावी व पादकुा दशन सोहळयासाठी 
जाणा या सं थान अिधकारी/ कमचारी यां या पथकाम ये ३ ते ४ गावक यांचाही समावेश करणते यावा. तसचे 
खोटी नाणी व पादकुा दशनासाठी िफरवनू भ ांची फसवणकु करणा या य / सं था व सं थानशी नामसाध य 
ठेवनू भ ांची फसवणकु करणा या य / सं था यांचेवर कायदशेीर कारवाई करणते यावी. याच माणे 
भिव यात समाधी शता दी कालावधीम ये पादकुा दशन सोहळयाबाबत काही मु ा उपि थत झा यास उपरो  

ीसद य सिमतीने, याबाबत चचा/ िवचार िविनमय क न सिमतीस अवगत करावे, अस ेठरले.    
(कायवाही- समाधी शता दी क मखु/ मं िदर िवभाग मखु/ सरं ण  िवभाग मखु/ िवधी अिधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१०७१ ी साईबाबा समाधी शता दी सोहळया या िनिम ाने साईभ ांचे वागत करणकेामी िशड  शहराम ये येणा या 

र यांवर वागत कमानी उभारणसेाठी शासन मा यता ा  होईपयत ता परु या व पात िशड  शहराम ये येणा या 
र यांवर आकषक वागत कमानी उभारा यात.           (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िनणय .१०७२ ी साईबाबा समाधी शता दी सोहळया या िनिम ाने िद.३१ िडसबर, २०१७ रोजी आयोिजत काय मांम ये 
साईभ  िसनेअिभनेते ी.मनोजकुमार गो वामी यांचा सं थानमाफत स कार करणते यावा. तसचे समाधी शता दी 
िनिम ाने सं थानमाफत मोठ-मोठया कलाकारांचे व व पा या काय मांचे आयोजन करणते आह.े या 
काय मांची िफरते अन समट ारे ( र ा/ मोटरसायकल) िशड  व िशड  प रसराम ये या काय मांची िव ततृ 

िस दी करणते यावी.            (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१०७३ िदनांक २३ िडसबर, २०१७ रोजी िशड  येथे होणा या चचास ास उपि थत रहाणसेाठी, सं थानचे अिधकृत 

सकेंत थळावर िस द करणते आले या फॉममधील अट मळेु  अनेक साई मं िदरा या ितिनध ना नाव न दणी 
करणसे अडचण येत आह.े सदरह चचास ासाठी जा तीत-जा त साईमं िदरां या ितिनध नी उपि थत रहावे 
याकरीता नाव न दणी फॉमम ये फ  सबंंधीत मं िदराम ये या समाधीची ितकृती आहे का, याची मािहती 
घे यासाठी वतं  कॉलमचा समावेश करणते यावा व चचासाठी उपि थत रहाणा या सव साईमं िदरां या 

ितिनध ची िनवास, भोजन व फ  दशनाची यव था सं थानमाफत मोफत करणते यावी, असे ठरले.  
(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१०७४ सं थान या देणगी काऊंटरवर अमेरीकन ए स ेस काड ि वकारले जात नाही, यामळेु िवदेशातील साईभ ांना 

दणेगी दे यास अडचण येते, याकरीता सव दणेगी काऊंटसवर अमेरीकन ए स ेस काड ि वकारणेबाबतची 
सबंंधीत बँकांमाफत कायवाही करणते यावी.             (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१०७५ ी साईबाबा सं थानम ये िविवध कामांसाठी िस द कर यात येणा या ई-िनिवदा सुचनांना उ फुत ितसाद िमळावा, 

याकरीता या िनिवदा सुचना मं िदर प रसराम य,े सादालय व सव िनवास थाना या दशनी भागाम ये िस द करणेत 
या यात. या िवभागां या कामांसाठी शासना या DSR नसुार अंदाजप क य खच दाखवावा लागतो, अशा कामाचे 
अंदाजप क DSR/ CSR नसुार करावे. मा  अंदाजप क य रकमे या २०% कमी दराने ई-िनिवदा िस द करणेत 
यावी. तसेच आपल ेिवभागामाफत सु  असले या कामां या गतीचा अहवाल संबधंीत िवभागान े येक यव थापन 
सिमती सभेसमोर सादर करावा. टडर डॉ युमट व टडर नोटीस सव सिमती सद यांना ई-मेल ारे पाठिव यात या यात. 
याच माणे िद.२३.१०.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .८५०(२) अ वये सं थान संबधंीत वेळोवेळी शासनामाफत 
िस द होणारे शासन िनणय ई-मेल ारे सव सिमती सद यांना मािहतीसाठी पाठिवणेत यावेत व याचबरोबर 
यव थापन सिमती सभेसमोरही सादर करणेत यावे, असे ठरलले ेआह,े याची ता काळ अंमलबजावणी करणेत यावी.  

              (कायवाही- सव िवभाग मुख) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
िनणय .१०७६ िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ५३० अ वये चे समाधी मं िदरातनु िनघणारे हार व फुलांचे 

िनमा यांपासनू अगरब ी तयार करणकेामी सदरह िनमा य जनसवेा फाऊंडेशन या बचत गटास देणबेाबत ठरले 
होते व यांना िद.०९ नो हबर, २०१७ रोजी कायादशे दे यात आलेला आहे. यानुसार जनसवेा फाऊंडेशन बचत 
गट गे या एक मिह यांपासनु समाधी मं िदरातनु िनघणारे हार व फुलांचे िनमा य घेऊन जात आहते, परंतु  
आजपयत यांनी अगरब ी तयार केली िकंवा नाही, तसचे या िनमा याचे काय केले याबाबत कोणतीही मािहती 
सं थानला िदलेली नाही. यामळेु बगीचा िवभागाने या बचतगटा या लँटची य  पहाणी क न याचा 
अहवाल सभेसमोर सादर करावा व जनसवेा फाऊंडेशन बचत गटास दे यात येत असले या िनमा य वरीत बंद 
करणते येऊन, सदरह िनमा यांची िललावा ारे िव  करणकेामीचाही ताव सभेसमोर सादर करावा, अस ेठरले.  

(कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१०७७ नगरा य ा, िशड  नगरपंचायत यांनी आजचे सभेम ये प ा वये कळिवले क , िद.३०.११.२०१७ रोजीचे सभेतील 

िनणय .८६१ अ वये व छ िशड  अिभयान अंतगत ीन िशड  लीन िशड  यांनी, िशड  शहरातील र यांच े
स दय करणासाठी, या र यांलगत वृ ारोपन करावे व यांच ेसगंोपन ी साईबाबा सं थानमाफत करणते यावे, 
असे ठरलेले आहे. यानुसार याकामी आव यक टँकर, ॅ टर ाय हर, पाणी दे यासाठी कमचारी व झाडांची 
दखेभाल करणसेाठी अ य बाब ची यव था करणते सं थानमाफत करणते यावी.  

यावर चचा होऊन, झाडां या दखेभालीसाठी उपरो माणे सं थानमाफत यव था करणसे मा यता 
दे यात आली.               (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु/ .अिध क, वाहन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िनणय .१०७८ नगरा य ा, िशड  नगरपंचायत यांनी आजचे सभेम ये प ा वये कळिवले क , समाधी मं िदराम ये गलुाबपु प 
घेऊन जा यास बंदी घात यामळेु, जवळपास २०० ते ३०० फुल िव े यांवर मोठे आिथक सकंट आलेले आह.े हे 
सव फुल िव े ते थािनक रिहवासी आहते, तरी समाधी मं िदराम ये गुलाबपु प घेऊन जाणचेी बंदी उठवावी.  

यावर चचा होऊन असे ठरले क , समाधी मं िदराम ये गलुाबपु प सु  करावे अथवा कसे, याबाबत िशड  
ाम थ व साईभ  यां या १० िदवस कालावधीम ये सचुना/ हरकती मागिव यात या यात. सदर सचुना/ 

हरकत चा अ यास क न व याबाबत यापक सहमती करणेसाठी यव थापन सिमतीचे उपा य , सिमती सद य 
मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे व मा. ी. ताप भोसले यांची सिमती गठीत करणते आली. या सिमतीने अ यासपुवक 
चचा क न याचा अहवाल यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा. तसचे याबाबत फुल िव यांसाठी 'काय 
करावे' व 'काय क न नये' याची िनयमावली तयार करणते यावी, अस ेठरले. 

 (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१०७९ ी साई सादालयावरील िशवसृ ी सं हालयाचे चालक ी .अिभजीत िशंद े यांनी आजचे सभेसमोर येऊन, 

खालील माग या मा य करणबेाबत लेखी प ा ारे िवनंती केली. यां या माग या-  
१)  सदर हॉलम ये या काचे या आहते यांना लोखंडी ील सं थानकडून बसवून िमळावी. (कलादालनात 

अ यंत मौ यवान अशी ऐितहािसक श  आहते.) 
२)  फायरबरचा ह ी बसिवणकेामी जागा िमळावी. (सदर जागा िह बुंदी गाळप िठकाण व बांधकाम िवभाग 

यांचेम ये बसलेली रकामी जागा.) 
३)  याच शेजारी ितक ट िव साठी रकामी खोली आहे. ती िमळाली तर भािवकां या सोयीचे होईल.  
४)  साईभ ांना िशवसृ ीबाबत मािहती िमळावी, हणनू िज याजवळ िकंवा ह ीजवळ साऊंड रेकॉड गं 

वाजव याची परवानगी िमळावी.  
५)  साईभ ांना िशवसृ ी या उप माबाबत मािहती िमळावी यासाठी २०० म, ५०० म, १००० म, 

या सादालयात जातानाची ित ा रांग े शेजारी तसचे मं िदर प रसरात व सादालय येथे 
ि ह.आय.पी. साद कडे जाताना ८/१२ या मापाची flexboard लाव याची जागा व परवानगी 
िमळावी, तो खच आ ही वत: क .  

६)  आ ा स या सादालय मधनू बाहरे पड यासाठी जो एकच दरवाजा वापरला जात आहे 
( सादालयामधनू  बाहरे पड यासाठीचे गेट ह े िशवसृ ी या बाजनेूच  असावे) तोच चाल ू ठेवावा, ही 
िवनंती.  

७)  िशवसृ ी या उप माचे सामािजक योगदान हणनू िवशेष बाब ाहय ध न व यासाठी मोठया माणात 
झालेला खच ल यात घेता जागेचे करार हा स या ११ मिह याचा आह.े तो ११ वष करावा तसचे पवु  
ठरले या ठरावा माण े जागे या भाडयापोटी व वीज िबल व इतर इमारत दु ती  खचापोटी 
.१०,०००/- दरमहा भाडे यावे. (स या या कराराची मदुत पढुील मिह याम ये सपंत आह.े) 

८)  िद.१८.०७.२०१७ च ेभाडे मागणी प  सोबत जोडत आहे. ते भरलेले आहे पण करारात ठर या माणे 
िशवसृ ी चाल ूझा यावर भाडे आकारले जाईल, अस ेठरले होत े या माणचे भाडे यावे व आता जे 
भाडे भरले आहे ते पढुील भाडयापोटी यावे, मागील भाडे माफ  क न िमळावी, ही िवनंती.  

९)  ी साईबाबा सं थान या  सकेंत थळावर िशवसृ ी या उप माची मािहती िद यास या दशनासाठी 
येणा या भािवकांना िशवसृ ी या उप माची मािहती िमळेल. 

१०)  िशवसृ ी व आय.टी. िवभाग यांचसेमोर जी मोकळी जागा आह,े या जागेत भािवक जाऊन दघुटना  
होऊ शकते. कारण या जागेतील छत डोम कमकुवत झाले आहते. यातनू मोठी दघुटना  होऊ नये, 
यासाठी आय.टी. िवभागासमोर जो सरु ार क आह,े यावर जबाबदारी ावी.   

११)  स या सं थानमाफत वीज परुवठा भेटत आह,े तो िमळावाच पण इलेि क बोड यांचेकडून िवजेचे 
नवीन कने शन घे यासाठी परवानगी िमळावी, याचा दर कमी आह ेयिुनटचा.  

  वरील िवनंतीनसुार नवीन या जागा सं थान दणेार आहे, यांच ेभाडे आकार यात येऊ नये.   
  यावर सिव तर चचा होऊन अस ेठरले क , िशवसृ ी क प हा बी.ओ. त वावर ी.अिभजीत िशंद े

यांना चालिव यास िदलेला अस यामुळे, ी.अिभजीत िशंद े यां या उपरो  माग या मंजरु करणते येऊन, 
या माणे कायवाही करणते यावी. ी.अिभजीत िशंद े यांना िशवसृ ी सं हालयासाठी  िदले या जागेची मदुत 

सपंु ात  येत अस यामळेु यांच ेमागणीनसुार पढेु ११ वष मदुतवाढ दे यासाठी िवधी व याय िवभाग, महारा  
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शासन यांच ेमा यतेसाठी ताव सादर करणते यावा. िशवसृ ी व आय.टी. िवभाग यांचेसमोरील जागेतील डोमची 
दु ती  करणते यावी. तसचे यांना सं थान या वीजपरुवठयासोबतच  महारा  शासनाचा वीजपरुवठा घे यासाठी 
एनओसी दणेबेाबत कायदशेीर बाबी तपासनू पढुील कायवाही करणते यावी.      

                           (कायवाही- . अिध क, मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१०८० िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी जा. .नप/ं टे. .७/ २९१७/ २०१७, िद.२०.११.२०१७ रोजीचे प ा वये, यां या 

साठवण तलावास जीओ मेमरेन िशट टाकणेचे काम सु  करावयाचे असनू , सदरचे काम करणचेे कालावधीत 
कनकुरी र यालगत नगपंचायत जलशु दीकरण क ा या समो न गेले या सं थानचे मेन पाईपलाईनमधनू िशड  
शहरासाठी ३ मिह यांसाठी दररोज ३० लाख िलटर पाणी िमळणचेी मागणी केलेली आहे. या संबंधात चचा 
करणसेाठी आजचे सभेत ी.अभय शेळके, नगरसवेक, िशड  नगरपंचायत हे उपि थत होत,े सभेने यांचेबरोबर 
याबाबत सिव तर चचा केली.  

या चचअंती अस ेठरले क , सं थानला  ितमाह अंदाज े१५ ते १८ कोटी िलटर पा याची आव यकता 
असते. उपल ध पाणी साठयामधनू  सं थानसाठी  आव यक असलेले १८ कोटी िलटर पाणी राखीव ठेवणते येऊन, 
उव रत पाणी साठयामधनू  िशड  नगरपंचायतीस, गद चे िदवस सपं यानंतर िदनांक ०२ जानेवारी पासनू कॅनॉलचे 
पढुील रोटेशन येईपयत अंदाज े १ मिहना कालावधीसाठी रॉ-वॉटर दे यात यावे. यासाठीची सव यव था 
(आव यक पंपसेट, पाईपलाईन, िवजेचा परुवठा इ.) िशड  नगपंचायतीने करावी, असे ठरले व यास उपि थतांनी 
सहमती दशिवली.                   (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१०८१ यव थापन सिमती या कामकाजाचा वािषक कायअहवाल िस द करणते यावा, अस ेठरले व याकामी येणा या 

अनषुंगीक खचास मा यता दे यात आली.                         (कायवाही- जनसपंक  अिधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय .१०२३ ते १०८१ सवानमुते घे  यात आले. 
यानंतर सायंकाळी ०७.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

 
 

    वा रत/-    वा रत/- 
                                             (धनंजय िनकम)                          (सरेुश हावरे) 
                                       उपिज हािधकारी व .मु यकायकारी अिधकारी  अ य  

       ी   साईबाबा   सं थान   िव त यव था,  िशड   


