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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०३/२०२०
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड

िदनांक १५.०२.२०२०
वेळ- दुपारी १२.०० वाजता

मा.उ च यायालय,मबंु ई खडं पीठ औरंगाबाद येथील जनिहत यािचका नं.१२०/२०१९ यावर िदनांक ०९/१०/२०१९ रोजी
मा. यायालयाने िदले या आदेशा वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड करीता िनयु के ले या मा.तदथ (Ad-hoc)
सिमतीची सभा शिनवार िदनांक १५/०२/२०२० रोजी दपु ारी १२.०० वाजता िशड येथील सं थानचे साईिनवास अितथीगृहाम ये
आयोिजत करणेत आली असलेबाबत जा.न.ं एसएसएस/वशी-०४/४४५०/२०२०, िद.०७.०२.२०२० अ वये सव मा.सद यांना
कळिवणेत आलेले होते.
यानसु ार सदरह सभा शिनवार िदनांक १५/०२/२०२० रोजी दपु ारी १२.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास
अितथीगृहाम ये सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.
१.
मा. या. ीकांत आणेकर, मख
ु िज हा व स यायािधश, अहमदनगर.
२.
मा. ी.दी.म.मगु ळीकर (भा. .से.) मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .
३.
मा. ी.िदलीप वामी, अ पर महसल
ु िवभागीय आयु , नािशक िवभाग, नािशक.
४.
मा. ीमती गीता िवण बनकर, सहा.धमादाय आयु , अहमदनगर.
सभे या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणेत आली.
यानंतर िवषयपि के वरील िवषयांवर चचा सु के ली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०१
मे.लेजर ि हजन िल.हॉगकाँग यांचे समवेत अिब े शन कायवाही करणेकामी ॲड होके टची नेमणक
ू
करणेबाबत.
िवषय न.ं ०२
िशड नगरपंचायत ह ीतील ६ र ते भूसपं ादनासाठी सं थान िनधीतून .१६३.५५ कोटी खचास व या
र यांचे जमीन खरेदीसाठी िद.२५.०६.२०१८ रोजीचे शासन िनणया वये िनि त के ले या जमीन खरेदी
धोरणा या अनुषंगाने कायवाही करणेस मा यते साठी शासनास ताव सादर करणेबाबत.
िवषय न.ं ०३
साईगाडन क पाचे िस हील कामाचे ठे केदार यांचे िव द िस हील दावा दाखल करणेबाबत.
िवषय न.ं ०४
मौजे िपंपळवाडी, ता.राहाता येथील जमीन गट नं.१६४/२ े ३.२९ हे टर, गट न.ं २७९ े ०.०२ आर
आिण गट न.ं ९/ड े २.४८ हे टर असे एकुण े ५.७९ हे टर ी साईबाबा सं थान िव त यव था,
िशड यांना कायम खरेदी देणेबाबत ी.िवलास मोहनराव तुरकणे व इतर २ रा.िपंपळवाडी, ता.राहाता
यांचा िद.०१.११.२०१९ रोजीचा अज.
िवषय न.ं ०५
सार भारती ॉडका ट ग काप रेशन ऑफ इिं डया, मुंबई यांना सं थान मालक चे िशड येथील
वापरास िदलेली जिमन स ह न.ं १४८ पै.मधील ११४.३२ चौ.मी.बांधीव व २६६.२८ चौ.मी.मोकळी
जागा वापराचे मुदतीबाबत.
िवषय न.ं ०६
आिथक वष २०२०-२०२१ करीता पुव लेखाप र क (Pre Auditor) नेमणक
ू करणेकामी सं थान या
सक
ं े त थळावर मािहती िस द करणेबाबत.
िवषय न.ं ०७
आयकर िवषयक मा.उ च यायालय व मा.सव च यायालय येथे Writ Petition, Special Leave
Petition दाखल करणे व सं थानची बाजू मांडणे इ.करीता िविध ांचे पॅनल तयार करणेबाबत.
िनणय .८९
उपरो िवषय न.ं ०१ ते ०७ या िवषयावरील चचा पुढे ढकल यात आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०८
सन २०२०-२१ या आिथक वषाचे मुळ अंदाजप क व सन २०१९-२० चे सध
ु ारीत अंदाजप कास
मा यता िमळणेबाबत.
तावअ) ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) चे कामकाज स या मा. यव थापन मंडळ पहात आहे.
अिधिनयमातील कलम १७ अ वये मा. य. मंडळाची कत ये व अिधकार मधील पोटकलम-(२) (क) नसु ार
वािषक अदं ाजप कािवषयीची तरतुद पढु ील माणे आहे : “(सिमती) िव त यव थे या जमा-खचाचा अदं ाज
देणारे वािषक अदं ाजप क तयार करील आािण याची एक त रा य शासनाकडे आिण धमादाय आयु ांकडे
पाठवील.“ सदर तरतुदी वये िवषयांक त अदं ाजप क रा य शासनाकडे आिण धमादाय आयु ाकडे पाठिवणे
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आव यक आहे. सोबत सन २०१९-२० या आिथक वषाचे सधु ा रत अदं ाजप क व सन २०२०-२१ या आिथक
वषाचे मळ
ु अदं ाजप क, णालयासह तयार कर यात आलेले असनू यातील जमा-खचा या ठळक तरतदु ी
पढु ील माणे आहेत:
अ) I.सं थान ( णालये वगळुन) जमेचे अदं ाजप क
(आकडे पयातं )
अ.ं तपिशल
सधु ा रत अदं ाजप क अदं ाजप क २०२०-२१
वाढ/घट
.
२०१९-२०
र कम
एकूणशी % % (ट के )
I
ारंभीची िश लक
१६,२५,००,०००
१६,२५,००,०००
२.२२%
०.००%
१ देणगी दारे िमळणारी अपेि त जमा ४,७०,३३,६५,००० ४,८८,०३,५०,००० ६६.६८% ३.७६%
२ अपेि त महसल
२,२८,६८,४९,५०० २,४३,९१,००,००० ३३.३२% ६.६६%
ु ी जमा
II एकूण जमा (१+२) :६,९९,०२,१४,५०० ७,३१,९४,५०,००० १००.००% ४.७१%
III अपेि त िनगतवणक
५,४३,८९,४०,००० ९,६५,०३,१६,००० ५६.३३% ७७.४३%
ू
एकूण अपेि त जमा (I+II+III) :- १२,५९,१६,५४,५०० १७,१३,२२,६६,००० १००.००% ३६.०६%
II. सं थान ( णालये वगळुन) खचाचे अदं ाजप क
(आकडे पयांत)
अ.ं तपिशल
सधु ा रत अदं ाजप क अदं ाजप क २०२०-२१
.
२०१९-२०
र कम
एकूणशी %
१ अपेि त भाडं वली खच
६,९१,५२,०६,८०० ७,५६,५१,१६,००० ४४.५५%
२ अपेि त महसल
१,२९,८९,६४,००० १,५६,३२,३९,००० ९.२१%
ु ी खच
३ अपेि त िकरकोळ खच
१,९५,५९,७००
२,२४,२८,०००
०.१३%
४ यासा या उिद टांवरील अपेि त ३,२२,५४,४३,५०० ६,८६,८७,४०,००० ४०.४५%
खच
५
यव थापन िनधीतील अपेि त ९६,९९,८०,५००
९६,२२,४३,०००
५.६७%
खच
I एकूण खच (१ ते ५) :१२,४२,९१,५४,५०० १६,९८,१७,६६,०० १००.००%
०
II अिं तम िश लक
१६,२५,००,०००
१५,०५,००,०००
०.८८%
एकूण अपेि त खच (I+II) :१२,५९,१६,५४,५०० १७,१३,२२,६६,०० १००.००%
०
ब)

I. णालय िवभाग जमेचे अदं ाजप क
अ.ं तपिशल
सधु ा रत अदं ाजप क
.
२०१९-२०
I
ारंभीची िश लक
२२,००,०००
II अपेि त महसल
८४,५०,००,०००
ु ी जमा
III सं थानकडुन वग (तुट)
९२,८५,८९,८००
एकूण अपेि त जमा (I+II+III) :- १,७७,५७,८९,८००

(आकडे पयांत)
अदं ाजप क २०२०-२१
र कम
एकूणशी %
२२,००,०००
०.११%
८५,००,००,०००
४१.७४%
१,१८,४०,५६,००० ५८.१५%
२,०३,६२,५६,००० १००.००%

II. णालय िवभाग खचाचे अदं ाजप क (आकडे पयांत)
अ.ं तपिशल
सधु ा रत अदं ाजप क अदं ाजप क २०२०-२१
.
२०१९-२०
र कम
एकूणशी %
१ अपेि त भांडवली खच
१९,१४,५२,८००
२०,४०,००,०००
१०.०३%
२ अपेि त महसल
१,००,५७,८०,००० १,०६,८९,५४,००० ५२.५५%
ु ी खच
३ अपेि त िकरकोळ खच
१२,३५,०००
१२,६०,०००
०.०६%
४ यासा या उिद टांवरील अपेि त ५७,५१,२२,०००
७५,९८,४२,०००
३७.३६%
खच
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वाढ/घट
% (ट के )
९.४०%
२०.३५%
१४.६६%
११२.९५
%
-०.८०%
३६.६३%
१५.००%
१३.००%

वाढ/घट
(ट के )
०.००%
०.५९%
२७.५१%
१४.६७%
वाढ/घट
(ट के )
६.५५%
६.२८%
२.०२%
३२.१२%
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I
II

एकूण खच (१ ते ४) :अिं तम िश लक
एकूण अपेि त खच (I+II) :-

१,७७,३५,८९,८००
२२,००,०००
१,७७,५७,८९,८००

२,०३,४०,५६,००० १००.००% १४.६९%
२२,००,०००
०.११%
०.००%
२,०३,६२,५६,००० १००.००% १४.६७%

ब) अिधिनयम २००४ चे कलम २२(२) मधील तरतुद नसु ार,” यव थापन िनधीत र कम उपल ध अस यास, ती
िवचारात घेऊन िव त यव थे या लगतपवू वषातील अदं ाजे थल
ू वािषक उ प ना या दहा ट यापे ा अिधक
नसेल इतक , सिमतीकडून िनि त कर यात येईल एवढी र कम, रा य शासना या मा यतेन,े दरवष या िनधीम ये
जमा कर यात येईल. रा य शासनास, आव यक वाटले तर, कोण याही वषात िव त यव थापन िनिधतून
कोण याही अित र र कमा या िनिधत जमा कर याब ल कोण याही वेळी िनदश देईल.” उपरो तरतुदी माणे
यव थापन िनिधतून गतवषा या उ प ना या १० ट के खच अपेि त आहे. सन २०१९-२० या
अदं ाजप काम ये यव थापन िनिधतून होणारा सभं ा य खच या तरतुदी या अिधन राहन करता येईल. सन
२०१९-२० व २०२०-२१ या आिथक वषासाठी यव थापन िनधीतनु अपेि त वाढीव खच झा यास शासनाकडे
ताव दाखल करावा लागेल.
क) सं थान या िविवध िवभागामं ाफत साईभ ानं ा परु िव यात येणा या पायाभतु सिु वधेत वाढ करणे तसेच यांना
दळणवळणा या िविवध सोयी उपल ध क न देणे याकामी नगरपचं ायती अतं गत कामास व इतर खचासाठी
अनदु ान शीषाखाली खच तािवत के लेला आहे. ी साईबाबा सं थान अिधिनयमातील कलम २१ अतं गत
सबं िं धत िवभागाकडून छाननी सिमती या अिभ ायानसु ार शासनाकडून मजं रु ी ा क न घे या या अटीस अधीन
राहन अदं ाजप कात अनदु ान या शीषाखाली भरीव तरतदु दशिव यात आली आहे.
ख) मा. यव थापन सिमती या थापनेनतं र िविवध मल
ु भतू व मोठया माणात भांडवली खच-तथा-योजना सु
करणे तािवत आहे. आयकर अिधिनयम १९६१चे कलम १०(२३)(सी) ५मिधल तरतुदीम ये पाच वषापवु
झाले या बदलामळ
ु े येक आिथक वषा या उ प नापैक ८५ट के उ प न याच आिथक वषात खच करणे
बंधनकारक आहे. तेवढा खच न झा यास िश लक राहीलेले अखिचत उ प न पुढील पाच वषात खच करणे
बंधनकारक के ले आहे. मागील वषातील अखिचत उ प न पढु ील माणे.
अ.नं. आिथक वष
िश लक अखिचत र कम ( पये) खच करावयाची अिं तम मदु त
०१ २०१४-१५
२३०,८४,२६,८४३/३१.३.२०२०
०२ २०१५-१६
२२४,५५,८९,३७७/३१.३.२०२१
या अखिचत उ प नाचे पातं र वेळोवेळी गतंु वणक
ू ांम ये कर यात आले आहे. हे अखिचत उ प न चालू
वषात वा पढु ील पाच वषात खच होणे आव यक अस याने भांडवली खचाम ये मोठया माणात वाढ करणे
म ा झाले आहे. यामळ
ु े अदं ाजप काम ये वाढ झालेली िदसत आहे.
तथािप चालू वषा या उ प ना या ८५ % खच व अखिचत उ प नाचे खचाचे माण फारच कमी आहे.
यामळ
ु े सदरचे अखिचत उ प न वेळेत खच न के यास यावर आयकर लागु होऊन तो भरणे म ा होईल,
अशा आयकराची र कमही मोठी असेल. तरी कृ पया याबाबत िनणय होणे गरजेचे आहे. अपेि त जमा व
खचा या अदं ाजप काची िववरणे, प रिश “अ" व “ब” हणनू सोबत जोड यात आली आहेत.
तरी सं थानचे णालय िवभागासह सन २०२०-२१या आिथक वषाचे तािवत मळ
ू अदं ाजप क व सन
२०१९-२० या आिथक वषाचे सधु ारीत अदं ाजप क मा यते तव मा. तदथ (Ad-hoc) सिमती या सभेसमोर
सादर.
िनणय .९०
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे णालय िवभागासह सन २०२०-२१या आिथक वषाचे
तािवत मळ
ू अंदाजप क व सन २०१९-२० या आिथक वषाचे सध
ु ारीत अंदाजप कास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०९
Microsoft Licenses खरेदी करणेकामी ई-िनिवदा ि येअतं गत उघडणेत आले या वािण यीक ईिनिवदांमधील िन न म दरधारक िनिवदाकार M/s Cloudstrats Technologies Pvt.Ltd.,
Mumbai यांनी देऊ के ले या िन न म दरांबाबत चचा होऊन यांना पुरवठा आदेश देणेस मा यता
िमळणेबाबत.
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िवषय न.ं १०

मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दुध उ पादक सघं , कोपरगाव व ी वामी समथ िड ी यटु स,
ितसगांव यांची टो ड गाय दुध दराम ये वाढ िमळणेचे मागणीबाबत.
िनणय .९१
उपरो ् िवषय न.ं ०९ व १० या िवषयावरील चचा पुढे ढकल यात आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ११
सन-२०२० चे साईिलला दैमािसके मराठी व िहंदी-इं जी तसेच िवतरणकामी पाक टे छपाई
करणेकामी मागिवणेत आले या ई-िनिवदेतील िन नतम दर िन ीत तसेच िन नतम दरधारकांस
कायादेश देणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतुद – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम .१७ (२) ठ म ये " ी
साईबाबांचे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चार – सार
करील आिण सािह य ंथालय चालवील व याचा िव तार करील,"अशी तरतूद आहे.
मा.तदथ सिमती सभा िनणयः१)
मा.तदथ सिमती िद.०४.१२.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .५३६.
सन-२०२० साठी ०६ साईिलला अक
ं ( मै ािसके ) मराठी व व िहदं ी-इं जी व िवतरणकामी पाक टे
छपाई क न घेणसे ाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
या राबिवणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम
.३१,७६,५००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
ा तिवक –सन-२०२० चे साईिलला मराठी व िहदं ी-इं जी मै ािसके तसेच िवतरणकामी पाक टे
छपाईसाठी मा.तदथ सिमती िद.०४.१२.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .५३६ नसु ार . ३१,७६,५००/- मा चे
खचास मा यता िमळालेली आहे. यानसु ार साईिलला मै ािसके छपाई करणेसाठी िद.०८.०१.२०२० ते
िद.२०.०१.२०२० या कालावधीत Online ई-िनिवदा मागिवणेत आले या आहेत. याम ये एकूण १०
िनिवदाधारकांनी सहभाग न दिवलेला आहे.
सदरील ई-िनिवदेचे Technical Bid िद.२४.०१.२०२० रोजी उघडणेत आलेले असनू यात भाग घेतले या
एकूण १ िनिवदाधारकांचे कागदप ाचं ी छाननी के ली असता यातील पा /अपा िनिवदाकारांचा तपिशल
खालील माणेअ.नं.
िनिवदाधारकाचं े नांव
पा /अपा
१.
मे.गणेश आटस ि ं टस, अ, नगर.
पा
२.
मे.िहरा ि ट सोल.ू ा.िल.मंबु ई
पा
३.
मे.िकंग ऑफ िकंगस् ि ं टर ा.िल.मंबु ई
पा
४.
मे.मधरु ा ि ं ट सोल.ू ा.िल.नािशक
पा
५.
मे.ममता ऑफसेट, अ.नगर
पा
६.
मे.ि ं ट लस ा.िल.मबंु ई
पा
७.
मे.सॅप ि ट सो यश
पा
ु न ा.िल,मबंु ई
८.
मे.सोहेल ए टर ायजेस, मंबु ई
पा
९.
मे.टॅको ि हजन ा.िल.मंबु ई
पा
१०.
म.यिु नटी ि ं ट ग ेस, मंबु ई
पा
मा.खरेदी सिमतीचे िद.२९.०१.२०२० रोजीचे सभेत सदरील ई-िनिवदेचे Commercial Bid उघडणेत
आले असता, याम ये ा त झाले या यनु तम दराचा त ता खालील माणेअ.नं. ेसधारकाचे
ी साईिलला ी साईिलला ी साईिलला ी साईिलला साईिलला
साईिलला
नावं
मै ािसके – मै ािसके –िहदं ी- मै ािसके – मै ािसके –िहदं ी- अक
ं मराठी अक
ं िहदं ीमराठी ३२ +४ इं जी ३२ +४ = मराठी ६४ +४ इं जी ६४ +४ = पाक टे
इं जी
= ३६ पाने ०५ ३६ पाने ०५ = ६८ पाने ०१ ६८ पाने ०१
पाक टे
अक
अक
ं -२०२० अक
ं -२०२०
ं -२०२० अक
ं -२०२०
छपाई सं या
३५,०००
७७,५००
७,०००
१५,५००
४२,०००
९३,०००
०१ मे.ममता
१५.४५
१४.४५
२७.९५
२५.४५
१.८०
१.७६
ऑफसेट,
अहमदनगर
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०२
०३
०४
०५
०६

०७
०८
०९
१०

मे.सॅप ि ं ट
सोलूशन
ा.िल, मंबु ई
मे.सोहेल
ए टर ायजेस.मंु
बई
मे.यिु नटी
ि ंटग
ेस,
मंबु ई
मे.ि ं ट लस
ा.िल.मबंु ई
मे.मधरु ा ि ट
सो यश
ु न
ा.िल . अबं ड,
नािशक
मे.िकंग ऑफ
िकंगस् ि टं र
ा.िल. मंबु ई
मे.िहरा ि ं ट
सोलूशन, मंबु ई
मे.गणेश आट
ि ंटस,
अहमदनगर
मे.टॅको ि हजन
ा.िल. मबंु ई

१५.४२

१३.९४

२६.८६

२३.९०

१.५२

१.५२

१५.७५

१४.५०

२७.००

२५.००

०.९७

०.९५

२२.७०

१९.५०

३९.८०

३४.८०

१.५५

१.४०

१५.२५

१४.५०

२७.१५

२५.२५

१.४०

१.४०

१४.९३

१३.९६

२६.३५

२४.९२

१.१७

१.११

१७.६४

१५.४०

३०.२४

२५.७६

१.९५

१.९५

१४.००

१२.००

१५.५०

१७.५०

१.१०

१.१०

१३.२५

१२.२५

२३.२५

२१.२५

१.५०

१.३५

१५.१०

१३.८५

२५.८५

२३.९५

१.४०

१.३०

ा तिवकात नमदू के ले या त यात ा त झाले या दहा िनिवदाधारकांपैक मे.गणेश आटस् ि टं स,
अहमदनगर यांचे साईिलला मै ािसके - मराठी [३२ + ४ = ३६पाने - (०५ अक
ं )], मे.िहरा ि ं ट सोल.ू ा.िल.मंबु ई
यांचे ी साईिलला मै ािसके - िहंदी-इं जी [३२ + ४ = ३६पाने - (०५ अक
ं )], साईिलला मै ािसके - मराठी [६४
+ ४ = ६८पाने - (०१ अक
ं )] व ी साईिलला मै ािसके - िहंदी-इं जी [६४ + ४ = ६८पाने - (०१ अक
ं )]तसेच
मे.सोहेल ए टर ायजेस, मंबु ई यांचे साईिलला मै ािसके मराठी पाक टे व साईिलला मै ािसके िहदं ी-इं जी पाक टे
छपाईकामीचे दर यनु तम आहेत. सदरचे दर गडद व अधोरे िखत के लेले आहेत.Item wise यनु तम दर
असले या िनिवदाधारकांना मा.तदथ सिमतीचे सभेत चचा वाटाघाटीसाठी बोलावनू चचत िन न तम दर िनि त
करता येईल, असे न मत आहे.
ताव- तरी िवभागा या अिभ ायात नमदू के ले माणे मा.तदथ सिमतीचे सभेत िन नतम दरधारकांस
चचा वाटाघाटीसाठी बोलावनू चचत िन न तम दर िनि त करणेसाठी सदर िवषय मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे
सभेत आय या वेळचा िवषय हणनू िनणयाथ सादर.
िनणय .९२
यावर सिव तर चचा होऊन, सन-२०२० चे साईिलला दैमािसके मराठी व िहंदी-इं जी तसेच
िवतरणकामी पाक टे छपाईकामी िन न म दरधारकांना चचसाठी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पुढील
सभेसमोर बोलिव यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १२
िनळवंडे धरण उधद् व घेऊन वाढीव ी साईबाबा सं थान,िशड , नगरपंचायत िशड आिण कोपरगाव
नगरप रषद सयं ु पाणी पुरवठा योजना ट पा .२ चे कामाबाबत.
िवषय न.ं १३
“ ी रामनवमी उ सव-२०२०” म ये िद.०१.०४.२०२० ते िद.०३.०४.२०२० अखेर ी साई मंिदर व मंिदर
प रसरात िव ुत रोषणाई करणेस व देखावा उभारणीसाठी येणा या खचाबाबत.
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िवषय न.ं १४

दारावती भ िनवास इमारती या ितस या मज यावरील येक मम ये बसिव यात येणा या
ए.सी.तसेच िट. ही.सच
ं ाकरीता वायर ग काम करणेकामी उघड यात आले या िनिवदांमधील युनतम
दर िनवीदाधारकांशी चचा/वाटाघाटी होऊन िनणय होणेबाबत.
िवषय न.ं १५
ी साईबाबा मंिदर िशड दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील ESS (Electrical Substation)
इमारतीचे बांधकामाकरीता मंजुर रेखांकनात ॲमेिनटी पेस हणून दि ण-पुव कोप यात (गेट न.ं ०२
समोर) दशिवलेली स ह न.ं २/४,३/१ व ३/७ मधील १२७५ चौ.िमटर जागा ठे केदार यांना उपल ध क न
देणेबाबत तसेच कने ट ग कॉरीडॉरचे कामासाठी स या कायरत असलेला Electrical
Transformer थलांतरीत करणेबाबत.
िवषय न.ं १६
ीट लाईट मटेन करीता ॲ यिु मिनयम िट टेबल टॉवर ए सटशन लँडर व ॲ यिु मिनयम से फ
सपोट ं ए सटशन लँडर खरे दी करणेकामी येणा या खचास तसेच दरप के मागिवणे, सं थानचे
वेबसाईटवर दरप क नोटीस सारीत करणेबाबत .(अपे ीत खच र कम .२,८०,०००/-)
िवषय न.ं १७
न याने बांधकाम करणेत आलेले शैचालयाचे ‘पे ॲ ड यज
ु ’ त वावर चालिवणेस देणेबाबत.
िवषय न.ं १८
मिं दरातुन िनघणारे हार व फुलांचे िनमा यापासनू तयार करणेत येणा या अगरब ी पाक टावर
सं थानचे नावाचा उ लेख करणेबाबत.
िवषय न.ं १९
िद.१४.०३.२०२० ते िद.२३.०३.२०२० अखेर होणा या डॉ.सभ
ु ाष पाळे कर गु जी यां या नैसग क शेती
िवषयक िशबीरासाठी साईआ म भकतिनवास िवभागातील खो या व शता दी मंडप आरि त क न
ठे वणेबाबत.
िवषय न.ं २०
सं थानचे कमचारी गणवेश कापड खरेदीकामी ई-िनिवदेत ा युनतम दराबाबत िनणय होणेबाबत.
िवषय न.ं २१
सं थानला माहे जुलै २०१९ ते स टबर २०१९ या कालावधीम ये ा झाले या शु द तूप व
खा तेलाचे िविवध योगशाळे माफत करणेत आले या तपास यांचे अहवालाबाबत.
िवषय न.ं २२
साई साद िनवास थान िवभागाकडे पाणी वाटप काम करत असलेले २८ आऊटसोस कं ाटी
कमचा यांबाबत.
िनणय .९३
उपरो िवषय न.ं १२ ते २२ या िवषयांवरील चचा पुढे ढकल यात आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २३
चे समाधीचे वरील बाजुकडील असले या सो याचे कठडयाचे तसेच पादुकांचे बाजुचे असलेले
सो याचे कठडयाचे डागडुजीकरणाचे काम तसेच बाबांचे िसहं ासना खालील उवरीत भागास
(माबलला) न याने सो याचे आवरण बसिवणेचे काम देणगी व पात करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िवषय नं.११, िनणय .५२९ “यावर सिव तर चचा
होऊन, साईभ त ी.के . ही.भा कर, डायरे टर फायना स, हेटरो पृ ऑफ कंपनीज, है.बाद याचं क
े डून चे
समाधी मिं दरातील समाधीचे व पादक
ु ा असले या चांदी या प ीवर देणगीदाखल सो याचा प ा बसवनू
ं े बाजल
ु ाच
घे यास मा यता दे यात आली.”
तावना–स याचे चे समाधीचे वरील बाजक
ु डील असले या सो याचे कडठयावं र तसेच चे
पादक
ु ांचे बाजुचे असलेले सो याचे कठडयांवर सोने बसवनू दे याचे काम हे मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं ११, िनणय .५२९ अ वये देणगीदार साईभ त ी.के . ही.भा कर
रे ड्डी, है बाद यांनी देणगी व पात क न िदलेले आहे.
आता सदरह कठडयाचे बाबांचे नानाचे पाणी जाऊन तसेच दैनंिदन साफसफाई / वापरामळ
ु े काही
िठकाणी सो याचा प ा िनघनु खराब झालेला आहे. याबाबत साईभ त ी.के . ही.भा कर रे ड्डी, है.बाद यांनी
सदरह दैनिं दन वापरामुळे खराब झालेले चे समाधीचे बाजक
ु डील कठडयाचे व चे पादक
ु ाचं े बाजचु े सो याचे
कठडयांचे डागडुजीकरणाचे काम तसेच बाबांचे िसंहासनाखालील उवरीत भागास (माबलवर) सो याचे आवरण
बसिवणे हे काम देणगी व पात कर यास परवानगी मािगतलेली आहे. (सोबत देणगीदार यांनी करावया या
कामाचा फोटो जोडलेला आहे.)
िवभागाचा अिभ ाय- यापवु उपरो त मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील
िवषय न.ं ११, िनणय .५२९ अ वये समाधी मिं दरातील चे समाधी िभंत ना, खाबानं ा व समाधीचे चौथ-याला
सो याचा मुलामा कर याचे काम तसेच बाबांचे सो याचे िसंहासन तयार कर याचे काम देणगी व पात कर यात
आलेले आहे. तदनंतर मा.अ य महोदय यानं ी समाधी चौथ-याचे खालील खराब झाले या भागाची डागडुजी
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अथवा नतु नीकरण करणेबाबत िनदश िदलेले िदलेनसु ार िद.१२/१२/२०१९ ते िद.१४/१२/२०१९ या कालावधीत
यापवु चे देणगीदार साईभ त ी.बी.िवजयकुमार, है.बाद याच
ं मे ाफत देणगी व पात कर यात आलेले आहे.
तसेच चे समाधीचे बाजक
ु डील व पादक
ु डील सो याचा कठडा बाबाच
ं े बाजक
ं े नानाचे पाणी
ु ाच
जाऊन तसेच दैनिं दन वापरामळ
ु े खराब झालेला आहे. साईभ त ी.के . ही.भा कर रे ड्डी यानं ी िद.०६/०१/२०२०
रोजीचे प ा वये सदरह सो याचे कठडयांचे डागडुजीकरण क न दे यास तसेच बाबांचे िसंहासना खालील उवरीत
भागास (माबलला) न याने सो याचे आवरण देणगी व पात बसवनू दे यास सहमती दशिवलेली आहे. देणगीदार
साईभ त यांनीच यापवु सदरचे काम देणगी व पात क न िदलेले अस याने, यांचेकडूनच सदरचे
डागडुजीकरणाचे काम देणगी व पात क न घेता येईल, असे न मत आहे.
ताव- तरी चे समाधीचे बाजक
ु डील व पादक
ु डील सो याचा कठडयाचे डागडुजीकरणाचे
ु ांचे बाजक
काम तसेच बाबांचे िसंहासना खालील उवरीत भागास (माबलला) न याने सो याचे आवरण बसिवणेकामी
यापुव चेच देणगीदार साईभ त ी.के . ही.भा कर रे ड्डी, डायरे टर, हेटरो स िलिम., है.बाद यांचेकडून देणगी
व पात क न घेणबे ाबत सदरह तावावर िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .९४
यावर सिव तर चचा होऊन, सदरचे काम यापवु चे देणगीदार साईभ त ी.के. ही.भा कर रेड्डी,
डायरे टर, हेटरो स िल., है ाबाद हे देणगी व पात क न देणार असनु याकरीता सं थानला खच
करावा लागणार नाही, यामळ
ु े चे समाधीचे बाजुकडील व पादुकांचे बाजुकडील सो याचा
कठडयाचे डागडुजीकरणाचे काम तसेच बाबांचे िसहं ासना खालील उवरीत भागास (माबलला) न याने
सो याचे आवरण बसिवणेकामी यापवु चेच देणगीदार साईभ त ी.के. ही.भा कर रेड्डी, डायरे टर,
हेटरो स िल., है ाबाद यांचेकडून देणगी व पात क न घे यास मा यता दे यात आली. तसेच यांनी
के ले या कामाची सं थानचे पॅनलवरील सोनारांकडून पडताळणी क न घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही-मंिदर िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २४
रिववार िद.२१ जुन,२०२० रोजी सयु हण अस याने मंिदराचे दैनंिदन काय मात बदल करणेबाबत.
िवषय न.ं २५
दशन/आरती पासेसचे देणगी शु कात वाढ करणेबाबत.
िवषय न.ं २६
चे मंिदरात व दारकामाई येथे दशनासाठी, आरतीचे वेळी, पालखी िमरवणूक साठी तसेच सं थानचे
उ सवाचे काय माचे िठकाणी उपि थत असणा या थािनक ाम थ व साईभ ांसाठी िनयमावली
तयार करणेबाबत.
िवषय न.ं २७
ी.रघुनाथ भागाजी आहेर, उपकायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग यांना देणेत आले या कारणे
दाखवा नोटीसीचे िद.११.०१.२०२० रोजीचे खुलाशाबाबत.
िवषय न.ं २८
ी.एम.बी.गायकवाड,सहा यक अिभयंता ेणी-१, गोदावरी उजवा तट कालवा, उपिवभाग राहाता
यांना िनवासासाठी सं थान िनवास थान उपल ध क न देणेबाबत.
िवषय न.ं २९
शै िणक वष-२०२०-२०२१ करीता युिनयर के जी वगासाठी वेश ि या राबिवणेस व युिनयर
के जी वगासाठी मयादीत एकुण २५० वेश देणेस मा यता िमळणेबाबत.
िवषय न.ं ३०

शै िणक वष जुन २०१५ पासनू ते मे २०२० अखेर इय ा १ली या वगासाठी शासनाचे बालकां या
मोफत व स या िश णाचा अिधकार अिधिनयम,२००९ (RTE Act,2009) अ वये एकुण िदलेले
मोफत वेश व िज हा प रषद शासनाकडून शाळे ला येणे असले या एकुण शु क ितपतु
तपिशलाबाबत.
िवषय न.ं ३१
सन २०१९-२०२० शै िणक वषात शालेय व कुलबस शु कात १० ट के वाढीबाबत.
िवषय न.ं ३२
िविवध टेलीकॉम कंप यांचे ि पेड मोबाईल सेवेबाबत ा झाले या दरास अनस
ु न व गठीत
सिमतीचे अहवालास अनस
ु न शासन िनयु अिधकारी तसेच सं थान अिधकारी/कमचारी यांची
वगवारी िनि त क न यांना यांचे मासीक पगारात टे लीफोन अल स र कम देणेबाबतचे तावावर
िनणय होणेबाबत.
िनणय .९५
उपरो िवषय न.ं २४ ते ३२ या िवषयावरील चचा पुढे ढकल यात आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३३
ी साई सादालयात स या काम करत असलेले चपाती/पुरी ठे केदार व मिशनवर चपाती तयार
करणेकामी असलेले ठे केदार यांना ई-िनिवदा ि या होईपावेतो मुदतवाढ देणेबाबत.
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ताव-

अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- सन २००४ चा महारा अिधिनयम १४(भाग-४) म ये महारा िवधान
मडं ळाचे अिधिनयम व रा यपालानं ी थािपत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील १४ (२ घ) नसू ार
भ तानं ा सोयीसाठी आव यक ते उपाययोजना हाती घे याचे तसेच २१ (१ घ) नसू ार भ तानं ा जेवण परु िवणे
आिण अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतदु के लेली आहे.
ा तिवक :- वरील िवषयास अनसु न,मा. यव थापन सिमती िद.२६/०२/२०१९ रोजीचे सभेतील
िनणयानूसार, ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये मनु यबळा दारे वामी नारायण चपाती/परु ी तयार
करणेकामी यशोधरा मिहला सह.औदयोिगक उ पा.सं था, नािशक यांना िद.०१/०३/२०१९ ते २९/०२/२०२०
या ०१ वष कालावधीकरीता ती ि वंटल कोरडा गह आटा+ मैदयास कर (GST) वगळून पये १३०४/(अ री .एक हजार तीनशे चार मा ) या माणे कामाचा कायादेश दे यात आलेला आहे . याच माणे ी साई
सादालयात तीन चपाती मिशन कायरत असनू , सदर चपाती मिशनवर मनु यबळ परु वनू चपाती तयार
करणेकामीयशोधरा मिहला सह.औदयोिगक उ पा.सं था, नािशक यांना िद.०१/०३/२०१९ ते २९/०२/२०२० या
०१ वष कालावधीकरीता ती ि वंटल कोरडा गह आटा+ मैदयास कर (GST) वगळून पये २७८/- (अ री
.दोनशे अठ्याह तर मा ) या माणे कामाचा कायादेश दे यात आलेला आहे .
उपरो त चपाती/परु ी तयार करणे व मिशनवर चपाती तयार करणेकामी असले या ठे केदारांची मदु त िद.२९
फे वु ारी २०१९ अखेर संपु टात येत आहेची गैरसोय होऊ नयेमळ
ु े भ तां या ., याकरीता पढु ील कालावधीसाठी
ईिनिवदा ि या सु करणे-स व याकामी येणा-या खचास मा. यव थापन सिमती सभेची मा यता िमळणेकामीचा
ताव चार मिहने अगोदर हणजेच िद.०५/०९/२०१९ रोजी सभा कामकाज िवभागाकडे सादर करणेत आलेला
होता. परंतू िद.०५/०९/२०१९ रोजीनंतर मा. यव थापन सिमती सभेत कुठलेही िवषयावर िनणय झाले नाही.
यानंतरचे काळात महारा िवधानसभा िनवडणक
ू चा ो ाम िनि त होवनू आदश आचारसंहीता लागू झाली.
यामळ
ु े माहे टबर व ऑ टोबर-२०१९ या दोन मिह यात सदरचे तावावर िनणय झाला नाही. तदनतं र िद.०७
नो हबर-२०१९ रोजी मा. यव थापन सिमती सभेची िमट ग लागली परंतू सदरची सभा देखील काही अप रहाय
कारणांमळ
ु े र झाली.
तदनतं र मा.उ च यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांचे आदेशानसू ार मा.तदथ सिमतीची नेमणक
ू करणेत आली.
यानसू ार भ ताचं ी सादभोजनाअभावी गैरसोय होऊ नये, याकरीता पढु ील कालावधीसाठी ई-िनिवदा सु करणेस
व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेकामीचा ताव मा.तदथ सिमती िद.०४/१२/२०२० रोजीचे सभेत
सादर करणेत आला व यास मा यता िमळालेली आहे. यानतं र पु हा मा.उ च यायालय खडं पीठ, औरंगाबाद
येथे िपटीशन दाखल करणेत येवनू सदरचे खचास मा यता घे यात आलेली आहे. ही सव कायवाही होणेसाठी
जवळपास दीड मिह याचा कालावधी गेलेला आहे. तोपयत सदरह कायवाही होईपावेतो इकडील िवभागामाफतईिनिवदा मसदु ा तयार क न तो मसदु ा िवधी िवभाग व “िनिवदा द तऐवज तपासणी” सिमतीकडून तपासनू कायम
करणेत येवनू वृ तप ात जाहीरात िस द क न अिं तम िनिवदा भरणेसाठी िवहीत कालावधी िद.०६/०२/२०२०
पयत फ त दोनच ई-िनिवदा आ याने, शासक य िनयमानसू ार तीन ई-िनिवदा असणे गरजेचे अस याने िनिवदा
भरणेकामी पु हा िद.१५/०२/२०२० रोजीपयत कामाचे ०७ िदवसाच
ं ा कालावधीसाठी मदु तवाढ दे यात आलेली
आहे. सदरह मदु तवाढ कालावधीपयत दोनच िनिवदा राही या तर पु हा दसु -यांदा मदु तवाढ दयावी लागेल असे
न मत आहे. तदनतं र पढु ील या पणु क न कायादेश देणेसाठी साधारणतः एक ते दोन मिह याचा कालावधी
लाग याची श यता आहे.
यामळ
ु े स या ी साई सादालयात सादभोजनाम ये मनु यबळा दारे वामी नारायण चपाती/परु ी
तयार करणे व मिशनवर मनु यबळ परु वनू चपाती तयार करणेकामी स या असलेले ठे केदार यांना करारनामातील
अटी/शत नसू ार, चालू कामाकरीता सु असलेली यादेश िनिवदा ि या पणु होवनू नवीन ठे केदारास का
देईपावेतो, आहे याच मंजरू दराने मदु तवाढ देता येईल असे आहे. यानसू ार दो ही कामासाठी मिह याकाठी
अदं ाजे .७,००,०००/- पयत खच अपे ीत असनू यास मा यता िमळावी असे न मत आहे .
मागणी:- ी साई सादालयात मनु यबळा दारे चपाती/परु ी तयार करणे तसेच चपाती मिशनवर चपाती
तयार करणेकामी असलेले स याचे ठे केदारांना, सादभोजनातील चपाती अभावी भ ताचं ी गैरसोय होवू नये
याकरीता ई-िनिवदाची ि या पणु होवनू पा ठे केदारास कायादेश देईपावेतो या कालावधीकरीता आहे याच
अटी/शत वर व के ले या करारना यानसू ार संबंधीत ठे केदार यशोधरा मिहला सह.औदयोिगक उ पा.सं था,
नािशक यांना वामी नारायण चपाती/परु ी तयार करणे तसेच चपाती मिशनवर चपाती तयार करणे या दो ही
कामासाठी दोन मिहने अथवा नवीन ठे केदारास कायादेश देईपावेतो यापैक जे अगोदर घडेल या कालावधीसाठी
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मदु तवाढ दयावी लागेल. असे इकडील िवभागाचे न मत आहे. यासाठी सदरचा ताव मा यतेसाठी मा.तदथ
सिमती सभेत सादर करणे गरजेचे आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय/मत:- तरी उपरो त तावाचा िवचार करता, ी साई सादालयाम ये
मनु यबळा दारे चपाती/परु ी तयार करणेकामी व चपाती मिशनवर चपाती तयार करणे या दो ही कामासं ाठी स या
काम करत असलेले ठे केदार,यशोधरा मिहला सह.औदयोिगक उ पा.सं था, नािशक यांना सादभोजनातील
चपाती अभावी भ ताचं ी गैरसोय होवू नये याकरीता दोन मिहने अथवा ई-िनिवदाची ि या पणु होवनू पा
ठे केदारास कायादेश देईपावेतो यापैक जे अगोदर घडेल या कालावधीकरीता आहे याच मजं रू दरात
अटी/शत वर व के ले याकरारना यानसू ार मदु तवाढ देणक
े ामी सदरचा ताव मा.तदथ सिमती सभेपढु े िनणयाथ
सादर.
िनणय .९६
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम ये मनु यबळा दारे चपाती/परु ी तयार करणेकामी व
चपाती मिशनवर चपाती तयार करणे या दो ही कामांसाठी स या काम करत असलेले ठे केदार,यशोधरा
मिहला सह.औदयोिगक उ पा.सं था, नािशक यांना साद भोजनातील चपाती अभावी भ तांची
गैरसोय होवू नये याकरीता िद.३१ माच,२०२० पयत आहे याच मज
ं ूर दरात अटी/शत वर व
के ले याकरारना यानस
ू ार मदु तवाढ दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साई सादालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३४
ी साईनाथ णालयातील मोफत वणयं वाटप िशबीराचे आयोजन करणेस व येणा या र कम
.१,००,०००/-अंदाजे खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम 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 देईल.
यव थापन सिमती ठराव .– नवीन ताव
ा तािवक – ी साईबाबां या िशकवणक
ु स अनसु न गरीब व गरजु णांची सेवा करणे या अनषु गं ाने
ी साईनाथ णालय िवभागाने मोफत वणयं वाटप िशबीर आयोजन करणेचा मानस य त के ला आहे. तरी
या िनिम त िद. २७ ते २८ माच २०२० या कालावधीत िशरडी येथे सदरह िशबीर घेणचे े िनयोजन आहे. मोफत
वणयं िशबीरासाठी New Sound Hearing Aid Pvt. Ltd., िद ली या वतीने मोफत ३०० नग पॉके ट
साईज िहअ
ं र ग मिशन व २०० नग बलु टुथ िहअर ग मिशन असे एकुण ५०० नग िहअर ग ऍड मिशन मोफत
कणबधीर णांना ऑडीओमे ी तपासणी कर यात येवनु यो य र या Frequency सेट क न दे यात येणार आहे.
तसेच ी साईनाथ णालयात णांची ऑडीओमे ी तपासणी करणेकामी New Sound Hearing Aid Pvt.
Ltd., िद ली या वतीने दोन कुशल त ऑडीओलॉिज ट सदर कंपनीमाफत मोफत येणार आहेत.
ी साईनाथ णालयातील कान, नाक, घसा िवभागातील वै िकय अिधकारी डॉ. शोभना को हे,
डॉ. अमोल जोशी, डॉ. योगेश गेठे, डॉ. गौरव रॉय व डॉ. िशरीष शेळके सदर िशबीरात सहभाग न दिवणार आहेत.
तसेच अशा कारचे पॉके ट मॉडेल ऑडीओमे ी मिशन ही समु ारे २,५००/- व लु टुथ िहअर ग
ऑडीओमे ी मिशन ही समु ारे ६,०००/- पये िकमतीचे खाजगी णालयात अदं ाजे आकारणी कर यात येते.
तसेच कणबधीर णांना ऑडीओमे ी तपासणी करणेकामी खाजगी णालयात समु ारे . ५००/- इतका दर
आकारला जातो.
New Sound Hearing Aid Pvt. Ltd., िद ली या देणते येणा-या िहअर ग एड मिशन करीता सदर
कंपनीकडुन खालील माणे खच करणेत येईल.
१)
पॉके ट साईज िहअ
= . ७,५०,०००/ं र ग मिशन ३०० नग X . २,५००/२)
बलु टुथ िहअर ग मिशन २०० नग X . ४,०००/= . ८,००,०००/३)
कणबधीर णांना ऑडीओमे ी तपासणी ५०० X . ५००/- = . २,५०,०००/-----------------------एकुण = . १८,००,०००/सदर मिशन खरे दीकामी खाजगी णालयात अित र त दर लागत असलेमळ
ु े ामीण भागातील ण
अशा कार या िहअर ग एड मिशन घे यापासनु वंिचत राहतात. यामळ
ु े ी साईबाबा सं थान या ी साईनाथ
णालयात अशा कारचे मोफत वणयं वाटप िशबीराचे आयोजीत करणे बाबत मानस य त के लेला आहे.
यामळ
ु े जा तीत जा त गरीब व गरजु णांना याचा फायदा होईल. New Sound Hearing Aid Pvt. Ltd.,
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िद ली या वतीने ी साईबाबा सं थान बरोबर यापवु देखील ०९ ते १० ऑग ट २०१९ रोजी मोफत िहअर ग
ऍड मिशन वाटप िशबीराचे आयोजन कर यात आले होते. सदर िशबीरात एकुण ३०० णांना वणयं वाटप
करणेत आले होते. या िशबीरात िकमान ५०० णांना लाभ दे याचा मानस सदर कंपनीने दशिवलेला आहे. सदर
िशबीराकरीता सं थान या इतर िवभागाकडुन िशबीरासाठी लागणा-या अनषु गं ीक बाब ची देखील पतु ता होणे
आव यक आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय - िद. २७ ते २८ माच २०२० रोजी मोफत वणयं वाटप िशबीरा या
अनषु ंगाने खालील िवभागांमाफत कायवाही होणे तसेच येणा-या सव अनषु गं ीक खचास मा यता िमळणे
आव यक आहे. तसेच येणारे त ऑडीओलॉिज ट व इतर टीम यां या राह याची, जेवणाची, दशन, आरतीचीव
इतर अनषु गं ीक गो ट ची यव था िशबीरा या एक िदवस आगोदर व एक िदवस नंतर असे िद. २६ ते २९ माच
२०२० अखेर कालावधीत कर याची आव यकता आहे.
अ.नं
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७

०८

०९
१०
११
१२
१३
१४

िवभाग

करावयाचे कामाचे तपिशल
(िद. २७ ते २८ माच २०२०)
बांधकाम
िशबीराकरीता ी साईनाथ णालया या उ तर बाजुस असले या इमारतीस
िवभाग
शेडला चारही बाजुने कनात लावनु िमळणे.
काशने िवभाग तं तथा मा यवर यां याकरीता मोफत चे ३ डी फोटो े म
(१० नग),
मराठी साई च र (०५ नग), िहदं ी साई च र (०५ नग)
िव तु िवभाग िशबीर थळी इले ीक पॉईट,ं लाईटची यव था करणे.
कॅ टीन िवभाग िशबीर काळात मा यवर तथा डॉ टस यां याकरीता मोफत चहा, कॉफ ,
िब क ट व िमनीरल वाटर बॉटल ची आव यकतेनसु ार यव था कर यात
यावी.
िस.िस.टी. ही. उ ाटन काय मासाठी फोटो ाफ व ि हडीओ शटु गची यव था
िवभाग
वाहन िवभाग
मा यवर तथा तं यां यामागणी माणे णालय मंदीर, सादालय व बाहेरील
हॉटेलम ये ये-जा कर यासाठी अथवा िवमानतळ, रे वे टेशन येथे आणणे व
सोड याकरीता वातानक
ु ु लीत गाडीची यव था करणे.
दारावती
एकुण ०८तं व मा यवर इतर टाफ यां याकरीता
०३
भ तिनवास
वातानक
ु ु लीत मची यव था िशबीर काळात मोफत कर यात यावी, तसेच
िशबीर काळा या एक िदवस पवु व िशबीर समा ती नतं र एक िदवस अितरी त
मची मोफत यव था (िद. २६ ते २९ माच २०२०) कर यात यावी.
ी
१)
िशबीर काळात मा यवर तथा तं यां यासाठी १०० य त करीता
साई सादालय िवनामु य ना टा परु िवणे.
२)
िशबीरकाळात ५० तं व मा यवर य त करीता भोजनाची यव था
णालयाम ये अथवा ि ह.आय.पी. क ात (िद. २६ ते २९ माच २०२०)
मोफत कर यात यावी.
जनसंपक
आव यकते माणे मा यवर यां यासाठी मोफत या दशनाची ि ह.आय.पी.
िवभाग
दशन व आरतीची यव था कर यात यावी
कामगार िवभाग िशबीरकाळात सकाळ, दपु ार, रा ी अित र त ०३ सरु ार क येक
िश टकामी तसेच ०३ वॉडबाय, ०३ आया, ०३ प रचारीका,
०३
प रचारक ी साईनाथ णायलात िमळावे. (िद. २७ ते २८ माच २०२० रोजी)
वनी ेपण
िशबीर थळीसाऊड िस टीमची यव था करणेत यावी. (िद. २७ ते २८ माच
िवभाग
२०२० रोजी)
बगीचा िवभाग िशबीर थळी शषु ोभनासाठी २० कंु डयाच
ं ी यव था कर यात यावी.
मंदीर िवभाग
मोफत चे मतु ०३ नग व िशबीर उ ाटन काय माकरीता चे पजु ा
करणेकामी पजु ारी सव पजु ा या साही य सह परु िव यात यावे.
ी साईनाथ िशबीरासाठी लागणारे अनषु ंगीक िकरकोळ खचास मा यता िमळणे बाबत.

(0३} १५.02.2020, Shirdi

अदं ाजे
खच
र कम
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२०,०००/-

३,०००/१०,०००/३,०००/३०,०००/-
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णालय

(रांगोळी, ले स, लॉवर डेकोरे शन, हॉटेल िबल, पाणी जार, सोफा, टेबल,
खचु , पेपरडीश, प ावल इ यादी)
एकुण खच १,००,०००/िशबीर अदं ाज प काम ये र कम . १०,००,०००/- वािषक मंजरु ी दे यात आलेली असनु सदर
र कमेमधनु . ८,७१,५३३/- इतक िश लक आहे. सदरह िशबीरापोटी येणा-या र कम . १,००,०००/- िशबीर
अदं ाज प कामधनु खच टाक यात येवनु करणेत येईल.तरी ी साईनाथ णालयात िद. २७ ते २८ माच २०२०
या कालावधीत मोफत वण यं वाटप िशबीर ी साईबाबा सं थान िव व त यव था व New Sound
Hearing Aid Pvt. Ltd., िद ली यांचे संयु त िव माने आयोिजत करणेस व येणा-या . १,००,०००/इत या खचास मा. यव थापन सिमती सभेसमोर मा यतेसाठी सादर.
िनणय .९७
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे ी साईनाथ णालयात िद. २७ ते २८ माच २०२० या
कालावधीत मोफत वण यं वाटप िशबीर ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड व New
Sound Hearing Aid Pvt. Ltd., िद ली यांचे संयु त िव माने आयोिजत करणेस व याकामी
येणा-या . १,००,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३५
ी साईनाथ णालयात माहे आ ट बर-२०१९ ते िडसबर-२०१९ अखेर वै क य िबलात दे यात
आलेली सवलत र कम .४,००,०१,६८५/- ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत.
िवषय न.ं ३६
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता Indian कंपनीचे
Instrument खरेदीकामी .११,२६,८३७/- चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत.
िवषय न.ं ३७
ी साईबाबा णालयातील CVTS OT I & II या िवभागांकरीता Imported कंपनीचे
Instrument खरेदीकामी .१,१२,०९,१५५/-चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत.
िवषय न.ं ३८
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागांकरीता हॉि पटल व कायालयीन
फिनचर खरेदीकामी .१६,५४,०४६/-चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत.
िवषय न.ं ३९
सं थान कमचारी व यांचेवर अवलबं ीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम .७,०२,६१६/-मा
आदा करणेस मज
ं ुरी िमळणेबाबत.
िवषय न.ं ४०
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये िडसबर-२०१९ मिह यात वै क य िबलात दे यात
आलेली सवलत र कम .८८,६०,७६०/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत.
िवषय न.ं ४१
ी साईनाथ णालयातील िफमेल मेडीकल वाडकरीता (5 Parameters) Modular Multipara
Monitor खरेदीकामी .९,५०,०००/-चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत.
िवषय न.ं ४२
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता Syringe Pump खरेदीकामी
.५,७५,४००/-चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत.
िवषय न.ं ४३
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता िलनन खरे दी करणेकामी िन नतम दरधारकांशी
चचा/वाटाघाटी क न पुरवठा आदेश देणेबाबत.
िवषय न.ं ४४
णालयाचे बायोमेडीकल इिं जिनअर ग िवभागाकरीता अ याव यक कमचारी भरणेबाबत
बायोमेडीकल िवभागाचे िद.१४.०९.२०१९ रोजीचे प ाबाबत.
िवषय न.ं ४५
स याचे वेतनात वाढ व वाढीव िमळाले या वेतनात दरवष वाढ होणेसाठी ठे केदारामाफत कायरत
िफिजओथेरिप ट यांचे िद.२८.१२.२०१९ रोजीचे अजाबाबत.
िवषय न.ं ४६
दो ही णालयासाठी देणगीदाखल घे यात येणारी सगं णक णाली र क न, न याने कायवाही सु
करणेबाबत.
िवषय न.ं ४७
ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. िवभागाकरीता C-Arm Machine with Accessories
खरेदीकामी .४८,१६,२८२/-चे खचास शासिकय मा यता िमळणेबाबत.
िवषय न.ं ४८
ी साईबाबा णालयातील C.V.T.S.-1 िवभागांकरीता Modular Multiparameter (Cardiac)
खरेदीकामी .१४,३४,९०२/-चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .९८
उपरो िवषय न.ं ३५ ते ४८ या िवषयावरील चचा पुढे ढकल यात आली.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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यानंतर आजचे तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेम ये आय या वेळी खालील िवषयांवर िनणय घे यात
आले.
आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०१
िदनाक
ं ०६.०२.२०२० रोजी िशड येथे झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे इितवृ त वाचून
कायम करणे.
िनणय .९९
िदनांक ०६.०२.२०२० रोजी िशड येथे झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभे या इितवृ ता या
ती सव मा.सद यांना पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचून
कायम कर यात आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०२
िनणय .१०० मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सद य तथा अित र महसल
ू आयु , नािशक िवभाग, नािशक यांनी
सभेत मु ा उपि थत के ला क , मा. मख
ु िज हा यायािधश, अहमदनगर तथा सद य, तदथ (Ad-hoc)
सिमती यांनी तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सद य तथा मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान
िव त यव था, िशड यांनी िद.०४.०१.२०२० चे दैिनक लोकस ा या वतमानप ाम ये ५८८ कं ाटी
कामगारांना सं थान सेवेत सामाऊन घेऊन िनयिमत नेमणक
ू आदेश िद याबाबतचे जे वृ िस द झाले
या िवषयाचे सदं भात िद.०६ जानेवारी,२०२० चे जे प िदले यािवषयी चचा करावी.
यावर चचा होऊन, मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
यांनी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे बैठक म ये सदरचे िवषयासबं धी सिव तर मािहती ावी,असे ठरले.
सदरचा िवषय िद.२४.०२.२०२० चे सभे या अजडयावर घे यात यावा.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .८९ ते १०० सवानमु ते घे यात आले.
यानंतर दपु ारी ०२.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.
वा रीत/( ीमती िगता पी.बनकर)
सहा.धमादाय आयु ,
अहमदनगर.
वा रीत/(दीपक मुगळीकर,भा. .से.)
मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .
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वा रीत/(िदलीप वामी)
अ पर महसल
ु िवभागीय आयु ,
नािशक
वा रीत/( ीकांत एल.आणेकर)
मुख िज हा व स यायािधश,
अहमदनगर.

