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ीसाईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था (िशड ) 

सभा .१७/ २०१४                           

दनांक ०६.११.२०१४  

 थळ- ज  हािधकार  कायालय, अहमदनगर                            

वेळ- दपुार  ०२.३० वाजता  
ीसाईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सभा गु वार दनांक ०६.११.२०१४ रोजी 

दपुार  ०२.३० वाजता ज  हािधकार  कायालय, अहमदनगर येथे आयो जत कर  यात आली 
असलेबाबत इकड ल जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ ३६८७/ २०१४, दनांक ०५ नो  हबर, २०१४ 

रोजीचे प ाने सव मा.सद  यांना कळ व  यात आले होते.  यानुसार सदरहू सभा गु वार दनांक 

०६.११.२०१४ रोजी दपुार  ०२.३० वाजता ज  हािधकार  कायालय, अहमदनगर येथे मा.अ  य  

ी.शिशकांत कुलकण , मु  य ज  हा  यायाधीश, अहमदनगर यांचे अ  य तेखाली सु  

कर  यात आली.  
 या सभेस खालील मा.सद  य उप थत होते.  

०१. मा. ी.शिशकांत कुलकण , मु  य ज  हा  यायाधीश, अहमदनगर, अ  य  

०२. मा. ी.अिनल कवडे, ज  हािधकार , अहमदनगर, सद  य  

०३. मा. ी.राज  जाधव, कायकार  अिधकार , सद  य  

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणेत येऊन, मा.अ  य  ी.शिशकांत 

कुलकण , मु  य ज  हा  यायाधीश, अहमदनगर यांचे अ  य तेखाली सभेचे कामकाज सु  

कर  यात आले.  

यानंतर वषयप केवर ल वषयांवर चचा सु  करणेत आली.  
वषय नं.०१ दनांक ०९.१०.२०१४ रोजी अहमदनगर येथे झाले या यव थापन सिमती 

सभेचे इितवृ  वाचून कायम करणे. 

िनणय .९२४ दनांक ०९.१०.२०१४ रोजी अहमदनगर येथे झाले या यव थापन 

सिमतीचे सवसाधारण सभे  या इितवृ ा  या ती सव सद  यांना सभेत पुर वणेत 

आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरहू इितवृ  त वाचून कायम 

करणेत आले.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.०२ दनांक २१.१०.२०१४ रोजी िशड  येथे झाले  या उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून 

कायम करणे. 

िनणय .९२५ दनांक २१.१०.२०१४ रोजी िशड  येथे झाले  या उपसिमती सभे  या 
इितवृ  ता  या ती सव मा.सद  यांना पुर व  यात आ  या हो  या.  याची न द 

घे  यात येऊन, या इितवृ  तातील खालील िशफारशींना पु  ट  दे  यात आली.   
 ०१  दपावली सु ट चे कालावधीत तसेच डसबर- २०१४ मधील नाताळ सु ट व 

नववषा िनिम  ताने होणारे गद चे कालावधीत साईभ  तांचे सोयीसाठ  मंडप व 
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इतर अनुषंगीक  यव  था करणेकामी ा  त झाले  या िसलबंद िन वदा उघडून 

 यावर िनणय घेणेबाबत. ( .२,७८,१९२/-) 

ी साईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था अिधिनयम,  २००४ मिधल तरतूदः- 
अिधिनयमा  या कलम २१ मधील पोट – कलम (१)  या खंड (ख) 

अ  वये ‘’ ढ  व थांनुसार, मं दरातील धािमक वधी, पुजा- अचा, समारंभ व 

उ  सव आयोजीत करणे व पार पाडणे’’ या योजनासाठ  सिमतीकडून 

व  व  त  यव  थेचा िनधी वापरणे अथवा खच कर  याची तरतूद आहे. 

तसेच अिधिनयमा  या पोट कलम (1)  या खंड (ग) अ  वये ‘’भ  तांना 
मं दरात देवते  या दशनासाठ  व मं दरात ाथनेसाठ  कंवा कोणतेह  धािमक 

काय कंवा सामरंभ पार पाड  यासाठ  सोयी सु वधा पुर वणे’’ या योजनासाठ  

सिमतीकडून व  व  त  यव  थेचा िनधी वापरणे अथवा खच कर  याची तरतूद 

आहे.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः- 
द.०९/१०/२०१४ रोजीचे सभेतील िन. . ८९६ अ  वये याकामी येणा-या 

अंदाजे .२,७८,१९२/- मा चे खचास मा  यता देणेत आली.  
 तावना:- 

दनांक २३ ऑ  ट बर ,२०१४ ते द.०६ नो  हबर,२०१४ अखेर १५ दवस 

दपावली सणािनिम  त तसेच दनांक २५ डसबर ,२०१४ ते द.०२ 

जानेवार ,२०१५ अखेर ०९ दवस शै णक व इतर कायालयांना सु टया आहेत. 

या कालावधीत साईभ  तांची मो या माणावर गद  हो  याची श  यता 
अस  याने, साईभ  तांचे सोयीसाठ  मं दर प रसरात एम.एस. पाईपचे   चर 

असलेले ताडप ीचे छतासह कापड  मंडप, टाकणे आव  यक बाब अस  याने 

याकामी येणारे अंदाजे .२,७८,१९२/- मा  खच अपे ीत आहे.  

दपावली सणािनिम  त तसेच दनांक २५ डसबर ,२०१४ ते द.०२ 

जानेवार ,२०१५ अखेर ०९ दवस शै णक व इतर कायालयांना सु टया आहेत. 

या कालावधीत साईभ  तांची मो या माणावर गद  हो  याची श  यता 
अस  याने मा.  यव  थापन सिमतीचे द.०९/१०/२०१४ रोजीचे सभेतील िन.  

८९६ अ  वये मा  यता दे  यात आली आहे.   यानुसार याकामी वतमान प ात व 

सं  थानचे अिधकृत संकेत  थळावर िन वदा सूचना िस  द क न को-या 
िन वदा फॉमची व  द.१५/१०/२०१४ ते द.२०/१०/२०१४ अखेर व िसलबंद 

िन वदा सादर करणेची मूदत द.२०/१०/२०१४ अखेर ५ वाजेपयत ठेवणेत आली 
होती. याकामी वह त मुदतीत खालील मंडप ठेकेदार यांनी कोरे िन वदा फॉम 

वकत घेतले होते.  
 

१. रोशनी मंडप अ ॅ  ड लाईट डेकोरेशन, मु.सं ापूर, पो.आंबी, ता. राहुर   
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२. झुरळे टे  ट हाऊस मंडप डेकोरेटस, मु.पो. िनमगांव खैर , ता. ीरामपूर 

ज.अ.नगर  

३.  यु बालाजी मंडप, मु.पो.िनमोण, ता. चांदवड 

४. जगदंबा मंडप लाईट डेकोरेटस, मु.पो. वावी, ता.िस  नर  

५. स ा   वयंरोजगार सेवा सहकार  सं  था मयाद त, मु.पो. कोतुळ, 

ता.अकोला 
खालील मंडप ठेकेदारांनी वह त मूदतीत िसलबंद िन वदा सादर केले  या 

आहेत. 

अ.नं. ठेकेदारांचे नांव आवक नं. दनांक 

०१ रोशनी मंडप अ ॅ  ड लाईट डेकोरेशन, 

मु.सं ापूर, पो.आंबी, ता. राहुर  

१३६२७ २०/१०/२०१४ 

०२  यु बालाजी मंडप, मु.पो.िनमोण, 

ता. चांदवड 

१३६२८ २०/१०/२०१४ 

०३ जगदंबा मंडप लाईट डेकोरेटस, 

मु.पो. वावी, ता.िस  नर 

१३६२९ २०/१०/२०१४ 

०४ स ा   वयंरोजगार सेवा सहकार  

सं  था मयाद त, मु.पो. कोतुळ, 

ता.अकोला 

१३६२६ २०/१०/२०१४ 

दपावली व नाताळ सु ट म  ये साईभ  तांचे सोयीसाठ  मंडप व इतर अनुषंगीक 

 यव  था करणेकामी वह त मूदतीत ा  झाले या ०४ िसलबंद िन वदा आजचे 
उपसिमती सभेत सम  उघडणेत येऊन  यांचा खालील माणे तुलना  मक त  ता 
बन वणेत आला.  

दपावली मंडप द.23 ऑ ट बर,2014 ते द.06 नो हबर, 2014 अखेर 15 

दवस व  

नाताळ मंडप द.25 डसबर,2014 ते द.02 जानेवार , 2015 अखेर 09 दवस 

अ.नं. तपशील  रोशनी मंडप 

ड लाईट 

डेकोरेशन, 

सं ापूर ता. 
राहुर  

यु बालाजी 
मंडप, िनमोण, 

ता. चांदवड 

जगदंबा मंडप 

लाईट 

डेकोरेटस, 

मु.पो.वावी 

स ा  

वयंरोजगार 

सेवा सहकार
सं था मयाद त
मु.पो. कोतुळ 

  िन वदेमधील 

दर  

िन वदेमधील 

दर  

िन वदेमधील 

दर 
िन वदेमधील 

दर 
०१ दपावली मंडप 

लाडू व  काउंटर, 

सभाकंुड उद  
.२.५० .१.९७ 

ती चौ.फुट 

ित दवस 

िन वदे◌ासोबत 

आव  यक 

कागदप ांची ६/- 
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काऊंटर, गु थान 

मं दरासमोर गेट 

नं.03 चे बाहेर ल 

बाजूस एस.एस. 

पाईप े मम ये 

ताडप ीचे छत 

असलेले मंडप 

टाकणे. 

(8,671 चौ.फुट) 

०२ नाताळ मंडप 

गु थान समोर, 

उद  काउंटर, नगर- 

मनमाड रोड पूव 

बाजू, पपंळवाड  

र  ता उ  तर बाजू, 

फुटपाथ, लाडू 

व , पपंळवाड  

रोड गेट नं.02 ते 

महाल मी मं दर 

दशन रांगेसाठ  

एम.एस.पाईप 

े मम ये 

ताडप ीचे छत 

असलेले मंडप 

टाकणे. 

(14854 चौ.फुट ) 

.२.१० 

.१.९७ 

ती चौ.फुट 

ित दवस 

६/- 

०३ ी 
साई सादालयातील 

भोजन ित ालय 

रेलींगला संर क 

कठडे बांधणेकामी 
4 फुट उंचीची 
बॅरेकेड ंग करणे.  

(651 र.फुट) 

.१५/- 

.१०/- 

ती र.फुट 

ित दवस 

१०/- 

०४ साईनगर 

मैदानाकडे जाणा- .४५००/- .४९००/- 

ती नग 

पुतता केलेली 
नस  यामुळे 

अपा  

११०००/- 



5 
 

{17} 06.11.2014, Ahmednagar 

या र यावर 

वागत कमान  

(01 नग) 

०५ साईनगर मैदान 

येथे िशड  महो सव 

काय मासाठ  

ीन मसह 

टेजची उभारणी 
करणे.  

(600 चौ.फुट) 
  

.६०,०००/- 

टेज व इतर 
यव था 

(२००० नग 

फायबर 
खुच सह) 

.७०,०००/- 

टेज व इतर 
यव था 

(२००० नग 

फायबर 
खुच सह) 

 

.२०,०००/- 

टेज व इतर 
यव था 

(२००० नग 

फायबर 
खुच सह) 

 एकूण कामाचे दर- .७,५८,२८८/- .६,५३,०७९/- अपा  .१६,७२,०९६/-
 

 ता वतकामी उपरो  त तुलना  मक त   यामधील िन  नतम दरधारक 

यु बालाजी मंडप, िनमोण यांनी दवाळ  व नाताळसणािनिम  ी साईबाबांची 
सेवा कर याची इ छा अस याने िन वदेतील दराम ये आणखी वशेष सुट देत 

असलेबाबत आजचे सभेत प ा दारे कळ वले आहे, यानुसार  यांनी 
खालील माणे अंतीम दर देऊ केले.  

अ.नं. तपशील यु बालाजी मंडप, िनमोण, ता. 
चांदवड 

  िन वदेमधील 

दर 
अंतीम दर 

०१ दपावली मंडप 

द.23 ऑ ट बर,2014 ते द.06 

नो हबर, 2014 अखेर 15 दवस 

लाडू व  काउंटर, सभाकंुड उद  

काऊंटर, गु थान मं दरासमोर 

गेट नं.03 चे बाहेर ल बाजूस 

एस.एस. पाईप े मम ये ताडप ीचे 
छत असलेले मंडप टाकणे. (8,671 

चौ.फुट) 

.१.९७ 

ती चौ.फुट 

ित दवस 

.१.११ 
ती चौ.फुट 

ित दवस 

०२ नाताळ मंडप 

नाताळ मंडप द.25 डसबर,2014 

ते द.02 जानेवार , 2015 अखेर 
09 दवस 

गु थान समोर, उद  काउंटर, 

.१.९७ 

ती चौ.फुट 

ित दवस 

.१.१७ 

ती चौ.फुट 

ित दवस 
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नगर- मनमाड रोड पपंळवाड  

र  ता उ  तर बाजू, फुटपाथ, लाडू 

व , पपंळवाड  रोड गेट नं.02 ते 

महाल मी मं दर दशन रांगेसाठ  

एम.एस.पाईप े मम ये ताडप ीचे 
छत असलेले मंडप टाकणे. 

(14854 चौ.फुट ) 

०३ ी साई सादालयातील भोजन 

ित ालय रेलींगला संर क कठडे 

बांधणेकामी 4 फुट उंचीची 
बॅरेकेड ंग करणे. (651 र.फुट)  

नाताळ मंडप द.25 डसबर,2014 

ते द.02 जानेवार , 2015 अखेर 
09 दवस  

.१०/- 

ती र.फुट 

ित दवस 

.९.०० 

ती र.फुट ित 

दवस 

०४ साईनगर मैदानाकडे जाणा-या 
र यावर वागत कमान 20 फुट 

उंच व 25 फुट ं द (01 नग)  

द.31/12/2014 द.01/01/2015 

अखेर 01 दवस 

.४९००/- 

ती नग 

.४०००/- 

ती नग 

०५ साईनगर मैदान येथे िशड  

महो सव काय मासाठ  

ीन मसह टेजची उभारणी 
करणे.  

(600 चौ.फुट) 

द.31/12/2014 द.01/01/2015 

अखेर 01 दवस 

.७०,०००/- 

टेज व इतर 
यव था 

(२००० नग 

फायबर 
खुच सह) 

ती दवस 

.२१,०००/- 

टेज व इतर 
यव था (५०० 

नग फायबर 
खुच सह) 

ती दवस 

 एकूण कामाचे दर- .६,५३,०७९/- .३,७८,५१६/- 
 
वर नमूद साईनगर येथील  टेजचे काम हे िन वदेतील तपिशलानुसार 

२००० नग फायबर खु  यासह करावयाचे होते. तथापी ठेकेदार  यु बालाजी मंडप 

यांनी सदर काम २००० नग फायबर खु  याऐवजी ५०० नग खु  या पुर वणेसह 

.२१,०००/- मा  या अंतीम िन  नतम दराने करावयाची तयार  दश वलेली आहे.   

यावर स व  तर चचा होऊन, दपावली, नाताळ, िशड  महो सव 2014-

2015 कालावधीत मंडप, टेज, वागत कमान बॅरेकेड गं उभारणीचे काम क न 

घेणेसाठ  यु बालाजी मंडप, िनमोण, ता. चांदवड यांचे उपरो  त त   यातील 

गडद व अधारेखीत केलेले अंतीम दर वकारणेत येऊन,  यांना कायादेश 
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दे  यात यावा.  यासाठ  येणा-या .१,००,३२४/- मा चे जादा खचास मा  यता 
दे  यात यावी.  

तसेच वर ल तपिशलातील सु टयांचे कालावधीत साईभ ांचे सोयीसाठ  

ऐनवेळ  आव यकतेनुसार वाढ व मंडप व इतर अनुषंगीक यव था करावयाची 
झा यास ती याच मंजूर दराने क न घेणेस व यासाठ  येणा या सवसमावेशक 

खचासह  मा यता देणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य करणेत 

आली.         (कायवाह - 

बांधकाम वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
 ०२  ी साईबाबा हॉ पटल व ी साईनाथ  णालय येथे लॉ   व योगशाळे  या 

रसायिनक सांडपा  यासाठ   वतं  ETP उभारणेकामी त  स  लागार यांचेकडून 

ा  त झालेले RFP Document वजा  ताव उघडून  यावर िनणय होणेबाबत. 

( .२,००,०००/-) 

ी साईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूद :- 

अिधिनयमा  या कलम २१ मधील पोट–कलम (१)  या खंड (क) अ  वये, 

मं दराची व व  व  त  यव  थे  या मालम  तेची देखभाल,  यव  थापन व शासन 

कर  याचे योजनासाठ  सिमतीकडून व  व  त  यव  थेचा िनधी वापरणे अथवा 
खच कर  याची तरतूद आहे. 

मा. ीसद  य सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. ीसद  य सिमतीचे दनांक 

०७/०८/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय . ६६५ अ  वये, यावर स व  तर चचा 
होऊन, ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथे लॉ   व 

योगशाळे  या रसायनीक सांडपा  यासाठ   वतं  ETP उभारणेसाठ   यांचे 
डझाईन, ॉईंग, िन वदा वगैरे तयार क न घेणेसाठ  या े ातील त  

स  लागार यांची वह त प  दतीने नेमणूक करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 

.२,००,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 
 ताव:- मा. ीसद  य सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार वषयांक त कामासाठ  

डझाईन, ॉईंग, िन वदा वगैरे तयार क न घेणेसाठ  या े ातील त  

स  लागार यांचेकडून  ताव माग वणेकामी इकड ल वभागामाफत Request 

for Proposal (RFP) Document तयार करणेत आले आहे.  याकर ता 
नामांक त व त  स  लागार यांचेकडून  ताव माग वणेकामी वतमानप ात व 

सं  थानचे संकेत  थळावर जा हरात िस  द क न द.२३/०९/२०१४ अखेर 

Request for Proposal (RFP) Document माग वणेत आलेले आहे. सदरचे 
मुदतीत खालील सं  थांनी िसलबंद RFP Document वजा  ताव सादर केलेले 

आहेत.  
Sr. 
No. 

Name of Consultant Inward No. 
/Date 
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01. Enviro Analysts & Engineers Pvt. 
Ltd., Mumbai. 

11723 / 
22.09.2014 

02. ECO System Resource Management 
Pvt. Ltd., Surat. 

11779 / 
22.09.2014 

वषयांक त कामासाठ  उपरो  त माणे ा  त झालेले दोन िसलबंद RFP 

Document वजा  ताव आजचे उपसिमती सभेत सम  उघडणेत आले. 

 यामधील मुळ दरांचा तुलना  मक त  ता खालील माणे-  
Sr. 
no. 

Name of 
Consultant 

Quotated amount  

१ Enviro Analysts & 
Engineers Pvt. Ltd., 
Mumbai. 

Rs 1,72,000/- 
(Inclusive of taxes 
for both ETP’S) 

२ ECO System 
Resource 
Management Pvt. 
Ltd., Surat. 

Rs 2,72,000/- + 
Service Tax Extra as 
applicable  

यावर स व  तर चचा होऊन,  ता वतकामी फ  त दोनच RFP 

Document वजा  ताव ा  त झालेले आहेत व  या दो  ह ह   तावांम  ये 

फारच तफावत दसून येत आहे.  याकर ता याकामी फेर-  ताव माग वणेत 

यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य करणेत आली.      (कायवाह - 

बांधकाम वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
 ०३  शांितिनवास दशनरांग हॉलकर ता वायुवीजनसाठ  ड  टचे काम क न घेणेसाठ  

ा  त झालेली कोटेश  स उघडून िनणय होणेबाबत. ( .१,५०,०००/-) 

अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नुसार सिमतीकडून 

व  व  त  यव  था िनधीचा विनयोग पुढ ल सव कंवा  यापैक  कोण  याह  

योजनासाठ  कर  यात येईल :- 

(क) मं दराची व व  व  त  यव  थे  या मालम  तांची देखभाल, 

 यव  थापन व शासन 

वर ल अिधिनयमास अनुस न खालील माणे  ताव सादर कर त 

आहोत. 

 मा. ीसद  य सिमतीचे दनांक १२-०६-२०१४ चे सभेतील वषय नं.४५ 

िनणय .४९५ अ  वये शांतीिनवास दशनरांग हॉलकर ता वायुवीजनसाठ  

ड टचे काम वह त प दतीने कोटेशन मागवून क न घेणेस व याकामी येणारे 

र  कम पये १,५०,०००/- मा चे खचास मा  यता िमळाली होती.  यानुसार 

जा.नं.एसएसएस / वदयुत/ २९२० / २०१४ द.१५-०९-२०१४ अ  वये कोटेशन 

धारकांना प  पाठवून कोटेश  स माग व  यात आलेली होती. कोटेशन सादर 

कर याची मुदत दनांक २२-०९-२०१४ पयत दे यात आली होती. यानुसार 
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दले या मुदतीत खालील माणे चार कोटेश स ा  झाली आहे. कोटेश सचा 
तपशील खालील माणे:-  

अ.नं. कोटेशनधारकाचे 
नांव 

शा आवक / 

दनांक 

शेरा 

१ 
मे.आ दती 
इले  क  स, 

अंबड, नािशक 

११८१५ / २२-०९-

२०१४ 

बंद कोटेशन 

पाक ट-०१ सोबत 

ईएमड  पाक ट-०१  

२ 

मे.साई समथ 

इं जिनअर गं, 

अंबड, नािशक  

११८१६ / २२-०९-

२०१४ 

बंद कोटेशन 

पाक ट-०१ सोबत 

ईएमड  पाक ट-०१ 

३ 

मे.  वरांजली 
इले  क  स, 

नािशक  

११८१८ / २२-०९-

२०१४ 

बंद कोटेशन 

पाक ट-०१ सोबत 

ईएमड  पाक ट-०१ 

४ 

मे.साई 

इले  क  स, 

मु.पो. अ  तगाव, 

ता.राहाता  

११८१५ / २२-०९-

२०१४ 

बंद कोटेशन 

पाक ट-०१ सोबत 

ईएमड  पाक ट- 

०१ 
शांतीिनवास दशनरांग हॉलकर ता वायुवीजनसाठ  ड टचे काम क न 

घेणेकामी उपरो  त माणे ा  त झाले  या ०४ िसलबंद िन वदा आजचे 
उपसिमती सभेत सम  उघडणेत आ  या.  यामधील मुळ दरांचा तुलना  मक 

त  ता खालील माणे-  

अ.नं. िन वदाधारकाचे नाव  िन वदेमधील मुळ 

दर . 

१ मे.आ दती इले  क  स, अंबड, 

नािशक  

१,९८,८०६/- 

२ मे.साई समथ इं जिनअर ंग, अंबड, 

नािशक  

१,७०,५५३/- 

३ मे.  वरांजली इले  क  स, 

नािशक  

२,३५,८७२/- 

४ मे.साई इले  क  स, मु.पो. 
अ  तगाव, ता.राहाता  

२,०१,४२०/- 

शांितिनवास दशनरांग हॉलकर ता वायुवीजनसाठ  ड  टचे काम क न 

घेणेसाठ  .१,५०,०००/- मा चे खचास मा. सद  य सिमतीची मा  यता आहे. 

परंतु उपरो  त तुलना  मक त   याचे अवलोकन करता मे.साई समथ 

इं जिनअर गं कं, अंबड, नािशक यांचे .१,७०,५५३/- मा  िन  नतम दर आलेले 
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आहेत.  यामुळे मे.साई समथ इं जिनअर ंग कं, अंबड, नािशक यांचेशी 
उपसिमतीने दरु  वनीव न दराबाबत चचा केली असता,  यांनी .१,५०,०००/- 

मा  रकमेम  ये सदरचे काम क न देणेस सहमती दश वली.  
यावर स व  तर चचा होऊन, शांितिनवास दशनरांग हॉलकर ता 

वायुवीजनसाठ  ड  टचे काम क न घेणेकामी मे.साई समथ इं जिनअर ंग कं, 

अंबड, नािशक यांनी दरु  वनीव न दलेले .१,५०,०००/- मा  अंतीम दर 
वकारणेत येऊन,  यांना सदरहू कामाचा कायादेश दे  यात यावा. तसेच  यांनी 

दरु  वनीव न देऊ केलेले दर लेखी  व पात घे  यात यावे, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा  य करणेत आली. 

(कायवाह - व तु वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
 ०४  राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजनेक रता संगणक संच व इतर सा ह  य 

खरेद  करणेकामी ा  त झालेली दरप के उघडणेबाब त. ( .९,००,०००/-) 

ी साईबाबा हॉ पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये राजीव गांधी जीवनदायी 
आरो  य योजना राब वणेबाबत मा  यता िमळालेली आहे. ी साईबाबा 
हॉ पटलम  ये राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजना काया  वीत करणेत 

आली आहे. ी साईनाथ  णालयाम  ये सदर योजना काया  वीत करणेकामी 
द. २३.०५.२०१४ रोजी  या मा.  यव  थापन सभेतील वषय . ३६ िनणय . 

३२५ अ  वये संगणक संच व इतर साह  य वह त प  दतीने खरेद  करणेस व 

याकामी येणा-या अंदाजे र  कम . ९,००,०००/- (अ र  पये नऊ लाख मा चे) 
खचास मा  यता िमळालेली आहे. 

 यानुसार ी साईबाबा सं  थानचे वेब साईटवर मा हती तं ान 

वभागामाफत िन वदा िस  द करणेत आली होती. सदर िन वदा सादर करणेची 
अंतीम मुदत द.०५.०९.२०१४ ठेव  यात आली होती.  यानुसार सदर 

कालावधीम  ये  खालीलमाणे िन वदा ा  त झाले  या आहे. 

 प रिश  ट “ अ ” 

अ.नं. िन वदाधारकांचे नांव आवक 

नं. 

दनांक 

१. युिन  यु  ह सो  युश  स, 

पुणे 

२७७० ०४.०९.२०१४ 

२. राका इ  फोटेक ा. िल., 

नािशक  

२८७१ ०६.०९.२०१४ 

३. सुरे   टेडस, नािशक २८१५ ०६.०९.२०१४ 
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तर  उपरो  त ा  त झाले  या ०३ िसलबंद िन वदा आजचे उपसिमती 
सभेत सम  उघडणेत आ  या.  यामधील मुळ दरांचा तुलना  मक त  ता 
खालील माणे- 

अ.नं. िन वदा धारकांचे नांव िन वदेमधील मुळ दर . 

१. युिन  यु  ह सो  युश  स, 

पुणे 

६,३७,२११/- टॅ  ससह 

(आव  यक Cable, Caseing 

Capping चे दर वेगळे) 

२. राका इ  फोटेक ा. िल., 

नािशक 

६,९७,६७३/- टॅ  ससह 

(आव  यक Cable, Caseing 

Capping चे दर वेगळे) 

३. सुरे   टेडस, नािशक ५,४३,५००/- टॅ  ससह 

(आव  यक Cable, Caseing 

Capping चे दर वेगळे) 

यावर स व  तर चचा होऊन, राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य 

योजनेक रता १० नग संगणक संच व इतर संगणक य सा ह  य (  टस- १० 

नग,  कॅनर- ०७ नग, नेटव कग वच- ०१ नग) खरेद  करणेकामी सुर  टेडस, 

नािशक यांचे .५,४३,५००/- सव करांसह मा  िन  नतम दर वकारणेत यावेत 

व नेटवक ग (Cable, Caseing Capping) साठ चे वेगळे दर देणेत येऊन 

 यांना सदरहू कामाचा पुरवठा आदेश दे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा  य करणेत आली.        (कायवाह - वै कय 

संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.०३ जमाखच त  ता माहे, जुलै-२०१४. 

  माहे, जुलै- २०१४ मधील जमा .४३,९८,०१,९८८/- आ ण खच 

.१८,०७,२६,७५७/- मा  त   या  या ती सव मा.सद  यांना पुर व  यात 

आ  या हो  या.  
िनणय .९२६ यावर स व  तर चचा होऊन, उपरो  त जमाखच त   याची न द घे  यात 

येऊन,  यास मा  यता दे  यात आली.  
     (कायवाह - मु  य लेखािधकार ) 

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

वषय नं.०४ इसल पट ा.िल., मंुबई यांचे सं  थान इमारतींचे रंगकाम देणगीदाखल 

करणेबाबत  या प ाबाबत. 

 ताव- इसेल पट ा.िल., मंुबई यांनी द.१८/१०/२०१४ रोजीचे इ- प ा ारे मं दर 

प रसरातील सं  थान इमारतींचे अथवा ी साई सादालयाचे बाहेर ल रंगकाम 

देणगीदाखल करणेकामी इ  छा  य  त केली आहे. सदर रंगकाम आव  यक 
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रंगमटे रअल व मजुर सह  यांचे माफत करणेत येणार आहे.  यासाठ  रंगकाम 

करणारे पटर यांचे राह  याची  व जेवणाची  यव  था सं  थानमाफत होणेस 

 यांनी वनंती केली आहे. ी. नर  पटेल, मंुबई यांनी यापुव  सन २००६ साली 
शांतीिनवास व भ  तिनवास इमारतीचे बाहेर ल रंगकाम देणगी दाखल केलेले 

आहे.  

  मं दर प रसरातील शांतीिनवास व भ  तिनवास इमारतींचे रंगकाम अ ाप 

सु थतीत असून, िनयो जत मं दर पुन वकास क  पात या इमारतींम  ये 

फेरबदल कर  याचे  ता वत आहे. ी साई सादालय इमारतीस  रंगकाम 

होऊन सात वष झालेली असून, आता बाहेर ल भागास रंगकाम करणे गरजेचे 
आहे.  

  तर  ी साई सादालय इमारतीचे बाहेर ल रंगकाम वर नमूद देणगीदार 

यांचेकडून देणगीदाखल क न घेणेसाठ  व देणगीदार यांचे मजुरांची जेवणाची 
सोय ी साई सादालय येथे व िनवास  यव  था ी साई धमशाळा येथे 
वनामु  य करणेस मा. सद  य सिमती सभेपुढे मा  यते  तव स वनय सादर. 

िनणय .९२७ यावर स व  तर चचा होऊन, इसल पट ा.िल., मंुबई यांचेकडून ी साई 

सादालय इमारती  या बाहेर ल बाजूचे रंगकाम देणगीदाखल क न घेणेस 

मा  यता देणेत आली.  
तसेच, देणगीदार यां  या मजुरांची जेवणाची सोय ी साई सादालय येथे 

व िनवास  यव  था ी साई धमशाळा येथे वनामु  य करणेत यावी, असे ठरले.

   (कायवाह - बांधकाम वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.०५  दारावती भ  तिनवास हाऊस कपींग कामासाठ  फेर ई-िन वदा करणेबाबत. 

 ताव- दारावती भ िनवास वभागाचे इमारतीम ये 80 ए.सी. व 236 नॉन ए.सी. 
अशी एकुण 316 खो या साईभ ांना िनवासासाठ  दे यात येतात. या खो या 
भ ांनी खाली केलेनंतर यांची साफ-सफाई तसेच हाऊस कंपीग व दारावती 
वभागाचे इतर प रसराची व छता इ याद  कामे -आऊट सोिसग प दतीने 

क न घेतली जातात. सं थान या दारावती भ िनवास वभागाकडे 

मे.बी. ह .जी.इं डया ा.िल.पुणे ह  कंपनी द.01/04/2010 पासून व छता व 

हाऊस कंपीगची कामे आऊटसोस प दतीने स या काम करत आहे. 

  सन 2014-15 या वषाकर ता दारावती भ िनवास वभागाचे दैनं दन 

कामकाजासाठ  आव यक हाऊस कपींग कामासाठ  ई-िन वदाची जाह रात देऊन 

ई -िन वदा माग व यास मा. यव थापन सिमती सभा द.15/02/2014 रोजीचा 
वषय नं.12, िनणय ं . 163 अ वये स व तर चचा होऊन स या दारावती 
भ िनवास व प रसर व छता / हाऊस कंपीग ( आऊट सोिसग ) काम करत 

असलेले मे.बी. ह .जी.इं डया िल. पुणे यांची मुदत द. 30/04/2014 अखेर 
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संपु ात येत अस याने सन 2014-15 या आिथक वषाकर ता दारावती 
भ िनवास व प रसर व छता /हाऊस कंपीग काम क न घेणेसाठ  वतमान 

प ाम ये जाह रात िस द क न नामां कंत कंप याकंडून िन वदांची मागणी 
करणेत यावी. याकामी येणा या अंदाजे पये-1,20,00,000/- (अ र  पये- एक 

कोट , वीस लाख) मा  खचास मा यता दे यात आलेली आहे. 

अ)   संदिभय ं . 01 अ वये  दारावती भ िनवास व प रसर व छता / 
हाऊस कंपीग ( आऊट सोिसग) कामासंबंधी ई-िन वदा कामासंबंधी टडर साठ  

जाह रात देऊन िन वदा मागवुन िन वदाधारकांचे Technical Doucument 

म ये दले या अट  / शत नुसार शासना या कॅग रपोट माणे िन वदाधारकांनी 
सादर केले या कागदप ाव न Technical Scores दे यात येऊन या 
कंपनीला 70 व यापे ा जा त गुण िमळेल अशा 5 िन वदाधारकांपैक  2 पा  0 

3 अपा  अशा कंपनीचे बीड ऑफ कोटेशन द.12/06/2014 रोजीचे 
मा. य.सिमती सभेतील आय या वेळेचा वषय नं. 01, िनणय ं . 524 अ वये 

वषय सादर कर यात आला असून  याबाबत  5 पैक  फ  2 पा  उमेदवार 

अस याने न वन ई-टडर मागवुन कायवाह  करावी,असा िनणय झालेला आहे.   

      जा.नं.एसएसएस/वशी- वधी/163/14 द.09/04/2014 रोजी सं थान 

व कलामाफत दारावती भ िनवास व प रसर व छता हाऊस कंपीग ( आऊट 

सोिसग ) काम क न घेणेसाठ   येणा या खचाचे र कमेस मा.उ च 

यायालयाची मा यता िमळणेकामी मा.कोटात िस ह ल अज दाखल कर यात 

आलेला होता. जा.न.एसएसएस/वशी- वधी/103/2014 द.26.07.2014 अ वये 

मा.उ च यायालय मंुबई, खंडपीठ औरंगाबाद  यांचेकड ल िस ह ल लीकेशन 

. 5814/14 मधील द.11.07.2014 चे आदेशातील अं.नं. 5 माणे मे. 

बी. ह .जी. इं डया िल, पुणे यांचे हाऊस कंपीगची मुदत संपलेली असुन थािनक 

पेपर व रा ीय पेपर म ये जा हरात देऊन ई -िन वदा टडर लवकरात लवकर 

कर यात यावे,असा आदेश दे यात आलेला आहे. 

ब)   तसेच न वन ठेकेदाराची नेमणुक होईपयत आहे याच 

अट /शत वर मे.बी. ह .जी.इं डया िल.पुणे यांना मुदतवाढ देणेत यावी व 

दर यानचे कालावधीत याकामी येणा या खचास सं थान व कलामाफत 

मा.मंुबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठास अज करणेत येऊन 

मा.खंडपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरलेले आहेत. यानुसार 

मे.बी. ह .जी.इं डया िल.पुणे यांना पये- 8,30,000/- इत या र कमेस  हाऊस 

कंपीग काम क न घेणेकर ता मा. उ च यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांची  
मा यता िमळाली असून यानुसार यांना येक म ह यास मुदतवाढ दे यात 

येत आहे.                                                                                                                                                                                                                        

01)   उपरो  िनणयास अनुस न हाऊस कपींग कामासाठ  जनसंपक 

कायालयामाफत  द.27/10/2014 रोजी लाईफ-365 मंुबई, हार मंुबई, 
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पु यनगर  औरंगाबाद, सं यानंद पुणे,  द  ेस जरनल मं◌ुबई या  व वध 

दैिनक वतमान प ातून व ी साईबाबा हॉ पीटल ई.ड .पी. वभागामाफत 

महारा  शासना या संकेत थळावर तसेच मा हती तं ान वभागामाफत 

सं थान या संकेत थळावर ई-िन वदाबाबतची जाह रात िस द कर यात 

आली.  
02)   महारा  शासना या संकेत थळावर ई-िन वदाम ये तां क बीडचे 

(Technical Bid ) कागदप  ऑनलाईन दाखल कर याची अंितम मुदत 

द.25/09/2014 रोजी सांय. 05.00 वाजेपयत ठेव यात आलेली होती. त ंतर 

कॅन केलेले कागदप ाचे व इतर मागणी केलेले कागदप ा या स य ती (Soft 

copy ) िशड  कायालयात द.27/09/2014 रोजी सांय.05.00 वाजेपयत सादर 

करावेत,अशी जाह रात िस द  म ये दे यात आलेली होती. 
             03) िन वदा व  द.11/09/2014 ते द.25/09/2014 या कालावधीत 

ी साईबाबा हॉ पीटल ई.ड .पी. वभागामाफत महारा  शासना या 
संकेत थळावर टाकुन िन वदा व साठ  ठेव यात आले या हो या. याम ये 

उपरो  कालावधीत एकुण 4 िन वदा  िशरड  कायालयात ा  झाले या आहेत. 

यांचा तपिशल खालील माणे आहेत.                   

           ई-िन वदाधारकांची मा हती :- 
अ.नं.  िन वदा धारकांचे नांव िन वदा जमा 

झा याचे ठकाण 

आवक नंबर व 

दनांक  
01 मे. रलाय स 

ए टर ायझेस, कॅ प पुणे 

िशड  कायालय 11990/24/09/2014 

02 मे.बी. ह .जी. इं डया िल. 

कॅ प पुणे 

िशड  कायालय 12047/26/09/2014 

03 मे.बी.एस.अ◌े.कॉप रेशन 

िल.कॅ प, पुणे 

िशड  कायालय 21165/27/09/2014 

04 मे.संजय मे टन स 

स ह सेस ा.िल.मंुबई 

िशड  कायालय 12224/27/09/2014 

  04)  वर ल 04 ई-िन वदा टडरधारकांचे िन वदा र कम पये-1,000/-  

व बयाणा पये- 1,00,000/- इत या र कमेचे ड .ड .लेखाशाखा वभागामाफत 

सं थान खाते जमा क न येक कंपनी या नांवे वेगवेगळया जमा पावतीची 
कायवाह  कर यात आलेली आहेत.  

05)   उपरो  ा  झाले या िन वदां या हाड कॉपी िन वदा धारकांनी 
दारावती भ िनवास कायालयात   द. 24/09/2014 ते द. 27/09/2014  रोजी 
सादर के या आहेत. द. 08/10/2014 रोजी उपरो  िन वदाधारकांनी दलेले 

हाऊस कंपीग कामासंबंधीचे तां क िलफाफे  ( िलफाफा ं . 01 ) मा.कायकार  

अिधकार  सा◌ो. यांचे मा यतेने सम  उघडणेत आले या आहेत. 
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िन वदाधारकांनी सादर केले या कागदप ांचा तुलना मक त ा तयार कर यात 

आला. सव िन वदाधारकांचे कागदप े असून, Nit Document  मधील अट /शत  

अ.नं. 11 िन वदाधारकांचे हाऊस कपींगचे े ात मािगल 2 वषापासून 10 कोट  

पे ा जा त उलाढाल असावी, अशी अट आहे. यामुळे फ  मे. रलाय स 

ए टर ाईझेस, पुणे यांचे मािगल दोन वषापासून 10 कोट पे ा कमी उलाढाल 

आहे. वषा या वा षक उलाढालीची मा हती  लेखाशाखा वभागाकडून तपासून 

घे यात आलेले आहे. सोबत कागदप ाचा तुलना मक त ा अवलोकनाथ सादर 

केलेला आहे.               

06)  तसेच िन वदाधारकांचे  Technical Doucument म ये दले या 
अट  /शत नुसार शासना या कॅग रपोट माणे 4 िन वदाधारकांनी सादर 

केले या कागदप ाव न Technical Scores दे यात येऊन या कंपनीला 70 

व यापे ा जा त गुण िमळेल अशा कंपनीचे बीड ऑफ कोटेशन उघड यात 

येईल. यानुसार िन वदाधारकांना खालील त यात दश व या माणे गुण 

िमळालेले आहेत. याचा स व तर गुणाचा त ा सोबत अवले◌ाकनाथ सादर.      
अ.नं.  िन वदा धारकांचे नांव िमळालेले 

गुण 

पा  अपा  

01 मे.बी. ह .जी. इं डया िल. 

कॅ प पुणे 

100 पा   

02 मे.संजय मे टन स 

स ह सेस ा.िल.मंुबई 

80 पा   

03 मे.बी.एस.अ◌े.कॉप रेशन 

िल.कॅ प, पुणे 

52  अपा  

04 मे. रलाय स ए टर ायझेस, 

कॅ प पुणे 

31  अपा  

अ)  मा. य.स.सभा द.15/02/2014 रोजीचा वषय नं.12, िनणय ं . 163 

अ वये दारावती भ िनवास व प रसर व छता/ हाऊस कपींग (आऊट 

सोिसग) कामासाठ  वतमान प ाम ये जाह रात देऊन ई-िनवीदा माग व यात 

आ या हो या. यावेळ  05 ई-िन वदा ा  झा या असता यापैक  02 ई-

िन वदा शासना या कॅग (OFFICE OF THE COMPTROLLER AND 

AUDITOR GENERAL OF INDIA NEW DELHI )  रपोट माणे पा  

ठर या हो या. िनयमा माणे 03 िन वदा चचा-वाटाघाट  साठ  असा यात 

यावेळ  02 पा  ई-िनवीदावर चचा -वाटाघाट  करता येत नाह , यामुळे 

हाऊस कपींग कर ता पु हा जाह रात देऊन ई-िन वदा माग व यात यावे, असे 

ठरले. 

ब)  मा. य.स.सभा द.12/06/2014 चे आय या वेळेचा वषय नं.01 िनणय 

.524 अ वये दारावती भ िनवास व प रसर व छता/ हाऊस कपींग (आऊट 
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सोिसग) कामासाठ  वतमान प ाम ये जाह रात देऊन ई-िनवीदा माग व यात 

आले या आहेत. मा.उ च यायालय मंुबई, खंडपीठ औरंगाबाद  यांचेकड ल 

िस हल लीकेशन . 5814/14 मधील द.11.07.2014 चे आदेशातील अं.नं. 

5 माणं◌े हाऊस कपींग कर ता पु हा जाह रात देऊन ई-िन वदा माग व यात 

यावेळ  04 ई-िनवीदा ा   झा या  असून  यापैक   शासना या कॅग 
(OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF 
INDIA NEW DELHI )  रपोट माणे पु हा 02 ई-िनवीदा पा  ठर या आहेत. 

ई-टडर िन वदेतील अट  /शत  म ये अ.नं.62 म ये िन वदेतील दराबाबत 

चचा/वाटाघाट  के या जाणार नाह त. आपण (इ छुक िनवीदाधारकांनी )अितम 

युनतम दर ावेत. आ ण िनवीदा वकारणे अथवा नाकारणेचा अिधकार 

सिमतीला रा हल, असे नमुद केले आहे.  

क)  उपरो  "अ" नुसार ई-टडर केले नंतर 05 पैक  02 िनवीदा पा  ठर या 
हो या. िनयमा माणे कमीत-कमी 03 िनवीदा पा  असणे आव यक अस याने 

चचा-वाटाघाट  कर यात आली नाह . मा.उ च यायालय मंुबई, खंडपीठ 

औरंगाबाद  यांचेकड ल िस ह ल लीकेशन . 5814/14 मधील 

द.11.07.2014 चे आदेशातील अं.नं. 5 माणे हाऊस कपींग कर ता पु हा 
जाह रात देऊन ई-िन वदा माग व यात यावे, असे ठर याने "ब " माणे पु हा ई-

टडर ग कर यात आले. यावेळ  फ  04 िनवीदा ा  झा या असुन  

शासना या कॅग (OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR 

GENERAL OF INDIA NEW DELHI)  रपोट माणे 02  िन वदा पा  

ठरले या आहे. यावर मु य लेखािधकार   यांनी ितस-यांदा ई-िन वदा जा हरात 

देवुन यानंतर आले या पैक  कतीह  िन वदा पा  अस या तर  िन वदा या 
अंितम करावी असा अिभ ाय दलेला आहे. या नुसार फेर ई-िन वदा 
करणेकामीचा वषय मा. सद य सिमती पुढे िनणयाथ सादर.  

िनणय .९२८ यावर स व  तर चचा होऊन,  ता वत हाऊस कंपींगकामी ितस-या वेळेस 

फेर ई-िन वदा माग वणेस व याकामी येणा-या अपे त खचास मा  यता दे  यात 

आली.  
तसेच स  या सं  थानला ा  त झाले  या  ता वत िन वदाधारकां  या 

अनामत रकमांचे ड .ड .  यांना परत कर  यात यावेत व ितस-या वेळेस फेर ई-

िन वदांम  ये तीनपे ा जा  त कंवा कमी पा  िन वदा ा  त झा  या तर ह  

िन वदा या अंतीम करणेत यावी, असे ठरले.  

            (कायवाह - .अिध क, ारावती भ  तिनवास) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.०६ िनवास  थान वभागांसाठ  ISO- 9001 व ISO- 14001 मानांकन ा  त 

करणेबाबत.   
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 ताव- ी े  िशड  येथे मा. यव थापन सिमतीने साईभ ां या  सोयी/सु वधेसाठ  

दारावती भ िनवास, साईआ म भ िनवास, साईधमशाळा, साई साद 

िनवास थान व ी साईबाबा भ िनवास थान या ठकाणी साईभ ांना 
िनवासासाठ  िनवास थाने उपल ध  क न दे यात येत आहेत. तथ प सेवा 
पुर वतांना याम ये सेवाभाव, कायत परता व गुणव ा राखणे ज र चे असते. 

सेवेचा दजा राख यासाठ  कत याम ये सात य ठेवणे गरजेचे असते. सदर ल 

काय त परता व गुणव ा सात याने राख यासाठ  ISO -9001 व ISO -14001 

चे मानांकन घेणे मह वाचे आहे. मा. ी सी.केशव मुत , C/o साई 

ए टर ाईजेस, बगलोर  हे साईभ  अस याने िनयमीतपणे ीं या दशनासाठ  

येत असतात.  

  मा. ी सी.केशव मुत , C/o साई ए टर ाईजेस, बगलोर  यांनी द. 

06/05/2009 चे प ाम ये संपुण ी साईबाबा सं थानला ISO चे मानांकन 

िमळवुन दे याची इ छा दिशत केलेली आहे. द. 07/08/2014 रोजी व 

द.06/09/2014 रोजी दारावती भ िनवास, साईआ म भ िनवास, 

साईधमशाळा, साई साद िनवास थान, ी साईबाबा भ िनवास या वभागांची 
पहाणी केली, असता सं थानचे सवच िनवास थाने ISO -9001 व ISO -

14001 हे मानांकन िमळणेस पा  आहेत. यानुसार पांचह  िनवास थानाचे 
अिध क, भार  अिध क यांनी ISO -9001 व ISO -14001 चे मानांकन 

िमळवुन देणारे मा. ी सी.केशव मुत , C/o साई ए टर ाईजेस, बगलोर   व  

यांचे स लागार ी एस. मदन रे ड  यांना लागणार  सव मा हती देवून 

कायवाह  करणेसाठ  आव यक कागदप ाची पुतता करावी व  ISO -9001 व 

ISO -14001 चे मानांकन िमळणेकामी मा. यव थापन सिमतीची मा यता 
घेणेसाठ  ताव तयार करावा, असे सुच वले आहे.  

मा. ी सी.केशव मुत , C/o साई ए टर ाईजेस, बगलोर व यांचे 
स लागार   ी एस. मदन रे ड  हे ी साईबाबा सं थानला वेळोवेळ  सव 

िनवास थानासंबधी ऑड ट करणे कामी उप थत राहतील, यावेळ  यांची 
साईिनवास / दारावती भ िनवास येथे िनवास यव था, साद भोजन, 

दशन/आरती व सं थान प रसरात भेट देणेकामी सं थानचे वाहनाची सोय 

वनामु य कर यात यावी, असे मत आहे. 

तर  उपरो  वषयावर िनणय होणेस वनंती. 
िनणय .९२९ यावर स व  तर चचा होऊन, िनवास  थान वभागांसाठ  ISO- 9001 व 

ISO- 14001 मानांकन ा  त क न घे  याबाबत  या  तावास मा  यता दे  यात 

आली.  
सव िनवास थानांचे ऑड ट करणेकामी मा. ी.सी.केशव मुत , C/o साई 

ए टर ाईजेस, बगलोर व यांचे स लागार ी.एस. मदन रे ड  अथवा इतर 
सहा यक हे वेळोवेळ  सं थानला भेट देतील, या-  या वेळ  यांची 
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िनवास  यव  था साईिनवास/ दारावती भ िनवास येथे वनामु  य करणेत 

यावी. तसेच  यांची साद भोजन, दशन/आरती आ ण सं थान प रसरात भेट 

देणेकामी सं थान वाहनाची  यव  थाह  वनामु य कर यात यावी, असे ठरले.  

            (कायवाह - सव िनवास  थाने) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.०७ मा.उ  च  यायालय, मंुबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेशानुसार सं  थान 

आ  थापनेवर ल  थायी व अ  थायी कमचा-यांना अदा करणेत आले  या सन 

२०१४ दपावली सानु ह अनुदानास काय  तर मा  यता देणेबाबत. 

 ताव-  (अ)  अ य , ी साईबाबा सं थान कमचार  संघटना, िशड  यांनी दनांक 08 

ऑग , 2014 रोजीचे प ाने,  माहे ऑ  टोबर, 2014 म ये साज या करणेत 

येणा या दपावली उ सवासाठ  सं थान सेवेतील कमचा यांना सानु ह अनुदान 

िमळणेबाबत वनंती केलेली होती. 
   यास अनुस न, सामा  य शासन शाखेमाफत दनांक 27 ऑग  ट, 

2014 रोजीचे मंजूर टपणीनुसार , सं  थान सेवकांना दपावली - सन 2014 

सानु ह अनुदान देणेबाबतचा  ताव  मा.  यव  थापन सिमतीचे दनांक 28 

ऑग  ट, 2014 रोजीचे सभेपुढे वचाराथ सादर करणेत आला होता. या  
 तावाचे अनुषंगाने िनणय मांक 696 खालील माणे पा रत करणेत आलेला 

आहे : 

.. .. यावर स व  तर चचा होऊन, सं  थानमधील कायम कमचा-यांना 
सन-2013 दपावली िनिम  त सानु ह अनुदान दे  यास मंजुर  िमळणेसाठ  मा. 
मंुबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम  ये पी.आय.एल,18/2011 

िस  ह ल अज मांक 13284/2013 दाखल असून  या अजावर अ ाप िनणय 

झालेला नाह . मा. खंडपीठाने या िस  ह ल अजावर द .! 25.10.2013 रोजीचे 
आदेशा  वये, सन-2013 दपावली िनिम  त सानु ह अनुदान तुतास दे  या वषयी 
अंतर म आदेश केलेला आहे व जर का शासन धोरणानुसार असे अनुदान देता 
येणार नाह , असे मा. खंडपीठाचे मत झाले तर दले गेलेले अनुदान संबंधीत 

कमचा-यां  या पगारामधून पु  हा वसूल क न  यावे, अशी अट घातली आहे. 

यामुळे सन-2014 चे सानु ह अनुदान दे  यासाठ  सं  थानला आिथक 

अडचण जर  नसली, तर  मागील वष  या सानु ह अनुदानाबाबत िनणय अ ाप 

झालेला नाह  व  यावर मा. खंडपीठाचा अंितम िनणयहोईपय  त चालु वषाचे 
अनुदान दे  या व  यी सिमती िनणय घेऊ शकत नाह , असे ठरले. 

तथापी, दर  यानचे कालावधीत, सं  थान कमचार  ी. रामराव रंभाजी 
शेळके व इतर 2 यांनी तसेच ी साईबाबा सं  थान कमचार  संघटना, िशड  यांनी  
सं  थान कमचा-यांना सन 2014 चे दपावलीकर ता सानु ह अनुदान मंजूर 

 हावे या कारणा  तव मा. उ  च  यायालय, मंुबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे 
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 यायालयात अनु मे दवाणी अज मांक अज . 9217/2014 व  

9437/2014 (जन हत यािचका मांक 18/2011 म  ये) दाखल केलेला होता.  
उपरो  त दवाणी अजाचे अनुषंगाने, मा. उ  च  यायालय, खंडपीठ 

अरंगाबाद यांनी झालेला सुनावणींचे अनुषंगाने दनांक 13 ऑ  टोबर, 2014 

रोजी खालील माणे आदेश दलेलाआहे : 
.. .. 4. In the light of that, we pass the following order. 
5. The Sansthan is allowed to make ex-gratia payment to its 
employees as is made every year. However, the said payment 
shall be made provisional and would be subject to the further 
decision in Civil Application No. 13284 of 2013. 
6. The State Government shall file affidavit clearly spelling out 
its stand about the right of the Sansthan to make ex-gratia 
payment.  
Stand over to 15.11.2014. 

थोड  यात, मा. उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी, दवाणी अज 

मांक 13284/2013 म  ये अंितम िनणय होईपय  त, ी साईबाबा सं  थान 

व  व  त यव  था, िशड  चे कमचा-यांना सन 2014 चे दपावली उ  सवाकर ता 
सानु ह अनुदान आदा करणेबाबत सशत (ता  परुती) मंजुर  दलेली आहे. तसेच 

या दवाणी अजात रा  य शासनाने सं  थानला सानु ह अनुदान देणेबाबत 

अिधकार आहेत कंवा नाह त याबाबत  प  ट ित ाप  सादर करावे, असा 
आदेश दलेला आहे.   

(ब) उपरो  त प र  छेद अ म  ये नमुद केले  या मा. उ  च  यायालय, खंडपीठ 

औरंगाबाद यांचे दनांक 13 ऑ  टोबर, 2014 रोजीचे आदेशास अनुस न आ ण  

मा.  यव  थापन सिमतीचे दनांक 28 ऑग  ट, 2014 रोजीचे सभेपुढे िनणयाथ 

सादर करणेत आले  या  तावात स व  तर नमुद के  या माणे,  तसेच महारा  

शासनाने सं थानचे दैनं दन यव थापन व शासन पहाणेकर ता, ी साईबाबा 
सं थान व त यव था, िशड  अिधिनयम - 2004 (अिधिनयम मांक 14) 

या अिधिनयमांतील कलम 15, कलम 16, कलम 17 व कलम 22 मधील 

तरतुद नुसार, सं  थान आ  थापनेवर ल  थायी व अ  थायी कमचा-यांना सन 

2014 चे दपावली उ  सवाचे सानु ह अनुदान मंजूर होऊन आदा करणेस व 

याकामी येणारे अंदाजे र  कम पये 6.50 कोट  मा चे खचास मा  यता 
िमळणेकामी  सामा  य शासन शाखेमाफत दनांक 17 ऑ  टोबर, 2014  

शासक य तरावर मंजुर  तव टपणी सादर करणेत आली.  
उपरो  त शासक य मंजूर टपणीनुसार, जा. . एसएसएस / वशी-

01/3350/2014, दनांक 17 ऑ  टोबर, 2014 रोजीचे आदेशानुसार, सं  थान 

आ  थापनेवर ल  थायी व अ  थायी कमचा-यांना दनांक 01 ऑ  टोबर, 2013 

ते  दनांक 30 स  टबर, 2014 दले या एकूण वेतनाचे / पगारा या 8.33 ट के 
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दराने होणार  र  कम सानु ह अनुदान  हणून व हत प  दतीने लेखी हमीप  

घेऊन आदा करणेत आलेली आहे.  

तसेच मा. उ  च  यायालय, मंुबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे  दनांक 13 

ऑ  टोबर,2014 रोजीचे आदेशातील िनदशानुसार, मा. धान सिचव, वधी व 

 याय वभाग, महारा   शासन यांना वषयां कत  तावाचे अनुषंगाने 

ित ाप  सादर करणेकामी मा. शासन  तरावर उिचत कायवाह  करणेबाबत 

कळ वणेत आलेले आहे.  

(क) तर  आता, उपरो  त प र  छेद अ व ब म  ये नमुद केलेनुसार, मा. उ  च 

 यायालय, मंुबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे दनांक 13 ऑ  टोबर, 2014 रोजीचे 
आदेशानुसार, सं  थान शासनामाफत, सं  थान आ  थापनेवर ल  थायी व 

अ  थायी कमचा-यांना आदा करणेत आले  या सन 2014 दपावली सानु ह 

अनुदानास, याकामी कर  यात आले  या  उिचत खचास तसेच करणेत आले  या 
कायवाह स मा. सद  यीय सिमतीची काय  तर मा  यता िमळणेकामी 
िनणयाथ सादर.   

िनणय .९३० यावर स व  तर चचा होऊन, मा. उ  च  यायालय, मंुबई खंडपीठ 

औरंगाबाद यांचे दनांक 13 ऑ  टोबर, 2014 रोजीचे आदेशानुसार, सं  थान 

शासनामाफत, सं  थान आ  थापनेवर ल  थायी व अ  थायी कमचा-यांना 
दे  यात आले  या सन- 2014 दपावली सानु ह अनुदानास तसेच याकामी 
कर  यात आले  या उिचत खचास व कायवाह स मा.खंडपीठामधील १३२८४/ 

२०१३ चे िनकालाचे अधीन राहून काय  तर मा  यता दे  यात आली.   

       (कायवाह - .अिध क, सामा  य शासन) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.०८ सं  थान आ  थापनेवर ितिनयु  तीने कायरत असणा-या शासक य अिधका-

यांचे म ह  या  या दसु-या व चौ  या शिनवारचे कामकाज व अनु ेय सरकार  

सु यांबाबत. 

 ताव-     अ) सामा य शासन वभाग, महारा  शासन यांचे कड ल िनणय ं . समय-

1088/19/अठरा (र.व.का), द.31 ऑग ट 1988 अ वये "शासक य 

कायालयांची कामकाजाची वेळ" या शीषाखाली करणेत आले या िनणयात 

खालील माणे नमूद करणेत आलेले आहे. 

                     2."... पुव  या शासक य कायालयांना 5 दवसांचा आठवडा 
वर ल आदेशा माणे लागू केला आहे अशी शासनाची सव शासक य कायालये, 

दनांक 1 स टबर, 1988 पासून येक म ह या या दसु या व चौ या शिनवार  

बंद राहतील व इतर सव शिनवार पूण वेळ चालू राहतील." 

      3. " या शासक य कायालयांना कारखाना अिधिनयम कंवा औ ोिगक 

ववाद अिधिनयम लागू आहे कंवा यां या सेवा अ याव यक हणूत 



21 
 

{17} 06.11.2014, Ahmednagar 

समज या जातात अशा कायालयांना व शासक य महा व ालये, तं  िनकेतने 

यांना हे आदेश लागू राहणार नाह त. अशा कायालयांची याद  सोबत जोडली 
आहे. ह  याद  केवळ ववाद करणा मक (Illstrative) आहे, संपूण 

(exhausting) नाह . "   

              उपरो  शासन िनणयानुसार शासन शाखा, ी साईबाबा सं थान 

व  व त यव था, िशरड  जा.नं.एसएसएस/ वशी-01/ 4152/2008 

द.31/12/2008 रोजीचे आदेशाने, िश टमधील तसेच मं◌ुबई कायालया या 
कामाचे वेळे यित र  सं थानचे सव वभागांची कायालयीन कामकाजाची वेळ  

सकाळ  10.00 ते दपुार  01.30 व दपुार  02.00 ते सायंकाळ  06.00 अशी 
िन त कर यात आलेली आहे. स या या माणेच कायालयीन दैनं दन 

कामकाज सु  आहे. 

           ब) स या सं थान आ थापनेवर खालील पदांवर शासक य अिधकार  

ितिनयु ने कायरत आहेत. 

1. कायकार  अिधकार . 

2. उपकायकार  अिधकार . 

3. मु यलेखािधकार  (लेखाशाखा) 
4. संर ण अिधकार  (संर ण वभाग) 

उपरो  पैक  स या संर ण अिधकार  या पदावर शासक य अिधका यांची 
ितिनयु  करणेत आलेली नाह , तथापी सदरची िनयु  ता वत आहे.  

           उपरो  ितिनयु वर असले या शासक य कमचा यांना सं थान 

कामकाजा या सोई या ीने अनु ेय असले या सरकार  सु या आहे याच 

दवशी घेणे अथवा देता येणे श य नाह .  

सदर या सु या शासक य कामकाजा या सोईनुसार अ य दवशी देणेत 

येतात. तसेच येक म ह या या दसु या व चौ या शिनवार  सं थानचे 
कायालयीन कामकाज पूणपणे बंद ठेवणे श य नाह . अशावेळ  कामकाजा या 
सोई या ीने कायकार  अिधकार  व उपकायकार  अिधकार  यांचे पैक  

श यतोवर कमान एकजण मु यालयात उपल ध असणे आव यक आहे. 

या माणे कायकार  अिधकार  व उपकायकार  अिधकार  यांनी आपसात 

िनयोजन क न तसेच उवर त उपरो  अिधका यांनी आप या कामकाजाचे 
यथोचीत िनयोजन क न अनु ये असले या सरकार  सु या व शासक य 

प रप का माणे येक म ह या या दसु या व चौ याशिनवार  अनु ेय सु ट  

(off) मंजुर करता येईल, असे मत आहे. 

  तर  उपरो  तावावर िनणय होणेस वनंती. 
िनणय .९३१ यावर स व  तर चचा होऊन, उपरो  त सुचवले  या  तावास मा  यता 

दे  यात आली.  
             (कायवाह - .अिध क, सामा  य शासन) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 

वषय नं.०९ सं  थान आ  थपनेवर ल कमचा-यांनी सं  थान  यव  थापनाचे 
पूवपरवानगीिशवाय ी सा चे जीवनकाया वषयी लेखन सा ह  य, ऑड ओ-

 ह ड ओ सीड ज ्तसेच सं  थान वषयक इतर मा हती कािशत न करणेबाबत. 

 ताव- ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ“Öß ÜµÖÖŸÖß •ÖÝÖ³Ö¸üÖŸÖ ¯Ö¸üÃÖ»Öê»Öß †ÃÖæ®Ö ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÛúÖ®ÖÖÛúÖê̄ Ö·µÖÖŸÖæ®Ö ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖæ®Ö »ÖÖÜÖÖë“µÖÖ 
ÃÖÓÜµÖê®Öê ÃÖÖ‡Ô³ÖŒŸÖ ÁÖà“µÖÖ ¤êü¿ÖÔ®ÖÖÃÖÖšüß µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü 
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ¾¤üÖ ȩ̂ü •ÖÝÖ³Ö¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ãü¸ü×“Ö¡Ö¾ÖÖÞÖß¾Ö¸ü ¤üÖÜÖ×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê. 

  ¯Ö Ó̧üŸÖæ †ÃÖê ×®Ö¤ü¿ÖÔ®ÖÖÃÖ †Ö»Öê †ÖÆêü Ûúß, ÃÖÓÃ£ÖÖ®Ö“Öê ÛúÖÆüß Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß Æêü ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß Ã¾ÖŸÖ:“Öê 
¯ÖãÃŸÖÛú ¾Ö »ÖêÜÖ ”ûÖ¯Öæ®Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öê ®ÖÖÓ¾Öê ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ †Öò›üß†Öê-¾Æüß›üß†Öê ÃÖß.›üß 
ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üŸÖÖŸÖ †£Ö¾ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ®Ö ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ®Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ̄ Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß ®Ö ‘ÖêŸÖÖ 
¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ®ÖÖ ¯Öã̧ ü×¾ÖŸÖÖŸÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öß ²ÖÖ²Ö ÝÖî̧ ü×¿ÖÃŸÖ ¾ÖŸÖÔ®ÖÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖê. 

  ŸµÖÖ´Öæôêû µÖê£Öæ®Ö ¯Öæœêü ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖãÃŸÖÛú ”ûÖ¯ÖÞÖê, †Öò›üß†Öê-¾Æüß›üß†Öê ÛòúÃÖê™ü ŸÖµÖÖ¸ü 
Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß —ÖÖ»µÖÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê »ÖêÜÖ ØÛú¾ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ®Ö ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ®ÖÖ 
ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖ.ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß †£Ö¾ÖÖ ´ÖÖ.¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß 
×¸üŸÖÃÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß ‘Öê‰ú®Ö“Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Öæœüß»Ö ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÆüÖêÞÖê ÝÖ¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. 

  ŸµÖÖÛúÖ´Öß ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ®Ö´Öæ¤ü Ûêú»µÖÖ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ÃÖÓÃ£ÖÖ®Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß ®Ö ‘ÖêŸÖÖ 
ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûêú»µÖÖÃÖ ŸÖê ÝÖî̧ üÛéúŸµÖ ¬Ö¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê ¾Ö ŸÖ¿Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤üß®ÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ´ÖÖ®µÖ 
Ûêú»Öê»µÖÖ ×¾Ö×®Ö´ÖµÖÖŸÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü Ûú¸üÞÖêÃÖ, ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ®Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ®ÖÖ ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖÛúÖ¾¤üÖ ȩ̂ü Ûúôû×¾ÖÞÖê²ÖÖ²ÖŸÖ 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ×®ÖÞÖÔµÖ ÆüÖêÞÖêÃÖ ×¾Ö®ÖÓŸÖß. 

िनणय .९३२ यावर स व  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावास मा  यता दे  यात आली.         
(कायवाह - .अिध क, सामा  य शासन) 

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

वषय नं.१० ज  हा सैिनक क  याण कायालय, अहमदनगर यांना सश   सेना  वज दन 

िनधी संकलनास आिथक मदत देणेबाबत. 

 ताव- मा. ज  हािधकार  तथा अ  य , ज  हा सैिनक क  याण कायालय, अहमदनगर 

यांनी जा. .१३१२/१/ जसैकका-३/३८२८ द.२०/९/२०१४ चे प ाने सश   सेना 
 वज दन िनधी संकलनास आिथक मदतीबाबत खालील माणे वनंती केलेली 

आहे.  

  भारतीय सरह ◌ीवर तसेच देशांतगत मो हमेम  ये दरवष  सैिनक 

वरगती ा  त होतात. तसेच असं  य जखमी व अपंग होतात.  या सैिनकांनी 
केले  या बिलदानाब ल कृत ता  य  त कर  यासाठ  डसबर म ह  यात सव  

 वन दन साजरा कर  यात येऊन  वज दन िनधी संकिलत कर  यात येतो. सदर 

िनधीचा वनीयोग यु  दात श हद होणा-या वरां  या व अपंग  व आले  या 
सैिनकां  या कुटुंबाकर ता क  याणकार  योजना राब व  यासाठ  आ ण 

पुनवसनासाठ  केला जातो. महारा   शासनाकडून अहमदनगर ज  हयास या 
वष चे उ द  ट पये १.३० कोट  ठरवून दे  यात आलेले आहे.सदरचे उ द  ट 

पुततेसाठ  ी साईबाबा सं  थानकडून पये ११ लाख मदत िमळावी.  
अिधिनयमातील तरतुद- 
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  सन २००४ चा अिधिनयम १७(२)(ण) मानव जातीचे क  याण करणा-या 
कंवा मानवाला आप  तीम  ये  सहा य करणा-या अ  य कोण  याह  उदा  त 

कायास चालना देणे तसेच अिधिनयम .१७(६) या अिधिनयमा  या  तरतुद स 

अिधन राहुन सिमतीला या अिधिनयमाखालील आपली कत  य व कामे पार 

पाड  यासाठ  आव  यक ते सव अिधकार असतील अशी तरतुद आहे.  

मागील वषाची कायवाह - 

  मागील वष  मा.  यव  थाप सिमतीचे द.८/१०/२०१३ रोजीचे सभेतील 

िनणय .७६७ अिधिनयमातील तरतुद नुसार मागील वषा माणे कमचा-
याकडून र  कम कपात क न जमा होणार  र  कम व उव रत सं  थानची र  कम 

असे पये ११ लाख ज  हा सैिनक क  याण कायालय, अहमदनगर यांना दे  यास 

मा  यता दलेली होती.  
   यव  थापन सिमतीचे मा  यतेनुसार अिधकार  व कमचार  यांचेकडून 

खालील माणे र  कम  यांचे वेतनातून कपात कर  यात आलेली होती.  
अ.नं. वेतनब  ड  वसुल करावयाची 

र  कम पये 

१ ितिनयु  तीवर ल शासक य 

अिधकार   

३००/- 

२ १५६००-३९१०० ३००/- 

३ ९३००-३४८०० २४०/- 

४ ५२००-२०२०० १२५/- 

५ ४६५०-१७४०० १००/- 

६ ४४४०-७४४० ७५/- 

७ ३६००० ते  यापुढ ल र  कम 

( फ  स पे )  
३००/- 

८ ३१००० ते ३५००० ( फ  स पे )  ३००/- 

९ २६००० ते ३०००० ( फ  स पे )  २५०/- 

१० २१००० ते २५००० ( फ  स पे )  २००/- 

११ १०००० ते २०००० ( फ  स पे )  १००/- 

१२ ७५०० ( फ  स पे )  ७०/- 

१३ २००० ते ५५००  ( फ  स पे )  २५/- 

उपरो  त त  यात दश व  या माणे क चा-याकडून र  कम कपात क न 

पये २८९३६०/- एवढ  र  कम जमा झालेली होती व उवर त सं  थानची र  कम 

पये ८१०६४०/- असे एकुण पये ११ लाख र  कमेचा युिनयन बक,िशड चा चेक 

.०७०६२ द.१२/१२/२०१३ ज  हा सैिनक क  याण कायालय, अहमदनगर यांना 
दलेला होता.  
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वभागाचा अिभ ाय- मा. ज  हािधकार  त था अ  य , ज  हा सैिनक क  याण 

कायालय, अहमदनगर यांचे द.२०/०९/२०१४ चे मागणीस अनुस न 

 तावाबाबत मागील वषा माणे कायवाह  करावयाची अस  यास सं  थानकडून 

दे य होणार  र  कम पये १० लाखापे ा कमी राहणार अस  याने  यास मा.उ  च 

 यायालय,खंडपीठ, औरंगाबाद यांची मंजुर   यावी लागणार नाह .  

   ताव िनणयासाठ  सादर.  

िनणय .९३३ यावर स व  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावास मा  यता दे  यात आली.         
(कायवाह - सामा  य शासन, वशी-०३) 

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

वषय नं.११ दवंगत कमचार  कै. भाऊसाहेब पोपट पठारे, िलपीक यां  या मुलांनी वेश 

घेतलेला कोस पुण  कर  यासाठ  शै णक शु  काचा परतावा िमळणे बाबत.    

 ताव- शै णक फ चा परतावा योजनेची  तावना-  
 सन १९७१ (कोट रसी  हर) पासून दरवष  सं  थान कमचा-यांना पा  यांचा 

शै णक शु  काचा परतावा दला जातो. स  या मा.  यव  थापन मंडळाचे सन 

१९९६ चे सभेतील िनणय .८९ नुसार बालवाड  ते इय  ता १० वी व 

आय.ट .आय.  या शै णक शु  काचा परतावा सं  थान  या शाळे  या दरा माणे 

दे  यात येतो. तसेच इय  ता ११ वी ते थम पदवीपयतचा शै णक शु  काचा 
परतावा शासक य/ शासन अनुदानीत अ  यास मासाठ  आकार  यात येत 

असले  या रकमे  या मयादेपयत दे  यात येत असतो.  
  वधी व  याय वभाग मं ालय मंुबई यांची मंजुर  – 

शासन प  . सासं व २००७/२४२/(६०)-का.सोळा,मं ालय मंुबई, 

द.१६/०७/२००९ अ  वये सदर योजना  यव  थापन मंडळाचे द.२१/०४/१९९६ चे 
सभेतील िनणया माणे लागू आहे,  याच धरत वर ती यापुढेह  चिलत प  दतीने 

चालू राह ल अशी मंजुर  दलेली आहे. 

मा.  यव  थापन सिमती व उ  च  यायालयाची मंजुर - 

  सन २०१४-१५ चा शै णक शु  कां  या परता  यासाठ  बजेटम  ये पये 

५० लाख र  कमेची तरतुद कर  यात आलेली आहे. मा. सद  य सिमतीने 

द.२६/०६/२०१४ चे सभेतील िनणय .५३९ अ  वये सदर  या  तावास 

मा.उ  च  यायालय, औरंगाबाद .खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी असे ठरले 

होते  यास अनुस न मा.उ  च  यायालय, औरंगाबाद यांचे िस  ह ल 

अ◌ॅ  लीकेशन नं.९२२२/२०१४ पी.आय.एल.नं.१८/२०११, द.२६/०९/२०१४ चे 
आदेशाने सदर  या  तावास मा  यता िमळालेली आहे.  

  सन २०१४-१५ चा शै णक शु  काचा परतावा अदा कर  यासाठ  

जा.नं.एसएसएस/वशी-६/२१५५/२०१४ द.१९/०८/२०१४ चे प रप क पा रत क न 

शै णक फ परता  याबाबत कायवाह  चालू आहे.  



25 
 

{17} 06.11.2014, Ahmednagar 

अजदाराची मागणी- 
  ीमती संिगता भाऊसाहेब पठारे ,(कै.भाऊसाहेब पठारे यांची प  नी ) यांनी 

द.२४/०९/२०१४ चे अजाने माझे पती ३१ वषापासून सं  थान सेवेत हे◌ाते  यांचे 
द.१६/०९/२०१४ रोजी डयुट वर असताना हदय वकाराने िनधन झाले आहे. माझे 

पती घरात एकटेच कमावते होते. मला  यां  या िशवाय दसुरे कोणतेच उ  पनाचे 
साधन नाह . माझे दोन मुले नामे- 

१)  व  नील भाऊसाहेब पठारे – ड  लोमा इं जिनअर- ितसरे वष–सन २०१४-

२०१५, शै णक फ .२५,४१०/- 

२) रो हणी भाऊसाहेब पठारे – बी.एच.एम.एस. – दसुरे वष –सन २०१४-२०१५, 

शै णक फ पये 

  ३५,०००/- व हो  टेल,मेस, पु  तके पये ३२,०००/- एकुण पये -६७,८००/-  

  वर ल माणे  व  नीलचे चालू वष हे शेवटचे वष असून कुमार  रो हणीचे 
वैदय कय िश णाचे चालू वष व यानंतरचे ितसरे व चौथे वष या सव 

िश णासाठ  साधारण पये २,२८,८१०/- खच अपे त आहे. सदरची फ भरणे 

मा या अवा  याबाहेर असून मी जर फ भरली नाह  तर माझे मुले िश णापासून 

वंिचत होतील. तर  मे.साहेब यांनी मा या मुलांचा शै णक फ परतावा यापुढेह  

दरवष  िनयमा माणे िमळ  याची वंनती केली आहे.  

वभागाचा अिभ ाय – कै.भाऊसाहेब पठारे हयात असतांना सन २०१४-२०१५ या 
शै णक शु  काचा परतावा देणेसाठ  द.१९/०८/२०१४ रोजी प रप क पा रत 

कर  यात आलेले अस  यामुळे पठारे यां  या मुलांचा चालू वषाचा शै णक फ 

परता  याची र  कम सं  थान िनयमा माणे खालील माणे मंजुर कर  यात 

आलेली आहे.  

 व नल 

भाऊसाहेब पठारे  

ड  लोमा इं जिनयर 

(शेवट वष) 

२०१४-२०१५ 

िश  ाण फ  

.६,०००/- 

प र ा फ-

.४१०/- 

एकुण दे य 

फ 

.६,४१०/- 

रो हणी 
भाऊसाहेब पठारे 

बी.एच.एम.एस  

(दसुरे वष) 

२०१४-२०१५ 

िश ण फ - 

.१५,०००/- 

मागणी 
नाह   

एकुण दे य 

फ 

.१५,०००/- 

पुढ ल वषा  या शै णक फ बाबत िनणय घेणे - 

०१)  व नल भाऊसाहेब पठारे यांचे ह  शेवटचे वष असलयाने  या  या 
पुढ ल वषा  या शै णक फ चा सबंध येत नाह .  

२) रो हणी भाऊसाहेब पठारे हचे वैदय कय िश ण पुढे दोन वष िश  लक 

अस  याने  यासाठ  ित वष िश ण फ पये १५,०००/- या माणे पुढ ल दोन 

वषासाठ  एकुण पये ३०,०००/-( .तीस हजार) मा  खच अपे त आहे.  

  अजदारा  या मागणीस अनुस न मुलीचे वैदय कय िश ण अधवट राहू 

नये याकर ता, मानवते  या  ट कोनातुन एक वशेष बाब  हणून व सदर 
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 तावाचा पुव दारण  हणून उ  लेख केला जाणार नाह . या अट  या अिधन 

राहुन  तावास मा  यता िमळणेस वनंती. 
िनणय .९३४ यावर स व  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावावर धोरणा  मक िनणय 

होणे अपे त आहे, परंतु स  या  अ  थायी सिमती अ त  वात अस  यामुळे 

धोरणा  मक िनणय घेऊ शकत नाह ,  यामुळे सदरचा वषय  थिगत ठेवणेत 

यावा, असे ठरले.          (कायवाह - सामा  य शासन, 

वशी-०६) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.१२ ी गु पौ णमा उ  सव- २०१४ चे  य  झाले  या खचास मा  यता 

िमळणे◌ाबबत. 

 ताव- ी गु पौ णमा उ  सव २०१४ मधील खचाकर ता मा. सद  यीय सिमतीचे द 

५/६/२०१४ चे सभेतील िनणय .४३८ अ  वये एकुण पये ४२,७००००/-चे 
खचास मा  यता िमळालेली आहे.  

ी गु पौ णमा उ  सव -२०१४ साठ   य ात खालील माणे खच झालेला आहे. 

अ.

नं 

तपशील अंदाजप का-
तील मंजुर 
र  कम 

 य  

खच 

तरतुद पे
ा जादा 

खच 

तरतुद पे ा 
कमी खच 

१ मंडप, कमानी,  टेज व 

इतर  
९३५०००.००  २७२८८४.

०० 

०.०० ६६२११६.०० 

२ कलाकार बदागी 
( कतनकार व िनमं ीत 

कलाकार हजेर  

काय मासह)  

३०६९८०.०० १७७६९.०
० 

०.०० २८९२११.०० 

३ भ  तांना िम  टा  न  ७६३७१०.०० ५५७८०६.

०० 

०.०० २०५९०४.०
० 

४ वदयुत रोषणाई (जनरेटर 

भाडे, इंधन खच )  

१३००००.०० ५०२५६.०
० 

०.०० ७९७४४.०० 

५ िनमं ण प का, 
जा हरात, पो  टेज,  

( आ यदाते वदेशी 
भ  तांसह )  

१३०००००.०० १२८०४२१.
०० 

०.०० १९५७९.०० 

६ जादा कमचार   

 वयसेवक ( वदयाथ ) 

मानधन   

२५००००.०० १४४३२२.

०० 

०.०० १०५६७८.०
० 

७  इतर खच-मं दर रंगकाम, १५९३१०.०० २१४९०.०० ०.०० १३७८२०.०० 
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फिनचर भाडे, रंग 

मटे रयल )  

८ पाल  याचे ठकाणी 
प  याची पा  याची 
 यव  था खच (टॅकर 

डझेलसह)  

२२५०००.०० १९७७५.०
० 

०.०० २०५२२५.०
० 

९ मं दर व मं दर पर सर 

फुलाचे डेकोरेशन  

२०००००.०० ०.०० ०.०० २०००००.०० 

१० थोमोपचार क ाकर ता 
तातड चे औषध खरेद   

०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

  ४२७००००.०
० 

२३६४७२३
.०० 

०.०० १९०५२७७.

०० 

उपरो  त तपशील पाहता ी गु पौ णमा उ  सव-२०१४ कर ता 
४२७००००/- पये ( बेचाळ स लाख स  तर हजार) मा  मंजूर कर  यात आलेली 
होती.  या उ  सवाकर ता  य ात एकूण पये २३६४७२३/- (तेवीस लाख 

चौस  ट हजार सातशे तेवीस मा  ) खच झालेला आहे.  

  तर  सदरचे एकुण खचास मा  यता िमळणेस वनंती. 
िनणय .९३५  यावर स व  तर चचा होऊन,  ता वत खचास मा.उ  च 

 यायालयामधील िस  ह ल अज .५८१९/ २०१४ वर ल द.०४.०७.२०१४ रोजीचे 
आदेशा  वये मा  यता िमळालेली अस  यामुळे उपरो  त  तावास व झाले  या 
खचास मा  यता दे  यात आली.         (कायवाह - सामा  य 

शासन, वशी-०५) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.१३ खुले नाटयगहृास व  यासमोर ल जागेत भजनाचे काय मास परवानगी 

देणेबाबत. 

 ताव- ी.ए.एन.रे ड , है ाबाद यांना खुले नाटयगहृ समोर ल जागेत भजनाचा 
काय मास परवानगी बाबतचा  ताव द.२८/०८/२०१४ रोजी मा.  यव  थापन 

सिमतीचे सभेत सादर कर  यात आला होता. द.२८/०८/२०१४ रोजीचे सभेत 

िनणय .६९७ "खु  या नाटयगहृा  या जागेबाबत संपुण मा हतीची टपणी संबंधीत 

वभागाकडून मा. सद  यीय सिमतीचे सभेपुढे सादर कर  यात यावी" असा पार त 

झालेला आहे. खुले नाटयगहृाचे जागेबाबतची मा हती पुढ ल माणे-  

  मौजे िशड , ता.राहाता येथील िसट  स  ह नंबर ९३, े  ९३.७ चौ.मी.ह  

जागा मा.महारा   शासन यांचे मालक ची असून ती िशड  शहरा  या म  यवत  

भागात  दारकामाई समोर आहे. पुव  सदर जागा िशड  नगरपंचायत,िशड  
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(पुव ची ामपंचायत ) यांचे ता  यात होती. या जागेत नगरपंचायतीचे खुले 

नाटयगहृ असून या ठकाणी पूव  वाचनालय होते.  

  द.२४/०८/२००९ रोजी िशड  नगरपंचायतीने खुले नाटयगहृ ह इमारत ी 
साईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था,िशड  यां  या ता  यात दलेली आहे. 

सं  थानने या जागेचा ताबा घेतलेला आहे.  

  स  या सं  थानमाफत खुले नाटयगहृ ह  इमारत, इमारतीसमोर ल 

प रसराची जागा िशड  ाम  थ व साईभ  त मंडळ यांना  यांचे मागणीनुसार 

धािमक, सां  कृितक इ.काय मासाठ  िशड  पोलीस  टेशन व िशड  नगरपंचायत 

यांचे नाहारकत दाख  यास अिधन राहुन ता  पुरती परवानगी दे  यात येते.  

  मा. ज  हािधकार  यांनी  यांचेकड ल द.७/०९/२००७ रोजीचे आदेशानुसार 

सदरची जागा ी साईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था,िशड  यांना सुशोिभकरण 

कर  यास दलेली आहे. परंतु सदरचे जागेवर महारा   शासन यांचे नाव कायम 

राहुन शासनाची मालक  रा हल अशा अट  व शत नुसार सं  थानकडे दलेली 
आहे. खुले नाटयगहृ इमारत ह   दारकामाई मं दर जवळ अस  याने हजारो 
सं  येने साईभ  त येवुन ये-जा करत असतात.  यामुळे या जागेवर सुशोिभकरण 

क न या ठकाणी िश  प उभारणीस, या जागेचे सुशोिभकरण करणेस द.२५ 

नो  हेबर २००६ रोजी त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीने मा  यता दलेली आहे.  

  यापुव  ए.एन.रे ड ,है ाबाद, ी.पारस जैन, िशड , राजु म  हन, द  ली, 
मदनलाल िध ा, द  ली, ी.गणेश दळवी,िशड , बी शमा, द  ली, ी.पवन 

वमा, द  ली, हंद ुगजना ाम  थ संघटना, िशड , ी सदगु  व  वनाथ महाराज 

कड कर  ट, को  हापूर यांना साईभजन सं  या, सां  कृितक काय म, 

आयुव दक िशबीर इ.साठ  परवानगी दे  यात आलेली होती. 
  ी.ए.एन.रे ड ,है ाबाद यांनी आपले कड ल १५/०७/२०१४ रोजीचे 

अजा  वये कळ वले आहे क  " आ  ह  गे  या ७ ते ८ वष दरवष  डसबर 

म ह  यात सं  थान मं दर प रसरातील लड बागेत भजनाचा काय म कर त 

असतो. संसथानकडून आ  हांला दरवष  याकामी परवानगी दली जाते.  याब ल 

आ  ह  आपले अ  यंत आभार  आहोत. सं  थानने मागील ४ वषापासून आ  हाला 
 दाराकामाई समोर ल खुले नाटयगहृाजवळची जागा आ  हांला भजनासाठ  दली 
होती.  या माणेच चालूवष ह  डसबर म ह  यात २४ तारखेपासून ३१ 
तारखेपयत मागीलवष  याच जागेवर भजन कर  याची परवानगी िमळावी ह  

न  वनंती. तसेच याकामी सं  थानकडून साऊंड िस  ट म, इले  क कने  शन, 

मंडप व साईभ  त िनवास  थानाम  ये  साधारण ४०० साईभ  तांसाठ  खो  या, 
 यांना जेवण तयार कर  यासाठ  मागील वष माणे जागा िमळावी ह  वनंती." 

  द.१०/०१/२००८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीची द.२० डसबर ते ३१ 
डसबर पयत  यांचे माफत लेड बागेत आयो जत कर  यात येणा-या नाम 

स  ताहास कायम  व पी मा  यता दे  यात यावी. अशी या उपसिमतीची 



29 
 

{17} 06.11.2014, Ahmednagar 

िशफारस मा  य कर  यात आली.  यानुसार ए.एन.रे ड  यांना सन २००७ पासून 

ते २००९ पयत लड  बागेजवळ असले  या मोकळया जागेत भजन कर  यास 

परवानगी दे  यात आली होती.  
  मा.  यव  थान सिमतीचे द.०६/०३/२०१०  या सभेत िनणय .३१५ 

नुसार ी.ए.एन. रे ड ,है ाबाद यांचेसह कोणासह  मं दर प रसरात तसेच 

लड बागेत भजन व अ  य काय मासाठ  परवानगी दे  यात येवू नये. असे ठरले 

आहे.  यानंतर सन २०१० पासून ते २०१३ पयत लड बाग ऐवजी खुले नाटयगहृ 

समोर ल जागेत भजन कर  यास परवानगी दे  यात आलेली आहे.  

  तर  ी.रे ड  यांना दनांक २४/१२/२०१४ ते ३१/१२/२०१४ या कालावधीत 

खुले नाटयगहृ व  यासमोर ल जागेत भजन कर  यास परवानगी देणेबाबत 

िनणय होणेस वनंती. 
िनणय .९३६  उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, ी.ए.एन.रे ड ,है ाबाद यांना 

दनांक २४/१२/२०१४ ते द.३१/१२/२०१४ या कालावधीत खुले नाटयगहृ व 

 यासमोर ल जागेत भजन कर  यास परवानगी दे  यात आली.   

         (कायवाह - सामा  य शासन, वशी-०५) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.१४ वरभ  बरोबा बन  येथील ी वरभ  या तेील कु   यां  या हंगामाकर ता 

अिथक मदत  देणेबाबत. 

 ताव- ी.सजराव काटकर व ह.हे.बनकर, ी. वरभ  दल, बरोबा बन,िशड  ( बरेगांव 

बन ) यांनी  यांचे दनांक २१/१०/२०१४ रोजीचे अजात वरभ  ( बरोबा ) या 
दैवताची या ा द. ५/११/२०१४ ते ७/११/२०१४ अखेर बरोबा बन,िशड  येथे मोठया 
थाटात भरणार असून यात द.७/११/२०१४ रोजी कु  ती हगामाह  आयो जत 

केलेला आहे. या कु   यात भाग घेणा-या व वजयी प हलवानांना वाट  यासाठ  

 हणून मागील वष  .७५,०००/- र  कम िमळाली होती. तर  यावष  

.१,००,०००/- ची आिथक मदत िमळावी अशी वनंती केलेली आहे.  

  द.१७/११/२००४ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .११९ 

नुसार एक वशेष बाब  हणून वरभ  या ा बन, िशड  यांना द.२६/११/२०१४ 

रोजी होणा-या कु   यां  या हगा  यासाठ  .२५ हजार र  कम ी.रामनवमी 
उ  सवा माणे सं  थान ितिनधी नेमून दे  यात यावी, असे ठर  या माणे र  कम 

देणेत आली होती. तसेच  यानंतर दरवष  मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िनणयानुसार खालील माणे र  कम मंजूर क न वाटणेत आलेली आहे.  

अ.नं. सभेची तार ख व िनणय 

. 

मंजुर र  कम  य  खच 

१ द.१७/११/२००४, िनणय 

.११९  

२५,०००-०० २४,४९९-०० 
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२ द.५/११/२००५, िनणय 

.७१२ 

५०,०००-०० ४८,१५२-०० 

३ द.१४/१०/२००६,िनणय 

.८६६  

५०,०००-०० ४३,५३३-०० 

४ द.१८/११/२००७, िनणय 

.७८२ 

५०,०००-०० ४९,०२०-०० 

५ द.३/१/२००८, िनणय 

.०४(१९) 

७५,०००-०० ६४,०८०-०० 

६ द.७/११/२००९, िनणय 

.८६७ 

७५,०००-०० ६९,५७०-०० 

७ द.२१/१०/२०१०,िनणय 

.९२३ 

७५,०००-०० ७२,०८०-०० 

८ द.१४/१/२०१२, िनणय 

.१३१ 
७५,०००-०० ७०,२७०-०० 

९ द.३०/११/२०१२,िनणय 

.९४८ 

७५,०००-०० ७०,२७०.००  

१० द.२७/१०/२०१३,िनणय 

.८७२ 

७५,०००-०० ७०,२७०-०० 

दनांक २७/१०/२०१३ रोजीचे  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय 

.८७२ नुसार मागील वष  सदर कामी .७५,०००/- मा ची आिथक मदत 

सं  थानमाफत दे  यात आली होती.  यापैक  .७०,२७०/- इतक  र  कम बदागी 
 हणून वाटली असून उवर त र  कम लेखाशाखेत जमा-नांवे कर  यात आलेली 

होती.  
वरभ  दल, बरोबा या िेनिम  ताने कु  ती हगामासाठ  .१,००,०००/- 

मागणी केलेली आहे. परंतू  यांना मागील वष  माणे पये ७५,००००/- मा  

मंजूर क न ी.रामनवमी उ  सव थे माणे सं  थानचा ितिनधी 
(लेखाशाखेतील कमचार ) िनयु  त क न वजयी प हलवानांना बदागी  हणून 

र  कम अदा क न उवर त र  कम लेखाशाखेकडे जमा नावे करता येईल.  

तर  वरभ  दल, बरोबा या िेनिम  ताने कु  ती हगामासाठ  मागील 

वष माणे .७५०००/- मा  देणेस मंजुर  असावी ह वनंती.  

तर  उपरो  त  तावावर िनणय होणेस वनंती. 
िनणय .९३७ यावर स व  तर चचा होऊन, वरभ  दल, बरोबा या िेनिम  ताने कु  ती 

हगामासाठ  मागील वष माणे .७५०००/- मा  देणेस मा  यता दे  यात आली.  
  तसेच सदरहू र  कम सं  थानचा ितिनधी (लेखाशाखेतील कमचार ) 

िनयु  त क न वजयी प हलवानांना बदागी  हणून अदा करणेत यावी व 
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उवर त र  कम लेखाशाखेकडे जमा नावे करणेत यावी, असे ठरले.   

               (कायवाह - सामा  य शासन, वशी-०५) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.१५ िशड  महो  सव- २०१४ साजरा करणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 ताव- चालू वषाचा शेवट व नवीन वषाची सु वात चांग  या रतीने  हावी सदरचा दवस 

ीं  या सािन  यात जावा या उ ेशाने दरवष  ३१ डसबरला भारतातून तसेच 

परदेशातून मोठया  सं  येने साईभ  त िशड त साईबाबां  या दशनासाठ  येत 

असतात. ीं  या दशनापासून कोणीह  वंचीत राहू नये  हणून मा.  यव  थापन 

सिमती  या िनणयानुसार समाधी मंद र भ  तांना साईबाबांचे दशनासाठ  रा भर 

उघडे ठेव  यात येत असते. तसेच िशड  महो  सव हा उ  सव सन २००४ पासून 

सु  कर  यात आलेला आहे. ३१ डसबर  या रा ी सं  थान प रसरात 

साईभजन,नृ  य,गायन इ.काय मांचे आयोजीत केले जाते या काय मासाठ  

व वध भागातून कलाकार काय म सादर करणेसाठ  सं  थानकडे अज करतात. 

  िशड  महो  सव साजरा करणेसाठ  सं  थान माफत साई भ  तांसाठ  

धािमक, सां  कृतीक काय माचे  आयोजन कर  यात येते.  

अ) अंदाजप क – सन २०१३ चे िशड  महो  सवा कर ता झाले  या व सन 

२०१४ चे िशड  महो  सवासाठ  अपे त खचाची मा हती खालील माणे आहे.  

अ.नं. तपशील ी िशड  महो  सव २०१३ ी िशड  

महो  सव 

अंदाजे खच 

२०१४ 
  अंदाजे खच  य  खच  

१ मंडप, कमानी व  टेज  ४०,०००-०० २३,७५०-०० ६०,०००-०० 

२ जा हरात व बोड  १५,०००-०० १६२५५-०० २५,०००-०० 

३ कलाकार मानधन व 

वास खच 

२५,०००-०० ४६१-०० ५०,०००-०० 

४ इतर करकोळ खच ( 

मंद र सजावट, जादा 
कमचार  व इतर खच )  

२,५०,०००-०० ८६,९०२-०० ३,२५,०००-०० 

 एकूण खच  ३,३०,०००-०० १,२७,३६८-०० ४,६०,०००-०० 

मा.  यव  थापन सिमतीचे दनांक १३/१२/२०१३  रोजीचे सभेत िनणय  

.९८१  अ  वये िशड  महो  सव-२०१३ साजरा कर  यासाठ  एकुण .३,३०,०००/- चे 
खचास मा  यता िमळालेली आहे.   

ब) कलाकार िन  चीती– याह वष  मागील वषा माणे िशड  महो  सवासाठ  

द.३१/१२/२०१४ रोजी िनमं ीत गायकांचे व कलाकारांचे द. ३१/१२/२०१४ रोजी 
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गायन, नृ  य काय म आयोजीत करणे िनमं त कलाकार यांचे मानधन 

िन  चीत करावे लागणार आहेत. काय म िमळणेबाबत आले  या अजाचा 
तपिशलवार त  ता अल हदा सादर कर  यात येईल.  

क) काय माचे  थळ-  मागील वष  साईनगर मैदानावर िनमं त 

कलाकारांचे काय माचे आयोजन कर  यात आले होते.  या वष  ह   साईनगर 

मैदानावर  िनमं त कलाकारांचे काय म आयो जत करता येईल.  

  िशड  महो  सव -२०१४ साजरा करणेसाठ   अंदाजे . ४,६०,०००/- ( चार 

लाख साठ हजार)  इतका खच अपे त आहे. तर  सं  थान माफत िशड  

महो  सव -२०१४ साजरा करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे ४,६०,०००/- खचास 

मा  यता िमळावी  
तर  उपरो  त  तावावर िनणय होणेस वनंती.  

िनणय .९३८ उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, मागील उ  सवा माणे 

सं  थान माफत िशड  महो  सव -२०१४ साजरा करणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजे ४,६०,०००/- खचास मा  यता दे  यात आली.  

  तसेच, िशड  महो  सव -२०१४ साठ  कलाकारांचे काय म आयो जत 

करणेसाठ  वतमानप ाम  ये व सं  थानचे संकेत  थळावर जा हरात िस  द 

करणेत येऊन, वनामु  य सेवा देणा-या कलाकारांना ाधा  य दे  यात यावे, असे 

ठरले.            (कायवाह - सामा  य शासन, वशी-०५) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.१६ सन २०१५ मधील सं  थानमाफत साज-या होणा-या उ  सवां  या िनमं ण प का 

छपाई करणेबाबत. 

 ताव- ी साईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था,अिधिनयम २०१४ चे कलम नं.१९ म  ये 

भ  तमंडळाची तरतुद आहे.  

ी साईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था,िशड  या  यव  थापन सिमतीचे 
वतीने दरवष ी रामनवमी उ  सव, ी गु पौ णमा उ  सव, ी साईबाबा 
पु  यितथी उ  सव साजरा कर  यात येतात. दरवष  ी रामनवमी, गु पौ णमा व 

ी पु  यितथी उ  सवा िनिम  ताने भ  तमंडळाचे सभासद, देणगीदार , मा.मं ी 
महोदय, महारा   रा  य, मा  यवर अिधकार  व िशड  ाम  थ यांना िनमं ण 

पाठ व  यात येते.  माहे स  टबर-२०१४ अखेर १७७३२३ इतके सं  थान 

भ  तमंडळाचे सभासद आहे. ह  सं  या दवस दवस वाढत आहे. 

 येक उ  सवापूव  िनमं ण प का छपाईकामी दरप के माग वणेस 

मा  यता घेऊन टपणी सादर करणे, िनमं णप केचा मसुदा मा  य क न घेणे, 

छपाई ( ेस) धारक यांचे कडून दरप क माग वणे तुलना  मक त  ता तयार करणे, 

िन  नतम दरधारकास छपाई कामी कायादेश देणे, सव िनमं ण प कांना घडया 
घालणे, पाक टावर प  ते ंट करणे, पा कटे िचटक वणे, कग करणे, प कांची 
रा  या  या नावानुसार वभागणी क न पो  टात टाकणे इ.कामे करावे लागतात.  
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मागील वष  सन -२०१४ म  ये साजरा कर  यात आले  या उ  सवा  या 
प का एक त छपाई कर  यात आले  या आहेत. तीन उ  सवाचे िनमं ण 

प का छपाई कामी .८,८०,१३२/- मा  खच आलेला आहे. 

  सं  थान भ  तमंडळा  या सभासंदांना व मा  यवरांना  येक उ  सवाचे 

िनमं ण पाठ वले जाते.  सं  थान भ  तमंडळ सभासद  हे संपुण जगभर आहेत. या 
म  ये कनाटक, आं देश  या रा  यात  हजारो सभासद सं  या आहेत. 

 सं  थानमाफत छपाई  कर  यात येणा-या प का  हया  आट पेपरवर ( 90 

GSM )  या कागदा  या  कारावर छपाई  करता येईल.  

  प का छपाई कामाम  ये प केचा मसुदा अंितम करणे, छपाईधारकांस 

कायादे  , देणे,छपाई झालेनंतर प का िशड  पे◌ाहच आले नंतर  प के म  ये  

उद - साद भरणे, टकर वर  ट केलेले प  ते  पाक टावर िचकटवणे,  

रा  यां  या नावा माणे वगतवार  करणे. पो  टात  टाकणे ह  कया  वेळ 

लागणार  आहे.  िनमं ण का िनमं कांना  वेळेत पोहच  होणे आव  यक आहे. 

सन-२०१५ साठ  प का छपाई करणेसाठ  काढ  यात येणा-या िन वदा 
दरप कांम  ये पुढ ल बाबी वचारात घेता  येतील.  या म  ये  प का, पाक ट  

छपाई करणे,पाक टावर  साईभ  तांचे, िनम कांचे प  ते  ट करणे, प केची 
घड  घालून प का पाक टात भ न देणे. पाक टांना गमटेप वापरणे. या  
मु यांचा समावेश करता येईल. यामुळे िनमं कांना वेळेत  प का  पोहच  

हो  यास  मदत होईल व वेळ वाचेल असे न  मत आहे.  

वतमान प ात जा हरात िस  द करणे, उ  सवा  या प का, पाक टे 

छपाई करणे, याकामी अंदाजे .१५,००,०००/- ( .पंधरा लाख ) मा  खच  

अपे त आहे. 

सन-२०१५  मधील  सं  थान  माफत साज-या कर  यात येणा-या 
उ  सवासाठ  प का , पाक टे छपाई करणे, वतमानप ात जा हरात/ िन व दा  
िस  द  करणे या कामासाठ  येणा-या  अंदाजे .१५,००,०००/- ( .पंधरा लाख ) 

मा  खचास मंजूर  िमळावी ह  वनंती. 
तर  उपरो  त  तावावर िनणय होणेस वनंती 

िनणय .९३९ यावर स व  तर चचा होऊन, ीं  या तीनह  उ  सवा  या िनमं ण प का 
आव  यकतेनुसार  या-  या उ  सवा  या वेळेस उपसिमती सभे  या मा  यतेने 

छपाई क न घे  यात या  यात, असे ठरले.  

     (कायवाह - सामा  य शासन, वशी-०५) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.१७ ी.रामराव रंभाजी शेळके, अिध क, मं दर वभाग यांचा द.१६.१०.२०१४ 

रोजीचा िनलंबन र  होणेबाबतचा अज.   
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 ताव- ी.रामराव रंभाजी शेळके, अिध क, मं दर वभाग हे डयुट वर असतांना 
 यांचेकडून खालील माणे गैरिश  तवतन घडलेले आहे. 

  ी.रामराव रंभाजी शेळके, अिध क, मं दर वभाग यांचे खालील 

गै रिश  त वतनाबाबत द.२१-१०-२०१४ रोजीची टपणी सादर केलेली होती. 
1) द.२१-०८-२०१४ रोजीचे भात या दैिनकात िशड  साईमं दरात 

फोटोसेशन, ठरवाला हरताळः अिधका-यांचा आिशवाद, शासन सु  त या 
मथळयाखाली बातमी/िनवेदन िस  द झालेले होते. 

2) ी.मनोहर दासगु  पाठक, पुजार , मं दर वभाग यांनी द.२५-०८-२०१४ 

रोजीचा त ार अज दलेला असून  यात  यांनी ‘मानिसक ासाब ल मं दर 

मुखाची चौकशी कर  याबाबत.’ असे  हटलेले आहे.  

3) द ण दरवा  यावर ल अनाग द  व ी.रामराव शेळके यांचे 
कायप  दतीबाबत. जा. ं .बीड ड स/मं दर सुर ा/१५/२०१४ द.३०-०८-२०१४ 

रोजीचे प  इकड ल कायालयास ा  त झालेले आहे. 

4) आरतीचे वेळ  ी साईबाबांना नैवे  दाख वणेकामी नैवेदय ताट ठेवणेची 
चिलत प  दत आहे. परंतू  यांनी अनािधकारे आरतीचे वेळ  नैवे  ताटास 

पाट शन लावणेची प  दत नसतांना  यांना नैवैदय ताटास द.१२-०६-२०१४ रोजी 
दपुार  १२.०० वा.मा  या  ह आरतीचे वेळ  पाट शन लावलेले अस  याचे 
िनदशनास आले आहे.याबाबत  यांना जा. ं .एसएसएस/वशी-७ए/२५०६/२०१४ 

द.०६-०९-२०१४ अ  वये ी.शेळके यांना ‘स  तता कद’ आदेश दलेला आहे. 

परंतू सदरचा ‘स  तता कद’ आदेश ी.शेळके यांनी वकारणेस नकार 

द◌ेलेला आहे याबाबत .अिध क यांनी द.१०-०९-२०१४ रोजीचे प ा  वये 

कळ वलेले आहे.याव न  यांनी व र  ठांचे आदेशाचा अवमान केलेला आहे असे 

दसून येते. 

  अशा कारे ी.रामराव रंभाजी शेळके,अिध क,मं दर वभाग यांची 
उपरो  त माणे व र  ठां  या कोण  याह  कायदेिशर वाजवी हुकूमा  या 
बाबतीत,दसु-या  या जोड ने असो क नसो,जाणूनबूजून उ ामपणा करणे कंवा 
 यांचे पालन न करणे.,आ  थापने  या जागेत िश  तीलाव स तनाला बाधक 

ठरेल असे कोणतेह  कृ  य करणे कंवा  यांचे ऑडस अनुसारचे आरोपप ,आदेश 

कंवा इतर प   यावयास नकार देणे इ.कृ  ये द इंड यल ए   लॉयमट 

(सॅ  ड ंग ऑडस) अ◌ॅ  ट १९४६ चे कलम नंबर २२ (ए),२२ (एल) व २२ (ए  स) 

अ  वये गंभीर गैरिश  तवतनात मोडतात. सदर गैरिश  तवतन ी.शेळके यांनी 
केलेले अस  याचा आरोप  यांचेवर ठेवणेत आलेले असून  यांना खातेचौकशी 
करणेकामी जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/२८७३/२०१४ द.२५-०९-२०१४ अ  वये 

आरोपप  बजा वणेत आलेले आहे. 
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ी.शेळके यांचे वचाराचे गांभ य वचारात घेता  यांना खातेचौकशी पुण 

हे◌ावून िनणय होईपयत जा.नं.एसएसएस/ वशी-७ए/३१८७/२०१४ द.०६-१०-

२०१४ अ  वये सं  थान सेवेतून ता  पुरते सेवा सेवा िनलंबीत करणेत आलेले आहे. 

 यानंतर ी.शेळके यांनी द.१६-१०-२०१४ रोजीचा वनंती अज 

मा. ज  हािधकार  साहेब, अहमदनगर, सद  य, ी साईबाबा सं  थान 

व  व  त  यव  था,िशड  यांचेकडेस सादर केलेला असून  यात  यांनी,’ वनंती 
पुवक अज करतो क, मी मं दर वभागाम  ये अिध क या पदावर काम कर त 

आहे.मला प ा  वये खाते चौकशीकर ता तीन म ह  याचा कालावधी दे  यात 

आलेला होता. परंतू  यानंतर लगेच सं  थान सेवेतून ता  पुरते सेवािनलंबीत 

कर  याचा आदेश कर  यात आलेला आहे.तर  माझा सेवा िनलंबनाचा आदेश र  

क न मला कामावर पुववत कामावर घेणेस वनंती आहे.’ असे  हटलेले आहे. 

सदरचे वनंती अज मा. ज  हािधकार  साहेब यांनी सं  थानचे बैठ कत 

ठेवणेबाबत सुचना दले  या  आहेत. मा.कायकार  अिधकार  साहेब यांनी  वर त 

सादर करणेचे िनदश द◌ेलेले आहेत.   

सबब, ी.रामराव रंभाजी शेळके, ता  पुरते सेवा िनलंबीत अिध क, मं दर 

वभाग हे चौकशी कामात पुण सहकाय करतील. तसेच चौकशी कामात ह  त ेप 

अथवा दबावाचा अवलंब करणार नाह त या अ ट  या अिधन राहून  यांना 
 वतं य वभागात पुन  थापना देता येईल. तर  ी.शेळके यांचे िनलंबन र  

क न  यावयाचे कंवा कसे याबाबत िनणय होणेस वनंती आहे. 

तर  उपरो  त  तावावर िनणय होणेस वनंती. 
िनणय .९४०  उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, ी.रामराव रंभाजी शेळके, 

अिध क, मं दर वभाग यांनी द.१६.१०.२०१४ रोजीचे अजा ारे िनलंबन र  

होणेबाबत केलेली वनंती अमा  य करणेत आली.  
 (कायवाह - कामगार अिधकार ) 

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

वषय नं.१८ ींचे शता  द  महो  सव २०१७-१८ कालावधीतील िनयोजनाबाबत.   

 ताव- ींचे समाधीस सन-२०१७-१८ म ये १०० वष होत अस याने ीपु यितथी 
उ सव-२०१८ चे कालावधीत सं थानमाफत व वध काय म आयो जत 

कर यात येणार आहे. या काय मांचे िनयोजन करणेपुव  या महाउ सवाचे 
कालावधीत साज-या कर यात येणा-या काय माचे व प काय असावे याबाबत 

मं दर वभागाचे संदभ य मंजुर टपणीअ वये वेगवेग या क पना/ सूचना 
मांड यात आ या हो या. तसेच या टपणीवर ल अिभ ायानुसार याबाबत 

ेसनोट देऊन व वेबसाईटवर खालील माणे मा हती देऊ सव कशा कारे साजरा 
केला जावा याबाबत भ ां या क पना/ अिभ ाय मागवावे असे वाटते. 

 
ीसाईबाबा सं थान व त यव था, िशड  
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पो : िशड  ४२३ १०९, ता.राहाता, ज.अहमदनगर, महारा (भारत) 

दरु वनी-०२४२३- २५८५०० फॅ स- ०२४२३-२५८७७०> टेिल ाम- 

साईनाथ, िशड  
Website-www.shrisaibabasansthan.org.in, Email ID- 

saibabasansthan@sai.org.in 
----------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

सव साईभ ांना वन  आवाहन 

ीसाईबाबांनी ी े  िशड  येथे वजयादशमी (दसरा)चे दवशी 
मंगळवार, द.१५ ऑ टोबर, १९१८ रोजी महासमाधी घेतली असून या 
घटनेस सन-२०१८चे वजयादशमीस १०० वष पुणा होत आहे. दरवष  

सं थानमाफत वजयादशमीचे कालावधीत ीपु यितथी उ सव साजरा 
केला जातो. यामुळे ीसाईबाबा सं थान व त यव था, िशड  

यांचेमाफत ीपु यितथी उ सव-२०१८ चे कालावधीम ये व वध काय म 

आयो जत कर याचे िनयोजन आहे. तर  सव साईभ ांना वन  सुचना 
कर यात येते क , यांना या कालावधीत साज-या करावयाचे 
काय माबाबत/ काय माचे व प काय असावे? याबाबत सुचना 
करावयाची अस यास सं थानचे वेबसाईटवर मागदशक पर काह  सुचना 
नमूद के या आहेत. या कारे कंवा यािशवाय सुचना करा यात व 

आप या सुचना पंधरा दवसाचेआत ीसाईबाबा सं थान 

व त यव था, िशड  यांचेकडे इ-मेल ारे पाठ व याचे करावे. इ-मेल 

आय.ड  सोबत दला आहे. 

       कायकार  अिधकार , 

      ीसाईबाबा सं थान व त यव था, 
िशड  

 
  तर  वर ल माणे जा हरात जनसंपक वभागामाफत थािनक तसेच 

देशाचे तसेच सव रा यांचे राजधानीचे तसेच मंुबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर 

या ठकाणाहुन िस  होणारे वतमानप ाम ये मराठ / इं जी भाषेम ये देणेस, 

तसेच सं थानचे वेबसाईटवर िस  करणेस व याकामी येणारे खचास मा यता 
िमळावी. तर  याबाबत िनणय होणेस वनंती आहे. 

िनणय .९४१  उपरो  त  तावावर स व  तर चचा झाली व झाले  या चचनुसार 
फेर  ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.  

     (कायवाह - मं दर वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.१९ तीन वासी बसेसचे  कुल बसेसम  ये पांतर करणेबाबत. 
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 ताव- वाहन वभागाकड ल खालील तपिशलातील 09 बसेसचा वापर ी साईबाबा 
इं लश िमड यम कुलचे व ाथ  शाळेत ने-आण करणे कामी होत आहे. 

अ.नं. बस .  अ.नं. बस . 
01 MH-17-C-8851  06 MH-17-T-3101 
02 MH-17-K-9370  07 MH-17-T-3102 
03 MH-17-T-8501  08 MH-17-T-3103 
04 MH-17-T-8502  09 MH-17-T-3104 
05 MH-17-T-8503    

   ी साईबाबा इं लश िमड यम कुल यांचेकड ल द.04/10/2014 रोजीची 
मंजुर टपणीनुसार, ी साईबाबा इं लश िमड यम कुलचे व ाथ  सं या तसेच 

शालेय व ाथ  सुर तता व वाहतूक चे िनयम वचारात घेता शाळेकर ता स या 
वाहन वभागाकड ल अितर  03 बसेस Change of Use ला RTO कडून 

मा यता घेऊन कुलबस हणुन वापरात आणने कामी यानुसार अनुशंिगक 

कायवाह  वाहन वभागाने करावी, असे मा. कायकार  अिधकार  महोदय यांनी 
िनदश दलेले होते. 

   वाहन वभागाकडे स या खालील माणे 03 अितर  वासी बसेस 

असुन सदर बसेस कुलबस म ये पांतर त करावयाचे झा यास आर.ट .ओ. 

कायालयाचे िनयमानुसार, ( कुलबस िनयम-2011) कुलबस कर ता बाहेर ल 

बाजुने पवळा रंग व वाहना या खडक खाली सव बाजुनी 150 िमलीिमटर 

ं द चा वटकर  प टा रंग वलेला असणे बंधनकारक आहे. तसेच वाहनास 

परवाना (परिमट) देते वेळ  कुलबसला पीड ग हनर बस वणे, खड यांना 
जाळ  बस वणे व व ाथा या कुलबॅग ठेवणे कर ता लगेज रॅक बस वणे व इतर 

अनुशंिगक बदल करणे आव यक आहे. 

अ.नं. बस मांक कंपनी खरेद  

दनांक 
01 MH-17-K-9371 टाटा-1510 बस 11/11/2004 

02 MH-17-T-9501 अशोक लेलँड बस 13/07/2007 

03 MH-17-T-9502 अशोक लेलँड बस 13/07/2007 

   वर ल माणे अ.नं.01 ची बस द.11/11/2004 रोजी खरेद  कर यात 

आलेली असुन बस खरेद चे वेळ  हरवा कलर दे यात आलेला आहे. तसेच 

अ.नं.02 व 03 या दोन बसेस द.13/07/2007 रोजी खरेद  कर यात आलेली 
असुन बस खरेद चे वेळ  सफेद कलर दे यात आलेला होता. 
  उपरो  माणे 03 वासी बसेसचे कुलबसम ये पांतर करणे कामी 
खालील माणे खच अपे ीत आहे. 

अ.नं. तपिशल अंदाजे खच ( .) 
01 नवीन कलर करणे कामी खच 49,000.00 

02 खड यांना जाळ  बस वणे व लगेज 10,000.00 
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रॅक बस वणे खच 
03 दोन बसेसला पीड ग हनर बस वणे 

कामी खच 

23,000.00 

04 आर.ट .ओ. टॅ स व परिमट खच 15,000.00 

05 इतर करकोळ खच 3,000.00 

 अंदाजे अपे ीत एकुण खच 1,00,000.00 

मागणी- आर.ट .ओ. कायालयाचे िनयमानुसार, 03 बसेसला नवीन कलर क न 

घेणे, खड यांना जाळ  बस वणे व व ा या या कुलबॅग ठेवणे कर ता लगेज 

रॅक बस वणे तसेच 02 बसेस कर ता पीड ग हनर बस वणे व इतर अनुशंिगक 

बदल करणे कामी अंदाजे .1,00,000/- (अ र  रक्कम .एक लाख मा ) पयत 

खच अपे ीत आहे. 

वभागाचा प  अिभ ाय- वाहन वभागाकड ल बस मांक MH-17-K-9371, 

MH-17-T-9501 व MH-17-T-9502 या ितन वासी बसेस कुलबसम ये 

पांतर त करणे कामी आर.ट .ओ. कायालयाचे िनयमानुसार आव यक ते बदल 

क न घेणेस व या कामी येणा या अंदाजे .1,00,000/- (अ र  र कम . एक 

लाख मा ) पयतचे खचास मा यता िमळणेस वनंती. 
िनणय .९४२  यावर स व  तर चचा होऊन, वाहन वभागाकड ल बस मांक MH-17-

K-9371, MH-17-T-9501 व MH-17-T-9502 या ितन वासी बसेस 

कुलबसम ये पांतर त करणेत या  यात. तसेच  यासाठ  आर.ट .ओ. 

कायालयाचे िनयमानुसार बसेसम  ये आव यक ते बदल क न घेणेस व याकामी 
येणा या अंदाजे .1,00,000/- मा चे खचास मा यता दे  यात आली.  
      (कायवाह - वाहन वभाग मुख)  

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

वषय नं.२० नवीन एक अ◌पॅे र ा देणगी वकारणेबाबत. 

 ताव- द.05/06/2014 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय ं .405 

नुसार, ी साई सादालय कर ता आव यक असलेली पे र ा देणगीदार 

साईभ ांकडून देणगी दाखल िमळणेसाठ  यतन् करावेत. देणगीदाखल िमळत 

नस यान सं थानमाफत खरेद  करणेकामी पया जओ कंपनीचे अिधकृत डलस 

यांचेकडून कोटेशन माग वणेस व याकामी येणा या .2,10,000/- मा चे 
खचास मा यता दे यात आलेली होती. 

   द.20/10/2014 रोजी राजराजे र  एज सीज, मंचर याल (आं देश) चे 
मालक साईभ , ी पु ला राव यांनी ी साईबाबा सं थान व त यव था, 
िशड  कर ता एक पे र ा देणगी दलेली आहे. सदर वाहनाचा तपिशल 

खालील माणे. 

वाहनाचा तपिशल कंमत टॅ स व एकुण र कम 
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वमा खच ( .) 
PIAGGIO-APE 
CARGO D600 
PICK UP GOLDRN 
YEL 

1,56,300.00 23,700.00 1,80,000.00 

   उपरो  माणे राजराजे र  एज सीज, मंचर याल (आं देश) चे मालक 

साईभ , ी पु ला राव यांचेकडून द.20/10/2014 रोजी एक पे र ा वाहन 

ता यात िमळालेले आहे. सदर वाहनाची एकुण कंमत .1,80,000/- (अ र  

र कम . एक लाख ऐंशी हजार) मा  असुन या वाहनाचा वापर ी साई 

सादालय वभागाचे मागणीनुसार मालवाहतुक  कर ता करता येईल. 

   तर  राजराजे र  एज सीज, मंचर याल (आं देश) चे मालक साईभ , 

ी पु ला राव यांचेकडून एक पे र ा देणगी वकारले बाबतचा ताव मा. 
यव थापन सिमतीचे सभेपुढे मा हती कर ता सादर. 

िनणय .९४३  यावर स व  तर चचा होऊन, राजराजे र  एज सीज, मंचर याल 

(आं देश) चे मालक साईभ , ी पु ला राव यांचेकडून एक पे र ा देणगी 
वकारले बाबतची न द घे  यात येऊन,  यास मा  यता दे  यात आली.  

    (कायवाह - वाहन वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 
वषय नं.२१ बसेसचा टॅ  स भरणेकामी झाले  या खचास काय  तर मा  यता िमळणेबाबत. 

 ताव- अिधिनयम- 2004 मधील तरतुद:-17 (01), 21 (01-ग, ज). 

तावीक:- वाहन वभागाकड ल बस .MH-17-T -7109 व MH-17-T -

7110 या दोन बसेसचा वापर साईभ ांना िशड  ते नगरसुल रे वे टेशन येथे 
घेऊन जाणे व येणे कामी होत आहे. सदर दो ह  बसेस या वाष क टॅ सची मुदत 

द.31/08/2014 रोजी संपु ात येत असलेने दर वषा माणे आर.ट .ओ. कायालय 

िनयमानुसार तसेच दलेले परिमट नुसार, वाहनांचा द.01/09/2014 ते 

द.31/08/2015 पयतचा वाष क टॅ स भरणे आव यक होते. 

   वाहन वभागाकड ल द.13/08/2014 रोजीची मंजुर टपणी नुसार, बस 

.MH-17-T -7109 व MH-17-T -7110 या दोन बसेसचा वा षक टॅ स 

आर.ट .ओ. कायालयात भरणे कामी डे युट  आर.ट .ओ., ीरामपुर यांचे नांवे 
लेखाशाखे ‘माफत .5,94,000/-(अ र  र कम . पाच लाख चौ या नव 

हजार) मा चा ड .ड  ड हा स देणेस मा यता दे यात आलेली होती. यानुसार 

डे युट  आर.ट .ओ., ीरामपुर यांचे नांवे लेखाशाखे माफत खालील तपिशला 
माणे ड .ड  घे यात येवुन आर.ट .ओ. कायालय, ीरामपुर येथे जमा कर यात 

आला होता. 
अ.नं बँकेचे नांव चेक नं./ दनांक र कम ( .) 
01 भारतीय टेट बँक शाखा- 961005-08/09/2014 5,94,000.00 
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िशड  

सदर खचाचा तपिशल खालील माणे. 

अ.न वाहन ं . पावती नं./ दनांक र कम ( .) 
01 एमएच-17/ट -7109 

(नगरसुल बस ) 

410024-
19/09/2014 

2,97,000.00 

02 एमएच-17/ट -7110 

(नगरसुल बस ) 

410025-
19/09/2014 

2,97,000.00 

                एकुण र कम 

( .) 

 5,94,000.00 

  उपरो  माणे दो ह  बसेसचा वाष क टॅ स भरणे कर ता .5,94,000/-

(अ र  र कम . पाच लाख चौ या नव हजार) मा  र कम खच झालेली आहे. 

मागणी :- बस .एमएच-17-ट -7109 व ट -7110 या दोन बसेसचा वाष क 

टॅ स आर.ट .ओ. कायालयात भरणे कामी झाले या .5,94,000/-(अ र  

र कम . पाच लाख चौ या नव हजार) मा चे खचास काय र मा यता 
िमळणेस वनंती. 

िनणय .९४४  यावर स व  तर चचा होऊन, आर.ट .ओ. कायालयाम  ये एमएच-17, ट -

7109 व एमएच-17, ट -7110 या दोन बसेस  या भरले  या .5,94,000/- मा  

वाष क टॅ सची न द घे  यात येऊन, झाले  या खचास काय  तर मा  यता 
दे  यात आली.           (कायवाह - वाहन 

वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.२२ सं  थानचे िनयो जत साईगाडन क  पांतगत िस  ह ल वकचे ठेकेदार 

के.आर.आर.इ  ा ा.िल., है ाबाद यांचेकडून उवर त दंडाची र  कम वसुल 

करणेकामी कायदेशीर कायवाह  करणेबाबत. 

 ताव- साईभ ां या सोयी-सु वधेसाठ  मौजे िनमगांव को हाळे िशवारातील सं थान 

मालक या गट नं. 198, 199, 200 व 201 मधील एकुण 20 एकर 

जमीनींम ये साई गाडन क पामधील िस ह ल कामांपैक  प ह या ट यातील 

लेजर शो कर ता आव यक असणारे वॉटरबॉड , े ागहृ व इतर अनुषंगीक 

सोयी-सु वधा ( कायालय िनयं ण क , साधनगहेृ , संर क िभंत आ द ) चे 
बांधकाम करणेचे काम ठेकेदार मे. के.आर.आर.इ ा. ोजे ट ा.िल. है ाबाद 

यांना दे यात आले होते. सदरचे काम करणेस ठेकेदार असमथ ठर याने, यांना 
टिमनेट करणेत आले आहे.  ठेकेदार मे. के.आर.आर.इ ा. ोजे ट ा.िल. 

है ाबाद  यांचेकडून उवर त दंडाची र कम . 2,11,05,748/- मा  वसुल 

करणेकामी तसेच िन वदा शत नुसार व आ कटे ट  यांचे  प ाने ठेकेदार यांना 
कळ वले माणे इतर अनुषंगीक दंडा मक कायवाह  करणेसाठ  बांधकाम 
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वभागा माफत कळ वणेत आले आहे. यानुसार वधी वभागामाफत ड. 

एस.ड . कुलकण , कोपरगांव यांचे स याने द. 03/12/2013 व द. 

28/03/2014 रोजी ठेकेदार यांना नोट स पाठ वणेत आलेली आहे. सदर नोट स 

संबंधीत य  परदेशात गे याने द. 11/12/2013  परत आलेली आहे.  

  यानंतर  मे.के.आर.आर.इ ा. ा.िल.है ाबाद या कंपणीचे अकरा 
संचालक यांना नो टस पाठ वणेत आ या यापैक  1) ी 
के.आर.आर.इ ा. ा.िल.है ाबाद,2) ी सुधाकर रे ड , 3)  ी के. ह. सुभा 
रे ड , 4) ऑन सी.एस.ट . र ज ेशन स ट फक ट,व 5)  के.राघव रे ड  6)  As 
per Address on:VAT registration certificate :- No.65,Banagair 4th 
Main Opp Park Maruti Lay out,Vasanthapura Main 
Road,Uttarahalli, Subramanayapu, Banglore, 7) As per Address 
on;CST registration certificate; 6-3-596/89/1, Sarvepalli House, 
Near IIPM, Naveen Nagar, Khairatabad, Hyderabad 04 यांना 
पाठ वले या नोट सा  देखील परत आले या आहेत.                                                                     

       मा   तुतची नोट स 1) आर.चं ा शेखर रेड ◌ी , 2) कुनम रजनी 
रेड ◌ी, 3) कुनम अिनल रेड ◌ी 4) इडुक डल रेड ◌ी अहुला 5) कुनम राघव 

रेड ◌ी यांना पोहोचलेली आहे याबाबत कोणतेह  नोट स उ र ा  नाह . 

मे.के.आर.आर.इ ा. ा.िल.है ाबाद यांनी व यांचे संचालक मंडळाने कुठलाह  

ितसाद दलेला नस याने, यांचे व द दावा दाखल करणेकामी येणारे टॅ प 

फ  व ोसेस फ , वक ल फ  व इतर अनुशंगीक खचास मा यतेसाठ  मा. 
सद य सिमतीचे द. 28/08/2014 रोजीचे सभेपुढे ताव सादर करणेत 

आला होता. सदरहू सभेत झालेले चचवेळ  मा. अ य  सो◌ा. यांनी सदरहू 

कामाचे िन वदेम ये Arbitration  संबंधी तरतुद अस याने ती तरतुद व 

इ याद बाबी वचारांत यावी लागेल अशा आशयाची चचा झाली आहे. सदर 

वषयात खालील माणे ठराव झाला आहे.  

    िनणय .709 :- उपरो  तावावर स व तर चचा होऊन, ठेकेदार 

मे.के.आर.आर. ा.िल., है ाबाद यांचेबरोबर झाले या करारातील Arbitration 

Clause  वगैरे सव संबंधीत मा हतीसह स व तर ताव पुढ ल सभेसमोर 

सादर करणेत यावा असे, ठरले. 

  दर यानचे काळात द. 10/09/2014 रोजी शासक य अिधकार  

ी.एस.एन.गकळ, उप अिभयंता, ी ड .एम.देसाई यांनी ड. एस.ड . कुलकण   

यांची  कोपरगांव येथील कायालयात भेट घेऊन Arbitration Clause   ब ल 

चचा केली. यावेळ  ड होकेट यांनी िन वदेतील Arbitration Clause  नुसार 

थमत: आ कटे ट यांचेमाफत ठेकेदार मे.के.आर.आर.इ ा. ा.िल.है ाबाद 

यांना नोट स पाठ वणेत यावी असे सांगीतले यावेळ  ड होकेट यांनी 
आ कटे ट ी उदय का े यांचेशी दरु वनीवर चचा क न यांना ठेकेदार यांना 
नोट स देणेबाबत िनदशीत केले आहे.  यानुसार आ कटे ट माथूर ऑ ड ा े 
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असोिशए स नवी द ली यांनी द. 11/09/2014 रोजीचे ई-मेल दारे ठेकेदार 

मे.के.आर.आर.इ ा. ा.िल.है ाबाद  यांना ावयाचे नोट स प ाचा मसुदा 
सं थानकडे पाठ वला आहे,  सदर नोट स म ये पुव चे द. 04/06/2013 चे 
प ाचा उ लेख करणेत आलेला आहे. व खालील बाबत कळ वणेत आलेले आहे.  

      With respect to the above subject and the references stated 
above we would to state that vide above referenced letter you were 
informed regarding the damages/ compenstation amount payable 
by you. You have neither responded to the above mentioned 
notice, nor have you deposited the damages.  

       As per Clause 12.4 you had 28 days to reply to the notice 
above or refer the matter for arbitration by naming an arbitrator 
through us.  

    Since you have neither replied to the notice nor named an 
Arbitrator, the Sansthan will take appropriate action against you 
according to the provisions of the agreement.  

         सदरचे नोट सचा मसुदा ड. ी एस.ड .कुलकण  यांना द. 12/09/2014 

रोजी  दाखवून नोट स द. 24/09/2014 रोजी ठेकेदार 

मे.के.आर.आर.इ ा. ा.िल.है ाबाद  यांना पाठ वली आहे.   

 टडर िन वदेत  Arbitration Clause  असून आ कटे ट माफत नोट स 

पाठ वणेची तरतुद आहे. या माणे सदर नोट स दलेली आहे. Arbitration 

Clause  तसेच पाट  समवेत झालेले कराराम ये अ.नं. 17 खालील माणे आहे.  
      All disputes arising out of or in any way connected with this 

Agreement shall be deemed to have arisen at Shirdi and only 
courts in Rahata Dist. Ahmendnagar shall have jurisdiction to 
determine the same.  

      िन वदेम ये Arbitration Clause अ. . नं. 12.4 हा आहे.  सोबतचे 
याची त सोबत अवलोकनाथ  जोडली आहे.  (प रिश  अ)  

       तर  Arbitration Clause  व करारना यातील तरतुद बाबत करणी 
पुढ ल काया र कायवाह  सं थान ड होकेट ी एस.ड .कुलकण  यांचे माफत 

करणेस व येणारे खचास मा यतेसाठ  मा. सद य सिमतीचे द. 28/08/2014 

चे िनणया नुसार चचा / िनणय होणेकामी  सादर. 
िनणय .९४५  उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, सं  थानचे िनयो जत 

साईगाडन क  पांतगत िस  ह ल वक कामाचे ठेकेदार के.आर.आर.इ  ा 
ा.िल., है ाबाद यांचेकडून उवर त दंडाची र  कम वसुल करणेकामी लवाद 

करण दाखल करणेत यावे, असे ठरले.            (कायवाह - वधी 
अिधकार ) 

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

वषय नं.२३ ी साईबाबा सं  थानचे व वध इमारतीमधील फॅन, युब साफसफाई व 

मे  टेन  स कर  याचे काम वाष क प  दतीने देणेबाबत. 
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 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नुसार सिमतीकडून 

व  व  त  यव  था िनधीचा विनयोग पुढ ल सव कंवा  यापैक  कोण  याह  

योजनासाठ  कर  यात येईल :- 

(क) मं दराची व व  व  त  यव  थे  या मालम  तांची देखभाल, 

 यव  थापन व शासन 

वर ल अिधिनयमास अनुस न खालील माणे  ताव सादर कर त 

आहोत.  

ी समाधी मं दर, दशनरांगेचे हॉल, मं दर प रसरातील इमारती, 
शांतीिनवास इमारतींमधील कायालये, साई साद नं.०१ व ०२ इमारत,  

इमारत, सेवाधाम इमारत, शांतीिनकेतन इमारत, भ िनवास थान इमारत, 

शै णक संकुले इमारत, ी साईबाबा हॉ पीटल, ी साईनाथ णालय, 

दारावती इमारत व ी साई सादालय पर सरातील इमारती या सव 

इमारतींम ये भ ांना सोयी सु वधा पुर व या या ीने भ ांना उ णता जाणवु 
नये हणून म, हॉल व पॅसेजचे ठकाणी  साईजचे साधारणत: िसलींग 

फॅन, ए झॉ ट फॅन व टॅ ड फॅन िमळून ७८०४ नग लाव यात आलेले आहेत. 

तसेच सव इमारतींमधील म, हॉल व पॅसेज या ठकाणी रा ीचे काश 

योजनेकर ता साधारणत: १४५६० नग टयुबलाईट फट ंग बस व यात आले या 
आहेत. यासव टयुबलाईट व फॅनचा सवकाळ वापर केला जात अस यामुळे 

वातावरणातील धुलीकणांमुळे ह  सव इले कल उपकरणे खराब होतात. फॅन, 

टयुब खराब झा यामुळे सव वभाग सदर ल फॅन, टयुब साफ क न िमळणेबाबत 

मागणी करतात. व तु वभागामाफत सं थानचे सव पर सर व इमारती 
या ठकाणांचे दैनं दन मे टेन स करणे, वायर ंग कामे करणे, दैनं दन 

इले कल त ार चंे िनवारण करणे, वषभरातील उ सवामधील मंडपाम ये 

व तु लाईट यव था व तु रोषणाई कामे करणे इ. कारची कामे व तु 

वभागामाफत केली जातात. यामुळे सं थानचे सव इमारतींमधील फॅन, टयुब 

साफसफाई व स ह िसंग कामे पुण करता येत नाह त. 

सं थानचे उपरो  इमारतींमधील फॅन, टयुब साफसफाई व स ह िसंग 

करणेचे काम मे.अलाईड रसोस मॅनेजमट स ह सेस ा.िल., पुणे यांना दनांक 

०१-०१-२०१४ ते दनांक ३१-१२-२०१४ या कालावधीकर ता दे यात आलेले होते. 

तर  आता पुढ ल वषाचे फॅन, टयुब साफसफाई व स ह सींग क न घेणेचे काम 

वा षक प दतीने दयावे लागणार असून वषभरात करा या लागणा-या कामाचा 
तपशील पुढ ल माणे आहे. 

अ.नं. कामाचा 
तपशील 

ठकाण सं या 

१ वषात 

साफसफाई व 

मे टे स 

कर याची वळे 

दर  
(अंदाजे) 

एकुण 

कंमत 
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टयुबलाईट 

६०० नग  

२४  वळेा    
(१५ दवसात  

०१ वळे) 

. ७/- 
. 

१,००,८००/- 
समाधी मं दर, 
चावड , 

दारकामाई, 

यु झअम हॉल, 

सभामंडप 

सव 

कारचे 

फॅन ४०० 

नग 

२४  वळेा    
(१५ दवसात  

०१ वळेा) 
. ७/- 

. 

०,६७,२००/- 

टयुबलाईट 

फट ंग        

५०० नग 

२४  वळेा    
(१५ दवसात  

०१ वळे) 

. ७/- 
. 

०,८४,०००/- 

शांितिनवास 

भ िनवास 

दशनरांग हॉल, 

कायालये, म दर 
प रसरातील इतर 

इमारती,  

इमारत 

सव 

कारचे 

फॅन ५०० 

नग 

२४  वळेा    
(१५ दवसात  

०१ वळे) 

. ७/- 
. 

०,८४,०००/- 

टयुबलाईट 

फट ंग   

३००० नग 

६ वळेा       (२ 

म ह यात    

०१ वळे) 

. ७/- 
. 

१,२६,०००/- 

०१ 

टयुब लाईट 

साफ 

करणे,िसलींग 

फॅन, ए झॉ ट 

फॅन, टॅ ड 

फॅनची 
साफसफाई 

करणे. 

साईउदयान 

इमारत, मंगल 

कायालय, 

साई साद नं.०१ व 

०२ इमारती, मु य 

भांडार, जनरेटर 
क , साईनाथ 

छाया इमारत, 

सेवाधाम इमारत, 

भ नवास थान 

(५०० म) व 

शै णक संकुल े

इमारती 

सव 

कारचे 

फॅन 

३५०० नग 

६ वळेा       (२ 

म ह यात    

०१ वळे) 

. ७/- 
. 

१,४७,०००/- 

०२ 

फॅन स ह िसंग 

करणे 

वर ल सव फॅन 

पकै  गरज 

भास यास 

स ह िसंग करणे. 

१००० नग 
आव यकते 

नुसार . ६०/- 
. 

०,६०,०००/- 

०३ िसलींग फॅन 

वा ड गं क न 

देणे. 

वर ल सव फॅन 

पकै  गरज 

भास यास 

स ह िसंग करणे. 

५०० नग 
आव यकते 

नुसार 
. 

३००/- 

. 

१,५०,०००/- 

०४ न वन फॅन 

बअेर गं  

बस वणे. 

वर ल सव फॅन 

पकै  गरज 

भास यास 

स ह िसंग करणे. 

५०० नग 
आव यकते 

नुसार . ६०/- 
. 

०,३०,०००/- 

०५ न वन फॅन 

क डे सर  
वर ल सव फॅन 

पकै  गरज 
२००० नग 

आव यकते 

नुसार . ३०/- 
. 

०,६०,०००/- 
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बस वणे.  भास यास 

स ह िसंग करणे. 
   

 एकूण र  कम-  
. 

९,०९,०००/- 

सदर खच हा ती नग दाख वलेला अस याने कं ाटदार हा कतीह  

मनु यबळ वाप  शकतो, याचे खचाचे बंधन सं थानवर राहणार नाह . फ  

कं ाटदाराने आपण दले या सं येइतके काम या मया दत कालावधीत पूण 

करणे गरजेचे राह ल. वर ल सा ह य साफसफाई करतांना रपेअर ंग व 

मे टेन ससाठ  लागणारे सा ह य (जसे फॅन, नटबो ट, फॅन रबर  ग टे इ.) 

सं थानमाफत पुर व यात येईल. उपरो माणे सव कामे एका वषासाठ  कं ाट  

प दतीने कर यासाठ  अंदाजे र कम पये ९,०९,०००/- मा  खच अपे त आहे. 

या कामास व खचास मा  यता िमळणेस वनंती. 
िनणय .९४६  उपरो  त  तावावर स व  तर चचा केली असता, ी साईबाबा सं  थानचे 

व वध इमारतीमधील फॅन, युब साफसफाई व मे  टेन  सचे काम वाष क 

प  दतीने बाहेर ल कं ाटदारास दे  याची आव  यकता आहे का, हे मा.कायकार  

अिधकार  यांचेकडून तपासून घे  यात यावे व  यानंतर फेर  ताव सादर करणेत 

यावा, असे ठरले.              

(कायवाह - व तु वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.२४ ी साईधमशाळा वभागातील  टोअर  या खडक स ील बस वणेबाबत. 

 ताव- साई धमशाळा वभागाने दनांक 16/09/2014 चे प ात कळ व या माणे 

वभागात एकूण 6 इमारती असून येक मा यावर दोन टोअर आहेत.  

येक टोअरम ये हॉलसाठ  लागणारे बेडिशट, उशी, सोलापुर  चादर, उशी 
क  फो ड ग गा ा इ. ठेव यात आले या आहेत. येक टोअरचे दरवाजाचे  
बाजूस एक खडक  आहे. या खडक ला युिमिनयमची े म बस वलेली आहे. 

परंतु ील बस वलेले नाह त. युिमिनयम े मला दोन झडपा आहेत, या 
झडपांचे लॉक लावले तर , ेस केलेस ते उघडते. साई धमशाळा येथे एका 
इमारतीस एकच मदतनीस असतो या तळमज यावर आले या भ ांना 
पावतीनुसार हॉल दे याची यव था करत अस यामुळे याला येक मा यावर 

ल  देणे श य ् नसते.  यामुळे टोअरमधील सामानाची चोर  हो याची 
श यता नाकाराता येत नाह .  यासाठ  येक खडक ला ील बस वणे 

आव यक अस याचे कळ वले आहे. सदर मागणीबाबत य  पहाणी केली 
असून, सदरचे काम बाहेर ल फे केटस / वकशॉपधारकांकडून कोटेशन मागवून 

तयार क न यावे लागणार आहे.  यासाठ  पुढ ल माणे मटे रअल खच 

अपे त आहे: 

अ.नं. तपशील / साईज मागणी अंदाजे दर र  कम 
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1 एम.एस. केअर बार – 10 

एम.एम. 

880 कलो 75.00 66,000.00 

2 एम.एस. लॅट प ट  – 25  

x 5 एम.एम. 

240 कलो 75.00 18000.00 

3 लं बग खळे – 50 

एम.एम. 

5 कलो 120.00 600.00 

4 एिशयन मेक काळा कलर 12 िलटस 350.00 4,200.00 

   एकूण पये : 88,800.00 

  उपरो माणे साई धमशाळा वभागाकड ल 6 इमारतीतील येक 

टोअरमधील खडक ला ील बस वणेकामी अंदाजे पये 88,800.00 खच 

अपे त आहे. याकामी वृ प ात जाह रात िस  क न तसेच सं थानचे 
वेबसाईटवर जाह रात अपलोड क न बाहेर ल फॅ केटस/ वकशॉपधारकांकडून 

कोटेशन बोला व यास व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेसाठ  मा. 
सद यीय सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .९४७ यावर स व  तर चचा होऊन,  तावाम  ये नमुद केले माणे साई 

धमशाळा वभागाकड ल 6 इमारतीतील येक टोअर म  या खडक ला ील 

बस वणेकामी वतमानप ाम  ये व सं  थानचे संकेत  थळावर जा हरात िस  द 

करणेत येऊन िन वदा माग वणेस व याकामी येणा-या अंदाजे .८८,८००/- 

मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.                

(कायवाह - मेकॅिनकल वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.२५ द णा पेट तील र  कम मोजणी क ाजवळ ल दशन रांगेतील गेटला  टेनलेस 

 ट ल जाळ  बसवुन िमळणेबाबत. 

 ताव- मु यलेखािधकार , लेखाशाखा यांनी यांचे दनांक 09/10/2014 चे प ात 

कळ व या माणे मा. कायकार  अिधकार  साहेब यांनी द णा पेट तील र कम 

मोजणी क ास दनांक 30/09/2014 रोजी य  भेट दली असता, मोजणी 
क ाजवळ ल उ र बाजूस असले या दशन रांगेतील गेटला टेनलेस ट लची 
जाळ  बस वणेबाबत सूचना दले या आहे. सदर प ातील मागणीबाबत य  

पहाणी केली असून, सदरचे काम बाहेर ल फे केटस / वकशॉपधारकांकडून 

कोटेशन मागवून तयार क न यावे लागणार आहे.  यासाठ  पुढ ल माणे 

मटे रअल खच अपे त आहे: 
 

अ.नं. तपशील / साईज मागणी अंदाजे दर र म 
1 टेनलेस ट ल केअर पाईप – 

40 x 2 एम.एम. 

40 फुट 325.00 13,000.00 
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2 टेनलेस ट ल केअर पाईप – 

25 x 2 एम.एम. 

60 फुट 225.00 13,500.00 

3 टेनलेस ट ल बजागर  – हेवी 
5” 

08 नग 120.00 960.00 

4 टेनलेस ट ल परफोरेटेड – 

शीट 16 गेज 

60 वअेर 

फुट 

300.00 18,000.00 

   एकूण 

पये : 

45,460.00 

  उपरो माणे द णा पेट  क ातील र क्म मोजणी क ाजवळ ल उ र 

बाजूस असले या दशन रांगेतील गेटला टेनलेस ट लची जाळ  बस वणेकामी 
अंदाजे पये 45,460.00 खच अपे त आहे. याकामी सं थानचे वेबसाईटवर 

जाह रात अपलोड क न बाहेर ल फॅ केटस/ वकशॉपधारकांकडून कोटेशन 

बोला व यास व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेकामी मा. 
सद यीय सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .९४८  यावर स व  तर चचा होऊन,  तावाम  ये नमुद केले माणे द णा पेट  

मोजणी क ाजवळ ल उ र बाजूस असले या दशन रांगेतील गेटला टेनलेस 

ट लची जाळ  बस वणेकामी वह त प  दतीने कोटेशन माग वणेस व याकामी 
येणा-या अंदाजे .४५,४६०/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.    
  

           (कायवाह - मेकॅिनकल वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.२६ ओ  या घनकच-यापासून खते बन वणेबाबतचा  ताव. 

 ताव-  सं थान व सं थान प रसरातील कच याची व हेवाट लावणेकामी ह रत ांती 
द ऑर नाईस र हो युशनछ ताव आलेला आहे. कच यापासुन िनमाण 

होणा या अडचणी ल ात घेता सदर सं थेने शेतीसाठ  उपयु  अशी ह रत ांती 
योजना ह  सातारा ज ातील कोयना येथे सव थम सु  कर यात आली आहे. 

सं थानम ये सादलय वभागातुन दररोज 100 ते 200 कलोचे 
िनमा य तयार होते. तसेच बगीचा वभागा ारे मं दरातुन हार व फुले काढली 
जातात या हार व फुलांचे दररोजचे एकुण 500 ते 800 कलोचे िनमा य ल ात 

घेता सदर मिशन सं थान साठ  फायदेशीर ठ  शकते. अशा कारचे िनमा य 

मिशनम ये टाकले जाऊन यापासुन शेतीसाठ  उपयु  खते तयार केली जाऊ 

शकतात.  

सदर या आले या तावा ारे मिशनची एकुण कंमत . 8,91,750/- ( 

.आठ लाख ए या नव हजार सातशे प नास ) मा  कळ वणेत आली आहे. 

सदर मिशनसाठ  साधारणत: 1000 कलो या िनम यासाठ  दररोज 23 units 

वजेची आव यकता आहे. 1000 कलो िनम या सोबत साधारणत: 250 कलो 
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पयत सुका भुसा िमसळुन विश  पावडर या साहा याने 7-8 दवसाची 
कुज याची या पार पाड यानंतर दररोज 625 कलो  इतके खत उपल ध 

होऊ शकते. तसेच मिशन ारे तयार होणा या खतांचा कस याह  कारचा वास 

हा येणार नाह  असे सुच वलेले आहे. सदरचे खत लगेच शेती या वापरासाठ  

देखील यो य कसदार आहे. सदर मिशनम ये सं थान या गाडन मधुन 

िनघणारा सुका तसेच ओला कचरा टाकुन तसेच मं दरातुन िनघणारे हार व 

फुलांपासुन खते बनवली जाऊ शकतात. काचे या व ला ट क या कचरा 
यतर  सव कारचा ओला व सुका कचरा मिशनम ये टाकला जाऊ शकतो. 
सदर मिशन खरेद  क न फुलां या िनम याची तसेच अ य कच याची यो य 

कारे व हेवाट लावता येईल. उपल ध खताची व  ारे या वर ल  झाले या  
खचाची काह  माणात भरपाई देखील करणे श य आहे.             

    सं थान प रसरातील पालापाचोळा तसेच मं दरातुन दररोज िनघणारे हार 

व फुलांचे िनमा य ल ात घेता बगीचा वभागासाठ  एक न वन मिशनर ची 
खरेद  करता येईल. सदर मिशनची पाहणी क नच िनवीदा माग वता येतील. 

तसेच सवात कमी दर असणा या िनवीदा धारकाकडुनच मिशनची खरेद  करता 
येईल. 

                   सदर मिशनर  उपल ध असले या ठकाणी जाऊन य  पाहणी क न 

िनवीदा माग वता येतील. तसेच सवात कमी दर असणा या िनवीदाधारका कडुन 

मिशनर  खरेद  करता येईल.  

तर  उपरो  तावावर िनणय होणेस वनंती. 
िनणय .९४९  यावर स व  तर चचा होऊन, सं थान व सं थान प रसरातील कच याची 

व हेवाट लावणेकामी ओ  या घनकच-यापासून खते बन वणेकामी ायोिगक 

त  वावर एक मिशन वह त प  दतीने खरेद  करणेस व  याकामी येणा-या 
अंदाजे .८,९१,७५०/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.  

        (कायवाह - बगीचा वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.२७ सादालय, कॅ  ट न व मं दर वभागासाठ  सन २०१४-१५ चे माहे डसबर- २०१४ 

ते माच-२०१५ अखेर कराणा माल खरेद कामी फेर िन वदा काढणेबाबत. 

 ताव- सन २०१४-१५ चे माहे ए ल-१४ ते माच-१५ अखेर  सादालय व कॅ  ट न 

वभागाचे दैनं दन वापरासाठ  आव  यक कराणा माल खरेद साठ  वतमानप ात 

जा हरात देऊन िन वदा माग वणेस मा. सद  य सिमतीचे द.१३.१२.२०१३ चे 
सभेतील िनणय .९६७ अ  वये त  वतः  मा  यता िमळालेली आहे. तसेच सदर 

खरेद स मा  यता िमळणेकामीचा  ताव मा.उ  च  यायालय, मंुबई खंडपीठ, 

औरंगाबाद यांचेकडे दाखल केला असता, मा.  यायालयाने द.१३.०३.२०१४ 

रोजीचे िनणयानुसार सन २०१४-१५ चे थम सहामाह  क रता (माहे ए ल-१४ ते 
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स  टबर-२०१४) कराणा माल खरेद स व  याकामी येणारे अंदाजे र  कम 

.३५,००,००,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आलेली होती.  यानुसार 

मा.उ  च  यायालयाचे आदेशानुसार कायवाह  क न ए ल-१४ ते स  टबर-१४ 

अखेर कराणा माल खरेद  कर  यात आलेली आहे.  

  तसेच माहे ऑ  टोबर २०१४ ते माच-२०१५ क रता आव  यक कराणा 
माल खरेद कामी मा.उ  च  यायालयाची मा  यता िमळणेकामी सदरचा  ताव 

इकड ल जा. .२२४ द.२४.०६.२०१४  रोजी वधी वभागाकडे सादर कर  यात 

आलेला होता. सदर  तावास माहे ऑग  ट-२०१४ अखेर मा  यता न िमळा  याने 

व प ह  या सहामाह  खरेद ची मुदत माहे.स  टबर २०१४ अखेर संपत अस  याने, 

मा.  य.सिमतीचे द.२८.०८.२०१४ चे सभेतील िनणयानुसार मा.उ  च  यायालय, 

मंुबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे द.१३.०३.२०१४ रोजीचे िनणयास अधीन राहुन, 

माहे ऑ  टो-१४ ते माच-१५ अखेर कराणा माल खरेद ची पुवतयार  करणेकामी 
द.०६.०९.२०१४ रोजीचे वतमानप ात जा हरात देऊन द.०६.०९.२०१४ ते 

द.२०.०९.२०१४ अखेर ई-िन वदा मागणी कर  यात आलेली होती. तसेच सदर 

खरेद स मा.उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी द.२६.०९.२०१४ रोजी 
मा  यता दलेली आहे.  

मा.  य.सिमतीचे द.२८.०८.२०१४ चे सभेतील िनणयानुसार माहे ऑ  टो-
२०१४ ते माच-२०१५ क रता कराणा माल खरेद कामी ई-िन वदा या राबवून 

कायवाह  कर  यात आलेली असून, ा  त ३७ िन वदांपैक  पा  ३५ 

िन वदाधारकां  या मूळ िन वदा (Financial Bid) व गावरान तुप, खा तेलाचा 
ा  त तपासणी अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीचे द.०९.१०.२०१४ रोजीचे सभेत 

उघड  यात येऊन खालील माणे िनणय घे  यात आले. 

१. सन २०१४-१५ चे माहे ऑ  टोबर २०१४ ते माच २०१५ अखेर कराणा माल 

खरेद कामी सव कराणा माला क रता  युनतम दरधारकांना पुरवठा आदेश 

देणेत यावेत.  

२.  या सा ह  यासाठ  एक कंवा दोन िन वदाधारकांचे नमुने िनवड  यात 

आलेले होते, व एक कंवा दोन िन वदाधारकांचे दर आलेले आहेत, अशा 
प र थतीम  ये  यांचे दर ा  ध न  युनतम दरधारकास पुरवठा आदेश देणेत 

यावा. 
३.  या सा ह  यासाठ  दोन िन वदाधारकांचे दर समान आलेले आहेत,  यांना 
पुरवठा आदेश वभागून दे  यात यावा.  
४. गणेश ाय ु टस, पुणे यांनी ई-िन वदेम  ये नजरचुक ने ित वटंल 

ऐवजी ित कलोचे दर भरलेले होते. सदरची बाब मा.  य.सिमतीचे सभे  या 
िनदशनास आणुन दले असता, सदरचे दर ित वटंलम  ये वग क न ते 

अंितम समज  यात यावे, असे ठरले.  या माणे कायवाह  कर  यात आली.  
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५. तसेच  या िन वदाधारकां  या िन वदा नामंजुर झाले  या आहेत कंवा 
 यांना कुठ  याह  सा ह  यासाठ  पुरवठा आदेश नसेल अशा िन वदाधारकां  या 

बयाणा र  कम  यांना परत कर  यात या  यात. 

मा.  यव  थापन सिमती सभा दनांक ०९.१०.२०१४ मधील िनणय व 

दनांक १८.१०.२०१४ रोजी मा.अ  य  ा महोदय यांनी सम  दले  या सुचनेनुसार 

 युनतम दरधारकांना पुरवठा आदेश देणेबाबत दनांक २०.१०.२०१४ रोजी 
 ताव फेर सादर केला असता  यावर मा.कायकार  अिधकार  यांनी "लेखा 

वभागाने काळजीपुवक तपासून  वर त अिभ ाय ावेत असे िनदश दलेले 

होते."  यानुसार मु  यलेखािधकार  यांनी राब व  यात आलेली ई-िन वदा प  दत 

चुक  या रतीने पार पाडलेली आहे. याबाबत  यांनी व वध मु े उप थत केलेले 

आहेत. तसेच  यांनी सदरची िन वदा या र  क न आव  यक  या दु   या 
क न फेर िन वदा काढावी, दर  यानचे काळात मालाअभावी कामकाज ठ  प राहु 

नये यासाठ  नवी िन वदा िस  क न अंितम होईपयत पुव चे पुरवठादारांकडून 

कमान ०१ म हना माल घे  यास हरकत नाह . कारण पुव  या व आता  या दरात 

व पुरवठादाराम  ये फारसा फरक दसत नाह .  यामुळे माल पुरवठा कर  यास 

अडचण येऊ शकत नाह , असे सुच वलेले होते. याबाबत मा.मु  यलेखािधकार  

यांनी उप थत केलेले मु े व  याबाबतचे  प  ट करणाचा त  ता सोबत  या 
प रिश  ठात अवलोकनाथ सादर केला आहे.  

तसेच मा.उप कायकार  अिधकार  यांनी लेखािधकार  यांनी उप थत 

केले  या मु यांचा समावेश िन वदेम  ये क न फेरिन वदा काढावी असे मत आहे, 

तसेच तूत गैरसोय होऊ नये  हणून स  या पुरवठा करणारे पुरवठाधारकांशी चचा 
क न, पुढ ल िन वदा या पुण होईपयत मागील दराने माल खरेद  करता 
येईल असे मत आहे, असे सुच वलेले आहे.  

 यावर मा.कायकार  अिधकार  साहेब यांनी द.२३.१०.२०१४ रोजी 
"आव  यक  या व हत कायप ती  या पुतते  या अधीन राहुन  ताव मा  य. 

भ व  यात अशा कार  या चुका होणार नाह त, याची संबंधीतांनी काळजी 
 यावी." असे िनदश दलेले आहेत.  

मा.कायकार  अिधकार  साहेब यांचे िनदशानुसार मागील मंजुर 

पुरवठाधारकाकडून मंजुर दरात माल पुर वणेबाबत दरु  वनी ारे व ई-मेल ारे 

वचारणा कर  यात आलेली आहे. तसेच ते माल दे  यास तयार आहेत कंवा 
कसे? याबाबत  यांची लेखी प  घे  यात आलेली आहेत.  याम  ये काह  

पुरवठाधारकांनी ठरा वक कराणा माल मागील मंजुर दराम  ये पुर व  यास 

असमथता द श वलेली आहे.  

 यामुळे द.२८.१०.२०१४ रोजी मा.कायकार  अिधकार  साहेब यांनी  या 
कराणा मालासाठ  पुरवठाधारक मागील मंजुर दराम  ये माल दे  यास तयार 

नाह त, अशा पुरवठाधारकांना फेर िन वदा या पुण झालेनंतर िन वदेम  ये 
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 या मालाचे जे दर अंितम होतील/िन त होतील,  या दराने बले आदा 
कर  यात येतील, तर  िन वदा या पुण होईपयत उपरो  त कराणा माल 

दे  यास तयार आहेत अगर कसे? याबाबत वचारणा करणेबाबत िनदश दलेले 

आहेत.  यानुसार  याच दवशी पुरवठाधारकांना ई-मेल ारे व दरु  वनी ारे 

याबाबत वचारणा केलेली आहे.  यापैक  पुरवठाधारकांनी अशा प तीने माल 

पुरवठा कर  यास दरु  वनी ारे असमथता दश वलेली आहे.  

अ.नं. पुरवठाधारकाचे नांव कराणा 
माल 

०१. मे.गंगवाल ए.एस., िशड  खसिमस 

शगदाणा 
साबुदाणा 
खोबरेवाट  

काजू 

पाकळ  

०२. मे.संतोष ेड ंग कंपनी, जळगांव 

मेथी 
खोबरेवाट  ०३. मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ  तवाल, 

पुणे धने 

  उपरो  त नमुद केले  या कराणा माला  यित र  त इतर सव कराणा माल 

मागील मंजुर दराम  ये पुर वणेबाबत पुरवठाधारकांनी संमती दलेली आहे.  

  तसेच भांडार वभागाकडून माहे नो  हबर-२०१४ क रता सादालय 

वभागास आव  यक कराणा मालाचे मागणीप क इकड ल कायालयास 

द.२२.१०.२०१४ रोजी ा  त झालेले आहे.  यातील मागणीनुसार उपरो  त नमुद 

कराणा माल वगळता इतर कराणा माल मागील मंजुर दराम  ये खरेद  के  यास 

सदर खरेद स एक म ह  याक रता अंदाजे .१,३१,३४,२७८/- (अ र  पये एक 

कोट , एकतीस लाख चौतीस हजार दोनशे अ याह  तर) मा  खच अपे त आहे.  

  तसेच द.२९.१०.२०१४ रोजी मा.उप कायकार  अिधकार  साहेब यांनी 
सम  दले  या सुचनेनुसार जे पुरवठाधारक मागील मंजुर दराम  ये माल 

पुरवठा कर  यास तयार आहेत, अशा पुरवठाधारकांना एक म ह  यासाठ  माल 

मागणी चलन दे  यात आलेले आहेत.  

मागणी -  
१. सन २०१४-१५ चे माहे ऑ  टो.-१४ ते माच-१५ क रता आव  यक कराणा 
माल खरेद कामी मा.  य.सिमतीचे द.०९.१०.२०१४ चे सभेत  युनतम 

दरधारकास पुरवठा आदेश देणेबाबत िनणय झालेला अस  याने, तो िनणय 

बदलुन सदर खरेद कामी फेर ई-िन वदा काढणेस मा  यता िमळणेस वनंती.  
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२. तसेच फेर िन वदा या राबवून पुरवठा आदेश देणेचे पुण कायवाह स 

कमीत कमी ६० दवसांचा (दोन म हने) कालावधी अपे त आहे,  हणून मागील 

मंजुर दराने अंदाजे ०२ म ह  यांक रता माल खरेद  करावा लागेल.  यामुळे फेर 

ई-िन वदा या पुण होईपयत मागील पुरवठाधारकांकडून अंदाजे ०२ 

म ह  यांक रता ( दवाळ  व नाताळ सु ट ची गद  ल ात घेता) उपरो  त नमुद 

साबुदाणा, शगदाणे, खोबरेवाट , काजू पाकळ , धने वगैरे कराणा माल वगळता 
इतर कराणा माल मागील मंजुर दराने खरेद  करावा लागेल.  यानुसार पुढ ल 

एक म ह  यासाठ  आव  यक कराणा माल मागणी करणेत आलेला आहे. तर  

 या माणे कायवाह  करणेस मा  यता िमळणेस वनंती. याकामी येणारे  य  

खचास काय  तर मा  यता घे  यात येईल. 

३. तसेच मागील िन वदा येचे वेळ  मा.उ  च  यायालयाचे िनणयानुसार 

वतमानप ात जा हरात दे  यास .६,६०,४२०/- मा  तसेच गावरान तुप व 

खा तेलाचे नमुने अ  वमेध लॅब, नािशक येथे तपासणी करणेस .४६,४३३/- 

मा  असा एकुण .७,०६,८५३/- मा  इतका खच आलेला होता. फेर ई-िन वदा 
काढावयाचे झा  यास पु  हा तीच या राबवावी लागेल व  यासाठ  येणा-या 
खचास मा  यता िमळणेस वनंती.  
४. तसेच जो माल पुरवठाधारक मागील मंजुर दराम  ये पुर व  यास तयार 

नाह त, अशा कराणा मालाअभावी सादालय, कॅ  ट न व मं दर वभागांचे 
दैनं दन कामकाजाची गैरसोय होऊ नये  हणून सदरचा कराणा माल हा 
बाजारभावाने खरेद  करत आहोत, तर   या माणे माल खरेद  करणेस मा  यता 
िमळणेस वनंती याकामी येणारे  य  खचास काय  तर मा  यता घे  यात 

येईल. 

५. तसेच फेर ई-िन वदा मागणी करावयाची अस  यास प ह  या िन वदेत 

आले  या िन वदाधारकां  या बयाणा र  कम  यांना  य /पो  टाने परत करणेस 

मा  यता िमळणेस वनंती.  
तर  उपरो  त अ. .०१ ते ०५ ला मा  यता िमळणेकामी सदर ल वषय 

 यव  थापन मंडाळाचे सद  य सिमतीपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .९५०  उपरो  त  तावावर द.०९.१०.२०१४ रोजी  या सभेम  ये चचा होऊन 

िनणय झालेला आहे व ई-िन वदा िनयमावली माणे संपूण कायवाह  झालेली 
अस  यामुळे या वषयावर वेगळा िनणय घे  याची आव  यकता नाह , असे 

सिमतीचे मत आहे.  

परंतु पुढ ल पुरवठा आदेश होईपयत सादालय व कॅ  ट न वभागाक रता 
आव  यक असलेला कराणा माल मागील मंजुर दराने खरेद  करणेत यावा,  या 
कराणामालासाठ चे पुरवठाधारक मागील मंजुर दराने कराणामाल देणेस तयार 
नाह त, असा कराणामाल नवीन िन वदेतील दराने अथवा बाजारभावाने खरेद  

करणेत यावा.  



53 
 

{17} 06.11.2014, Ahmednagar 

तसेच यापुढे  येक वषयाचे  ताव तसेच िन वदा/ ई-िन वदा सद  य 

सिमतीसमोर आण  या अगोदर ते बरोबर असलेबाबत मा.कायकार  अिधकार  

यांनी तपासणी करावी व  यावर आपला दाखला देऊन सभेसमोर सादर करावेत, 

असे ठरले.          (कायवाह - .अिध क, खरेद  वभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.२८ सन २०१३-१४ या अिथक  वषा  या  वैधिनक  लेखाप र ण  अहवालाची न द  

घेवून  लेखाप र ीत ले  यांसह शासनास सादर  करणेस  मा  यता िमळणे 

बाबत. 

 ताव- महारा   रा  य शासनाने ी साईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था िशड  

अिधिनयम-२००४ सं  थानसाठ  लागु केलेला असुन,  या अनुषंगाने सं  थानचे 
कामकाज सु  आहे. 

  अिधिनयम-२००४ मधील कलम १७(२)(ग) मधील तरतुद नुसार 

व  व  त  यव  थे  या हशोबाची रा  य शासन िनदश देईल अशा  य कडुन 

लगत वषातील अशा तारखेपयत वा षक लेखाप र ण कर  याची  यव  था 
कर ल. तसेच कलम २९(१) मधील तरतुद नुसार सिमती  या व  व  त 

 यव  थेची आिथक थती व जमाखचाचा तपिशल दश वणारा द.३१ माच रोजी 
संपणा-या व  तीय वषा  या लेखाप र णाचा अहवाल, तसेच  यांना व  व त 

 यव  थेकडुन आिथक साहा य दे  यात आले अशा देणगी वकारणा-या 
सं  थांची (संपुण प   यासह) तपिशलवार याद  व आिथक साहा य 

माग  यामागील उ ेश व साहा याची र  कम याबाबतची मा हती सोबत 

जोडले  या छाननी सिमतीचा अहवाल, यां  यासह वा षक अहवाल तयार करवुन 

घेईल आ ण  या अहवालाची एक त रा  य शासनाला व एक त धमादाय 

आयु  ताला  या वषा  या ३० जून  या आंत सादर कर ल, अशी तरतुद आहे.  

  महारा   रा  य वधी व  याय वभाग यांनी जा. .लेखप-

२०१४/३२०/ . .५०/का.१६ द.०१ स  टबर २०१४ अ  वये मे. कोचर  अ◌ॅ  ड 

असोिसएटस ् चाटड अक टंटस,् मंुबई यांची वैधािनक लेखाप र क  हणुन 

नेमणुक केलेली असुन,  यांचेकडुन वैधािनक लेखाप र ण क न घेणेबाबत 

मा  यता दे  यात आलेली आहे. वैधािनक लेखाप र क यांनी लेखाप र णाचे 
कामकाज पुण केलेले असुन,  यांचा अहवाल द.२६/०९/२०१४ रोजी सं  थानला 
ा  त झाला आहे.  

 लेखाप र ण अहवाल अंितम होऊन शासनास सादर के  यानंतर  यामधील दोष 

दु  तीबाबतचा अहवाल तयार कर  याची कायवाह  हाती घे  यात येईल. 

ी साईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था, िशड  या सं  थेला अिधिनयम-

२००४ मधील कलम  २९ (१) व (२) अ  वये दरवष  सं  थानचा वा षक अहवाल 

( शास कय व लेखाप र ण अहवाल) रा  या  या वधी मंडळा  या  सभागहृा  या 
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पटलावर ठेवणे बंधनकारक आहे. तर  कृपया सदर अहवालाची न द घेऊन, 

लेखाप र ीत ले  यांसह रा  य शासनाकडे सादर करणेकामी अहवाला  या १२०० 

ती छपाई कर  यास व  यासाठ  येणा-या अंदाजे .९०,०००/- (अ र  र  कम पये 

न  वद हजार मा ) इत  या खचास मा  यता िमळणेकामी मा. सद  यीय सिमतीचे 

सभेपुढे स वनय सादर. 
िनणय .९५१  यावर स व  तर चचा होऊन, लेखा प र ण अहवाल हा दशादशक असतो 

व  याम  ये काह  आ ेप असतील तर ते सभेसमोर आले पा हजेत  हणजे  या 
आ ेपां  या पूतता करणे श  य आहे का, हे पहाता येईल,  याक रता सन २०१३-

१४ या अिथक  वषाचा वैधिनक  लेखाप र ण अहवाल लेखा आ ेपांसह 

स व  तर सिमतीसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.        

    (कायवाह - मु  य लेखािधकार ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 
वषय नं.२९ माहे– नो  हबर, २०१४ अखेर गंुतवणूक वषयी िनणय घेणेबाबत. 

 ताव- माहे नो  हबर २०१४ अखेर गंुतवणूक साठ  उपल  ध रकमांचा तपशील 

पुढ ल माणे- 

अ. . तपशील मुदतपूत चा 
दनांक 

र कम 

१ वजया बक, िशड  ८/११/२०१४      ४,३७,६६,११०/- 

२ वजया बक, िशड  ८/११/२०१४      ४,३७,६६,११०/- 

३ वजया बक, िशड  ८/११/२०१४      ४,३७,६६,११०/- 

४ बक ऑफ बरोडा, नािशक ८/११/२०१४    १३,१२,९८,३२८/-      

५ वजया बॅक, िशड  १२/११/२०१४  २,७३,५३,८१९/- 

६ वजया बक, िशड  १२/११/२०१४   ३,२८,२४,५८२/- 

७ युको बक, िशड   १२/११/२०१४ ६,०१,७८,४०१/- 
८ कॅनरा बक, िशड   १२/११/२०१४ ६,०१,७८,४००/- 

९ बक ऑफ बरोडा, नािशक  १२/११/२०१४ ६,०१,७८,४०१/- 
१० आं ा बक, िशड  ( NPAY ) १४/११/२०१४ ३७,४३,८१०/- 

११ युको बक, िशड   १९/११/२०१४ १३,१४,९१,००१/- 
१२ आं ा बक, िशड  ( NPAY ) २६/११/२०१४  ३१,३०,३३९/- 

१३  टेट बक ऑफ है ाबाद, िशड   २६/११/२०१४ ५३,६९,७४,०७०/- 

१४  दैनं दन खच वजा जाता माहे नो  हबर 
२०१४ अखेर गंुतवणूक साठ  उप   ध 

होऊ शकणार  अंदाजे र  कम- 

 १०,००,००,०००/- 

एकूण र  कम- १२७,८६,४९,४८१/- 
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  वर ल तपिशलानुसार साधारणतः र  कम .१२७.८६ कोट  

गंुतवणूक साठ  उपल  ध होणार आहेत. 

चिलत कायप  दतीनुसार उपल  ध होणार  र  कम उ  चतम  याजदर 

देणा-या रा  यीकृत बकांकडे गंुत व  यात येते.  यास अनुस न सदर बका 
सं  थानला चांग  या ब क◌े◌ंग सेवा देतात. वैधािनक लेखाप र णात 

लेखाप र कांनी गंुतवणूक साठ  उपल  ध होणार  र  कम ह   थािनक 

रा  यीकृत /सेवा देणा-या बकेकडेच उ  चतम  याजदराने गंुत व  यात यावी 
असे सुच वले आहे.  यास अनुस न ब कंग सेवा व आिथक फाय ा  या  ट ने 

गंुतवणूक साठ  वेळोवेळ  उपल  ध होणा-या रकमेची, खाली नमूद केले  या 
रा  यीकृत बकांकडून  याजदर मागवून जा  तीत जा  त  याजदर देणा-या 
बकेकडे गंुतवणूक करता येईल. 

१) आं  बक, िशड  

२) बक ऑफ बरोडा, नािशक 

३) बक ऑफ इं डया, िशड  

४) कॅनरा बक, िशड  

५) स ल बक ऑफ इं डया, िशड  

६) कॉप रेशन बक, िशड  

७) देना बक, िशड  

८)  टेट बक ऑफ इं डया, िशड  

९) युको बक, िशड  

१०) युिनयन बक ऑफ इं डया, िशड  

११) बक ऑफ महारा  , िशड  

१२) वजया बक, िशड  

१३) इं डयन बक, िशड  

१४) ओ रएंटल बक ऑफ कॉमस, िशड  

१५)  टेट बक ऑफ है ाबाद, िशड   

तर  वर ल अ. . १ ते १५ या बकांकडून जसजशी गंुतवणूक साठ  र  कम 

उपल  ध होईल तसतसे  याजदर मागवून जा  तीत-जा  त  याजदर देणा-या 
बकेकडे उपरो  तपणे उपल  ध होणार  र  कम .१२७.८६ कोट चंी ट   याने-

ट   याने गंुतवणूक कर  यासाठ  सदरचा वषय मा.  यव  थापन सिमती  या 
मा  यतेसाठ  सादर. 

िनणय .९५२ यावर स व  तर चचा होऊन,  तावाम  ये  नमुद केले  या अ.नं.०१ ते १५ 

 थािनक, रा  यकृत व सं  थानला सेवा देणा-या बकांचे ताळेबंद, वा षक 

आिथक उलाढाल पाहून, Actual Counter Guarantee of banking 

business (Government of India) या बाबी वचारात घेऊन,  यांचेकडून 

 याजदर मागवून जा  तीत-जा  त  याजदर देणा-या बकेकडे उपरो  त माणे 
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उपल  ध होणा-या .१२७.८६ कोट  मा  रकमेची ट   या-ट   याने गंुतवणूक 

करणेस मा  यता दे  यात आली.  

  तसेच, यापुढे  येक म ह  याची गंुतवणूक वर ल प  दतीने कर  यासाठ  

मा.कायकार  अिधकार  यांची मा  यता घे  यात येऊन गंुतवणूक करावी व  याचा 
वा षक अहवाल आिथक वषा  या शेवट  सिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, 
असे ठरले.        (कायवाह - मु  य लेखािधकार ) 

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

वषय नं.३० ुप ॅ  युईट  योजना  ट ड डबाबत. 

 ताव- मा. यव  थापन मंडळ िनणय .४१८/२२-२३/०९/२००१ अ  वये सं  थान 

कमचा-यांसाठ  एल.आय.सी.कड ल पु ॅ  युट  योजना द.०१/१०/२००१ पासून 

लागु कर  यात आलेली आहे. 

या योजनेसाठ  ी साईबाबा सं  थान ए   लॉईज पु ॅ  युट  अ◌ॅ  युर  स 

क म या  वतं  िनधीची  थापना कर  यात येऊन या नावाने स ल बक ऑफ 

इंड या, शाखा िशड  येथे  वतं  खाते उघड  यात आले आहे. या योजनेसाठ  

अ य  व से े टर   हणुन अनु मे मा.कायकार  अिधकार , शासक य 

अिधकार  व लेखािधकार  यांची व  व  त   हणून नेमणूक कर  यात आलेली 
आहे. नेमणुक कर  यात आले  या वर ल तीन व  व  तां  या  वा र ने  या  
खा  यावर ल  यवहार चालु आहेत. या िनधी  या  सव  थापनासाठ  यापुव  

मा.कायकार  अिधकर  ी.मोरे साहेब, शासक य अिधकार  ी बी.ड .साबळे 

साहेब व लेखािधकार  ी.ए.आर.औट  हे व  व  त  हणुन काम पाहत होते. 

  यापैक  से े टर   हणुन ी.ए.आर.औट  यांची बदली झा  याने 

 यांचेऐवजी ी.एस.पी.लंके यांची लेखािधकर   हणून झालेली आहे तसेच 

ी. कशारे मोरे यांचे ऐवजी  यासाचे व  व  त व अ  य   हणुन ी. राज  

जाधव, कायकार  अिधकार  यांची नेमणुक करणे आव  यक आहे. तर  याबाबत 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय होणेकामी सादर. 
िनणय .९५३ यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान ए   लॉईज ुप ॅ  युट  

अ◌ॅ  युर  स क म  या से े टर  पद  ी.एस.पी.लंके, लेखािधकर  यांची तसेच 

 यासाचे व  व  त व अ  य   हणुन ी. राज  जाधव, कायकार  अिधकार  

यांची नेमणुक करणेस मा  यता दे  यात आली.         (कायवाह - 

मु  य लेखािधकार ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.३१ दैनं दन कामकाजासाठ  संगणके व संगणक य सा ह  य एकाच 

Configuration चे व वध नामां कत कंप  यांकडून खरेद  करणेसाठ  िन वदा 
माग वणेबाबत. 
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 ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतुद : कलम 17 (1) भ गणांना आव यक या 
सोयी व सु वधा उपल ध क न देणे. 

 मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . : 1) मा. यव थापन सिमतीचे द. 

12/06/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं .458. 2) मा. यव थापन सिमतीचे द. 

25/09/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं .836. 

 ा ता वक: मा हती तं ान वभागामाफत व वध वभागांना कायालयीन 

कामकाजासाठ  आव यक संगणके, टंस,् युपीएस व इतर अनुषं◌ािगक 

सा ह य वेळोवेळ  खरेद  क न वापरासाठ  दे यात आलेले आहेत. बहुतेक 

संगणक हे सरासर  6 ते 10 वषापासून वापरात आहेत. सदर संगणकाचे सा ह य 

दैनं दन वापरामुळे िनकामी / खराब व कालबा  झा याने तसेच तं ानात 

वेळोवेळ  बदल झा याने, काह  सा ह यांचे उ पादन बंद झालेले आहे. यामुळे 

नादु त झालेले सा ह य दु त करणेसाठ  आव यक पेअर पाटस ्बाजारात 

उपल ध होत नाह .  

      सबब, अनेक वभागांम ये कायालयीन कामकाजासाठ  न वन 

संगणकांची उपल धता क न देणे गरजेचे आहे. संगणक, टंर, लॅपटॉप, स हर 

व इतर आयट  उपकरणांचे आयु यमान (Life) ठर वणेबाबत शासन िनणय 

मांक मातंस/न ती07/ . .89/39 मं ालय, मंुबई दनांक 01 ऑग ट 2011 

नुसार िनयमावली तयार कर यात आलेली आहे. यातील कलम 1 व 2 नुसार 

संगणक, लॅपटॉप, टंर, स हर व इतर सव आयट  संबंिधत उपकरणांचे 
वयोमान 5 वष िन त कर यात आलेले आहे. स थती 5 वषापे ा जा त 

वयोमान झालेले 126 संगणके असून यांचे पेअरपाट िमळत नाह .  

      मा. यव थापन सिमतीचे दनांक 15/03/2014 रोजीचे सभेतील िनणय 

ं . 255 नुसार 200 नग संगणक संच व इतर सा ह य खरेद साठ  ताव मा. 
यव थापन सिमतीचे द. 15/03/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं .237 अ वये 

मंजुर होऊन सं थानचे वधी वभागामाफत जा. .एसएसएस/वशी-
वधी/789/2014 द.12/05/2014 रोजी मा. उ च यायालय, औरंगाबाद 

यांचेकडे िस ह ल लीकेशन तयार करणेकामी सादर कर यात आला आहे. मा. 
उ च यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता ा  झालेनंतर सं थानचे 
व हत प दतीने कायवाह  होणेकामी वलंब लाग याची श यता आहे. 

सं थानचे व वध वभागातील आव यकतेनुसार 20 नग संगणक संच खरेद  

करणे आव यक आहे. सदरकामी  सं थानचे तां क स लागार ी वजय नायडु 

सो◌ा., यांचेकडुन खालील System  व Operating system चे Specification 

तपासुन  घे यात आलेले असुन यास मा. यव थापन सिमतीचे 
द.25/09/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 836 नुसार याकामी येणा या 
अंदाजे र कम पये 9,80,000/- + टॅ स चे खचास मा यता िमळालेली आहे. 

सदर संगणक संच खरेद करणे कामी सं थानचे व हत प दतीने िन वदा 
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माग वणेकामी दनांक 06/10/2014 ने टपणी जा हरात िस द करणेकामी 
टपणी मा यतेसाठ  सादर केली असता, यावर मा. कायकार  अिधकार  सो◌ा., 
यांनी एकाच कंपनी◌ेचा टडर म ये उ लेख करणे कायदेशीर या यो य होईल 

काय? एकाच Configuration चे व वध नांमाक त कंप यांची िन वदा याकामी 
माग व यात या यात, तसेच  ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत 

वचाराथ फेर सादर करावा, असे िनदश दलेले आहे.   

 मागणी: व वध वभागांचे कायालयीन कामकाजासाठ  दे यात आलेले बहुतेक 

संगणके िनकामी व कालबा  झा यामुळे दैनं दन कामकाजासाठ  साईटेक 

क पातील संगणकां यितर  व मा. यव थापन समीतीचे द. 12/06/2014 

रोजीचे सभेतील िनणय ं . 458 अ वये संगणके खरेद साठ  संगणकाची एकच 

कंपनी व मॅ◌ाडेल िन त करणेत यावे, असे िनदश दलेले आहे. परंतु दनांक 

06/10/2014 चे टपणीवर ल मा. कायकार  अिधकार  सो◌ा., यांचे िनदशानुसार 

एकाच Configuration चे व वध नामांक तं कंप यांचे कोटेशन/िन वदा 
माग वणेकामी ताव मा यव थापन सिमतीचे सभेपुढे फेर वचाराथ ठेव यात 

यावा, असे सुिचत कर यात आले आहे. मा. यव थापन सिमतीचे द. 

25/09/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 836 नुसार व मा. कायकार  अिधकार  

सो◌ा., यांचे िनदशानुसार खालील त यातील तपशीलानुसार नमुद नामांक तं 

कंप यांचे न वन संगणक  संच व Operating system खरेद  करणे आव यक 

आहे.  
Sr. 
No. 

 Detail/ Specification Qty. 

01 Computer 
set 

Any Branded / Reputed Companies  
Intel Core i3- Processor , 3rd 
generation or above, onboard 
Integrated Graphics,10/1000 LAN, 
onboard USB, 4 GB DDR3  RAM, 500 
GB Hard Drive, No Optical Drive, 18.5" 
Monitor with LED Back Light, USB 
Optical Mouse and Keyboard 
Windows 8 professional 64 bit 
3 Yr Next business day onsite service. 

20 Nos. 

02 Windows 
Operating 
system 

Upgradation of Windows 8.1 SL (64 
bit) to Windows 8 professional (64 bit). 

20. Nos 

  उपरो  नमुद तपिशलातील नामांक तं कंपनीकडुन 20 नग संगणक संच 

व Operating system खरेद  करणेस व वध पुरवठाधारकांकडुन तसेच महारा  

शासनाने दर िन त केले या अिधकृत पुरवठाधारकांकडुन सं थानचे व हत 

प दतीने िन वदा माग वणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत 

वचाराथ फेरसादर करता येईल, असे न  मत आहे. 
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सं थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छानणी, शासन िनदश, तां क, कायदेशीर 
तसेच आिथक वषय इ. छानणी क न अनुमान: शासन िनणय मांक 

मातंस/ना ती 07/ . .89/39 मं ालय मंुबई यांचा दनांक 01 ऑग ट, 2011 

रोजीचा िनणय. 

 वभागाचा अिभ ाय / प  मत: मा. यव थापन समीतीचे द. 12/06/2014 

रोजीचे सभेतील िनणय ं . 458 अ वये संगणके खरेद साठ  संगणकाची एकच 

कंपनी व मॅ◌ाडेल िन त करणेत यावे, असे िनदश दलेले आहे. यानुसार Dell 

कंपनीचे संगणक संच व Operating system खरेद  करणेकामी ताव सादर 

केला असता, यास मा. यव थापन सिमतीचे दनांक 25/09/2014 रोजीचे 
सभेतील िनणय ं . 836 नुसार याकामी येणा या अंदाजे र कम पये 

9,80,000/- + टॅ स चे खचास मा यता िमळालेली आहे.  

परंतु, मा. कायकार  अिधकार  सो◌ा., यांचे िनदशानुसार एकाच 

Configuration चे व वध नामांक तं कंप यांचे कोटेशन/िन वदा तसेच महारा  

शासनाने दर िन त केले या अिधकृत पुरवठाधारकांकडुन सं थानचे व हत 

प दतीने सदरकामी  िन वदा माग वणेबाबत ताव मा. यव थापन सिमतीचे 
सभेपुढे फेर वचाराथ तथा मागदशना तव सादर. 

िनणय .९५४ यावर स व  तर चचा होऊन, दैनं दन कामकाजासाठ  संगणके व 

संगणक य सा ह  य एकाच Configuration चे व वध नामां कत कंप  यांकडून 

खरेद  करणेसाठ  वह त प  दतीने िन वदा माग वणेस मा  यता दे  यात आली. 
            (कायवाह - मा हती तं ान 

वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.३२ बांधकाम वभागाकर ता Auto desk Auto CAD Design suite 

Standard- 2015 Commercial New SLM ACE Promo ची Licensed 

Copy खरेद  करणेबाबत. 

 ताव- ी साईबाबा सं थानकर ता व वध बांधकाम क प उभारणे व दैनं दन 

देखभाल  दु तीची कामे तसेच इतर आ कटे ट यांचेकडुन ा  झालेले ा ग 

संगणकावर बघता यावे व यात आव यकतेनुसार बदल करणेसाठ  Auto CAD 

- 2015 Software हे बांधकाम वभागाने उपरो  संदभा वये मागणी  केली 
आहे. सदर Software मा हती तं ान वभागाकडे उपल ध नाह , यामुळे ते 

खरेद  करावे लागणार आहे.  

      यासाठ  मा हती तं ान वभागाने सुजाता कॉ युटस, पुणे यं◌ाचेकडे 

सदर Software या कमतीची चौकशी केली असता यांनी द.10/10/2014 ने 

ई-मेल दारे अंदाजे र कम कळ वलेली आहे. यानुसार 01 नग Auto CAD - 
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2015 Software खरेद  कर यासाठ  अंदाजे र कम पये 1,50,000/- + टॅ स 

इतका खच अपे त आहे. 

 मागणी : साईबाबा सं थानकर ता व वध बांधकाम क प उभारणे व दैनं दन 

देखभाल दु तीची कामे तसेच इतर आ कटे ट यांचेकडुन ा  झालेले ा ग 

संगणकावर बघता यावे व यात आव यकतेनुसार बदल करणेसाठ  Auto CAD 

-2015 Software सं थानचे व हत प दतीने शासनाशी रेट कॉ ॅ ट झाले या 
सं थेकडुन व मा यता ा  व े ते यांचेकडुन िन वदा/कोटेशन मागवुन खरेद  

करणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम पये 1,50,000/- + टॅ स मा चे 
(अ र  एक लाख प नास हजार मा ) खचास मा यतेसाठ  मा. यव थापन 

सिमतीचे समोर सादर करता येईल, असे न  मत आहे. 

      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: साईबाबा सं थानकर ता व वध बांधकाम 

क प उभारणे व दैनं दन देखभाल दु तीची कामे तसेच इतर आ कटे ट 

यांचेकडुन ा  झालेले ा ग संगणकावर बघता यावे व यात आव यकतेनुसार 

बदल करणेसाठ  Auto CAD -2015 Software खरेद  करणेसाठ   सं थानचे 
व हत प दतीनुसार शासनाशी रेट कॉ ॅ ट झाले या सं थेकडुन व 

मा यता ा  व े ते यांचेकडुन िन वदा/कोटेशन मागवून ा  झाले या 
िन वदा/कोटेशन मा. उपसिमतीचे सभेपुढे उघडुन यातील यु न म 

िन वदाधारक/पुरवठाधारक यांचेकडून Auto CAD -2015 Software खरेद  

करणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम पये 1,50,000/- + टॅ स मा चे 
(अ र  एक लाख प नास हजार मा ) खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा 
वषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे स वनय सादर. 

िनणय .९५५ यावर स व  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावास व  याकामी येणा-या 
अंदाजे .१,५०,०००/- + टॅ  स मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.      

       (कायवाह - मा हती तं ान वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.३३ मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार Vistaas Digital Media Private 

Ltd., Mumbai यांना १५ दवसाची मुदत देऊनह  र  कम अदा न के  याने 

 यांचेवर करारना  यानुसार कायवाह  करणेबाबत.   

 ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतुद : कलम 17 (1) नुसार भ गणांना आव यक 

या सोयी व सु वधा उपल ध क न देणे. 

मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . :1) मा. यव थापन सिमतीचे दनांक 

13/02/2011 रोजीचे सभेतील िनणय कं◌्र. 57. 2) मा. यव थापन सिमतीचे 
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द. 05/06/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं .399.3) मा. यव थापन सिमतीचे 
द. 09/10/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं .908. 

ा ता वक : मा. यव थापन सिमतीचे दनांक 13/02/2011 रोजीचे सभेतील 

िनणय ं . 57 अ वये Vistaas Digital Media Limited., Mumbai यांना 
मोबाईलवर ऑनलाईन दशन सु वधा ी साईभ ांचे सेवेकामी तीन वषाकर ता 
सु  करणेस मा यता दे यात आलेली होती. यानुसार यांना द. 07/03/2011 

अ वये कायादेश दे यात आलेला होता. ींचे मोबाईलवर ल ऑनलाईन दशन 

सु वधा पुर वणेस Vistaas Digital Media Private Limited यांना दे यात 

आले या द. 07/03/2011 चे कायादेशाची मुदत दनांक 21/03/2014 अखेर 

संपु ात आली अस याने िन वदा या पुण होईपयत सदर सु वधा 
कायादेशातील ितस या वषा या दरानुसार चालु ठेवणेकामी ताव मा. 
यव थापन सिमतीचे दनांक 05/06/2014 रोजीचे सभेत सादर कर यात आला 
होता. सदर तावावर िन वदा या पुण झा यानंतर पुढ ल कालावधीकर ता 
जी उ च म रॉय ट   ठरेल तो दर Vistaas Digital Media Private Limited 

यांना  रॉय ट  व पात सं थानला ावा लागेल, या अट वर  ींचे मोबाईलवर 

लाई ह दशन सु वधा या पुण होईपयत Vistaas Digital Media Private 

Limited यांचेमाफत चालु ठेवणेत यावी व यांना लेखी कळ वणेत यावे, असे 

ठरले. यानुसार संबंधीत कंपनीस द.06/06/2014 रोजीचे ई-मेल दारे 

कळ व यात आले असुन यांनी सदर दर देणेस द.11/08/2014 चे ई-मेल दारे 

यांनी तयार  दश वली आहे. सदरकामी सं थानचे व हत प दतीने कायवाह  

होणेकामी व वध पुरवठाधारकांकडुन द.08/10/2014 अखेर पुढ ल तीन 

वषाकर ता दर िन त करणेकामी ई-िन वदा माग व यात आ या हो या. सदर 

कालावधीत ा  झाले या ई-िन वदा मा. यव थापन सिमतीचे द. 

09/10/2014 रोजीचे सभेत उघड यात येऊन याम ये एकह  ई-िन वदा ा  

झाली नाह  मा  सं थानचे आवक वभागामाफत दोन िन वदा ा  झा या 
हो या, यावर सदर सभेम ये िनणय ं . 889 अ वये  स व तर चचा होऊन ा  

झाले या दो ह ह  िन वदा र  करणेत येऊन, तावीतकामी फेर ई-िन वदांची 
मागणी करणेत यावी, असे ठरले. यानुसार द. 22/10/2014 रोजीचे मंजुर 

टपणी अ वये फेर ई-िन वदांची मागणीकामी सं थानचे संकेत थळावर 

द.01/11/2014 ते द. 29/11/2014 या कालावधीत जा हरात िस द करणेत 

येत आहे.  

  द.23/08/2014 चे ई-मेल दारे Vistaas Digital Media Private Ltd., 

Mumbai यांना र कम पये 66,55,000/- मा  ( द. 21/12/2014 अखेर) 
देणगी व पात तातड ने द. 07/03/2011 चे कायादेशाचे अिधन राहुन सं थान 

खाती RTGS दारे तातड ने जमा करणेबाबत कळ वले आहे. यास यांचे 
ितिनधी ी राज यांनी दरु वनी दारे यांनी सहमती दश वली असुन, सदर 
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र कम द. 27/08/2014 चे ई-मेल अ वये द. 27/09/2014 अखेर सं थान 

खाती RTGS दारे जमा करणार अस याचे कळ वले होते.  

       परंतु Vistaas Digital Media Private Ltd., Mumbai यांनी 
मोबाईलवर ल ींचे लाई ह दशन सु वधेकामी येणे बाक  असलेली र कम पये 

66,55,000/- मा  ( द. 21/12/2014 अखेर द. 07/03/2011 चे 
कायादेशानुसार) व वेबसाईट वर ल लाई ह दशन सु वधेकामी येणे बाक  

असलेली र कम पये 3,00,000/- मा  ( द.31/11/2014 अखेर द. 

18/07/2011 चे कायादेशानुसार) असे एकुण र कम पये 69,55,000/- मा   

यांनी  द. 27/08/2014 चे ई-मेल व प ा दारे द.27/09/2014 अखेर भर याचे 
नमुद केले होते. परंतु यांनी सदर र कम द. 29/09/2014 अखेर न भर याने 

यांची मोबाईल व वेबसाईटवर ल ींचे लाई ह दशन सु वधा उ सव काळात 

भ ांची गैरसोय होऊ नये हणुन दनांक 06/10/2014 पासुन बंद कर यात 

यावी तसेच सदर कंपनीचे नाव Black List म ये समा व  कर यात येऊन 

सं थानचे वधी वभागामाफत कंपनीवर कायदेशीर कायवाह  करणेकामी 
ताव मा. यव थापन सिमतीचे द. 09/10/2014 रोजीचे सभेत सादर 

कर यात आला होता. सदर सभेम ये यावर स व तर चचा होऊन  Vistaas 

Digital Media Private Ltd., Mumbai यांना यांचे द.07/10/2014 चे ई-

मेल वनंतीनुसार सदर र कम जमा करणेसाठ  15 दवसाचा कालावधीची 
( द.23/10/2014 अखेर) मुदत दे यात यावी, सदर कालावधीत यांनी र कम 

जमा केली नाह  तर कायवाह  करणेसाठ  यांचेबरोबर या करारना यातील 

कलम तपासुन स व तर ताव सभेपुढे सादर कर यात यावा, असे ठरले. 

     मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार करारना यातील खालील 

कलमा या आधारे  Vistaas Digital Media Private Ltd., Mumbai यांचेवर 

कायवाह  सं थानचे वधी वभागामाफत करता येईल.  
1. As per clause 7(d) of the agreement concerning MOBILE 
platform and clause 8. A Legal notice should be first send for NON 
COMPLIANCE of clause 3(a) and 3(b) for recovery of Royalty/ 
Donation with clear indication if not complied within 15 days, the 
matter would be referred to arbitration proceedings IN SHIRDI. 
2. As per clause 8(a) & 8(b) of the agreement concerning 
INTERNET platform and clause 9. A Legal notice should be first 
send for NON COMPLIANCE of clause 3(a) and 3(b) for recovery 
of Royalty/ Donation with clear indication if not complied within 15 
days, the matter would be referred to arbitration proceedings. 

PLEASE NOT HERE THE SEAT OF ARBITRATION IS IN 
MUMBAI AS AGREED 
मागणी : मा. यव थापन सिमतीचे द. 09/10/2014 रोजीचे सभेतील 

िनणयानुसार Vistaas Digital Media Private Ltd., Mumbai यांना द. 

23/10/2014 अखेर मुदतवाढ देऊन यांनी मोबाईलवर ल र कम पये 
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66,55,000/- मा  ( द. 21/12/2014 अखेर द. 07/03/2011 चे 
कायादेशानुसार) व वेबसाईटवर ल लाई ह दशन सु वधेकामी येणे बाक  असलेली 
र कम पये 3,00,000/- मा  ( द.31/11/2014 अखेर द. 18/07/2011 चे 
कायादेशानुसार) असे एकुण र कम पये 69,55,000/- मा  येणे बाक  

असलेली र कम अदा न के याने यांचे िस नल द. 23/10/2014 पासुन बंद 

क न कंपनीचे नाव Black List म ये समा व  कर यात येऊन यांचेवर मा. 
यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार करारना यातील ता वकेत नमुद 

केले या कलमानुसार सं थानचे वधी वभागामाफत कंपनीवर कायदेशीर 

कायवाह  कर यात यावी, असे न  मत आहे. 

      सं थान अिधिनयम/ ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदेशीर 
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान : आिथक, तां क व कायदेशीर. 

     वभागाचा अिभ ाय : मा. यव थापन सिमतीचे द. 09/10/2014 रोजीचे 
सभेतील िनणयानुसार Vistaas Digital Media Private Ltd., Mumbai यांना 
द. 23/10/2014 अखेर मुदतवाढ देऊन यांनी मोबाईलवर ल तसेच 

वेबसाईटवर ल ींचे लाई ह दशन सु वधेकामी येणे बाक  असलेली र कम अदा 
न के याने यांचे िस नल द. 23/10/2014 पासुन बंद क न कंपनीचे नाव 

Black List म ये समा व  कर यात येऊन यांचेवर करारना यातील 

ता वकेत नमुद केले या कलमानुसार  सं थानचे वधी वभागामाफत 

कंपनीवर कायदेशीर कायवाह  करणेकामी सदर वषय मा. यव थापन 

सिमतीची सभेपुढे स वनय सादर. 

िनणय .९५६ यावर स व  तर चचा होऊन, Vistaas Digital Media Private Ltd., 

Mumbai यांना १५ दवसाची मुदत देऊनह  यांनी मोबाईलवर ल तसेच 

वेबसाईटवर ल ींचे लाई ह दशन सु वधेकामी येणे बाक  असलेली र कम अदा 
न के  याने  यांचेवर करारना  यातील तरतूद नुसार कायदेशीर कायवाह  

करणेबाबतचे  तावास मा  यता दे  यात आली.          

     (कायवाह - मा हती तं ान वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 
वषय नं.३४ साईटेक क  पाबाबत महारा   शासन, मा हती तं ान वभागाचे 

ितिनधींबरोबर झाले  या बैठक बाबत. 

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

 मा. यव थापन सिमतीचा ठराव:  मा. यव थापन सिमतीचे द. 25/09/2014 

रोजीचे सभेतील िनणय ं . 837. 

       ा ता वक: मा. यव थापन सिमतीचे दनांक 07/11/2009 रोजीचे 
सभेतील िनणय . 799 नुसार मा हती तं ान वभागामाफत साईटेक क प 
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उभारणीची कायवाह  हाती घे यात आलेली आहे. यानुसार कॉ नीझंट 

टे नॉलॉजी, पुणे यांना क प उभारणीसाठ  

जा. .एसएसएसट /आयट /15030/2009 द. 09/12/2009 अ वये  कायादेश 

दे यात आलेला आहे. करारना यानुसार कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी 
साईटेक क पाअंतगत एकुण 6 ट याम ये 37 संगणक णाली व इतर 

अनुषंिगक बाबींची पुतता क न देणे आव यक आहे.  

      कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी सं थानला यांचे पेमट बाबत दले या 
प ाबाबत तसेच साईटेक क प आढावा बाबत मा. यव थापन सिमतीचे द. 

25/09/2014 रोजीचे सभेत झाले या स व तर चचअंती पुढ ल माणे िनदश 

दे यात आलेले होते :-   

       कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेकडून संगणक काय णालीबाबतची 
कायवाह  पुण झालेनंतरच यांचे उवर त बीले दली जावीत. तसेच, कॉ नीझंट 

टे नॉलॉजी, पुणे यांनी सदर कारणांमुळे क पाचे Support व Development 

चे कामकाज बंद के यास, कोण याह  कारे अडचण िनमाण होऊ नये, यासाठ  

पयायी यव था तयार ठेवणेकामी कायवाह  सु  करणेबाबत पुढ ल माणे िनदश 

दे यात आलेले होते.  साईटेक क पाअंतगत काया वीत कर यात आले या 
सव संगणक य काय णाली तसेच इतर अनुषंिगक हाडवेअर, नेटवक यांचे 
दु ती व देखभालीचे काम याच े ातील नामांक त कंपनीकडून क न 

घेणेसाठ  िन वदा तयार कर यात यावी. सदर िन वदा अथवा अ य 

पयायं◌ाबाबत महारा  शासनाचे मा हती तं ान वभागाचे मागदशन घे यात 

यावे. तसेच, यापुढे टँडबाय अरजमट सवकाळ, सव कारणांक रता केली जावी.  
       यानुसार संबंधीत वषयी महारा  शासनाचे मा हती तं ान संचलनालय 

वभागाचे धान सिचव, ी राजेश अ वाल सो◌ा., यं◌ाचेशी चचा केली असता, 
यं◌ानी महारा  शासन, मा हती तं ान संचलनालय वभागाचे ितनीधी, ी 

मुकेश सोमकंुवर यांना मा. कायकार  अिधकार  सो◌ा., व उप-कायकार  

अिधकार  सो◌ा., यांचेशी सम  चचा करणेकामी द. 13/10/2014 रोजी िशड  

येथे पाठ वले होते.  

       ी.मुकेश सोमकं◌ुवर व यांचे सहकार  यांनी सं थानंचे मागणीनुसार 

द. 14/08/2014 ते द. 16/08/2014 या कालावधीत िशड  येथे येऊन साईटेक 

क पाचे Third Party Audit केलेले आहे. द. 13/10/2014 रोजी ी मुकेश 

सोमकंुवर यांनी िशड  येथे येऊन मा.कायकार  अिधकार  सा◌ो. व मा.उप-

कायकार  अिधकार  सा◌ो. यांचेबरोबर साईटेक क पाचे स थती व पुढ ल 

कायवाह  होणेकामी चचम ये यांनी पुढ ल माणे सुिचत केलेले आहे.  

       साईटेक क पाचा अवाका हा अ यंत मो या व पाचा असुन याम ये 

डेटा यव थापन, ड आर (पयायी यव था), हाडवेअर, नेटवक व अकाऊंट 

वभागातील ईआरपी या सार या एकुण 37 संगणक य काय णाली तसेच  
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मा हती सु वधा क  आ ण ऑनलाईन सु वधेचा समावेश आहे. सदर या 
काय णालींची देखभाल अथवा आव यक सुधारणा करणेसाठ  दसुर  कंपनी 
नेमावयाची झा यास पुण येस साधारणपणे 6 म ह यांचा कालावधी लागू 

शकतो. तसेच, एका कंपनीने वकसीत केले या काय णालींची देखभाल अथवा 
काय णालीत आव यक सुधारणा करणे दसु या कंपनीस तां क या अड -

अडचणीचे असते. सबब, स थतीत कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेकडुन 

संगणक य णालीबाबत राह लेली अपुण कामे वर त पुण क न घेणे उिचत 

ठरेल.  

      द.14/08/2014 ते 16/08/2014 या कालावधीत साईटेक क पाचे 
Third Party Audit चे दर यान काय णालींचा वापर प रणामकारक र या होत 

नस याचे आढळून आले अस याने, ी.मुकेश सोमकुवर यांनी सव वभागातील 

संबधीतांना काय णाली वापर याबाबत स  सुचना तथा ो साह त कर यात 

यावे, असे सुिचत केलेले आहे.  

       भ व यात साईटेक क पाचे देखभालीसाठ  िश ीत तं ाची नेमणुक 

सं थानमाफत करणेऐवजी या े ातील नामांक त एज सी/कंपनीकडुन के यास 

अिधक उिचत होईल. आव यक असणा या तं ां या शै णक पा ता व 

आव यक अनुभव याबाबतची म हती महारा  शासन, मा हती तं ान 

वभागामाफत सं थानला दे यात येईल, असे यांनी सुच वले.  

       यानुसार  मा. कायकार  अिधकार  सो◌ा., यांनी साईटेक क पाचे 
देखभाल तथा आव यक बदल यासाठ  न वन तं  नेम याची कायवाह , 

सं थानचे िचलीत प तीनुसार व महारा  शासन, आयट  वभागाचे 
मागदशनाखाली/ अिभ ायानुसार सु  कर यात यावी, तसेच साईटेक क पाची 
स थतीचा अहवाल मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे िनदश 

दलेले आहेत. यानुसार साईटेक क पाची स थतीचा अहवाल सोबत 

जोडले या प रिश - अ माणे आहे.  

       उपरो कामी महारा  शासनाचे मा हती तं ान संचलनालय यांचेबरोबर 

वेळोवेळ  ई-मेल ारे संपक कर यात येत आहे. महारा  शासनाचे मा हती 
तं ान संचलनालय यांनी ई-मेल ारे पुढ ल माणे सुिचत केलेले आहे.  

1.  साईटेक क पाअंतगत काया वीत करावया या सव काय णालीबाबतची 
कायवाह  अगोदर कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेकडून पुण क न 

घे यात यावी. 
2.  काया वीत कर यात आले या काय णाली वापरासंदभात सव 

संबधीतांना स  सुचना दे यात या यात. 

3.  सव काय णालींचा वापर पुणपणे व प रणामकारक होत अस याची खा ी 
कर यात यावी.  
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4.  तदनंतर एजं सीमाफत तं ांची नेमणुक कर यात यावी, सदर या 
तं ांना कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेमाफत क पाबाबत सव 

आव यक ती मा हती दे यात यावी. सदरचे तं  सोबत जोडले या 
प रिश -ब माणे असावेत.  

5.  एज सीची नेमणुक करताना जबाबदार  व कत ये यांचा प  उ लेख 

क न करारनामा तयार कर यात यावा.  
6.  सुरवातीस एज सीची नेमणुक 1 वषाक रता कर यात यावी व सदर 

एज सीचे कामकाज समाधानकारक वाट यास पुढ ल कालावधीसाठ  

मुदतवाढ दे यात येऊन एज सीबरोबर करार कर यात यावा.  
       उपरो माणे कायवाह  कर याचे अगोदर कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे 

यांचेकडून संगणक णालींची संपुण मा हती व तां क ान, अचुक Source 

Code सह िमळणे आव यक आहे. या क रता कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे 

यांचेकडून तशी लेखी हमी यावी लागणार आहे.  

      मागणी:  वर ल सव बाबीं वचारात घेता कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेकडून 

संगणक णालीबाबतची कायवाह  पुण क न घेतलेनंतर, सं थानचे चलीत 

प तीनुसार व महारा  शासन, मा हती तं ान संचलनालय यांचे 
मागदशनानुसार/ अिभ ायानुसार पुढ ल कायवाह  कर यात यावी, असे न  मत 

आहे.  

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

      वभागाचा अिभ ाय/ प   मत : उपरो माणे साईटेक क पाची स थती व 

पुढ ल कायवाह  बाबतची मा हती मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर 

अवलोकनाथ तथा मागदशनासाठ  ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे 

स वनय सादर. 
िनणय .९५७ यावर स व  तर चचा होऊन, साईटेक क  पाबाबत महारा   शासन, 

मा हती तं ान वभागाचे ितिनधींबरोबर झाले  या बैठक  या अहवालाची 
न द घे  यात आली.  

 (कायवाह - मा हती तं ान वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.३५ ी साईिलला  दैमािसक म राठ  व हंद - इं जी नो  हबर- डसबर- २०१४  या 

अंकांची मागील दराने छपाई करणेस मा  यता िमळणेबाबत.   

 ताव-  सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ कलम नं.१७ (ठ) म  ये खालील माणे 

तरतूद आहे.  



67 
 

{17} 06.11.2014, Ahmednagar 

ी साईबाबांचे जीवन,  यांचे काय,  यां  या िलला व यांची िशकवण 

याबाबत  या उपयु  त मा हतीचा चार- सार कर ल आ ण ी साई सा ह  य 

थंालय चाल वल व  याचा व  तार कर ल  

        यानुसार ी साईबाबां  या िशकवणूक चा चार- सार कर  या  या उ ेशाने 

ी साईिलला-मराठ / हंद – इं जी  दैमािसक कािशत केले जाते. मे.टॅको 
हजन, मंुबई यांना इकड ल जा.नं.३१४६ द.१५.१०.२०१३ अ  वये माहे नो  हबर 

– डसबर – २०१३ ते स  टबर – ऑ  ट बर २०१४ अखेर मािसके छपाईचा 
कायादेश आहे. 

             माहे नो  हबर– डसबर-२०१४ ते स  टबर– ऑ  ट बर २०१४ छपाई 

कामा  या िन वदा काढणे. तसेच छपाईकामी येणा-या अंदाजे र  कम 

.२३,००,०००/- चे खचास व वह त प  दतीने छपाईची कायवाह  करणेस 

मा  यता िमळणेसाठ  मा.मंुबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाकडे अज 

दाखल केला असून अ ाप  पावेतो मा  यता िमळालेली ना ह .मागील कायादेशाची 
मुदत ऑ  टोबर २०१४ अखेर संपत असून,वगणीदारांना पुढ ल  दैमािसक अंक 

वेळेत पाठ वता यावा  हणून माहे नो  हबर– डसबर २०१४ या मराठ  व हंद  – 

इं जी  दैमािसकाची छपाई मागील वषा  या मंजूर दराने क न घेणे म ा  त 

आहे. मे.टॅको हजन ा.िल. यांना दरू  वनीव न याबाबत वचारणा केली 
असता,  यांनी मागील दराने छपाई क न देणेस द.१७.१०.२०१४ मेल  दारे 

संमती दश वली आहे.याकामी खालील माणे खच अपे ीत आहे.  

अं.नं. तपिशल छपाई 

सं  या 
मािगल 

मंजूर दर 
पये पैसे 

अपे ीत खच 

१ ी साईलीला अंक मराठ   दैमािसक  

( माहे नो  हबर- डसबर २०१४ ) पाने 

३२+४=३६पाने  

१०,००० 

नग  

१०.७५ १०,७,५००/-  

२ ी साईलीला अंक हंद  / इं जी 
 दैमािसक  

( माहे नो  हबर- डसबर २०१४ ) पाने 

३२+४=३६पाने 

१४,००० 

नग  

१०.६५ १,४९,५००/-  

   एकुण 

पये  

२,५६,६००.०० 

              दर  यानचे काळात मा.उ  च  यायलयाची मा  यता िमळा  यास वह त 

प  दतीने िन वदा मागवून कायवाह  केली जाईल. 

सबब  ता वत केले माणे ी साईलीला  दैमािसक मराठ / हंद - इं जी 
माहे नो  हबर- डसबर २०१४ मागील मंजूर दराने मे.टॅको हज  स ा.िल.मंुबई 

यांचेकडून छपाई क न घेणेस व  याकामी येणा-या र  कम .२,५६,६००/- चे 
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खचास मा  यतेसाठ  सदर वषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ 

सादर. 
िनणय .९५८ यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईिलला  दैमािसक म राठ  व 

हंद - इं जी नो  हबर- डसबर- २०१४  या  अंकांची मागील मंजूर दराने मे.टॅको 
 ह ज  स ा.िल., मंुबई यांचेकडून छपाई क न घेणेस व  याकामी येणा-या 
.२,५६,६००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.  

  तसेच साईिलला अंकाम  ये   या भ  तांचे अनुभव िलह ले जातील, 

 या सव भ  तांचे ई-मेल आय.ड ., संपक मांक द  तर  ठेवणेत यावे व  यांनी 
िलह ले  या लेखाची संपुण जबाबदार   यांचेवर राह ल, हे  यांना कळ व  यात 

यावे, असे ठरले.                   (कायवाह - .अिध क, काशने वभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.३६ मं दर प रसर, दशनहॉल,  ॉगं म, देणगी काऊंटर येथे बस व  यात येणा-या 

सीसीट  ह  कॅमे-यांचे सा ह  य व वायर गं कामाचे अंतीम बीलाबाबत.   

 ताव- मं दर प रसर, दशनहॉल,  ॉगं म, देणगी काऊंटर येथे सुर तते  या  ट ने 

सीसीट  ह  कॅमेरे बस वणेकामी मे.  हे  टेज इं ट टेेड िस  युर ट  सो  युशन, 

नोईडा यांचेमाफत कॅमेरे खरेद  करणेस द.०७/०२/२०१३ रोजीचे मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेत स व  तर चचा होवुन ‘‘ मे.  हे  टेज इं ट ेटेड 

िस  युर ट  सो  युशन, नोईडा या कंपनीचे एकुण १६ नग कॅमेरे खरेद  करणेस व 

 यासाठ  येणारे र  कम . १८,७०,५६२/- मा चे खचास मा  यता दे  यात 

आलेली आहे. ’’ असा िनणय झाला आहे.  यानुसार मे.  हे  टेज कंपनी 
यांचेमाफत सदर ठकाणी कॅमेरे बसवुन सीसीट  ह  यं णा काया वत कर  यात 

आली आहे. तसेच वर ल ठकाणी बस व  यात येणा-या कॅमे-यांचे लोकेशननुसार 

वायर ंग, डगींग, क  डयुट व  यासंबंधीचे सा ह  यांचा येणारा खच  यितर  त 

असेल असे टपणीत नमुद आहे. परंतु  यासाठ  येणा-या  य  खचाची 
मा  यतेचा उ  लेख, सदर ठरावात आलेला नाह . सदरची बाब,  यांचे अंितम बील 

अदा करताना ल ात आलेली आहे. मं दर प रसर, दशनहॉल,  ॉगं म, देणगी 
काऊंटर येथे बस व  यात येणा-या सीसीट  ह  कॅमे-यांचे लोकेशननुसार वायर गं, 

डगींग, क  डयुट व  यासंबंधीचे सा ह  याचे कामासाठ   य  र  कम . 

२,१३,५०१/- मा  खचास मा.  य  थापन सिमतीची मा  यता  यावी असे न  मत 

आहे.   

तर  उपरो  त ववचनानुसार मं दर प रसर, दशनहॉल,  ॉगं म, देणगी 
काऊंटर येथे बस व  यात येणा-या सीसीट  ह  कॅमे-यांचे लोकेशननुसार वायर गं, 

डगींग, क  डयुट व  यासंबंधीचे सा ह  याचे कामासाठ   य        झालेला खच 

. २,१३,५०१/- मा  इं ट ेटेड िस  युर ट  सो  युशन, नोईडा यांना अदा करणे  या 
मंजुर साठ  सदरचा वषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर 
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िनणय .९५९ यावर स व  तर चचा होऊन, मं दर प रसर, दशनहॉल,  ॉगं म, देणगी 
काऊंटर येथे बस व  यात आले  या  सीसीट  ह  कॅमे-यांचे लोकेशननुसार 
वायर ंग, डगींग, क  डयुट व  यासंबंधी  या सा ह  यांचे कामासाठ   य  

झाले  या .२,१३,५०१/- मा  खचाची र  कम इं ट टेेड िस  युर ट  सो  युशन, 

नोईडा यांना अदा करणेत यावी, असे ठरले.         

(कायवाह - सी.सी.ट .  ह . कं ोल सेल मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.३७ मं दर प रसरात मे. हे टेज यांचेमाफत बस व यात आले या सुर ा यं णेचे 

तीन दवसांचे video footage backup पंधरा दवसांवर करणेबाबत. 

 ताव- सं  थान प रसरात मं दराचे आतील व बाहेर ल बाजुस सीसीट  ह  कं ोल 

ममाफत १२ PTZ व ८९ फ  स कॅमेरे बस व  यात आलेले आहे. यासाठ  

सं  थानने ४.५ कोट  खच क न अ ावत सीसीट ह  सुर ा यं णा वकसीत 

केलेली आहे. सदर यं णा मे. हे टेज यांचेमाफत ऑ टोबर २०११ म ये वकसीत 

कर यात आली आहे. सदर सुर ा यं णेचा video footage backup चिलत 

थेनुसार तीन दवसांचे आहेत. परंतु पोिलस यं णेकडुन झाले या मं दर सुर ा 
यं णेचे ऑड ट म ये रा य गु वाता वभाग, महारा  रा य यांचे 
द.१३/०८/२०१४ रोजीचे प ात सदर video footage backup पंधरा दवसांचे 
करणेबाबत सुिचत कर यात आले होते. यानुसार स याचे मे. हे टेज यांचे 
बस व यात आले या सुर ा यं णेत बदल करावे लागणार आहे.  

सन २०१८ हे बाबांचे शता द  वष आहे. यासाठ  लाखो साईभ  येणार 

अस याने, बांधकाम वभागामाफत दशनरांग व मं दर शुशोिभकरणचा ताव 

मा.उ च यायालयसमोर ता वत आहे. सदर काम सन २०१५ म ये चालु होणे 

अपे त आहे.  क पात न वन दशनरांग व मं दर प रसरात बरचसे बदल 

होणार आहे. स याची िस ट म ह  जु या तं ानावर अस यामुळे, सदर कॅमेरे 

वाढ वणेबाबत व video footage backup बाबत Limitation आहे. यामुळे 

सदर बांधकामाचा क पानुसार, न वन अ ावत कं ोल म व न वन कॅमे-यांचे  
िनयो जत आहे. परंतु तुत तातड चे पंधरा दवसांचे video footage backup 

आव यक अस याने, याबाबतचा ताव ी ढगे, कं सलटंट यांचे माफत 

Technical Specification माग व यात आलेले होते. यांनी technical 

specification देताना सदरची यं णा ह  मे. हे टेज यांचेमाफत बस व यात 

आली अस याने, सदर पंधरा दवसांचे video footage backup ची कायवाह  

मे. हे टेज यांचेमाफत कर यात यावी असे यांचे द.१५/०९/२०१४ रोजीचे ई-

मेलम ये नमुद आहे व यास अनुस न मे. हे टेज यांचेमाफत सहा 
म ह  यासाठ चा Turnkey Basis करणावर ताव माग व यात आलेला होता 
व थेट खरेद  संदभातह   ताव माग व  यात आला होता.  



70 
 

{17} 06.11.2014, Ahmednagar 

यानुसार  याचा तपशील खालील माणे- 
            

व रल माणे सव सा ह य मे. Vantage यांना खरेद  करावयाचे आहे. 

कारण स  याची िस  ट म  यांचेमाफत काया वत कर  यात आलेली आहे.   

भ व यात बाजारात उपल ध असणा-या तं ानानुसार, सन २०१७ चे 
दर यान न वन दशनरांग व मं दर प रसरासाठ  अ वात सीसीट  ह  Security 

system वकसीत करावी लागणार आहे असे मत आहे. यामुळे स  याचे सा ह  य 

हे फ  त न वन  ताव सादर होईपयतच वार  यात येणार आहे. परंतु स याचे 
सुर ा यं णा मे. Vantage यांची अस यामुळे, सदरचे पंधरा दवसांचे video 

footage backup करणेची कायवाह  यांचेमाफत करावी लागणार आहे. असे 

ी ढगे, स  लागार यांनी सुच वलेले आहे.  

 यानुसार मे.  हे  टेज यांनी  दले  या  तावानुसार खालील माणेदोन 

पयाय उपल  ध होतात -  

१) पयाय . १ – स  याचे video footage backup पंधरा दवस 

कर  यासाठ  साधारणपणे १२५ कॅमे-याची िस  ट म असणारे बॅकअप 

िस  ट मसाठ  थेट  हे  टेजमाफत खरेद  के  यास . १८ लाख + Tax इतका खच 

अपे त आहे. सदरची र  कम दहा लाखापे ा जा  त अस  यामुळे मा. उ  च 

 यायालयाची मा  यता  यावी लागेल.  

२) पयाय . २  - स  याचे video footage backup पंधरा दवस 

कर  यासाठ  साधारणपणे १२५ कॅमे-याची िस  ट म असणारे बॅकअप 

िस  ट मसाठ  सहा म ह  याचे Turnkey त  वार क  प राब व  यास  ितमहा 
. ३.२५ लाख + Tax खच अपे त आहे.  

तसेच तर  video footage backup संदभात ी ढगे, कं सलटंट यांनी 
सदरचे सा ह  य स  याची सीसीट  ह  यं णा बस वणारे मे.  हे  टेज यांचेमाफत 

खरेद  कर  यात यावे असे िनदिशत आहे.  यानुसार  कायवाह  हावी असे न  

Item Description Qty Unit 
NAS Network attached storage device for 

upto 15 days recording for 48 Sony 
cameras  

1 Nos 

NAS Network attached storage device for 
upto 15 days recording for 37 Sony 
cameras  

1 Nos 

NAS Network attached storage device for 
upto 15 days recording for 40 Sony 
cameras  

1 Nos 

व रल माणे बॅकअपसाठ  थेट खरेद  के  यास . १८,००,०००/- 

सहा म ह  यासाठ  Turnkey क पासाठ  . ३,२५,०००/- 

ितमहा 
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मत आहे. तसेच सदर क पास मा यता िमळालेनंतर, सदर क प २०० 

दवसात पुण करता येईल. 

तर  उपरो  ववचनानुसार, मं दर प रसरात मे. हे टेज यांचेमाफत 

बस व यात आले या सुर ा यं णेचे तीन दवसांचे video footage backup 

पंधरा दवसांवर करणेसाठ  पयाय .१ नुसार थेट खरेद  करणेसाठ  . १८ लाख 

+ Tax अथवा सहा म ह  याचे Turnkey त  वावर राब वणेसाठ  ितमहा 
.३.२५ लाख + Tax मा  खचाचे मा  यतेसाठ  यथा-यो  य िनणय होणेकामी 

सदरचा वषय मा. सद य सिमतीचे सभेपुढे सादर. 
िनणय .९६० यावर स व  तर चचा होऊन, ींचे मं दर व मं दर प रसरा  या 

सुर ततेसंदभात मा.पोिलस अिध क, अहमदनगर यांचेबरोबर बैठक 

आयो जत करणेत यावी,  या बैठक साठ  यापुव  या सुर ा ऑड टमधील 

मु ांवर सं  थानने काय कायवाह  केली आहे, या वषयीची मा हती संकलीत 

करणेत यावी. मा.पोिलस अिध क, अहमदनगर यांचेबरोबर बैठक झा  यानंतर 
उपरो  त  तावावर िनणय घे  यात येईल,  याक रता सदरहू  ताव  यावेळ  

फेरसादर करणेत यावा, असे ठरले.    

(कायवाह - संर ण वभाग मुख/ सी.सी.ट .  ह . कं ोल सेल मुख ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.३८ सु ट  बुंद  व मोतीचूर लाडू भरणेकामी ६”x७” या साईजची लॅिमनेटेड पेपर 

पशवी व मिशन पेपर रोल खरेद  करणेबाबत. 

 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक 

१४ (भाग-४) म  ये महारा   वधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी 
 ता वत केलेले अ  यादेश व केलेले विनयम मधील २१ (१घ) नूसार भ  तांना 

जेवण पुर वणे आ ण अ  नछ  चाल वणे. 

 तावीक:- ी साईबाबा सं  थान व  व  थ  यव  थेमाफत साई  तांना ी 
साईबाबांचा साद  हणून १५ ऑग  ट २०१३ पासून ते दनांक ३०/०९/२०१४ 

अखेर मोतीचूरलाडू  दशन रांगेत मोफत वाटप केले जात होते. तसेच लाडू व  

काऊंटरला तीन नगाचे एक लाडू पा कट साईभ  तांना  व  केली जाते. दररोज 

अंदाजे लाडू व  काऊंटरला २० ते २५ हजार मोतीचूर लाडू पा कटे व  होते. व 

मं दर मोफत दशन रांगेत ४५ ते ६५  हजार बुंद  पा कटे वाटप केली जातात. 

मा. सद  य सिमती सभा द.११/०९/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .८०३ 

अ  वये चचा होऊन दशन रांगेत भ  तांना सुमारे १०० ॅम वजनाचे दोन लाडू 

पा कटांए◌ैवजी  याच वजना  या सु ट  (लुज) बुंद चे पा कट साद पाने देणेस 

मा  यता दे  यात आली. मा  साद लाडू व  काऊंटरवर पुव माणेच १५० मॅ 

वजनाचे ०३ नग लाडंूचे पा कट व साठ  ठेव  यात यावे असे ठरले. 
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      मं दर मोफत दशन रांगेत सुमारे १०० ॅम वजनाचे बुंद चे पा कट 

भरणेकामी    ६"×७" या साईजची लॅिमनेटेड पेपर पशवी वापर  यात येणार 

आहे. तसेच ायोिगक त  वावर तीन नगाचे काऊंटर व  लाडू पा कटे 

पॅ कंगसाठ  मिशनचा वापर करणेत येणार आहे. या क रता पेपर रोल खरेद  

करणे आव  यक आहे. स  या  लॅिमनेटेड पेपर पशवी वापरात आहे.  अंदाजे 

बुंद साठ  व लाडू व  पा कटे याक रता दो  ह  िमळून सहा म ह  यासाठ  ६०७  

वटंल पशवी लागेल. 

        याम  ये मोफत लाडू व  काऊंटरसाठ  सह म ह  याक रता २२१ 
वटंल  व मं दर मोफत दशन रांगेत वाटपासाठ  ३८६  वंटल पशवी लागेल. 

जर मिशनम  ये अचानक  तां क अडचण आ  यास   लाडू व बुंद साठ   पॅ कंग 

पशवी  टड बाय ठेवावी लागेल.  

                   मागणी:- द. १ ऑ  टोबर २०१४ पासून दशन लाईनमधुन दशन घेणा-या सव 

साईभ  तांना १०० मॅ वजनाचे  मोफत बुंद  पा कट वाटपाचा िनणय झा  याने 

लॅिमनेटेड  पशवीचा वापर कर  यात येणार आहे. सदर पशवीचा दर प कातील 

मा  य दर  १४४  ित कलो असून सहा म ह  यासाठ  ६०७ वटंल खरेद साठ  

अंदाजीत र  कम पये ८७,४०,८००/-   (अ र  र  कम .स  याए◌ै◌ंशी लाख 

चाळ स हजार आठशे मा ) इतका खच लागणार आहे.  

वभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत :- सन २०१४–२०१५ म  ये ६"×७" या साईजची 
लॅिमनेटेड  पेपर पशवी व मिशन पॅ कंग रोल खरेद  वभागामाफत खरेद  

करणेस व  यासाठ  येणा-या अंदाजे र  कम पये ८७,४०,८००/- (अ र  र  कम 

.स  याए◌ै◌ंशी लाख चाळ स हजार आठशे मा ) चे खचास शासक य मा  यता 
िमळणेकामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सद  य सिमती सभेपुढे 

िनणयाथ सादर. 
 

िनणय .९६१ यावर स व  तर चचा होऊन, मोतीचूर लाडू भरणेकामी ६"×७" या 
साईजची लॅिमनेटेड पेपर पशवी खरेद  करणेस व  याकामी येणा-या खचास 

िस  ह ल अज .९२१९ वर ल मा.उ  च  यायालयाचे द.२६.०९.२०१४ रोजी  या 
आदेशा  वये मा  यता िमळालेली अस  याने  ता वत लॅिमनेटेड पेपर पशवी व 

मिशन पॅ कंग रोल  याच खचाचे अधीन राहून खरेद  करणेत यावा, असे ठरले. 

(कायवाह - .अिध क, लाडू साद िनिमती वभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.३९ न वन लाडू कचन- ठेकेदाराचे बुंद चे मजुर  बील दरमाह अदा करणेबाबत. 

 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक 

१४ (भाग-४) म  ये महारा   वधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी 
 ता वत केलेले अ  यादेश व केलेले विनयम मधील २१ (१घ) नूसार भ  तांना 

जेवण पुर वणे आ ण अ  नछ  चाल वणे. 
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   ता वत – जुने लाडू कचन येथे साईभ  तांना व साठ  ०३ नगाचे 
साद लाडू पा कटे बन वले जातात. व न वन लाडू कचन येथे मोफत बुंद  साद 

बन व  याचे काम चालु असते.  यव  थापन मंडळ सभा दनांक ०८/१०/२०१३ 

िनणय . ८०१ अ  वये  दो  ह  ठेकेदारांना न वन लाडू कचन व जुने लाडू कचन 

येथे  येक  दोन म हने या माणे काम दयावे असे ठरले. 

           यानुसार आजपयत कायवाह  चालु आहे. स  या या दोघानांह  मोतीचूर 

लाडू बन वणेकामी मजुर  पये २३० ित हजार  या माणे दे  यात येत आहे. 

 यानुसार दरमहाचे बील अदा केले जाते. जा.नं.एसएसएस/ वशी/ सादा/ ३१२/ 

द.१९/०४/२०१४ ने िशवसाई केटरस व जा.नं. एसएसएस/वशी/ साद/३०९/ 

द.१९/०४/२०१४ ने ी दपक माधव नाईकवाड  यांना  मोतीचूर लाडू बन वणे 

कामीचा कायादेश दे  यात आलेला आहे.  

          परंतु मा.  यव  थापन मंडळाची सभा द.११/०९/२०१४ िनणय . ८०३ 

अ  वये   साईभ  तांना मंद र  दशन रांगेत मोफत लाडू साद वाटप ए◌ैवजी 
सुमारे १०० ॅम वजनाचे सुटट  बुंद चे पा कट साद पाने दे  यात मा  यता 
िमळालेली आहे. मा. सद  य  यव  थापन सिमती सभा द. १२/०६/२०१४, 

िनणय .४६८ ने िनणय होऊन सन २०१४-१५ साठ   युनतम दर धारकांचे दर 

मा  य करणेत आलेले आहेत.  मा. उ  च  यायालय औ. बाद खंडपीठास 

मा  यतेसाठ  सादर केलेले आहे. मा. उ  च  यायालय औ.बाद यांचेकड ल िनणय 

होईपयत  

स  याचे मुदतवाढ दले  या ठेकेदारांचे पुव  या मा  य दराने बील अदा 
करावे लागेल. परंतु ह टडर या मोतीचूर लाडू व बफ साठ  आहे.                             

           तसेच मोतीचूर लाडू बन वणेकामी ती हजार   २३०/- या माणे मजुर  

दे  यात येत आहे. एक वटंलम  ये  मोतीचूर लाडू ती ५० ॅम या वजनाचे 
सुमारे ४,९९२ नग लाडू तयार होतात.  

स  या एक वंटलचे लाडू तयार करणेकामी ठेकेदारास  ११४८ = १६  या 
दराने मजुर  िमळते,  याम  ये मोतीचूर बुंद  तळणे, साखरेचा पाक क न पाकात 

बुंद  िभज वणे, लाडू वळवून पॅ कंग करणे, अशी सव कामे येतात. परंतु सुटट  

बुंद  तयार करणेकामी लाडू वळ वणे ए◌ैवजी बुंद  सुक वणे अशी  कामे येतात.  

मोतीचूर लाडू व बुंद चा तपिशल  खािलल त   या माणे – 

 मोतीचूर लाडू तयार करणेस  

लागणारे मटे रयल  

    बुंद स तयार करणेस लागणारे 
मटे रयल  

अ.नं. मालाचे नांव  कलो मॅ अ.नं मालाचे 
नांव  

कलो मॅ  

०१ साखर १०० ०००  ०१ साखर १०० ००० 

०२ ह.बेसन  ६५ ०००  ०२ ह.बेसन  ५० ००० 

०३ गा.तुप  ८०  ०००  ०३ गा.तुप  ४९ ९०० 
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०४ काजु  ०२  ०००  ०४ काजू   ०२  ००० 

०५ खसिमस  ०२  ००० ०५  खसिमस   ०२  ०००  

०६ ह. वलायची   ०० ५०० 

०७ ज. रंग   ०० १००  
 एकुण 

मटे रयल  

२४९ ६०० 

०६ ज.रंग           ----      १००  

       एकूण मटे रयल   २०४      ००० 

     
                 मोतीचूर  लाडू 

कलो/ मॅ . क.लाडू नग(५० )ॅ एकुण 

तयार नग 

२४९=६००    × २०      = ४,९९२ ÷ 

२=२४९६ पा. 
१००० लाडू नग वजन 

०.५० ×१००० = ४९ क.९०० .ॅ 

लाडू तयार क न पॅ कंग करणे 

ठेकेदारास मजुर  खािलल माणे 

तयार नग × दर ÷ १००० =  .    पैसे 

४९९२  × २३० ÷ १००० = ११४८ = १६ 
 

                           बुंद  

कलो/ मॅ  एकुण बुंद  पा कटे (१०० 

मॅ) 

२०४  ×   १० नग   =  २०४० पा कटे 

१००० लाडूचे वजन सरासर  ५० 

क.आहे. 

 याचा दर  २३० माणे  एक वटंल 

१ वटंल तयार बुंद चे वजन २०४ 

क.आहे 

या मटे रयल पासून मोतीचूर लाडू ५० 

मॅ 

चे ४०८० नग तयार होतील 

४०८० नग × २३० ÷ १००० = ९३८/- 

या माणे  

मजुर  होईल. 
  

वभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत -  बुंद ची  फेर िन वदा होईपयत स  या आहे 

 याच ठेकेदारांकडून आहे  याच दरात काम क न घेणेस मा  यता असावी.  
स  या एक वटंलचे मोतीचूर लाडू तयार करणेसाठ    ११४८/- ( . २३० ित 

हजार  )  व  एक वटंल बुंद  तयार करणेकामी  ९३८/- ठेकेदाराची  मजुर  

होते.   

 वभागाची मागणी -  
अ.नं.          कचनचे नांव       दर  
०१ जुने लाडू कचन –मोतीचूर लाडू ५० 

मॅ व साठ  तयार क न व 

पॅ कंग क न देणे  

  पये २३०/- ितहजार    

०२ न वन लाडू कचन –  सुटट  बुंद  

पॅकेट १०० ॅम वजनाचे तयार क न 

पॅ कंग क न देणे  

  पये २३० /- ित ५०० 

पा कटे 
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          वर ल दरात जो ठेकेदार जुने लाडू कचन व न वन लाडू कचनकडे 

कायरत असेल  यानुसार दरमहा  यांचे  बील अदा करणेस मा  यता असावी.   
तसेच  बुंद  बन वणे कामी इ िन वदा काढणेस सदरचा  ताव  मा. 

 यव  थापन सद  य  सिमती सभेपुढे िनणयाथ सादर. 
िनणय .९६२ यावर स व  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावास मा  यता दे  यात 

आली.  
(कायवाह - .अिध क, लाडू साद िनिमती वभाग) 

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

वषय नं.४० ी साई सादालय अ  नपदाथ तपासणी योगशाळा सा ह  याबाबत.   

 ताव- अिधिनयम 2004 मिधल तरतूद :- अिधिनयम 21(1)(घ) साईभ ांना जेवन 

पुर वणे व अ नछ  चाल वणे. 

यव थापन सिमतीचा ठराव :- 1) मा. यव थापन सिमती सभा 
द.08/10/2012 मधील 31िनणय .830  

     2) मा. यव थापन सिमती सभा द.27.04.2013 मधील 

िनणय .424 

ता वक:- 1)  मा. यव थापन सद य सिमतीचे द.08/10/2012 मधील 

31िनणय .830 अ वये ी साई सादालयाम ये अ नपदाथ व लाडू साद 

तपासणी करणेकामी फुड से ट  ऍ ड टॅ डडस ् ऍ ट2006, स ऍ ड 

रे युलेशन-2011 नूसार अ यावत योगशाळेची उभारणी करणेत यावी, यासाठ  

सादालय मु य कायालया शेजार ल काशने काऊंटरचे रका या जागेत 

बांधकाम वभागाकडून आव यक योगशाळा सेटअप तयार क न घेणेस तसेच 

लॅब टे निशयन हणून Bsc with Chemistry अहता ा  असले या 2 

तां क कमचा यांची सं थानमाफत िनयु  करणेस मा यता िमळालेली आहे. 

यानुसार दोन बीए सी केिम  पा ता धारक कमचा यांची सादालय 

वभागास बदली कर यात आलेली आहेत. तसेच ता कालीन कायकार  

अिधकार  तसेच बांधकाम वभागाने काशने काऊंटरचे रकामे जागा पाहून 

सदर ल जागा न वापरता अ नदान हॉल शेजार ल बंद असलेले चजींग मची 
जागा वापरणेत यावी असे सांिगतले.  

 2) मा. यव थापन सिमती सभा द.27.04.2013 मधील िनणय .424 नुसार 

सं थानचे अ नपदाथ वॉिलट  कं ोल व पृ थकरणाची योगशाळा 
उभारणीकर ता योगशाळा ले-आऊट बन वणे, तपासणीचे प दती, 
कमचा यांना िश ण देणे इ याद कामे फुड हायजीन व हे थ लॅबोरेटर , पुणे 

यांची त  एज सी हणून िनयु  करणेस व याकामी यांना र कम 

.3,40,000/- (अ र  .ितन लाख चाळ स हजार मा ) सव करांसह त आदा 
करणेस मा यता िमळालेली असुन, यानुसार बांधकाम व व तु वभागामाफत 
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सादालयचे कमचा यांसाठ  असले या चजींग म येथे योगशाळा 
उभारणीकामी आराखडा बन वणेत येऊन योगशाळेचे कामकाज सु  करणेत 

आलेले आहे. 

  सादालय अ नदान शेजार ल चजींग मचा अधा भाग हा केिम  लॅब 

बन वणेसाठ  उपयोगात येत असून, केिम  योगशाळा काया वीत झालेनंतर 

माय ोबॉयलॉजी योगशाळेसाठ ची कायवाह  करणेत येणार आहे. केिम  

योगशाळेत अ न सुर ा कायदयानुसार श य असले या बेसीक तपास या 
(रासायिनक चाच या) करता येईल. मे.फुड हाय जन, पुणे यांनी यांचे 
द.19/08/2014 चे प ात सदर या तपासणीसाठ  दोन तां क कमचा यांना 
शा ो  िश ण देवून यांचेकडून अपे त व श य होणा या तपास या क न 

घेता येईल यासाठ  आपण यांचे नाव व शै णक पा ता कळवावी असे नमुद 

केले अस याने, द.26/08/2014 सादालयाकड ल टपणी अ वये मंजूर  घेवून 

द.22/09/2014 रोजी सादालयातील दोन तां क कमचार  पुणे येथे 
योगशाळा सा ह य व केिमक सची मा हती घे यासाठ  पाठ वले असता, फुड 

हाय जन, पुणे यांनी सा ह याची मा हती देवून सा ह याची याद , काचेचे 
सा ह य, केिमक स या यादया दले या आहेत तथा प िश ण होणे बाक  

आहे. 

  मा. यव थापन सद य सिमतीचे द.08/10/2012 मधील 31िनणय 

.830 नुसार योगशाळा सु  करणेसाठ  BSc with Chemistry तां क 

कमचा याचे िनयु  के यानंतर लॅबसाठ  इतर आव यक टाफ, इ मट, 

मिशनर  वगैरेबाबत वतं  ताव सादर करता येईल असे नमुद केलेले आहे. 

ी साई सादालयात स या गावरान तूप व खादयतेल, साखर, रवा डाळ ची 
ामु याने तपासणी करणे आव यक अस याने थमत: सादलाडूसाठ   

आव यक गावराण तुप व खादयतेलास ाधा य दयावे असे न  मत आहे. 

यासाठ  लागणारे सा ह याचा तपिशल सोबतचे प रिश ात सादर केलेला असून 

सा ह यास .8 लाख व उवर त केिमक स व करकोळ सा ह यासाठ  .1 लाख 

50 हजार असे एकुण .9 लाख 50 हजार खच अपे त आहे. खरेद  करणेत 

येणा या सा ह यापैक  काह  सा ह य देणगी व पात साईभ ांनी देऊ के यास 

यांचेकडून घेणेत येऊन याऐवजी इतर मालाचे तपासणीसाठ  लागणारे दसुरे 

सा ह य खरेद  करता येईल. योगशाळा मिशनर  व सा ह य खरेद  कर ता 
वा षक बजेटम ये .16,60,000/- िश लक आहे.  

योगशाळेसाठ  आव यक असणारे सा ह य खरेद कामी लागणारा 
कालावधी- 
01. खरेद  ताव .अ./उप का.अ./का.अ. यांची मा यता घेऊन  

 06 दवस 

 सभा कामकाज वभागाकडे देणे 
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02. खरेद  तावास सद य सिमतीची मा यता घेणे.   

 15 दवस 

03. जा हरात करणे, िन वदा व  करणे व वीकारणे   

 20 दवस 

04. मा. सद य सिमतीचे सभेत कोटेशन सादर क न िनणयास ठेवणे 

 15 दवस 

05. पुरवठा आदेश देणे, माल पुरवठा कर याची मुदत   

 10 दवस 

मागणी:- ी साई सादालयातील अ न पदाथ तपासणीकामी आव यक असणारे 

थम ट यातील सोबत दलेले प रिश ात नमुद केले माणे गावरान तूप व 

खादयतेल तपासणी करणेकामी इ मटस, सा ह य, केिमक स जा हर 

िन वदा ारे खरेद स व यासाठ  येणारे य  खचास अंदाजे र कम 

.9,50,000/- (अ र  र कम पये नऊ लाख प नास हजार) अथवा देणगी 
व पात िमळालेस देणगी वीकारणेस मा यता असावी. 

सं थान अिधिनयम /ठराव यानूसार अनुमान :-  आिथक 

वभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- ी साई सादालयातील अ नपदाथ 

तपासणीसाठ  योगशाळेचे काम पुण होत येत अस याने योगशाळा सा ह य, 

केिमक स आद  सा ह य खरेद  करणे गरजेचे अस याने उपरो  मागणीत 

नमूद केलेले ाथिमक ट यातील सा ह य जा हर िन वदा ारे खरेद स व 

यासाठ  येणारे य  खचास अथवा देणगी व पात वीकारणेस मा यता 
असावी. सदरचा ताव मा. यव थापन सद यीय सिमतीपुढे िनणयाथ 

सादर. 
िनणय .९६३ यावर स व  तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील अ नपदाथ 

तपासणीसाठ  योगशाळेचे काम पुण होत अस याने योगशाळेम  ये आव  यक 

असलेले ाथिमक ट यातील योगशाळा सा ह य, केिमक स आद  सा ह य 

वह त प  दतीने जा हर िन वदे ारे खरेद  करणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे 

.९,५०,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.                  

(कायवाह - .अिध क, ी साई सादालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.४१ ी साईबाबा सं  थानचे व र  ठ महा व ालय (Senior College) सु  

करणेकर ता  ताव दाखल करणेबाबत.   

 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- सन २००४ चा महारा  अिधिनयम मांक १४ 

( ी साईबाबा सं थान व त यव था (िशड ) अिधिनयम,२००४) मधील 

तरतूद .१७(१) व १७ (२)(ढ) नुसार सव कार या धम िनरपे इस िश णास 
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चालना देईल कंवा तसे कर यास सहा य कर ल, तसेच िशड  येथे  वा अ य 

ठकाणी शै णक सं था थापन कर ल. 

ा त वक- िशड त उ च िश णाची सु वधा नस याने िशड तील व प रसरातील 

मुलींना उ च िश णासाठ  बाहेर गावी जावे लागते यामुळे मुलींची सुर तता 
धो यात आली आहे. यांना सुर त जीवन जगता यावे व पुढ ल िश ण घेता 
यावे यासाठ  िशड त व र  महा व ालय (िसिनअर कॉलेज) सु  कर यासाठ  

य  क , असे आ ासन र ाबंधन काय मात, कृषी व पणन मं ी नामदार 

राधाकृ ण वखे पाट ल यांनी दले.साईबाबा सं थान या किन  महा व ालयात 

र ाबंधनाचा द.११ ऑग ट २०१४ रोजी काय म आयो जत केला होता. 
या संगी नामदार वखे बोलत होते.यावेळ  सं थानचे कायकर  अिधकार  तथा 
ांतािधकार  कंुदनकुमार सोनवणे, उपकायकार  अिधकार  अ पासाहेब िशंदे, 

पोलीस उपअधी क ववेक पाट ल, पोलीस िनर क राम सोमवंशी, वाहतूक 

शाखेचे पोलीस िनर क संपत भोसले, तहसीलदार सुभाष दळवी, गट वकास 

अिधकार  कमलाकर रण दवे, मु यािधकार  धैयशील जाधव, कॉ ं ेसचे 
तालुका य  बाबासाहेब डांगे, िनतीन कोते, नगरसेवक राज  कोते, उ म 

कोते, ाने र ग दकर, वलासआबा कोते, ाचाय वकास िशवगजे, शास कय 

अिधकार  दलीप उगले,उ मराव ग दकर, ेस लबचे अ य   मोद आहेर 

तसेच सव िश क आद ंची मुख उप थती होती. नामदार  वखे पुढे हणाले 

क  िसिनअर कॉलेज बरोबरच एम.सी. ह .सी. यासारखे कोस िशड त सु  करता 
येणे श य आहे. यासाठ  सं थानचे अ य  तथा धान ज हा यायाधीश 

यांना आपण वनंती क . रा य शासनाकडे पाठपुरावा कर याची जबाबदार  

माझी राह ल. सन २०१५ पयत िसिनअर कॉलेज सु  करता येईल अशा प तीने 

िनयोजन क न मा टर लान तयार कर या या सूचना यांनी यावेळ  

सं थान या अिधका-यांना द या.  
         मा.कायकार  अिधकार  यांचे िनदश व मा.मं ी महोदय यांचे िनदशानुसार 

द.२६ ऑग ट २०१४ रोजी पुणे व ापीठ येथे सम  भेट देऊन मा हती 
घेतली.पुणे व ापीठ येथील उपकुलसिचव ी बाळासाहेब नाईक (मोबाईल 

नं.९४२२०८६१६१) यांचेशी तसेच नवीन महा व ालय संल नता क ाचे 
अिधकार  यांचेशी चचा केली. सन २०१५-१६ कर ता नवीन व र  महा व ालय 

सु  करणे कर ता तालुकावार बहृद आराखडा द.३० स टबर२०१४ अखेर 

व ापीठाचे वेबसाईट वर (www.unipune.ac.in) िस  होईल. बहृद 

आराख यात तालु याकर ता जे महा व ालय मंजूर असेल  यानुसार द.१ 
ऑ टोबर ते ३१ऑ टोबर २०१४ अखेर ऑनलाईन अज माग व यात  येतील. 

यावेळ  अज करावेत, असे सांिगतले. 

ी साईबाबा सं थानचे व र  महा व ालय सु  करणे कर ता राहाता 
तालु या साठ  “ कला,वा ण य व व ान शाखेचे महा व ालय” बहृद 
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आराख यात समा व  करणे कर ता व ापीठाला प  दे यात आले. आ ण 

द.३०/०९/२०१४ रोजी जाह र झाले या बहृद आराख यात राहाता तालु याचा 
आपले मागणीनुसार समावेश झाला आहे. 

मागणी : (१) ी साईबाबा सं थानचे व र  महा व ालय सु  करणे कर ता 
राहाता तालु यासाठ   “ कला, वा ण य व व ान शाखेचे महा व ालय” बहृद 

आराख यात समावेश झा याने द.१/१०/२०१४ ते द.३१/१०/२०१४ अखेर  नवीन 

महा व ालया कर ता ऑनलाईन अज कर यास मुदत आहे. मुदतीत अज दाखल 

करता येईल.या कर ता आव यक असलेले नवीन महा व ालय मा यता व 

व ापीठ संल नता शु क (कला,वा ण य व व ान शाखािनहाय व वषय 

िनहाय) व ापीठाकडे जमा करावे लागेल.या कर ता पये नऊ ल  पयत या 
खचास मा यता असावी. 
(२) नवीन महा व ालयाकर ता फिनचर,बचेस, इमारत यांची आव यकता 
आहे.याबाबत सं थानचे बांधकाम वभागामाफत मा. यव थापन सिमतीचे 
सभेपुढे ताव सादर कर यास  मा यता असावी.. 
(३) नवीन महा व ालया कर ता टाफ यांची आव यकता आहे.याबाबत 

व ापीठ आ ण शेजार ल महा व ालयात जाऊन मा हती घेऊन ताव 

कर यास मा यता असावी. 
(४) व र  महा व ालय हा वतं  वभाग असणार आहे.या वा र  

महा व ालयाचा मा यता ताव करणे, याकामी पाठपुरावा करणे, फिनचर, 
बचेस, योगशाळा सा ह य खरेद  ताव करणे, टाफ नेमणूक बाबत ताव 

तयार करणे, सं थानचे इतर वभागांचे बरोबर सम वय ठेऊन कायवाह  

करणे,या सव बाबी ी साईबाबा किन  महा व ालय या वभागामाफत 

कर यास आ ण या कामी किन  महा व ालयाचे भार  ाचाय ी वकास 

महादेव िशवगजे (M.Sc.(Physics), M.Ed.,SET (Education)) यांना 
सं थान िनयमानुसार अित र  कामाचे मानधन देऊन  वशेष काय अिधकार  

(O.S.D.)/ भार  ाचाय हणून काम नेमून दे यास मा यता असावी.  
सं थान अिधिनयम /ठराव यानुसार अनुमान: नवीन महा व ालय सु  

कर याचा वषय धोरणा मक व खचाचा आहे. 

वभागाचा अिभ ाय / प  मत- नवीन महा व ालय सु  कर यासाठ   वर ल 

मागणी (१) ते (४) आव यक असून यास  मा यता असावी. 
िनणय .९६४ उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानचे 

व र  ठ महा व ालय (Senior College) सु  करणेकर ता जागा िन त 

करणेत यावी व  यानंतर वर  ठ महा व ालय सु  करणेसाठ  शासनास काय 

आव  यक आहे, यासह स व  तर फेर  ताव सादर करणेत यावा. 
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  तसेच, तोपयत शासनाचे बहृद आराखडयाम  ये न द होणेसाठ  

ऑनलाईन अज करणेस व याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली.         
(कायवाह - . ाचाय, ी साईबाबा किन  ठ महा व ालय) 

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

वषय नं.४२ सन २०१३-१४ मधील वाष क खरेद मधील मंजूर दराने औषधे, स जकल, 

लॅबोरॅटर  सा ह  य अित र  त खरेद बाबत.   

 ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतुद :- 17-2 (ण) 

यव थापन सिमतीचा ठराव .:- मा. यव थापन सिमती सभा द. 

२६/०७/२०१३ िनणय मांक ५६४ Clause No. ९ अ वये मागणी केले या 
औषधां या सा यापैक  काह  औषधांची अित र  मागणी करावयाची अस यास 

ती मा. कायकार  अिधकार  यांचे मा यतेने खरेद  क न . २५,०००/- पे ा 
अिधक र कमे या औषधांची मागणी करावयाची झा यास दैनं दन कामाची 
गैरसोय होऊ नये, हणून ती मा. कायकार  अिधकार  यांचे मंजुर ने खरेद  क न 

केवळ न द घे यासाठ / मा हती तव मा. यव थापन सिमती सभेपुढे न द 

घे यासाठ  सादर कर यात यावे,  असे ठरले आहे. 

ता वक :- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात दैनं दन वापरासाठ  

लागणा या औषधे, स जकल व क झूमेबल सा ह याकर ता सन २०१३-२०१४ या 
वषाकर ता वा षक िन वदेतील मंजूर दराने एकुण ६६ पुरवठाधारकांना एकुण 

र कम . ३०,५२,८८,३५८/- चे द. १९/०३/२०१४ रोजी पुरवठा आदेश दे यात 

आलेले आहे.  

      यानुसार पुरवठा आदेशा माणे मालाचा पुरवठा चालू आहे. तर यातील 

काह  मालाचा पुरवठा पुण झालेला आहे. यापैक  स या सोबत या याद तील 

औषधे, स जकल, लॅबोरॅटर  व क झूमेबल सा ह यांचा औषध भांडारात साठा 
िश लक नाह . वाष क मागणी पुण झालेली आहे. व ती औषधे, स जकल, 

लॅबोरॅटर  व क झूमेबल सा ह य दैनं दन वापरासाठ  आव यक आहे.  

      तसेच ी साईबाबा णालयात राजीव गांधी जीवनदायी योजना 
द.१६/११/२०१३ रोजी काया वत                झालेली आहे. तर वाष क मागणी 
ा  होऊन यावर मा. सद य सिमती सभा द. २६/०७/२०१३ चे िनणय . 

५६४ अ वये मा यता िमळाली आहे. यामुळे वाष क मागणी मधील सं या 
कमी पडेल हणून जी औषधे/स जकल सा ह य हे सदर योजने अंतगत 

णालयासाठ  लागतील याची अित र  मागणी वाढव यात आलेली आहे 

अशा एकुण ५८ औषधांसाठ  एकुण र कम . १,३८,४७,४१२ चे खचास मा. 
सद य सिमती ची द. १२/०४/२०१४ रोजी मा यता िमळालेली असून ताव 

मा. उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात मा यतेसाठ  सादर केलेला आहे. 

यास मा यता िमळणे आहे.  
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      यास मा यता िमळाले नंतर अंित र  मागणी वाष क मंजुर दराने 

खरेद  करता येईल. परंतु तो पयत णांना उपचार चालू ठेवणेसाठ  सोबत या 
याद तील औषधांची गरज आहे.  

      सदर योजनेअंतगत होणा या श या व उपचार चालु असताना 
णास पुण बरा होऊन डसचाज द यापासून १ वषासाठ  औषधे मोफत दयावी 

लागतात यामुळे औषधांचा खप हा अचानक वाढलेला आहे, राजीव गांधी 
जीवनदायी योजनेअंतगत णांना दले या औषधांचा परतावा शासनाकडून 

सं थानला िमळतो. यामुळे जशी जशी लागेल तशी तशी औषधे, स जकल, 

लॅबोरॅटर  व  क झूमेबल सा ह य वाष क मंजुर दराने खरेद  कर यात येत आहे. 

ती एकाच वेळ  खरेद  क न ठेवता येत नाह  जर असे केले तर ती मुदत बा  य 

हो याची श यता जा त असते. व यामुळे सं थानचे मोठे आिथक नुकसान 

होईल. 

      सदर औषधे, स जकल, लॅबोरॅटर  सा ह य वा षक मंजुर दरानुसार 

वेगवेग या मंजूर पुरवठाधारकांकडून सदरचे खरेद कामी पुणा कत र कम . 

६,९१,०९९/- इतका खच येणार आहे. सदर  तावातील अ. नं. २, ३, ५, ६, ८, ९, 

१३ व १७ यापुव  खरेद  केलेली आहे. याबाबत सोबत  या त   यातील अ. नं. (६) 

या रका  यात दश व  यात आलेले आहे. 

मागणी:- सोबत या त यात नमुद के या माणे,  

सं थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदेशीर 

तसेच अिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान :- अिधिनयमातील सिमतीचे 
कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा या 
कंवा मानवाला आप ीम ये साह य करणा या अ य कोण याह  उदा  कायास 

चालना देईल. यासाठ  सं थानतफ ०२ धमादाय  णालये चाल व यात येते. 

सदर णालयक रता औषधे / स जकल / लॅबोरॅटर  सा ह य खरेद  कर याचा 
ताव आहे. 

वभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- णांची वाढती सं या व राजीव गांधी योजने 

अंतगत एक वषासाठ  मोफत दयावयाची औषधे उपचार घेणारे णांकर ता 
खरेद  करणे आव यक आहे. सदरची खरेद  वाष क मंजुर दराने आहे. सदरचे दर 

वह त प दतीचा अवलंब क न एक वषाक रता िन त केलेले आहे. व यास 

मा. यव थापन सभा द.१५/०३/२०१४ िनणय . २५४ अ वये मा यता देखील 

आहे. यामुळे याच मंजुर दराने खरेद  कर यास हरकत नाह . 

    तर  सदरचे औषधे खरेद  क न याकामी येणा या पुणा कत र कम . 

६,९१,०९९/- चे खचाची न द घे यास मा यता असावी ह  वनंती. 
िनणय .९६५ यावर स व  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावाची व झाले  या खचाची 

न द घे  यात येऊन,  यास मा  यता दे  यात आली.     
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 (कायवाह - वै कय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.४३ रा  यकृत बकेम  ये दोन बचत खाती उघड  यास मा  यता िमळणेबाबत. 

 ताव- महारा   सावजिनक व  व  त  यव  था अिधिनयम १९५० मधील कलम ४१ क 

क मधील तरतुद  अंतगत मा.उ  च  यायालय, मंुबई यांनी मंजुर केले  या 
योजनेनुसार धमदाय  णांलयांम  ये एकुण काया  वीत असले  या खाटां  या 
सं  येपैक  िनधन  णांसाठ  १०℅ खाटा मोफत वै क य उपचाराकर ता व दबुल 

घटकांतील  णांसाठ  १०℅ खाटा सवलती  या दराने वै क य उपचाराकर ता 
आर ◌ात ठेवणे बंधनकारक आहे. दो  ह   णालयांम  ये वै क य बलात 

सवलत दे  यासाठ   वतं  वभाग कायरत आहेत.  णांना वै क य बलात 

दे  यात आले  या सवलतीची मािसक ववरणे मा.सहा यक धमदाय आयु  त, 

सावजिनक  यास न दणी कायालय, अहमदनगर येथे सादर केली जातात.  

      तसेच मािसक िनधन  ण व दबुल घटकांतील  ण (Indigent and 

Weaker Section Patients) यांचे एकुण बल वजा जाता उवर त बल रकमेवर 

२ ट  के Indigent Patients Fund िनमाण क न  याचा विनयोग िनधन  ण 

व दबुल घटकांतील  णांना वै क य बलात सवलत दे  यासाठ  कर  यात यावा 
व िश  लक र  कम पुढे समायोजीत (Carry Forward) करावी अशी तरतुद आहे. 

ी साईबाबा हॉ पटलम  ये मािसक साधारणतः ७ ते ८ लाख पयांपयत 

र  कम Indigent Patients Fund खाती वग केले जाते व मािसक सवलत .८० 

ते ९० लाखापयत दली जाते.  यामुळे सदर फंड खा  यात र  कम िश  लक राहत 

नाह , तथा प आयपीएफ खाते रा  यकृत बकेत उघडुन  याचा नंबर धमदाय 

आयु  त कायालय, अहमदनगर यांना देणे आव  यक अस  याचे द.११/०७/२०१४ 

रोजी मा.धमदाय आयु  त कायालय, अहमदनगर येथे सव  णालयांची िमट ंग 

झाली  याम  ये सुच वले आहे. 

         यास अनुस न महारा   सावजिनक व  व  त  यव  था अिधिनयम 

१९५० मधील कलम ४१ क क मधील तरतुद  अंतगत मा.उ  च  यायालय, मंुबई 

यांनी मंजुर केले  या योजनेस अनुस न हॉ पटलम  ये वै क य बलात सवलत 

दे  यासाठ  कायरत असले  या  वतं  वभागांनी आव  यक  या िनयमांची 
अंमलबजावणी क न व  त वभागामाफत  णालयासाठ  िनदिशत केले  या 
कापोरशन बक िशड  शाखेत दोन  वतं  बचत बक खाती उघड  यास व  यासाठ  

 येक  .५,०००/- असे एकुण .१०,०००/- से  ह ंग बक खा  यातुन वग 

कर  यास मा  यता िमळणेकामी सदरचा  ताव मा. सद  यीय सिमती  या 
सभेत सादर. 

िनणय .९६६ यावर स व  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावास मा  यता दे  यात आली. 
      (कायवाह - वै कय संचालक) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 

वषय नं.४४ आर.एम.ओ. पदावर कं ाट  प  दतीने नेमणूका करणेबाबत.  

 ताव- ी साईबाबा सं थान व  व त यव था, िशरड  अिधिनयम 2004 मधील 

सिमतीचा कायकार  अिधकार  व इतर अिधकार  कलम 13 (4) म ये ामु याने 

खालील माणे तरतूद आहे. 

  सिमतीस, सं थान व  व त यव थेचा कारभार काय तेने 

चाल वणेसाठ  आ ण या अिधिनयमा वये ितची कत ये व कामे पार 

पाड यासाठ  आव यक वाटतील अशा अिधका यांची (कायकार  

अिधका या यित र ) व कमचा यांची नेमणूक करता येईल:  

       तसेच शासन िनणय मांक: सासं व-2009/433/(37/9) का. सोळा. 
मं ालय मंुबई-400 032 द. 07/08/2009 नुसार ी साईबाबा हॉ पटलकड ल 

न वन आकृतीबंधास मा यता िमळालेली आहे. सदर आकृतीबंधामधील अट शत 

. 08 सिमतीने श यतो आकृतीबंधातील पदे ह  एक त मानधनावर कंवा 
कं ाट  प दतीने भरावी जेणेक न यव थापन िनधीवर भार पडणार नाह  असे  

नमूद आहे.    

       खालील उमेदवारांनी सं थान णालयांम ये आर एम ओ या पदावर 

कं ाट  प दतीने काम करणेस संधी िमळणेकामी अज सादर केलेले आहेत.  

अ.नं. उमेदवाराचे नाव शै णक 

पा ता 
नेमणूक करावायाचे 
हॉ पीटलचे 

1 आर जे ह  एस साई 

महादेव, 

एम.बी.बी.एस. ी साईबाबा हॉ पीटल. 

2 डॉ. वैभव काश 

बागुल, क याण 

एम.बी.बी.एस. ी साईनाथ णालय. 

       ी साईबाबा हॉ पीटलचे आकृतीबंधाम ये आर एम ओची 40 पदे मंजूर 

आहेत. यापैक  26 पदे भरलेली असून 14 पदे र  आहेत व एक आर एम ओ 

उ च िश णाकर ता दोन वष कालावधीसाठ  असाधारण रजेवर आहेत. तसेच ी 
साईनाथ णालयाचे आकृतीबंधाम ये 16 पदे मंजूर असून 08 पदे र  आहेत. 

हणजेच दो ह  णालयांकडे आर एम ओ ची एकूण 56 पदे मंजूर असून 22 

पदे र  आहेत. स या ी साईनाथ णालयाकडे 02 व ी साईबाबा 
हॉ पीटलकडे 03 असे एकूण 05 आर एम ओ 11 म हने कालावधीसाठ  कायरत 

आहेत. यांना येक  मािसक . 27,000/- मानधन दे यात येत आहे. 

       या पदाची पा ता 1) Age not more than 45 years; 2) M.B.B.S. 

from any Government  recognized University अशी असून वेतनबॅ ड . 

15600-39100 व डे पे . 5400/- मंजूर आहेत.                                          
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            सं थानचे दो ह  णालयांसाठ  वै कय संचालक, वै कय अिध क, 

इतर वै कय अिधकार  व इतर कमचार  असे एकूण 29 कारची पदे 

भरणेकामी उमेदवारांकडून अज माग वणेसाठ  सं थान वेबसाईटवर व द. 

30/07/2014 रोजीचे वतमान प ांम ये जा हरात िस द कर यात आलेली 
आहे. सदर जा हरातीम ये आर एम ओ या पदा या 15 जागांचा समावेश 

कर यात आलेला आहे. तथा प जा हराती दारे पदे भरणे या येस काह सा 
कालावधी लागणार अस याने णालयांम ये ण सेवेत अडथळे येऊ नये 

हणून उपरो  त यातील उमेदवारांना यांचे नावासमोर तंभ . 4 म ये 

दश वले या हॉ पीटलकडे 11 म हने कालावधीकर ता कंवा जा हराती दारे पदे 

भरेपयत जे आधी घडेल या कालावधीसाठ  कं ाटदारामाफत आर एम ओ या 
पदावर घे यात यावे, अशी मागणी . वै कय संचालक, णालये यांनी केली 
आहे. याचे मानधनासाठ  11 म हने कालावधीकर ता सं थानवर . 

5,94,000/- वा षक आिथक बोजा पडेल. याकामी मा. हायकोटाची परवानगी 
घे याची आव यकता नाह . 

       तर  उपरो  तावावर िनणय होणेस वनंती. 
िनणय .९६७ यावर स व  तर चचा होऊन,  तावात नमुद केले माणे ी साईबाबा 

हॉ पटलकडे एक व ी साईनाथ  णालयाकडे एक अशी आर.एम.ओ. ची दोन 

पदे सं  थानला कुशल/ अकुशल कं ाट  कमचार  पुर वणा-या ठेकेदारामाफत 

भर  यात यावी.   

तसेच सदरहू आर.एम.ओ. यांना  तावातील तंभ . 4 म ये 

दश वले या हॉ पीटलकडे 11 म हने कालावधीकर ता कंवा जा हराती दारे पदे 

भरेपयत जे आधी घडेल या कालावधीसाठ   येक  .२७,०००/- मा  एक त 

मािसक मानधनावर घे  यात यावे, असे ठरले.      (कायवाह - वै कय 

संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.४५ ी साईबाबा हॉ पटलकड ल आर.एम.ओ यांना वेतन ेणी लागू करणेबाबत.  

 ताव- डॉ. सुभाष शामकुवर, डॉ. सुयकांत पाट ल, डॉ. दपक कांदळकर, डॉ. उ हास 

पवार या चार िनवासी वै क य अिधकार  यांनी द. 18.08.2014 रोजीचा वनंती 
अज सादर केला आहे. यात यांनी असे हटले आहे क , आकृतीबंधास 

शासनाची मा यता आलेनंतर िनयु  तारखेपासून यांना वेतन ेणीनुसार 

मािसक वेतन दे यात येवून यां या नेमणूका कर यात या यात असे कायकार  

अिधकार  यांचे प  आदेश असतांना सु दा 2005 पासून वेतन ेणी लागू 

केलेली नाह . सन 2005 म ये डॉ. दपकिसंग सरदार यांना िनयु  तारखेपासून 

वेतन णेी दली गेली. परंतू डॉ. सुभाष शामकुवर, डॉ. सुयकांत पाट ल हे सु दा 
सन 2005 म ये जू झालेले असतांना यांना िनयु  तारखेपासून वेतन ेणी 
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दली गेली नाह . यांना मानधन दे यात आले हे अ यायकारक आहे. सदर या 
चार वै क य अिधकार  यांनी खालील माणे माग या केले या आहेत. 

1. जू झाले या तारखेपासून वेतन ेणी लागू क न फरकाची र कम 

अदा करावी. 
2. स हस रेकॉडला हजर तारखेम ये तशी न द कर यात यावी. 
3. पगार लीपम ये जू झाले या तारखेची नां◌ेद करावी. 
4. सहा या वेतन आयोगानुसार िमळणारा फरक दे यात यावा. 
5. जू झाले या तारखेपासून त सम फायदे, रजा वगैरे िमळावेत. 

       व रल चार वै क य अिधकार  यांनी याकामी मा. मंुबई उ च यायालयाचे 
खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे समोर रट पट श स ्दाखल केले होते. याम ये मा. 
यायालयाने द. 30.06.2014 रोजी असा आदेश दला क , मा. यव थापनाने 

अजदारांचे अजाबाबत चार म ह यात िनणय यावा. 
       व रल चार वै क य अिधका यांचा पूव इितहास खालील माणे आहे.  

अ. 

नं. 

नांव कामावर 

हजर 

तार ख 

मानधन  
 

सु वातीस 

वेतन णेी 
दलेची 
तार ख 

रट पट शन 

. 

1 डॉ. सुभाष 

शामकुवर 

आरएमओ, 

ी साईबाबा 
हॉ पटल 

17.10.2005 17,000 01.08.2007 ५२६७/२०१४ 
 

2 डॉ. सुयकांत 

पाट ल  

बी. ट . ओ. 

साईनाथ 

णालय 

07.10.2005 
01.09.2008 

17,000 01.08.2007 ५२५९/२०१४ 
 

3 डॉ. दपक 

कांदळकर  

आरएमओ,  

ी साईबाबा 
हॉ पटल 

07.09.2006 17,000 07/09/2007 ५२७६/२०१४ 
 

4 डॉ. उ हास पवार  
आरएमओ,  

ी साईबाबा 
हॉ पटल 

01.06.2006 17,000 01/08/2007 ५२६०/२०१४ 
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  व रल चार वै क य अिधकार  यांना नेमणूका देताना नेमणूक आदेशात 

प पणे असे हटले होते क , यां या नेमणूका महारा  शासना या 
आकृतीबंधास िमळणा या मंजूर या अिधन राहून नेमणूका दे यात येत आहे. 

कारण यां या नेमणूक या वेळेस यां या पदासाठ  महारा  शासनाने 

आकृतीबंधाम ये मंजुर  दलेली न हती हणून यांना दरमहा वेतन न देता 
मािसक मानधन दे यात आले होते. सदरचा आदेश वनात ार वका न 

सदरचे वै क य अिधकार  कामावर हजर झाले होते.  

           डॉ. दपकिसंग सरदार यांची नेमणूक र  पदावर कर यात आली होती. 
यामुळे यांना सु वातीपासूनच वेतन णेीम ये पगार दे यात आला होता. या 

कारण िममांसेचा वचार न करता अजदार डॉ. दपकिसंग सरदार यां या 
नेमणूक शी तुलना क न अवा तव व बेकायदेशीर माग या करत आहेत. शासन 

िनणय ं . सासा व/2005/317 ( 103) का. 16, वधी व याय वभाग, द. 

13.06.07 अ वये ी साईबाबा हॉ पटल कमचार  आकृतीबंधास मा यता 
िमळालेली आहे. यानुसार मा. यव थापन सिमतीचे द. 22.09.2007 रोजीचे 
सभेत िनणय ं . 702 अ वये असे ठरले क , या कमचा यांना सेवेत 1 वष पूण 

झालेनंतर यांचा प र व ाधीन कालावधी वाढ व यात आला आहे. यांचा 
प र व ाधीन कालावधी संपु ात आणून यांना द. 01.08.2007 पासून 

वेतन णेीवर नेमणूका देणत या यात. यानुसार ी साईबाबा हॉ पटलकडे 

मेड कल व पॅरामेड कल कमचार  यांना वेतन ेणी देवून सेवा पुढे चालू ठेव यात 

आलेली आहे. अजदारांना देखील द. 01.08.2007 पासून वेतन ेणी देवून सेवा 
पुढे चालू ठेव यात आलेली आहे. यानंतर दरवष  यांना वा षक वेतनवाढ अदा 
केले या आहेत. 

  अजदार  यां  या अजाम ये मा. यव थापन सिमतीचे द. 05.11.2005 

रोजीचे सभेतील िनणय .667 व मा. कायकार  अिधका यांचे आदेश जा. नं. 

एसएसएस/वशी 01/75/2005 द. 07.01.2006 यांचा आधार घेवून माग या 
मा य करा यात असे हणत आहेत. परंतू सदर या कागदप ाचे अवलोकन 

करता असे दसते क , कायकार  अिधकार  यांचे आदेशात असे नमूद केले आहे 

क , कमचार  आकृतीबंधास शासनाची मा यता िमळालेनंतर संबंिधतां या हजर 

तारखेपासून यांना वेतन ेणी देवून दे य होणार  फरकाची र कम रोखीने अदा 
कर यात यावी. तसेच मा. यव थापना या िनणयात असे हटले आहे क , 

वेतन णेीनुसार संबंिधतांना दे य होणारे एकूण मािसक वेतन वचारात घेवून 

शासनाची मा यता होईपावेतो खालील माणे मािसक मानधन दे यात यावे. व 

आकृतीबंधास शासनाकडून मा यता झालेनंतर संबंिधतां या िनयु  

तारखेपासून यांना वेतन ेणीनुसार मािसक वेतन दे यात येवून यां या 
नेमणूका िनयिमत कर यात या यात. आकृतीबंधास शासनाची मा यता 
िमळेपयत यांना खालील माणे मानधन त वार नेमणूका दया यात. अशा कारे 
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मा. यव थापनाचा िनणयात कंवा कायकार  अिधकार  यांचे आदेशात असे 

कुठेह  नमूद नाह  क , अजदारास यांचे सु वातीचे जू तारखेपासून वेतन ेणीत 

पगार अदा कर यात यावा. उलटप ी असे हटले आहे क , शासनाची मा यता 
िमळेपयत शासना या मा यतेस अिधन राहून अजदाराने मानधन दे यात यावे. 
शासनाची मा यता िमळा यानंतर अजदारांना वेतन ेणीमधे वेतन अदा 
कर यात यावे. असे हटलेले आहे. परंतू अजदार यव थापन िनणय व 

कायकार  अिधकार  यांचे आदेश यातील ववेचनाचा वत: या बाजूने वपय त 

अथ काढत आहे. तसेच मा. मंुबई उ च यायालयाचे खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे 
आदेशात देखील तशा कारचा उ लेख नाह .  

       अजदार अ. नं. 1 यांनी यापूव  याच माग यांसाठ  द. 21.08.2012 व 

द. 16.12.2013 रोजी अज सादर केले होते. यांना यापूव  द. 04.03.2013 

रोजी कळ व यात आले आहे क , तुम या माग या मा य करता येत नाह  तसेच 

व रल चारह  अजदारांनी यापूव  याच माग यांसाठ  द. 05.03.2014 व द. 

12.02.2014 रोजी वनंती अज सादर केले होते. यावेळ  देखील यांना द. 

22.03.2014 रोजी या प ा वये कळ व यात आले आहे क , आकृतीबंधास व 

ी साईबाबा सं थान आ थापनावर ल व वध पदांचे आकृतीबंधास शासनाची 
मा यता िमळालेनंतर मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणयानुसार तु हास 

वेतन णेी दे यात आलेली आहे. यामुळे तुम या माग या मा य करता येणार 

नाह . असे असतांनाह  देखील अजदार यांनी मा. उ च यायालयासमोर रट 

पट शन दाखल केले होते. 

       अशा कारे महारा  शासनाची आकृतीबंधास मंजूर  नस याने अजदार 

यांना वेतन ेणीत पगार न देता सु वातीस मानधन अदा कर यात आलेले आहे 

ते आदेश यांनी वनात ार वकारलेले आहेत. शासनाची आकृतीबंधास 

मा यता आलेनंतर मा. यव थापनाचे िनणयानंतर अजदार यांना 
वेतन णेीम ये वेतन अदा कर यात आलेले आहे. यानंतर येक वष  

अजदारास वा षक वेतनवाढ  अदा कर यात आले या आहेत. आकृतीबंधास 

शासनाची मा यता नसलेने अजदारांना सु वातीचे जू तारखेपासून 

वेतन णेीम ये वेतन देता येणार नाह . अजदारावर कुठ याह  कारचा अ याय 

झालेला नाह . अशाच कारे डॉ. दादासाहेब लुमा कांबळे, असो, क सलटंट यांनी 
वनंती अज व रट पट शन नं. 8911/2013 दाखल केले होते. मा. यव थापन 

सिमतीने द. 03.08.2014 रोजीचे सभेतील िनणय . 651 अ वये यांची 
मागणी अमा य करणेत आलेली आहे. 

       तर  अजदारांचे द. 12.02.2014 रोजीचे अजावर िनणय होणेस वनंती. 
िनणय .९६८ यावर स व  तर चचा होऊन,   तावात नमुद केले  या ी साईबाबा 

व ी साईनाथ हॉ पटलकड ल ०४ आर.एम.ओ. यांना  यांचे हजर तारखेपासून 

वेतन ेणी लागू करणेत यावी, असे ठरले. 
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   (कायवाह - वै कय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.४६ लिनकल अिस  टंट पदावर कं ाट  प  दतीने नेमणूक करणेबाबत. 

 ताव- ी साईबाबा सं थान व  व त यव था, िशरड  अिधिनयम 2004 मधील 

सिमतीचा कायकार  अिधकार  व इतर अिधकार  कलम 13 (4) म ये ामु याने 

खालील माणे तरतूद आहे. 

  सिमतीस, सं थान व  व त यव थेचा कारभार काय तेने 

चाल वणेसाठ  आ ण या अिधिनयमा वये ितची कत ये व कामे पार 

पाड यासाठ  आव यक वाटतील अशा अिधका यांची (कायकार  

अिधका या यित र ) व कमचा यांची नेमणूक करता येईल:  

      तसेच शासन िनणय मांक: सासं व-2009/433/(37/9) का. सोळा. 
मं ालय मंुबई-400 032 द. 07/08/2009 नुसार ी साईबाबा हॉ पटलकड ल 

न वन आकृतीबंधास मा यता िमळालेली आहे. सदर आकृतीबंधामधील अट शत 

. 08 च ्सिमतीने श यतो आकृतीबंधातील पदे ह  एक त मानधनावर कंवा 
कं ाट  प दतीने भरावी जेणेक न यव थापन िनधीवर भार पडणार नाह , असे  

नमूद आहे.    

      डॉ. महेश जगन िम तर  यांनी द. 30/09/2014 रोजी अज सादर क न 

ी साईबाबा हॉ पीटलम ये  लिनकल अिस टंट (सी ह ट एस) या पदावर 

कं ाट  प दतीने काम करणेस संधी िमळावी अशी वनंती केली आहे. यांची 
शै णक पा ता एम.बी.बी.एस., एम.एस. (जनरल सजर ), एम.सी.एच. 

(सी ह ट एस) अशी आहे. 

      ी साईबाबा हॉ पीटलचे आकृतीबंधाम ये लिनकल अिस टंटची 10 

पदे मंजूर असून ती र  आहेत. या पदाची पा ता 1) Age not more than 45 
years; 2) MD/MS/DNB/MCH/DM from any Government recognized 
University. अशी असून वेतन बॅ ड . 15600-39100 म ये मुळ वेतन . 

18750+ डे वेतन . 6600 असे मंजूर आहेत. 

      सं थानचे दो ह  णालयांसाठ  वै कय संचालक, वै कय अिध क, 

इतर वै कय अिधकार  व इतर कमचार  असे एकूण 29 कारची पदे 

भरणेकामी उमेदवारांकडून अज माग वणेसाठ  सं थान वेबसाईटवर व द. 

30/07/2014 रोजीचे वतमान प ांम ये जा हरात िस द कर यात आलेली 
आहे. सदर जा हरातीम ये लिनकल अिस टंट (सी ह ट एस) चे दोन पदांचा 
समावेश आहेत. तथा प जा हराती दारे पदे भरणे या येस काह सा 
कालावधी लागणार अस याने डॉ. महेश जगन िम तर  यांची ी साईबाबा 
हॉ पीटलकडे 11 म हने कालावधीकर ता कंवा जा हराती दारे पदे भरेपयत जे 

आधी घडेल या कालावधीसाठ  कं ाटदारामाफत सदरचे पदावर नेमणूक 

कर यात यावी, असे . वै कय संचालक, णालये यांनी सुच वले आहे.  



89 
 

{17} 06.11.2014, Ahmednagar 

      डॉ. महेश जगन िम तर  यांना . वै कय संचालक यांचे अिभ ायानुसार 

कं ाटदारामाफत घेता येईल व यांना आदेश . 3502/2009 द. 01/10/2009 

अ वये मािसक . 35,000/- मानधन देता येईल. 11 म हने कालावधीकर ता 
सं थानवर . 3,85,000/- वा षक आिथक बोजा पडेल. याकामी मा. 
हायकोटाची परवानगी घे याची आव यकता नाह . 

      तर  उपरो  तावावर िनणय होणेस वनंती. 
िनणय .९६९ यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ पटलम  ये आव  यक 

असले  या लिनकल अिस  टंट या पदावर, सं  थानला कुशल/ अकुशल कं ाट  

कमचार  पुर वणा-या ठेकेदारामाफत  या पा तेचा कुशल कं ाट  कमचार  

घे  यात यावा.    

तसेच सदरहू लिनकल अिस  टंट यांना ी साईबाबा हॉ पीटलकडे 11 

म हने कालावधीकर ता कंवा जा हराती दारे पदे भरेपयत जे आधी घडेल या 
कालावधीसाठ  .३५,०००/- मा  एक त मािसक मानधनावर घे  यात यावे, 
असे ठरले.          (कायवाह - वै कय संचालक) 

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

वषय नं.४७ लिनकल अिस  टंट (सी.  ह .ट .एस.) व क  स  टंट (  ला  ट क सजर ) या 
पदावर कं ाट  प  दतीने नेमणूका करणेबाबत. 

 ताव- ी साईबाबा सं थान व  व त यव था, िशरड  अिधिनयम 2004 मधील 

सिमतीचा कायकार  अिधकार  व इतर अिधकार  कलम 13 (4) म ये 

ामुभे याने खालील माणे तरतूद आहे. 

 सिमतीस, सं थान व  व त यव थेचा कारभार काय तेने चाल वणेसाठ  आ ण 

या अिधिनयमा वये ितची कत ये व कामे पार पाड यासाठ  आव यक वाटतील 

अशा अिधका यांची (कायकार  अिधका या यित र ) व कमचा यांची नेमणूक 

करता येईल:  

      तसेच शासन िनणय मांक: सासं व-2009/433/(37/9) का. सोळा. 
मं ालय मंुबई-400 032 द. 07/08/2009 नुसार ी साईबाबा हॉ पटलकड ल 

न वन आकृतीबंधास मा यता िमळालेली आहे. सदर आकृतीबंधामधील अट शत 

. 08 सिमतीने श यतो आकृतीबंधातील पदे ह  एक त मानधनावर कंवा 
कं ाट  प दतीने भरावी जेणेक न यव थापन िनधीवर भार पडणार नाह  असे  

नमूद आहे.    

     कं ाट  प दतीने काम करणेस संधी िमळणेकामी खालील उमेदवारांनी 
अज सादर केलेले आहेत.  

अ.नं. उमेदवाराचे नाव पदाचे नाव शै णक पा ता 
१ डॉ तेा हाद 

शडे, 

लनीकल अिस 

(सी ह ट एस) 

एमसीएच (सी ह ट एस) 
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सातारा 
२ डॉ अ य पदमाकर 

देशपांडे, 

सातारा 

क स टंट 

( ला ट क सजर ) 

एमसीएच, ड एनबी 
( लॅ टक सजर ) 

      डॉ. वतेा हाद शडे व डॉ अ य पदमाकर देशपांडे यांनी द. 

17/10/2014 रोजी अज सादर क न अनु मे लिनकल अिस टंट 

(सी ह ट एस) व क स टंट ( ला ट क सजर ) या पदावर कं ाट  प दतीने काम 

करणेस संधी िमळावी अशी वनंती केली आहे.  

      ी साईबाबा हॉ पीटलचे आकृतीबंधाम ये लनीकल अिस 

(सी ह ट एस) व क स टंट ( लॅ ट क सजर ) पदांसाठ  खालील माणे पा ता व 

वेतन बॅ ड मंजूर झालेले आहे. 

अ नं पदाचे नाव मंजूर शै णक पा ता व वेतन बॅ ड मंजूर 

पदे 

र  

पदे 

१ लिनकल 

अिस टंट 

(सी ह ट एस) 

1) Age not more than 45 years; 
2)MD/MS/DNB/MCH/DM from any 
Government recognized University. 
3) Pay band-15600-39100, Basic-
18750+GP-6600. 

१० १० 

२ क स टंट 

( ला ट क 

सजर ) 

1) Age not more than 45 years; 
2)MD/MS/DNB/MCH/DM from any 
Government recognized University. 
3) Pay band-15600-39100, Basic-
18750+GP-6600. 

०१ ०१ 

सं थानचे दो ह  णालयांसाठ  वै कय संचालक, वै कय अिध क, 

इतर वै कय अिधकार  व इतर कमचार  असे एकूण 29 कारची पदे 

भरणेकामी उमेदवारांकडून अज माग वणेसाठ  सं थान वेबसाईटवर व द. 

30/07/2014 रोजीचे वतमान प ांम ये जा हरात िस द कर यात आलेली 
आहे. सदर जा हरातीम ये लिनकल अिस टंट (सी ह ट एस) चे दोन पदांचा 
समावेश आहेत. तथा प जा हराती दारे पदे भरणे या येस काह सा 
कालावधी लागणार अस याने डॉ. तेा हाद शडे व डॉ अ य पदमाकर 

देशपांडे यांची ी साईबाबा हॉ पीटलकडे 11 म हने कालावधीकर ता कंवा 
जा हराती दारे पदे भरेपयत जे आधी घडेल या कालावधीसाठ  कं ाटदारामाफत 

सदरचे पदावर नेमणूक कर यात यावी, असे . वै कय संचालक, णालये 

यांनी सुच वले आहे.  

     डॉ. तेा हाद शडे व डॉ अ य पदमाकर देशपांडे यांना . वै कय 

संचालक यांचे अिभ ायानुसार कं ाटदारामाफत ी साईबाबा हॉ पटलकडे घेता 
येईल व यांना आदेश . 3502/2009 द. 01/10/2009 अ वये येक  

मािसक . 35,000/- मानधन देता येईल. 11 म हने कालावधीकर ता 
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सं थानवर . 7,70,000/- वा षक आिथक बोजा पडेल. याकामी मा. 
हायकोटाची परवानगी घे याची आव यकता नाह . 

     तर  उपरो  तावावर िनणय होणेस वनंती. 
िनणय .९७० यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ पटलम  ये आव  यक 

असले  या लिनकल अिस  टंट (सी.  ह .ट .एस.) व क  स  टंट (  ला  ट क 

सजर ) या पदावर, सं  थानला कुशल/ अकुशल कं ाट  कमचार  पुर वणा-या 
ठेकेदारामाफत  या पा तेचे कुशल कं ाट  कमचार  घे  यात यावे. 

  तसेच सदरहू लिनकल अिस  टंट (सी.  ह .ट .एस.) व क  स  टंट 

(  ला  ट क सजर ) यांना ी साईबाबा हॉ पीटलकडे 11 म हने कालावधीकर ता 
कंवा जा हराती दारे पदे भरेपयत जे आधी घडेल या कालावधीसाठ   येक  

.३५,०००/- मा  एक त मािसक मानधनावर घे  यात यावे, असे ठरले.  

(कायवाह - वै कय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.४८ लेबर कॉ  ॅ  टरमाफत कं ाट  प  दतीने ११ म हने कालावधीसाठ  नेमणूक 

असले  या ी.र व आगु  तीन मु  तोडे यांची मुदत संपु  टात आ  याने  यांना 
पुढ ल ११ म हने ता  पुरते कालावधीसाठ  नेमणूक देणेबाबत. 

 ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे द. १८/१०/२००८ रोजीचे सभेतील िनणय  ७६२ 

अ  वये मुलाखतीत पा  ठरले  या 37 उमेदवारांना एक वषाचे प र व ाधीन 

कालावधीसाठ  नेमणूक आदेश दे  यात आले होते. परंतु, बदं ुनामावलीनुसार 

वगातील पुरेसे उमेदवार उपल  ध न झा  याने मुलाखतीत पा  ठरले  या 
उमेदवारांमधून 27 उमेदवारांना 11 म हने कालावधीसाठ  ता  पुरते नेमणूक 

आदेश दे  यात आले होते. असे एकूण 64 (३७+२७=६४) उमेदवारांना  टाफनस 

या पदासाठ  नेमणूक आदेश दे  यात आलेले होते.  यापैक  14 उमेदवार हजर न 

झा  याने  यांचे नेमणूक आदेश र  क न  यांचे जागेवर व उव रत र  त 

जागांवर मुलाखती घे  यात आले  या ित ा याद तील उव रत उमेदवारांना 
नेमणूक आदेश दे  यात आलेले आहे. सदर उमेदवारांम  ये ी र व आगु  तीन 

मु  तोडे यांचे नावाचा समावेश असून  यांची ी साईबाबा हॉ पटलकडे 

 टाफनस या पदावर जा.नं.एसएसएस/वशी०१/१८९४३/२००८ द. २९/१२/२००८ 

नुसार 11 म हने कालावधीसाठ  ता  पुरती नेमणूक कर  यात आली होती. सदर 

11 म ह  यांची ता  पुरती नेमणूक संपु  टात आ  यानंतर मा  यव  थापन सिमती 
सभेतील िनणयानुसार वेळोवेळ  खालील माणे नेमणूक दे  यात आलेली आहे. 

अनं पासून पयत 

०१ ०१/०१/२००९ ३०/११/२००९ 

०२ ०५/०२/२०१० ०४/०१/२०११ 
०३ ०७/०१/२०११ ०६/०७/२०११ 
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०४ ०७/०७/२०११ ०६/१२/२०११ 
०५ ०९/१२/२०११ ०८/११/२०१२ 

०६ १०/११/२०१३ ०९/१०/२०१४ 

मा सद  यीय सिमतीचे द. १७/०९/२०१३ रोजीच ेसभेतील िनणय  ६३१ व 

मा मुबंई हायकोटाच ेखडंपीठ औरंगाबाद यांचा िस  ह ल अ◌ॅ  लीकेशन नं. ९४१७/२०१३ 

मधील द. ०२/०८/२०१३ रोजीच े आदेशानुसार ी र व आगु  तीन मु  तोडे, कं ाट  

प रचारक यांना 11 म हने कालावधीसाठ  ( द.१०/११/२०१३ पासनू ते द. ०९/१०/२०१४ 

अखेर) लेबर कॉ  ॅ  टर माफत कं ाट  प  दतीने नेमणकू दे  यात आली होती. 
जा.नं.एसएसएस/वशी-एसएसबीएच/मे न-७०/२०१४ द. ०८/१०/२०१४ 

अ  वये ी र व आगु  तीन मु  तोडे, कं ाट  प रचारक यांचे उपरो  त 

कालावधीतील काम समाधानकारक आहे. तसेच हॉ पटलम  ये प रचार कांची 
सं  या कमी अस  याने  यांना मुदतवाढ दे  यात यावी असा अिभ ाय  वै क य 

संचालक यांनी दलेला आहे. 

  तर , . वै क य संचालक यांचे अिभ ायास अनुस न व मा  यायालयाचे 
आदेशानुसार ी र व आगु  तीन मु  तोडे, कं ाट  प रचारक यांना पुढ ल 11 

म हने कालावधीसाठ  लेबर कॉ  ॅ  टरमाफत कं ाट  प  दतीने नेमणूक 

देणेबाबत िनणय होणेस वनंती. 
िनणय .९७१ यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ पटलकडे आव  यक 

असणारे कं ाट  प रचारक, सं  थानला कुशल/ अकुशल कं ाट  कमचार  

पुर वणा-या ठेकेदारामाफत कुशल कं ाट  कमचार   हणून ११ म हने 

कालावधीसाठ  िस  ह ल अ◌ॅ  लीकेशन नं.९४१७/२०१३ वर ल मा.उ  च 

 यायालयाचे द. ०२/०८/२०१३ रोजी  या आदेशानुसार घे  यात यावे  
तसेच, सिमती कुशल/ अकुशल कं ाट  कमचार  कं ाटदारामाफत 

कामावर घे  यास मा  यता देत आहे, कुणा  या विश  ट नावाची िशफारस करत 

नाह , असे ठरले.      (कायवाह - वै कय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.४९ Portable 2D Echo मिशनचे दु  तीबाबत. 

 ताव- ी साईबाबा हॉ पटलमधील काड याक वभागाकर ता परुवठा आदेश . 5323, द. 

30/03/2010 अ वेय मे. टुिल स इले ॉनी स इं डया ा. ली. मुंबई यांचकेडुन M/s. 

Fujifilm Sonosite India Pvt. Ltd., या कंपनीच ेएक Portable 2D Echo मशीन 

(मॉडेल- Micromaxx) दोन ोब सह एकुण . 14,50,000/- इत या रकमेत खरेद  

कर यात आले आहे. सदर मशीन द. 20/05/2010 रोजी बस व यात आले असनु द. 

19/05/2005 रोजी सदर मशीनचा वॉरंट  कालावधी सपंत आहे. कंपनीने मळु 

मिशनकर ता पाच वषाचा वॉरंट  कालावधी दलेला आहे. तसेच मिशन सोबत 

असले या सेसर ज (उदा. Probe (S) MiniDock, Battery, Power Adaptor, 

DVD Writer & Thermal Printer) कर ता कंपनीने एक वषाचा वॉरंट  दलेली आहे. 
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सदर वॉरंट  कालावधी म ये कंपनीच े इं जनीअर मिशनच ेदु ती व देखभाल कर त 

आहे.  

    स या उपरो  मिशन यव थीत काम देत नस याचे सदर वभागाने 

प ा वये कळ वले आहे. यानुसार सदर मिशनची तपासणी कली असता 
मिशनचे Battery charger खराब झा याचे व सदर Charger दु त होउ 

शकत नस यामुळे नवीन खरेद  करणे आव यक अस याचे िनदशनास आले 

आहे. सदर मिशन काड याक वभागाम ये िनयमीत वापरात असुन तातड ने 

Battery charger खरेद   करणे आव यक आहे. यासाठ  मिशनचे मुळ 

उ पादक कंपनी M/s. Fujifilm Sonosite India Pvt. Ltd, Gurgaon यांचेकडे 

Battery charger कर ता वचारणा केली असता  यांचे प  द. 04/10/2014 

अ वये सदर Battery charger (Exchange) कर ता सव करांसह त एकुण  

46,836/- (अ र  . शेहेचाळ स हजार आठशे छ ीस मा ) इतका खच येणार 

असुन सदर रकमेची कंपनीने आगाउ मागणी केली आहे. सदर Battery 

Charger कर ता कंपनी तीन म ह यं◌ाची वॉरंट  देत आहे. 

     तर  M/s. Fujifilm Sonosite India Pvt. Ltd, Gurgaon यांचेकडुन 

Portable 2D Echo मशीनचे  Battery Charger बदलणेकामी येणा या एकुण 

.46,836/- चे खचास आ ण सदरची र कम कंपनीस आगाउ पाठ वणेस 

मा यता असावी. 
िनणय .९७२ यावर स व  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावास मा  यता दे  यात आली. 

       (कायवाह - वै कय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.५० Cyto Centrifuge (Sakura) मिशनचे क  झयुमेबल  पेअर पाट खरेद बाबत. 

 ताव- ी साईबाबा हॉ पटल या ह टो-पॅथोलॉजी लॅब म ये णांचे श येनंतर 

काढ यात आले या अवयवांची तपासणी करणेकामी पुरवठा आदेश 

.1750/2008, द.29/01/2008 अ वये मे.जे.एस.पी. स जकल, नािशक 

यांचेकडुन SAKURA कंपनीचे Cyto Centrifuge (Model-Cyto-Tek) मिशन 

एकुण . 5,52,900/-इत या रकमेत खरेद  कर यात आले आहे. सदर 

मिशनसाठ  कंपनीने दलेला एक वषाचा वॉरंट  कालावधी संपलेला आहे. वॉरंट  

कालावधी संप यानंतर बायोमे डकल इं जनीअर गं वभागामाफत सदर 

मिशनची िनयमीत दु ती व देखभाल केली जात आहे. पंरतु मिशन द ती 
कर ता  आव यक असणारे क युमेबल पाटस संबिधत कंपनीकडून खरेद  केले 

जातात.  

स या उपरो  मिशन कर ता आव यक असणारे क युमेबल पअेर 

पाटस ् (उदा. Specimen Chember, Filter Paper) िमळ यासाठ  सदर 

वभागाने कळ वले आहे. यानुसार मिशनचे मुळ उ पादक SAKURA कंपनीचे 
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अिधकत स हस डलर मे. ह ॉन हे थकेअर ा. िल. मंुबई यांचेकडे वचारणा 
केली असता सदर पअेर पाटस ्चा पुरवठा क  शकत अस याचे कळ वले आहे. 

यासाठ  कंपनीने यांचे . प  THPL/QUO/2014-15/405, द. 

30/08/2014 अ वये क युमेबल पअेर पाट बदलणेकामी सव करांसह त 

एकुण  1,07,997/- (अ र  .एक लाख सात हजार नउशे स या णव मा ) 

इतका खच आहे. सदर रकमेची कंपनीने आगाउ मागणी केलेली आहे. परंतु 

कंपनी ितिनधीशी झाले या चचअंती वर ल क युमेबल पअेर पाट ी 
साईबाबा हॉ पीटलम ये ा  झालेनंतर सदर र कम अदा होणेस कंपनीने 

वीकृती दश वली आहे. सदर Cyto Centrifuge मिशनचे पेअर पाट कर ता 
मे. ह ॉन हे थकेअर ा. िल. मंुबई हे एकमेव पुरवठाधारक आहेत व 

यांचेकडेच सदर Cyto Centrifuge चे पअेर पाट उपल ध असतात. सदर 

क युमेबल पेअर पाटस ् ा  होणेसाठ  मा. यव थापन सिमती या 
मा यतेनंतर अंदाजे सहा ते आठ आठवडयांचा कालावधी अपे ीत आहे. 

      तर  मे. ह ॉन हे थकेअर ा. िल. मंुबई यांचेकडुन Cyto Centrifuge 

मिशन कर ता क युमेबल पाट खरेद  करणेस व यासाठ  येणा या एकुण . 

1,07,997/- या खचास मा यता असावी. 
िनणय .९७३ यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ पटल या ह टो-पॅथोलॉजी 

लॅबमधील Cyto Centrifuge मिशन कर ता आव  यक असलेले क युमेबल 

पाट मे. ह ॉन हे थकेअर ा. िल. मंुबई यांचेकडुन खरेद  करणेस व याकामी 
येणा-या .१,०७,९९७/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.    

 (कायवाह - वै कय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.५१ ी साईनाथ  णालयातील सजर  ऑपरेशन िथएटर वभागाकर ता LED 

Light Source with Lamp खरेद बाबत. 

 ताव- ी साईनाथ णालयातील सजर  ऑपरेशन िथएटर वभागाने द.07/08/2014 

(औषध भांडार ा  द.01/09/2014) चे मागणी प ा वये 1 नग LED Light 

Source with Lamp ची मागणी केलेली आहे. स या स जकल ऑपरेशन 

िथएटर वभागात एक Xenon Light Source आहे.  

सदरचे 01 नग LED Light Source with Lamp खरेद कामी अंदाजे 

र कम .3,47,000/-  इतका खच अपे त आहे. 

द.12/06/2014 रोजीचे मा. सद य सिमतीचे सभेतील िनणय .522 

अ वये ी साईबाबा णालयातील सी. ह .ट .एस ओ.ट  नं. 1 वभागा कर ता 
LED Light Source with Lamp व हत प दतीने िन वदा मागवून 

खरेद कामीचा अंदाजे र कम .3,47,000/-  चे तावास मा यता िमळालेली 
असून यानुसार दैिनक - सावमत, पु यनगर  या वतमान प ात जा हरात 
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दे यात येऊन द.23/09/2014 अखेर िन वदा माग व यात आले या हो या. 
त हा सदरचे तावाम ये िनणय होऊन मंजुर झाले या मंजुर दराने सदरहू 

LED Light Source with Lamp खरेद  करता येईल 

मागणी :- ी साईनाथ णालयातील सजर  ऑपरेशन िथएटर वभागाने 

द.07/08/2014 (औषध भांडार ा  द.01/09/2014) रोजीचे मागणी प . 

सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, 

कायदेशीर तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान:- अिधिनयमातील 

सिमतीचे कत ये व अिधकार . 17-2 (ण) अ वये मानवजाती या क याण 

करणा या कंवा मानवाला आप ीम ये साहा य करणा या अ य कोण याह  

उदा  कायास चालना देईल असा आहे. यानुसार सं थानतफ 02 धमादाय 

णालय चाल व यात येतात. 

प  मत/ वभागाचा अिभ ाय:- तर  उपरो माणे ी साईनाथ 

णालयातील सजर  ऑपरेशन िथएटर वभागाक रता 01 नग LED Light 

Source with Lamp ी साईबाबा णालयाक रता वह त प दतीने खरेद  

कर यात येत असले या मंजुर दराने खरेद  कर यास मा यता असावी. 
िनणय .९७४ यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा  णालयाक रता खरेद  करणेत 

आले  या मंजूर दराने ी साईनाथ  णालयातील सजर  ऑपरेशन िथएटर 
वभागाकर ता आव  यक असलेला LED Light Source with Lamp खरेद  

करणेस व या खरेद कामी येणा-या .३,४७,०००/- मा चे खचास मा  यता 
दे  यात आली. 

        (कायवाह - वै कय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.५२ ी साईबाबा  णालयातील सी.आर.यु. I वभागाकर ता A.C.T. Machine 

(Activated Clotting Time Machine) खरेद बाबत. 

 ताव- ी साईबाबा  णालयातील CRU I वभागाने द. ०४/०९/२०१४ रोजीचे 
मागणीप ा  वये एक नग Activated clotting Time (ACT) Machine ची 
मागणी केलेली आहे. स  या CRU I वभागात  ACT Machine उपल  ध नाह . 

सदरहू मिशन का डयाक श  या झा  यानंतर  णांना जे र  त ावयाचे 
असते  याचे माण कमी-जा  त कर  यासाठ  होतो.  यामुळे र  त शर रात 

गे  यावर गोठून जाऊ नये व पयायाने  याचा ास  णाला होऊ नये. 

  सदर Activated clotting Time (ACT) Machine खरेद कामी अंदाजे 

. १,८०,०००/- (अ र  . एक लाख ऐंशी हजार फ  त) इतका खच अपे त 

आहे.  

मागणी– ी साईबाबा  णालयातील सी.आर.यु. I वभागाचे द. ०४/०९/२०१४ 

रोजीचे मागणीप  (औषध भांडार वभाग ा  त द. ०६/०९/२०१४) 
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सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदेशीर 
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान–  अिधिनयमातील सिमतीचे 
कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ  वये मानवजाती  या  क  याण करणा-या 
कंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याह  उदा  त 

कायास चालना देईल असा आहे.  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालय 

चाल व  यात येतात. 

वभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– ी साईबाबा  णालयातील CRU I वभागात 

ACT Machine उपल  ध नाह , सदरहू मिशन का डयाक श  या झा  यानंतर 

 णांना जे र  त ावयाचे असते  याचे माण कमी-जा  त कर  यासाठ  होतो.  
यामुळे सदरहू मिशन घे  यास हरकत नाह . 

  तर  वर ल माणे ०१ नग Activated clotting Time (ACT) Machine 

व हत प तीने िन वदा मागवून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खच 

. १,८०,०००/- चे खचास मा  यता असावी. 
िनणय .९७५ यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा  णालयातील सी.आर.यु. I 

वभागाकर ता A.C.T. Machine (Activated Clotting Time Machine) 

वह त प  दतीने िन वदा मागवून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 

.१,८०,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.       (कायवाह - 

वै कय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.५३ ी साईबाबा  णालयातील ICCU व GICU वभागाकर ता डायलेिसस मिशन 

खरेद बाबत. 

 ताव- ी साईबाबा  णालयातील डायलेिसस वभागाने द. ०४/०६/२०१४ रोजीचे 
मागणीप ा  वये दोन नग डायलेिसस मिशनची मागणी केलेली आहे. स  या 
डायलेसीस वभागात ४ मिशन हे  Nipro  कंपनीचे असुन ते  यव थत 

काया वत आहेत. सदर डायलेिसस मिशन सन २००४ म  ये ०२, सन २००८ 

म  ये ०१ व सन २००९ म  ये ०१ खरेद  केलेले आहे. परंतु दवस दवस  णांची 
सं  या सतत वाढतच आहे,  यामुळे तेथील ४ मिशनवर कामाचा बोजा वाढतच 

आहे. मागील वषात २०४१  णांचे डायलेिसस झालेले आहे. एका मिशनवर 

सरासर  ५००  णांचे डायलेिसस होते.  तसेच ICCU व GICU मधील  ण हे 

अ  यव  थ अस  यास ते  ण कॉटव न हलवणे व ते डायलेिसस वभागात 

नेऊन डायलेिसस करणे हे  णांसाठ  जा  त ासदायक असते.  यामुळे जर 

ICCU व GICU म  ये मिशन ठेव  यास तेथे  णांचे कॉटजवळ नेऊन 

डायलेिसस करता येईल  यासाठ  डायलेिसस मिशन खरेद  करणे अ  याव  यक 

वाटते, असे मत आहे.  
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स  या एक नग डायलेिसस मिशन खरेद कामी अंदाजे र  कम . 

७,००,०००/- इतका खच अपे त आहे.  

मागणी– ी साईबाबा  णालयातील डायलेिसस वभागाचे द. ०४/०६/२०१४ 

रोजीचे मागणीप  (औषध भांडार वभाग ा  त द. ०३/०९/२०१४). 

सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदेशीर 
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान – अिधिनयमातील सिमतीचे 
कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-या 
कंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याह  उदा  त 

कायास चालना देईल असा आहे.  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालय 

चाल व  यात येतात. 

वभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– स  या डायलेसीस वभागात ४ मिशन हे  

Nipro कंपनीचे असुन ते  यव थत काया वत आहेत. परंतु दवस दवस 

डायलेिसस वभागातील  णांची सं  या सतत वाढतच आहे,  यामुळे स  या 
ICCU व GICU वभागातील अ  यव  थ  ण व डायलेिसस वभागातील 

मिशनवरचा ताण कमी होणेसाठ  स  या एक मिशनची आव  यकता आहे.  

सदरहू एक नग डायलेिसस मिशन खरेद कामी अंदाजे र  कम . ७,००,०००/- 

इतका खच अपे त आहे.  

  तर  वर ल माणे ०१ नग डायलेिसस मिशन व हत प तीने िन वदा 
मागवून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खच . ७,००,०००/- चे 
खचास मा  यता असावी. 

िनणय .९७६ यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा  णालयातील ICCU व GICU 

वभागाकर ता ०१ नग डायलेिसस मिशन वह त प  दतीने िन वदा मागवून 

खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे .७,००,०००/- मा चे खचास मा  यता 
दे  यात आली.        (कायवाह - वै कय संचालक) 

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

वषय नं.५४ ी साईबाबा  णालयातील आथ पेड क ऑपरेशन िथएटर वभागाकर ता 
स जकल सा ह  य खरेद बाबत. 

 ताव- ी साईबाबा  णालयातील आथ पे डक ऑपरेशन िथएटर वभागाने 

द.२८/०७/२०१४  रोजीचे मागणीप ा  वये  यांना आव  यक असणा-या स जकल 

सा ह  याची मागणी केलेली आहे. कारण स  या  यांचेकडे असलेले स जकल 

सा ह  य हे वाप न खराब झालेले आहे. सदरचे सा ह  य सन २००८-०९ या वषात 

खरेद  केलेले होते. सदरचे सा ह  य जुने झा  यामुळे व वापराने खराब झालेले 

आहे,  यामुळे  यांनी नवीन सा ह  यांची मागणी केलेली आहे.  सदरचे सा ह  य 

खरेद कामी अंदाजे खचासाठ  मे. कालेलकर स जकल इंड  ज, मंुबई यांचेकडून 
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दरप क माग व  यात आलेले होते.  यांचे दरानुसार सदरचे सा ह  य खरेद कामी 
खालील माणे खच येणार आहे. 

Sr. 
No. 

Item Name Qty. App. Rate 
per in Rs. 

Total 
Amt. in 

Rs. 
01. Punch/Ronger, Kerrison, 5mm-

40Ald. Up Bite. 18/7” 
2 

Pc. 
5,820.00 11,640.00 

02. Punch, Disc. 3mmx10mm. 
Cloward, Serr. Edges. Str. 
18cm/7” 

1 
Pc. 

2,845.00 2,845.00 

03. Punch, Disc. 4mmx10mm, 
Cloward. Serr. Edges. Str. 
18cm/7” 

1 
Pc. 

2,845.00 2,845.00 

04. Punch, Disc. 5mmx10mm, 
Cloward, Serr. Edges. Str. 
18cm/7” 

1 
Pc. 

2,845.00 2,845.00 

05. Punch, Disc. 3mmx10mm. 
Cloward. Serr. Edges, Ald. Up-45, 
18cm/7”. 

1 
Pc. 

2,910.00 2,910.00 

06. Punch, Disc. 4mmx10mm. 
Cloward, Serr. Edges, Ald. Up-45, 
18cm/7” 

1 
Pc. 

2,910.00 2,910.00 

07. Punch, Disc. 5mmx10mm. 
Cloward, Serr. Edges, Ald. Up-45, 
18cm/7” 

1 
Pc. 

2,975.00 2,975.00 

08. Punch, Disc. 3mmx10mm. 
Cloward, Serr. Edges, Ald. Down-
45, 18cm/7” 

1 
Pc. 

2,975.00 2,975.00 

09. Punch, Disc. 4mmx10mm. 
Cloward, Serr. Edges, Ald. Down-
45, 18cm/7” 

1 
Pc. 

2,975.00 2,975.00 

10. Punch, Disc. 5mmx10mm. 
Cloward, Serr. Edges, Ald. Down-
45, 18cm/7” 

1 
Pc. 

2,975.00 2,975.00 

11. Nibbler/Rongeur, Beyer. D/A. 
3mm-Jaw. Cvd. 18cm/7” 

5 
Pc. 

2,650.00 13,250.00 

12. Fcps., Bone Cutting. S/A. Liston, 
Aof.20cm/8” 

2 
Pc. 

2,175.00 4,350.00 

13. Ccps., Bone Cutting. D/A. Tudor-
Edwards Rib cutting SCv. 
27cm/10.75”. 

2 
Pc. 

3,985.00 7,970.00 

 Total Amt. in Rs. 20 
Pc. 

 63,465.00 

वर ल माणे स जकल सा ह  य खरेद कामी अंदाजे . ६३,४६५/- इतका 
खच अपे त आहे. 

मागणी – ी साईबाबा  णालयातील Ortho Operation Theater वभागाचे 
द. २८/०७/२०१४ रोजीचे मागणीप  (औषध भांडार वभाग ा  त द. 

१६/०८/२०१४) 
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सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदेशीर 
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान – अिधिनयमातील सिमतीचे 
कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-या 
कंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याह  उदा  त 

कायास चालना देईल असा आहे.  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालय 

चाल व  यात येतात. 

वभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत – ी साईबाबा  णालयातील Ortho 

Operation Theater वभागात स  या   यांचेकडे असलेले स जकल सा ह  य हे 

वाप न खराब झालेले आहे.  सदरचे सा ह  य सन २००८-०९ या वषात खरेद  

केलेले होते. सदरचे सा ह  य जुने झा  यामुळे व वापराने खराब झालेले आहे, 

 यामुळे  यांनी नवीन स जकल सा ह  यांची मागणी केलेली आहे.  यामुळे 

नवीन सा ह  य खरेद  करणेस हरकत नाह .  

  तर  वर ल माणे स जकल सा ह  य िन वदा मागवून खरेद स व याकामी 
येणा-या र  कम . ६३,४६५/- चे खचास मा  यता असावी. 

िनणय .९७७ यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा  णालयातील आथ पेड क 

ऑपरेशन िथएटर वभागाकर ता  तावात नमुद केलेले स जकल सा ह  य 

वह त प  दतीने िन वदा मागवून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
.६३,४६५/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.       

(कायवाह - वै कय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.५५ ी साईनाथ  णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर वभागाकर ता 

Peripheral Nerve Stimulator/ Locator खरेद बाबत. 

 ताव- ी साईनाथ  णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर वभागाने द. 

१३/०८/२०१४ रोजीचे मागणीप ा  वये Peripheral Nerve Stimulator/ 

Locator १ नगाची मागणी केलेली आहे.  स  या  यांचेकडे Peripheral Nerve 

Stimulator/ Locator उपल  ध नाह .  यांनी ऑपरेशन िथएटर वभागाम  ये 

खालील कारणा  तव नवीन मागणी केलेली आहे. “Peripheral Nerve 
Stimulator/ Locator is very useful in giving peripheral nerve blocks 
as it identifies the correct location of nerves. Its also used in patient 
during general anaesthesia to determine the adequancy of muscle 
relevant used for recovering the patients from general 
anaesthesia”. 

  सदरहू एक नग Peripheral Nerve Stimulator / Locator खरेद कामी 
अंदाजे र  कम . १,५०,०००/- इतका खच अपे त आहे.  

मागणी– ी साईनाथ  णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर वभागाचे द. 

१३/०८/२०१४ रोजीचे मागणीप  (औषध भांडार वभाग ा  त द. ०१/०९/२०१४). 
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सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदेशीर 
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान– अिधिनयमातील सिमतीचे 
कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-या 
कंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याह  उदा  त 

कायास चालना देईल असा आहे.  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालय 

चाल व  यात येतात. 

वभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– जनरल ऑपरेशन िथएटर वभागात 

Peripheral Nerve Stimulator / Locator स  या उपल  ध नाह ,  यामुळे 

नवीन खरेद  करणे गरजेचे आहे. 

  तर  वर ल माणे ०१ नग Peripheral Nerve Stimulator / Locator 

व हत प तीने िन वदा मागवून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खच 

. १,५०,०००/- चे खचास मा  यता असावी. 
िनणय .९७८ यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयातील जनरल 

ऑपरेशन िथएटर वभागाकर ता आव  यक असलेले ०१ नग Peripheral 

Nerve Stimulator/ Locator वह त प  दतीने िन वदा मागवून खरेद  

करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे .१,५०,०००/- मा चे खचास मा  यता 
दे  यात आली.  

         (कायवाह - वै कय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.५६ ी साईबाबा  णालयातील ट .एस.आर. या वभागाकर ता Multiparameter 

Monitor खरेद बाबत. 

 ताव- ी साईबाबा  णालयातील ट .एस.आर. या वभागाने द. २८/०८/२०१४ रोजीचे 
मागणी प ा  वये तीन नग Multiparameter Monitor ची मागणी केलेली आहे. 

स  या  यांचेकडे असलेला Monitor  यव थत काम देत नाह .  

  हॉ पटलमधील अ◌ॅडमीट (दाखल) असले  या  णां  या शर रात होणारे 

बदल उदा. र  तातील ऑ सजनचे माण, र  तदाब, ई.सी.जी. इ  याद  बदलाचे 
िनयिमत िनर ण करणेसाठ  सदर Multiparameter Monitor चा वापर होत 

असतो. सदर बदलानुसार डॉ  टर पेशंटवर यो  य ते उपचार प ती ठरवु शकतात.
  

  वर ल माणे Multiparameter Monitor खरेद कामी अंदाजे एका 
नगासाठ  र कम . ३,००,०००/- इतका खच अपे त आहे. 

मागणी– ी साईबाबा  णालयातील ट .एस.आर. वभागाचे द. २८/०८/२०१३ 

रोजीचे मागणीप  (औषध भांडार वभाग ा  त द. ०४/०९/२०१४). 

सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदेशीर 
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान – अिधिनयमातील सिमतीचे 
कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-या 
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कंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याह  उदा  त 

कायास चालना देईल असा आहे.  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालय 

चाल व  यात येतात. 

वभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– वॉडम  ये अ◌ॅडमीट (दाखल) असले  या 
 णां  या शर रात होणारे बदल उदा. र  तातील ऑ सजनचे माण, र  तदाब, 

ई.सी.जी. इ  याद  बदलाचे िनयिमत करणेसाठ  सदर Multiparameter 

Monitor चा वापर होत असतो. सदर बदलानुसार डॉ  टर पेशंटवर यो  य ते 

उपचार प ती ठरवतात,  यामुळे वर ल माणे Monitor खरेद  करणेस हरकत 

नाह . 

  तर  वर ल माणे ०३ नग Multiparameter Monitor व हत प तीने 

िन वदा मागवून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या एकूण ०३ नगांसाठ  अंदाजे 

खच . ९,००,०००/- चे खचास मा  यता असावी. 
िनणय .९७९ यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा  णालयातील ट .एस.आर. या 

वभागाकर ता आव  यक असलेले ०३ नग Multiparameter Monitor वह त 

प  दतीने िन वदा मागवून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 

.९,००,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.      (कायवाह - 

वै कय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.५७ ी साईनाथ  णालयातील फमेल मेड कल वॉड या वभागाकर ता 

Multiparameter Monitor खरेद बाबत. 

 ताव- ी साईनाथ  णालयातील फमेल मे डकल वॉड या वभागाने द. १९/०८/२०१४ 

रोजीचे मागणी प ा  वये एक नग Multiparameter Monitor ची मागणी 
केलेली आहे. स  या  यांचेकडे असलेला Monitor  यव थत काम देत नाह .  

  हॉ पटलमधील अ◌ॅडमीट (दाखल) असले  या  णां  या शर रात होणारे 

बदल उदा. र  तातील ऑ सजनचे माण, र  तदाब, ई.सी.जी. इ  याद  बदलाचे 
िनयिमत िनर ण करणेसाठ  सदर Multiparameter Monitor चा वापर होत 

असतो. सदर बदलानुसार डॉ  टर पेशंटवर यो  य ते उपचार प ती ठरवु शकतात.
  

 वर ल माणे Multiparameter Monitor खरेद कामी अंदाजे र कम . 

३,००,०००/- इतका खच अपे त आहे. 

मागणी – ी साईनाथ  णालयातील Female Medical Ward वभागाचे द. 

१९/०८/२०१३ रोजीचे मागणीप  (औषध भांडार वभाग ा  त द. ११/०९/२०१४). 

सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदेशीर 
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान – अिधिनयमातील सिमतीचे 
कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-या 
कंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याह  उदा  त 
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कायास चालना देईल असा आहे.  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालय 

चाल व  यात येतात. 

वभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत– वॉडम  ये अ◌ॅडमीट (दाखल) असले  या 
 णां  या शर रात होणारे बदल उदा. र  तातील ऑ सजनचे माण, र  तदाब, 

ई.सी.जी. इ  याद  बदलाचे िनयिमत करणेसाठ  सदर Multiparameter 

Monitor चा वापर होत असतो. सदर बदलानुसार डॉ  टर पेशंटवर यो  य ते 

उपचार प ती ठरवतात,  यामुळे वर ल माणे Monitor खरेद  करणेस हरकत 

नाह . 

  तर  वर ल माणे ०१ नग Multiparameter Monitor व हत प तीने 

िन वदा मागवून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खच . ३,००,०००/- 

चे खचास असावी. 
िनणय .९८० यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयातील फमेल 

मेड कल वॉड या वभागाकर ता आव  यक असलेले ०१ नग Multiparameter 

Monitor वह त प  दतीने िन वदा मागवून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजे .३,००,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.       (कायवाह - 

वै कय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.५८ ी साईबाबा  णालयात  युरो आय.सी.यू. व नवीन स जकल आय.सी.यु. या 

वभागासाठ  लागणारे स जकल इ   मट खरेद बाबत. 

 ताव- ी साईबाबा सुपर  पशेािलट  हे  णालय सन २००६ साली काया वत झालेले 

आहे. सदर  णालयात Neuro अपघात क  इ. वभाग आहे तसेच िसट   कॅन, 

एम. आर. आय. हे तपासणी वभाग देखील कायरत आहे. साईबाबा  णालयात 

बाहेर ल  णालयां  या तुलनेत अ  य  प दरात उपचार होतात.  यामुळे 

प रसरातील तसेच दरुव न इतर ज  ातील  ण या  णालयातील सु वधाचा 
फायदा घेतात. िशवाय सदरचे  णालयात राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य 

योजना काया वत आहे. सदरचे  ण देखील पुणपणे मोफत उपचार घेत 

असतात.  यामुळे दवस दवस सदर  णालयात  णांची दवस दवस सं  या 
ह  वाढतच आहे. स  या आपणाकडे गंभीर कंवा अवघड श या 
(Complicated) झा  यानंतर  णांना आय.सी.सी.यु. म  ये ठेवणे गरजेचे 
असते. स  या आपणाकडे ICCU - 11 बेड, GICU – 11 बेड, CRU I - 20 बेड,  

CRU III – 10 बेड, Neuro ICCU (Recovery) - 8 बेड असे चार 

आय.सी.सी.यु. आहेत, असे एकूण 60  बेडचे  5  ICCU आहे. 

परंतु  णांचे वाढ  या सं  येमुळे ते देखील कमी पडत आहे.  णालयात 

स  या इतर ठकाणी न वन आय.सी.सी.यु. तयार करणेसाठ  जागा नाह  तसेच 

नवीन  णालय तयार होऊन काया वत होणेस कती कालावधी लागेल 
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याबाबत देखील अंदाज नाह . ते  हा स  य प र थतीत Ortho O.T. मधील 

Recovery Ward एक  क न  या ठकाणी १०-१२ बेडचे आय.सी.सी.यु. 

बन वता येऊ शकेल. याकामी सं  थानचे बांधकाम वभागास प  देऊन सदर 

ब  ड ंगम  ये काह  दु  ती क न नवीन आय.सी.सी.यु. बन वता येऊ शकेल. 

 णालयाचे मागणीव न बांधकाम वभागाने  ताव सादर क न तेथील 

बांधकाम, तोडफोड, दु  ती, रंगकाम इ. कामी .३,३६,०००/- चे खचास द. 

१२/०६/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय . ५२५ अ  वये मंजुर  िमळालेली आहे.  या 
 यित र  त सदर आय.सी.सी.यु. साठ  खालील माणे स जकल इ  मट खरेद  

करावे लागणार आहे.  यासाठ  अंदाजे . ५३,०५०/- इतका खच अपे त आहे. 
Sr. 
No. 

Item Description Qty. App. 
Rate per 
in Rs. 

Amt. in Rs. 

01 Tray-Instrument with cover. 
SS. 22G. 27cm x 18cm / 11” x 
7”  

08 
Pc. 

530.00 4240.00 

02. Fcps., Sponge, Foerster. Str. 
20cm/8” 

12Pc. 575.00 6900.00 

03. Bowl, SS. 26G. 9.5cm/3.75” 
(Wall Small) 

12Pc. 50.00 600.00 

04. Needle Holder, Mayo-Hanger. 
15cm/6” 

12 
Pc. 

530.00 6360.00 

05. Surgical/ Dressing Scissors, 
BS. Str. 15cm/6” 

08 
Pc. 

375.00 3000.00 

06. Fcps., Dsctg. Sup. 3mm, 1x2 
Tth. 15cm/6” 

12 
Pc. 

420.00 5040.00 

07. Fcps., Dsctg. 3mm. Serr. Tips. 
Sup. 15cm/ 6” 

12 
Pc. 

400.00 4800.00 

08. Fcps., Artery. Sp-Wells. Cvd. 
15cm/6” 

12 
Pc. 

410.00 4920.00 

09. Fcps., Artery. Mosquite. Cvd. 
12.5cm/5” 

12 
Pc. 

370.00 4400.00 

10. Fcps., Dsctg. Sup. 3 mm. 
1x2Tth. 15cm/6” 

02 
Pc. 

420.00 840.00 

11. Fine Operating / Eye Scissors, 
SS. Str. 1 2.5cm/5” 

02 
Pc. 

735.00 1470.00 

12. Metzenbaum Scissors, Cvd. 
18cm/7” 

02 
Pc. 

685.00 1370.00 

13. Needle Holder, Debakey. 
15cm/6” 

 02 
Pc. 

545.00 1090.00 

14. Fcps., Aartery, Mosquito. Cvd. 
12.5cm/5” 

04 
Pc. 

370.00 1480.00 

15. Fcps., Artery,. Mosquito, Str. 
12.5 cm/5”. 

02 
Pc. 

370.00 740.00 

16. Retractor, Double hook. Blunt. 
16cm/6.25” Alsofor 
Tracheostomy. 

02 
Pc. 

290.00 580.00 

17. Fcps., Tracheal Dilating. Two 02 905.00 1810.00 
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Sr. 
No. 

Item Description Qty. App. 
Rate per 
in Rs. 

Amt. in Rs. 

Prongs. Trosseau/ Laborde. 
15cm/6” 

Pc. 

18. Retractor, Single hook. Sharp. 
16cm/6.25”. Aslo for 
Tracheostomy. 

02 
Pc. 

240.00 480.00 

19. Retractor, Senn-Miller/ Kilner. 
Sharp. D/E. 16cm/6.25” 

04 
Pc. 

390.00 1560.00 

20. Suction Canula No. 02 (Metal) 02 
Pc. 

685.00 1370.00 

 Total Amt. in Rs. 53,050.00 
सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदेशीर 
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान– अिधिनयमातील सिमतीचे 
कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-या 
कंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याह  उदा  त 

कायास चालना देईल असा आहे.  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालय 

चाल व  यात येतात. 

वभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत–   णांची वाढती सं  या व उपचाराची गरज इ. 

चा वचार करता न वन आय.सी.सी.यु. तयार करता येईल व  यासाठ  मिशनर  

/ उपकरणे / फिनचर, करकोळ सा ह  य यांची खरेद  करणेस हरकत नाह .   

तर  ी साईबाबा  णालयात नवीन Surgical ICU व Neuro ICU  या 
वभागाक रता लागणारे मिशनर  / उपकरणे / फिनचर व करकोळ सा ह  य 

व हत प तीने िन वदा मागवून खरेद स व याकामी येणा-या र  कम . 

५३,०५०/- चे खचास मा  यता असावी. 
िनणय .९८१ यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा  णालयात  युरो आय.सी.यू. 

व नवीन स जकल आय.सी.यु. या वभागासाठ   तावात नमुद केले माणे 

मिशनर  / उपकरणे / फिनचर व करकोळ सा ह  य वह त प  दतीने िन वदा 
मागवून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे .५३,०५०/- मा चे खचास 

मा  यता दे  यात आली.              

(कायवाह - वै कय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 
वषय नं.५९ ी.राज  सोपान सदाफळ यांना वै क य उपचाराकर ता आगाऊ र  कम 

िमळणेबाबत. 

 ताव- ी. राज  सोपान सदाफळ, सादालय वभाग (मदतनीस) हे वत: लड कॅ सर 

या रोगाने आजार  आहे. ी साईबाबा हॉ पटलम ये डॉ. मेहरो ा यांचेकडे 

ाथिमक तपासणी केली असता लड कॅ सर या आजाराचे िनदान झालेले आहे. 

यामुळे यांनी पुढ ल उपचारासाठ  दनानाथ मंगेशकर हॉ पटल ड रसच 
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सटर, पुणे येथे द.08/10/2014 रोजी दाखल झालेले आहेत. तेथील उपचार 

करणा या डॉ टरांनी यांना 04 Chemotherapy या सायकल घेणेबाबत 

सुच वलेले आहे 01 सायकलसाठ  अंदाजे .300000/- खच अपे त आहे. 

यानुसार एकुण 04 Chemotherapy साठ  अंदाजे .1200000/- खचाचे 
इ ट मट दलेले आहे.  

     परंतु ी. राज  सोपान सदाफळ यांनी अजात नमुद के या माणे यां या 
घरची आिथक प र थती हाला कची आहे व तेच यां या घरातील कता पु ष 

अस यामुळे इतक  मोठ  र कम ते उपल ध क  शकत नाह . तर  वर ल र कम 

बघता यांनी सुरवातीस 3,00,000/- इतक  आगाऊ र कम िमळणेबाबत 

वनंती केलेली आहे.  

      दनानाथ मंगेशकर हॉ पटल ड रसच सटर, पुणे हे सं थान या 
मा यता याद त आहे व यांना सं थान या डॉ टरांनी िशफारस केलेली आहे. 

तसेच यां या अजावर मा. कायकार  अिधकार  साहेब सांनी तपासून वर त 

सादर करणेबाबत िशफारस केलेली आहे.   

       मा. यव थापन सिमती सभा द.13-14/01/2012 रोजीचे सभेत िनणय 

. 67 अ वये खालील माणे िनणय झालेला आहे. येथुन पुढे वै क य 

उपचारासाठ  आगाऊ र कम िमळणेबाबतचे ताव यव थापन सिमतीचे 
सभेपुढे ठेव यात येऊ नये असे ठरले. यामुळे यांना सदर ल िनयमानुसार 

आगाऊ र कम देता येणार नाह . परंतु वशेष बाब हणून दयावयाचे झा यास 

यास मा. सद य सिमतीची मा यता यावी लागेल. तथा प ी सदाफळ 

यांना तातड चा उपचार घेणे गरजेचे आहे. ते हा मा. सद य सिमतीचे 
िनणयास आिधन राहून तुतास . 300000/- आगाऊ र कम देता येईल. सदर 

उपचाराची बीले यांनी सं थानम ये परतावा िमळणेकामी सादर के यानंतर 

व रल माणे आगाऊ र कम जमा नावे करता येईल. 

       मा यता िमळा यानंतर सदरचा ड .ड . दनानाथ मंगेशकर हॉ पटल 

ड रसच सटर, पुणे यांचे नावे दे यात येईल. 

       तर  उपरो  तावावर पुढ ल िनणय होणेस वनंती. 
िनणय .९८२  यावर स व  तर चचा होऊन, मा. यव थापन सिमती  या द.13-

14/01/2012 रोजीचे सभेतील िनणय . 67 अ वये यापुढे वै क य 

उपचारासाठ  आगाऊ र कम िमळणेबाबतचे ताव यव थापन सिमतीचे 
सभेपुढे ठेव यात येऊ नये, असे ठरलेले आहे.  यामुळे उपरो  त  तावावर एक 

वशेष बाब  हणून धोरणा  मक िनणय होणे अपे त आहे, परंतु स  या 
अ  थायी सिमती अ त  वात अस  यामुळे धोरणा  मक िनणय घेऊ शकत नाह , 

 यामुळे सदरचा वषय तुत  थिगत ठेवणेत यावा, असे ठरले.      (कायवाह - 

वै कय संचालक) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 

यानंतर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने आय  या वेळे  या वषयांवर चचा करणेत आली. 
आय  या वेळेचा  
वषय नं.०१  ी साईबाबा सं  थान, कनकुर  व पपंळवाड  संयु  त पाणी पुरवठा योजनेतील 

साठवण तलाव व जलशु  द करण यं णेची मता वाढ वणे. 

 ताव- ी साईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था, िशड  यांचे साठवण तलाव व 

जलशु  द करण क  मौजे कनकुर  ामपंचायत ह म  ये आहे. साठवण तलाव 

व जलशु  द करण क  इ. चे कामे १९९२ साली पुण कर  यात आलेली आहेत. 

सदरहु योजना ह  मौजे कनकुर , मौजे पपंळवाड  व ी साईबाबा सं  थान 

व  व  त  यव  था, िशड  यांनी सुयु  त योजना आहे. सदरहू योजने  दारे मं दर 

प रसर, सं  थान भ  तिनवास  थाने,  टाफ  वॉटर, ी साई सादालय, मौजे 

कनकुर  व मौजे पपंळवाड  येथे शु  द करण केले  या पा  याचा पुरवठा केला 
जातो.  

पाणी पुरवठा योजनेचा थोड  यात तपिशल खालील माणे:- 

अं.नं. तपिशल मा हती 
०१ पाणी पुरवठा योजना कधीपासून काया वत 

कर  यात आली 
सन १९९२ 

०२ म ह  याला इ रगेशन वभागाकडुन घे  यात येणारे 

सरासर  पाणी  
१२,५९,१०,३३३ 

िलटस. 

०३ साठवण तलावाची मता ३३२ एम.एल. 

०४ साठवण मता कती दवस पुरते (सवसाधारण 

गद चे काळात)  

४० ते ४५ दवस 

०५ साठवण तलावात उ  हाळयात अथवा गद  या 
काळात कती दवस पाणी पुरते.  

३० ते ३५ दवस 

०६ २४ तासात अंदाजे सरासर  कती दवस पाणी पुरवठा 
कर  यात येतो.  

३८ ते ४० लाख 

िलटस. 

  कनकुर  साठवण तलाव येथे सं  थानचे तीन साठवण तलाव आहेत. 

सदरहू तलावाची एकुण मता ह  ३३२ एम.एल. इतक  आहे. सवसाधारण 

गद चे काळात व पावसाळा तसेच हवाळयात सदरहु साठवण तलावातील पाणी 
हे साधारणत: ४० ते ४५ दवस पुरते. गद चे काळात, उ  सव कालावधीत व 

उ  हाळयाम  ये साठवण तलावातील पाणी हे ३० ते ३५ दवस पुरते. सं  थान 

साठवण तलावाचे लगतचे  थािनक शेतक-यांचे वह र  व बोअरवेलची सं  या 
मोठया माणात आहे  यामुळे साठवण तलावातील पाणी गळतीचे माणह  

मोठया माणावर वाढलेले आहे. 
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  सं  थानचा दैनं दन पाणी वापर मोठया माणात वाढलेला आहे. मा  

फ  टर  लट मता पुव चीच अस  याने शु  द केले  या पा  याचा पुरवठा कमी 
पडत आहे. सं  थानची वाढ व पा  याची गरज ल ात घेता न वन फ  टर  लटची 
आव  यकता िनमाण झा  याने महारा   जीवन ािधकरण यांचेकडे मागदशन 

मािगतले असता,  यांनी २००७-२००८ म  ये  केलेटन ोजे  ट तयार क न 

योजनेचे अंदाजे . ३,२६,५६,१८७/- मा चे इ टमेट दले होते.  

१) मा.  यव  थापन सिमतीचे द. २८/०७/२००७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . 
६२७ नुसार मा  यता घेवुन  यांनी मागणी केलेली २% र  कम महारा   जीवन 

ािधकरण यांचेकडे भरणा कर  यात आली. 
२) मा.  यव  थापन सिमतीचे द. १६/०३/२००८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . 
२५२ नुसार साठवण तलावावर ल न वन फ  टर  लट उभारणी व न वन 

वतरकाबाबत महारा   जीवन ािधकरण यांचे स  हनुसार व  यांनी सादर 

केले  या न वन ड .एस.आर माणे सदर  लॅन इ टमेट नुसार योजनेची एकुण 

कंमत . ७,४८,६५,५४०/- मा चे त  वत: मा  यता दे  यात येवून सं  थान 

माफत क  सलटंटची िनयु  ती क न काम करणेसाठ   ताव माग व  यात 

आले. 

३) मा.  यव  थापन सिमतीचे द. ०३/०१/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय ं . 
१४ नुसार फ  टर  लट उभारणी कामी आले  या िन वदा सादर क  याशी 
चचा/वाटाघाट  कर  यात येवून कल  कर क  सलटंट ा.िल. पुणे यांची क  प 

स  लागार  हणून िनयु  ती कर  यात आली.  
४) मा.  यव  थापन सिमतीचे द. ०६/०३/२०१० रोजीचे सभेतील िनणय 

ं .२९१ नुसार  कल  कर क  सलटंट ा.िल. पुणे यांची क  सलटंट यांची सेवा 
समा  त क न इ  ा  लॅन इं जिनअर गं स हसेस ा.िल. पुणे यांची क  सलटंट 

 हणून नेमणूक करणेस व उपरो  त कामांसाठ  सव िन वदा र  क न न  याने 

िन वदा माग व  यात या  या असे ठरले.  

५) मा.  यव  थापन सिमतीचे द. ०५/०९/२०१० रोजीचे सभेत िनणय ं .७१५ 

नुसार वाढ व मते  या   वयंचिलत जलशु  द करण क ाची उभारणी करणे, 

ओ  हर हेड टक उभारणे, जलवा ह  या टाकणे, इ. कामांसाठ  येणारे .२८.१६ 

कोट  मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच इ  ा  लॅन इं जिनअर गं 

स हसेस ा.िल. पुणे यांना स  ला सेवा पुर व  याकर ता क  पा  या कमतीचे 
३% अिधक स हस टॅ  स इतक  फ  आदा कर  यात यावी असे ठरले.  

६)  यानुसार द. ११/१०/२०१० रोजीचे वतमान प ातील जा हराती  दारे 

िन वदा माग व  यात आ  या हो  या.  यानुसार वह त मुदतीत खालील माणे 

िसलबंद िन वदा ा  त झा  या हो  या. 
१. Megha Engineering & infrastructure Ltd. Hydrabad. 
२. Pratibha Industries Ltd. Mumbai. 
३. Laxmi Civil Engineering Services Pvt. Ltd. Kolhapur.  



108 
 

{17} 06.11.2014, Ahmednagar 

मा.  यव  थापन सिमतीचे द.१३/०२/२०११ रोजीचे सभेत उपरो  त तीन 

(०३) िन वदा सादरक  यानी सादर केले  या िसलबंद िन वदा मा.  यव  थापन 

सिमतीचे सभेपुढे उघडून  यावर चचा तथा वाटाघाट ने िनणय होणेसाठ  सादर 

कर  यात आले  या हो  या  यावर िनणय ं .४ नुसार स व  तर चचा होवून 

सं  थानला वाढ व पाणी पुरवठा होणेसाठ  लोकवगणी  या १०% र  कम भ न या 
योजनेसाठ  अनुदान मंजुर क न घेणेसाठ  मा. मं ी महोदय यांची तार ख घेवून 

 यांचे समवेत मा. व  व  त सिमतीने बैठक लावून चचा करावी व अनुदान मंजुर 

क न घेणेसाठ  य  न करावे असे ठरले.  

 यानंतर ता  कालीन मा. मं ी पाणी पुरवठा व  व  छता, महारा   रा  य 

यांची ता  कालीन मा.अ  य , मा.उपा  य  व मा. कायकार  अिधकार  यांनी भेट 

घेवून सं  थानकर ता वाढ व पाणी पुरवठा योजना करणेबाबत चचा केली.  
७) मा.  यव  थापन सिमतीचे द. २४/०९/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय ं . 
७४५ नुसार महारा   जीवन ािधकरण यांचेमाफत िनळवंडे धरण उ व घेवून 

पु  हा न  याने सव ण, अंदाजप क व आराखडे तयार करणेसाठ  २% 

Preparation Charges भरावे लागणार अस  याने महारा   जीवन ािधकरण 

यांना तुत १० लाख र  कम आदा करणेस मा  यता दे  यात आली.  
८) मा.  यव  थापन सिमतीचे द.१८/१०/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय 

ं .८५१ अ  वये सं  थानचे न वन जलशु  द करण क  उभारणी, न वन 

पाईपलाईन, न वन ओहर हेड टक, पं पगं मिशनर , वाढ व साठवण तलाव 

िनिमती इ. कामांचा . १३४.२४ कोट  मा चे खचाचा  ताव सादर कर  यात 

आला होता. तथा प यावर स व  तर चचा होवून सं  थानसाठ  वाढ व पाणी 
पुरवठा योजनेसाठ  थेट िनळवंडे धरणांतून पाणी आण  याचे िनयोजन आहे. 

याकामी महारा   शासनाकडे पाठपुरावा कर  यात यावा असे ठरले.  

९) मा.  यव  थापन सिमतीचे द.१७/०७/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय 

ं .५८९ अ  वये िनळवंडे धरणांतून थेट पाईपलाईन आणणे तसेच पाणी पुरवठा 
योजना राब वणे याकामी आव  यक सं  थान ह  सा र  कम . १९६.९३ कोट  व 

पाणी आर णसाठ  आव  यक . १८३.९३ कोट  असे एकुण ३८०.८६ कोट  मा चे 
खचास मा  यता िमळणेसाठ   ताव सादर कर  यात आला होता. यावर 

स व  तर चचा होवून,  ता वत बाब धोरणा  मक व मेजर फायना  शीयल 

अस  यामुळे सिमती  यावर िनणय घेवू शकत नाह . यासाठ , सदरहू योजना का 
आव  यक आहे, याबाबतची सव कारणे नमूद क न हा  ताव शासनाकडे 

पाठवावा काय? अशा मागदशनपर सुचना व आदेश िमळणेसाठ  मा. मंुबई उ  च 

 यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ यांचेकडे सं  थान व कलामाफत अज करणेत 

यावा व मा. उ  च  यायालयाचे आदेशानुसार पुढ ल कायवाह  करावी, असे ठरले. 
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याबाबत मा. मंुबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ येथे िस  ह ल 

ऐ◌े लकेशन दाखल करणेबाबत सं  थानचे वधी वभागामाफत कायवाह  

कर  यात येत आहे.  

सं  थानचा WTP हा १९९२ साली तयार करणेत आला असून तो ६.६० 

MLD हया मतेचा आहे. तसेच पाईपलाई  स हया २२ वष जु  या झाले  या 
आहेत. स  या सं  थान प रसरातील इमारतींना कनकुर  येथील साठवण 

तलावातुन पाणी पुरवठा कर  यात येत आहे. कनकुर  साठवण तलाव ते ओहर 

हेड टक, न वन भ  तिनवास  थान, साईआ म भ  तिनवास,  दारावती, 
 णालये, ी साई सादालय, व साईधमशाळा इ. कर ता पाणी पुरवठा करणार  

मु  य जलवाह नी ह  कालबाहय झालेली असून सदर  या पाईपलाईन  दारे पुण 

दाबाने पाणी पुरवठा करणे श  य होत नाह . पुण दाबाने पाणी पुरवठा करावयाचा 
झा  यास सदरची पाईपलाईन िलकेज होवून सं  थान प रसराचा पाणी पुरवठा 
खंड त हो  याची श  यता आहे.  

तसेच ी साईबाबा महासमाधी शता  धी वष द. ०१/१०/२०१७ ते द. 

१९/१०/२०१८ या कालावधीत साजरे कर  यात येणार आहे.  यावेळ  ींचे 
दशनाकर ता येणारे भ  तांम  ये फार मोठया माणावर वाढ होणार आहे. 

 यावेळ  साईभ  तांना पुरेशा माणात शु  द पा  याचा पूरवठा करणे गरजेचे 
आहे. 

अ) स  याचे साठवण तलावाम  ये HDPE Geomembrane Fabrics 

Sheet टाकणेसाठ  येणा-या अंदाजे . १०.६५ कोट  मा चे खचास मा.मंुबई 

उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंड पठाची मा  यता घे  यात यावी व  यानुसार 

पुढ ल कायवाह  कर  यात यावी असे द.१२ ए ल, २०१४ रोजीचे सभेतील 

िनणय ं . २८५ अ  वये ठरले आहे.  यानुसार मा.मंुबई उ  च  यायालय खंड पठ 

औरंगाबाद येथे िस  ह ल अ◌ॅ लकेशन वधी वभागामाफत दाखल कर  यात 

आलेले आहे.     

ब) सन २०१० म  ये वाढ व मते  या  वयंचिलत जलशु  द करण क ाची 
उभारणी करणे, ओ  हर हेड टक उभारणे, जलवा ह  या टाकणे इ. कामांसाठ  . 

२८.१६ कोट  मा चे खचास मा  यता दे  यात आलेली होती. आता चालू 

ड .एस.आर. दरानुसार सदर अपे त खचात वाढ होणार आहे.  यानुसार मे. 

इ  ा  लॅन इं जिनअर ंग स  ह सेस ा. िल. पुणे यांचेकडुन ड  लू.ट .पी., पं पगं 

मिशनर , रायझींग मेन, ड   युशन, इ.एस.आर. ए  स ेस फडर, इ. कामांचा 
समावेश असले  या न वन पाणी पुरवठा योजनेसाठ  द. १८/१०/२०१३ रोजीचे 
ाथिमक ढोबळ अंदाजप कानुसार एकुण पये ४८ कोट  मा  इतका अपे त 

खच कळ वला होता.  याचा तपिशल खालील माणे आहे. 
 

Description Amount in Rs. 
Crores 
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Cost of Tender floated in Oct. 
2010 

28.16 

Increase due to DSR rates 8.45 
Pumping machinery and Rising 
Main 

5.00 

Express Feeder 2.50 
Total- 44.11 
Contingencies 5% 2.20 
Design and PMC 3% 1.32 
Technical sanction 0.25% 0.11 
Total Block cost 47.74 
Say R/O- 48.00 

क) तसेच साठवण तलावाची मता वाढ वणेकामी आर.सी.सी. बॅलंिसंग 

टकचे बांधकाम करणेसाठ  सं  थान मालक चे खालील जागांचा वचार करता 
येईल. 

अं.नं. गांव गट नंबर े  एकुण े  

०१ मौजे िनमगांव को-
हाळे.  

२२१ ३ हे. २६ 

आर  
०२ मौजे िनमगांव को-

हाळे.  

२४५ ३ हे. ३० 

आर  

६ हे. ५६ 

आर 

०३ मौजे िनमगांव को-
हाळे.  

२३४ ० हे. ८४ 

आर  
०४ मौजे िनमगांव को-

हाळे.  

२३५/३ २ हे. ४१ 
आर  

३ हे. २५ 

आर  

  अथवा वाढ व साठवण तलावासाठ  शेतीमहामंडळाकड ल खालील 

जागांचा वचार करतां येईल. 

अं.नं. गांव गट नंबर े  एकुण े  

०१ मौजे िनमगांव को-
हाळे.  

२३४  ५ हे. ६१ 
आर  

५ हे. ६१ 
आर 

०३ मौजे कनकुर    ८८,१०७  ५ हे. ९९ 

आर  
५ हे. ९९ 

आर  
  वर लपैक  गट नं. २२१ व २४५ मधील जागा ह  व  तीण  व पाची 

अस  याने  या ठकाणी वाढ व साठवण तलावा  या बांधकाम करणे यो  य होईल 

असे मत आहे.  या ठकाणी आर.सी.सी बांधकामांम  ये साठवण तलावाचे काम 

के  यास मोठया मते  या साठवण तलावाची िनम ती करता येईल.  

उपरो  त नमुद अ  तावास मा  यता दे  यात आलेली आहे. सदरहू 

 ताव  मा.मंुबई उ  च  यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथे िस  ह ल 

अ◌ॅ लकेशन दाखल वधी वभागामाफत दाखल कर  यात आलेले आहे.  
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तर  उपरो  त ब नुसार वाढ व पाणी पुरवठा क  प हाती घेणेस तसेच क 

माणे वाढ व साठवण तलावाची िनिमती करणेचे कामांस मा  यता िमळणेस 

वनंती.  
सदर क  पासाठ  म. इ  ा  लॅन इं जिनअर गं स  ह सेस ा.िल. पुणे 

यांचेकडुन यापुव  स व  तर  लॅन इ टमेटसह ड .पी.आर. (Detailed Project 

report) तयार करणेत आलेले आहे. पु  हा न  याने म. इ  ा  लॅन इं जिनअर ंग 

स  ह सेस ा.िल. पुणे यांचेकडुन सदरचे काम क न घेणेस मा  यता िमळणेस 

वनंती.    
सदरहू  तावावर िनणय होणेस वनंती.  

िनणय .९८३ यावर स व  तर चचा होऊन,   ता वतकामी सं  थान व कलामाफत अज 

करणेत येऊन, मा.मंुबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता 
घे  यात यावी व मा.खंडपीठा  या आदेशानुसार पुढ ल कायवाह  करणेत यावी. 
यास अधीन राहून उपरो  त  तावास त  वतः मा  यता दे  यात आली. 
  

      (कायवाह - पाणी पुरवठा वभाग मुख/ वधी अिधकार ) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
आय  या वेळेचा  
वषय नं.०२ ी साईबाबा सं थानकडे िनयु  असले या उपकायकार  अिधकार  यांचेकर ता 

िनवास यव था करणेबाबत. 

 ताव- ी साईबाबा सं थान व त यव था अिधिनयम 2004 मिधल तरतूद :- 21 

(1) व त यव थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, 1961, या तरतुद ंना 
अधीन राहून, सिमतीकडून पुढ लपैक  सव कंवा कोण याह  योजनांसाठ  

वापर यात अथवा खच कर यात येईल :-  

झ) व त यव थे या मालम ांचा वकास करणे आ ण व त यव थे या 
योजांसाठ  थावर कंवा जंगम मालम ांचे संपादन करणे; अशी तरतूद आहे.  

       ी साईबाबा सं थान व त यव था अिधिनयम 2004 मिधल कलम 

13 (4) नुसार सं थान व त यव थेचा कारभार काय मतेने 

चाल व यासाठ  आ ण या अिधिनयमाने ितचे कत ये व काम पार पाड यासाठ  

आव यक वाटतील अशा अिधका यांची (कायकार  अिधकार  यित र ) व 

कमचा यांची नेमणुक करता येईल अशी तरतूद आहे. 

मा. सद  य सिमतीचे सभेतील िनणयः  
1. मा. ीसद  य सिमतीचे द.13/12/2013 रोजीचे सभेतील िनणय .948. 

2. मा. ीसद  य सिमतीचे द.09/10/2014 रोजीचे सभेतील िनणय .893. 

ताव:- मा. कायकार  अिधकार  यांचे यित र  सं थानकडे उप कायकार  

अिधकार  यांची िनयु  करणेत आलेली आहेत. स या यांना 
िनवास यव थेकामी 970.00 चौ.फुट े फळाचे लॅट उपल ध क न दे यात 
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आले आहे. उप कायकार  अिधकार  यांचेकर ता िनवास थानांचे बांधकाम करणे 

आव यक आहे. यापुव  मा.कायकार  अिधकार  यांचेसाठ  सं थानचे स ह 

नं.107,108 व 109 पैक  मधील जागेत 2020 चौ.फुट े फळाचा बंगला 
िनवासासाठ  बांधणेत आलेला आहे. याच माणे उप कायकार  अिधकार  

यांचेकर ता बंग याचे बांधकाम करणेस हरकत नाह . अशी मा. कायकार  

अिधकार  यांचे समवेत सम  चचा झाली आहे. 

       महारा  शासनाचे, सामा य शासन वभागाचे िनणय . शािनवा-
1509/ . .320/09/23-अ, द.19/04/2011 अ वये गट अ णेीतील 

अिधका यांकर ता 1750 चौ.फुट े फळाचे शासक य िनवास थाने अनु ये 

ठर व याचा िनणय झालेला आहे.  

       सदरहू बंग याचे बांधकाम सं थानचे मौजे िशड  येथील स ह 

नं.107,108 व 109 पै. मधील जागेत (स याचे रोज गाडन) करता येईल 

महारा  शासन, नगर वकास वभागाचे शासन िनणय . टपीएस-

1609/2777/ . .346/ 09/ न व-9 द.08/07/2010 अ वये धमदाय 

न दणीकृत सं थां या धमशाळा/ भ िनवास इमारतींना अित र  0.50 चटई 

े  िनदशांक दान करणेबाबत िनणय झालेला आहे. सदर बंग याचे बांधकाम 

करणेसाठ  सदरहू शासन िनणयानुसार नमूद शासक य वभाग व िशड  

नगरपंचायत यांचेकडून बांधकाम परवानगी घेणेबाबत कायवाह  करता येईल.    

       मौजे िशड  येथील स ह नं. 107, 108 व 109 पैक  मधील जागेम ये 

उपकायकार  अिधकार  यांचेकर ता िनवास यव थेसाठ  बंग यांचे बांधकाम 

करणेस तसेच या बांधकामासाठ  आ कटे ट यांचेकडून बांधकामासाठ  आराखडे 

अंदाजप के तयार क न घेता येईल असा ताव मा. यव थापन सिमतीचे 
द.13/12/2013 रोजीचे सभेपुढे सादर करणेत आला होता. सदरहू सभेतील 

िन. .948 अ वये खालील माणे िनणय झालेला आहे.   

      "यावर स व तर चचा होऊन, उपरो  तावाबाबत यव थापन 

सिमतीचे अ य  व सद य यांनी उपल ध जागेची य  पाहणी क न िनणय 

घे यात यावा असे ठरले." 

तथापी वेळेअभावी मा. अ  य  सो, यांचेमाफत पहाणी होऊ शकली नाह . 

 यामुळे द.06/10/2014 रोजी मा. कायकार  अिधकार  यांनी सदर ठकाणी 
पहाणी केली,  यावेळ  खािलल माणे उप थती होती.  
1. मा. ी. राज  जाधव, कायकार  अिधकार ,  

2. मा. ी. आ  पासाहेब िशंदे उप कायकार  अिधकार ,  

3. ी. आर.बी. आहेर उप कायकार  अिभयंता, 
4. ी.एस.एम.जोर ,  उप अिभयंता, 

मौजे िशड  येथील स ह नं.107,108 व 109 पैक  मधील जागेम ये 

उपकायकार  अिधकार  यांचेकर ता बंग याचे बांधकाम करणेसाठ  पाहणी वेळ  
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तेिथल व मान साईसहवास .२ इमारतींचे उ  तरेकड ल मोक या जागेत 

सुमारे 1500 चौ. फुट बांधकाम करणेसाठ  मा. सद य सिमतीचे सभेपुढे 

ताव सादर करणेत यावा अशी चचा झाली. 
      मौजे िशड  येथील सं थानचे स ह नं.107,108 व 109 पैक  मधील 

जागेत उपकायकार  अिधकार  यांचेकर ता बंग याचे बांधकाम करणेसाठ  

त  वतः मंजुर  िमळणेबाबतचा  ताव मा. ीसद  य सिमतीचे द.09/10/2014 

रोजीचे सभेत सादर करणेत आला होता.  यावर िनणय .893 अ  वये, यावर 

स व  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावास मा  यता दे  यात आली. 
  उपरो  त माणे झालेले िनणयानुसार सदरहू कामी आ कटे  ट ड . ओ. 

िनकम, पुणे यांचेकडून  ता वत बंग  याचे नकाशे व ी ड  डझाईन तयार 

क न घेणेत आले आहे.  यानुसार सदर बांधकामाचे े फळ 2313.40 चौरस 

फुट (215.00 चौरस मीटर) इतके होत आहे.  यासाठ  आ कटे  ट यांनी 
द.05/11/2014 रोजीचे प ा  वये खालील माणेचे अंदाजप क सादर केले आहे.  

Sr. 
No. 

Details Amount (Rs.) 

1) Total Builtup Area = 215.00 Sqm. X Rs.16,140/- 
Per Sqm. 

34,70,100/-. 

 Compound Wall & Watchman Cabin Lump Sum 5,00,000/-. 
 Total Cost of Bunglow (1): 39,70,100/-. 
2) Professional Fees @ 2% of Rs.39,70,100/-. 79,402/-. 
 Add Service Tax @ 12.36% of Rs.79,402/-. 9814/-. 
 Total Professional Fees (2): 89,216/-. 
 Total Project Cost  = 1 +2 : 40,59,316/-. 
In words Rs.: Forty lakhs fifty nine thousand three hundred sixteen only. 

वषयांक त क  पाचे बांधकामासाठ  उपरो  त माणे आ कटे  ट फ सह 

एकुण .40,59,316/- मा  खच अपे त आहे. 

तर  याकामी येणारे अंदाजे .40,59,316/- मा चे खचास तसेच सदरहू 

कामी येणारा खच हा .10 ल  पे ा जा  त अस  याने  यास मा. मंुबई उ  च 

 यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांची परवानगी िमळणेकामी सं  थानचे वधी 
वभागामाफत अज सादर करणेस मा. सद  य सिमतीचे सभेत मा  यते  तव 

स वनय सादर. 
िनणय .९८४ यावर स व  तर चचा होऊन, तसेच याकामी येणा-या खचास सं  थान 

व कलामाफत अज करणेत येऊन, मा.मंुबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद 

खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी व मा.खंडपीठा  या आदेशानुसार पुढ ल 

कायवाह  करणेत यावी. यास अधीन राहून उपरो  त  तावास त  वतः मा  यता 
दे  यात आली. 

       (कायवाह - बांधकाम वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 
आय  या वेळेचा  
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वषय नं.०३ व  वशांती साई सेवा आ ण चार समाज चॅ रटेबल  ट, देशमुखी, ज  हा 
नलग डा (आं देश) यांचे साई वदृांवनम े  १३ एकर ८ गंुठे सं  थानला दान 

देणेबाबत. 

 ताव-  ी नारायण  वामी, चेअरमन तथा फाऊंडर व  वशांती साई सेवा आ ण चार 

समाज चॅ रटेबल  ट, देशमुखी ज  हा नलग डा यांनी  यांचे  टची साई 

वदृांवनम येथील १३ एकर ८ गंुठे जागेसह ी साईबाबा सं  थान 

व  व  त  यव  था, िशड  साठ  दान  व पात सव ह  कासह देऊ केलेली आहे. 

सदरहु जागेस भेट देऊन पुढ ल कायवाह  सं  थान माफत करणेबाबत द. 

२०/७/२०१४ रोजीचे प ा  वये कळ वले आहे.  

  व  वशांती साई सेवा आ ण चार समाज चॅ रटेबल  ट यांनी देऊ केलेले 

े  मोठे आहे. याबाबत धोरणा  मक िनणय होणेबाबतचा  ताव मा. सद  य 

सिमतीचे द.३/८/२०१४ रोजीचे सभेपुढे सादर करणेत आला होता. यावर िनणय 

. ६२७ खालील माणे झालेला आहे.  

  'यावर स व  तर चचा होऊन, व  वशांती साई सेवा आ ण चार समाज 

चॅ रटेबल  ट, देशमुखी ज  हा नलग डा (आं देश) यांनी सं  थानला देणगी 
दाखल देऊ केले  या जागेची सिमती सद  य कंवा ितिनधी यांनी सम  पाहणी 
क न िनणय घेतील, असे ठरले.' 

  उपरो  त माणे झाले  या िनणयानुसार सदरहु जागेची पाहणी करणेसाठ  

सं  थानचे वतीने खालील अिधकार , कमचार  यांनी दनांक १/११/२०१४ रोजी 
व  वशांती साई सेवा आ ण चार समाज चॅ रटेबल  ट, देशमुखी, ज  हा 
नलग डा (आं देश)  टचे "साई वदृांवन" येथे भेट दली. 

०१. मा. ी.राजे   जाधव, कायकार  अिधकार  तथा सद  य  

०२. मा. ी.आ  पासाहेब िशंदे, उपकायकार  अिधकार  

०३. ी. आर.बी.आहेर, उप कायकार  अिभयंता 
०४. ी. अिनल थोरात, िलपीक- टंकलेखक, (भूसंपादन क ) 

  यावेळ  व  वशांती साई सेवा आ ण चार समाज चॅ रटेबल  ट, 

देशमुखी, ज  हा नलग डा (आं देश)  येथे  टचे खालील व  व  त, अिधकार  

व कमचार  उप  थीत होते.  

०१. वाय. शोभाराणी  २. एम. हनुम◌ं्तराव  

०३. एन. उपे  राव ४. एस. पांडूरंगराव  

०५. पी. गोपीचंद  ०६. एन. प जा 
०७. आर. वजयल  मी  ०८. आशाराम सोनी. 
०९. पी. व  णू वधन १०. वाय.एस.एल.िगर जा. 
११. कलावती िसंग  १२. एस. प मावती. 
तसेच या  टचे चेअरमन तथा फाऊंडर ी. नारायण  वामी हे पदया ेने 

भ ाचलम,  िस  हाचलम येथे गेलेले अस  याने  यांची भेट होऊ शकली नाह . 
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वजयवाडा येथुन ३२ क.मी. अंतरावर रामोजी फ  मसीट  जवळ 

देशमुखी (आं देश) गावाम  ये व  वशांती साई सेवा आ ण चार समाज 

चॅ रटेबल  ट यांचा "साई वदृांवन" नावाने आ म असून या आ माची  थापना 
दनांक २४/८/२००० रोजी कर  यात आलेली आहे. सुमारे तेरा एकर आठ गंुठे 

प रसरात हा आ म वसलेला असून या ठकाणी पुढ ल माणे उप म राब वले 

जातात.  

 साईनाम सं कतण 

 िन  य अ  न साद 

 गोशाळा 
तसेच  

 गर ब व गरजु व ा  यासाठ  व  तीगहृ चाल वणे.  यांना शै णीक मदत 

पुर वणे. 

 गरजु  णांना वै क य मदत करणे.  

 वृ  दा म चाल वणे           

या कारची सामाजीक कायह  या आ मामाफत चाल वली जातात.  

  "साई वदृांवन" येथे ी साईबाबांचे मं दर असुन तेथे अखंड सं कतण तसेच 

भजन कतनाचे काय म सु  असतात. प रसरातील गर ब व गरजु 

व ा  यासाठ  मोफत राह  याची व जेवणाची सोय केलेली आहे. समाजातील 

िनराधार म हलांसाठ  म हला वृ  दा म चाल वले जाते. या ठकाणी पारंपार क 

प  दतीचे छोटेखानी सादालय असून तेथे व  तीगहृातील व ा थ , 

वृ  दा मातील म हला व दशनासाठ  येणा-या साईभ  तांना मोफत जेवणाची 
 यव  था केली जाते.  

  सम  चचअंती तेथील व  व  तांनी सांगीतले क  येथे भ व  यात-   

 भ  य  मं दर,   

 २०० खो  या असलेले भ  त िनवास  

 अ  याधुिनक सादालय    

 १०००  य  तींसाठ  वृ  दा म 

 व ा  यासाठ  व  तीगहृ व वाचनालय  

 शाळा  
 अ यावत  णालय  

 गोशाळा   

  इ  याद  क  प उभार  याचे िनयोजन आहे.  

तसेच "साई वदृांवन" ी साईबाबा सं  थानला देणगी दाखल द  यानंतर 

या ठकाणी स  या सु  असणारे उप म पुव माणे सु  राहावेत अशी अपे ा 
 यांनी  य  त केली. 
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व  वशांती साई सेवा आ ण चार समाज चॅ रटेबल  ट यांचे "साई 

वदृांवन" जागेसह सं  थानला देणगी देणेबाबत सांगीतले आहे क ,  

१. देणगी दले  या जमीनीवर तसेच मं दरावर आमचा कोण  याह  कारचा 
ह  क सांगणार नाह . 

२. सदर प रसरात कंवा मं दरात ी नारायण  वामी कंवा इतर कोणाचाह  

फोटो अथवा नाव लाव  याची मागणी करणार नाह . 

३. देणगी देणात येणा-या जागेवर तसेच मं दरावर कोण  याह  कारचा 
आिथक बोजा नाह .  

४. "साई वदृांवन" आ माचे कारभारात आ  ह  कंवा आमचे कुटूंबातील 

कोणीह   य  ती कोण  याह  कारे ह  त ेप करणार नाह . 

५. सं  थानने केवळ जमीनच न  हे तर आ मात चालणारे इतर उप मासह 

उदा. मं दर,  वृ  दा म, व  तीगहृ, गोशाळा व उवर त प रसरासह देणगी 
दाखल वकारावे अशी आमची  इ  छा आहे.   

६. देणगी दे  यात येणार  जमीन, मं दर तसेच इतर िमळकतीचे कागदप े 
ी नारायण  वामी हे  वत: सं  थानकडे देतील. 

व  वशांती साई सेवा आ ण चार समाज चॅ रटेबल  ट, देशमुखी ज  हा 
नलग डा  टचे  "साई वदृांवन" आ म येथील १३ एकर ८ गंुठे जागेसह देणगी 
दाखल देऊ केले  या जमीनीचे कायदेशीर कागदप ,  यांचे माफत चालू असलेले 

उप म याबाबत लेखी  व पात मा हती ा  त झालेनंतर स व  तर  ताव 

सिमतीचे सभेपुढे सादर क न िनणय घेता येईल, असे मत आहे. 

मा. सद  य सिमतीचे मा हती  तव सादर. 
िनणय .९८५ उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, सव कायदेशीर बाबी तपासून 

फेरसादर करणेत यावा, असे ठरले. 

 (कायवाह - बांधकाम वभाग मुख) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 
 
आय  या वेळेचा  
वषय नं.०४ सं  थानकड ल चल-अचल मालम  तेसाठ   वतं  मालम  ता वभाग (Estate 

Department) िनमाण करणेबाबत.  

 ताव- सं थानकड ल चल-अचल मालम सेाठ  वतं  मालम ा वभाग नवीन 

करणेबाबतचा ताव सादर करणेत येत आहे. 

 ी साईबाबा सं थान व त यव था,िशड  अिध◌ाियम-2004 मधील- 

       कलम-3 पोटकलम (2) माणे िनयत दवशी, पुव या 
व त यव थेची थावर कंवा जंगम अशी सव मालम ा (सव म ा, ह क, 

दािय व व बंधो यांसह) या अिध◌ाियमावये सं थान व त यव थेकडे 

ह तांतर त व वह त होईल आ ण सिमती या वतीने कायकार  अिधका यास 
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या दवसापासू◌ा या मालम चेा ताबा घे याचा व ितचे यव थापा कर याचा 
ह क असेल. 

      कलम-4 पोटकलम (3) माणे कायकार  अिधकार  कलम 3 अवये 

सं थान व त यव थे◌ो वह त केले या संपूण थावर व जंगम मालम चेी, 
येक मालम चेे तपिशलवार वणा व अदमासे कंमत दश वणार  सुची तयार 

कर ल आ ण तीची त, िनयत दनांकापासून न  वद दवसां या आत धमदाय 

आयु  आ ण धान सिचव व वधी परामश , वधी व याय वभाग यां याकडे 

सादर कर ल. मालम ांची मूळ सूची सं थान व त यव थे या 
कायालयाम ये कायम व पी जता क ◌ा ठेव यात येईल.यांची जबाबदार  

कायकार  अिधका-यांवर सोप व यात आलेली आहे.मा  या अिभलेखाचे यो य 

र तीने जतन करणे व न द  वेळोवेळ  अ ावत करणे अशी यव था 
क भूतर या अ त वात नस याचे िनदशनास आले आहे. 

     िशड  येथे ी साईबाबांचे दशनासाठ  येणा या साईभ ां या सं येत 

दवस दवस वाढ होत आहे.  साईभ ांना मुलभूत सेवा-सु वधा पुर वणेकामी 
सं थानला मोठया माणात जागेची आव यकता आहे. याकर ता सं थानो िशड  

व प रसरातील गावांमधील जिमनी भूसंपादनाने तसेच खरेद  घेतले या आहेत. 

या सव मालम चेे यव थापा व संर ण करणे, यासाठ  काह  अित मण होऊ 

नये यासाठ  आव यक ती संर ण यव था उभारणे, मा हती फलक लावणे 

तसेच सं थानो पुव  भाडेप टयावर दले या मालम चेे आव यक अस यास 

चलीत दराने नुतणीकरण करणे अथवा गरजेनुसार या या उिचत 

योजनासाठ  विनयोग करणे इ याद  कामाचे मह व व या ी ह  मोठया 
माणात अस याने स याची यं णा याबाबी स मपणे हाताळ यास स म 

नस याचे िनदशनास येते. 

  सं थानमालक या जिमनींम  ये दवस दवस वाढ होत आहे. या सव 

िमळकतीचे रेकॉड वधी वभागाकडे आहे.  वधी वभागाकडे सं थानचे सव 

कायदे वषयक कामे केली जातात. यामुळे  सं थान या िमळकतीबाबत यो य 

िनये◌ाजन करणे, देखभाल ठेवणे, वेळोवेळ  िमळकतींना भेट  देणे, याबाबत 

असले या अड अडचणी  दरु करणे, याबाबतची मा हती अ ावत ठेवणे, 

सं थान या चल-अचल मालम चेी मा हती मा. यव थापा सिमती व 

मा.कायकार  अिधकार  यांना उपल ध क न देणे. या सव कामकाजाकर ता 
वतं  वभाग असणे आव यक वाटते.  

      याकर ता सं थानम ये मालम ा वभाग (Estate Department) या 
नावाने ( कंवा व र  सुचवतील या नावाने) न वन वभाग सु  करता येईल. 

याकर ता एक मु य िनधारक/ वभाग मुख, एक जिमन मोजणीदार, एक व र  

िलपीक, एक िल पक व एक मदतिनस यांची आव यकता भासेल. मालम ा 
वभागाचा वभाग मुख हणून जिमनींबाबतची, महसुल वभागाची मा हती 
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असलेला अथवा मु यिनधारण वभागाकड ल वग -2 दजा या अिधका-यांची 
िनयु  ती करता येईल. व मदती कर ता एक जिमन मोजणीदार, एक व र  

िलपीक, एक िल पक व एक मदतिनस यांची नेमणूक करता येईल. 

  ी साईबाबा सं थान व त यव था,िशड  अिध◌ाियम-2004 मधील 

कलम 3(2) व कलम 4(3) व (4) अवये अशा मालम े या सुर त अिभर ेसाठ  

मा.कायकार  अिधकार  जबाबदार अस यामुळे सदर वभागाचा वभाग मुख 

मा.कायकार  अिधकार  यांचे मागदशनाखाली काम कर ल. 

  तर  1) सं थान या चल-अचल मालम ेकर ता वतं  मालम ा वभाग 

(Estate Department) सु  करणेस व या वभागाकर ता एक वभाग मुख 

एक जिमन मोजणीदार,एक व र  िलपीक, एक िल पक व एक मदतिनस यांची 
नेमणूक करणेस मा  यता असावी. िनणयाथ सादर 

िनणय .९८६ यावर स व  तर चचा होऊन, सं  थान  या चल-अचल मालम  तेकर ता 
 वतं  मालम  ता वभाग (Estate Department) सु  करणेस मा  यता 

दे  यात आली.  
तसेच या वभागाकर ता एक वभाग मुख, एक जमीन मोजणीदार, एक 

वर  ठ िलपीक, एक िलपीक व एक मदतिनस इ. आव  यक कमचार  सं  थान 

कमचा-यांमधून दे  यात यावे, असे ठरले.   

             (कायवाह - वधी अिधकार / .अिध क, 

सामा  य शासन ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 
आय  या वेळेचा  
वषय नं.०५ मा. व  व  तां  या सुचनांबाबत.  

िनणय .९८७ मा. व  व  तांनी आजचे सभेत खालील माणे सुचना के  या,  या मा  य 

करणेत आ  या. 
 (१)  सद  य सिमती  या द.०३.०८.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .६६१ अ  वये 

डॉ. भाकर राव, भार  वै कय संचालक यांनी डॉ.हर श बजाज व डॉ.गौरव वमा 
यांचेवर दोषारोपप  बजावले असून  यावर सिमतीने खालील माणे िनणय 

घेतला.  
  Upon considering the articles of charges and statement of 

imputations, there appears to be grave misconducts committed by 
Dr.Harish Bajaj and Dr.Gaurav Verma, prima facie. By now the 
enquiry is underway and Enquiry Officer was authorized to serve the 
notice vis-à-vis to serve charge sheet. 

  The charge sheet is now served on the delinquents. The 
Committee bereby resolves, considering the nature of enquiry, 
seriousness of the charges, dereliction of duties and misconduct, 
prima facie committed by Dr.Harish Bajaj and Dr.Gaurav Verma, both 
the delinquent-doctors should be kept under suspension till further 
orders. During suspension period they will be entitled for subsistence 
allowance as per rules. During suspension period their headquarters 
shall be Shirdi.  
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  The committee's decision shall be implemented through the 
Executive Officer Shri Rajendra Jadhav, who is responsible to serve 
suspension order immediately on both the doctors and report the 
compliance to the Committee.  

  The Enquiry Officer to continue the further enquiry and submit 
his final report, as early as possible.         (कायवाह - वै कय 

संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 
(२)  मा.उ  च  यायालयाने तदथ -सद  य सिमतीचे गठण केलेले आहे व या 

सिमतीम  ये कायकार  अिधकार  यांचा सद  य  हणून समावेश कर  यात 

आलेला आहे. कायकार  अिधकार  हे सं  थानचे काय े ावर ल मु  य अिधकार  

 हणून पूणवेळ याशील सद  य आहेत. उपसिमतीपे ा व र  ठ सिमतीने/ 

तदथ -सद  यीय सिमतीने घेतले  या ठराव/ िनणयांची अंमलबजावणी 
कर  याची सव  वी जबाबदार  ह  कायकार  अिधकार  यांची आहे व  यांनी ती 
पार पाडावयाची आहे. जर का अशी अंमलबजावणी करत असताना काह  अडचण 

येत असेल तर  या वषयी स व  तर वषय  यांनी तदथ -सद  य सिमती  या 
येऊ घातले  या बैठक म  ये ठेवावा, जेणेक न  यावर -सद  य सिमती िनणय 

घेईल. यापुढे कुठ  याह  वषयाचा  ताव -सद  य सिमतीसमोर आण  यापूव  

कायकार  अिधकार  यांनी तो तपासून पहावा व तो  ताव बरोबर अस  याबाबत 

दाखला ावा. ई-टडर ंग उघड  याची या  वतः कायकार  अिधकार  यांनी 
 यां  या सम  पुण करावी व ई-टडर गं बरोबर झालेले आहे, असा दाखला ावा. 

 (कायवाह - .अिध क, सामा  य शासन/ कायकार  अिधकार  क ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 
वर ल िनणय .९२४ ते ९८७ सवानुमते घे  यात आल.े  

यानंतर रा ी ०६.०० वाजता सभा समा  तीची घोषणा कर  यात आली.  
 
 

     वा र त/- xxx   वा र त/- xxx     

 वा र त/- xxx 
    (राज  जाधव)             (अिनल कवडे)             

(शिशकांत कुलकण ) 
कायकार  अिधकार     ज  हािधकार , अहमदनगर          मु  य 

ज  हा  यायाधीश  
        सद  य        सद  य          अ  य   

  ी   साईबाबा   सं  थान   व  व  त    यव  था,   िशड   
 

 


