
1 
 

{03} 07.03.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .०३/२०१८                                                                                    िदनांक ०७.०३.२०१८  
थळ- साईिनवास अितथीगहृ, िशड                                                             वेळ- दपुारी १२.०० वाजता 

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा बुधवार िदनांक ०७.०३.२०१८ रोजी दपुारी १२.०० वाजता 
सं थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत, इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ 
६४०१/ २०१८, िदनांक २८ फे वुारी, २०१८ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होते. यानुसार सदरह सभा बुधवार 
िदनांक ०७.०३.२०१८ रोजी दपुारी १२.०० वाजता सं थानच ेिशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम य ेमा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे 
यांचे अ  य तेखाली सु  कर  यात आली.  

०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे, अ य  ०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  
०३. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य  ०४. मा. ी. ताप सखाहारी भोसल,े सद य    
०५. मा.डॉ.राज  राजाबाली िसगं, सद य  ०६. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद य  
०७. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद य   ०८. मा.सौ.योिगता अभय शेळकेपाटील, सद या 

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

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली व सं थानच ेमाजी अ य  मा. ी.जयंत मरुलीधर ससाणे यांच े
िदघ आजारान े िनधन झाल,े यांना दांजली अपण कर यात आली. तसेच सं थान णालयाम य े िवनात ार िदघ सेवा िदलेले 
सं थान कमचारी डॉ.पी.दशेपांडे यांच ेिनधन झालेल ेअस यान,े यांना दांजली अपण कर यात आली.    

सदरह सभेसाठी मा.डॉ.मनीषा कायंद,े सद या यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह े क , ी साईबाबा सं थान यव थापन 
सिमती या िद.०७.०३.२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाल.े परंतु या बैठक स मी हजर रहाणार नाही. हया संदभात िशवसनेा 
सिचव ी.अिनल देसाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी चचा केली होती व 
मा.मु यमं यांनी िशवसेनलेा यव थापन सिमतीचे उपा य  पद दे यास समंती िदली होती. परंत ु याबाबत कोणतीही कायवाही 
झालेली नस याने, याचा खेद वाटत आह.े यामळेु या बैठक त उपि थत राह यास मला वार य नाही, याची कृपया न द यावी. 

मा. ी.रिवं  गजानन िमलकर, सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह ेक , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या 
िद.०७.०३.२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाल.े या बैठक स मा यासकट िशवसनेचेे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. 
कृपया याची न द यावी. ध यवाद. 

मा. ी.अमोल गजानन क ितकर, सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह ेक , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या 
िद.०७.०३.२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स िशवसनेचेे तीनही सद य हजर रहाणार नाहीत. हया संदभात 
िशवसेना सिचव ी.अिनल दसेाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी चचा केली 
होती व मा.मु यमं यांनी िशवसेनलेा यव थापन सिमतीच ेउपा य  पद दे यास समंती िदली होती. याबाबत अजनुपयत कोणतीही 
कायवाही झालेली नस यामळेु खदे वाटत आह.े यामळेु या बैठक त उपि थत राहणार नाही, याची कृपया न द यावी. ध यवाद.  

यानंतर साईभ ां या सोयीसाठी सं थानच ेअ यावत करणते आले या सं थान या संकेत थळाचे व नवीन मोबाईल ॲपच े
उ ाटन करणते आल ेव िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणते आली.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िदनांक ०२.०२.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करणे. 
िनणय .१३९ िदनांक ०२.०२.२०१८ रोजी िशड  यथे े झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभते परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करत 
असताना खालील माण ेदु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.  
(१) िनणय .१२८- 

   यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास मा यता दे यात आली.(कायवाही- वै िकय सचंालक) 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे.  

 तािवत ११ प रचारक/ प रचारीकांना स या .१५,४००/- मा  ितमहा एकि त वतेनावर 
बाहययं णे ारे नेमणकू दे यात यावी. याचबरोबर सदरह प रचारक/ प रचारीका यांना पवु माण े ११ मिहने 
कालावधीसाठी नमेणकू दणेकेामी शासनाच ेमागदशन घे यासाठी ताव सादर करणते यावा, असे ठरले.  

         (कायवाही- वै िकय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.०२ िदनांक २३.०२.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करणे. 
िनणय .१४० िदनांक २३.०२.२०१८ रोजी िशड  यथे े झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

०१ औ ोिगक िश ण सं थेतील िश णा याकरीता ा यि कांसाठी क झुमेबल मटेरीयल खरेदी करणेसाठी 
उघड यात आले या ई-िनिवदांवर चचा/ वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत. 

सन २००४ महारा   अिधिनयम .१४ (भाग ४) म  य े महारा   िवधान मंडळाच े अिधिनयम व 
रा  यपालांनी  तािपत केलेले अ  यादशे व केलेले िविनयम १७ (२ढ) सव कार  या धमिनरपे  िश णास 
चालना देईल िकंवा तसे कर  यास सहा य करील, तसेच,िशड  येथे वा अ  य िठकाणी शै णीक सं  था  थापन 
करील. 

 तािवक:- ी साईबाबा औदयोिगक िश ण सं  थतेील िश णा  याना  निवन स  २०१७ -१८ 
साठी  यांचे  यवसायाचे ा  यि काकरीता आव  यक असलेले कं  झमुेबल (M.S.Flat, Round Bar, 
Grinding, Cutting material etc.) खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा ि या राबवनु खरेदी करणेकामी  
संदभ त िटपणीन ेर  कम .४,७१,०८०/-  मा  यता िमळालेली आह.े  

  सदरील ई-टडर वेबसाईटवर िद.२०/१२/२०१७ ते िद.२८/१२/२०१७ अशी िस  द कर  यात आली 
होती. याकाळात दोनच िनिवदा आ  याने पु  हा िद. ०२/०१/२०१८ ते िद.१०/०१/२०१८ अशी मदुत वाढ दे  यात 
आलेली होती. अिंतम िदनांक पयत ा  त झाले  या ितन िनिवदाधारकांचे ई-िनिवदांचे तां ीक बीड ह ेमा.खरेदी 
सिमतीची िद.१७/०१/२०१८ रोजी झाले  या सभेम  य ेउघड  यात आलेले आहते. याम  य े ितनही िनिवदाधारक 
पा  ठर  याने िद.०९/०२/२०१८ रोजी झाले  या मा.खरेदी सिमती  या सभेम  य े ा  त ितनही िनिवदाधारकांच े
कमिशयल बीड उघड  यात आलेले आहते. याबाबतचा तलुना  मक त   याचा तपिशल खालील माण ेआह.े  

अ. . तपिशल अ.न.ं र  कम शेरा 
०१ ितन िनिवदाधारकांनी नमुद 

केलेले दर  
२१,२२,२४,,३४,३५,३६,३७, 
४०,४२,४३,४४,४५,४६,४७, 
४८,५०,५२ व ६१  

.१,५०,९६८.४०  .१,५०,९६८.४०  

०२ दोन िनिवदाधारकांनी नमदु 
केलेले दर  

१ ते २०, २३,२५ ते ३३, 
३८,३९,५३,५५ ते ५८,६२ 

.२,११,५३६.८०   
 
.३,६९,१२६.८०  

पु  हा ई-िनिवदा  
०३ एकच िनिवदाधारकांनी नमदु 

केलेले दर  
४१,४९,५१,५४,५९,६०,६३, 
६७, ७० ते ७२  

. १,४७,५३०.००  

०४ एकही िनिवदाधारकांनी नमदु न 
केलेले दर  

६५,६६,६८,६९  .१०,०६०.००  

  वरील त  ता पाहाता अ. .१ मधील दर ह े ित िनिवदाधारकांनी नमदु केलेले अस  याने  यनूतम दर 
असलेले म.ेगांधी दस, मुबंई .३७,०८४.४०,  म.ेयिुनयम ेड ग, नािशक .२६,१८८/- व म.ेके.पनिकट अॅ  ड 
कं.,मबुई .८७,६९६/- अस ेएकुण . १,५०,९६८.४०  िनिवदाधारकांस परुवठा आदशे देता येईल.  

  अ. .२ अ.नं.चे दर ह े दोन िनिवदाधारकांनी नमदु केलेले आहते, अ. .3 चे दर ह े एकच  
िनिवदाधारकांनी नमदु केलेल ेआहते  व अ. .४ अ.न.ंच ेदर ह ेकोणीही िनिवदाधारकाने  नमदु केललेे नाहीत.  
 यामळेु असे एकुण र  कम .३,६९,१२६.८०  या सािह  यांचे  पु  हा ई-िनिवदा ि या  करावी लागणार आह.े  

  मागणी:- अ. .२ अ.नं.चे दर ह े दोन िनिवदाधारकांनी नमदु केलेले आहते, अ. .३ चे दर ह े एकच  
िनिवदाधारकांनी नमदु केललेे आहते व अ. .४ अ.नं.चे दर ह े कोणीही िनिवदाधारकान े नमदु केलेले नाहीत.  
 यामळेु अस ेएकुण र  कम .३,६९,१२६.८०  या सािह  यांचे पु  हा ई-िनिवदा ि या राबिवणकेामी फेर िनिवदा 

सचूना सं  थान  या सकेंत  थळावर कािशत करता येईल.  
  अनमुान :- वरील माण ेकायवाही करता यईेल. 
   िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- तरी तरी औ ोिगक िश ण सं  थतेील  यवसायाचे ा  यि कासाठी  

खरेदी करावया  या  सािह  यांचा तुलना  मक त  ता सोबत सादर केला आह.े  यातील  यनूतम दर धारक म.ेयिुनयन 
ेड ग,नािशक, म.ेके.पनिकट अॅ  ड कं.,मबंुई व म.ेगांधी दस,मबंुई यांना मा.  थािनक उपसिमतीपढुे सम  

बोलावनु  यांचेशी चचा क न,  यांना परुवठा आदशे दणेेस मा  यता असावी. 
  यावर सिव तर चचा होऊन, औ ोिगक िश ण सं थेतील िश णा याकरीता ा यि कांसाठी 

क झुमेबल मटेरीयल खरेदी कामी उपरो  तुलना मक त यानसुार अ. .१ मधील मटे रअल करीता िन नतम 
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दरधारक यांच ेिन नतम दर ि वकारणते यावेत तसेच अ. .२ मधील मटे रअल करीता दोन िनिवदाधारकांनी दर 
नमदु केले अस यान े यामधील आव यक असलेले मटे रअल खरेदी कामी िन नतम दर ि वकारणते यावते, 
तथापी ई-िनिवदमे य े ा  झालेले िन नतम दर ह े बाजारभावापे ा जा त असणार नाहीत याची औ ोिगक 

िश ण सं थे या ाचायानी खरेदीपवू  खा ी करावी. यानंतर संबधीतांना परुवठा आदशे दे यात यावा व 
उवरीत मटे रअल खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

  सदरह इितवृ  वाचून करताना असे ठरले क , ज े सािह य खरेदी करणकेामी ०२ अथवा ०३ 
परुवठाधारकांच े दर ा  झालेले आहते, यामधील िन नतम दरधारकांच े दर ि वकारणते येऊन, यांना परुवठा 
आदशे दे यात यावा. तसेच औ ोिगक िश ण सं थेतील िश णा या या प र ा जवळ आले या आहते व 
उव रत सािह य ह े कमी खचाच े अस यामळेु िनिवदा ि येम य े या सािह यांसाठी दोनपे ा कमी 
परुवठाधारकांच े दर ा  झालेले आहते, िकंवा दर ा  झालेले नाहीत, असे सािह य खरेदी करणकेामी 
दरप काची मागणी करणते यावी. तसेच दरप कांमधील दर व ई-िनिवदमे य े ा  झालेला दर यांची तुलना करणेत 
येऊन, या दोहोमधील या परुवठाधारकाच ेदर कमी असतील, या परुवठाधारकास या- या सािह याचा परुवठा 
आदशे दे यात यावा, असे ठरले.          (कायवाही- ाचाय, आय.टी.आय.)   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०२ सन २०१८ च े ी साईलीला दमैािसके सभासदांना िवतरण करणकेामी ई-िनिवदतेील तांि क बीडम य े पा  

िनिवदाकारांच े यावसाियक बीड (Commercial Bid) उघडले असता िन नतम दर असले या िनिवदाकारास 
कायादशे पा रत करणेबाबत.  

सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ नसुार मा.  यव  थापन सिमतीची कत  य ेव अिधकाराबाबत. 
कलम न.ं१७ (२) 'ठ' म  य ेखालील कारे तरतुद आह.े 

  " ी साईबाबांचे जीवन,  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त 
मािहतीचा चार- सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील. 

ीसाईबाबां  या िशकवणकू चा चार- सारकर  या  या उ शेान ेसन-१९२३ पासनू ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  च ेवतीन े ी साईलीला अकं छपाई क न वगणीदारांना पाठिवले जात आहते.  याम  य े

ीसाईलीला अकंात साईबाबांचे भ  तानंा आलेले अनभुव, सं  थान माफत घे  यात आले  या नवीन योजना, 
सधुारणा, सं  थानच ेउ  सव आदी मािहती कािशत कर  यात यतेे. 

सन २०१८ साठीचे मा.  यव  थापन सिमती िद.१४.११.२०१७ रोजी  या सभेत िनणय .९७६ अ  वय े
यावर सिव  तर चचा होऊन, सन-२०१८ साठीचे मराठी व िहदंी-इं जी ी साईिलला  दमैािसक अकं छपाई 
करणकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदांची मागणी करणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे .२२,००,०००/- मा चे 
खचास मा  यता दे  यात आली. 

इकडील िवभागा  या िद.२३.११.२०१७ रोजीचा मंजरू  तावानसुार ी साईलीला अकं छपाईकामी ई- 
िनिवदा सचूनचेी वतमानप ात िद.१८.१२.२०१७  ते िद. ०१.०१.२०१८ अखेर िस  दी दऊेन ०३ िनिवदा ा  त 
झाले  या हो  या, पु  हा जा  तीत जा  त िनिवदाकाराचंी  पधा होणकेामी ०१.०८.२०१८ ते िद. १०.०१.२०१८ 
पयत १० िदवस मदुतवाढ दऊेन  यात ०३ िनिवदा ा  त झाले  या एकूण ०५ िनिवदाकारांनी सहभाग न दिवला 
आह.े  
            मा.उपसिमती िद.१७.०१.२०१८ रोजीचे सभते ई िनिवदा .2017_sai_263467-1 िनिवदतेील 
तांि क बीड (Technical Bid)उघडून िनिवदतेील कागदप ाचंी छाननी केली असता खालील ा  त  पधक 
िनिवदाकारांचा त  ता खालील माण ेसादर केला आह.े 

अ.ंनं. िनिवदाकारांचे नाव पा  व अपा   
०१ अ य एंटर ायझेस ा.िल., मुंबई पा . 
०२ ि ंट  लस ा.िल.मुंबई पा  
०३ टॅको ि हजन ा.िल.मुंबई पा  
०४ सोहले एंटर ायझेस, मुंबई पा  
०५ रे ो ि हजन ा.िल., मुंबई पा  
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मा. खरेदी सिमती सभा िद ०९.०२.२०१८रोजी  या सभते ई िनिवदतेील तांि क बीडम  य े(Technical 
Bid) ०५ पा  िनिवदाकार यांचे  यवसाियक बीड उघडलेबाबतचा िनिवदाकारांच ेदरप काचंा तुलना  मक त  ता 
खालील माण ेआह.े    

अ.ंन.ं छपाई तपिशल  तािवत 
छपाई 
सं  या 

अ य 
एटंर ाईजेस, 

मुंबई 

सोहले 
एटंर ायझेस, 

मुंबई 

र ो ि हजन 
ि ंटस 

ा.िल., मुंबई 

ि ंट  लस 
ा.िल., 
मुंबई 

टॅको ि हजन 
ा. िल., 
मुंबई 

०१ ी साईलीला अंक मराठी 
(०५ अंक x७००० माण)े 
३२ +४ पाने=३६ पाने 

३५,००० १५.६५ १४.०२ १८.०९ १४.०० १३.०४ 

०२ ी साईलीला अकं िहदंी/ 
इं जी (०५ अंक x१५,००० 

माण)े ३२ +४ पाने=३६ 
पाने 

७५,००० १३.७५ १३.८९ १६.११ १२.४५ ११.६४ 

०३ ी साईलीला अंक मराठी 
(०१ अंक) ६४ +०४ 
पाने=६८ पाने   
िवशेषांक 

७००० २७.१७ २४.४२ ३०.२४ २४.०५ २१.७७ 

०४ ी साईलीला अंक िहदंी-
इं जी (०१ अंक) ६४ +०४ 
पाने=६८ पाने       
िवशेषांक 

१५००० २३.९० २३.२३ २७.०० २१.५० २०.१५ 

 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः-सन २०१८ साठीचे ी साईलीला  दमैािसक अकंमराठी व िहदंी- 

इं जी माह ेजानेवारी-फे वुारीछपाई करणकेामी लवकरात लवकर कायादशे पारीत करण ेआव  यक आह.े 
सन-२०१८चे ी साईलीला  दमैािसके िवहीत प  दतीने छपाई क न परुवठा करणकेामी ई- िनिवदतेील 

 यवसाियक बीड (Commercial Bid) उघडलेले असता, िन  नतम दरधारकिनिवदाकार टॅको ि हजन ा.िल., 
मुंबई यांना छपाई कायादशे पा रत करणसे व येणा-या र  कम पये. १७,८४,०४०/- मा  या खचास मा  यता 
िमळणकेामी िवषय मा. उपसिमती सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

तावीत कामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक टॅको ि हजन ा.िल. 
मुंबई हे आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सभेने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा 
केली असता यांनी दर कमी कर यास असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८ च े ी साईलीला दमैािसके सभासदांना िवतरण करणकेामी 
िन नतम दरधारक टॅको ि हजन ा.िल. मुंबई यांच ेउपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले 
िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.                  (कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०३ सन २०१८ म य े साजरे होणा या ी रामनवमी, ी गु पोिणमा व ी पु यितथी उ सवा या िनमं ण पि का, 

पाक टे छपाईकामी ा  ई-िनिवदांच ेवािण यीक दकेारांवर िनणय होणेबाबत. 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  

१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा 
िवशषे आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेन े  यव  था 
पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण 
पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण 
या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव   ेाचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील.  
२) अिधिनयमाच े कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वय,े भ  तानंा देवते  या दशनासाठी व मिंदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
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 मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .९४३अ  वय ेसन २०१८ म  य े 
सं  थान माफत साज-या कर  यात येणा-या तीन उ  सवासाठी  या ( ती उ  सव सभासद सं  या १८०,००० x ३ 
उ  सव = ५,४०,००० सभासदांसाठी)  पि का व पािकटे छपाई करणकेामी िविवध पद्  तीन ेई- िनवीदा मागिवणेस 
व  याकामी येणा-या अदंाजे . १५,००,०००/- ( पये पंधरा लाख मा चे) खचास मा  यता दे  यात आली आह.े    
सन २०१८ ह े शता  दी वष चालू अस  याने उ  कृ  ट दजाची िनमं ण पि का पाठिव  या  या  टीने तीनही  
उ  सवा  या िनम ण पि का दोन साईजम  य े छपाई क न घणेसेाठी िद.१३.०१.२०१८ ते िद. २३.०१.२०१८ 
अखेर ई-िनिवदा मागिवणसेाठी वतमान प ात जािहरात िस  द कर  यात आली होती. परंतु सदर कालावधीत 
फ  त तीनच िनिवदा ा  त झा  याने तसेच याकामी अिधकािधक  पधा होणकेामी ई-िनिवदा मागिवणचेी मदुत 
िद.३१.०१.२०१८ पयत वाढिव  यात आली होती. वाढीव मदुतीत आणखी ३ िनिवदा ा  त झा  या  यामळेु 
एकूण ६ िनिवदा ा  त झाले  या आहते,  यानंतर मा. खरेदी सिमतीचे िद.०९.०२.२०१८ रोजीचे  सभेत ई-
िनिवदचेे तांि क बीड (Technical Bid) उघडुन िनिवदतेील कागदप ाची तपासणी केली असता, खाली नमदु 
केले माण ेिनिवदाधारक पा / अपा  ठरले आहते.  

 

अ.नं. िनिवदाधारकांचे नाव पा / अपा  
१ रोहन ि टंस अॅ  ड  टेशनस, औरंगाबाद पा  
२ अिभयांिकत ि टंस, नािशक पा  
३ वरा ऑफसटे, लोणी  पा  
४ िनट ि ंटस, अहमदनगर पा  
५ आकाश ए  टर ायजेस, धळेु अपा  
६ कबीर ए  टर ायजेस, को  हापरु  अपा  

 

 यानंतर मा. खरेदी सिमतीचे िद. १४.०२.२०१८  रोजीचे सभते ई-िनिवदेतील तांि क बीड म  य े पा  
असले  या ४ िनिवदाकार यांचे  यावसाियक बीड उघड  यात आल,े  याचा  तपशील खालील माण.े  

 

अ.नं छपाई कामाचा तपशील   तावीत 
छपाई 
सं  या  

रोहन ि ंटस 
अॅ  ड  टेशनस, 
औरंगाबाद 

िनट ि ंटस, 
अहमदनगर 

वरा ऑफसेट, 
लोणी 

अिभयांिकत 
ि ंटस, नािशक 

तीन उ  सवासाठी 
िन  नतम दरान े
होणारी र  कम 
  

१ अ) िनमं ण पि का- दो  ही बाजूने (फोर 
कलर िवथ फो  ड ग) साईज-९.५" x९.५"  
      १३० GSM आट पेपर  
ब) पाक टे (फोर कलर) साईज -५" x १०" 
      ९० GSM आट पेपर 
क) पाक टासाठी गेमटेप वापरणे  
( नमु  या माण)े  

५,४०,००० २.५९ २.३५ १.९० २.०५ १०,२६,०००/- 

२ अ) िनमं ण पि का- दो  ही बाजूने (फोर 
कलर िवथ फो  ड ग)  
साईज-८.७५"X११.२५" 
२५० GSM आट पेपर  
ब) पाक टे छपाई - (फोर कलर)  
साईज-६"X९.२५" 
१३० GSM मॅपिलथो  पेपर 
क) पि का घडी क न पाक टात भरण.े 
ड) पाक टांसाठी गमटेप वापरण े

५,४०,००० ४.०९ ३.०० ३.१४ २.९१ १५,७१,४००/- 

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत- िद.०१.१०.२०१७ ते १८.१०.२०१८  अखरे सं  थानमाफत शता  दी 
वष साजरे केले जात आह.े शता  दी वषाची सु वात ही ी साईबाबां  या  पु  यितथी उ  सवान े झाली आह.े 
पु  यितथी उ  सवा  या  िनमं ण पि का ा  उपरो  त त   यात अ.न.ं२ म  य ेदशिवले माण ेउ  कृ  ट दजा  या छापनू 
घे  यात आ  या हो  या आताही  ी रामनवमी उ  सवा  या  िनमं ण पि का अ.न.ं २ माण े छपाई  क न  या  यात 
अस ेन  मत आह.े 

सन २०१८ ह े शता  दी वष चालू अस  यान े तीनही उ  सवां  या िनमं ण पि का उ  कृ  ट दजा  या 
असा  यात  हणनू िनिवदते नमदु केले माण ेवरील अ.नं.१ व २ नसुार िनमं ण पि काचंे दर मागिव  यात आल े
आहते. याची मािहती खालील माण.े   
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नमनुा 
ं . 

िन  नतम िनिवदाधारकाचे नांव िन  नतम दर एका उ  सवासाठी 
सभासद सं  या 

उ  सवाची 
सं  या 

एकूण र  कम 

०१ वरा ऑफसेट, लोणी १.९० १,८०,००० ०३ १०,२६,०००/- 
०२ अिभयांिकत ि ंटस, नािशक २.९१ १,८०,००० ०३ १५,७१,४००/- 

तरी उपरो  त त   यातील नमनुा .१ िकंवा २ या मधील एक िनमं ण पि का छपाईसाठी  िनि त 
करणसे व नमनुा .२ िनि त झा  यास वाढीव र  कम .७१,४००/-चे खचास मा  यतेसाठी सादर. 

 तावीत कामी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक अिभयांिकत ि ंटस, 
नािशक  हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. चचअतंी यांनी पि का छपाईच े ित 
नग .२.७८ अिंतम दर दऊे केले. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८ म य े साजरे होणा या ी रामनवमी, ी गु पोिणमा व ी 
पु यितथी उ सवा या िनमं ण पि का, पाक टे छपाईकामी अिभयांिकत ि ंटस, नािशक यांच े ित नग .२.७८ 
अिंतम दर ि वकारणते येऊन, यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.        (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०४ सं थान मालक च ेमौजे िशड  व को हाळे येथील जिमनीच ेभोवती कंुपन करणकेामी ा  ई-िनिवदांच ेवािण यीक 

दकेारांवर िनणय होणेबाबत.  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयम कलम 

२१(१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही 
योजनासाठी करणबेाबत तरतुद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वये मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या 

मालम  ताचंी देखभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल, अशी तरतूद आह.े  
मा. यव थापन सिमतीचे सभतेील िनणय:-  

१) मा. यव थापन सिमतीच ेिदनाकं २२/१२/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय मांक ९१२ अ व य े खालील माण े
झालेला आह.े  

“…यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक चे मौजे िशड  व को-हाळे येथील जिमनी भोवती कंुपन 
करणचेे काम उ पादक कंप यांकडुन क न घणेते याव,े अस ेसिमतीचे मत झाल.े याकरीता सदरह फेर ई-िनिवदा 

या राबिवणसे व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता दणेेत आली.” 
२) मा. यव थापन सिमतीच ेिदनांक ०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय मांक ७६८ (०२) अ व य े खालील 

माण ेझालेला आह.े  
“…सं थान मालक चे मौजे िशड  व को हाळे येथील जिमनीच े भोवती कंुपन करणकेामी राबिवणते 

आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. यांनी 
दर कमी करणऐेवजी जीएसटी कराची र कम वेगळी िमळणबेाबत सभेस िवनतंी केली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, महारा  शासनाने जीएसटी अमंलबजावणीनंतर शासक य कं ाटात 
होणारा बदल या िवषयाचे िद.१९ ऑग , २०१७ रोजी िस द केले या प रप कास अनसु न सं थान मालक चे 
मौजे िशड  व को हाळे येथील जिमनीचे भोवती कंुपन करणकेामी राबिवणते आलेली ई-िनिवदा ि या र  
करणते येऊन, याकामी न याने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली..” 

 तावना:- सं  थान मालक चे मौजे िशड  व को-हाळे येथील खालील े ाचे सरं णाचे  टीने ी 
का  ट कंुपन करणसे मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेत मा  यता दे  यात आली आह.े  

गावाचे नांव गट नंबर/स  ह  नंबर े -  हकेटर-आर लांबी. 
को-हाळे ९७ पै ०१-६२ ६२७ िमटर 
िशड  १२४/११ व १२ ०१-२० ५७६ िमटर 
िशड  २०७/२ ००८० ३६४.८० िमटर 

  िवषयांक त कामासाठी सधुारीत िज  हा दरसचूी (DSR) सन २०१६-१७ नसुार येणारे 
.३६,७१,८६३/- मा  इतका खच अपे ीत होता. मा.  यव  थापन सिमती  या िनणयानुसार सदरह कामी िवहीत 

प  दतीन े ई िनिवदा मागिव  यात आ  या असनू ई िनिवदा अपलोड कर  या  या िद.०२/०२/२०१८ पयत  या 
अिंतम मदुतीत खालील ०४ ठेकेदारांनी ई िनिवदा जमा के  या हो  या.   



7 
 

{03} 07.03.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

अ.नं. ठेकेदारांचे नांव / गांव 
०१ रामदवे ी  ेस अॅ  ड िसमट ॉड  टस्, नागपरू. 
०२ ि मुत  क    शन, नािसक 
०३ आर.एल.भतुडा, कोपरगाव. 
०४  िव  व प इटंर ाईजेस, कोपरगाव 

 
उपरो  त माण े ा  त झाले  या ई-िनिवदांचा तांि क मािहतीचा िलफाफा मा. खरेदी सिमती  या 

िद.०९/०२/२०१८ रोजी  या सभपेढुे उघडणते आला असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या कागदप ाचंी छाननी 
केली असता तां ीक छाननी अहवालानसुार उपरो  त ठेकेदारांपैक  खालील तीन ठेकेदार पा  झाले आहते.  
पा ताधारक ठेकेदार यांनी सादर केलेला ई- िनिवदांचा वािणि यक िलफाफा िद.१४/०२/२०१८ रोजीचे मा. 
खरेदी सिमतीचे सभेपढु े उघडणते आले असनू, यांनी सादर केले  या दरांचा तुलना  मक त  ता खालील माण े
आह.े  

अ.नं. ठेकेदारांचे नांव / गांव र  कम शेरा 
०१ रामदवे ी  ेस अॅ  ड िसमट ॉड  टस्, नागपरू. ३५,६९,८९०/-  
०२ ि मुत  क    शन, नािशक ३४,९५,०४८/- िन  नतम 
०३ आर.एल.भतुडा, कोपरगाव. ४१,५१,९९१/-  

 
 ताव:- उपरो  त तपिशलानुसार ०३ िनिवदाधारकांपैक  ठेकेदार ि मतु  क    शन, नािशक यांच ेदर 

िन  नतम आहते. तरी याकामी िन  नतम दराचे ठेकेदार यांना कायादशे दणेेसाठी सदरील िवषय मा.  यव  थापन 
सिमतीकडे िशफारस करणकेामी सदरचा िवषय मा.उप सिमतीच ेसभेपढुे सादर होणसे मा  यते  तव सिवनय सादर. 
 तावीत कामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक ि मतु  क शन, 
नािशक ह ेआजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सभेने यांचेशी दर कमी करणेबाबत 
चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  
 यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक च ेमौज ेिशड  व को हाळे येथील जिमनीच ेभोवती कंुपन 
करणकेामी िन नतम दरधारक ि मतु  क शन, नािशक यांच े िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे 
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.           

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

०५ ी साई सादालय इमारतीच े आतील व बाहरेील बाजुने रंगकाम करणकेामी ा  ई-िनिवदांच े वािण यीक 
दकेारांवर िनणय होणेबाबत. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयम कलम 
२१(१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही 

योजनासाठी करणबेाबत तरतुद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वये मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  ताचंी देखभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल, अशी तरतूद आह.े  

मा. यव थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय:-  
१. मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक ०९/१०/२०१६ रोजीचे सभते िनणय मांक ७१० अ वये  खालील माण े
झालेला आह.े  

“…यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय इमारतीचे आतील व बाहरेील भागास रंगकाम 
करणकेामी िवहीत प दीतीने ई-िनिवदा मागिवणसे तसेच याकामी यणेा-या सवसमावेशक खचास मा यता दणेेत 
आली.” 
२.मा. यव थापन सिमतीच े िदनांक ०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय मांक ७६८(०३)अ वये  खालील 

माण ेझालेला आह.े  
“… ी साई सादालय इमारतीच ेआतील व बाहरेील भागास रंगकाम करणकेामी राबिवणते आले या 

ई-िनिवदा ि य ेमधील िन नतम दरधारक आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी अनुपि थत होते. परंतु यांनी 
दुर वनी ारे दर कमी करणऐेवजी जीएसटी कराची र कम वेगळी िमळणबेाबत सभेस िवनंती केली.  
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यावर सिव तर चचा होऊन, महारा  शासनान े जीएसटी अंमलबजावणी नंतर शासक य कं ाटात 
होणारा बदल या िवषयाच ेिद.१९ ऑग , २०१७ रोजी िस द केले या प रप कास अनुस न ी साई सादालय 
इमारतीच ेआतील व बाहेरील भागास रंगकाम करणकेामी राबिवणते आलेली ई-िनिवदा ि या र  करणते येऊन, 
याकामी न यान ेई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली..” 

 तावना- मौज ेिनमगांव को-हाळे येथील सं  थानच ेगट न.ं८०,८५ म  य े ी साई सादालय इमारतीच े 
बांधकाम कर  यात आले असनू िद.०८/०१/२००९ पासनू  साईभ  तांना तेथ े साद भोजन वाटप करणते यते 
आह.े दररोज सरासरी ३५ ते ४० हजार भािवक साद भोजनचा लाभ घतेात. सदर इमारतीचा वापर सू  होऊन 
०८ वषापे ा आिधक कालावधी झालेला आह.े सतत  या वापरामळेु इमारतीच े अतंगत भागातील रंग ब-याच 
िठकाणी खराब झालेला आह.े याम  य ेमु  य िकचन, चपाती िकचन व बुंदी िकचन मधील रंगकाम धरुामळेु बरेच 
खराब झालेले आह.े तसचे इमारतीचे बाहरेील बाजसू िसमट पन ् टने रंगकाम करणते आलेले आह.े वातावरणा  या 
परीणामामळेु सदरचा रंग देखील खराब झाललेा आह.े  यामळेु सादालय िवभागाने इमारतीच ेआितल व बाहरेील 
बाजनेू रंगकाम क न दणेसे कळिवले आह.े मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभते याकामी 
ई िनिवदा मागिवणेस तसचे येणा-या र  कम .८५,८४,३१९/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली आह.े   

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०८/०९/२०१७ रोजीच े सभेतील िनणय .७६८(३) अ  वये महारा   
शासनाचे जी.एस.टी.अमंलबजावणीनंतर शासक य कं ाटात होणारा बदल यािवषयाचे िद.१९/०८/२०१७ रोजीच े
प रप कानुसार याकामी कर  यात आललेी िनिवदा ि या र  क न न  यान े ई िनिवदा ि या राबिवणबेाबत 
िनणय झालेला आह.े   

उपरो  त िनणयानुसार याकामी वृ  तप ात तसचे सं  थानच ेसंकेत  थळावर जािहरात िस  द कर  यात 
होती ठेकेदार यानंा ई-िनिवदा अपलोड कर  याची अिंतम मूदत िद.३०/०१/२०१८ अखेर ठेव  यात आली होती. 
ई-िनिवदा अपलोड करणचेी अिंतम मूदतीतखालील ०६ ई-िनिवदा अपलोड झाले  या आह.े    

अ.नं. ठेकेदारांचे नांव / गांव 
०१ िडसट डेकोरेटस, पणु.े 
०२ िभवाई क    शन, िशंगणापरू ता.माण िज.सातारा. 
०३ समाधान इटंर ाईजेस, दहीसर, नवी मुंबई. 
०४  सौरव डेकोरेटस, पणु.े 
०५  शभुराज स  ह सेस, पणु.े 
०६  सयुोगधाम इ  ा   चर एल.एल.पी., पणु.े 
 
सदर ा  त ई-िनिवदांचे तां ीक िलफाफे मा. खरेदी सिमतीचे िद.०९/०२/२०१८ रोजीचे सभपेढु े

उघडणतेआले असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या कागदप ांची छाननी केली असता तां ीक छाननी 
अहवालानसुार उपरो  त ठेकेदारांपकै  खालील चार  ठेकेदार पा  झाले आहते.   

अ.नं. ठेकेदारांचे नांव / गांव 
०१ िडसट डेकोरेटस, पणु.े 
०२ िभवाई क    शन, िशंगणापरू ता.माण िज.सातारा. 
०३ समाधान इटंर ाईजेस, दहीसर, नवी मुंबई. 
०४  सौरव डेकोरेटस, पणु.े 
उपरो  त ०४ पा ताधारक ठेकेदार यांनी सादर केलेला ई- िनिवदांचा वािणि यक िलफाफा 

िद.१४/०२/२०१८ रोजीच े मा.खरेदी सिमतीचे सभपेढु े उघडणते आले असनू,  यांनी सादर केले  या दरांचा 
तुलना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  

 
अ.नं. ठेकेदारांचे नांव / गांव र  कम शेरा 
०१ िडसट डेकोरेटस, पणु.े ६२,८३,१९६/- िन  नतम . 
०२ िभवाई क    शन, िशंगणापरू ता.माण िज.सातारा. ७२,६४,१८३/-  
०३ समाधान इटंर ाईजेस, दहीसर, नवी मुंबई. ८९,८०,६५९/-  
०४  सौरव डेकोरेटस, पणु.े १,०६,५१,७१४/-  
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उपरो  त तपिशलानसुार ०४ िनिवदाधारकांपैक  ठेकेदार िडसट डेकोरेटस, पणु ेयांचे दर िन  नतम आहते. 
तरी याकामी िन  नतम दराच ेठेकेदार यांना कायादशे दणेसेाठी सदरील िवषय मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस 
करणकेामी सादर होणसे िवनंती.  

  तावीत कामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक िडसट डेकोरेटस, पणु े
ह ेआजच े थािनक सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. चचअतंी यांनी .६२,७३,१९६/- मा  अिंतम दर दऊे 
केले. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय इमारतीच े आतील व बाहरेील बाजुने रंगकाम 
करणकेामी िन नतम दरधारक िडसट डेकोरेटस, पणु ेयांच े  .६२,७३,१९६/- मा  अिंतम दर ि वकारणते येऊन 
यांना कायादशे दे यात यावा, तसेच समाधी शता दी वषािनमी  सं थान या या या इमारत ना आव यक आह े

अशा इमारत च ेरंगकाम क न घणेबेाबतचा  सिव तर ताव यव थापन सिमतीच ेसभेपढु ेसादर करणते यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.       (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०६ ी साईबाबा सं थान प रसरात लावणेत आले या सव वॉटर कुलरच ेसन २०१८-१९ या एक वषाकरीता वािषक 

कॉ ेिस ह सि हस कॉ ट (CAMC) दणेेकामी उघड यात आले या ई-िनिवदांवर पढुील कायवाही 
होणेबाबत. 

सं  थान प रसरातील सव वॉटर कुलर सु  थीत कायरत राहण ेआव  यक असलेने सं  थान प रसरातील 
एकुण १८० नग वॉटर कुलरच ेसन 2018 - 2019 या एक वष कालावधी करीता वािषक कॉ ेिस ह् स ह स 
कॉ ॅ ट (CAMC) दणेे आव  यक असलेन े महारा   शासनाच े www//mahatenders.gov.in या 
संकेत  थळावर जाहीरात नोटीस िस  द क न कं ाटदारांकडून ई-िनिवदा मागिवणसे व या कामी अपिे त खच 
र  कम पये 6,05,000/- (अ री पये सहा लाख, पाच हजार) मा चे खचास िदनांक ०८ िडसबर, २०१७ 
रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती चे सभेतील िनणय . १०३९ अ  वय ेमा  यता िमळालेली आह.े सदर मा  यतेनसुार 
महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर िद. २३/०१/२०१८ रोजी 
ते०५/०२/२०१८  ई िनिवदा डाऊन लोड गसाठी  दे  यात आललेी होती. सदर मदुतीत खालील चार ई-िनिवदा 

ा  त झाले  या आहते. 
 

अ.नं. ई  -िनिवदाधारकांचे नांव  अ .नं.  ई  -िनिवदाधारकांचे नांव  
1. Kailas Refrigeration Works, 3. Heramb Enterprises 
2. Classic Air Conditioning 4. Hiver Aircon Private Ltd 

 

वरील ा  त ४ िनिवदाचे टे  नीकल बीड  िद. १४/०२/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभपेुढे 
उघड  यात आले  या आहते. चारही िनिवदा  या टे  नीकल बाबी तपास  या असता, अ.नं. १ ते ४ यांनी 
मागणी माण े सव कागदप ाची पतुता केलेली आह.े ा  त ४ िनिवदा पा  झाले  या आहते. पा  िनिवदांचे 
कमिशयल बीड िद. १४/०२/२०१८ रोजीच ेखरेदी सिमतीचे सभपेढु ेउघड  यात आले असनु, खालील माण ेदर 

ा  त झालेले आह.े 
Sr. 
No. 

Description Kailas 
Refrigeration 

Works 

Classic Air 
Conditioning 

Heramb 
Enterprises 

Hiver Aircon 
Private Ltd. 

1. Compressive Annual 
Maintenance Contract of All 
Water Cooler in Sansthan 
Campus (As per the list 
attached) (91 + 89 Nos= 180 
Nos) 

6,33,525/- 8,10,900/- 5,98,385/- 11,79,056/- 

शेरा : L2 L3 L1 L-4 
 

उपरो  त आिथक (Financial Bid) बीडमधील दरानसुार  M/s.  Heramb Enterprises, Jalgaon 
यांच े र  कम . ५,९८,३८५/- (अ री पय-े पाच लाख, आठ्या  नव हजार, तीनश,े पं  याऐशी) मा चे दर   
िन  न  तम  आह.े  
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तरी सं  थान प रसरातील सव वॉटर कुलर कायरत राहण े आव  यक असलेने सव वॉटर कुलरच े सन 
2018 - 2019 या एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह ्स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेकेामी कामी उपरो  त 
िन  न  तम दरधारकासोबत दराबाबत चचा व वाटाघाटी क न पढुील कायवाही करणकेामी सदरचा िवषय/  ताव  
मा. उपसिमतीच ेसभेपढुे सादर.  

  तावीत कामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s.  Heramb 
Enterprises, Jalgaon  यांच े ितिनधी हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. 
चचअतंी यांनी .५,७०,०००/- अिंतम दर दऊे केले. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान प रसरात लावणेत आले या सव वॉटर कुलरच ेसन 
२०१८-१९ या एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ट (CAMC) दणेकेामी िन नतम दरधारक 
M/s.  Heramb Enterprises, Jalgaon  यांच े .५,७०,०००/- मा  अिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना 
कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                

  (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०७ गु थान मंिदर चौथराच ेकडेला नवीन टेनलेस टील रल ग बसिवणेकामी उघड यात आले या ई-िनिवदांवर 
पढुील कायवाही होणेबाबत.  

गु  थान चौथरा भोवती चारही बाजुने  नवीन ५ फुट उंची  टेनलेस  टील रल ग तयार क न बसवनू 
घेणसे व याकरीता महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर तसचे वबेसाईटवर 
जािहरात िस  द क न ई- िनिवदा मागिवणसे व याकामी  र  कम पये ४,७५,१००/- मा चे खचास  मकॅेिनकल 
िवभागाकडील िद. ११/१२/२०१७ रोजीचे मंजूर िटपणीने  मा  यता िमळालेली आह.े सदर मा  यतेनसुार महारा   
शासना  या www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर िद. २३/०१/२०१८ रोजी ते०५/०२/२०१८ ई 
िनिवदा डाऊन लोड गसाठी  दे  यात आलेली होती. सदर मदुतीत खालील चार ई-िनिवदा ा  त झाले  या आहते. 

अ .नं.  ई -िनिवदाधारकांच ेनांव  अ .नं.  ई -िनिवदाधारकांच ेनांव  
1. M/s. Apurva Engineering Work,  

Aurangabad 
3. M/s.Mark Interiors, Mumbai 

2. M/s. P.S. Tembhurnikar, Auragabad 4. M/s. Shahaji Prataprao Shelar, Shrigaonda 
    

वरील ा  त  ४ िनिवदाचे टे  नीकल बीड  िद. ०९/०२/२०१८ रोजीच े मा. खरेदी सिमतीच े सभपेढु े
उघड  यात आले  या आहते. चारही िनिवदा  या टे  नीकल बाबी तपास  या असता म.े माक इटें रयल, मुंबई यांनी 
अनभुवाच े माणप  ेतसचे कंपनी रिज  टेशन माणप  जोडलेले नस  यान,े  यांना अपा  ठरवनू उव रत ३ िनिवदा 
पा  झाले  या आहते. पा  िनिवदांच े कमिशयल बीड िद. १४/०२/२०१८ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभपेढु े
उघड  यात आले असनु, खालील माण ेदर ा  त झालेले आह.े 

Sr. 
No. 

Description M/s. Apurva 
Engineering Work] 

Aurangabad 

M/s. P.S. 
Tembhurnikar, 

Auragabad 

M/s. Shahaji 
Prataprao Shelar, 

Shrigaonda 
1. Supply Fabrication & 

Erection of Stainless 
Steel Railing. 

4,47,090/- 5,57,500/- 5,84,660/- 

 Remark L- 1 L- 2 L - 3 
उपरो  त आिथक (Financial Bid) बीडमधील दरानसुार गु  थान चौथरा भोवती चारही बाजनुे  

नवीन ५ फुट उंची  टेनलेस  टील रल ग तयार क न बसवनू घेणकेामी म े.अपवुा इिंजिनअ रंग व  स, औरंगाबाद 
यांचे र  कम . ४,४७,०९०/- (अ री पय-े चार लाख, सं  तेचाळीस हजार, न  वद ) मा   िन  न  तम  आह.े  

तरी गु  थान चौथरा भोवती चारही बाजुने  नवीन  ५ फुट उंची  टेनलेस  टील रल ग तयार क न 
बसवनू घेणकेामी उपरो  त दरधारकांना दराबाबत चचा व वाटाघाटी क न पढुील कायवाही करणकेामी सदरचा 
िवषय/  ताव मा. उपसिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर.  
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  तावीत कामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक मे.अपवुा इिंजिनअ रंग 
व  स, औरंगाबाद ह े आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सभेन े यांचेशी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, गु थान मंिदर चौथराच े कडेला नवीन टेनलेस टील रल ग 
बसिवणेकामी िन नतम दरधारक म.ेअपवुा इिंजिनअ रंग व  स, औरंगाबाद यांच े िन नतम दर ि वकारणते येऊन 
यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.          

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०८ ी साईनाथ णालया या इमारतीवरील वाढीव ितस या मज याच ेिव तुीकरणाच ेकाम करणेकामी उघड यात 
आले या ई-िनिवदांवर चचा/ वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत. 

मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५-०७-२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं१०३ िनणय .६२३ अ वये ी 
साईनाथ णालय इमारतीवरील वाढीव ितस-या मज याच ेिव तुीकरण कामाकरीता िविहत प दतीन ेई-िनिवदा 
मागिवणसे व याकामी येणा-या र कम पय े१,०३,१४,१९४/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

ी साईनाथ णालय इमारतीवरील वाढीव ितस-या मज याचे िव तुीकरण कामाची ई-िनिवदा तसचे 
ॉईगं तयार क न िव तु िवभागाकडे तातडीने सादर करणकेरीता बांधकाम िवभागाकडून नमेणकू कर यात 

आलेले आिकटे ट/ क स टंट मे.िनकम पाटील असोिसएटस,् ीरामपरू यांना जा.नं.एसएसएसटी/ िव तु/ 
४४३१/ २०१७ िद.२४-११-२०१७ अ वये प  पाठिव यात आलेले होते. यानसुार म.ेिनकम पाटील 
असोिसएटस,् ीरामपरू यांचेकडून िद.३०-११-२०१७ रोजी ी साईनाथ णालय इमारतीवरील वाढीव ितस-या 
मज याचे िव तुीकरण कामाची ई-िनिवदा ा  झालेली होती. िव तु िवभागाच े जा.नं.एसएसएसटी/ िव तु/ 
३५५७/ २०१७ िद.१३-१२-२०१७ अ वये िनिवदा द तऐवज तपासणी सिमतीचे सद यांकडून संबंधीत कामाची 
ई-िनिवदा तपासनू घे यात आली होती.   

यानसुार सदर कामाचे ऑनलाईन  िनिवदा मागिवणकेामी वतमानप ात जािहरात देणसेाठी जनसपंक 
िवभागामाफत महारा  शासना या मािहती तं ान िवभागाकडे (महाटडर) कळिव यात आल े होते. िव तु 
िवभागाचे िदनांक २५-१२-२०१७ चे मंजरु िटपणी अ वये महारा  शासना या मािहती तं ान िवभागामाफत 
िद.११-०१-२०१८ रोजी द.ै हार, मुंबई व द.ैपु यनगरी, पणु,े िद.१२-०१-२०१८ रोजी लाईफ ३६५, पणु े या 
वतमानप ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानच ेसंकेत थळावर िद.०९-०१-२०१८ रोजी जािहरात 

िस  कर यात आली होती. तसेच िद.१०-०१-२०१८, िद.२६-०१-२०१८ रोजी ४१ ठेकेदारांना व िद.०७-०२-
२०१८ रोजी ४४ ठेकेदारांना सं थानमधनू ई-मले दारे जािहरात पाठिव यात आली होती. तसचे महारा  
शासना या www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर ऑनलाईन िनिवदा मागिवणकेामी टडर नोटीस व 
टडर डा यमुट  िद.०५-०१-२०१८ रोजी अपलोड कर यात आल ेहोते. िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी 
िद.११-०१-२०१८ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासनू उपल ध कर यात आली होती. तसचे िनिवदा ऑनलाईन 
दाखल कर याची अिंतम मदुत िद. ०९-०२-२०१८ रोजी सायं ०५.०० वाजेपयत ठेव यात आली होती.  

िद.०९-०२-२०१८ रोजी सं याकाळी ई-टडर िसि टमम य े ई-िनिवदचेी सं या ई.डी.पी.ई-टडर ग 
िवभागामाफत चेक केली असता ई-टडर िसि टमम ये ०३ ई-िनिवदा अपलोड के याचे आढळून आलेले होते.  

यानुसार ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या तीन िनिवदाधारकांच ेतांि क ई-िनिवदा िद.१४-०२-
२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमतीचे सभेत उघडून िनिवदाधारकां या िनिवदा फ , बयाणा र कम तसेच कागदप ाची 
तपासणी सं थानच े अतंगत लेखाप र ण िवभागामाफत कर यात आलेली असनू तीनही िनिवदाधारक पा  
झालेले आह.े  

  ी साईनाथ णालय इमारतीवरील वाढीव ितस-या मज याचे िव तुीकरण कामाकरीता िद.१४-०२-
२०१८ रोजी खरेदी सिमतीचे सभेत उघड यात आले या पा  तांि क िनिवदाधारकांचा तपशील खालील माण.े  

 

अ. . िनिवदाधारकाचे नांव शेरा 
१ म.ेआिदती इलेि क स,् नािशक पा . 
२ म.ेसाईिस ी ए टर ाईजेस, राहाता पा . 
३ म.ेजय मुंजोबा लाईट हाऊस, अहमदनगर पा . 

 
 



12 
 

{03} 07.03.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

  उपरो माण े ी साईनाथ णालय इमारतीवरील वाढीव ितस-या मज याचे िव तुीकरण कामाकरीता 
तांि क िनिवदमे ये पा  झाले या ०३ ई-िनिवदा (कमिशयल बीड) िद.१७-०२-२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमतीच े
सभेसमोर उपि थत िनिवदाधारकासम  उघडणते येऊन यामधील मूळ दरांचा खालील माण े तुलना मक त ा 
तयार करणते आलेला आह.े 

 

अ. . िनिवदाधारकाचे नांव िनिवदाधारकान ेई-िनिवदेत िदलेले दर 
१ म.ेआिदती इलेि क स,् नािशक . ७९,०५,८३८/- 
२ म.ेसाईिस ी ए टर ाईजेस, राहाता . ९६,४६,७४५/- 
३ म.ेजय मुंजोबा लाईट हाऊस, अहमदनगर . ७७,१३,६९६.८० 

 
मागणी :- ी साईनाथ णालय इमारतीवरील वाढीव ितस-या मज याचे िव तुीकरण कामाकरीता 

िद.१७-०२-२०१८ रोजी झाले या मा.खरेदी सिमतीचे सभते उघड यात आले या ई-िनिवदा (कमिशयल बीड) 
नसुार म.ेजय मुंजोबा लाईट हाऊस, अहमदनगर यांच ेदर यनुतम यते असनू यांचेशी मा. थािनक उप सिमतीच े
सभेत चचा / वाटाघाटी क न िनणय होणसे िवनतंी. 

  तािवत कामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक मे.जय मुंजोबा लाईट 
हाऊस, अहमदनगर  हे आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सभेन े यांचशेी दर कामी 
करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  

  यावर सिवसत्र चचा होऊन, ी साईनाथ णालया या इमारतीवरील वाढीव ितस या मज याच े
िव तुीकरणाच ेकाम करणेकामी िन नतम दरधारक मे.जय मुंजोबा लाईट हाऊस, अहमदनगर यांच े िन नतम दर 
ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

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

०९ मंिदर व परीसरातील सरुि तते या ीकोनातुन भाडेत वावर सरु ा सािह य घणेेकामी ा  ई-िनिवदांच े
वािण यीक दकेारांवर िनणय होणेबाबत. 
 चे दशनाथ येणा-या साईभ ाचंी सभंा  य गद  ल ात घेता साईभ  ताचंे तसचे मंिदर व परीसराचे 
सरु  ो  या ि कोनातुन तातडीची गरज हणनू सरु ा साही  य भाडेत  वावर घेणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे आय  या वेळेचा िवषय न.ं१, िनणय . १ (४) अ  वये मा  यता घे  यात आलेली आह.े 
सदर सरु ा सािह य ०३ मिह  यांसाठी भाडे त वावर घेणकेामी िद.२७/०१/२०१८ ते िद.०३/०२/२०१८ अखेर या 
कालावधीत शासनाचे अिधकृत www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर ई-िनिवदा कािशत/अपलोड 
कर  यात आलेली होती.  याम  य े एकुण ०२ िनिवदाधारकांनी सहभाग न दिवला. तथापी, ई-िनिवदे  या 
िनयमावली माण े िकमान ०३ िनिवदा असण े बंधनकारक अस  यान,े सदर ई-िनिवदा यसे पु  हा 
िद.०४/०२/२०१८ ते िद.१२/०२/२०१८ अखेर ०८ िदवसांची ऑनलाईन मदुतवाढ दे  यात आलेली आह.े 
तदनतंर एकुण ३ िनिवदाधारकांनी सहभाग घते  यामळेु िद.१४/०२/२०१८ रोजी खरेदी सिमतीच े सद  य यांच े
सम  टे  नीकल बीड उघड  यात आले आह.े सदर टे  नीकल बीडम  य.े. 
१. Evolve Technologies Services Pvt. Ltd, Pune,  
२.   Reliance  Electronics, D-1/2, M.I.D.C., Ambad, Nashik  
३.   Sai Automotive India Pvt.Ltd, Pune.  

या तीन िनिवदाधारकां  या ई-िनिवदा ा  त झाले  या हो  या. सदर तीन िनिवदांपैक  अ.नं.३ Sai 
Automotive India Pvt.Ltd, Pune. यांची वािषक उलाढाल कमी अस  यामळेु, ते अपा  ठरलेले होते. 
तथापी, महारा   शासनाचे उ ोग, उजा व कामगार िवभागाचे िद.०१/१२/२०१६ रोजीचे शासन िनणया  या 
खरेदी कायप  दती सधुारीत िनयमपु  तीकेतील कलम ४.४.३.१ (ब) नसुार पा  असणा-या दोन िनिवदाधारकां  या 
िद.१७/०२/२०१८ रोजी खरेदी सिमत  या सद  यांसम  कमिशयल बीड उघड  यात आले  या आहते. 

सदर कमिशयल बीडम  य ेअनु म-े १) Evolve Technologies Services Pvt. Ltd, Pune, २) 
Reliance  Electronics, D-1/2, M.I.D.C., Ambad, Nashik  या दोन  िनिवदाधारकां  या िनिवदा पा  
ठरले  या असनु,  यांनी मागील दरापे ा कमी दर भरललेे आहते.  यांचा तलुना  मक त  ता खालील माण े–  
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Sr. 
No. 

Vendor Name 
01 

X-ray Baggage 
Scanner 

02 
DFMD 

03 
HHMD 

Total 
(Per Month) 

यापवु चे RFQ 
िनवीदेतील 
दरमहा दर 

न  याने ई-
िनवेदे ारे दरमहा 

सं  थानचा 
होणारा फायदा 

Quantity:- 04 Nos. 09 Nos. 15 Nos.   

01 
Evolve Technologies Services 
Pvt. Ltd., Pune 

1,02,660/- 
(Per Nos) 

------ ------ 4,10,640/- 4,62,560/- 51,920/- 

02 Reliance Electronics, Nashik ------ 
14,974.20  
(Per Nos) 

531.00 
(Per Nos) 

1,42,732.80/- 1,68,150/- 25,417/- 

 
( In Figures- Five Lakh Fiftythree Thousand Three Hundred & Seventy Three only)         
TOTAL- 

5,53,373.00/- 6,30,710/- 77,337/- 

 

उपरो  दशिवले या त यानसुार ई-िनिवदेतील फायना सीयल बीडनसुार अ.न.ं०१ यांचे ए स-रे बॅगेज 
कॅनर या साही  याचे दर िन नतम (L1) अस  याने तसचे अ.नं.२ यांच े िड.एफ.एम.डी., एच.एच.एम.डी. या 

साही  याचे दर िन  नतम (L1) अस  याने  यांना कायादशे (work order)  दणेे आव  यक आह.े  तथापी यापुव  
RFQ िनवीदा ये ारे भाडो ी त  वावर घतेलेले सरु ा सािह  याची मदुत िद.१३/०२/२०१८ रोजी सपंृ  टात 
आलेली असनु आता न  याने ई-िनवीदा या राबिवलेनसुार यापवु चेच ठेकेदार यांना भाडो ी त  वावर सरु ा 
सािह  य परुवठा करणसे (L1) माण ेकायादशे देण ेगरजचेे आह.े  तरी सदरचे परुवठादार यांनी भाडो ी त  वावर 
परुिवललेे सरु ा सािह  य काया  वीत ठेवलेले अस  याने कमिशयल िबड उघडलेच े तारखपेासनु 
(िद.१७/०२/२०१८) पढुील ०३ मिह  याचे कालावधीसाठी कायादशे दे  यास तसेच  याकामी दरमहा येणारे 
.५,५३,३७३/- चे खचास मा  यता असावी ही िवनंती. 

तावीत कामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक Evolve 
Technologies Services Pvt. Ltd., Pune  व  Reliance Electronics, Nashik हे आजच े थािनक 
उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते.  सभेने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर 
कमी करणसे असमथता दशिवली. तथापी यांनी िद.१३.०२.२०१८ पासनु कायादशे िमळेपयत स या लावणते 
आले या सरु ा सािह याच ेभाडे माफ करणेस तयार अस याच ेसांगीतले. 

यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर व परीसरातील सरुि तते या ीकोनातुन भाडेत वावर सरु ा 
सािह य घेणकेामी ए स-रे बॅगेज कॅनर या साही  याच े िन नतम दरधारक Evolve Technologies Services 
Pvt. Ltd., Pune तसेच िड.एफ.एम.डी. व एच.एच.एम.डी. या साही  याच े िन नतम दरधारक Reliance 
Electronics, Nashik यांच े िन नतम दर ि वकारणते यावेत तसेच सरु े या ीन े यांना तावात नमदु 
के या माण े ता काळ कायादशे दे यात येऊन सदरचा ताव काय र मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीच े
सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.         

      (कायवाही- संर ण िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

१० सन २०१८- १९ (िद.०१.०३.२०१८ ते २८.०२.२०१९) या वषासाठी ारावती भ िनवास इमारत व परीसर 
हाऊसिकप ग/ व छता काम ेआऊटसोिसग प दतीन ेकरणेकामी ा  ई-िनिवदांच ेवािण यीक दकेारांवर िनणय 
होणेबाबत. 

अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- ०१)२१चा (१) (ग)  साईभ ानंा मंिदरात या दशनासाठी व 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सवेा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी /सिुवधा परुिवण.े ०२) (ख) 

साईभ ांना राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगहृ ेबांधण ेव याची देखभाल करण.े 
तावीक:- चे दशनासाठी रा  यभरातून, दशेभरातून, दशे-िवदशेातून येणा-या साईभ  ताचंे िनवासाच े

सोयीसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड माफत  दारावती भ  तिनवास िवभागातील ३१६ 
खो  यामधनू साईभ  ताचंी िनवास  यव  था कर  यात येते. िवभागातील िनवासी साईभ  तांना अिधकािधक चांगली 
सेवा सिुवधा उपल  ध  हावी याकरीता  दारावती भ  तिनवास िवभागातील यांि क कराणासह हाऊसिकप ग/ 
 व  छतेची कामे आऊटसोिसग प दतीन ेक न घतेली जातात. 

सन २०१७-१८ या वषाकरीता या िवभागातील यांि क रणासह हाऊसिकप ग/  व  छता काम े
आऊटसोस प  दतीन ेक न घणेेकामी बी.  ही.जी.इिंडया िल,पणु ेयांना िद.०१/०७/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१८ 
अखेर एक वष कालावधीकरीता खालील को  टकात नमदु माण े जा.न.ंएसएसएस/वशी-  दारावती भ  तिनवास/ 
१६५७/२०१७ िद.२९/०६/२०१७ अ  वये  कायादशे दे  यात आला होता. 



14 
 

{03} 07.03.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

मनु  यबळ 
सं  या 

 व  छता कामी मिशनरी 
सं  या 

इतर साही  य दरमहा सव करांसह र  कम . वषाला सव करांसह पय े

७६ ०८ ३२ ९,४९,९२९/- १,१३,९९,१५४/- 
उपरो  त त   यात नमदु माण ेबी.  ही.जी.इिंडया.िल,पणु ेयांनी कायादशेानसुार सदर कामाचा करारनामा 

क न िदललेा आह.े 
 परंत ूसदर ठेकेदारान ेकामास सु वात केलनंेतर जी.एस.टी ची अिधक र  कम िमळणेबाबत मागणी केली 
होती. जी.एस.टी ची र  कम अदा न के  यास िद.०१/०१/२०१८ पासनू काम बंद करत असलबेाबत कळिवल ेहोत.े 
  या अनषंुगाने िद.२०/१२/२०१७ रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे क ेत चचसाठी  संबंधीत 
ठेकेदारास बोलिव  यात आले होते. चचम  य े िद.०१/०१/२०१८ पासनू काम बंद करता येणार नाही कारण ई-
िनिवदा ि या राबिवणकेामी िकमान ०२ मिहने कालावधी लागणार अस  याने ई-िनिवदा ि या होईपावतेो 
आह े  याच दरात काम करावे लागेल, अस ेसदर ठेकेदारास िनदिशत कर  यात आले होते. 
  यानसुार बी.  ही.जी इिंडया,िल पणेु यांनी िद.२८/०२/२०१८ अखेर काम करत असलेबाबत लेखी 
प ा  दारे कळिवले होते.  
  यास अनसु न संदभ .१ मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेत न  यान े सन 
२०१८-१९ मधील िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर हाऊसिकप ग कामे आऊटसोस प  दतीन े
करणसेाठी ई-िनिवदा ि या राबिवणकेामी   ताव सादर करणते आला होता.  यास िवषय .३८ िनणय .३८ 
“ साईआ म भ  तिनवास, साईधमशाळा व  दारावती भ  तिनवास िवभागातील इमारत व इमारत प रसरातील 
यांि क रणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लंब ग इ. मे  टन  स/  व  छता काम ेएक वष कालावधीसाठी आऊटसोिसग 
प  दतीन े क न घणेकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या एकि त 
.१६,१२,७९,७००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली असनु  याम  य े "  दारावती भ  तिनवास  

िवभागासाठी साठी जी.एस.टी सह अदंाजे खच र  कम पय े १,४७,९६,१००/- (अ री पय े एक कोटी 
स  तेचाळीस  लाख शहा  नव  हजार शभंर मा  ) एवढी आह े."  
 तसेच मा.  यव  थापन सिमती  या िद.०७/०८/२०१६ रोजीच े सभतेील िनणय .४७७ नसुार सव 
िनवास  थाना  या हाऊसिकप ग/  व  छता कामा  या एकि त िनिवदा काढ  यात या  यात. असे ठरले होते. सदरह 
िनणय र  करणते येवनू,  तािवत तीनही िवभागाकरीता तीन  वतं  ई-िनिवदा मागिवणते या  यात.” असे ठरले. 
  यास अनसु न सन २०१८-१९ मधील  िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर एक वष 
कालावधीसाठी वतमानप त ई-िनिवदा सचूना जािहरात जनसंपक िवभागामाफत िद.२५/०१/२०१८ रोजी िस  द 
करणते आली. तसेच महारा   शासना  या व सं  थान  या अिधकृत सकेंत  थळावर ई-िनिवदा िद.२५/०१/२०१८ 
रोजी अपलोड करणेत आली.  
 ई-िनिवदाधारकांनी िनिवदा भरणपेवू  िनिवदा संदभात काही अडचणी अस  यास,  याचे िनरसन 
करणकेामी िद.३०/०१/२०१८ रोजी ी-बीड िमट ग ठेव  यात आली होती. सदर िमट गच ेइितवृ  मािहती तं ान 
िवभागामाफत सं  थानच े सकेंत  थळावर व ई.डी.पी िवभागामाफत महारा   शासनाचे 
www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर अपलोड क न, ई-िनिवदा ऑनलाईन अपलोड कर  यातची 
अतंीम मदुत िद.०८/०२/२०१८ अखेर होती.  
 सदर ई-िनिवद े ि येम  य े मदुतीत पाच िनिवदाधारकां  या िनिवदा ा  त झा  या. ऑनलाईन ा  त 
तांि क बीड (Technical Bid) िद.१४/०२/२०१८ रोजीचे खरेदी सिमती सभे समोर उघड  यात येवनू, 
कागदप ांचा तुलना  मक त  ता तयार क न लेखाशाखा िवभागाकडून तपासनू घे  यात आलेला आह.े  यामधील 
पा /अपा  िनिवदांचा तपशील खालील माण ेआह.े 

अ.नं. िनिवदाधारकांचे नांव िमळालेले गणु ६०% पैक  पा /अपा  
१ बी.  ही.जी.इिंडया िल, पणु े १०० ६० पा  
२ एम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु े ८० ४८ पा  
३ ि पक-एन-  पॅन सि हसेस, मुंबई ६० ३६ पा  
४ िहंदू  थान फॅिसिलटी ा.िल. मुंबई ४० २४ अपा  

५ ि लने  स हॉ  पीटॅलीटी, मुंबई ३५ १८ अपा  

    मागणी:- उपरो  त पा  तीनही िनिवदाधारकांचे िद.१७/०२/२०१८ रोजीच े खरेदी सिमती सभेसमोर 
वािणि यक बीड (Financial Bid) उघड  यात आल ेअसनू,  याचा तपशील खालील माण ेआह.े 
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अ.नं. िनिवदाधारकांचे नांव GST वगळून वािषक दर 
पये              पैसे 

ि थती 

१ बी.  ही.जी.इिंडया िल, पणु े १,३५,७६,८५२.५६ L-3 

२ ि पक-एन-  पॅन सि हसेस, मुंबई १,२४,५०,७५६.०० L-2 

३ एम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु े १,०५,२९,३०५.५६ L-1 
  उपरो  त त   यात दशिवले माण ेअ.नं.३ एम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु ेह ेिन  नतम 

दरधारक (L-1) ठरत आह.े 
  स  याचे कं ाटदार बी.  ही.जी.इिंडया िल,पणु े यांची िद.२८/०२/२०१८ पयत मदुत अस  यान,े 

मा.  यव  थापन सिमती िद.०२/०२/२०१८ रोजीची सभा आय  या वेळेचा िवषय न.ं१० नसुार सन २०१८-१९ 
मधील िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर एक वषाकरीता िन नतम दरधारकास मा.उपसिमतीचे 
मा  यतेन ेकायादशे दणेबेाबतची कायवाही क न, मा.  यव  थापन सिमतीची काय त ्तर मा  यता घेणबेाबत िनणय 

.११६ नसुार मा  यता िमळालेली आह.े 
िवभागांचा अिभ ाय / प  ट मत :-  सन २०१७-१८ या मागील वषाकरीता बी.  ही.जी.इिंडया.िल,पणु े

यांना सव करांसह वािषक र  कम .१,१३,९९,१५४/- (अ री .एक कोटी तेरा लाख न  या नव हजार एकश े
चौप  न मा ) चा हाऊसिकप ग कामाचा कायादशे दे  यात आला होता. सदर बी.  ही.जी.इिंडया.िल,पणु े यांचा 
कामाचा कालावधी िद.२८/०२/२०१८ रोजी संपु  टात येत आह.े सन २०१८-१९ (िद.०१/०३/२०१८ ते 
िद.२८/०२/२०१९ अखेर एक वषाकरीता) न  याने ई-िनिवदा ि या राबिवतांना िनिवदाधारकांकडून GST 
वगळून दर मागिवणेत आलेले आहते.  यानसुार पाच पैक  पा  तीन िनिवदाधारकांच े वािणि यक बीड 
(Financial bid) खरेदी सिमती िद.१७/०२/२०१८ रोजी सभेत उघडून,  याम  य ेअ.नं.३ एम.पी.ए  टर ायजसे 
अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु ेयांच े िन  नतम वािषक दर .१,०५,२९,३०५.५६ (अ री .एक कोटी पाच लाख 
एकोणतीस हजार तीनश ेपाच पैस ेछप  न मा ) ा  त झालेले आहते. 
मनु  यबळ 

सं  या 
 व  छता कामी 

मिशनरी सं  या 
इतर साही  य 

GST वगळुन  
दरमहा  र  कम पये  

GST वगळुन  
वािषक र  कम  पये 

७६ ०८ ३२ ८,७७,४४२/- १,०५,२९,३०५.५६ 
 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०२/०२/२०१८ िनणय .११६ अ  वये िन  नतम दरधारक 

एम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु ेयांना मा.  थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी बो लिवणसे, व 
हाऊसिकप ग कामाचा सन २०१८-१९ मधील िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर एक वषाकरीता 
कायादशे देणकेामी सदरचा िवषय मा.  थािनक उपसिमती सभेसमोर सादर करणसे मा  यता असावी. 

  तािवत कामी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक एम.पी.ए  टर ायजेस 
अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु ेह ेआजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सभेने यांचेशी दर 
कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८- १९ (िद.०१.०३.२०१८ ते २८.०२.२०१९) या वषासाठी 
ारावती भ िनवास इमारत व परीसर हाऊसिकप ग/ व छता काम े आऊटसोिसग प दतीन े करणकेामी 

मा. यव थापन सिमती या िद.०२.०२.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .११६ नसुार िन नतम दरधारक 
एम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु ेयांच े िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना िद.१ माच,२०१८ 
पासनू कायादशे दे यात यावा. व सदरचा ताव काय र मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीच ेसभेपढु ेसादर 
करणते यावा. अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                

 (कायवाही- .अिध क, दारावती भ िनवास) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

११ सन २०१८-१९ या वषासाठी साईआ म भ िनवास िवभागातील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु, 
लंब ग इ.मे टने स/ व छता कामांबाबत ऑनलाईन ा  ई-िनिवदांच ेवािण यीक दकेारांवर िनणय होणेबाबत. 

  अिधिनयम२००४मधीलतरतुद:-०१)२१चा (१) (ग)  साईभ ांना मंिदरात या दशनासाठी व 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सवेा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी /सिुवधा परुिवण.े ०२) (ख) 

साईभ ांना राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगहृ ेबांधण ेव याची देखभाल करण.े 
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तावीक:- चे दशनासाठी रा  यभरातून, दशेभरातून, दशे-िवदशेातून येणा-या साईभ  ताचंे िनवासाच े
सोयीसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड माफत साईआ म भ  तिनवास िवभागातील १५३६ 
खो  यामधनू साईभ  ताचंी िनवास  यव  था कर  यात येते. िवभागातील िनवासी साईभ  तांना अिधकािधक चांगली 
सेवा सिुवधा उपल  ध  हावी याकरीता साईआ म भ  तिनवास िवभागातील यािं क कराणासह हाऊसिकप ग 
िव तु, लंब ग इ. मे  टन  स/  व  छतेची कामआेऊटसोिसग प दतीन ेक न घतेली जातात. 

सन २०१७-१८ या वषाकरीता या िवभागातील यांि क रणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लंब ग इ. 
मे  टन  स/  व  छता काम ेआऊटसोस प  दतीने क न घणेकेामी बी.  ही.जी.इिंडया िल,पणु ेयांना िद.०१/०७/२०१७ 
ते िद.३०/०६/२०१८ अखेर एक वष कालावधीकरीता खालील को  टकात नमदु माण े जा.नं.एसएसएसवशी-
साईआ म भ  तिनवास/१६६१/२०१७ िद.२९/०६/२०१७ अ  वये  कायादशे दे  यात आला होता. 

मनु  यबळ 
सं  या 

 व  छता कामी 
मिशनरी सं  या 

इतर 
साही  य 

िवभाग उपकरणे 
दरमहा सव करांसह 

र  कम . 
वषाला सव करांसह 

पय े

५३६ ७१ १६८ िव तु 
पाणी परुवठा (  लबं ग) 

बांधकाम )गवंडी/सतुारी(  

२५ 
५४ 

१५४ 

६५,४९,६७२/- 
 

७,८५,९६,०६४/- 

उपरो  त त   यात नमदु माण ेबी.  ही.जी.इिंडया.िल, पणु ेयांनी कायादशेानुसार सदर कामाचा करारनामा 
क न िदलेला आह.े 

   परंत ू सदर ठेकेदारानकेामास सु वात केलनंेतर जी.एस.टी ची अिधक र  कम िमळणेबाबत मागणी केली 
होती. जी.एस.टी ची र  कम अदा न के  यास िद.०१/०१/२०१८ पासनू काम बंद करत असलबेाबत कळिवल ेहोत.े 

    या अनषंुगाने िद.२०/१२/२०१७ रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे क ेत चचसाठी  संबंधीत 
ठेकेदारास बोलिव  यात आले होते. चचम  य े िद.०१/०१/२०१८ पासनू काम बंद करता येणार नाही कारण ई-
िनिवदा ि या राबिवणकेामी िकमान ०२ मिहने कालावधी लागणार अस  याने ई-िनिवदा ि या होईपावतेो 
आह े  याच दरात काम करावे लागेल असे सदर ठेकेदारास िनदिशत कर  यात आले होते. 

    यानसुार बी.  ही.जी इिंडया,िल पणेु यांनी िद.२८/०२/२०१८ अखेर काम करत असलेबाबत लेखी 
प ा  दारे कळिवले होते.  

    यास अनसु न मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेत न  यान े सन २०१८-१९ 
मधील िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर हाऊसिकप ग काम ेआऊटसोस प  दतीन ेकरणेसाठी ई-
िनिवदा ि या राबिवणकेामी   ताव सादर करणते आला होता.  यास िवषय .३८ िनणय .३८“साईआ म 
भ  तिनवास, साईधमशाळा व  दारावती भ  तिनवास िवभागातील इमारत व इमारत प रसरातील यांि क रणासह 
हाऊसिकप ग, िव तु,  लंब ग इ. मे  टन  स/  व  छता कामे एक वष कालावधीसाठी आऊटसोिसग प  दतीन ेक न 
घेणकेामी िवहीत प  दतीन े ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या एकि त .१६,१२,७९,७००/- मा चे 
खचास मा  यता दे  यात आलीअसनू "साईआ म भ  तिनवास िवभागासाठी जी.एस.टी सह अदंाजे खच र  कम 
पये १०,२०,१७,७००/- (अ री पये दहा कोटी वीस  लाख सतरा हजार सातश ेमाञ) एवढी आह.े" 

   तसेच मा.  यव  थापन सिमती  या िद.०७/०८/२०१६ रोजीच े सभतेील िनणय .४७७ नसुार सव 
िनवास  थाना  या हाऊसिकप ग/  व  छता कामा  या एकि त िनिवदा काढ  यात या  यात. असे ठरले होते. सदरह 
िनणय र  करणते येवनू,  तािवत तीनही िवभागाकरीता तीन  वतं  ई-िनिवदा मागिवणते या  यात.”असे ठरल.े 

    यास अनसु नसन २०१८-१९ मधील  िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर एक वष 
कालावधीसाठी वतमानप त ई-िनिवदा सचूना जािहरात जनसंपक िवभागामाफत िद.२५/०१/२०१८ रोजी िस  द 
करणते आली. तसेच महारा   शासना  या व सं  थान  या अिधकृत संकेत  थळावर ई-िनिवदा िद.२५/०१/२०१८ 
रोजी अपलोड करणेत आली. 

   ई-िनिवदाधारकांनी िनिवदा भरणपेवू  िनिवदा संदभात काही अडचणी अस  यास  याचे िनरसन करणकेामी 
िद.३०/०१/२०१८ रोजी ी-बीड िमट ग ठेव  यात आली होती. सदर िमट गचे इितवृ  मािहती तं ान 
िवभागामाफतसं  थानच ेसकेंत  थळावर व ई.डी.पी िवभागामाफत महाराष ्  शासनाचे www.mahatenders.gov.in
या संकेत  थळावर अपलोड क न, ई-िनिवदा ऑनलाईन अपलोड कर  यातची अतंीम मुदत िद.०८/०२/२०१८ अखेर 
होती.  

   सदर ई-िनिवद े ि येम  य ेमदुतीत तीन िनिवदाधारकां  या िनिवदा ा  त झा  या. ऑनलाईन ा  त तांि क 
बीड (Technical Bid) िद.१४/०२/२०१८ रोजीचे खरेदी सिमती सभे समोर उघड  यात यवेनू, कागदप ांचा 
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तलुना  मक त  ता तयार क न लखेाशाखा िवभागाकडून तपासनू घे  यात आललेा आह.े  यामधील पा /अपा  
िनिवदाचंा तपशील खालील माणे आह.े 

अ.नं. िनिवदाधारकांचे नांव िमळालेले गणु ६०% पैक  पा /अपा  
१ बी.  ही.जी.इिंडया िल, पणु े १०० ६० पा  
२ ब  ी िस  यु रटी अॅ  ड पसनल सि हसेस. ा.िल,मुंबई ८५ ५१ पा  
३ एम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु े ८० ४८ पा  

  मागणी:- उपरो  त पा  तीनही िनिवदाधारकांचे िद.१७/०२/२०१८ रोजीच े खरेदी सिमती सभेसमोर 
वािणि यक बीड (Financial Bid) उघड  यात आलेअसनू,  याचा तपशील खालील माण ेआह.े 

अ.नं. िनिवदाधारकांचे नांव GST वगळून वािषक दर 
पय े             पसैे 

ि थती 

१ बी.  ही.जी.इिंडया िल, पणु े ९,३०,२६,५३०.९२/- L-2
२ ब  ी िस  यु रटी अॅ  ड पसनल सि हसेस. ा.िल,मुंबई १०,०८,५२,२००.००/- L-3
३ एम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु े ७,२७,४८,२८४.००/- L-1 

   उपरो  त त   यात दशिवले माण ेअ.नं.३ एम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु ेह ेिन  नतम 
दरधारक (L-1) ठरत आह.े 

   स  याचे कं ाटदार बी.  ही.जी.इिंडया िल,पणु े यांची िद.२८/०२/२०१८ पयत मदुत अस  यान,े 
मा.  यव  थापन सिमती िद.०२/०२/२०१८ रोजीची सभा आय  या वेळेचा िवषय न.ं१० नसुार सन२०१८-१९ 
मधील िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर एक वषाकरीता िन नतम दरधारकास मा.उपसिमतीचे 
मा  यतेने कायादशे दणेेबाबतची कायवाही क न, मा.  यव  थापन सिमतीची काय  तर मा  यता घेणबेाबत िनणय 

.११६ नसुार मा  यता िमळालेली आह.े 
िवभागांचाअिभ ाय/ प  ट मत:- सन २०१७-१८ या मागील वषाकरीता बी.  ही.जी.इिंडया.िल, पणु े

यांना सव करांसह वािषक र  कम .७,८५,९६,०६४/-(अ री .सात कोटी पं  याएशी लाख शहा  णव हजार 
चौस  ट मा ) हाऊसिकप ग कामाचा कायादशे दे  यात आला होता. सदर बी.  ही.जी.इिंडया.िल, पणु े यांचा 
कामाचा कालावधी िद.२८/०२/२०१८ रोजी संपु  टात येत आह.े सन २०१८-१९ (िद.०१/०३/२०१८ ते 
िद.२८/०२/२०१९ अखेर एक वषाकरीता) न  याने ई-िनिवदा ि या राबिवतांना िनिवदाधारकांकडून GST 
वगळून दर मागिवणते आलेल ेआहते.  यानसुारपा  तीन िनिवदाधारकांच े वािणि यक बीड (Financial bid) 
खरेदी सिमती िद.१७/०२/२०१८ रोजी सभेत उघडून,  याम  यअे.नं.३ एम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड 
िल, पणुयेांचे िन  नतम वािषक दर .७,२७,४८,२८४/- (अ री .सात कोटी स  तावीस लाख आठेचाळीस हजार 
दोनश ेचौ-याएशी मा ) ा  त झाललेे आहते. 

मनु  यबळ 
सं  या 

 व  छता कामी 
मिशनरी सं  या 

इतर 
साही  य 

िवभाग उपकरणे 
GST वगळुन 

दरमहा  र  कम पये 
GST वगळुन 

वािषक र  कम  पये 
५३६ 

 
७८ १६१ िव तु 

पाणी परुवठा (  लबं ग) 
बांधकाम )गवंडी/सतुारी(  

२५ 
१३८ 
१५४ 

६०,६२,३५७/- 
 

७,२७,४८,२८४/- 

  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०२/०२/२०१८ िनणय .११६ अ  वये िन  नतम दरधारक एम.पी. 
ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु े यांना मा.  थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी बो लिवणसे, व 
हाऊसिकप ग कामाचा सन२०१८-१९ मधील िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर एक वषाकरीता 
कायादशे देणकेामी सदरचा िवषय मा.  थािनक उपसिमती सभेसमोर सादर. 

तािवत कामी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक एम.पी.ए  टर ायजेस 
अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु ेह ेआजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सभेने यांचेशी दर 
कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या वषासाठी साईआ म भ िनवास िवभागातील 
यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु, लंब ग इ.मे टने स/ व छता कामांबाबत मा. यव थापन सिमती या 
िद.०२.०२.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .११६ नसुार िन नतम दरधारक एम.पी.ए  टर ायजसे अॅ  ड 
असोिसएटेड िल, पणु ेयांच ेिन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना िद.१ माच,२०१८ पासनू कायादशे दे यात यावा 
व सदरचा ताव काय र मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीच े सभेपढु े सादर करणते यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस होती.  
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  सदरह इितवृ  वाचून कायम करत असता, उपसिमती या उपरो  िशफारशीस व एम.पी.ए  टर ायजेस 
अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु ेयांना िदले या कायादशेास काय र मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

१२ साईधमशाळा या िठकाणी यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु, लंब ग इ.मे टने स/ व छतेची कामे 
आऊटसोस प दतीन ेक न घेणकेामी ा  ई-िनिवदांच ेवािण यीक दकेारांवर िनणय होणेबाबत. 

अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- ०१) २१चा (१) (ग)  साई भ ांना मंिदरात या दशनासाठी व 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सवेा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी /सिुवधा परुिवण.े०२)(ख) साईभ ानंा 

राह यासाठी व वापरकर याकरीता िव ामगहृ ेबांधण ेव याची दखेभाल करण.े 
तावीक :- चे दशनासाठी रा  यभरातून, दशेभरातून, दशे-िवदशेातून येणा-या साईभ  तांचे िनवासाचे 

सोयीसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  माफत  िनवास  यव  था कर  यात येत. साई धमशाळा 
िवभागात  एकुण ०६ इमारती असनु. एका इमारतीत ३२ हॉल या माण ेएकुण १९२ हॉल आहते.   यापैक  एक 
इमारत किन  ठ महािव ालयास िव ाथाच े शै िणक वापरात आह.े ५ इमारतीमधील १६० हॉल म  य े
साईभ  ताचंी िनवास  यव  था कर  यात यते.े िवभागातील िनवासी साईभ  तानंा अिधकािधक चांगली सवेा सिुवधा 
उपल  ध  हावी याकरीता साई धमशाळा िवभागातील यांि क कराणासह हाऊसिकप ग िव तु,  लंब ग 
इ.मे  टन  स/  व  छतेची काम ेआऊटसोिसग प दतीन ेक न घतेली जातात. 

सन २०१७-१८ या वषाकरीता या िवभागातील यांि क रणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लंब ग इ. 
मे  टन  स/  व  छता काम े आऊटसोस प  दतीन े क न घेणकेामी बी.  ही.जी.इिंडया िल, पणु े यांना 
िद.०१/०७/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१८ अखेर एक वष कालावधीकरीता खालील को  टकात नमदु माण े
जा.न.ंएसएसएस/ वशी-साई धमशाळा/१६५५/२०१७ िद.२९/०६/२०१७ अ  वये  कायादशे दे  यात आला होता. 

मनु  यबळ 
सं  या 

 व  छता कामी 
मिशनरी सं  या 

इतर 
साही  य 

िवभाग उपकरणे 
दरमहा सव करांसह 

र  कम . 
वषाला सव करांसह 

पये 
२३१ ४२ ६६ िव तु 

पाणी परुवठा ( लंब ग) 
बांधकाम 

(गवंडी/सतुारी) 

२५ 
१०९ 
११६ 

२८,५४,७७१/- 
 

३,४२,५७,२५५.७० 

उपरो  त त   यात नमदु माण ेबी.  ही.जी.इिंडया.िल,पणु ेयांनी कायादशेानसुार सदर कामाचा करारनामा 
क न िदललेा आह.े 

  परंतू सदर ठेकेदारान ेकामास सु वात केलेनतंर जी.एस.टीची अिधक र  कम िमळणबेाबत मागणी केली 
होती. जी.एस.टी ची र  कम अदा न के  यास िद.०१/०१/२०१८ पासनू काम बंद करत असलेबाबत कळिवले 
होते. 

   या अनषंुगाने िद.२०/१२/२०१७ रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे क ेत चचसाठी  संबंधीत 
ठेकेदारास बोलिव  यात आले होते. चचम  य े िद.०१/०१/२०१८ पासनू काम बंद करता येणार नाही कारण ई-
िनिवदा ि या राबिवणकेामी िकमान ०२ मिहने कालावधी लागणार अस  याने ई-िनिवदा ि या होईपावतेो 
आह े  याच दरात काम करावे लागेल असे सदर ठेकेदारास िनदिशत कर  यात आले होते.  

   यानसुार बी.  ही.जी इिंडया,िल पणेु यांनी िद.२८/०२/२०१८ अखेर काम करत असलेबाबत लेखी 
प ा  दारे कळिवले होते.  

   यास अनसु न संदभ .१ मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेत न  यान े सन 
२०१८-१९ मधील िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर हाऊसिकप ग कामे आऊटसोस प  दतीन े
करणसेाठी ई-िनिवदा ि या राबिवणकेामी  ताव सादर करणते आला होता.  यास िवषय .३८ िनणय .३८ 
“साईआ म भ  तिनवास, साईधमशाळा व  दारावती भ  तिनवास िवभागातील इमारत व इमारत प रसरातील 
यांि क रणासह हाऊसिकप ग, िव तु,  लंब ग इ. मे  टेन  स/  व  छता काम ेएक वष कालावधीसाठी आऊटसोिसग 
प  दतीन े क न घणेकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या एकि त 
.१६,१२,७९,७००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली असनु "साईधमशाळा िवभागासाठी GST सह 

अदंाजे र  कम पय े ४,४४,६५,९००/- (अ री पय े चार कोटी च  वचेाळीस लाख पास  ठ हजार नऊश े मा ) 
एवढी आह.े" 
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  तसेच मा.  यव  थापन सिमती  या िद.०७/०८/२०१६ रोजीच े सभतेील िनणय .४७७ नसुार सव 
िनवास  थाना  या हाऊसिकप ग/  व  छता कामा  या एकि त िनिवदा काढ  यात या  यात. असे ठरले होते. सदरह 
िनणय र  करणते येवनू,  तािवत तीनही िवभागाकरीता तीन  वतं  ई-िनिवदा मागिवणते या  यात.”असे ठरल.े 

   यास अनसु न सन २०१८-१९ मधील िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर एक वष 
कालावधीसाठी वतमानप ात ई-िनिवदा सचूना जािहरात जनसपंक िवभागामाफत िद.२५/०१/२०१८ रोजी 

िस  द करणते आली. तसेच महारा   शासना  या व सं  थान  या अिधकृत सकेंत  थळावर ई-िनिवदा 
िद.२५/०१/२०१८ रोजी अपलोड करणते आली. 

  ई-िनिवदाधारकांना िनिवदा भरणपेवू  िनिवदा संदभात काही अडचणी अस  यास  याचे िनरसन 
करणकेामी िद.३०/०१/२०१८ रोजी ी-बीड िमट ग ठेव  यात आली होती. सदर िमट गच ेइितवृ  मािहती तं ान 
िवभागामाफत सं  थानच े सकेंत  थळावर व ई.डी.पी िवभागामाफत महारा   शासनाचे 
www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर अपलोड क न, ई-िनिवदा ऑनलाईन अपलोड कर  याची 
अतंीम मदुत िद.०८/०२/२०१८ अखेर होती. 

  सदर ई-िनिवद े ि येम  य े मदुतीत तीन िनिवदाधारकां  या िनिवदा ा  त झा  या. ऑनलाईन ा  त 
तांि क बीड (Technical Bid) िद.१४/०२/२०१८ रोजीचे खरेदी सिमती सभेसमोर उघड  यात येवनू, 
कागदप ांचा तुलना  मक त  ता तयार क न लेखाशाखा िवभागाकडून तपासनू घे  यात आलेला आह.े  यामधील 
पा /अपा  िनिवदांचा तपशील खालील माण ेआह.े 

अ.नं. िनिवदाधारकांचे नांव िमळालेले गणु ६०% पैक  पा /अपा  
१ बी.  ही.जी.इिंडया िल, पणु े १०० ६० पा  
२ ब  ी िस  यु रटी अॅ  ड पसनल सि हसेस. ा.िल,मुंबई ८५ ५१ पा  
३ एम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु े ८० ४८ पा  

   
मागणी:- उपरो  त पा  तीनही िनिवदाधारकांचे िद.१७/०२/२०१८ रोजीच े खरेदी सिमती सभेसमोर 

वािणि यक बीड (Financial Bid) उघड  यात आले असनू,  याचा तपशील खालील माण ेआह.े 
अ.नं. िनिवदाधारकांचे नांव GST वगळून वािषक दर 

पये              पैस े
ि थती 

१ बी.  ही.जी.इिंडया िल, पणु े ४,०६,०८,०३३.३६ L-2 
२ ब  ी िस  यु रटी अॅ  ड पसनल सि हसेस. ा.िल,मुंबई ४,३१,५०,०५६.०० L-3 
३ एम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु े २,९९,७९,०८७.९६ L-1 

   उपरो  त त   यात दशिवले माण ेअ.नं.३ एम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु ेह ेिन  नतम 
दरधारक (L-1) ठरत आह.े 

   स  याचे कं ाटदार बी.  ही.जी.इिंडया िल,पणु े यांची िद.२८/०२/२०१८ पयत मदुत अस  यान,े 
मा.  यव  थापन सिमती िद.०२/०२/२०१८ रोजीची सभा आय  या वेळेचा िवषय न.ं१० नसुार सन २०१८-१९ 
मधील िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर एक वषाकरीता िन नतम दरधारकास मा.उपसिमतीचे 
मा  यतेने कायादशे दणेेबाबतची कायवाही क न, मा.  यव  थापन सिमतीची काय  तर मा  यता घेणबेाबत िनणय 

.११६ नसुार मा  यता िमळालेली आह.े 
िवभागांचा अिभ ाय/ प  ट मत:- सन २०१७-१८ या मागील वषाकरीता बी.  ही.जी.इिंडया.िल,पणु े

यांना सव करांसह वािषक र  कम  ३,४२,५७,२५५.७०./-(अ री . तीन कोटी बचेाळीस लाख स  तावन हजार 
दोनश ेप  चावण पैस स  तर मा ) हाऊसिकप ग कामाचा कायादशे दे  यात आला होता.  बी.  ही.जी. इिंडया.िल, 
पणु ेयांचा कामाचा कालावधी िद.२८/०२/२०१८ रोजी संपु  टात येत आह.े सन २०१८-१९ (िद.०१/०३/२०१८ 
ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर एक वषाकरीता) न  याने ई-िनिवदा ि या राबिवतांना िनिवदाधारकांकडून GST 
वगळून दर मागिवणते आलेले आहते.  यानसुार पा  तीन िनिवदाधारकांचे वािणि यक बीड (Financial bid) 
खरेदी सिमतीचे िद.१७/०२/२०१८ रोजी सभेत उघडून,  याम  य ेअ.नं.३ एम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड 
िल, पणु े यांच े िन  नतम वािषक दर . २,९९,७९,०८७.९६/-(अ री .दोन कोटी न  या  नाव लाख एकोनऐशंी 
हजार स  याऐशंी पैसे शहा  नव मा ) ा  त झालेले आहते. 
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मनु  य
बळ 

सं  या 

 व  छता कामी 
मिशनरी सं  या 

इतर 
साही  य 

िवभाग उपकरणे 
GST वगळुन 

दरमहा र  कम . 
GST वगळुन वािषक 

र  कम पये 

२३१ ४२ ६६ िव तु, पाणी परुवठा 
( लंब ग) बांधकाम 

(गवंडी/ सतुारी) 

२५ 
१०९ 
११६ 

२४,९८,२५७/- 
 

२,९९,७९,०८७.९६ 

   मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०२/०२/२०१८ िनणय .११६ अ  वये िन  नतम दरधारक 
एम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु ेयांना मा.  थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी बो लिवणसे, व 
हाऊसिकप ग कामाचा सन २०१८-१९ मधील िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर एक वषाकरीता 
कायादशे देणकेामी सदरचा िवषय मा.  थािनक उपसिमती सभेसमोर सादर. 

तािवत कामी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक एम.पी.ए  टर ायजेस 
अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु ेह ेआजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सभेने यांचेशी दर 
कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, साईधमशाळा या िठकाणी यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु, 
लंब ग इ.मे टने स/ व छतेची काम े आऊटसोस प दतीन े क न घेणकेामी मा. यव थापन सिमती या 

िद.०२.०२.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .११६ नसुार िन नतम दरधारक एम.पी.ए  टर ायजसे अॅ  ड 
असोिसएटेड िल, पणु े यांच े िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना िद.१ माच,२०१८ पासनू कायादशे दे यात 
यावा. व सदरचा ताव काय र मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीच ेसभेपढुे सादर करणते यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस होती.  

  सदरह इितवृ  वाचून कायम करत असता, उपसिमती या उपरो  िशफारशीस व एम.पी.ए  टर ायजेस 
अॅ  ड असोिसएटेड िल, पणु ेयांना िदले या कायादशेास काय र मा यता दे यात आली..      

 (कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा)           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

१३ ि लच ग पावडरच ेडेमोस परवानगी िमळणेबाबत.  
                   आिद  य िबला पुचे  ी राज  बी. परब,  अिस. मॅनेजर,  Grasim Industries Ltd.  यांनी आवक  

नं. २३०६८ िद.०९/०२/२०१८ चे  प ान े  यांचे कडील िव म ॅड असले  या ि लिचगं पावडर बाबत मािहती 
िदली असनू सदर पावडरचा उपयोग िज  हा प रषद, नगरपािलका यथेे टॉयलेट/ बाथ म व  या भोवतीचा प रसर 
 व  छतेसाठी केला जातो तसचे सदर पावडर पाणी ि यासाठी वापर  यात येत अस  याचे प ात नमदु केले 

आह.े २०१६ ला उ  जनै येथे कंुभमेळा क रता व २०१७ ला महाल  मी मिंदर को  हापरु येथ े सदर पावडर 
िवनाशु  क िवतरीत केली अस  याचे कळिवलेले आह.े  

                  सदरह प ात  यांनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  येथ ेसमािध मिंदर प रसरात जनरल 
टॉयलेट/ बाथ म व  या भोवती  या प रसरात िद. १२/०३/२०१८ ते १६/०३/२०१८ या कालावधी पैक  एक 
िदवस ि लिचंग पावडर उपयोगाबाबतचा ४५ िमिनट डेमो दाखिव  यास परवानगी िमळणबेाबत िवनंती केली 
आह,े तसेच डेमोचे वेळी कंपनीला कळिवणकेामी ि हडीओ शटु ग करावी लागणार असनु  यासंदभात बॅनर 
लावावे लागतील व डेमोसाठी ५-६ कमचारी लागणार अस  याचे कळिवलेले आह.े तसचे  व  छ अिभयान 
अतंगत सामािजक बांिधलक  या  टीने सदर काय माच े योजन आह.े अस ेकळिवलेले आह.े  

              तरी संदिभय प ास अनसु न आिद  य िबला पु यांना मंिदर प रसरात िद. १२/०३/२०१८ते 
१६/०३/२०१८ या कालावधी पकै  एक िदवस ि लिचंग पावडर उपयोगाबाबतचा ४५ िमिनट डेमो दाखिव  यास 
व ि हडीओ शटु ग करणसे व  याबाजूस  नवर िड   ल े करणसे परवानगी दणेे बाबतचा िवषय मा.  था. 
उपसिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अमा य कर यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.                                                             (कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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१४ जुने सादालय प रसराम य े असलेले सलुभ साधनगहृ वापराच े दर वाढवनू िमळणबेाबत सलुभ इटंरनॅशनल 
सोशल सि हस ऑगनाईजेशन, मुंबई यांनी मागणी केलेले वाढीव दराबाबत िनणय होणेबाबत.  

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम 2004 मधील तरतुद : अिधिनयम कलम 17 
(2) (झ) अ वय,े सवसाधारणपण,े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितच ेकामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, 
दखेभाल व शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील. अशी तरतुद आह.े  
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय: मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.28 डीसबर, 2015 रोजीचे सभेतील 
िनणय मांक 647.  
  तािवक: सलुभ इटंरनॅशनल यांचेमाफत सदर क प सं थान िनधीतून सन 1997 म य े उभारणते 
आला असनू, यासाठी एकुण .1,42,78,539/- मा  खच करणते असनू, सदरह सलुभ कॉ पले सम य े
खालील माणे या सिुवधा आहते.  
01. 120 संडास (60 ीयांसाठी व 60 पु षांसाठी) 
02. 108 बाथ म (54 ीयांसाठी व 54 पु षांसाठी) व वॉटर टोअरेज टँक. 
03. 28 िवशेष व पाची पेशल सलुभ साधनगहृ े(14 ीयांसाठी व 14 पु षांसाठी) 
04. कपडे बदल  यासाठी ीयांसाठी व पु षांसाठी वतं  खोलीची यव था. 
05. साईभ ांना आपल ेसामान, बॅग लगेज ठेव यासाठी लॉकर मची िवशेष सोय. 
06. साधन गहृा या मलमु ा पासनू बायोगॅस व यापासनू अपारंपा रक उजा िनम तीव न क पात 

नानासाठी गरम पा याची सोय वलाईट लाईट यव था. 
07. साधन क पापढु े स  न बगीचा. 
 व रल माण ेसोयी सिुवधा असलेली इमारत सलुभ इटंरनॅशनल यांना 30 वषपयत याच ेसव सरुळीत 
यव थापण व दनंैिदन देखभाल (उदा. व छता, नळदु ती, िद यांची दु ती, व छता साही य, तुटलेली सव 

सॅनेटरी िफट ग, ला ा आदी बदलण,े िखड या व दरवाजांची दु ती, नोकरांची नेमणकू व यांच े पगार अदा 
करण,े नगरपंचायत कर भरण.े) इ यादी यांची सव जबाबदारी म.े सलुभ इटंरनॅशनल यां याकडे िद.01/05/1996 
रोजी झाले  या करारना  यानसुार सोपिव  यात आली आह.े  
तसेच सं थानमाफत सदर इमारतीस पाणी परुवठा केला जातो. िव तु आकाराबाबत िमटर रड ग माण े िव तु 
आकार सलुभ इटंरनॅशनल यांचेकडून वसलु केला जात असनू, सदरह इमारतीम य े असलेली लॉकर यव था 
स या ी साई सं थान  ए लॉईजं े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड  यांचेमाफत चालिवणते येत आह.े  
           सलुभ शौचालयाची सिुवधा वापरणा-यांकडून सलुभ इटंरनशॅनल यांचमेाफत करारना  यातील दर,  स  या 
घे यात येणारे दर व सधुारीत दर िमळणबेाबतचा तलुना  मक त  ता खालील माण े 
अ.नं. सलुभ इटंरनॅशनल यांचेमाफत दे  यात 

येणारी सिुवधा 
करारना  यातील  

दर 
स  याघेत असलेले 

दर 
वाढीव मागणीच े

दर 
०१ मतुारी  िवनाशु  क  िवनाशु  क  . ०१.००  मा   
०२ संडास वापरणसे ती य  . ०१.००  मा . . ०१.००  मा . . ०४.००  मा   
०३ बाथ म वापरणसे ती य  . ०२.०० मा   . ०२.०० मा   . ०५.०० मा  
०४ बाथ मसाठी (गरम पाणी) ती  य  ती  . ०२.०० मा  . ०२.०० मा   -- 

सं  थानचे आरो  य िवभागामाफत नमेलेले डयटुी िश  ट सपुरवायझर व सदर डयटुीच ेमकुादम यांचेकडून 
वेळावेळी  राउंड घेऊन  व  छता व इतर सोयी सिुवधा व दराबाबत पाहणी क न  ठर  या माण ेदर आकारण ेव 
चांगली ि थती राहील याबाबत कायवाही करणते येत आह.े  स  या घेत असलेले दराबाबत पहाणी केली असता  
मतुारी वापरणसे  िवनाशु  क, संडास वापरणसे ती य  . ०१.००,  बाथ म वापरणसे ती य  . ०२.०० 
व बाथ मसाठी (गरम पाणी) ती  य  ती . ०२.००  मा   आकारणी करत अस  याचे िनदशनास आले आह.े  

सलुभ इटंरनॅशनल यांनी  यांचेकडील िदनांक 03/11/2015 रोजीच े प ा  वय े मतुारीच े साफ-सफाई 
साही  य, िव तु आकार, कुशल अकुशल  वयंसवेकाकडून काम क न घे  याचे खचाम  य ेवाढ झाली अस  यान े
खालील माण ेसधुारीत दर िम ळणेबाबत िवनंती केली आह.े  वरील माण ेसलुभ इटंरनॅशनल यांनी मागणी केलेले 
वाढीव दराबाबतच े  तावावर मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२८ िडसबर, २०१५ रोजीचे सभते िनणय .647 
खालील माण ेझालेला आह.े   

“यावर सिव  तर चचा होऊन, जुने सादालय प रसराम  य े साईभ  तां  या सोयीसाठी उभारणते 
आले  या सलुभ साधनगहृामधील वापरावयाच े सिुवधांसाठी सलुभ इटंरनॅशनल यांनी स  या आकारणते यते 



22 
 

{03} 07.03.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

असले  या शु  काम  य ेदपुटीपे ा जा  त रकमचेी वाढ केलेली अस  यामळेु इतर सावजिनक िठकाणी साधनगहृ 
वापराबाबत िकती शु  क आकारले जाते, याचा तौलािनक अ  यास क न सिव  तर फेर साव सादर करणते यावा, 
अस ेठरल.े”  

  उपरो  त िनणयानसुार मािहती मागिवली असता,  यांनी िद.०९/११/२०१७ रोजीचे प ा  वय े नागपरू 
महानगरपािलका, नागपरू येथ ेशौचास .4/-. व  नानास .5/-. शु  क आकारणते येत असलेन,े िशड  येथील 
सलुभ शौचालयाच ेदर वाढवनू िमळणबेाबत कळिवले आह.े  तसेच मा. उपिज  हािधकारी सो यांच ेिनदशानसुार 
आरो  य िवभागामाफत िद. ०६/०१/२०१८  रोजी सलुभ इटंरनॅशनल यांच ेिशड  येथील  ितिनधी ी. िवजय झा 
यांना सम  बोलावनू घवेनू नगर िज  ातील नगरपािलका/नगर पंचायत ह तील शलुभ शौचालयाचे दराबाबत 
अिधकृत मािहतीप  दोन िदवसाच ेआत सादर करणबेाबत सांिगतल.े तसेच वेळोवेळी फोनव न दराबाबत सिुचत 
केले आह.े  परंत ु आज अखेर  सलुभ इटंरनॅशनल, िशड   यानंी नगर िज  ातील नगरपािलका/ नगर पचंायत 
हि तील शलुभ शौचालयाचे दराबाबत मािहती िदलेली नाही  

सलुभ इटंरनॅशनल यांनी वरील माण े केलेल े िवंनती बाबत यांचेशी झालेल े करारना यानुसार सदरह 
इमारतीम य े साधनगहृ चालिवणसेाठी यांचे समवेत 30 वषाचा करारनामा करणते आलेला आह.े सदर 
करारना यातील पान न.ं 08 मधील अ. नं. 15 म य ेखालील माण ेनमदू आह.े  

The complex will remain open for public use for 21 hours in a day. On pay and 
retained by the party of the second part. The charges to be so recovered and retained by the 
party of the second part from the users shall be at rates to be mutually settled from time to 
time by the parties to this agreement. Soap powder will be provided free of cost by sulabh 
international to users of W. C. S.       

सदरच े सलुभ शौचालयाचे आरो  य िवभाग पयवे क/ िवभाग मखु यांनी दनैिंदन  य  भेट देवनू 
पहाणी व  व  छता चागंली राहील व भ  तांना चांगली सोयी सिुवधा िमळतील असे पहाण.े तसचे सलुभ 
इटंरनॅशनल याचंेकडून आकारणते येणारे दराबाबत वेळोवेळी िनयं ण ठेवणचेे काम आरो  य िवभागामाफत करणते 
येत आह.े   

सलुभ इटंरनशॅनल यांचमेाफत आकरणते येणारे दराबाबत िद.26/06/2017 रोजीचे प ा  वये साईभ  त 
यांनी वाढीव दर आकरणीबाबत केलेले त ार अजानसुार िद.08/08/2017 रोजी मे. सलुभ इटंरनशॅनल यांच े

ितनीधी यांना सम  बोलवनू समज देणते आलेली आह.े तसचे म.े सलुभ इटंरनॅशनल यानंा आरो  य 
िवभागामाफत जा. नं.4528/2017 िद.29/11/2017 रोजीचे प ा  वय,े सं  थानने नेमनू िदलेले दरानसुार दर 
आकरणबेाबत कळिवले आह.े   

   ताव:- तरी जनु े सादालय प रसरात असलेल े सलुभ शौचालय वापरासाठी सलुभ इटंरनॅशनल 
सोशल सि हस ऑरगनाईजेशन, मुंबई यांनी शौचास .1/-  एवेजी .4/- व बाथ म वापरासाठी .2/- ऐवजी 
.5/- मागणी केललेे शु  क आकारणीबाबत सलुभ इटंरनॅशनल यांच ेसमवेत झालेले करारना  यातील पान न.ं08 

मधील अ.न.ं15 म  य ेनमदू केलेले अटीनसुार िनणयाथ सादर. 
  यावर सिव तर चचा होऊन, जुने सादालय प रसराम य े असलेले सलुभ साधनगहृ वापराच े दर 

शौचास .२/- व बाथ म वापरासाठी गरमपा यासह .५/- या माण े दर वाढवनु दे यात यावेत, तसेच गद च े
कालावधीत तेथील कमचारी साईभ ांकडून जादा पैसे घतेात अशा त ारी येत अस यान े याबाबत यो य ती 
कायवाही करणसे व सलुभ साधनगहृ वापराच ेदरप क फलक दशनी भागात लावणेबाबत संबधीतांना सचुना 
करणते या यात, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. तसेच सदरह इितवृ  वाचून कायम 
करताना, सलुभ साधनगहृामधील मतुारी सवासाठी पवु माणचे िनशु क ठेवणते यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

१५ “ ीकृ ण भ यनाटय” या भ यनाटयाच ेसं थानने आयोजन करणेसाठी ीमती उ वला खंदारे, िफ म टेिल हीजन 
ॲ ड िथएटर सोसायटी ऑफ स ल इडंीया, नागपूर यांच ेमा.कायकारी अिधकारी महोदया यांना अ ेिषत केले या 
िद.१०/१०/२०१७ रोजी या ई-मेल प ाबाबत िनणय घेण.े 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  
१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम चेी व कामकाजाची काय मतेन े
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यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 
आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणांना आव  यक  या  सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतची कत ये असतील. 
२. अिधिनयमाच े कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वय,े भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
३. अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
४. अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
मा.  यव  थापन सिमती ठरावः-  
१) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१७१ 
२) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२७७ 
३) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२८० 
४) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३५८ 
५) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५१९ 
६) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६५४, ६७१, ६७२ 
७) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८२ खालील माण े संमत 
झाला आह.े 

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

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

काय मांसाठी  टेज, मंडप, साउंड िस  टीम, िव तु रोषणाई, सीसीटी  ही, सरु ा  यव  था, आव  यक जादाच े
मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनषंुिगक खचासही मा  यता दे  यात आली. 
८) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७५० खालील माण े संमत 
झाला आह.े 

“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोजीत करावयाचे िविवध 
धािमक, सां  कृितक काय म व पादकुा दशन सोहळा काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन  यास अतंीम  व प 
दे  यात आल.े ” 

 तावना:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.ऑ  टोबर २०१८ रोजी १०० वष पणु होत आहेत. ी 
साईबाबा सं  थान  यावतीने िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा कालावधी ी साईबाबा 
समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा करीत आह.े   

ी. शलै  ि  णा, िद  दशक व ीमती उ  वला खंदारे, माकट ग मनेॅजर, ीकृ  णा भ  यनाट्य, नागपरू 
यांनी िद.१०/१०/२०१७ रोजीच ेई-मेल ारे मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांना अ ेिषत केले  या प ात, 

ीकृ  णा  या जीवनावर आधारीत असलेले “ ीकृ  ण भ  यनाट्य"  याम  य ेनाटक व  नृ  याचा सगंम आह.े याम  य े
२५० कलाकार व ५० तं ाचंा समावेश आह.े काश (Light) आिण  वनी (Sound) चा समावेश असले  या 
या भ  यनाट्यासाठी ७०००   व.े फुट आकाराचा  टेज, ११ िविवध  टेजेस, ५० फुट उंचीच े२ मोठे टॉवस, घोडे, 
बैलगाड्या, िसंहासन,  पेशल इफे  टस ् असलेले भ  यनाटय आह.े भ  यनाट्यासाठी ी.सरेुश वाडकर, ीमती 
वैशाली सामंत, ी. सेनजीत कोशबंी यांनी पा  वगायन केले आह.े  

ीकृ  ण भ  यनाट्याम  य ेभगवान ीकृ  णां  या िविवध लीलाचंा समावेश कर  यात आला आह.े जस े
ीकृ  ण ज  म लीला, बाल लीला, पतुना वध, कािलया दमन, रास लीला, कंसवध आिण महाभारतातील 
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मह  वा  या संगाचा समावेश कर  यात आला आह.े याम  य े  भगवान ीकृ  णा  या पजुा, ेम, िम ता, कत  य, 
आनंद आिण मो  या दवैी  यि म  वाचा सुंदर िमलाप असणार आह.े ह े भ  यनाटय भगवान ीकृ  णा  या 
ज  मापासनू ते िवराट पासह, आ  याि मक ान, गीता सार यांच ेदशन घडिवते.    

 ताव:- ी. शलै  ि  णा, िद  दशक ीकृ  णा भ  यनाट्य, नागपरू यांनी ी साईबाबा समाधी शता  दी 
वषात आयोजन करावयाच ेझा  यास दोन योगांसाठी र  कम .२४ लाख मा  (अ री र  कम पये चोवीस लाख 
मा ) खचाचे खालील माण ेअदंाजप क कळिवले आह.े  

PRODUCTION BUDGET 
Sr.No. PRODUCTION DESCRIPTION & EQUIPMENTS 
1 Stage Centre Stage 40*50 foot and 6” & 8 ft Height, with background. 

Two side stage 25*32, 6ft Height with background. 
Two side stage 20*24, 8ft Height with background front stage 120*40, 
5.5 ft Height with background. 
One Galleries 28 ft Height with background  
Total stage area 7000 sq. ft. (Area 200*200 sq.ft.)  

2 Settings Tree, Zula, Jail, Kans Mahal, Nand House, Sudama’s House, Krishna 
Mahal, Radha House & Swarg etc. 

3 Backdrops Kans Mahal, Krishna Mahal, Landscape, Gowardhan Mountain & 
Swarg etc.  

4 Lighting 125 to 135 par light, 2 scanner, 2 sharpi, 12 stobe light, 2 follow, 2 
foco,  
1 riley, 72 channel pulsar, 2*28 ft tower, 10 stands, 4 blasting,  
1 electronic moon etc. 

5 Array Sound Ultra-modern area sound 16 elements stereophonic sound kit,  
12 stages, monitor, 8 H.F., base bin, cordless mike, 3.4 amplifier (top), 
4 low amplifier, 2 H.F. amplifier, 32 channel mixers, 1 DVD player 
etc. 

6 Drama Property 2 Rath, 2 Bullockcart, 12 Sinhaasan, 2 large nagade, vaadyayantra,  
1 Tree, 1 Deer, 1-Jhula, Dhol, Tasha, Gada etc. 

7 Makeup & Costume Makeup, costumes and jewellery etc for around 250 artists. 
8 Artist & 

Technician’s 
Payments 

Payments to all 250 artists, technicians and non-technicians. 

9 Food Arrangement Food arrangement for all Artist & Technicians. 
10 Transport 3 trucks for stage, 3 trucks property, 1 truck for lights & sound  

(7 trucks) and travelling allowance for all artists and technicians  
(upto 1000 kms) 

11 Tower 2 Towes of 50 ft height and 4 towers of 30 ft for lights 
12 Firework 24 Ariel shots, CO2 fire bolls, cold piro 16 shots, fire shower, fire 

effects etc.  
13 Special Effects Vishnu Prakat roop on roller box, Krishna prakat roop on roller effect, 

Sudarshan Chakra, lifting of Govardhan Mountain, Kifting of Dahi 
Handi, Vastra Haran effects & Arrow special effect. 

14 Animals Two horses & four bulls. 
सदर भ  यनाट्यासाठी उपरो माण ेदोन योगा  या सादरीकरणासाठी र कम .२४ लाख मा  (सव 

शासक य करांसह) कळिवली आह.े  यासोबत िनयम व अट बरोबरच आयोजकांनी परुवावयाचे मटेरीयल व 
आव  यक  यव  था खालील माण ेकळिवली आह.े 
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१) योगासाठी २५,००० दशक सामाव ू शकतील या मतेच े मदैान िकंवा  टेडीयमची  यव  था क न 
 टेज उभारणीसाठी ते ७ िदवस अगोदर व २ िदवस योगानंतर उपल  ध कराव.े  यासाठी डेकोरेशन, 

साईड ग बरॅीकेड ग व लाईटची  यव  था करावी.   
२)  टेज उभारणीदर  यान मटेरीयल  या सरु ीततेसाठी ५ सरु ा र कांची नेमणकू करावी. 
३)  टेज उभारणीसाठी २५० बांब ूआिण ७५ ब  ली उपल  ध करा  यात. 
४) कामगाराचंी राह  याची  यव  था. 
५) पु ष व मिहलांसाठी कलाकार तसचे तं ांसाठी  वतं  िफर  या  व  छतागहृांची  यव  था करावी.  
६) योगाची िस ी करण.े 
७) िनमाता, िद  दशक, कलाकार व तं  यांची िनवास, िप  याच ेपा  याची व भोजन  यव  था करावी. 
८) योगाच े दोन िदवस आधीपयत आव  यक  या सव शासक य परवान  या घेण े आव  यक आह.े 

(Permission for the Ground, NOC from the local department, NOC from the local 
Electric Board, NOC from the local Police Department, NOC for the sound, etc.) 

९) योगासाठीची ५० ट  के र  कम आगाऊ ावी लागेल. तसचे उवरीत र  कम योगा  या अगोदर एक 
आठवडा ावी लागले. 

१०) योगाचे एक िदवस अगोदर ६५ के.  ही. मतेचा जनरेटर (लाईट व सालऊंडसाठी) उपल  ध करावा.  
११) योगासाठी १२५ के.  ही. मतेचे दोन जनरेटरचे उपल  ध करावे. ( योगा दर  यान ५ ते ६ तास 

िव तुपरुवठा होईल या मेतेचे)  
१२) योगासाठीची  हीडीओ शटु ग काढता येणार नाही.  

ीकृ  ण भ  यनाट्याचे योगासाठी सं  थानने खालील खचा  या बाब वर िनणय घणेे आव  यक आह.े  
अ.नं. तपिशल अदंािजत खच र  कम . 
०१ योगासाठी २५,००० दशक सामाव ू शकतील या मतेचे मैदान िकंवा  टेडीयमची 

 यव  था क न  टेज उभारणीसाठी ते ७ िदवस अगोदर व योगानतंर उपल  ध कराव.े   
(२५ एकर जागा X .१,०००/- ित एकर, ित िदवस – एकुण ९ िदवस) 
डेकोरेशन, साईड ग बॅरीकेड ग व लाईटची  यव  था करावी.   

२,२५,०००/-  

०२ योगासाठीच े े कांसाठी बस  यासाठी खु  या (भाडेत  वावर) 
(एकुण २५,००० X .४/- ित खचु  ित िदवस 

१,००,०००/- 

०३ डेकोरेशन, साईड ग बॅरीकेड ग व लाईटची  यव  था करावी. (भाडेत  वावर) 
.३०,०००/- ित िदवस X ९ िदवस 

२,७०,०००/- 

०४  टेज उभारणीदर  यान मटेरीयल  या सरुि ततेसाठी ५ सरु ा र क - एकुण ९ िदवस 
३ िश टम  य े(हजरेी .४१५/-)   

५६,०२५/- 

०५  टेज उभारणीसाठी २५० बांब ूआिण ७५ ब  ली (भाडेत  वावर) 
(बांब ू .१/- X .२५०/-, ब  ली .२/- X ७५ (एकुण ९ िदवस) 

३,६००/- 

०६ कामगाराचंी राह  याची  यव  था एकुण २५०  य  ( .५००/- X १० हॉल X ९ 
िदवस) 

४५,०००/- 

०७ पु ष व मिहलांसाठी कलाकार तसचे तं ांसाठी  वतं  िफरते शौचालये (भाडेत  वावर) 
 ( .४००/- ित िदवस X १० शौचालय)े एकुण ९ िदवस 

३६,०००/- 

०८ योगाची िस ी करण े २५,०००/- 
०९ िनमाता, िद  दशक, कलाकार व तं  यांची िनवास  यव  था  

एकुण ५०  य  ( .५००/- ित म X १७ म) – ९ िदवस  
७६,५००/- 

१० योगाचे एक िदवस अगोदर ६५ के.  ही. मतेचा जनरेटर (लाईट व साऊंडसाठी)  
( .८,०००/- ित िदवस) 

योगासाठी १२५ के.  ही. मतेचे दोन जनरेटर ( .९,०००/- ित िदवस) 
( योगा दर  यान ५ ते ६ तास िव तुपरुवठा होईल या मेतेचे िडझेलसह)  

५५,०००/- 

 एकुण अदंािजत खच :- ८,९२,१२५/- 
ीकृ  ण भ  यनाट्य योगाचे सं  थानने आयोजन करावयाचे झा  यास खालील बाब वर धोरणा  मक 

िनणय घेण ेआव  यक आह.े 
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१) सदर भ  यनाट्याच े०२ योगांसाठीचे मानधन र  कम .२४,००,०००/- मा  (सव शासक य करांसह) 
दणेेबाबत िनणय घेण.े  

२) सदर भ  यनाट्य योगासाठी सं  थानने अदंाजे र  कम .८,९२,१२५/- मा  इतका खच करण ेअपेि त 
आह.े   

३) सदर भ  यनाट्य योगासाठी २५ एकर जागा उपल  ध करणबेाबत िनणय घेण.े 
४) योगासाठीची मानधना  या र  कमे  या ५० ट  के र  कम योग िनि ती  यावेळी देण.े तसचे उव रत 

५० ट  के र  कम योगा  या एक आठवडा आधी दणेबेाबत िनणय घणे.े 
५) सदर भ  यनाट्याची सं  थानला  हीडीओ शटु ग करता येणार नाही.  
६) सदर भ  यनाट्य योगासाठी आव  यक असणा-या सव शासक य परवान  या घणे.े  

तरी ीकृ  ण भ  यनाट्याच ेआयोजन करावयाचे झा  यास सदरकामी अदंािजत र  कम .३३ लाख मा  
खच अपिे त आह.े तरी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभपेढुे िनणयाथ सादर.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अमा य कर यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.             (कायवाही-बांधकाम िवभाग, शता दी क )  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
१६ म.ेअपशॉट यिुटिलटी स ह सेस, चै नई यांचा सादालयातील हाऊसिकप ग व वाढपीबाबतचा कायादशे र  

क न, यांचा सं थानच ेकाळया यादीत समावेश करणेबाबत.  
अिधिनयम 2004मधील तरतुद:- सन2004चा महारा  अिधिनयम ं .14 (भाग-4) म ये महारा  

िवधान मंडळाचेअिधिनयम व रा यपालांनी थापीत केलेले अ यादशे वकेललेे िवनीयम मधील14 (2घ) नसूार 
भ ांना सोयीसाठी आव यकते उपाययोजना हाती घे याच.े तसचे21 (1घ) नसूार भ ानंा जेवण परुिवण ेआिण 
अ नछ  चालिवणयेाबाबतची तरतदु केललेी आह.े 

  तावना :- ी साई सादालयातील व छता, हाऊसिकप ग व पे टकं ोलची कामे तसेच दररोज ५० 
वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीने परुिवणकेामी इकडील जा.न.ंएसएसएस/विश/ सादा/३२६६/२०१७ 
िद.१९/०९/२०१७ चा कायादशेानसूार िद.०१/१०/२०१७ ते ३०/०९/२०१८ या कालावधीसाठी एकि त 
कामाची दरमहा सव करांसहीत (GST वगैरेसह) र  कम .१८,९८,०००/- (अ री र  कम .अठरा लाख 
अ या  नव हजार मा ) या मंजूर दरान ेसंदिभय ं .१ नसूार म.ेअपशॉट यिुटिलटी स  ह सेस, चे  नई यांना कामाचा 
कायादशे दे  यात आलेला आह.े 

  ी साई सादालयातील व छता, हाऊसिकप ग व पे टकं ोलची काम े तसचे दररोज ५० वाढपी 
कामगार आऊटसोस प  दतीने परुिवणेकामी िद.०१/१०/२०१७ ते ३०/०९/२०१८ या कालावधीसाठी आव  यक 
 या अटी व शत  घालून संबंधीत ठेकेदार व सं  थान यांचमे  य ेकरारनामाही करणते आलेला आह.े 

म.ेअपशॉट यिुटिलटी स  ह सेस, चे  नई यांच े काम सु  होणपेवु  ११ िदवस अगोदर कायादशे दे  यात 
आलेला होता. तदनतंर काम सु  होवनू जवळपास ११ िदवस झाललेे होते तरी देखील  यांनी ी साई 

सादालयात    छता व हाऊसिकप गकामी मिशनरी व इतर आव  यक साही  य परुवठा केलेले न  हते.  यामळेु 
 व  छते अभावी भ  ताचंी गैरसोय झाललेी होती, करीता सदर साही  य तातडीने परुिवणकेामी अ  यथा िनिवदतेील 

अटी/ शत नसूार दडंा  मक कारवाई करणबेाबत जा.न.ंएसएसएस/विश/ सादा/३७६१/२०१७ िद.१२/१०/२०१७ 
रोजीचे प ानसूार कळिवणते आलेले होते.  

तसेच ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोलकामी िनिवदतेील व 
करारना  यातील अटी/ शत नसूार १४२ कामगार लावण ेगरजेचे असतांनाही म.ेअपशॉट यिुटिलटी स  ह सेस,चे  नई 
यांनी दररोज कमी कामगार लावलेले होते. तसेच  व  छतेकामी मिशनही वापरत न  हते.  यामळेु करारना  यानसूार 
कमचारी लावावेत, अ  यथा कमी लावणते येणा-या कमचा-यांचे िकमान वतेन दरा माण ेहोणारी र  कम आपल े
मािसक िबलातून कपात करणते यवेनू, पढुील काळात असे िनदशनास आ  यास दडंा  मक कारवाई करणबेाबत 
इकडील जा.नं.एसएसएस/ विश/ सादा/ ३९८३/ २०१७ िद.०१/११/२०१७ रोजीचे प ानसूार कळिवणते आलेले 
होते. 

ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोलच े कामाबाबत सादालय पयवे क 
यांनी सम  राऊंड घेवनू पाहणी केली असता, सादालयातील सव  व  छता गहृ,े टॉयलेट,फरशी,खराब झालेली 
होती, िपवळे डाग पडलेले होते, टॉयलेटम  य ेडांबर गोळया टाक  या जात न  ह  या.  यामळेु मोठया माणात दगुधी 
येत होती. याबाबत भ  तां  याही त डी त ारी येतअस  यामळेु भ  त नाराजी  य  त करत होते.  यानसूार सदरची 
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 व  छता करणबेाबत संबंधीत ठेकेदार यांना जा.न.ंएसएसएस/विश/ सादा/१२५/ २०१७ िद.१५/११/२०१७ 
रोजीचे प ानसूार कळिवणते आलेले होते. 

वरील माण ेसंबंधीत ठेकेदार यांना प  दवेनू कळिवणेत येवनूही तसचे वारंवार त डी सचुना देवनूही, 
हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोलकामी िनिवदतेील व करारना  यातील अटी/शत नसूार परेुशा माणात 
कामगार लावत न  हते. िकमान वेतन अॅ  टनसूार पगार केलेला नाही.   

दोन मिह  यापासनू कामगारांचा पगार नाही. पगार बीलासाठी आव  यक असलेली कागदप ाचंी पतुता 
केलेली नाही. या सव बाब मळेु संबंधीत ठेकेदार यांना इकडील जा.न.ंएसएसएस/विश/ सादा/४९२०/२०१७ 
िद.१८/१२/२०१७ रोजीचे प ानसूार करारना  यातील अटी/ शत  अ  वये दडंा  मक कारवाई करणते येवनू 
कोणतीही पवुसचूना न दतेा पढुील कायवाही करणबेाबतचे प  दे  यात आललेे आह.े 

इकडील िद.०४/०१/२०१८ रोजीचे िटपणीवरील िनदशानसूार, संबंधीत ठेकेदार यांचेबाबत 
 यांचेकडील कामगारां  या िकमान वेतन दरानसूार पगाराबाबत  या त ारी, िनिवदेतील अटी/शत नसूार कामगार 

कमी लावण े व  व  छतेकामी लागणारे मिशनरी, केिमकल वगरेै इ  यादी साही  याचा परुवठा वेळोवेळी केलेला 
नस  यामळेु वारंवार िद  या जाणा-या सचुना. या सव बाब चा िवचार इकडील िवभागामाफत क न दंडा  मक 
कारवाई होणबेाबत िटपणी सादर करणते आललेी होती. सदर िटपणीवर मा.मु  य का.अ. यांनी ‘’करार ना  यातील 
उ  लंघन झाले  या अटी व शत  नमदू क न सदर एज  सीला ता  काळ कारण ेदाखवा नोटीस दऊेन ०३ िदवसात 
सव बाब ची पतुता न के  यास कायादशे र  क न ईिनिवदा या तातडीन ेराबवावी.’’ अशा सचुना वजा िनदश 
िदलेले आहते. 

िनिवदतेील अटी/शत चा वेळोवेळी प  दवेनू सु  दा भंग करण,े कामगाराचंे पगार वेळेत न करण,े िकमान 
वेतन दरा माण े वेतन न करण.े यामळेु संबंधीत ठेकेदार यानंा जा.न.ंएसएसएस/विश/ सादा/५४१७/२०१८ 
िद.१०/०१/२०१८ रोजीचे प  देवनू र  कम .९४,९००/-(अ री चौ-या  नव हजार नऊशे मा ) दडंा  मक कारवाई 
करणते आ  याच ेप  दे  यात आलेले आह.े 

इकडील जा.न.ंएसएसएस/विश/ सादा/५४१८/२०१८ िद.११/१/२०१८ तसेच जा.न.ंएसएसएस/ विश / 
सादा/ ५७६३/२०१८ िद.२७/०१/२०१८ रोजीचे प ानसूार संबंधीत ठेकेदार यांना िबलासोबत दयावयाची सव 

कागदप ांची पतुता करणबेाबत सिुचत करणते आले होते. तरी दखेील संबंधीत ठेकेदार यांनी आजपावेतो 
कागदप ांची पतुता केलेली नाही.  यामळेु आजअखरे  यांची दोन िबले लंबीत आहते. िशवाय  यांनी 
आजपावेतो दोन मिह  याचे पगार कामगारांना आदा केलेले नाहीत. तसेच पढुील काळात महािशवरा ी, ी 
रामनवमी, गु पौिणमा यासार  या मह  वा  या गद  या काळात कामगार काम बंद करणचेा धोका नाकारता यते 
नाही.  यामळेु सं  थान  या नावलौक कास बाधा पोहोचेल. 

  तसेच संबंधीत ठेकेदार यानंी यापवु  कमचा-यांना िदलेले वतेन ह ेिकमान वतेन दरा माण ेिदललेे नाही व 
सं  थानकडे लंिबत असलेले बीलांसाठी आव  यक असलेली कागदप े अदयापपावेतो प रपणु सादर केलेली 
नाहीत.  यामळेु पु  हा कामगारांच ेपगार  यांचा पवुानभूव िवचारात घतेा ते वेळेत करतील अस ेवाटत नाही. 

  उपरो  त सव अहवाल कामगार िवभागाकडे सादर केला असता,  यांनी सं  थानचे कायदिेवषयक 
स  लागार यांचा अिभ ाय घे  यात यावते असे िनदश िदले होते.  यानसूार जा.न.ंएसएसएस/ विश/ सादा/ 
५४१६/२०१८ िद.१०/०१/२०१८ रोजी अडॅ.जे.के.ग दकर,िशरडी यांचेकडून अिभ ाय मागिवणते आलेले आह.े 
 याचा तपिशलाचा सारांश खालील माण.े 

  ‘’म.ेअपशॉट यिुटिलटी स  ह सेस, चे  नई यांना वेळोवेळी सचुना देवनूही  यांनी िनिवदतेील व 
करारातील अट चा व शत चा भगं केललेा आह.े कामात िदरंगाई केली, कुचराई केली तसचे कामावर लावले  या 
मजरुानंा वेतनही िदलेल े नाही व ठर  यावेळी ठरललेी काम े केली नाही. तसचे आऊटसोिसगच े कामगारही 
करारा माण ेपरुिवले नाही.  यामळेु सं  थानला सदरचा करार कोणतीही पुवसचुना न दतेा र  कर  याचा अिधकार 
आह.े  यामळेु  याचे वतनाव न हा करार आपणास ता  काळ पवुसचूना न दतेा र  करता येईल व तसे प रि थतीत 
 यास  यान े िदलेले िबल अदा कर  याचे कारण नाही. कारण मळुातच  यान े कराराच े पालन केलेले नाही. 

हतेुपरू  करपणे सचुना दवेनूही  याकडे डोळेझाक क न कराराचा भगं केलेला आह.े  यामळेु  यांना  याचे िबल 
अदा न करण ेउिचत राहील, तसेच  यांचेकडून आपणांस झालेले नुकसानही मागता येईल.’’ 

  मागणी:- संबंधीत ठेकेदार, यांना वेळोवेळी प  देवनू, वारंवार त डी सचुना देवनूही िनयिमत 
करारना  याचा भगं केललेा आह.े  याबाबत  याचंेवर दडंा  मक कारवाई क न सु  दा, अतंीम नोटीस दवेनू सु  दा 
 यां  यात कोणतीही सधुारणा होत नसनू वारंवार त ारी वाढत आहते व कोण  याही णी कामगार काम बंद 
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कर  याचा संग येव ूशकतो.  यामळेु भ  ताचंी गरैसोय होवनू भिव  यात सं  थानला अशा  व पाचा ास होव ूनय े
व साईभ  तांनाही चांग  या कारची सवेा िमळावी. याकरीता संबंधीत ठेकेदार याचंा उपरो  त कामाचा कायादशे 
र  करण ेव काळया यादीत समावेश क न करारना  यातील अटी/शत  ं .२५ नसूार  यांची सरु ा अनामत र  कम 
ज  त करणते यावी. अस ेन  मत आह.े  

   याच माण े सादालयातील  व  छतेअभावी भ  तांची गरैसोय होव ू नय,े याकरीता पढुील 
कालावधीसाठी न  यान ेई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी. दर  यानच ेकाळात उपरो  त काम ेसं  थानमधील इतर 
ठेकेदारामाफत आहे  याच अटी/शत वर व मंजरू दरात क न घेणकेामी मा.  थािनक उपसिमती सभेम  य ेतातडीन े
िनणय होण ेगरजेच ेआह.े अस ेन  मत आह.े 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय:- उपरो  त ा  तिवक व मागणी तसेच सं  थानचे कायदिेवषयक स  लागार 
अडॅ.ज.ेके.ग दकर, िशरडी यांचे अिभ ायचा िवचार करता, संबंधीत ठेकेदार म.ेअपशॉट यिुटिलटी स  ह सेस, 
चे  नई यांचा उपरो  त कामाचा कायादशे र  क न  यांचा सं  थानच ेकाळया यादीत समावेश क न,  यांची सरु ा 
अनामत र  कम ज  त करणते यावी.  

 याच माण े सादालयातील  व  छतेअभावी भ  तांची गरैसोय होव ू नय,े याकरीता पढुील 
कालावधीसाठी न  याने ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी. तसचे दर  यानच े काळात सादालयातील उपरो  त 
कामे सं  थानमधील इतर ठेकेदारामाफत ि वकृती प  घेवनू सबंंधीत कामगारांचे वेतन ि वकृती ठेकेदारामाफत 
 वरीत आदा होणे आव  यक आह.े 

तरी म.ेअपशॉट यिुटिलटी स  ह सेस, चे  नई याचंा उपरो  त कामाचा कायादशे र  क न  यांचा सं  थानच े
काळया यादीत समावेश क न सरु ा अनामत र  कम ज  त करणबेाबत तसचे ई-िनिवदा या पणु होईपयत  या 
कालावधीसाठी ि वकृती ठेकेदाराकडून आह े  याच मंजूर दराने काम ेक न घेणकेामी सदरह  ताव मा.  थािनक 
उपसिमती सभते िनणयाथ सादर.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, तावातील िवभागाचा अिभ ाय व सं  थानचे कायदिेवषयक स  लागार 
अडॅ.ज.ेके.ग दकर, िशरडी यांच ेअिभ ाय िवचारात घतेा, ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व 
पे  टकं ोलकामीचे ठेकेदार मे.अपशॉट यिुटिलटी स  ह सेस, चे  नई यांनी अटी/ शत चा भंग केलेला अस यामळेु, 
यांना याकामी िदलेला कायादशे र  करणते यावा व  यांची सुर ा अनामत र  कम ज  करणते येऊन,  यांचा 

सं  थानच ेकाळया यादीत समावेश करणेत यावा व यांची लंबीत बीलेही आदा करणेत येऊ नये.  
   ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता, पे  टकं ोलकामी ता काळ न यान े ई-िनिवदा 

ि या राबिवणेत यावी व नवीन ठेकेदार िनयक्ुत होईपयत सादालयातील  व  छतेअभावी भ  तांची गरैसोय 
होव ू नय,े याकरीता सं थानमधील इतर ठेकेदार १) मे.बी. ही.जी.इडंीया िल.पणु े कॅ प िशड , २) मे. 
एम.पी.ए टर ायजेस ॲ ड असोिसएटेड िल.पणु े कॅ प िशड , ३) म.े पीक ॲ ड कॅन सि हसेस, मुंबई कॅमप् 
िशड  यांना िद.१४.०२.२०१८ रोजी लेखी प  दऊेन िवचारणा केली होती.  यांचेपैक  मे. एम.पी.ए टर ायजेस 
ॲ ड असोिसएटेड िल.पणु ेकॅ प िशड  यांनी िद.१५.०२.२०१८ रोजी ि वकृती प  देऊन सादालयातील उपरो  
काम ेपवु च ेदरात कर यास तयार असलेबाबत लेखी कळिवले आह.े  

यावर सिव त चचा होऊन, दोन मिहन ेकालावधीसाठी अथवा ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत एम.पी. 
ए टर ायजेस ॲ ड असोिसएटेड िल.पणु े यांचेकडून पवु च े मंजरु दरात व अटी शत नसुार ि वकृती प  घवेनू 
संबंधीत काम व कामगारांच े थिकत वेतन क न घे यात यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.                                              (कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०३ सं थानमधील मह वाच ेचाल ुव तािवत असले या क पांचा आढावा. 
िनणय .१४१ आजच े सभेम य े सं थानमधील चाल ु व तािवत असले या उपरो  मह वा या क पां या स ि थतीची 

मािहती घऊेन, याचा आढावा घे यात आला व यानुशंगान े पढुील कायवाही करणबेाबत सचुना कर यात 
आ या. तसेच सव क पांची दर आठवडयाची स िथती अ यावत क न सव सिमती सद यांना ई-मेल ारे 
पाठिवणते यावी, असे ठरल.े              (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ ी गु पौिणमा उ  सव-२०१७ चे  य  झाले  या खचास मा  यता िमळणबेाबत. 

ताव- ी गु पौिणमा उ  सव २०१७ मधील खचाकरीता मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२३.०५.२०१७ चे सभेतील िनणय 
.३५ नसुार एकूण .४१,५६,४६३/- मा चे खचास मा  यता िमळालेली आह.े  
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अ. 
 

खच तपिशल अंदाजे खच  य  खच तरतदुीपे ा 
जादा खच 

तरतदुीपे ा कमी 
खच 

१ मंडप, कमानी,  टेज व इतर  ४,१९,१०९.०० ४२०३५४.०० १२४५.०० - 
२ कलाकार िबदागी (िकतनकार व िनमं ीत 

कलाकार काय मासह)  
५,००,०००.००                                               ३८,९३९.०० - ४,६१,०६१.०० 

३ भ  तांना िम  टा  न ( म प रहार मजरुीसह)  ८,३७,३५४.०० ६०७३४०.०० - २३००१४.०० 
४ िवदयतु रोषणाई (जनरेटर भाडे, इधंन खच)  १,००,०००.०० ७३१४८.०० - २६८५२.०० 
५ िनमं ण पि का, जािहरात, पो  टेज, (आ यदाते  

िवदशेी भ  तांसह)  
१३,००,०००.०० १२६०९१७.०० - ३९०८३.०० 

६ जादा कमचारी  वयंसेवक  (िवदयाथ ) मानधन   ४,००,०००.०० २९७३७९.०० - १,०२,६२१.०० 

७ पाल  याच ेिठकाणी िप  याची पा  याची  यव  था 
खच (टॅकर िडझेलसह)  

३,००,०००.०० २०१४९.०० - २७९८५१.०० 

८ मंिदर व मंिदर परीसर फुलाचे डेकोरेशन  २,००,०००.००  - - २०००००.०० 
९ इतर खच १,००,०००.००  १२०८०.०० - ८७,९२०.०० 
 एकुण पये  ४१,५६,४६३.०० २७,३०,३०६.०० १२४५.०० १४,२७,४०२.०० 

 
उपरो  त तपिशल पाहता ी गु पौिणमा उ  सव २०१७ करीता र  कम ४१,५६,४६३/- (अ री  पय े 

एकेचाळीस लाख, छप  न हजार, चारशे ेस  ट) मा  मंजरू कर  यात आलेले आह.े या रकमेतनू उ  सवाकरीता 
 य ात एकूण .२७,३०,३०६/- (अ री पये स  तािवस लाख तीस हजार तीनशे सहा) मा  खच झाललेा  

आह.े 
  तरी सदरचे  य ात झाले  या एकूण खचास मा  यता मा  यतेसाठी सादर . 
िनणय .१४२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी गु पौिणमा उ  सव- २०१७ करीता य ात झाले या र  कम .२७,३०,३०६/- 

मा चे खचाची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.         (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०५ ी पु  यितथी उ  सव- २०१७ चे  य  झाले  या खचास मा  यता िमळणबेाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच ेमाफत ी रामनवमी, ी गु पौिणमा, व ी पु  यितथी ह ेमु  य 
उ  सव साजरे  कर  यात यतेात.  

  पु  यितथी उ  सव-२०१७ िद.२९.०९.२०१७ ते िद.०२.१०.२०१७ या कालावधी मधील खचाकरीता 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद २०/८/२०१७ चे सभेतील िनणय .७१२ अ  वये एकुण पये ६४,६५,०००/- च े
खचास मा  यता िमळालेली आह.े ी पु  यितथी उ  सव -२०१७ साठी  य ात खालील माण े खच झालेला 
आह.े                                             

अ.न तपिशल अदंाजप कातील 
मंजरू  र  कम 

 य  खच तरतदूी पे ा 
जादा खच 

तरतदूी पे ा  
कमी खच 

१ मंडप, कमानी व  टेज  खच 
 (बॅ रकेट गसह)  

६,२५,०००.०० ४,१५,२१८.०० - २,०९,७८२.०० 

२ कलाकार िबदागी–क तनकार व िनमिं त 
कलाकार काय मासह)  

१०,००,०००.०० ८,१९,५९२.०० - १,८०,४०८.०० 

३ भ  तांना  िम  टा  न (गावजवेण व मजरूी)  ८,००,०००.०० ८,४९,३५१.०० ४९,३५१.०० - 
४ िव तु रोषणाई खच  ( भाडो ी जनरेटर, िडझले 

िबलांसह) 
१०,५०,०००.०० ११,१२,३४८.०० ६२,३४८.०० - 

५ िनमं ण पि का, जािहरात, बोड,पो  टेज –
उदी सादासह 

२५,००,०००.०० २४,४८,७९२.०
० 

- ५१,२०८.०० 

६ जादा कामगार  २,००,०००.०० ५,६०,१९९.०० ३,६०,१९९.०० - 
७ पाल  याचंे िप  याचे पाणी  यव  था खच.  ५०,०००.०० - - ५०,०००.०० 
८ इतर खच  फिनचर भाडे  ४०,०००.०० ६४,९६९.०० २४,९६९.०० - 
९ मंदीर व मंदीर प रसर फुलांची सजावट खच  २,००,०००.०० - - २,००,०००.००  
 एकुण .  ६४,६५,०००.०० ६२,७० ४६९.०० ४,९६,८६७.०० ६,९१,३९८.०० 
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          उपरो  त तपशीलात नमदु केले माण े ी पु  यितथी उ  सव-२०१७ क रता र  कम .६४,६५,०००.००/- 
( . चौस  ठ  लाख पास  ट हजार ) मा  मंजरू कर  यात आलेले होते, या उ  सवाकरीता  य ात एकूण पय े . 
६२,७०,४६९/- ( .बास  ट लाख स  तर  हजार चारशे एकोणस  तर)  मा   इतका  खच झालेला आह.े  

  तरी  य ात  एकुण .६२,७०,४६९/- च े झाले  या खचास मा  यता िमळणसे िवनतंी. 
िनणय .१४३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी पु यितथी उ  सव- २०१७ करीता य ात झाले या र  कम .६२,७०,४६९/-

मा चे खचाची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.         (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ ीरामनवमी उ  सवातील वीणा, पोथी, फोटो, पा पजुा, ािभषेक इ. साठी मा.  यव  थापन सिमती  या सद  यांची  

नावे िनि त करणेबाबत. 
ताव- सं  थान माफत ी रामनवमी उ  सव, ी गु पौिणमा उ  सव व ी पु  यितथी उ  सव पवु परंपरेनसुार पार पाडल े

जातात. सदर  या  यके उ  सवात  पहाटे  दारकामाईत अखंड पारायणास सु वात होते त  पवू  चा फोटो /पोथी/ 
वीणा िमरवणकू ने गु  थानमाग  दारकामाईत यतेात व मा.  यव  थापन सिमतीचे सद  यां  या ह  ते अखंड 
साई स  च रत पारायणास  दारकामाईत सरुवात होते. तसचे चे  नान झा  यानंतर समािध मिंदरात मा. 
 यव  थापन सिमतीच े सद  य यांच ेह  ते पा पजुा पार पाडली जाते.  

              ी पु  यितथी उ  सव २०१६ पासनू सदर  या काय मात भाग घतेले या मा.  यव  थापन सिमती  या 
सद  यांची मािहती खालील माण.े. 

ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१६ पा पजुा व इतर काय म. 
 

 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नावे 
१०/१०/२०१६. 
सोमवार  

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  थम िदवस 
वीणा- मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद  य     
पोथी– मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य    

ितमा- मा.अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य/ मा.डॉ.संदीप आहरे, उपकायकारी अिधकारी
पहाटे ५.१५  वाजता अ  याय वाचन –  

अ  याय .१ -  मा. ी. ताप सखाहरी भोसले – सद  य 
अ  याय .२ -   मा. सौ.अिनताताई िवजय जगताप – पदिस  द सद  य 
अ  याय .३ -   मा.सौ.सर  वती भाऊसाहबे वाकचौरे, सद  य   
अ  याय .४-    मा.अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य      
अ  याय .५ -   मा. ी.सिचन भागवत तांब,े सद  य     

सकाळी ६.०० 
वाजता  

ची पा पजूा –  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम – उपा  य    

११/१०/२०१६. 
मंगळवार   

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  मु  य िदवस 
वीणा -  मा. ी. चं शखेर ल  मणराव कदम – उपा  य  
पोथी –  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे – सद  य  

ितमा- १) मा. ी.सिचन भागवत तांब,े सद  य,  २) मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े 
सद  य      

सकाळी ६.०० 
वाजता  

ची पा पजूा- १) मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य   २)  मा.अडॅ.मोहन मोतीराम 
जयकर, सद  य ३)  मा.डॉ. संदीप आहरे, उपकायकारी अिधकारी   

सकाळी ९.०० 
वाजता  

िभ ा झोळी  काय म –  १) मा. ी सरेुश हावरे, अ  य   २)चं शखेर कदम , उपा  य   
३) ी. भाऊसाहेब वाकचौरे, सद  य ३)  ी.सिचन ताबं,े सद  य ४) मा.अडॅ.मोहन  
जयकर, सद  य  
  ५) मा.डॉ. संदीप आहरे, उपकायकारी अिधकारी   

सकाळी १०.४५ 
वाजता  

आराधना िवधी  काय म- मा.अ  य  व उपि थत सद  य  

१२/१०/२०१६. 
बुधवार  

सकाळी ६.०० 
वाजता 

ततृीय िदवस 
ची पा पजूा- मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे – सद  य  व ी.सिचन तांब,े सद  य 
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१३.१०.२०१६ 
गु वार  

सकाळी ६.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      

 सकाळी ६.४५ 
वाजता 

गु  थान येथे ािभषेक – मा. ी.बाजीराव िशंद े, कायकारी अिधकारी  

 
ी रामनवमी उ  सव २०१७ पा पजुा व इतर काय म. 

िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नावे 
०३/०४/२०१७. 
सोमवार  

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  थम िदवस 
वीणा- मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम , उपा  य  
पोथी– मा.सौ. योिगता अभय शळेके पाटील, सद  य    

ितमा-०१)मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे , सद  य ०२) मा. ी.सिचन 
भागवत तांब,े सद  य      

पहाटे ५.१५  वाजता अ  याय वाचन –  
अ  याय .१ -  मा. ी. चं शखेर ल  मणराव कदम , उपा  य  
अ  याय .२ -  मा. ी.सिचन भागवत तांब,े सद  य      
अ  याय .३ -  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 
अ  याय .४ -  मा.अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
अ  याय .५ -  मा.सौ. योिगता अभय शेळके पाटील , सद  य    

सकाळी ६.०० वाजता  ची पा पजूा – मा. ीमती बल अ वाल, भा. .स.े- कायकारी अिधकारी   
०४/०४/२०१७. 
मंगळवार   

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  मु  य िदवस 
वीणा -  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 
पोथी –  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य    

ितमा- १) मा. ी. ताप सखाहरी भोसले  २)  मा.डॉ.राज  राजाबली िसंग , सद  य  
सकाळी ६.०० वाजता  ची पा पजूा-  मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य   

०५.०४.२०१७ 
बुधवार  

 
सकाळी ६.०० वाजता 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम , उपा  य  

 सकाळी ६.३० वाजता गु  थान येथे ािभषेक – मा.डॉ. संदीप आहरे, उपकायकारी अिधकारी 
 

ी गु पौिणमा उ  सव -२०१७ पा पजुा व इतर काय म. 
 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नावे 
०८/०७/२०१७. 
शिनवार  

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  थम िदवस 
वीणा- मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम – उपा  य  
पोथी– मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे – सद  य  

ितमा- मा.अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य व मा. ी.सिचन तांबे, सद  य     
पहाटे ५.१५  वाजता अ  याय वाचन –  

अ  याय .१ -  मा. ी. चं शखेर ल  मणराव कदम – उपा  य  
अ  याय .२    मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे – सद  य 
अ  याय .३ -  मा.सौ.योिगता शळेके पाटील सद  या          
अ  याय .४ -  मा. ी.सिचन भागवत तांब,े सद  य     
अ  याय .५ -  मा. अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 

सकाळी ६.०० वाजता  ची पा पजूा – मा. ीमती बल अ वाल, भा. .स.े- कायकारी अिधकारी   
०९/०७/२०१७. 
रिववार   

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  मु  य िदवस 
वीणा -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      
पोथी –  मा. ी सरेुश कािशनाथ  हावरे, अ  य    

ितमा- १) मा. ी. ताप सखाहरी भोसले व मा. अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य  
सकाळी ६.०० वाजता  ची पा पजूा- मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य   
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१०.०७.२०१७ 
सोमवार  

सकाळी ६.०० वाजता उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  

 सकाळी ६.१५ वाजता गु  थान येथे ािभषेक – मा.डॉ.संदीप आहरे - उपकायकारी अिधकारी   
 

ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१७ पा पजुा व इतर काय म 
 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नावे 
२९/०९/२०१७ 
शु वार 

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  थम िदवस 
वीणा- मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम,  उपा  य  
पोथी- मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य   

ितमा- मा.अडॅ.मोहन जयकर, सद  य व मा. ी. धंनजय िनकम, उपिज  हािधकारी   
पहाटे ५.१५  वाजता अ  याय वाचन-   

 अ  याय .१-  १.मा. सौ. सर  वती वाकचौरे व मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम 
वाकचौरे–सद  य   
 अ  याय .२ ते ४ - २. मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य  
 अ  याय .५        - ३.मा. सौ. शेळके पाटील     

सकाळी ६.०० वाजता  ची पा पजूा -  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  
३०/०९/२०१७. 
शिनवार 

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  मु  य िदवस 
वीणा -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य  
पोथी -  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य  

ितमा- १) मा. अडॅ.मोहन जयकर, सद  य व मा. ी. ताप सखाहरी भोसले, सद  य 
सकाळी ६.०० वाजता  ची पा पजूा-  मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य   
सकाळी ९.०० वाजता  िभ ा झोळी  काय म -  १) मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य   

२) चं शेखर कदम, उपा  य   
३) ी. भाऊसाहबे वाकचौरे, सद  य  
४) मा. ी. ताप सखाहरी भोसल,े सद  य  
५) मा.सौ.योिगताताई शेळके पाटील, सद  य  
६) मा. ी. धंनजय िनकम,उपिज  हािधकारी  
७) मा. ी. मनोज घोडेपाटील, उपिज  हािधकारी. 

सकाळी १०.३० 
वाजता  

आराधना िवधी  काय म- मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य  व उपि थत सद  य  

०१/१०/२०१७. 
रिववार 

 
सकाळी ६.०० वाजता 

ततृीय िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ीमती बल अ वाल, भा. .स.े मु  य कायकारी अिधकारी  

०२.१०.२०१७ 
सोमवार  

 
सकाळी ६.०० वाजता 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      

 सकाळी ६.४५ वाजता गु  थान येथे ािभषेक - मा. ी. मनोज घोडेपाटील, उपिज  हािधकारी  
  आता ी रामनवमी उ  सव २०१८ म  य ेपा पजुा व इतर काय मासाठी मा  यवरांची िनि ती करण े

आह.े तरी वीणा, पोथी, चा फोटो, अ  यायाचे वाचन, ची पा पजुा,  ािभषेक  कोणी करावा याबाबत  
िनणय होण ेआव  यक आह.े . 

तरी खालील त   यात दशिवले माण ेमा  यवरांची नावे िनि त होणसे मा  यतेसाठी सादर.  
िदनांक वेळ काय मात सहभागी  होणा-या  मा  यवरांची नावे 
२४/०३/२०१८. 
शिनवार  

पहाटे  ५.०० 
वाजता 
 

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या  फोटोची व पोथीची िमरवणकू  

 
वीणा-    
पोथी–  

ितमा -         
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पहाटे ५.१५  
वाजता 

अ  याय वाचन  
               १. 
               २.  
               ३. 
               ४. 
               ५. 

सकाळी ६.०० 
वाजता 
 

ची पा पजूा –  
 

२५/०३/२०१८. 
रिववार  

पहाटे  ५.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या  फोटोची व पोथीची िमरवणकू  

 
वीणा -    
पोथी –    

ितमा -         
 

सकाळी ६.०० 
वाजता  

ची पा पजूा-   
 

२६.०३.२०१८ 
सोमवार  

सकाळी ६.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   

 सकाळी ६.३० 
वाजता  

गु  थान येथे ािभषेक –  

 
िनणय .१४४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ  सव- २०१८ म  य ेसव इ छुक सिमती सद यांना ची पा पजुा 

करता यावी याकरीता या उ सवाम ये ची पा पजुा येक िदवशी दोन वेळा करणेचे ठरले व ची पा पजुा 
तसेच इतर काय मासाठी खालील मा  यवरांची िनि ती करणते आली.  

िदनांक वेळ काय मात सहभागी  होणा-या  मा  यवरांची नावे 
२४/०३/२०१८. 
शिनवार  

पहाटे  ५.०० 
वाजता 
 

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या  फोटोची व पोथीची िमरवणकू  

 
वीणा-   मा. ी.चं शेखर कदम, उपा य   
पोथी– मा.ॲङ मोहन जयकर, सद य  

ितमा – मा. ी.िबपीनदादा को ह,े सद य व मा. ी.घोडेपाटील, उपिज हािधकारी 

पहाटे ५.१५  
वाजता 

अ  याय वाचन  
               १. मा. ी.चं शेखर कदम, उपा य  
               २. मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे, सद य 
               ३. मा.ॲङ मोहन जयकर, सद य 
               ४. मा. ी.िबपीनदादा को ह,े सद य 
               ५. मा.सौ. योिगता शेळकेपाटील, सद या 

सकाळी ६.०० 
वाजता 

ची पा पजूा – मु यकायकारी अिधकारी 
 

 सायकंाळी 
६.०० वाजता 

ची पा पजूा – मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे, सद य  
 

२५/०३/२०१८. 
रिववार  

पहाटे  ५.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या  फोटोची व पोथीची िमरवणकू  
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वीणा -  मा. ी.िबपीनदादा को ह,े सद य   
पोथी –  मा.सौ. योिगता शेळकेपाटील, सद या  

ितमा- मा.ॲङ मोहन जयकर, सद य व मा. ी.धनंजय िनकम, उपिज हािधकारी        
सकाळी ६.०० 
वाजता  

ची पा पजूा-  मा. ी. ताप भोसले, सद य  
 

 सायकंाळी 
६.०० वाजता 

ची पा पजूा – मा. ी.िबपीनदादा को ह,े सद य  
 

२६.०३.२०१८ 
सोमवार  

सकाळी ६.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा- उपा य  महोदय 

 सायकंाळी 
६.०० वाजता 

ची पा पजूा– अ य  महोदय 
 

 सकाळी ६.३० 
वाजता  

गु  थान येथे ािभषेक – मा.ॲङ मोहन जयकर, सद य 

        (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ ी. ाने  वर ग दकर पा., अ  य , ीसाई रामनवमी या ा किमटी, िशड  यांचे ीरामनवमी या ेसाठी र  कम 

िमळणबेाबत  या प ावर िनणय होणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः-  

१) अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची 
काय मतेन े  यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े भ  तगणानंा आव  यक  या 
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े आिण या अिधिनयमा  वय े िव  व  त  यव   ाेचा कारभार  या 

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

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

मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणयः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२.०२.२०१८ चे सभेतील 
िनणय .७९ नसुार ी रामनवमी उ  सव-२०१८ साजरा करणकेरीता तसचे उ  सवाचे अदंािजत खचास मा  यता 
दे  यात आली आह.े अदंाजप क य खचाचे तरतुदीत अ.नं. १६ म  य ेकु  ती हगामाकरीता . १५ लाख रकमेची 
तरतुद कर  यात आली आह.े   

 तावः- ी. ाने  वर (आबा) ग दकर पा. अ  य , ी साई रामनवमी या ा किमटी, िशड  यांनी 
िद.०७.०२.२०१८  रोजीचे  प ात, " ी रामनवमी या ा किमटी  या वतीने आ  ही आपणांस िवनतंी  दारे िनवेदन 
दऊे इि दतो क , सालाबाद माण े यावष  रामनवमी उ  सवाम  य े िविवध सां  कृतीक काय म तसचे कु  ती व 
िविवध कामांसाठी ी साईबाबा सं  थान र  कम खच करत असते. यावष  समाधी शता  दी महो  सव अस  याने 
आ  ही िशड  ाम  थांनी या वष ची या ा अिधक आकषक व िनयोजनब  प तीने साजरा करणार आहोत. 
 यासाठी या वष  अिधक र  कमचेा खच होणार आह.े आ  ही िशड  ाम  थ ी साई सं  थान  या रकममे  य ेकाही 

र  कम लोकवगणी गोळा करत असतो. तरी यावष  आ  ही केले  या िनयोजना माण े या ेचा तसचे सव 
काय मांचा अदंाजे खच हा २० लाख . राहील. सदर र  कम आपले सं  थानचे लेखाशाखेतील अिधकारी यांच े
सम  िविवध कलाकारांना व सव िठकाणी खच करत असतो. तरी आपण  आम  या वरील मागणीचा िवचार 
क न दरवष  माण ेया ेसाठी वरील र  कम ावी ही िवनतंी, अस ेनमदू केले आह.े 

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

कालावधीम य े ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े यासाठी शता  दीचे सपंणू वषभर 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांच ेआयोजन करणते येत असनू  सपंणू वषभरात िशड म  य ेभ  तीमय 
वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीन ेकामकाज चालू आह.े  
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यास अनसु न शता  दी महो  सवी वषातील येणारे पारंपारीक उ  सवही भ  य  व पात साजरे करणचे े
सं  थान िवचाराधीन आह.े दरवष  ी रामनवमी उ  सवास मोठया माणावर गद  असते रामनवमी उ  सवात िशड  
गावकरी व ी साईबाबा सं  थान यांच ेसम  वयान ेभ  य  व पात कु  ती  पधचे आयोजन केले जाते. मािगल वष  
रामनवमी उ  सवात कु  ती हगामा करीता .१० लाख रकमेची तरतुद कर  यात आली होती.  य ात 
.९,०१,५००/- मा  इतका खच झालेला आह.े मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२.०२.२०१८ चे सभेतील िनणय 
.७९ नसुार ी रामनवमी उ  सव-२०१८ साजरा करणकेरीता तसचे उ  सवाचे अदंािजत खचास मा  यता दे  यात 

आली आह.े  अदंाजप क य खचाचे तरतुदीत अ.न.ं १६ म  य ेकु  ती हगामाकरीता . १५ लाख रकमचेी तरतुद 
कर  यात आली आह.े  मािगल वषापे ा ५ लाखाने तरतुद वाढिव  यात आलेली आह.े 

तथापी ी. ाने  वर (आबा) ग दकर पा.अ  य , ी साई रामनवमी या ा किमटी, िशड  यांनी 
िद.०७.०२.२०१८ रोजीचे प ा  वये रामनवमी या ेसाठी (सां  कृतीक काय म तसेच कु  ती व िविवध कामांसाठी) 
.२०,००,०००/- (अ री पय ेवीस लाख) मा ची मागणी केललेी आह.े 

  तरी या वष चे रामनवमी उ  सवातील कु  ती हगामासाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार 
.१५/- ल  मा  इतक  र  कम ावी िकंवा ी. ाने  वर (आबा) ग दकर पा. अ  य , ी साई रामनवमी या ा 

किमटी, िशड   यांनी मागणी केले माण े . २०/- ल  मा  इतक  र  कम ावी याबाबत िनणयाथ सिवनय सादर. 
िनणय .१४५ यावर सिव तर चचा होऊन, स या समाधी शता दी वष चाल ू अस यामळेु अ  य , ीसाई रामनवमी या ा 

किमटी, िशड  यांच े मागणी माण े ीरामनवमी उ  सवातील कु  ती हगामा व िविवध सां कृितक काय मांचे 
आयोजन करणसेाठी यांना एक िवशेष बाब हणनू .२० लाख मा  र कम दे यात यावी व उ सवाची सांगता 
झा यानंतर या रकमेमधून खच वजा जाता राहीलेली िश लक र कम सं थानकडे जमा क न घे यात यावी, असे 
ठरले.       (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०८ ीरामनवमी उ  सव २०१८ म  य े िद.२६ माच २०१८ रोजी आयोिजत केले  या ी. ीधर फडके यांचे “गीत 

रामायण” काय मासाठी सं  थानमाफत करावया  या  यव  थेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  

१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेन े यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणानंा आव  यक  या  
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े आिण या अिधिनयमा वय े िव  व त यव  थेचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी 
लावण,े ही सिमतची कत ये असतील. 

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

३. अिधिनयमाच ेकलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वय,े ी साईबाबांच ेजीवन,  याचंे काय,  यां  या 
लीला व  यांची िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई 
सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील.  
मा.  यव  थापन सिमती  या सभतेील िनणय:- मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२/०२/२०१८ रोजीच े

सभेतील िनणय .८० 
 तावना:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष 

पणू होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीन े िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा 
कालावधी ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा करीत आह.े यासाठी शता  दीचे संपणू वषभरात 
वेगवेग या धािमक, सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े जेणके न 
संपणू वषभरात िशड म  य ेभ मय वातावरण राहन ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल 
या  टीन ेकामकाज चाल ूआह.े यास अनसु न मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  िनणयानसुार िद.०१/१०/२०१७ 
ते िद.११/०२/२०१८ अखेरपयत िविवध कारचे धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे यश  वीपण े
आयोजन कर  यात आलेले आह.े  
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 ताव:- ीरामनवमी उ  सव २०१८ म  य े िद.२४/०३/२०१८ ते िद.२६/०३/२०१८ या कालावधीत 
आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मांसाठीचे कलाकार व  यांचे मानधन ठरिवणबेाबतचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेत सादर कर  यात आला होता. याम  य े
िद.२६/०३/२०१८ रोजी ी. ीधर फडके, मुंबई यां  या “गीत रामायण” या काय माचा समावेश होता. सदर 
काय मासाठी ी. ीधर फडके यांना मानधन .१,२५,०००/- + वास खचास (२ कारक रता मुंबई ते िशड  व 
िशड  ते मुंबई) िनणय .८० अ  वये मा  यता िमळाली आह.े याबाबत ी. ीधर फडके यांना कळिव  यात आले 
आह.े   

आता ी. ीधर फडके यांनी िद.१५ व १६ फे वुारी २०१८ रोजी  या ई-मेल ारे “गीत रामायण” 
काय माचे आयोजनासाठी सं  थानकडून आव  यक असले  या साऊंड िस  टीम व  टेजवरील पलॅटफॉमचा 
तपिशल कळिवला आह.े  यासाठी  वनी पेण व बांधकाम िवभागाकडून ा  त मािहतीनुसार सं  थानकडून होणा-
या अदंािजत अित र  त खचाचा तपिशल खालील माण े:-  

   “गीत रामायण” काय मासाठी सं  थानकडून होणारा अदंािजत अित र  खच :- 
Sr. 
No. 

Particulars Approximate 
Amount Rs. 

  01 Two mikes, both Mikes will be attachad to tall stands .  
The tall stands are required as one will be used for singing and one for the 
Harmonium. 
One mike for Tabla Player. 
Two mikes for Side Rhythm Player. 
One Line out connection fro the Synthesizer to Sound Mixer.                  
One mike for Electronic Tanpura. 
One Mike for Nivedak. 
Three mikes for Chorus singers.  
Microphone ( Mike ) Model SURE  SM 58. 

50,000/- 

  02 A) 4 Platforms are required for sitting and they have to be arranged in U 
shape Platform size  
Length. 6 ft 
Width.   4 ft 
Height  1 1/2 ft  
B) One stool of size 
Height  1 1/4 ft 
Width    2 ft 
Breadth 2 ft  
For placing the Harmonium 

5,000/- 

                                                                                        Total :- 55,000/- 
                                                                                        GST (18%) 9,900/- 
                                                                          Grand Total :- 64,000/- 

उपरो  सव खच िवचारात घतेा, मा.  यव  थापन सिमतीने िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभते िनणय 
.८० अ  वये मा  य केले  या खचापे ा (मानधन .१,२५,०००/- + मुबंई ते िशड  व िशड  ते मुंबई वास खच) 

साऊंड िस  टीम व  टेजवरील  लॅटफॉमक रता अित र  र  कम .६४,०००/- इतका खच सं  थानला करावा 
लागणार आह.े   

  तरी ी. ीधर फडके, मुंबई यां  या “गीत रामायण” काय मासाठी साऊंड िस  टीम व  टेजवरील 
 लॅटफॉमक रता अित र  र  कम .६४,०००/- मा चे खचाबाबत िनणय होणकेामी सदरचा  ताव सादर. 

िनणय .१४६ यावर सिव तर चचा होऊन, ीरामनवमी उ  सव २०१८ म  य ेिद.२६ माच २०१८ रोजी सं  थानमाफत आयोिजत 
केले  या ी. ीधर फडके यांच े “गीत रामायण” काय मासाठी मानधन व वास खच या यित र  साऊंड 
िस  टीम तसेच  टेजवरील  लॅटफॉमक रता अित र  येणा या .६४,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात 
आली.                     (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०९ ी साईबाबा समाधी शता  दी वषातील ीरामनवमी उ  सव-२०१८ चे काय मात झांज व ढोल पथक 
सादरीकरण करणेच ेिवनंती अजाबाबत. 

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

िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेन े यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणानंा आव  यक  या  
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या  

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी 
लावण,े ही सिमतची कत ये असतील. 

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

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

 ताव- ी.बालाजी ीिच  पा, साईराम ेप रज, सोलापरु यांनी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया 
यांना अ ेिषत केले  या उपरो  त सदंिभय प ात आम  या झांज व ढोल पथकास ी रामनवमी उ  सवात सेवा सादर 
कर  याची सधंी िमळावी. आम  या पथकात २५ कलाकार असनू आ  हा सवाची िनवासाची व जेवणाची  यव  था 
करावी िह िवनतंी, अस ेनमदू केल ेआह.े  

 तावना- ी साईबाबा यां  या महासमाधीस सन २०१८ म  य े १०० वष पणू होत अस  यान े
ीसाईबाबा सं थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर, 

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

 टीकोनातून सं  थानचे  िविवध िवभागांमाफत कायवाही कर  यात येत आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय- ीरामनवमी, ी गु पौिणमा, ची पु  यितथी इ. उ  सवाम  य े  रथ/ पालखी 

िमरवणकू म  य ेढोल ताशा, झांज पथक इ. कलाकार मोफत सेवा दते असतात. ी.बालाजी ीिच  पा, साईराम 
ेप रज, सोलापरु यांनी िवनतंी के  या माण े  यानंा ीरामनवमी उ  सव- २०१८ चे रथ/ पालखी िमरवणकू म  य े

सेवा दणेेस व  यांना साईधमशाळेत ०२ िदवस एक मोफत हॉल,  ी साई सादालयात मोफत जवेणाची  यव  था 
होणसेाठी तसचे यापढुेही शता  दी वष कालावधीत अशा कारचे मोफत सवेा देणसेाठी अज आलेस (ढोल ताशा, 
झांज पथक, बॅडं इ.)  यांची सं  थानमाफत जेवण व राह  याची  यव  था मोफत करणकेामी सदरचा  ताव 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .१४७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.बालाजी ीिच  पा, साईराम ेप रज, सोलापरु यांनी िवनंती के  या माण,े  यांना 
ीरामनवमी उ  सव- २०१८ िनिम ाने चे रथ/ पालखी िमरवणकू म  य ेझांज, ढोल वा ांची सेवा दणेेस व  यांना 

साईधमशाळेत ०२ िदवस एक हॉल तसेच ी साई सादालयाम ये भोजनाची  यव  था सं थानमाफत मोफत 
करणसे व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

  तसेच समाधी शता दी महो सव कालावधीतील िविवध उ सवांम य ेढोल ताशा, झांज पथक, बॅडं इ. 
कार या मोफत सेवा दणेबेाबत अज ा  झा यास, यांनाही परवानगी दे यात येऊन, सदरह अजदारांचीही 

िनवास व भोजन यव था सं थानमाफत मोफत करणेत यावी, असे ठरले.    
         (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० साई ित  ठाण, िशड  यांना ी रामनवमी उ  सवात िद.२५ िकंवा २६ माच २०१८ रोजी सां  कृितक 

काय मासाठी ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडप िकंवा साईनगर मैदानावर काय म करणेस अनमुती 
िमळणेबाबत. 

ताव- ी.िनतीन उ  तमराव कोते, अ  य  साई ित  ठाण, िशड  यांनी िद.२६/०१/२०१८ रोजीचे प ा  वये ी साई 
बाबांनी सु  केले  या रामनवमी उ  सवािनिम  त दरवष  साई भ  त व ाम  थासंाठी भ  य िद  य  व पा  या 
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सां  कृितक काय माच े आयोजन कर  यात यतेे.  यासाठी २५ िकंवा २६ माच २०१८ रोजी सां  कृितक 
काय माचे आयोजनसाठी जागा िमळणबेाबत िवनंती  केली आह.े  

  “सबका मािलक एक ह”ै, “िशवपु  सभंाजी” “मराठी पाऊल पडते पढु”े अशा  व पाचे महानाट्याच े
आजवर साई ित  ठानने रामनवमी उ  सवािनिम  त ् िशड  शहराम  य े आयोजन केलेले आहते. याच माण े याही 
वष  येणा-या रामनवमी उ  सवािनिम  त समाधी शता  दी वष अस  या कारणान े साई ित  ठान सां  कृितक 
काय माच ेआयोजन करणार आह.े तरी साई ित  ठाण यांना ी साईबाबा समाधी मिंदर शता  दी मंडप िकंवा 
साईनगर मैदान या िठकाणी िद.२५ िकंवा २६ माच २०१८ या िदवशी सां  कृितक काय म करणसे अनमुती 
दणेेबाबत िवनंती केली आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ चे सभतेील िनणय .६९७ नसुार 
"  णालयामधील  ण व साईनगर येथील रिहवाशी यांना काय मा  या आवाजाचा ास होणार नाही, या अटीवर 
राजक य काय म वगळता वै िकय िशबीरे व धािमक काय मासाठी साईनगर मदैान वापरासाठी उपल  ध क न 
दे  यास मा  यता दे  यात आली आह.े 

सं  थानतफ साज-या होणा-या ितनही उ  सवातील ( ीरामनवमी, ीगु पौिणमा व ीपु  यितथी) ती  ही 
िदवसांच ेकाय म पवुापार थे माण ेसं  थानतफच आयोिजत केले जातात.  

आप  ती  यव  थापनाच े  टीकोणातून ीरामनवमी उ  सव व ी साईबाबा पु  यितथी उ  सवातील 
सां  कृितक काय मांच ेआयोजन ब-याच वषापासनू मंिदर प रसरात न करता साईनगर मैदान येथ ेकेले जाते. 

   ी रामनवमी उ  सव शिनवार िदनांक २४.०३.२०१८ ते सोमवार िदनांक २६.०३.२०१८ (चै  श.ु७ 
शके १९४० ते चै  श.ु१० शके १९४०) असा तीन िदवस साजरा कर  यात येणार आह.े  ी रामनवमी उ  सवात 
मंिदर प रसरात साईभ  तांची चंड गद  दरवष  होत असते  यामळेु ी साईबाबासमाधी मंिदर शता  दी मंडप (१६ 
गुंठे) ी.िनतीन उ  तमराव कोते, अ  य  साई ित  ठाण, िशड  यांना काय मासाठी उप   ध क न दतेा येणार 
नाही. अस ेन  मत आह.े  

  उपरो  त बाब चा िवचार करता ी.िनतीन उ  तमराव कोत,े अ  य  साई ित  ठाण, िशड  यांना साईनगर 
मैदान िद.२५ व २६ माच २०१८ रोजी साईनगर मदैान अथवा ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडप (१६ गुंठे) 
उपल  ध क न दतेा येणार नाही. सदरच ेसाईनगर मैदान िद.२७ माच २०१८ रोजी त्  यांना सां  कृितक काय मास 
उपल  ध क न देता येईल. सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .१४८ यावर सिव तर चचा होऊन, साई ित  ठाण, िशड  यांना फ  मैदान हवे अस यास, साईनगर मैदान उपल ध 
क न दे यात यावे व टेजसहीत मैदान हव ेअस यास िद.२७ माच २०१८ रोजी जुने सादालय प रसरामधील 
मैदान उपल ध क न दे यात यावे, असे ठरले.                 (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ चे पादकुा दशन सोह याचे आयोजन करणेसंबंधी देशातील िविवध रा  य,े शहरे व आयोजक इ. बाबी िनि त 

करणसेाठी िद.१७/०२/२०१८ रोजी झाले  या पादकुा दशन सोहळा सिमतीचे इितवृ  तास मा  यता दणे ेबाबत.   
ताव- ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते. यािनिम  ी साईबाबा 

सं थान िव त यव था, िशड  यां यातफ िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ या 
कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े यासाठी संपणू वषभर वगेवेग या 
धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येत असनू,  याचाच एक भाग  हणनू महारा  ासह सपंणू 
दशेभरातील िविवध रा  याम  य ेसाईबाबा पादकुा दशन सोहळा याकाय मांच ेआयोजन कर  यात येत आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८७ अ  वये चे पादकुा 
दशन सोहळा आयोिजत करणकेामी ा  त झालेले अज, पादकुा दशन सोह या  या अजाची छाननी करणकेामी 
गठीत कर  यात आले  या सिमतीसमोर सादर करावा व या सिमतीने पादकुा दशन सोह याची परेषा ठरवनू 
 याचा  ताव पुढील सभेसमोर सादर करावा असे ठरलेले आह.े  

तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .१०८ अ  वये समाधी 
शता  दी िनिम ाने कनाटक रा  याम  य ेपादकुा दशन सोहळा आयो िजत करणसेाठी ा  त झाले  या अजधारकांना 
पादकुा दशन सोह या  या अजाची छाननी करणसेाठी गठीत करणते आले  या सिमतीसमोर चचसाठी बोलिवणते 
येऊन, पादकुा दशन सोह यासाठीची िठकाण ेिनि त करावीत व  यािठकाणाची पहाणी के  यानतंर पादकुा दशन 
सोहळयाची परेषा ठरिवणते यावी, असे ठरलेले आह.े  
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   यानसुार चे पादकुा दशन सोहळयाचे काय माच ेआयोजन होणसेाठी ी. चं शेखर कदम, उपा  य  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  तसेच पादकुा दशन छाननी सिमतीचे अ  य  ी. िबपीनदादा 

को  ह ेमा. अडॅ. ी. मोहन जयकर, सद  य व मा. भाऊसाहबे वाकचौरे, सद  य यांची शिनवार, िद.१७/०२/२०१८ 
रोजी दपुारी ३.०० वाजता सं  थानचे ी साईिनवास अितथीगहृ येथ ेबैठक पार पडलेली आह.े  

सदर बैठक स खालील माण े ी साईबाबा सं  थानच ेमा.िव  व  त व अिधकारी/कमचारी उपि थत होते.  
१) मा. चं शेखर कदम, उपा  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
२) मा. ी. िबपीनदादा को  ह,े अ  य , पादकुा अज छाननी सिमती.  
३) मा. अडॅ. ी. मोहन जयकर, सद  य, पादकुा अज छाननी सिमती. 
४) मा. भाऊसाहबे वाकचौरे, सद  य, पादकुा अज छाननी सिमती.  
५) मा. मनोज घोडे पाटील, उपिज  हािधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
६) ी. एस.  ही. गम,े शासक य अिधकारी 
७) ी. य.ुपी. ग दकर, शासक य अिधकारी 
८) ी.िड.टी. उगल,े शासक य अिधकारी 
९) ी. ए.आर. औटी, शासक य अिधकारी 
१०) ी. राजितलक बागव,े .अिध क, शता  दी क   
११) ी. अतुल कंुभकण, िलिपक-टंकलेखक, शता  दी क  
 

  ी साईबाबा समाधी शता  दी िनिम ाने कनाटक रा  याम  य े पादकुा दशन सोहळा आयो िजत 
करणसेाठी खालील त   यात नमदू सपंणू मािहती सादर केले  या अजधारकानंा पादकुा दशन सोह या  या 
अजाची छाननी करणसेाठी गठीत करणते आले  या सिमतीसमोर चचसाठी बोलिवणते आलेले असनू, उपि थत 
आयोजक व  यांचे ितनधी यांची न द घे  यात येऊन सभेस सरुवात कर  यात आली.  

अ.नं. शहर मंिदर /  टचे नांव आयोजकांच ेनांव बैठक स उपि थती  
०१. तुमकुर ी िशड  साईनाथा सेवा सिमती,  ी गु िस  द  पा व ितिनधी  हजर  
०२. िबदर साईबाबा मंिदर, िबदर  ी सजंय जाधव  गैरहजर 
०३. बंगलौर  आखील भारतीय िशड  साई सघं ी. अिभषेक कुमार व ितिनधी हजर  
०४. बगलोर ी साई मंडळी, म  ले  वरम ी. भा  करण सर गैरहजर 
०५. मंगलोर ी िशड  साईबाबा मिंदर, लेडी िह  स, मगंलोर, ी. िव  वास कुमारदास व ितिनधी  हजर  
०६. बेळगांव  िशड  साईबाबा मिंदर अिभवृ  दी सोसायटी  ी. कृ  णा कांगलकर व ितिनधी हजर  
०७. बेळगांव  ी ओम साई समाज साईमिंदर ितलकवाडी ी. सदानंद भ ुव ितिनधी हजर  
०८. उडपी िशड  साईबाबा मिंदर (कोडव ) उडपी  ी. िदवाकर शे ी व ितिनधी हजर  

 
मा. छाननी सिमती सद  य यांनी  तांवधारकाशी िविवध मु ांवर चचा क न खालील माण ेखालील 

माण ेिशफारसी केले  या आहते.   
१) माह-ेमाच मिह  याम  य े ी रामनवमी उ  सव अस  याकारणामळेु कनाटक रा  यातील दौरा हा दोन ट   यात 

करावा.   
२) कोपरगांव येथील साईबाबा तपोभमूी ह े ी साईबाबां  या पद  पशान ेपावन झालेली भमूी असनू,  यांना 

ही ०१ िदवसाकरीता चे मुळ पादकुा दशनासाठी उपल  ध क न दे  यात या  यात.  
३) बेळगांव येथील दोन आयोजकांनी चे पादकुांची मागणी केललेी आह.े यावर सिव  तर चचा होऊन ी 

ओम साई समाज साईमंिदर ितलकवाडी व  िशड  साईबाबा मिंदर अिभवृ  दी सोसायटी एक  यऊेन चे 
पादकुा दशन सोह याचे अयोजन करावे अस े ठरल.े पंरत ू सदरह आयेजनाबाबत आयोजकांनी समंती 
दशिवलेली नस  यान े  यांचा िनणय  थगीत ठेव  यात आला.  

४) कनाटक रा  यातील मगंलौर व उडपी येथे चे पादकुा दशन सोह याचे आयोजन ह े माह-ेमे 
मिह  याम  य े ितस-या आठवडयात कर  यात यावे.  यांना या सिमतीचे पढुील बैठक चे वेळी िदनांक 
कळिव  यात यावी.  
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५) म  य दशे रा  यातील रतलाम यथेे िद.०४ म,े २०१८ रोजी च े पादकुा दशन सोह याचे अयोजन 
कर  यात याव.े पंरत ू भोपाळ, इदंौर व हारदा येथील अयोजकांना पढुील बैठक साठी बोलवावे व दौरा 
िनि त करावा.  

६) पादकुा दशन सोहळयासाठी वासादर  यान ना  टा, भोजन, िनवास  यव  था, इधंन खच व इतर अनषुिंगक 
खच सं  थानमाफत करावा. तसेच छाननी सिमतीने चे पादकुा दौरा िनि त केलेनतंर  याम  य ेबदल 
कर  यात येऊ नय.े   

७) दशेातील संपणू मािहती सादर केलेले व स म  तावधारकांना पढुील दौ याचे िनयोजनासाठी िद.०३ 
माच, २०१८ रोजी सकाळी १०.०० वाजता िशड  येथे बैठक साठी बोलिव  यात यावे अस ेठरल.े  

 
अ) मा. पादकुा दशन छाननी सिमती माफत अिंतम कर  यात आलेले शहर,िदनांक व आयोजकांच ेनांवः- 

अ.नं. रा  य शहर मा. छाननी सिमती माफत 
िन  चती कर  यात  आलेली 

िदनांक व मिहना 

आयोजकांच/े ितिनधीचे  नांव 

०१. कनाटक बंगलौर िद.१० व ११ माच, २०१८ ी. अिभषेक कुमार, आखील भारतीय िशड  साई 
संघ, बंगलौर  

०२. कनाटक तुमकुर  िद.१२ व १३ माच, २०१८ ी गु िस  द  पा, ी िशड  साईनाथा सवेा सिमती,  
०३. महारा    कोपरगांव  िद.१८, माच, २०१८  ी. चं शेखर कोहकडे, साईभ  त कला डा 

सां  कृितक स  सगं मंडळ, कोपरगांव  
तरी मा.पादकुा दशन छाननी सिमती  या िद.१७/०२/२०१८ रोजी  या बैठक चे इितवृ  तातील िशफारसी 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढू ेिनणयासाठी सादर. 
िनणय .१४९ यावर सिव तर चचा होऊन, चे पादकुा दशन सोह याचे आयोजन करणेसंबंधी दशेातील िविवध रा  ये, शहरे व 

आयोजक इ. बाबी िनि त करणेसाठी िद.१७/०२/२०१८ रोजी झाले  या पादकुा दशन सोहळा सिमती या 
इितवृ  ताचे अवलोकन आले. यामधील अ.नं.४ ी साई मंडळी, म ले रम यांनाही या मळु पादकुा दशनास 
उपल ध क न दणेेत या यात. याचा कालावधी पादकुासोबत या पथक मखुांनी प रि थतीनु प यावा, असे 
ठरले.   

  यावेळी अशीही चचा झाली क , आमदार ॲङ आिशष शेलार यांनी िदनांक १२.०२.२०१८ रोजीच े
प ा वय,े गडुीपाड या या पवु सं येला िद.१७.०३.२०१८ रोजी एमईटी मैदान, वांद ेपि म येथे मोठया धािमक 
काय माचे आयोजन कर यात आलेले असनू या काय मासाठी या मळु पादकुांची मागणी केलेली आहे. 
यांचे मागणीनुसार यांना िद.१७.०३.२०१८ रोजी धािमक काय मासाठी या मळु पादकुा उपल ध क न 

दे यात या यात, असे ठरले.       (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाम  य ेमाह ेएि ल व म-े २०१८ म  य ेआयोिजत करावया  या सां  कृितक 

काय मासाठी कलाकार व  यांचे मानधन ठरिवणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  

१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेन े यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणानंा आव  यक  या  
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े आिण या अिधिनयमा वय े िव  व त यव  थेचा कारभार  या 

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

२. अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय:- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८२  
२) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७५० 
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३) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .८१ 
 तावना:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष 

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

 ताव:- ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत करावयाच ेधािमक, सां  कृितक व सामािजक 
काय मांच े ा प वेळाप कास मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .७५० अ  वये 
मा  यता िमळाललेी आह.े  

माह ेएि ल व म े२०१८ या कालावधीत आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मासाठी खालील 
त   यात  यके िदवसासाठी पयाय नमदू केले आहते. याम  य ेमानधन घेऊन सवेा दणेारे व मोफत सेवा दणेारे 
कलाकार यांची यादी नमदू केली आह.े या पयायांमधनू  यके िदवसाच ेकाय मासाठी एका कलाकाराची िनवड 
करता येईल.   

अ.   
नं. 

वार, िदनांक व 
वेळ 

 तािवत 
कलाकाराचे नांव 

िठकाण संपक कला कार कलाकार 
सं  या 

मानधन 
र  कम . 

शेरा 

०१ 
 

शिनवार, 
१४/०४/२०१८ 
साय.ं७ ते ९.३० 

बेला सलुाखे मुंबई ९८२११३००६८ भ गीत  ०९ ५०,०००/-  
अनंत पांचाळ मुंबई  ९९३०१२६३२७ िहदंी 

साईभजन 
१५ वास खच 

२५,०००/- 
 

सरु  बरुसे नािशक ९४२२२४९२३० भ सं  या १५ २५,०००/- मा. िव  व  त 
ी.जयकर 

सो. यांची 
िशफारस 

शांत पेडणेकर मुंबई ८९७६३३१९३६ भ  गीत २१ वास खच 
२१,०००/- 

 

िननाद ुप – ीमती 
प ावती पारेकर 

पणेु ९६०४६१९५८४ भ गीत १५ मोफत  

मंगेश अमदरुकर नागपरू ८८८८११११८६ साईभजन २० मोफत  
प.ं मिनष शमा आ ा ९२५८०२३८८२ साईभजन ३० मोफत  
धीरज पांडे नागपरू ९८९००७११९८ िहदंी 

साईभजन 
२० मोफत  

०२ शिनवार, 
२८/०४/२०१८ 
साय.ं७ ते ९.३० 

सिुनल कुलकण  
(मा. ी. काश 
जावडेकर, क ीय 
कॅिबनेट मं ी यांचे 
 वीय सहा यक) 

िद  ली ९९१०१८८८५६ भजन १० मोफत मा.अ  य
सो. यांची 
िशफारस 
 

०३ शिनवार, 
१२/०५/२०१८ 
साय.ं७ ते ९.३० 

रिवराज नासेरी मुंबई ९८९२३०६१७३ साईभजन १४ ४,००,०००/- मा. िव  व  त 
ी. वाकचौरे 

सो. यांची 
िशफारस 

डॉ.ल  मीकांत 
सहकारी 

गोवा ७७२१०२०३७० शा  ीय 
गायन 

१० ४५,०००/-  

ह रष  वाला मुंबई ९८६७४९१४९९ िहदंी 
साईभजन 

१० ४५,०००/-  

शभुदा बाम तांबट नािशक ९८२२२८१५८४ 
 

सगुम 
संिगत 

१० २५,०००/- मा. िव  व  त 
ी.जयकर 

सो. यांची 
िशफारस 

साई सावली भजन वडाळा, ८८९८९५६८३८ साईभजन २० मोफत  
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मंडळ – दवे  गावंड मुंबई ८७६७६४५५५३ 
अंचल शमा रायपुर ९८२७१८०९५० साईभजन १५ मोफत  
टी.  ही. हरीहरन बंगळु  ९७४१०२६६५७ साईभजन २० मोफत  
राजेश अ यर मुंबई ९८२१५६२३८५ भजन २० मोफत  

 
तरी माह े एि ल व मे २०१८ म  य े आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मांसाठी कलाकार 

पसंतीचे पयाय .१ व २ िनवडणसे व  यांचे मानधन ठरिवणसेाठी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .१५० यावर सिव तर चचा होऊन, समाधी शता दी िनिम ान ेमाह ेएि ल व मे २०१८ म  य ेआयोिजत करावया  या 

सां  कृितक काय मांसाठी खालील माण े कलाकार व  यांचे मानधन ठरिवणेत आले. तसेच याकामी येणा या 
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.   

अ.   
नं. 

वार, िदनांक व 
वेळ 

ाधा य म   तािवत 
कलाकाराचे नांव 

िठकाण कला कार कलाकार 
सं  या 

मानधन 
र  कम . 

०१ 
शिनवार, 
१४/०४/२०१८ 
साय.ं७ ते ९.३० 

१ सरु  बरुसे नािशक भ सं  या १५ २५,०००/- 
२ िननाद ुप – ीमती 

प ावती पारेकर 
पणेु भ गीत १५ मोफत 

०२ शिनवार, 
२८/०४/२०१८ 
साय.ं७ ते ९.३० 

१ सिुनल कुलकण  
(मा. ी. काश 
जावडेकर, क ीय 
कॅिबनेट मं ी यांचे 
 वीय सहा यक) 

िद  ली भजन १० मोफत 

०३ शिनवार, 
१२/०५/२०१८ 
साय.ं७ ते ९.३० 

१ शभुदा बाम तांबट नािशक सगुम 
संिगत 

१० २५,०००/- 

२ टी.  ही. हरीहरन बंगळु  साईभजन २० मोफत 
      (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभतेील कलाकारासंबंधीचा िनवास यव थेबाबत िनणय 

.९४४ चे पुनःिनणयाबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  

१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेन े यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणानंा आव  यक  या  
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े आिण या अिधिनयमा वय े िव  व त यव  थेचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी 
लावण,े ही सिमतची कत ये असतील. 

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

३. अिधिनयमाच ेकलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वय,े ी साईबाबांच ेजीवन,  याचंे काय,  यां  या 
लीला व  यांची िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई 
सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील.  
मा.  यव  थापन सिमती  या सभतेील िनणय:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीच े

सभेपढु े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवात वषात आयोिजत धािमक, सां  कृितक व सामािजक 
काय मासाठी िनमंि त कलाकार व मा  यवर यांना मोफत िनवास, भोजन व दशन/आरती  यव  था उपल  ध क न 
दणेे व  यांचा स  कार करण े यास मा  यता िमळणबेाबतचा िवषय सादर कर  यात आला होता.  यावर िनणय 

.९४४ खालील माण ेझाला आह.े  
“ ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय म िवनामु  य 

सादर करणा-या िनमंि त कलाकरांची चहा-पाणी, िनवास, भोजन व दशन  यव  था सं  थानतफ मोफत करणते 
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यावी. तसेच मानधन घऊेन, काय म सादर करणा-या कलाकारांची फ  दशन  यव  था सं  थानमाफत मोफत 
कर  यात यावी.  याच माण ेया िवनामु  य व मानधन घऊेन काय म करणा-या कलाकार व मा  यवर यांना 3D 
फोटो, साईच र  ंथ, उदी व लाडू साद पाक ट भटे दे  यात येऊन,  यांचा स  कार कर  यात यावा, असे ठरल.े” 

 तावना:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष 
पणू होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीन े िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा 
कालावधी ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा करीत आह.े यासाठी शता  दीच े संपणू वषभरात 
वेगवेग या धािमक, सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े जेणके न 
संपणू वषभरात िशड म  य ेभ मय वातावरण राहन ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल 
या  टीन ेकामकाज चाल ूआह.े यास अनसु न मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  िनणयानसुार िद.०१/१०/२०१७ 
ते िद.११/०२/२०१८ अखेरपयत िविवध कारचे धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे यश  वीपण े
आयोजन कर  यात आलेले आह.े  

ी साईबाबा सं  थानतफ जे  हापासनू िनरिनराळे उ  सव साजरे केले जातात, ते  हापासनू  या-  या 
उ  सवात सवेा देणा-या कलाकारांची मोफत िनवास, भोजन, चहा, पाणी, ना  ता, दशन इ.  यव  था सं  थानतफ 
िनशु  क केली जाते.   

तथािप, मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .९४४ अ  वये मानधन 
घेऊन काय म सादर करणा-या कलाकारांची सशु  क िनवास  यव  था करणबेाबत िनणय झालेला आह.े परंत ु
याबाबत काही कलाकारांनी सं  थानकडे एवढया मोठया माणावर िनवास  यव  था असतांनासु ा सशु  क 
िनवास  यव  थबेाबत नापसतंी  य  केली आह.े तथािप,  यानंतर मा.  यव  थापन सिमतीच े सद  य ी.मोहन 
जयकर सो. व ी. तापराव भोसले सो. यांचे िनदशा माण ेअनु म े ी.अशोक हांडे व डॉ.  वाती दठैणकर यांची 
िनशु  क िनवास  यव  था  कर  यात आलेली आह.े तसेच याकामी मा.  यव  थापन सिमतीचे काही सद  यांनीही 
नाराजी  य  त केली आह.े 

 ताव:- ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात यापढेुही धािमक व सां  कृितक काय मात नामवतं 
वचनकार, क तनकार, कलाकार यांचे िवनामू  य व मानधन दऊेन काय म आयोिजत कर  यात येणार आहते. 

यासाठी उपरो  िनणया माणचे कायवाही करावी िकंवा पवुापार चालत आले  या परंपरेनसुार साज-या होणा-या 
 यके उ  सवात सवेा देणा-या कलाकारांची िनवास, भोजन, चहा, पाणी, ना  ता, दशन इ.  यव  था सं  थानतफ 

मोफत करावी िकंवा कस ेयाबाबत तसचे मोफत िनवास  यव  था परुवावयाची झा  यास  यानंा िकती व कोण  या 
कारची िनवास  यव  था (ए.सी./नॉन ए.सी.) उपल  ध क न दे  यात यावी याबाबत िनणय होण ेआव  यक आह.े 

तरी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .९४४ म  य े पनुःिनणय 
होणबेाबत सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .१५१ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय .९४४ मधील 
मानधन घऊेन सेवा सादर करणा या कलाकारां या िनवास यव थेबाबतचा मजकुर वगळणेस मा यता दे यात 
आली व यापढु े मानधन घऊेन, सेवा सादर करणा या कलाकारांनाही सं थानमाफत िवनामु य िनवास यव था 
परुिवणते यावी, असे ठरले.       (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ माह ेएि ल २०१८ म  य ेिनयोिजत अवधतू िशवानंदजी महाराज यांचा स  संग काय म (ऋषी ते कृषी) काय म 

र  झालेची न द घणेेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा यां या समाधीस िद. १८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते. यािनिम  ी साईबाबा 

सं थान िव त यव था, िशड  यां यातफ िद.१ ऑ टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर २०१८ या 
कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े या वषात िविवध धािमक, सामािजक, 
साईबाबांची िशकवण, सेवाभाव दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े  

उपरो  त अनुषगंान े ी अवधतू िशवानंदजी महाराज यांना िद. ०५/०४/२०१८ ते ०८/०४/२०१८ या 
चार िदवसाचे कालावधीत सायंकाळी ७.०० ते रा ी १०.०० वेळेत काय मासाठी जा.नं. एसएसएसटी/बांधकाम-
शता  दी क / १९९४/२०१७ िद. १३ जुल ै २०१७ अ  वये िनमं ण प  दे  यात आले होते व मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय .७५० अ  वये सदरह काय माचा शता  दी  या 
वेळाप कात समावेश कर  यात आला होता. 
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आता िदनांक १०/०२/२०१८ रोजीचे ई-मेल प ा  दारे ी अवधतू िशवानंदजी महाराज यांच े ितिनधी 
ी िदपक  ही. हडेा, नागपरू यांनी िद. ५ ते ८ एि ल २०१८ म  य ेिनयोिजत सदरह स  सगं काय म र  कर  यात 

येत अस  याचे कळिवले आह.े सदरह काय म र  झा  याची न द घणेसेाठी सादर. 
िनणय .१५२ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाची न द घे यात आली.     (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ शता  दी कालावधीत महतं अ णजी महाराज, भामाठाण यांचा भागवत कथा वचन काय म िनि त करणसे व 

 याकामी येणा-या खचा  या सव समावेशक बाब वर िवचार िविनमय होणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू : 

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

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणानंा आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या  योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतची कत ये असतील. 
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
३) अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 

मा.  यव  थापन सिमती सभा िनणय-  
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय मांक १७१ खालील माण ेपारीत 
झालेला आह.े 

“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ाने िद. ०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद. ३१ ऑ  टोबर, 
२०१७ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तांसाठी धािमक, सामािजक, साईबाबांची िशकवण, सवेाभाव 
दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांच ेआयोजन करणते याव”े, असे ठरले आह.े    
२) मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२०/०८/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय . ६८२ खालील माण ेपारीत 
झालेला आह.े 

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषभर आयोिजत कर  यात यणेा-या िविवध  तािवत धािमक, 
सां  कृितक व सामाजीक काय माची सधुारीत परेषा ठरिव  यात आली. तसचे शता  दी महो  सवाम  य े
आयोिजत करावया  या धािमक, सां  कृितक व सामाजीक काय मासाठीचे कलाकार व  यांचे मानधन यांच े
प रिश  ठ ब, क ड व ई सोबत सादर केलेले आह.े या यादीतील काय म, कलाकार, व  यांचे मानधन  थािनक 
उप-सिमतीने छाननीक न काय म िनि त करावते.  यामधील िवनामु  य सेवा करणा-या कलाकारानंा ाधा  य 
दे  यात यऊेन, वषभर संधी दे  यात यावी. काय माची िनि ती झा  यानंतर  याम  य ेगरजेनसुार / प रि थतीनुसार 
आव  यक ते बदल कर  याचे अिधकार  यव  थापन सिमतीला राहतील, असे ठरले. या िनि त केले  या सव 

कार  या  काय मांसाठी,अपवाद वगळता मानधन व वास असे सव िमळून  यके  एका काय मासाठी 
जा  तीत जा  त पये ३ लाख मा चे खचास तसेच शता  दी वषात आयोिजत केले  या काय मांसाठी  टेज, 
मंडप, साऊंड िस  टीम, िवदयतु रोषणाई, सीसीिट  ही, सरु ा  यव  था व आव  यक जादाच े मनु  यबळ यावर 
होणरा खच व इतर अनषंुगीक खचासही मा  यता दे  यात आली. 

 तावनाः महतं अ णजी महाराज, ी े  अडबंगनाथ सं  थान  ट, भामाठाण यांनी मा. कायकारी 
अिधकारी महोदया यांना अ ेिशत केले  या िद ०५/०१/२०१८ रोजीच े प ात, " ी साई समाधी िनिम  त साई 
सं  थानम  य ेभागवत कथा कर  यासाठी इ  छूक आह ेमला साधारण    

१) िद. २०/०२/२०१८ ते िद. २७/०२/२०१८ – वेळ दपुारी -०२ ते ०५  
२) िद. ०६/०३/२०१८ ते िद. १३/०३/२०१८- वेळ दपुारी -०२ ते ०५ 
३) िद.१६/०३/२०१८ ते िद.२३/०३/२०१८ – वेळ दपुारी – ०२ ते ०५  
४) िद. २०/०३/२०१८ ते िद. २७/०३/२०१८ – वेळ दपुारी -०२ ते ०५ 

या तारखे दर  यान मला सवेा कर  याची संधी िमळावी तसचे मा या सोबत माझे गायक वादक व 
संिगतकार असे िमळून ०७ ते १० लोक असतील  यासाठी राह  याची व जेवणाची  यव  था करावी तसेच साई 
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सं  थानतफ  यांची आपले इ  छेनसुार दि णा व मानधन ावे व महाराजांचे व संिगतकार यांचे मानधन दे  यात 
यावेिह न  िवनतंी, अस े कळिवलेले आह.ेमा. उपा  य  सो. यांनी सदर  तावाचासमावेश मा.  यव  थापन 
सिमती सभेच्  या आय  या वेळे  या िवषयात करावा, अस ेिनदश िदलेले आहते. 

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

कालावधीम य े ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े यासाठी शता  दीचे सपंणू वषभर 
वगेवगेळया धािमक व सां  कृितक काय मांच ेआयोजन करणते यते आह,े जणेे क न  सपंणू वषभरात िशड म  य े
भ  तीमय वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीन े कामकाज 
चालू आह.े  

या अनषंुगाने शता  दी वषात येणा-या साईभ  तांसाठी  
१) ी.शंकर अ  यकंर-  िवषय - संत/महतं, महापु ष/ रा  पु ष,- ०१ फे वुारी, २०१८ ते ०३ फे वुारी, 

२०१८  
२) ी अवधतू िशवानंद महाराज-  िवषय- ऋषी ते कृषी, - ०५ ए ील, २०१८ ते ०७ ए ील, २०१८   
३) ी िशवकृपानंद  वामी (आ  म ान व मानवधम),- २३ ए ील, २०१८ ते ३० ए ील, २०१८  
४) ह.भ.प. ी.रामराव महाराज ढोक –  िवषय - रामायण, िद.०६ जनू, २०१८ ते िद. १२ जून, २०१८, 
५)  ी.मोरारी बाप–ू िवषय–  रामचरीत मानस-  तािवत काय म  
६) ी ी रिव शंकर महाराज- िवषय– आट ऑफ िल  ह ग (  तािवत काय म) 
७) ी.  हाद दादा प-ैजीवन िव ा- िवषय - (िव ाथ , मिहला, कौटंुबीक),- (  तािवत काय म)  
अशा  िविवध नामवंत वचनकार, िकतनकार तथा नामवंत कलाकारांचे धािमक, सां  कृितक व 

बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े 
आता महतं अ णजी महाराज, भामाठाण यांनी समाधी शता  दी महो  सवी वषात भागवत कथा 

काय म कर  यासाठी परवानगी मािगतली असनू सदर काय म िनि तीसाठी वगेवेगळया तारखा िदले  या आहते 
तसेच सदर काय मासाठी सं  थान  या इ  छेनसुार दि णा व मानधन दे  याबाबत िवनंती केलेली आह.े  

सदर भागवत कथा काय माचे आयोजन करावयाच े झा  यास खालील बाब वर धोरणा  मक िनणय 
होण ेआव  यक आह.े  

१) काय माची िनि ती- महतं अ णजी महाराज, ी े  अडबंगनाथ सं  थान  ट, भामाठाण यांचा 
भागवत कथा काय म आयोिजत करणबेाबत.   

२) काय मासाठी मानधन- महतं अ णजी महाराज व  यांचे सोबतचे गायक, वादक व संगीतकार यांच े
मानधन िनि ती करणबेाबत.   

३) काय माची तारीख- महतं अ णजी महाराज यांचे काय माच े आयोजन करावयाच े झा  यास  यांनी 
 यांचे  तावात नमदू केले माण े१) माह े फे वुारी, २०१८ म  य े२०/०२/२०१८ ते २७/०२/२०१८ 

तसेच माह े माच, २०१८ म  य े २) ०६/०३/२०१८ ते १३/०३/२०१८ ३) १६/०३/२०१८ ते 
२३/०३/२०१८ ४) २०/०३/२०१८ ते २७/०३/२०१८ या तारखांमधनू काय मासाठी तारीख िनि त 
करणबेाबत. (माह े माच २०१८ म  य े िद. २४/०३/२०१८ ते २६/०३/२०१८ या कालावधीत ी 
रामनवमी उ  सव अस  याने अ.न.ं०३ व ०४  या तारखांना सदर काय माच ेआयोजन करता येणार नाही) 

४) काय माच े िठकाण-सदर काय माच े आयोजन  यांचे ितिनध नी सम  िवनतंी केले माण े ी 
साईबाबा समाधी शता  दी मंडपात करणबेाबत.   

५) इतर अनषंुिगक  यव  था- महतं  अ णजी महाराज यां  यासह १०  य  त ची िनवास, साद भोजन, 
चहा, पाणी, ना  टा, िब  क टेतसचे आव  यकतेनसुार दशन आिद  यव  था करणबेाबत.  
िवभागाचा अिभ ाय- महतं अ णजी महाराज, ी े  अडबंगनाथ सं  थान  ट, भामाठाण ह ेिशड  व 

पंच ोशीत नामांिकत िकतनकार तसेच रामायणाचाय  हणनू िस  द आहते. िशवाय शता  दी वषात अ ापपयत 
मराठी भागवत कथा काय माच े आयोजन कर  यात आलेल े नाही. करीता सदर काय माच े आयोजन कराव े
िकंवा कसे याबाबत िनणय घणे ेतसचे सदर काय माच ेआयोजन करावयाचे झा  यास ते माह ेमाच,२०१८ म  य े
िद.०६/०३/२०१८ ते िद.१३/०३/२०१८ या कालावधीत िनि त करता येईल.  

तरी महतं अ णजी महाराज, ी े  अडबंगनाथ सं  थान  ट, भामाठाण यांचा भागवत कथा वचन 
काय म आयोिजत करावयाचा झा  यास उपरो  त नमदू बाब वर धोरणा  मक िनणय होणसेाठी सिवनय सादर. 
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िनणय .१५३ यावर सिव तर चचा होऊन, महतं अ णजी महाराज, भामाठाण यांचकेडून म ेमिह यातील अथवा उपल धतेनसुार 
तारीख घऊेन, यावेळेस शता दी मंडपाम ये यांचा भागवत कथा वचन काय म आयोिजत करणते यावा. 
तसेच महतं अ णजी महाराज, भामाठाण व यांचे सहकारी अशा १० य ची िनवास, भोजन, चहा-पाणी, ना ा, 
दशन यव था सं थानमाफत मोफत करणते येऊन, यांना येक  .१०,०००/- या माण ेएकूण .१,००,०००/- 
मा  मानधन दे यात यावे, असे ठरले. तसेच हा काय म आयोिजत करणसेाठी येणा या सव समावेशक खचास 
मा यता दे यात आली.       (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६ ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीत ी. ह.भ.प. ी.रामरावजी महाराज ढोक यांचे िद.०६/०६/२०१८ ते 

िद.१२/०६/२०१८ या कालावधीत रामकथा वचन काय मासाठी येणा-या खचा  या सव समावेशक बाब वर 
िवचार िविनमय होणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू : 
१) अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम चेी व कामकाजाची काय मतेन े
यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणानंा आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या  योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतची कत ये असतील. 
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
३) अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 

मा.  यव  थापन सिमती सभा िनणय-  
१) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद. ०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १७१  

“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ाने िद. ०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद. ३१ ऑ  टोबर, 
२०१७ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तांसाठी धािमक, सामािजक, साईबाबांची िशकवण, सवेाभाव 
दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांच ेआयोजन करणते याव”े, असे ठरले आह.े    
२) मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८२  

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषभर आयोिजत कर  यात यणेा-या िविवध  तािवत धािमक, 
सां  कृितक व सामाजीक काय माची सधुारीत परेषा ठरिव  यात आली. तसचे शता  दी महो  सवाम  य े
आयोिजत करावया  या धािमक, सां  कृितक व सामाजीक काय मासाठीचे कलाकार व  यांचे मानधन यांच े
प रिश  ठ ब, क ड व ई सोबत सादर केलेले आह.े या यादीतील काय म, कलाकार, व  यांचे मानधन  थािनक 
उप-सिमतीने छाननी क न काय म िनि त करावेत.  यामधील िवनामु  य सवेा करणा-या कलाकारांना ाधा  य 
दे  यात यऊेन, वषभर संधी दे  यात यावी. काय माची िनि ती झा  यानंतर  याम  य ेगरजेनसुार / प रि थतीनुसार 
आव  यक ते बदल कर  याचे अिधकार  यव  थापन सिमतीला राहतील, असे ठरले. या िनि त केले  या सव 

कार  या काय मांसाठी,अपवाद वगळता मानधन व वास असे सव िमळून  यके  एका काय मासाठी 
जा  तीत जा  त पये ३ लाख मा चे खचास तसेच शता  दी वषात आयोिजत केले  या काय मांसाठी  टेज, 
मंडप, साऊंड िस  टीम, िवदयतु रोषणाई, सीसीिट  ही, सरु ा  यव  था व आव  यक जादाच े मनु  यबळ यावर 
होणरा खच व इतर अनषंुगीक खचासही मा  यता दे  यात आली. 
३) मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२/०२/२०१८रोजीचे सभेतील िनणय .८१ 

यावर सिव  तर चचा होऊन अस े ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता  दी वषािनिम  ताने यापढुहेी 
साईभ  तांसाठी नामवंत  वचनकार, िकतनकार, कलाकार काय म आयोिजत कर  यात येणार असनू सदर 
काय मासाठी उपरो  त  तावनते नमदू केले माण े कलाकार मानधन व इतर अनषंुिगक बाब साठी . ०३ 
लाखांपे ा अिधक खच हो  याची श  यता अस  यामळेु, मा.  यव  थापन सिमतीच े िद. ३०/०८/२०१७ रोजीच े
सभेतील िनणय ं . ६८२ म  य ेकलाकार मानधनाबाबत सिमती वेळोवेळी िनणय घईेल,  या माण ेमानधन अदा 
करणते याव,े असा बदल करणते यावा.  
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 तावः ी हभप रामरावजी महाराज ढोक, आळंदी यांनी िद.०४/०७/२०१७ रोजीचे प ा  वये ी 
साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात िद.०६/०६/२०१८ ते िद.१२/०६/२०१८ या कालावधीत रामकथा 

वचन काय म कर  याची आमची तयारी आह.े सदर काय मासाठी मा यासह एकूण ०६ गणुीजन असनू या 
गणुीजनाचंे िमळून आ  हांला .३,५०,०००/- मा  इत  या मानधनाची अपे ा आह.े याम  य े िनवास व भोजन 
 यव  था आपलेकडून अपेि त आह.े तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात रामकथा वचन कर  याची सधंी 
ावी िह िवनतंी, असे कळिवलेल ेआह.े 

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

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

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०९/०३/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय . १७१ नसुार साईभ  तांसाठी 
धािमक, सां  कृितक सामािजक, साईबाबांची िशकवण -सेवाभाव दशिवणा-या काय मांचे ा प वेळाप क तयार 
करणते आले होते.  यानतंर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत शता दी महो सवी वषात 
आयोिजत करावया  या िविवध तािवत धािमक, सां कृितक व सामािजक काय माची सधुा रत परेषा 
ठरिवणबेाबत ा प वेळाप काचा सिव  तर  ताव सादर करणते आला.  याम  यिेद.०६/०६/२०१८ ते 
िद.१२/०६/२०१८ या कालावधीत अिधकमासाचे औिच  य साधनू ी हभप रामरावजी महाराज ढोक, आळंदी 
यां  या रामकथा वचन काय माचा समावशे केलेला होता.  यास िनणय . ७५० नसुार मा  यता दे  यात 
आलेली आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- ी हभप रामरावजी महाराज ढोक ह े िशड  व पंच ोशीतील नामांिकत िकतनकार 
तसचे रामकथा वचनकार  हणून िस  द आहते. ी ढोक महाराज याचंा रामकथा वचन काय म हा यापवु ही 
िशड  व िशड  पचं ोशीत अनेक वेळा झाललेा आह.े सदर काय मासाठी नागरीकाचंा मोठा ितसाद असतो. 
 यामळेु सदर काय माचा दररोज समुारे ३ ते ५ हजार भािवक िनि तच लाभ घेतील असा अदंाज आह.े   

तरी ी हभप रामरावजी महाराज ढोक, आळंदी यांचा रामकथा वचन काय म आयोिजत करणसेाठी 
काय माचे मानधन, िठकाणव इतर अनुषिंगक  यव  था यासाठी खालील बाब वर धोरणा  मक िनणय होण े
आव  यक आह.े 

१) काय माचे मानधन- सदर काय मासाठी ी हभप रामरावजी महाराज ढोक यांनी मागणी केले माण े
.३,५०,०००/- मा  इतके मानधन देणेबाबत.  

२) काय माचे िठकाण- खालील तीनपैक  एका जागचेी िनि ती करण.े  
अ) ी साईबाबा समाधी शता  दी मंडपात सदर काय माच ेआयोजन के  यास – 
१)  टेज, जनरेटर, आिद  यव  था न  याने उभारणचेी गरज नाही. 
२) सदर मंडपात समुारे १०००  य  त ची आसन  यव  था होईल.  
ब)  साईनगर मदैानावर सदर काय माचे आयोजन के  यास – 
१) िद.०६/०६/२०१८ ते िद.१२/०६/२०१८ या कालावधीत पावसाळा अस  याने साईनगर मदैानावर 

प ाशडे मंडप,  टेज, मंडपात कारपेट, बॅरेकेड ग, लाईट,साऊंड िस  टीम आिद  यव  था उभारावी 
लागेल.(सदर  यव  थसेाठी समुारे .१८ ल  इतका अपेि त खच येईल.)  

२) साईनगर मदैानावर प ाशेड मंडपात समुारे ०३ ते०५ हजार  य  त ची आसन  यव  था करता येईल. 
क) साईआ म भ  तिनवास इमारतीचे ांगणात न  यान े ी साईआ म समाधी शता  दी मंडपाचे काम करण े

 तािवत आह.े सदरचा मंडप माह ेम,े २०१८ अखेर पणू झा  यास सदर काय माचे आयोजन सदर 
मंडपात के  यास-   

१)  टेज, कारपेट, साऊंड िस  टीम आिद अनषंुिगक  यव  था उभारावी लागेल. (यासाठी समुारे . ०७ ल  
मा  इतका खच अपेि त आह.े)  

२) सदर मंडपात समुारे १५०० ते १८००  य  त ची आसन  यव  था होईल.  
३) इतर अनषुिंगक  यव  था- ी हभप रामरावजी महाराज ढोक यां  यासह ०६ गणुीजन यांची िनवास, 

साद भोजन, चहा, पाणी, ना  टा, िब  क टेतसेच आव  यकतेनसुार दशन आिद  यव  था करणबेाबत.     
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उपरो  नमदू केले  या मंडपात फायबर खु  या,  हीआयपी सोफे आिद  यव  था आव  यकतेनसुार 
सं  थानचे संबंधीतिवभागाकडून उपल  ध क न देता येईल.  

तरी उपरो  नमदू बाब वर धोरणा  मक िनणय होणसेाठी सिवनय सादर. 
िनणय .१५४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी िनिम ाने िद.०६/०६/२०१८ ते िद.१२/०६/२०१८ या 

कालावधीत ह.भ.प. ी.रामरावजी महाराज ढोक यांचा रामकथा वचनाचा काय म साईआ म भ िनवास 
येथील मंडपाम य ेआयोिजत करणेत यावा व यांना .३,५०,०००/- मा  मानधन दणेेत यावे, असे ठरले. तसेच 
सदरह काय म आयोजनासाठी तावात नमदु केले माण े कायवाही करणसे व यानशंुगाने येणा या 
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.                 (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७ ीगु पौिणमा उ  सवासाठी क तन काय म िनि त करणेबाबत. 

ताव- ह.भ.प .चा द  त गोिवंद  वामी आफळे,क तनकार यांनी िद.२७/१२/२०१७ रोजीचे ईमले प ा  दारे सं  थान माफत 
साजराहोणा-या गु पौिणमा उ  सवात िद.२६,२७,२८ जुल ै२०१८ अस ेतीन िदवस क तन सवेेची संधी िमळावी 
तसेच तीन िदवसाच ेतीन क तन सवेांचे साथीदारांसह मानधन िकती देऊ शकाल ह ेकळ वाव,े आपल ेआ ेबाहरे 
आ  ही नाही, शता  दी िनिम  त साई सेवा घडावी अशी इ  छा, अशी िवनंती केली  होती. सदर िवंनतीनसुार िद. 
१५/०१/२०१८ रोजी कायालयीन िटपणी सादर करणते आली होती.  सदर िटपणीवर उपिज  हािधकारी सो यांनी 
मानधनाबाबतचा तपिशल नमदू करावा, अस े िनदश िदले. सदर िनदशानसुार  यांना िवचारणा कर  यात आली 
असता, िद. १७/०१/२०१८ रोजीचे ईमले प ा  दारे तीन िकतन सवेांचे साथीदारासह मानधन . ५१,०००/- 
िमळाव,े असे कळिवले आह.े    

 तावना:– सं  थानतफ साजरे के  या जाणा-या उ  सवातील क तन मंिदरा  या उ  तर बाजू  या  टेजवर 
होते. 

  ह.भ.प. दासगण ू महाराज ित  ठाण, गोरटे यांनी पाठिवले  या क तनकाराच े क तन  ी रामनवमी 
उ  सवात ठेव  यात यतेे ही परंपरा ह.भ.प. दासगण ू महाराज यांनी  वतःरामनवमी उ  सवात क तन सवेा दे  यास 
सु वात के  यापासनू आजतागायत अखंडीत सवेा चालू आह.े  यानसुार ह.भ.प. दासगण ूमहाराज ित  ठाण, गोरटे 
यांनी पाठिवले  या क तनकाराचे क तन शता  दी वषातील रामनवमी उ  सवात परंपरेनसुार ठेवल ेजाते. 

सं  थानमाफत गु पौिणमा व पु  यितथी उ  सवात क तनकाराचंे ा  त झालेले सव अज एकि त क न  
क तनकारांचा  ताव  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत  ठेव  यात येतो, सदर  तावावर चचा होऊन यो  य 
क तनकाराची िनवड व  मानधनाबाबत िनणय घे  यात यतेो.तथािप ी गु पौिणमा उ  सव २०१८ करीता क तन 
सेवेकरीता आजपयत  क तनकाराचे अज ा  त झालेले नाहीत.   

  ी.गु पौिणमा व ी पु  यितथी उ  सवात  ी रामनवमी उ  सवा माण ेकोण  याही क तनकाराची क तन 
सेवा कर  याची परंपरा नाही. मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया माण ेक तनकाराची िनवड  केली  जाते. 

ी. गु पािणमा  उ  सवात सेवा िदले  या क तनकारांची नांवे खालील माण.े. 
अ.नं. क तनकाराचे नाव गु पौिणमा उ  सवात क तन सेवा 

िदलेले साल 
०१ ह.भ.प .डॉ. . .परांजप,ेपणु े िद. १९/०७/१९९७ ते 

िद.२१/०७/१९९७ 
०२ ह.भ.प . ी.रा .आळेकर, इदंौर िद. ०८/०७/१९९८ ते 

िद.१०/०७/१९९८ 
०३ ह.भ.प. ी.उ  तमराव िव  णजूी बडध,े कोपरगांव याचंे थम व दसु-या 

िदवशी क तनह.भ.प. ी.माधव तकुाराम आजेगांवकर,परभणी याचं ेितस -
या िदवशी का  याचे क तन 

िद. २७/०७/१९९९ ते 
िद.२९/०७/१९९९ 

०४ ह.भ.प . ी.उ  तमराव िव  णजूी बडध,े कोपरगांव  िद.१५/०७/२००० ते 
िद.१७/०७/२००० 

०५ ह.भ.प . ी.महादवे शंकर गोखल,े िवरार िद.०४/०७/२००१ ते 
िद.०६/०७/२००१ 

०६ ह.भ.प . ी.शरद नेरळकर, नांदेड िद.२३/०७/२००२ ते 
िद.२५/०७/२००२ 
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०७ ह.भ.प .गंगाधर नरहर  यास )सन २००३ (ड िबवली )पवू  (िज  हा-ठाण े सन२००३ 
०८ ह.भ.प .गंगाधर नरहर  यासड िबवली )पवू  (िज  हा-ठाण े िद.०१/०७/२००४ ते 

िद.०३/०७/२००४ 
०९ ह.भ.प.माधव त.ुआजेगांवकर,परभणी िद.२०/०७/२००५ते 

िद.२२/०७/२००५ 
१० ह.भ.प. ा.डॉ.माधवराव िद ीत  पणु े िद.१०/०७/२००६तेिद.१२/०७/२००६ 
११ ह.भ.प .गंगाधर नरहर  यासड िबवली )पवू  (िज  हा-ठाण े िद.२८/०७/२००७तेिद.३०/०७/२००७ 
१२ ह.भ.प.माधव त.ुआजेगांवकर,परभणी िद.१७/०७/२००८तेिद.१९/०७/२००८ 
१३ ह.भ.प.माधव त.ुआजेगांवकर,परभणी िद.०६/०७/२००९तेिद.०८/०७/२००९ 
१४ ह.भ.प.मंदार गगंाधर  यासबुवा, ड िबवली  िद.२४/०७/२०१०तेिद.२६/०७/२०१० 
१५ ह.भ.प .मनोहर महाराज कोकलेगावंकर िव लवाडी, नांदेड. िद.१४/०७/२०११तेिद.१६/०७/२०११ 
१६ ह.भ.प.माधव त.ुआजेगांवकर,परभणी िद ०२/०७/२०१२तेिद.०४/०७/२०१२ 
१७ ह.भ.प .गंगाधर नरहर  यासड िबवली )पवू  (िज  हा-ठाण े िद.२१/०७/२०१३तेिद.२३/०७/२०१३ 
१८ ह.भ.प .माधवराव तुकारामपतं आजेगावकर, परभणी िद.११/०७/२०१४ ते 

िद.१३/०७/२०१४ 
१९ ह.भ.प .माधवराव तुकारामपतं आजेगावकर, परभणी िद.३०/०७/२०१५ ते 

िद.०१/०८/२०१५ 
२० ह.भ.प .माधवराव तुकारामपतं आजेगावकर, परभणी िद.१८/०७/२०१६ ते िद .

२०/०७/२०१६ 
२१ ह.भ.प.सौ.अजंली ीकृ  ण जोशी, ड िबवली   िद. ०८/०७/२०१७ ते 

िद.१०/०७/२०१७ 
  

ी गु पौिणमा उ  सव २०१७ म  य े केले  या क तनकारास तीन िदवसाची एक ीत  िबदागी/मानधन 
११,००१/- दे  यात आल ेहोते.  

िवभागाचा अिभ ाय: ह.भ.प .चा द  त गोिवंद  वामी आफळे ह े रा  ीय  तरावरील महारा  ातील 
नामवतं क तनकार असनू,  यांनी  वतःहन साईबाबां  या दरबारात गु पौिणमा उ  सवात िद.२६,२७,२८ जुल ै
२०१८ अस ेतीन िदवस क तन सेवा कर  याची इ  छा कट केली आह.े शता  दी वषात येणा-या  गु पौिणमा, 
पु  यितथी या उ  सवात नेहमी माण ेसवसाधारण क तनकाराचंी क तन े ठेवणऐेवजी िस  ्  नामवतं िकतनकाराच े
क तन ठेव  यास शता  दी वषात साईभ  तानंा क तनातून एक वेग या काराचे बोधन होऊ शकेल. ह.भ.प .
चा द  त गो. आफळे नामवंत क तनकार यांनी तीन िदवसांचे िकतन सवेांसाठी साथीदारांसह .५१,०००/- 
मानधनाची र  कम कळिवलेली आह.े  

सं  थानमाफत उ  सवात होणारी क तन े ही पवू  चे समोर समाधी मिंदरात होत असत. परंतु दशन 
रांगचेे िनयं ण आिण सवानाक तना  या वणाचा लाभ घतेा यावा, या उ शेाने सन २०१० पासनू मिंदराचे उ  तर 
बाजकूडील मोकळया जागेवर  वतं  मंचाची उभारणी क न क तन सेवेचा काय म आयोिजत केला जातो. मचं 
उभारणी व अ  य  यव  थचेी मा  यता संबंधीत िवभांगाकडून थे माण ेघे  यात येत.े तसेच सं  थानतफ जे  हापासनू 
िनरिनराळे उ  सव सादर केले जातात, ते  हापासनू  या-  या उ  सवात िकतन सेवा करणा-या क तनकारांची मोफत 
िनवास, भोजन, चहा, पाणी, ना  ता, दशन इ. सव  यव  था सं  थानतफ िनशु  क केली जाते. 

तथािप ी गु पौिणमा उ  सवात ह.भ.प .चा द  त गोिवंद  वामी आफळे  महाराज यांचे क तन ठेवावयाच े
अस  यास उपरो  त नमदू मानधना  यित र  त खालील माण ेखच अपेि त आह.े 
(१) िनवास- साईआ म २  स x .२००/- = .४००/- x ४ िदवस (४  य  ती) =  .१,६००/-  

  (२) भोजन- स  या मोफत सादभोजन सु  अस  याने भोजनखच होणार नाही.  .      -- 
(३) चहा, पाणी- ४  यि  x . २/- x २ वेळा x ४ िदवस =    .    ६४/- 
(४) ना  ता- ४  यि  x . ५/- x १ वेळा x ३ िदवस =    .    ६०/- 
(५) दशन - उ  सवात काय मासाठी आले  या कलाकाराचंी तसचेक तनकाराचंी दशनाची .        -- 

 यव  था वरील  यव  थसेोबत कर  याचीपवूापार था आह.े िकंबहना बहतांशी 
क तनकार चे दशन घऊेनच क तनास सु वात करतात. 



50 
 

{03} 07.03.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

         ----------------------------- 
                      . १,७२४/-  
         ---------------------------- 

ी गु पौिणमा उ  सवात ह.भ.प .चा द  त गोिवंद  वामी आफळे  महाराज यांच े क तन ठेवावयाच े
अस  यास खालील बाब वर िनणय होण ेआव  यक आह.े   

 १) िस  क तनकार ह.भ.प .चा द  त गो. आफळे महाराज यांच ेक तन ठेवणबेाबत.  
 २) क तनकार ह.भ.प. चा द  गो. आफळे महाराज यांच ेमानधनाबाबत. 

३) क तनकार ह.भ.प .चा द  त गो. आफळे महाराज व  यांचे बरोबर असललेे साथीदारांची मोफत िनवास/ 
सादभोजन, चहापाणी, ना  ता, दशन  यव  था आिद बाब साठी येणा-या र  कम .१,७२४/- मा चे खचाबाबत.  

तरी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .१५५ यावर सिव तर चचा होऊन, ीगु पौिणमा उ  सवाम ये िस  क तनकार ह.भ.प .चा द  त गो. आफळे महाराज 

यांना एकि त .५१,०००/- मा  मानधन दे यात येऊन, यांचे क तनाचा काय म आयोिजत करणेत यावा, अस 
ठरले. तसेच ह.भ.प. चा द  त गो.आफळे महाराज व  यांचे बरोबर असलेले साथीदारांची िनवास/ सादभोजन, 
चहा, पाणी, ना  ता, दशन  यव  था सं थानमाफत मोफत करणसे व याकामी येणा या अंदाजे .१,७२४/- मा चे 
खचास मा यता दे यात आली.                  (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ ीरामनवमी उ सव २०१८ म य े िद.१४ माच, २०१८ रोजी आयोिजत केले या ी.िनितन मकेुश, मुबंई यांच े

“ऑक टा” काय मासाठी सं थानमाफत करावया या यव थेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  

१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेन े यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणानंा आव  यक  या  
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े आिण या अिधिनयमा वय े िव  व त यव  थेचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी 
लावण,े ही सिमतची कत ये असतील. 

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

३. अिधिनयमाच ेकलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वय,े ी साईबाबांच ेजीवन,  याचंे काय,  यां  या 
लीला व  यांची िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई 
सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील.  
मा.  यव  थापन सिमती  या सभेतील िनणय :- 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .८० 

 तावना:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष 
पणू होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीन े िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा 
कालावधी ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा करीत आह.े यासाठी शता  दीचे संपणू वषभरात 
वेगवेग या धािमक, सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े जेणके न 
संपणू वषभरात िशड म  य ेभ मय वातावरण राहन ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल 
या  टीन ेकामकाज चाल ूआह.े यास अनसु न मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  िनणयानसुार िद.०१/१०/२०१७ 
ते िद.२४/०२/२०१८ अखेरपयत िविवध कारचे धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे यश  वीपण े
आयोजन कर  यात आलेले आह.े  

 ताव:- ीरामनवमी उ  सव २०१८ म  य े िद.२४/०३/२०१८ ते िद.२६/०३/२०१८ या कालावधीत 
आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मांसाठीचे कलाकार व  यांचे मानधन ठरिवणबेाबतचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२/०२/२०१८ रोजीच े सभते सादर कर  यात आला होता. याम  य े िनणय .८० 
अ  वये िद.२४/०३/२०१८ रोजी ीरामनवमी उ  सवाचा थम िदवस अस  याने, गद ची प रि थती पाहन समाधी 
मंिदर रा भर उघडे राहणार अस  यामळेु ी.िनितन मकेुश, मुंबई यां  या “ऑक  ा” या काय माची ऐनवेळी 
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िनि ती करणते आली. सदर काय मासाठी ी.िनितन मकेुश यांना मानधन व वास खच असे एकुण 
.४,००,०००/- + जी.एस.टी. चे खचास मा  यता िमळाली आह.े  

ी.िनितन मकेुश यांचा काय म िनि त झा  याने सं  थानचे  वनी ेपण िवभागाने ी.िनितन मकेुश 
यांचेशी साऊंड िस  टीमिवषयी चचा केली असता  यांनी  यांच े साऊंड इिंजिनअर यांचशेी संपक कर  यास 
सांिगतल.े  यानसुार स  थानच े  वनी पेण िवभागान े साऊंड इिंजिनअर ी. वीण कोळी यांचेशी संपक साधनू 
मािहती घतेली असता सदरह काय मा  या साऊंड िस  टीमसाठी अित र  खच होणार अस  याची बाब 
िनदशनास आली.  

परंतु मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सदरह काय म िनि त होत असतांना उपरो  िनणयात नमदू 
केले  या र  कमेत साऊंड िस  टीम  या खचाची र  कमही अतंभतू आह,े अशी चचा झा  याचे मा.उपिज  हािधकारी 
सो. यांनी सम  सांिगतले आह.े तथािप, याचा उ  लेख इितवृ ात आलेला नाही.  

 यामळेु मा.उपिज  हािधकारी सो. यांनी सदरह काय म सचुिवणारे मा.  यव  थापन सिमतीचे सद  य 
मा. ी.मोहन जयकर सो. यांचेशी संपक साधनू मािहती  यावी असे िनदश िदले.  यानसुार मा. ी.जयकर सो. 
यांचेशी संपक साधला असता  यांनी ी.िनितन मकेुश यांच ेसाऊंड इिंजिनअर यांचशेी संपक साधणसे सांिगतल.े 
 यानसुार साऊंड इिंजिनअर ी. वीण कोळी यांचेशी सपंक साधला असता  यांनी  वनी ेपण िवभागास 

काय मासाठी आव  यक असले  या साऊंड िस  टीमचा तपिशल कळिवला आह े अस े सांिगतल.े  यानसुार  
 वनी ेपण िवभागाकडे िवचारणा केली असता सं  थानकडून होणा-या अदंािजत अित र  त खचाचा तपिशल 

खालील माण े:-   
“ऑक  ा” काय मासाठी सं  थानकडून होणारा अदंािजत अित र  खच :- 

SR. 
NO. 

DESCRIPTION MAKE MODEL QTY Approximate 
Amount Rs. 

01 SUB’S & TOP’S RCF/JBL VMAX / STX / SRX 8+8 50,000/- 
02 32 CHANNLE 

DIGITAL CONSOLE 
BEHRINGER / 
SOUNDCRAFT 

X32 / SI IMPACT 1 

03 SIDE FILL RCF/JBL V45 / SRX725 / STX 
825 

2 

04 STAGE MONITORS QSC/JBL K12 / PRX 715 / VRX 
915 

8 

05 DI BOX BEHRINGER/ BSS DI 800 1 
06 CORDLESS SHURE/ 

SENNIHZER 
SM58 SLX /. EW 500 
G3 

2 

07 VOX WIRE MIC SHURE/AKG SM 58 / D7 15 
08 INSTRUMENT MIC SHURE/SAMSON SM 57 / CO2 5 
09 DRUM MIC KIT AKG ---- 1 
10 MIC STAND BIG GS ----- 8 
11 MIC STAND SMALL GS ------ 12 
12 KEYBOARD STAND -- ------ 2 
13 LYRICS STAND -- ----- 1 
14 G00SENECK  MIC SHURE  ----- 2  

Total :- 50,000/- 
GST (18%) 9,000/- 

Total Amount Rs. 59,000/- 
उपरो  सव खच िवचारात घतेा, मा.  यव  थापन सिमतीने िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभते िनणय 

.८० अ  वये मा  य केले  या खचापे ा (मानधन व वास खच .४,००,०००/- + जी.एस.टी.) साऊंड िस  टीम 
क रता एक िदवसाचे भाडयापोटी अित र  र  कम .५९,०००/- इतका खच सं  थानला करावा लागणार आह.े  

  तरी ी.िनितन मकेुश, मुंबई यां  या “ऑक  ा” काय मासाठी साऊंड िस  टीमक रता अित र  र  कम 
.५९,०००/- मा चे खचाबाबत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे सादर. 
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िनणय .१५६ यावर सिव तर चचा होऊन, ीरामनवमी उ सव- २०१८ म य े िद.१४ माच, २०१८ रोजी आयोिजत केले या 
ी.िनितन मकेुश, मुंबई यां या “साईभजन सं या” काय माच ेसाऊंड िस  टीमक रता अित र  येणा या र  कम 
.५९,०००/- मा च ेखचास मा यता दे यात आली. 

यावेळी अशीही चचा झाली क , ीरामनवमी उ सव- २०१८ मधील सव काय म जुने सादालय 
प रसराम य े आयोिजत कर यात आलेले अस यामळेु, यािठकाणी ता परुते टेज, लाईट, साऊंड इ. यव था 
करणते यावी व यासाठी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.  

             (कायवाही- समाधी शता दी क मखु/ कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१९ ी साईबाबा मंिदर प रसरातील लोअर गच े नतुनीकरण (दसुरा ट पा) करणेसाठीच े कामाच े ठेकेदार आर.के. 

सावंत यांच ेमदुतवाढ मागणीबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था, िशड  अिधिनयम 2004 मधील तरतदु: 

अिधिनयमाचे कलम २१ (१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव 
िकंवा  यापैक  कोण  या ही योजनासाठी करणबेाबत तरतूद आह.े  यातील पोट कलम (क) अ  वय”े, मंिदराची व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची दखेभाल,  यव  थापन व शासन या योजनासाठी कर  यात येईल अशी तरतदू 
आह.े 

मा. यव थापन सिमती िनणय: -  
१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभतेील िनणय .९०५. 
२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३-२४/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३६१. 
३. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .६६०. 

 तावना:- ी साईबाबा मंिदर प रसराचे नतूनीकरण सन १९९९ म  य ेकर  यात आले आह.े  यावेळी 
मंिदर प रसरात रफ शहाबाद फरशी बसिव  यात आललेी आह.े सदर लोअर गचे नतूनीकरण होवनू १७ वष 
झालेली आह.े सततचे वापरान े सदर सदर रफ शहाबाद लोअर ग ब-याच िठकाणी खराब झालेले अस  याने 
समाधी मंिदराच े उ  तरेकडील व पि मेकडील काही भागात ेनाईट +  हाईट इिंज. आट फ िशयल टाई  स 
बसिवण े  तावीत करणते आले होते. याकामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे िनणय 

.९०५ अ  वये ई– िनिवदा ि या राबिव  यात आली. 
याकामी  ा  त ०३ ई– िनिवदांच े वािण  यीक देकार िद.०६/०५/२०१७ रोजीच े मा. खरेदी सिमतीच े

सभेत उघडणते येवनू  यावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३-२४/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .३६१ 
अ  वये खालील माण ेसमंत झालेला आह.े 

“… यावर सिव  तर चचा होऊन,  तावात नमूद केले माण े ी समाधी मंिदर प रसरात २९७५ चौ.मी. 
जागेत ेनाईट लोअर ग व  हाईट माय ोि  टल इिंज. टाई  स बसिवणकेामी राबिवणेत आले  या ई- िनिवदा 

ि येमधील िन  नतम दरधारक आर.के. सांवत, नािशक यांचे एकि त .७४,८२,०००/- मा  दर ि वकारणते 
येऊन  यांना कायादशे दे  यात यावा, अस ेठरले. तसेच मिंदर प रसरातील उवरीत ६,९७० चौ.मी. जागतेही नेाईट 
लोअर ग बसिवणेकामी िवहीत प  दतीन े ई– िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा-या खचास मा  यता 

दे  यात आली.” 
उपरो  त िनणयानसुार ठेकेदार आर.के.सावंत, नािशक यांना इकडील जा. .एसएसएसटी/ बांधकाम-

११०४/ २०१७, िद.०२/०६/२०१७ रोजी ी साईसमाधी मिंदर प रसरातील २९७५ चौ. मी. जागेत ेनाईट 
लोअर ग व  हाईट माय ोि सटल इिंज. टाई  स बसिवणकेामी .७४,८२,०००/- मा  इत  या र  कमेचा 

कायादशे देणत आला होता व  यानसुार ठेकेदार यांनी पिह  या ट  यातील काम पणू केले आह.े 
तसेच सदर िनणयानुसार (दसुरा ट  पा) उवरीत ६९७० चौ.मी. जागेत ेनाईट लोअर ग व  हाईट 

माय ोि  टल इिंज. टाई  स बसिवणकेामी इकडील िवभागामाफत िद.०५/०६/२०१७ रोजीचे िटपणी अ  वये 
वृ  तप ात व सं  थानच ेसंकेत  थळावर जािहरात िस  द क न ई- िनिवदा मागिवणते आ  या हो  या.    

याकामी  ा  त ०३ ई– िनिवदांच ेवािण  यीक दकेार िद.२५/०७/२०१७ रोजीच ेसभेत उघडणते यवेनू 
 यावर मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभते िनणय .६६० अ  वय ेमा  यता दे  यात आली 

आह.े 
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उपरो  त िनणयानुसार ी साईबाबा समाधी मंिदर प रसरतील लोअर गचे नतूनीकरणाच े दसु-या 
ट   याचे कामासाठी ठेकेदार ी.आर.के.सावंत, नािशक यांना यांना इकडील जा.नं.२७५६/२०१७, 
िद.१९/०८/२०१७ अ  वये कायादशे दे  यात आला आह.े 

  सदरह कामाचा तपिशल व स ि थती खालील माण–े  
१. कामाच ेनांव  ी साईबाबा समाधी मंिदर प रसरतील लोअर गच े नतूनीकरणाच े काम 

करण.े (दसुरा ट  पा) 
२. ठेकेदार आर.के. सांवत, नािशक 
3. मंजरू िनिवदा र  कम .२,७५,००,०००/- 
४. कायादशे . व िदनांक जा.न.ं२७५६/२०१७ िद.१९/०८/२०१७ 

५. करारना  यानसुार काम सु  कर  याचा िदनांक िद.२१/०८/२०१७ 
६. काम पणू कर  याचा कालावधी व िदनांक ०५ मिहन े( िद.२०/०१/२०१८ अखेर) 
७. कामाची स ि थती  १. गेट न.ं०१ व ०५ जवळ लोर गच ेकाम गतीत आह.े 

२. मिंदराच े उ  तरेकडील सभाकंुडाच े िठकाणी लोर गचे काम गतीत 
आह.े 
३. ेनाईट पॉलीश ग व लेदर फ नीश गचे काम गतीत. 
४. लडीबागतेील िदप  तंभाजवळील काम गतीत आह.े 
५. जवळपास– ९०% काम पूण झाल ेआह.े 

 ताव:- ठेकेदार यांचा करारना  यानसुार काम कर  याचा कालावधी पाच मिहने िद.२१/०८/२०१७ ते 
२०/०१/२०१८ अखेर असा होता. सदरच ेमदुतीत ठेकेदार यांनी ९०% काम पणू केले आह.े ठेकेदार यांनी उवरीत 
काम पणू करणसेाठी िद.१८/०१/२०१८ रोजीचे प ा  वये खालील १ ते ७ मु  े व अडचणी नमदू क न ०१ मिहना 
मदुतवाढ िमळणचेी िवनतंी केली आह.े 

1.     Hon. President of India Visit on 1st October 2017. 
2.     Visit of Hon.Vice President of India on 23rd December 2017. 
3.    Connected Christmas Holidays & Insruction to for Work Stoppage during the 

Christmas & New year period. 
4.      Deepmal Area Lendi Baug – No Handover of site due to Construction of Deepmal 

by other agency in the area. 
5. Well Area Lendi Baug – No Handover of site due to Construction of Dome to well 

by other agency. 
6. Amphi theather – Due to the Hugh Rush due to festival season and various 

dignetary visits this area could not be proceded as it being semi finished during 
prime period was not acceptable. 

7. Gate No.1 Near PRO – Due to the Huge Rush due to festival season it was heavily 
barricaded so working there was not possible. 

8. 26th January Connecting Holiday – In the month of January 2018 from Govt. 
holiday of 26th January onwards connecting weekend was there hence there was 
huge rush and we could not able to work during that period. 

9. Unavailability of Natural Sand: From the second week of January there was huge 
scarcity of natural sand all around Shirdi area. Hence it was unavaliable for the 
day to day works of flooring. This is big issue & which is not in control of us. 
Work was affected more than 20 days due to that.  

 
साईभ  ताचंे गद चे कालावधीत तसेच मा. रा  पती महोदय मा. उप रा  पती महोदय याचंे दौ-यांच े

कालावधीत तसचे नाताळ व निवन वषािनिम  त होणा-या गद मळेु सदर काम बंद ठेवाव ेलागले होते.  यामळेु 
ठेकेदार यांना िदले  या मुदतीत लोअर गचे काम पणू करता आलेले नाही. ठेकेदार यांनी सदर काम करणसेाठी 
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आणखी एक मिह  याची मदुतवाढ िमळावी अशी िवनतंी केली आह.े तरी सदरकामी ठेकेदार यांना एक मिह  याची 
िद.०५/०३/२०१८ अखेर पयत मदुतवाढ देता यईेल अस ेमत आह.े  

  तरी ठेकेदार यां या िवनंती नसुार यांना िद.०५/०३/२०१८ पयत मूदत वाढीबाबतच े तावास मा यता 
िमळणसे सिवनय सादर. 

िनणय .१५७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मंिदर प रसरातील लोअर गच ेनतुनीकरण (दसुरा ट पा) करणे कामाचे 
ठेकेदार आर.के. सावंत यांच ेकाम अतंीम ट याम य ेअस यामळेु, यांना सदरह काम पणु करणकेरीता माहे माच, 
२०१८ अखेर पयत मदुतवाढ दे यात यावी, असे ठरले.                (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० सं थानच ेशै िणक संकुलातील इमारत ना बाहरेील बाजूने रंगकाम करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- अिधिनयमाचे कलम २१ 
मधील पोटकलम (१)  या खडं (क) अ  वये “मंिदरा  या व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल, 
 यव  थापन व शासन करण”े या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची 

तरतूद आह.े  
 तावनाः ी साईबाबा सं  थानच ेशै िणक संकुलातील इिं लश िमडीयम  कुल, क  या िव ा मंिदर, 

औ ोिगक िश ण सं  था व वकशॉप या सव इमारती असनू या इमारत चे बाहरेील भागाच ेरंगकाम क न समुारे 
पाच वष झाललेी आहते. सदरह इमारतीम  य ेिव ा  याची असलेली वदळ तसचे पावसाचे पाणी व उ  हामळेु या 
इमारतीच े बाहरेील रंगकाम खराब झालेले आह.े यापवु  या इमारत ना िसमट प  ट दणेेत आलेला आह.े तथािप 
िसमट पे  ट ४ ते ५ वषात खराब होतो. िसमट प  ट पे ा वेदर िश  ड प  टवर वातावरणाचा प रमाण लवकर होत 
नाही.  यामळेु सदरचे रंगकाम जा  त कालावधीकरीता िटकतो तसेच आकषक व उठावदार िदसतो.  यामळेु वेदर 
िश  ड पे  ट देण ेउिचत होईल असे मत आह.े याकामी खालील माण ेखच अपेि त आह.े 

अ.नं. इमारतीचे नांव प रमाण/एकक दर र  कम 
०१ सं  थानचे शै िणक सकुंलातील इिं लश िमडीयम  कुल, 

क  या िव ा मंिदर, औ ोिगक िश ण सं  था, वकशॉप व 
संर ण िभंतीस  बाहरेील बाजनू ेरंगकाम करण.े  
              जुना रंग घासनू साफसफाई क न दोन कोट 
exterior wheather shield पट व एक कोट ायमरसह 
रंगकाम करण.े 

 
 
१८४०४.०० चौ.मी. 
 

 
 
१९२.०० 
 

 
 
३५,३३,५६८.०० 
 

एकूण  ३५,३३,५६८.०० 
+ 5 % contengency    १,७६,६७८.०० 

एकूण र  कम -  ३७,१०,२४६.०० 

+ 18%  GST   ६,६७,८४४.०० 

एकूण र  कम -  ४३,७८,०९०.०० 

 
 तावः- सं  थानच े शै िणक सकुंलातील सव इमारत ना बाहरेील बाजनु े रंगकाम करणसेाठी सन 

२०१७-१८ चे State Sehedule of Rate  नसुार अदंाजप क तयार केले असनू . ४३,७८,०९०.०० मा  
इतका खच अपेि त आह.े िद.०२/०२/२०१८ रोजी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . १२९ अ  वये 
अदंाजप क य रकमते २०% कपात क न B-2  हणजे Item Rate  प  दतीन ेयापढुे ई- िनिवदा मागवा  यात, अस े
ठरल.े  यानसुार शै िणक सकुंलातील इमारत चे बाहरेील रंगकामासाठी  अदंाजप क य रकमेतून २०% कपात 
क न .३५,०२४,७२ मा  इत  या रकमेची ई-िनिवदा मागिवता यईेल.  

तरी शै िणक संकुल इमारत चे बाहरेील रंगकाम करणसेाठी ई-िनिवदा ि या मागवनू क न घेणसे व 
 याकामी येणारे खचास सदरचे  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .१५८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच े शै िणक संकुलामधील इमारत च े बाहरेील बाजूने रंगकाम करणेकामी 
िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अदंाज े .३५,०२४,७२/- मा च े खचास मा यता 
दे यात आली.   
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  तसेच समाधी शता दी महो सवािनिम ान े सं थान मालक या नवीन रंगकाम झाले या इमारती 
वगळता इतर सव इमारत च े रंगकाम करण े व लॅड ग (Cladding) करणे अशा दो ही कारच े अदंाजप क 
चचसाठी सभेसमोर सादर करावे, असे ठरले.              (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ मधील उ सव व सु यां या कालावधीत िशड  येथे येणारे 

साईभ ांच े ता परु या िनवास यव था तसेच सां कृतीक काय माकरीता सं थान प रसरात मंडप व इतर 
अनषुंगीक यव था उभारणीकामी येणा या वािषक खचाबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूदः-  
अिधिनयमा  या कलम २१ मधील पोट- कलम (१)  या खंड (ख) अ  वये “ ढी व थांनुसार, 

मंिदरातील धािमक िवधी, पजुा- अचा, समारंभ व उ  सव आयोजीत करण े व पार पाडण”े या योजनासाठी 
सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतूद आह.े  

  तसेच अिधिनयमा  या पोट कलम (१)  या खंड (ग) अ  वये “भ  तानंा मंिदरात दवेेते  या दशनासाठी व 
मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समांरभ पार पाड  यासाठी सोयी सिुवधा परुिवण”े या 

योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतूद आह.े 
 तावनाः- सं  थान माफत वषभरात साजरे करणते येणारे उ  सव तसेच िदपावली, नाताळ, उ  हाळा, 

पावसाळयाचे कालावधीत, तसचे सं  थान माफत वळेोवळेी आयोिजत िविवध काय माच ेवळेी मडंप  यव  था 
केली जाते. याकामी ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप, बॅरेकेड ग,  टेज, कनात, कमानी इ. अनषंुगीक 
 यव  था करणते यतेे. सदर  यव  था करणकेामी येणारे र  कम .४३.५२ ल  मा  खचास  िद.२०/०८/२०१७ 

रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत मा  यता घे  यात आली आह.े सदरह  यव  था  पावसाळा व उ  हाळाचा 
कालावधी िवचारात घेता ताडप ीच ेछत असलेले कापडी मंडप उभारणसेाठी ई-िनिवदा मागिवणते यऊेन ठेकेदार 
यांना कायादशे दे  यात आलेला आह.े सं  थानमाफत समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ या कालावधीत 
साजरा करणते यते असनु सां  कृितक काय मासाठी तसेच गद चे कालावधीत तातडीने कापडी मंडपाची 
आव  यकता भासते. ताडप ीचे छत असलेले मंडप उभारणसे जादा कालावधी लागतो व ताडप ी िवरहीत 
कापडी मंडप तातडीन ेउभारता यतेात.    

  ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७- १८ मधील उ  सव व सु यां  या कालावधीत 
साईभ  ताचंी गद  होणार अस  याने साईभ  तांच े ता  परु  या िनवास  यव  थसेाठी तसेच सां  कृितक 
काय माकरीता सं  थान प रसरात मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था  करावी लागेल. तसेच ऐनवेळी आयोिजत 
करणते येणारे काय मासाठी मंडप  यव  था करावी लागले.  यासाठी बांब ु ब  या/ एम एस पाईपचे   चर 
असलेले कापडी मंडप उभारणसेाठी खालील माण ेखच अपे ीत आह.े    

साई आ म (२०० x ६०), साईबाबा भ  तिनवास  थान (३२०x४५), साईधमशाळा (१८०x३५, 
१००x६०, १००x४५) व जनुे सादालय प रसर येथे (२००x१०० चे २ मंडप) अशा कारे एकुण ९४९३५ 
चौ.फुट मंडप साईभ  तांचे ता  परुते िनवास  यव  थसेाठी उभारता येतील. तसेच सां  कृितक काय माकरीता मंडप 
व इतर अनषुगंीक  यव  था करणकेामी  (एम.एस. पाईप, कै  या/ बाबं ुब  यांचे   चर सशुोिभत काडप असलेले 
मंडप उभारण.े) 

अ) ०१ िदवसासाठी मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था 
अ.नं. मंडपाचा तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
०१ एम.एस. पाईप, कै  या/ बांब ु

ब  यांचे   चर सशुोिभत काडप 
असलेले मंडप उभारण.े  

९४९३५.०० 
चौ. फुट 

०१ िदवस १.०० .चौ. फुट . 
िदवस 

९४,९३५.०० 

०२ िबछायत (िसंथेटीक मटॅीन) ९४९३५.०० 
चौ. फुट 

०१ िदवस ०.३५ 
.चौ. फुट . िदवस 

३३,२२७.२५ 

०३ कनात ३०५५ 
र. फुट 

०१ िदवस ५.०० 
.र. फुट . िदवस 

१५,२७५.०० 

०४ बाथ म व मतुारीसाठी  प ाच े
पाट शन करण.े 

४५० 
र. फुट 

०१ िदवस ७.५० 
.र. फुट . िदवस 

३,३७५.०० 

एकूण र  कम  (अ)  १,४६,८१२.०० 
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ब) ०३ िदवसासाठी मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था 
अ.नं. मंडपाचा तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
०१ एम.एस. पाईप, कै  या/ बांब ु

ब  यांचे   चर सशुोिभत काडप 
असलेले मंडप उभारण.े  

९४९३५.०० 
चौ. फुट 

०३ िदवस ०.६० .चौ. फुट . 
िदवस 

१,७०,८८३.०० 

०२ िबछायत (िसंथेटीक मटॅीन) ९४९३५.०० 
चौ. फुट 

०३ िदवस ०.३० 
.चौ. फुट . िदवस 

८५,४४१.५० 

०३ कनात ३०५५ 
र. फुट 

०३ िदवस ४.०० 
.र. फुट . िदवस 

३६,६६०.०० 

०४ बाथ म व मतुारीसाठी  प ाच े
पाट शन करण.े 

४५० 
र. फुट 

०३ िदवस ६.०० 
.र. फुट . िदवस 

८,१००.०० 

एकूण र  कम  (ब)  ३,०१,०८४.५० 
 

क) ०७ िदवसासाठी मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था 
अ.नं. मंडपाचा तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
०१ एम.एस. पाईप, कै  या/ बाबं ु

ब  यांचे   चर सशुोिभत काडप 
असलेले मंडप उभारण.े  

९४९३५.०० 
चौ. फुट 

०७ िदवस ०.५० .चौ. फुट . 
िदवस 

३,३२,२७२.५० 

०२ िबछायत (िसंथेटीक मटॅीन) ९४९३५.०० 
चौ. फुट 

०७ िदवस ०.२० 
.चौ. फुट . िदवस 

१,३२,९०९.०० 

०३ कनात ३०५५ 
र. फुट 

०७ िदवस २.५० 
.र. फुट . िदवस 

५३,४६२.५० 

०४ बाथ म व मतुारीसाठी  प ाचे 
पाट शन करण.े 

४५० 
र. फुट 

०७ िदवस ३.७५ 
.र. फुट . िदवस 

११,८१२.५० 

एकूण र  कम  (क)  ५,३०,४५६.५० 
 

ड) १० िदवसासाठी मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था 
अ.नं. मंडपाचा तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
०१ एम.एस. पाईप, कै  या / बाबं ु

ब  यांचे   चर सशुोिभत काडप 
असलेले मंडप उभारण.े  

९४९३५.०० 
चौ. फुट 

१० िदवस ०.४० .चौ. फुट . 
िदवस 

३,७९,७४०.०० 

०२ िबछायत (िसंथेटीक मटॅीन) ९४९३५.०० 
चौ. फुट 

१० िदवस ०.१५ 
.चौ. फुट . िदवस 

१,४२,४०२.०० 

०३ कनात ३०५५ 
र. फुट 

१० िदवस २.२५ 
.र. फुट . िदवस 

६८,७३७.५० 

०४ बाथ म व मतुारीसाठी  प ाच े
पाट शन करण.े 

४५० 
र. फुट 

१० िदवस ३.५० 
.र. फुट . िदवस 

१५,७५०.०० 

एकूण र  कम . (ड)  ६,०६,६२९.५० 
 

इ) १५ िदवसासाठी मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था 
अ.नं. मंडपाचा तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
०१ एम.एस. पाईप, कै  या / बाबं ु

ब  यांचे   चर सशुोिभत काडप 
असलेले मंडप उभारण.े  

९४९३५.०० 
चौ. फुट 

१५ िदवस ०.३० .चौ. फुट . 
िदवस 

४,२७,२०७.५० 

०२ िबछायत (िसंथेटीक मटॅीन) ९४९३५.०० 
चौ. फुट 

१५ िदवस ०.१० 
.चौ. फुट . िदवस 

१,४२,४०२.३ 
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०३ कनात ३०५५ 
र. फुट 

१५ िदवस २.०० 
.र. फुट . िदवस 

९१,६५०.०० 

०४ बाथ म व मतुारीसाठी  प ाच े
पाट शन करण.े 

४५० 
र. फुट 

१५ िदवस ३.२५ 
.र. फुट . िदवस 

२१,९३७.५० 

एकूण र  कम . (इ)  ६,८३,१९७.३० 
 

ई) २५ िदवसासाठी मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था 
अ.नं. मंडपाचा तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
०१ एम.एस. पाईप, कै  या/ बांब ु ब  यांचे 

  चर सशुोिभत काडप असलेले 
मंडप उभारण.े  

९४९३५.०० 
चौ. फुट 

२५ िदवस ०.२० .चौ. फुट . 
िदवस 

४,७४,६७५.०० 

०२ िबछायत (िसंथेटीक मटॅीन) ९४९३५.०० 
चौ. फुट 

२५ िदवस ०.१० 
.चौ. फुट . िदवस 

२,३७,३३७.५० 

०३ कनात ३०५५ 
र. फुट 

२५ िदवस १.८० 
.र. फुट . िदवस 

१,३७,४७५.०० 

०४ बाथ म व मतुारीसाठी  प ाच े
पाट शन करण.े 

४५० 
र. फुट 

२५ िदवस ३.०० 
.र. फुट . िदवस 

३३,७५०.०० 

    एकूण र  कम (ई) ८,८३,२३७.५० 
 
  उपरो  त माण े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७- १८ मधील उ  सव व सु यां  या 

कालावधीत साईभ  तांची गद  होणार अस  याने साई आ म, साईबाबा भ  तिनवास  थान, साईधमशाळा व जुन े
सादालय येथ े साईभ  ताचंे िनवास  यव  था तसेच सा  कृितक काय माकरीता मंडप  यव  था करणकेामी 

खचाचा तपिशल  खालील माण–े  
अ.नं. मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  थेचा कालावधी अपेि त खच . 
अ) ०१ िदवसासाठी मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था करण.े १,४६,८१२.०० 
ब) ०३ िदवसासाठी मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था करण.े ३,०१,०८५.०० 
क) ०७ िदवसासाठी मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था करण.े ५,३०,४५७.०० 
ड) १० िदवसासाठी मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था करण.े ६,०६,६३०.०० 
इ) १५ िदवसासाठी मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था करण.े ६,८३,१९७.०० 
ई) २५ िदवसासाठी मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था करण.े ८,८३,२३७.०० 

 
 तावः- वर नमदू केले माण े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७- १८ मधील उ  सव व 

सु यां  या कालावधीत तसेच ऐनवेळी आयोिजत करावयाचे काय मासाठी साईभ  ताचंी गद  होणार अस  यान े
साई आ म, साईबाबा भ  तिनवास  थान, साईधमशाळा व जनेु सादालय यथेे साईभ  ताचंे िनवास  यव  था 
तसेच सा  कृितक काय माकरीता मंडप  यव  था करणकेामी वरील तपिशलात नमदू केले माण े खच अपेि त 
आह.े याकामी वषभरातील १, ३, ७, १०, १५ व २५ िदवस या कालावधीकरीता दर मागिवणकेामी ई – िनिवदा 
मागिवता येतील.   

तरी उपरो  त  यव  था करणकेामी येणा-या खचास व याकामी ई– िनिवदा मागिवणसे िनणयाथ सादर. 
िनणय .१५९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ मधील उ सव व सु यां या 

कालावधीत िशड  येथ े येणा या साईभ ांची ता परु या िनवास यव था तसेच सां कृतीक काय माकरीता 
सं थान प रसरात मंडप व इतर अनषुंगीक यव था उभारणीकामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा मागिवणेस व 
याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.  (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२२ ी साईबाबा मंिदर व प रसराच े ी डी मॉडेल तयार करणकेामाच ेसादरीकरणाबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, (िशड ) अिधिनयम -२००४ मिधल तरतूद:- अिधिनयमा या कलम २१ 

मधील पोटकलम (१) या. खंड (क) अ वय,े मंिदराची व िव  व  त मालम ांची देखभाल, यव थापन व शासन 
कर याचे योजनासाठी िव  व  त  यव  थचेा िनधी सिमतीकडून खच कर याची तरतूद आह.े 

 तावना:- ी साईबाबा मिंदर व प रसरात अचनाक आपतकालीन प र  थीती उ व  यास  या 
परी  थीतीचा सामना कर  यासाठी सरु े  या  टीकोनातनू सभंा  य प र  थीती यो  य प  दतीन ेहताळ  या क रता ी 
साईबाबा मंिदर व प रसरांचे ी डी मॉडेल ची आव  यकता अस  याने दोन सेटअपम  य ेतयार क न िमळणबेाबत 
िशड  पोलीस  टेशन, िशड  यांनी  यांचे िद.२२/०५/२०१७ रोजीचे प ा  वये कळिवले होते.  यानसुार ी 
साईबाबा मंिदर व प रसराच े एकूण ०३ ी डी मॉडेल तयार क न घेणसेाठी येणा-या खचास मा  यते  तव मा. 
 यव  थापन सिमतीचे िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभपेढु े  ताव सादर करणते आला होता. सदरह सभेतील 

िनणय . ५०० अ  वये खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  
  “यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मंिदर प रसराच े तावातील पयाय .०२ माण े०२ नग 

ीडी मॉडेल तयार क न घे यात याव,े अस ेठरल.े तसेच याकामी िवहीत प दतीन ेई-िनिवदांची मागणी करणसे व 
याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. याचबरोबर ीसाईबाबा मंिदर प रसराचे संगणक य 

णालीम येही ीडी मॉडेल तयार क न घे यात याव,े असेही चचअंती ठरल.े” 
सदरह िनणयानुसार याकामी िवहीत प तीने वतमान प ात व सं  थानचे सकेंत  थाळावर ई-िनवीदा 

सचुना िस  क न ई- िनिवदा मागवीणेत आ  या आहते. ा  त झाले  या िनवीदांचे वािण  यीक  तावांवर 
िनणय होणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभपेढुे  ताव सादर करणते आला होता. 
सदरह सभेतील िनणय . ७६(०२) अ  वये खालील माण ेिनणय झालेला आह.े 

“ तािवतकामी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि यमेधील िन नतमदरधारक कमल मॉडे  स ा.िल., 
नवी िद  ली ह ेआजच ेउपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. चचअंती यांनी मुळदरावर .५०,०००/- 
मा  सुट देऊन, .८,९४,०००/- मा  अंतीम दर दऊे केले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ीसाईबाबा मिंदर व प रसराच े 3D मॉडेल तयार करणकेामी कमल 
मॉडे  स ा.िल., नवी िद  ली याचं े .८,९४,०००/- मा  अतंीम दर ि वकारणते यावते. परंतु कमल मॉडे  स 

ा.िल., नवी िद  ली यांचेकडून थम ा पआराखडयाचेसादरीकरणघे यातयेऊन, यास अतंीम व प दे यात 
याव े व यानंतर कमल मॉडे  स ा.िल., नवी िद  ली यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.”  

मा.  यव  थापन सिमतीचेउपरो  त िनणयानुसार ठेकेदार कमल मॉडे  स ा.िल., नवी िद  ली यांचेकडून 
थम ा प आराखडयाच ेसादरीकरण घे यात येऊन, यास अतंीम व प दे यात याव,े अस ेठरले आह.े  

तरी ी साईबाबा मंिदर व प रसराचे ी डी मॉडेल तयार करणकेामाचे सादरीकरण पाहन  यावर िनणय 
होणसे िवनतंी. 

िनणय .१६० ीसाईबाबा मंिदर व प रसराच ेतयार केले या 3D मॉडेलचे सादरीकरण कमल मॉडे  स ा.िल., नवी िद  ली यांनी 
आजचे सभेसमोर सादर केले व सभेने िवचारले या ांची समपक उ रे िदली.    

यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर प रसरा या पाचही महा ारां या आतील प रसराच े3D मॉडेल तयार 
करणकेामी कमल मॉडे  स ा.िल., नवी िद  ली यांना मंजरु दराने कायादशे दे यात यावा, असे ठरले व याकामी 
येणा या खचास मा यता दे यात आली.    (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२३ सं थान या वतीने गोशाळा तयार करणेकामी बगीचा, बांधकाम, िव तु, पाणीपरुवठा िवभाग यांचेमाफत होणा या 

एकि त खचास तसेच गोशाळेसाठी आव यक कमचारी वगास मंजरुी िमळणसेाठी याय व िवधी िवभागाची 
मा यता घेणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम2004मधील तरतूद- 21 (1)(ड) मधील ी साईबाबां या िशकवणीचा चार करण.े  
ा तािवक- िद.30/11/2016 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय ं . 859 अ वये, 

सं थान या वतीने गोशाळा सु  करणसे  मा यता दे यात आली. तसेच सं थान या गोशाळेम य ेगावरान गायांचा 
समावेश कर यात यावा असे ठरल.े यानुसार बांधकाम, िव तु, पाणीपुरवठा िवभागास प यवहार क न 
यांचेमाफत गोशाळा सु  करणकेामी होणा या एकुण खचाचा अहवाल मागिव यात आलेला होता. बगीचा, 

बांधकाम, िव तु, पाणीपरुवठा िवभागाचा असा एकुण .2,28,66,306/- (दोन कोटी अ ािवस लाख सहास  
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हजार ितनशे सहा) मा  खचा या  अदंाजप कास मा यता िमळणकेामी मा. यव थापन सिमती सभपेढुे ताव 
सादर कर यात आलेला होता. 

          िद.25/02/2017 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय ं .22 अ वय,े सं थान या वतीन े
भारतीय वंशा या गायाचंी गोशाळा तयार कर यात यावी. या गायांचा मु  गोठा करणते यावा. या गोठ्या या 
भोवती भ ांना दि णा करता यईेल व गो सवेा करता येईल अशी यव था करावी. तसेच सं थान मालिक या 
श य या जिमन म य ेगाय या चा याची यव था करावी. तसेच आव यकतेनसुार चारा िवकत घेणसेाठी ताव 
सादर करावा. या गाय या तपासणीसाठी सरकारी डॉ टसची िनयु  करावी व गाय पासनु गो अकाचे उ प न 
घे यात यावे. असे सिमतीचे मत झाले. यासाठी गोशाळेची मािहती असलेले सिमती सद य मा. ी ताप भोसले 
यांना सं थान या वतीने गोशाळा तयार करणकेामीचे अिधकार दान करणते आल.े    

         सिमती सद य मा. ी ताप भोसले व कृषी सहा यक बगीचा िवभाग यांनी प रसरातील गोशाळांचा 
आ यास क न सिव तर अहवाल यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा असे ठरल.े  

              यानुसार गोशाळेचे मािहती असलेले सिमती सद य मा. ी ताप भोसले यांचेशी  िद.27/03/2017 
रोजी  मा. ी ताप भोसल-े िव त यांचशेी गोशाळा सु  करणसंेदभात झाले या चचअतंी यांनी सं थान या 
गोशाळेत गीर, गावरान गाय ऐवजी रेडिसं दी व काँ े ज गायाचं ेपालन करणकेामी सचुिवलेले आह.े  यानुसार 
Gujrat livestock development board यांचेकडून काँ े ज जाती या व Uttarakhand livestock 
development board यांना रेडिसधंी जाती या थम वतेा या गायी खरेदी करणकेामी गाय या 
उपल धतेबाबत माहीती मागिवणबेाबत प यवहार करणते आलेला आह.े 

मागणी– सं थानमाफत गोशाळा तयार करणसेाठी बगीचा, बांधकाम, पाणीपुरवठा व िवदयतु 
िवभागामाफत होणा या खचाची खालील माण ेअदंाजप क य तरतदु आव यक आह.े 

अ) बगीचा िवभाग- 
अ.नं  तपिशल एकुण अंदाज ेदर  एकुण र  कम 
०1 गायी खरेदी  100 गायी .1,00,000/- 

ित गाय 
.1 लाखापयत 

(चांग या ितची) 
1,00,00,000/- 

०2 चारा खरेदी  दररोज िहरवा चारा-3 टन व 
वाळलेला चारा 1.5 टन 

.3 ित िकलो 

. ३ ित िकलो 
.13,500/-

रोजा माणे 
49,27,500/-
(वािषक) 

०3 औषध े - -  50,000/- 
०4 खा  (पड)  याले या व गाभण 

गाय साठी 
 23 ित िकलो .5,500/- 

रोजा माणे  
20,07,500/- 
(वािषक )  

०5 कमचारी खच 
(कं ाटी) 

एकुण50 कमचारी  (3 
िशफट म  य े) 

.250/- 
रोजा माणे  

 45,62,500/- 
(वािषक्   )  

०6 मिशनरी खरेदी  1 गायी िपळणे -10 मशीन  
2 दधु साठिवणे –25 कॅन 
3 कुटटीमशीन  - 2 

 50,000/- 
. 2,000 ती  
30,000 ती  

5,00,000/- 
 
60,000/-  

5,00,000 
50,000 
60,000/-  

    एकुण खच 2,21,57,500/- 
  
तसेच गोशाळेसाठी खालील माण ेकमचारी वगाची आव यकता आह.े 

 
 
 
 
 
 
 

ब) बांधकाम िवभाग- सं थान या वतीन े गोशाळा सु  करणेकामी समुारे दोन एकर े ात चनेल क 
फे स ग क न गोशाळेतील गाय चे ऊन, पाऊस, थंडी यापासनु र ण होणके रता प ाशेड, तसेच चारा/खा  
डेपोसाठी यव था, चारा खाणसेाठी आर.सी.सी. पाईपचे ग हाण, िप या या पा याची यव थाक रता हौदाची 

अ.नं  पदनाम  सं  या काम े
1 डॉ  टर ((B.V.S.C) 2 जनावरांची दखेभाल करण े 
2 िलपीक  2 आले  या मालाची आवकजावक न दी घेण े 
3 सपुरवायझर 4 कमचा’याकडूनकाम ेक न घणे े 
4 कं ाटी कमचारी  50 

3 िश ट  
शेण काढण,े जनावरांना पाणी दणेे, चारा घालण,े 
दररोज गाया िपळण ेइ. कामासाठी  
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िनिमती, जाण-ेयेणसेाठी र ता, दखेरेखी क रता नेम यात आलेलले कमचारी यांचेक रता कायालय तसचे टोअर 
म इ. सिुवधा तयार करणकेामी खालील माण ेखच कळिवललेा आह.े 

ट पा मांक- 1 
अ.नं  तपिशल  खच 
01 2 एकर जागेत मु म टाकण े(102 मी x 78 मी.) 3,99,132 
02 २ एकर े ावर चेनल क फे स ग करण,े (102 मी x 78 मी.)  8,06,815 
03 चारा शेडसाठी चेनल क फे स ग मु म टाकणसेह (12 मी x 24 मी.)  1,22,562 
04 गायीसाठी शेड तयार करण े(09 मी x 30) 10,16,820 
05 ग हाण 12 िमटरच े5 िठकाणी  1,21,530 
06 िप यासाठी पा याच े टेाअरेज  2,24,883 
07 पाणी साठवण टाक  20,000 िलटर मता  1,80,000 
08 600 िमटर लांबीची 6 इचं यासाची पी हीसी पाईप लाईन कनकुरी त यापासनु 

टाकण े
 61,200 

09 गायीचे खा  टोअर दधुासाठी खोली (09 मी x 12 मी.)  5,45,638 
10 कमचारी व कायालय शेड  2,26,820 
11 अतंगत र ता  1,59,411 
 एकुण अदंाजीत र कम पये (अ)  38,64,811 
 अिधक 5 ट के क टेजे सी  1,93,241 
 एकुण पय े  40,58,052 

 
ट पा मांक- 2 

अ.नं तपिशल खच 
01 दि णा माग पे ह ग लॉकसह  13,69,860 
02 पावसाचे पाणी वाहन जाणसेाठी 30 स.ेमी. यासाची पाईपलाईन 

 (400मी) 
3,26,400 

03 पािकग यव था  1,11,931 
04 भ ांसाठी टॉयलेट लॉक  9,70,192 
 एकुण अदंाजीत र कम . (ब)  27,78,383 
 अिधक 5 ट के क टेजे सी 1,38,919 
 एकुण पय े  29,17,302 

 
क) िव तु िवभाग- सं थान या वतीन े गोशाळा सु  करणकेामी सदर िठकाणी िव तु यव थे या 

येणा या खचाचा ताव  मािगतला असता िव तु िवभागामाफत गोशाळा प ाशेड, कमचारी कायालय, टोअर 
म यांचे वाय रंग करण ेतसचे सदरील लॉटम ये ीटलाईट उभारणी करण,ेआिथग करण,े महारा  रा य िवज 

िवतरण कंपनीकडून िव तुपरुवठा जोडुन घेणके रता पोल उभे क न कंड टर ओढण ेइ. कामासाठी खालील माण े
खच कळिवलेला आह.े  

अ.नं  तपिशल  एकुण र  कम  
01 िव तुीकरण खच  12,00,000 
02 िव तु परुवठा जोडुन घेणकेामी येणारा खच + िडपॉझीट खच 60,000 
 एकुण र कम 12,60,000 

 
ड) पाणीपुरवठा िवभाग- सं थान या वतीने गोशाळा सु  करणकेामी सदर िठकाणी पा या या 

सोयीसाठी पाणीपरुवठा िवभागाकडे खचाचा ताव मािगतला असता पाणीपरुवठा िवभागामाफत खालील माण े
खच कळिवलेला आह.े 
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अ.नं साही  य तपिशल  कंपनी प रमाण एकक अदंाजे दर  र  कम 
01 4” िप. ही.सी. पाईप (6 

kg े कलर) 
िफनोले स  3000 फुट 92.00 2,76,000 

02 4’’ िप. ही.सी. बे ड (90 ) िफनोले स  15 नग 269.00 4,035 
 03 4” िप. ही.सी. िट िफनोले स 6 नग 312.20 1,873.20 
04 4”x 2”  िप. ही.सी. िट िफनोले स 3 नग 128.40  385.20 
05  4” िप. ही.सी. टेलिपस  िफनोले स 12 नग 59.70  716.40 
06 4” िप. ही.सी. गटे हॉल िफनोले स 6  नग   900 5,400 
07 नॉन रटन बटर लाय हॉल 

(िगयर टाईप) 
िफनोले स 3 नग 3,400  10,200 

08 2” िप. ही.सी. गटे हॉल िफनोले स 6  नग   300  1,800 
09 1” ऐअर हॉल ( ास, 

इटािलयन मॉडेल) 
 6 नग 450 2,700 

10 4’’x 1’’  सॅडल  िफनोले स 6  नग   118.40 710.40 
11 2’’x 1m रंग पाईप िफट ग 

सकट (6 kg  ेकलर)    
िफनोले स 20 नग  107 2,140 

12 2.1/2’’x 1 m रंग पाईप 
िफट ग सकट (6 kg  े
कलर)     

िफनोले स 20  नग    149  2,980 

13 3’’x 1 m रंग पाईप 
िफट ग सकट (6 kg े 
कलर 

 िफनोले स 20  नग    213  4,260 

14 4’’x 1 m रंग पाईप 
िफट ग सकट (6 kg े 
कलर)    

िफनोले स 20 नग 308 6,160 

15 4’’ िप. ही.सी. बे ड (45 ) िफनोले स 10  नग 184.20  1,842 
16 5 HP इले ीक मोटार, 

33ते45 िमटर हडे 
टे समो 2 नग 24,000 48,000 

17 टाटर-9-14 रलेसह   एल ॲ ड टी 2 नग 1,500 3,000 
18 32 Amp मेन वीच  टेनल े 2  नग  1,350 2,700 
19 63 Amp कटाऊट टेनल े 6 नग 300 1,800 
 मटे रयल एकुण खच तपिशल  3,76,702.20 
01 िवहीर खोदाई व बांधकाम 

खच तरतुद 
 1  नग 4,00,000 4,00,000 

02 ज.ेसी.बी.मिशन भाडो ी 
लावणसेाठी (खोदाईसाठी) 

 40 तास  700 28,000 

 एकुण खच     8,04,702.20 
   

सं थानमाफत गोशाळा सु  करणकेामी होणारा एकुण खालील माण ेएक ीत खच अपे ीत आह.े  
अ.ंनं. िवभाग एकुण खचाचा तपिशल 
01 बगीचा िवभाग .2,21,57,500/- 
02 बांधकाम िवभाग  (ट पा ं .1 व 2) . 69,75,354/- 
03 िव तु िवभाग .12,60,000/- 
 04 पाणीपुरवठा िवभाग .8,04,702/- 
 एकुण सवसमावेशक खच  .3,11,97,556/- 
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िवभागाचा अिभ ाय- सं थानमाफत िनमगाव को हाळे िशवारात गोशाळा सु  करणकेामी  पररा यातुन 
गायी खरेदी क न यांची सरुि त वाहतुक करणसेाठी इतर रा यातुन गायी आणणसेाठी सबंंधीत रा याकडून 
नाहरकत दाखला घणेेस तसेच बगीचा, बांधकाम, िव तु, पाणीपरुवठा िवभागामाफत तावात नमदु केले माण े
संबंधीत काम ेकरणसे व याकामी होणा या .3,11,97,556/- (तीन कोटी अकरा लाख स या नव हजार पाचश े
छ पन) मा  एक ीत खचास तसचे सदर गोशाळेसाठी लागणा या आव यक कमचारी वग मंजुर होणसे महारा  
शासनाचे िवधी व याय िवभागाची मा यता घेणबेाबत िनणयाथ सादर. 

िनणय .१६१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या वतीन े गोशाळा तयार करणकेामी यापवु  िनि त केलेली जागा यो य 
होणार नाही, असे सिमती सद यांच े मत झाले. याकरीता मंिदर प रसर अथवा भ िनवास प रसराम य े यो य 
जागेची िनवड क न, जागा िनि तीचा तसेच सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यांच े मागदशनाखाली 
गोशाळे या यव थापन बाबतचा सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले.    

         (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२४ ी साईबाबा सं थानम य े सीसीटी ही व Security Surveillance यं णा कायाि वत करणेकरीता मािहती 

तं ान िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेमाफत पाठिव यात आले या DPR व चचा होऊन िनणय होणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु– सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील ३५५ (घ) साईभ  तां  या 

सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव  यक ते तातडीचे दु  तीचे काम िकंवा उपयायोजना हाती घेण.े    
मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव .–  िनरंक 

ा  तािवक- ी साईबाबा सं  थानम  य ेव िशड  शहराम  य ेसीसीटी  ही व Security Surveillance 
यं णा कायाि वत करणबेाबत मा.दवे  फडणवीस, मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांच े िद. ०६/०७/२०१७ 
रोजी मुबंई येथ े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव कृती आराखडा सिमतीच े आढावा बैठक म  य े सदरह 
िवषयावर चचा झाली असता,  यांनी महारा   शासनाचे मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचमेाफत 
सीसीटी  ही यं णा कायाि वत करणबेाबत कायवाही करावी असे िनदश िदलेले आहेत.   यास अनसु न 
सं  थानम  य ेव िशड  शहराकरीता सीसीटी  ही व Security Surveillance यं णा कायाि वत करणकेरीता मा. 

धान सिचव,  याय व िवधी िवभागामाफत मा. धान सिचव, मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडुन 
क  प अहवाल, िनवीदा या व क  प उभारणी संदभात कायवाही करणबेाबत जा.न.ंएसएसएस/ सीसीटी  ही 

सेल/ २४६९/२०१७, िद.२२/०७/२०१७ रोजीचे प ा  वय ेकळिवणते आलेले आह.े  
 िद. २६/०७/२०१७ रोजी मा. ी िवजय गौतम साहबे, धान सिचव, मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, 

महारा   शासन,मुंबई  याचं ेअ  य तेखाली सदरह िवषयावर चचा होणकेामी िशड  येथ ेबैठक घे  यात 
आलेली आह.े 

 उपरो  त बैठक म  य े िशड  शहराचा पॉईटं टु पॉईटं स  ह होण,े सॅटेलाईट यं णा, जीपीएएस िस  टीम 
अशा अधिुनक यं णचेा वापर करण,े सीसीटी  ही डेटा  टोरेज वाढिवण े व इतर अनषंुगीक मािहती 
तं ान िवभाग, मुंबई यांना िनदश िदलेले आहते. 

 िद.२५/०८/२०१७ रोजी मािहती  तं ान िवभाग, मुंबई यांचे ितनीधी यांनी िशड  येथील LI-DAR, 
3600   मिशन ारे स  ह केलेला आह.े    

 ऑ  टोबर व नो  हबर-२०१७ म  य ेमािहती तं ान िवभाग, मुंबई याचंे ितनीधी यांनी सं  थान व िशड  
प रसराचा स  ह केलेला आह.े  

 िद.१९/०९/२०१७ रोजीचे प ा  वये मािहती तं ान िवभाग, मुबंई व सीसीटी  ही िवभाग यांच े
सं  थानमधील सव िवभागाने िदलेले सीसीटी  ही तपासनु अिभ ाय घे  यात आललेा आह.े  

 िद. १५/०९/२०१७ रोजी सिचव, महाआयटी, मुंबई व मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया व 
सं  थानचे अिधकारी यांनी याबाबतचा ाथिमक  व पात आढावा घतेला. 

 िद. ०३/०१/२०१८ रोजीचे ई-मले ारे मािहती तं ान िवभाग, मुबंई िवभागाने DPR सादर केलेला 
आह.े   

 
मािहती तं ान िवभाग, मुंबई यांनी सदर  या DPR म  य ेसं  थानच ेमािहती तं ान िवभाग,  वनी ेपण 

िवभाग, Security िवभाग व CCTV िवभाग या िविवध िवभागांचा एकि त  ताव सादर केललेा आह.े   
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सदर DPR म  य ेमा िहती तं ान िवभाग, मुंबई यांनी सीसीटी  ही व Security Surveillance बाबत 
खालील माण ेसािह  य व  यासाठी लागणारा खच कळिवललेा आह े– 

१) सीसीटी  ही कॅमरेा -  
Camera Type Qty Total 

Fixed PTZ Eagle camera FRC 
1231 40 13 22 1306 

 
२) Security Equipments -  

Secutiry Device Walkie Talkie 
DFMD HHMD Baggage 

Scanner 
Body 

Scanner 
Bomb 

Jammer 
Mobile 
Jammer 

Vehicle 
Scanner 

Turn 
Style 

Ballards Walkie 
Talkie 

VHF 
base Sets 

46 45 32 1 5 15 7 13 2 102 3 
  

३) खचाचा तपशील -  
Sl No. Component Total Cost (Excluding Taxes) 
01 Network – Active Components Rs.        387,216,661.05 
02 Network – Passive Components Rs.          81,781,526.00 
03 CyberSecurity Rs.        120,000,000.00 
04 Services Rs.          75,862,899.50 
05 City Wi-Fi Rs.            6,111,058.00 
06 CCTV Surveillance Rs.        221,760,056.40 
07 Smart Lights Rs.          28,461,100.00 
08 VHF Walkie Talkies -- 
09 Emergency Call Box - SoS Rs.          17,706,535.00 
10 Public Announcement Rs.          10,482,265.20 
11 Human Security Devices -- 
12 ICCC, Analytics, Mobile App Rs.        166,250,000.00 
13 Cloud Storage Rs.            7,683,858.00 
14 Misc – EMS, Helpdesk etc Rs.          52,400,000.00 
15 O & M for 5 Years Rs.        431,500,000.00 
16 Contigency – 10% Rs.        160,721,595.92 

Grand Total:- Rs.     1,767,937,555.07 
  सदर ा  त झाले  या DPR म  य ेVHF Walkie Talkies व Human Security Devices यांच े

खचाचा उ  लेख आललेा नाही. तरी, उपरो  त माण ेमािहती तं ान िवभाग, मं ालय, मुबंई यानंी DPR म  य े
सािह  य व  यासाठी येणा-या खचाचे .१७७ कोटी मा  र  कमेवर िनणय होणकेामी सदरचा DPR मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे सादर करता येईल.   

मागणी– उपरो  त ा  तािवकेत नमदु के  या माण,े मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी 
सदर  या DPR म  य े सं  थानच े मािहती तं ान िवभाग,  वनी पेण िवभाग, Security िवभाग व CCTV 
िवभागा या िविवध िवभागांचा एकि त  ताव सादर केलेला आह.े सदर ा  त झाले  या DPR म  य े VHF 
Walkie Talkies व Human Security Devices यांच ेखचाचा उ  लेख आललेा नाही. तरी, उपरो  त माण े
मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी DPR म  य े कळिवलेले सािह  य व  यासाठी येणा-या खचाचे 
.१७७ कोटी मा  र  कमेवर िनणय होणकेामी सदरचा DPR मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर करत आह.े   

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तसेच आिथक िवषय इ. छाननी क न 
अनमुान - तांि क व आिथक व कायदेशीर.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- उपरो  त ा  तािवकेत व मागणीम  य ेनमदु के  या माण े मािहती तं ान 
िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी सदर  या DPR म  य े सं  थानचे मािहती तं ान िवभाग,  वनी पेण िवभाग, 
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Security िवभाग व CCTV िवभाग या िविवध िवभागांचा एकि त  ताव सादर केलेला आह.े सदर ा  त 
झाले  या DPR म  य े VHF Walkie Talkies व Human Security Devices यांचे खचाचा उ  लखे 
आलेला नाही. तरी, उपरो  त माण ेमािहती तं ान िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी DPR म  य ेकळिवललेे सािह  य 
व  यासाठी येणा-या खचाचे .१७७ कोटी मा  र  कमेवर िनणय होणकेामी सदरचा DPR मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु ेसिवनय सादर. 

िनणय .१६२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानम य े सीसीटी ही व Security Surveillance यं णा 
कायाि वत करणकेरीता मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचकेडून ा  झालेला DPR सव मा.सद यांना 
ई-मेल ारे पाठिवणेत यावा तसेच मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, मुंबई यांच े ितिनधीन ना DPR च े
सादरीकरण व चचसाठी सभेसमोर बोलिवणेत यावे, असे ठरले.         (कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५ म.े मतृी ोड ट ा.िल., अबंाला यांच ेशु द तुप परुवठयापोटी सं थानकडे जमा असले या सरु ा अनामत र कम 

परत करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मिधल तरतूद – २१ (१) (घ) भ  तांना जेवण परुिवण ेव अ  नछ  चालिवण े

ा  तािवक– सं  थानने जुन ते स  टबर-२०१७, ऑ  टोबर ते िडसबर-२०१७ व जानेवारी ते माच-२०१८ 
या कालावधीसाठी तीन ट   यांम  य े तुपाच े अदंािजत प रमाणासाठी िनिवदा काढ  या हो  या. याम  य े सं  थान 
आव  यकते माण ेतुप खरेदी करील, अशी अट होती.  या तीनही ट   यांम  य ेम.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला 
यांचे ती िकलो .३९६/- ह ेदर  यनूतम होते.  हणनू मा.  यव  थापन सिमतीन ेिदनांक २५.०७.२०१७ चे सभेतील 
िनणयानुसार म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांना ायोिगक त  वावर तीन मिह  यांसाठी परुवठा आदेश िदला 
होता. याम  य े  यांनी परुिवले  या तपुाचे प र ण कर  यात यऊेन पढुील कालावधीसाठी  या  पुरवठा आदशेाबाबत 
िनणय घे  याचे ठरले होते. 

परुवठा आदशे िद  यानतंर म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांनी तुपाचा परुवठा सु  केला. याम  य े
 यांनी परुिवलेले तुपाच े बॅच न.ं५३ च े ३ सॅ  पल व ६८ च े २ सॅ  पल चे Central Food Technological 

Research Institute, Mysore या क  शासना  या लॅबचे रपोटमधील Test of Rancidity – Positive 
(As per FSSAI Norms – Negative) आली होती. तसेच तपुाचे बचॅ नं.५३ व ५८  या  यके  १ सॅ  पलच े
BRR Test Report Reading अनु मे ३९.२ व ३९.५ (As per FSSAI Norms 40-43) अस े ा  त झाले 
होते.  यामळेु म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांना कारण ेदाखवा नोटीस दे  यात आली होती. याचा  खलुासा 
केला होता.  

दर  यान सं  थान  या भांडार िवभागामाफत ह े लॅब रपोट्स मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक 
२३.१०.२०१७ चे सभेत सादर केले असता म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांचेकडून तपु खरेदी कर  याचे 
थांबवनू, पढुील कालावधीसाठी दरप के व ई-िनिवदा मागिवणचेे ठरले होते. तसेच म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., 
अबंाला यांचा ३ मिह  यांचा तपु परुवठा कालावधी िदनांक २६.१०.२०१७ रोजी सपंु  ठात आला होता.  

तथािप म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांना  यांना िदले  या कारण ेदाखवा नोटीस सदंभात िदनांक 
१४.११.२०१७  या सभेसमोर खलुासा करणचेी सधंी दे  यात आली होती. याचा  यांनी लेखी खलुासा व 
सं  थानचे मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनांक १४.११.२०१७ चे सभेत सम  केला होता. परंत ु  यांचा खलुासा 
अमा  य कर  यात येऊन  यांना पढुील कालावधीसाठी परुवठा आदशे न दे  याचा पु  हा िनणय घतेला होता. मा  
म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांना का या यादीत समावशे कर  याची अट िशथील कर  यात येऊन, 
यापुढील गाईचे तुप खरेदीकामी  या िनिवदा िकयमे  य े सहभागी होणसे  यांना मभुा दे  यात यावी, अस े ठरले 
होते. सदर िनणयास अनसु न, म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांची सरु ा अनामत र  कम .३३,२६,४००/- 
( पये तेहतीस लाख स  वीस हजार चारश)े मा  आदा करणबेाबत  ताव सादर कर  यात आला होता.  यावर 
सदर सरु ा अनामत र  कम लंिबत ठेवणचेे ठरले होते.  

तसेच मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनांक २३.१०.२०१७  या सभेतील िनणया माण े १,५०० ि वंटल 
तूप खरेदीसाठी दरप के मागिवलेले होते. याम  य े िन  मतम दरधारक म.े  हीएसपी काप रेशन, उमरगांव 
िज.वलसाड गजुरात यांचेकडून १२०० ि वंटल व महारा   रा  यातील म.ेगोदावरी खोरे नामदवेरावजी परजण े
पाटील तालुका सहकारी दधु उ  पादक सघं मयािदत, कोपरगाव याचंेकडून ३०० ि वटंल तुप खरेदी कर  यात 
आले होते.  
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तसेच न  याने सन २०१८ वषासाठी ४ ट   यांम  य ेई-िनिवदा मागिवणते आले  या हो  या. याम  य े१८ 
िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. याम  य े ११ िनिवदाधारक तांि क िनिवदमे  य े पा  ठरले होते. या 
िनिवदाधारकाचं ेिदनांक १६.१२.२०१७ रोजी कमिशयल बीड उघड  यानतंर याम  य ेम.ेहष े श डेअरी ॉड  ट्स 

ा.िल., भगवानपरु, िज.ह र दार यांच ेदर  यनुतम होते.  यांचे तुपाच ेनमनुा सॅ  पलचा रपोटही FSSAI Norms 
माण े ा  त झाला होता.  

सदर नवीन ई-िनिवदा ि येत म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांना सहभाग घे  याची संधी दे  यात 
आली होती. परंतु तांि क िनिवदमे  य े ते अपा  ठरले होते.  यानंतर  यांनी िदनांक २६.१२.२०१७ रोजी 
सं  थानिव  अबंाला (ह रयाणा)  यायालयात अनािधकारे परुवठा आदेश र  केला व संस ् थानला तुप परुवठा 
करणचेा  यांचा आदेश कायम करणबेाबत व सं  थान  या तुपाचे नवीन ई-िनिवदा ि येस  थिगती िमळावी, 
याबाबत दावा .३६२७/२०१७ दाखल केला होता. मा  मा.  यायालयाने सं  थानच े  हणण े मा  य क न सु  
असले  या िनिवदा ि येस  थिगती दे  याची  यांची मागणी नाकारली होती. तथािप सदर बाब  याय िव  ट असनू 
दावा  यायालयात लंिबत आह.े 

सं  थानकडून शु  तुप खरेदीची सन २०१८ या वषाची िनिवदा ि या अिंतम ट   यात अस  यामळेु व 
म.े  मतृी ॉड  टस ा.िल., अबंाला यांनी सं  थानिव  द दावा दाखल केलमेळेु व ही बाब  याय िव  ट 
अस  यामळेु  यांची सं  थानकडे असलेली सरु ा अनामत र  कम .३३,२६,४००/- परत करणबेाबत सं  थानचे 
िवधी स  लागार अडॅ. ी.िनतीन भवर यांचे मागदशन/स  ला घे  याचे ठरले होते.  

सं  थानच े विकलांच े अिभ ाय- अडॅ. ी.िनतीन भवर यांनी िदनांक ०८.०२.२०१८ चे प ा  वये सदर 
करणी खालील माण े अिभ ाय िदलेले आहते.  

1. As you know, an Agreement was entered in beween Shri Saibaba Sansthan 
Trust, Shirdi and M/s.Smriti Products Pvt.Ltd., Ambala for supply of 2800 Quintal Desi 
Pure Ghee, for the period from 27.07.2017 to 26.10.2017. In pursuant of the said 
Agreement, M/s.Smriti Products Pvt.Ltd., Ambala supplied 1639.62 Quintal Desi Pure 
Ghee to Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi and the bills thereof have already been paid. 
The agreement dated 09.08.2017 was for three months. It is already expired on 09.11.2017. 
It appears from the record that, as Desi Pure Ghee supplied by M/s.Smriti Products 
Pvt.Ltd., Ambala to Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi was not as per the FSSAI Norms, 
therefore, in view of the Resolution dated 23.10.2017 adopted by the Managing 
Committee, a letter was issued to M/s.Smriti Products Pvt.Ltd., Ambala by Shri Saibaba 
Sansthan Trust, Shirdi on 16.11.2017 informing that, the Managing Committee of 
Sansthan has resolved not to give supply orders to M/s.Smriti Products Pvt.Ltd., Ambala. 

2. Now, M/s.Smriti Products Pvt.Ltd., Ambala have filed Civil Suit 
No.3627/2017, in the Court of the Civil Judge Senior Division at Ambala, challenging the 
letter dated 16.11.2017 issued by Shri Saibaba Sansthan Trust Shirdi treating the letter 
dated 16.11.2017 as an order terminating the contract for supply of Desi Pure Ghee. Apart 
from above, several wild, incorrect, false, baseless and concocted allegations are made by 
M/s.Smriti Products Pvt.Ltd., Ambala in the Civil Suit against Shri Saibaba Santhan Trust 
Shirdi that the contract work for supply of Desi Pure Ghee was already given to them for 
the period from January 2018 to March 2018.  

The Civil Suit No.3627/2017 is subjudice before the Court of the Civil Judge 
Senior Division at Ambala. It is required to be defended by Shri Saibaba Sansthan Trust, 
Shirdi.  

3. In view of the circumstances stated herein above, as per my opinion, it is would 
be desirable for Shri Saibaba Sansthan Trust Shirdi to withhold the amount of Security 
Deposit of M/s.Smriti Products Pvt.Ltd. Ambala till disposal of the Civil Suit 
No.3627/2017 pending in the Court of the Civil Judge Senior Division at Ambala, to avoid 
further complications in near future. 
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सदर अिभ ाय प  िदनांक ०८.०२.२०१८ ची त ता  काळ संदभासाठी सोबत जोडली आह.े  
िवभागाच ेअिभ ाय – मे.  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांना ३ मिह  यांसाठी २८०० ि वंटल तपू 

परुिवणचेा आदेश िदलेला होता.  यापोटी  यांनी १६३९.६२ तपूाचा परुवठा केला होता. सदर सव तूप वाप न 
संपले आह.े  या तूपाची बीलेही आदा कर  यात आलेली आहते. सदर परुवठाधारकाला िदलेला ३ मिह  यांचा 
परुवठा कालावधीही सपंला आह.े करारना  याम  य ेपरुवठा कालावधी संप  यानतंर सरु ा अनामत र  कम परत 
केली जाईल अशी तरतदू आह.े तसचे सं  थानला तपूा  या खरेदीसाठी जा  त र  कम लाग  यास जादा आले  या 
खचाची वसलुी क न घणेेबाबत  यव  थापन सिमतीचा िनणय होता. परंतू सं  थानने जी तपूाची खरेदी केली ते दर 
म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांचे दरापे ाही कमी अस  यामळेु जादा खच आला नाही व वसलुीचा  न 
उ वला ना ही.  यव  थापन सिमतीने सदर पुरवठाधारकाला पढुील कालावधीसाठी परुवठा आदेश न दे  याचा 
िनणय घऊेन  यांना काळया यादीत टाक  याची अट िशिथल केललेी आह.े तसचे सं  थान  या पढुील िनिवदा 

ि येत भाग घे  याची सधंीही िदलेली आह.े 
म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांनी सं  थान िव  द दाखल केले  या कोट केसम  य े सं  थानच े

वक लांनी अबंाला कोटाम  य े सदर परुवठाधारकांचा परुवठा कालावधी संपलेला आह े व सं  थानने पढुील 
कालावधीसाठी  यांना परुवठा आदशे िदलेला नाही तसेच म.े  मतृी ॉड  टस ा.िल., अबंाला ह े सं  थानच े
तूपासाठीच ेनवीन ई-िनिवदा ि येत अपा  ठरलेनतंर सं  थानिव  द दावा दाखल केला आह.े  या सव बाब चा 
िवचार क न,  यांनी मागीतलेला  टे म.े कोटान ेमा  य केलेला नाही व  यामळेु सं  थानची पढुील ई-िनिवदा ि या 
पणु झालेली आह.े 

वरील बाबी िवचारात घतेा म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांची सरु ा अनामत र  कम सं  थानकडे 
ठेव  यास सदर रकमेवर ते  याज मागणी कर  याची श  यता नाकारता यते नाही. तसेच ही र  कम परत के  यास 
सं  थानचा व  यांचा  यावहा रक सबंंध सपंु  ठात येईल असे मत आह.े 

मागणी– तरी वर नमदु  बाबी व िवधी स  लागार यांनी िदललेे वरील मागदशन िवचारात घेऊन म.े  मतृी 
ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांची सं  थानकडे जमा असलेली सरु ा अनामत र  कम .३३,२६,४००/- ( पय े

तेहतीस लाख स  वीस हजार चारश)े मा   यांना परत करावी अगर कस?े या बाबत िनणय होणकेामी सदरचा 
 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िवचाराथ सादर. 

िनणय .१६३ यावर सिव तर चचा होऊन, सदरह बाब याय िव  अस यामळेु मे. मतृी ोडक्ट ा.िल., अबंाला यांच ेशु द 
तुप परुवठयापोटी सं थानकडे जमा असले या सरु ा अनामत र कम परत करणबेाबतचा उपरो  ताव अमा य 
करणते आला.                   (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२६ माह े नो हबर, िडसबर- २०१७ म य े िविवध योगशाळांमाफत कर यात आले या तपास यांच े ा  अहवाल 

मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर. 
ताव- मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०८.१०.२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय .८०० अ  वये “यापढुे मोतीचरु लाडु 

साद िनम ती करीता खरेदी करणते येत असले  यागावरान तुपाच े  यके नमु  याची तपासणी अ  वमेध इिंज नीअस 
अॅ  ड क  सलटंटस नािसक, या NABL मा  यता ा  त योगशाळेकडुन क न घे  यात यावी”, असे ठरलेले आह.े 

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

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

उपरो  त िनणयानसुार गावरान तुपाची तपासणी सं  थानच े योगशाळेसह अ  वमेध इिंज नीअस अॅ  ड 
क  सलटंटस नािसक (NABL Lab) व िज  हा आरो  य योगशाळा (शासक य योगशाळा) यांचेकडून करणते 
येते, तसेच आव  यकतेनसुार क  ीय खा  ो ोिगक अनसुंधान सं  थान, मैसरू, यांचेकडूनही तपासणी करणते येत 
आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३१.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ६३७ नसुार माह े
ऑ टोबर२०१७ पयतच ेसव योगशाळा तपासणी अहवाल यापवु  मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर 
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करणते आलेले आहते. आता माहे नो  हबर व िडसबर २०१७ या कालावधीतील तपासणी अहवालव  यांचे 
प रिश  ठ यासोबत सादर केले आह.े   

गावरान तुपाच ेपरुवठादारगोदावरी खोरे नामदवेरावजी परजण ेपा. तालूका सहकारी दधू उ  पादक संघ 
मयािदत, कोपरगांव, यांचेकडून सं  थानला िद.१९.१२.२०१७ व िद.२१.१२.२०१७ रोजी ा  त झाले  या बॅच नं. 
AA (M-75)/Dec.2017,BB (M-75)/ Dec.2017 व CC (M-76)/ Dec.2017 चे तुपाच े नमनू े
तपासणीसाठी सं  थान  या योगशाळसह अ  वमेध इिंज नीअस अॅ  ड क  सलटंटस नािसक (NABL Lab) व 
िज  हा आरो  य योगशाळा, औरंगाबाद, यांचेकडे पाठिवणते आलेले होते.  

वरीलबचॅचे तीनही योगशाळां  या तपासणी अहवालाम  य ेखालील माण ेअिभ ाय नमदु आहते.  
1) Ashwamedh Engineers & Consultants, Nashik (NABL Lab):- 

The analysed food sample complies with Food Safety and Standards 
(FoodProducts Standards and Food Additives) Regulations,2011(for hich limits have been 
mentioned) with respect to theparameters tested.  
2) Regional Public Health Laboratory, Aurangabad:- 

The Above Submitted Sample does not Conforms to the standards of Ghee as per 
Food Safety Standards (Food Products & Food Additives) Regulations 2011.  
3) SaiPrasadalaya Quality Assurance Laboratory, Shirdi:- 

The above sample of Pure Ghee conforms as per F.S. & S. Act 2006 & there 
Regulations 2011 with respect to the parameters tested. 

उव रत सव बॅचच े तपासणी अहवालाम  य े गावरान तुप व खा तेलाच े सव नमनु े FSSA नसुार 
Conform अस  याचे नमदु आह.े या सव मालाचा सं  थानच े िविवध िवभागांना यांच ेमागणीनसुार वेळोवेळी 
परुवठा करणते आलेला आह,े तसेच  याचा संपणू साठा िवनात ार संपलेला आह.े उपरो  त तपासणी 
अहवालां  या झेरॉ  स ती तसेच तपासणी अहवालाच ेिद.१७.०२.२०१८ रोजीचे तपशीलवार प रिश  ठ (पा.नं. १ 
ते १२) यासोबत अवलोकनाथ सादर केललेे आह.े 

तरी गावरान तपुाचे व खा तेलाच ेतपासणी अहवाल सोबतचे प रिश  ठ (पा.नं. १ ते १२) माण ेमा. 
 यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुेसादर. 

िनणय .१६४ यावर सिव तर चचा होऊन, माह ेनो हबर, िडसबर- २०१७ म य ेिविवध योगशाळांमाफत कर यात आले या 
तपास यां या ा  अहवालांच ेअवलोकन करणते येऊन, याची न द घे यात आली.  

        (कायवाही- अिध क, भांडार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२७ सं थानच ेटडर/ करारनामा मसु ात  Arbitration लॉजचा समावेश करावा अथवा न करावा याबाबत िनणय 

होणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील कलम १७.(२) (च) िव  व  त  यव  थशेी संबंिधत असे कोणतेही दाव,े खटले व इतर 

कायदशेीर कायवाही,  यायालयात िकंवा  यायािधकरणापढु े िकंवा इतर ािधकरणापढु े दाखल करील व  या 
संबंधात बचाव करील.  

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . – निवन  ताव. 
ा  तिवक –िद.२/२/२०१८, रोजी अडॅ. ी िनतीन भवर यांनी Arbitration  लॉजचा मसदुा तयार 

क न िदला आह,े तो खालील माण.े  
The party shall attempt to resolve any dispute, claims and question whatsoever 

which shall arise under this supply agreement within 30 days of the receipt of notice from 
the concern party of any such dispute, claims or questions by the other party. 

Any such disputes claims and question whatsoever which shall arise either during 
the continuance of this agreement or afterwards between the party and the Shirdi Sai 
Sansthan touching these presents or as to any other matter in any way relating to this 
present or the affairs thereof or mutual rights, duties or liabilities under the present and 
which cannot be resolved by an agreement acceptable to both the parties as above, may be 
referred to a single arbitrator to be appointed by both the parties and such arbitration shall 
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be in accordance with and subject to the provisions of the arbitration and conciliation act 
1996 or any statutory modification or re-enactment there-of for the time being in force. 
The arbitration proceedings shall be conducted in English language and the venue for the 
same will be at Aurangabad only.  

All matters referred to above shall be subject to Laws govern in India and 
exclusive jurisdiction of courts in Aurangabad only.  

 Arbitration  लॉज बाबत या पवु  अडॅ. ी एस.डी. कुलकण , यांनी िद.२/७/२०१३, रोजी खालील माण े
लेखी मागदशन केले आह.े 

  सं  थानचे वतीने कर  यात येणा-या करारना  यात Arbitration  लॉज असण े यो  य नाही, असे मत 
आह,े Arbitration  लॉजचा  य ात उपयोग होत नाही,Arbitration  लॉजचा खच मोठ्या माणात 
होतो,Arbitrator चे िनणयानतंर पु  हा िस  हील कोटात रेफर  स होव ूशकतो व  यामळेु केसचे कामकाज लंबीत 
होते.  

सं  थान  या  यके करारात  यु रसिड  शन राहाता कोट िकंवा िसिनअर िड  हीजन कोपरगांव कोट अस े
असण ेसं  थान  या िहताच ेआह.े  या िठकाणी सं  थानच ेमु  य कायालय आह े  याच कोटास दावा चालिव  याचा 
अिधकार राहील  या िशवाय इतर कोण  याही कोटात केस चालणार नाही. असा  लॉज करारना  यात  प  टपण े
असावा. 

Arbitration  लॉज अस ूनय,े समोरचे पाट न ेजरी Arbitration  लॉजची मागणी केली तरी सं  थानने 
तो  लॉज मा  य  क  नय ेिस  हील कोटात केस चालिवण ेचांगले.  असे कळिवले आह.े  

मागणी– उपरो  त दोन वक लाच ेवेगवेगळे ओिपिनयन अस  यामळेु अशा प र  थीतीत Arbitration 
 लॉजचा  सं  थानच ेटडर/करारनामा मसु ात समावेश करावा अथवा न करावा याबाबत िनणय होणसेाठी सादर. 

िनणय .१६५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच े टडर/ करारनामा मसु ात Arbitration लॉजचा समावेश करणसे 
मा यता दे यात आली व या Arbitration लॉजचा मसदुा जे  कायदते  व सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर 
यांनी तपासनु अतंीम क न ावा, असे ठरले.                 (कायवाही- िवधी अिधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२८ माह ेनो हबर, िडसबर- २०१७ जमा-खच त याची न द घणेबेाबत. 

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

   या अनषुगंान े माह े नो  हबर, िडसबर- २०१७ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त  ते तयार 
कर  यात आल ेअसनू ते मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर न द घणेेसाठी सादर करण ेआव  यक आह.े जमा-
खचाचा तपशील खालील माण े– 

मिहना जमा खच 
नो  हबर २०१७ ४६,२६,३२,७९५ २१,२२,६९,२२८ 
िडसबर  २०१७ ५२,९८,८२,२८६ १८,६५,८२,३७१ 

 
तरी लेखापु  तका माण े माह े नो  हबर, िडसबर- २०१७ या कालावधीतील जमा खचाची न द 

घे  यासाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर. 
िनणय .१६६ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे नो हबर, िडसबर- २०१७ जमा-खच त याच ेअवलोकन करणेत येऊन, याची 

न द घे यात आली.               (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२९ सन २०१८-१९ या आिथक वषाच ेमळु अदंाजप क व सन २०१७-१८ या आिथक वषाच ेसुधा रत अदंाजप क 

मा यते तव फेरसादर. 
ताव- सन २०१८-१९ या आिथक वषाचे मळु अदंाजप क व सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे सधुा रत अदंाजप क 

मा  यते  तव िद.०२.०२.२०१८ रोजीचे मा.  यवव  थापन सिमतीचे सभेम  य े सादर कर  यात आले होते. िनणय 
ं .८४ अ  वये “ यावर सितव  तरचचा होऊनअस ेठरले क , अदंाजप काचा सखोल अ  यास कर  यासाठी सिमती 

सद  यांना आणखी कालावधी दे  यात यावा.  यामळेु अदंाजप कावर पढुील सभेम  य ेिनणय घे  यात यावा”, असे 
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ठरल.े  यास अनसु न सन २०१८-१९ या आिथक वषाचे मुळ अदंाजप क व सन २०१७-१८ या आिथक वषाच े
सधुा रत अदंाजप क मा  यते  तव खालील माण ेफेर सादर कर  यात येत आह.े  

अ) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  चे कामकाज मा.  यव  थापन सिमती पहात आह.े 
अिधिनयमातील कलम १७ अ  वये सिमतीची कत  य े व अिधकार मधील पोटकलम-(२) (क) नसुार वािषक 
अदंाजप कािवषयीची पढुील माण े तरतुद आहःे “(सिमती) िव  व  त  यव  थे  या जमा-खचाचा अदंाज देणारे 
वािषक अदंाजप क तयार करील आिण  याची एक त रा  य शासनाकडे आिण धमादाय आयु  तांकडे 
पाठवील.” 

सदर तरतुदी  वये िवषयांिकत अदंाजप क रा  य शासनाकडे आिण धमादाय आयु  ताकडे पाठिवण े
आव  यक आह.े सोबत सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे सधुा रत अदंाजप क व सन २०१८-१९ या आिथक 
वषाचे मळु अदंाजप क,  णालय िवभागासह तयार कर  यात आले असनू,  यातील जमा-खचा  या ठळक 
तरतूदी पढुील माण ेआहते : 

 
अ) सं  थान (  णालय ेवगळून) जमेचे अदंाजप क                        (आकडे पयांत) 

 
II.  सं  थान (  णालय ेवगळून) खचाचे अदंाजप क                        (आकडे पयांत) 

अ. ं . तपिशल 
सधुा रत अदंाजप क                       
२०१७-१८ 

अदंाजप क २०१८-१९ वाढ/घट 
र  कम एकूणशी % %(ट  के) 

१ अपेि त भांडवली खच ५९६,३९,२०,००० ७६६,६४,६९,००० ४८ २९ 
२ अपेि त महसलुी खच १३२,८४,५७,००० १५८,०१,६६,००० १० १९ 
३ अपेि त िकरकोळ खच ५,१९,६२,००० ६,११,४७,००० ०० १८ 
४  यासा  या उिद  टांवरील अपिे त खच २४७,६५,६२,५०० ५६१,२९,९१,००० ३५ १२७ 

५  यव  थापन िनधीतील अपिे त खच ८५,१५,५८,००० ९०,१९,९२,००० ०६ ०६ 

I एकूण खच (१ ते ५) :- १०६७,२४,५९,५०० १५८२,२७,६५,००० ९९ ४८ 
II अिंतम िश  लक ११,२९,५०,००० १२,४२,३५,००० ०१ १० 
 एकूण अपेि त खच (I+II) :- १०७८,५४,०९,५०० १५९४,७०,००,००० १०० ४८ 

 
ब) I.   णालय िवभाग जमचेे अदंाजप क                         (आकडे पयांत) 

अ. ं . तपिशल 
सधुा रत अदंाजप क 
२०१७-१८ 

अदंाजप क २०१८-१९ वाढ/घट 
र  कम एकूणशी % %(ट  के) 

I ारंभीची िश  लक २२,००,००० २२,००,००० - - 
II अपेि त महसलुी जमा १००,५९,०३,००० १०१,०८,००,००० ४१ ०.५ 
III सं  थानकडून वग (तुट) १२३,४३,२३,५०० १४६,२५,७०,००० ५९ १८ 
 एकूण अपेि त जमा (I+II+III) :- २२४,२४,२६,५०० २४७,५५,७०,००० १०० - 

 
 
 
 

अ. ं . तपिशल 
सधुा रत अदंाजप क 
२०१७-१८ 

अदंाजप क २०१८-१९ वाढ/ घट 
र  कम एकूणशी % % (ट  के) 

I ारंभीची िश  लक २२,०५,००,००० २४,२५,५०,००० २ १० 
१ दणेगी  दारे िमळणारी अपेि त जमा ३७१,६७,५०,००० ४१८,८६,८५,००० २६ १३ 
२ अपेि त महसलुी जमा २०८,४४,५७,००० २२८,६१,८०,००० १४ १० 
II एकूण जमा (१+२) :- ५८०,१२,०७,००० ६४७,४८,६५,००० ४१ १२ 
III अपेि त िनगतवणकू ४७३,३७,०२,५०० ९२२,९५,८५,००० ५८ ९४ 
 एकूण अपेि त जमा (I+II+III) :- १०७८,५४,०९,५०० १५९४,७०,००,००० १०० ४८ 
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II.  णालय िवभाग खचाचे अदंाजप क                                  (आकडे पयांत) 

अ. ं . तपिशल 
सधुा रत अदंाजप क 
२०१७-१८ 

अदंाजप क २०१८-१९ वाढ/घट 
र  कम एकूणशी % %(ट  के) 

१ अपेि त भांडवली खच ४०,६५,००,००० ६८,२८,००,००० २८ ६८ 
२ अपेि त महसलुी खच ८५,७३,३१,५०० ८७,५१,४०,००० ३५ २.०८ 
३ अपेि त िकरकोळ खच १४,१५,००० १४,१०,००० ०.०६ -०.४ 
४  यासा  या उिद  टांवरील अपिे त खच ९७,४९,८०,००० ९१,४०,२०,००० ३७ -०.६ 
I एकूण खच (१ ते ४) :- २२४,०२,२६,५०० २४७,३३,७०,००० १००  
II अिंतम िश  लक २२,००,००० २२,००,००० -  
 एकूण अपेि त खच (I+II) :- २२४,२४,२६,५०० २४७,५५,७०,००० -  

ब) अिधिनयम २००४ चे कलम २२(२) मधील तरतुद नसुार “  यव  थापन िनधीत र  कम उपल  ध 
अस  यास, ती िवचारात घेऊन िव  व  त  यव  थे  या लगतपवु वषातील अदंाजे  थलू वािषक उ  प  ना  या दहा 
ट   यापे ा अिधक नसेल इतक , सिमतीकडून िनि त कर  यात येईल एवढी रककम, रा  य शासना  या मा  यतेन,े 
दरवष  या िनधीम  य े जमा कर  यात यईेल. रा  य शासनास, आव  यक वाटले तर, कोण  याही वषात 
िव  व  त  यव  थापन िनधीतून कोण  याही अितरी  त र  कमा या िनधीत जमा कर  याब ल कोण  याही वळेी िनेदश 
दईेल.”  

उपरो  त तरतुदी माण े  यव  थापन िनधीतनू गतवषा  या उ  प  ना  या १० ट  के खच अपेि त आह.े सन 
२०१८-१९ या अदंाजप काम  य े  यव  थापन िनिधतनू होणारा संभा  य खच या तरतुदी  या अिधन राहन करता 
येईल.  

सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या आिथक वषासाठी  यव  थापन िनिधतून अपेि त वाढीव खच 
झा  यास, शासनाकडे  ताव दाखल करावा लागले. 

क) सं  थान  या िविवध िवभागामाफत साईभ  तांना परुिव  यात येणा-या पायाभुत सिुवधेत वाढ करण े
तसेच  यांना दळणवळ  या  या िविवध सोयी उपल  ध क न देण ेयाकामी नगरपचंायती अतंगत कामास व इतर 
खचासाठी अनदुान या शीषाखाली खच  तािवत केलेला आह.े ी साईबाबा सं  थान अिधिनयमातील कलम 
२१ अतंगत स ंबिंधत िवभागाकडून छाननी सिमती  या अिभ ायानसुार शासनाकडून मजंरुी ा  त क न घे  या  या 
अटीस अधीन राहन अदंाजप कात अनदुान या शीषाखाली भरीव तरतुद दशिव  यात आली आह.े 

ड) मा.  यव  थापन सिमती  या  थापनेनतंर िविवध मलुभतू व मोठया माणात भांडवली खच-तथा-
योजना सु  करण े  तािवत आह.े आयकर कायदा १९६१ चे कलम १०(२३)(सी)(V) व ११ अ  वये सपंुण 
करमु  त आह.े कलम ११(२) मधील तरतुदीनसुार  यके आिथक वषा  या उ  प  नापैक  ८५% उ  प  न ह े  याच 
आिथक वषात खच करण े बंधनकारक आह.े तथापी, ते श  य न झा  यास िश  लक राहीलेले अखच त उ  प  न 
पढुील पाच वषात खच करण ेबंधनकारक आह.े मागील पाच वषातील अखच त उ  प  न र  कम .१,२५६ कोटी 
इतक  आह,े  याची आयकर कलम ११(५) अ  वये िव िहत प  ततीन ेगुंतवणकु कर  यात आललेी आह.े िश  लक 
अखच त उ  प  नाचे पांतर वेळोवळेी गुतंवणकूांम  य ेकर  यात आले आह.े ह ेअखच त उ  प  न चालू वषात वा 
अनु मे पढुील पाच वषात खच होण े आव  यक अस  याने भांडवली खचाम  य े मोठया माणात वाढ करण े

म ा  त झाल ेआह.े  
तथापी, चालू वषा  या उ  प  ना  या ८५% अखच त उ  प  नाचे खचाचे माण फारच कमी आह.े  यामळेु 

सदरचे अखच त उ  प  न वेळेत खच न के  यास  यावर आयकर लाग ु होऊन तो भरण े म ा  त होईल, अशा 
आयकराची र  कमही मोठी असले. तरी कृपया याबाबत िनणय होण ेगरजचे ेआह.े अपिे त जमा व खचा  या 
अदंाजप काची िववरण,े प रिश  ट “ अ ” व “ ब ”  हणनू सोबत जोड  यात आली आहते. 

आिथक वष २०१७-१८ अखेर िश  लक अखच त उ  प  न पये १५५ कोटी पैक  िद.३१.१२.२०१८ 
अखेर .६० कोटी इतके खच झाले असनू, उव रत पय े९५ कोटी रकमेचा िविनयोग सं  थान उिद  ठ कामांकरीता 
होण े आव  यक आह.े आजअखरे खालील माण े  ताव द  तरी दाखल झाले आहते.  यास िविहत प  दतीन े
मा  यता िमळा  यास खच करता यतेील.  

 
१) इिंदरा गांधी वै िकय महािव ालय, नागपरू .३५.२२ कोटी अनदुान मागणी  ताव. 
२) वसतंराव नाईक शासिकय वै िकय महािव ालय, यवतमाळ . १३ काटी अनदुान मागणी  ताव 
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३) िशड  नगरपचंायत  व  छतेसाठी . १.५० कोटी अनदुान मागणी  ताव.  
४) सं  थान  णालये िवभाग वै िकय िबलात सवलत व वै िकय आिथक अनदुानाकरीता साधारणतः . 

८.५० कोटी. 
५) िनळवंडे काल  यांसाठी . १२५ कोटी. 
६) नगरपंचायत  व  छता, र  ते, बांधकाम, इ.  ताव. 

 
आिथक वष २०१८-१९ अखेर िश  लक अखच त उ  प  न . ३४४ कोटी खच करण ेआव  यक आह.े 

आजअखेर खालील माण े  ताव द  तरी दाखल झाले आहते.  यास िविहत प  दतीने मा  यता िमळा  यास खच 
करता येतील. 

१) िनळवंडे काल  यांसाठी . १२५ कोटी अनदुान मागणी  ताव. 
२) जमीन खरेदी . ५०० कोटी. 
३) सं  थान पाणीपरुवठा योजना इ. .६० कोटी. 
४) िशड  नगरपचंायल  व  छता अनदुान .४.२० कोटी अनदुान मागणी  ताव. 
५) सं  थान  णालय े िवभाग वै िकय िबलात सवलत व वै िकय आिथक अनदुानाकरीता साधारणतः 

.२९ कोटी. 
६) सं  थान करीता चल व अचल मालम  ता सभंा  य खरेदी. 
७) नगरपंचायत  व  छता, र  ते, बांधकाम, इ.  ताव. 
८) इतर सं  थांकरीता अनदुान ेइ. 

         तरी, सन २०१८-१९ या आिथक वषाचे मळु अदंाजप क व सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे 
सधुा रत अदंाजप क  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु मा  यते  तव फेरसादर. 

िनणय .१६७ यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत सन २०१८-१९ या आिथक वषाच ेमळु अदंाजप क व सन २०१७-१८ 
या आिथक वषाच ेसधुा रत अंदाजप कास मा यता दे यात आली.             (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३० आयकर  कायदा, १९६१ या तरतुदीनसुार िदनांक ३१.०३.२०१८ अखेर एकूण िश लक असले या अखच त 

उ प न िविनयोगाबाबत फेरसादर. 
ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांस सव मा यमां ारे िमळणारे उ प न ह ेआयकर कायदा, 1961 च े

कलम 10(23)(सी)(v) व 11 अ वय ेसंपणू करमु  आह.े कलम 11(2) मधील तरतूदीनसुार संबंिधत आिथक 
वषात िमळाले या एकुण उ प नापकै  एकूण 85 % उ प न ह े याच आिथक वषात् खच करण ेबंधनकारक आह.े 
तथािप ते खच न झा यास या उ प नापैक  अखच त राहीलेली र कम पढुील 5 वषात खच करता येईल व 
दर यान या रकमचेी आयकर कलम 11(5) अ वय े िविहत प दतीन ेगुंतवणकु करावी लागले. यास अनसु न 
आयकर िविवरण प े दाखल करावी लागतात. अशा कारे िद.31 माच 2017 अखेर अखच त राहीले या 
रकमचेा िविनयोग सं थान या उिद ांकरीता खच कर यास अनसु न आयकर िविवरण प  ेभर यात आली असनु 
सदर र कम व ती खच कर याच ेअिंतम आिथक वष खालील माण ेआह.े 

आिथक वष िश लक अखच त उ प न ् . खच कर यासाठी अंितम मदुत 
2012-13 1,55,00,53,929.00 31.3.2018 
2013-14 3,43,91,42,425.00 31.3.2019 
2014-15 2,30,84,26,843.00 31.3.2020 
2015-16 2,24,55,89,377.00 31.3.2021 
2016-17 3,02,32,76,602.00 31.3.2022 

एकुण- 12,56,64,89,176.00  
 

अशा कारे संबंिधत आिथक वषात एकूण उ प ना या 85 % र कम खच न झा यामळेु एकूण 
अखिचत उ प न ्वाढत गेल ेअसनू िद. 31.3.2012 अखेर .1256.64 कोटी अखिचत उ प न ्िविहत प दतीन े
खच कर यासाठी उपल ध आह.े पैक  .155 कोटी िद.31.3.2018 अखेर खच करण ेआव यक आह.े  

िद.1.4.2017 ते 31.10.2017 अखेर कालावधीत पैक  .40 कोटी खच झा याबाबत ताव 
मा. य.स.च ेसभेपढु ेसादर कर यात आला होता. यावर िशड  नगरपंचायती या ह ीतील र तां या कामांसाठी व 
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काही र म सं थानसाठी शेती महामंडळाची जमीन खरेदी करणसेाठी वापर यात यावी असा िनणय संमत झाला 
होता. बाबत िद.31.12.2018 अखेर आढावा घेता अखच त उ प नापैक  .60 कोटी रकमचेा िविनयोग झाललेा 
असनु उव रत .95 कोटी िश क आहते. सदर र कम िद.31.3.2018 अखेर सं थान या उ ी  कामाकंरीता 
खच होण आव यक आह ेअ यथा िश क राहीले या अखच त उ प नावंर आयकर कायदयातील तरतुदीनसुार 
मह  तम दरान ेआयकर आकारणी हो याची श यता टाळता येत नाही. 

तरी बाबत धोरणा मक िनणय होऊन िद.31.3.2018 अखेर िश लक असले या .1256.64 कोटी 
उपल ध असले या अखच त उ प नाचा िविनयोग िद.31.3.2022 अखेर व िद.31.3.2018 अखेर या अखच त 
उ प नापैक  सं थान उिद  कामांकरीता झाले या .60 कोटी यित र  िश लक र कम .95 कोटी रकमेचा 

य  िविनयोग िद.31.3.2018 अखेर सं थान उिद  कामांक रता होणबाबत धोरणा मक िनणय होणकेामी 
ताव मा. यव थापन सिमतीच े सभेसमोर सादर ताव कर यात आला होता. िनणय माक 105/ 

िद.2.2.2018 अ वये अखिचत उ प न ् िवनीयोग करणसेाठी लेखाप र क अथवा आयकर स लागार यांचा 
अिभ ाय मागिवणसे यावा असे ठरले आह.े यानुसार सं थानच े आयकर स लागार यांचेकडुन अिभ ाय 
मागिव यात आला होता. यास अनसु न यांनी सं थान य उिद ावर खच क रता येईल ्असे कळिवल ेआह.े 
आिथक वष 2017-18 या सधुा रत अदंाजप कात खच होणा या बाबी खालील माण ेआहते. 

1. इिंदरा गांधी वै िकय महािव ालय, नागपरु .35.22 कोटी अनदुान मागणी ताव. 
2. वसतंराव नाईक शासक य वै िकय महािव ालय, यवतमाळ .13 कोटी अनदुान मागणी ताव. 
3. िशड  नगरपचंायत व छतेसाठी .1.50 कोटी अनदुान मागणी ताव. 
4. सं थान णालये िवभाग वै िकय िबलात सवलत व वै िकय आिथक् अनदुानाक रता साधारणत: 

.8.50 कोटी. 
5. िनळवंडे काल यांसाठी .125 कोटी. 
6. नगरपंचायत व छता, र ते बांधकाम इ. ताव. 

अशा कारे आयकर कायदा, 1961 या तरतुदीनसुार 31.3.2018 अखेर एकूण िश लक असले या 
अखच त उ प नाचा िविनयोग िवहीत प दतीन ेकरणबेाबत मा. यव थापन सिमतीच ेसभेपढु ेफेर ताव सादर. 

िनणय .१६८ यावर सिव तर चचा होऊन, आयकर  कायदा, १९६१ या तरतुदीनसुार िदनांक ३१.०३.२०१८ अखेर एकूण 
िश लक असले या अखच त उ प नाचा स म ािधका या या मा यतेने तावात नमदु केले माण े िविनयोग 
तसेच सं थान या उ ी ांवर खच करणेस मा यता दे यात आली.              (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३१ दणेगी काऊंटरकडील वाईप मिशनला परदशेी भ ांसाठी इटंरनॅशनल काड वाईप गची सिुवधा घेणेबाबत. 

ताव- मा.पंत धान, भारत सरकार यानंी िद.८ नो  हबर,२०१६ पासनू .१००० व .५०० नोटा चलनातनू बदं केले  या 
आहते. याचा प रणाम आिथक  यवहारावर होऊ नय,े  हणनू कॅशलेस  यवहार या सकं  पनकेडे शासनाचा कल 
असनू, जा  तीत जा  त  यवहार कॅशलेस करावेत  हणनू शासनाने नागरीकांना आवाहन केले आह.े 

    याअनषंुगान,े ी साईबाबां  या दशनासाठी येणा-या ी साईभ  तानंा चलनासबंंधी कोण  याही कारची 
अडचण िनमाण होऊ नये आिण भ  तांना कॅशलेसची सिुवधा उपल  ध  हावी,  हणनू सं  थानम  य े दणेगी 
काऊंटरसह इतर आव  यक  या िठकाणी  वाईप मशीन बसिव  यात आले आहते. परंत,ु सदर  वाईप मिशनवर 
फ  त भारतीय चलनातील दणेगी ि वकारली जाते.  

तथािप, ी साई ं  या दशनासाठी देश-परदशेातून भ  तगण यते असतात. परदशेातील भ  तानंा जर 
 वाईप मिशन  दारे सं  थानला परक य चलनाम  य ेदेणगी ावयाची अस  यास, स  या ती सिुवधा उपल  ध नाही.  

 याअनषंुगान,े स  या सं  थानम  य े  टेट बॅकं ऑफ इिंडया यांच े  वाईप ग िम शन बसिवलेले अस  यान,े 
 यांना जा.न.ंएसएसएस/ वशी-लखेा/५५९०/२०१७ िद.२० जानवेारी, २०१८ रोजी  या प ा  वय े सं  थान  या 

दणेगी काऊंटरवरील दोन  वाईप मिशनला अमे रकन एकस ेस काडची सिुवधा काया  वीत क न दणेेबाबत 
कळिवले होते.  

 यास अनसु न, दणेगी काऊंटरकडील दोन  वाईप मिशनला तशी सिुवधा उपल  ध क न दे  यास ते 
तयार अस  याचे िद.२९ जान.े२०१८ रोजीच ेप ा  दारे  यांनी कळिवलेले असनू,  यासाठी बॅकं ित  यवहार (per 
transaction) २.५०% अिधक सि हस टॅ  स अस ेचाजस अकारणार अस  याचे बॅकेंने कळिवलेले आह.े  
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तसेच िद.०२ फे वुारी, २०१८ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभते मा.िव  व  त, ी. ताप 
भोसले साहबे यांनी भ  तांना जर अमे रकन ए  स ेस काडची सिुवधा उपल  ध झा  यास  साधारणपण े वािषक 
र  कम .२० कोटी दणेगीम  य ेवाढ होऊ शकते अशी सचुना केली होती. 

भारतीय काड व अमरेीकन ए  स ेस काड  दारे दणेगी रकमेसाठी बॅकेंने कळिवलेले चाजस तसचे 
वािषक येणारी देणगी अदंाजे र  कम .२० कोटी मा  गहृीत ध न चाजससाठी येणारा खच पढुील माण े-  

अ.नं. सिुवधांचा तपिशल 
आकार  यात येणारे 

चाजस 
मिह  याला भाडे 

दणेगी अंदाजे .२० कोटी 
मा  गहृीत ध न चाजसचा 

खच 
०१ भारतीय चलनातील दगेणीसाठी  

         (डेबीट काड) 
०.९०% 

(अिधक १८ % 
GST) 

र  कम .२२०/- 
(अिधक १८% 

GST) 

२१,८६,३०४/- 
चाजस + मिशन भाडे+GST 

०२. भारतीय चलनातील दगेणीसाठी  
          ( े डीट काड) 

१.५०% 
(अिधक १८ % 

GST) 

र  कम .२२०/- 
(अिधक १८% 

GST) 

३६,०२,३०४/- 
चाजस + मिशन भाडे+GST 

०३. परदशेी चलनातील दगेणीसाठी 
   (अमे रकन ए  स ेस काडसाठी)  

२.५०%          
(अिधक १८ % 

GST) 

------ ५९,००,०००/- 
चाजस +GST 

 
वािषक दणेगी र  कम अदंाजे .२० कोटी जमा गहृीत धर  यास,  यासाठी उपरो  त माण ेकमीशन व 

मिशन  या मािसक भाड्यापोटी र  कम खच होणार आह.े याम  य ेअमेरीकन ए  स ेस काडसाठी खपूच जादा खच 
येणार आह.े 

तरी परदशेातील ी साईभ  तांना  वाईप काड  दारे सं  थानला देणगी दे  याची सिुवधा उपल  ध  हावी 
 हणनू,  सं  थान  या दणेगी काऊंटरवरील स  या असले  या  वाईप मिशनपैक  दोन  वाईप मिशनला अमेरीकन 

ए  स ेस काडची सिुवधा काया  वीत करणकेामी तसेच बॅकेंने कळिवले  या चाजसला मा  यता िमळणकेामी,  
सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .१६९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान  या दणेगी काऊंटरवरील स  या असले  या  वाईप मिशनपैक  दोन  वाईप 
मिशनला अमेरीकन ए  स ेस व िड क हर काडची सिुवधा काया  वीत करणसे व याकामी बॅकेंने कळिवले माण े
चाजस आदा करणेस मा  यता दे यात आली.             (कायवाही- मु यलखेािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३२ सं थानला दणेगी व पात ा  होणारे सोने-चांदी व तुंची कस लावनू तपासणी क न मु यांकन करणकेामी 

नेमणते आले या मु यांकनकारांना (Gold-Silver Valuer) मदुतवाढ देणबेाबत. 
ताव- ी े  िशड  येथ े ी साईबाबाचंे समाधी दशनासाठी देश-िवदशेातून हजारो भ  त दररोज येत असतात, हीच 

भ  ताचंी सं  या सलग सु यांचे कालावधीत लाख  या घरात जाते. िशड  येथे येणा-या हजारो भ  तापंैक  
बहतांशी भ  त ी साईचं े चरणी रोख र  कम, सोन-ेचांदी व इतर मौ  यवान व  त ू दणेगी पान े अपण करीत 
असतात. या दणेगी पान े ा  त होणा-या सोन-ेचांदी व मौ  यवान व  तूंची कस लावनू तपासणी क न,  याचे 
बाजारभावाने मु  यांकन केलेनतंर िविहत प  दतीने न दी घऊेन, सदर  या व  तू लेखाशाखेकडे जमा करणते येत 
असतात. स  या अशा कार  या सोन-ेचांदी व  त ूकापडी िपशवीत िसलबदं क न लेखाशाखेकडील  ॉगं मम  य े
ठेवणते येतात. 

दानपेटीम  य ेव रोखपाल कायालयाम  य ेदणेगी पाने सम  ा  त होणा-या सोन-ेचांदी  या व  तूंचा कस 
लावनू तपासणी करण े व  याचे बाजारभावाने मु  यांकन करणकेामी खालील माण ेतीन मु  यांकनकारांची मा. 
 यव  थापन सिमतीच े िनणयानसुार िनयु  ती कर  यात येऊन, वेळोवेळी मदुतवाढ दणेते आलेली आह.े  यांची 

मदुत ३१ माच २०१८ अखेर सपंत असनू, पढुील कालावधीकरीता  यांनी संमतीप े िदली आहते.  याची 
थोड  यात मािहती खालील माण.े 
(१) मा.  य.स. िनणय ं .९२३/िद.९/१०/२०१४ अ  वये वृ  तप ात जाहीरात देऊन िनयु  ती,  
(२) मा.  य.स. िनणय ं .२४०/िद.२/०४/२०१६ अ  वये ०१/०४/२०१६ ते ३१/०३/२०१७ अखेर करीता 

मदुतवाढ.  
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(३) मा.  य.स. िनणय ं .२२८/िद.२७/०३/२०१७ अ  वये ०१/०४/२०१७ ते ३१/०३/२०१८ अखेर करीता 
मदुतवाढ.  

अ.नं. मु  यांकनकाराचे (सराफांचे) नाव व 
प  ता 

ित माह 
मानधन 

िद.०१/०४/२०१८ पासनू संमतीप  

०१ ी गणशे द  ता य नागरे,  
(  दारकामाई  वलेस, िशड ) 

पये ३०००/-  
संमतीप  िद.२०/०२/२०१८ मानधन मागणी 
.३०००/- 

०२ 
ी. बाळासाहबे माधवराव नागरे, 

(ल  मी अलंकार, िशड )    
पये १५१/-  

संमतीप  िद.२०/०२/२०१८ मानधन मागणी 
.१०००/- 

०३ 
ी. सधुीर रमण वडनेरे,  

( ी  वलेस, संगमनेर)            
पये १५१/-  

संमतीप  िद.२०/०२/२०१८ मानधन मागणी 
.१०००/- 

 
उपरो  त मु  यांकनकारांची (सराफांची) नेमणकू सन २०१४ म  य,े िविहत प  दतीन े वतमानप ात 

जािहरात दऊेन, कर  यात आली असनू, मा.  यव  थापन सिमतीच ेमा  यतेन े३१.०३.२०१८ अखेर  याच मानधन 
रकमेवर मदुतवाढ दणेेत आली आह.े िद.०१/०४/२०१८ पासनू अ.नं. ०२ व ०३ यांनी दरमाह .१५१/- व न 
.१०००/- अशी मागणी केली आह.े या तीनही मु  यांकनकारांच ेकाम समाधानकारक आह.े  थािनक अस  यान े

दणेगीदार आ  यावर सोने चांदी कस लावनू तपासणीकरीता सदर मु  यांकनकार ता  काळ हजर राहन, तपासणी 
क न चाल ूबाजारभावा माण ेमु  यांकन क न दतेात. मागील तीन वषात  यांना कोणतीही वाढ दे  यात आलेली 
न  हती.  

तरी, उपरो  त तीनही मु  यांकनकारांना सोने चांदी कस लावनू तपासणी करण े व बाजारभावा माण े
मु  यांकन करण े याकरीता िद.०१/०४/२०१८ पासनू दोन वषाक रीता मदुतवाढ दे  यास व अ.नं.०१ यांना 
पवु माणचे .३०००/- अ.नं.०२ व ०३ यांना दरमाह .१०००/- मानधनवाढ दणेेबाबत िनणय होणकेामी 
सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .१७० यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत तीनही मु  यांकनकारांना सोने चांदी कस लावनू तपासणी करणे व 
बाजारभावा माण े मु  यांकन करण े याकरीता िद.०१/०४/२०१८ पासनू पढु े दोन वष कालावधीसाठी मदुतवाढ 
दे  यास व यांना तावातील त याम ये नमदु केले माण ेमानधन आदा करणेस मा यता दे यात आली.  

        (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३३ साईनगर रे व े टेशन येथे रे व े लॅटफाम व ॅकची सं या वाढिवणसेाठी करावया या कामासाठी र कम 

.१२.४९ कोटी र कम मागणीबाबत. 
ताव- मा.डॉ.सरेुश हावरे, अ  य  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी त  कालीन मा. रे  वमें ी ी 

सरेुशजी भ ूयांना िद. २८.०६.२०१७ रोजी प  पाठवनू खालील माण ेिवनंती केलेली होती.  
िद.०१ आ ट बर २०१७ पासनू साईबाबा समाधी शता दी वष िशड  व जगभरात साजरे होत आह.े 

साईभ ां  या सोयीसाठी िशड  यथे े साईनगर रे  व े  टेशन बांध  यात आललेे आह.े िदवसिदवस साईभ  ताचंी 
सं  या वाढत असनू समाधी शता  दी वषाम  य े ही सं  या आणखी वाढ  याची श  यता आह.े  यामळेु रे  व े
 टेशनवर स ि थतीत अि त  वात असले  या सिुवधामं  य े वाढ कर  याची आव  यकता आह.े स ि थतीत 

साईनगर रे  वे  टेशन येथे एकच रे  वे ॅक व एकच लॅटफॉम उपल  ध आह.े आणखी दोन रे  वे ॅक व लॅटफॉम 
वाढिवणबेाबत िवनतंी कर  यात आलेली आह.े  यामळेू भिव  यात मनमाड ते नगर, नगर ते मनमाड दर  यान तसचे 
इतरही िठकाणाहन रे  व ेसेवा सु  होऊ शकेल, सं  थान या कामासाठी काही माणात खच उचल  यास तयार 
अस  याचे सदर प ात नमदू केले आह.े 

 या अनषंुगाने िहत  म हो ा िवभागीय रे  व े  यव  थापक, सोलापरू िवभाग यांनी  यांचे प  ं . Sur/T/ 
205/ Cog. Complex/SNSI िद. ३०.१०.२०१७ सं  थानकडे ा  त िद. २६.०२.२०१८ नसुार खालील माण े

 ताव सादर केललेा आह.े  
It is to inform you that, General Manager, Central Railway has approved the 

following facilities at Shirdi Saingar Railway Station with the cost of rs. 12.49 Cr on 
Deposit Basis. 
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1. Construction of up & Down Line No.3 for length if 725 Metres with Carriage 
Watering facility. 

2. Proposed Shunting Neck of length 600 metres towards  Puntamba end. 
3. Construction of Stabling Line ( Future platform no. 4 Line) of length 600 Metres. 

It is requested to deposit the cost of work sanction i.e., Rs.12.49 Crs (Rupees 
Twelve crores forty nine lakhs) at the earliest to execute the work. 

िवभागाचा अिभ ाय:- मा.अ  य  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी  यांचे 
िद.२८.०२.२०१७  या प ात साईनगर रे  वे  टेशनवरील लॅटफॉम व रे  व े ॅक ची सं  या वाढिवणसेाठी येणा-या 
खचातील काही भाग सं  थान कर  यास तयार असलेबाबत नमदू केले आह.े मा  िवभागीय रे  व े  यव  थापक 
सोलापरू यांनी संपणू १२.४९ कोटीची मागणी सं  थानकडे केलेली आह.े  यामळेु सं  थानन ेपणू िनधीचा बोजा 
सहन करण ेसंयु  तीक वाटत नाही.  

तरी साईनगर रे  वे  टेशन िशड  यथेील रे  व े ॅक व  लॅटफॉमची सं  या वाढिवणसेाठी िवभागीय रे  व े
 यव  थापक, सोलापरू यांच ेमागणीनुसार . १२.४९ कोटी अनदुान दणेेबाबतचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .१७१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अमा य करणते आला व िशड  येथील रे  व े ॅक व  लॅटफॉमची 
सं  या वाढिवणसेाठीचा खच रे व े िवभागाने करावा, यासाठी मा.रे वेमं ी महोदयांना प   दे यात याव,े असे 
ठरले.                         (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३४ आयकर  िवभागा या िडमांड नोटीसपोटी, अिपल दाखल करण े संबधीत अनशंुिगक वास/ इतर त सम 

खचापोटी .२७,३४३/- य  खच ितपतु स मा यता िमळून आदा करणेबाबत. 
ताव- आिथक वष २०१४-१५ चे कर िनधारणासंबिधत मा.उपआयु  त आयकर मुंबई यांनी िद.३१.१२.२०१७ रोजी 

.१८३,८६,१४,३३०/- ची िडमाडं नोिटस सं  थानला िदली आह.े सदर बाबत िद.०८.०१.२०१८ रोजीच े
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेत बाबत चचा िवचार िविनमय कर  यात येऊन, िनणय . १६/िद.०८.०१.२०१८ 
अ  वये आयकर िवभागा  या या िनणयािव  द मा.उ  च  यायालय मुंबई यथे े रट यािचका दाखल करणबेाबत व 
या  यायालयीन ि येसाठी अनशंुिगक वास/इतर त  सम येणा-या खचास मा  यता दे  यात आललेी आह.े  

 यास अनसु न मा.उ  च  यायालय मुंबई येथे रट यािचका दाखल करण े संबधीत मा.िव  व  त 
अडॅ.मोहन जयकर यांच े सम  वयाने कायवाही कर  यात येऊन, िद.३१.०१.२०१८ रोजी रट यािचका दाखल 
कर  यात आली होती. िद.०९.०२.२०१८ रोजी मा.उ  च  यायालय मुंबई येथ े सदर केसची सनुावणी झाली 
 याम  य ेिद  ली उ  च  यायालयाचे  यात व र  ठ विकल ी.जी.गणशे, यांनी सं  थानच ेवतीने सादरीकरण केल े

व  यासंबधीत मा.उ  च  यायालयाचा आदशे सं  थानला िद.१३.०२.२०१८ ा  त झाला  याम  य े एकुण १८३ 
कोटी दये करा ऐवजी फेर दु  ती कर  यात यऊेन, .१२२ कोटी दये कर रािहला आह.े उ  च  यायालयाचे 
आदशेानुसार आयकर आयु  तांकडे अिपल करण ेगरजेचे होते.  यासंबधीत अिपल अजात दु  ती क न  य  
द  ताऐवज पाहणी करणके रता व र  ठ विकल ी.एस.गणशे यांनी िद.१७.०२.२०१८ रोजी िशड  येथे  य  भटे 
िदली. मा.िव  व  त ी मोहन जयकर व विकल एस.गणशे यांनी बाबत चचा िवचार िविनमय क न ी एस.गणशे 
यांनी सचुिव  या माण े अिपल अज अ ंितम केला व िद.१८.०२.२०१८ रोजी आयकर िवभागाकडे ऑनलाईन 
प  दतीन ेदाखल केला आह.े  यानतंर देय करापोटी देय असलेली २० % र  कमलेा  टे िमळणसंेबधीत ी.गणेश 
यांनी  टे अिॅ लकेशन क न िदले आह.े  या माण ेसं  थान कर स  लागार ी राहल केळकर सीए ,  यांचे व र  ठ 
सहकारी ी. िदपक िटकेकर, चाटड अकौटंटस, यांनी तसे  ताव तयार केलेले आहते. वेळोवेळी ते आयकर 
िवभागाकडे सादर कर  यात येितल. अशा कारे मा.िव  व  त जयकर यांचे सम  वयाने अडॅ. एस.गणशे यांनी 
आयकर कामकाजासंबधीत िशड  येथे  य  भेट िदली आह.े त्  याक रता खालील माण ेखच झाला आह.े  

 
अ. . खच  तपिशल  य  खच . 
१. हॉटेल िसटी हाट, िशड  िद.१७ व १८.०२.२०१८ म भाडे , 

िबल न.ं ४८३८/िद.१८.०२.२०१८  
६,३४४/- 

२. हॉटेल सन अन सॅ  ड, िशड .िद.१७ व १८.०२.२०१८ म भाडे  
िबल न.ं ४८३८/िद.१५२५/१९.०२.२०१८,िबल न.ं२५२५/१८.०२.२०१८  

२०,९९९/- 

 एकुण खचः  २७,३४३/- 
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   विकल एस.गणशे ह े  यात कायदेत  आहते  यांनी सं  थानच े वतीन े मा.उ  च  यायालय येथ े
सादरीकरण केले असनु, सं  थानचे िहताची ऑडर मा.उ  च  यायालयाकडून झालेली आह.े  यांनी अ ाप 
सं  थानकडे फ  बाबत मागणी केलेली नाही. मा.िव  व  त ी मोहन जयकर यांचे सम  वयाने व  यांनी 
सचुिवले माण े ी एस गणशे यांचे क रता हॉटेल बिुकंग कर  यात आले होते. हॉटेल सन न सॅ  ड, िशड  फुल 
अस  याने हॉटेल िसटी हाट, िशड  येथ ेऑनलाईल बुिकंग कर  यात आले होते (िसए केळकर यांच े े डीट काड 
 दारे). सदर म एस.गणशे यांना  यवि थत वाटली नाही व सदुैवाने हॉटेल सन न सॅ  ड, येथ ेबुिकंग र  झा  यामळेु 

िश  लक म िमळा  या  यामळेु यािठकाणी बिुकंग केले होते.  यामळेु िसटी हाट हॉटेलचे िबल लागले आह.े 
मा.  य.स िनणय .१६/िद.०८.०१.२०१८ अ  वये आयकर िवभागा  या या िनणयािव  द मा.उ  च  यायालय 
मुंबई येथे रट यािचका दाखल करणबेाबत व या  यायालयीन ि यसेाठी अनशंुिगक वास/इतर त  सम येणा-या 
खचास मा  यता दे  यात आललेी आह.े   

व र  ठ विकल एस.गणशे यांनी मा.उ  च  यायालय मुंबई येथे रट यािचका दाखल करणबेाबत व या 
 यायालयीन ि येसाठी मा.िव  व  त ी.मोहन जयकर यांचे सम  वयाने िशड  येथे भेट िदली आह.े भेटी दर  यान 

एस. गणशे व  यांच े सहकारी यांचे क रता  य  खच झालेला आह.े फ  दे  याबाबत िनणय झालेला नाही 
 यामळेु व र  ठ विकल ी.एस.गणशे याचंेक रता झालेला  य  खच .२७,३४३/- आदा कर  याबाबत  ताव 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेसादर. 
िनणय .१७२ यावर सिव तर चचा होऊन, आयकर  िवभागा या िडमांड नोटीसपोटी, अिपल दाखल करणे संबधीत अनशंुिगक 

वास/ इतर त सम खचापोटी .२७,३४३/- य  खच ितपतु स मा यता दे यात आली.  
        (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३५ सन २०१८-१९ या आिथक वषाच े अतंगत लेखाप र ण करणेसाठी अतंगत लेखाप र काची नेमणकू 

करणबेाबत. 
ताव- सं  थानम  य े दनैंिदन कामकाजाचा  याप िदवसिदवस वाढत आह,े  या अनषुगंाने आिथक  यवहारात व 

कामकाजातही मोठया माणात वाढ झाली आह.े तसचे आिथक  यवहारां संबंधीत क  व रा  य शासनाकडुन 
िविवध आिथक, आयकर, सवेाकर,  हटॅ जीएसटी इ. िवषयक कायद ेपा रत होतात. या काय ातील नव-निवन 
तरतुद चा भाव दनंैिदन आिथक कामकाजात पडत असतो.वैधािनक लेखाप र णाम  य ेआ ेपांचे माण कमी 
हो  या  या  टीने व आिथक  यवहारांत पारदशकता येऊन वेळीच  यां  यात सधुारणा क न ता  काळ कायवाही 
कर  यासाठी व अतंगत िनयं ण स म राह  यासाठी पवु लेखापरी क, अतंगत लेखाप र क व करस  लागार 
 हणनु बाहरेील स म सं  थे  या नमेणकुा कर  यात येतात.  या अनषुगंाने सन २०१७-१८ या आिथक वषाक रता 

सं  थान,  णालय ेिवभाग, याक रता अतंगत लेखाप र क यां  या नमेणकुा कर  यात आ  या हो  या,  यांची मदुत 
३१ माच,२०१८ रोजी पणु होत अस  याने पढुील आिथक वष सन २०१८-१९ करीता अतंगत लेखाप र कांची 
नेमणकु करण ेआव  यक आह.े 

अतंगत लेखाप र क नेमणकु करणबेाबत मा.िवधी व  याय िवभागाचे जा. . सासंिव-२०१७/ १२९४/ 
. .१३४/ का.१६/ िद.०८.११.२०१७ प ात नमदु के  या माण े– 

१. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) अिधिनयम-२००४ म  य े िव  व  त  यव  थे  या 
िहशेबाची, रा  य शासन िनदश देईल. अशा  य  तीकडून पढुील लगत वषातील अशा तारखेपयत वािषक 
लेखाप र ा कर  याची  यव  था करील, अशी तरतुद कर  यात आली आह.े सदर तरतुद िवचारात घतेा ी 
साईबाबा सं  थान  या वैधािनक लेखाप र कां  या िनयु  ती माणचे अतंगत लेखा प र णासाठी लेखाप र काचंी 
िनयु  ती शासन मा  यतेनेच करण ेआव  यक आह.े सबब, या माण ेभिव  यात कायवाही कर  यात यावी.  

िवभागाचा अिभ ायः- उपरो  त शासन िनणयास अनसु न अतंगत लेखाप र क कामकाजासाठी 
अिधक िनकोप  पधा हो  या  या  टीन े अतंगत लेखाप र ण कामकाजासाठी निवन लेखाप र ण सं  थचेी 
नेमणकु करणकेामी सं  थानचे अिधकृत संकेत  थळावर जािहरात िस  द क न, नामांिकत सं  थांकडून 
(साधारणतः .५०० कोट चे वर वािषक उलाढाल असले  या सं  था/ कंप  यांचे लेखाप र ण कर  याचा अनभूव 
असले  या) अतंगत लेखाप र णा  या कामकाजासाठी बंद पािकटाम  य े  यांचे िफसह अज मागिवता येतील. 
मदुतीत आले  या अजाची खरेदी सिमती सभेसमोर छानणी करणते येऊन,  यामधील पा  सं  था  या िफचा 
तुलना  मक त  ता िनणयाथ मा.िवधी व  याय िवभागाकडे सादर करता येईल. बाबत िनणय हो  यासाठी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 
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िनणय .१७३ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या आिथक वषाच े अतंगत लेखाप र ण करणेसाठी अतंगत 
लेखाप र काची नेमणकू करणकेामी तावात नमदु केले माण े कायवाही करणसे मा यता दे यात आली व 
अतंगत लेखाप र क नेमणकू साठी अज मागिवतेवेळी, याम य े ०१ सनदी लेखापाल, ०२ किन  सनदी 
लेखापाल, ३ ते ४ मदतनीस असावेत व यांनी िशड  येथे येऊन, य  काम करणे बंधनकारक राहील, या 
अटीचा समावेश करणते यावा, असे ठरले.  

  यावेळी अशीही चचा झाली क , यापवु  िदनांक ०८.१२.२०१७ रोजीच े सभेतील िनणय .१०२९ 
म य ेठरलेनसुार सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाच े िवशेष लेखाप र ण केलेले सनिद लेखापाल म.ेसिुनल 
अ  यकंर अॅ  ड असो. चाटड अकौ., पणु े यांचे फ बाबत, सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाच े वैधािनक 
लेखाप र ण केलेले सनिद लेखापाल ी.एम.एम.िचतळे यांचेकडून मागिव यात आले या अिभ ायाचे व 
प रगिणत केलेली सवसाधारण िफ .६,८३,०००/- मा चा तपशील यांचे अवलोकन कर यात येऊन, मे.सिुनल 
अ  यकंर अॅ  ड असो. चाटड अकौ., पणु ेयांचे िफ मंजरुीचा ताव शासनास फेरसादर करणते यावा , असा िनणय 
घे यात आला.                 (कायवाही- मु यलखेािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३६ मंिदर प रसर गेट नं.४ लगतच े सं थान मालक च े जागेत साईभ ांच े सोयीसाठी पाद ाणगेहृ व मोबाईल कॅमेरा 

लोक म सिुवधा िनयिमत सु  ठेवणकेामी जागा वापरास परवानगी िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) 

म  य ेिव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन ेअसेल 
 याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक  यात 

येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतूद आह.े      
 ताव–  मंिदर प रसर गेट न.ं४ लगतच ेसं  थान मालक चे जागेत साईभ  ताचंे सोयीसाठी पाद ाणगेहृ 

व मोबाईल कॅमरेा   लोक म सिुवधा िनयिमत सु  ठेवणकेामी जागा वापरास परवानगी िमळणबेाबत..  
 तावना- मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यानंी 

 यांचेकडील प  ं . ीसासंए े कोसो/२९९/२०१८ िद.१६/०१/२०१८ अ  वये मा.मु  य कायकारी अिधकारी, ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े सचूने माण े सं  थनेे साईभ  तांचे सेवेसाठी व सोईसाठी मंिदर 
प रसर गेट न.ं४ लगत िद.१३/०१/२०१८ पासनू मोफत च  पल  टॅ  ड सिुवधा तसचे मोबाईल कॅमरेा  लोक म 
सिुवधा सु  केलेली असनू सं  थमेाफत गटे न.ं४ लगत सु  केलेली मोफत पाद ाणगेहृ तसेच मोबाईल कॅमरेा 
 लोक म सिुवधा साईभ  तां  या सोईसाठी िनयिमत सु  ठेवनू सं  थसे साईभ  ताचंी सेवा कर  याची सधंी ावी. 

सं  था  सं  थानच ेिनयमा माण ेमोबाईल कॅमेरा  लोक मचे जागा भाडे व लाईट बील भर  यास तयार आह.े तरी 
गेट न.ं४ लगत सु  केलेली मोफत पाद ाणगेहृ िवनामु  य तसचे मोबाईल कॅमरेा  लोक म सिुवधा मािसक जागा 
भाडे व लाईट बील आका न जागा वापरास िमळणसे िवनतंी केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी,िशड  यांनी साईभ  तां  या 
सेवेसाठी व सोयीसाठी मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांच ेसचूनेनसुार मंिदर प रसरात सं  थान मालक  या सव 
नं.१ पैक  या जागेत गेट न.ं४ लगत च  पल  टॅ  डसाठी ६x३४ (२०४ चौ.फूट) व मोबाईल  लोक मसाठी 
१०x१० फूट (१०० चौ.फूट) इतक  जागा िद.१३/०१/२०१८ पासनू वापरास सु वात केलेली असनू उ  त 
सोसायटी साईभ  तांना पाद ाणगेहृाची सिुवधा मोफत परुिवत आह.े  यामळेु पाद ाणगेहृासाठीची ६x३४ (२०४ 
चौ.फूट) इतक  जागा उ  त सं  थसे मोफत वापरास दतेा येईल व उ  त सं  था मोबाईल कॅमरेा  लोक मची ित 
मोबाईल/ कॅमेरा .५/- माण े आकार घेवनू मोबाईल  लोक म सिुवधा परुिवत आह.े  यासाठी सं  थमेाफत 
वापरात येणारी १०x१० (१०० चौ.फूट) या जागेचे सावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करील  या भाडेदरान ेव 
िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे आका न िद.१३/०१/२०१८ ते िद.१२/१२/२०१८ या ११ मही  यां  या  
कालावधीसाठी िल  ह अॅ  ड लायस  स करारान ेवापरास दतेा येईल व सदर कालावधीसाठी उ  त सं  थकेडून िल  ह  
अॅ  ड लायस  स  करारनामा अटी व शत वंर क न घेता येईल.  यासाठी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .१७४ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याम य ेनमदु केले माण ेकायवाही करणसे मा यता दे यात 
आली.                    (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.३७ ी साई सं थान ए पॉलाईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड  यांना साई साद िनवास थान िवभाग (इमारत 
नं.१ व २) िनवास थान साईभ ांना गरम पाणी परुवठा करणेस मदुतवाढ देणेबाबत व िद.९.१२.२०१६ ते 
३१.०७.२०१७ या कालावधीसाठी गरम पाणी परुवठा िबलाची र कम अदा करणबेाबत. 

ताव- अिधिनयमातील तरतदू- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ च े कलम १७(३) 
म  य ेिव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन ेअसेल 
 याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक  यात 

येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतूद आह.े      
 ताव- ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.,िशड   यांना साई साद िनवास  थान 

िवभाग (इमारत न.ं१ व २) िनवास  थानात साईभ  तानंा गरम पाणी परुवठा करणचे े  यवसायास मदुतवाढ दणेे व 
िद.०९/१२/२०१६ ते िद.३१/०७/२०१७ या कालावधीतील गरम पाणीपरुवठा बील अदा करणबेाबत.. 

 तावना - साई साद िनवास  थान िवभाग (इमारत न.ं१ व २) येथ े ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट 
को-ऑप.सोसायटी िल.,िशड  यांचेमाफत साईभ  तानंा गरमपाणी मपयत परुिव  यात यते आह.े ी साई सं  थान 
ए   लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.,िशड  यांना साई साद न.ं१ व २ या इमारतीम  य ेिद.०९/१२/२०१५ ते 
िद.०८/१२/२०१६ या एक वषाचे कालावधीसाठी पवू चेच अटी/शत वर गरम पाणी परुवठा करणकेामी खालील 
दरानसुार मा.ि सद  य सिमतीचे िद.०८/१०/२०१५ रोजी  या सभेतील िनणय ं .३३३ अ  वये मदुतवाढ देणते 
आलेली आह.े   

इमारतीचे नाव भ  तांकडून आकारावयाचे 
ती बादली दर . 

सं  थानला ा  त होणारी 
पाणी प ी ती बादली . 

सोसायटीस ा  त होणारी 
ती बादली . 

साई साद न.ं १ व २ .३/- .१/- .२/- 
उ  त कराराची मदुत िद.०८/१२/२०१६ रोजी संपु  टात आलेली अस  याकारणाने मा.चेअरमन, ी साई 

सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िशड  यांनी  यांचेकडील जा.नं. ीसासंए े कोसो/१०९/२०१६ 
िद.१०/०९/२०१६ रोजी  या प ा  वये साईभ  तां  या  सवेेसाठी व सोयीसाठी सं  थानच ेसाई साद इमारत न.ं१ व 
२ येथ ेचालवत असले  या गरम पाणी परुवठा या  यवसायास पढुील ५ वषाकरीता मदुतवाढ िमळणकेामी िवनंती 
केलेली आह.े  

  सदर  यवसाय सं  थानमाफत करता येईल िकंवा कसे याबाबतची पडताळणी करणकेामी साई साद 
िनवास  थान िवभाग यांचेकडेस इकडील िद.१३/०३/२०१७ रोजीचे प ा  वये अिभ ाय मागिवणते आले.  यास 
अनसु न  यांनी  यांचेकडील िद.१८/०३/२०१७ रोजीचे प ा  वय े“साई साद नं.१ व २ या जू  या इमारती असनू 
सदर इमारत  या  जागेवर नवीन दशनलाईन इमारत बाधंणचे े  तािवत आह.े सदर इमारत मधील म  या 
बाथ मम  यगेरम पा  यासाठी  वतं  नळ कने  शन नाही. सं  थानला सदर इमारत म  य ेगरम पा  याची  यव  था 
करावयाची झा  यास बॉयलर,कमचारी,सरपण इ.  यव  था िकंवा सदर इमारत  या टेरेसवर सोलर िस  टीम उभा न 
संपणू इमारत  या बाथ मम  य े गरम पा  याच े  वतं  नळ कने  शन करावयाचे झा  यास मोठया माणात खच 
येईल.  यामळेु साई साद न.ं१ व २ या इमारत म  यसेाईभ  तांना ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-
ऑप.सोसायटी िल,िशड  यांचमेाफत गरम पाणी परुवठा करणे  या  यवसायास पुढील कालावधीसाठी मदुतवाढ 
दणेे उिचत होईल.” असबेाबत अिभ ाय िदलेले आहते.   

तथािप सदर कायवाही चाल ू असतानाच दर  यानच े कालावधीत उपरो  त साई साद न.ं१ व २ या 
इमारती  तािवत दशनरांगेसाठी पाड  यात येणार असलेन ेसदरचा  यवसाय उ  त सोसायटीन ेिद.३१/०७/२०१७ 
रोजी अलाहीदा बंद केलेला आह.े 

            सं  थानचे साई साद िनवास  थान िवभाग यांनी  यांचेकडील जा.न.ंएसएसएस/वशी-सा िन/ ४०२८/ 
२०१८ िद.१९/०१/२०१८ अ  वये मालम  ता िवभागामाफत केले  या करारानसुार “ ी साई सं  थान ए   लॉईज 

े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड  यांनी िद.०९/१२/२०१५ ते िद.०८/१२/२०१६ अखेर एक वष साई साद 
नं.१ व २ इमारतीत साईभ  तानंा  नानाकरीता गरम पा  याचा परुवठा केला आह.े  यानतंरही सोसायटीने पढुील 
कालावधीत िद.३१/०७/२०१७ अखेर सदर इमारती बंद होईपयत सदर िठकाणी गरम पा  याचा परुवठा केलेला 
आह.े सदर कराराची मदुत िद.०८/१२/२०१६ रोजी संपलेली आह.े पढुील मदुतवाढीबाबत मालम  ता  
िवभागामाफत कायवाही सु  आह.े उ  त सोसायटीन े  यांचेकडील िद.२९/०७/२०१७ रोजीचे प ा  वय े
िद.०९/१२/२०१६ ते िद.३१/०७/२०१७ अखेर गरम पाणीपरुवठा  यव  थचेे बील िमळणसे िवनंती केली आह.े 
सदर कालावधीचे बील सोसायटीला अदा करणेकामी सं  थान व सोसायटी सदर  यव  थचेा करारनामा होण े
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आव  यक अस  यान ेसदर करारनामा करणकेामी साई साद िनवास  थान िवभागान ेिद.१२/०८/२०१७ रोजी  या 
प ा  वये मालम  ता िवभागास कळिवलेले आह.े उ  त सोसायटीने उपरो  त कालावधीचे गरम पाणीपरुवठा 
 यव  थचेे बील र  कम .३,१८,२१९/- मा  िमळणकेामी साई साद िनवास  थान िवभागाकडे िवनतंी केलेली 

आह.े तरी ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना सदर कालावधीचे गरम 
पाणीपुरवठा  यव  थचेे बील अदा करणकेामी मालम  ता िवभागामाफत तातडीने करारनामा करणचेी कायवाही 
करावी” असेबाबत इकडेस कळिवलेले आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय–यापवू  उ  त सोसायटीस साई साद नं.१ व २ मधील साईभ  तांना गरम पाणी 
परुवठा करणकेामीची मदुत मा.ि सद  य सिमतीचे िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३३३ अ  वय े
िद.०९/१२/२०१५ ते िद.०८/१२/२०१६ या कालावधीसाठी मदुतवाढ दे  यात आलेली आह.े  या माण े
िद.११/१२/२०१५ रोजी करारनामा अलाहीदा करणते आलेला आह.े  

सदर  या  यवसायाची मदुत िद.०८/१२/२०१६ रोजी सपंु  टात आलेने पढुील मदुतवाढ िमळणकेामी 
उ  त  सोसायटीन े िवनंती केलेली आह.े सदर सोसायटीन े िद.०९/१२/२०१६ ते िद.३१/०७/२०१७ अखेर उ  त 
इमारतीतील साईभ  तांना गरम पाणी परुवठा केलेला आह.े सदरची मदुत अलाहीदा सपंललेी असनू उ  त िठकाणी 

 तािवत दशन रागंेचे बांधकाम सु  करणकेामी साई साद न.ं१ व २ या इमारती पाडणते आ  याने सोसायटीन े
सदरचा  यवसाय देखील िद.३१/०७/२०१७ पासनू बंद केलेला आह.े  यामळेु सदर मागील कालावधी 
िद.०९/१२/२०१६ ते िद.३१/०७/२०१७ (७ महीने २३ िदवस) या कालावधीचा करारनामा आज करणचे े

योजन राहात नाही. तथािप उ  त सोसायटीने िद.०९/१२/२०१६ ते िद.३१/०७/२०१७ या कालावधीत उ  त 
इमारतीतील साईभ  तांना गरम पाणी परुवठा केलेला असलेन े सदर कालावधीच े मुदतीस मा  यता दणेकेामी व 
िनयमानसुार होणारे गरम पाणी परुवठा बील र  कम .३,१८,२१९/- (अ री .तीन लाख अठरा हजार दोनश े
एकोणवीस मा ) इतक  उ  त सोसायटीस सं  थानचे साई साद िनवास  थान िवभागामाफत अदा करणकेामीचा 

 ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .१७५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं थान ए पॉलाईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड  यांना साई साद 

िनवास थान (इमारत नं.१ व २) मधील साईभ ांना गरम पाणी परुवठा करणकेामी िद.३१/०७/२०१७ पयत 
मदुतवाढ दणेसे व यांची िद.९.१२.२०१६ ते ३१.०७.२०१७ या कालावधीमधील गरम पाणी परुवठा िबलाची 
.३,१८,२१९/- मा  र कम अदा करणसे मा यता दे यात आली.     (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३८ ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  या सं थेस ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 

णालयाच े कमचारी, ण व यांच े नातेवाईक यांच े दचुाक , चारचाक  वाहनांची सशु क पाक गं यव था 
चालिव यास परवानगी दणेबेाबत. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) 
म  य ेिव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन ेअसेल 
 याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक  यात 

येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतूद आह.े      
 ताव– सं  थान मालक  या िशड  येथील साईनगर  या पाठीमागील सव नं.१२५ पैक  या जागेत ी 

साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल, िशड  यांना सशु  क पाक गं चालिवणसेाठी िल  ह अॅ  ड 
लायस  स त  वावर जागा वापरास दणेेबाबत..  

 तावना– मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी 
 यांचेकडील जा.न.ं ीसासंए े सो/२९५/२०१८ िद.१३/०१/२०१८ अ  वये ी साईबाबा समाधी शता  दी 

कालावधीम  य ेव ी साईबाबांचे दशनासाठी येणा-या साईभ  तांचे सोयीसाठी तसचे ी साईबाबा हॉि पटल व 
ी साईनाथ हॉि पटल येथे उपचारासाठी येणा-या  णां  या व  यां  या नातेवाईकां  या दचुाक व चारचाक  

वाहनांचे सरुि ततेकरीता कायम  व पी आप  या सं  थान  या मालक  या साईनगरचे पाठीमागील बस डेपो  या 
जागेत सं  था सशु  क कार पाक गं  यव  था चालिव  यास तयार आह.े सदर  यव  थसेाठी पाक गं बकु ग कॅिबन, 
लाईट व इतर  यव  था सं  थानमाफत परुिव  यास सदर पाक गं  यव  था सं  था सं  थे  या कमचा-यांमाफत सशु  क 
२४ तासासाठी बस .५०/-, टे  पो .२५/-, कार .२०/- व मोटार सायकल .५/- या माण ेपाक गं सवेा आकार 
आका न तसचे सं  थानचे कमचारी यांचेकरीता मािसक नाममा  शु  क आका न चालिव  यास तयार आह.े तरी 
सदर पाक ग  यव  था सं  थमेाफत सशु  क चालिवण ेपरवानगी िमळावी,असबेाबतची िवनंती केलेली आह.े  
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  यापूव  सं  थानच े ी साईबाबा हॉि पटल िवभागामाफत साईनगर मदैानावरील डॉ  टर व  टाफ पाक गं 
भाडेत  वावर चालिवणसे देणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजी  या सभेपढेू 
सादर करणते आलेला होता.  यात िनणय ं .१८४ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

  “यावर सिव  तर चचा होऊन, साईनगर मैदानावरील डॉ  टर व  टाफ पाक गं भाडेत  वावर चालिवणसे 
दणेेस मा  यता देणते आली. परंत ु सं  थानमाफत िविवध उ  सवांम  य े साईनगर मैदानावर धािमक काय माचे 
आयोजन करणते यते असते.  यामळेु तेथे पाक गंसाठी शेड तयार न करता आहे ते शेडही काढून घणेते याव.े” 

  सदर िनणया माण े कायवाही सु  असताना दर  यानचे कालावधीत मा.चेअरमन, ी साई सं  थान 
ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी  यांचेकडील िद.१३/०१/२०१८ रोजी  या प ा  वय े
उपरो  त माण े सं  थान  या मालक  या साईनगरच े पाठीमागील बस डेपो  या जागते सशु  क कार पाक गं 
 यवसाय चालिवणसे परवानगी िमळणकेामी िवनंती केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– उपरो  त िद.०९/०३/२०१७ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभेतील 
िनणय ं .१८४ मधील साईनगर मैदानावरील डॉ  टर व  टाफ पाक गं सोसायटीस भाडेत  वावर चालिवणसे 
दणेे  या जागेऐवजी मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांच ेउपरो  त 
िद.१३/०१/२०१८ रोजीचे प ातील िवनतंी माण े सं  थान मालक चे सव न.ं१२५ पैक  समुारे १ एकर े ात 
सशु  क पाक गं  यवसाय कर  यास उ  त सोसायटीस ११ मही  यांचे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारावर सावजिनक 
बांधकाम िवभाग िनि त करील या भाडेदराने व िव तु बील आकार वेगळा आका न वापरास दणेे,तसचे सदर 
 यव  थसेाठी पाक गं बकु ग कॅिबन,लाईट व इतर  यव  था सं  थानमाफत परुिवण,ेसदर पाक गं  यव  था उ  त 

सं  थे  या कमचा-यांमाफत सशु  क २४ तासांसाठी बस .५०/-, टे  पो .२५/, कार .२०/- व मोटार सायकल 
.५/- या माण े पाक गं सवेा आकारण े तसचे सं  थानचे कमचारी यांना मािसक नाममा  शु  क आकारण े व 
 या माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घेणबेाबतचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .१७६ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अमा य करणते आला व सदरह िठकाणी पािकग यव था 
सं थानमाफत मोफत करणते यावी. तसेच वाहन पािकगच े िठकाणी सरुि तते या ीन े सीसीटी ही कॅमेरे व 
सरु ा र क ठेवणते यावेत, असे ठरले.              (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग/ संर ण अिधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३९ साई साद िनवास थान िवभागाकडील च पल टॅडसाठी बनिवले या ५१ टील रॅक ी साई सं थान ए लॉईज 

े .को.ऑ.सोसायटी िल.िशड  यांचेकडे साईभ ां या सेवेसाठी वापरात दणेबेाबत. 
ताव- ०१. अिधिनयम २००४ मधील तरतदू- २१(ग) भ  तांना मंिदरात दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा 

धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े या अिधिनयम व तरतुदी नसुार ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  थ ेमाफत भ  तांसाठी  िनवास  यव  था व अनषंुगीक सिुवधा परुिव  यात येते. 
०२.  तावीक– िद.१६/०१/२०१८ रोजीचे आ.नं.०२१३४९ चे प ा  वये ी साई सं  थान ए   लॉईज े .को. 
ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी  यांचे सं  थमेाफत मंिदर प रसरात साईभ  तां  या सवेेसाठी व सोईसाठी चालिवत 
असले  या च  पल  टॅडं सिुवधसेाठी सं  थानच ेसाई साद िनवास  थान िवभागाकडील ५१  टील रॅक वापरासाठी 
िमळणसे िवनंती केलेली आह.े तसेच  सदर  टील रॅकसाठी सं  था िडपॉझीट ठेव  यास तयार असले बाबत प ात 
नमदु केल े आह.े 

  िद.२१/१०/२०१६ रोजी  या मालम  ता िवभागा  या मंजरु िटपणी अ  वय ेसं  थानच ेमा.अ  य  महोदय 
यांनी मंिदर प रसरात घतेले  या राऊंड म  य े साईभ  तांना दशनाला जातांना गेटवर च  पल, बुट ठेवणसेाठी 
िवनामु  य च  पल  टॅडं सु  करणे  या सचुना िद  या हो  या.  याअनषंुगान ेसाई साद िनवास  थान िवभागामाफत 
गेट न.ं०१ व १६ गुंठे प रसरात िद.१७/११/२०१६ पासनू साईभ  तांकरीता मोफत च  पल  टॅडंची सिुवधा सु  
करणते आली होती. सदर च  पल  टॅडं करीता मेकॅिनकल िवभागामाफत ५१  टील रॅक खरेदी क न साई साद 
िनवास  थान िवभागास िद  या आहते.  यासाठी ित रॅक १४,७०५.८८ माण ेएकूण ५१ रॅक साठी ७,५०,०००/- 
मा  (अ री – सात लाख, प  नास हजार पये मा ) खच आलेला आह.े  

  िद.२८/०४/२०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेत िनणय . ३५५ अ  वय े मंिदर 
प रसरातील पाद ाणगेहृ, बॅग  लोक म, मोबाईल व कॅमरेा लॉकर या सिुवधा सोसायटीस पढुील अटीवर 
चालिवणसे दे  यात या  या. पाद ाणगेहृ व बॅग  लोक म या सिुवधा सोसायटीन े िवनामु  य चालवा  या व 
मोबाईल कॅमरेा यासाठी ित नग .०५/- मा  आकार आकारणते यावा असा िनणय झालेला आह.े  
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  सदर िनणयास अनसु न गेट न.ं०१ व १६ गुंठे (साईउ ान प रसर) येथ े साई साद िनवास  थान 
िवभागामाफत चालिवणते येत असलेले मोफत च  पल  टॅडं सोसायटीकडे वग करणते आले आह.े सदर च  पल 
 टॅडं म  य ेवापरासाठी असले  या  टील रॅक साई साद िनवास  थान िवभागाकडे उपल  ध आहते.  

०३. िवभागाचा  प  ट अिभ ाय/  प  ट मत–  ी साई सं  थान ए   लॉईज े .को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  ही 
सं  थान कमचा-यांचीच सं  था असनू सदर सं  थमेाफत मंिदर प रसरात साईभ  तां  या सेवेसाठी व सोईसाठी मोफत 
च  पल  टॅडं चालिवणेत येत अस  याने  यांना मागणी माण े साई साद िनवास  थान िवभागाकडे उपल  ध 
असले  या ५१  टील रॅक िडपॉझीट ठेवनू घेऊन वापरासाठी िद  यास मंिदर प रसरातील च  पल  टॅडं आकषक 
िदसतील व साईभ  ताचंी सवेा-सिुवधा सलुभ होईल असे मत आह े तसेच  यांनी प ात च  पल  टॅडं रॅकसाठी 
िडपॉझीट ठेव  यास तयार असले बाबत नमदु केले असलेन ेिडपॉझीट  हणनू .७,५०,०००/- मा  सोसायटीकडून 
घेता यतेील.  

१. तरी ी साई सं  थान ए   लॉईज े .को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना  यांचे मागणी माण ेच  पल  टॅडं 
रॅक वापरास दणे ेबाबत “अिधिनयम १४(१) (२) मधील ‘घ” नसुार भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा 
सोयीसाठी आव  यक ते तातडीन े उपाययोजना घे  याचा अिधकार तसेच अिधिनयम तरतुद १७ (६) 
नसुार आपली कत  य ेव काम ेपार पाड  यासाठी आव  यक ते सव अिधकार या तरतदूीस अिधन राहन” 
िनणय उिचत रािहल अस ेमत आह.े 

२. तसेच अिधिनयम तरतुद िव  व  त सिमतीचे कत  य ेव अिधकार १७ (४) नसुार .५०,०००/- हजारा 
पे ा अिधक िकमतीचे इतर जगंम मालम  ता रा  य शासना  या पवु मंजरुी खरेीज अ  य  सं िमत 
कर  यात यणेार नाही. यास अिधन राहन सोसायटीस च  पल  टॅडं रॅक वापरास दणे ेबाबत  याय व िवधी 
िवभाग, मं ालय, मुंबई यांची मंजरूी  यावी लागेल.  
तरी उपरो  त अ.नं. ०१ व अ.न.ं०२ नसुार ी साई सं  थान ए   लॉईज े .को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  

यांना  यांचे मागणी माण े च  पल  टॅडं करीता साई साद िनवास  थान िवभागाकडील ५१  टील रॅक 
.७,५०,०००/- मा  िडपॉझीट ठेवनू घेऊन वापरासाठी दणेकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेत 

चचा होऊन िनणय होणे  तव सादर. 
िनणय .१७७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं थान ए लॉईज े .को.ऑ.सोसायटी िल., िशड  हे साईभ ां या 

सिुवधेसाठी िवनामु य च पल टँ ड सेवा चालिवत अस यामळेु साई साद िनवास थान िवभागाकडील च पल 
टॅडसाठी बनिवलेले ५१ नग टील रॅक .७,५०,०००/- मा  िडपॉझीट र कम घऊेन, ी साई सं थान ए लॉईज 
े .को.ऑ.सोसायटी िल.िशड  यांना वापरासाठी दे यात याव,े असे ठरले.  

        (कायवाही- .अिध क, साई साद िनवास थान) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४० सं थान या माजी िव तांना यांचेसह, यांच े कुटंूबातील ४ य साठी दशन व आरतीकरीता ओळखप  

दणेेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद - महारा   शासनाने पुनघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 

(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत  य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नंबर १७ (२) मधील 
(ठ) म  य े“ ी साईबाबांच ेिजवन,  यांचे काय,  यां  या िलला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 

चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील, तसेच (ड) म  य े ी 
साईबाबां  या भ  तामं  य े बंधभुाव, एकता,  दा आिण समता या भावना वाढीस लावणारे उप म अथवा 
काय म आयोिजत करील िकंवा हाती घेईल” अशी तरतूद कर  यात आलेली आह.े  

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक- मा.  यव  थापन सिमतीच ेिदनांक ०२.०२.२०१८ रोजीचे सभेतील 
िनणय मांक १३६. 

 तािवक– मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनांक ०२.०२.२०१८ रोजी  या सभेत, “सं  थान  या माजी 
िवश ् व  तांना  यांचेसह,  यांचे कुटंूबातील ४  य  त साठी दशन व आरतीकरीता ओळखप  दे  यात यावे. 
यासाठी  या िनयमावलीचा सिव  तर  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा.” असा िनणय झालेला आह.े सदरच े
िनणया  वये मा.  यव  थापन सिमतीचे सभपेढु े सिव  तर  ताव सादर करणसेाठी सं  थानचे माजी िव  व  तांची 
मािहती घेतली असता खालील माण ेमािहती ा  त झालेली आह.े 
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सन १९८४-१९८९ चे  यव  थापन मंडळ 
अ.नं नांव अ.नं. नांव 
०१ मा.डॉ.पी.के.सावतं, अ  य  ०२ मा. ी.तुकाराम आर.बोरावके 
०३ मा. ी. ीपाद बी.दप ०४ मा. ी.िसताराम एस.धान ू
०५ मा. ी. ीपतराव एम.जाधव ०६ मा. ी.एम.नमेीचदं जैन 
०७ मा. ी.के.एच.काकरे ०८ मा. ी. काश  ही.कारखानीस 
०९ मा. ी.मधकुर डी.जोशी १० मा. ी.के.आर.कोळी 
११ मा. ी.वसतं एम.को-हाळकर १२ मा. ी.गोपीनाथ बी.कोते 
१३ मा. ी.िभमाशंकर  ही.खांबेकर १४ मा. ी.  ही.बी.खरे 
१५ मा. ी.नटवरलाल सी.मोदी १६ मा. ी.ज.ेपी.साव े
१७ मा. ी.सभंाजी  ही.सावतं १८ मा. ी.ज.ेआर.शहा 
१९ मा. ी.िशवराम आर.िशदं े २० मा. ी.गणपतराव टी.शेळके 
२१ मा. ी. रामराव आर.शेळके २२ मा.िमस.रेखा जी. िदघ े

 
सन १९८९-१९९४ चे  यव  थापन मंडळ 

अ.नं नांव अ.नं. नांव 
०१ मा.डॉ.लेखा पाठक, अ  य ा ०२ मा. ी.हमेराज शहा 
०३ मा. ी.मनोहर एन.गोगटे ०४ मा. ी.ि जमोहन भामशा 
०५ मा. ी.पृ  वीराज आर.आिदक ०६ मा. ी.िशवराम आर.िश  द े
०७ मा. ी.राजीव पी.कुलकण  ०८ मा.डॉ.एकनाथ बी.ग दकर 
०९ मा. ी. भाकर टी.बोरावके १० मा. ी.िशमाशंकर  ही.खांबकेर 
११ मा. ी.बाबरुाव ए.नरोडे पाटील १२ मा. ी.दादासाहबे एस.रोहमारे 
१३ मा. ी. भाकर बी.बोरावके १४ मा. ी.उ  तम आर.शेळके 
१५ मा. ी.सोपान एम.धोड १६ मा. ी.कारभारी बी.दवेकर 
१७ मा. ी.अनतंकुमार के.पाटील १८ मा. ी.मोतीराम एस पवार 
१९ मा. ी. शातं  ही.िहरे २० मा. ो.एन.एस.फरांद े
२१ मा. ी.आ  णासाहबे एस.  ह  के २२ मा. ी.िदलीप ए.िश  द े
२३ मा. ी.मोहन मो.जयकर २४ मा. ी.गोपीनाथ बी.कोते 

 
सन १९९४-१९९९ चे  यव  थापन मंडळ 

अ.नं नांव अ.नं. नांव 
०१ मा. ी.द  ता य म.सकुथनकर, अ  य  ०२ मा. ी.मोहन मो.जयकर 
०३ मा. ी.रमेश दा.सोनी ०४ मा.िमस.रेखा ग.िदघ े
०५ मा. ी. काश व.कारखानीस ०६ मा. ी.मकेुश र.पटेल 
०७ मा. ी.मधकुर द.जोशी ०८ मा. ी. काश .वैशपंायन 
०९ मा. ी.मधकुर ज.गद पाटील १० मा. ी.दवेक नदंन श.ंसार  वत 
११ मा. ी.आ  पासाहबे ख.ंकोते १२ मा. ी.रायभान ग.िचन े
१३ मा. ी.भा  कर श.ंबोरावके १४ मा. ी.आ  णासाहबे एस.  ह  के 
१५ मा. ी.राजीव पु.ंरोहम १६ मा. ी.सभंाजी िक.काळे 
१७ मा. ी.अशोक िभ.खांबेकर १८ मा. ीमती ेमाबाई सो.बज 
१९ मा. ी.रामचं  िन.गोसावी २० मा. ी. भाकर तु.बोरावके  
२१ मा. ी.सोपान मा.धोड   
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सन १९९९-२००४ चे  यव  थापन मंडळ 
अ.नं नांव अ.नं. नांव 
०१ मा. ी.द  ता य म.सकुथनकर, अ  य  ०२ मा. ी.मोहन मो.जयकर 
०३ मा. ी.रमेश दा.सोनी ०४ मा. ी. काश .वैशपंायन 
०५ मा. ी.भा  करराव शंकराराव बोरावके ०६ मा. ी.राजीव पुंडिलकराव रोहम 
०७ मा. ी.शामसुंदर ल  मण शहाण े ०८ मा. ी.चांगदवे नामदवे डुबेपाटील 
०९ मा.डॉ.अजेय चं का  त गज १० मा. ी.कैलास गोिवंदराव कोते पाटील 
११ मा. ी.दवेराम बंडू पवार १२ मा. ी.शांताराम रंगनाथ िमराण े
१३ मा. ी. िदप रतीलाल पटेल १४ मा. ी. काश दशरथराव वाग  कर 
१५ मा. ी.दास हणमंत इनामदार १६ मा.डॉ.अ ण िदगंबर रासन े
१७ मा. ी.रमेश महादेव कग े १८ मा.डॉ.िवलास द  ता य पोतनीस 
१९ मा.डॉ.तुकाराम सी.राठोड २० मा.सौ.सनुीता िवजय ि रसागर 
२१ मा. ी.मधकुर सोपानराव दंडवते   

 
सन २००४-२०१२  यव  थापन सिमती 

अ.नं नांव अ.नं. नांव 
०१ मा. ी.जयतं मरुलीधर ससाण,े अ  य  ०२ मा. ी.शंकरराव गेणजूी को  ह े
०३ मा. ी.राधाकृ  ण एकनाथराव िवख ेपाटील ०४ मा. ी.पांडुरंग गमाजी अभंग 
०५ मा. ी.सरेुश गोर नाथ वाबळे ०६ मा. ीमती.उिमला दीप जाधव 
०७ मा. ी.शैलेश ीहरी कुटे ०८ मा. ी.सिम खितब 
०९ मा. ीमती. र  पल लोिहया १० मा.डॉ.एकनाथ भागचंद ग दकर 
११ मा. ी.रमाकांत गणशे किणक  १२ मा.कॅ  टन सरेुश वासदुवेा 
१३ मा. ी.अशोक िभमाशंकर खांबेकर १४ मा. ी.कृ  णचं    यामसु  दर पा  डेय 
१५ मा.डॉ.पी.एल.ितवारी १६ मा.सौ.सिुम ा कैलास कोते 

 
२७.०३.२०१२ ते २९.०३.२०१२  यव  थापन सिमती 

अ.नं नांव अ.नं. नांव 
०१ मा. ी.जयतं मरुलीधर ससाण,े अ  य  ०२ मा. ी.घनः  याम तापराव शलेार 
०३ मा. ी.राधाकृ  ण एकनाथराव िवख ेपाटील ०४ मा. ी.िवलास यादवराव कोत े
०५ मा.डॉ. काश भा  करराव नांदरूकर ०६ मा.डॉ.नामदवे तुषार गुंजाळ 
०७ मा. ी.शैलेश ीहरी कुटे ०८ मा. ी.सरेुश जी.वाधवा 
०९ मा. ी.राज  मदनलाल िपपाडा १० मा.अडॅ.सरु  माधवराव खड 
११ मा.सौ.  नेहलता िबपीन को  ह े १२ मा. ी.अिजत सजराव कदम 
१३ मा. ी.िमनानाथ सखाराम पांडे १४ मा. ी.पितंगराव रंगनाथ शेळके 
१५ मा.सौ.सिुम ा कैलास कोते   

 
सन २०१२ ते २०१६ ि सद  य सिमती 

अ.नं नांव कालावधी 
         मा. धान िज  हा व स   यायािधश तथा ि सद  य सिमती अ  य   

०१ मा. ी.जयतं द  ता य कुलकण  ३१.०३.२०१२ ते २०.०३.२०१४ 
०२ मा. ी.बी.य.ुदबेडवार २१.०३.२०१४ ते २०.०४.२०१४ 
०३ मा. ी.शिशकांत कुलकण  २०.०४.२०१४ ते ०३.०१.२०१५ 
०४ मा. ी.िवनय जोशी १७.०१.२०१५ ते १९.०९.२०१५ 
०५ मा. ी. ीकांत कुलकण  २२.०९.२०१५ ते २७.०७.२०१६ 

मा.िज  हािधकारी तथा ि सद  य सिमती सद  य 
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०१ मा.डॉ.सजीव कुमार दयाल ३१.०३.२०१२ ते ०७.०२.२०१४ 
०२ मा. ीमती बल अ वाल ०८.०२.२०१४ ते १५.०२.२०१४ 
०३ मा. ी.अिनल कवडे १६.०२.२०१४ ते २७.०७.२०१६ 

मा.कायकारी अिधकारी तथा ि सद  य सिमती सद  य 
०१ मा. ी.िकशोर रामराव मोरे ३१.०३.२०१२ ते ३१.०७.२०१३ 
०२ मा. ी.अजय मोरे (उपिवभागीय अिधकारी) २९.०९.२०१३ ते ०९.०६.२०१४ 
०३ मा. ी.कंुदनकुमार सोनवण े(उपिवभागीय अिधकारी) ०९.०६.२०१४ ते २९.०९.२०१४ 
०४ मा. ी.राज  मा ती जाधव २९.०९.२०१४ ते ३१.०८.२०१५ 
०५ मा. ी.बाजीराव वा  मीक िशदं े ०३.०९.२०१५ ते २७.०७.२०१६ 

 
नगरा  य  िशड , नगरपंचायत पदिस  द सद  य 

अ.नं नांव कालावधी 
०१ मा. ी.कैलास गोिवंदराव कोते ०१.०९.२००४ ते १४.१०.२००६ 
०२ मा.सौ.सिुम ा कैलास कोते ०६.०१.२००७ ते १७.०५.२००९ 
०३ मा.सौ.जय ी िव  ण ुथोरात २१.०६.२००९ ते १०.१०.२०१० 
०४ मा.सौ.अलका बाळू शे  वळ २१.११.२०१० ते १९.११.२०११ 
०५ मा.सौ.सिुम ा कैलास कोते १३.०१.२०१२ ते २५.०३.२०१२ 
०६ मा.सौ.अिनता िवजय जगताप ०७.०८.२०१६ ते २२.१२.२०१६ 

 
माह ेजलैु २०१६ ते आज अखेर पयत 

अ.नं                           नांव 
०१ मा. ी.सिचन भागवत तांबे 

 
यासंदभात मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत खालील माण ेिनणय झालेला आह.े   

अ) मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १४.११.२०१३ चे सभेतीलल िनणय मांक ९०७ व िदनांक 
२२.१२.२०१६ चे सभेतील िनणय मांक ९०५ मधील न.ं(१) “िशड तील ाम  थांची आरती 
 यव  था मोफत केली जाते, ती यापढुेही सु  ठेवावी. ाम  थांची ओळख पट  यासाठी  यांचे 

आधारकाड/िनवडणकू ओळखप  गहृीत धर  यात याव.े” असा आह.े 
आ) मा.  यव  थापन सिमतीचे ०९.१२.२०१४ चे सभेतील िनणय मांक १०४१ (१),“मा.उ  च 

यायालयान ेनमेणकू केले  या तदथ ीसद  यीय सिमतीचे अ  य , सद  य व उपकायकारी अिधकारी 
यांचा कायभार सपंु  ठात आ  यानंतरही  यांना वैयि क + ४  य  ती या माण े जनसंपक 
कायालयामाफत ाधा  याने सं  थान  या चिलत प  दतीन े दशन/आरतीची  यव  था करणते यावी. 
तसेच या िनणयाम  य े बदल करावयाचा अस  यास मा.उ  च  यायालयाची मा  यता घे  यात यावी.” 
असा आह.े 

इ) मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १६.०२.२०१६ चे सभेतील िनणय मांक ५७०, “  तावात नमदु 
केले  या अडचणी, जनरल दशनरांगेतील साईभ  तां  या भावना, तसेच गद चे िनयोजन या बाब चा 
िवचार करता, िशड  ाम  थांना चे दशनासाठी पवुवत गावकरी गेट चालू करणसे मा  यता दे  यात 
आली.” असा आह.े  
सभाकामकाज िवभागाकडून िमळाले  या मािहतीनसुार सदरचे यादीम  य े१३९ माजी िव  व  ताचंी नांव े

नमदु आहते.  यापैक  काही िव  व  त हयात नाहीत, काही िव  व  ताचंी एका पे ा जा  त वेळा िव  व  त  हणनू 
नेमणकू झाललेी आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ०२.०२.२०१८ रोजीचे सभेत झाले  या िनणया  वये सं  थान  या माजी 
िव  व  तांना  यांचेसह,  यांचे कुटंूबातील ४  य  त साठी दशन व आरतीकरीता ओळखप  दणेबेाबतचा  ताव 
सादर करणबेाबत कळिवले आह.े  यानसुार साधारणपणे खालील मु यांवर मागदशन होण ेआव  यक आह.े   
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१) माजी िव  व  ताचंे कुटंूबातील  यांचेसह (१+३ = ४)  य  त ची मोफत दशन/आरती  यव  था करावी, 
तथािप माजी िव  व  ताचंे कुटंूबातील  यांचेसह इतर कोण  या ०३  य  त ची मोफत दशन/आरतीची 
 यव  था करावी? 

२) ०४ पे ा जा  त  य  ती आ  यास  यांची चिलत प  दतीने िनयमा माण े शु  क आका न दशन/ 
आरतीची  यव  था करावी िकंवा कस?े 

३) माजी िव  व  ताचंी मिह  यातून, वषातून िकती वेळा मोफत दशन/आरतीची  यव  था करावी? 
४) माजी िव  व  त हयात असे पयत सदरच ेओळखप  ा  राहील. 
५) ओळखप ावर माजी िव  व  ताचंा फोटो व नांव तसचे  यांचे कुटंूबातील इतर ०३  य  त ची फ  त नांवे 

नमदु कर  यात येतील. ी साईबाबां  या दशन/आरतीसाठी येतांना ओळखप ावर नमदु इतर ०३ 
 य  त नी आपले आधार काड बरोबर आणण ेआव  यक राहील.  

६) माजी िव  व  ताचंी दशन/आरतीची  यव  था कोण  या गटेने करावी? 
७) मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनांक १४.११.२०१३, २२.१२.२०१६ व १६.०२.२०१६ च े सभेतील 

िनणयानुसार िशड तील ाम  थांची दशन/आरतीची  यव  था गांवकरी गेटने मोफत कर  यात येते. तरी 
िशड तील माजी िव  व  तांना मोफत दशन/आरतीकरीता ओळखप  दे  याची आव  यकता नाही असे 
मत आह.े  
सदर  या िवषयास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळा  यानंतर माजी िव  व  तांना दशन/ 

आरतीसाठी ावयाचे ओळखप  बनिव  यासाठीचा मसदुा मा  यक न ओळखप  तयार क न दे  याची कायवाही 
सामा  य शासन िवभागामाफत करता येईल. याकामी सामा  य शासन िवभागास सी.सी.टी.  ही.िवभाग व 
ई.डी.पी.िवभाग ी साईबाबा हॉि पटल यांनी आव  यक ते सहकाय कराव.े माजी िव  व  त  यावेळी 
दशन/आरतीस येतील  यावेळी ओळखप  पाहन  यांची मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार दशन/आरतीची 
 यव  था जनसपंक िवभाग/संर ण िवभागाने करावी. या माण ेकायवाही करणसे व सदरचा िवषय मा.  यव  थापन 

सिमतीपुढे सादर करणसे मा  यता असावी.  
मागणी– सं  थानच ेमाजी िव  व  त व  याचंे कुटंूबातील ०३  य  त ची मोफत दशन/ आरतीची  यव  था 

करणसेाठी ओळखप  तयार करणबेाबत. 
   िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत – मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ०२.०२.२०१८ रोजीचे सभेतील 

िनणया  वये सं  थान  या माजी िव  व  तांना  यांचेसह,  यांचे कुटंूबातील ४  य  त साठी दशन व आरतीकरीता 
ओळखप  देणबेाबत खालील मु यांवर मागदशन होण ेआव  यक आह.े   

१) माजी िव  व  ताचंे कुटंूबातील  यांचेसह (१+३ = ४)  य  त ची मोफत दशन/आरती  यव  था करावी, 
तथािप माजी िव  व  ताचंे कुटंूबातील  यांचेसह इतर कोण  या ०३  य  त ची मोफत दशन/आरतीची 
 यव  था करावी? याबाबत िनणय होणे आव  यक आह.े  

२) ०४ पे ा जा  त  य  ती आ  यास  यांची चिलत प  दतीने िनयमा माण े शु  क आका न दशन/ 
आरतीची  यव  था करावी िकंवा कस?े 

३) माजी िव  व  ताचंी मिह  यातून, वषातून िकती वेळा मोफत दशन/आरतीची  यव  था करावी? 
४) माजी िव  व  त हयात असे पयत सदरच ेओळखप  ा  राहील. 
५) ओळखप ावर माजी िव  व  ताचंा फोटो व नांव तसचे  यांचे कुटंूबातील इतर ०३  य  त ची फ  त नांवे 

नमदु कर  यात येतील. ी साईबाबां  या दशन/आरतीसाठी येतांना ओळखप ावर नमदु इतर ०३ 
 य  त नी आपले आधार काड बरोबर आणण ेआव  यक राहील.  

६) माजी िव  वस ्तांची दशन/आरतीची  यव  था कोण  या गटेने करावी? 
७) मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनांक १४.११.२०१३, २२.१२.२०१६ व १६.०२.२०१६ च े सभेतील 

िनणयानुसार िशड तील ाम  थांची दशन/आरतीची  यव  था गांवकरी गेटने मोफत कर  यात येते. तरी 
िशड तील माजी िव  व  तांना मोफत दशन/आरतीकरीता ओळखप  दे  याची आव  यकता नाही असे 
मत आह.े  
तसेच सदर  या िवषयास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळा  यानंतर माजी िव  व  तांना दशन/ 

आरतीसाठी ावयाचे ओळखप  बनिव  यासाठीचा मसदुा मा  यक न ओळखप  तयार क न दे  याची कायवाही 
सामा  य शासन िवभागामाफत करता येईल. याकामी सामा  य शासन िवभागास सी.सी.टी.  ही.िवभाग व 
ई.डी.पी. िवभाग ी साईबाबा हॉि पटल यांनी आव  यक ते सहकाय कराव.े माजी िव  व  त  यावेळी दशन/ 
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आरतीस येतील  यावेळी ओळखप  पाहन  यांची मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयानसुार दशन/आरतीची 
 यव  था जनसपंक िवभाग/ संर ण िवभागाने करावी.  

तरी उपरो  त माण ेकायवाही करणसे व याकामी येणा-या सवसमावशेक खचास मा  यता िमळणसेाठी 
सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .१७८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या हयात असले या सव माजी िव तांना ( ीसद य सिमती सद य व 
थािनक िव तांसह) यांचेसह, यांच े कुटंूबातील ४ य साठी दशन/ आरतीकरीता ओळखप  देणेस व 
यासाठी तावात नमदु केले माण ेकायवाही करणेस मा यता दे यात आली. (कायवाही- जनसंपक अिधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४१ साईआ म भ िनवास येथील A,B व C इमारतीतील एसी यं णचेे सन २०१८-२०१९ या एक वष कालावधी 

करीता म.ेडाियकन एअर कंडीशन ग इडंीया ा.िल.यांना वाष क स ह स कॉ ॅ ट (AMC) देणेसाठी मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयमामधील तरतूद २०१४ : (1) कलम २(१४)(घ) – भ  ताचंे सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव  यक 
ते तातडीच ेदु  तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घणेे  (२) कलम २१(१)(क) मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  ताचंी देखभाल,  यव  थापन व शासन 

 तावना : िशड  साई ट्, चे नई यांचमेाफत देणगीदाखल साईआ म भ  तिनवास येथे A,B,C  या 
तीन इमारतीम य े येक  १२८ म नसुार एकूण ३८४ मम य े डायक न कंपनीच े VRV (Variable 
Refrigerant Volume) टाईप ए.सी. यं णा बसवनू िदलेली आह.े सदरची यं णा िदनांक ११/०१/२०१३ 
रोजीपासनू कायाि वत झालेली आह.े िशड  साई ट्, चे नई् व डायक न एअर कंडीशिनगं इिंडया ा. िल . यांचते 
सदर यं णा बसिवणेकामी िदले या कायादशेा यावेळी कर यात आले या करारना यात खालील माण े तरतूद 
कर यात आलेली आह.े  

“Cost of Annual Maintenance Charges (AMC) after the warranty period, will be 
Rs. 6,10,500/- per year. The AMC will be comprehensive and will include cost of labour 
and parts. Other Taxes on the AMC Charges will be paid at actuals. The AMC Price will 
remain fixed and confirmed as valid for 8 years after warranty, by Dalkin (i.e.) 10 years 
from the date of acceptance of the installation.” 

  सदर यं णचेा वारंटी कालावधी िदनांक १०/०१/२०१५ रोजी संपु ात आलेला अस  याने उपरो  त 
नमदू करारना  यातील अटी व शथ नसुार तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक-२५/०२/२०१७ रोजीच े
सभेतील िनणय . १५१ अ  वये साईआ म भ  तिनवास येथील A, B व C इमारतीतील VRV ए.सी. यं णचे े
एक वष (िदनांक ०१/०४/२०१७ ते ३१/०३/२०१८) कालावधीसाठी म.े डायक न एअर कंडीशिनगं इिंडया ा. 
िल .  यांना इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी/मेकॅिनकल/६५८०/२०१७ िद. ३१/०३/२०१७ अ  वये वािषक  
स ह स कॉ ॅ ट (AMC) करीता कायादशे दे  यात आलेला आह.े 

मागणी: म.ेडायक न एअर कडीशिनंग इिंडया ा. िल., पणु ेयांना दे  यात आले  या AMC कायादशेाची 
मदुत िदनांक ३१/०३/२०१८ रोजी सपंु  टात यते असनू,  यापढुील एक वष कालावधीकरीता  यांना AMC देण े
आव  यक आह.े  याकरीता िशड  साई  ट, चे  नई व म.े डायक न एअर कंडीशिनगं इिंडया ा. िल . यां  यात 
झाले  या करारना यातील अटी व शथ नसुार वारंटी कालावधी संपलेपासनू पढुील 8 वषाचे कालावधीसाठी 
वािषक ए.एम.सी. करीता  यके वष  र  कम पये ६,१०,५००/- + टॅ  ससे या माण ेदर िनि ती कर  यात आली 
आह.े या ८ वष कालावधीपैक  ३ वषाचा कालावधी पणू झालेला असनू, पढुील ५ वषाचा कालावधी बाक  
आह.े  यके वष  ए.एम.सी. कामी अदा करावयाची र  कम िनि त कर  यात आलेली अस  यान,े AMC करीता 
पढुील एक वष कालावधीसाठी (िदनांक ०१/०४/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ पयत) कायादशे दणे ेआव  यक आह.े   

म.े डायक न एअर कंडीशिनंग इिंडया ा. िल . यांना AMC करीता कायादशे दणेेकामी तसचे AMC 
कामी वािषक र  कम पये ६,१०,५००/- + टॅ  ससे या माण ेअदा करणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता 
 यावी लागणार आह.े   

िवभागाच े  प  ट मत:- साईआ म भ  तिनवास येथील A, B व C इमारतीतील ए.सी. यं णचेे पढुील 
एक वषाचे कालावधीसाठी (िदनांक ०१/०४/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ पयत) उ  पादक कंपनी मे. डायक न एअर 
कंडीशिनगं इिंडया ा. िल ., पणु ेयांना वािषक स ह स कॉ ॅ ट (AMC) दणेेकामी येणा-या पये ६,१०,५००/- + 
टॅ  ससे खचास मा  यता िमळणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 
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िनणय .१७९ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ  तिनवास येथील A, B व C इमारतीतील ए.सी. यं णचेे पढुील एक 
वषाचे कालावधीसाठी (िदनांक ०१/०४/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ पयत) उ  पादक कंपनी मे.डायक न एअर 
कंडीशिनंग इिंडया ा. िल ., पणु े यांना वािषक स ह स कॉ ॅ ट (AMC) दणेेस व याकामी येणा या 
.६,१०,५००/- + टॅ  स मा चे खचास मा  यता दे यात आली.      (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४२ ी साईबाबा हॉि पटल तसेच ी साईनाथ हॉि पटल येथील एसी यं णचे ेिद.१.६.२०१८ ते िद.३१.५.२०१९  या 

एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट (CAMC) दणेकेरीता ई-िनिवदा मागिवणसे मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा हॉ  पीटलम  य े सव ऑपरेशन िशएटस व आय.सी.सी.य.ु म  य े स ल ए.सी.  लांट  या एकूण 13 
यं णा तसेच ि पलट टाईप ए.सी. एकूण 71 नग, मॉर  यरुी 2 नग, मेडीसीन को  ड  टोअर 1 नग आिण डोमेि टक 
ि ज एकूण 26 नग कायाि वत आह.े  याच माण े ी साईनाथ हॉ  पीटलम  य ेि लट टाईप ए.सी. एकूण 38 नग 
आिण डोमेि टक ि ज एकूण 24 नग कायाि वत आह.े ऑपरेशन िशएटरम  य े  ऑपरेशन करतेवेळी व नतंर 
आय.सी.य.ु वॉडम  य े ठेव  यात यतेे. काही वेळा या यं णमेधील काही  पअेरपाट खराब झा  यास ते तातडीन े
बदलण ेगरजेच ेअसते.  याकरीता सदरचे  पअेरपाटची खरेदी करावी लागते.  यके कंपनीचे  पेअरपाट ह ेदसु-या 
कंपनी  या  पेअरपाट पे ा वेगळे अस  याने तसचे सदरच े  पेअरपाट ह ेजवळपास उपल  ध होत नस  यान ेते थटे 
मुंबई, पणु ेयेथनू खरेदी करावे लागतात.  यामळेु ह े  पअेरपाट िमळवनू िफट ग क न यं णा कायाि वत होईपयत 
पयायाने ए.सी. यं णा काही वेळा बंद ठेवावी लागते अथवा कमी मतेवर कायाि वत ठेवावी लागते. सदरचा 
 पेअरपाट उपल  ध झा  यानंतर तो बसवनू ए.सी. यं णा पणू मतेन ेकायाि वत केली जाते िकंवा एखा ा वेळी 

संबंधीत कंपनीचे ितिनधी यांना बोलावनू दु  ती क न  यावी लागते. यासाठी  यके वष  सदर यं णचेी 
दखेभाल व दु  ती करणकेामी वािषक कॉ  ेिस  ह स  ह स कॉ  ॅ  ट (CAMC) दे  यात येते. 

मागील वष  मा. यव थापन सिमतीच ेिदनांक- २३/०५/२०१७  रोजीच ेसभेतील िनणय .४१९(०८) 
अ वय े ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी.  यं णचे े सन २०१७-२०१८ या एक 
वषाच ेवािषक कॉ ेिस ह ्स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणकेामी म.े कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांना िदनांक 
०१/०६/२०१७ ते ३१/०५/२०१८ या कालावधीकरीता पये १०,७६,५००/- मा चे रकमेस कायादशे दे यात 
आला आह.े या स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनांक ३१/०५/२०१८ रोजी संपत आह.े  ए.सी. यं णा 
 यवि थत कायरत राहणकेरीता पढुील एक वषाकरीता CAMC दणेे आव  यक आह.े 

ी साईबाबा सं थानमधील ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी यं णचे े
पढुील एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह ्स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC)  दणेेकामी मागील वष चे ा  त दरानसुार 
अदंाजे अपेि त खचाचा तपशील खालील माण:े 

 
अ.नं. तपशील २०१७-२०१८ या 

वषातील 
कायादशेातील 
र  कम पय े

सन २०१८-२०१९ वषाकरीता 
अपेि त खच पय े

(मािगल एकूण खचात ५% 
र  कम वाढ गहृीत ध न) 

०१ CAMC of Central AHU with condensing 
units & other air conditioning units 
insatalled Installed in Shri Saibaba Hospital 
& Shri Sainath Hospital as per attached list. 

१०,७६,५००/- ११,३०,३२५/- 

उपरो माण े ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल यथेील ए.सी यं णचे े सन २०१८-
२०१९ या वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणकेामी अदंाजे र म पये - 
११,३०,३२५/- (अ री र  कम पये - अकरा लाख, तीस हजार,तीनश,े पंचवीस) मा चा खच अपेि त आह.े 
सदरील खच इकडील िवभागाच ेमजंरू अदंाजप का- म  य ेतरतूद केले  या ‘मशीनरी दु  ती व देखाभाल खच’ या 
िशषाखालील र  कमेतनू करता येईल. याकामी महारा   शासनाच े www//mahatenders.gov.in या 
संकेत  थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड क न कं ाटदारांकडून ई-िनिवदा मागवा  या लागतील.  या कायवाहीस 
मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागेल. 
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तरी उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी  यं णचे ेएक वषाच े 
करीता वािषक कॉ ेिस ह ् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणेकामी ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या 
अपेि त खचास मा  यता घेणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .१८० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी. यं णचे े एक वष 
कालावधीसाठी वािषक कॉ ेिस ह् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेेकामी िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा मागिवणेस 
व याकामी येणा या अपिे त खचास मा  यता दे यात आली.       (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४३ ी साई सादालयातील वायुवीजन यं णचे े िद.१.६.२०१८ ते िद.३१.५.२०१९ या एक वषाकरीता वािषक 

कॉ ेिस ह सि हस कॉ ट (CAMC) देणकेरीता ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साई सादालय येथील मु य ् िकचन, बुंदी िकचन, लाडू िकचन, परुी िकचन तसेच चपाती िकचन यथेील 

कमचा यांना उ हा यात यािठकाणी काम करण ेससु  हावे हणनू तापमान सिु थतीत ठेवणसेाठी बाहे न गार 
हवेचा झोत सोडून तापमान िनयं णात ठेवणे तसेच हवेतील आ ता िनयं णात ठेवण े जेणके न या- या 
िकचनम य ेकाम करणा या कमचा यांना ास घे यास ास होऊ नय.े िशवाय िकचनमधील जळालेले तेलाच े
बा प ् आिण इतर घाण ए झॉ ट दारे बाहरे जावी याकरीता ८ नग ड टेबल वायिुवजन यं णा व १० नग 
स ी यगुल ड टेबल ए झॉ ट यं णा िडसबर, २००८ पासनू कायाि वत कर यात आलेली आह.े 

  सदरची वायिुवजन यं णा सतत कायाि वत असते. सतत या वापरामळेु वायिुवजन यं णते िबघाड 
झा यास तेथील िकचनम य ेतापमान वाढून आ ता कमी होऊन काम करणा या कमचा यांना सनाचा ास होऊ 
शकतो. संगी सदरचा कमचारी बेशु दसु दा पडू शकतो. याकरीता वायिुवजन यं णा तातडीन ेदु त् क न चाल ू
करण े गरजचे े असते. अशावेळेस वायिुवजन यं णा दु तीकरीता लागणारे पेअरपाट वरीत उपल ध ् असण े
गरजेच े आह.े जर पेअस उपल ध ् नसतील तर वायिुवजन यं णचेे दु ती कामाम य े अडचण िनमाण होते व 
कमचा यां या कृतीला ास होऊन कामकाजात खंड पडू शकतो. 

मा. यव थापन सिमतीच े िदनांक- २३/०५/२०१७ रोजीच े सभेतील िनणय . ४१९(९) अ वये ी 
साई सादालयातील वायिुवजन यं णचे ेसन २०१७-२०१८ या एक वषाच ेवािषक कॉ ेिस ह ्स ह स कॉ ॅ ट् 
(CAMC) दणेेकामी म.े कैलास फे ीकेशन वक, मुंबई यांना िदनांक ०१/०६/२०१७ ते ३१/०५/२०१८ या 
कालावधीकरीता पय-े ४,८९,५००/- मा चे रकमेस कायादशे दे यात आला आह.े या स ह स कॉ ॅ टचा 
कालावधी िदनांक ३१/०५/२०१८ रोजी संपत आह.े  वायवुीजन यं णा  यवि थत कायरत राहणकेरीता पढुील 
एक वषाकरीता CAMC दणेे आव  यक आह.े 

ी साईबाबा सं थानमधील ी साई सादालयातील वायवुीजन यं णचेे पढुील एक वषाकरीता वािषक 
कॉ ेिस ह ् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेेकामी मागील वष चे ा  त दरानसुार अदंाजे अपेि त खचाचा 
तपशील खालील माण े: 

अ.नं. तपशील २०१७-२०१८ या 
वषातील कायादशेातील 

दर पय े

२०१८-२०१९ या 
वषातील अपिे त खच पय े

( मािगल वषाचा खच + ५%  ) 
०१ AMC of Air Ventilation System & 

Exhaust System Installed in Shri Sai 
Prasadalaya for year 2017-2018 

४,८९,५००/- ५,१३,९७५/- 

 
उपरो माण े ी साई सादालयातील वायवुीजन यं णचे े सन २०१८-२०१९ या वषाकरीता वािषक 

कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेकेामी अदंाजे र म पये ५,३२,३०४/- (अ री पये पाच लाख, 
ब  तीस हजार, तीनश े चार) मा  खच अपेि त आह.े सदरील खच इकडील िवभागाच े अदंाजप क २०१८-
२०१९ म  य े तरतूद केले  या ‘मशीनरी दु  ती व देखाभाल खच’ या िशषाखालील रकमेतून करता येईल व 
महारा   शासनाचे www//mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड क न 
कं ाटदारांकडून ई -िनिवदा मागवनू CAMC दतेा येईल. या कायवाहीस मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी 
लागेल. 

तरी उपरो  त माण े ी साई सादालयातील वायिुवजन यं णचेे  िद. ०१/०६/२०१८ ते िद. 
३१/०५/२०१९ पयत एक वषाचे  कालावधी करीता वािषक कॉ ेिस ह ्स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणकेामी 
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ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या अपिे त खचास मा  यता घेणेकामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .१८१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील वायिुवजन यं णचेे िद.०१/०६/२०१८ ते 
िद.३१/०५/२०१९ पयत एक वषाचे कालावधी करीता वािषक कॉ िेस ह् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेकेामी 
िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपेि त खचास मा  यता दे यात आली.  

        (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४४ मंिदर व प रसर, दारावती आिण साईबाबा भ िनवास थान येथील संपणु एसी यं णचे े िद.१.६.२०१८ ते 

िद.३१.५.२०१९ या एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह कॉ ट (CAMC) दणेकेरीता ई-िनिवदा मागिवणसे 
मा यता िमळणबेाबत. 

ताव- मंिदर व प रसर,  दारावती तसचे साईबाबा भ  तिनवास  थान येथ े ी साईभ  तां  या सोयीकरीता ए.सी. व ि ज 
बसवनू कायरत आहते.  सदर य णा सतत कायरत असण ेआव  यक आह.े  यदा कदािचत यं णा बदं पड  यास, 
ती तातडीन ेदु  ती करण ेआव  यक आह.े यासाठी या यं णमेधील काही  पेअरपाट खराब झा  यास ते तातडीन े
बदलण ेगरजचेे असते.  याकरीता सदरच े  पेअरपाटची खरेदी करावे लागतात.  यके कंपनीचे  पेअरपाट ह ेदसु-
या कंपनी  या   पेअरपाट पे ा वेगळे अस  याने तसेच सदरचे  पेअरपाट हे जवळपास उपल  ध होत नस  याने ते 
थटे मुंबई, पणु े येथनू खरेदी करावे लागतात.  यामळेु ह े  पेअरपाट िमळवनू िफट ग क न यं णा कायाि वत 
होईपयत पयायान ेए.सी. यं णा काही वेळा बंद ठेवावी लागते अथवा कमी मतेवर कायाि वत ठेवावी लागते. 
सदरचा  पेअरपाट उपल  ध झा  यानंतर तो बसवनू ए.सी. यं णा पणू मतेन ेकायाि वत केली जाते िकंवा एखा ा 
वेळी सबंंधीत कंपनीच े ितिनधी यांना बोलावनू दु  ती क न  यावी लागते. या दु  ती कायवाहीसाठी बराच 
अवधी लागले व पयायाने साईभ  तांना दे  यात येणा-या सेवा सिुवधामं  य े  य  यय िनमाण होतो. याकरीता  यके 
वष  तातडीन ेजागेवरच दु  ती करणकेामी सदर िठकाणातील सपंणू ए.सी. यं णचे ेCAMC दे  यात यतेे. स  या 
सं  थानकडे पढुील कार  या ए.सी. यं णा कायरत आहते :  

 
अ.नं. िठकाण यं णचेा तशील सं  या 
१. मंिदर व प रसर ए.सी. – १ टन २५ 

ए.सी. – १.५ टन ४३ 
ए.सी. – २ टन ६९ 
ए.सी. – ५ टन ३ 
कुलर आिण ि ज १६ 

२.  दारावती इमारत ए.सी. – १ टन ४१ 
ए.सी. – १.५ टन १४ 
ए.सी. – २ टन २५ 

३. साईबाबा भ  तिनवास व प रसर ए.सी. – १ व १.५ टन २६ 
ए.सी. – २ टन ९ 
कुलर आिण ि ज ७ 

४. साई सादालय  ही.आय.पी. भोजन हॉल ए.सी. – १, १.५ टन व २ टन १५ 
िडप ि ज १० 
को  ड  टोरेज – ५ टन १ 
को  ड  टोरेज – ३ टन १ 

एकूण : ३०५ 
  उपरो  त माण े ी साई भ  तांकरीता ए.सी. यं णा सं  थानम  य े कायरत आह.े मागील वष  मा. 

यव थापन सिमतीच ेिदनांक २३/०५/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय . ४१९ ( ०७ )  अ  वये मिदर व प रसर, 
 दारावती आिण साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील सपंणू ए.सी. यं णचेे सन २०१७-२०१८ या एक वषाच े

वािषक कॉ ेिस ह ् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेकेामी म.े कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यानंा िदनांक 
०१/०६/२०१७ ते ३१/०५/२०१८  या एक वषाचे कालावधीकरीता पये – ६,५०,०००/- मा चे रकमेस 
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कायादशे दे यात आला आह.े या स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनांक ३१/०५/२०१८ रोजी संपत आह.े  
ए.सी. यं णा  यवि थत कायरत राहणकेरीता पढुील एक वषाकरीता CAMC दणेे आव  यक आह.े 

ी साईबाबा सं थानमधील मिदर व प रसर,  दारावती आिण साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील संपणू 
ए.सी. यं णचे ेपढुील एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह ्स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेेकामी मागील वष च े

ा  त दरानसुार अदंाजे अपेि त खचाचा तपशील खालील माण े:  
अ.नं. तपशील २०१७-२०१८ या 

वषातील 
कायादशेातील दर पय े

२०१८-२०१९ या 
वषातील अपिे त खच पय े
(मािगल वषाचा खच + ५%) 

०१ CAMC of Air Conditioning Units Installed 
Temple & Campus, Dwaravati, Saibaba 
Bhaktaniwassthan for year 2018-2019 

६,५०,०००/- ६,८२,५००/- 

 
उपरो माण ेमिदर व प रसर,  दारावती आिण साईबाबा भ  तिनवास  थान यथेील सपंणू ए.सी. यं णचे े

सन २०१८-२०१९ या वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेकेामी अदंाजे र  कम पये 
६,८२,५००/- (अ री पये- सहा लाख,  याऐशी हजार, पाचशे ) मा  खच अपेि त आह.े सदरील खच 
इकडील िवभागाचे अदंाजप का- म  य े तरतदू केले  या ‘मशीनरी दु  ती व दखेाभाल खच’ या िशषाखालील 
रकमतेून करता येईल व महारा   शासनाचे www//mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर जाहीरात नोटीस 
अपलोड क न कं ाटदारांकडून ई-िनिवदा मागवनू CAMC दतेा येईल. या कायवाहीस मा.  यव  थापन सिमतीची 
मा  यता  यावी लागेल. 

तरी उपरो  त माण ेमिदर व प रसर,  दारावती आिण साईबाबा भ  तिनवास  थान यथेील संपूण ए.सी. 
यं णचेे िदनांक ०१/०६/२०१८ ते िदनांक ३१/०५/२०१९ पयत एक वषाचे कालावधी करीता वािषक कॉ ेिस ह ्
स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणकेामी ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी यणेा-या अपेि त खचास मा  यता 
घेणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .१८२ यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर व प रसर, दारावती आिण साईबाबा भ िनवास थान येथील संपणु ए.सी. 
यं णचेे िद.१.६.२०१८ ते िद.३१.५.२०१९ या एक वष कालावधीसाठी वािषक कॉ ेिस ह कॉ ट (CAMC) 
दणेेकरीता िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात आली.  

        (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४५ सं थानच े www.sai.org.in या वेबसाईटसाठी लाऊड स हर भाडेत वावर घणेकेामी ई-िनिवदा ि या 

राबिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम २१ (१) ग नसुार भ ांना दवेते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी 

िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी-सिुवधा परुिवण े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . :- 
०१. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.३०.११.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .८६५ 
०२.मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५२३ (१०) 

ा तािवक:- साईबाबांचे जीवनकाय व िशकवणकू यांचा चार व सार तसचे सं  थान िवषयक मािहती 
साईभ  तानंा उपल  ध क न दणेकेामी सं  थानची अिधकृत वेबसाईट (website) url:- 
www.shrisaibabasansthan.org या नावान ेिद.२१ नो  हबर, १९९८ पासनू काया  वीत करणते आलेली आह.े 
सदर वेबसाईटवर ी साईबाबांिवषयी सव मािहती, ी साईबाबा सं  थानमाफत राबिवणते येत असलेले 
उप मांिवषयी सव मािहती तसचे Live Darshan, Donation, Saileela, िविवध बॅकेंमाफत पेमट गेटवे ारे 
दणेगी ि वकार  याची सिुवधा इ  यादी सिुवधा साईभ  तांसाठी उपल  ध क न देणते आले  या आहते. 

स ि थतीत सदर वेबसाईटसाठी आव  यक असणा-या वेबस  हर हो  ट गचे कामकाज Institute of 
Advanced Studies, Nagpur यांचमेाफत पािहले जाते. आजिमतीस िद.३१.०३.२०१८ अखेर वेबहो  ट गच े
भाडे सं  थानमाफत Institute of Advanced Studies, Nagpur यांना अदा करणते आललेे आह.े   

आधिुनक तं ानाचा वापर क न सं  थानची वेबसाईट अ ायावत करण ेतसचे मोबाईल अॅ  लीकेशन 
िवकसीत करणकेामी सं  थानच े चिलत प तीनसुार ई-िनिवदा ि या राबवनू,मा.  यव  थापन सिमतीच े
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िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५२३ (१०) अ  वय,ेM/S WebWerks, Mumbai यांना 
जा.न.ंएसएसएसटी/ वशी-आयटी/१९८७/२०१७ िद.१३.०७.२०१७ रोजी कायादशे देणते आललेा आह.े 
राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअतंगत िस  करणते आले  या िद.०९.०३.२०१७ रोजीच े
शु ीप कानुसार वेबसाईट हो  ट गसाठी येणारा खच ी साईबाबा सं  थानने करण ेअपेि त आह.े  

M/S WebWerks, Mumbai यांना देणते आले  या कायादशेा माण े  यांनी वेबसाईट अ ावतीकरण 
क न मा.  यवसथापन सिमतीसमोर  यांचे सादरीकरण केललेे होते. सदरवेळी वेबसाईटम  य े काही बदल तथा 
सधुारणा सचुिवणेत आले  या हो  या. सदरच े बदल तथा सधुारणा क न नतुनीकृत वेबसाईटचे उ ाटन 
िद.०८.०१.२०१८ रोजी करणते आलेले आह.े स  या वेबसाईट हो  ट गसाठी वापरात असले  या स  हरची मुदत 
िद.३१.०३.२०१८ अखेर संपु  टात येत अस  यान,े वेबसाईट हो  ट गसाठी निवन स  हर (भाडेत  वावर) घणेे 
आव  यक आह.े याबाबत M/S WebWerks, Mumbai यांचकेडून नतुनीकृत वेबसाईट हो  ट करणकेामी 
आव  यक स  हरचा तांि क तपिशल घणेते आललेा असनू तो पढुील माण ेआह.े   

Application Server: 
 Dual Hexa core processor 
 Intel Xeon (2CPU * 6 cores) 
 1000 GB * 4 SATA Hard Disks on Raid 10 
 240GB SSD 
 32GB  DDR II RAM 
 10/100 NIC  
 6 IPs 
 Linux OS 

Other Services 
 Cloud backup - 500GB 
 Dedicated Firewall: Cisco ASA 5506 
 IPS / IDS subscription 

Pre-qualification criteria 
 Uptime Institute Certified - Tier III Data Center 
 ISO 9001: 2015 

Points System on below: 
 ISO 27001:2013, 20000 – 1, 22301 – 2012 
 MEITY empaneled 

 
उपरो  त नमुद केले माण े ी साईबाबा सं  थानची अिधकृत वेबसाईट हो  ट ग साठी आव  यक स  हर 

या े ातील नामांक त कंपनीकडून भाडे त  वावर उपल  ध करणकेामी, सं  थानचे चिलत प तीने ई-
िनिवदा ि या राबिवता येईल. तसचे, याकामी निवन कंपनीची नेमणकू िद.३१ माच, २०१८ पवु  न झा  यास 
सदरची नेमणकू होईपयत सं  थानची वेबसाईटचे हो  ट ग Institute of Advanced Studies, Nagpur 
यांचमेाफत ितमाह र  कम पय े८,०००/- + कर या माण ेचालू ठेवता येईल. ी साईबाबा सं  थानची अिधकृत 
वबेसाईट हो  ट ग साठी आव  यक स  हर या े ातील नामांक त कंपनीकडून भाडे त  वावर उपल  ध करणकेामी, 

चिलत प तीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास तसचे निवन कंपनीची 
नेमणकू होईपयत वेबहो  ट ग Institute of Advanced Studies, Nagpur यांचमेाफत ितमाह र  कम पय े
८,०००/- + कर या माण ेचालू ठेवणसे मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर 
सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े  

मागणी:- ा  त ािवकेत नमदु केले माण ेसं  थानची अिधकृत वेबसाईट www.sai.org.inहो  ट ग साठी 
M/S WebWerks, Mumbai यांनी कळिवले  या तांि क मतेचा स  हर या े ातील नामांक त कंपनीकडून 
भाडे त  वावर उपल  ध करणकेामी, चिलत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा-या 
सवसमावेशक खचास तसेच निवन कंपनीची नमेणकू होईपयत वेबहो  ट ग Institute of Advanced Studies, 
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Nagpur यांचमेाफत ितमाह र  कम पये ८,०००/- + कर या माण ेचालू ठेवणेस मा  यता िमळणकेामी सदरचा 
 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे मा  यता असावी, िह न  िवनंती.  

सं थान अिधिनयम / ठराव या नसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय 
इ. छाननी क न अनमुान :- तांि क,आिथक व शासक य  

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत :- सं  थानची अिधकृत वेबसाईट www.sai.org.inहो  ट ग साठी 
M/S WebWerks, Mumbai यांनी कळिवले  या तांि क मतेचा स  हर या े ातील नामांक त कंपनीकडून 
भाडे त  वावर उपल  ध करणकेामी, चिलत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा-या 
सवसमावेशक खचास तसेच निवन कंपनीची नमेणकू होईपयत वेबहो  ट ग Institute of Advanced Studies, 
Nagpur यांचमेाफत ितमाह र  कम पये ८,०००/- + कर या माण ेचालू ठेवणेस मा  यता िमळणकेामी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 
िनणय .१८३ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

        (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४६ वाढीव िशड  सं थान, कोपरगाव नगरपालीका व िशड  नगरपंचायत संयु  पाणी परुवठा योजना (िनळवंडे धरण 

उ दव ध न) ता.राहाता,िज.अहमदनगर  योजना तयार करणे व यास तांि क मंजरुी दणेेबाबतच ेशु काची र कम 
महारा  जीवन ािधकरण िवभाग, संगमनेर यांना आदा करणेबाबत व शासनाची मा यता घणेबेाबत. 

ताव- मु  य अिभयतंा, ( भारी) महारा   जीवन िधकरण, ादेिशक िवभाग, ना िशक यांचेकडुन जा. ं .मअु/ना/ 
मजी ा/ िचशा/ १५९/२०१८, िद.२५/०१/२०१८ अ  वये तांि क मा  यता दान कर  यात आलेली आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणयास अनसु न व मु  य अिभयतंा, 
( भारी) महारा   जीवन िधकरण, ादिेशक िवभाग, ना िशक यांचेकडुन ा  त िद.२५/०१/२०१८ रोजीचे तांि क 
मा  यतेस अनसु न शासिकय मा  यता िमळणसेाठी जा.नं.एसएसएसटी/वशी/पाणी परुवठा/५८०८२०१८, 
िद.२९/०१/२०१८ अ  वये मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांना  ताव सादर करणते 
आलेला होता.  

 यास अनसु न वाढीव ी साईबाबा सं  थान, िशड , नगरपचंायत िशड  आिण कोपरगांव नगरपािलका 
संयु  त पाणी परुवठा योजना, ता.राहाता, िज.अहमदनगर (िनळवंडे धरण उ व घऊेन) योजनेस महारा   शासन, 
िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासंिव-२०१५/१००७/ . .१७७(भाग-१)/का.१६, िद.०७ फे वुारी, 
२०१८ अ  वये ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव, २०१७-१८ करीता सदर योजनेची िनकड िवचारात घऊेन 
ही योजना ट  पा ं .१ (िशड  प रसरातील करावयाची WTP, ESR, Distribution Network व पाईपलाईनच े
काम करण)े– अदंाजे मु  य .२७,१३,०३,९८०/- आिण ट  पा ं .२ (िनळवंडे धरण ते मौजे कनकरी सं  थान 
जलशु  दीकरण क , िशड  नगरपचंायत ते कोपरगांव नगरप रषद जलशु  दीकरण क  पयत पाईपलाईन टाकण)े 
अदंाजे मु  य .२०५,५९,८९,८०४/- या दोन  वतं  ट   यात राबिव  यात येईल. सदर अदंािजत रकमेवर 
escalation charge व  यावरील एकुण ५% P.M.C. charge यांची गणना क न अटी व शत  या अिधन 
राहन सदर योजनेसाठी एकुण .२६०.३९ कोटी इत  या खचास सधुा रत शासिकय मा  यता दे  यात आलेली 
आह.े 

 ताव:- सं  थानकरीता वाढीव पाणी परुवठा योजना महारा   जीवन ािधकरण माफत राबिवणबेाबत 
सं  थानचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.१३/०२/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ०४ अ  वये ठरलेल ेआह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २४/०९/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ७४५ नसुार महारा   जीवन 
ािधकरण यांचमेाफत िनळवंडे धरण उ व घेवनू पु  हा न  याने सव ण, अदंाजप क व आराखडे तयार करणसेाठी 

२% Preparation Charges भरावे लागणार अस  याने महारा   जीवन ािधकरण यांना ततु १० लाख र  कम 
आदा करणसे मा  यता दणे ्यात आली.  यानसुार कायकारी अिभयंता, महारा   जीवन ािधकरण बांधकाम 
िवभाग सगंमनरे यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी/पा.प.ु/४२११/ २०११, िद.२३/११/२०११ अ  वये .१० लाख मा  
र  कम आदा करणते आली. 

वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपचंायत संयु  त पाणी परुवठा योजना 
(िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर योजना तयार करण ेव  यास तांि क मंजरुी दणे ेबाबतचे 
शु  काची र  कम महारा   जीवन ािधकरण, िवभाग, संगमनेर यांना आदा करणबेाबत मु  य अिभयतंा ( भारी), 
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महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांच ेिद.२५/०१/२०१८ व िद.१६/०२/२०१८ रोजीचे प  
ा  त झालेले आह.े  

सदरह प ात नमदु केलेनसुार वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपचंायत 
संयु  त पाणीपरुवठा योजना ता.राहाता, िज.अहमदनगर (िनळवंडे धरण उ व) योजने  या .२४७,९८,६३,२६९/- 
िन  वळ व .२६०,३८,५६,५००/- ढोबळ िकमती  या अदंाजप क व आराखडयास शासना  या िवधी व  याय 
िवभागाकडुन सधुा रत शासिकय मा  यता दान केली आह.े  

िवधी व  याय िवभागा  या िद.०७/०२/२०१८ रोजीचे शासन िनणया  दारे योजनेसाठी महारा   जीवन 
ािधकरण, ा दिेशक िवभाग, नािशक यांची क  प  यव  थापन स  लागार  हणनू िनयु  ती क न मोजमाप न दणी 

शु  क २% व क  प  यव  थापन शु  क ३% अशी एकुण ५% इतक  फ  दखेील आदा कर  यास मा  यता दे  यात 
आलेली आह.े सदर  या शु  काम  य ेयोजना तयार करण ेतसेच  यास तांि क मंजूरी दणेे या बाब चा समावेश नाही 
अशी कायालयाची धारण आह.े  

सबब, योजना तयार करण ेव  यास तांि क मंजरूी दणे ेबाबतच ेशु  क .३९० ल  चा भरणा ता  काळ 
कायकारी अिभयंता, महारा   जीवन ािधकरण, िवभाग संगमनेर यांचकेडे कर  यात यावा असे कळिवललेे आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय:- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासिंव-२०१५/ 
१००७/ . .१७७(भाग-१)/का.१६, िद.०७ फे वुारी, २०१८ अ  वय ेमु  य अिभयंता ( भारी), महारा   जीवन 

ािधकरण, ा दिेशक िवभाग, नािशक यानंी िद.२५/०१/२०१८ रोजी िदले  या तांि क मा  यतेनसुार वाढीव िशड  
सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपंचायत संयु  त पाणीपरुवठा योजना ता.राहाता, िज.अहमदनगर 
(िनळवंडे धरण उ व) योजने  या .२४७,९८,६३,२६९/- िन  वळ व .२६०,३८,५६,५००/- ढोबळ िकमती  या 
अदंाजप क व आराखडयास सधुा रत शासिकय मा  यता दान केली असनू योजनेसाठी महारा   जीवन 

ािधकरण, ा दिेशक िवभाग, नािशक यांची क  प  यव  थापन स  लागार  हणनू िनयु  ती क न मोजमाप न दणी 
शु  क २% व क  प  यव  थापन शु  क ३% अशी एकुण ५% इतक  फ  दखेील आदा कर  यास मा  यता दे  यात 
आलेली आह.े महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांनी िद.१६/०२/२०१८ रोजीचे प ा  वय े
सदर  या शु  काम  य े योजना तयार करण े तसेच  यास तांि क मजंरूी दणे े या बाब चा समावेश नाही अस े
कळिवलेले आह.े  

  तरी योजना तयार करण ेव  यास तांि क मंजूरी दणे ेबाबतच ेशु  क .३९० ल  चा भरणा कायकारी 
अिभयंता, महारा   जीवन ािधकरण, िवभाग संगमनेर यांचेकडे करावयाचा झा  यास यासाठी शासनाची मा  यता 
घेण ेआव  यक आह ेअसे मत आह.े  

तरी याबाबत यो  य तो िनणय होणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर. 
िनणय .१८४ यावर सिव तर चचा होऊन, वाढीव िशड  सं थान, कोपरगाव नगरपालीका व िशड  नगरपचंायत संयु  पाणी 

परुवठा योजना (िनळवंडे धरण उ दव ध न) तयार करणे व यास तांि क मंजरुी दणेेबाबतच ेशु काची र कम 
महारा  जीवन ािधकरण िवभाग, संगमनेर यांना आदा करणेस व याकामी शासन मा यता घेणसेाठी ताव 
सादर करणेस त वत: मा यता दे यात आली. तसेच शासन मा यता िमळेपावेतो दर यान या कालावधीम य ेसदर 
शु क कमी करणसेाठी सिमती सद यांनी शासनाकडे य न करावेत, असे ठरले.    

    (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४७ साठा संपत आलेली सं थान कािशत काशन ेपनुमु ण िविहत प दतीन ेई-िनिवदा मागवनू करणसे व याकामी 

येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ नसुार मा.  यव  थापन सिमतीची कत  य े व अिधकाराबाबत कलम 

नं.१७ (२) ठ म  य ेखालील माण ेतरतूद आह.े 
‘ ीसाईबाबांचे जीवन  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 

चार- सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा    िव  तार करील’ 
  उपरो  त तरतुदीनसुार प.प.ू ी साईबाबां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत चार- सार होणसेाठी 

ी साईबाबा स  थान िव  व  त  यव  था,िशड  माफत सं  थान कािशत साईच र ,पु  तके, फोटो व ऑडीओ/ 
 हीडीओ सीडीचे पनुरमु णक न साईभ  तानंा माफक िकंमतीने िव  केली जाते. 

  सतावः- साठा सपंत आलेली पु  तकांच ेपनुमु ण सव साधारण एक वष परेुल एवढया त ची छपाई 
केली जाते. वतमानप ात जािहरात िस  द करण,े ई-िनिवदा मािग वण,े ा  त िसलबंद िनिवदा मा.खरेदी सिमतीच े
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सभेत उघडण,े छाननी करण ेव कायादशे देण ेअशा कामासाठी ३ ते ४ कालावधी लागतो  यामळेु ३ ते ६ मिहन े
परेुल एवढा साठा िश  लक रािह  यानंतर छपाईची कायवाही चालू कर  यात येते. अनेक साईमंिदरात साईभ  त 
संमेलन ेआयोिजत केली जातात,  यामळेु ठरािवक काशनाचंी अचानक मागणी वाढते. 

सन २०१८ या कालावधीम  य े िशड  येथ े होणा-या ी साई समाधी शता  दी महो  सावात ी 
साईभ  ताचंे सं  यते ल णीय वाढ होणार आह.े मुंबई येथ े होणा-या साई पादकूा दशन सोहळा यथेेही िविवध 
भाषेतील पु  तकांचे  टॉल लाव  यात यणेार आह.े  यािठकाणी मोठया माणात पु  तकाचंी मागणी िवचारात घेता, 
साईभ  ताचंी काशने खरेदी कर  यासाठी मोठया सं  यने े वाढ होणार अस  यान,े सदर बाब चा िवचार क न 

काशन े छपाई सं  यते वाढ कर  यात आललेी आहते व काशने िवभागामाफत सं  थान प रसरात ०७ 
पु  तकालये साईभ  तां  या सवेेसाठी उपल  ध कर  यात आललेी आह.े 

ी साई समाधी शता  दी महो  सावात शता  दी महो  सवा ी साई स  च रत-मराठी ंथाचे महापाराण 
सोहळा सं  थान व िशड  ाम  थ यांचे संयु  त िव मान ेमाह ेऑग  ट २०१८ म  य ेहोणार आह.े  यात ५१ हजार 
पारायणाथ  बसिव  याचे संक  प आह,े  यामळेु ी साई स  च रत- मराठी ंथाची मागणी साईभ  त करणार आह.े   

  मागणीः- पनुमु ण करावयाची पु  तके िश  लक साठा,अदंाजेिकती मिहन ेसाठा परेुल व  तािवत छपाई 
खचाबाबत अदंाजे िकंमत (Estimated Cost) मुंबईतील ०३ मु णालयाकडील म.े टॅको ि हजन ा.िल. मुंबई, 
साई ेस फ डेशन, मुंबई व इमेज येएशन, मुंबई यां  याकडून घेऊन  यांची सरासरी क न अदंाजे िकंमत घे  यात 
आलेली आह.े  सदरचा प रिश  ट खालील माण.े 

अ.ं 
न.ं 

छपाई तपिशल वािषक 
िव  

िश  लक 
 टॉक 

दरमहा 
सरासरी 
िव  

िकती 
मिहने 
परेुल 

नवीन 
छपाई 
सं  या 

मािगल 
छपाई दर 

अदंाज े
छपाई 
दर 

अदंाज ेछपाई 
एकूण र  कम 

०१ ी साई स  च रत 
पोथी मराठी -
आव  ती ३५ वी 

२५,००० ३५,००० ५००० ०७ ५१,००० ८४.०० ९०/- ४५,९०,०००/- 

०२ ी साई सतच र - 
इं जीआव  ती २६ वी  

३५,००० २१००० ४००० ०६ १,००,००० ३५/- ४५/- ४५,००,०००/- 

        एकूण . ९०,९०,०००/- 
(अ री पये. न  वद लाख न  वद हजार मा .) 

 
 तािवत छपाईकामी  िविहत प  दतीनसुार वतमानप ात शास क य दराने जािहरात िस  द क न ई-

िनिवदा मागवनू, िन  नतम दरान ेिनिवदाकारांना छपाई कायादशे देणते येतील याकामी अदंाजे . ९०,९०,०००/-
(अ री .न  वद लाख न  वद हजार मा .) खच अपिे त आह.े सदर खच पु  तके/फोटो व दनैिंदनी/िदनदिशका 
वािषक छपाई  या अदंाजप ीय खच .०९ कोटीमधनू तरतूद करता येईल. 

सं  थानचा अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी क न शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनमुानः- आिथक/ धोरणा  मक  

  िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- ी साई स  च रत-मराठी ंथाच ेमहापाराण सोहळा ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  व िशड  ाम  थ याचंे संयु  त िव माने माह ेऑग  ट २०१८ म  य ेसाजरा होणार 
आह.े  यासाठी इकडील िवभागाकडे ी साईच र  मराठी पोथीची िश  लक साठा असण ेगरजेचे आह.े 

सदर सं  थान कामासाठी  तािवत छपाईकामी खालील बाब वर िनणय होणकेामी सदरचा  ताव मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे ठेवणसे मा  यतेसाठी सादर. 
१) छपाईकामी येणा-या अदंाजे र  कम पये. ९०,९०,०००/- मा चे खचास मा  यता असावी. 
२) जनसंपक कायालया  दारा वतमानप ात ई-िनिवदा सचूना जािहरात िस  द करणकेामी येणा-या यो  य 

 या खचास मा  यता असावी. 
३) सं  थान सकेंत  थळावर ई-िनिवदा सचूना जािहरात िस  द करणसे मा  यता असावी. 
४) िविहत प  दतीन े ई-िनिवदा मागवनू मा. खरेदी सिमती सभेपढु े तांि क बीड उघडून, अटी/शत नसुार 

छाननी करण,े ा  त  पधक िनिवदाकारांचा त  ता तयार करण,े  पु  हच मा. खरेदी सिमती सभपेढु ेपा  
िनिवदाकारांचे  यवसाियक बीड उघडणे, ई- िनिवदेतील दरप काचंा तुलना  मक त  ता तयार करण े
 यानंतर मा. उपसिमती सभपेढुे तुलना मक त   यातील िन  न म दर दऊे केले  या िनिवदाकारांना 
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चचसाठी बोलवण,े मा.  यव  थापन सिमती  या पढुील िनणयानसुार िन  न म दरधारक (L-1)  
िनिवदाकारांना कायादशे पा रत करण ेइ. कामकाज प  दतीस मा  यता असावी. 
उपरो  त पु  तकेछपाईकामी मागणी त   यात दशिवले माण ेउ  त सं  थान कामासाठी पु  तके पुनमु ण 

करणसे मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िनणयाथ सादर. 
िनणय .१८५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु केलेली, साठा संपत आलेली सं थान कािशत काशन ेपनुमु ण 

करणकेामी िविहत प दतीन ेई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अदंाज े .९०,९०,०००/- मा च ेखचास 
मा यता दे यात आली.                (कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४८ ‘ ी साई अपण सेवा’ या नवीन दमैािसकाच ेरिज ेशनचे नतुनीकरण करणे व कामकाज प दतीबाबत. 

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

 तावः- मा.  यव  थापन सिमती िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय . ६२८ ी साई अपण 
सेवा  दमैािसक न  यान ेसु  करणबेाबत मा  यता िमळालेली होती.  यानसुार िद.१३.०४.२०१७ रोजी अितरी  त 
मु  य महानगर  याय दंडािधकारी, मुंबई यांचकेडे  ताव दाखल कर  यात आला होता.  यास अनसु न भारत 
सरकारचे समाचार प  व पंजीकृत कायालय, नवी िद  ली यांचेकडून िद.११.०५.२०१७ रोजी साई अपण सेवा 
 दमैािसक सु  करणबेाबत मा  यता ा  त झाली होती. सदर प ात न  यान ेसु  करावयाच े काशन ९० िदवसा  या 

आत सु  न झालेस सबंंधीत मा  यता अिधिनयम धारा ५ (५) अ  वये रदद ्होईल अशी तरतदू आह.े  
वरील सदंभाक त िनणयानसुार सा शा-अ  थापना िवभागाकडे न  यान े सु  करावया  या 

 दमैािसकासाठी सपंादक य पदावर कं ाटी प  दतीने िनयु  ती करणेबाबत  ताव सादर कर  यात आला होता. 
 यास अनसु न जा. .एसएसएस/ सा शा-आ  था/ ५६४१/ २०१८ िद.२२.०१.२०१८ ने ी. भगवान रामचं  

दातार, पणु ेयांना साई अपण सेवा  दमैािसकाचे कामकाजसाठी िवशषे काय अिधकारी या पदावर कं ाटी प  दतीन े
नेमणकू बाबत प  दे  यात आल ेआह.े  

िद.१७.०२.२०१८ रोजी सं  थान  या सभागहृात ी. दातार सो. तसचे वरी  ठ अिधकारी व मा. अ  य  
महोदय यांच ेसमवेत साई अपण सवेा कामकाजाबाबत चचा कर  यात आली, साई अपण सवेा कामकाजाबाबत 

ी. दातार यांनी क  प अहवाल सादर करावा असे िनदश मा. अ  य  महोदय यांनी िदल ेहोत,े  यानसुार ी. 
दातार यांनी साई अपण सवेा मािसकाबाबत कामकाजाबाबत एकूण ०६ मु  े क  प अहवाल खालील माण े
कळिवला आह.े 

१) साई अपण सेवा या अकंाचा भर  सं  थानतफ चालणा-या सवेा कायावर असेल. 
२) साई अपण सवेा मधनू सं  थान िविवध २० िवभागांतफ चालणा-या सेवा कायाचा व समािजक 

उप मांचा आिण िवशेषत:  णसेवेचा प रचय  यके अकंात छायािच ांसह क न दे  यात यावा. 
३) साई अपण सेवा च े रिज  ेशन कदािचत लॅ  स झाले असेल.  याबाबत चौकशी क न ते  याच े

नतुनीकरण कराव ेिकंवा ते पु  हा िमळवाव.े ही जबाबदारी काशन िवभागावर असेल. 
४) साई अपण सवेा चे टायटल िडझाईन तातडीने तयार क न  याव े लागेल ही जबाबदारी कायकारी 

संपादकांची असेल. आऊट सोस  या िवषयाला मंजरूी िमळताच  यांनी आिट  टकडून ते तातडीने तयार 
क न  यावे व मा. अ  य ां  या समंतीने ते िनि त करावे. ह ेटायटल िकमान वषभर कायम राहील. 

५) तर साई अपण सेवा पिहला अकं िद.०१ म ेरोजी िस  द  हावा. या अकंाच े काशन मा. मु  यमं  या 
ह  ते मुबंईत करावे. 

६) साई अपण सेवा पिहला अकं ३२+०४ पानी असावा. 
उपरो  त िवषयांिकत साई अपण सवेा  दमैािसकाच े रिज  ेशन  याची कामकाज प  दती व  यासाठी 

येणारा वषभरातील सव बाब वरील अनषुांिगक खच िवभागा  या मागणी सदरात खालील अ, ब व क नुसार 
दशिवलेला आह.े 

िवभागाची मागणी- (अ) ी. दातार यां  या वरील ०६ मु  े क  प अहवालनसूार खालील माण े ी 
साई अपण सेवा  दमैािसकाच ेकामकाज प  दती क न घेता येईल.  

१) साई अपण सेवा या अकंात सं  थानतफ चालणा-या सवेा काय व उप म यांचा अतंभाव असेल. 
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२) साई अपण सवेा  दमैािसकामधनू सं  थान  या सव िवभागांतफ चालणारी सेवा-काय, समािजक उप म 
व सं  थान  या दो  ही  णालयाकडील  णसवेेचा प रचय  यके अकंात छायािच ांसह कािशत करता 
येईल. 

३) साई अपण सेवा च ेरिज  ेशन िमळालेनतंर न  याने सु  करावयाचे काशन ९० िदवसा  या आत सु  न 
झालेस सबंंधीत मा  यता अिधिनयम धारा ५ (५) अ  वये रदद ्होईल अशी तरतूद आह,े  यामळेु सदर 
रिज  ेशन कदािचत लॅ  स झाले असले. आता  याबाबत चौकशी क न  याचे नतुनीकरण कराव े 
लागेल याबाबतचे कामकाज िवशषे काय अिधकारी यांनी ी. राण,े सहा. संपादक, ी साईलीला, मुंबई 
कायालय यांचेशी संपक साधनू तातडीन ेक न  यावयाच ेआह.े 

४) साई अपण सवेा चे टायटल िडझाईन तातडीन े तयार क न घे  याची पणुत: जबाबदारीिवशेष काय 
अिधकारी यांची राहील. 

५) साई अपण सेवा पिहला अकं िद.०१ मे रोजी िस  द करणकेामी रिज  ेशन नतुनीकरण नवीन मांक 
ा  त झालेनतंर अकंाच े काशन मा. मु  यमं ी महोदय यांच े शभुह  ते लवकर कसे करता येईल 

याबाबत सव  वी कायप  दती िवशषे काय अिधकारी यांनी पार पाडावयाची आह.े  
६) साई अपण सेवा पिहला अकं ३२+०४ पानात सु  करता येईल. 

 
िवभागाची मागणी- (ब) साई अपण सेवा मािसक तयार करणचेी कायप  दती खालील माण ेअसेल. 

१) अकंात िस  द करावयाचे िवषयांबाबत िवशेष काय अिधकारी यांनी मा. मु  य कायकारी अिधकारी व 
मा. अ  य  महोदय यांची छपाई पवु  मा  यता  यावी.  

२) अकंाचे मखुपृ  ठ व लेआऊट सं  थान िहताशी िनगडीत असावा याबाबतचा िनणय िवशेष काय 
अिधकारी यांचा राहील. 

३) अकंाची छपाई झालेनंतर, वेळेत िवतरण  यव  थचेे कामकाज मुबंई कायालयामाफत पार पाड  याची 
जबाबदारी िवशेष काय अिधकारी यांची राहील. 

४) अकंा  या िनयोजनासाठी िवशेष काय अिधकारी यांनी आव  यकतेनसुार मुंबई आिण िशड  वास व 
आव  यकतेनसुार अ  य  वास करावयाच े अस  यास मा. मु  य काय अिधकारी यांची लेखी समंती 
घेण ेआव  यक राहील. 

५) न  याने कािशत होणा-या साई अपण सेवा मािसकासाठी सभासद होणबेाबतच ेआवाहन ी साईलीला 
 दमैािसकातून तसेच सं  थानचे वेबसाईटव न िस  दीस दतेा येईल व सं  थान प रसरात याबाबतचे बोड 

तयार क न लावता येतील.     
६) पीआरबी काय ानसुार अकंाचा मजकूर व छायािच ांची जबाबदारी िवशेष काय अिधकारी यांची 

राहील. भिव  यात अकंातील मजकूरािवषयी काही वाद उपि थतीत झा  यास, कोट कारवाई करण ेभाग 
पड  यास, सदर वाद राहाता, कोपरगावं मा. उ  च  यायालय, मुबंई खंडपीठ औरंगाबाद  यायालया  या 
अिधकार क ेत व े ातच करता येईल. 
िवभागाची मागणी- (क) उपरो  त अ व ब कायप  दती मा  यतेनंतर साई अपण सेवा व ्दमैािसक  य  

तयार करणकेामी तसचे साईभ  ताचंे हातात पोहचणसेाठी  यावर खालील माण ेखचा  या आिथक बाब वर िनणय 
होण ेआव  यक आह.े 

१) साई अपण सवेा  दमैािसकासाठी सभासद सं  या नस  यान,े थम तयार होणारा अकं साईलीला मराठी 
 दमैािसकासाठी असले  या एकूण ७००० सभासदांना सु वातीचे न  यान े कािशत होणारे ०६ अकं 
 वागत मू  य  हणनू मोफत िवतरण करता येतील  यात साई अपण सेवा  दमैािसकासाठी सभासद 

होणकेामी आवाहन करता येईल. 
२) उपरो  त ७००० सभासदांसाठीचे साई अपण सेवा  दमैािसक छपाईसाठी अनषुांिगक बाब करीता ०६ 

अकंांसाठी खालील माण ेखच अपेि त आह.े     
अ.ंनं.  सभासद सं  या ७००० माण े अदंाजे खच पये.  
०१ अकं छपाईसाठी खच ७००० x ०६ अकं = ४२,००० अकं  

एका अकंासाठी अदंाजे िकंमत .२०/- मा  ध न......  
 
८,४०,०००/- 

०२ अकं  सभासदांना िवतरण करणकेामी पाक टे (Envelope) ७००० x ०६ अकं = 
४२,००० अकं   

 
६३,०००/- 
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एका पाक टासाठी अदंाज ेिकंमत .१.५०/- मा  ध न...... 
०३ अकं पो  टाने िवतरणसाठीचा खच. 

 एका अकंासाठी अदंाजे पो  टेज .१०/- मा  ध न...... 
 
४,२०,०००/- 

०४ अकंाचे िडटीपी, फु रड ग, पेज लेआऊट, अकंाचे िडझाईन (मखुपृ  ठ व आतील 
पाने) 
आऊटसोस प  दतीने क न घणेकेामी अदंाजे एकूण खच एका मािसकासाठी 
.२५,००० ध न ०६  दमैािसकासाठी एकूण खच..... 

 
१,५०,०००/- 

 एकूण अदंाजे अपे ीत खच  १४,७३,०००/-  
                                                                                             (अ री पये. चौदा लाख याह र हजार मा .) 
 

वरील त   यात दशिवले माण ेसाई अपण सवेा  दमैािसकासाठी होणारा अपे ीत अदंाजे खच हा सन-
२०१८-१९ काशने िवभागाकडील सधुा रत अदंाजप कात तरतूद क न घेता येईल.  

सबब उपरो  त िवभागाची मागणी 'अ' म  य े साई अपण सेवा  दमैािसकाच े कामकाजाबाबत मांडणी 
केले आह,े िवभागाची मागणी  'ब' म  य ेसाई अपण सेवा मािसक तयार कर  याची कायप  दती िव ततृ केली आह े 
व िवभागाची मागणी 'क' म  य े साई अपण सवेा  दमैािसक छपाई कामासाठी अनषुांिगक बाब वर होणा-या 
अपे ीत अदंाजे खचाचा तपिशल सादर केलेला आह े  यावर मा.  यव  थापन सिमती सभेपढु ेचचा होऊन िनणय 
होणकेामी,सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढु ेिनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .१८६ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. तसेच साई 
अपण सेवा  दमैािसकाचा थम तयार होणारा अकं, साईलीला मराठी  दमैािसका या एकूण ७००० सभासदांना 
 वागत मू  य  हणनू मोफत िवतरण करणते यावा व साईअपण  दमैािसकासाठी सभासद होणा या साईभ ांना, 

सभासद झा यानतंरचा पिहला अंक मोफत िवतरीत करणते यावा, असे ठरले.  
        (कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४९ ी साई समाधी शता दी वषात ी रामनवमी उ सव-२०१८ उ सवाच ेऔिच य साधनू ी साईलीला िवशेषांक 

िस दीबाबत. 
ताव- अिधिनयम तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम .१७ (२) ठ म  य े

खालील माण ेतरतूद आह.े ी साईबाबाचं ेजीवन  याचं ेकाय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या 
उपयु  त मािहतीचा चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील" 

 तावः- उपरो  त िवषयानसुार मा.  यव  थापन सिमती िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय . 
६२८ नसुार सा शा-अ थापना िवभागाकडून न  यान ेसु  करावया  या ी साईलीला  दमैािसकासाठी संपादक य 
पदावर कं ाटी प  दतीन े िनयु  ती करणबेाबत  ताव सादर कर  यात आला होता.  यास अनसु न 
जा. .एसएसएस/ सा शा-आ  था/५६४०/२०१८ िद.२२.०१.२०१८ ने ी. िव ाधर ताठे, पणु ेयानंा कायकारी 
संपादक या पदावर कं ाटी प  दतीने नमेणकू बाबत प  दे  यात आले आह.े 

 यास अनसु न मा.िव  व  त ी.जयकर साहेब व ी.िव ाधर ताठे, पणु ेयांचे समवेत िद.०३.०२.२०१८ 
रोजी िशड  व िद.०९.०२.२०१८ रोजी मुंबई येथील दादर कायालयात ी साईलीला  दमैािसक ी रामनवमी-
२०१८ उ  सवाचे औिच  य साधनू ी साई समाधी शता  दी वषात ी साईलीला िवशेषांक चांग  या कारात 

कािशत करणबेाबत खालील मु ांवर चचा कर  यात आली. 
१) ी साईलीला अकंांसाठी लेख दणेा-या लेखकां  या सं  यते वाढ करण.े 
२) ी रामनवमी-२०१८ चा अकं शता  दी वषाचे औिच  य साधनू ी रामनवमी िवशेषांक २०१८  हणनू 

कािशत करण ेव  यातील पानांची सं  या ३६ ऐवजी ६८ करण.े 
३) सदर िवशेषाकांत माह े नो  ह,िडसबर-१७ व जानेवारी व फे वुारी १८ म  य े  या मह  वा  या व अित 

मह  वा  या  य  त नी साई समाधीचे दशन घऊेन िशड स भेटी िदले  या आहते अशा साईभ  ताचंा 
िवशेषांकात नामो  लेख व फोटो कािशत करावा. सदर मािहती जनसंपक िवभागाकडून उपल  ध क न 
घे  यात यावी. 

४) िवशेषांकासाठी लागणारे सािह  य िद.०५.३.१८ पयत तयार क न िद.१५.०३.१८ पयत िडटीपी तयार 
क न ेसधारकाकडे छपाईकामी पाठिवण.े 
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५) ी रामनवमी िवशेषांकासाठी जनसंपक िवभागान ेिशड  वतृांत तयार करण,ेमा. िव  व  त जयकर साहबे 
याचंा लेख िस  द करण,े सदर अकंांत सं  थान  या माजी अ  य ाचं ेलखे िस  द करण ेव साई ं  या 
जीवनावरील लखे िस  दीसाठी अ  यासक लेखकांसाठी पान ेराखीव ठेवण.े 

६) िवशेषांकासाठी सपंादक य लेख तयार करण,े जुने ते सोने याउ  तीनसुार जु  या साईलीला अकंातील 
काही लेख कािशत करण,े ी साईचंे स  यच र ातील अ  याय .०६ मधील रामनवमी उ  सवाचा 
मजकूर कािशत करण.े 

७) ी. िव ाधर ताठे याचंा ' जोडुिनया कर चरणी ठेिवला माथा ' काकड आरतीचा भावाथ लखे िस  द 
करण.े  
िवभागाची मागणीः- उपरो  त िद.०३.०२ व ०९.०२.२०१८  या चचा स ात ी साई समाधी शता  दी 

वषात ी रामनवमी उ  सव २०१८ साठी कािशत होणारा ी साईलीला िवशेषांक सुंदर व  यापक बांधणीचा, 
भ  तािभमखु होणकेामी वरील मु यांचा आधार घऊेन व  यासाठी आव  यक ती सव तयारी क न िवशेषांक पात 

कािशत करत अस  याने  यासाठीचा खालील माण े जा  तीचा छपाई खच होणार आह.े सन २०१८ साठी 
खालील त   यात दशिवले माण ेई-िनिवदेनसुार दर मा  य झाललेे आहते.  

 
अ.ंनं. छपाई तपिशल  तािवत 

छपाई 
सं  या 

टॅको ि हजन ा. िल., 
मुंबई यांचे ६४+०४ 

पानांसाठीचा मंजरू दर 
. पै. 

टॅको ि हजन ा. िल., 
मुंबई 

ी साईलीला ३२+०४ 
पानांसाठीचा मंजरू दर  

.प.ै 
०१ ी साईलीला अकं मराठी (०१ अकं) ६४ + 

०४ पान=े ६८ पाने       
ी रामनवमी िवशेषांक-२०१८ 

७००० २१.७७ १३.०४ 

०२ ी साईलीला अकं िहदंी-इं जी (०१ अकं) 
६४ + ०४ पान=े६८ पान े 

ी रामनवमी िवशेषांक-२०१८ िवशेषांक 
१५००० २०.१५ ११.६४ 

१) वरील त   यातील ३२+०४ पानांसाठीचा मराठी मािसकासाठीचा दर .१३.०४ /- असनू मराठी 
६४+०४ पानांसाठी . २१.७७/- दर आह.े दो  ही दरातील फरक .८.७३/- माण े७००० मराठी िवशेषांकांसाठी 
एकूण जा  तीचा . ६१,११०/- खच अपिे त आह.े  

२) वरील त   यातील ३२+०४ पानांसाठीचा िहदी-इं जी मािसकासाठीचा दर .११.६४ /- असनू 
िहंदी-इं जी ६४+०४ पानांसाठी .२०.१५/- दर आह.े दो  ही दरातील फरक .८.५१/- माण े१५,००० िहदी-
इं जी िवशेषांकांसाठी एकूण जा  तीचा .१,२७,६५०/- खच अपेि त आह.े 

वरील दो  ही िवशेषांकांसाठी छपाईमधील जा  तीचा अपिे त खच .६१,११०/- + १,२७,६५०/- = . 
१,८८,७६०/- जा  तीचा खच होणार आह.े तरी र  कम . १,८८,७६०/- मा  या खचास व ी रामनवमी 
साईलीला िवशेषांक िस  दी कामकाजास मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढु े
िनणयाथ सादर. 

िनणय .१८७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई समाधी शता दी वषात ी रामनवमी उ सव-२०१८ च ेऔिच य साधनू ी 
साईलीला िवशेषांक मराठी व िहदंी-इं जी छपाई क न घेणसे व याकामी येणा या .१,८८,७६०/- मा च े
खचास मा यता दे यात आली.             (कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५० कं ाटी प दतीन े घे यात आलेले ी.िव ाधर ताठे, काय.संपादक व भगवान रामचं  दातार, िवशेष काय 

अिधकारी यांना दमैािसकां या कामासाठी वास भ ा व इतर सोई सिुवधा देणेबाबत. 
ताव- मा.  यव  थापन सिमती िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय . ६२८ नसुार सा शा-अ  थापना 

िवभागाकडून न  यान ेसु  करावया  या ी साईलीला  दमैािसकासाठी सपंादक य पदावर कं ाटी प  दतीन ेिनयु  ती 
करणबेाबत  ताव सादर कर  यात आला होता.  यास अनसु न जा. .एसएसएस/सा शा-आ  था/ ५६४०/ 
२०१८ िद.२२.०१.२०१८ न े ी. िव ाधर ताठे, पणु ेयांना कायकारी संपादक कं ाटी प  दतीने ता  परुती पदावर व 
जा. . एसएसएस/सा शा-आ  था/५६४१/२०१८ िद.२२.०१.२०१८ ने ी. भगवान रामचं  दातार, पणु े यांना 
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साई अपण सेवा  दमैािसकाचे कामकाजसाठी िवशेष काय अिधकारी या पदावर कं ाटी प  दतीन े तात ्परुती 
नेमणकू बाबत प  दे  यात आल ेआह.े कं ाटी प  दतीने नेमणकू बाबत प  दे  यात आले आह.े 

िद.१७.०२.२०१८ रोजी सं  थान  या सभागहृात ी. ताठे सो, ी. दातार सो. तसेच वरी  ठ अिधकारी व 
मा. अ  य  महोदय यांच ेसमवेत ी साईलीला व साई अपण सेवा कामकाजाबाबत चचा कर  यात आली, ी 
साईलीला व साई अपण सेवा कामकाजाबाबत ी. ताठे व ी. दातार यांनी क  प अहवाल सादर करावा अस े
िनदश मा. अ  य  महोदय यांनी िदले होते,  यानसुार ी. ताठे व ी. दातार यानंी ी साईलीला व साई अपण 
सेवा  दमैािसक कामकाजाबाबत क  प अहवाल मु ामं  य े वास व सोई-सिुवधा िमळणबेाबत खालील माण े
कळिवले आह.े 

"अकंा  या िनयोजनसाठी सपंादकांनी आव  यकते माण ेमुंबई आिण िशड स वास करावा. आव  यक 
वाटेल ते  हा मा. अ  य  िकंवा  यांनी नमेले  या अिधका-या  या संमतीने  यांना अ  य ही वास करता येईल. 
संपादकांचा वास खच िवनािवलबं मंजूर कर  यात यावा." 

संपादकां  या िशड  व मुंबईतील दौ-या  या वेळी  यां  या िनवासाची सोय कर  याची कायम  व पी 
सचूना संबंधीतांना दे  यात यावी. 

यापुव  सन-२००५ साली ी साईलीला  दमैािसका  या कामकाजासाठी ी. िव ाधर ताठे यांची 
रे  वे  या थम वगा  या पास खचासह आठवडयात िकमान ०२ िदवस मुंबई कायालयात काम करणबेाबत व 
िशड  ते पणु े जाण-ेयेणचेे ल  झरी बसच े (  हा  वो) वास भाडे खचासह व आठवडयातील िशड  येथील 
कायालयात काम कर  या या अटीवर दरमहा .८०००/- (अ री . आठ हजार) या िव ल  धीवर नमेणकू 
कर  यात आली होती. 

िद.०८.१२.२०१७  या सभेतील िनणय .१०२३ अ  वय े ी. िव ाधर ताठे यांची ी साईलीला 
 दमैािसकासाठी कायकारी संपादक या पदावर कं ाटी प  दतीने ता  परुती नेमणकू व ी. भगवान रामचं  दातार, 

पणु े यांची साई अपण सेवा या  दमैािसकासाठी कं ाटी प  दतीने िवशेष काय अिधकारी या पदावर ता  परुती 
नेमणकू एकि त दरमाहा .२५,०००/- मानधनावर कर  यात आलेली आह.े 

िवभागाचा अिभ ायः- वरील अधोरेखीत केले  या समासाचा आशय पहाता, ी. ताठे व ी. दातार 
यां  या प ातील मागणीचा िवचार करता यणेार नाही. तसचे मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणय .१०२३ म  य े
कं ाटी प  दतीन े एकि त दरमहा .२५,०००/- मानधनावर नेमणकू बाबत िनणय झाललेा आह.े सं  थान  या 
इतरही िवभागात एकि त मानधनावर काम करत असले  या कं ाटी पदावरील पदािधकारी यांना एकि त मानधना 
 यित र  त कोणतेही लाभ िदले जात नाहीत, असे इकडील िवभागाच ेमत आह.े 

सबब ी. ताठे व ी. दातार यांनी मागणी केले माण े िशड , मुंबई व अ  य   दमैािसकासाठी वास 
के  यास  यानंी मागणी केले माण ेदये होत नाही तसचे िनवास  थान  यव  था सिुवधा अनु ेय नाही परंतू  यां  या 
मागणीचा िवचार करता वास खच व िनवास  यव  थबेाबत मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िवषयावर चचा 
होऊन िनणय होणकेामी िनणयाथ सादर. 

िनणय .१८८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.िव ाधर ताठे, काय.संपादक व भगवान रामचं  दातार, िवशेष काय अिधकारी 
यांनी तावात मागणीके या माण े वास व िनवासाची यव था न करता (खच मंजरु न करता), याऐवजी यांना 
मानधना यित र  वास व िनवास खचासाठी येक  .१०,०००/- मा  ितमहा भ ा दे यात यावा. मा  
यासाठी ी.ताठे व ी.दातार यानी दरमहा िकमान एक आठवडा िशड म य े येऊन, काम करण े बंधनकारक 

राहील, असे ठरले.                (कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५१ सन २०१८-१९ शै िणक वषात शालेय व कुलबस शु कातील वाढीबाबत. 

ताव- सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद –सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ (भाग ४) िद. 
१७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी संमती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला अिधिनयमा 
मधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना देईल िकंवा तस ेकर  यास साहा य करील, 
तसेच िशड  येथ ेवा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील. 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांकः- िदनांक १५/०३/२०१४ रोजीची सभा, िनणय . २५०.  
ा  तािवक- मा.ि सद  य सिमती िद. १५/०३/२०१४ रोजीचे सभेत सादर केले  या  तावावर  

सिव   ार चचा होवनु ी साईबाबा इिं लश िमिडयम करीता सन २०१४-१५ शै िणक वषासाठी शालेय शु  कात 
१०% व  कुल बस शु  कात १०% वाढ करणसे मा  यता दे  यात आली. तसेच सन २०१४-१५ नतंर पढुील 
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शै िणक वषाक रता ती वष  शालेय शु  कात १०% व  कुल बस शु  कात १०%ने वाढ कर  यात यावी असे 
ठरल.े 

मागणी- १) मा. ि सद  य सिमती सभा िद.१५.०३.२०१४ िनणय .२५० नसुार शै िणक वष २०१७-
१८ म  य ेघे  यात आले  या शालेय शु  क र  कमेवर १०% वाढ करावयाची झा  यास शै िणक वष २०१८-१९ 
साठी खालील माण ेशालेय शु  कात वाढ  करावी लागणार आह.े 

शै िणक वष २०१८-१९ करीता १०%  तािवत वाढ क न घे  यात येणारे शालेय शु  क 
खालील माण.े 

अ.नं वग ी साईबाबा 
इ.ंिम.  कुल शै िणक 

वष २०१७-१८  
शालेय शु  क 

सदयि थतीम  य े
शालेय शु  कात 

१०%  तािवत वाढ 

मागील शु  क + 
१०%  तािवत 

वाढ क न  होणारी 
र  कम 

दोन स ांची पुणाक त 
क न येणारे (१०चे 
पटीत)एकुण शालेय 

शु  क 
  २०१७-१८   २०१८-१९ 
१  य ुके.जी ३६७० ३६७ ४०३७ ४०४० 
२ िस.के.जी ३६७० ३६७ ४०३७ ४०४० 
३ इ.१ली ३९६० ३९६ ४३५६ ४३६० 
४ इ.२ री ३९६० ३९६ ४३५६ ४३६० 
५ इ.३री ४१०० ४१० ४५१० ४५१० 
६ इ.४थी ४१०० ४१० ४५१० ४५१० 
७ इ.५वी ४४०० ४४० ४८४० ४८४० 
८ इ.६वी ४४०० ४४० ४८४० ४८४० 
९ इ.७वी ४४०० ४४० ४८४० ४८४० 
१० इ.८ वी ५१३० ५१३ ५६४३ ५६४० 
११ इ.९ वी ५१३० ५१३ ५६४३ ५६४० 
१२ इ.१०वी ५२८० ५२८ ५८०८ ५८१० 

 
२. मा. ि सद  य सिमती सभा िद.१५.०३.२०१४ िनणय .२५० नसुार शै िणक वष २०१७-१८ म  य े

घे  यात यते असले  या  कुलबस शु  क र  कमेवर १०% वाढ करावयाची झा  यास शु  कात वाढ करता येईल.  
तथािप  यापवु  असलेले  कुलबस थां  यांचे िकलोमीटरच ेअतंर व िव ा  याकडून घे  यात येणारे शु  क 

याम  य े मोठी टुी आढळून आ  याचे िनदशनास आले आह.े मागील  कुलबस थांब,े िकलोमीटर, घे  यात 
आलेले शु  क  व आढळून आलेली टुीबाबतचा  खलुासा खाली माण ेदते आहोत.  

अ.नं  कुल बस  टॉपचे नाव शाळेपासनु 
जाण ेव यणे े
िक.मी अतंर 

स  याचे  कुल 
बस एकुण 
शु  क पये 

सन 

िकलोमीटर 
नसुार १०% 

 तािवत वाढ 
 कुल बस फ  

पणुाक त र  कम क न एकुण 
(१०चे पटीत ) आकार  यात 

येणारी  कुल बस फ  

  अतंर २०१७-१८ १०% २०१८-१९ 
१ ई १९िक.मी ४१०० ४१० ४५१० 
२  िनमगांव /सावळीिविहर १०िक.मी २८२० २८२ ३१०० 
३  राहाता १०िक.मी २८२० २८२ ३१०० 
४  िपंपळवाडी १३िक.मी २८२० २८२ ३१०० 
५  बन (िबरगांव ) ११ िक.मी २३५० २३५ २५९० 
६  नांदखु  बु क ११िक.मी २३५० २३५ २५९० 
७ नांदखु  खदु १२ िक.मी २८२० २८२ ३१०० 
८  को-हाळे  १९ िक.मी ४१०० ४१० ४५१० 
९  कनकुरी ११िक.मी २३५० २३५ २५९० 
१०  डो-हाळे १५ िक.मी ३२७० ३२७ ३६०० 
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११ चारी ११/पोिलस  टेशन ०५ िक.मी २३५० २३५ २५९० 
१२ ीखंडे व  ती/गोदावरी 

वसाहत 
०४ िक.मी २३५० २३५ २५९० 

१३ लुटे व   ी ०८ िक.मी २३५० २३५ २५९० 
१४ िशरडी /प रसर ०६ िक.मी २१२० २१२ २३३० 
१५ चांदेकसारे -पानमळा व  ती  २३ िक.मी ४४७० ४४७ ४९२० 
१६ नवनाथनगर १३ िक.मी ३३२० ३३२ ३६५० 
१७  साकुरी १३ िक.मी ३३२० ३३२ ३६५० 

 
उपरो  त त   यात िकलोमीटर अतंर व शु  काबाबत  खालील टुी आढळून आले  या आहते. 

अ.नं.   कुल बस  टॉपचे नाव अतंर २०१७-१८ 
फ  

१०% वाढ २०१८-१९ शु  क 

२  िनमगांव /सावळीिविहर १०िक.मी २८२० २८२ ३१०० 
३  राहाता १०िक.मी २८२० २८२ ३१०० 
५  बन (िबरगांव ) ११ िक.मी २३५० २३५ २५९० 
६  नांदखु  बु क ११िक.मी २३५० २३५ २५९० 
४  िपंपळवाडी १३िक.मी २८२० २८२ ३१०० 
१६ नवनाथनगर १३ िक.मी ३३२० ३३२ ३६५० 
१७  साकुरी १३ िक.मी ३३२० ३३२ ३६५० 

 
      कूलबसचे समान अतंराचे समान शु  क असाव ेमा  काही िकलोमीटर अतंर व घे  यात येणारे शु  क 

यात तफावत जाणवत,े यामळेु पालकांची त ार यऊे शकते तरी शु  काबाबत समानता करण ेगरजचेे आह.े अस े
मत आह ेजेणके न भिव  यात पालकांची शासनाकडे त ार येणार नाही. 

उपरो  त आढळून येत असले  या टुीमळेु शासन अडचणीत येऊ नये यासाठी िद.२५ व २७ जानेवारी 
रोजी शाळेकडील  कुलबसवरील कायम मदतिनस, यांचेकडून  कुलबसचे  यके थां  याचे शाळेपासनू जाण ेव 
येण ेअतंर िकलोमीटर म  य ेिलखीत  व पात घे  यात आलेले आह.े शालेय  कुलबसचे शाळेपासनूच ेअतंरावरील 
सव  टॉप, सदरच ेिकलोमीटर व घे  यात येणारे शु  क याम  य ेससुु ता यावी यासाठी  कुलबस  या िकलोमीटरच े 
िविश  ट अतंराचा  लॅब तयार क न न  यान े  कुलबस फ  आकारणी केली तर शालेय शासनाचे  टीन े उपयोगी 
होईल अस ेन  मत आह.े  

करीता  शाळे  या  कुलबस शु  कासाठी खालील माण े िकलोमीटरच े  िविश  ट अतंराचा  लॅब तयार 
कर  यात आलेला आह.े मा.ि सद  य सिमती सभा िद.१५.०३.२०१४  िनणय .२५० नसुार मागील वषात 
घे  यात यते असले  या शु  कावर १०% वाढ क न खालील माण े  कुलबस शु  क घतेा येईल तसेच  कुलबस 
शु  काबाबतचा न  याने  लॅब खालील माण ेठरिवता येईल. 

अ.नं शाळेपासनू संबिधत 
 टॉप पयत  लॅब नसुार 

ठरिवलेले िकलोमीटरच े
अतंर 

स  या घे  यात 
येत असलेले 

 कुलबस  
एकूण शु  क 

सन२०१७-१८ 

मा.  यव  थापन  
सिमती िनणय 
नसुार १०% 

 तािवत वाढ 

मागील शु  क + 
१०%  तािवत 

वाढ क न  होणारी 
र  कम 

पणुाक त र  कम क न 
(१०चे पटीत) 

आकार  यात येणारी 
 कुल बस शु  क 

सन २०१८-१९ 
१ ०१ ते ०६ िकलोमीटर  २३३० २३३ २५६३ २५६० 
२ ०७ ते ११ िकलोमीटर  २५९० २५९ २८४९ २८५० 
३ १२ ते १५ िकलोमीटर  ३६०० ३६० ३९६० ३९६० 
४ १६ ते २० िकलोमीटर  ४५१० ४५१ ४९६१ ४९६० 
५ २१ ते २५ िकलोमीटर  ४९२० ४९२ ५४१२ ५४१० 

 
शै िणक वष २०१८-१९ म  य े  कुलबस करीता घे  यात येणारे शु  क िकलोमीटर व अंतरानसुार 

खाली माण े.   
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अ.नं  कुल बस  टॉपचे 
नाव 

शाळेपासनु 
जाण ेव येणे 
िक.मी अतंर 

स  या असलेले 
 कुलबस  

एकूण शु  क  
सन 

२०१७-१८ 

मा.  यव  थापन  
सिमती िनणय 
नसुार १०% 

 तािवत वाढ 

मागील शु  क 
+ १०% 
 तािवत वाढ 

क न  होणारी 
र  कम 

पणुाक त र  कम 
क न (१०चे 

पटीत) 
आकारललेी   

 कुल बस फ  सन 
२०१८-१९ 

१ २ ३ ४ ५ (४+५) ६ ७ 
१ िशरडी /प रसर ०६ िक.मी २३३० २३३ २५६३ २५६० 
२  लुटे व  ती  ०८ िक.मी २५९० २५९ २८४९ २८५० 
३  नांदखु  बु क ९ िक.मी २५९० २५९ २८४९ २८५० 
४  राहाता १०िक.मी २५९० २५९ २८४९ २८५० 
५  नांदखु  खदु १० िक.मी २५९० २५९ २८४९ २८५० 
६  सावळीिविहर ११ िक.मी २५९० २५९ २८४९ २८५० 
७ बन (िबरगांव ) १२ िक.मी ३६०० ३६० ३९६० ३९६० 
८  कनकुरी १२ िक.मी ३६०० ३६० ३९६० ३९६० 
९  नवनाथनगर १२  िक.मी ३६०० ३६० ३९६० ३९६० 
१०  साकुरी १२  िक.मी ३६०० ३६० ३९६० ३९६० 
११ िपंपळवाडी १३ िक.मी ३६०० ३६० ३९६० ३९६० 
१२ डो-हाळे १५ िक.मी ३६०० ३६० ३९६० ३९६० 
१३ को-हाळे  १८ िक.मी ४५१० ४५१ ४९६१ ४९६० 
१४ ई १८िक.मी ४५१० ४५१ ४९६१ ४९६० 
१५ चांदेकसारे -पानमळा   २१ िक.मी ४९२० ४९२ ५४१२ ५४१० 

 
सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसुार छाननी क न अनमुानः- वािषक उ  प  न व खचाबाबत आिथक 

िवषय आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय- तरी शै िणक वष २०१७ -१८ शु  काम  य ेनवीन  लॅब नसुार शालेय शु  कात 

१०% व  कुलबस शु  कात १०% वाढ क न शै िणक वष २०१८-१९ म  य े सदरच े शु  क पालकांकडुन 
घेणकेामी िनणयाथ सादर, 

िनणय .१८९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु केले माण,े शै िणक वष २०१७-१८ मधील शालेय शु  कात नवीन 
 लॅब नसुार १०% व  कुलबस शु  कात १०% वाढ क न, सुधा रत शु क शै िणक वष २०१८-१९ म  य े

आकारणेत यावे, असे ठरले.        (कायवाही- . ाचाय, इिं लश िमडीयम कुल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५२ शै िणक वष २०१८-१९ करीता इय ा १ ली वगातील वेशासाठी शासनाच ेबालकां या मोफत व स या 

िश णाचा अिधकार अिधिनयम-२००९ (RTE Act-2009) अ वय ेअिधन राहन वेश देणबेाबत 
ताव- सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद –सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ (भाग ४) िद. 

१७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालानंी समंती िदलेला महारा   िवधानमडंळाचा िस  द केले  या 
अिधिनयमामधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तसे कर  यास 
साहा य करील, तसेच िशड  येथे वा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील.     

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक – मा.  य. सिमती िद.२५.०२.२०१७ ची सभा िनणय  . 
१२४ . 

ा  तािवक– शासनाचे आर.टी.ई. कायदा २००९ (बालकांचा मोफत व स  तीचा िश ण अिधिनयम 
कायदा) अ  वये २५ % वेश दणेे, याम  य ेवंिचत गटातील व दबुल घटकातील बालकांना ाथिमक िश णासाठी 
मोफत वेश िदला जातो. वंिचत गटातील बालक याचा अथ अनसुिुचत जाती व अनसुिुचत जमाती बालके व 
दबुल घटकांतील बालके याचा अथ  या बालकां  या माता िप  यांचे वािषक उ  प  न एक लाख पयांपे ा कमी 
अस ेिवमु  त जाती व भट  या जमाती, इतर मागासवग य, िवशषे मागास वग, रा  य शासनान ेिविनिद  ट केले  या 
धाम क अ  पसं  याकसह इतर बालके असा होय. अशा इय  ता १ ली ते ८ वी ाथिमक िवभागातील बालकांना 
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ाथिमक िश ण पणू होईपयत मोफत व स  तीचे िश ण देण ेचालू ठेवणते यावे असे अिधिनयमात नमदू केललेे 
आह.े  

संदभ ं . ०३  अ  यादशे मु ा ं . ०२ नसुार बालकांचा मोफत व स  ती  या िश णाचा अिधकार 
अिधिनयम, २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नसुार दबुल व वंचीत घटकातील बालकांना खाजगी िवना 
अनदुानीत व खाजगी कायम िवना अनदुानीत शाळांम  य े (Private unaided Non-minority schools, 
Private Permanent Unaided non- minority schools) िकमान २५ % ठेव  याची तरतुद आह.े तसेच 
अशा वेिशत बालकांच े ाथिमक िश णा  या खचाची ितपतु  कर  याची तरतदु आह.े  

उपरो  त शासन िनयामानसुार सन २०१८ -१९ या शै िणक वषाम  य ेइय  ता १ ली या वगासाठी २५ 
% वेश ऑनलाईन प  दतीन ेकरावे लागणार आह.े स ि थतीत शाळेम  य ेइयता १ ली  या ३ मा  यता ा  त 
तुकडी आहते. ती तुकडी ५२ िव ाथ  माण ेएकुण १५६ िव ाथ  पैक  ३९ िव ा  याना ऑनलाईन सोडती  दारे 

वेश ावा लागणार आह.े  यानसुार सदंभ ं . ३ अ  वय ेसोबत जोडले  या वेळाप कानसुार महारा   शासना  या 
संकेत  थळाव न वेश ि या राबवावी लागणार आह.े  

सन २०१५ -१६ व २०१६ -१७  पासनू आर.टी. ई. िनयमानसुार शाळेत मोफत वेशाबाबतची या 
राबिव  यात आली आह.े याबाबतचा तपिशलवार त  ता खालील माण ेआह.े  

शै िणक वष इय  ता ३  तकुडी 
मा  यते नसुार 

झालले े
एकूण 
झालले े

मोफत वेश 

२५ % 
माणे पा  
ठरलले े 

एकूण मोफत 
झालले े

वेश 

मा.  य. सिमती 
ठरवनू िदलले े

शासक य 
मंजरूी नसुार 

शालये शु  क 

शालेय फ  
भरले  या 
िव ा  याची 

सं  या 

पालकांकडून 
शाळेकडे 
घे  यात 
आलेले  

शालेय शु  क 

शासनाकडून 
शाळेला येण े 

असलेले   
शालेय शु  क 

 

२०१५-१६  १  ली १५६ ३९ . ३२७०/- ३९ १२७५३० १,२७,५३० 
२०१६-१७ १  ली १५६ ३९ . ३६००/- ०५ १८००० १,४०,४०० 
२०१६-१७ २  री १५६ ३९ . ३६००/- १२ ४३२०० १,४०,४०० 
एकूण पये  ------ ------ ११७ ------  ------ ४,०८,३३० 

 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २५.०२.२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं १२४ िनणय . १२४  

अ  वये शै िणक वष सन २०१७-१८ म  य े आर.टी. ई. िनयमानसुार शाळेत मोफत वेशाबाबतची या 
राबिव  यात आली आह.े याबाबतचा तपिशलवार त  ता खालील माण ेआह.े  

शै िणक 
वष 

इय  ता ३  तकुडी 
मा  यते नसुार 

झालेले 
एकूण 
झालेले 

मोफत वेश 

२५ % माणे 
पा  ठरलेले  
एकूण मोफत 
झालेले वेश 

मा.  य. 
सिमती ठरवनू 

िदलेले 
शासक य 

मंजरूी नसुार 
शालेय शु  क 

शालेय फ  
भरले  या 
िव ा  याची 

सं  या 

नजरचकु न े
पालकांकडून 

शाळेकडे 
घे  यात 
आलेले  

शालेय शु  क 

शासनाकडून 
शाळेला येण े 

असलेले   
शालेय शु  क 

 

        
२०१७-१८  १ ली  १५६  ३९ . ३९६० /-  --- ---- १,५४,४४०  
२०१७-१८  २  री   १५६  ३९ . ३९६० /-  --- ---- १,५४,४४०  
२०१७-१८  ३ री  १५६  ३९ . ४१००/- ०१  ४१००  १,५९,९००  
एकूण .  ------ ------ ११७  ------  ------ ४,६८,७८०  

 
उपरो  त त   यात नमूद केले माण ेशासनाची आर.टी.ई. २००९ अिधिनयमानसुार शासनाकडून  ा  त 

झालेली र  कम व येणेबाक  असलेली एकूण र  कम तपिशल खालील माण ेआह.े  
शै िणक वष 
 २५ %मोफत  
िदलेले वेश  

इय  ता वग  शासनाकडून येण े
असलेले एकूण 
शु  क  

शासनाकडून ा  त 
झालेले शु  क 
िद.०७ स  टबर२०१७   

शासनाकडून येण े बाक  
असलेले एकूण शु  क  

२०१५-१६  १ ली  १,२७,५३० ५६,१६०/-  ७१,३७०/- 
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२०१६-१७  १ली, २री  २,८०,८००  ----- २,८०,८००  
२०१७-१८  १ली, २री, ३री   ४,६८,७८०  ---- ४,६८,७८०  

एकूण   ८,७७,११०  ५६,१६०/-  ८,२०,९५०  
 

िद.०७ स  टबर २०१७ रोजी शासनाकडून एकूण पये ५६,१६०/- परत िमळालेली असनू सदरची 
र  कम पालकांना परत कर  यात येत आह.े याकामी िद. २७.११.२०१७ रोजीच े िटपणीन ेमंजूरी घे  यात आली 
असनू याबाबतची कायवाही चाल ूआह.े  

अ] संदभ ं . १ महारा   शासन राजप  असाधारण भाग चार –अ, मे २५, २०१२/ जे  ठ 4 शके 
१९३४ अिधिनयम प ामधील  पान न.ं ४ (छ) मु ानसुार मोफत जागेवर वेश िद  यावर, मािहती प काच ेमु  य, 
कोणतीही न दणी फ , िशकवणी फ  िकंवा कोणतेही इतर आकार िकंवा िनधी , पालक िकंवा बालक यांचेकडून 
घेता येणार नाही असे नमदू कर  यात आलेले अस  याने सदर पालकांकडून शालेय फ  घतेा येणार नाही.  

ब] संदभ ं . ०२  मधील  पान न.ं ६ मु ा ं . १८ नसुार २५ % वेश ि यमे  य े वेशीत होणा-या 
िव ा  याची शै णीक शु  काची ितपतु  शासनातफ िनि त केले  या दरानसुार शाळांना कर  यात येईल.  

क] संदभ ं . ०३  मधील पान न.ं ३ आ  (५) नसुार, ऑनलाईन ि येत शाळेने केले  या न दणीची 
पडताळणी संबिधत िश णािधकारी ( ाथिमक) यांनी करावी.  या शाळा २५ % वेशाकरीता पा  आहते परंत ु
नोदंणी करत नाहीत िकंवा Entry Level  तरावरील एकुण वेश मते  या २५ % जागा उपल  ध क न दणेार 
नाहीत अशा शाळांना िश णािधकारी ( ाथ) यांनी ता  काळ िनयमा माण े कायदेशीर कारवाई कर  याबाबत/ 
शाळेची  मा  यता काढ  याबाबत  नोटीसा ा  यात. ऑनलाईन वशे यते लॉटरी ारे वशे िमळाले  या 
िव ा  याला शाळा शासनाने नाकार  या करणी िश णािधकारी ( ाथिमक) यांनी तपासणी करावी व शाळा 

शासन हतेू परु  पर वेश नाकार  याचे आढळ  यास  िनयमा माण ेशाळा मा  यता काढ  याची  कारवाई  करावी.  
मागणी– ा  तािवकेम  य े ‘अ’,‘ब’, व ‘क’ नसुार नमदु केले माण े व शासनाची आर.टी.ई. २००९ 

अिधिनयमा नुसार सालाबाद माण ेशै िणक वष २०१८-१९ करीता इय  ता १ ली या वगासाठी २५% वेश 
शासना  या ऑनलाईन वेश ि या राबवावी लागणार असनू सदर या मोफत करावी लागणार आह.े  

शै िणक वष सन २०१८ -१९ म  य े  आर.टी. ई. िनयमानसुार शाळेत २५ %मोफत वेशाबाबतची 
या खालील माण ेराबवावी लागणार असनू  यासाठी खालील माण ेिव ा  याना मोफत वेश ाव ेलागणार 

आहते. तरी सदरचे २५ % वेश  मोफत देणसे व मोफत  वेश या  करणेस मा  यता िमळावी ही िवनतंी.  
शै िणक 

वष 
इय  ता ३  तकुडी 

मा  यते 
नसुार 

झालेले 
एकूण 
झालेले  
मोफत 

वेश 

२५ % 
माणे पा  
ठरलेले  
एकूण 
मोफत 
झालेले 

वेश 

मा.  य. सिमती 
ठरवनू िदलेली 

वाढी  नसुार सन 
२०१७-१८ चे 
 कुल फ  म  य े
१० % वाढ 
क न १० चे 
पटीत शालेय 

शु  क 

शालेय फ  
भरले  या 
िव ा  याची 

सं  या 

पालकांकडून 
शाळेकडे 
घे  यात 
आलेले  

शालेय शु  क 

शासनाकडून 
शाळेला येणे  

असलेले   
शालेय शु  क 

 

२०१८-१९  १ ली  १५६ ३९ . ४३६० /-  --- --- १,७०,०४०  
२०१८-१९  २  री   १५६ ३९ . ४३६० /-  --- --- १,७०,०४०  
२०१८-१९  ३ री  १५६ ३९ . ४५१०/- --- --- १,७५,८९०  
२०१८-१९   ४ थी  १५६ ३९  . ४५१०/- --- --- १,७५,८९०  
एकूण .   ------ ६२४ १५६  ------  ------ ६,९१,८६०  

 
सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसुार छाननी /शासन िनदश तांि क कायदिेशर तसेच आिथक िवषय इ. 

छाननी क न अनमुान – आिथक व शासक य बाब  हणनू करण ेगरजेचे आह.े  
िवभागाची मागणी - ा  तािवकेम  य े ‘अ’,‘ब’, व ‘क’ नसुार नमदु केले माण े बालकांचा मोफत व 

स  ती  या िश णाचा ह  क अिधिनयमा नसुार  
१. शै िणक वष २०१८-१९ म  य े करीता इय  ता १ ली या वगासाठी २५% आर.टी.ई.  अतंगत  वेश 

शासना  या ऑनलाईन वेश ि ये  दारे (मोफत) करणसे मा  यता िमळणकेामी,   
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२.  यापुव  २५% आर.टी.ई.  अतंगत  मोफत  दे  यात आलेले वेश पढुील वगात  िनयमीत करणकेामी, 
२५% आर.टी.ई. अतंगत वेश ि यमे  य े वेशीत झाले  या िव ा  याची शै णीक शु  काची 

ितपतु  शासनातफ िनि त केले  या दरानसुार िव ा  याना वाटप करणे  या मा  यतेकामी िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .१९० यावर सिव तर चचा होऊन, शै िणक वष २०१८-१९ करीता इय ा १ ली वगातील वेशासाठी शासनाच े
बालकां या मोफत व स या िश णाचा अिधकार अिधिनयम-२००९ (RTE Act-2009) अ वय े अिधन 
राहन वेश दणेसे व यासाठी तावात नमदु केले माण ेकायवाही करणेस मा यता दे यात आली.  

        (कायवाही- . ाचाय, इिं लश िमडीयम कुल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५३ र पेढी िवभागातील अित र  लाझमा National Plasma Fractionation Center, Mumbai या शासक य 

सं थेस िव  करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या िकंवा 

मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमती ठराव .– नवीन  ताव. 
ा  तािवक– ी साईबाबा सं  थानमाफत सन २००० साली ी साईनाथ र  तपेढीची  थापना झाली. 

सदर र  तपेढीमाफत र  तसंकलन,र  तिव घटन व र  तिवतरण ि या अिवरत चाल ु आह.े र  तपेढीम  य े सपंणु 
र  ताबरोबरच र  तघटकही तयार केल े जातात. एका र  ता  या बाटलीपासनु दोन ते तीन र  तघटक तयार केल े
जातात. याम  य ेPacked Cell Volume(PCV) Fresh Frozen Plasma(FFP)व Platelet Concentreate 
(Plat.Conc.)/ Cryoprecipitate अस े िविवध घटक तयार क न ते वेगवेगळया आजार असणा-या  णांना 
वापरले जातात.  यामळेु एका र  ता  या बाटलीपासनु कमीतकमी तीन  णांना याचा फायदा होतो. 

ी साईनाथ र  तपेढीचा र  तसंकलन, र  तिवघटन व र  तिवतरण याचा सन २००० ते सन २०१७ पयत 
चा अहवाल खालील माण.े 
Year Blood Blood Issued Collection 

(Rs) 
Free/ 

Concession 
(Rs) 

WHB & 
PCV 

SDP WHB COMP TOTAL 

२००० १८९ ० ११० २५ १३५ ६२,२७५ १,४५० 

२००१ १५८५ ० ५७२ १०५७ १६३० ७,३९,८०० ७०,१०० 

२००२ १९५५ ० ८१२ १६६७ २४७९ ११,२४,३०० १,०५,७०० 

२००३ २११५ ० १४४५ १०७९ २५२४ १०,९३,६०० १,१६,००० 

२००४ २९११ ० २१०६ ८६५ २९७१ १२,४७,७५० १,४८,१०० 

२००५ ३०१४ ० २०९६ १२०१ ३२९६ १३,७९,९०० १,८६,५०० 

२००६ ४१८५ ० ३१३२ १५८२ ४७१४ २०,०९,४६६ २,११,०५० 

२००७ ७२९३ ० ५५५२ ३०२६ ८५७८ ३४,७३,१५० ५,६३,९०० 

२००८ ७८६० ० ५५१० ४५१४ १००२४ ४१,०१,६५८ ६,७६,७५० 

२००९ ७९५९ ० ५१०९ ६०७१ १११८० ४७,२९,११० ७,१२,१५० 

२०१० ८११८ ० ५८७९ ४४५४ १०३३३ ४२,२९,०७६ ६,३५,२०० 

२०११ ९९३६ ० ७३६६ ४७४९ १२११५ ४९,५२,७६० ६,४६,५३० 

२०१२ १०९४७ ० ७४२८ ६८९३ १४३२१ ५९,०४,१९० ७,५४,६०० 

२०१३ ११४१५ २५ ७८८६ ७६७६ १५५६२ ६२,२०,८६० ९,०६,४०० 

२०१४ १११८० २० ८०२४ ७६०८ १५६३२ ४४,२९,९७० २३,४०,२९० 

२०१५ ९७५१ १ ६६३७ ७६०७ १४२४४ ३८,६८,६७० ३३,२१,९५० 

२०१६ ९७५६ ४ ६६०३ ७५१६ १४११९ ४३,५२,९२० ३३,२७,३५० 

२०१७ १०९७३ २ ७१०७ ८९६९ १६०७६ २६,७७,९३० ५३,२०,४३० 
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ी साईनाथ र  तपेढीम  य ेजे वेगवेगळया कारचे र  तघटक तयार केले जातात.  यातील एक र  तघटक 
 लाझमा नावाचा पातळ पांढरा पदाथ होय. हा  लाझमा इतर र  तघटक तयार करताना Byproduct  हणनु तयार 

होतो.  याचे आयु  य (storage life) साधारण एक वष असते. तो तयार झालेनंतर साधारण एक वष -२००c ते -
४००c तापमानात ठेवला जातो. हा र  तघटक जळीत  ण, िल  हरचे आजार, ऑपरेशन नंतर होणा-या 
र  त  ावावर उपाय  हणनु वापरता येतो. हळुहळु पणु र  त वापर  याची संक  पना दखेील बंद होऊन र  तघटकांचा 
वापर जा  तीत जा  त  हावा अशी प  दत स  या सु  आह.े       

ी साईनाथ र  तपेढीम  य ेजे वेगवेगळया कारचे र  तघटक तयार केले जातात.  यातील एक र  तघटक 
 लाझमा नावाचा पातळ पांढरा पदाथ होय. हा  लाझमा इतर र  तघटक तयार करताना Byproduct  हणनु तयार 

होतो.  याचे आयु  य (storage life) साधारण एक वष असत.े तो तयार झालेनतंर साधारण एक वष -२००c ते -
४००c तापमानात ठेवला जातो. हा र  तघटक जळीत  ण, िल  हरचे आजार, ऑपरेशन नंतर होणा-या 
र  त  ावावर उपाय  हणनु वापरता येतो. हळुहळु पणु र  त वापर  याची संक  पना दखेील बंद होऊन र  तघटकांचा 
वापर जा  तीत जा  त  हावा अशी प  दत स  या सु  आह.े                                        

स ि थतीला ी साईनाथ र  तपेढीम  य े दखेील साधारण ३००-५०० बॅग इतका अित र  त  लाझमा 
ित मिहना तयार होत असनु वेळोवेळी  यात वाढ सदुधा होव ुशकते. 

  ी साईनाथ व साईबाबा  णालय तसचे बाहरेील  णालयांत होणा-या श  ि या व उपचार पाहता 
अशा कारचा  लाझमा  हणावा िततका या दो  ही  णालयाम  य ेव बाहरेील  णालयाम  य ेवापराला जात नाही. 
हया  लाझमाची मागणीच आप  याकडे कमी माणात आह.े तसेच याच ेstorage life  जा  त अस  यामळेु तो 
साठवताही येतो. 

  हा  लाझमा  या जळीत  णासाठी वापरला जातो तशा कार  या भाजले  या  णांची संपणू 
उपचाराची सोय स ि थतीला आपल े ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालयांत उपल  ध नाही.  यामळेु र  तपेढी 
िवभागात तयार होणारा जा  तीचा (अित र  त)  लाझमा (दो  ही  णालय वापर सोडून) आपण अशा सं  थांना दऊे 
शकतो िक,  यांचेकडे या  लाझमाचे घटक (Fractionation) तयार होतात. Fractionation  हणजे Albumin 
& Immunoglobulin सारखे घटक (ज ेभारताला स  या कमतरतेमुळे, आयात करावे लागतात) तयार करण ेव 
वेगवेगळया आजारांवर इजं  शन  या  व पात वापरण.े अशा  व पाचा  लाझमा आपण या सं  थेला िदला तर  या 
बद  यात आपणास  यां  या ठरले  या रकमे माण ेमोबदला िमळतो.िकंवा आपण  यांचेकडुन अस ेAlbumin & 
Immunoglobulin इजंे  शन  या  व पात घेऊ शकतो. 

  सदर  लाझमा अशा सं  थकेडुन संबिधत र  तपेढी माफत संकिलत केला जातो. याबाबत आरो  य व 
कंुटंुब क  याण मं ालय, भारत सरकार, रा  ीय एडस िनयं ण सं  था यांनी अित र  त  लाझमा िव बाबत सिंहता 
घोिषत केलेली आह.े  यास अनसु न ी साईनाथ र  तपेढीकडे जमा होणा-या अित र  त  लाझमा बाबत कायवाही 
करता येईल. 

या संदभात मािहती घतेली असता काही शासक य सं  था व खाजगी सं  था अशा कारचा अित र  त 
 लाझमा गोळा क न  यांचे Fractionation करणचे े काम करतात. National Plasma Fractionation 

center  Mumbai, ही अशा कारची शासक य सं  था असनु ही  लाझमा िवकत घे  याचे काम करते. याक रता 
सदर सं  थशेी संपक साधला असता  यांनी ई-मेल  दारे  लाझमाच े दर ( ितिलटर) व  यास अनसु न दे  यात  
येणा-या अनषंुगीक बाब चा  यात उ  लेख केलेला आह ेतो पढुील माण:े 

अ.नं सं  थेचे नांव दर ( ित िलटर) 
१) नॅशनल  लाझमा फॉर  Fractionation सटर,मुंबई - ( शासक य सं  था) २००/- . ित िलटर 

 
National Plasma Fractionation center, Mumbai (शासक य सं  था) या सं  थचेे दर 

( ितिलटर) २००/-  आहते. तसेच आपण सदंभ य सं  थसे  लाझमा िद  यानतंर ते आपणांस रोख र  कम िकंवा 
 याबद  यात Inj.Albumin 20% 100ml I.P., व Inj.Immunoglobulin 5% 100mlI.P. देणार आह,े अस े

ई-मेल  दारे  यांनी कळिवलेले आह.े 
याबाबतीत काही जवळ  या र  तपेढयांशी संपक केला असता,अनेक र  तपेढया हा  लाझमा अशा 

Fractionation center ला पाठिवतात. याम  य ेनगर िज  हयातील जनक  याण र  तपेढी, आनंद षीजी र  तपेढी 
,अ  टिवनायक र  तपेढी,यासार  या खाजगी र  तपेढयांचा समावेश आह.े आपले र  तपेढी िवभागातील अित र  त 
 लाझमाही National Plasma Fractionation center  Mumbai , यांना दतेा येईल,असे मत आह.े 
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     National Plasma Fractionation center , Mumbai ही शासक य सं  था आह.े सदरची सं  था 
 वत: र  तपेढीम  य े येऊन  लाझमा घऊेन जा  याचा खच (Logistics & Packing Material) करणार 

आहते.सदर सं  थबेरोबर यो  य ते Aggrement  क न ी साईनाथ र  तपेढी म  य े तयार होणारा अित र  त 
 लाझमा या सं  थसे कायम  व पी वेळोवेळी होणा-या दरबदला माण ेिव  करता येईल. 

      सोबत National Plasma Fractionation center, Mumbai  यांचे  लाझमा पाठिव  याबाबतचे 
सचुना प क व SOP for collection of Frozen Plasma for Fractionation From Blood Banks ची 

त मािहती  तव सादर केले आह.े 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान- नवीन  ताव. 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- १) ी साईनाथ र  तपेढीम  य े वेळोवेळी तयार होणारा "अित र  त 

 लाझमा" हा National Plasma Fractionation center,  Mumbai  या शासक य सं  थसे स  याचे दरा माण े
.२००/- ितिलटर व यापढु ेहोणा-या दरबदला माण ेिव  करणसे, 

२) ी साईनाथ र  तपेढीम  य े वेळोवेळी तयार होणारा अित र  त  लाझमा National Plasma 
Fractionation center, Mumbai या शासक य सं  थेस शासन िनयमावली माण े िव  करणसे, िकंवा  या 
बद  यात Inj.Albumin िकंवा Inj. Immunoglobulin इजंे  शन आव  यकतेनसुार घेणसे, व  

३) National Plasma Fractionation center, Mumbai या शासक य सं  थबेरोबर करार करणसे 
मा  यता असावी. 

   तरी उपरो  त  तावास मा  यता असावी. 
सदर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ व मा  यतेसाठी सादर. 

िनणय .१९१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ र  तपेढीम  य ेवेळोवेळी तयार होणारा अित र  त  लाझमा National 
Plasma Fractionation center, Mumbai या शासक य सं  थेस शासन िनयमावली माण ेिव  करणेस, व 
 या बद  यात यांचेकडून Inj.Albumin िकंवा Inj. Immunoglobulin इजंे  शन आव  यकतेनसुार घणेसे 

तसेच यासाठी National Plasma Fractionation center, Mumbai या शासक य सं  थेबरोबर करार करणेस 
मा यता दे यता आली.            (कायवाही- .वै िकय अिधि का, साईनाथ णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५४ डॉ.राम स न नाईक, वै िकय अिधकारी, (जनरल सजन) यांच े ो साहन पर ६ वेतन वाढीबाबत. 

ताव- त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीची िद.१७ म,े २००९ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार, ी साईबाबा सं  थान 
िव  व त यव था, िशड  या आ  थापनेवरील कायम कमचा-यांना महारा   शासना  या सहा  या वेतन 
आयोगानसुार वेतन दे  यात येत आह.े 

महारा   शासनान ेक  शासना  या ६  या क ीय वेतन आयोगा  या िशफारशी  या आधारे रा  य वेतन 
सधुारणा सिमती २००८ चे अहवालानसुार, रा  य शासक य अिधकारी/ कमचा-यांना अितउ  कृ  ट कामासाठी 
उ  च दरान ेवािषक वेतनवाढ मंजरु करावी.  यामळेु स  याची एक िकंवा दोन आगाऊ वतेनवाढी मंजरु कर  याची 
प  दत बंद कर  यात यावी, अशी िशफारस केलेली होती. या िशफारशीचे सदंभात सामा  य शासन िवभागामाफत 
 वतं पण ेकायवाही कर  यात येईल, अस े शासनान े िनणय घेतलेला होता.  

तथापी िशफारशीचे सदंभात शासनाचा अिंतम िनणय हो  यास कालावधी लाग  याची श  यता िवचारात 
घेऊन िद.०१/१०/२००६, िद.०१/१०/२००७, िद.०१/१०/२००८ रोजी  या रा  य शासक य अिधकारी/ कमचा-
यांना ५  या वेतन आयोगातील वतेन ेणी म  य े चिलत योजनेनसुार आगाऊ वेतनवाढ मंजरु कर  यात आ  या 
असतील अशा कमचा-यांची ६  या वेतन आयोगानसुार सधुारीत वतेन ेणीतील वतेनिन  चती ता  परु  या  व पात 
आगाऊ वेतनवाढी िशवाय कर  यात यावी व आगाऊ वतेनवाढी सदंभातील शासनाचा अिंतम आदशे ा  त 
झा  यानंतर अशा कमचा-यांची फेर वेतनिनि ती कर  यात या  यात, अस े शासन प रप का  वये कळिव  यात 
आलेले होते. 

आता वरील नमदु रा  य वतेन सधुारणा सिमती,२००८ यांच े िशफारशी व शासनाच े प रप कातील 
तरतुदी  या अनषुगंान,े सहा  या वेतन आयोगानसुार सधुारीत वेतन ेणी अनु ेय झा  याचे कालावधीत 
(िद.०१/१०/२००६ ते ०१/१०/२०१५) आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ दे  यात येऊ नय,े असा शासनाचा िनणय 
पा रत झालेला आह.े 

ी साईबाबा सं  थान सचंिलत ी साईनाथ  णांलयात वदैयक य अिधकारी (जनरल सजन) या 
संवगाचे मंजरु तीन पदापैक  ०२ पद े र  त असनु एकमेव पदावर डॉ. राम स  न नाईक ह ेजनरल सजन कायरत 
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आहते. डॉ नाईक यांची दररोज २५० पयत् ओपीडी व  २० पयत ऑपरेशन असतात  याचा कामाचा  याप मोठा  
अस  याने संदभ ् .०८ नसुार त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१९/०८/ २००६ रोजीचे सभेतील 
िनणया  वय,े  डॉ राम नाईक यांना ी साईबाबा हाॅि पटल कडील समक  वैदयक य अिधका-याना दे  यात येणा-
या वेतना माण े वेतन दे  यात यावे, असा िनणय घतेलेला आह.े सदरच े िनणयानसुार, डॉ राम स  न नाईक, 
वैदयक य अिधकारी (जनरल सजन) यांना .१००००-३२५-१५२००+ एन.पी.ए. या वेतन ेणीत 
िद.०१/०९/२००६ पासनु मळुवेतन . ११६२५ व न .१३५७५ कर  यात आलेले आह.े  

तदनतंर, ी साईबाबा सं  थान िव  व  थ  यव  था,िशड   या आ  थापनेवरील कायम कमचा-यांना 
िद.०१/०१/२००६ पासनु ६ वा वतेन आयोग  लाग ुकरणते आललेा आह.े ऊ  त िनणयानसुार  थायी कमचा-
याची सधुा रत वतेन ेणीत वेतन  िनि ती कर  यात यऊेन फरक आदा कर  यात आलेला आह.े 

तथापी, सधुा रत वेतनिनि ती करताना डॉ नाईक याचंे मळुवेतन िद.०१/०१/२००६ रोजीचे असधुारीत 
वेतन ेणीतील (१००००-३२५-१५२००) मळु वेतन .१०,९७५ वर सहावा वेतन आयोगातील (१५६००-
३९१०० ेड पे ६६००) मळु वेतन पये २०,४२०  वेतन िनि त कर  यात आलेले होते.  यांना ी साईबाबा 
हॉि पटल कडील समक  वैदयक य अिधका-या माण े िद.०१/०९/२००६ पासनु असधुारीत वेतन णेीत मळु 
वेतन  १३,५७५ दे  यात आलेल ेहोते. परंत ुसहा  या वेतन आयोगात  वेतनवाढ दतेाना फायदा दे  यात आलेला 
नाही.  यामळेु डॅा नाईक यांना फरकाची र  कम कमी िमळाली याबाबत  यांनी लेखी त ार  केलेली  होती. 

शासन प रप क मांक वपेरू १२०९/ .६९/सवेा-९ िव  त िवभाग मुंबई िद.२९ एि ल,२००९ मिधल 
तरतुदीनसुार,  िद.०१ जानेवारी २००६  या नंतर सधुा रत वेतन संरचनेत वेतन िनि ती नसुार शासक य कमचारी 
वािषक वेतनवाढ घेतो आिण जो िद.०१ जानेवारी,२००६ रोजी धारण केले  या  पदा  या बाबतीत िद.०१ 
जानेवारी, २००६ नंतर  या  या पढुील वतेनवाढी  या िदनांका पासनु सधुा रत वेतन संरचनते िनवड करतो  याची 
 या िदनांकास सधुा रत वेतन संरचनेत वतेन िनि तीबाबत पुढील माण ेतरतुद आह,े वेतन िनि ती  या िदनांकास 

िवदयमान वेतन ेणीत अनु ेय मळु वेतनात महागाई वेतन व िदनांक ०१जानेवारी २००६ रोजी िवदयमान 
वेतन ेणीस लाग ुअसलेला महागाई भ  ता िमळवनू परीगिणत कर  यात याव ेही र  कम  पढुील १०  या पटीत 
घेऊन येणारी र  कम सधुा रत वेतन संरचनेतील अनु ेय वेतनबॅ  ड मधील मळुवेतन होईल. या  यितरी  त,िवदयमान 
वेतन ेणीस अनु ेय समिुचत ेड वेतन देय होईल. िवशेष वतेन घेणा-या  कमचा-या  या बाबतीत यथाि थती 
िनयम ७ (१) ब िकंवा (क) मधील प  दत अनसुर  यात येईल. मा  वेतन िनि तीसाठी िवचारात घे  यात येणारे मळु 
वेतन व महागाई वेतन ह ेवतेन िनि ती  या िदनाकंास अनु ेय असलेले मळुवेतन व महागाई वेतन असेल आिण 
महागाई भ  ता िद.०१ जानेवारी २००६ रोजी अनु ेय असले  या दरानसुार प रगिणत कर  यात येईल,  अस ेनमदु 
आह.े            
 डॉ नाईक यांचा त ार अज व वरील नमदु तरतुद िवचारात घऊेन  याचंे कडून िद.०१/०९/२००६ पासनु 
वेतनवाढी  या  िदनांकापासनु सधुा रत वेतन सरंचनचेी िनवड (वेतन बॅ  ड १५,६००-३९,१०० ेड पे ६,६००) 
करीत असलेबाबतचा िवक  प भ न घेऊन फेर वेतनिनि ती केली.  यानसुार डॅा नाईक याना िद.०१/०९/२००६ 
ते िद. ३१/०८/२०११ या कालावधीचा फरक आदा कर  यात आललेा आह.े      
 तदनतंर महारा   शासनाने पद  यु  तर पदिवका व पद  यु  तर पदवी अहताधारकास  वैदयक य अिधका-
यांना ०३ व ०६ ो  साहनपर वेतनवाढी मंजरु कर  याचा िनणय घेतलेला आह.े ऊ  त िनणयास अनु न त  कालीन 
मा.ि सद  य सिमतीच े िद.१८/०२/२०१५ रोजीचे सभेत िनणय होऊन  यास मा. मुंबई उ  च  यायालयाच,े 
औरंगाबाद खंडपीठाचे मा  यतेनसुार ी साईनाथ  णांलयातील पद  यु  तर पदिवका  व  पद  यु  तर पदिवधारकास 
अनु मे ०३ व ०६ अितरी  त  ो  साहनपर वेतनवाढी मंजरु कर  यात आले  या आहते. वरील िनणयास अनसु न 
११ पद  यु  तर पदिवकाधारकाना ०३ व ०८ पद  यु  तर पदवीधारकाना ०६ अित र  त ो  साहना  मक वेतनवाढी 
मंजरु कर  यात आले  या आहते. सदरचे आदेशा  वये  डॉ राम नाईक, जनरल सजन यांना ही ०६ वतेनवाढी  मंजरु 
कर  यात आले  या आहेत. तथापी  यांना या वतेनवाढीचा लाभ दतेाना िवदयमान वेतनबॅ  ड (१५६००-३९१०० 

ेड पे ६६००) बार होत अस  यान ेवेतनवाढीचा  य  लाभ दे  यात आलेला नाही. 
तरी डॉ राम स  न नाईक, वैदयक य अिधकारी (जनरल सजन) यांना त  कालीन मा  यव  थापन मंडळान े

ी साईबाबा हॉि पटल कडील समक  वैदयक य अिधका-यांना दे  यात येणा-या वेतना माण ेवेतन दणेकेामी िद. 
०१/०९/२००६ पासनु पाच  या वेतन आयोगातील िवदयमान वेतन णेी .१००००-३२५-१५२०० म  य े
मळुवेतन ( .११,६२५/-) म  य े सहा वतेनवाढीचे ट  प े देऊन मळुवेतन ( .१३,५७५/-) िनि त कर  यात आले 
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आह.े  यास अनसु न िद.०१/०९/२००६ रोजी सहा  या वतेन आयोगात वेतनिनि ती क न वेतन दे  यात यते 
आह.े  

आता शासन िनणयानुसार (फ  त) ी साईनाथ  णांलयातील पद  यु  तर पदिवधारकास ०६ अितरी  त 
ो  साहनपर  वतेनवाढी मंजरु कर  यात आले  या आहते. तथापी डॉ नाईक यांच ेया (०६) वेतनवाढीने िवदयमान 

वेतनबॅ  ड  बार होत अस  याने  य  लाभ दे  यात आललेा नाही.   
तरी डॉ  राम स  न नाईक, वैदयक य अिधकारी (जनरल सजरी)  ी साईनाथ  णालय यांना त  कालीन 

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.१९ ऑग  ट,२००६ रोजीच ेसभेतील िनणया  वय,े ०६ वतेनवाढी दे  यात आले  या 
अस  याने पु  हा अितरी  त ो  साहनपर ०६ वतेनवाढी दणेेबाबत पा रत झाले  या आदशेातुन ी नाईक यांचे नांव 
वगळ  यास  मा  यता िमळावी ही िवनंती. 

िनणय .१९२ सदरह ताव तुत थिगत ठेवणते आला.              (कायवाही- वै िकय संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५५ ी साईनाथ णालयाकडील डॉ टरांना ी साईबाबा हॉि पटलम य ेकेले या श ि या/ उपचारांवर ो साहन 

भ ा दणेबेाबत. 
ताव- सं  थान अिधिनयम २००४ मिधल तरतदूः-प.ृ ं .३५७ सिमतीची कत  य ेव अिधकार  १७(२) ण 

    तावीकः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  संचिलत ी साईबाबा हॉि पटल व ी 
साईनाथ  णालय चालिवली जात आहते. सदर  णालयांम  य े वेगवेगळया आजारांवर िविवध तपास  या/ 
उपचार/ श  ि या के  या जातात.  यापैक  ी साईबाबा  णालयाम  य े आव  यक असलेले त  डॉ  टस 
उपल  ध होवनु ते िटकुन राहणसेाठी डॉ  टरांना  यांचे मािसक वेतना  यितरी  त  णांकडुन आकार  यात येणा-या 
िबलातील काही िविश  ट र  कम िद.०३/०६/२००६रोजी यामा.  यव  थापन सिमतीच ेसभतेील िनणय ं .३२८. 
अ  वय े ो  साहन भ  ता  हणनु िदली जात.े तसचे  यामध ्य े सधुारणा क न िद.०८.०३.२००९ रोजी  या 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील िनणय .१९६ अ  वये सधुारीत दराने ो  साहन भ  ता संबंधीत डॉ  टरांना अदा 
केला जातो. 

 या अनषंुगान,े ी साईनाथ  णालयाकडील कामकाजा  या  टीन े काही श  ि या ी साईनाथ 
 णालयाच े ओटीम  य े आव  यक सिुवधा नस  यान े करण े श  य होत नाहीत, अशा श  ि या मा. वै िकय 

संचालक यांचे परवानगीन े ी साईनाथ  णालयाकडील वै िकय अिधकारी ह े ी साईबाबा हॉि पटलम  य ेभरती 
क न श  ि या करतात अशा  णांकडुन ी साईबाबा हॉि पटलच ेदरा माण े ो  साहन भ   यां  या र  कमेसह 
िबल आकारणी करणते यतेे. तसचे आपतकालीन प र  थीतीम  य े ी साईबाबा हॉि पटलम  य े भरती केले  या 

णास ENT Surgeon, Ophthalmologist, Gynecologist तसेच आव  यकते माण े ी साईनाथ 
 णालयाकडील इतर डॉ  टरांची गरज भास  यास ी साईनाथ  णालयातील डॉ  टरांसोबत सदर  णांवर उपचार 

िकंवा श  या के  या जातात, अशा  णास ी साईनाथ  णालयातील डॉक् टरांनी केले  या उपचार व 
श  या यांच े ो  साहन भ  तयासह िबलही ी साईबाबा हॉि पटलम  य े आकारले जाते.  

  मागणीः- ी साईनाथ  णालयाचे डॉ  टरांनी गरज भास  यास ी साईबाबा हॉि पटलम  य े  णांना 
भरती क न िकंवा ी साईबाबा हॉि पटलचे डॉ  टरां सोबत श  ि या िकंवा उपचार करतात.  याब ल सबंंिधत 

 णांकडुन डॉ  टरांच े ो  साहन  भ  तयासह िबल आकारणी केले जातात, आकारणी केललेा ो  साहन भ  ता 
संबंधीत ी साईनाथ  णालयाचे डॉ  टर मागणी करतात. जर ो  साहन भ  ता िमळाला नाही तर ी साईनाथ 

 णांलयाच ेडॉ  टर गरज भास  यावर  णांना ी साईबाबा हॉि पटल डॉ  टर सोबत िकंवा तातडीच ेवेळी उपचार/ 
श  ि ं या करणसेाठी तयार नाही. 

िवभागाचा अिभ ाय व  प  ट मतः- मानवक  याणा  या  टीन े ी साईबाबा  णालयाम  य े केले  या 
तपास  या, उपचार व श  यावरील ो  साहन भ  ता पवु माणचे मा. वै िकय संचालक यांचे आदेशा  वय े
अदा करणते यते होता.परंतू माह े ऑग  ट २०१७पासनू ो  साहन भ  ता अदा करतांना पवु लेखापरी काचं े

तीिनध नी यावर आ ेप घेतले आह ेक ,  
१) डॉ  टरांचे िनयु  ती आदेशावर ो  साहन भ  ता दे  याची न द नाही.  
२) मा.वै िकय सचंालक यांचे  वा रीने डॉ  टरांना ो  साहन भ  ता दे  यात यतेील का ? 
 यामळेु संबंिधत डॉ  टरांना ो  साहन भ  याची र  कम  अदा केलेली नाही.  

तरी ी साईनाथ  णालयाकडील डॉ  टरांना मा. वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल यांच े
आदशेा  वये  ीसाईबाबा  णालयाम  य े ी साईनाथ  णालयाकडील डॉ  टरांना भरती  णाचे/ आपतकालीन 
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प र  थीतीम  य े तपास  या, उपचार व श  या के  यावर  णाकडुन िबलाम  य े आकारणी केले  या ो  साहन 
भ  याची र  कम पवु माणचे मा. वै िकय सचंालक यांचे आदशेा  वये अदा करणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .१९३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु केले माण े वै िकय संचालक यांच े आदशेानसुार ी साईनाथ 
णालयामधील डॉ टरांनी आपतकालीन प र  थीतीम  य े ी साईबाबा हॉि पटलमधील णांवर केले या 

श ि या/ उपचार यावर यांना ो साहन भ ा दे यात यावा, असे ठरले.         (कायवाही- वै िकय संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५६ ी साईनाथ णालयातील G.O,T. या िवभागाकरीता ETO Machine खरेदी करणेबाबत. 

ताव- ी साईनाथ  णालयातील General O.T या िवभागाने मागणीप का  वये निवन ०१ नग ETO Machine ची 
मागणी केलेली आह.े  

सदर िवभागात 9kw चे ०२ नग (M/s. M.Shah) कंपनीच ेAutoclave मशीन असनू 18 kw चे ०१ 
नग मशीन आह े परंतु Laproscopic Instrument ह े अ  यतं लहान अस  यामळेु  यांना Sterilization 
कर  यासाठी  यांनी नवीन मागणी केली आह.े 

िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत ी साईबाबा  णालयातील एकुण १२४ 
नग मिश  स बदलणसेाठी मा  यता िमळालेली असनू  यानुसार खरेदीची कायवाही सु  कर  यात आलेली आह.े 
 याम  य ेETO Machine ची दखेील खरेदी कर  यात येत असनू  यासाठी अदंाज ेखच .९,००,०००/- इतका 

 तावीत कर  यात आलेला आह.े त  हा General O.T या िवभागाकरीता ETO Machine खरेदीकामी अदंाज े
र  कम .९,००,०००/-  इतका खच अपिे त आह.े 

मागणी– ी साईबाबा  णालयातील General O.T या िवभागाने ETO Machine ची मागणी 
प का  वये  मागणी केलेली आह.े 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान:- 

१) अिधिनयमातील सिमतीच े कत  य े व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण 
करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा 
आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात. 

२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस– २०१४/ . . ८२/ भाग– ३/ उ ोग– ४, िद. ३० ऑ  टोबर २०१५ अ  वये प र  छेद ३.२. – 
िनयमपिु तकेनसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अदंािजत मु  य 
.३,००,०००/- पे ा जास ्त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीन ेकाढ  यात या  यात. संबंिधत िवभागांना 
.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवरखरेदी कर  याची मभुा दे  यात 

आली आह.े अशा व  तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 
िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत:- ी साईनाथ  णालयातील General O.T या िवभागात दनंैिदन 

श  ि या कर  यात यतेात. सदर श  ि या झा  यावर Laproscopic Instrument Sterilization कराव े
लागतात. पेशंटला कुठ  याच कारचा ादभुाव होऊ नये  हणनू Sterilization कराव े लागतात. 
िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत ी साईबाबा  णालयातील एकुण १२४ नग मिश  स 
बदलणसेाठी मा  यता िमळालेली असनू  यानुसार खरेदीची कायवाही सु  कर  यात आलेली आह.े  याम  य े
ETO Machine ची दखेील खरेदी कर  यात येत असनू  यासाठी अदंाजे खच .९,००,०००/- इतका  तावीत 
कर  यात आलेला आह.े तरी  यां  या मागणीनसुार ०१ नग ETO Machine िवहीत प  दतीन ेई-िनिवदा मागवनू 
खरेदी क न दे  यास हरकत नाही असे न  मत आह.े  

  तरी ी साईनाथ  णालयातील General O.T या िवभागासाठी ०१ नग ETO Machine िविहत 
प  दतीन े ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .९,००,०००/- (अ री .नऊ लाख 
मा ) चे खचा  या   तावास  मा  यता असावी. 

िनणय .१९४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयातील General O.T. या िवभागासाठी ०१ नग ETO 
Machine खरेदी करणेकामी िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .९,००,०००/- 
मा चे खचास मा यता दे यात आली.               (कायवाही- वै िकय संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.५७ ी साईनाथ णालयातील Orthopedic Surgery या िवभागाकरीता ACL/PCL Instrument set खरेदी 
करणबेाबत. 

ताव- ी साईबाबा  णालयातील Orthopedic Surgery या िवभागाने मागणी प का  वये निवन ACL/PCL 
Instrument set ची मागणी केलेली आह.े सदर Instrument चा वापर हा गडु  या  या सां  या  या Ligaments 
(अि थबंधन)  या पुनबांधणीसाठी केला जातो. सदर िवभागाम  य े ACL/PCL Instrument set उपल  ध 
नस  यामळेु  यांनी नवीन ACL/PCL Instrument set ची मागणी केली आह.े  

निवन ACL/PCL Instrument set खरेदीकामी अदंाजे खचाकरीता M/s. Stryker India Pvt. 
Ltd., Mumbai यांचेकडून ई-मेल  दारे अदंाजे खचाकरीता दरप क मागिव  यात आलेले होते.  यानसुार  यांनी 
ई-मेल अ  वये खालील माण ेदरप क िदलेले आह-े   

 
S.No. Name of Item Qty. Rate Per in Rs. Total Amt.in Rs. 
1 M/s.Stryker India Pvt.Ltd., 

Mumbai 
1 9,89,560/- 9,89,560/- 

 Total Amt. in Rs. 9,89,560/- 
वरील माण े दरानसुार उपरो  त ACL/PCL Instrument set खरेदीकामी .९,८९,५६०/- (अ री 

र  कम .नऊ लाख एकोणन  वद  हजार पाचश ेसाठ मा ) इतका खच अपिे त आह.े  
मागणी– ी साईबाबा  णालयातील Orthopedic Surgery या िवभागान े ACL/PCL 

Instrument set ची मागणीप का  वये मागणी केलेली आह.े 
सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 

छाननी क न अनमुान:- 
१) अिधिनयमातील सिमतीच े कत  य े व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण 

करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा 
आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात. 

२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस– २०१४/ . .८२/ भाग– ३/ उ ोग– ४, िद. ३० ऑ  टोबर २०१५ अ  वये प र  छेद ३.२. – 
िनयमपिु तकेनसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अदंािजत मु  य 
.३,००,०००/- पे ा जा  त आहे अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीन ेकाढ  यात या  यात. संबंिधत िवभागांना 
.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवरखरेदी कर  याची मभुा दे  यात 

आली आह.े अशा व  तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईनाथ  णालयातील Orthopedic Surgery या िवभागान े

मागणीप का  वये निवन ACL/PCL Instrument set ची मागणी केलेली आह.े सदर Instrument चा वापर 
हा गुड  या  या सां  या  या Ligaments (अि थबंधन)  या पनुबाधंणीसाठी केला जातो. सदर िवभागाम  य े
ACL/PCL Instrument set उपल  ध नस  यामळेु  यांनी नवीन ACL/PCL Instrument set ची मागणी 
केली आह.े 

  तरी ी साईनाथ  णालयातील Orthopedic Surgery या िवभागासाठी ACL/PCL Instrument 
set िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा या अदंाजे र  कम .९,८९,५६०/- (अ री 
र  कम .नऊ लाख एकोणन  वद  हजार पाचश ेसाठ मा ) चे खचा  या  तावास मा  यता असावी. 

िनणय .१९५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयातील Orthopedic Surgery या िवभागासाठी ACL/PCL 
Instrument Set खरेदी करणेकामी िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा या अदंाज े
.९,८९,५६०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.               (कायवाही- वै िकय संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५८ ी साईनाथ णालयातील Ophthal O.P.D. या िवभागाकरीता नवीन a-Scan Biometry खरेदी करणेबाबत. 

ताव- ी साईनाथ  णालयातीलOphthal O.P.D. या िवभागाने मागणीप का  वये नवीन A-Scan Biometry 
चीमागणी केलेली आह.े  

  ी साईनाथ  णालयातीलOphthal O.P.D. यािवभागात स  या सन २००३ म  य े र  कम . 
१,४४,५००/- इत  या र  कमते खरेदी केलेले आह.े सदर मिशनचा वापर १४ वषापासनू झा  यामळेु ते वारंवार 
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नादु  त होत आह ेतसचे  यांना अ ावत तं ान असलेले A-Scan Biometry चीआव  यकताआह े  यामळेु 
 यांनी नवीन ०१ नगA-Scan Biometry ची मागणी केली आह.े 

निवन A-Scan Biometry खरेदीकामी अदंाजे खचाकरीता M/s.KLB Instruments 
Co.Pvt.Ltd., New Delhi यांचेकडून ई-मले  दारे अदंाजे खचाकरीता दरप क मागिव  यात आलेले होते. 
 यानसुार  यांनी ई-मेल अ  वये खालील माण ेदरप क िदलेले आह-े   

S.No. Name of Item Qty. Rate Per in Rs. Total Amt.in Rs. 
1 KLB Instruments Co. Pvt. 

Ltd., New Delhi 
1 25,76,000/- 25,76,000/- 

 Total Amt. in Rs.  25,76,000/- 
 

वरील माण े दरानुसार उपरो  त A-Scan Biometry खरेदीकामी .२५,७६,०००/- (अ री र  कम 
.पंचवीस लाख  याह  तर  हजारमा ) इतका खच अपिे त आह.े  

मागणी– ी साईनाथ  णालयातीलOphthal O.P.D. या िवभागाने मागणीप का  वये ०१ नग A-
Scan Biometryचीमागणी केलेली आह.े  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान :- 

१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य ेव अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजातीच ्या क  याण करणा-
या िकंवा मानवाला आप  तीम  य े साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल 
असा आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस– २०१४/ . .८२/ भाग– ३/ उ ोग– ४, िद. ३० ऑ  टोबर २०१५ अ  वये 
प र  छेद ३.२. – िनयमपिु तकेनसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे 
अदंािजत मु  य .३,००,०००/- पे ा जा  त आहे अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात  
या  यात. संबंिधत िवभागांना .५ हजार पयत  या िकंमती  या व  तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट 
जागेवर खरेदी कर  याची मभुा दे  यात आली आह.े अशा व  तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात 
पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईनाथ  णालयातीलOphthal O.P.D. या िवभागाने मागणी 
प का  वये नवीन A-Scan Biometry चीमागणी केलेली आह.े ी साईनाथ  णालयातीलOphthal O.P.D. 
यािवभागात स  या सन २००३ म  य ेर  कम . १,४४,५००/- इत  या र  कमेत खरेदी केलेले आह.े सदर मिशनचा 
वापर १४ वषापासनू झा  यामळेु ते वारंवार नादु  त होत आह.े तसचे  यांना अ ावत तं ान असलेले A-Scan 
Biometry ची आव  यकता आह.े  यामळेु  यांनी नवीन ०१ नग A-Scan Biometry ची मागणी केली 
आह.े  यामळेु  यां  या मागणीनसुार ०१ नग नवीनA-Scan Biometry िवहीतप  दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदी 
करणसे हरकत नाही अस ेन  मत आह.े  

  तरी ी साईनाथ  णालयातील Ophthal O.P.D. या िवभागाकरीता ०१ नग नवीन A-Scan 
Biometry िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या र  कम .२५,७६,०००/- (अ री 
र  कम .पंचवीस लाख  याह  तर हजारमा )चे खचा  या  तावासमा  यता असावी. 

िनणय .१९६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयातील Ophthal O.P.D. या िवभागाकरीता ०१ नग नवीन A-
Scan Biometry खरेदी करणेकामी िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अदंाज े
.२५,७६,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.              (कायवाही- वै िकय संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५९ सी.टी. कॅन मिशनच े160 KVA य.ुपी.एस. या बॅटरीज खरेदी करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा हॉि पटलमधील सी.टी. कॅन मिशन करीता सोकोमॅक कंपनीचे 01 नग 160 KVA य.ुपी.एस. 
िद.14/07/2010 रोजी बसिव यात आले होते. सदर सी.टी. कॅन मिशन तातडी या वेळी वापरले जात असताना 
िवदयतु वाह खंडीत झा यास बंद पडु शकतात. यावेळी अ याव यक सेवा आव यक असले या अपघात त 

णांचे पढुील उपचार करण ेश य होत नाही. यामळेु अशा मह वा या मिश स करीता सदर य.ुपी.एस.िस टीम 
एकुण . 13,40,000/- इत  या रकमते खरेदी क न बसिव यात आली आह.ेसदर160 KVA य.ुपी.एस. ची 
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माच 2017 अखेर घसारा वजा जाता िकंमत .1,78,868.41/- इतक  आह.ेकंपनीच ेई- मले नसुार सदर मिशन 
काया  वीत केलेपासनु 10 ते 12 वषापयत   हणजेच अदंाजे सन 2022 पयत वापरता येउ शकते व कंपनी 
 याकरीता   पेअर पाटसह  स  ह स  दणेार आह.े  यामळेू सदर य.ुपी.एस.  तातडीने बदलणचेी आव  यकता नाही.  

      म.ेसोकोमॅक इनो हिेटव पॉवर सो यशुन ा.िल. मुंबई यांचेकडे िद.01/04/2017 ते िद.31/03/2018 
या कालावधीसाठी कॉ ेहे सी ह वाष क सि हस कॉ ॅ ट (CMC) करणते आलेले आह.े सदर कॉ ॅ ट 
कालावधीत दु ती व दखेभालीकरीता आव यक असणा या पेअर पाट कंपनी वखचाने बदलणार आह.े परंत ु
क यमुबेल पेअर पाट (उदा.Wound Component, Batteries) ची िकंमत सं थानला वगेळी अदा 
करावयाची आह.े 

स या सी.टी. कॅन मिशनचा य.ुपी.एस. यव थीत काम देत नस याचे सदर िवभागांनी कळिवले आह.े 
यासाठी म.ेसोकोमॅक इनो हिेटव पॉवर सो यशुन ा.िल. मुंबई, यांचे इिंजनीअर तातडी या भेटी करीता आले 

असता यांनी य.ुपी.एस. ची तपासणी क न सि हस रपोट .7177,िद. 22/11/2017अ वय ेय.ुपी.एस.  या 
12V/120Ah या कार  या बॅटरीज खराब झा यामळेु बदल याची आव यकता अस याचे कळिवले आह.े  
सदर बॅटरीज य.ु पी. एस. काया  वीत केलेपासनु आजपावेतो बदलणते आले  या नाहीत. तसेच वॉरंटी कालावधी  
संपलेला आह.े  

   मागणी:- यासाठी य.ुपी.एस.चे मळु उ पादक म.े सोकोमॅक इनो हिेटव पॉवर सो यशुन ा. िल. मुबंई 
यांचेकडुन य.ुपी.एस. बॅटरीजचे कोटेशन मागणी कर यात आलेली आह.े कंपनीन े यांचे प  .SIPSPL/ 
MUM/CIM/ GEN/SSST/ 05/01/18,Dt. 16/01/2018 अ वये खालील माण ेकोटेशन पाठिवले आह.े 

Sr.  No. Description Qty Rate Per Total Amount 
01 12V/120Ah SMF Battery  64 9,300.00 5,95,200.00 

+ GST Extra @ 28 % 1,66,656.00 
(A) Sub Total  7,61,856.00 

Labour Cost during Transportation & site Work  30,000.00 
+ GSTExtra @ 18 % 5,400.00 

(S) Sub Total  35,400.00 
Total Amount (A+B) R/O (Incl. all Taxes) in Rs.  7,97,256.00 

       
वरील माण े सी.टी. कॅन मिशनचे य.ुपी.एस. या बॅटरीज बदलणसे सव करांसहीत एकुण . 

7,97,256/- (अ री . सात लाख स  या  नव हजारदोनश ेछप  न माञ) इतका खच येणार आह.े सदर बॅटरीज 
करीता कंपनी दोन वषाची वॉरंटी दते आह.े  

सं थान अिधिनयम/ ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान: वरील सं थान अिधिनयमानसुार दु ती व दखेभाल करता येईल. सदर दु ती करीता .3 
लाखापे ा अिधक खच येणार अस यामळेु मा.  यव  थापनसिमती सभेची मा यता घेणचेी आव यकता आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:-सदरबॅटरीजचा दोनवषाचा वॉरंटी कालावधी सपंलेला आह ेपरंतु सदर 
बॅटरीज आजपावेतो ७ वषापयत  यव  थीत काम िदल े होते. स  या खराब झा  यामळेु बदलण े आव  यक 
आह.ेकंपनीचे ई- मेल नसुार सदर मिशन काया  वीत  केलेपासनु १० ते १२ वषापयत   हणजेच अदंाजे सन २०२२ 
पयत वापरता येउ शकते, यामळेुसदरय.ुपी.एस.बदल याचीआव यकतानाही. तसेच सदर य.ुपी.एस. निवन 
सी.टी. कॅन मिशनसाठी दखेील वापरता येईल. सदर सी.टी. कॅन मिशन या य.ुपी.एस. या बॅटरीज खराब 
झा यास य.ुपी.एस. बॅकअप देणार नाही व तातडी या वेळी णाची तपासणी करताना िवदयतु वाह खंडीत 
झा यास सी.टी. कॅन मिशन बंद पडु शकते. यावेळी अ याव यक सवेा आव यक असले या अपघात त 

णांचे पढुील उपचार करण े श य होत नाही. तसेच वारंवार खंडीत होणा या िवदयतु वाहामळेु सी.टी. कॅन 
मिशनच ेमहागडे पाट खराब  होतात व ते बदल यासाठी कंपनी  यांचे जमनी येथील फॅ टरीतनु पाटस मागवनु 
बदलते. अशावेळी मिशन 4-5 िदवस बंद राह शकते.तसेच जु या खराब झाले या बॅटरीज रेकॉड िवभागाकडे जमा 
क न यांची िवहीत प तीने िव  करता येईल.  

      तरी सी.टी. कॅन मिशनचे य.ुपी.एस. या बॅटरीज िवहीत प तीने ई-िनवीदा मागवनू खरेदी करणसेाठी व 
यासाठी यणेा या अदंाजे एकुण .7,97,256/- चे खचास मा यता असावी. 
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िनणय .१९७ यावर सिव तर चचा होऊन, सी.टी. कॅन मिशनचे य.ुपी.एस. या बॅटरीज खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-
िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अदंाजे .७,९७,२५६/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

        (कायवाही- वै िकय संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६० राजीव गांधी िजवनदायी आरो य योजना व महा मा फुले जन आरो य योजन े अतंगत णा या य  

उपचारापोटी ाथिमक मंजरु आदशेापोटी कमी आले या रकमेस वै क य सवलत हणनू मा यता िमळणबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा हॉि पटलम  य ेराजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजना िद.१४/०२/२०१३ रोजी ०८ िज  हयासाठी 

व िद.२६/११/२०१३ पासनु महारा  ातील सव िज  हयासांठी चालु कर  यात आललेी आह.े  ण िड  चाज 
झा  यानंतर १२ िदवसानंतर ऑनलाईन पदधतीने िवमा कंपनीकडे ाथिमक मंजरु पॅकेजनसुार बीले सादर कर  यात 
येतात. िवमा कंपनीकडुन पाठिवले  या ाथिमक मंजरु पॅकेज बीलांची शहिनशा क न योजने  या एमओय ु व 
गाईडलाई  सनसुार ाथिमक मंजरु रकमते कपात क न उवरीत र  कम  णालया  या िव  त िवभागाकडे  
आरटीजीएस पदधतीने अदा कर  यात यतेे. 

  ाथिमक मंजरु रकमेपे ा कमी र  कम ये  याची कारण े ( ही कारण ेसं  थान  णालय व राजीव गांधी  
जीवनदायी आरो  य योजना यां  यात झाले  या एमओय ुव गाईडलाईन नसुार आहते) 

१. अिॅ जओ  ला  टी या केससेबाबत असणारी ाथिमक मंजरुी ही.  ६०,०००/- इतक  िदली जाते. परंत ु 
 य ात ोिसजर करताना Balloon वापरला गेललेा नसेल तर अशा केसेसम  य ेBalloon ची िकंमत 

वजा क  .४०,०००/- इतक च र  कम िवमा कंपनीकडुन  ा  त होते.  हणजे ितकेस  २०,०००/- 
इतक  र  कम कपात कर  यात येते. याबाबत Hospital Billing  या पॅकेज माण ेकरण ेगरजेचे आह.े 

२. मेिडसीन पकेॅज अतंगत दाखल होणा-या  णावंर योजन ेअतंगत उपचार करताना मजंरुीपासनु पशंेट  या 
िड  चाज पयतचा कालावधी ाहय धरला जातो,  हणनु पॅकेज  या  िनयमानसुार ितिदवसा माण े लाग ु
होणारी  र  कम अदा केली जाते.उदा.एखादा  णां  या आजाराचे पकेॅज १५ िदवसाचे असते व तो ०५ 
िदवसात िड  चाज होतो  यामळेु ०५ िदवसाचेच पैसे िवमा कंपनीकडुन येतात. 

३. आप  या हॉि पटलम  य े DSA ही तपासणी केली जात नाही परंतु Ischemic Strokes- 
Management with all necessary Investigations Including 4 Vessels Cerebral 
Angio(DSA) & Surgery if necessary(M9T3.3) या पकेॅजसाठी DSA हा रपोट देण े
बंधनकारक आह.े  हणनु या रपोटअभावी मंजरु प ॅकेज रकमतेुन  िविश  ट र  कम कपात केली 
जाते.सदर DSA तपासणी ही  यके तालकुा व िज  हया  या िठकाणी होत नाहीत तर ही तपासणी 
आप  या प रसरात नािशक व मुंबई येथचे होते.  ण आप  या  णालयात भरती अस  यान ेतो इतरञ 
पाठिव  यासाठी अडचण येते. 

४. उपचारानंतर/ श  ञि येनतंर  णांची कृती समाधानकारक नस  यास नातेवाईक  णास इतरञ 
हलिवतात अशा प र  थीतीत  णास डॉ  टरां  या स   यािव दध  (DAMA) िड  चाज ावा लागतो 
अशा वेळी मंजुर  पॅकेज  या ७५ % इतक च र  कम िवमा कंपनीकडुन अदा केली जाते.उवरीत २५ % 
र  कम  णांकडुन आपण वसलु क  शकत नाही. 

५.  णांचे श  ञि येनतंर २४ तासाचे आत पेशंटचे िनधन (Death) झा  यास मंजुर पॅकेज  या ७५ % 
इतक च र  कम िवमा कंपनीकडुन अदा केली जाते. 

६.  आथ  ोिसजसम  य ेिजतके ॅ  चस ऑपरेट केलेले असतील,  या माण ेलाग ुअसणा-या  ित ॅ  चर 
पॅकेजनसुार र  कम िवमा कंपनीकडुन अदा केली जाते. 

७. एकाच वेळी दोन श  ञि या /उपचार केलेले अस  यास पिह  या श  ञि येस १०० % व दसु-या 
श  ञि येस ५० % इतक च र  कम िवमा कंपनीकडुन अदा केली जाते. 

   राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजनेकडे (महा  मा  योितबा फुले जन आरो  य योजना) ऑनलाईन  
पदधतीन े सादर केले  या फाइ  स  या ा थिमक मंजुरी आदेशापे ा कमी आले  या रकमेस मा.  यव  थापन 
सिमतीची मंजरुी घेतलेली नस  याचे संदभ .०१ नसुार ा  त झाले  या िवशेष लेखाप र ण अहवालात नमदु 
केलेले आह े  यामळेु सदर र  कम वै क य सवलत  हणनु नावे टाकण ेकरीता. मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता 
आव  यक आह.े 
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स ि थती- 
वष कमी र  कम ा  त 

झाले  या लाभािथची 
सं  या 

ाथिमक मंजरुी  
आदशेा माण ेयेण ेअसलेली 

र  कम 

 य  ा  त 
झालेली र  कम 

एकुण कमी 
आलेली र  कम 

२०१२-१३ १ ८०,०००/- ७५,०००/- ५,०००/- 
 

सन २०१२-१३ म  य ेउपचार कर  यात आले  या एकुण ३४  णांपैक  एका  णांची  ५,०००/- इतक  
र  कम कमी आलेली आह.ेर  कम कमी आ  याचे कारण सोबत जोडले  या Annex -1 माण ेआह.े 

वष कमी र  कम ा  त झाले  या 
लाभािथची सं  या 

ाथिमक मंजरुी  
आदशेा माण ेयेण े
असलेली र  कम 

 य  ा  त 
झालेली र  कम 

एकुण कमी 
आलेली र  कम 

२०१३-१४ ७६ ७९,४८,३२०/- ६४,६०,३११/- १४,८८,००९/- 
    

सन २०१३-१४ म  य ेउपचार कर  यातआले  या एकुण २१०६  णापैक  ७६  णांची  १४,८८,००९ 
इतक  र  कम कमी आलेली आह.ेर  कम कमी आ  याच ेकारण ेसोबत जोडले  या Annex -२ माण ेआह.े 

वष कमी र  कम ा  त झाले  या 
लाभािथची सं  या 

ाथिमक मंजरुी  
आदशेा माण ेयेण े
असलेली र  कम 

 य  ा  त झाललेी 
र  कम 

एकुण कमी 
आलेली र  कम 

२०१४-१५ २७० १,९६,०३,७५८/- ०१,५६,५२,२५०/- ३९,५१,५०८/- 
 

सन २०१४-१५ म  य े उपचार कर  यात आले  या एकुण ४२४५  णांपैक  २७०  णांची  
३९,५१,५०८/- इतक  र  कम कमी आलेली आह.े र  कम कमी आ  याचे कारण ेसोबतजोडले  या Annex -३ 

माण ेआह.े 
वष कमी र  कम ा  त झाले  या 

लाभािथची सं  या 
ाथिमक मंजरुी  

आदशेा माण ेयेण े
असलेली र  कम 

 य  ा  त 
झालेली र  कम 

एकुण कमी 
आलेली र  कम 

२०१५-१६ १७६ ९९,९६,११८/- ८०,६७,६८९/- १९,२८,४३१/- 
 

सन २०१५-१६ म  य े उपचार कर  यात आले  या एकुण ४०७६  णांपैक  १७६  णांची  
१९,२८,४३१/- इतक  र  कम कमी आ  याचे कारण ेसोबत जोडले  या Annex -४ माण ेआह.े 

वष कमी र  कम ा  त झाले  या 
लाभािथची सं  या 

ाथिमक मंजरुी  
आदशेा माण ेयेण े
असलेली र  कम 

 य  ा  त 
झालेली र  कम 

एकुण कमी 
आलेली र  कम 

२०१६-१७ २३९ १,००,३२,८८२/- ७९,५८,६२७/- २०,७७,९९५/- 
 

सन २०१६-१७ म  य े उपचार कर  यात आले  या एकुण ४४४९  णांपैक  २३९  णांची  
२०,७७,९९५/-इतक  र  कम कमी आलेली आह.ेर  कम कमी आ  याचे कारण ेसोबत जोडले  या Annex -५ 

माण ेआह.े 
वष कमी र  कम ा  त झाले  या 

लाभािथची सं  या 
ाथिमक मंजरुी  

आदशेा माण ेयेण े
असलेली र  कम 

 य  ा  त 
झालेली र  कम 

एकुण कमी 
आलेली र  कम 

२०१७-१८ ५६ ३२,२२,०१२/- २३,८७,७००/- ०८,३४,३१२/- 
सन २०१७-१८ म  य े िद.३०/११/२०१७ पयत उपचार कर  यात आले  या एकुण ३०७४    णांपैक  

५६  णांची ०८,३४,३१२/- इत क  र  कम कमी आलेली आह ेर   म कमी आ  याचे कारण ेसोबत जोडले  या 
Annex-०६ माण ेआह.े 
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िवभागाचा अिभ ाय– राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजनेकडुन (महा  मा  योितबा फुले जन 
आरो  य योजना)  यांच ेसोबत सं  थान  

 णालयान े केले  या एमओय ुव गाईडलाइ  सनसुार कमी आलेली र  कम ा  त होणार नस  याने सदर 
र  कम वै क य सवलत  हणनु नावे टाक  यास मा.  यव  थापन सिमतीची मंजरुी ावी लागणार आह ेअसे न  
मत आह.े 

प रिश  ट- अ 
अ नं  वष  एकुण कमी आलेली र  कम 
०१ २०१२-१३ ५,०००/- 
०२ २०१३-१४ १४,८८,००९/- 
०३ २०१४-१५ ३९,५१,५०८/- 
०४ २०१५-१६ १९,२८,४३१/- 
०५ २०१६-१७ २०,७७,९९५/- 
०६ २०१७-१८ (३०/११/२०१७) ०८,३४,३१२/- 
 एकुण  १,०२,८५,२५५/- 

                तरी राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना व महा  मा फुले जन आरो य योजन ेअतंंगत  णां  या सन 
२०१२ ते २०१७ अखेर  य  उपचारापोटी ाथिमक मंजुर आदशेापोटी कमी आले  या रकमेस प रिश  ट – अ  
िव  त िवभागामाफत वै क य सवलत  हणनु नावे टाकणसे मंजुरी िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर. 

िनणय .१९८ यावर सिव तर चचा होऊन, राजीव गांधी िजवनदायी आरो य योजना व महा मा फुले जन आरो य योजने अतंगत 
सन २०१२ ते २०१७ अखेर णा या य  उपचारापोटी ाथिमक मंजरु आदशेापोटी कमी आले या रकमेस 
वै क य सवलत हणनू नावे टाकणेस मा यता दे यात आली.           (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६१ जादा वै क य िबलाचा परतावा अदा करणसे मंजरूी िमळणेबाबत. 

ताव-  यव  थापन सिमतीचा ठराव .– १) जा. न.ं एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.   २) मा. 
 यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ  वये . २०,०००/- पयत मा. कायकारी 

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

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

मागणी– पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांच ेिबले परतावा िमळणबेाबत िवनतंी अज. 
 

अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-

याशी नाते 
आजाराचे 

नाव 
डॉ  टरांचे 

नाव 
 णालयाचे 

नाव 
एकूण मागणी 

र  कम 
एकूण देय 

र  कम 
शेरा 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले  
१ ी. कैलास ता  याबा 

डांग े
िवभाग- शासन   
ह ा- मदतनीस 

आई Arthritis डॉ. काळे  ी साईबाबा 
हॉि पटल  

१६८३.०० १३२७.०० 

 

२ ी. िदपक सयुकांत 
लोखंडे  
िवभाग- लेखाशाखा  
ह ा- िलिपक 

आई  Diabetes डॉ. जाधवर ी साईबाबा 
हॉि पटल  

३०५२.०० ३०५२.०० 

 

३ वप सिवता चांगदवे 
िवभाग- ी साईबाबा 
हॉि पटल  
ह ा- परीचारीका 

आई Diabetes डॉ. इगंळे ी साईबाबा 
हॉि पटल  

७७०९.०० ७६९५.००० 
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४ ी.सिचन अंबादास 
डावरे 
िवभाग- 
सी.सी.िट.  ही. 
ह ा – मदतनीस 

वडील Ca डॉ. 
वाघूळद े 

डॉ. थोरात 

ी साईबाबा 
हॉि पटल  

४७७०.०० ४७७०.०० 

 

५ ी. रिवं  बाप ूगावडे 
िवभाग- पाणी परुवठा 
ह ा- तारतं ी 

विडल UTI डॉ. मुंदडा ी साईबाबा 
हॉि पटल  

३११४७.०० ३११४७.०० 
 

६  योतीलाल िभका 
जाधव 
िवभाग- आय टी आय  
ह ा- स भांडारपाल 

 वतः Diabetes डॉ. फू  ल 
पोरवाल 

ी साईनाथ  
हॉि पटल  

९४८५.०० ९४८५.०० 

 

७ संिगता सजंय थोरात 
िवभाग- ी साईबाबा 
हॉि पटल  
ह ा- परीचारीका 

पती  
सास ू 

मुलगी 

Diabetes डॉ. इगंळे ी साईबाबा 
हॉि पटल  

७५३९.०० ५७१५.०० 

 

८ ी. शेषराव राधाकृ  ण 
कुलभयैा 
िवभाग-साईबाबा 
हॉि पटल   
ह ा-कॅथलॅब 
टे  नीिशयन 

 वतः   डॉ. काळे  ी साईबाबा 
हॉि पटल  

४११८.०० ४११८.०० 

 

    अ - एकूण र  कम ६९५०३.00 ६७३०९.00  
 ब. सं  थान मा  य यादीतील हॉि पटलम  य ेरेफर केले होत.े  

अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-

याशी नाते 
आजाराचे 

नाव 
डॉ  टरांचे 

नाव 
 णालयाचे 

नाव 
एकूण मागणी 

र  कम 
एकूण देय 

र  कम 
शेरा 

९ ी.परसराम सोमाजी 
भालेराव  
िवभाग-सरं ण 
ह ा –पहारेकरी 

प  नी Dengue 
NS 1 

Reactive  

डॉ.काटे बी हॉल 
 लीनीक,पणेु 

१३९४५.०० १३९४५.०० 

 

१० बंदावणे सुभाष 
म  हारी  िवभाग  - 
 वनी ेपण    ह ा  - 

िव तु पयवे क 

मुला 
करीता 

Renal 
Failure 

डॉ. जाधवर बी हॉल 
ि लिनक, पणेु 

५१६२५.०० ५१६२५.०० 

 

११ शकंुतला शंकर मािहते 
िवभाग- ी साईनाथ 
हॉि पटल  
ह ा- परीचारीका 

आई Ca डॉ. बो-हाडे टाटा 
मेमो रअल 
हॉि पटल, 
मुंबई 

५८८४४.०० ५८८४४.०० 

 

१२ कसाना सािजद खान  
िवभाग- ी साईनाथ 
हॉि पटल  
ह ा- परीचारीका 

 वतः Haemor
rhides 

डॉ. बो-हाडे बॉ  बे 
हॉि पटल, 
मुंबई 

१८२४८.०० १८२४८.०० 

 

१३ लुिसया शाम 
अमोिलक 
िवभाग- ी साईनाथ 
हॉि पटल  
ह ा- परीचारीका 

पती Commen 
bile duct 
stricture 
underwen
t, ERCP 
Clearence
ss stening 

डॉ. राम  
नाईक 

िदनानाथ 
मंगेशकर 
हॉि पटल, 
पणेु 

३५९५४.०० ३५०९४.०० 
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hypertens
ion 

१४ ी. राज  द  ता य 
जोवकर  
िवभाग-साईबाबा 

 णालय   
ह ा-फामािस  ट   

मुलगा  Left Leg 
DVT 
With 

Pulmon
ary 

Embolis
m 

डॉ. मनोहर 
िशंद े

बी हॉल 
ि लिनक, पणेु   

२५९१०.०० २५४५१.०० 

 

१५ ी. अशोक 
आ  णासाहबे सोनवणे 
िवभाग- ारावती 
ह ा- िलिपक 

वडील Multiple 
descendi
ng colon 
polyps  

डॉ. 
आिद  य  
मुंदडा  

िदनानाथ 
मंगेशकर 
हॉि पटल, 
पणेु 

३३९११०.०० २८०६९२.०० 

 

१६ ी. सरुाळे चं कांत 
भाऊसाहबे 
िवभाग- पहारेकरी 
ह ा- संर ण 

 वतः  Varicos
e vein , 
grade iv  

डॉ. महशे 
िम  तरी  

बी हॉल 
ि लिनक, पणेु   

१०३८०७.०० ९८१६७.०० 

 

    ब - एकूण र  कम ६४७४४३.०० ५८२०६६.००  
 क. सं  थान मा  य यादीतील नसलेले व रेफर नसलेले हॉि पटल  

१७ ी. अशोक रंभाजी 
औटी  
िवभाग- शासन 
ह ा- . अिधकारी 

आई fracture डॉ. पाटील साकार 
हॉि पटल, 
अहनदनगर 

२७६५०.०० २०३४४.००  णाचे 
वा  त  य 
बाहरेगावी 

अस  यामळेु 
८०% 

र  कम ावी 
अस ेमत 
आह.े 

    क - एकूण र  कम २७६५०.०० २०३४४.००  
   अ+ब +क - एकूण र  कम ७४४५९६.०० ६६९७१९.००  

सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 
होणारी एकूण र  कम .६६९७१९/- इतक  आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत– िनयमावली माण ेछाननी केली असनु तसेच  णांना सं  थान मा  य 
यादीतील हॉि पटलम  य ेपढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व उपचार घतेले आह.े  यामळेु सबंधंीतांना दये 
होणारी र  कम अदा करणसे हरकत नाही,असे मत आह.े 

िनणय .१९९ यावर सिव  तर चचा होऊन, वरील तावाम ये नमदु केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य 
दखेभाल िनयमावली सन- १९९९ अ  वये छाननी केली असून, यांची स यता पडताळून पाहीलेली अस यामळेु, 
उपरो  त यामधील कमचा यांना दये असलेली र कम, यांना अदा करणेस मा यता दे यात आली.   

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

यानंतर मा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा सु  कर यात आली.  

आय या वेळेचा  
िवषय नं.०१ िशवकृपानंद  वामीजी यांचे समपण महािशिबराच ेकाय माचा मािहतीफलक अिंतम करणबेाबत. 

ताव- ी साईबाबा यां  या समाधीस ऑ  टोबर-२०१८ म  य े १०० वष पणू होत अस  यान े ीसाईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी 
साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े शता  दीचे संपणू वषभर वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक 
काय मांचे आयोजन करणते यतेआह,े जेण े क न संपणू वषभरात िशड म  य े भ  तीमय वातावरण राहन 

ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीने कामकाज चालू आह.े  



 

यास अनसु न मा
“ ी साईबाबा शता  दी
यांचा स  सं
शिमला पाटील
 यासाठी येणा

०५/०१/२०१८ 
असनू महािशिबरा  या
सं  थानकडून अिंतम क न िमळावा
येईल, अस ेकळिवलेले आहे

 
तथािप उपरो  त

केले  या पिह  या
तरी 

मा  यतेनंतर सदरचा मजकूर 
 ताव िनणयाथ सादर

 

 

इस महािशिवर के ऑनलाईन वेबका  ट
 

{03} 07.03.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

यास अनसु न मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१४/११
ी साईबाबा शता  दी कालावधीत िद. २३ ते ३० एि ल २०१८ 

यांचा स  सगं काय म आयोिजत कर  यास मा  यता दे  यात आली
शिमला पाटील,  यव  थापक य िव  व  त, योग भा भारती 

साठी येणा-या खचापोटी फ  त . १५,००,०००/- मा  अथसहा य दयावे
आता शिमला पाटील,  यव  थापिकय िव  व  त, 

२०१८ रोजीचे ईमले प ा  वय"े ी साईबाबां  या कृपनेे िशड म  ये
असनू महािशिबरा  या चारासाठी खालील माण े मािहतीफलक तयार केला असनू सदर मािहतीफलक 

नकडून अिंतम क न िमळावा, जेणके न चार साराची पढुील कायवाही लवकरात लवकर सु  करता 
अस ेकळिवलेले आह.े 

तथािप उपरो  त फलकाएैवजी खालील माण ेफलक असावातसेच  यां
 पिह  या ओळीतील मजकूर टाकणसे हरकत नसावी. 

तरी खालील माण े  यानयोग िशिबर काय माचा मािहतीफलकाचा मजकूर आपले मा  य
तेनंतर सदरचा मजकूर योग भा भारती (सेवा सं  था) 
व िनणयाथ सादर.  

 
ी साईबाबा समाधी शता  दी वष के उपल  म

 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था
 दारा आयोिजत 

 

सदगु  ी िशवकृपानंद  वामी के पावन साि न  य
समपण  यानयोग महािशिबर

 

सौज  य –योग भा भारती (सेवा सं  था
 

िदनांकः २३ अ ेल, २०१८ से ३० अ ेल २०१८ 
 

 थानः महारा   रा  य शेती महामडंल ाऊंड 
ी साई सादालय के पास

इस महािशिवर के ऑनलाईन वेबका  ट ( ेपण) के िलए www.samarpanmeditation.org
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११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .१०२३ अ  वये 
२०१८ या कालावधीम  य े ी िशवकृपानदं महाराज 

त आली. मा  सदरच े काय माचे आयोजन ीमती 
योग भा भारती (सेवा सं  था)  ट यांनी  वत: कराव.े सं  थानन े

अथसहा य दयावे” अस ेठरल ेआह.े 
, योग भा भारती (सेवा सं  था)  ट यांनी िद.

 कृपनेे िशड म  य ेसमपण महािशिबराचे आयोजन होत 
रासाठी खालील माण े मािहतीफलक तयार केला असनू सदर मािहतीफलक 

जेणके न चार साराची पढुील कायवाही लवकरात लवकर सु  करता 

 फलकाएैवजी खालील माण ेफलक असावातसेच  यांचे फलकात तळिटपमे  य ेनमूद 
. तथापी दसुरी ओळ टाकू नय,े अस ेन  मत आह.े    

िशिबर काय माचा मािहतीफलकाचा मजकूर आपले मा  यते  तव तथा 
)  ट यांना पाठिवणकेामी सदर मािहती फलकाचा 

 वष के उपल  म 

व  था (िशड ) 

मी के पावन साि न  य म  
नयोग महािशिबर – 

सेवा सं  था)  ट, मुंबई 

२०१८ वेळः शाम. ०७ त०े९ 

 शेती महामडंल ाऊंड (िशड )  
ी साई सादालय के पास 

 

www.samarpanmeditation.org पर लॉिगन कर 
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ये 
 ी िशवकृपानदं महाराज 

मा  सदरच े काय माचे आयोजन ीमती 
नन े

. 
 समपण महािशिबराचे आयोजन होत 

रासाठी खालील माण े मािहतीफलक तयार केला असनू सदर मािहतीफलक 
जेणके न चार साराची पढुील कायवाही लवकरात लवकर सु  करता 

 

 नमूद 
 

व तथा 
 यांना पाठिवणकेामी सदर मािहती फलकाचा 
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िनणय .२०० यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत केलेला िशवकृपानंद  वामीजी यांच ेसमपण महािशिबराचे काय माचा 
मािहतीफलक अिंतम करणेत येऊन, सदरचा मजकूर योग भा भारती (सेवा सं  था)  ट यांना पाठिवणते यावा, 
असे ठरले.                   (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०२ िशलधी ित  ठाण, िशड  यांच े“ साईर  न परु  कार ”  सोह यासाठी, साईनगर मैदान  उपल  ध क न दणेेबाबत 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  
१.अिधिनयमाच ेकलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 

िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेन े
 यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजुा-अचा,समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

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

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

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०९.१०.२०१६ चे सभेतील िनणय .६९७ नसुार "  णालयामधील  ण  
व साईनगर येथील रिहवाशी यांना काय मा  या आवाजाचा ास होणार नाही, या अटीवर राजक य काय म 
वगळता वै िकय िशबीरे व धािमक काय मासाठी साईनगर मैदान वापरासाठी उपल  ध क न दे  यास मा  यता 
दे  यात आली आह.े 

   तावना:- उपरो  त िवषयांिकत संदभ य प ा  वये ी. तुषार सदुामराव शेळके, अ  य  िशलधी 
ित  ठाण, िशड  यांनी िद.२८.०२.२०१८ रोजीचे प ा  वये मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यानंा अ ेषीत 

केले  या प ात िशलधी ित  ठान या यवुा कायक  या  या सघंटने  या मा  यमातुन मागील ११ वषापासनु िशड  येथ े
नेहमीच अनेक धािमक, सां  कृितक, सामािजक  व पाच ेकाय म आयोिजत करत असतो.  याची सरुवात चै  
श.ु II१II गडुीपाडवा  हणजेच मराठी नववषा  या  वागतान े करतो. गढुीपाड  या  या पवुसं  ये  या काय मात 
आ  ही महारा  ातील िविवध े ाम  य े उ  लेखनीय कामिगरी करणा-या  य  त चा “साईर  न परु  कार” दऊेन 
स  मान करत असतो. आजपयत ित  ठान  या मा  यमातनू  ये  ठ समाजसेवक बाबा आमटे यांची आनंदवन 
सं  था,  ये  ठ िविध  ी. उ  वलजी िनकम,  ये  ठ अिभनतेे ी. अशोक सराफ, आदश गावच े णतेे ी. 
पोपटराव पवार, जलसंवधनाचे काम करणारे ी. अिवनाशजी पोळ,  ये  ठ िसन ेिद  दशक व अिभनेते ी. महशेजी 
मांजरेकर, बाबांची मतु  साकारणारे तालीम यांचे नात,ू बाबांचे समाधी मंिदर उभारणारे गोपाळ बु ी यांचे वशंज, 
दणेगीदार ी. के.  ही. रमणी, यांच ेबरोबरच महारा  ातील िविवध मा  यवरांचा “ साईर  न परु  कार ” दऊेन स  मान 
केलेला आह.े  

  यावष  िशड  येथे गढुीपाड  या  या पवुसं  यलेा िद.१७.०३.२०१८ रोजी सायंकाळी ०७.०० वा. 
ित  ठान  या मा  यमातुन महारा  ातील िविवध े ातील गणुीजनांचा “साईर  न परु  कार” दऊेन स  मान कर  यात 

येणार आह.े  या बरोबरच सां  कृतीक काय म व मराठी नाट्य योगाचे आयोजन कर  यात येणार आह.े सदर 
काय म हा महारा   रा  याचे िवरोधी प नतेे मा. ना. ी राधाकृ  णजी िवखे पाटील, यांचे अ  य तेखाली व ी 
साईबाबा सं  थानचे अ  य  मा. सरेुशजी हावरे, उपा  य   मा. ी चं शेखरजी कदम, मु  य कायकारी अिधकारी 

ीमती बलजी अ वाल, यवुानतेे डॉ. सजुयदादा िवख े पाटील यां  या बरोबर इतर मा  यवरां  या व िशड  
ाम  थां  या मखु उपि थतीत पार पडणार आह.े  

          तरी िद. १७.०३.२०१८, रोजी सदरचा काय म सं  थानचे साईनगर मदैान, िशड  येथे कर  यास 
परवानगी िमळावी ही िवनंती.  अस ेकळिवले आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय:- सदर कालावधीत सं  थानमाफत अथवा इतर कोण  याही सं  थे  या, मडंाळा  या 
वतीन ेसाईनगर मैदानावर काय माच ेआयोजन कर  यात आलेले नाही.  यामळेु उपरो  त बाब चा िवचार करता 

ी. तुषार सदुामराव शेळके, अ  य  िशलधी ित  ठाण, िशड  यानंा साईनगर मैदान िद.१७ माच २०१८ रोजी 
सांय.०७.०० वा. “साईर  न परु  कार” सां  कृ तीक काय म व मराठी नाट्य योगाचे काय मासाठी परवानगी दतेा 
येईल. 
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तरी ी.तुषार सदुामराव शेळके, अ  य  िशलधी ित  ठाण, िशड  यांना “साईर  न परु  कार”  
सोह यासाठी, साईनगर मैदान उपल  ध करावयाच ेिवनतंीबाबत िनणयाथ सादर. 

िनणय .२०१ यावर सिव तर चचा होऊन, गढुीपाड  या  या पवुसं  यलेा िद.१७.०३.२०१८ रोजी िशलधी ित  ठाण, िशड  यांना 
“साईर  न परु  कार”  सोह यासाठी, साईनगर मैदान उपल  ध क न दे यास मा यता दे यात आली.  

 (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०३ िद.०८ माच २०१८  रोजी जागितक मिहला िदनािनमी  त मोफत सवरोग िनदान व उपचार िशबीराकरीता तसेच 

इतर काय माकरीता, साईनगर मदैान उपल  ध क न दणेेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  

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

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

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

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०९.१०.२०१६ चे सभेतील िनणय .६९७ नसुार "  णालयामधील  ण  
व साईनगर येथील रिहवाशी यांना काय मा  या आवाजाचा ास होणार नाही, या अटीवर राजक य काय म 
वगळता वै िकय िशबीरे व धािमक काय मासाठी साईनगर मैदान वापरासाठी उपल  ध क न दे  यास मा  यता 
दे  यात आली आह.े 

   तावना:- उपरो  त िवषयांिकत संदभ य प ा  वये मु  यािधकारी िशड  नगरपचंायत, िशड   यांनी िद. 
०५.०३.२०१८ रोजी  या प ा  वय े “िद. ०८ माच २०१८ रोजी जागितक मिहला िदनाच े औिच  य साधनु ी 
साईबाबा समाधी शता  दी वषात जनसवेा फाऊंडेशन–लोणी, िशड  नगरपचंायत व वरा मेडीकल  ट-लोणी 
यांचे संयु  त िव माने साईनगर येथील ाऊंडवर सकाळी १०.०० ते सांयकाळी ०५.०० या कालावधीत भ  य 
मोफत सवरोगिनदान व उपचार िशबीर आयोिजत कर  यात आलेले आह.े तसचे सदर िशबीर सपंलेनंतर  याच 
िठकाणी सांयकाळी ०५.३० ते ०७.०० या कालावधीत िशड  शहरातील सव मिहलाचंा हळदी-कंुकवाचा 
काय म,  व  छता बोधन, संसार उपयोगी लक  ॉ व मिहलांना वाण वाटपाचा काय म होणार आह.े  

  तरी, िद.०८ माच २०१८ रोजी साईनगर यथेील ाऊंड उपल  ध क न दणेबेाबत तसेच सदर 
काय मासाठी आव  यक सिुवधा (िव तु  यव  था) उपल  ध क न दणेबेाबत ी साईबाबा सं  थानचे सबंधीत 
िवभागांना आदेश करणते यावे ही िवनंती.” अस ेकळिवले आह.े  

  िवभागाचा अिभ ाय:- सदर कालावधीत सं  थानमाफत अथवा इतर कोण  याही सं  थे  या, मडंळा  या 
वतीन े साईनगर मदैानावर काय माचे आयोजन कर  यात आलेले नाही.  यामळेु उपरो  त बाब चा िवचार करता 
मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत, िशड  यांना साईनगर मैदान िद.०८ माच २०१८ रोजी सकाळी १०.०० ते 
सांय.०७.०० या कालावधीत मोफत सवरोग िनदान व उपचार िशबीराकरीता तसेच इतर काय माकरीता 
परवानगी दतेा येईल. 

तरी मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत, िशड  यांचे मोफत सवरोग िनदान व उपचार िशबीराकरीता तसेच 
इतर काय माकरीता साईनगर मदैान उपल  ध करावयाच ेिवनतंीबाबत िनणयाथ सादर. 

िनणय .२०२ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०८ माच २०१८  रोजी जागितक मिहला िदनािनमी  त मोफत सवरोग िनदान व 
उपचार िशबीराकरीता तसेच इतर काय माकरीता िशड  नगरपचंायत, िशड  यांना साईनगर मैदान उपल  ध क न 
दे यास मा यता दे यात आली.             (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय नं.०४ सं थानला आले या उप आयकर आयु  यांच े .१८३.८६ कोटी दये कर नोिटस बाबतची स ि थती 

अवलोकनाथ सादर. 
ताव- िद. ३१.१२.२०१७ रोजी उप आयु  त(आयकर), मुंबई यांनी आिथक वष २०१४-१५ चे कर िनधारण क न 

.१८३,८६,१४,३३०/- देय कर असलेबाबत नोिटस पाठिवली आह.े िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन 
सिमतीच ेसभेम  य ेसव सद  यांना सदर नोिटस  या ती वाट  यात आ  या हो  या. िनणय ं .१६/०८.०१.२०१८ 
अ  वय,े सदरबाबत मा.उ  च  यायालय मुंबई येथे रट यािचका दाखल करावी.  याक रता अडॅ. हरीष साळवे यांना 
अथवा  यांचेसारखे जे  ठ व नामांिकत िविध ांना सं  थानतफ िनयु  त करावे. आव  यक वाट  यास आयकर 
लवादाकडे अिपल दाखल करावे. सदर  यायालयीन येसाठी अनषुिंगक वास/इतर त  सम खचास मा  यता 
दे  यात आली होती.  यास अनसु न,  

१)  यात व र  ठ वक ल एस.गणशे, िद  ली यांच ेमागदशनान ेमा.उ  च  यायालय, मुंबई येथे मा. उ  च 
 यायालय अडॅ. जु  नरकर यांचेमाफत िद.३१.०१.२०१८ रोजी रट अिपल दाखल कर  यात आले. 

२) मा.िव  व  त, ी मोहन जयकर यांचे सम  वयान,े मा. उ  च  यायालय  यात वरी  ठ वक ल अडॅ. 
एस.गणशे, िद  ली यांचे मा  यमे िद.९.०२.२०१८ रोजी सनुावणी होऊन, दये .१८३.८६ कोटी कर 
भर  यास  थिगती िमळून आयकर िवभागाकडून फेर कर िनधारण क न, आयकर आयु  त यांचेकडे 
अिपल कर  याबाबत आदशे झाला. 

३) िद.२०.०२.२०१८ रोजी उप आयु  त आयकर याचंेकडून फेर कर िनधारण कर  यात येऊन, देय कर 
र  कम .१८३.८६ कोटी पयाहन .१२२.०४ कोटी इतक  झाली. 

४) मा.उ  च  यायालया  या आदेशानसुार आयकर िवभागाकडे िद.१८.०२.२०१८ रोजी ऑनलाईन अिपल 
अज दाखल केला.  

५) िद.२७.०२.२०१८ रोजी आयकर िवभागाकडे Stay off Demand and Early Hearing क रता 
अज दाखल कर  यात आले. 

६) िद. २८.०२.२०१८ रोजी उप आयकर आयु  त यांनी िद.०५.०३.२०१८ रोजी  यावर सनुावणी करीता 
तारीख िदली होती.  यास अनसु न, सं  थान कर स  लागार सी.ए. राहल केळकर, यांच ेवरी  ठ सहकारी 
सी.ए. ी िदपक िटेकेकर व लेखािधकारी ी लंके सनुावणी करीता हजर राहीले होते. 
उपआयु  त आयकर यांचकेडे िद.०५/०३/२०१८ रोजी िडमाडं नोटीस .१२२.०४ कोटी बाबत  टे 

ऑफ िडमांड सदंभात सनुावणी झाली.  .१२२.०४ कोटीचे २०% कर भ न अिपल कायवाही सु  करावी. 
अ  यथा सं  थान  या बॅकंांना अटॅचमट कर  याची सु  दा तरतूद आह.े आपण  या माण ेयो  य ती कायवाही करावी 
अस े  यानंी सचुिवले आह.े मा. उ  च  यायालयाच े िद.०९.०२.२०१८ रोजीच े रट अजावर झाले  या 
आदशेानुसार, सदर  टे करीता आयकर आयु  त अिपल, उप आयकर आयु  त व मु  य आयकर आयु  त यांचेकडे 
 टे िमळणबेाबत प  यवहार कर  यात आला असनु अ ाप  प  टता आलेली नाही. वेळ संगी  याकरीता फेर रट 

ि िटशन दाखल कर  याची वेळ सु  दा येऊ शकत.े 
िवभागाचा अिभ ायः  
१. उपरो  त माण ेस ि थतीचे अवलोकन होणसे,  
२. संगी आयकर कायालय, मा.उ  च  यायालय याचंेकडे प रि थतीनु प अिपल दाखल करण,े रट 

िपटीशन करण े व  यासाठी मानधन/ िफ वर मा.अडॅ. ी जयकर यांचे स   याने यात वक ल, सनिद 
लेखाप र क, स  लागार यांची नमेणकु कर  यास मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे सादर. 

िनणय .२०३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला आले या उप आयकर आयु  यांच े .१८३.८६ कोटी दये कर नोिटस 
बाबत या स ि थतीच े अवलोकन करणते येऊन, तावात नमदु केले माण े कायवाही करणसे व यासाठी 
येणा या अनुषंगीक वास भाडे, कॉ फरंिसंग चाजस, िनवास यव था, टेशनरी, झेरॉ स व इतर त सम खचास 
मा यता दे यात आली. तसेच यासाठी येणारा खच वेळोवेळी सिमतीसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले.  

 (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय नं.०५ साई णवािहका क प संबंधी महारा  शासन, िवधी व याय िवभाग यांचेकडील प  व मा.उ च यायालय 

मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथ ेदाखल केले या जनिहत यािचकेबाबत. 
ताव- महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधीलः-  

१) कलम १७ (१) म  य ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अ धीन राहन, 
सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी 
व थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार 
पाड  यासाठी यो  यती  यव  था करण,े भ  तगणांना आव  यकत  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े
आिण या अिधिनयमा  वय ेिव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे 
सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील. 

२) कलम १७ (२-ण) म  य,ेमानवजातीच ेक  याण करणा-या िकंवा मानवाला अप  ती म  य ेसहा य करणा-
या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल. 

३) कलम २१ (१) म  य,े िव  व  त  यव  थचेा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१  या तरतुद ना अिधन 
राहन, सिमतीकडून पढुील पैक  सव िकंवा कोण  याही योजनांसाठी वापर  यात अथवा खच कर  यात 
येईल,-- 
(ख) - ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव 

पार पाडण.े  
(ग) - भ  तांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ 

पार पाड  यासाठी 
  सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

(ड) - ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े  
 तावनाः- िद.३१/०८/२०१६ रोजीचेमा.  यव  थापन सिमतीन ेसभेतील िवषय .२३ िनणय न.ं६३७ 

(१८) अ  वये, महारा   रा  यातील ामीण व दगुम भागातील अिधकािधक  णांपयत तातडीने वै क य सवेा 
पोहचिवणसेाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  व दानशरु साईभ  त यांच े सयंु  त िव ामाने 
रा  यातील िविवध भागातील  वयंसवेी सं  थाना  णवाहीका उपल  ध क न दे  याचा उप म सु  कर  याचा 
 यव  थापन सिमतीचा मानस आह.े सदरचा उप म सु  कर  यासाठी ५००  णवाहीका (Ambulance) खरेदी 

करा  या लागतील. या  णवाहीकां  या खरेदीसाठी  णवाहीका क  प राबिवणा-या  वयंसवेी सं  थानी 
 यासाठीची २५ ट  के र  कम भरावी व उव रत ७५ ट  के र  कम दानशरु देणगीदार साईभ  ता  या देणगीमधनु 

उपल  ध करावयाची आह.े याकरीता या उप मासाठी दणेगीदार साईभ  त आप  या आई-वडीलां  या 
 मतृीिप  यथ अथवा इतर कायािनिम  त देणगी दऊे शकतात. अशा कारे दणेगीदारांना आवाहान कर  यात यावे. 

या सव  णवाहीका साई अॅ  बलु  स या नावाने महारा  भर चालतील व  यांचे सचंालन  वयंसवेी सं  थामाफत 
होईल अशा कारे कायवाही कर  यात यावी”  असा िनणय झालेला आह.े  

   यानसुार इकडील जा.न.ंएसएसएस-वशी-वाहन-४४५५-२०१६ िद.२३/११/२०१६ अ  वये मा. धान 
सिचव, िवधी व  याय िवभाग महारा   शासन यांना सदर साई-  णवािहका क  पास  शासन मा  यता िमळण े
कामीप  दे  यात आललेे होते.   

  यानंतर िद.२५/०९/२०१७ चे मा.  यव  थापन सिमतीच ेिवषय न.ं१४ व िनणय .१४ नसुार व छाननी 
सिमतीच े िद.२७/०२/२०१७ रोजीच े सभेत मा  यता िदलेल े सधुारीत िनयमावलीस व सदर क  पास इकडील 
जा.न.ंएसएसएस/ वाहन /२५३/२०१७ िद.१५/०४/२०१७ अ  वये शासन मा  यता िमळणसे बाबतचा  ताव 
मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे सादर कर  यात आला होता. 

  यावर महारा   शासन, िविध व  याय िवभाग यांनी प  . सासंिव-१०१७/६७४/ . .२०/का.१६ 
िद.०८/०५/२०१७ अ  वये, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम-२००४ मधील उपरो  त 
तरतूदी िवचारात घतेा, “भ  तांना जािहर आवाहन क न या योजनासाठी भ  तांकडून थेट ा  त होणारा िनधी 
कोण  याही  वयंसवेी सं  थलेा उपल  ध क न दतेा येणार नाही. सबब, संदभाधीन प ा  वये आपण सादर केलेला 

 ताव अिधिनयमातील तरतुद शी िवसगंत अस  याने सदर  तावावी फेर तपासणी कर  यात यावी”, अस े
कळिवलेल ेआह.े  
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  यानुसार सदर िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ चे सभेत सादर केला असता. यावर 
सिव  तर चचा होऊन,“रा  यातील गोर-गरीब, दबुल, आिदवाशी  णां  या सवेेसाठी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थामाफत साई  णवािहका क  प सु  कर  याचा सिमतीचा माणस आह.े सदरह क  प 
राबिवणसेाठी, अिधिनयमातील तरतदू चा सखोल अ  यास क न, तसचे सं  थान कायद े स  लागाराचा स  ला 
घे  यात येऊन व मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांचेबरोबर चचा क न सिव  तर फेर  ताव  यव  थापन 
सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा”, असे ठरले. 

  या िनणयानुसार जा. .एसएसएस/वशी-िवधी/९०९/२०१७ िद.२३/०५/२०१७ चे प ा  वये सं  थानच े
कायद े िवषयक स  लागार अडॅ. िनतीन आर. भवर, औरंगाबाद यांना शासनाचे प  सं  थान अिधिनयम याचा 
अ  यास क न साई  णवािहका क  पाबाबत उचीत मागदशन करण ेबाबत कळिवलेले आह.े  यांचेकडून अ ाप 
अिभ ाय अ ा  त आह.े  

  कायासन अिधकारी,िविध व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचे प  .सासिव-१०१७/स.ं . ११९५/ 
का.१६, िद.१९.०७.२०१७ चे प  इकडील कायालयास िद.२८/०७/२०१७ रोजी ा  त झालेले आह.े सदर 
प ाम  य,े " ी संजय भा  करराव काळे, कोपरगावं, िज.अहमदनगर यां  या िदनांक २१/०६/२०१७ रोजी  या 
प ाचे अवलोकन कराव.े सदर प ातील मु ां  या अनषंुगाने आपले  वयं  प  ट अिभ ाय शासनास  वरीत सादर 
कर  यात यावेत”, असे कळिवलेले आह.े ी काळे यांचे िद.२१/०६/२०१७ चे प ातील मु यांचा तपिशल 
खालील माण ेआह.े  

१) “ ी साईबाबा सं  थानचे साईभ  तानंा ५००  णवाहीका खरेदी कर  यासाठी देणगी दयावी अशा कारे 
सं  थान  या संकेत  थळावर जाहीरात िस  दीस िदलेली आह.े  या अनषंुगाने सं  थान  यव  थापनान े
िद. १५/०४/२०१७ रोजी शासनाकडे िनयमा माण े  ताव मा  यतेसाठी पाठवला होता. मा. उ  च 
 यायालया  या िनवतृ  यायािधशा  या अ  य तेखाली असले  या छाननी समीतीपढेु सदरचा  ताव 

िद.२७/०३/२०१७ रोजी सादर कर  यात आला होता. 
२) िद. सासंिव२०१७ /६७४/ . . २० /का.१६ िद.०८/०५/२०१७ रोजी  या महारा   शासन, िवधी व 

 याय िवभाग, मं ालय मुंबई  यांनी सदर  ताव सं  थानला फेर तपासणीसाठी पाठवला. हा पाठवतांना 
खालील शेरा मह  वपणु आह.े 
“कोण  याही  वयंसवेी सं  थलेा आिथक अनदुान दे  याची अथवा अथसहा य कर  याची तरतुद ी. 

साईबाबा सं  थान  या अिधिनयमात नाही.”  यामळेु ी. साईबाबा सं  थान िव  व  थ  यव  था  िशड  अिधिनयम-
२००४ मिधल उपरो  त तरतुदी िवचारात  घतेा, भ  तानंा जाहीर आवाहन क न या योजनासाठी भ  ताकंडुन थेट 

ा  त होणारा िनधी कोण  याही  वयंसवेी सं  थलेा उपल  ध क न दतेा येणार नाही. सबब, संदभािधन प  वय े
आपण (  हणजे सं  थानन)े सादर केलेला क  प  ताव अिधिनयमातील तरतुदीशी िवसगंत अस  याने सदर 

 तावाची फेर तपासणी कर  यात यावी.” अस ेआप  या कायालयाने  प  ट नमदु केललेे आह.े 
३) जर सं  थान अिधिनयमात तरतुद नाही, तर सं  थान  यव  थापन बेकायदा हया क  पासाठी भ  तांकडून 

पैसे गोळा क न भ  तां  या भावनाशंी खेळत आह.ेदणेगी काउंटरला  यव  थापनान ेभ  ताचंे मन वळवनु 
हया  णवाहीका खा  यावर दणेगी दे  यासाठी भ  तांना आवाहन कर  यासाठी यं णा काया  वीत 
केलेली आह.े  

४) ीसाईबाबांचा समाधी शता  दी वषाचा सोहळा सं  थान  यव  थापनान े०१ आ  टोबर २०१७ ते १८ 
आ  टोबर २०१८ पयत साजरा कर  याचा िनणय घतेला आह.े  यासाठी शासनाने ३०२७ कोटी पय े
खचास मा  यता िदली आह.े शासनान े सं  थानला हया उ  सवासाठी पैसा दे  याचे मा  य केलेले नाही. 
आिण सं  थान अशा कारे बेकायदा दणे  या गोळा क न खरैात वाट  याचे  ताव क  लागले तर 
अनथ होईल. दणेगीदार सं  थानकडून पाठ िफरवतील. सं  थान  यव  थापनान े हया क  पासाठी सव 
दणेगीदारांना आवाहन केले  यांना मले, फोन, प  पाठिवलते. अनेकांनी हया संदभात नकारा  मक 
खरमरीत उ  तरे पाठिवलीत ती  यव  थापन समीतीने शासनाला दाखिवली नाहीत. ही एक कारे 
सं  थानची व पयायान ेशासनाची नाच  क  आह.े 

५) सं  थानने थम भ  तांसाठी िशड  शहरात उ  च ित  या सिुवधा िनमाण करा  यात आिण  यानतंर जर 
िनधी उरलाच तर बाहरे खच कर  याचा िवचार करावा.  

६) आज दिेखल शासना  या िवरोधानतंर हा क  प पणु कर  यासाठी भ  ताकंडून  णवाहीका क  पा  या 
खा  यात देण  या घउेन भ  ताला फसवले जात आह.े ते  वरीत थांबवा. 
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७) सं  थान  यव  थापनाला  यांच े मलुभतु कत  य व ी. साईबाबा िशकवावे. ी. साईबाबानी समाधी 
िवजयादशमी  हणजे दस-याला घतेली आह.े साधारण दरविषचा उ  सव िवजयादशमी  या आद  या 
िदवशी सु   होतो. व दसु-या िदवशी सपंतो.  हणजे दरवष  उ  सव तीन िदवस असतो. सन २०१७ म  य े
दसरा, िवजयादशमी ३०/०९/२०१७ रोजी आह.े  हणजे दसरा उ  सव २९/०९/२०१७  पासनु ते 
०१/१०/२०१७  असा आह.े परंत ु  ी. साईबाबांचा समाधी शता  दीचा उ  सव ०१/१०/२०१७ रोजी 
सु  होणार व  १८/१०/२०१८ रोजी दस-या  या िदवशी सपंणार आह.े  या  यव  थापनाला, समीतीला 
िवजयादशमी दसरा कधी आह े हे साध े पाहन उ  सव ठरवता यते नाही. ते “घोषणा  यव  थापन” 
सं  थानचे काय भले कस ेकरणार. 

८) तरी ५००  णवाहीका क  प हा सं  थानने  वरीत  थिगत करावा व ते पैसे सं  थान  या दनंैिदन 
खा  यावर वग करावेत असा आदशे शासनाने पारीत करावा. तसचे  यव  थापनाला िश  तभंगाची समज 
अथवा कारवाई करावी. हया करणात उ  च  यायालयात जा  याची वेळ आण ुनय.े 

 
  मा. उ  च  यायालय मुबंई, खंडपीठ औरंगाबाद येथ े ी संजय भा  कर काळे यांनी १) महारा   शासन, 

२) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे िव  द दाखल केले  या जनिहत याचीकेत मा.  यव  थापन 
सिमतीच े िद.३१/०८/२०१६ व िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयाची मा.कोटाचा पढुील आदेश 
होईपावेतो  थगीत ठेवणचेी मागणी केलेली आह.े या करीता सं  थानच ेिवधी िवभागामाफत िद.०९/०९/२०१७ च े
िटपणीनसुार अडॅ. िनतीन भवर यांना वक लप  िदलेले आह.े 

  िद.०८/०१/२०१८ पयत साई  णवािहका क  पांतगत पये ६,०९,३२,३५१/- मा  दणेगी  व पात 
सं  थान खाती जमा झालेली असनु  णवािहका मागणीकरीता एकुण १४७ अज ा  त झाललेे आहते. 

  साई  णवािहका क  प संबंधी महारा   शासन, िविध व  याय िवभाग याचंेकडील प  व मा. उ  च 
 यायालय मुबंई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केले  या जनिहत याचीकेबाबत खालील मु  े िवचाराथ व 

धोरणा  मक िनणयाचे आहते.  
 

१) िवधी व  याय िवभाग महारा   शासन यांचे िद.१९/०७/२०१७ चे प ातील मु ांबाबत सं  थानचा  प  ट 
अिभ ाय मागणी केलेली असनु सदर अिभ ाय देण ेआव  यक आह.े  

२) मा.उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे जनिहत याचीका दाखल झालेली असलेने साई 
 णवािहका क  पाकरीता सं  थान खाती घेणते येणारी दणेगी यापढुे चालू ठेवावी िकंवा कसे ? 

३) साई  णवािहका क  पाकरीता दणेगी  व पात जमा झालेली र  कम सं  थानच ेइतर खाती वग करावी 
िकंवा कस?े --- साई  णवािहका क  पाखाती सं  थानम  य े जमा असलेली र  कम इतर खाती वग 
करावयाची झालेस यानसुार दणेगीदारास याबाबत लेखाशाखेमाफत िवचारणाक न तसेच कायदिेशर 
बाब चा िवचारक न  यानसुार पढुील कायवाही लखेाशाखा िवभागामाफत करता येईल, असे मत आह.े  
मागणीः- तरी साई  णवािहका क  प स  या  याय िव  ट असलेने तसेच या क  पासंबंधीत 

शासनप ातील मु  ेमा.  यव  थापन सिमतीचे अवलोकनाथ मािहती  तव सदर. 
िनणय .२०४ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , साई णवािहका क पाम य े सं थानने Agreegator ची भिूमका 

पार पाडावी. मिहं ा ॲ ड मिहं ा कंपनीशी चचा क न एका णवािहकेची िकंमत िनि त करावी. सदर 
िकमती या २५% र कम णवािहका मागणी करणा या सं थेन े व उवरीत ७५% र कम साईभ ांनी मिहं ा 
ॲ ड मिहं ा कंपनीकडे भरावेत. यासाठी सं थानने सव साईभ ांना आवाहन कराव.े  

थम मिहं ा ॲ ड मिहं ा कंपनी या ितिनध शी चचा क न या क पासाठी  णवािहकेची िकंमत 
िनि त करावी. सदर णवािहकेवर “साई णवािहका” असे कंपनीमाफत ि ंट क न यावे. यासाठी थम 
कायवाही करावी.  

स या सदर क पासाठी या साईभ ांनी दणेगी िदलेली आह,े यांना यांची र कम परत करता येईल 
का? याबाबत अ यास क न ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले.  

        (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय नं.०६ सं  थानला कं ाटी प  दतीने अकुशल, कुशल व सुर ा कमचारी परुिवणेकामी निवन लेबर व िस  यु रटी 

कॉ  ॅ  टसची नेमणकू कर  यासाठी िनवीदा मागिवणेस मा  यता िमळणबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना िद.१०.०६.२०१७ ते िद.०९.०६.२०१८ अखेर १ वष 

कालावधीसाठी कं ाटी प  दतीन े अकुशल, कुशल कमचारी व सरु ा कमचारी परुिवणकेामी ०४ एज  स ची 
नेमणकू कर  यात आलेली असनू,  यात मे.बी.  ही.जी. इिंडया िल. पणु े व म.ेएम.पी. एंटर ायझेस, पणु े यांना 
सं  थानचे िविवध िवभागांना लेबर व म.ेर क िस  यु रटी अॅ  ड सि हसेस, मुंबई व म.ेस ल इन  हे  टीगशेन िसि टम 
अॅ  ड सि हसेस, मुंबई यांना सरु ा व माजी सिैनक सरु ा कं ाटी कमचारी परुिव  याचे कायादशे दे  यात आलेले 
आह.े  

  संबंिधत लेबर व िस  यु रटी कॉ  ॅ  टर यांचेमाफत सं  थानला ितिदनी व मंजरू सं  यनेसुार कं ाटी 
प  दतीन ेखालील माण ेअकुशल, कुशल कामगार, सरु ा कमचारी व माजी सिैनक सरु ा कमचारी परुिवणेत येत 
आहते.  

अ.
नं. 

एज  सीचे नांव 
िवभागांना िदले  या मंजरूी माणे 
कं ाटी कमचारी सं  या 

पुरिवणेत येणारी ितिदनी 
कं ाटी कमचारी सं  या 

ित मिहना 
वेतन िबल खच 

अकुशल कुशल ए कूण अकुशल कुशल ए कूण ए कूण 
१ म.ेएम.पी.एटंर ायझेस, पणेु. ४९२ २७२ ७६४ ५०५ २४३ ७४८ १,०२,३६,९९७.०० 
२ म.ेबी.  ही.जी.इिंडया  िल.पणेु.  ६६० ३६७ १०२७ ६६७ ३१४ ९८१  १,३८,८४,९८१.०० 
३ म.ेर क िस  यु रटी अॅ  ड सि हसेस, पणेु.  ३७६ ५३ ४२९ ३९८ ४० ४३८ ५९,४३,६२५.०० 

४ 
म.ेस ल इ   हिे टगेशन िस  टीम अॅ  ड 
सि हसेस, मुंबई.  

३९० १९ ४०८ ४१२ १८ ४३० ६२,२१,७९८.०० 

                                                                                         एकूण - ३,६२,८७,४०१.०० 
 
  उपरो  त माण े परुिवणते येणा-या कं ाटी अकुशल, कुशल कामगारांना व िस  हीिलयन सरु ार क 

कमचा-यांना िकमान वेतन काय ानसुार महारा   शासनाच ेशॉप अॅ  ड क मिशयल इ  टॅ  लीशमट झोन न.ं- ०३ 
(मुंबई, िसकंदराबाद कायालयासाठी झोन न.ं ०१) माण ेअनु ेय असणारे िकमान वेतनदर, तसेच माजी सैिनक 
सरु ा कमचा-यांना मा.  यव थापन सिमतीचे सभतेील चचा/ वाटाघाटीत ठरले माण ेवेतनदर, अिधक ॉ  हीडंड 
फंड शासक य चाजसह (मालकाचा िह  सा- १३.१५ %) अिधक कं ाटी कमचा-यांच े वेतनदराचे र  कमेवर 
०.००००१ %  सि हस चाज अिधक संपणू िबलाच ेर  कमेवर CGST ९ %, SGST ९ %, एकूण GST १८ 
%, अिधक सानु ह अनदुान ८.३३ %, अिधक कामगार नकुसान भरपाई अिधिनयम अतंगत पृ इ  शरु  स 
ि िमयम (अशंदान), तसेच मा.  यव  थापन सिमती सभा िनणय .१४२ नसुार सदर कं ाटी कमचा-यांचे िकमान 
वेतनावर ४० % वेतनवाढ  या माण ेर  कम सं  थानकडून दे  यात येते.  

  सदर लेबर व िस  यु रटी कॉ ॅ  टस यांच ेकामाची (कॉ  ॅ  टची मदुत अनु मे िद.०९.०६.२०१८ अखेर 
संपु  टात येणार आह.े तथािप म.ेस ल इन  हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी सि हसेस, िल.मुंबई यांच े
िद.०७.११.२०१७ रोजीचे प  इकिडल कायालयास ा  त झाले असनु  यात  यांनी, We are grateful of Sai 
Sansthan Trust- shirdi for giving us an opportunity to serve Sai Sansthan and we do 
appreciate the Sansthan Management for extending all co-operation to us. We have no 
complaint or any grievances against the Sai Sansthan and we grateful of the Sansthan 
Management.  

  The Security Service Contract was awarded to us for one year which will be 
expiring on dt.9th June 2018. Therefore we will not be interest to continue in providing our 
services beyond this contract period at existing service charges @ 0% service Charges. 

  You are hereby requested to kindly initiate the process of floating fresh tender for 
awarding the contract of providing Security Services to new vendor, as whole process 
takes long time to complete.  

We also urge to continue to extend you kind co-operation by releasing our 
payment on time so that we can also pay salary to security personnel on time, ा  त झा यान,े 
 यावर िद.१०.०१.२०१८ रोजी िटपणी सादर करणते आली होती.  यावर मा.  यव  थापन सिमती सभे  या 
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मा  यतेन े पढुील वषासाठी नवीन िनिवदा ि या  वरीत सु  क न,  यव  थापन सिमतीसभेसमोर  ताव सादर 
करणचेे िनदश दे  यात आललेे आह.े  

िवभागाचा अिभ ायः- स  याचे लेबर व िस  यु रटी कॉ  ॅ  टसची मदुत िद.०९.०६.२०१८ अखेर 
संपू  टात येत अस  यान,े पढुील कालावधीसाठी सं  थानला िद.१०.०६.२०१८ पासनू पढूील ०१ वष 
कालावधीसाठी अकुशल, कुशल कामगार व सरु ा कमचारी/ माजी सैिनक सरु ा कमचारी कं ाटी प  दतीन े
परुिवणसेाठी चिलत प  दती माण े वतं  ठेकेदाराचंी/ कॉ  ॅ  टसची नमेणकू करता यईेल,  याकरीता 
लायसे  सधारक व अनभुवी ठेकेदाराकडून (यांच ेठेकेदारी कमचारी परुिव  याची मता िकमान १३०० पे ा जा  त 
आह.े  यांना िकमान ०३ वषपे ा जा  त पवुानभुव आह ेव  यांची वािषक उलाढाल िकमान १३.५० कोटी पे ा 
जा  त आह.े) अशा पा  ठेकेदारांकडून िनिवदा मागिवणकेामी वतमानप  व सं  थान  या संकेत  थळावर जािहरात 

िस  द क न, ई- िनिवदे  दारे िनिवदा मागिव  यात यतेील. अस े मत असनू  यास मा  यता असावी. तरी सदरच े
 तावावर मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .२०५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानला िद.१०.०६.२०१८ पासनू पढुे एक वष कालावधीसाठी कं ाटी प  दतीन े
अकुशल, कुशल व सुर ा कमचारी परुिवणकेामी निवन लेबर व िस  यु रटी कॉ  ॅ  टसची नमेणकू कर  यासाठी 
िवहीत प दतीन ेई-िनवीदा मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

        (कायवाही- कामगार अिधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०७ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था यांचेमाफत िशड  िवमानतळावर परुिव  यात येणारे  णवािहकेची सेवा 

सेवेबाबत. 
ताव- ी साईबाबाचे समाधीस १०० वष पुण होत अस  याने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड   यांचमेाफत 

ी साई शता  दी महो  सव िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.३१ ऑ  टोबर २०१८ या कालावधीत साजरा करणते 
येत आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सोहळयासाठी  दशे िवदेशातुन येणा-या साईभ  ताचंे सोई साठी 
िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ पासनु िशड म  य ेिवमान सवेा चालु करणते आली. 

   सदर िवमानसवेा सु  करणसेाठी  णवािहका सेवा आव  यक अस  यान ेमहारा   एअरपोट डे  हलपमट 
कंपनी व ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेम  य े   वािहक ची सवेा दणेेबाबत एमओय ु(करार) 
करणते आलेला आह.े सु वातीस सदर सेवा फ  त ०३ मिहनेकरीता दणेबेाबत सं  थानने सहमती दशवली होती. 
परंतु एअरपोट ािधकरणाने ०६ मिहनेचा अवधी मागीतला होता व ०६ मिहनेपणु होईपयत ािधकरणच 

 णवािहकांची सेवेबाबत सिुवधा उपल  ध करेल अस े त डी कळिवलेले होते. सदर एमओय ु माण े
िद.२८/०२/२०१८ अखेर ठरललेा कालावधी सपंु  टात येत आह.े 

  िद.२२ फे वुारी २०१८ रोजी  या पञा  वये ी सरेुश काकानी, िवमानतळ संचालक, यांनी 
 णवािहकेची व अि नशमन सेवा पढुे आणखी  तीन मिहनेसाठी परुवावी अशी िवनतंी केललेी आह.े 

 िशड  येथ े येणा-या साईभ  ताचंे सोईसाठी सरुत ते िशड  िवमानसवेा चाल ु करणचेे  तािवत आह े  यामळेु 
 णवािहनीसाठीची मागणी वाढणार आह.े एमओयमु  य ेठरले माण े  णवािहका व  यासोबत असणारे कमचारी 

यांना एअरपोटवर पाठवावे लागते ी साईबाबा सं  थान  णालयांम  य ेआरएमओ डॉ  टर  व इतर कमचारी यांवी 
कमतरता भासत आह.े  यामळेु हॉि पटलमधील दनंैदीन कामकाजावर ताण पडतो आह े तसेच  उ  सव काळात 
िशड  प रसरात गद  असते  यावळेी ५०० म, १००० म, दशनलाईन, हिेलपॅड  यव  था येथ े थमोपचार क  
सु  कराव ेलागते आप  कालीन  यव  था ही कराव ेलागते  यासाठी डॉ  टरांची तसचे इतर कमचारी यांची गरज 
असते. ी साईबाबा सं  थानकडे  णवािहका आह ेपरंतु वाहन चालकाची कमतरता अस  यान े  णवािहकेची सेवा 
दणेेसाठी अडचणी िनमाण होतात.  यामळेु एअरपोटसाठी ी साईबाबा सं  थानमाफत दते असलेली  णवािहकेची 
सेवा दणेे श  य होणार नाही असे मत आह.े 

  तरी ी साईबाबा सं  थानमाफत एअरपोट ािधकरण यानंा आणखी तीन मिहन ेमागील एमओय ुम  य े
नमदु केले  या अटी माण ेदसुरी एमओय ुकरार क न  णवािहका सवेा आणखी पढुे तीन मिहने चालु ठेवावी का 
बंद करावी याबाबत िनणय होणसे व तसेच या तीन मिह  यानतंर सदरची सेवा मनु  यबळ व वाहनचालक याचं े
कमतरतेमळेु देण ेश  य होणार नाही यावर सदुधा िनणय होणसे सदरचा िवषय िनणयाथ सादर. 
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िनणय .२०६ यावर सिव तर चचा होऊन, मनु  यबळ व वाहनचालक यांचे कमतरतेमळेु एअरपोट ािधकरण यांना िशड  
िवमानतळावर परुिव  यात येणा या  णवािहकेची सेवा बंद कर यात यावी, असे ठरले.  

        (कायवाही- वै िकय संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०८ Cath Lab, CT Scan व MRI मिशनच े पढुील ६ मिह यांच े कालावधीसाठी कॉ ेहे सी ह वािषक स ह स 

कॉ ॅ ट (CMC) करणबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा हॉि पटलच ेकाड ओलॉजी िवभागाकरीता परुवठा आदेश 8473/2005, िद.11/08/2005 अ  वये 

म.े िसमे स िल. मुंबई, यांचकेडून AXIOM ARTIS dfcCathlab System एकुण . 2,95,00,000/- इत या 
रकमते खरेदी करणते आली आह.े सदर मिशन ी साईबाबा हॉि पटल म ये िद. 18/02/06 रोजी कायाि वत 
कर यात आलेले असनु कंपनीने मशीनकरीता िदलेला तीन वषाचा वॉरंटी कालावधी सपंलेनंतर मशीनकरीता 
कंपनीस िदले या िद.११/०८/२००५  या परुवठा आदशेातील अट .12 अ वय-े वािषक CMC 
(Comprehensive Maintenance Contract) करणबेाबत खालील माण ेिनणय झालेला आह-े  

Comprehensive Maintenance Contract (CMC) price for the fourth year is Rs.27, 
22,500/- For subsequent years the escalation of 10% will be applicable. The service tax 
will be extra.  यानसुार सदर कॅथलॅब मिशनचे कॉ ेहे सी ह वािषक स ह स कॉ ॅ ट करणते येत आह.े  सदर 
मिशनचा आजपावेतो १२ वष वापर झालेला आह.े  

ी साईबाबा हॉि पटल करीता नवीन कॅथलॅब मिशन खरेदी करणसेाठी िद. २१/०८/२०१७ रोजीचे 
प ा  वये M/s. Shimadzu Medical (I) Pvt. Ltd. Mumbai यांना परुवठा आदशे दे  यात आला आह.े परंत ु
आजपावेतो सदर मिशन ा  त झालेले नाही. स  या वापरात असलेले जनेु  कॅथलॅब  मिशनच े (CMC) 
कॉ ेहे सी ह वािषक स ह स कॉ ॅ ट िद. १७/०२/२०१८ रोजी  संपत आह.े िद. ०९/०२/२०१८ च े खरेदी 
सिमतीचे सभेम  य े कंपनी ितिनधीने सांिगतले माण ेनवीन मिशन ा  त होउन काया  वीत करणकेरीता चार ते 
सहा मिह  यांचा कालावधी लाग ुशकतो.  यावेळी खरेदी सिमतीत झालेली चचा व ा  त आदेशानसुार म.े िसमे स 
हे थकेअर ा.ली. मुंबई यांचेकडे पढुील  कालावधीत सदर मिशनच ेमागील वषाचे दरान े CMC  करण ेकरीता 
िवचारणा केली असता   यांचे िद. 12/02/2018 रोजीचे ई- मले ारे तयार अस  याचे कळिवले आह.े 

तसेच ी साईबाबा हॉि पटलचे रेडीओलॉजी िवभागातपरुवठा आदेश . 2833/2005, 
िद.15/03/2005 अ  वय े म.े िसमे स िल. मुंबई या कंपनीच ेSomatom Sensation 64 CT Scanner ह ेमशीन 
एकुण . 3,98,37,835/- इत या रकमेत खरेदी कर यात आले असनु  सदर मिशन करीता कंपनीने िदलेला एक 
वषाचा वॉरंटी कालावधी संपलेनतंरकंपनीस दे यात आले या िद. 15/03/05 या परुवठा आदशेातील अ. .15 
अ वय-े 

Comprehensive Maintenance Contract (CMC) price for the second year is Rs.30 
Lacs. For subsequent years the escalation of 5% will be applicable. The service tax will be 
extra.  यानसुार सदर सी. टी.  कॅन मिशनचे कॉ ेहे सी ह वािषक स ह स कॉ ॅ ट करणते यते आह.े सदर 
मिशनचा आजपावेतो १२ वष वापर झालेला आह.े  

 आिण  याच माण े ी साईबाबा हॉि पटलचे रेडीओलॉजी िवभागाकरीता परुवठा आदशे . 15895/ 
2006, िद.13/11/06 अ वये म.ेिसमे स िल. मुंबई, यांचेकडून Magnetom Avanto मशीन एकुण . 
5,05,00,000/- इत यारकमेत खरेदी कर यात आलेआह.े सदरचे मिशन िद. 1/06/2007 रोजी कायाि वत 
कर यात आलेले आह.े कंपनीने मशीनकरीता िदलेला दोन वषाचा वॉरंटी कालावधी संपलेनतंरकंपनीस िदले या 
परुवठा आदेशातील अटीनसुार पढुील कालावधीतील दु ती व दखेभालीकरीता वािषक CMC 
(Comprehensive Maintenance Contract) करणबेाबत खालील माण ेिनणय झालेला आह.े 

'मिशनचा वॉरंटी कालावधी दोन वषाचा असनू तो सपंु ात आ यानतंर कंपनीकडे CMC कॉ ेहे सीव 
मटेन स स ह स कॉ ॅ ट कर यात यावे. तसचे याकामी कंपनीस पिह या वष  20 लाख पय ेव यानतंर पढुील 

येक वषास 20 लाख अिधक 5 ट के या माण ेदरवष  5 ट के वाढ क न सदर CMC साठी आगाऊ र कम 
दे यात यावी आिण स ह स टॅ स वेगळा दे यात यावा अस ेठरले आह.े   यानसुार सदर एम. आर. आय मिशनच े
कॉ ेहे सी ह वािषक स ह स कॉ ॅ ट करणते येत आह.े सदर मिशनचा आजपावतेो १० वष वापर झालेला 
आह.े  
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  स  या उपरो  त िवभागाकरीता नवीन CT Scan व MRI मिशन खरेदीसाठी ई- िनिवदा कािशत 
करणते आ  या आहते. सदर नवीन मिशन ा  त होण ेकरीता अदंाजे सहा मिह  यांचा कालावधी लागु शकतो. सदर 
CT Scan मिशनचे िद.१६/०७/२०१८ रोजी कॉ ेहे सी ह वािषक स ह सकॉ ॅ टचा कालावधी संपत आह.े  
MRI मिशनचे िद.३१/०५/२०१८ रोजी कॉ ेहे सी ह वािषक स ह सकॉ ॅ टचा कालावधी संपत आह.े  यामळेु 
या दो  ही मिशनच ेCMC कालावधी पढु ेसहा मिह  याकरीता वाढिवण ेआव  यक आह ेया मिशन करीता दखेील 
कंपनी जु  या दरान ेCMC करीत अस  याचे कंपनी ई मले िद. 12/02/2018 अ  वये कळिवले आह.े 

 यानसुार उपरो  त तीनही मिशनचे CMC करीता खालील माण ेमागील वषानसुार दर आहते.    
अ.नं. मिशनचे नाव स  याचा 

CMC कालावधी 
CMC 

कालावधी संपत 
असलेली िदनांक 

एक वषा  या 
कालावधीची 

र  कम 

पुढील सहा मिहनेचा  
CMC कालावधी 

सहा  मिह  यांकरीता  
CMC र  कम . 

०१ कॅथलॅब मिशन  
(Model- Axiom 
ArtisDfc) 

िद. 17/02/2017 
ते 

िद.16/02/2018 
16/02/2018 50,00,000/- 

िद. 17/02/2018 त े
िद. 16/08/2018 

25,00,000/- 

०२ एम.आर.आय. मिशन 
(Model-
Magnetom 
Avanto 1.5T) 

िद. 01/06/2017 
ते िद. 

31/05/2018 
31/05/2018 33,00,000/- 

िद. 01/06/2018 त े
िद. 30/11/2018 

16,50,000/- 

०३ सी.टी.  कॅन मिशन 
(Model- Somatom 
Sensation 64 
Slice) 

िद. 17/07/2017 
ते  

िद.16/07/2018 
16/07/2018 58,00,000/- 

िद. 17/07/2018 त े
िद. 16/01/2019 

29,00,000/- 

एकुण . सव करांसहीत  70,50,000/- 
 

वरील माण ेम.े िसमे स हे थकेअर ा.ली. मुंबई याचंेकडे वरील तीनही मिशनच ेपढुील ६ मिह  यांचे 
वाढीव कालावधी करीता कॉ ेहे सी ह वािषक स ह सकॉ ॅ ट करणसे एकुण . 70,50,000/- (पणुािकत 
एकुण अ री . स  तर लाख प  नास हजार मा ) इतका खच येणार आह.े  

कंपनीने सी.टी.  कॅन मिशनचे IRS, ICS Towers तसेच एम.आर.आय. मिशनचे Host, Imager 
Computer System ची वापरायो  य आयमुयादा संप  याचे िद. 12/02/2018 चे ई- मले अ  वये कळिवले आह.े 
तसेच सदर IRS, ICS Towers व Host, Imager Computer System साठी कंपनी Best Effort Basis 
वर CMC कालावधीत सवेा देणार अस  याचे कळिवले आह.े तसचे कॅथलॅब व सी.टी.  कॅन मिशन करीता नवीन 
मिशन काया  वीत होई पयत जु  या मिशनची टयबु खराब झालेमळेु बदलणचेी आव  यकता भास  यास कंपनीस 
CMC ची पणु र  कम अदा करावी लागणार आह ेअस ेकळिवले आह.े   

तरी मे. िसमे स हे थकेअर ा.ली. मुबंई यांचेकडे Cath Lab, CT Scan व MRI मिशनच ेCMC 
कालावधी संपलेनतंर पढुील सहा मिह  याकरीता ितमहा दरान ेकॉ ेहे सी ह वािषक स ह स कॉ ॅ ट करणसे व 
 यासाठी येणा-या खचास तसेच कंपनीने उपरो  त िदले  या दरांबाबत कंपनी ितिनधीशी मा.  यव  थापन सिमती 

सभेपढुे  य  चचा क न दर िनि त करणसे मा  यता असावी. 
िनणय .२०७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Cath Lab, CT Scan व MRI मिशन या 

कॉ ेहे सी ह वािषक स ह स कॉ ॅ ट (CMC) ची मदुत संपु ात आलेली अस यामळेु, सदरह मिश स या 
पढुील ६ मिह यांच े कालावधीसाठी म.ेिसमे स हे थकेअर ा.ली., मुंबई यांचेबरोबर पुव याच अटी/ शत वर 
कॉ ेहे सी ह वािषक स ह स कॉ ॅ ट (CMC) करणसे व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

  या चच या अनशंुगाने वै िकय संचालक यांनी मािहती िदली क , नवीन खरेदी कर यात आलेले Cath 
Lab मिशनची क टम डयटुी माफ करणेसाठी णालय िवभागामाफत य न करणेत येत होते. परंत ु क ट स 
िवभागाच ेिनयम पहाता, १००% मोफत असणा या णालयांसाठीच क टम डयटुी माफ कर यात येत.े  

यावर चचा होऊन, नवीन कॅथलॅब मिशनची क टम डयटुी भरणेत येऊन, सदरह मिश स सं थानच े
ता यात घे यात यावे, असे ठरले व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. तसेच यापढुे नवीन सािह य 
खरेदी करतेवेळी क टम डयटुी भरणते येऊन, सािह य ता यात घे यात यावे व यानंतर क टम डयटुी माफ 
होणेकरीता य न करणेत यावे, अशा सचुना िद या.   
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यावेळी सं थान णालयांसाठी नवीन सी.टी. कॅन व एम.आर.आय. मिशन खरेदी करणकेामी 
राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येम य े ी-बीड या वेळेस परुवठाधारकांनी उपि थत केले या मु यांवर 
अिभ ाय घणेेसाठी आजचे सभेसमोर ी साईबाबा हॉि पटलमधील रेडीओलॉजी ट यांना बोलिवणेत आले होत.े 
यांनी याबाबत सिव तर मािहती िदली.  

  यावर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील रेडीओलॉजी ट यां या अिभ ायानसुार उपरो  
मिशनरी खरेदीकामी या ई-िनिवदमे य ेदु ती (Amendment) करणते यावी, असे ठरले.    

 (कायवाही- वै िकय संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०९ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ पेढीम य े जानेवारी- २०१८ मिह यात वै िकय बीलात दे यात 

आले या सवलतीस मा यता िमळणबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या संबंिधत मा.  य.स.िनणय 

.५१९/ िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार उप.व.ैसंचालक/ 
व.ैसंचालक यांना दे  यात आलेले आहते  यांचे गरै हजेरीत व.ै शासक/जनसंपक अिधकारी यांना अिधकार सपुतु्   
कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात येते.  

जनसंपक अिधकारी/ सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक 
कागदप ांसह सवलत मंजुरी करीता  तावीत करतात. अशा कारे हॉि पटलम  य े वै िकय िबलात सवलत 
दे  याकरीता  वतं  िवभाग कायरत आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात 
आले  या वै िकय सवलतीस मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात यऊेन आिथक वषा  या शेवटी 
एकि त अहवाल मा.  य.स.चे सभे समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा असे ठरले आह.े माह े स  टबर 
२०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर 
महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर कर  यास शेरा िदला आह.े  या माण ेमाह ेजानेवारी २०१८ म  य े ी साईबाबा 
हॉि पटलला ओपीडी  ण १४,४४६ व ३,७०९ आयपीडी  णांपैक  ११,१२ ओपीडी व ५५५ आयपीडी 

 णांना वै िकय िबलात एकुण .७१,२७,४२९/- इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपढेीम  य े
गरीब व गरजु  णांना वै क य िबलात सवलत दे  या सबंंधीत मा.  य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ 
संमत झाला आह,े जा.नं.एसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची 
िसकल सले आजारा  या  णांना मोफत र  त दणेेबाबत िटपणी माण े एकुण २५०  णाना र  कम 
.४,६५,६००/- इतक  मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतच ेिववरण खालील माण–े 

(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 
 
अ.नं. 

 णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

११० ८,५०,२४५/- - ८,५०,२४५/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

२०३ २३,२३,०२३/- १०,०६,८२१/- १३,१६,२०२/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली सवलत 
र  कम 

११ ३५,६५३/- - ३५,६५३/- 

४ कु ा, साप, माकड चावलेले  ण, साई भ  त, 
सा  वी क  या कुमारी, आ म, डायलेिसस, 
िहमोिफलीया, शालेय पोशन आरेा  ययोजना इ. 

७८६ ३७,२५,६५३/- २४,४८,७१८/- १२,७६,९३५/- 

५ राजीवगांधी आरो  य योजना आयपीडी  णांना 
िदलेली सवलत 

३११ १,६२,५४,८९९/- १,४१,०९,४४०/- २१,४५,४५९/- 

६ राजीवगांधी आरो  य योजना ओपीडी  णांना 
िदलेली सवलत 

२,८४३ १५,०२,९३५/- - १५,०२,९३५/- 

 एकुण ४,२६४ २,४६,९२,४०८/- १,७५,६४,९७९/- ७१,२७,४२९/- 
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(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली 

र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ३७ ४४,६००/- - ४४,६००/- 
२ िहमोिफलीया १ ६००/- - ६००/- 
३ िसकल सले अॅनमेीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ९ ११,४००/- - ११,४००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ९ ९००/- - ९००/- 
६ राजीव गांधी आरो  य योजना १२७ २,९०,१००/- - २,९०,१००/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ४ ४,६००/- - ४,६००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  २ ३,०००/- - ३,०००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ६१ १,१०,४००/- - १,१०,४००/- 
 एकुण २५० ४,६५,६००/- - ४,६५,६००/- 
                 एकुण अ+ब ४,५१४ २,५१,५८,००८/- १,७५,६४,९७९/- ७५,९३,०२९/- 

 
उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य ेजानेवारी २०१८ म  य ेवै िकय 

िबलात िविहत प  दतीने दे  यात आले  या .७५,९३,०२९/- सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे सादर. 

िनणय .२०८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ पेढीम ये जानेवारी- २०१८ मिह यात 
वै िकय बीलात दे यात आले या सवलतीची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.  

        (कायवाही- वै िकय संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

आजच े यव थापन सिमती सभेम य ेमा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळी खालील माण ेिनणय घे यात आले. 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१० इटंरनॅशनल साई फाऊडेशन, नोएडा याच े ितिनधी आजच ेसभेसमोर उपि थत होत,े सभेसमोर यांनी, शता  दी 

वषात चार िदवसाकरीता साईआ म यथेील फॅ ीक शेड येथ े सायंकाळी ७.३० ते ९.३० या वेळेम  य े िहदंी 
भाषेम  य े ी साई िद  य कथेचे आयोजनासाठी परवानगी िमळणचेी व सं  थानकडून खालील माण े आव  यक 
बाब ची पतूता करणबेाबत िवनंती केली.  
अ.नं. तपशील 
१.  टेज  यव  था (भजन गायक, संगीतकार व इतर) 
२.  टेज प रसरात फुलांची सजावट 
३.  टेजचे मागील बाजूस बॅक ॉप बॅनर 
४. साऊंड िस  टीम (८ माईक, २ ि ंग  टॅ  डसह माईक व इतर) 
५. फोटो ॉफ  
६. ि हडीओ शटु ग 
७. कथा समा  तीच ेवेळेस तेकरीता सादाची  यव  था (बुंदी िकंवा िशरा) 
८. इटंरनॅशनल साई फाऊंडेशन यांच ेसािह  य / पु  तके यांचे दशनाकरीता  टॉलची  यव  था 
९. कथेची तारीख, िठकाण व वेळ याचंी मािहती होणकेरीता बॅनस, हो  ड ग इ  याद ची  यव  था कर  यात 

यावी. 
१०. वास खच ७  य  त करीता (ि तीय ेणीतील वातानकूुलीत रे  व े भाडे)- िद  ली ते कोपरगांव, 

कोपरगांव ते िद  ली ( ती  य  ती २२२५/- माण)े  
११. िनवास  यव  था – साई आ म भ  तिनवास येथील वातानकूुलीत ८ खो  या x ७ िदवसाकरीता 
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िनणय .२०९ यावर चचा होऊन, इटंरनॅशनल साई फाऊंडेशन, नोएडा यांना िद. १७ ते २० म े २०१८ या अिधक मासाच े
कालावधीत साईआ म यथेील शता  दी मंडपाम ये ी साई िद  य कथा करणसे परवानगी दे यात यावी. 
याचबरोबर यां या मागणीनसुार उपरो  बाब ची पतुता सं थानमाफत करणते यावी, अस े ठरले व याकामी 
येणा या खचास मा यता दे यात आली.      (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.११ िशड  नगर पंचायत यांनी आजच े सभेत िद.०७/०३/२०१८ रोजीच े प ा  वय े ी साईनाथ  णालय ितस या 

मज या या बांधकामास, बांधकाम परवानगी ा  त क न घणेसेाठी खालील माण ेशु  क भरणसे कळिवले आह.े 
अ.नं. तपिशल भरावयाचे शु  क 
१ िवकास शु  क  ११,१४,३८२.०० 
२ उप कर  ४,६८,३५६.०० 
३ सरु ा ठेव र  कम. १,०५,१३०.०० 

एकूण . १६,८७,८६८.०० 
िनणय .२१० सदरह प ावर चचा होऊन, िनयोजीत ी साईनाथ  णालय ितस या मज याचे बांधकामास िशड  नगर पंचायत, 

िशड  यांची अतंीम परवानगी घणेेकरीता वरील माण े एकूण .१६,८७,८६८/- मा  िवकास शु  क, उपकर व 
सरु ा ठेव यांची र  कम िशड  नगरपंचायत यांचकेडे जमा करणसे मा यता दे यात आली.  

        (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१२ िनळवंडे धरणा या डा या काल या या कामासाठी ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांचेकडून 

.५०० कोटी इतका िनधी उसनवार त वावर उपल ध क न दे याबाबत िवधी व याय िवभागाकडील सासंिव-
२०१४/ ६११/ . .८८/ का.१६, िद.१२ फे वुारी २०१८ रोजीच े प ा वय े (१) सदरील िनधी ी साईबाबा 
सं थान िव त यव था, िशड  यांनी िवनाअट जलसंपदा िवभागास उपलबध् क न ावा. (२) सदर िनधीचा 
िविनयोग उ व वरा (िनळवंडे-२) क पावर िसंचन िनिमती कर यासाठी तािवत आह.े सदरचा िनधी शेवटचा 
ह ा िवतरीत के यानंतर या पढुील दहा वषात परतफेड करावयाच े अस याने ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  यांनी यां या ठरावातील नमदू िविवध अटीस हा िवभाग सहमत नाही. (३) उ व वरा 
(िनळवंडे-२) क पावर िनधी खच कर याचा ाधा य म ठरिव याचा अिधकार मा.रा यपाल यां या 
पवुसहमतीन ेजनसंपदा िवभागास राहील, असे जनसंपदा िवभागाच ेअिभ ाय यव थापन सिमती या िनदशनास 
आणनू दे यात यावेत आिण यव थापन सिमतीच े अिभ ाय या िवभागास उपल ध क न दे यात यावेत, असे 
कळिवल ेआह.े  

िनणय .२११ उपरो  प ावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१.०२.२०१८ रोजी मा.मु यमं ी महोदयांबरोबर झाले या बैठक म य े
मा.मु यमं ी महोदयांनी िनळवंडे क पास िनधी दणेेबाबत िदले या िनदशा माण े पढुील कायवाही करावी व 
यव थापन सिमती या वतीन ेतसा अिभ ाय शासनास सादर करावा, असे ठरल.े  

           (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय व िनणय .२१२ सं थान आरि त असले या िशड  व प रसरातील जिमनी खरेदी करणबेाबतचा ताव सभेसमोर सादर 

करणते यावा.                (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय व िनणय .२१३ मा. यव थापन सिमती सभेसाठी सादर करावयाच ेिवषय ऐनवेळी समोर आ यामळेु सं थान अिधकारी 

तसेच यव थापन सिमती सद य यांना सदरह िवषयाचा अ यास करता येत नाही. यव थापन सिमतीची सभा 
येक ३० िदवसांम य ेहोत असते. याकरीता यापुढे यव थापन सिमतीची सभा झा यानतंर पढुील १५ िदवस 

कालावधीम य ेसंबंधीत िवभागांनी आपलेकडील िवषय िवहीत कायप दतीन ेसभाकामकाज िवभागाकडे सादर 
करावेत, अस ेठरल.े                    (कायवाही- सव िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय व िनणय .२१४ सं थान णालयांम य े डॉ टस व इतर कमचारी आव यकतेपे ा कमी आहते, याकरीता 

आकृतीबंधामधील र  पद ेभरती करणबेाबतचा सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणते यावा.              
(कायवाही- वै िकय संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय व िनणय .२१५ मौज े ई, ता.राहाता येथील राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट, मुंबई यांचकेडून दानप ा ारे 

ा  झाले या गट न.ं२९३ मधील े  ७ हे टर ३२ आर या जागेम य े ी साईबाबा व ी साईनाथ णालये 
तसेच तािवत कॅ सर हॉि पटलसाठी एकि त ‘वै िकय संकुल’ उभार यासाठी आिकटे टची िनयु  
कर याबाबतची ि या सु  करणते यावी.            (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय व िनणय .२१६ ी रामनवमी उ सवािनिम ान ेिशड  येथ ेमोठया माणात पदया ी/ पाल या येत असतात. या पदया ी/ 

पाल यांच े यथोिचत वागत कर यात यावे व यां या दशनासाठी पालखी िनवारा येथ े १ व जुन े सादालय 
प रसराम य े२ वतं  टाईम बेस काऊंटर आर ीत ठेवणते यावेत. तसेच उ सवामधील गद या अनषंुगान ेिशड  
नगरपंचायती या सहकायान ेिठक-िठकाणी साईभ ां या सोयीसाठी िफरते शौचालयाची यव था करणते यावी.    

(कायवाही- संर ण िवभाग मखु/ मािहती तं ान िवभाग मखु/ पर्.अिध क, वाहन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय व िनणय .२१७ सिमती सद य मा. ी.िबपीनदादा को ह े यांनी, साईआ म भ िनवास व साईधमशाळा इमारतीच े

दणेगीदार साईभ  ी.के. ही. रमणी ह ेसाईआ म भ िनवास व साईधमशाळा या इमारत या दणेगीबाबतचा 
िपतळी अ रातील फलक वखचाने तयार क न देणार आहते, अशी मािहती िदली.  

यावर चचा होऊन, साईभ  ी.के. ही. रमणी यांचेकडून साईआ म भ िनवास व साईधमशाळा या 
इमारत या देणगीबाबतचा िपतळी अ रातील फलक ि वकारणते येऊन, सदरह इमारत या प रसराम य ेदशनी 
भागात लावणते यावा, असे ठरले.  

तसेच यावेळी, स या कायरत असले या यव थापन सिमती या नावाच ेफलकही सं थान प रसराम य े
िविवध िठकाणी लावणते याव,े अस ेिनदश िदल ेव याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. 

           (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय व िनणय .२१८ सं थानच े वरी  महािव ालय सु  करणसे शासन मा यता ा  झाललेी असनू सदरह 

महािव ालयासाठी आव यक ते सािह य खरेदी कर यासाठी िनिवदा ि या सु  कर यात यावी. तसेच तेथ े
कमचारी वग भरती करणकेामीची कायवाही करणते यावी.          (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय व िनणय .२१९ समाधी मंिदरामधील िनमा यांपासनू जनसेवा फाऊंडेशन बचत गटामाफत तयार करणते येणा या 

अगरब यांची िव  करणसेाठी जनसेवा फाऊंडेशन बचत गट यांना ायोिगक त वावर मंिदर प रसर व नवीन साई 
सादालय प रसराम य ेजागा उपल ध क न दे यात यावी.             (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय िनणय .२२० समाधी शता दी िनिम ान े साईआ म भ िनवास यथे े उभारणते आले या मंडपाम य े िविवध 

काय मांच ेआयोजन करणसेाठी, या मंडपाम य ेकायम व पी टेज यव था कर यास मा यता दे यात आली व 
यासाठी सिव तर ताव पढुील सभेसमोर सादर करणते यावा.      (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय व िनणय .२२१ मौज े िनमगाव को हाळे येथील गट नं.१८३ म य े िनयोिजत शै िणक संकुल उभारण े कामासाठी 

आिकटे ट डी.ओ. िनकम, पणु े यांनी सादरीकरण केल.े यानुसार सिव तर अदंाजप क तयार करणते यावे व 
सदरह क पाच ेआराखडे उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांचेकडे सादर कर यात यावे. तसेच िवधी 
व याय िवभाग, महारा  शासन यांच ेमा यतेसाठी ताव सादर करणते यावा, अस ेठरल.े          

(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय व िनणय .२२२  साईसृ ी, लॅनेटो रयम व वॅ स यझुीयम (Sai Knowledge Park) क पासाठी स लागार संिदप 

िश े  ॲ ड असोिशएटस, मुंबई यांच े ितिनध नी आजच ेसभेत सदरह क पाच ेसादरीकरण केल.े  
यावर चचा होऊन असे ठरल ेक , स लागार संिदप िश े  ॲ ड असोिशएटस, मुंबई यांनी िशड  येथ े

येऊन, मु यकायकारी अिधकारी यांचेसमोर सदर क पाच े सिव तर सादरीकरण सादर कराव े व यानंतर या 
क पासाठी िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा मागिवणबेाबतची पढुील कायवाही करणते यावी.  

(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय व िनणय .२२३ िनयोिजत दशनरांग इमारत बांधकाम क पाची िनिवदा ि या सु  करणबेाबत आजच ेसभेत आढावा 

घेणते आला. यावेळी झाले या चच या वेळी सदरह क पाच ेआिकटे ट, ी.उदय का े ह ेसभेपढु ेउपि थत 
होते. यांनी अिंतम िनिवदा मसदुा सभेपढु ेसादर केला व यामधील अटी व शत बाबतची सभेस मािहती िदली. 
तसेच सदर क प हा मोठा व िविश  व पाचा अस याने सी-फॉम (ल पसम) िनिवदा मागिवणते येत अस याच े
सांिगतल.े यावर सिव तर चचा होऊन व िनिवदा मसु ाच ेअवलोकन क न यास मा यता दे यात आली.   

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

वरील िनणय .१३९ ते २२३ सवानमुते घे  यात आल.े 
यानंतर सायंकाळी ०६.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

        
 

वा रत/-           वा रत/-  
                             ीमती बल अ वाल (भा. .स.े)        (सरेुश हावरे) 
                                                 मु यकायकारी अिधकारी                अ य  

                  ी   साईबाबा   सं थान   िव त यव था,  िशड  


