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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .०९/ २०१७                                                                            िदनांक ०८.०९.२०१७  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                         वेळ- दु पारी १२.०० वाजता 

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शु वार िदनांक ०८.०९.२०१७ रोजी दपुारी १२.०० वाजता 
सं थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत, इकडील जा.न.ंएसएसएस/ वशी-०४/ 
२९२२/ २०१७, िदनांक ३१ ऑग ट, २०१७ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होत.े यानसुार सदरह सभा शु वार 
िदनांक ०८.०९.२०१७ रोजी दपुारी १२.०० वाजता सं थानचे  िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे 
यांचे अ  य तेखाली सु  कर  यात आली.  

०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे , अ य   ०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  
०३. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद य    ०४. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद  य  
०५. मा.सौ.योिगता अभय शेळकेपाटील, सद या 

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

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.   
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, सिमती सद य मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर 

व मा. ी. ताप सखाहारी भोसले व यांनी दरू वनी ारे  तसचे मा.डॉ.राज  राजाबाली िसगं  यांनी ई-मेल ारे कळिवले होते.  
याच माण े सिमती सद य मा.डॉ.मनीषा कायंद,े मा. ी.रिवं  गजानन िमलकर व मा. ी.अमोल गजानन क ितकर यांनी 

कोणतीही पवु सचुना दतेा , ते सभेसाठी अनपुि थत होते . याची न द घेऊन, सिमतीने यांना अनपुि थत राह याची अनमुती िदली.  
सभेस आव यक गणपतु  नस यामळेु िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जलैु , २०१७ रोजीचे अिधिनयम दु तीतील  

कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतदूीनसुार  तीस िमनीटाकरीता सभेचे कामकाज तहकुब करणते येऊन, यानंतर दपुारी  १२.३० 
वाजता मा.अ य  महोदय यांनी िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  
िवषय न.ं०१ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोजीत करावयाचे िविवध 

धाम क, सां कृतीक काय म व पादु का दशन सोहळा काय मास अंतीम व प देणे व मा यता देणे.   
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  

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

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

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

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

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय- 
१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १७१.   
२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक २७७. 
३. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२८०.   
४. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ३५८. 
५. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ५१९. 
६. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ६५४, ६७१, ६७२. 
७. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक- ६८२ 
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 तावना- थोर सतं ीसाईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत 
आहते.  यािनिम  त ी साईबाबा सं  थानमाफत ीसाईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते 
िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आह.े यासाठी संपणू वषभर वेगवेगळया 
धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणे जेणके न सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय वातावरण राहन 

ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल या  टीने तयारी करणचेे िनयोजन आह.े  
 ताव– ी साईबाबा समाधी शता  दी वषाम  ये िशड त येणा-या भािवकांसाठी िविवध धािमक, 

सां  कृितक व सामािजक काय मांचे िनयोजन के  यास सपंूण वषभरात िशड म  ये  भ  तीमय वातावरण राहन ी 
साईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईलया  टीकोनातनू आयोिजत करावया  या धािमक, 
सां  कृितक व सामािजक काय मांचे यशि वतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे वेळोवेळी झाले  या बैठंकातील 
िनणयानुसार खालील माण ेकायवाही केलेली आह.े  
अ) धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय माचे वेळाप क-   

आजतागायत िशड  ाम  थ व साईभ  त यांचेकडून ा  त झाले  या सचूना वजा  ताव, जागितक 
साईमंदीर िव  व  त प रषदम  ये झालेली चचातसचे वेळोवेळी मा.  यव  थापन सिमती  या झाले  याबैठका यातील 
मु े िवचारात घेऊन मा .  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत सिव  तर  ताव सादर करणते 
आला होता. सदर सभेतील िनणय मांक १७१ नसुार शता  दी वषाचे िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.१८ 
ऑ  टोबर, २०१८ याकालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे 

ा प वेळाप क तयार करणते आले होते. सदरचे ा प वेळाप क मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ 
रोजीचे सभेत सादर कर  यात आले  यास मा  यता िमळालेली आहे परंत ु  यातील काही बांबीबाबत 

शासक य  ट्या अंमलबजावणी करणे अडचणीचे ठरत अस  याने  यात काही बदल सचुवुन सधुारीत वेळाप क 
सादर करणते आले होते.  यावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक 
६८२ नुसार काही बदल सचुिवणते आले व  यानुसार आता धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांची 
सधुारीत परेषा (वेळाप क)  सोबतचे प रिश  ट अ म  ये नमदू केली आहे.  

ब) साईभजन सं  या कलाकार िनि ती व मानधन -  
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत धािमक, सां  कृितक व सामािजक 

काय मांचे ा प वेळाप क सादर करणते आले होत.े  यावर िनणय .३५८ खालील माणे समंत झालेला आहे. 
“धािमक, सां  कृितक व सामाजीक काय मांचे  व प पाहन संबंधीतांना मोफत काय म सवेा सादर 

करणा-या कलाकारांना ाधा  य दे  यात यावे. जे कलाकार मोफत काय म सादर करणेस तयार नसतील, अशा 
कलाकारांकडून मानधनाबाबतचा  ताव घेऊन, या काय मांसाठी दणेगीदार/ ायोजक िमळतात का, ते पहावे 
अ  यथा  यां  या मानधनाबाबत  यव  थापन सिमती उिचत िनणय घेईल.” 

शता  दी वषातील आयोिजत काय मांसाठी मा  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार 
िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवासाठी 
आयोिजत करावया  या धािमक, सां  कृितक काय मांसाठी नामवंत कलाकार िनि त करणसे व कलाकार िनि त 
झालेनंतर  यानंा िनंमं ीत करणसेाठी प  यवहार करणसे तसेच  याचंे मानधन िनि त करणेसाठीचा  ताव सादर 
करणते आला होता. सदर  तावावर िनणय ं . ४९५ खालील माण ेसमंत झालेला आहे. 

“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-१८ म  ये आयोिजत करावया  या धािमक, 
सां  कृितक काय मांसाठी सोबत प रिश  ट  हणनू सादर केले  या नामां िकत कलाकारां  या यादीमधील 
कलाकारांशी सपंक क न, ते िशड  येथे काय म सादर करणसे तयार आहते का, ते पहावे व  याचंे मानधनासह 
तारखा घे  यात येऊन, याबाबतचा फेर  ताव  यव  थापन सिमती सभेसमोर सादर करणते यावा.”  

उपरो  त िनणयास अनुस न कायवाही करताना काही कलाकारांचे दरू  वनी उपल  ध न झा  याने 
 यां  याशी सपंक होऊ शकलेला नाही तसचे  यातील काही कलाकारांनी ितसाद न िद  याने िद.२०/०८/२०१७ 

रोजीचे सभेत साईभजन सं  या काय मांसाठी (मानधनासह व मोफत अशा ०२  वतं ) कलाकारांची यादी सादर 
केली होती. सदर सभेतील िनणयास अनुस न  थािनक उपसिमतीसमोर सधुारीत यादी  वतं पणे सादर करणते येत 
आह.े  
क) सां  कृितक काय म कलाकार िनि ती व मानधन- 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेत झाले  या िनणयास (४९५) अनुस न 
अनसु न कायवाही करताना काही कलाकारांचे दरू  वनी उपल  ध न झा  याने  यां  याशी सपंक होऊ शकलेला 
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नाही तसचे  यातील काही कलाकारांनी ितसाद न िद  याने मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे 
सभेत साईभजन सं  यासाठी (मानधनासह व मोफत अशा ०२  वतं )कलाकारांची यादी सादर केली होती. सदर 
सभेतील िनणयास अनुस न  थािनक उपसिमतीसमोर सधुारीत यादी  वतं पण ेसादर  करणते येत आह.े 
ड) ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषातील वचन काय माची स ि थती 

शता  दी  वषाचे िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते १८ ऑ  टोबर, २०१८ याकालावधीत आयोिजत 
करावयाचे िविवध धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे ा प वेळाप क तयार करणते आले होत.े सदर 

ा प वेळाप कात शता  दी वषातील  येक मिह  यात नामवंत वचनकारां  या वचनांचा काय मांचा समावेश 
केलेला आह.े सदरह वेळाप कास मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .३५८ 
अ  वये मा  यता िमळाली आह.े 

 यानसुार सदर काय माचे आयोजनासाठी सदर वचनकारांना ई-मेल, दरु  वनीव प  यवहार क न 
सपंक करणते आला.  यानुसार खालील माण ेसदर काय माचे आयोजनाबाबतची आजतागायतची स ि थती 
व न  याने  तािवत वचनकारांची मािहती मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत सादर 
केली होती. सदर सभेतील िनणयास अनुस न  थािनक उपसिमतीसमोर सधुारीत यादी  वतं पण ेसादर  करणते 
येत आह.े 
इ) शता  दी  वषात आयोिजत उ  सवांकरीता िकतन काय म- 

दरवष  साज-या होणा-या पारंपारीक उ  सवाम  ये िविवध नामवंत नारदीय िकतनकारांचे िकतन काय म 
आयोिजत केले जातात. करीता याही वष  ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात साजरे होणारे ी पु  याितथी, 
गु पौिणमा व रामनवमी उ  सवात िविवध नामवंत नारदीय िकतनकारांचे िकतन काय म साजरे करावयाचे 
िनयोजन आह.े तरी शता  दी वषाचे  टीकोनातनू िकतन काय म ठरिवणसेाठी मा .  यव  थापन सिमतीचे 
िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत सादर केली होती. सदर सभेतील िनणयास अनुस न  थािनक उपसिमतीसमोर 
सधुारीत यादी  वतं पणे सादर करणते येत आह.े 

उपरो  तकामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय मांक ६८२ 
खालील माण ेसमंत झालेला आहे. 

ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सव वषभर आयोिजत कर यात येणा या िविवध तािवत धािमक, 
सां कृितक व सामािजक काय माची खालील माणे सधुा रत परेषा ठरिवणते आली. 

तसचे शता दी महो सवाम ये आयोिजत करावया या धािमक, सामािजक व सां कृितक 
काय मांसाठीच ेकलाकार व यांच ेमानधन याचे प रिश  ब, क, ड व इ सोबत सादर केलेले आहे. या यादीतील 
काय म, कलाकार व यांचे मानधन  थािनक उपसिमतीने छाननी क न काय म िनि त करावेत.  यामधील 
िवनामु  य सवेा करणा-या कलाकारांना ाधा  य दे  यात येऊन वषभर सधंी दे  यात यावी. काय माची िनि ती 
झा  यानंतर  याम  ये गरजेनुसार/ प रि थतीनसुार आव  यक ते बदल कर  याचे अिधकार  यव  थापन सिमतीला 
राहतील अस ेठरले.  

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

काय मांसाठी  टेज, मंडप, सां ऊंड िस  टीम, िव तु रोषणाई, सीसीिट  ही, सरु ा  यव  था, आव  यक जादाचे 
मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनषुं िगक खचासही मा यता दे यात आली.तरी ीसाईबाबा समाधी 
शता  दी महो  सव वष भ  य  व पात साजरे कर  याचे  टीकोनातनू साईभजन सं  या , धािमक, सां  कृ ितक व 
सामािजक काय मांबाबत खालील बाब वर धोरणा  मक िनणय होण ेअपेि त आह.े  
१) शता  दी वषात आयोिजत साईभजन सं  या, धािमक, सां  कृितक व सामाजीक काय मांची परेषा 

िनि त करण ेव वेळाप क अं ितम करण.े  
२) शता  दी वषात आयोिजत साईभजन सं  या , धािमक, सां  कृितक व सामाजीक काय मांकरीता 

वचनकार, िकतनकार, कलाकार िनि त करण.े  
३) शता  दी वषात आयोजीत केले  या काय मांम  ये कोणता काय म कोण  या िठकाणावर (  थळ) 

असावा याबाबत िनणय घेण.े 
४) शता  दी वषात आयोिजत करावया  या धािमक, सां  कृितक, सामािजक व साईभजन सं  या 

काय मांसाठी कलाकार, वचनकार तसचे िकतनकार यांचे मानधन िनि त करण.े  
तरी उपरो  त नमदू बाब वर धोरणा  मक िनणय होणसेाठी सिवनय सादर. 
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िनणय .७५० ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोजीत करावयाचे िविवध 
धाम क, सां कृतीक काय म व पादु का दशन सोहळा काय माबंाबत सिव तर चचा होऊन, यास 
खालील माणे अंतीम व प दे यात आले.  

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-१८ म  ये आयोिजत करावया  या धािमक, 
सां  कृितक व सामािजक काय मांचे सधुारीत वेळाप क खालील माणे- 

माहे स  टबर- २०१७ 
वार/ िदनांक/ 
िदनिवशेष 

वेळ काय माचे  व प काय माचे िठकाण  

शु वार ,२९/०९/२०१७  
ीपु  यितथी उ  सव 
थम िदवस 

रा. ७ ते १० सां  कृितक -  पडंीत िवजय घाटे व इतर कलाकार  (तालवा  कचेरी) 
                    यांचा काय म  

साईनगर मैदान 

शिनवार,३०/०९/२०१७  
ी पु  यितथी उ  सव 

मु  य िदवस 

रा.७ ते १०   सां  कृितक -  साईभजन सं  या/ इतर सा ं  कृितक काय म  साईनगर मैदान  

 
माहे ऑ  टोबर- २०१७ 

वार/ िदनांक/ िदनिवशेष वेळ काय माचे  व प काय म िठकाण  

रिववार, ०१/१०/२०१७  
पु  यितथी उ  सव ितसरा 
िदवस/ एकादशी तथा 
शता  दी महो  सव ारंभ 
िदवस 

स. ६ ते ९ धािमक-      १)  वज शोभाया ा (िशड तून) िशड  गावातून 
स.०७.३०                   २) गणेश याग य - उपासनी क  याकुमारी  थान,  

                       साकुरी ता. राहाता  यांचेमाफत 
लडीबाग द  त मं िदर 

स.०९.३०                    ३)  वजारोहण काय म – मा  यवरां  या ह  ते  वजारोहण  लडीबाग  
स.१० ते 
११.३० 

                   ४) मा. मु  यमं ी, महारा   रा  य यांचे उपि थतीत मु  य 
                       उदघाटन काय म 

साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर 

द.ु १२.३० सामािजक-   १) ने  तपासणी व च  मवेाटप–डॉ. काश गंगवाणी,मुंबई 
                    २) ने  तपासणी व श  ि या िशबीर-  डॉ. कुलीन 
                        कोठारी, मुंबई  व इतर  (जगभरातील सव साई 
                        मं िदरामाफत जागितक पातळीवर ने  तपासणी व  
                        श  ि या  िशबीर काय म)                    

ीसाईनाथ  णालय  

रा. ७ ते १० सां  कृितक-    महानाट्य – सबका मािलक एक ह ै साईनगर मैदान  
सोमवार,०२/१०/२०१७  
पु  यितथी उ  सव चौथा िदवस 

रा. ७ ते १०  सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर 

गु वार,िद.१२/१०/२०१७ ते 
शिनवार,१४/१०/२०१७  
०२ िदवस  

 पादु का दशन सोहळा -  साई सेवा  ट,  पणजी (गोवा)   

रिववार, िद.१५/१०/२०१७  पादु का दशन सोहळा -  ा पदयाि क िम  मंडळ, कनकवली  
                                   (महारा  ) 

 

सोमवार, िद.१६/१०/२०१७  पादु का दशन सोहळा -  ी साईबाबा पालखी सोहळा सिमती,   
                                   क-हाड (महारा  ) 

 

शिनवार,२८/१०/२०१७  रा. ७ ते १०  सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर   

 

माहे नो  हबर- २०१७ 
वार/ िदनांक/ िदनिवशेष वेळ काय माचे  व प काय म िठकाण 

बधुवार िद.०८/११/२०१७ ते 
गु वार िद.०९/११/२०१७ 

 पादु का दशन सोहळा  - ऑल इिंडया साई समाज, मैलापरु-  
                                   चे  नई (तािमळनाडू) 

 

शु वार िद.१०/११/२०१७  
व शिनवार िद.११/११/२०१७ 

 पादु का दशन सोहळा  - िशड  साई  ट, पाटीपलुम ( ी.रमणी) व 
                               -  कमलासाई िशड  साई सेवा सिमती, पॉडंीचेरी  
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रिववार, िद.१२/११/२०१७ त े
सोमवार, िद.१३/११/२०१७ 

 पादु का दशन सोहळा  - नागासाई  ट, ी नागासाई मं िदर,          
                                   कोईमतू र (तािमळनाडू) 

 

मंगळवार िद.१४/११/२०१७  पादु का दशन सोहळा  -  िशड  साईबाबा िड  होटीज  ट, चे  नई  
                                    (तािमळनाडू) 

 

गु वार, िद.०९/११/२०१७ त े    
सोमवार, िद.२७/११/२०१७ 

 पादु का दशन सोहळा  -  ी द  पीठम, अमे रका  

शिनवार,११/११/२०१७  रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स 
समोर-१६ गुं ठे प रसर  

मंगळवार,िद.१४/११/२०१७  रा.७ ते १० सां  कृितक - शै िणक संकुलामाफत बाल िदनािनिम  त काय म- साई कॉ   ले  स 
समोर-१६ गुं ठे प रसर 

शिनवार,२५/११/२०१७  रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स 
समोर-१६ गुं ठे प रसर  

 
माहे िडसबर -२०१७ 

वार/ िदनांक/िदनिवशेष वेळ काय माचे  व प काय म िठकाण 

रिववार िद.१७/१२/२०१७ ते 
सोमवार िद.१८/१२/२०१७ 

 पादु का दशन सोहळा- िशड  साईधाम धमाथ सं  था, भोपाळ  
                                 (म  य देश)  

 

शिनवार, २३/१२/२०१७  स.१० ते ६ 
 

रा.७ ते १० 

धािमक-    जागितक साईमं िदर िव  व  त प रषद (  लोबल साई ट  पल 
 ट स  मीट) चचास  –देशातील व  िवदेशातील 

साईमं िदरे 

साईआ म -०१  
 

सां  कृितक -  साईभजन सं  या – ी.अिजत कडकडे, ी.सुखिवंदर िसंग 

रिववार, २४/१२/२०१७ –   धािमक-    जागितक साईमं िदर िव  व  त प रषद (  लोबल साई ट  पल 
 ट स  मीट) चचास  –िवदेशातील साईमं िदरे 

सादालय हॉल/ 
साईआ म -१  

रिववार, २४/१२/२०१७ ते 
रिववार, ३१/१२/२०१७ – 
एकूण ०८ िदवस   

रा.७ ते१० 
 

सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर  

 
माहे जानेवारी- २०१८ 

वार/ िदनांक/िदनिवशेष वेळ काय माचे  व प काय म िठकाण 

सोमवार ०१/०१/२०१८  स.१० ते ६ सामािजक –  र  तदान िशबीर व जगभरातील सव साई मं िदरामाफत 
                    र  तदान िशबीर आयोिजत करणेसाठी आवाहन  

साईनगर मैदान /  
१६ गुं ठे प रसर 

गु वार िद.०४/०१/२०१८ ते 
शिनवार िद.०६/०१/२०१८ 

 पादु का दशन सोहळा- साई िव  सम  त साई भ  मंडळ,                
                                सुरत (गुजरात)  

 

रिववार िद.०७/०१/२०१८ ते 
सोमवार िद.०८/०१/२०१८ 

 पादु का दशन सोहळा- िशड  साईबाबा समाज सेवा सं  थान,                 
                                 अहमदाबाद (गुजरात)  

 

शिनवार, १३/०१/२०१८  सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर  

गु वार, िद.२५/०१/२०१८ ते 
बधुवार , िद.३१/०१/२०१८  

 पादु का दशन सोहळा- ी सदगु  साई चॅरीटेबल  ट, नागपू र व िवदभ 
(महारा  ) 

 

शु वार , २६/०१/२०१८ – 
भारतीय जास ाक िदन 

 सां  कृितक -   िच रथ – िद  ली येथे राजपथावर ी साईबाबांच े
                     जीवनच र ावर आधारीत-   तािवत आह.े  

िद  ली 

रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर  

शिनवार-२७/०१/२०१८ रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर  

बधुवार ३१/०१/२०१८ रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या – साईसंगम सेवाभावी सं  था, िशड   साईनगर मैदान  
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माहे फे ुवारी- २०१८ 
वार/ िदनांक/िदनिवशेष वेळ काय माचे  व प काय म िठकाण 

गु वार, िद.०१/०२/२०१८ ते 
रिववार, िद.०४/०२/२०१८  

 पादु का दशन सोहळा- ी सदगु  साई चॅरीटेबल  ट, नागपू र (महारा  ) 
                                िवदभ  

 

गु वार,०१/०२/२०१८ते 
शिनवार,०३/०२/२०१८ 
०३ िदवस  

रा.७ ते १० धािमक-        वचन – िव ावाच  पती ी. शकंर अ  यंकर 
                    (िवषय- संत/मंहत,  वामी िववेकानदं, महापु ष/रा  पु ष  
                    यावर आ धारीत) 

साईआ म -०१  

शिनवार-१०/०२/२०१८ रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर  

शिनवार-२४/०२/२०१८ रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर 

 
माहे माच -२०१८ 

वार/ िदनांक/िदनिवशेष वेळ काय माचे  व प काय म िठकाण 

शिनवार,१०/०३/२०१८ रा.०७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर /  
साई आ म-१ 

गु वार, १५/०३/२०१८  स.१० ते  
रा.१० 

सामािजक -  िशड  येथे अ  नदान काय म व जागितक  तरावर अ  नदान         
                    काय म आयोिजत करणेसाठी आवाहन  

ी साई सादालय  

शिनवार,२४/०३/२०१८ - 
रामनवमी उ  सव थम िदवस 

रा.०७ ते १० सां  कृितक -  गीत रामायण- ीधर फडके  साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर /  
साई आ म-१  

रिववार, २५/०३/२०१८-  
रामनवमी उ  सव मु  य िदवस 

स. ०६ वा. धािमक-        कावडी काय म-  गंगा, गोदावरी, िसंध ू,कावेरी  
                     आिद न ांच ेपा  यान े ना  नान   

समाधी मं िदर  

रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर / साई 
आ म-१ 

सोमवार २६/०३/२०१८- 
ी रामनवमी उ  सव सांगता 

िदवस 

रा.०७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर  

 
माहे एि ल- २०१८ 

वार/ िदनांक/िदनिवशेष वेळ काय माचे  व प काय म िठकाण 

गु वार, ०५/०४/२०१८ ते  
रिववार, ०७/०४/२०१८ -
०३ िदवस   

स.०७ ते ११ धािमक -      वचन – ी अवधतू िशवानदं महाराज – िशवयोग स  सगं  
                                (ऋषी ते कृषी)  

साई आ म-१ 

शिनवार, १४/०४/२०१८ रा. ७ ते १०  सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर /  
साई आ म-१ 

शिनवार,२८/०४/२०१८ रा. ७ ते १०  सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर /  
साई आ म-१ 

िठकाण व िदनांक 
िनि त करणे   

 पादु का दशन सोहळा -  
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माहे मे- २०१८ 
वार/ िदनांक/िदनिवशेष वेळ काय माचे  व प काय म िठकाण 

मंगळवार, ०८/०५/२०१८- 
जागितक रेड ॉस िदन 

स.१० ते ०५ सामािजक –   िशड  येथे ने दान व अवयवदान संक  प  
                     राबिवणेसाठी नाव न दणी. (उपि  थती डॉ ता  याराव लहाने,                      
                      डीन, ॅ  ट मडेीकल  कॉलजे / जे.जे हॉ  पीटल मुंबई) 
                -    जगातील सव साई मं िदरांमाफत ने दान व      

       अवयवदान संक  प काय म नाव न दणी करणेसाठी   
        आवाहन करणे.  

साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर / 

ी साईबाबा हॉि पटल  

शिनवार,१२/०५/२०१८ रा. ७ ते १०  सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर / साई 
आ म-१ 

गु वार,१७/०५/२०१८ ते 
शिनवार, १९/०५/२०१८ -
०३ िदवस  

-- धािमक -     आिधकमासा िनिम  त िव  णयुाग य  लडीबाग द  त 
मं िदरासमोर  

िठकाण व िदनांक िनि त 
करणे   

 पादु का दशन सोहळा -  

 
माहे जून- २०१८ 

वार/ िदनांक/िदनिवशेष वेळ काय माचे  व प काय म िठकाण 

बधुवार ,०६/०६/२०१८ ते 
मंगळवार,१२/०६/२०१८- 
०७ िदवस 

रा. ७ ते १० धािमक -        वचन – रामायण - ह.भ.प. ी. रामराव महाराज ढोक साईनगर मैदान  

शिनवार,२३/०६/२०१८- रा. ७ ते १०  सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर /  
साई आ म-१  

िठकाण व िदनांक िनि त 
करणे   

 पादु का दशन सोहळा -  

 
माहे जूलै- २०१८ 

वार/ िदनांक/िदनिवशेष वेळ काय माचे  व प काय म िठकाण 

रिववार,१/०७/२०१८(वनिदन)  
ते शिनवार,  ७/०७/२०१८ -  
एकूण ०७ िदवस वनस  ताह  

स. १० त े
०५ 

सामािजक -    वृ ारोपण काय म व जगभरातील  सव साई मं िदरां ारे 
                      वृ ारोपण  अिभयान राबिव  यासाठी आवाहन  

िशड  प रसर  

शिनवार, १४/०७/२०१८-  रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर/  
साई आ म-१ 

गु वार,२६/०७/२०१८- 
गु पौिणमा उ  सव ारंभ िदवस 

रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर/  
साई आ म-१ 

शु वार ,२७/०७/२०१८ - 
गु पौिणमा उ  सव मु  य िदवस 

रा.७ ते १० सां  कृितक -    पडंीत हरी साद चौरािसया  साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर/  
साई आ म-१  

शिनवार, २८/०७/२०१८-
गु पौिणमा उ  सव सांगता िदवस  

रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर/  
साई आ म-१ 

िठकाण व िदनांक िनि त 
करणे   

 पादु का दशन सोहळा -  
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माहे ऑग  ट- २०१८ 
वार/ िदनांक/िदनिवशेष वेळ काय माचे  व प काय म िठकाण 

शिनवार, ११/०८/२०१८ रा. ०७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर /  
साई आ म-१ 

शिनवार, २५/०८/२०१८ रा. ०७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर /  
साई आ म-१ 

सोमवार, २७/०८/२०१८ ते 
सोमवार, ०३/०९/२०१८ –
एकूण ०८ िदवस  

 धािमक-        ी साईच र  पारायण- िशड  ( ाम  थाचंे सहभागान)े  व  
                     जगभरातील सव साई मं िदरा म  य े  या-  या भाषेतील 

साईचरी  पारायण सोहळा आयोिजत करणेसाठी आवाहन 

शतेी महामंडळ जमीन/ 
साईनगर मैदान 

गु वार,३०/०८/२०१८ स. १० त े०५ सामािजक -   दयरोग िनदान िशिबर व जगभरातील सव 
                     साईमं िदरामाफत िशबीर आयोिजत करणेसाठी आवाहन   

ी साईबाबा हॉि पटल  

िठकाण व िदनांक िनि त 
करणे   

 पादु का दशन सोहळा -  

 
माहे स  टबर- २०१८ 

वार/ िदनांक/िदनिवशेष वेळ काय माचे  व प काय म िठकाण 

सोमवार,०३/०९/२०१८ ते 
गु वार,०६/०९/२०१८-  
०४ िदवस  

-- धािमक-        ावण मासात   वाहःकार य . लडीबाग द  त मं िदर  

शिनवार, ०८/०९/२०१८ रा. ०७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर /  
साई आ म-१ 

गु वार, १३/०९/२०१८-  ी 
गणेश चतुथ  
( ीसाईनाथ  तवन मंजरी 
शतकपतू  िदन)  

स.७.३० धािमक-        सामु िहक  तवनमंजरी पठण- जगभरातील सव साई 
                    मं िदरांम  य ेएकाच िदवशी  तवनमंजरी पठणाचा काय म  

साई कॉ   ले  स 
समोरील १६ गुं ठे प रसर  

गु वार, १३/०९/२०१८-  ी 
गणेश चतुथ  ( ीसाईनाथ 
 तवन मंजरी शतकपतू  िदन)  

रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर /  
साई आ म-१ 

मंगळवार, िद.१८.०९.२०१८ 
ते मंगळवार, 
िद.२५.०९.२०१८ 

रा.७ ते १० धािमक-     वचन- ी िशवकृपानदं  वामीजी (आ म ान व मानवधम)  साई आ म-१ 

शिनवार, २२/०९/२०१८ रा. ०७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर /  
साई आ म-१ 

िठकाण व िदनांक िनि त 
करणे   

 पादु का दशन सोहळा -  

 
माहे ऑ  टोबर- २०१८ 

वार/ िदनांक/ िदनिवशेष वेळ काय माचे  व प काय म िठकाण 

बधुवार , १०/१०/२०१८ रा. ७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर  

गु वार, ११/१०/२०१८ रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर  

शु वार , १२/१०/२०१८ रा.७ ते १० सां  कृितक -   साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर  
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शिनवार, १३/१०/२०१८ रा.७ ते १० सां  कृितक -    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर  

रिववार, १४/१०/२०१८ रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर  

सोमवार १५/१०/२०१८ रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर  

मंगळवार, १६/१०/२०१८ रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर  

बधुवार , १७/१०/२०१८ - 
पु  यितथी पिहला िदवस 

रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर  

गु वार, १८/१०/२०१८- 
पु  यितथी मु  य िदवस 

---  ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ समारोप काय म- शतेीमहामंडळ मैदान/ 
साईनगर १) मा  यवरां  या ह  ते िनयोिजत टपाल ितक ट काशन, 

२) .१००/- मा चे नाण ेचलनात आणणबेाबतचा काय म 
 ३) आय.ए.एस. अॅकॅडमी उदघाटन    
रा.७ ते १० सां  कृितक -   साई भजन सं  या / इतर सां  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-

१६ गुं ठे प रसर  
शु वार ,१९/१०/२०१८- 
पु  यितथी सांगता िदवस 

रा.७ ते १० सां  कृितक-    साई भजन सं  या / इतर सा ं  कृितक काय म साई कॉ   ले  स समोर-
१६ गुं ठे प रसर  

 
 तािवत काय म 

वार/ िदनांक/ िदनिवशेष वेळ काय माचे  व प काय म िठकाण 

  वचन-     ी ी रिवशंकर   
  वचन-     ी मोरारी बाप ू   
  वचन-     ी चा द  त आफळे  
  योगगु  रामदेव बाबा   
रिववार,०३/१२/२०१७ -
जागितक अपगं िदन  

स.१० ते ६ सामािजक-   १) जयपरू फुट िशिबर आयोजन  
                    २) िद  यागंाना सायकल वाटप  
                    ३) कणबिधर यांना यं वाटप. 

ी साईनाथ  णालय / 
ी साईबाबा हॉि पटल   

 
शिनवार, २४/०२/२०१८ स.१० ते ६  सामािजक-    कॅ  सर िनदान िशिबर व जगभरातील सव साई  

                    मं िदरामाफत िशबीर  आयोिजत करणेसाठी आवाहन 
ी साईबाबा हॉि पटल  

 
माच-२०१८ स. ७ ते १०  

द.ु ३ ते ६  
रा. ७ ते १०  

धािमक-        वचन- जीवन िव ा - ी.  हाद दादा प.ै   
                   (िव ाथ , मिहला, कौटंु िबक या िवषयांवर आधारीत)  

साईआ म-०१ 

रिववार, २५/०३/२०१८-  
रामनवमी उ  सव मु  य िदवस 

स. ०६ वा. 
रा.०७ ते १० 

सां  कृितक-   रामलीला काय म साईआ म -०१ 

सोमवार, २६/०३/२०१८ ते 
बुधवार, २८/०३/२०१८-०३ 
िदवस   

 कु  ती  पधा – रा  ीय  तरावरील िहदं केसरी / महारा   केसरी  पधा  शतेी महामंडळ जमीन  

गु वार, १६/०८/२०१८ ते गु वार, 
२३/०८/२०१८-०८ िदवस  

-- धािमक -      ावण मास –  प.ंप.ुगंगागीर महाराज -अखंड हरीनाम 
                    स  ताह- (आयोजक ाम  थ )  

शतेी महामंडळ जमीन  

माहे ऑग ट, २०१८ म ये आयोिजत करावया या स ु  ी गंगािगरीजी महाराज स ाहासाठी 
आव यक असले या जागेची िनि ती िशड  ाम थांनी करावी व या जागेची ले हल क न मंडप 
उभारणी, सादाची आमटी तयार करणे, उपवासा या िदवशी िखचडीची यव था करणे ही कामे 
सं थानमाफत करणेत यावी अथवा या स ाहासाठी सं थानमाफत ठरािवक र कम दे यात यावी. 
यासाठी सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी िशड  ाम थांशी चचा क न, यासाठीचा 
खच व सं थानचा सहयोग याबाबत सिमतीस अवगत करावे, असे ठरले. (कायवाही- समाधी शता दी क ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं०२ साईबाबा समाधी शता दी महो सवाकरीता िविवध पायाभूत सोई-सुिवधा िनमाण करणेिवषयी चचा व 
धोरणा मक िनणय घेणे. 

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, मं िदरातील धािमक िवधी, पुजा- अचा,समारंभ व उ  सव आयोजीत 
करणे व पार पाडण”े या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतूद आह.े  

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

योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे. 
 तावनाः- ी साईबाबा यां  या समाधीस सन -२०१८ म  ये १००वष पणू होत अस  यान े  याचे औिच  य 

साधनू ी साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद. ०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते १८ ऑ  टोबर, 
२०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे करणेत येणार आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात संपणू वषभर 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक तसेच सामािजक काय मांचे आयोजन कर  यात यणेार आह.े समाधी शता  दी 
वषाम  य े ी साईबाबां  या दशनासाठी येणा-या भ  तानंा सव कार  या पायाभूत  सु िवधा उपल  ध क न देता या  यात 
यासाठी टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस , मुंबई यांचेमाफत कृती आराखडा तयार करणेत आला आह.े यासाठी िवधी व 
 याय िवभाग, शासन िनणय िद.२२/१०/२०१३ अ  वय े मा.मु  यमं ी महोदय यांच े अ  य तेखाली संयु  त कृती 

आराखडा सिमती गठीत करणेत आली आह.े िद.३१/०३/२०१७ रोजी मा. मु  यमं ी महोदय यांचे अ  य तेखाली 
िवधान भवन, मुंबई येथे झाले  या कृती आराखडा सिमती  या बठैक त .३,०२३.१७ कोटी मा  खचाचे कृती 
आराखड्यास मा  यता दे  यात आली आह.े सदरह कृती आराखडयाम  य े ी साईबाबा सं  थान िव  व   स  यव  था 
यांचे माफत खालील माणे पायाभूत सोयी-सु िवधा िनमाण करणे िवषयी कामे  तावीत करणेत आल ेआहते . 
 थम ाधा  य गटातील कामे 

अ.नं कामाचा तपिशल 
अंदािजत खच 

( .कोटी) 
०१ िनयोिजत दशन रांग क  प उभारण े १५७.०० 
०२ साईसृ  टी,  लनॅेटोरीअमव  हॅ  स  यिुझयम (Sai knowledge)  क  पाच ेबांधकाम करणे  १४१.०० 
०३ ी साईबाबा म  टीिमडीया िथमपाक अंतगत लजेर शो आिण िस  हील वक करणे. ७२.०० 
०४ साई भ  ताकंरीता अित र  त साद भोजन  यव  था उपल  ध क न दणे.े १.०० 
०५ निवन भांडार इमारतीच ेबांधकाम करण.े १३.७१ 
०६ भ  तिनवास  थान इमारती  या खो  याचं ेनुतनीकरण करण.े  १४.१० 
०७ सं  थान प रसरातील िवदयुत रोिह ,े िवदयुत जिन  व इले  ीकल पॅनेल बोड व केबल इ  यादी बाबीसह 

िवदयुत पुरवठा मता वाढिवण े
१४.०० 

०८  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड , वाढीव पाणीपुरवठा योजना, निवन साठवण तलाव िनिमती करणे 
तसेच जलशु  दीकरण क  उभारणे व निवन जलवाही  या टाकणे. 

५८.१४ 

०९ मािहती तथा सुिवधा क  उभारण े १.२८ 
१० घनकचरा  यव  थापन ५.०० 
११  वागत कमान उभारणे १.०५ 
१२ सं  थानच े  णालयातील आयसीयु सुिवधांसाठी बेडची सं  या वाढिवणे. ५.०० 
१३ महारा   िवमानतळ िवकास कंपनी मया. मुंबई यांना िशड  िवमानतळ उभारणेसाठी अथसहा य करण.े  ५.०० 
१४ सुर ा तथा िनगराणी यं णा बसिवण.े 

कायम  व पी कॅमेरेः-सं  थान प रसर १२० नग- ६ कोटी, िशड  शहर १४७ नग- १३ कोटी, वाहनतळ व भ  त 
कॅ  प ता  परुत,े कॅमेरे ८६४ नग-१ कोटी  

२०.०० 

१५ िविवध धािमक व सां  कृितक काय माच ेआयोजन करण े २५.०० 
१६ जिमन अिध हण भाडे  ३.०० 
१७ साईभ  त कॅ  प व ता  परु  या  व पाच े िनवास  यव  थकेरीता मैदान तयार करण,े मंडप उभारणे  तसेच  इतर 

अनुषगंीक सुिवधा पुरिवण,े 
२५.६८ 

१८ पोिलस व इतर िवभागांच ेअिधकारी/कमचारी , मेटन  स  टाफ यांचकेरीता ता  तरुती िनवास  यव  था १.५० 
१९ ता  परुते वाहनतळ, शौचालय व पाणीपूरवठा   यव  था  

एकूण मैदानः- १६२.७६ एकर,  बसेस -४०४१, कार- २०६२४ , संडासः- ७१, मुतारीः- १००  
१२.०० 

 एकूण - ५७५.४६ 



11 
 

{09} 08.09.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

 ि तीय ाधा  य गटातील कामे 

अ.न.ं कामाचा तपिशल 
अंदािजतखच 
( . कोटी) 

०१  बहउ ेशीय हॉलचे बांधकाम करणे  ४३.३४ 
०२  साईिनवास अितथीगहृाचे तळमज  यावर VVIP सटूचे बांधकाम करण े ०७.०० 
०३ साई शता  दी कॅ  सर हॉि पटलची उभारणीकरणे.  १००.०० 
०४ साईिसटी क  पाची िनिमत  करणे १८०.०० 
०५ सं  थान करीता पाणी परुवठा कर  यासाठी िनळवं डे धरणातनू थेट पाईप लाईन  तािवत योजनाबाबत  १३९.६० 
०६ िनळवं डे धरणातील पाणी आर णाचे र  कमेबाबत  १८३.९३  
०७  महारा   रा  य शेती महामंडळां  या िशड  प रसरातील जिमनी सं  थानला िविवध िवकास क  प 

राबिवणकेरीता उिचत िकंमतीत उपल  ध होणबेाबत  
३६९.०० 

०८  िशड  नगरपंचायत ह ीतील  र   यासंाठी भसूपंादन व र  ते  िवकसीत करण.े   २२९.९८  
 एकूण - १२५२.८५ 
 

अ) ी साईबाबा समाधी शता  दी कृती आराखडयात समािव  ट कामां पैक  मा.  यव  थापन 
सिमतीचे शासक य मा  यतेने पुढील कायवाही सु  असलेले क  प.   

अ.नं कामाचा तपिशल 
अंदािजत खच 

( .कोटी) 
स ि थती 

०१ िनयोिजत दशन रांग क  प 
उभारणे. 

१०३.८८ मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२७/०३/२०१७ रोजीच े सभेतील िनणया  वये याकामी सदर 
प रसरातील अि त  वातील साई साद न.ं०१ व ०२ या जु  या इमारती पाडणेकरीता ठेकेदार 
जेनेिसस इिंजिनअर ग, मुंबई यांना िद.०३/०८/२०१७ रोजी कायादशे दे  यात आलेला असून, 
 याचंमेाफत कामास सु वात करणेत येत आह.े तसेच िद.२५/०७/२०१७ रोजीच े सभेतील 

िनणय .६६२ अ  वये सुधारीत बांधकाम नकाश े व अंदाजप कानुसार येणारे .१०३.८८ 
कोटी मा च ेखचास मा  यता िमळणेकामी िद.३१/०७/२०१७ रोजी मा. धान सिचव, िवधी 
व  याय िवभाग यांचकेडे  ताव सादर केललेा आह.े तसेच बांधकाम परवानगीसाठी िशड  
नगरपंचायतीकडे िद.३१/०७/२०१७ रोजी अज दाखल केललेा आह.े तसेच सदर क  पाच े
बांधकामासाठी ई-िनिवदा मागिवणेकरीता िनिवदा सूचना िस  द करणेची कायवाही गतीत 
आह.े   

०२ साईसृ  टी,  लनॅेटोरीअमव 
 हक्ॅ स  यिुझयम (Sai 

knowledge)  क  पाच े
बांधकाम करण.े 

१४१.०० साईसृ  टी, तारांगण, वॅ  स  यिुझयम असा एकि त क  प राबिवणेसाठी संक  पना, संरचना 
आिण बांधणी (Concept, Design & Build) या त  वावर उभार  यात यते आह ेयाकरीता 
स  लागार नेमणूक साठी िद.२८/०८/२०१७ अखेर ा  त ०६  तावांचे तां ि क िलफाफे 
उघडणेत आल ेआहते.  

०३ ी साईबाबा म  टीिमडीया 
िथमपाक अंतगत लजेर शो 
आिण िस  हील वक करण.े 

७२.०० मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िनणयानसुार म.ेलजेर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचशेी 
केललेा करारनामा र  क न आब ेशन करणेकामी मागदशन िमळणेकरीता मा. धान सिचव, 
िवधी व  याय िवभाग यांचकेडे  ताव सादर करणेत आला आह.े  सदर कामाबाबत मा. 
उ  च  यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथ े यािचका लबंीत आह.े तसेच िस  हील कामाच े
ठेकेदार मे. के.आर. आर. इ  ा ोजे  ट ा.  िल., यांच े िव  द दावा दाखल करणे बाबत 
िवधी िवभागामाफत कायवाही सु  आह.े  

०४  ी साईबाबा भ  तिनवास 
 थान इमारती  या खो  याचं े

नूतनीकरण करण.े  

१४.१० ी साईबाबा भ  तिनवास  थान इमारतीतील ३८६ खो  यासंह इमारतीच े नूतनीकरण 
करणेसाठी ई-िनिवदा ा  त झा  या असून, पा  ठेकेदारांच ेवािण  यीक िलफाफे खरेदी सिमती 
सभेपुढे िद.२०/०८/२०१७ रोजी उघडणेत आल ेआहते.   

०५  वागत कमान उभारणे. १.०५ िशड  शहराच े उ  तर व दि णेस नगर-मनमाड र   यालगत  वागत कमानी उभारणेसाठी 
कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प, सा. बा.ं िवभाग, अहमदनगर यांना 
िद.०४/०८/२०१७ रोजीच े प ा  वये सदर क  पाच े तां ि क मा  यता व िनिवदा िनि ती 
करणेस कळिवणेत आल े आह.े तसेच याकामी जागितक बॅकं क  प सा.बा. िवभाग, 
अहमदनगर यांचकेडे िनधी वग करणेकामी मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांचकेडे 
िद.०४/०८/२०१७ रोजीच ेप ा  वये  ताव सादर करणेत आला आह.े  
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०६ महारा   िवमानतळ िवकास 
कंपनी मया. मुंबई यांना 
िशड  िवमानतळ उभारणे 
साठी अथसहा य करणे.  

५.००  महारा   िवमानतळ िवकास कं. यांना उवरीत .५.०० कोटी सहा यक अनुदान दणेेत आल े
असून ते यांचकेडून २००० चौ.फुट जागा कायम  व पी घणेे तसेच काकडी िवमानतळाला 

ी साईबाबा आंतररा  ीय िवमानतळ ह े नाव दे  यात याव.े याबाबत महारा   िवमानतळ 
कंपनी  यांना कळिवणेत आल ेआह.े  

०७ घनकचरा  यव  थापन  ५.०० ी साईबाबा सं  थान व िशड  नगरपंचायत यांच ेसयु  त वापराकरीता घनकचरा  यव  थापन 
क  प उभारणेसाठी ई- िनिवदा ि या सु  आह.े 

 
ब) ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव कृती आराखडयाम  ये समािव  ट कामां पैक  मा. 

 यव  थापन सिमती व आव  यक तेथे रा  य शासनाची पूव मा  यता घेऊन पुढील कायवाही सु  
करावयाची कामे.   

अ.न ं कामाचा तपिशल अंदािजत 
खच 

( .कोटी) 

स ि थती सं  थानचा 
कायकारी 
िवभाग 

०१  निवन भांडार इमारतीचे 
बांधकाम करण.े 

१३.७१ निवन भांडार इमारतीचे बांधकामासाठी आिकटे  ट नमेणूक बाबत 
कायवाही करणेत येत आह.े  

बांधकाम िवभाग  

०२ सं  थान प रसरातील 
िवदयुत रोिह े, जिन , 
इले  ीकल पनॅेल बोड व 
केबल इ  यादी बाब सह 
िवदयुत परुवठा मता 
वाढिवण.े 

१४.०० मं िदर प रसराचे निवन दशन कॉ  पले  सम  ये उभार  यात येणा-या 
सब  टेशन व जनसटेबाबत म.े माथरु कापरे अॅ  ड असोिसएटस, िद  ली 
यांचेमाफत टडर तयार कर  याची ि या चाल ू असून मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेतील िनणयानसूार बांधकाम व िव ुत कामाचे एकि त टडर 
काढावयाचे आह.े भ  तिनवास व सादालयाबाबत पुढील टडर ि या 
(कोरे टडर ई-िनिवदेसाठी तयार क न देणे वगैरे) मे. टाटा क  स  टंसी 
यांचेकडून क न  यावयाची िकंवा कस?े तसेच या ई-िनिवदेसाठी  यांचे 
करारना  यात “Scope of work” अंतगत समावेश आह े िकंवा कस?े 
िकंवा या कामासाठी निवन क  स  टंट नमेून पढुील ि या करावी िकंवा 
कसे याबाबत मागदशन आव  यक आह.े   

िव ुत िवभाग  

०३ सं  थानकरीता वाढीव 
पाणीपरुवठा योजना , निवन 
साठवण तलाव व  
जलशु  दीकरण क  
उभारणे व निवन 
जलवाही  या टाकणे. 

५८.१४ सदर योजना सं  थानमाफत राबिवणे व त  क  प स  लागार  हणून 
महारा   जीवन ािधकरण यांची नमेणूक करणेबाबत िद.०३/०४/२०१७ 
रोजी  ताव सादर करणेत आललेा आह.े महारा   जीवन ािधकरण 
यांचेकडे त  क  प स  लागार  हणून िनयु  तीसंदभात ना हरकत 

माणप ाची मागणी करणेचा  ताव िद.१७/०५/२०१७ रोजी सादर 
करणेत आललेा आह.े याबाबत म.जी. ा. यांनी िद.१५/०७/२०१७ 
रोजीचे प ा  दारे ५ % आकारणी क न क  प  यव  थापन स  लागार 
 हणून मा  यता िदललेी आह.े याबाबत िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे 

मा.  य.स. सभेतील  िनणय .७३९ अ  वये सदर काम दोन ट   यात करण े
व ५% फ  अदा करणेकामी मा  यता िमळणेकरीता िद.०५/०८/२०१७ 
रोजीचे प ा  दारे िवधी व  याय िवभाग यांचेकडे  ताव सादर करणेत 
आला आह.े  

पाणी परुवठा 
िवभाग / 
बांधकाम िवभाग  

०४ सं  थानचे  णालयातील 
आयसीयु  सु िवधांसाठी 
बडेची सं  या वाढिवण.े 

५.०० थम ट   यात १० बडेचे आयसीयु  यु िनट उभारणेचे काम पणू कर  यात 
आलले े आह े व दु स-या ट   यातील १० बडेचे आयसीयु  यु िनटचे काम 
सु  करणेत येत आह.े  

ी साईबाबा 
हॉि पटल/ 
बांधकाम िवभाग  

 
०५ 

सुर ा तथा िनगराणी 
यं णा बसिवण.े कायम 
 व पी कॅमेरेः-सं  थान 

प रसर १२० नग- ६ कोटी, 
िशड  शहर १४७ नग- १३ 
कोटी, वाहनतळ व भ  त 
कॅ  प ता  परुते, कॅमेरे ८६४ 
नग-१ कोटी 

२०.०० ी साईबाबा मं िदर परीसर, भ  तिनवास, सादालय, हॉ  पीटल, 
शै िणक संकुल इ  यादी िठकाणी कायम  व पी CCTV यं णा बसिवणे 
आव  यक आह.े तसेच गद चे िनयं णासाठी शहरात मह  वा  या िठकाणी 
व वाहनतळ, िनवारा शडे आिद िठकाणी अ ावत CCTV यं णेसह 
स ल कं ोल म उभारणेकामी महारा   शासना  या मािहती तं ान 
िवभागामाफत कायवाही सु  आह.े  

सीसीटी  ही 
िवभाग  
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०६ िविवध धािमक व 
सां  कृतीक काय माचे 
आयोजन करणे. 

२५.००  शता  दी कालावधीम  ये सं  थानचे ितनही उ  सवांना आकषक 
सजावट करणे. मं िदरास िव ुत रोषनाई करण.े 
 िविवध धािमक थांचे पारायणाचे आयोजन करण,े भजन 
सं  याचे आयोजन करणे यासाठी नामवंत कलाकार, संत मंहत यांना 
आमं ि त करणे व याकरीता िविवध देखावे, भ  य  टेज व आसन 
 यव  था तयार करणे. 
 साई च र  पारायणाचे एकाच वेळी ५० हजार साईभ  त 
सामाव ूशकतील असे मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था उभारणे.  
 काय मासाठी साईआ म येथे Tensile Fabric शडे 
उभारणेकरीता िनिवदा मागिवणेत येत आहते.  
 समाधी मं िदराचे पवु कडील १६ आर जागेम  ये शडे 
उभारणेची कायवाही सु  आह.े या शडे म  ये शता  दी कालावधीतील 
काही काय म घेणे  तावीत आह.े  
 मोठे  व पाचे काय म महारा   रा  य शतेी महामंडळ यांचे 
मालक चे मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं८९,९० म  य ेआयोिजत 
करता येतील.  

शता  दी क  / 
सामा  य 

शासन-वशी-
०५/ बांधकाम 
िवभाग 

०७ जिमन अिध हण भाडे, ३.०० वहानतळे व साईभ  त कॅ  प, र युज ए रयासाठी महारा   रा  य शतेी 
महामंडळ व इतर खाजगी मालक  या जिमनी अिध हीत करणेसाठी 
सदरचा खच अपिे त आह.े आव  यकतेनसुार जिमनी अिध हीत 
करा  या लागणार आहते.  

मालम  ता 
िवभाग  

०८ साईभ  त कॅ  प व 
ता  परु  या  व पाचे िनवास 
 यव  थेकरीता मैदान तयार 

करणे, मंडप उभारणे तसेच 
इतर अनषुंगीक सु िवधा 
परुिवणे. 

३९.१८  ता  परु  या  व पातील िनवास  थानांसाठी मंडप उभारण,े साईट 
ले  हल ग करणे, पाणी परुवठा , शौचालय व मुता-यांची  यव  था करणे इ. 
 यव  थेसाठी ई – िनिवदा मागिवणे व काम पणू क न घेणे. 
 वषाभरातून गद  या ५० िदवसांकरीता ४०००  य  त ची 
िनवास  यव  थेसाठी िनिवदा मागिवणेकरीता  वतं   ताव सादर करणेत 
आललेा आह.े  
 मोठे गद च े कालावधीत तसचे ऑ  टोबर -२०१८ म  य े
िनवास  यव  था करणेसाठी धोराणा  मक िनणय घेऊन,  यानसुार रेट 
कॉ  ॅ  ट करणेकरीता ई-िनिवदा मागिवणेत येतील.   

बांधकाम िवभाग 
/ िव ुत िवभाग/ 
पाणी परुवठा 
िवभाग / 
आरो  य िवभाग/ 
संर ण िवभाग/ 
फायर अॅ  ड 
से टी िवभाग  

०९ साईभ  ताकंरीता 
अित र  त साद भोजन 
 यव  था उपल  ध क न 

दणे.े 

१.०० अित र  त साद भोजन   यव  थेसाठी ता  परुते वाहनतळे व िनवारा 
शेड यािठकाणी शेड उभा न साद भोजनाची  यव  था व 
सं  थानमाफत फुड पॅकेट तयार करण ेव िवतरण कर  याची  यव  था 
करण.े  

ी साई 
सादालय 

िवभाग/ पाणी 
परुवठा िवभाग / 
बांधकाम 
िवभाग  

१० मािहती तथा सिुवधा क  
उभारण.े 

१.२८ शता  दी काळाम  ये साईभ  ताकंरीता उपल  ध क न दते असले  या 
सव सोयी सिुवधा यांची मािहती उपल  ध होण े आव  यक आहे. 
 याकरीता वाहनतळ, भ  तिनवास, िनवारा शेड व मह  वा  या िठकाणी 

साईभ  ताचंे मागदशनासाठी माहीती तथा सिुवधा क ाची  यव  था 
करणसेाठी ता  परु  या  व पाचे मंडप उभारण.े  

मािहती तं ान 
िवभाग/ 
बांधकाम 
िवभाग/ 
जनसपंक 
िवभाग/ 
 वनी ेपण 

िवभाग  
११ बहउ ेशीय हॉलचे 

बांधकाम करण.े  
४३.३४ मौजे िनमगांव-को-हाळे, ता. राहाता येथील गट .१७२म  ये 

बहउ ेिशय हॉलचे बांधकाम करण े  तािवत आह.े सदरह े  ह रत 
पट्यात आहते. सं  थान मालक  या गट न.ं१७२,१८३व १८६ एकुण 

े  १४ हे  टर ६० आर रिहवाशी पट्यात समािव  ट करणेसाठी 

बांधकाम 
िवभाग  
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शासनामाफत अं ितम आदशे / अिधसचूना िनगिमत  हावी असे िनदश 
मा.मु  यमं ी महोदय यांनी िद.३१/०३/२०१७ रोजी झाले  या ी 
साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव कृती आराखडा बैठक म  ये 
िदलेले आहते.  यानुसार सं  थानमाफत िद.२५/०४/२०१७ रोजीचे 
प ा  दारे नगर िवकास िवभाग यांना िवनंती प  दणेते आले आह.े  

१२ साईिनवास अितथी गहृाचे 
तळमज  यावर VVIP 
सटूचे बांधकाम करण.े  

०७.०० साईिनवास अितथीगहृाचे तळमज  यावरील भांडार  थालांतरीत 
झालेनंतर VVIP अितथीगहृाचे  बांधकाम करणे  तािवत आह.े  

बांधकाम 
िवभाग 

१३ साई शता  दी कॅ  सर 
हॉि पटलची उभारणी 
करण.े  

१००.०० िशड  येथे टाटा  ट, मुंबई व ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यांचे सयंु  त उप मातनू १०० बेडचे ससु  ज कॅ  सर िनदान व 
उपचार  णालय शता  दी वषात उभारणचेे िनयोिजत आह.े याबाबत 
टाटा   ट, मुंबई यांचे समवेत ाथिमक चचा पणू झालेली आह.े टाटा 

 ट यांचेकडून सिव  तर  ताव ा  त झालेनंतर पढुील कायवाही सु  
करता येईल.  

ी साईबाबा 
हॉि पटल / 
बांधकाम 
िवभाग 

१४ साईिसटी क  पाची 
िनिमत  करण.े 

१८०.०० या क  पाची सकं  पना वआराखडा तयार करणते आलेला आहे. 
महारा   रा  य शेती महामंडळ, महारा   रा  य र  ते िवकास महामंडळ 
व ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था यांचे एक  उप मातनू सदर 

क  प करण ेउिचत होईल अस ेमत आहे.    

बांधकाम 
िवभाग  

१५ सं  थान करीता पाणी 
परुवठा कर  यासाठी 
िनळवं डे धरणातनू थेट 
पाईप लाईन  तािवत 
योजनाबाबत.  

१३९.६० या कामांकरीता त  क  प स  लागार  हणनू महारा   जीवन 
ािधकरण यांची िनयु  ती करणे व योजना सं  थानमाफत 

राबिवणबेाबत मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग महारा   
शासन यांचेकडे िद.०३/०४/२०१७ रोजी  ताव सादर करणते 
आलेला आह.े       

पाणी परुवठा 
िवभाग  

१६ िनळवं डे धरणातील पाणी 
आर णाचे र  कमेबाबत.  

१८३.९३  मा. धान सिचव, जलसपंदा िवभाग महारा   शासन यांचेकडे 
िद.३०/०३/२०१७ रोजीचे प ा  वये व मा. धान सिचव, िवधी व 
 याय िवभाग महारा   शासन यांचेकडे िद.१४/०१/२०१६ व 

िद.३०/०३/२०१७ रोजीचे प ा  वये सदर . १८३.९३ कोटी मा  
इतक  र  कम माफ होणबेाबत िवनंती कर  यात आली आह.े   

पाणी परुवठा 
िवभाग  

१७ महारा   रा  य शेती 
महामडंळां  या िशड  
प रसरातील जिमनी 
सं  थानला िविवध िवकास 

क  प राबिवणकेरीता 
उिचत िकंमतीत उपल  ध 
होणबेाबत.  

३६९.०० महारा   रा य शेती महामंडळ मया., पणुे यांची ल  मीवाडी मळा, 
ता.राहाता येथील  जिमनी सं  थानकरीता कायम  व पी खरेदीने 
िमळणबेाबत मा.  यव  थापक य सचंालक , म.रा.शे.म.मया., पणु ेयांना 
िद.२४/१०/२०१६ तसचे िद.०९/०५/२०१७ रोजी  ताव सादर 
केलेला आह.े पिह  या ट   यात ५२ हे  टर जमीन िमळणसे िवनंती 
केली आह.े मा.  यव  थापक य सचंालक , म.रा.शे.म.मया., पणुे यांनी 
िद.०३/०५/२०१७ रोजीचेप ा  वये मौजे िनमगांव को-हाळे व 
सावळीिवहीर येथील जिमन बाबत काही खंडक-यांनी मा.उ  च 
 यायालय, मुंबई,  खंडपीठ, औरंगाबाद येथे यािचका दाखल क न 

जमीन वाटपास अंतरीम  थिगती आदशे िमळिवला आह.े सदर जिमन 
ता  परु  या  व पात अिध हण करावया  या आहते.  

मालम  ता 
िवभाग  

१८ िशड  नगरपंचायत 
ह ीतील  र   यासंाठी 
भसूपंादन व र  ते  िवकसीत 
करण.े   

२२९.९८  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ 
नसुार शासन मा  यतेसाठी  ताव सादर करणते येत आह.े िशड  
शहरातील ०६ र  त े भसूपंादन करण े - .१६३.५५ कोटी ०६ र  त े
भसूपंादन करणसेाठी आव  यक िनधी उपल  ध करणेस तसेच 
अि तवातील ०८ पैक  ०४ र  ते िवकासीत करणसेाठी मा.  यव  थापन 
सिमतीने मा  यता िदलेली आह.े  यानसुार शासन मा  यतेसाठी  ताव 
सादर करणेबाबत कायवाही करणते येत आह.े   

बांधकाम 
िवभाग  
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 ताव– तरी वरील ब म  ये नमदू केले  या ी साईबाबा शता  दी महो  सव कृती आराखडयाम  ये 
समािव  ट कामां पैक  मा.  यव  थापन सिमती व आव  यक तेथे रा  य शासनाची पवू मा  यता घेणे, आराखडे व 
अंदाजप क तयार करणे इ.अनषुं िगक कामे करणते येत असनू  याबाबतची स ि थती वरील माण े आह.े तरी 
सदरह  ताव चचसाठी व आव  यक धोरणा  मक िनणय होणसेाठी सादर. 

िनणय .७५१ साईबाबा समाधी शता दी महो सवाकरीता िविवध पायाभूत सोई-सुिवधा िनमाण करणेिवषयी 
सिव तर चचा होऊन, खालील माणे िनणय घे यात आले.  

अ) ी साईबाबा समाधी शता  दी कृती आराखडयात समािव  ट कामां पैक  मा.  यव  थापन 
सिमतीचे शासक य मा  यतेने पुढील कायवाही सु  असले या क  पावंर खालील माणे चचा 
करणेत आली.   

अ.न ं कामाचा तपिशल 
अंदािजत 

खच 
( .कोटी) 

स ि थती 

०१ िनयोिजत दशन रांग क  प 
उभारण.े 

१०३.८८ स ि थतीचे अवलोकन करणते येऊन, यास मा यता दे यात आली.  

०२ साईसृ  टी,  लॅनेटोरीअम व 
 हॅ  स  यिुझयम (Sai 

knowledge)  क  पाचे 
बांधकाम करण.े 

१४१.०० स ि थतीचे अवलोकन करणते आले व यासाठी क प स लागाराची 
नेमणकू के यानंतर सदरह क प बीओटी त वावर उभारणकेामी िनिवदा 

ि या राबिवणते यावी.  

०३ ी साईबाबा म  टीिमडीया 
िथमपाक अंतगत लेजर शो 
आिण िस  हील वक करण.े 

७२.०० सदर कामाबाबत मा.उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे यािचका 
लंबीत असनू, यामळेु क पाचे काम थांबिवणऐेवजी हा क प 

उभारणीकामी िवहीत प दतीने न याने बीओटी त वावर उभारणकेामी िवहीत 
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे मा यता दे यात आली. यासाठी सिव तर 

ताव तयार क न यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा.  
०४  ी साईबाबा भ  तिनवास 

 थान इमारती  या खो  याचंे 
नतूनीकरण करणे.  

१४.१० स ि थतीचे अवलोकन करणते येऊन, न द घे यात आली. 

०५  वागत कमान उभारण.े १.०५ स ि थतीचे अवलोकन करणते येऊन, न द घे यात आली. 

०६ महारा   िवमानतळ िवकास 
कंपनी मया. मुंबई यांना िशड  
िवमानतळ उभारणेसाठी 
अथसहा य करणे.  

५.०० स ि थतीचे अवलोकन करणते येऊन, न द घे यात आली. 

०७ घनकचरा  यव  थापन  ५.०० स ि थतीचे अवलोकन करणते येऊन, न द घे यात आली. 
ब) ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव कृती आराखडयाम  ये समािव  ट कामां पैक  मा. 

 यव  थापन सिमती व आव  यक तेथे रा  य शासनाची पूव मा  यता घेऊन पुढील कायवाही सु  
करावयाची कामे.   

अ.
न ं

कामाचा तपिशल अंदािजत 
खच 

( .कोटी) 

स ि थती सं  थानचा 
कायकारी 
िवभाग 

०१  निवन भांडार इमारतीचे 
बांधकाम करण.े 

१३.७१ स ि थतीचे अवलोकन करणते येऊन, न द घे यात आली. बांधकाम 
िवभाग  

०२ सं  थान प रसरातील 
िवदयुत रोिह ,े जिन , 
इले  ीकल पनॅेल बोड व 
केबल इ  यादी बाब सह 
िवदयुत परुवठा मता 
वाढिवण.े 

१४.०० स ि थतीचे अवलोकन करणते येऊन, न द घे यात आली. िव तु िवभाग  
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०३ सं  थानकरीता वाढीव 
पाणीपरुवठा योजना , 
निवन साठवण तलाव व  
जलशु  दीकरण क  
उभारण े व निवन 
जलवाही  या टाकणे. 

५८.१४ स ि थतीचे अवलोकन करणते येऊन, न द घे यात आली. पाणी परुवठा 
िवभाग / 
बांधकाम 
िवभाग  

०४ सं  थानचे  णालयातील 
आयसीय ु सिुवधांसाठी 
बेडची सं  या वाढिवणे. 

५.०० स ि थतीचे अवलोकन करणते येऊन, न द घे यात आली. ी साईबाबा 
हॉि पटल/ 
बांधकाम िवभाग  

 
०५ 

सरु ा तथा िनगराणी 
यं णा बसिवण.े कायम 
 व पी कॅमेरेः- सं  थान 

प रसर १२० नग- ६ 
कोटी, िशड  शहर १४७ 
नग- १३ कोटी, वाहनतळ 
व भ  त कॅ  प ता  परुते, 
कॅमेरे ८६४ नग-१ कोटी 

२०.०० स ि थतीचे अवलोकन करणते येऊन, न द घे यात आली. सीसीटी  ही 
िवभाग  

०६ िविवध धािमक व 
सां  कृतीक काय माचे 
आयोजन करण.े 

२५.०० स ि थतीचे अवलोकन करणते येऊन, पुढील कायवाही करणेस 
मा यता दे यात आली.  

शता  दी क / 
सामा  य शासन, 
वशी-०५/ 
बांधकाम िवभाग 

०७ जिमन अिध हण भाडे, ३.०० स ि थतीचे अवलोकन करणते येऊन, पुढील कायवाही करणेस 
मा यता दे यात आली. 

मालम  ता 
िवभाग  

०८ साईभ  त कॅ  प व 
ता  परु  या  व पाचे 
िनवास  यव  थेकरीता 
मैदान तयार करणे, मंडप 
उभारण े तसचे इतर 
अनषुंगीक सिुवधा 
परुिवणे. 

३९.१८ स ि थतीचे अवलोकन करणते आले व ता  परु  या  व पाचे िनवास 
 यव  थेकरीता मैदान तयार करणे, मंडप उभारण ेतसचे इतर अनषुंगीक 

सिुवधा परुिवणे  याची शता दी महो सवा या शेवटी ऑ टोबर-२०१८ 
म ये आव यकता भासले, अस ेसिमतीचे मत झाले.  
         गु पौिणमा उ सव- २०१७ मधील गद चा अनभुव िवचारात 
घेता, ता परुता िनवारा शेड व अनषुं िगक सोयी- सिुवधा िवहीत 
कायप दती अवलंबनु उपल ध क न ा यात, असे मु यकायकारी 
अिधकारी यांनी सां िगतले, यास मा यता दे यात आली.   
          तसचे काही िशड  ाम थ शता दी महो सवाम ये 
साईभ ांसाठी सोयी-सिुवधा परुिवणकेामी सं थानला , या कालावधीत 
िवनामु य जागा/ जिमनी दे यास इ छुक आहते. या जिमन चा थािनक 
सिमती सद यांसमवेत पहाणी क न, या जागा/ जिमनी साईभ ांना 
सोयी-सिुवधा परुिवणेस उपयोगी पडतील, अशा जिमनी अिध हीत 
करणते या यात, असे ठरले.  

बांधकाम 
िवभाग / िव तु 
िवभाग/ पाणी 
परुवठा िवभाग  / 
आरो  य िवभाग/ 
सरं ण िवभाग/ 
फायर अॅ  ड 
से टी िवभाग  

०९ साईभ  ताकंरीता 
अित र  त साद भोजन 
 यव  था उपल  ध क न 

दणे.े 

१.०० यावेळी सिमती सद यांनी सचुिवले क , या  वयंसेवी सं था/ मंडळे 
साईभ ांसाठी तयार करणते येणा या ता परु या िनवासाचे िठकाणी 

साद भोजन दणेेस इ छुक असतील, अशा सं था/ मंडळांना परवानगी 
दे यात यावी. परंत ु साईभ ां या सरुि तते या कारणा तव परवानगी 
दे यात येऊ नये, असे मु यकायकारी अिधकारी यांनी नमदु  
केले व साईभ  ताकंरीता अित र  त साद भोजन  यव  था 
सं थानमाफत उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरले.  

ी साई 
सादालय 

िवभाग/ पाणी 
परुवठा िवभाग / 
बांधकाम 
िवभाग  

१० मािहती तथा सिुवधा क  
उभारण.े 

१.२८ शता  दी काळाम  ये साईभ  ताकंरीता उपल  ध क न दते असले  या सव 
सोयी सिुवधा यांची मािहती उपल  ध होण ेआव  यक आह.े  याकरीता 

मािहती तं ान 
िवभाग/ बांधकाम 
िवभाग/ जनसंपक 
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वाहनतळ, भ  तिनवास, िनवारा शेड व मह  वा  या िठकाणी साईभ  ताचंे 
मागदशनासाठी माहीती तथा सिुवधा क ाची  यव  था करणेसाठी 
आव यकतेनुसार गद चे िदवसांसाठीच ता  परु  या  व पाचे मंडप 
उभारणते यावे.  

िवभाग/  वनी पेण 
िवभाग  

११ बहउ ेशीय हॉलचे 
बांधकाम करण.े  

४३.३४ बहउ ेशीय हॉलचे बांधकामाबाबत या स ि थतीचे अवलोकन करणेत 
येऊन, यावेळी अशी चचा झाली क , सं थानचे शै िणक सकुंला या 
इमारती िवखरुलेले असनू सव शै िणक सकुंल एकाच िठकाणी असावे, 
याकरीता तािवत शै िणक सकुंलाचे सादरीकरण पुढील सभेम ये 
सादर करावे व सदरह बहउ ेशीय हॉलचा शै िणक सकुंलाम ये 
समावेश करणते यावा.  

बांधकाम 
िवभाग  

१२ साईिनवास अितथी गहृाचे 
तळमज  यावर VVIP 
सटूचे बांधकाम करण.े  

०७.०० साईिनवास अितथीगहृाचे तळमज  यावरील भांडार  थालांतरीत 
झालेनंतर VVIP अितथीगहृाचे  बांधकाम करणे  तािवत आह.े  
    यास मा यता दे यात आली.  

बांधकाम 
िवभाग 

१३ साई शता  दी कॅ  सर 
हॉि पटलची उभारणी 
करण.े  

१००.०० िशड  येथे टाटा  ट, मुंबई व ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यांचे संयु  त उप मातून १०० बडेचे सुस  ज कॅ  सर िनदान व 
उपचार  णालय शता  दी वषात उभारणेचे िनयोिजत आह.े याबाबत टाटा  

 ट, मुंबई यांचे समवेत ाथिमक चचा पणू झाललेी आह.े टाटा  ट 
यांचेकडून सिव  तर  ताव ा  त झालनेतंर पढुील कायवाही सु  करता 
येईल. स याचे णालयासाठी जागा कमी पडत असुन यामु ळे णांना 
सेवा दे यास अडचणीचे होते. यासाठी वतं  सवागीन अ यास क न 

ताव सभेसमोर सादर करावा. 
     उपरो  स ि थतीचे अवलोकन करणेत आल े व सदरह कॅ सर 
हॉि पटलची, यापवु  हॉि पटलसाठी आरि त असले या जागेम ये 
उभारणी करणे व चालिवणेबाबतचा सिव तर ताव पढुील सभेसमोर 
सादर करणेत यावा, असे ठरल.े  

ी साईबाबा 
हॉि पटल/ 
बांधकाम 
िवभाग 

१४ साईिसटी क  पाची 
िनिमत  करण.े 

१८०.०० तािवत केले माण ेमा यता दे यात आली.  बांधकाम 
िवभाग  

१५ सं  थान करीता पाणी 
परुवठा कर  यासाठी 
िनळवं डे धरणातनू थेट 
पाईप लाईन  तािवत 
योजनाबाबत.  

१३९.६० सं  थान करीता पाणी परुवठा कर  यासाठी िनळवं डे धरणातून थेट पाईप 
लाईन करणेसाठी या कामी त  क  प स  लागार  हणून महारा   जीवन 

ािधकरण यांची िनयु  ती झालेली आह.े परंतु  याम ये कोपरगाव व िशड  
शहर यांचा समावेश नाही, अशी मािहती मु यकायकारी अिधकारी यांनी 
सभेस िदली.  
      यावर चचा होऊन, कोपरगाव व िशड  नगरपचंायत ची मागणी 
िवचारात घेऊन, सुधा रत ताव महारा  जीवन ािधकरण यांचेकडून 
तयार क न, यास तां ि क मा यता घेऊन, तो शासक य मा यतेसाठी 
शासनास सादर करावा. तसेच सदर मा यता िमळेपावेतो ट पा .०१ 
मधील कामाचंी ई-िनिवदा िस द क न, पढुील कायवाही सु  करणसेाठी 
शासनाची मा यता यावी, असे ठरल.े  

पाणी परुवठा 
िवभाग  

१६ िनळवं डे धरणातील पाणी 
आर णाचे र  कमेबाबत.  

१८३.९३  मा. धान सिचव, जलसपंदा िवभाग महारा   शासन यांचेकडे 
िद.३०/०३/२०१७ रोजीचे प ा  वये व मा. धान सिचव, िवधी व  याय 
िवभाग महारा   शासन यांचेकडे िद.१४/०१/२०१६ व 
िद.३०/०३/२०१७ रोजीचे प ा  वये सदर .१८३.९३ कोटी मा  इतक  
र  कम माफ होणबेाबत िवनंती कर  यात आली आह.े   

पाणी परुवठा 
िवभाग  
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१७ महारा   रा  य शेती 
महामंडळां  या िशड  
प रसरातील जिमनी 
सं  थानला िविवध 
िवकास क  प 
राबिवणकेरीता उिचत 
िकंमतीत उपल  ध 
होणबेाबत.  

३६९.०० स ि थतीचे अवलोकन करणते येऊन, आव यकतेनुसार पढुील 
कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.  

मालम  ता 
िवभाग  

१८ िशड  नगरपंचायत 
ह ीतील  र   यासंाठी 
भसूपंादन व र  ते  िवकसीत 
करण.े   

२२९.९८  स ि थतीचे अवलोकन करणते येऊन, याची न द घे यात आली.  बांधकाम 
िवभाग  

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०३ िविश  व पाची देणगी देणा या साईभ ांकरीता गो डन काडसारखी योजना सु  करणेबाबतचा 

ताव फेरसादर. 
िनणय क्र.७५२ सदरह िवषयावरील चचा पढेु ढकलणते आली.               (कायवाही- जनसंपक अिधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०४ रामचं  नाईक िव ालय िसडको, औरंगाबाद यांना इमारत बांधकाम व शालेय सािह यासाठी र कम . 

१,७१,००,०००/- आिथक सहा य देणेबाबत. 
ताव- पंडीत िदनदयाळ उपा  याय िश ण सं  था औरंगाबाद ही सं  था शै णीक े ात सन १९८० पासनू कायरत आहे. 

सं  थेचे काय े  औरंगाबाद व जालना िज  हयातील चार तालकेु आहेत . तसचे औरंगाबाद महानगरात िश णाची 
२८ सं  कार क े सं  था चालिवत आह.े एक महािव ालय, सहा किन  ठ महािव ालय, नऊ मा  यिम क िव ालय, 
चार ाथिम क व उ  च ाथिमक िव ालय, चार पवु ाथिमक िव ालय , दोन आ मशाळा व दोन व  तीगहृ असनू 
 यात सात हजार तीनशे एकोनप  नास िव ाथ  िश ण घेत आहते. असा सं  थेचा कायिव  तार असलेबाबत 

उपरो  त संदिभय प ा  वये कळिवले आह.े 
            रा   व समाज भ  तीभावा  या अिध  ठानावर सम   य  तीिवकास घडिवणेसाठी  येय  े रत िश क व 

िश केतर कमचारी सं  थेत कायरत आह.े एका  म मानव दशन या पंडीत िदनदयाळ उपा  याय यांनी मांडले  या 
भारतीय जीवन दशना  या काशात िश ण  यव  थेची सरंचना सं  थे ने केली आह.े सवासाठी गणुा  मक िश ण 
हा सकं  प सं  थेने केला असनू समाजातील सामा  य घटकांसाठी दजदार िश ण  यव  था िनमाण कर  यासाठी 
सं  था कायरत आह.े सं  था सव शाळा व महािव ालयासाठी अ ायावत इमारती मैदाने, योग शाळा, सगंणक इ . 
सिुवधा व िनसगर  य प रसर िनमाण करीत असनू िश क व िश केतर कमचारी यांना िन  य िश ण उद ्बोधन 
क न  याचंा ि याशील सहभाग िनमाण करीत आहे.  यामळेु पालकांना दजदार व सं कार म िश ण 
िमळ  याची हमी अस याने सतत वाढत असले  या िव ाथ  सं  येसाठी शै णीक सिुवधाही वाढिव  यात सं  था  

य  नशील आहे. अस े  याचंे तावात नमदू केले आहे.  
  सं  थेची मागणी:- 
                यासाठी सदर सं  थेने इमारत बांधकामासाठी . १.२३ कोटी व शालेय सािह  य घे  यासाठी .४८.०० 

ल  असे एकूण र कम  १.७१ कोटीची मागणी केली  याचे िववरण खालील माणे-  
 
अ. इमारत बांधकाम खच:- 

अ.न. िववरण र  कम 
१ इमारत बांधकाम खच . २,२२,००,०००/- 
२ इमारत बांधकाम िनधीतनू केलेला खच . ९९,००,०००/- 
३ उवरीत बांधकामसाठी लागणारी एकूण र कम . १,२३,००,०००/- 
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ब. शालेय सािह  य खरेदीसाठी लागणारा खच:- 
अ.न. िववरण र  कम 

१ िव ा  यासाठी नवीन ६०० बाके . १५,००,०००/- 
२ ि डा सा िह  य . १०,००,०००/- 
३ ंथालय . ३,००,०००/- 
४ ससु  ज योगशाळा . ५,००,०००/- 
५ सगंणक , लॅब व फिनचर . १५,००,०००/- 
६ एकूण ४८,००,०००/- 

एकूण अ + ब  . १,२३,००,०००+४८,००,०००/- १,७१,००,०००/- 
 

क.  मागणी:- 
एकूण क  प खच अ + ब .२,२२,०००००+४८,००,००० =  २,७०,००,०००/- 

 
वरील माण े “क” म  ये नमदू  एकूण र कम .१.७१ कोटी मा  िमळणबेाबत िवनंती ी साईबाबा 

सं  थान िव  व त  यव  था िशड  यांना केली आह.े  
अथ साहा य करणेबाब सं थान अिधिनयमात खालील माणे तरतुद आहे:- 

            अिधिनयम २००४ कलम २१ (२) पोट कलमे (१) आिण (१क) म  ये िनिद  ट केले  या योजनांसाठी 
परेुशा तरतदुी के  या नंतर, िव  व  त  य  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमेचा 
िव  व  त  यव  थे  या िवतरणयो  य उ प  ना  या तीस ट  यापें ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी 
पढुील सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईलः-  

           (एक) रा  य शासना  या पवु मंजरुीने, एखा ा न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत 
सोसायटी यां  याकडून कोणतीही शै िणक सं  था, ि डा अकादमी वा सं  था , सावजिनक वाचनालय, 

 णालय, दवाखाना, िनराि त अ थवा शारी रक  टया िवकलांग  य  तीसांठी आधारगहृ िकंवा इतर धमादाय वा 
धािमक सं  था यांची  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अथवा कला वा सािह  य े ाशी संबं िधत असलेली 
एखादी न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी यां  याकडून अ  य कोण  याही िबगर 
वािणि यक सां  कृितक सघंटनेची  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अनदुान दे  याची तरतदु आहे."    

सं  थान ितिनधी यांचा पहाणी अहवाल:- 
             िद. १२.०६.२०१७ रोजी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांचे ितिनधी ी अशोक 

औटी, . शासक य अिधकारी व ी सजंय जोरी , उप अिभयंता बांधकाम िवभाग यांनी रामचं  नाईक िव ालय 
िसडको एन ४ (दि ण) या शाळेची पहाणी केली  याचा तपशील खालील माण.े 
१) सदरह इमारतीचे तळघर व तळमजला बाधंकाम न  यानेच पणु कर  यात आलेले आह.ेतळघराम  ये 

िव ा  या  या सां कृितक काय मासाठी हॉल व काही वग खो या या माण ेता  परुता वापर कर  यात 
येत आह.े  

२) तळमज यावर पाच वग खो  या असनू एक कायालय व एक  टाफ म आहे. िव ाथ  व 
िव ा थ न साठी  वतं   व  छता गहृाची  यव  था कर  यात आलेली आह.े  

३) या इमारतीस मु  य जीना व एक फायर ए  झीट जीना या माण ेदोन वतं  जीने ठेव  यात आलेले आह.े 
४) इमारती  या म  यवत  भागात ओपन टू  काय कोट याड असनू  यावर पॉलीकाब नेटचे छत तयार 

कर  यात आलेले आह.े 
५) इमारती  या टेरीसवरील वरील मज  याचे बांधकामासाठी आर सी सी कॉलमची व गजांची सोय 

ठेव  यात आलेली आह.े  
६) सपंणू इमारतीस आतनू व बाहे न नकुतेच रंगकाम कर  या त आलेले आह.े 
७) शाळे  या इमारतीसमोर भखुंडावर अंदाजे १५ आर े ाम  ये ि डांगण तयार कर  यात आलेले आह े
८) शाळेम  ये पवु ाथिमक ते इय  ता १०वी पयत िश णाची सोय कर  यात आलेली आह.े मागील वष चा 

१०वी चा िनकाल पिह  या तकुडीचा िनकाल १०० ट के लाग  याचा सां िगतले.  
९) इय  ता १ ली ते ४ थी पयत शाळेला शासनाचे अनुदान उपल  ध अस  याचे मु  या  यापकांनी सािंगतले. 
१०)  शाळेम  ये िशकत असलेले बहतांशी िव ाथ  गरीब कुटंूबातील अस  याचे मु  या  यापकांनी सां िगतले. 
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११)  शाळेम  ये  िशकिव  याची प त, शाळेची िश  त,  व  छता इ. बाबी उ कृ  ट अस  याचे िदसनू आले.  
१२)  औरंगाबाद महानगरपािलका यांचेकडील बांधकाम परवाना िद. २६.०३.२०१५ अ  वये मंजरू बांधकाम 

नकाशावर शाळा इमारतीचे तळमजला बांधकाम े  ६१८.४० चौरस मीटर इतके दशिवलेले आह.े 
तसचे पिह  या मज  याचे बांधकाम े  ५६६.६४ चौरस मीटर व दसु -या मज  याचे बांधकाम े  
१५४.५७ चौरस मीटर दशिवलेले आहे. यापैक  तळघर व तळमज  याचे बांधकाम पणु झालेले असनू 
पिह  या व दसु -या मज  याचे बांधकाम अ ाप सु  कर  यात आलेले नाही.  

१३)  सदर शाळा इमारतीसाठी औरंगाबाद महानगरपािलका यांचे  Plinth Level Completion माणप  
घे  यात आलेले नाही, असे सांग  यात आले. इमारतीचा तळमजला वापर शाळेक रता कर  यात येत 
आह.े तथािप  यासाठी औरंगाबाद महानगरपािलका यांचे भोगवटा माणप  (Occupancy 
Certificate) घे  यात आलेले नाही. मंजरू नकाशा माणे सपंणू इमारतीचे बांधकाम पूण झा  यानंतर ते 
घे  यात येईल अस ेसांग  यात आले.  

१४)  क  प अहवालात आर. डी. जै  वाल आिण कंपनी, चाटड अकौ  टंट,औरंगाबाद यांनी सपंणू 
इमारतीसाठी लागणारा िनधीचे माणप  िदले आह ेते पढुील माणे. 

अ.न. तपशील रक्  कम 
१ भांडवल खच- शाळेचे इमारत बांधकाम (१४४०० चौ. फुट) २,२०,००,०००/- 
२ भांडवलाचे  ोत- 

अ) इमारत िनधी- िव  व  त  यव  थेमधील    . ४९,००,०००/- 
आ) जनता सहकारी बॅकं, औरंगाबाद कज     . ५०,००,०००/- 
इ) भांडवलाची आव  यकता                    . १२३,००,०००/- 

२,२०,००,०००/- 

१५) सं  थेला बेसमटसह सपंूण तीन मजली इमारत बांधणीसाठी उपरो  त माण े . २.२२ कोटीचा खच 
अपे ीत असनू  याम  ये झाले  या बांधकामासाठी  यानंी सं  थेचा इमारत िनधी .०.४९ कोटी व जनता 
सहकारी बॅकेंचे कज .०.५० कोटी वापरले अस  याचे सां िगतले. उवरीत .१.२३ कोटी िनधीची 
आव  यकता अस  याचे  तावात नमदू आहे. सदर शाळे  या भखुंडाची मालक  ह काबाबतचे काही 
कागदप ां  या छायां िकत ती सं  थनेे पाहण ेकरतेवेळी िदलेले आहते. मालक  ह  काबाबत शहािनशा 
सं  थान  या मालम  ता िवभागाकडून क न घेता येईल.  

िश ण सं  थेचे ब-याच िठकाणी शाखा असनू  याम  ये ामीण, अिदवासी भागातील गरीब 
कुटंुबातील िव ा  याना िश णाची सोय उपल  ध क न दते अस  याबाबत सं  थेचे सिचव यांनी 
सां िगतले.   असा अहवाल िद. १४.०३.२०१७ रोजी सादर केलेला आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय:- 
१) सं  थेचे एक महािव ालय, सहा किन  ठ महािव ालय, नऊ मा  यिमक िव ालय, चार ाथिमक व 

उ  च ाथिमक िव ालय, चार पवु ाथिमक िव ालय , दोन आ म शाळा, दोन व  तीगहृ आहते. 
सं  थे  या अनेक शाखा आहते.  तावात नमदू मािहतीनसुार सदरची िश णसं  था  मोठी व स म 
िदसते.   

२) अनदुान मागणी या िव ालया या  इमारतीसाठी केली आह े ती शाळा औरंगाबाद शहरात आह.े 
एकंदरीत शहरात िश  ाणाची सोय उपल  ध क न देणा-या अनेक अनदुािनत व िवना अनदुािनत 
शै णीक सं  था कायरत आहते.  

३) अशा कारे शै णीक े ात काम करणा-या अनेक िश ण सं  था कायरत असनू  याही अशाच 
कारची मागणी करतील.  

उपरो  त बाब चा िवचार क न अनदुान देणबेाबत  िनणय होणे आव  यक आह.े  तरी सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमती समोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .७५३ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ आ टोबर 
पासून ारंभ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखालील कृती आराखडा सिमतीने 
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा या कृती आरखडयास मा यता 
िदलेली आहे. परं तु  सदरह िनधी अ ाप ा  नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे आयोजन 
करणे व साईभ ांना पायुभूत सोयी-सुिवधा पुरिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर िनधी खच 
होणार असून सं थानला िनधीची कमतरता भासू  शकते. अशा पा भूमीवर पंडीत िदनदयाळ उपा  याय 



21 
 

{09} 08.09.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

यांचे िश ण सं  थेस इमारत बांधकाम व शालेय सािह यासाठी .१,७१,००,०००/- मा  आिथक 
सहा य करणे उिचत होणार नाही. सबब समाधी शता दी महो सवाची सांगता होईपयत सदरह िवषय 
थिगत ठेव यात यावा.               (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०५ अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळांना बचेस (बाक) देणे. 

ताव- अहमदनगर िज  हयातील िज  हा प रषदे  या एकूण ३५९७ शाळांम  ये िमळून २,४६,००० िव ा थ  आज रोजी 
िश ण घेत आह.े आज अहमदनगर िज  हा शै णीक गणुव ेत अ ेसर आहे. या शै णीक वषात ा  त झाले  या 

गत शै णीक महारा   तसेच असर अहवालाव न िज  हा प रषद शाळांची गणुव  ता िस  झालेली आह.े 
िज  हयात, िज  हा प रषद तं  नेही व ानरचनावादी झाले  या आहते. शाळाचंी रंगरंगोटी व प रसर  व  छते  या 
मा  यमातनू शाळांचा कायापालट होऊन शाळाचंे प बदललेले आह.े शाळांम  ये लोक ितिनधी, वयंसवेी 
सं  था, पालक, CSR यां  या मा  यमातनू बालआनंद मेळावे, बालसं  कार िशबीर,  नेहसमंेलन , वै ािनक सहल 
या उप मांबरोबरच ि डा सं कृती, वाचन सं  कृती जिव  याचे य  न सु  आहते.  

िज  हा प रषद शाळांनी शै णीक गणुव  तते आघाडी घेतली असली तरी सु  दा आजही काही माणात 
भौतीक सिुवधांची उिणव भासत आह.े िव ा  या  या शै णीक गुणव ा वाढीसाठी आप या सहकायाची आिण 
मदतीची आ  हांला अपे ा आह े यापवु ही आप  या माफत िज  हा प रषद शाळांना बचेस परुवनू िव ा  याना 
वगात बस  याचा  न सोडिवला आह.े  यामळेु अनेक िव ा  याची वगात बचवर बस  याची सिुवधा झाली आहे. 
अस े  यानंी संदभ . १ चे प ा  वये कळिवले आह.े 

मागणी:-िज  हा प रषद, अहमदनगर यांनी समुारे १३,००० िव ा  याना ६२३७ बचेस िमळावेत  हणनू 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांना िवनंती केलेली आह.े मा   यासाठी िकती र  कम अपेि त 

आहे,  याबाबत काहीही उ लेख केलेला नाही. तसचे िज  हाप रषद अ  य ा, सौ.शािलनीताई राधाकृ ण िवखे 
पाटील यांनीही िज  हा प रषद शाळांना बचेस िमळावेत  हणनू िशफारस केली आहे.  
आिथक मदत करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतुद:- 
१) अिधिनयम कलम १७ (२) (ढ) नुसार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तसे 
कर  यास सहा य करील, तसचे िशड  येथे वा अ य िठकाणी शै णीक सं  था थापन करील,अशी तरतदु आहे.  
२) २१ (१) िव  व  त  यव   ोचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१  या तरतदु ना अधीन राहन 
सिमतीकडून पढुीलपैक  सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापर  यात अथवा खच कर  यात येईल. (ट) कलम 
१७  या पोटकलम (२) म  ये िविनिद  ट केलेली कत  य पार पाडणे, अशी तरतदु आहे. 

िवभागाचा अिभ ाय:- शासन िनणय मांक सासिंव २००५/८०३/(१२०)- का.सोळा.िद. 
३१.ऑग  ट २००९ चे िनणया  वये व ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे िद. १४.१०.२००६ 
रोजीचे सभेतील िनणय .८६४ अ  वये, िज  हा प रषद, अ. नगर यांना बचेससाठी र  कम .१०,००,००,०००/- 
( . दहा कोटी फ  त) मंजरू कर  यात आले होते.  याचा कायादेश मे. गोदरेज अॅ  ड बॉईज मॅ  य.ु कं. मुंबई यांना 
दे  यात आला होता. मा   य  कायवाही करतांना ३२,५९५ बचेस व . ९,२३,४३,२४१/- मा  इतक  र  कम 

 य  खच कर  यात आलेली आह.े   
िज  हा प रषद, अहमदनगर यांनी न  याने  तावीत केलेली मागणी मा  य करावयाची अस  यास 

त  कालीन काय प ती माणे कायवाही करता येईल.  
तरी उपरो  त  ताव मा. यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .७५४ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ ऑ टोबर 
पासून ारंभ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखालील कृती आराखडा सिमतीने 
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा या कृती आरखडयास मा यता 
िदलेली आहे. परं तु  सदरह िनधी अ ाप ा  नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे आयोजन 
करणे व साईभ ांना पायुभूत सोयी-सुिवधा पुरिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच होणार 
असून सं थानला िनधीची कमतरता भासू  शकते. अशा पा भूमीवर अहमदनगर िज हा प रषद, 

ाथिमक शाळांना बचेस (बाक) देणेकामी अंदाजे .९,२३,४३,२४१/- मा  आिथक िनधी देणे उिचत 
होणार नाही. सबब समाधी शता दी महो सवाची सांगता होईपयत सदरह िवषय थिगत ठेव यात 
यावा.                         (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं०६ अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळांना निवन वग खो या इमारती बांधकामासाठी र कम .३६ 
कोटी अनुदान देणेबाबत. 

ताव- अहमदनगर िज  हा प रषदे  या ३५९९ शाळांमधनू समुारे २,४२,००० िव ा थ  िश ण घते आहते. िव ा  या  या 
शै णीक वाढी बरोबर  यां  या शारीरीक, मा निसक व भाविनक िवकास हो  याक रता िविवध उप म िज  हा 
प रषद शाळांमधनू राबिवले जातात. िव ा  याचे  यि म  व घडिव  यासाठी शाळांना पायाभतु सिुवधा परुिवणे 
आव  यक असते.  या  टीने आमचे य  न सु  आहते. या गरजा िज  हा प रषद ससे व िज  हा वािषक योजने  या 
उपल  ध िनधीमधनू पुण कर  याचा य  न केला जात आह.े तथािप शाळांची व वग खो  याचंी सं  या  िवचारात 
घेता सदरचा िनधी अपरुा पडत आहे. िज  हा प रषदे  या अनेक शाळा, समाज मंदीर िकंवा सामािजक सं  थानी 
दऊे केले  या इमारतीम  ये ता परु  या व पात भरत आहते. दरवष  वादळासार  या नैसग क आप  तीमळेुही 
शाळेचे खपू आिथक नकुसा न होत असते. तेथेही उपल  ध िनधीतनू खच करावा लागतो . प रणामी निवन वग 
खो  या बांधकामासाठी िनधी कमी पडतो अस ेकळिवले आह.े  

 मागणी:- आज रोजी िज  हा प रषद शाळांना ५०० वग खो  याचंी आव  यकता असनू सन २०१६-
१७  या डीएसआर नुसार एका खोलीला र  कम .७,२०,०००/- मा  एवढा, अशी एकूण .३६ कोटीची मागणी 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांचेकडे केलेली आह.े  

आिथक मदत करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतुद :- 
 

१. अिधिनयम कलम १७ (२) (ढ) नुसार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तस े
कर  यास सहा य करील, तसचे िशड  येथे वा अ य िठकाणी शै णीक सं  था थापन करील,अशी तरतदु आहे.  
२. २१ (१) िव  व  त  यव   ोचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१  या तरतदु ना अधीन राहन 
सिमतीकडून पढुीलपैक  सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापर  यात अथवा खच कर  यात येईल. (ट) कलम 
१७  या पोटकलम (२) म  ये िविनिद  ट केलेली कत  य पार पाडणे, अशी तरतदु आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय:- िज  हा प रषदे  या अनेक शाळा, समाज मंदीर िकंवा सामािजक सं  थानी दऊे 
केले  या इमारतीम  ये ता परु  या व पात भरत आहते. दरवष  वादळासार  या नैसग क आप  तीमळेुही शाळेचे 
खपू आिथक नकुसान होत असते . िज  हा प रषद सेस व िज  हा वािषक योजने  या उपल  ध िनधीमधनू पुण 
कर  याचा य  न केला जात आहे. तथािप शाळांची व वग खो  याचंी सं  या िवचारात घेता सदरचा िनधी अपरुा 
पडत आह.े याबाबत िज  हा प रषद अ  य ा मा. ना. सौ शािलनीताई राधाकृ  ण िवखे पाटील व िश णािधकारी 
अहमदनगर यांनी निवन ५०० वग, खो  यासंाठी र कम .३६ कोटी मागणी केलेली आह.े तरी सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .७५५ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ ऑ टोबर 
पासून ारंभ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखालील कृती आराखडा सिमतीने 
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा या कृती आरखडयास मा यता 
िदलेली आहे. परं तु  सदरह िनधी अ ाप ा  नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे आयोजन 
करणे व साईभ ांना पायुभूत सोयी-सुिवधा पुरिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच होणार 
असून सं थानला िनधीची कमतरता भासू  शकते. अशा पा भूमीवर अहमदनगर िज हा प रषद, 

ाथिमक शाळांना निवन वग खो या इमारती बांधकामासंाठी र कम .३६ कोटी मा  आिथक 
अनुदान देणे उिचत होणार नाही. सबब समाधी शता दी महो सवाची सांगता होईपयत सदरह िवषय 
थिगत ठेव यात यावा.               (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०७ अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळांना संर ण िभंती बांधकाम करणेसाठी र कम .४२.७८ 

कोटी अनुदान देणेबाबत. 
ताव- अहमदनगर िज  हा शै णीक गणुव  तेत अ ेसर आह.े िज  हयात तं  नेही चळवळ जोमाने सु  असनू अ  य यन व 

अ  यापन ि येत अधिुनक तं ानाचा वापर होत आह.े िज  हयातील शाळांम  ये एलईडी, टॅबलेट, 
ई  टरअॅ  टी  ह बोड या साधनांचा वापर होत आह.े शाळांची रंगरंगोटी होऊन प रसर आकषक व िडजीटल होत 
आह.े याबाबी िव ा  या  या गणुव  ता वाढीसाठी पोषक ठरत आहते.  हणनूच रा  यात िज  हयाने शै णीक 
ग डझेप घेतली आह.े िव ा  याची उपि थती वाढून  थलांतरीत व शाळाबाहय मलुांची सम  या सोडिव  यासाठी 
मदत  हावी हणनू शालेय पोषण आहार योजना राबिवली जाते.  
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 िज  हा प रषदे  या अनेक शाळा महामाग, रा  यमाग, तळे, नदी भोवताली आहते.  यामळेु िव ा  या  या 
सरुि तेचा  न िनमाण होत आह.े ही बाब राजीवगांधी िव ाथ  सानु ह अनदुान योजने  या आकडेवारी व न 
 यानात येते. िज  हयातील िज  हा प रषदे  या ७३३ शाळांना प  या  व पाची सरं क िभंत नाही.  यापैक  ४५९ 

शाळा या महामाग,तळे, नदी, हमर  ता यां  या लगत आहते. सरं क िभंती नस  यानेलोकां  या रहदारीचा तसचे 
मोकाट ा  याचंा उप व िव ा  याना होत असतो. शालेय पोषण आहारातही संसग हो  याची श यता असते. 
 यामळेु िव ा  या  या आरो  याचा  न िनमाण होतो. िव ा  या  या उपि थती वाढिव  या  या य  नानंा खीळ 

बसत.े तसेच उप वी लोकांकडून शाळेचे  व प िव ु प करण,े अ  न िशजिव  यासाठी असले  या गॅस टा  या, तसचे 
शाळेचे सगंणक व इतर सािह  य चोरी जा  या  या माणात वाढ झालेली आह.े  यामळेु िव ा  या  या आरो  या  या 

ीने व शै णीक वातावरण िनिमतीसाठी सरं क िभंतीची आव  यकता िनमाण झालेली आह.े यासाठी िज. प. 
अ  य ा सौ. शािलनीताई राधाकृ  ण िवखे पाटील व िश णािधकारी यांनी िवनंती केलेली आह.े  

मागणी:- सन २०१७-१८ आिथक वषाकरता आिथक काययोजना व अंदाजप कानसुार ४५९ 
शाळांक रता ६२००० Running Meter साठी, पये ६९००/-  Per Running Meter माण े एकूण र  कम 
पये ४२,७८,००,०००/- (अ री र  कम पये बेचाळीस कोटी अ याह  तर लाख मा ) एवढया रकमेची मागणी, 

अहमदनगर िज  हा प रषद िश ण िवभाग यांनी केलेली आह.े सरं क िभंती बांधकामासाठी िज  हाप रषदसे 
कामाचे ॉईगं व अंदाजप क पाठिवणबेाबत कळिवले आह,े मा  अ ाप पावेतो  यानंी ॉईगं व अंदाजप क  
सादर केलेले नाही.   

आिथक मदत करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतुद :- 
 

१) अिधिनयम कलम १७ (२) (ढ) नुसार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तसे 
कर  यास सहा य करील, तसचे िशड  येथे वा अ य िठकाणी शै णीक सं  था थापन करील,अशी तरतदु आहे.  
२) २१ (१) िव  व  त  यव   ोचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१  या तरतदु ना अधीन राहन 
सिमतीकडून पढुीलपैक  सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापर  यात अथवा खच कर  यात येईल. (ट) कलम 
१७  या पोटकलम (२) म  ये िविनिद  ट केलेली कत  य पार पाडणे, अशी तरतदु आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय:- िज  हा प रषदे  या ब-याचशा शाळा हया महामाग,तळे, नदी, हमर  ता यां  या 
लगत आहते. सरं क िभंती नस  याने लोकां  या रहदारीचा तसचे मोकाट ा  याचंा उप व िव ा  याना होत 
असतो. शालेय पोषण आहारातही ससंग हो  याची श यता असते.  यामळेु िव ा  या  या आरो  याचा  न िनमाण 
होतो. तसचे उप वी लोकांकडून शाळेचे  व प िव ु प करण,े तसचे अ  न िशजिव  यासाठी असले  या गॅस टा  या, 
शाळेचे सगंणक व इतर सािह  य चोरी जा  या  या माणात वाढ झालेली आह.े िज  हाप रषद अ  य ा मा. ना. सौ 
शािलनीताई राधाकृ ण िवखे पाटील  व िश णािधकारी  अहमदनगर यांनी अनुदानाची मागणी केली आह.े   
तरी िज  हाप रषदसे शाळां  या सरं क िभंतीसाठी र  कम . ४२.४८ कोटी, दणेेबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .७५६ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ ऑ टोबर 
पासून ारंभ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखालील कृती आराखडा सिमतीने 
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा या कृती आरखडयास मा यता 
िदलेली आहे. परं तु  सदरह िनधी अ ाप ा  नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे आयोजन 
करणे व साईभ ांना पायुभूत सोयी-सुिवधा पुरिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच होणार 
असून सं थानला िनधीची कमतरता भासू  शकते. अशा पा भूमीवर अहमदनगर िज हा प रषद, 

ाथिमक शाळांना संर ण िभंत चे बांधकाम करणेसाठी र कम .४२.७८ कोटी मा  आिथक अनुदान 
देणे उिचत होणार नाही. सबब समाधी शता दी महो सवाची सांगता होईपयत सदरह िवषय थिगत 
ठेव यात यावा.                (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०८ िशड  पाणीपुरवठा योजनेचे सािह य संकलीत करणेसाठी ी साईबाबा सं थान मालक ची मौजे िशड  

येथील स.न.ं१२५ म ये आर ण .३४ ची (१२ चारी र यालगत) अंदाजे ०.४० आर जागा उपल ध 
होणेबाबत मा.मु यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांचे िद.१९.०५.२०१७ रोजीचे प . 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे १७(३) म  ये  
िव  व  त  यव  थेम  ये िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीने असेल 
 याखेरीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण 
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टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार नाही, अशी तरतदू 
आह.े  

 ताव – िशड  पाणीपरुवठा योजनेचे सािह  य सकंिलत करणेसाठी ी साईबाबा सं  था न मालक ची 
मौजे िशड  येथील सव नं.१२५ म  ये आर ण ं .३४ ची (१२ चारी र   यालगत) अंदाजे ०.४० आर जागा िशड  
नगरपंचायतीस उपल  ध क न देणबेाबत..                             

 तावना – मा.मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी  याचंेकडील प  ं ..न.ंन.प./टे. ं .८/ 
१२०७/ २०१७ िद.१९/०५/२०१७ अ  वये, शासना  या अमतृ योजने अंतगत िशड  शहरासाठी वाढीव 
पाणीपरुवठा योजनेचे काम लवकरच सु  होत आहे . याकामी मे.रिवराज इिंजिनअस ,को  हापरू यांना कामाचे 
आदशे दे  यात आलेले आह.े सदर योजने अंतगत अंदािजत ८५ िकमी.लांबीचे िवतरण  यव  थेमधील सी.आय./ 
डी.आय.व एचडीपीई पाई  स,  हॉ  व, सीआय/डीआय  पेश  स इ.मह  वाचे सािह  य कामासाठी लागणार आह.े 
सदर सािह  य साठवण करणसेाठी नगरपंचायतीकडे परेुशी जागा उपल  ध नाही. करीता ी साईबाबा सं  थानची 
सव न.ं१२५  म  ये आर ण ं .३४ ची (१२ चारी र   यालगत) मोठी जागा स  या रकामी पडलेली आहे. सदर 
जागेवर मातीचे िढगारे असनू काटेरी झडुपे वाढलेली आहे . सदर िठकाणी अंदािजत ४० गुं ठे जागा एक वषासाठी 
िवनामोबदला उपल  ध क न िद  यास नगरपंचायत माफत सदर जागेची  व  छता/ले  हिलंग क न तेथे 
पाणीपरुवठा योजनेचे सािह  य  सकंलनासाठी वापर करता येईल. सदर िठकाणी कोण  याही कारचे प  के 
बांधकाम कर  यात येणार नाही. योजनेचे काम पणू झालेनंतर सदर जागा रकामी क न दे  यात येईल. सदर जागा 
नगरपंचायतीस १ वषासाठी दे  याबाबतचे परवानगी प  िमळणबेाबत िवनंती केली आह.े 

  नगरपंचायतीने वापरासाठी मागणी केले  या जागेवर स  यि थतीत सं  थानचा क  प  तािवत आहे 
िकंवा कस ेयाबाबतचे अिभ ाय सं  थानचे बांधकाम िवभागाकडून मागिवणते आला आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- नगरपंचायत, िशड  यांनी वापरासाठी मागणी केलेली जागा ही सं  थान 
मालक चे मौजे िशड  येथील सव न.ं१२५/८ े  १.२१ हे  टर पैक  आह.े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम २१(२)(दोन) म  ये  थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यां  याम  ये सधुारणा व 
वाढ हो  यासाठी व प रणामी सं  थाना  या सोय म  ये वाढ हो  यासाठी िशड  नगरपंचायतीला आिथक सहा य 
कर  याची तरतदू आहे. तथािप  ततु करणी िशड  नगरपंचायतने सं  थान मालक चे उ  त सव न.ं१२५/८ पैक  
०.४० आर इतक  जागा एक वषासाठी िशड  पाणीपरुवठा योजनेचे सािह  य ठेवणकेामी िवनामोबदला वापरासाठी 
िमळणबेाबत िवनंती केलेली आह.े त  हा उ  त अिधिनयमातील कलम १७(३) मधील तरतदूी माण े िशड  
नगरपंचायतीस सं  थान मालक चे सव न.ं१२५/८ पैक  ०.४० आर इतक  जागा ११ मही  याचंे कालावधीसाठी 
िवनामोबदला काही अटी व शत वर कराराने दतेा येईल.  

  सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .७५७ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  पाणीपुरवठा योजनेचे सािह य संकलीत करणेसाठी िशड  

नगरपंचायतीस सं  थान मालक चे सव न.ं१२५/८ पैक  ०.४० आर इतक  जागा ११ मही  याचें 
कालावधीसाठी िवनामोबदला वापरास देणेस मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मु यकायकारी 
अिधकारी यांनी अटी/ शत  िनि त करा यात, असे ठरले.      (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०९ ी.बाबासाहेब बाबुराव ग दकर, रा.िशड  यांचे मालक ची मौजे कनकुरी, ता.राहाता येथील गट 

न.ं१४३/अ/१ (जुना गट न.ं१४३/५) शेत जमीन े  १.५१.५० आर खरेदी करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद– सं  थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ट) मधील तरतदुीनसुार िवकास 

कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसचे िव  व  त  यव  थेची उि   टे व 
योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या  जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा खरेदी करील.  

 ताव – ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर ,रा.िशड  यांचे मालक ची मौजे कनकुरी, ता.राहाता येथील 
गट न.ं१४३/अ/१ (जनूा गट नं.१४३/५) शेतजमीन े  १.५१.५० आर खरेदी करणबेाबत..  

 तावना- ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर ,रा.िशड  यांनी  याचंे मालक ची मौजे कनकुरी येथील 
जमीन गट न.ं १४३/अ/१ (जनूा गट नं.१४३/५) े  १.५१.५० आर आकार .५=२५ ही जमीन ी साईबाबा 
सं  थानला कायम  व पी खरेदी दणेकेामी यापवू  िद.२९/०५/२०१४ रोजी  ताव सादर केलेला आह.े  

सदर  तावावर िद.०३/०८/२०१४ रोजी झाले या मा.  यव  थापन सभेतील िनणय ं .६३० 
खालील माण ेझालेला आह.े  
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”   या महाशता  दी वषाम  ये साईभ  ताकंरीता सोयी-सिुवधा िनमाण करणसेाठी  तािवत जमीनीची 
सं  थानला आव  यकता असनू याकामी सदर जमीन सं  था नला घेणसेाठी  याजमीनीची अं ितम बाजारभावा माणे 
द ु यम िनबंधक, राहाता यांचेकडून िनि त करावी व मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाकडे अज 
करावा व  यातील आदशे/परवानगीने खरेदीबाबत कायवाही करावी.” 

 यानसुार मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचे कोटात िस  हील अॅि लकेशन ं .१२३१५/ 
२०१४ दाखल कर  यात आले.  याचा िनणय िद.१३/०३/२०१५ रोजी झाला असनू िस  हील अॅि लकेशन मा  य  
कर  यात आले व  यामधील Clause B मधील िवनंती माण ेमौजे कनकुरी येथील गट न.ं१४३/५ े  १.५१.५० 
आर ह ेसंबंधीत द ु यम िनबंधक यांचेकडून बाजारमु  य ठरवनू घेवनू  या माण ेउ  त े  खरेदी करणसे मा  यता 
दे  यात आलेली आह.े  

िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय ं .३६१ अ  वये मौजे िशड  व 
कनकुरी येथील जमीनी खरेदी करणेबाबत  या उपरो  त  तावावर मा.उ  च  यायालयाचे आदशेा माण ेकायवाही 
करणते यावी, अस ेिनदश िदलेले आहते. 

उपरो  त िमळकतीची िद.२०/११/२०१५ रोजी िद.१९/०८/२०१३ रोजी  या मोजणी नकाशा माणे 
े ाची खा ी करणकेामी सं  थानचे बांधकाम व मालम  ता िवभागाचे ितिनधी यांनी सम  पाहाणी केली असता 

मोजणी नकाशाम  ये सव न.ं१४३ चा िह  सा ं .५ हा े ाचे दि ण बाजसू दशिवलेला असनू  य  खरेदी 
 यावयाचे े  हे पि म बाजकूडील असनू ते सव नं .१४३ चा िह  सा ं .१ अस  याचे िन  प  ण झालेले आह.े 
 यामळेु खरेदी  यावया  या े ा  या चत:ुिसमा िनि त समजनू येत नाहीत . त  हा सव न.ं१४३  या ७/१२ चे 

पोटिह  स ेव मोजणी नकाशा यांचा  य  ताळमेळ घेवनू द ु  ती   क न घेवनू द ु  त   मोजणी नकाशा व ७/१२ 
उतारे इकडेस सादर करावेत. त ंतर उ  त जमीन खरेदी करणचेी कायवाही करणते येईल, अस ेबाबत अजदार यांना 
कळिवणते आले.  

  दर  यानचे कालावधीम  ये िद.२८/१०/२०१५ रोजी  या िटपणीत नमूद केले माण ेउ  त िमळकतीबाबत 
िद.२७/११/२०१५ रोजी  या दै.सावमत वृ  तप ात टायटल  हरेीिफकेशनसाठी जाहीर नोटीस िस  ्द कर  यात 
आली.  यास अनुस न अॅड.िवलास जी.आसने यांनी  याचंे अिशल ी.अशोक जग  नाथ ग दकर, ी.राज  
जग  नाथ ग दकर, ी.रंगनाथ सयुभान ग दकर, ी.िवलास सयुभान ग दकर , ी.आ  णासाहबे सयुभान ग दकर यांचे 
वतीने उ  त े ातील दोन सामाईक चालू  पा  या  या िवहीरीबाबत हरकत घेवनू सदर िवहीरीत ी.बाबासाहेब 
बाबरुाव ग दकर यांचा कोणताही ह  क,अिधकार,िहतसबंंध नाही,अस े बाबत िद.०५/१२/२०१५ रोजी  या 
द.ैसावमतम  ये जाहीर नोटीसीस खुलासा व हरकत घेतलेली आह.े िशवाय हरकतदार यांनी िद.०२/१२/२०१५ 
रोजी सं  थानकडे देखील हरकत अज सादर केलेला आह.े  

        याबाबत इकडील जा.न.ंएसएसएस/मालम  ता/५२९६/२०१५ िद.२४/१२/२०१५ अ  वये अजदार 
ी.बाबासाहेब बाबरुाव ग दकर यांचेकडून खुलासा मागिवणते आलेला आह.े   

अजदार यांनी उपरो  त िवषयां िकत िद.२१/०५/२०१६ व िद.२६/०५/२०१६ रोजीचे अज सादर क न 
खलुासा केला क , 
१)  मौजे कनकुरी येथील गट न.ं१४३ ही िमळकत कुळ कायदा कलम ६३/६४ व कलम ४३/अ/३ माणेही 

ी.आ  णासाहेब सयुभान ग दकर , ी.जग  नाथ सयुभान ग दकर , ी.जनादन सयुभान ग दकर , ी.रंगनाथ 
सयुभान ग दकर यांना तहिसलदार,कोपरगाव यांचेकडून वाटपप  झालेली आह.े वाटपप ाची न  कल 
िद.१५/०१/२०१६  या  अजासोबत िदलेली आह.े तसचे  

२)  उपरो  त िमळकत १४३/५ ही िमळकत ी.आ  णासाहेब सयुभान ग दकर यांनी िद.२१/०६/२०१२ रोजी 
द ु यम िनबंधक,राहाता यांचेकडेस द  त नं.३०७७/२०१२ अ  वये कायम खरेदी िदलेली आहे.  याचे 
खरेदीखताची त िद.१५/०१/२०१६ रोजीचे अजासोबत िदलेली आह.े तसचे  

३)  उपरो  त जमीन खरेदी-िव  बाबत िद.२७/११/२०१५ रोजी  या द.ैसावमत या वृ  तप ातील जाहीर 
नोटीस  या अनषुंगाने िद.०१/१२/२०१५ रोजीचे अजा  वये हरकत दाखल झाली होती. हरकतदार यांनी 
 याचं ेिह   याचे एक नंबर िह   यात िवहीरी व जाणे-येणेस र  ता यासाठी २१ आर े  सोडलेले आह ेव 
ी.बाबासाहेब बाबरुाव ग दकर यांना १ नंबर िह   यात े  १.५१.५० आर शेतजमीन कायम खरेदी 

िदलेली आह.े िवहीरी व र  ता यां  याम  ये खरेदी देणार अजदार याचंा कोणताही सबंंध नाही.  
अजदार यांनी फ  त  १.५१.५० आर शेतजमीन खरेदीखताने (३०७७/२०१२) अ  वये घेतलेली आह.े   
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तथािप माझे सदर जमीनीची सं  थानचे अिधकारी यांनी िद.२०/११/२०१५ रोजी सम  पाहाणी केली 
असता सदर गट न.ं१४३ चा पोटिह  सा  मोजणी नकाशा ं .मोरन.ं३५३ िद.२०/०७/२०१३ नुसार माझे े ाचा 
िह  सा ं .५ हा मोजणी नकाशाम  ये चतिुसमा नसुार व वहीवाटीनुसार चकू  या  िठकाणी दशिवणते आलेचे 
िनदशनास आले.  प रणामी खरेदी ावया  या  े ा  या चतिुसमा जळूत नसलेने गट नं .१४३  या ७/१२ चे 
पोटिह  स े व मोजणी नकाशा यांचा  य  ताळमेळ घेवनू द ु  ती  क न दु  तमोजणी नकाशा व द ु  त  ७/१२ 
उतारे सादर करणबेाबत आपलेकडील प  ं .एसएसएस/मालम  ता/४७२२/२०१५ िद.२३/११/२०१५ अ  वये 
आपण मला कळिवलेले आहे.  या माण े मी मा.उपअिध क,भमूी अिभलेख ,राहाता यांचेकडेस करण क न 
दु  त  मोजणी नकाशा तयार क न घेतला असनू  या माण ेतहिसलदार साहबे,राहाता यांचेकडील आदेशा माणे 
७/१२ उतारा द ु  त  क न घेवून द ु  त  ७/१२ उतारा व मोजणी नकाशा व फेरफार उतारा अजासोबत सादर केला 
आह.े  

   या माणे आता माझी जमीन गट न.ं१४३/५ ला नवीन गट न.ं१४३/अ/१ असा झालेला आहे. े ात 
मा  कोणताही बदल झालेला नाही.  या माण ेसोबत उतारा सादर केलेला आह.े तसचे सदर जमीन खरेदी-िव  
करणकेामी आपण द.ैसावमत िद.२७/११/२०१५ रोजी  या वृ  तप ात िदले  या जाहीर नोटीस  या  अनषुंगाने 

ी.अशोक जग  नाथ ग दकर, ी.राज  जग  नाथ ग दकर, ी.रंगनाथ सयुभान ग दकर, ी.िवलास जनादन ग दकर 
व आ  णासाहेब सयुभान ग दकर यांनी आपणाकडे िद.०१/१२/२०१५ रोजी  या त ारी अजा  वये हरकत घेवून 
गट न.ं१४३ म  ये  असले  या दोन सामाईक िवहीरीम  ये ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर यांचा कोणताही ह  क, 
अिधकार,िहतसबंंध नसलेबाबत त ार अजात नमदू केलेले आहे. ही बाब मला मा  य असनू आपलेकडील प  
जा. ं .एसएसएस/मालम  ता/५९४२/२०१६ िद.२७/०१/२०१६ चे प ाचे अनषुंगाने खुलासा करतो क , त ारी 
अजदार यांच ् या  दोन िवहीर चे व र   याचे े  िवभ  त क न  याचा ७/१२ उतारा वेगळा कर  यात आलेला 
असनू  याचा गट न.ं१४३/अ/१/१ े  ०.२१ आर असा झालेला आह.े  हणजेच माझे उपरो  त े  ह े सदर 
िवहीर चे व र   याचे े  सोडून आह.े  यामळेु सदर जमीनीबाबत कोणतीही त ार राहीलेली नाही. तरी माझी 
उपरो  त जमीन गट न.ं१४३/अ/१  े  १.५१.५० आकार ५.२५ पैसे ही जमीन शासना  या सन २०१६-१७  या 

चिलत  रेडी रेकनर  या  दरा माणे सं  थानने लवकरात लवकर कायम खरेदी  यावी,ही न  िवनंती,अस ेबाबत 
नमदू केलेले आहे.  

         अजदार यां चे अजाचे व  यासमवेत  या कागदप ां चे अवलोकन केले असता  
१)  सं  थानला खरेदी करावयाचे े ास यापवू  गट नं .१४३/५ अस ेसबंोध  यात आले होते. तथािप ७/१२ 

उता-यावरील व मोजणी नकाशातील पोटिह   याचंे व जमीनी  या चतिुसमांचा मेळ बसत नस  याने 
 या माण ेद ु  ती  क न घेवनू संबंधीत कागदप े सादर करणेबाबत अजदार यांना कळिवणते आले होत.े 
 यानसुार अजदार यांनी द ु  ती क न घेवनू द ु  त  ७/१२ उतारा व मोजणी नकाशा अजासोबत सादर 

केलेला आह.े  याव न सं  थानला खरेदी करावयाचे े ास गट नं.१४३/अ/१ असा झालेला आहे. 
 हणजेच खरेदी करावयाचे े  पवू चेच आह े व तेवढेच आह े व ते े  खरेदी करणकेामी यापवू  

मा.  यव  थापन सिमतीची उपरो  त माणे मा  यता िमळालेली आह.े िशवाय मा.उ  च  यायालय, 
खंडपीठ, औरंगाबाद यांचेकडून दखेील सदर जमीन चिलत रेडी रेकनर  या दरानुसार खरेदी करणेस 
मा  यता िमळालेली आह.े केवळ तां ि क  चकु मळेू ७/१२ उता-याचे मांक बदलणते आलेले होत.े 
 यात आता द ु  ती  झालेली आह.े  

२)  सदर े ातील िवहीर बाबत असले  या त ारी सबंंधात अजदार यांनी सदर िवहीर शी जमीन खरेदी 
दणेार अजदार यांचा काहीएक संबंध नस  याचा खुलासा केलेला आह.े त ारी अजदार यां  या दोन 
िवहीर चे व र   याचे े  िवभ  त  क न  याचा ७/१२ उतारा वेगळा कर  यात आलेला असनू  याचा गट 
न.ं१४३/अ/१/१ े  ०.२१ आर असा झालेला आह.े  हणजेच खरेदी ावयाचे े  ह ेसदर िवहीर चे व 
र   याचे े  सोडून आह.े  यामळेु सदर जमीनीसबंंधात अथवा िवहीरीसबंंधात कोणतीही त ार 
राहीलेली नसलेचे िदसनू येते.  

३)  अजदार यांनी अजासोबत सादर केले  या पोटिह  सा मोजणी नकाशाचे अवलोकन केले असता गट 
न.ं१४३ चे पोटिह  स े१,२,३,४,५ असे दशिवलेले आह.े कामगार तलाठी,िनमगाव-को-हाळे यानंी िह  सा 
फॉम न.ं१२ नुसार फेरफार न.ं२४५३ माणे न द घेतली.  याच माण े २४५६,२४६० माण े दखेील 
फेरफार न दी घेतले  या आहते. तथािप सदर गटा  या गट न.ं१४३/१ ते १४३/७ फेरफार न.ं२४५६ अ  वये 
द ु  ती  न झा  याने फेरफार नं.२४६० ही न द घेतली असलेचे सदर फेरफारात नमदू केलेले आहे. तसचे 



27 
 

{09} 08.09.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

सदर गटां  या गट नं.१४३/१ ते १४३/७ दु  त  न झालेने नवीन फेरफार न.ं२४६१ हा घेतला अस  याचे 
 यात नमदू आहे.सदर फेरफार न.ं२४६१ चे अवलोकन केले असता  यातमोजणी नकाशातील िह  सा 

न.ं१४३/१ हया िह   यास िह  सा न.ं१४३/अ असा दशिवलेला आहे.प रणामी अजदार ी.बाबासाहबे 
बाबरुाव ग दकर यांचा िह  सा १४३/अ/१ े  १.५१.५० आकार .५=२५ अस ेदशवनू १४३/अ/१/१ 

े  ०.२१ आर  हणजेच र  ता व दोन िवहीर चे े  ह े ी.जनादन सयुभान ग दकर, ी.रंगनाथ सयुभान 
ग दकर, ी.अशोक जग  नाथ ग दकर, ी.राज  जग  नाथ ग दकर यांचे सामाईक िह   यात दशिवलेले 
आह.े मोजणी नकाशामधील पोटिह  स ेव ७/१२ वरील पोटिह  सा   व गट नंबर व ७/१२ वरील गट नंबर 
व पोटिह  सा  यांचेतील तफावतीबाबत िद.३१/०५/२०१६ रोजी मौजे कनकुरी येथील कामगार तलाठी 

ी.झडे यांचेशी सम  चचा केली असता  यानंी पोटिह  सा मोजणी नकाशात दशिवले  या गट 
नंबर माण े  याच नंबरची सगंणकाम  ये न द घेत नसले कारणाने  यास १४३/अ असा नंबर देणते 
आलेला आह े  हणनू फेरफार न द २४६१ माण ेन द घेवनू  यात सव न.ं१४३ ला १४३/अ अस ेसंबोधनू 
 यात पोटिह  सा मोजणी नकाशात दशिवलेले इतर पोटिह  सेचे १४३/अ/२,१४३/अ/३, १४३/अ/४, 

१४३/अ/५, १४३/अ/६, १४३/अ/७ अस ेनंबर दशिवणते आलेले असलेचे सां िगतलेले आह.े   
िशवाय सदरकामी मा.उपअिध क,भमूी अिभलेख ,राहाता यांनी अजदार यांना उ ेशनू िलहीलेले 
 याचंेकडील प  ं .भमूा/फाळणी/१२/कनकुरी/गट नं.१४३ िद.०४/०६/२०१६ चे अजदार 
ी.बाबासाहेब बाबरुाव ग दकर यांनी िद.०६/०६/२०१६ रोजी या कायालयास सादर केले आह.े  याचे 

अवलोकन केले असता  यात “मौजे कनकुरी,ता.राहाता येथील गट नं.१४३ ची मोजणी अजाव न 
अ.ता.पो.िह.मो.र.न.ं५६०/२०१६ अ  वये मोजणी क न १४३/१,२,३,४व ५ या माण े िह  स े मोजणी 
नकाशा व फाळणी १२ तयार क न गाव वहीवाटीस अंमल घेणकेामी मा.तहिसलदार,राहाता यांचेकडे 
सादर करणते आला होता. मा  ई-फेरफार आ ावलीत ऑनलाईन  यटेुशनम  ये १४३/१,२ या माणे 
माहीती साठिवली जात नाही.  यामळेु नायब तहिसलदार यांनी द ु  ती आदेश केले माण ेसदर िह   यास 
१४३अ/१ े  १.५१.५० धारक ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर व १४३अ/१/१ े  ०.२१ आर धारक 

ी.जनादन सयुभान ग दकर, ी.रंगनाथ सयुभान ग दकर, ी.राज  जग  नाथ ग दकर व उव रत िह  स े
१४३/२अ, १४३/३अ,१४३/४अ, १४३/५अ,१४३/६अ,१४३/७अ असे मेळात असत. वरील माणे 
१४३/१ हा िह  सा १४३अ१,१४३अ/१/१ या माणे मेळात असे, असेबाबत नमदू केलेले आहे.  याव न 
अजदार यांची जमीन १४३/अ/१ े  १.५१.५० ही असलेचे िदसनू येते.  

४)  कामगार तलाठी यांनी व उपअिध क,भमूी अिभलेख ,राहाता यांनी उपरो  त माणे केलेला खलुासा 
िवचारात घेत  यास खरेदी करावया  या जमीनी  या पि म बाजसू ी.जनादन सयुभान ग दकर , ी.रंगनाथ 
सयुभान ग दकर , ी.अशोक जग  नाथ ग दकर, ी.राज  जग  नाथ ग दकर यांचे सामाईक े  गट 
न.ं१४३/अ/१/१ े  ०.२१ आर दोन िवहीर चे व पड जमीन असलेचे िदसनू येते.  यामळेु खरेदी 
करावयाची जमीन व सदर जमीनी  या पि मेकडील सं  थान मालक ची जमीन गट न.ं१३४ े  ०.७५ 
आर ही सलग होत नसनू  याम  ये उ  त सव न.ं१४३/अ/१/१ े  ०.२१ आर ह ेअ  य मालकाचे े  
िदसनू येते. 

५)   ततु जमीन खरेदी सदंभात सं  था नचे पॅनलवरील वक ल अॅड.जे.के.ग दकर यांचा िद.०५/०१/२०१५ 
रोजी सच रपोट घेतलेला आह.े तथािप त ंतर सदर जमीनीचे खरेदी-िव बाबत वृ  तप ात जाहीर 
नोटीस दे  यात आली होती.  या अनषुंगाने आले  या त ारी अजासबंंधात अिभ ाय देणकेामी 
अॅड.जे.के.ग दकर यांनी जमीन मालक ी.बाबासाहेब बाबरुाव ग दकर यांचेकडून  यानंी 

ी.आ  णासाहेब सयुभान ग दकर यांचेकडून उ  त जमीन िद.२१/०६/२०१२ रोजी मे.दु यम िनबंधक, 
राहाता यांचेकडील द  त न.ं३०७७/२०१२ अ  वये जमीन खरेदी केले  या खरेदीखताची न  कल व 

ी.आ  णासाहेब सयुभान ग दकर यांनी कुळ काय ा अंतगत ीमती ल  मीबाई सबाजी डांगे व 
सौ.ताराबाई सधुाकर औताडे यांचेकडून जमीन खरेदी घेतले  या खरेदीखता  या नकले  या त ची सम  
मागणी केलेली आह.े  या  अनषुंगाने अजदार जमीनमालक यांनी  याचंेकडील िद.१५/०१/२०१६ 
रोजी  या अजासोबत कागदप े सादर केलेली आहते.  

  तसचे अॅड. ी.जे.के.ग दकर यांनी  याचंेकडील िद.१५/०७/२०१६ रोजी  या प ा  वये अिभ ाय सादर 
केले असनू  यात  यांनी “आपणास जे े  ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर यांचेकडून खरेदी करावयाचे आह.े 
 याचा गट न.ं१४३/अ/१ े  १.५१.५० आर असनू ते े  सं  था न  या े ालगत मोजणी नकाशा माण ेिदसनू 
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येत नाही.  हणजेच सं  थानचे गट नं.१३४ चे व खरेदी  यावयाचे गट न.ं१४३/अ/१ े  १.५१.५० आर यांचे 
दर  यान गट न.ं१४३/अ/१/१ े  ०.२१ आर ी.जनादन सयुभान ग दकर वगैरे ४ यांचे मालक चे िदसत.े मा.उ  च  
 यायालयाने सं  थानला लगतचे े ाची मा  यता िदलेली आह ेव सं  थानचे िनणयही  या माण ेझालेले आहते. 
 यामळेु सदरकामी नवीन िनणय घेण ेउिचत होईल. तसचे गट न.ं१४३/अ/१ े  १.५१.५० आर अशी जमीन ही 

गट न.ं१४३/अ/१/१ े  ०.२१ आर चे लगत पवूकडील अस  याने मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ, औरंगाबाद 
यांचकेडून  प  टीकरण अगर मा  यता घेवनू सदर े  सं  थानला खरेदी करता येईल. त ाप झाले  या पोटिह  सा 
फाळणी माण ेिद.२१/०६/२०१२ रोजीचे खरेदीखतात सु  ्दा द ु  ती   करण ेज रीचे आह.े ” अस ेबाबत अिभ ाय 
नमदू केलेले आहते. 

  आता िद.२८/०७/२०१६ पासनू मा.  यव  थापन सिमतीची नेमणकू करणते आलेली असलेने मा.उ  च 
 यायालयाचे मा  यतेसाठी िस  हील अॅि लकेशन दाखल करणचेी आव  यकता नाही,अस ेन  मत आह.े     

तथािप यापवू  मा.उ  च  यायालय, खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे कोटात िस  हील अॅि लकेशन 
ं .१२३१५/ २०१४ वर िद.१३/०३/२०१५ रोजी िनणय झाला असनू िस  हील अॅि लकेशन मा  य कर  यात आले 

व  यामधील Clause B मधील िवनंती माणे मौजे कनकुरी येथील गट न.ं१४३/५ े  १.५१.५० आर ह ेसबंंधीत 
द ु यम िनबंधक यांचेकडून बाजारमू  य ठरवनू घेवनू  या माणे उ  त े  खरेदी करणसे मा  यता देणते आलेली 
आह.े  

 या कालावधीतील उ  त जमीनीचे बाजारमू  य मा.दु यम िनबंधकयांनी  याचंेकडील जा. ं .मु  यांकन/ 
६३/२०१५ िद.२४/०३/२०१५ अ  वये इकडेस कळिवलेले असनू  याचा सिं  त उतारा खालील माण ेआह.े  

मु  यांकन प  सन २०१५  
अ.न.ं  गट न.ं  गावाचे नाव  े   सन २०१५ चे बाजारमु  य .  
७ १४३/५  कनकुरी  १ ह.े५१.५० आर   सदर िमळकत िव. ं .९ म  ये आह.े  यास .३४००/- 

ित चौमी दर दे  यात आले आहते.   
   

उपरो  त मु  यांकन प कातील दरा माणे उ  त जमीनीची िकंमत एकूण र  कम .५,१५,१०,०००/- 
( .पाच कोटी पंधरा लाख दहा हजार मा ) इतक  होते. 

  तथािप अजदार यांनी  ततु करणी िद.२६/०५/२०१६ रोजीचा अज सादर केलेला आह.े  याचे 
अवलोकन केले असता  यात  यानंी  याचंे मालक ची उपरो  त जमीन गट न.ं१४३/अ/१ े  १.५१.५० आर 
आकार .५=२५ ही जमीन शासना  या सन २०१६-१७  या चिलत रेडी रेकनर  या दरा माण े सं  थानने 
लवकरात लवकर कायम खरेदी  यावी, अस ेनमदू केलेले आहे.  

शासनाचे सन २०१६-१७ चे मौजे कनकुरी येथील चिलत रेडी रेकनर पाहता  यात खालील माणे 
रकाने नमदू आहते. 

भाव े ातील माहीती 
िज  हा-नगर       ता.राहाता           मौजे कनकुरी               वष २०१६-१७  
िवभाग न.ं  िवभाग  सव नं./गट न.ं  दर .  एकक  

९ िबनशेती झाले  या 
जमीनी  

१५,१६,२१,२४, १२१,१२२, 
१४०,१४१,१४३ 

३,६७०/-  चौमी.  

  
उपरो  त रेडी रेकनरम  ये खरेदी करावयाची जमीन सव न.ं१४३ चा दर ित चौमी ला ,३,६७०/- इतका 

दशिवलेला आह.े तथािप सदर दर िबनशेती झाले  या जमीनीचे िदसनू येतात .  मा  खरेदी करावयाची जमीन सव 
न.ं१४३/अ/१ चा ७/१२ उतारा अवलोकन करता सदर जमीन ही शेतजमीन असलेचे िदसनू येते. सदर शेतजमीन 
गट न.ं१४३ सबंंधात  ततु रेडी रेकनरम  ये वेगळे असे दर दशिवलेले नाहीत. रेडी रेकनर िबनशेती जमीनीचे दर 
.३,६७०/- ित चौमी असे असनू अजदार यांचे े  १.५१.५० आर असनू  याची एकूण िकंमत 
.५,५६,००,५००/- (अ री .पाच कोटी छ  प  न लाख पाचशे मा ) अशी होत आह.े  

तथािप अजदार यांनी सन २०१६-१७ पवू च सदरचा  ताव सादर केलेला अस  याने  ततु जमीनीचे 
 यावेळचे  हणजेच सन २०१५ मधील चिलत रेडी रेकनरचे दर  यानंा मा  य आह ेिकंवा कस ेतसचे उ  त े  हे 
 यानंी स म अिधकारी यांचेकडून िबनशेती वापराबाबत परवानगी घेतली िकंवा कसे याबाबत इकडील 
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जा.न.ंएसएसएस/मालम  ता/२८५६/२०१६ िद.३०/०८/२०१६ अ  वये प  दवेून सदरचे े ास स म अिधकारी 
यांचेकडून अकृिषक वापरास परवानगी घेतलेली आहे िकंवा कस ेयाबाबत िवचारणा करणते आलेली आह.े   

   यास अनसु न  यांनी  याचंेकडील िद.१२/०९/२०१६ रोजी  या प ा  वये “  ततुची शतेजमीन सं  थानला 
कायम खरेदी देणेकामी िद.२७/०८/२०१४ रोजी अज देवनू मा.कायकारी अिधकारी साहबे यांचेशी सिव  तर चचनसुार 
ते  याचंी शतेजमीन  यावेळी झाले  या चचनसुार जमीन खरेदी  या वेळेस जो सरकारी बाजारभाव असेल  या माणे 
दे  यास तयार आह,े असेबाबत नमूद क न सदर जमीन अकृिषक वापरास परवानगी घेतललेी नाही.  या संदभातील 
कुठलीही कागदप े नाहीत व िबनशतेी आदेश नाही” असेबाबत इकडेस कळिवलेल ेआह.े 

  उ  त जमीनीचे उपयोिगते सदंभात सं  था नचे बांधकाम िवभाग,पाणीपरुवठा िवभाग व बगीचा िवभाग 
यांचे अिभ ाय मागिवणते आले असनू  यात सं  थानचे बांधकाम िवभागाने सं  थानचे गट न.ं१३४ चे पवूस े  
०.२१ आर हे ी.अशोक जग  नाथ ग दकर, ी.रंगनाथ सयुभान ग दकर यांचे असनू  याचे पवूकडील गट 
न.ं१४३/अ/१ पैक  े  १.५१.५० आर ह ेआह.े तथािप सदरह जमीन नाला र   याला लागनू अस  याने साठवण 
तलाव,पाणीपरुवठा सबंंधी कामासाठी अथवा त  सम कामांसाठी सं  थानकरीता भिव  यात उपयु  त होईल, 
असबेाबत अिभ ाय िदलेले असनू पाणीपरुवठा िवभागाने  तु तचे े  हे सं  थान े ालगत नसलेने सदरचे े  
पाणीपरुवठा िवभागास उपयु  त  नाही अस ेअिभ ाय िदलेले आहते व बगीचा िवभागाने उ  त जमीन ही उभी सरळ 
प ी अस  याने तसचे या जमीनीम  ये कोण  याही कारचा पा  याचा  ोत उपल  ध नस  याने सदर जमीन बगीचा 
िवभागासाठी उपयु  त नाही, असेबाबत अिभ ाय िदलेले आहते.   

िवभागाचा अिभ ाय– १) यापवू  ि सद  यीय सिमती अि त  वात अस  याने उपरो  त जमीन खरेदी 
करणकेामी मा.उ  च  यायालय, खंडपीठ,औरंगाबाद यांचे कोटात िस  हील अॅि लकेशन ं .१२३१५/२०१४ चे 
दाखल कर  यात आले होते.  यात मौजे िशड  येथील सं  थानसाठी आरि त असलेली जमीन स.न.ं२०३/१ पै. व 
२०३/२ पै.आिण स.न.ं२१२/२ पै. व २१२/३ या जमीनी खरेदीकामी आिण मौजे कनकुरी येथील सदर गट 
न.ं१४३/५ े  १.५१.५ हे  टर ही जमीन सं  थान मालक ची असलेली जमीन गट नं.१३४ ला सलग असलेचे 
नमदू केलेले होते.  यामळेु मे.उ  च  यायालयाने िद.१३/०३/२०१५ रोजी सदर िस  हील अॅि लकेशन मा  य केले 
आह ेव  यातील Clause B मधील िवनंती माणे मौजे कनकुरी येथील गट न.ं१४३/५ े  १.५१.५० आर हे 
सबंंधीत द ु यम िनबंधक यांचेकडून बाजारमू  य ठरवनू घेवून  या माण ेउ  त े  खरेदी करणसे मा  यता दे  यात 
आलेली आह.े तथािप चौकशीअंती सदरचे े  सं  थान  या जमीनीलगत नसलेचे िनदशनास आलेले आह.े 
िनदशनास आ  यानंतर अजदार यांनी कागदप ात द ु  ती क न घेतलेली आहे.  यात  पोटिह  सा फाळणीमळेु 
सदर जमीनीचा गट नं.१४३/अ/१ असा झालेला आहे. प रणामी सं  थान मालक ची जमीन गट नं.१३४ ला सदर 

े  सलग येत नाही.  
२) उ  त जमीनी  या लगत  या चारही बाजूंस असले  या जमीनी  या शासनाचे सन २०१६-१७ चे रेडी 

रेकनरचे अवलोकन केले असता  यात  ततुची जमीन िवभाग ं .९ िबनशेती झाले  या जमीनी या झोनम  ये 
दशिवलेली असनू इतर जमीनी िवभाग ं .६ िजरायत जमीनी यात दशिवले  या आहते. प रणामी उ  त जमीनीचा 
दर ित चौमी .३,६७०/- इतका दशिवला असनू आजबूाजू  या   जमीन चा दर ित हे  टरी .२१,६३,३००/- 
( ित चौमी .२१६/-)  इतका दशिवलेला आह.े तथािप उ  त जमीन ही शेतजमीन आहे.  

सन २०१६-१७ चे रेडी रेकनर दरा माणे सदर जमीनीची एकूण िकंमत र  कम .५,५६,००,५००/- 
(अ री .पाच कोटी छ  प  न लाख पाचशे मा ) अशी होत आह.े 

३) यापवू  ी साईबाबा सं  था न िव  व  त  यव  था,िशड  यांना जमीनी कायम  व पी खरेदी दणेकेामी 
ा  त झाले  या  तावांवर चचा क न जमीनी खरेदी सबंंधात मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ 

रोजी  या सभेपढेू  ताव सादर करणते आलेला होता.  यात िनणय ं .४२ अ  वये  तािवत जमीनीचा वापर 
कशासाठी होव ू शकतो ,सं  थान िमळकतीशेजारी यापैक  कोण  या जमीनी आहते, (उपयोिगता व सलगता 
तपासण)े, रेडी रेकनर  या दरापे ा कमी दराने जमीनी िमळणार आह ेकाय या माण े ाधा  य म करणबेाबतचा  

िनणय झालेला आहे. तथािप याबाबतची कायप  ्दती िनि त झालेली नसलेने सदर िनणया माणे 
कायवाही करण ेबाक  आहे.  

४) सदर अजा माण ेस  यि थतीत सं  थानकडे, सं  थानसाठी आरि त असले  या जमीनी कायम  व पी 
खरेदी दणेकेामीचे १०  ताव ा  त झालेले असनू आर णा  यित र  त इतर जमीनी खरेदी दणेबेाबतचे समुारे ३७ 

 ताव ा  त झालेले आहते.जमीन  या  खरेदीबाबत वेळोवेळी जमीनी खरेदी करण ेहा धोरणा  मक िनणय आहे. 
याबाबत जमीन खरेदी करणेस मा.  यव  थापन सिमतीने मा  यता िदलेनंतर  येक वेळी शासनाचे िवधी व  याय 
िवभागाची परवानगी  यावी लागेल, अस ेमत आहे.     
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  उपरो  त जमीन खरेदी करणबेाबत चचा क न िनणय घेणकेामी सादर. 
िनणय .७५८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाचा िवचार करता, तािवत जमीन शेतजमीन व पाची 

असून ितचा शासना या बाजारमु य दरत याम ये िबनशेती गटात समावेश अस यामुळे तो दर 
िबनशेती जमीनीचा आहे. तथािप, सदरची जमीन भिव याम ये सं थान या उपयोगाची अस यामुळे व 
स :ि थतीत जिमनीचे व प शेतजमीन अस याने उपरो  जिमनी या गट नंबर या लगत या 
शेतजिमनी या दरा माणे खरेदी करणेस हरकत नाही, असे सिमती सद यां चे मत झाले. याकरीता सदरह 
जमीनी या प रसरातील शेतजिमन या बाजारमू य दरत यातील दरा माणे खरेदी करणेकामी िवधी 
व याय िवभाग, महारा  शासन याचंी मा यता घेणेसाठी ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.   

          (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१० मंिदर िवभागामाफत होणा या पा पुजा व इतर काय मासाठी मा यवर िनि तीबाबत. 

ताव- सं  थानमाफत ी पु  यितथी उ  सव २०१७ म  ये मं िदर िवभागामाफत वीणा, साईस  च रत पोथीची िमरवणकू, 
 या ितमा (फोटोची) िमरवणकू, अ  याय वाचन, ची पा पजुा, िभ ाझोळी, आराधना िवधी काय म, 

गु  थान येथे ािभषेक पजुा अशा काय माचे आयोजन मा  यवरांचे ह  ते करण े अस  याने. मा  यवरांची नावे 
िनि त झा  यानंतर  वीणा कोणी  यावा, पोथी कोणी  यावी, चा फोटो कोणी  यावा, अ  यायाचे वाचन कोणी 
करावे, ची पा पजुा, कोणी करावी, िभ ाझोळी कोणी  यावी, आराधना िवधी  काय म  ािभषेक पजुा 
कोणी करावी याबाबत परेषा िनि त करता येईल. 

  तरी मा  यवरांची नावाची न द होऊन िनि त होणसे मा  यतेसाठी सादर.   
िनणय .७५९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी पु  यितथी उ  सव २०१७ म  ये मंिदर िवभागामाफत होणा या पा पुजा 

व इतर काय मासाठी खालील माणे मा यवराचंी िनि ती करणेत आली.  
िदनांक वेळ काय मात सहभागी  होणा-या  मा  यवरांची नावे 
२९/०९/२०१७. 
शु वार  

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  थम िदवस 
वीणा-   मा. ी.चं शेखर कदम, उपा य  
पोथी –  मा.सौ. योिगता शेळकेपाटील 

ितमा – मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे व मा. ी. ताप भोसले 
पहाटे ५.१५ वाजता  अ  याय  वाचन – १- मा.सौ.सर वती वाकचौरे व मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे 

                          २- मा.ॲङमोहन जयकर 
                          ३- मा. ी.िबपीनदादा को हे 
                          ४- मा. ी. ताप भोसले 
                          ५- मा.सौ. योिगता शेळकेपाटील 

सकाळी ६.०० वाजता  ची पा पूजा – मा. ी.चं शेखर कदम, उपा य  
३०/०९/२०१७. 
शिनवार   

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

ितमा- मा.ॲङमोहन जयकर व मा.डॉ. राज  िसहं  
सकाळी ६.०० वाजता  ची पा पूजा- मा. ी.सरेुश हावरे, अ य   
सकाळी ९.०० वाजता  िभ ा झोळी  काय म –  सव सद  यानंी (  वे  छेनसुार) सहभागी  हावे. 
सकाळी १०.३० वाजता  आराधना िवधी  काय म-  मा. ी.सरेुश हावरे, अ य  व इ छुक सिमती सद य  

०१/१०/२०१७ 
रिववार  

सकाळी ६.०० वाजता तृतीय िदवस 
ची पा पूजा- मु यकायकारी अिधकारी   

०२.१०.२०१७ 
सोमवार  

सकाळी ६.०० वाजता उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पूजा- मा. ी.िबपीनदादा को हे 

 सकाळी ६.४५ वाजता  गु  थान येथे ािभषेक- मा. ी.मनोज घोडेपाटील, उपिज हािधकारी 
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं११ सं थानचे दैनं िदन कामासाठी अ यावत झेरॉ स मिशन खरेदी करणेबाबत. 
ताव- सामा य शासन, कायासन वशी-१२ कडे दररोज सं थानचे िविवध िवभागांकडील कागदप े झेरॉ स काढणेसाठी 

येतात. झेरॉ स कामासाठी खालील माण ेदोन झेरॉ स मशीन वापरात आहते.  
अ. 
नं. 

मिशनचा तपिशल मिशनची 
िकमंत 

मिशन खरेदी 
के  याची 
िदनांक 

मिशनचे 
आयु  य/कॉपीज 

मयादा 

िद.२०.०८.२०१६ 
अखेर झाले  या 

झेरॉ  स ती 

मिशनची 
स ि थती 

०१. झेरॉ स कंपनीच े झेरॉ स 
मिशन Work Center 
७५५६ 

.८,३९,०००/- 
(दणेगी) 

िद.२१.०२.२०१२ १५ लाख ती 
िकंवा ०५ वष 
वापर 

३१,०३,३४६ 
ती 

मिशन बंद आह.े 
(FSMA कॉ  ॅ  ट 
ऑ  टो.-१७ पयत 
केलले े आह.े) Life 
संपललेी आह.े  

०२. रको कंपनीच े झेरॉ  स 
मिशन 
 

.२,९२,९५०/- िद.१८.०५.२०१७ १५ लाख ती 
िकंवा ०५ वष 
वापर 

१,६४,७६३ ती मिशन चाल ुआहे. 

सं थान या सव िवभागां या दनैं िदन वापरासाठी लागाणा या कागदप ां या झेरॉ स, आदशे, प रप के, 
तसचे मािहती अिधकार काय ा वये मािगतले या मािहती या झेरॉ स, कोट कामासाठी लागणारे कागदप ां या 
झेरॉ स, मा. यव थापन सिमती या सभेपढुील िवषयां या िटप या, व कायवाही या झेरॉ स, कमचा यांचे वािषक 
१६ न.ंफॉम, व इतर सं थान कागदप ां या झेरॉ सचे व ि ंट गचे काम वरील झेरॉ स मशीनवर केले जाते. उपरो  
कामासाठी वरील दो  ही मशीनचा वापर केला जात आहे.  

अ) पैक  अ. .१ चे मिशन स ि थतीम  ये बंद  व पात आाह.े याचे वािषक स ह सचे (FSMA) 
कॉ ट ऑ  टोबर २०१७ अखेर पयत केलेले आह.े सदर मिशनची ती काढ याची मता/मयादा सपंलेली 
आह.े  यामळेु सदर मिशनचे वािषक स  ह स कॉ   ट कर  यास कंपनी अथवा कोणीही िवतरक तयार नाही.  

ब) अ. .२ चे मिशन ह े मे-२०१७ म  ये नकुतेच खरेदी केलेली आहे. स  या सदर मिशनवरच सव 
झेरॉ  स काढ  यात येत आहे. तीन मिह  याचे कालावधीत सदर मिशनवर समुारे १,६५,००० नग झेरॉ  स ती 
काढ  यात आले  या आहते.  

क)  यामळेु स  या अ. .०२ या एकाच मिशनवर मोठ्या माणावर झेरॉ  सचा ताण पडत आह.े 
प रणामी Over heating मळेु ते मिशनदखेील बंद पडत आह.े  यावर मतेपे ा जादा ताण पडत आह.े ी 
साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे काळात एकाच झेरॉ  स मिशनवर मोठ्या माणावर ताण पड  याची 
श  यता नाकारता येत नाही. माह ेऑ  टोबर-२०१७ पासनू ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव साजरा केला 
जाणार आह.े  यामळेु सदर कलावधीत िविवध योजना , क  प राबिव  यात येणार आहते.  यासाठी आव  यक 
असले  या कागदप ां  या झेरॉ  स, मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या झेरॉ  स, मािहती अिधकार, िविवध िनिवदा 
व इतर दैनं िदन कायालयीन कामकाजा क रता आव  यक झेरॉ  स यांचे माण वाढणार आह.े  याक रता 
दररोज  या कामासाठी ०२ मिशन व तातडीची आव  यकता  हणनू ०१ मिशन राखीव असण ेगरजेचे आह.े  

यामळेु उपरो  प र  छेद "अ" ते "क" चे अवलोकन करता ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे 
कामासाठी खालील वणनाचे/ मतेचे दोन नग अ ावत नामां िकत कंपनीचे झेरॉ स मशीन खरेदी करण ेअ  यंत 
आव यक आह.े  

अ. . मिशनचा तपिशल वणन/ मता अंदाजे दर ती नग 
(सव करांसह) 

०१. Digital Multifunctional 
Copier- Machines 

55PPM, Print – 600 X 600dpi, 
Copy/Print/Scan, DADF Duplex,  
100 Sheet bypass, 400 Sheet OCT,  
4 X 500 Sheet Trays,  

.३,५०,०००/- 

(I) उपरो  त त   यातील अ. .०२ म  ये नमदु केलेले रको कंपनीचे झेरॉ  स मिशन िविहत प तीने ई-
िनिवदा मागवनू माह े मे- २०१७ म  ये खरेदी केलेले आहे. सदर परुवठाधारक मागील मजंरु दराम  ये  
( .२,९२,९५०/- सव करांसिहत)  याच वणानचे झेरॉ  स मिशन परुिवणसे तयार अस  यास  याचंेकडून तातडीची 
आव  यकता  हणनू दोन नग झेरॉ  स मिशन मागील मंजरु दराने खरेदी करता येतील, तरी  या माण े कायवाही 
करणसे व  याकामी येणारे खचास मा  यता िमळणसे िवनंती.  
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अथवा 
(II) तातडीची आव  यकता  हणनू उपरो  त नमदु वणनाचे झेरॉ  स मिशन िवहीत प तीने ई-िनिवदा 

मागवनू खरेदी करणसे व  याकामी येणारे अंदाजे खचास मा  यता िमळणसे िवनंती.  
  तरी उपरो  त (I) अथवा (II) बाबत िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .७६० यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे दैनं िदन कामासाठी तावाम ये नमुद केले माणे ०२ नग 

अ यावत झेरॉ स मिशन खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी 
येणा या खचास मा यता दे यात आली.            (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१२ ी.चं कांत माणकचंद सुराणा, कं ाटी प दतीने ऑफ स अिस टंट, मािहती क , िसकंदराबाद यांचा 

मुदतवाढ िमळणे या िद.२०.०७.२०१७ रोजीचे अजाबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड माफत िसकंदराबाद येथे साईभ  तानंा सोई-सिुवधा उपल  ध क न 

दणेेसाठी मािहती क  सु  कर  यात आलेले आह.े सदर कायालयात िद.१७/१०/२०१० रोजीचे आदेशाने थम 
०१ वषासाठी ी.चं कांत माणकचंद सरुाणा यांची ऑफ स अिस  टंट  हणनू कं ाटी प  दतीने एकूण मानधनावर 
नेमणकू कर  यात आलेली आह.े  यानंतर ी.चं कांत सरुाणा यांना वेळोवेळी मदुतवाढ व मानधन वाढ दे  यात 
आलेली आह.े  यानंा स  या िद.०३/०८/२०१६ रोजीचे आदेशाने िद.२४/०८/२०१६ ते िद.२३/०८/२०१७ अखेर 
एक वषाकरीता कं ाटी प  दतीने ितमहा .१५,०००/- (अ री पये पंधरा हजार मा ) एकूण मानधनावर 
मदुतवाढ दणेते आलेली आहे.  याचंी कं ाटी प  दतीचे नेमणकू ची मुदत िद.२४/०८/२०१७ सपंणार आहे.  

  ी.सरुणा यांची मुदत िद.२४/०८/२०१७ रोजी संपत अस  याने  यानंी िद.२०/०७/२०१७ रोजीचे 
अजाने स  याचे अटी-शत वर मदुतवाढ िमळणचेी िवनंती केलेली आह.े तसेच है ाबाद ह े ‘अ’ ेणीचे शहर 
अस  याने येथील महागाई  या पटीत उिचत मानधनवाढ िमळणेची िवनंती केलेली आह.े सदर अजावर 

.अिध क, काशने िवभाग यांनी, ी.सरुाणा ह े िसकंदराबाद येथील सं  था नचे मािहती क ात कायालय 
सहा यक  हणनू कं ाटी प  दतीने मानधन त  वावर नेमणकू कर  यात आलेली असनू,  यानंा .१५,०००/- दरमहा 
दे  यात येतात.  याचंी मदुतवाढ िद.२३/०८/२०१७ रोजी सपंत अस  याने  यानंा मदुतवाढ देणसे व यो  य 
मानधनवाढ दे  यास हरकत नाही. िसकंदराबाद येथील मािहती क ाव न खालील माणे वाष क ा  ती  व खच 
झा  याचे कळिवले आह.े  

 
०१ ऑनलाईन आरती / दशन बकु ग  २०,२८,०००.०० 
०२ ऑनलाईन म बकु ग ९,६४,६११.०० 
०३ पु  तक िव  ९,६०,७७४.०० 
०४ दणेगी १,७०,६८३.०० 
०५ सि हस चाज १३,५४०.०० 
 एकूण ा  ती .४१,३७,६०८.०० 

 वािषक खच .३,८४,८९२.०० 
तरी ी. चं कांत माणकचंद सरुाणा, ऑफ स अिस  टंट, िसकंदराबाद यांचे िद.२०/०७/२०१७ रोजीचे 

अजातील िवनंती व  यावरील .अिध क, काशने िवभाग यांचा अिभ ाय िवचारात घेता,  याचंी मदुत सपंत 
असले  या तारखेपासनू पु ढे एक वष कालावधीसाठी कं ाटीप  दतीने मदुतवाढ व मानधनवाढ दणेबेाबत  या 

 तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .७६१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.चं कांत माणकचंद सुराणा, ऑफ स अिस  टंट, िसकंदराबाद यां चे 

िद.२०/०७/२०१७ रोजीचे अजातील िवनंती व  यावरील .अिध क, काशने िवभाग यांचा अिभ ाय 
िवचारात घेता, ी.चं कांत माणकचंद सुराणा यांना, यांची मुदत संपत असले  या िदनांकापासुन पु ढे 
एक वष कालावधीसाठी कं ाटी प  दतीने, आहे याच मानधनावर मुदतवाढ दे यात यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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िवषय न.ं१३ ी साईबाबा सं थान पाणी पुरवठा योजना निवन साठवण तलाव िनिमती करणे व यासाठी ी.रमेश 
जी. संहेता, मुंबई यांचेकडून आिथक मदत ि वकारणेबाबत. 

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

अ. न.ं 
कलम/
तरतदु 

मांक 

कलम/तरतदुीचे 
शीषक 

पोटकलम/
उपकलम 

मांक 
तरतदू 

०१ १७ 
सिमतीची कत  ये 
व अिधकार  

१ 

रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास 
अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व 
कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व 

थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत 
कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे, 
भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सु िवधा उपल  ध क न देणे 
आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ 
चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे 
उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील.  

०२ १७ 
सिमतीची कत  ये 
व अिधकार  

२ (झ) 
सवसाधारणपणे, िव  व  त  यव  थेची मालम  ता व ितचे कामकाज यांचे 
यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या 

योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील.  

०३ १७ 
सिमतीची कत  ये 
व अिधकार  

६ 
या अिधिनयमा  या तरतदुीस अधीन राहन, सिमतीला या 
अिधिनयामाखालील आपली कत  ये व कामे पार पाड  यासाठी 
आव  यक ते सव अिधकार असतील.    

 
 तावना:- ी े  िशड  येथे ीसाईचंे दशनासाठी िदवसिदवस साईभ  तांचे सं  येत मोठया 

माणावर वाढ होत आह.े सं  थानमाफत साईभ  ताचंे सोयी-सिुवधसेाठी िनवास  यव  था, भोजन  यव  था माफक 
दरात कर  यात येत आह.े साईभ  ताचंे िप  याचे व िनवास  यव  थेकरीता बांध  यात आले  या इमारत करीता पाणी 
परुवठा करणकेामी िशड  सं  था न, कनकुरी व िपंपळवाडी या संयु  त पाणी परुवठा योजना सन १९९५ पासनू 
कायाि वत करणते आलेली आह.े सदर योजनेतंगत मौजे कनकुरी ता.राहाता या िठकाणी पाणी साठिवणसेाठी चार 
साठवण तलावांची िनिमती कर  यात आलेली आह.े सदरह योजना तयार करतेवेळी तीन साठवण तलावांची 
िनम ती कर  यात आलेली असनू मिहं ा & मिहं ा िल. नािशक यांचेकडुन सं  थानचे मौजे कनकुरी येथील गट 
न.ं१२१ म  ये ३६ एम.एल. मतेचा एक निवन साठवण तलाव सन २०१६ म  ये देणगी  व पात बनिव  यात 
आलेला आह.े सदरह चार साठवण तलावांची एकुण साठवण मता ३११ एम.एल. (द.ल.िलटर) इतक  आह.े  
सदरचे साठवण तलावात नािशक पाटबंधारे िवभाग, नािशक यांचेकडुन गोदावरी/दारणा नदी, गोदावरी उजवा तट 
कालवा या  दारे शासन मंजरुीनसुार पाणी परुवठा आवतन (रोटेशन) दे  यात येत आहे. याकरीता नािशक पाटबंधारे 
िवभाग, नािशक यांचेकडुन ५३.३२०५ एम.सी.एफ.टी वािषक पाणीसाठा मंजरु आह.े  

जलसंपदा िवभागाकडुन दे  यात येणारा रोटेशन (आवतन) कालावधी हा दीड ते दोन मिहने (वािषक ७ 
ते ८ आवतने) या दर  यान आह.े सं  थानचा दनैं िदन पाणी वापर हा ३५ लाख िलटर ते ४० लाख िलटर आहे. 
उ  हाळयात तसेच गद चे कालावधीत यात वाढ होवनु ४० लाख िलटर ते ४५ लाख िलटर होत आह.े  

ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते १८ ऑ  टोबर, २०१८ 
(िवजयादशमी) या कालावधीत साजरे कर  यात येणार आह.े या कालावधीम  ये लाखो साईभ  त ी साईचंे 
महासमाधीचे दशनाथ िशड  येथे भेट दतेील. यामळेु साईभ  तांचे सं  येत वाढ होणार अस  याने पयायी दनैं िदन 
पाणी वापरातही वाढ होणार आह.े  यावेळी साईभ  ताचंी गैरसोय होव ू नये यासाठी ी साईबाबा महासमाधी 
शता  दी वष कालावधीत ता  परुते  व पात वािषक मंजरू पाणीसाठा ५३.३२०५ एम.सी.एफ.टी ऐवजी वाढ क न 
७० एम.सी.एफ.टी होणेसाठी मा.िज  हािधकारी, अहमदनगर, मा.िज  हािधकारी नािशक व कायकारी अिभयंता, 
नािशक पाटबंधारे िवभाग नािशक यांना  ताव सादर करणते आलेला आह.े  
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 ताव:- स  याचा मंजरू वािषक ५३.३२०५ एम.सी.एफ.टी (१५१ कोटी िलटर) पाणीसाठा िवचारात 
घेता, जलसपंदा िवभागाकडुन उपल  ध होणा-या पा  यातनु आपणास साधारणत : अंदाजे ३५ ते ४० लाख िलटस 
पाणी आपण दनैं िदन परुवू  शकतो. याम  ये वाढ क न तो वािषक ७० एम.सी.एफ.टी (१९८ कोटी िलटर) के  यास 
आपणास दैनं िदन ५० लाख िलटर ते ५५ लाख िलटर पाणी परुिवण ेश  य होईल. 

सदर योजनेतंगत पाणी साठिवणसेाठी िनिमती कर  यात आले  या चार साठवण तलावांची एकुण 
साठवण मता ३११ एम.एल. (द.ल.िलटर) इतक  आह.े या  दारे दनैं िदन ५० लाख िलटर पाणी ६० िदवस 
परुिवण े श  य होईल. सं  थान साठवण तलावांचे पाणी साठवण मतेत वाढ के  यास जलसपंदा िवभागाकडुन 
दे  यात येणा-या रोटेशन कालावधीत वाढ झाली तरी आपणास सलग ८० िदवस पाणी परुिवता येईल . 

िवभागाचे  प  ट मत/ अिभ ाय:- ी.रमेश जी.सहंतेा, मुंबई यांनी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड करीता निवन वाढीव साठवण तलाव िनम तीसाठी देणगी  व पात आिथक मदत देणचेी 
तयारी दशिवलेली आह.े यासाठी सं  थानकडुन जागा उपल  ध क न दवेनू साठवण तलावाची िनम ती 
करणबेाबतची कायवाही बांधकाम िवभागामाफत करता येईल.   

तरी ी.रमेश जी. सहंतेा , मुंबई यांचेकडुन निवन साठवण तलाव िनम तीसाठी देणगी  व पात आिथक 
मदत ि वकारणसे व वाढीव साठवण तलावाची िनम ती करणेसाठी सदरचा  ताव मा  यते  तव सादर. 

िनणय .७६२ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, ी.रमेश जी. सं हेता, मुंबई यां चेकडुन निवन 
साठवण तलाव िनम तीसाठी देणगी  व पात आिथक मदत ि वकारणेस व वाढीव साठवण तलावाची 
िनम ती करणेस मा यता दे यात आली.    (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१४ ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारतीचे प रसरातील र ते व पािकग डांबरीकरण 

करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद : अिधिनयम कलम २१ 

(१) अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यापैक  कोण याही योजनांसाठी 
करणबेाबत तरतदु आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ांची दखेभाल, 
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदु आहे.  

  तावना: सं  थानमाफत साईभ  ताचंे िनवास  यव  थेसाठी सन १९९४-९५ म  ये ी साईबाबा 
भ  तिनवास  थान (५०० खो  या) इमारत उपल  ध क न दे  यात आली आह.े सदर इमारतीमधील खो  या पूण 

मतेने वापरात अस  याने, तेथे मोठ्या माणात साईभ  त व वाहनांची ये-जा सु  असते. तसेच सदर इमारतीचे 
पवूस अिधकारी िनवास  थाने व वाहन िवभाग आहे.   

  भ  तिनवास इमारतीचे दि ण व पि म बाजनेू पािकग व इमारतीचे सपंणू बाजनेू अंतगत र  ता  तसचे 
अिधकारी िनवास  थाने  व वाहन िवभाग इ  यादी प रसरात मोठ्या माणात वाहनांची ये-जा सु  असते. सदर 
िठकाणी सन २०११ म  ये डांबरीकरण करणते आले होत.े सततचे वापराने सदर िठकाणचे डांबरीकरण खराब 
झालेले आह.े करीता सदरचे पािकग व अतंगत र  त े जा  त खराब झाले  या िठकाणी खड्डे भरण,े  यानंतर 
डांबरीकरण िसलकोटसह करण ेअ  याव  यक आह.े  याचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

अ.न.ं तपिशल प रमाण / एकक 

०१. पवू-पि म मु  य र  ता व अंगतत र  त.े  ५३९१.६० चौ. मी. 
०२. भ  तिनवास  थान इमारतीचे दि ण बाजू ने असलेली पािकग  २५६४.९५ चौ. मी.  
०३. भ  तिनवास इमारतीचे पि म बाजू ने असलेली पािकग १८०७.६४ चौ. मी. 
०४. वाहन िवभागाकडे जाणारा र  ता वाहन िवभाग प रसर ५५५६.०० चौ. मी. 
०५. अिधकारी िनवास  थानकडे जाणारा र  ता व पािकग २६००.०० चौ. मी. 

एकुण. १७९२०.१९ चौ. मी. 

    
वरील माण े र  ते व पािकग प रसरात एकुण १७९२०.१९ चौ. मी. भागात खड्डे भरण,े डांबरीकरण 

करण े व इतर अनषंगीक कामे करणे यासाठी सन २०१७-१८ चे िज  हा दरसचूीनुसार तयार करणते आलेले 
अंदाजप कानसुार .४३,१९,४३०/- मा  इतका खच अपेि त आहे.   

   ताव: तरी िवषयांक त कामासाठी येणारे अंदाजे .४३,१९,४३०/- मा चे खचास व सदरचे काम 
िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू क न घेणेस िनणयाथ सादर . 
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िनणय .७६३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारतीचे प रसरातील 
तावात नमुद केलेले र ते व पािकगचे डांबरीकरण करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस 

व याकामी येणा या अंदाजे .४३,१९,४३०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१५ गु थान मंिदराचे दि णेकडील मोबाईल कॅमेरा लोक म िनयिमत चालिवणेस परवानगी 

िमळणेबाबत ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड  यांचे िद.०२.०५.२०१४ 
व िद.२६.०९.२०१६ रोजीचे प . 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) 
म  ये िव  व  त  यव  थेम  ये िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीने असेल 
 याखेरीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण 

टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार नाही, अशी तरतदू 
आह.े  

 ताव - गु  थान मं िदराचे दि णकेडील मोबाईल कॅमेरा  लोक म ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट 
को-ऑप. सोसायटी िल.िशड  यांना िनयिमत चालिवणकेामी  मदुतवाढ देणबेाबत..  

 तावना- ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना गु  थान मं िदराचे 
दि णकेडील  िसटी सव न.ं२० नगरपंचायत िमळकत घर न.ं७०६ ( े  १३ चौमी) मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.१९/०२/२०१२  रोजीचे सभेतील िवषय न.ं२ िनणय ं .१७२ अ  वये मागील अटी/शत माण ेपवू चे मािसक 
परवाना फ  म  ये १०% वाढ क न (  हणजे .४,४००/-+ ४४०/- = .४,८४०/-) िद.२०/०१/२०१२ पासनू पढेू 
११ महीने कालावधीसाठी  हणजेच िद.१९/१२/२०१२ अखेर  यवसाय करणसे मा  यता िदलेली आह.े त ंतरचे 
मदुतवाढीकामी ी साई सं  था न ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी यांनी  याचंेकडील िद.१९/१०/२०१२ 
रोजीचे प ा  वये सदर  यवसायाची मुदत पुढील ५ वषाकरीता वाढवनू िमळणकेामी िवनंती केलेली आह.े तथािप 
मा.उ  च  यायालयाचे पवू परवानगीिशवाय पढुील मदुतवाढ दतेा येत नाही ,असबेाबत ी साई सं  थान ए   लॉईज 

े डीट को-ऑप.सोसायटी यांना  इकडील िद.१७/११/२०१२ रोजीचे प ा  वये कळिवणते आले. प रणामी उ  त 
मोबाईल,कॅमेरा  लोक म  यवसायाची मदुत करारना  यानुसार िद.१९/१२/२०१२ रोजी सपंु  टात आलेली आह.े  

 तथािप सदर दि णकेडील गेट नं.४ चे वेश ाराजवळ साईभ  तानंा मोबाईल ठेवणेसाठी लॉकर उपल  ध  नसलेने 
साईभ  ताचंी िनमाण होणारी अडचण ल ात घेता त  कालीन मा.कायकारी अिधकारी यांनी पवू माणचे सदर 
िठकाणी मोबाईल लॉकर सु  करणबेाबत त डी सचूना िद  या .  यानसुार िद.०७/११/२०१३ पासनू ी साई 
सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी यांनी मोबाईल कॅमेरा  लोक म सदर िठकाणी सु  केलेले आहे. 
उ  त सोसायटीने सदर िठकाणी चालवत असलेले  लोक म िनयिमत चालिवणेस परवानगी िमळणकेामी 
 याचंेकडील िद.०२/०५/२०१४ रोजीचे प ा  वये सं  थानकडे िवनंती केली.  

   या अनषुंगाने  ततुचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०३/०८/२०१४ रोजीचे सभेपू ढे िवषय 
न.ं३२ माण ेसादर करणते आला.  यावर िनणय ं .६४२ माण ेखालील माण ेझालेला आहे.  

  “यावर सिव  तर चचा होऊन  तािवत कामी सं  थान वक लामाफत अज करणते येवून मुंबई उ  च 
 यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी व मा.खंडपीठाचे िनदशा माण े पुढील कायवाही 

करणते यावी,” अस ेठरले. 
  उ  त िनणया माण ेसदर सोसायटीला  ततुचा  यवसाय करणकेामी मदुत वाढवनू दणेकेामी मा .उ  च 

 यायालय, खंडपीठ,औरंगाबाद यांचे कोटात िस  हील अॅि लकेशन न.ं१०४२६/२०१४ चे िद.०६/१०/२०१४ 
रोजी दाखल करणते आले. सदर अजावर मा.  यायालयाकडून िनणय झाला नाही. दर  यानचे काळात शासनाकडून 
मा.  यव  थापन सिमती गठीत कर  यात आली.  यामळेु मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे 
सभेतील िनणय ं .५६६ अ  वये मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचेकडेस दाखल केलेले उपरो  त 
िस  हील अॅि लकेशन िद.०८/०९/२०१६ रोजी मागे घेणते आलेले आह.े  

  स  यि थतीत गु  थान मं िदरा  या दि णकेडील िस.स.नं.२० नगरपंचायत िमळकत घर न.ं७०६ े  १३ 
चौमी म  ये ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी ही सोसायटी चालवत असलेला मोबाईल कॅमेरा 
 लोक म  यवसाय िद.०७/११/२०१३ पासनू आजअखेर चालू  आहे व उ  त सोसायटी सं  थानला दरमहा भाडे 

र  कम .४,८४०/- इतक  अदा करीत आहे.  
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  उ  त सोसायटीकडून िद.०७/११/२०१३ पवू  एक वषासाठी आकारलेले भू-भाडे दरमहा र  कम 
.४,८४०/- म  ये   िद.०७/११/२०१३ नंतर ित वष  १० ट  के माण ेवाढ क न खालील त   यात दशिवले  या 

कालावधीसाठी सोसायटी कडून भाडे वसलू करता येईल.  
अ.न.ं करारनामा तारीख मािसक भाडे वसूल 

करावयाच े
एकूण भाडे 

वसूल झाललेे 
एकूण भाडे 

भाडे वसूल 
करावयाची 

बाक  

करारानुसार 
पुढील १०% 
दरमहा होणारी 

भाडेवाढ 
र  कम (रकाना 

ं .३ मधील 
रकमे  या 

१०% र  कम) 

१०% 
भाडेवाढ ध न 
दरमहा होणारे 
एकूण भाडे 

(रकाना 
ं .३+७) 

१ िद.०७/११/२०१२ त े
िद.०६/११/२०१३  

४,८४०/- ५८,०८०/- ५८,०८०/- --- ४८४/- ५,३२४/- 

२ िद.०७/११/२०१३ त े
िद.०६/११/२०१४  

५,३२४/- ६३,८८८/- ५८,०८०/- ५,८०८/- ५३२/- ५,८५६/- 

३ िद.०७/११/२०१४ त े
िद.०६/११/२०१५  

५,८५६/- ७०,२७२/- ५८,०८०/- १२,१९२/- ५८६/- ६,४४२/- 

४ िद.०७/११/२०१५ त े
िद.०६/११/२०१६  

६,४४२/- ७७,३०४/- ५८,०८०/- १९,२२४/- ६४४/- ७,०८६/- 

 एकूण   २,६९,५४४/- २,३२,३२०/- ३७,२२४/-   
 (अ री .सदोतीस हजार दोनशे चोवीस मा )  

िवभागाचा अिभ ाय- उपरो  त माण े िद.०६/११/२०१६ अखेर उ  त सोसायटीकडून वसलु 
करावयाचे भाडे र  कम ,३७,२२४/- इतक  वसलु क न घेवनू व उपरो  त  त   यात दशिवले  या 
कालावधीसाठीचे करारनामे पवू माणचे नोटरीसमोर न दिवणकेामी व ी साई सं  था न ए   लॉईज े डीट को-
ऑप.सोसायटी यांचे िद.२६/०९/२०१६ रोजीचे प ा माण े िद.०७/११/२०१६ ते िद.०६/१०/२०१७ या ११ 
मही  यां  या कालावधीसाठी दरमहा भाडे र  कम .७,०८६/- + १०% .७०९/- = एकूण र  कम .७,७९५/- 
इतक  िनि त क न  या माण ेकरारनामा क न घेणकेामी  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .७६४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड  
यांचेकडून गु थान मंिदराचे दि णेकडील मोबाईल, कॅमेरा लोक म चालिवणे या यवसायाचे 

तावात नमुद केलेनुसार भाडे वसुल करणेत यावे व यापुढील कालावधीसाठी यांना मुदतवाढ 
देणेपुव  िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क, मालम ा क ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
िवषय न.ं१६ सन २०१७ िदपावली  िनिम  सं थान कमचा-यांना सानु ह अनुदान देणेबाबत. 

ताव- (अ) अ  य , ी साईबाबा सं  थान कमचारी सघंटना , िशड  यांनी जा.न.ं ी.सा.स.ंक.स.ं /३५/२०१७ 
िद.०५/०८/२०१७ रोजीचे प ा  वये खालील माण ेिवनंती केली आह.े 

  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड च े  यव  थापन मंडळाने तसचे आपण कमचा-यां  या 
िहता  या  टीने वेळोवेळी कर  यात आले  या माग  याचंा तातडीने िवचार क न कायवाही केलेली आहे. 
 याब ल “ ी साईबाबा सं  थान कमचारी सघंटना” ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था व आपले मनःपवुक 

आभारी आहोत.  
  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  माफत दरवष  सं  थान कमचा-यांना िदपावली सानु ह 

दे  यात येते.  याब ल ी साईबाबा सं  थान कमचारी सघंटना आपले मनःपवुक आभारी आहोत . यावष  
िदपावली िद.१९/१०/२०१७ रोजी असनु दरवष  ८.३३ ट  के इतका सानु ह अनदुान िदला जात आहे . परंत ु
िदवसिदवस पडणारा द ु  काळ, वाढलेली महागाई ल ात घेता ा िदपावली िनिम  त कमचा-यांना सानु ह 
अनदुानात वाढ क न १६.६६ ट  के इतका (डबल) िद  यास िदपावली आनंदाने साजरी करता येईल.  

  तरी मा. महोदया ी साईबाबा सं  थान कमचारी सघंटना आपणास न पण ेिवनंती करते क , ा वष  
िदपावली िनिम  त सं  थान कमचा-यांना  याचंे दोन मिह  याचंे पगाराइतके सानु ह अनदुान िमळावे , ही न  िवनंती.  
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  (ब) सन १९७७ पासनू त  कालीन मा.  यव  थापन मंडळ/सिमतीचे िनणयानुसार तसचे मा.  यायालयाचे 
िनणयानुसार सं  थानचे  यव  थापन पहाणारे मा.कोट रसी  हर यांनी सं  थान सवेकांना िदपावली उ  सवािनिम  त 
दरवष  िदपावलीपवु  सानु ह अनुदान दणेते येत आह.े  यानंतर सन १९८४ म  ये मा.िसटी िस  हील कोट, मुंबई 
यांनी सं  थान  यव  थापनासाठी ि कम तयार क न, मा.धमादाय आयु  त, महारा   रा  य, मुंबई यांचे 
िनयं णाखाली त  कालीन मा.  यव  थापन मंडळानेही सं  थानचे  यव  थापन पहात असतांना दरवष  सं  थान 
सवेकांना सानु ह अनदुान देणेस मा  यता िदलेली आहे.  

  दर  यानचे कालावधीत, माह ेऑग  ट, २००४ म  ये महारा   शासनाने सं  थानचे दैनं िदन  यव  थापन व 
शासन पहाणकेरीता, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम, २००४ (अिधिनयम मांक 

१४) हा कायदा पारीत केला. या अिधिनयमात सं  थान कमचा-यांचे बाबतीत ामु  याने खालील तरतदुी करणते 
आले  या आहते.  

  कलम न.ं१५- मु  य कायकारी अिधकारी आिण इतर अिधकारी व कमचारी यां  या सवेे  या अटी व 
शत  या शीषाखालील पोटकलम (३) सिमती  या मु  य कायकारी अिधका-याचे आिण इतर अिधका-यांचे व 
कमचा-यांचे वेतन व भ  त ेआिण इतर खच ह े  यव  थापन िनधीतनू दे  यात येतील.  

  कलम न.ं१६- सावजिनक िव  व  त  यव  थेचे कमचारी सं  थान िव  व  त  यव  थेकडे नमेून देणे या 
शीषाखालील “िनयत िदवसा  या लगतपवु  जी  य  ती पवू  या िव  व  त  यव  थे  या सवेेत असले आिण  या  या 
कामकाजासंबधंात काम करीत असेल अशी कोणतीही  य  ती ही, िनयत िदवसा  या लगतपवू  तीला जे वेतन लागू  
होते  याच वेतनावर व सेवे  या  याच इतर अटी व शत वर, िनयत िदवसापासून सिमती  या िनयं णाखाली, सं  थान 
िव  व  त  यव  थे  या कामकाजांशी संबधंीत अशा सेवेसाठी नमेून दे  यात आ  याच े व िनयु  त के  याचे मान  यात 
येईल; आिण सेवे  या अशा शत म  ये रा  य शासना  या पवू मा  यतेखेरीज  या  य  तीचे अिहत होईल अशा रतीने 
सिमतीकडून कोणताही बदल कर  यात येणार नाही िकंवा अशा  य  तीला सेवेतून काढून टाक  यात येणार नाही.”  

  परंत,ु या अिधिनयमा  या िकंवा िनयमां  या तरतदुीनुसार अशा कोण  याही  य  तीची सवेा समा  त 
कर  या  या सिमती  या अिधकारावर, या कलमातील कोण  याही गो  टीमळेु प रणाम होणार नाही. 

  कलम १७- सिमतीची कत  ये व अिधकार या शीषाखालील पोटकलम (२) (घ) सिमती  या सद  यानंा 
व मु  य कायकारी अिधका-याला व इतर अिधकारी व कमचारी यांना  यव  थापन िनधीतनू वेतन , मानधन, फ  व 
भ  ते आिण इतर देय रकमा िनयिमत दान करील.  

  तसचे या  यित र  त कलम १५ चे तरतदुीत उ  लेख केले  या  यव  थापन िनधीबाबत या अिधिनयमात 
कलम २२-  यव  थापन िनधी व  याचा िवनीयोग या शीषाखालील तरतदुीत पोटकलम (३) (ख) म  ये सिमतीचे 
इतर अिधकारी व कमचारी यांचे वेतन व भ  त ेदेण ेअस े  प  टपण ेनमदू करणते आलेले आहे. 

  उपरो  त अिधिनयमातील तरतदुीनुसार, महारा   शासनाने िनयु  त केले  या मा.व ् यव  थापन सिमतीने 
सन २००४ ते सन २०१२ पयत दरवष  सं  थान सेवकांना िदपावली उ  सवाकरीता सानु ह अनुदान दणेेस मा  यता 
िदलेली आह.े  या माण ेसं  थान सवेकांना दरवष  िदपावली उ  सवाकरीता सानु ह अनुदान वाटप/अदा कर  यात 
आलेले आह.े 

  तसचे, दर  यानचे कालावधीत,  हणजेच सन २०१३, २०१४ व २०१५ बाबत वेळोवेळी मा.ि सद  य 
सिमती व मा.मुंबई उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मा  यतेने सन २०१३ ते २०१५ अखेर सं  थानचे 
 थायी व अ  थायी कमचा-यांना ितवष  सानु ह अनदुान अदा करणसे सशत (Provisionally) मा  यता 

िदलेली आहे.  यास अनुस न  येक वष   थायी व अ  थायी कमचा-यांना सानु ह अनदुान वाटप/अदा करणते 
आलेले आह.े 

शासन प  . सासिंव-२०११/५३८/ . .६९/पनूबांधणी-१२/का.१६ िवधी व  याय िवभाग, मं ालय 
मुंबई- ३२ िद. २३/०१/२०१३ चे प ा  वये शासनाने शासना  या चिलत धोरणानुसार कमचा-यांना बोनस 
दे  याचे बंद असतांना सं  थान  या आ  थापनेवरील कमचा-याना शासनाची मा  यता घेण ेआव  यक असलेबाबत 
कळिवलेले आह.े   

 यानसुार मागील वष  मा .  यव  थापन सिमती िद. ०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .७४८ व 
महारा   शासन, िविध व  याय िवभाग यांचे शासन िनणय मांकः सासिंव १०१६/१४३२/ . .१८२/काया-
१६, िद. २९ ऑ  टेाबर २०१७ अ  वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या सवेेतील पा  कायम 
व कं ाटी कमचा-यांना िद. ०१/१०/२०१५ ते िद. ३०/०९/२०१६ या कालावधीत   यां  या वािषक वतेना  या 
८.३३% इतके सानु ह अनुदान मंजरू कर  यात आलेले होत.े  यास अनसु न लेखाशाखा िवभागाकडील िदनांक 
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१६/०८/२०१७ रोजीचे अहवालानुसार सानु ह अनदुानापोटी सन २०१६ म  ये एकूण .६,९८,०५,८८५/- इतक  
र  कम अदा करणते आलेली आह.े  

  (क) उपरो  त व  तिु थती िवचारात घेता, चिलत प  दती माण े ी साईबाबा सं  थान कमचारी 
सघंटनेचे मागणीनुसार सन-२०१७ चे िदपावली उ  सवाचे सानु ह अनदुानाकरीता खाली नमदु केले  या अटी 
शत नसुार सं  था न आ  थापनेवरील  थायी, अ  थायी (कं ाटी), एकि त मानधन/ वेतनावरील कमचा-यांना 
सानु ह अनुदान देणेबाबत  तावीत करणते येत आह.े 

(०१)  सन-२०१७ िदपावली उ  सवािनिम  त सानु ह अनदुानासाठी चिलत िनयमा माण े पा  ठरणा -या 
 थायी व अ  थायी सं  थान सवेकांना िद.०१ ऑ  टोबर, २०१६ ते िद. ३० स  टबर, २०१७ अखेर 

वािषक वेतना  या ८.३३ ट  के दराने लेखाशाखेकडील िदनांक १६/०८/२०१७ रोजीचे अहवालानसुार 
अंदाजे र  कम पये ७,५५,००,०००/- (अ री पये सात कोटी पं  चाव  न लाख) मा  इतका खच 
येणार आह.े  

(०२) िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१६ ते िदनांक ३० स  टबर, २०१७ या कालावधीत सं  थान आ  थापनेवरील 
 थायी (कायम) तसेच मानधनावर सवेेत असलेले अिधकारी व कमचारी, कं ाटी प  दतीने नेमणकूा 

दे  यात आलेले अिधकारी/ कमचारी, कं ाटी स  लागार/ मोजणीदार, डीटीपी ऑपरेटर, ंथपाल, 
अधवेळ सहा यक िश क व सं  थान आ  थापनेवर ितिनयु  तीने सेवेत असलेले शासक य अिधकारी 
यांना िदले  या वािषक एकूण वेतनाचे / पगारा  या ८.३३ ट  के दराने होणारी र  कम अदा करता येईल.  

(०३) िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१६ ते िदनांक ३० स  टबर, २०१७ या कालावधीत  या कमचा-यांवर 
गैरवतनाचा ठपका ठेवनू अथवा  या कमचा-यांवर िशस ् तभंगाची कारवाई क न, सवेेतनू कमी केलेले 
आहे. तसचे  या कमचा-यांनी या कालावधीत सं  थान सवेेचा राजीनामा िदला आहे, अशा कमचा-
यांना सानु ह अनदुान देय होणार नाही.  

(०४) िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१६ ते िदनांक ३० स  टबर, २०१७ या कालावधीत सं  थानला कं ाटी 
प  दतीने कामगार परुिवणसेाठी नेमले  या लेबर व सरु ा कं ाटदारामाफत कामास असले  या कं ाटी 
कुशल, अकुशल व एकि त वेतन/ मानधनावरील तसचे माजी सिैनक सरु ा र कासह इतर सरु ा 
कमचारी यांना िदले  या वािषक एकूण वेतनाचे ८.३३ ट  के दराने होणारी सानु ह अनदुानाची र  क म 
सबंंधीत कं ाटी कामगार यांना कं ाटदारामाफत अदा करता येईल. 

  उपरो  त  तावीत केले माण ेसन-२०१७ साठी अट-शत .०२ व ०४ नुसार पा  होणा-या सं  थानचे 
 थायी व अ  थायी पदावरील अिधकारी व कमचा-यांना िद.०१ ऑ  टोबर, २०१६ ते िद.३० स  टबर, २०१७ या 

कालावधीत एकूण पगारा  या ८.३३ ट  के दराने अंदाजे र  कम .७,५५,००,०००/- (अ री पये सात कोटी 
पंचाव  न लाख) मा  सानु ह अनदुान अदा करणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेस तसचे मा. 
 यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने शासनाचे िद. २३/०१/२०१३ रोजीचे प ातील िनदशास अनसु न सदरचा  ताव 

मा. धान सिचव िवधी व  याय िवभाग, मं ालय मुंबई यांचेकडे शासन मा  यतेसाठी पाठिवणे  या मा  यते  तव 
सिवनय सादर. 

िनणय .७६५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केलेनुसार पा  थायी, अ थायी (कं ाटी) सं थान 
कमचा यांना सन २०१७ िदपावली िनिम ाने सानु ह अनुदान देणे या उपरो  तावास मा यता 
दे यात आली.  

परं तु  िवधी व याय िवभागाचे सासं िव- २०११/ ५३८/ . .६९/ पुनबाधणी-१२/ का.१६, 
िद.२३.०१.२०१३ रोजीचे प ास अनुस न, सदरह सानु ह अनुदान, सं थान िनयमानुसार पा  ठरणा या 
थायी व अ थायी (कं ाटी) कमचा यांना आदा करणेपुव  िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 

यांची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.           (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१७ िदनांक २०.०८.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .७६६ िदनांक २०.०८.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यानंा सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचून कायम कर यात 
आले.                  (कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय न.ं१८ िशड  नगरपंचायत, िशड  यांना देय असलेला सन २०१७-१८ या आिथक वषाचा मालम ा कर 
भरणेबाबत. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम २१ 
(१) (ज) म  ये  या  या वेळी अंमलात असले  या कोण  याही काय ा  वये िव  व  त  यव  थेकडून देय असलेले 
कोणतेही कर, भाडे, भरपाई, आकार व इतर रकमा यांचे दान करील, अशी तरतदू आहे.   

 ताव– िशड  नगरपंचायत, िशड  यांना दये असलेला सन २०१७-१८ या आिथक वषाचा मालम  ता 
कर भरणबेाबत..  

 तावना- िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी  याचंेकडील उपरो  त िद.२८/०७/२०१७ रोजी  या प ा  वये 
सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या एकूण १३४ 
मालम  तेवरील सकंिलत कर , िश ण कर,रोजगार हमी कर,वृ  कर व अि नशमन कराची आकारणी मागणीची 
एकूण र  कम .१,०२,६६,०७३/- (अ री .एक कोटी दोन लाख सहास  ट हजार याह  तर मा ) इतक  
कळिवलेली आह.े   

   यानंतर िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी  याचंेकडील िद.०८/०८/२०१७ रोजी  या प ा  वये उपरो  त 
र  कम १५ िदवसांचे आत नगरपंचायत कायालयास भरणा के  यास नगरपंचायत अिधिनयम १९६५ चे कलम 
१५०(३) अ  वये १ % सटू दे  याची तरतदू आहे.  या माण े सकंिलत करावर १ % सटू र  कम .५२,०१७/- 
इतक  वजा क न एकूण र  कम .१,०२,१४,०५७/- (अ री .एक कोटी दोन लाख चौदा हजार स  ताव  न मा ) 
चा भरणा नगरपंचायत कायालयात जमा करावा,असबेाबत इकडेस कळिवलेले आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– १) उपरो  त मालम  तेवरील करा  या रकमे  या १ % रबेट वजा जाता र  कम 
.१,०२,१४,०५७/- (अ री .एक कोटी दोन लाख चौदा हजार स  ताव  न मा ) इतक  RTGS वारे 

लेखाशाखेमाफत नगरपंचायत, िशड  यांना अदा करता येईल. २) तसचे यापढेू सं  था न िमळकतीचे सबंंधातील 
शासक य अथवा िनमशासक य कर,भाडे,भरपाई,आकार व इतर शासनास दये असले  या रकमा शासनास अदा 
करणबेाबतचा िनणय मु  य कायकारी अिधकारी याचंे  तरावर घेता येईल,  यास मा  यता असावी.  

  सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर. 
िनणय .७६७ यावर सिव तर चचा होऊन, असे ठरले क , सं थानमाफत िशड  नगरपंचायतीस वेळोवेळी बराचसा 

िनधी िदला जातो, याकरीता िशड  नगरपंचायतीने सं थान इमारत चा कर माफ करावा, असे यांना 
कळिवणेत यावे.               (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०१ िदनांक ०६.०९.२०१७ रोजी झाले या झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .७६८ िदनांक ०६.०९.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

०१ पाणी पुरवठा िवभागाकरीता साईआ म A व B लॉक लंिबग मटन स सािह य खरेदीकामी ई-
िनिवदेतील युनतम दरांबाबत िनणय होणेबाबत. 

सं  थानचे पाणी परुवठा िवभागाकरीता साईआ म A व B  लॉक  लंिबग मट  सस सािह  य 
खरेदीकामीमहारा   शासनाचे सकेंत  थळावर ई-िनिवदा िस  द कर  यात आलेली होती.  

मदुतीअंती २ िनिवदा ा  त झा  याने  यास शासनाचे खरेदी िन यमावलीनसुार एक आठवडयाची 
 हणजेच िद.३१.०५.२०१७ पयत मदुत वाढ दे  यात आलेली होती. मदुतीअतंी तीन ई-िनिवदा ा  त झाले  या 

हो  या. सदर तीन तां ि क िनिवदा िद.०७.०६.२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेत उघडून कागदप ांची 
छाननी केली असता तां ि क  टया २ िनिवदा पा  तर १ िनिवदा अपा  ठरलेली होती.  

शासनाचे िद.०१.१२.२०१६ चे सधुा रत खरेदी िनयमावलीतील ४:४:३:१ िनिवदा कालावधीस 
मदुतवाढ याम  ये खालील माणे तरतदु आहे.  

४:४:३:१ िनिवदा कालावधीस मुदतवाढ- 
  िनिवदा  पधा  मक हो  यासाठी कमीत कमी तीन िनिवदाकार असण ेआव  यक आहे. तीन पे ा कमी 

िनिवदाकारांनी भाग घेतला अस  यास, सबंंधीत खरेदी अिधका-याने थम िकमान एक आठवडयाची मदुतवाढ 
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ावी. अशी मदुतवाढ िद  यानंतर दिेखल तीन पे ा कमी िनिवदाकारांनी भाग घेतला अस  याचे िनदशनास 
आ  यास दसु -यांदा एक आठवडयाची मदुतवाढ ावी.  यानंतर कोणतीही मदुतवाढ दऊे नये.  

  वरील नमदु व  तूि थती व शासनाचे सधुा रत खरेदी िनयमावलीतील वरील तरतदुीस अनसु न पा  
दो  ही िनिवदाधारकां  या  यापारी िनिवदा िद.१२.०७.२०१७ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत उघड  यात आले  या 
आहते.  याचंा ऑनलाईन ा  त तुलना  मक त  ता खालील माणे– 

Sl.No Description of Work / Item(s) No.of Qty Asian Sales 
Corporation 

Union 
Trading 

1 1” लश कॉक (U 1509)  २५६ नग २,१५३.०० २,०३६.०० 

2 1” य.ुपी.  ही.सी. पाईप (80)  १८०० फुट २७.५० २७.६० 
3 1” य.ुपी.  ही.सी. ास डेर (आतील आटे)  ५१२ नग १४०.०० १३२.०० 
4 1” य.ुपी.  ही.सी. ास डेर (बाहरेील आटे)  ५१२ नग १७०.०० १७५.०० 
5 1” य.ुपी.  ही.सी. एलबो  ३०० नग १८.५० १९.०० 
6 1/2” य.ुपी.  ही.सी. ास टी  २६० नग ७०.०० ७४.०० 

7 1/2” अॅगल कॉक (EC-0507)  २६० नग ६८०.०० ६४०.०० 
8 कमोड िशट क  हर, आय  हरी कलर  २५६ नग ६८०.०० ७१०.०० 
9 सी.पी. जेट  े, िवमान टाईप (U 1905)   २५६ नग ६५२.०० ६११.०० 
10 कमोड सडंास भां डे आय  हरी कलर  ३० नग ३,६५०.०० ३,७८०.०० 

11 नेटल फो  ड सी.पी.  ु  – 75/10 ८ पु डे ०० ०० 
12 सी.पी.  ही.सी सो  यशुन (२०० ॅम पॅक) २० पॅक ३५८.०० ३६०.०० 

13 य.ुपी.  ही.सी सो  यशुन (२३७ ॅम पॅक) २२ पॅक १९९.०० २१०.०० 
 

उपरो  त तलुना  मक त   यातील  यनुतम दर गडद व अधोरेिखत केलेले आहते.  
िनिवदा िकया राबिवतांना दोन िनिवदा पा  ठर  यास खालील माण ेतरतदू आहे.  
ब) दोन िनिवदा तां ि क  टया पा  ठर  यास खरेदीची वा  तिवक िकंमत व अगोदर ठरलेली अंदािजत 

िकंमत याम  ये (-) २० ट  के (+) १० ट  के तफावत अस  यास ती मा  य कर  यास खरेदीदार िवभागास मभुा 
राहील. या िकंमत ेणीम  ये (Price Band) िकमती न आ  यास फेरिनिवदा काढावी. 

सदर तरतदूीस अनसु न िनिवदतेील L1 दर व अंदािजत िकंमत यांचा तलुना  मक त  ता खालील माणे- 

अ.न.ं सािह  याचा तपिशल मागणी 
 तावातील 

अंदािजत दर 
ई-िनिवदा L1 

दर 

1 1” लश कॉक (U 1509) २५६ नग २,४७५.०० २,०३६.०० 

2 1” य.ुपी.  ही.सी. पाईप (80) १८००फुट ३३.०० २७.५० 

3 1” य.ुपी.  ही.सी. ास डेर (आतील आटे) ५१२ नग १३५.०० १३२.०० 

4 1” य.ुपी.  ही.सी. ास डेर (बाहरेील आटे) ५१२ नग १९५.०० १७०.०० 

5 1” य.ुपी.  ही.सी. एलबो ३०० नग २१.०० १८.५० 

6 1/2” य.ुपी.  ही.सी. ास टी २६० नग ५५.०० ७०.०० 

7 1/2” अॅगल कॉक (EC-0507) २६० नग ६५०.०० ६४०.०० 
8 कमोड िशट क  हर, आय  हरी कलर २५६ नग ३५०.०० ६८०.०० 

9 सी.पी. जेट  े, िवमान टाईप(U 1905) २५६ नग ७८०.०० ६११.०० 

10 कमोड सडंास भां डे आय  हरी कलर ३० नग १,३००.०० ३,६५०.०० 

11 नेटल फो  ड सी.पी.  ु  – 75/10 ८ पु डे ५५०.०० ०० 

12 सी.पी.  ही.सी सो  यशुन (२०० ॅम पॅक) २० पॅक ३१०.०० ३५८.०० 

13 य.ुपी.  ही.सी सो  यशुन (२३७ ॅम पॅक) २२ पॅक २५०.०० १९९.०० 
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सधुा रत खरेदी िनयमावलीतील तरतदू ं .४.४.३.१ (ब) तरतदुीनुसार वरील त   याचे अवलोकन करता 
अ.न.ं१,३,७,९ व १३ या पाच Items साठी  यनुतम दरधारक मे. यिुनयन ेड ग, नािशक व मे.अ.न.ं२,४, व ५ या 
तीन Items साठी मे. एिशयन से  स काप रेशन, नािशक  यांना परुवठा आदशे दतेा येतील,  तर ६,८,१० व १२ या 
४ Items साठी वरील िनयमावलीतील तरतदुीनसुार दर जा त अस  या मळेु पुरवठा आदशे दतेा येणार नाही, तर  
तर अ.न.ं११ साठी कुणाचेही दर ा  त नाहीत.  यामळेु वरील ६,८,१० ,११, १२ मांकावर असले  या ५ 
आयटे  सचा अंदाजे खच .३ लाखां पे ा कमी अस  यामळेु  ते कोटेशन मागवनू खरेदी करावी लागतील .  

सदर ई-िनिवदा मे २०१७ म  ये िस  द कर  यात आलेली होती,  याम  ये खालील माण े जीएसटी 
बाबतचे अटीचा समावेश होता. 

ई-िनिवदतेील अट ं .१७- सदर ई-िनिवदा ि या चाल ू असतांना िकंवा परुवठा आदेशानंतर 
परुवठादाराला अदा करा  या  लागणा-या कराम  ये बदल झा  यास िकंवा कर णालीत बदल झा  यास  यानसुार 
सािह  याचे िकमतीम  ये  या माणात वाढ िकंवा घट कर  यात येईल. मा  सदर वाढ िकंवा घट ही िनिवदा सादर 
करतेवेळी असले  या करा  या माणाव न ठरिव  यात येईल.  हणजे िनिवदा सादर करतवेळेी असले  या कराम  ये 
नंतर वाढ/घट झा  यास फ  त झालेली वाढ/घट िकंमत ठरिवतांना िवचारात घे  यात येईल. मा  काम पणु 
झा  यानंतर िकंवा मालाचा परुवठा पुण झा  यानंतर सदर वाढ/घट झा  यास ती लाग ूराहणार नाही. अशी अट नमदू 
कर  यात आलेली होती. 

तसचे जीएसटीबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेत खालील माण ेिनणय 
झालेला आह.े 

िनणय ं .६६८ – “िद.०१ जलैु २०१७ पासनू संपणु देशाम  ये व  त ूव सवेा कायदा लाग ूझाला असनू 
 याम  ये ब-याचशा व  त ूव सवेा करां  या दरांम  ये मोठया माणात बदल झालेला आह.े सवेा/परुवठाधारक यांना 

आदा करावयाचा कर सदरह परुवठाधारकांना शासनास भरावा लागतो.  यामळेु तो कर परुवठाधारकां  या  
न याचा/ उ  प  नाचा भाग येत नाही.  यामळेु व  तू व सवेा कराम  ये,अगोदर  या करा  या तुलनेने जी वाढ/घट 
झालेली असेल ती वाढ, सबंंधीत परुवठाधारकांनी मागणी के  यास करण पर  वे ख ी क न,  यानंा आदा 
कर  यात यावी/ कमी कर  यात यावी. तथािप, अशी वाढ दतेांना पवु ची कर णाली व नवीन कर णाल चा पुण 
अ  यास संबंधीत िवभागां ने क न, नंतरच अशी वाढ ावी. तसचे जर व  त ूव सवेा काय ानसुार व  तूचे दर कमी 
झाले असतील तर  याचाही आढावा सव िवभागांनी  यावा व  यानुसार दर कमी करणेबाबत कायवाही करावी, 
अस ेठरले.” 

वरील नमदू व  तुि थती, सधुा रत खरेदी िनयमावलीतील तरतदु  तसचे िनिवदतेील  जीएसटीबाबतची 
अट व मा.  यव  थापन सिमतीचा जीएसटीबाबत झालेला िनणय िवचारात घेता वरील माण े नमदू ८ 
आयटे  ससाठी लाग ूअसलेला  यूनतम दर अिधक लाग ूअसलेला जीएसटी कर र  कम (जा  त/ कमी) समावेश 
क न परुवठाधारकांना परुवठा आदशे  दयावा लागेल अस ेमत आहे. 

तरी उपरो  त त   यातील नमदू ८ Items साठी  यनूतम दरधारकांना परुवठा आदशे देणसे व उवरीत ५ 
Items साठी पु  हा कोटेशन मागणी करणबेाबत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेपु ढे सादर. 

साईआ म A व B लॉक करीता लंिबग मटन स सािह य खरेदी करणेकामी राबिवणेत 
आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारकांना आजचे सभेसमोर चचसाठी बोलिवणेत आले 
होते. यापैक  मे.युिनयन ेड ग कंपनी, नािशक यांचे ितिनधी सभेसमोर दरांवर चचा करणेसाठी हजर 
होते, यांनी सभेसम  तसेच मे.एिशयन से स काप रेशन, नािशक हे सभेसमोर उपि थत राह शकले 
नाहीत, याकरीता यांनी ई-मेल ारे खालील माणे अंतीम दर देऊ केले.  

०१. मे.युिनयन ेड ग कंपनी, नािशक यांनी िदलेले अंतीम दर-  
अ.
न.ं 

तुलना मक 
त यातील 

अ.न.ं 

सािह याचा तपशील मागणी मे.युिनयन ेड ग कंपनी, नािशक 

    ई-िनिवदेमधील 
मुळ दर ती नग 

. 

चचअंती देऊ 
केलेले ती नग 

दर . 
1 1 1” लश कॉक (U 1509)  २५६ नग २,०३६.०० २,०००/- 

2 3 1” य.ुपी.  ही.सी. ास डेर (आतील आटे)  ५१२ नग १३२.०० १३०/- 
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3 7 1/2” अॅगल कॉक (EC-0507)  २६० नग ६४०.०० ६४०/- 
4 9 सी.पी. जेट  े, िवमान टाईप (U 1905)   २५६ नग ६११.०० ६००/- 

 
०२. मे.एिशयन से स काप रेशन, नािशक यांनी ई-मेल ारे िदलेले अंतीम दर-  

अ.
न.ं 

तुलना मक 
त यातील 

अ.नं. 

सािह याचा तपशील मागणी मे.एिशयन से स काप रेशन, 
नािशक 

    ई-िनिवदेमधील 
मुळ दर ती नग 

. 

चचअंती देऊ 
केलेले ती नग 

दर . 

1 2 1” य.ुपी.  ही.सी. पाईप (80)  १८०० फुट २७.५० २७/- 

2 4 1” य.ुपी.  ही.सी. ास डेर (बाहरेील आटे)  ५१२ नग १७०.०० १६८/- 

3 5 1” य.ुपी.  ही.सी. एलबो  ३०० नग १८.५० १८/- 

4 13 य.ुपी.  ही.सी सो  यशुन (२३७ ॅम पॅक) २२ पॅक १९९.०० १९५/- 

यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म A व B लॉकचे लंिबग मटन स करणेकरीता पाणी 
पुरवठा िवभागाकरीता आव यक असलेले सािह य खरेदी करणेकामी उपरो  त यामधील गडद व 
अधारेखीत केलेले अंतीम िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, संबंधीतांना पुरवठा आदेश दे यात यावा. 
तसेच उवरीत ५ Items साठी पु  हा िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेत यावे, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.                (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०२ सं थान मालक चे मौजे िशड  व को हाळे येथील जिमनीचे भोवती कंुपन करणेकामी ा  ई-िनिवदां चे 

वािण यीक देकारांवर िनणय होणेबाबत. 
ी साईबाबा सं थानन िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- कलम 

२१(१) मधील पोट कलम (क) मं िदराची व िव त यव थे या मालम ांची दखेभाल, यव थापन व 
शासनकरण े व पोट कलम (झ) िवि त यव  थे या  मालम ांचा िवकास करण े आिण िव त यव थे या 
योजनांसाठी थावर िकंवा जंगम मालम ांचे सपंादन करण.े 

मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक २२/१२/२०१६ 
रोजीचे सभेत िनणय मांक ९१२ अ व ये  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 घेणते याव,े अस ेसिमतीचे मत झाले. याकरीता सदरह फेर ई-िनिवदा 

या राबिवणेस व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता देणते आली.” 
 तावना:- सं  थान मालक चे मौजे िशड  व को-हाळे येथील खालील े ात सरं णाचे  टीने कंुपन 

करण े  तािवत आह.े ि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 सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे उपरो  त िनणयानसुार याकामी वृ  तप ात तसचे 
सं  थानचे सकेंत  थळावर जािहरात िस  द कर  यात आली होती. सदरह ा  त ई-िनिवदां  या तां ि क मािहतीचा 
िलफाफा मा. खरेदी सिमती  या िद.२१/०३/२०१७ रोजी  या सभेपढेु उघडणते आला. सदरह कामी फ  त दोनच 
िनिवदाधारक पा  ठरत अस  याने िद.२२/०३/२०१७ रोजी  या िटपणीअ  वये याकामी फेर िनिवदा मागिवणसे 
मा  यता दणेते आली आह.े  

ठेकेदार यांना ई-िनिवदा अपलोड कर  याची वाढीव अं ितम मदूत िद.३०/०७/२०१७ अखेर ठेव  यात 
आली होती. ई-िनिवदा अपलोड करणचेी अं ितम मदूतीत खालील ०५ ई-िनिवदा अपलोड झाले  या आह.े    

अ.नं. ठेकेदारां चे नांव / गांव 
०१  ी. अिनल एस. पाटील, सोलापूर  
०२ मे. आर.एल. भुतडा, कोपरगांव  
०३ ी.डी.बी. फोफसे, वजैापूर  
०४  ीमुत  क    शन, नािशक  
०५  ी.िवजय वमने, माळेवाडी, ीरामपूर  
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सदर ा  त ई-िनिवदांचे तां ीक िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे िद.१२/०७/२०१७ सभेपढेु उघडणते 

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

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव 
०१  ी. अिनल एस. पाटील, सोलापरू  
०२ मे. आर.एल. भतुडा , कोपरगांव  
०३ ी.डी.बी. फोफसे, वैजापरू  
०४  ीमतु  क    शन, नािशक  

 
उपरो  त ०४ पा ताधारक ठेकेदार यांनी सादर केलेला ई- िनिवदांचा वािणि यक िलफाफा 

िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आले असनू ,  यानंी सादर केले  या दरांचा 
तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव र  कम शेरा 
०१ ी.अिनल एस. पाटील, सोलापरू  ३६,७१,८६२.९९  
०२ मे. आर.एल. भतुडा , कोपरगांव  ४४,७४,७७६.५४ -- 
०३ ी.डी.बी. फोफसे, वैजापरू  ३२,५०,३४६.८८ िन  नतम 
०४  ीमतु  क    शन, नािशक  ३४,९५,०४७.६१  

 
उपरो  त तपिशलानुसार ०४ िनिवदाधारकां पैक  ठेकेदार ी.डी.बी. फोफसे, वैजापरू  यांचे दर िन  नतम 

आहते. तरी याकामी िन  नतम दराचे ठेकेदार यांना कायादशे दणेसेाठी सदरील िवषय मा.  यव  थापन सिमतीकडे 
िशफारस करणकेामी सिवनय सादर. 

सं थान मालक चे मौजे िशड  व को हाळे येथील जिमनीचे भोवती कंुपन करणेकामी 
राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी 
उपि थत होते. यांनी दर कमी करणेऐवजी जीएसटी कराची र कम वेगळी िमळणेबाबत सभेस िवनंती 
केली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, महारा  शासनाने जीएसटी अंमलबजावणीनंतर शासक य 
कं ाटात होणारा बदल या िवषयाचे िद.१९ ऑग , २०१७ रोजी िस द केले या प रप कास अनुस न 
सं थान मालक चे मौजे िशड  व को हाळे येथील जिमनीचे भोवती कंुपन करणेकामी राबिवणेत 
आलेली ई-िनिवदा ि या र  करणेत येऊन, याकामी न याने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  
०३ ी साई सादालय इमारतीचे आतील व बाहेरील भागास रंगकाम करणेकामी ा  ई-िनिवदां चे 

वािण यीक देकारांवर ि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 तरतदु आहे.  यातील पोटकलम (क) अ  वये मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 

मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल, अशी तरतदू आहे.  
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक ०९/१०/२०१६ 

रोजीचे सभेत ि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 तसचे याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता देणते 
आली.” 

 तावना- मौजे िनमगांव को-हाळे येथील सं  थानचे गट नं.८०,८५ म  ये ी साई सादालय इमारतीचे  
बांधकाम कर  यात आले असनू िद.०८/०१/२००९ पासनू  साईभ  तांना तेथे साद भोजन वाटप करणते येत 
आह.े दररोज सरासरी ३५ ते ४० हजार भािवक साद भोजनचा लाभ घेतात. सदर इमारतीचा वापर सू  होऊन 
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०७ वषापे ा आिधक कालावधी झालेला आह.े सतत  या वापरामळेु इमारतीचे अंतगत भागातील रंग ब-याच 
िठकाणी खराब झालेला आह.े याम  ये मु  य िकचन, चपाती िकचन व बुदंी िकचन मधील रंगकाम धरुामळेु बरेच 
खराब झालेले आहे. तसचे इमारतीचे बाहरेील बाजसू िसमट प  टने रंगकाम करणते आलेले आह.े वातावरणा  या 
परीणामामळेु सदरचा रंग दखेील खराब झालेला आहे.  यामळेु सादालय िवभागाने इमारतीचे आितल व बाहरेील 
बाजनेू रंगकाम क न देणेस कळिवले आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे उपरो  त िनणयानसुार याकामी वृ  तप ात तसचे 
सं  थानचे सकेंत  थळावर जािहरात िस  द कर  यात होती. ठेकेदार यांना ई-िनिवदा अपलोड कर  याची अं ितम 
मदूत िद.०६/०७/२०१७ अखेर ठेव  यात आली होती. ई-िनिवदा अपलोड करणचेी अं ितम मदूतीत खालील ०८ 
ई-िनिवदा अपलोड झाले  या आह.े    

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव 

०१ डायमंड क    शन कंपनी, लोणी  
०२ मानपु इ  ा   चर, पणुे  
०३ आर.के. सावंत, नािशक  
०४  ी.डी.बी. फोफसे, वैजापरू  
०५  ि को ोजे  ट ा.िल., है ाबाद  
०६  िवलास पाटील अॅ  ड असोिशएटस, भसुावळ  
०७  बाबासाहेब आर वाघे, केलवड  
०८  यिुन  हसल एंटर ायजेस, निव मुंबई  
 
सदर ा  त ई-िनिवदांचे तां ीक िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे िद.१२/०७/२०१७ सभेपढेु उघडणते 

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

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव 

०१ आर.के. सावंत, नािशक  
०२ ी.डी.बी. फोफसे, वैजापरू  
०३ ि को ोजे  ट ा.िल., है ाबाद  
०४  िवलास पाटील अॅ  ड असोिशएटस, भसुावळ  
०५  यिुन  हसल एंटर ायजेस, निव मुंबई  

 
उपरो  त ०५ पा ताधारक ठेकेदार यांनी सादर केलेला ई- िनिवदांचा वािणि यक िलफाफा 

िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आले असनू ,  यानंी सादर केले  या दरांचा 
तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव र  कम  शेरा 

०१ आर.के. सावंत, नािशक  ६१,६९,२८३.०० िन  नतम 
०२ ी.डी.बी. फोफसे, वैजापरू  ७४,७५,३१२.३५ -- 
०३ ि को ोजे  ट ा.िल., है ाबाद  ७८,७०,५४९.७५ -- 
०४  िवलास पाटील अॅ  ड असोिशएटस, भसुावळ  १,२६,४६,४३५.०९ -- 
०५ यिुन  हसल एंटर ायजेस, निव मुंबई  ८०,८३,७८६.७० -- 

 
उपरो  त तपिशलानुसार ०५ िनिवदाधारकां पैक  ठेकेदार आर.के. सावंत, नािशक यांचे दर िन  नतम 

आहते. तरी याकामी िन  नतम दराचे ठेकेदार यांना कायादशे दणेसेाठी सदरील िवषय मा.  यव  थापन सिमतीकडे 
िशफारस करणकेामी सिवनय सादर. 

ी साई सादालय इमारतीचे आतील व बाहेरील भागास रंगकाम करणेकामी राबिवणेत 
आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी 
अनुपि थत होते. परं तु यांनी दु र वनी ारे दर कमी करणेऐवजी जीएसटी कराची र कम वेगळी 
िमळणेबाबत सभेस िवनंती केली.  
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यावर सिव तर चचा होऊन, महारा  शासनाने जीएसटी अंमलबजावणीनंतर शासक य 
कं ाटात होणारा बदल या िवषयाचे िद.१९ ऑग , २०१७ रोजी िस द केले या प रप कास अनुस न 

ी साई सादालय इमारतीचे आतील व बाहेरील भागास रंगकाम करणेकामी राबिवणेत आलेली ई-
िनिवदा ि या र  करणेत येऊन, याकामी न याने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  
०४ संगणके, संगणक य सािह य व ोजे टर खरेदीकामी ई-िनिवदा ि येअंतगत उघणेत आले या 

वािण यीक ई-िनिवदांमधील िन नतम दरधारक िनिवदाधारकांना चचकामी बोलिवणेबाबत.   
अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम २१ (१) ग नसुार भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे. 
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .:- 
०१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२.१२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .९२६ 
०२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१५.०६.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .४६७ 

ा तािवक:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िनदशा  वये, मािहती तं ान िवभागा  या १० जुलै, २०१७ 
रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वये, ३० सगंणके व सव शै िणक सकुंलांसाठी आव  यक सगंणके , सगंणक य सािह  य व 

ोजे  टर खरेदीकामी सं  थानचे चिलत प तीनसुार ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा  यता घेणते आलेली होती. 
 यानसुार राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअंतगत ा  त झाले  या  ई-िनिवदां  या तां ि क िनिवदा मा.खरेदी 

सिमतीचे िद.१९ ऑग  ट, २०१७ रोजीचे सभमे  ये उघडणते आले  या आहते. तसचे पा  िनिवदाधारकां  या 
वािण  यीक ई-िनिवदा मा.खरेदी सिमती  या िद.३० ऑग  ट, २०१७ रोजीचे सभेम  ये उघडणते आले  या आहते.  

उघडणते आले  या वािण  यीक िनिवदां  या तलुना  मक त   या माण े सगंणके व ोजे  टरसाठी M/s 
Cybernet IT Pvt Ltd, Pune यांनी दऊे केलेले दर िन  त  तम असनू, उवरीत सव सािह  यांसाठी (लॅपटॉप, 
यपुीएस, ि ंटस व नेटवक ि वच) M/s R D Data Systems, Nashikयांनी दऊे केलेले दर िन  न  तम आहते.  

उपरो  त माणे ३० सगंणके व सव शै िणक सकुंलांसाठी आव  यक सगंणके , सगंणक य सािह  य व 
ोजे  टर खरेदीकामी राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअंतगत वािण  यीक िनिवदांमधील िन  न  तम दरधारक 

िनिवदाधारक M/s Cybernet IT Pvt Ltd, Pune व M/s R D Data Systems, Nashik यांना 
मा.उपसिमतीचे सभेसमोर चचा व वाटाघाट साठी बोलिवता येईल, अस ेन  मत आह.े  

मागणी:- मािहती तं ान िवभागाअंगत ३० सगंणके व सव शै िणक सकुंलांसाठी आव  यक 
सगंणके , सगंणक य सािह  य व ोजे  टर खरेदीकामी राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअंतगत वािण  यीक 
िनिवदांमधील िन  न  तम दरधारक िनिवदाधारक M/s Cybernet IT Pvt Ltd, Pune व M/s R D Data 
Systems, Nashik यांना मा.उपसिमतीचे सभेसमोर चचा व वाटाघाट साठी बोलिवणेस मा  यता असावी, िह न  
िवनंती.  

सं थान अिधिनयम/ ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान:- तां ि क, शासक य व आिथक 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- मािहती तं ान िवभागाअतंगत ३० सगंणके व सव शै िणक 
सकुंलांसाठी आव  यक सगंणके , सगंणक य सािह  य व ोजे  टर खरेदीकामी राबिवणते आले  या ई-िनिवदा 

ि येअंतगत वािण  यीक िनिवदांमधील िन  न  तम दरधारक िनिवदाधारक M/s Cybernet IT Pvt Ltd, Pune 
व M/s R D Data Systems, Nashik यांना मा.उपसिमतीच ेसभेसमोर चचा व वाटाघाट साठी बोलिवणे  या 
मा  यते  तव सिवनय सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, मािहती तं ान िवभागाअंतगत ३० संगणके व सव शै िणक 
संकुलांसाठी आव  यक संगणके, संगणक य सािह  य व ोजे  टर खरेदीकामी या उपरो  तावाम ये 
याकामी ई-िनिवदा ि ये ारे ा  झाले या दरां या तुलना मक त याचा समावेश करणेत येऊन, 
सदरह ताव फेरसादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

           (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  
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 ०५ दरवष माणे सन २०१८ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी साईबाबा िडल स िदनदिशका िविहत 
प दतीने छपाई क न भ ांना उपल ध क न देणेकामी ई-िनिवदेतील तां ि क बीडम ये (Techical 
Bid) पा  िनिवदाकार यांचे यावसायीक बीड (Commercial Bid) उघडले असता, िन नतम दर देऊ 
केले या िनिवदाकारांना कायादेश देणेबाबत. 

     अिधिनयमः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम १७ न.ं ठ म  ये 
खालील माण ेतरतदू आहे.                   

               " ी साईबाबां चे जीवन काय,  यां  या िलला व  याचंी िशकवण याबाबत  या उपयु  त 
मािहतीचा चार- सार करील आिण सािह  य ंथालय चालिवल व  याचा िव  तार करील." 

    तािवकः- ी साईबाबां  या िशकवणकू चा चार सार कर  या  या उ ेशाने दरवष  ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  चे वतीने ी साई दनैं िदनी व िदनदिशका तसचे ी साईबाबा िडल  स िदनदिशका 
छपाई क न साईभ  तानंा उपल  ध क न िदले जातात. 

   तावः- मा.  यव  थापन सिमती िद.२३.०५.२०१७ रोजी  या सभेतील िनणयानुसार सन २०१८ ची 
दनैं िदनी, िदनदिशका-०१ पाने व िडल  स िदनदिशका ०५ कारात छपाईकामी . ६,५०,०००,००/- मा चे 
खचास मा  यता िमळालेली आह.े 

   ी साई दनैं िदनी व िदनदिशका तसचे ी साईबाबा िडल  स िदनदिशका छपाईकामी ई-िनिवदा सचूना 
सं  थान सकेंत  थळावर, सं  थान यादीतील सव ि ंटीग ेस यांना ई-मेल  दारे व शासक य दराने द.ै पु  यनगरी- 
ठाण,े द.ै िद  य मराठी- नािशक, द.ै सामना- मुंबई व द.ै पढुारी- पणुे येथील वतमानप ात िस  दी दे  यात येऊन, 
अपलोडसाठी  िद. २०.०७.२०१७ ते िद.३१.०७.२०१७ पयत असा १२ िदवसांचा कायकाल दे  यात आलेला 
होता. 

   उ  त ई-िनिवदा अपलोडसाठी परत िद .०१.०८.२०१७ ते िद. ०७.०८.२०१७ अखेर ०७ िदवस 
जा  तीत जा  त िनिवदाकारांची  पधा होणकेामी मदुतवाढ दे  यात आलेली होती. 

  मा.खरेदी सिमती िद. १९.०८.२०१७ रोजीची सभेत सन- २०१८  या साई डायरी व कॅलडस  ई- 
िनिवदतेील तां ि क बीड (Technical Bid) उघडून, िनिवदतेील अटी/ शत नसुार ०८  पधक िनिवदाकारां  या 
पवूपा तेिवषयक कागदप ांची लेखाशाखेकडून छाननी केली असता,  याचंा अहवाल खालील माणे सादर 
करीत आह.े  

 
अ.ंन.ं िनिवदाकारांचे नाव पा  / अपा  
०१ मे. ि ंट  लस ा.िल., मुंबई  पा  
०२ मे. िशवम ऑफसटे, को  हापरू  पा  

०३ मे. सपॅ ि ंट सो  यशुन ा. िल., मुंबई पा  
०४ मे.अॅडवेल इटंरनॅशल ा.िल., कोलक ा  पा  
०५ मे. आरमॉस ा.िल., मुंबई  अपा  

(अपा तेचे कारणः- लेखाप र ण अहवाल- २०१५-१६ 
ई- िनिवदते अपलोड केलेला नाही.)  

०६ मे. िनट ि ंटस, अहमदनगर  पा  
०७ मे. वेद काश सिुनल द , नवी िद  ली पा  

०८ मे. चेरी ऑफसटे, सोलापरू  पा  

 
ई- िनिवदतेील तां ि क बीडम  ये  (Technical Bid) ०७ पा  िनिवदाकार यांचे मा. खरेदी सिमती िद. 

३०.०८.२०१७ रोजीची सभेतील ई- िनिवदतेील  यवसाियक बीड (Commercial Bid) उघडणेबा बतचा 
िनिवदाकारांचे दरप कांचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेसादर करीत आह.े  
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अ.ं 
न.ं 

तपिशल छपाई 
सं  या 

िनट ि ं टस, 
अहमदनगर 

सॅप ि ं ट 
सो  यशुन 

ा िल., 
मुंबई 

िशवम 
ऑफसेट, 
को  हापरू 

अॅड-वले 
इटंरनॅशनल 
( ा.) िल., 
कोलक ा 

ि ं ट 
 लस 
ा.िल, 
मुंबई 

वदे काश 
सुिनल द , 

नवी 
िद  ली 

चरेी 
ऑफसेट, 
सोलापूर 

 
०१ ी साई दनैं िदनी  

िडल  स साईज- १८ 
से.मी.x २५से.मी.   

२,००,०
०० 

९२.६० १०४.४० ४९९.२९ ९४.९० ८६.०० १३२.२० १२४/- 

०२ ी साई िदनदिशका 
०१ पानी मोठे 
(१९"x२९") इचं 

४,२५,०
०० 

१५.२० १८.०० १६.७० २२.९० १६/- १६.५० १५.१२ 

०३ ी साईबाबा िडल  स 
वॉल 
कॅलडस (८ पेजेस)  
आकार २२"x३५" 
इचं 

२०,००
० 

०० ०० ४५०.३२ ०० २३०/- २०१.६० ३६०/- 

०४ ी साईबाबा मेटपटे 
कॅलडस (७पेजेस)  
आकार 
१९.२५"x२७.२५"  
इचं 

१०,००
० 

०० ०० ४४९.२० ०० ०० २२४.०० ४०२/- 

०५ ी साईबाबा ीडी 
वॉल कॅलडस  (िसंगल 
पेज)  
आकार १९"x२७" 
इचं 

४००० ०० २३७.४० ४५०.२३ ०० ०० ०० ३४५/- 

०६ ी साईबाबा ीडी 
डे  क 
कॅलडस (७ पेजेस)  
आकार ९.७५"x०७" 
इचं 

१५,००
० 

०० १२२.३१ ४२४.३० ०० ०० १६२.४० २५०/- 

०७ ी साईबाबा डायरी  
पॅकेट साईज  ३" x 
४.५" 
क  हर मेटपेट  

५०,००
० 

०० ०० १२.६० ११.०९ १०.५० ०० १३.५० 

०८ ी साईबाबा  डे  क  
कॅलडस (७ पेजेस)  
आकार ९.७५"x०७" 
इचं काड बोड पेपरवर 
छपाई 

१०,००
० 

०० ५३.५५ ६९/- ७५.९० ९९.५० ०० २६०/- 

 
मागणीः- सन २०१८ चे दैनं िदनी व िदनदिशका िविहत प  दतीने छपाईकामी ा  त  पधक िनिवदाकार 

यांचे  ई-िनिवदतेील  यवसाियक बीड (Commercial Bid) उघडले अस  याने िन  न म दर िनि त झालेले 
आह.े ी साई समाधी शता  दी वष अस  याने लवकरात लवकर छपाई कायादशे िन  न म दरधारकांना देण ेआह.े 
तसचे खालील त   यात दशिवले माण ेसं  थान िव  िकंमत ठरिवता येईल.  

 
अ.ंन.ं तपिशल 

छापील िकंमत . 
२०% सवलती  या 

दराने दणेगी मू  य पये. 
०१ ी साई दनैं िदनी  िडल  स   

  साईज- १८ से.मी.x २५ स.ेमी.   
१२५/- १००/- 
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०२ ी साई िदनदिशका  
०१ पानी मोठे (१९"x२९") इचं 

१९/- १५/- 

०३ ी साईबाबा िडल  स वॉल 
कॅलडस (८ पेजेस)  आकार २२"x३५" इचं 

२६२/- २१०/- 

०४ ी साईबाबा मेटपेट 
कॅलडस (७पेजेस)  आकार १९.२५"x२७.२५"  इचं  

२८७/- २३०/- 

०५ ी साईबाबा ीडी वॉल कॅलडस  (िसगंल पेज)  
आकार १९"x२७" इचं 

३००/- २४०/- 

०६ ी साईबाबा ीडी डे  क 
कॅलडस (७ पेजेस) आकार ९.७५"x०७" इचं  

१६३/- १३०/- 

०७ ी साईबाबा डायरी  
 पॅकेट साईज ३" x ४.५" क  हर मेटपेट पेपरवर छपाई 

१९/- १५/- 

०८ ी साईबाबा  डे  क कॅलडस (७ पेजेस)  
आकार ९.७५"x०७" इचं काड बोड पेपरवर छपाई  

७५/- ६०/- 

 
सं  थानचे अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी क न शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच 

आिथक िवषय इ. छाननी क न अनुमानः- आिथक/ धोरणा  मक       
िवभागाचा अिभ ाय/  प  टः– दरवष माण े सन २०१८ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी 

साईबाबा िडल  स िदनदिशका िविहत प  दतीने छपाई क न भ  तानंा उपल ध  क न देणकेामी ई- िनिवदतेील 
तां ि क बीडम  ये (Technical Bid) ०७ पा  िनिवदाकार यांचे  यवसाियक बीड (Commercial Bid) उघडले 
असता उ  त दरप कांचा तुलना  मक त   यात अधोरेखीत व गडद केलेले िन  न म दर दऊे केले  या 
िनिवदाकारांना दनैं िदनी व िदनदिशका छपाईकामाचा कायादशे देणे व िव  दर ठरिवणेबाबतचा िवषय मा. 
यव थापन सिमती सभेत िनणयाथ सादर.  

यावर सिव तर चचा होऊन, दरवष माणे सन २०१८ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी 
साईबाबा िडल स िदनदिशका छपाई क न घेणेकामी तावातील तुलना मक त यामधील गडद व 
अधोरेखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, संबंधीतांना छपाईचा कायादेश ता काळ दे यात 
यावा.  

अ.न.ं२ ची ी साई िदनदिशका (०१ पानी) छपाईकामी चेरी ऑफसेट, सोलापुर यांचे ती नग 
.१५.१२ मा  िन नतम दर ा  झालेले असून, यांचा मागील वष या छपाईचा पुवानुभव िवचारात 

घेता, यांचे काम समाधानकारक नाही. मा  ई-िनिवदा ि येम ये यांचे दर िन नतम आलेले 
अस यामुळे यांना कायादेश दे यात यावा, अशीही सिमती सद यांची चचा झाली.  

तसेच तावातील त याम ये नमुद केलेले ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका- २०१८ यांची, 
यांना येणा या छपाई खचाम ये साईभ ांना िव साठी उपल ध क न दे यात यावी, अशी या 

उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   
परं तु  सदरह इितवृ  वाचून कायम करत असताना, अ.न.ं२ ची ी साई िदनदिशका (०१ पानी) 

छपाईकामी चेरी ऑफसेट, सोलापुर यांना छपाईचा कायादेश दे यापुव , यांना पुढील यव थापन 
सिमती सभेसमोर चचसाठी बोलिवणेत यावे, असे ठरले.           (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०६. जैव वै क य घनकचरा यव थापन, हाताळणी, ि या व िव  हेवाट करणेबाबत. 

अिधिनयम 2004 मधील तरतुद :-1) प.ृ . 355, सिमती या अिधका यांचे अिधकार व कत ये 
14(2) ख 

2) प.ृ . 356, सिमतीची कत ये व अिधकार 17 (2) झ  
              3)  प.ृ . 359, िव त यव था िनधीचा िवनीयोग 21 (1) क, (2) (ग) 

तािवक: ी साईबाबा सं थान िव त यव थे या ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 
णालय, िशड  येथे पयावरण व वनसरं ण खाते मं ालय, नवी िद ली यांनी िद. 20 जलैु 1998 रोजी जैवीक 
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वै िकय िन पयोगी व टाकाउ व तुंचे िव हवेाटीकरीता काही िनयम-अटी व कायदापालनासाठी जारी केले या 
अिधसचुनेनुसार जैव वै िकय घनकचरा िनम ती, हाताळणी व यव थापन करणते येत आहे.  

ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम  ये िनमाण होणारा जैव वै िकय घनकचरा 
िनयमावलीनुसार शा ो  प तीचे यव थापन हाताळणी, ि या व िव  हवेाट लावण े गरजेचे अस  यामळेू 
महारा  दषूण िनयं ण (म. . िन.) मंडळाचीमा यता ा  स ं  थेस दणे े बधंनकारक आह.े यानुसार म. . िन. 
मंडळाची मा यता ा  अहमदनगर िज हयासाठी अिधकृत एकमेवसं थाअस  यामुळे मे. बायोि लन िस टी स, 
अहमदनगर यांचेकडे २००६ पासनुदो  ही हॉि पटलमधनु िनघणारा जैव वै िकय घनकचरा पढुील ि या  व 
िव हवेाटीकरीता दररोज देणते येत आहे. यामळेु हॉि पटलम ये कुठ याही कारचा जैव वै िकय घनकचरा 
िश लक राहत नाही. 

सदर कंपनीला संपणू अहमदनगर िज हा ह ीतील वै क य सं था मधील िनमाण होणारा जैव वै क य 
घनकचरा वाहतकू व िव हवेाट लावण े कामी महारा  दषूण िनयं ण मंडळाकडून २००४ पासनू परवाना 
िमळालेला आह.े यानुसार सपंणू अहमदनगर िज हा ह ीतील वै िकयसं थांनाआजपयत सवेा परुवत आहते . ी 
साईबाबा सं  थानचेदो ही हॉि पट स हे अहमदनगर िज हा ह ीत येत अस यामळेु जैव वै िकय घनकच-याचे 

ि या व िव  हवेाट लावण ेकरीता  मे. बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यांनादेणसेबंधनकारक आह.े  यानसुार 
मे. बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यांना एसएसएस/एसएसबीएच/बीएमड  लएुम /वशी/८७७/२०१६, िद. 
२७/०७/२०१६ अ  वये िद.०१/०९/२०१४ ते िद.३१/०८/२०१७ या कालावधीसाठी ित मिहना एकुण . 
४०,०००/- या दराने कंपनीला कायादशे दे  यात आला होता.  

स  या मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगरसवेा परुवत असले  या काही शासक य व मोठ्या 
णालयाची व  याचंेकडुन आकार यात येणारे दरांचा  तुलना  मक त  ता  खालील माणे-  

 
अ.

. 
हॉि पटलचे  नाव व प ा खाटां

ची 
सं या 

सेवा शु क                         
( ती खाट/ 

ती िदन) 

स याचे 
आकार यात 
येणारे एकूण 

मािसक शु क 

सेवा शु काची मुदत 

१. िस हील हॉि पटल,  अहमदनगर २५४ . ४.६७  . ३५५८५.०० एि ल २०१५  ते एि ल २०१८   
२  वरा मेिडकल हॉि पटल , लोणी ६५० . ३.३८ . ६६०००.०० फे ु  २०१५  ते फे ु  २०१८   
३ साईबाबा हॉि पटल व साईनाथ  

हॉि पटल, िशड  
५४७ . २.४३ . ४००००.०० स  टबर २०११ ते ऑग ट २०१४ 

स  टबर २०१४ ते ऑग  ट २०१७  
४ आनंदऋषीजी  हॉि पटल,  अहमदनगर २०० . ४.६७ .२८०२०.०० एि ल २०१५  ते एि ल २०१८   
५ नोबेल हॉि पटल,  अहमदनगर ११० . ४.६७ . १५४११.०० एि ल २०१५  ते एि ल २०१८  
६ साखर कामगार हॉि पटल, ीरामपूर १०० . ४.८४ . १४५२०.०० जून २०१७ ते जून २०२० 
७ आ मामािलक हॉि पटल, कोपरगाव १०० . ४.८४ . १४५२०.०० जून २०१७ ते जून २०२० 
८ शने र हॉि पटल, शनी िशगनापूर, ६० . ४.८४ . ८७१२.०० जून २०१७ ते जून २०२० 
९ ामीण णालय, कोपरगाव ३० . ४.८४ . ४३५६.०० जून २०१७ ते जून २०२० 
१० गोर हॉि पटल, राहता २० . ४.८४ . २६१४.०० जून २०१७ ते जून २०२० 
११ जोशी हॉि पटल, िशड  १८ . ४.८४ . २६१४.०० जून २०१७ ते जून २०२० 
१२ कानडे हॉि पटल, राहता १५ . ४.८४ . २१७८.०० जून २०१७ ते जून २०२० 
१३ ग दकर हॉि पटल, िशड  ०९ . ४.८४ . १३०७.०० जून २०१७ ते जून २०२० 

 
मागणी: वरीलतलुना  मक त   यानुसार (पवु चे एकुण . ४०,०००/- माण)ेआप या सं थे या ी 

साईनाथ  णालयाची खाटांची सं या ३०० व  ी साईबाबा हॉ  पीटलची खाटांची सं या २४७ अशी एकूण 
५४७ असनुमे. बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यांना ि या व िव  हवेाटेसाठी  ती िदन पये २.४३ ती 
खाट दर येत होता. 

स ा राहता तालु यातील सव  णालयातील सवेा शु क पये ४.८४  ती िदन ती खाट आहे. 
यानसुार आपले ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाची खाटांची सं या ५४७ असनु  याचे सवेा शु क पये 

७९४२४.०० (अ री– एकोणऐशंी  हजार  चारशे चोवीस  मा  ) ती मिहना व अिधक वतं  वाहनाचा वाहतकू 
खच अस े एकि त खचाचे एकुण .८६,०००/- ित मिहना कोटेशन AMD/453/454, Dtd. 
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02/08/2017 अ  वये मे. बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यांनी पढुील एक  वषा  या कालावधीसाठी िदले 
आह.े तसचे सदर कंपनीचे प  . ५२३, िद. २३/०८/२०१७ अ  वये सदर सेवेसाठी जी. एस.टी. म ये सवलत 
अस  याचे प  जोडले आहे. तसचे म. . िन. मंडळाची मा यता ा  अहमदनगर िज हयासाठी अिधकृत एकमेव 
सं था मे. बायोि लन िस टी स, अहमदनगरअस  याचाखुलासा करणारे  महारा  दषूण िनयं ण (म. . 
िन.)मंडळाकडून . ६८५, िद. २९/०७/२०१७ अ  वये ा  त झाले असनु ते सोबत जोडले आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत- जैव वै िकय घनकचरा पढुील ि या व कायवाहीकरीता 
सावजनीक र या जैव वै िकय घनकचरा यव थापन करणा या सं थेस दणेे बंधनकारक आह.े यानसुार म. . 
िन. मंडळाची मा यता ा  अहमदनगर िज हयासाठी अिधकृत एकमेव सं था मे.बायोि लन िस टी स, 
अहमदनगर अस  यामूळे  याचंकेडे दाे ही हॉि पटलमधनु िनघणारा जैव वै िकय घनकचरा पुढील ि या व  
िव हवेाटीकरीता दररोज दणेेस बंधनकारक आह ेअस ेन  मत आह.े 

तरी महारा  दषुण िनयं ण मंडळाच े िनयमानुसार मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यांना ी 
साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयामधील िनघणारा जैव वै िकय घनकचरा ि या व िव हवेाटीकरीता 
घेवनु जाणकेामी पढुील एक वष कालावधीसाठी मागणी केले  या  सव करांसहीत ित मिहना  ८६,०००/- 
(अ री . श ाएशी हजार मा ) चचा व वाटाघाटी क न दर िनि त करणसे व  यासाठी येणा-या खचास 
मा  यता असावी. 

जैव वै क य घनकचरा यव थापन, हाताळणी, ि या व िव  हेवाट करणेकामी या दरांवर 
चचा करणेसाठी मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर 
उपि थत होते. चचअंती यांनी याकामी ित मिहना .७२,०००/- मा  अंतीम दर देऊ केले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाम ये िनघणारा जैव 
वै िकय घनकचरा ि या व िव हेवाटीकरीता घेवुन जाणेकामी मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगर 
यांचे एक वष (िद.०१/०९/२०१७ ते िद.३१/०८/२०१८) कालावधीसाठी ित माह .७२,०००/- मा  
अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                 (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०७. ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता सन २०१७-१८ या वषाकरीता खरेदी करावयाचे औषधे/ 

सिजकल सािह  य खरेदीमधील पाट-१९ करीता पा  कमिशयल फेर ई-िनिवदा उघडून िमळणेबाबत. 
ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाचे सन २०१७-१८ या वािषक औषध े खरेदीकामी 

िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे  सभेत िनणय .५ अ  वये िमळालेली आहे. 
वरील िनणयानसुार सदरचे खरेदीकामी िद.१३/०३/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये वतमान प ात 

जािहरात दऊेन िद.०५/०५/२०१७ पयत िनिवदा ि वकार  याची अं ितम मदुत ठेव  यात आली होती.  यास 
अनसु न १४८ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाले  या असनू ा  त िन  न  तम दरानुसार परुवठा धारकांना परुवठा 
आदशे दे  यात आलेले असनू  या आयटमकरीता परेुस ेदर ा  त झालेले नाहीत,  याकरीता िद.१४/०७/२०१७ 
रोजीचे मंजरु िटपणी  वये फेर ई-िनिवदा मागिव  यास मा  यता घेऊन िद.२४/०७/२०१७ ते १०/०८/२०१७ या 
कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या आहते. परंत ु ब-याच िनिवदाधारकांनी दरु  वनीव न 
सदरह ई-िनिवदसे मदुतवाढ िमळणकेामी िवनंती केलेली आह.े  यामळेु सदरचे खरेदीकामी जा  तीत जा  त 
तलुना  मक दर िमळणकेामी जा  तीत जा  त ई-िनिवदा ा  त हो  यासाठी सदरह ई-िनिवदसे िद.१०/०८/२०१७ 
रोजीचे मंजरु िटपणी  वये िद.१४/०८/२०१७ पयत मदुतवाढ दे  यात आलेली असनू एकुण १६१ ऑनलाईन ई-
िनिवदा ा  त झाले  या आहते. 

उपरो  त खरेदीकामी ा  त झाले  या १६१ तां ि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे 
मा.खरेदी सिमतीचे सभेपु ढे सम  उघड  यात आले  या असनू  यातील तां ि क बाबी िव  त िवभागामाफत तपासनू 
घे  यात आले  या असनू  यामधील पाट-१९ करीता एकुण ा  त ०७ िनिवदाधारकां पैक  ०४ िनिवदाधारक पा  
होत आहते,  यामळेु उपरो  त खरेदीमधील पाट-१९ करीता पा  ०४ ऑनलाईन ई-िनिवदा मा.उपसिमतीचे सभेपु ढे 
सबंं िधत िनिवदाधारकांचे सम  उघडून घेता येतील,  याचा तपिशल खालील माणे- 

Sr.No. Name of Tenderer 
01 Cambindia Biotech Kits Pvt Ltd., Mumbai 
02 N.P.Agencies, Mumbai 
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03 Poly Medicure Ltd., Mumbai 
04 Transasia Bio-Medicals Ltd.,Mumbai 

 
उपरो  त माण े खरेदीकामी पा  ०४ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे थािनक उपसिमती 

सभसेमोर, उपि थत िनिवदाधारकांसम  उघडणते आ या.  
  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयासाठी सन २०१७-१८ या 

वषाकरीता आव यक असलेली औषधे/ सिजकल सािह  य खरेदी करणेकामी उघडणेत आले या ई-
िनिवदांम ये ा  झाले या दरांचा तुलना मक त ा तयार करणेत येऊन, तो पुढील उपसिमती 
सभेसमोर सादर करणेत यावा. तसेच या सभेसाठी तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारकांनाही 
चचसाठी सभेसमोर बोलिवणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

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

०८. ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१७ िनमं ण पि का छपाई करणेकामी ा  त दरप के उघडणेबाबत. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७ चे सभेतील िनणय .७१२ नसुार ी साईबाबा पु  य ितथी 

उ  सव-२०१७ िनमं ण पि का व इतर वाढीव खचास मा  यता दे  यात आली आह.े पु  यितथी उ  सवासोबत 
शता  दी सोह याचा उदघाटन समारंभ अस  याने, मागील वष  या तलुनेत या वष  या उ  सवासाठी जादा खच 
हो  याची श  यता आह.े ही बाब िवचारात घेता,  तावातील त   यामधील अ. नं. २ साठी अंदाजे . १० लाख 
व अ. न.ं ५ साठी अंदाजे .२५ लाख मा  वाढीव खचासह अंदाजे . ६४,६५,०००/- मा चे खचास मा  यता 
दे  यात आली आह.े  

सामा  य शासन िवभाग िद.०२.०९.२०१७ चा मंजरू  ताव ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव- २०१७  
अ  वये १,८०,००० नग िनमं ण पि का छपाई करणकेामी दरु  वनीव न दरप के मागिवणसे मा  यता दे  यात 
आली आह.े 

 यानसुार िद .०४.०९.२०१७, रोजी िशड  प रसरातील नामां िकत ेसधारकांना दरु  वनी  दारे फोर कलर 
साईज 8.75"X11.25" व 250GSM आट पेपर तसचे पाक टे छपाई साईज 6"X9.25" व 130GSM  पेपर 
वाप न ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव-२०१७ िनमं ण पि का १,८०,००० नग छपाई करणकेामी िद. 
०५.०९.२०१७, रोजी ४.०० वाजेपयत दरप क सामा  य शासन िवभागात दणेबेाबत कळिव  यात आले होते 
 यानसुार िद .०५.०९.२०१७ रोजी खालील माण े४ िसलबंद दरप के ा  त झाले आह.े   

अ.  ेसधारकाचे  नाव आवक नं  / िदनांक शेरा 
१. ल  मी ि ंटस, को  हार भगवती  १२६१४/०५.०९.२०१७ बंद िलफाफा  
२. लोमे  वर ि ंट ग ेस, लोणी   १२३१५/०५.०९.२०१७ बंद िलफाफा  
३.  वॉिलटी ि ंटस, सगंमनेर  १२६१६/०५.०९.२०१७ बंद िलफाफा  
४. वरा ऑफसटे, लोणी  १२३१७/०५.०९.२०१७ बंद िलफाफा  

  उपरो  त ा  त ४ छपाईधारकांचे िसलबंद दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणते 
येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा तयार करणते आला.  

अ.  ेसधारकाचे  नाव दरप कामधील ती नग 
मुळ दर . 

१. ल  मी ि ंटस, को  हार भगवती  ३.५० 
२. लोमे  वर ि ंट ग ेस, लोणी   ३.६५ 
३.  वॉिलटी ि ंटस, सगंमनेर  ३.४० 
४. वरा ऑफसटे, लोणी  ३.२५ 

यावर सिव तर चचा होऊन, शता दी महो सवाची सु वात या उ सवाने होणार अस याने ी 
साईबाबा पु  यितथी उ  सव- २०१७ ची उ कृ  कारची िनमं ण पि का छपाई क न घेणेकामी वरा 
ऑफसेट, लोणी यां चे ती नग .३.२५ मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना छपाईचा कायादेश 
देणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.      (कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०२ ी साईबाबा समाधी वष सन २०१७-१८ चे कालावधीत देशात व परदेशात ी साई पादु का दशन 

सोहळा आयोिजत करणे. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- 

१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणांना आव  यक  या  
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या  

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

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

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

४) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े  
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत पादु का दशन सोहळयाबाबत झालेले  िनणयः- 

१) िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१७१  
“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ाने िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते ३१ ऑ  टोबर, २०१८ 

अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तांसाठी धािमक, सामाजीक, साईबाबांची िशकवण, सवेाभाव दशिवणा-या 
भ  य  व पा  या काय मांचे आयोजन करणते याव.े तसचे चे पादकुा जवळपास १०० िठकाणी दशनासाठी 
पाठिव  यात या  यात.” 
२) िदनांक २८ एि ल, २०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२८०  

“जे सवसामा  य साईभ  त चे दशनासाठी िशड  येथे येऊ शकत नाही, अशा साईभ  तां  या 
सोयीसाठी, समाधी शता  दी महो  सवा  या पा  वभमूीवर  या मुळ पादकुा दशे – िवदशेाम  ये िठ किठकाणी 
दशनासाठी उपल  ध क न दे  यात या  यात. यासाठी जी साईमं िदरे बाबां  या पादकुांची मागणी करतील,  याचंी 
यो  य ती चौकशी व खातरजमा क न,  यानंाही चांदी  या पादकुा दशनासाठी उपल  ध क न ा  यात. या 
पादकुांसोबत सं  थानची दि णा पेटी व देणगी पावती पु  तक ठेव  यात यावे. मं िदर िवभागाने या संबंधीची 
िनयमावली तयार करावी व समाधी शता  दी वषातील मळु पादकुा दशन सोह याची सु वात आं देश 
रा  यातील िवजयवाडा येथून करणते यावी. या िठकाणी  या भ  ताचंी सं  या जा  त माणात आहे.”. 
३) िदनांक २३.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३५८  

शता  दी वषाचे  येक मिह  यात पादकुा दशन काय म आयोिजत करावा . पादकुा दशन सोह यासाठी 
सव सोयीयु  त सं  थान वाहन तयार क न घे  यात यावे. या काय माचे िनयोजन व खच  या-  या रा  यातील 
दानशरू साईभ  तामाफत िकंवा मं िदरामाफत कर  यात यावे. तसचे दशे िवदेशातील पादकुा दशनासाठी दोन 
पादकुांचा सटेचा वापर कर  यात यावा. तसचे महारा  ातील सव िज  ात पादकुा दशन सोहळा आयोिजत 
कर  यात यावा.” 
४) िदनांक २५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ६२५  

“ ी साईबाबा समाधी शता  दी वष सन २०१७-१८ चे कालावधीत भारतात व परदशेात ी साईपादकुा 
दशन व साईभजन सं  या काय माचा पिह  या ०३ (ऑ  टोबर ते िडसबर -२०१७) मिह  यांसाठीचे काय म 
िनि त क न पढुील सभेसमोर सादर करणते यावे तसचे पादकुा सोहळयासाठी सव िठकाणी मळु पादु का पाठवू  
नयेत. मागणी करणा-या सं  थेची मता पाहनच पादकुा दशनासाठी पाठिवणते या  यात. सदरह पादकुा दशन 
सोहळयासाठी पाठिवणकेामी महारा  ासाठी एक व महारा  ाबाहरेील रा  यासंाठी एक अशी दोन वाहनांची 
 यव  था करणते यावी.” 

५) िद. २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८७ 
“सिमती सद  य मा. ी भाऊसाहेब वाकचौरे, मा. ी िबपीनदादा को  ह ेव मु  य कायकारी अिधकारी 

यांची सिमती गठीत करणते येऊन, या सिमतीने दशेभरातील िविवध रा  यांम  ये साई पादकुा दशन सोहळा 
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आयोिजत करणेसाठी ा  त झाले  या  तावांची ८ िदवसांम  ये छाननी क न अं ितम कराव.े तसचे परदशेातील 
अजाची छाननी करतेवेळी सिमती सद  य मा. ी ताप भोसले यांचे मागदशन घे  यात यावे. पादकुा दशन 
सोहळयासाठी दशेातील काही ठरािवक िठकाणी  या मळु पादकुा व परदेशात चांदी  या पादकुा पाठिव  यात 
या  यात, अस ेठरले. 

माह ेआ  टोबर २०१७ या मिह  यात साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत करावयाचा पादकुा 
दशन सोहळयाची सु वात िद.१३ व १४ आ  टोबर २०१७ रोजी पणजी (गोवा) येथून करणते यावी.  यासाठी 
गोवा दशे ी साईदशन पादकुा सोहळा सिमती , पणजी यांचे मळु पादकुा दशन  तावास मा  यता दे  यात आली.  

उपरो  त छाननी सिमतीने अं ितम केले  या  तावां  या िठकाणी सिमती सद  य व सं  थानचे अं िधकारी 
यांनी उपल  धतेनुसार  य  भेटी दऊेन काय मा  या पवू तयारीचा व िनयोजनाचा आढावा  यावा. पादकुा दशन 
सोहळयाचे पवू तयारी व पादकुा दशन सोहळा आयोिजत करणेसाठी येणा -या अनषुंगीक सव खचास / वास 
खचास  (वाहन, रे  वे, िवमान) मा  यता दे  यात आली.रा  यातं, पररा  यातं, परदशेात पादकुा दशन पादकुासाठी 

 तािवत के  यानसुर आव  यकते माण ेकमचारी पाठिव  यात यावेत.  येक पादकुा दशन सोहळयासाठी सोबत 
जावयाचे कमचा-यांचे िवभाग, सं  या व नामिनदश याबाबत मु  य कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घेणे 
आव  यक राहील. यासाठी येणा-या आव  यक खचास मा  यता दे  यात आली.  

िविवध िठकाणी आयोिजत करावया  या पादकुा दशन सोहळयासाठी  येक वेळी उपल  धते माण ेसव 
िव  व  त व िकमान २ अिधकारी यांना उपि थत राह  यास व  यासाठी येणा-या अनषुंगीक सव खचास / वास 
खचास (वाहन, रे  वे, िवमान) मा  यता दे  यात आली. उपि थत राहणा-या अिधका-यांचे बाबतीत मु  य कायकारी 
अिधकारी यांनी नामिनदिशत करण ेआव  यक राहील अस ेठरले. 

आव  कतेनसुार तातडीचे सगंी दशेातंगत िवमान वासाने पादकुा घेऊन जाणे -येणसे व  याकामी येणा-
या खचास मा  यता दे  यात आली. याबाबत वेळोवेळी सगंानु प मु  य  कायकारी अिधकारी यांनी िनणय  यावा 
अस ेठरले व  यासाठी  या अनषुंगीक सव खचास मा  यता दे  यात आली. पादकुा दशन सोहळयासाठी वास व 
इतर िठकाणी सरु े  या कारणा  तव ह  यारी पोलीस बंदोब  त घेणेस व  यासाठी  या अनषुंगीक खचास मा  यता 
दणे ् यात आली ” 

 तावना– ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते . 
यािनिम  ी साईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ 
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जाणार आह.े  या अनषुंगाने 

चार व सारासाठी दशे िवदशेांम  ये िठकिठकाणी  या पादकुा दशन सोहळा आयोजन कर  यात येणार आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८७ ला अनुस न ाथिमक 

चचा करणकेामी िद.२९/०८/२०१७ रोजी िशड  येथील सं  थानचे लेड बागेतील “०” नंबर सभागहृ येथे मा. ी. 
भाऊसाहबे वाकचौरे मा. ी. िबपीनदादा को  ह ेव मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचे ितिनधी मा. ी. मनोज 
घोडेपाटील, उपिज  हािधकारी यांचे उपि थतीत आढावा बैठक पार पडली. सदरह बैठक म  ये सादर कर  यात 
आले  या पादकुा दशन  तावांबाबत  या आयोजकांनी प रपूण  तावं सादर केलेले आहते अशा भारतातील 
आयोजकांना िद.२२/०९/२०१७ व िवदेशातील आयोजकांना िद.२३/०९/२०१७ रोजी िशड  येथे बोलिव  यात 
यावे तसचे  यावेळेस िव  व  त मा. ी.जयकर सो. व मा. ी.भोसले सो. यांनाही िनमं ीत कर  यात यावे अस ेठरले. 

   यानंतर िद.०१/०९/२०१७ रोजी मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी (िव  व  त मा. ी. 
वाकचौरे सो. व मा. ी. को  ह े सो. यांचेशी दरू  वनी ारे पादकुा दशन सोह याच े आयोजनाबाबत झाले  या 
चच  या अनषुंगाने) नो  हबेर-िडंसेबर-जानेवारी मिह  यातील पादकुा दशन सोह याचा काय म िनि त करणेसाठी 
अनु मे तािमळनाडू , म  य देश व गजुरात  या रा  यातील मोठया शहरातील  तावधारकांना मंगळवार 
िद.०५/०९/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता चचसाठी बोलिव  यात यावे असे िनदश ी. मोहन यादव, 
जनसपंक अिधकारी व ी राजितलक बागवे , . अिध क शता  दी क  यांना दे  यात आले होते.  यानंतर 
िद.०२/०९/१७ रोजी मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी िदले  या िनदशानुसार खालील नमदू ०९ 

 तावधारकांना मंगळवार िद.०५/०९/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता बैठक स बोलिव  यात आले.  
अ.न.ं रा  य शहर / गांव मंिदर/  ट/साईभ  ताचें नांव दु र  वनीव न संपक कर  यात 

आले  या  यि चे नांव 
१. तािमळनाडू कोईमतरू िशड  साईबाबा िड  होिटज ीमती िन पा ीराम 
२. कोईमतरू ी नागासाई  ट, ी नागासाई मं िदर ी. एस. बालासु म  यम  
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३. चै  नई  ऑल इिंडया साई समाज (मैलापरू) ी. आनंद साई 
४. पॉ  डेचरी पॉ  डेचरी इटंरनॅशनल िशड  साईबाबा िड  होिटज  ट ी. डी.मनीकंदन  
५. म  य दशे भोपाल िशड  साईधाम धमाथ सं  था  ी. शांडी  य बाबा 
६. इ  दौर ी इं  दौर शहर साईभ  त सवेा सिमती ी. अिभनव छोटू शु  ला  
७. गजुरात अहमदाबाद ी िशड  साईबाबा समाज सवेा सं  थान  ी. िगरीष व ी बालाकृ  ण  
८. सरुत साई िव  व सम  त साईभ  त मंडळ ी. िहमांश ूपाठक  
९. सरुत ी साई गणेश सवेा  ट ी. अतलु साळी (अनपुि थत) 

िद.०५/०९/२०१७ चे बैठक साठी िव  व  त मा. ी. भाऊसोहब वाकचौरे, मा. ी.िबपीनदादा को  हे, 
मा. मु  य कायकारी अिधकारी, महोदया मा. उपकायकारी अिधकारी व जनसपंक अिधकारी उपि थत होते . तसचे 
उपरो  त त   यातील नमदू केले  या  तावधारकां पैक  सरुत येथील ी साई गणेश मंडळाचे पदािधकारी/सद  य 
अनपुि थत होते.  

 ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयानसुार देश-िवदशेात 
साई पादकुा दशन सोहळा आयोिजत करणेसाठी ा  त  झाले  या  तावांची छाननी करणेसाठी सिमती सद  य मा. 

ी. भाऊसाहबे वाकचौरे, मा. ी. िबपीनदादा को  ह े व मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सव उपि थत 
आयोजकांशी सिमतीने िविवध िवषयावर सिव  तर चचा केली. चचअंती खालील  तावांची िशफारस मा. 
 यव  थापन सिमतीकडे कर  यास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

अ.न.ं रा  य  शहर  मिहना  तािवत 
िदनांक   

आयोजकांचे/ ितिन धीचे नांव  

०१. तािमळनाडू  चै  नई, 
मैलापरू  

नो  हबर-२०१७ िद.०८ व ०९ 
नो  हबर 

ऑल इंडीया साई समाज, मैलापरू ( ी. आनंद साई)  

०२. पॉडेंचेरी  िद.१० 
नो  हबर  

ी इटंरनॅशनल साईबाबा िड  होटीज  ट, पॉडेंचेरी  
( ी. मनीकंदन) 

०३. कोईमबतरु िद.११ व १२ 
नो  हबर 

ी नागासाई  ट,कोईमबतरु  
( ी. एस. बालासु म  यम) 

०४. म  य देश  भोपाळ िडसबर-२०१७ िद.१७ व १८ 
िडसबर  

िशड  साईधाम धमाथ सं  था , भोपाल  
( ी.बाबा शांडी  य) 

०५. गुजरात  
 

सरुत  जानेवारी२०१८ िद.०४ ते ०६ 
जानेवारी 

साई िव  वा सम  त साईभ  त मंडळ, सरुत  
( ी. िहमांश ूपाठक, सरुत) 

०६. अहमदाबाद  जानेवारी-
२०१८ 

िद.०७ व ०८ 
जानेवारी 

िशड  साईबाबा समाज सवेा सं  थान, अहमदाबाद 
( ी. िगरीषभाई पटेल व ी. बालाकृ  णा पटेल)  

  तरी छाननी सिमती यांचेमाफत िशफारस कर  यात आले  या आयोजकांमाफत वर नमदू तािमळनाडू, 
म  य देश व गजुरात या रा  यात माह-ेनो  हबेर, िडंसेबर-२०१७ व जानेवारी-२०१८ या मिह  यामं  ये पादकुा दशन 
सोहळा आयोजन होणसेाठी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिम तीचे िनणयाथ सादर. 

िनणय .७६९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी वषाचे िनिम ाने तावात नमुद केले माणे, 
तािमळनाडू, पॉ डेचेरी, म  य देश व गुजरात या रा  यात माहे-नो  हेबर, िडं सेबर-२०१७, व जानेवारी-
फे ुवारी- २०१८ या मिह  यामं  ये पादु का दशन सोहळा आयोिजत करणेस मा यता दे यात आली. 
याकामी तािवत केलेली िठकाणे व आजचे सभेम ये ा  झाले या अजावरही खालील माणे चचा 
होऊन, वेळाप क तयार करणेत आले.  

अ.नं. रा  य शहर  तािवत 
िदनांक 

आयोजकांचे/ ितिन धीचे नांव आजचे सभेत झालेली चचा 

०१. तािमळनाडू  चै  नई, 
मैलापूर  

िद.०८ व ०९ 
नो  हबर 

ऑल इडंीया साई समाज, मैलापूर  
( ी.आनंद साई)  

मंजुर 

०२. पॉडेंचरेी  िद.१० व ११ 
नो  हबर  

ी इटंरनॅशनल साईबाबा िड  होटीज 
 ट, पॉडेंचरेी ( ी. मनीकंदन) 

तािवत आयोजक टच ेसाईबाबांच े
मं िदर नस याने दणेगीदार साईभ  

ी.के. ही. रमणी यांनी सुचिवले माणे 
कमलासाई िशड साई सेवा सिमती, 



55 
 

{09} 08.09.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

पॉ डेचरेी यांना पादकुा दशन 
सोहळयासाठी या पादकुा उपल ध 
क न दे यात या यात. तसेच पॉ डेचरेी 
येथ े जाते वळेेस दानशरु साईभ  

ी.के. ही. रमणी यांचकेडे दोन तास 
दशनासाठी पादकुा उपल ध क न 
दे यात या यात 

०३. कोईमबतुर िद.१२ व १३ 
नो  हबर 

ी नागासाई  ट,कोईमबतुर  
( ी. एस. बालासु म  यम) 

मंजुर 

०४. चे नई िद.१४ 
नो  हबर  

िशड  साईबाबा िड हॉटीज ट, चै नई  चे नई येथील साईभ  ि ती साई ह े
समाधी शता दी पा भूमीवर यां या 
दणेगीतून लडीबागेतील धबध याच े
नुतणीकरण क न दणेार आहते, यांची 
दणेगी ि वकारणेत यावी व या 
पादकुा पॉ डेचरेीव न परत येताना 
चे नई येथ े ि ती साई यांचकेडे एक 
िदवसासाठी दशनासाठी उपल ध क न 

ा यात. 
०५. म  य देश  भोपाळ िद.१७ व १८ 

िडसबर  
िशड  साईधाम धमाथ सं  था, भोपाल  
( ी.बाबा शांडी  य) 

मंजुर 

०६. गुजरात  
 

सुरत  िद.०४ ते ०६ 
जानेवारी 

साई िव  वा सम  त साईभ  त मडंळ, 
सुरत  
( ी. िहमांश ूपाठक, सुरत) 

मंजुर 

०७. अहमदाबाद  िद.०७ व ०८ 
जानेवारी 

िशड  साईबाबा समाज सेवा सं  थान, 
अहमदाबाद 
( ी. िगरीषभाई पटेल व ी. 
बालाकृ  णा पटेल)  

मंजुर 

०८. महारा  िवदभ िद.२५ 
जानेवारी ते 
िद.१० 
फे ुवारी, 
२०१८ 

ी स ु  साई चॅ रटेबल ट , नागपुर सदरह टच े ितिनधी ी.पंकज 
महाजन यांनी सभेसमोर यांचा पादकुा 
दशन सोहळयािवषयीचा ताव सादर 
केला. यांनी मािहती िदली क , 
िवदभामधील सव िज यांम ये पादकुा 
दशन सोहळा आयोिजत करणेची 
जबाबदारी ि वकारणेस ते तयार आहते.  

यास सभेने मा यता िदली व 
यांना या पादकुा उपल ध क न 

दे यात या यात, असे ठरल.े  
   

तसेच आजचे सभेत कनकवली, कराड व िद ली येथील साईभ  उपि थत होते. यांनीही 
यांचेकडे पादु का दशन सोहळा आयोिजत करणेसाठी या पादु का िमळणेची िवनंती केली.  

यावर िव तृत चचा होऊन, िद.१२.१०.२०१७ ते िद.१४.१०.२०१७ या कालावधीम ये साई 
सेवा ट, पणजी, गोवा यांचेकडे पादु का दशन सोहळयासाठी, या पादु का उपल ध क न दे याचे 
ठरलेले आहे. या पादु का िशड कडे परत येतेवेळी िद.१५.१०.२०१७ रोजी दा पदयाि क िम  मंडळ, 
कनकवली यांना व िद.१६.१०.२०१७ रोजी ी साईबाबा पालखी सोहळा सिमती, कराड यांना या 
पादु का दशनासाठी उपल ध क न दे यात या यात. याच माणे साईपालहार ट, ख ना माकट, 
लोधी रोड, नवी िद ली यांचे ितिनधी ी.िदपक बांगा हे साईभ ही सभेत उपि थत होते, यांनी 
िद.२८.१०.२०१७ रोजी पादु का दशन सोहळयासाठी, या पादु का िमळणेची िवनंती केली. याची 
िवनंती मा य कर यात येऊन, यांना पादु का उपल ध क न दे यात या यात.  
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  यावेळी मा.अ य  महोदय यांनी अशी मािहती िदली क , अमेरीकेतील साईमंिदरांनीही 
या पादु कांची, िद.०९ नो हबर- २०१७ ते िद.२७ नो हबर, २०१७ अखेर, पादु का दशन 

सोहळयासाठी मागणी केलेली आहे, यांना पादु का उपल ध क न दे यात या यात. या पादु का दशन 
सोहळयासाठी मा.अ य  महोदय उपि थत राहणार आहेत, सिमती सद यां पैक  व सं थानचे अिधकारी 
संवगातील कोणास उपि थत रहावयाचे अस यास, यांची जाणे-येणची यव था सं थानमाफत 
कर यात यावी. याच माणे आय ल ह साई या सं थेने य.ुके. व कॅनडा या देशांम ये पादु का दशन 
सोहळयासाठी, या पादु कांची मागणी केलेली आहे. यांचेकडून पादु का दशन सोहळयासाठी या 
तारखांचा ताव मागवून सभेसमोर सादर करावा, असे ठरले.   (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०३ ी साईबाबां या जीवनावर आधारीत “सबका मािलक एक है” या महानाट्याचे आयोजन करणे. 

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

िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणांना आव  यक  या  
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या  

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

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

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

४. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करणे. 
 

मा.  यव  थापन सिमती ठरावः-  
१) ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत करावया  या धािमक सां  कृितक व सामािजक 
काय मांची परेषा व  व प ठरिवणकेामी साईभ  त, िशड  ाम  थ तसचे जागितक साई मं िदर 
िव  व  त/पदािधकारी यांचेकडून ा  त झाले  या सचूना व अिभ ाय यावर चचा होऊन धोरणा  मक िनणय 
होणकेामी धािमक सां  कृितक व सामािजक काय मांचे वेळाप क  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर करणते 
आले होते.  यात स  टबर-२०१७ व ऑ  टोबर-२०१८ म  ये या नाटय योगाचा समावेश कर  यात आलेला आह.े 
सदरह  तावावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .३५८ अ  वये 
खालील माण ेसमंत झालेला आहे.  

“..समाधी शता  दी वषाम  ये सादर करावया  या काय माचंी परेषा ठरिवणते येऊन, झाले  या 
चच माण े ता  काळ कायवाही करणसे व  याकामी येणा-या सव समावेशक खचास मा  यता दे  यात आलेली 
आह.े.” 
२) ी साईबाबां  या जीवनावर आधरीत ‘सबका मािलक एक है’ या महानाट्याचे सं  थानने आयोजन 
करणबेाबतचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती  या िद.२०/०८/२०१७ रोजी  या सभेत सादर कर  यात आला होता. 
यावर िनणय .६९४ खालील माणे समंत झाला आहे. 

“ ी साईबाबां या जीवनावर आधा रत ‘सबका मािलक एक है’ या महानाट्याचे समाधी शता दी या 
पा भमूीवर िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी आयोजन करणेस व याकामी येणा या अंदाजे .९,००,०००/- 
मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसचे या नाटय योगातील संग व सवंाद याचे ि ट थािनक उपसिमती 
सभेकडून तपासनू यावी, अस ेठरले.” 

 तावना:- ी. शांत डांग,े कायकारी िनमाता, साई ि एिट  ह  हीजन, नागपरू यांचे 
िद.२८/११/२०१६ व िद.२२/०७/२०१७ चे प ानसुार साई च र ावर आधारीत ‘सबका मािलक एक है‘या 

काश (Light) आिण  वनी (Sound) िहदंी महानाट्याचे ीसाईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोजन 
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कर  यासाठीचा  ताव िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर कर  यात आला होता. 
 यावर िनणय .६९४ अ  वये र  कम .९ लाख मा चे खचास मा  यता दे  यात आली आह.े तसचे या 

नाट्य योगातील सगं व सवंाद याचे ि ट थािनक उपसिमती सभेकडून तपासनु यावी , अस ेठरले आह.े 
   ी.सोमे र बालपां डे यांनी िद.२६/०८/२०१७ रोजी िशड  येथे भेट देऊन काय मासाठी साईनगर मैदान 

व ी साई सादालयामागील शेती महामंडळा  या जागेची पाहणी केली. साईनगर मैदान येथे सदर काय माचे 
आयोजन करावयाचे झा  यास १५००० ते २०००० पयत े क या काय माचा आनंद घेऊ शकतील. परंतु  
 यापे ा जा  त े क सं  येसाठी शेती महामंडळा  या जागेवर सदर काय म घेऊन LED BOARD ची 
 यव  था करावी लागणार अस  याचे  यानंी सां िगतले. 

आता िद.०२/०९/२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे ी. सोमे र बालपां डे यांनी“ सदर महानाट्य िशड  येथे 
िद.०१/१०/२०१७ रोजी सादर कर  यास आ  ही तयार आहोत. नैसिगक कारणामळेु योग र  करावा लाग  यास 
िद.०२/१०/२०१७ िकंवा िद.०३/१०/२०१७ रोजी हा योग सादर कर  यात येईल व  याचे कुठलेही अित र  त 
शु  क आपणाकडुन घे  यात येणार नाही. तरी महानाट्या  या यशि वतेकरीता (Travelling, Transporting 
इ  यादी) .३,००,०००/- (अ री र  कम पये तीन लाख मा ) अॅड  हा  स पाठिव  याची कृपा करावी ” असे 
कळिवले आह.े  

 तावः- साई ि एिट  ह  हीजन, नागपरू यांचे “सबका मािलक एक है” ह े िहदंी महानाट्य ी 
साईबाबांचे जीवनावर आधा रत अस  याने ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार व सार होणार आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६९४ अ  वये ीसाईबाबां या जीवनावर 
आधा रत सबका मािलक एक ह ै या महानाटयाचे समाधी शता दी या पा भमूीवर िद .०१ ऑ टोबर, २०१७ 
रोजी आयोजन करणेस व याकामी येणा या .९,००,०००/- मा च ेखचास मा यता दे यात आली. तसचे या 
नाटय योगातील सगं व सवंाद याचे ि ट थािनक उपसिमती सभेकडून तपासनु यावी , अस ेठरलेले आह.े   

ी. सोमे र जग  नाथ बालपां डे यांचे िद.०२/१०/२०१७ चे ई-मेल ारे महानाट्या  या यशि वतेकरीता 
(Travelling, Transporting इ  यादी बांबीसाठी) .३,००,०००/- (अ री र  कम पये तीन लाख मा ) 
अॅड  हा  स िमळणेबाबत तसचे  यानंी रंगभिूम योग प रिनरी ण मंडळाचे कायम  व पी यो  यता माणप  
पाठिवले आह.े   

ी.बालपां डे यांनी िवनंती के  या माण े  यानंा अॅड  हा  स (अ ीम) ावयाचा झा  यास, काही 
अप रहाय कारणामळेु काय म पढेु ढकलला गेला तर पढुील तारखे  या वेळी  वतं  वास खच िदला जाणार 
नाही तसचे काय म र  झा  यास अॅड  हा  स (अ ीम) पुणपण ेपरत करावा लागेल, अस ेसं  थेला कळिवता येईल. 

तरी याकामी खालील बाब वर िनणय होण ेगरजेचे आह.े  
१) साई ि एिट  ह  हीजन, नागपरू यांचे ‘सबका मािलक एक है’ ह े िहदंी महानाट्या  या योगासाठी 

(Travelling, Transporting इ  यादी बाबीसाठी)  कम पये ३ लाख अॅड  हा  स देणबेाबत  
२) महानाट्यासाठी जागेची िनि ती करणबेाबात. 
३) महानाट्या  या आयोजनासाठी सं  थानमाफत खालील बाब साठी आव  यक  या खचास मा  यता 

दणेबेाबत. 
1. Ground/ Stadium. (6 day before show)  
2. Audience sitting arrangement & Bari gating.  
3. Green Room’s 15 ft X 30 ft - 6 Nos. (with Carpet, Chairs, Fan’s, Heliozoan’s 

& Mirror’s) 
4. Ground Light’s (Sufficient Light for Audience)  
5. Mobile urinal’s 2 Nos. (on back side of Green Room’s for Artist)  
6. Generator’s (with Diesel)  

a) 125 KVA for Light’s (Before 1 day’s of show & show day)  
b) 125 KVA for Sound (Before 1 day’s of show & show day)  
c) 10 KVA for service light (Before 6 day’s of show & 2day’s after show) 

7. Residence for Artist & Back stage worker’s  
a) Back stage worker’s (Before 6 day’s of show & 2day’s after show)  
b) 30 Production Team Person’s (2 day’s before show & 1day’s after show) 
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c) 110 Artist (2 days before show & 1day’s after show) 
8. Food for Artist & Back stage person’s (2 time Nashta, 1 time Lunch, 1 time 

Dinner & 4 time Tea)  
9. Permissions for performance.  
10. Security Arrangements  
11. Advertisement  
12. Printing Material (Hoardings/ Banners/ Tickets etc.)  

िनणयाथ सादर. 
िनणय .७७० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबां या जीवनावर आधारीत “सबका मािलक एक है” या 

महानाट्याचे आयोजन करणेकामी सं थानमाफत तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस व 
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. परं तु या महानाट्या  या योगासाठी साई ि एिट  ह 
 हीजन, नागपूर यांना .३,००,०००/- मा  अ ीम र कम देता येणार नाही, याबाबत संबंधीतांना 

कळिव यात यावे, असे ठरले.      (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०४ शता दी कालावधीत िव ावाच पती ी शंकरजी अ यंकर यांचे वचन व यांचे मानधनाबाबत. 

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

िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणानंा आव  यक  या 
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या  

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

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

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

(४) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े  
मा.  यव  थापन सिमतीचे  िदनांक २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८२ :  

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषभर आयोिजत कर  यात येणा-या िविवध  तािवत, धािमक, 
सां  कृितक व सामाजीक काय माची सधुारीत परेषा ठरिव  यात आली.   

तसचे शता  दी महो  सवाम  ये आयोिजत करावया  या धािमक, सां  कृितक व सामाजीक 
काय मसाठीचे कलाकार व  याचंे मानधन यांचे प रिश  ठ ब, क ड व ई सोबत सादर केलेले आह.े या यादीतील 
काय म, कलाकार, व  याचंे मानधन  थािनक उप-सिमतीने छाननीक न काय म िनि त करावेत.  यामधील 
िवनामु  य सवेा करणा-या कलाकारानंा ाधा  य दे  यात येऊन, वषभर सधंी दे  यात यावी. काय माची िनि ती 
झा  यानंतर  याम  ये गरजेनुसार/ प रि थतीनसुार आव  यक ते बदल कर  याचे अिधकार  यव  थापन सिमतीला 
राहतील, असे ठरले. 

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

केले  या काय मांसाठी  टेज, मंडप, साऊंड िस  टीम, िवदयतु रोषणाई, सीसीिट  ही, सरु ा  यव  था व आव  यक 
जादाचे मनु  यबळ यावर होणरा खच व इतर अनषुंगीक खचासही मा  यता दे  यात आली. 

 तावना: ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहते. 
यािनिम  ी साईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यां यातफ िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ 
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जाणार आहे. मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ाने िद. ०१ ऑ  टोबर, 
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२०१७ ते िद. ३१ ऑ  टोबर, २०१७ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तासंाठी धािमक, सामािजक, साईबाबांची 
िशकवण, सवेाभाव दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांचे आयोजन करणते याव”े, अस ेठरले होते.  

 यानसुार जा. .एसएसएसटी/बांधकाम-शता  दी क /१९९३/२०१७ िद.१३/०७/२०१७ अ  वये िव ा 
वाच  पती ी शंकरजी अ  यंकर, पणुे यांना शता  दी कालावधीत वचन काय मांचे आयोजनबाबत प  दे  यात 
आले होते. 

यास अनसु न  यांनी िदनांक ३१/०८/२०१७ रोजीचे ई-मेल प ा  दारे िदनांक १ ते ३ फे वुारी, २०१७ 
या तीन िदवसाचे काय मासाठी सहमती दशिवली असनू,  याचंे प ात  यानंी सिुनयोजनासाठी खालील माणे 
बाब  नमदू के  या आहते.  
(१) सतं िवदयापीठाचा क  प १०० कोटीचा आहे. क  प उभा रहातो आह े तो केवळ ित  ठान  या 

वचनां  या मा  यमातनू.  यामळेु या क  पाचा आप  या वतीने २ ल  पयांची देणगी दयावी. ी 
अ  यंकर  यि गत मानधन वा िबदागी घेत नाहीत. ित  ठान  या वतीने रीतसर पावती िदली जाईल. 

(२) आप  या सं  थे  या वतीने सव मखु वृ  तप ांम  ये जािहरात यावी. कारण ह े वचन व सदिवचार 
जा  तीत जा  त ो  यापंयत पोहोचावेत. 

(३) आ  ही  वतं  गाडीने िशड ला येऊ. 
(४) िनवास  यव  था उ  तम हॉटेलम  ये करावी. 
(५) मह  वा  या िठकाणी बोड व फलक लावावेत. 
(६) वचनांनंतर गरम व ताजे दधु गु दवे घेतात.  यात साखर वा इतर कोणताही मसाला नसावा. 
(७) ित  ठान  या ंथ व सीड चा क  लावला जाईल. आम  याबरोबर ित  ठानचे ४ कायकत असतील. ते 

क  सांभळतील.  यां  या वास-िनवासाची  यव  था आपण करावी. तसचे काय मा  या सु वातीला 
ित  ठान  या कायािवषयी िनवेदन केले जाईल. 

(८)  विनयं ण  यावसाियक दजाची व उ  तम असावी. 
(९) ि हिडओ शिूटंग करावयाचे अस  यास पवूपरवानगी  यावी लागेल. 

वचनासाठी आव  यक तयारी -   यासपीठ सािह  य  : 
(१) उंचावर  यासपीठ,  यावर उ  तम व  व  छ व  , मागे लोड 
(२) ितमेसाठी  टॅ  ड 
(३) िवषयानु प ितमा व फोटो  
(४) ितमेला एक ताजा व उ  तम हार 
(५) वचनकारांना एक ताजा उ  तम व हलका हार, हार ओला नसावा. 
(६) समई, तेल, वात, काडेपेटी, मेणब  ती, आरतीचे सािह  य 
(७)  टेज सजावट 
(८) िबसलेरी पा  याची बाटली, थमास व भां डे 
(९) छोटे  यासपीठ,  यावर ंथ ठेवला जातो. 
(१०)  यासपीठावर अिध  ठान  हणनू ठेवावयाचा ंथ 
(११) वचनकारां  या मागील बाजूस उभा टेबल फॅन 
(१२)  पीकस चार (मोठे) 

  िवशेष सूचना 
(१)  यासपीठ व न, मागनू झाकलेले असावे तसचे  यासपीठ दि णािभमखु नसावे. 
(२)  यासपीठासमोर माती नसावी. वचनकारांना धळुीचा ास होतो. कृपया कारपेट घालावे. 
(३) र   याला लागनू  यासपीठ असले तर  या र  यावरील रहदारी पूण थांबिव  यात यावी. 
(४) मैदानातही रहदारीचा ास होणार नाही याची काळजी  यावी. 

उपरो  त नमदू केले माण े वचनाचे सिुनयोजनासाठी  यां नी उपरो  त बाब चा उ  लेख केला आह.े 
तसचे प ाम  ये  यांनी  याचंे  तािवत सतं िवदयापीठाकरीता पये २,००,०००/- (अ री पये दोन लाख) 
मा ची र  कम दणेगी  व पात िमळणसेाठीचा उ  लेख केलेला असनू, काय माचे वेळी  याचंे िनवासाकरीता 
उ  तम हॉटेलची  यव  था करणे,  याचंे समवेत आले  या ४ कायकत यांना पणु े ते िशड  जाणे-येणकेरीता 

वासभाडे व  याचंे िनवासाची  यव  था करणेबाबत कळिवणते आलेले आह.े 
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मा   यानंी िदनांक ०७/०९/२०१७ रोजी पाठिवले  या ई-मेल प ा  दारे, होणा-या वचनासाठी 
 यि गत मानधन घे  यास गु दवे अ  यंकराची समंती अस  याचे कळिवले आह.े   यानसुार वचनासाठी  यांचे 

सतं िवदयापीठाकरीता पये २,००,०००/- मा ची दणेगी  व पात न दतेा िवदयावाच  पित शंकर वासदुवे 
अ  यंकर यांचे नावे मानधन  व पात दतेा येईल. 

तरी शता  दी कालावधीत वचन काय मांचे आयोजन करणकेरीता िवदया वाच  पती ी शंकरजी 
अ  यंकर, पणु े यांना मानधन पये २,००,०००/- (अ री पये दोन लाख) मा  देणबेाबत तसेच  यानंी 
समंतीदाखल पाठिवले  या प ातील बाब साठी होणा-या खचास मा  यता िमळणकेामी िनणयाथ सादर. 

िनणय .७७१ यावर सिव तर चचा होऊन, चे समाधी शता दी कालावधीत िव ावाच पती ी.शंकरजी अ यंकर 
यांना .२,००,०००/- मा  मानधन दे यात येऊन, यांचे वचनाचा काय म आयोिजत करणेस व 
यासाठी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०५ साई पादु का दशन सोहळयाकरीता भारत बज कंपनीची एक ए.सी. वासी बस खरेदीकामी दे यात 

आले या पुरवठा आदेश व अि म रकमेस काय र मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधीलः-  

१) कलम १७ (१) म  ये रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अ धीन राहन, 
सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी 
व थेनुसार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार 
पाड  यासाठी यो  यती  यव  था करणे, भ  तगणांना आव  यकत  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देणे 
आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे 
सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील. 

२) कलम २१ (१) म  ये, िव  व  त  यव  थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१  या तरतदु ना अिधन 
राहन, सिमतीकडून पढुील पैक  सव िकंवा कोण  याही योजनांसाठी वापर  यात अथवा खच कर  यात 
येईल,-- 
(ख) - ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव 

पार पाडण.े  
(ग) - भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ 

पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 
(ड) - ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार करणे.  

 तावनाः- ी साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते 
िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आहे. या कालावधीत िशड त येणा-या 
भािवकांसाठी सोयीसिुवधा उभारण ेतसेच संपणु वषभर वेगवेगळया धािमक, सां  कृितक व सामाजीक काय मांचे 
आयोजन करणते येणार आहे.  

 मा.  यव  थापन सिमतीचेिद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयानसुार ,साई पादकुा दशन सोह याकरीता 
महारा  ातील पुण िज  ाम  ये पादकुा दशनासाठी घेऊन जाणेसाठी एक व बाहरेील रा  याकरीता एक अशा ०२ 
अ  याधिुनक ए.सी. बस खरेदी करणेसाठी टाटा, अशोक लेलं  ड व भारतबज या तीन कंप  यां  या बसेसबाबत 
तपशीलवार चचा करणते येऊन,  यामधील भारतबज या कंपनीची (917 Tourist A.C. Bus BS-IV, Mod.-
35+1+1 SPB)बस खरेदी करणचेे िनि त करणते आले. 

  यावर सिव  तर चचा होऊन,  तावात नमदु केले माण ेभारतबज कंपनी  या 917 Tourist A.C. Bus 
BS-IV, Mod.-35+1+1 SPB या मॉडेल  या ०२ अ  याधिुनक ए.सी. बस खरेदी करणकेामी भारतबज 
कंपनी  या अिधकृत िव े  याकंडून िवहीत प  दतीने दरप के मागिवणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता 
दे  यात आली, अस ेठरले.  

यानसुार जा.न.ंएसएसएस-वाहन-२६०७-२०१७ िदनांक १०/०८/२०१७ चे प ा  वये भारत बज 
कंपनी  या 917 Tourist A.C. Bus BS-IV, Mod.-35+1+1 SPBया मॉडेल  या दोन ए.सी. वासी बसेस 
खरेदी करणकेामी भारत बज कंपनीचे अिधकृत िडलरकडून दरप के िदनांक २३/०८/२०१७ अखेर मागिव  यात 
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आली होती. िदनांक २३/०८/२०१७ अखेर परेुशी दरप के ा  त न झालेने िदनांक २३/०८/२०१७ चे मंजरू 
िटपणी व जा.नं.एसएसएस-वाहन-२६०७/२०१७ िदनांक २३/०८/२०१७ चे प ा  वये िद.२८/०८/२०१७  अखेर 
मदुतवाढ दे  यात आली होती. तसचे अिधक  पधा  मक दर ा  त होणसेाठी दो  ही  दर मागणीप  सं  थानचे 
अिधकृत सकेंत  थळावर िस  द कर  यात आलेली होती. तसचे इंटरनेट  दारे ा  त समुारे १४ परुवठादारांना 
मेल  दारे दरमागणी प  पाठिव  यात आलेली होती. 

यानसुार भारतबज कंपनी  या 917 Tourist A.C. Bus BS-IV, Mod.-35+1+1 SPB या 
मॉडेल  या अ  याधिुनक ए.सी. बस खरेदी करणकेामीिद.२८/०८/२०१७ अखेर ा  त झालेली ०४ दरप के 
िद.३०/०८/२०१७ रोजी मा. खरेदी सिमतीचे सभेत उघडणते आली असनु  यांनी दरप कात दऊे केले  या दरांचा 
तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  

अ.
नं. 

तपिशल घाडगे क ग 
KGP अॅटो िल., 

नािशक 

घाडगे क ग 
KGP अॅटो िल., 
ताथवडे (पुणे) 

वासन क ग 
वासन क ग 

ा.िल. चबुर मुंबई 

घाडगे क ग 
KGP अॅटो िल., 

को  हापुर 
  ित नग ित नग ित नग ित नग 

1 917 Tourist A.C. 
Bus BS-IV, Mod.-
35+1+1 SPB 

21,66,985.00 21,66,985.00 21,66,985.00 21,66,985.00 

2 SGST/UTGST 3,03,377.90 3,03,377.90 3,03,378.00 3,03,377.90 
3 CGST 3,03,377.90 3,03,377.90 3,03,378.00 3,03,377.90 
4 TCS @ 1 % 27,737.41 27,737.41 27,737.00 27,737.41 
5 Total (1 to 4) 28,01,478.21 28,01,478.21 28,01,478.00 28,01,478.21 
6 Insurance  71,158.00 71,158.00 -- 71,158.00 
7 Grand Total (5+6) 28,72,636.21 28,72,636.21  28,72,636.21 

  वरील दरप कातील दरांचा िवचारकरता, सव अिधकृत िव े  यांनी  भारत बज कंपनीचे ए.सी. बस 
करीता समान दर िदलेले आहते. िशड  िवभागाकरीता भारत बजचे अिधकृत िडलर घाडगे क ग, KGP अॅटो 
िल., ताथवडे (पुण)े हे आहते.  

  िद.३०/०८/२०१७ रोजी सकाळी १०.२८ वा. ी िव ांत महाजन, रजनल मॅनेजर, मुंबई यांचा मेल 
सं  थानला ा  त झालेला असनु यात िद.०१/०९/२०१७ पासनु उपरो  त दर ६% वाढणार तसचे उ ा सं  याकाळ 
पयत परुवठा आदशे िद  यास अिधकृत िडलर उपरो  त दरात बस दतेील असहेी नमुद केलेले आह.े  

  वाहनाची मळु िकंमतीत ६%  हणजे साधारंत: .१,६८,०००/- ची वाढ होणार असलेने एका बसचा 
परुवठा आदशे तातडीने िद  यास सदर र  कमेची बचत होणार आह.े  यामळेु सदर  या खरेदी सिमतीचे सभेत एक 
बसचा परुवठा आदशे दे  यात यावा असे ठरले.  तसचे भारत बज कंपनीचे सोनम िसगं यांनी िद.३०/०८/२०१७ 
रोजी १३.४४ वा. याकामी .५०,०००/- बकु ग र  कम पाठिव  याचे बाबत ईमेल ारे कळिवलेले होते.  

   यानसुार घाडगे क ग, KGP अॅटो िल., ताथवडे (पणुे)यांना इकडील जा.न.ंएसएसएस/ वाहन/ 
२९०५/ २०१७ िद.३०/०८/२०१७ रोजीचे प ाने भारत बज कंपनी  या 917 Tourist A.C. Bus BS-IV, 
Mod.-35+1+1 SPBया मॉडेलची एक ए.सी. वासी बससे खरेदी करणकेामी थम वष िवमा र  कमेसह एकुण 
र  कम .२८,७२,६३६/- (अ री र  कम .अ ािवस लाख बहा  तर हजार सहाशे छ  तीस मा ) परुवठा आदशे 
दे  यात आलेला आहे. या सोबत भारतीय  टेट बक ऑफ इंडीया, शाखा िशड चा चेक न.ं६१५४६२ 
िद.३१/०८/२०१७ नुसार बकु ग र  कम (अॅड  हा  स) .५०,०००/- मा  आदा कर  यात आलेली आह.े  

मागणीः- तरी साई पादकुा दशन सोह या करीता भारत बज कंपनी  या  917 Tourist A.C. Bus 
BS-IV, Mod.-35+1+1 SPBया मॉडेलची एक ए.सी. वासी बससे खरेदी करणकेामी घाडगे क ग,KGP 
अॅटो िल., ताथवडे (पुण)ेयांना दे  यात आले  या एकुण र  कम .२८,७२,६३६/- (अ री र  कम .अ ािवस 
लाख बहा  तर हजार सहाशे छ  तीस मा ) चे परुवठा आदशेास व अि म र  कम .५०,०००/- मा  देणसे 
काय  तर मा  यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .७७२ यावर सिव तर चचा होऊन, साई पादु का दशन सोहळयाकरीता भारत बज कंपनीची एक ए.सी. वासी 
बसची चेसी खरेदी करणेकामी दे यात आले या पुरवठा आदेश व अि म रकमेस काय र मा यता 
दे यात आली.                  (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०६ साठा संपत आलेली सं थान कािशत काशने पुनमु ण िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून करणेस व 

याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमः- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ नुसार मा.  यव  थापन सिमतीची कत  ये व 

अिधकाराबाबत कलम नं.१७ (२) ठ म  ये खालील माण ेतरतदू आहे. 
‘ ी साईबाबांचे जीवन  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 

चार- सार करील आिण ी सािह  य ंथालय चालवील व  याचा    िव  तार करील’ 
 तािवकः- उपरो  त तरतदुीनसुार प .प.ू ी साईबाबां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत चार-

सार होणेसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  माफत सं  थान कािशत साईच र ,पु  तके,फोटो व 
ऑडीओ/  हीडीओ सीडीचे पनुरमु णक न साईभ  तां ना माफक िकंमतीने िव  केली जात.े 

  सव साधारण एक ते दोन वष परेुल एवढया त ची छपाई केली जाते . वतमानप ात जािहरात िस  द 
करण,े ई-िनिवदा मािग वण,े  ा  त िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे सभेत तां ि क व  यवसाियक बीड उघडणे, छाननी 
करण ेव कायादशे देण ेअशा कामासाठी ३ ते ४ मािह  याचंा कालावधी लागतो  यामळेु ३ ते ७ मिहने परेुल एवढा 
साठा िश  लक रािह  यानंतर छपाईची कायवाही चाल ू कर  यात येते. दशेातील अनेक साईमं िदरात साईभ  त 
समंेलने आयोिजत केली जातात  यामळेु ठरािवक काशनांची मागणी अचानक वाढत.े  

काशने िवभागामाफत सं  थान प रसरात नवीन ०५ पु  तकालये व सं  थानचे मुंबई कायालय, 
पररा  यात सं  थान  दारे सु  कर  यात आलेले मािहती व सिुवधा क  येथे साईभ  तां  या सवेेसाठी पु  तके उपल  ध 
क न दे  यात आलेली आह.े तेथील िश  लक साठा व िव   तािवक छपाईकामी िवचारात घेतली जाते. 

सन २०१७-२०१८  या कालावधीम  ये िशड  येथे होणा-या ी साई समाधी शताब ् दी महो  सावात ी 
साईभ  ताचंे सं  येत ल णीय वाढ होणार आह.े तसचे शता  दी वषात पररा  यात आयोजीत होणा-या साईभ  त 
समंेलनात वेगवेगळया भाषेतील सं  था न कािशत पु  तकांचे  टॉल लाव  याचे िनयोजन आह.े  यािठकाणी मोठया 

माणात पु  तकांची मागणी िवचारात घेता, साईभ  ताचंी काशने खरेदी कर  यासाठी मोठया सं  ये ने वाढ होणार 
अस  याने सदर बाब चा िवचार क न काशने छपाई सं  येत वाढ कर  यात आलेली आहते. 

ी गु पोिणमा उ  सव-२०१७ पासनू . २५ हजार िकंवा  यापे ा जा  त दणेगीदार साईभ  तानंा ी 
साईच र  भेट देणचेा उप म सु  कर  यात आलेला आह.े सदर कामासाठी दरमहा-२०० नगांची मागणी दणेगी 
कायालयाकडून कर  यात येत आहे. 

 तावः- पनुमु ण करावयाची पु  त के/फोटो िश  लक साठा, अंदाजे िकती मिहने साठा परेुल व 
 तािवत खचाबाबत अंदाजे िकंमत (Estimated Cost) मुंबईतील ०४ मु णालयाकडील मे. टॅको ि हजन 

ा.िल. मुंबई, मे.िनट ि ंटस, अहमदनगर, सपॅ ि ंट सो  यशुन, मुंबई व ि ंट  लस ा.िल, मुंबई यां  याकडून घेऊन 
 याचंी सरासरी क न अंदाजे िकंमत घे  यात आलेली आह.े  सदरचा प रिश  ट खालील माणे. 

 
अ.ं
न.ं 

छपाई तपिशल वािषक 
िव  

िश  लक 
 टॉक 

दरमहा 
सरासरी 
िव  

िकती 
मिहने 
पु रेल 

नवीन 
छपाई 
सं  या 

मािगल 
छपाई 

दर 

अंदाजे 
छपाई 

दर 

अंदाजे छपाई 
एकूण र  कम पये. 

 
०१ ी साई सतच र - क  नड 

आवृ ी . १९  
२०,३
१५ 

५९७९ १७०० ०३ ३०,००
० 

४८.१
३ 

६०/- १८,००,०००/- 

०२ ी साई सगुणोपासना- 
मराठी  
(पॉकेट साईज) आवृ ी 

.५५ 

७०,०
०० 

९०,००० ७००० ०८ १,००,०
०० 

४.१६ ७/- ७,००,०००/- 

०३ खापड डायरी - िहदंी 
आवृ ी . ०९ 
 

९००० ३९८८ ९०० ०६ १०,००
० 

१८.०
० 

१५/- १,५०,०००/- 

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

५०००
० 

१४३५० ४५०० ०३ १,००,०
०० 

२.१५ 
 

३/- ३,००,०००/- 
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०५ ी साईनाथ  याय ११ वा 
अ  याय  (पॉकेट साईज) - 
मराठी 
आवृ ी .१८ 

७३१२ ६००० ८५० ०७ १०,००
० 

३.८५ 
 

५/- ५,००,०००/- 

०६ ी साईनाथ भजनमाला- 
मराठी आवृ ी . ०७ 

१८८ १८८ ५० ०६ १५०० २९.३
१ 

 ४०/- ६०,०००/- 

०७ मुलांच ेबाबा- क  नड  
आवृ ी . १६ 

७००० ३०३७ ५५० ०६ १०,००
० 

७.९१ 
 

११/- १,१०,०००/- 

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

थम 
आवतृी  

-- -- -- ५००० नवीन 
छपाई  

 २०/- १,००,०००/- 

०९ ी साईनाथ  तवनमंजीरी- 
तेलगू  (पॉकेट साईज)  
भा  य अनुवाद 
आवृ ी .०३ 

थम 
आवतृी 

-- -- -- ५००० नवीन 
छपाई  

 ५/- २५,०००/- 

१० खापड डायरी – तेलगू  
आवृ ी .०१ 

थम 
आवतृी 

-- -- -- ५००० नवीन 
छपाई  

२०/- १,००,०००/- 

११ धान – इं जी  
आवृ ी . ०३ 

४००० ०० ४०० -- ५००० ९/- १५/- ७५,०००/- 

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

. ०२ 

७१८ ७१ ६०० -- ४००० ११.५
० 

१५/- ६०,०००/- 

१३ ी साई सगुणोपासना -िहदंी   
 (पॉकेट साईज)  आवृ  ती 

. १०  

७५,००० -- -- -- ५०००० ८.५३ १२/- ६,००,०००/- 

१४ ी साई सगुणोपासना - 
तेलगू   
 (पॉकेट साईज)  आवृ  ती 

. ०३ 

७५,००० -- -- -- ५०००० १०.२
० 

१५/- ७,५०,०००/- 

१५ ी साई सतच र - िहदंी  
आवृ ी . २८ वी  

५५,००० ८००० ४१६६ ०२ १,००,००
० 

३८.७
८ 

५०/- ५०,००,०००/- 

१६ ी साई सतच र - गुजराती  
आवृ ी . १५ वी  
 

१४,००० १५२३
७ 

११६६ ०८ ५०,००० ३८.१
७ 

५०/- २५,००,०००/- 

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

१,५०,००
० 

१,५०,
००० 

१३,०
०० 

०७ २,००,००
० 

२.०० ३/- ६,००,०००/- 

१८ ी साई सतच र - तेलगू   
आवृ ी . २८ वी 

८४,००० १,००,
००० 

७००० ०७ ५०,००० ४४.५
० 

५०/- २५,००,०००/- 

        एकूण 
पये. 

१,५९,३०,०००/- 

                   (अ री . एक कोटी एकूण साठ लाख तीस हजार मा .)  
                मागणीः- साठा सपंत आलेली सं  था न कािशत पु  तके िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवण ेव 

जािहरात िस  दीस दऊेन छपाई क न साईभ  तानंा बकु  टॉलवर उपल  ध क न ावयाची आहते.  
सं  थानचे अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच 

आिथक िवषय ई छाननी क न अनुमानः- आिथक/ धोरणा  मक. 
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िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः-  तािवत छपाईकामी  िविहत प  दतीनसुार वतमानप ात शास क य 
दराने जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा मागवनू, ा  त ई-िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढेु तां ि क बीड व 
 यवसाियक बीड उघडणे,  यातील  पधक िनिवदाकारांना बोलावनू चचा करणे  यानंतर मा.  यव  थापन 

सिमतीची मा  यता घेऊन  िन  नतम दराने िनिवदाकारांना छपाई कायादशे दणेते येतील. याकामी अंदाजे . 
१,५९,३०,०००/- (अ री . एक कोटी एकूण साठ लाख तीस हजार) मा चा खच अपेि त आह.े सदर खच 
पु  तके/फोटो व दनैं िदनी/िदनदिशका वािषक छपाईची तरतदू अंदाजप ीय खच .०९ कोटी ५५ लाख १० हजार 
मधनू करता येईल. 

उपरो  त पु  तके छपाईकामी येणा-या अंदाजे र  कम .१,५९,३०,०००/- मा चे खचास, ई-िनिवदा 
ि या राबिवण ेव वतमानप ात शासक य दराने दे  यात येणा-या ई- िनिवदा सचूना जािहरात िस  दीचा यो  य 
 या खचास मा  यता िमळणकेामी सदर िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .७७३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केलेली साठा संपत आलेली सं थान कािशत काशने 
पुनमु ण करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र  कम 

.१,५९,३०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.        (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०७ संगणके, संगणक य सािह य व ोजे टर खरेदीकामी ई-िनिवदा ि येअंतगत उघडणेत आले या 

वािण यीक ई-िनिवदांमधील िन नतम दरधारक िनिवदाधारकांना चचसाठी बोलिवणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम २१ (१) ग नसुार भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे. 
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .:- 
०१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२.१२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .९२६ 
०२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१५.०६.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .४६७ 

ा तािवक:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िनदशानुसार, मािहती तं ान िवभागा  या १० जलैु , २०१७ 
रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वये, आयटी िवभागाअंतगत ३० सगंणके व सव शै िणक सकुंलांसाठी आव  यक ६० 
सगंणके , इतर सगंणक य सािह  य व ोजे  टर खरेदीकामी सं  थानचे चिलत प तीनसुार ई-िनिवदा ि या 
राबिवणसे मा  यता घेणते आलेली होती.  

त ् यानसुार राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअंतगत एकुण ०७ िनिवदाधारकांनी ऑनलाईन सादर 
केले  या ई-िनिवदां  या तां ि क ई-िनिवदा मा.खरेदी सिमतीचे िद.१९ ऑग  ट, २०१७ रोजीचे सभेम  ये उघडणते 
आले  या आहते. उघड  यात आले  या तां ि क ई-िनिवदा पैक  पा  िनिवदाधारकां  या वािण  यीक ई-िनिवदा 
मा.खरेदी सिमती  या िद.३० ऑग  ट, २०१७ रोजीचे सभमे  ये उघडणते आले  या आहते. उघड  यात आले  या 
वािण  यीक ई-िनिवदांचा तलुना  मक दरत  ता पढुील माण ेआहे.  

अ.न. िनिवदाधारकाच ेनाव संगणक 
(९० नग) 
दर/एकुण 

लपॅटॉप 
(०७ नग) 
दर/एकुण 

युपीएस 
(०१ नग) 
दर/एकुण 

ोजे  टर 
(०२ नग) 
दर/एकुण 

ि ं टस 
(०२ नग) 
दर/एकुण 

नेटवक  वीच  
(24 Port) 
(०१ नग) 
दर/ एकुण 

1 KJM Group 
Systems Solutoin 

40,500 38,232 1,80,000 36,000 18,000 5,400 
36,45,000 2,67,624 1,80,000 72,000 36,000 5,400 

2 Mccann Info 
Solution 

48,380 53,500 1,58,500 50,164 17,900 6,087 
43,54,200 3,74,500 1,58,500 1,00,328 35,800 6,087 

3 Minitek Systems 
India Pvt Ltd 

44,752 49,057 2,18,043 42,642 20,072 5,947 
40,27,680 3,43,399 2,18,043 85,284 40,144 5,947 

4 Cybernet it Pvt Ltd 36,900 37,500 1,77,634 31,900 16,500 5,800 
33,21,000 2,62,500 1,77,634 63,800 33,000 5,800 

5 R D Data Syatems 37,000 33,700 1,40,500 40,550 14,100 5,000 
33,30,000 2,35,900 1,40,500 81,100 28,200 5000 

6 Micronics Systems 
& Services 

42,800 41,500 2,44,000 41,000 17,200 5,900 
38,52,000 2,90,500 2,44,000 82,000 34,400 5,900 
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7 Sai Info Services 45,700 40,600 1,97,300 48,105 17,100 5,650 
41,13,000 2,84,200 1,97,300 96,210 34,200 5,650 

 
उपरो  त तलुना  मक त   यामधील सगंणके व ोजे  टर साठी M/s Cybernet IT Pvt Ltd, Pune 

यांनी दऊे केलेले दर िन  न  तम असनू, उवरीत सव सािह  यासंाठी (लॅपटॉप, यपुीएस, ि ंटस व नेटवक ि वच) M/s 
R D Data Systems, Nashikयांनी दऊे केलेले दर िन  न  तम आहेत.  

उपरो  त माण े३० सगंणके व सव शै िणक सकुंलांसाठी आव  यक ६० सगंणके , सगंणक य सािह  य 
व ोजे  टर खरेदीकामी राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअंतगत वािण  यीक िनिवदांमधील िन  न  तम 
दरधारक िनिवदाधारक M/s Cybernet IT Pvt Ltd, Pune व M/s R D Data Systems, Nashik यांना 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर चचा व वाटाघाट साठी बोलिवता येईल, अस ेन  मत आह.े  

मागणी:- मािहती तं ान िवभागातंगत ३० सगंणके व सव शै िणक सकुंलांसाठी आव  यक सगंणके , 
सगंणक य सािह  य व ोजे  टर खरेदीकामी राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअंतगत वािण  यीक 
िनिवदांमधील िन  न  तम दरधारक िनिवदाधारक M/s Cybernet IT Pvt Ltd, Puneव M/s R D Data 
Systems, Nashik यांना मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर चचा व वाटाघाट साठी बोलिवणेस मा  यता 
असावी, िह न  िवनंती. 

सं थान अिधिनयम/ ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान:- तां ि क, शासक य व आिथक 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- मािहती तं ान िवभागाअंगत ३० सगंणके व सव शै िणक 
सकुंलांसाठी आव  यक सगंणके , सगंणक य सािह  य व ोजे  टर खरेदीकामी राबिवणते आले  या ई-िनिवदा 

ि येअंतगत वािण  यीक िनिवदांमधील िन  न  तम दरधारक िनिवदाधारक M/s Cybernet IT Pvt Ltd, Pune 
व M/s R D Data Systems, Nashik यांना मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर चचा व वाटाघाट साठी 
बोलिवणे  या मा  यते  तव सिवनय सादर. 

िनणय .७७४ तािवत खरेदीकामी राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येमधील संगणके व ोजे  टरसाठीचे M/s 
Cybernet IT Pvt Ltd, Pune व लॅपटॉप, युपीएस, ि ंटस, नेटवक ि वच साठीचे M/s R D Data 
Systems, Nashik यांचे ितिनधी आजचे सभेत उपि थत होते. सभेसमोर M/s Cybernet IT Pvt 
Ltd, Pune यांचे ितिनध नी ित संगणक .६००/- मा  सुट देऊ केली. तसेच M/s R D Data 
Systems, Nashik यांचे ितिनध नी वरी ाशंी चचा क न ई-मेल ारे कळिवतो, असे सां िगतले.   

यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत खरेदीकामी M/s Cybernet IT Pvt Ltd, Pune 
यांचे ित संगणक .३६,३००/- व ित ोजे टर .३१,९००/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, 
यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा. तसेच लॅपटॉप, युपीएस, ि ंटस व नेटवक ि वच खरेदीकामी M/s 

R D Data Systems, Nashik यांचेकडून ई-मेल ारे ा  होणारे अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, 
मु यकायकारी अिधकारी यांचे मा यतेने यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०८ ीसाईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे िनिम  ताने िशड  शहरामधून जाणा-या अहमदनगर – मनमाड 

(NH160) या रा  ीय महामागावर उ  तर बाजूस शासक य िव ामगृहाजवळ व िशड  नां दु ख  रोडवर 
(िवमानतळ रोड) िशड  िशवालगत  वागत कमानी उभारणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- अिधिनयमाचे कलम १७ 
(१) नसुार रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनुसार 
धाम क ि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 देण े आिण या अिधिनयमा  वये 
िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह ेती उि  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे 
उ  प  न कामी लावण ेही सिमतीची कत  ये असतील, अशी तरतदू आहे. 
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मा.  यव  थापन सिमतीचा ठरावः- मा.  यव  थापन सिमती  या िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील 
िनणय . ५१६ खालील माणे समंत झालेला आहे.  

“ चे समाधी शता  दी वषाचे िनिम  ताने िशड कडे येणारे सव र  ते /महामागावर आकषक महा  दारांची 
उभारणी करणते यावी. यासाठी शासनाचे सावजिनक बांधकाम खा  यास िवचारणा करणते यावी. ते महा  दार 
उभारणी क न दे  यास तयार असतील तर  यासाठीचा खच सावजिनक बांधकाम खा  यास दे  यात यावा अथवा 
 याचंेकडून NOC घेवनु , सं  थानमाफत महा  दारांची उभारणी करणते यावी, अस ेठरले.” 

 तावना:- ी साईबाबां  या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होतआहते . 
यािनिम  ी साईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यां या तफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर, 
२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जाणार आह.े सदर कृती आराखडयात 
सं  थानमाफत थम ाधा  य माने उपल  ध करावया  या सोयीसिुवधांम  ये िशड  शहरामधनू जाणा-या 
अहमदनगर– मनमाड (NH-160) या रा  ीय महामागावरिशड  शहरा  या उ  तरेस सावळीिवहीर येथे (नािशक 
फाटयाजवळ) तसचे िशड  शहरा  या दि णेसिशड  िशवाजवळ  वागत कमानी उभारणे  तािवत आह.े यासाठी 
जागितक बॅकं क  प (सावजिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर यांचेमाफत कायवाही सु  आहे. सदरचे 
कामासाठी  यानंा िनधी वग करणकेरीता मा  यता िमळणेसाठीचा  ताव महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग 
यांना सं  थानचे जा. .२४६०, िद.०४/०८/२०१७ रोजी  या प ाने सादर केलेला आह.े 

मा.नामदार ी.राधाकृ  णजी िवखे पाटील यांच े अ  य तेखाली िद.१८/०८/२०१७ रोजी शासक य 
िव ामगहृ, िशड  येथे झाले  या बठैक म  य े ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा िनिम  त करावयाचे िविवध िवकास 
कामे व िनयोजनाबाबत चचअंती अहमदनगर – मनमाड (NH160) या रा  ीय महामागावर उ  तर बाजूस शासक य 
िव ामगहृाजवळ व िशड  नांदु ख  रोडवर (िवमानतळ रोड) िशड  िशवालगत  वागत कमानी उभारणी करणेबाबत 
िनदश िदल ेआहते. 

 ताव:- नगर-मनमाड र  ता हा जागितक बॅकं क  प (सावजिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर 
यांचेअख  यारीत अस  याने इतर दोन  वागत कमान बरोबर वर नमुद केले माण े िशड  शहराचे उ  तर बाजूस 
शासक य िव ामगहृाजवळ  वागत कमान उभारणेबाबत  याचंे माफत पढुील कायवाही करता येईल . याकामी 
अंदाजे र  कम .५० ल  मा  खच अपेि त आह.े तसचे िशड  – नादखु  रोड सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचे 
अख  यारीत अस  याने  याचंे माफत  वागत कमान उभारणेसाठी िवचारणा करता येईल अथवा सावजिनक 
बांधकाम िवभाग यांचे ना– हरकत दाखला घेऊन, सं  थानमाफत  वागत कमानीची उभारणी करता येईल. सदरचा 
र  ता १५ मी. ं द अस  याने  वागत कमान उभारणेसाठी अंदाजे .२५ ल  मा  खच अपेि त आह.े 

जागितक बॅकं क  प (सावजिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर यांचेमाफत अहमदनगर– मनमाड 
रा  ीय महामागावर (NH-160) िशड  शहराचे उ  तर बाजसू शासक य िव ामगहृाजवळ व िशड  नांदखु  रोडवर 
िशवालगत  वागत कमान उभारणीबाबत खालील माणे िनणय होण ेअपे ीत आह.े  

१. उपरो  त िठकाणी  वागत कमानी उभारणेसाठी धोरणा  मक िनणये घेणे.  
२.  वागत कमानी उभारणकेामी येणा-या एकूण र  कम .७५ ल  मा चे अंदाजीत खचास मा  यता देण.े  
३. सदरह िनधी सं  थानमाफत कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प (सावजिनक बांधकाम) िवभाग, 

अहमदनगर यांना तसचे कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग, सगंमनेर यांना उपल  ध 
क न देण.े 

४. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मिधल तरतदुी अ  वये रा  य 
शासनाचे पवूमा  यतेसाठी  ताव सादर  करण.े 
तरी उपरो  त बाब वर िनणय होणेसिवनंती. 

िनणय .७७५ यावर सिव तर चचा होऊन, ीसाईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे िनिम  ताने िशड  शहरामधून 
जाणा या अहमदनगर– मनमाड (NH160) या रा  ीय महामागावर उ  तर बाजूस शासक य 
िव ामगृहाजवळ जागा अपुरी अस यामुळे तेथे वागतकमान उभारणे संयु ि क होणार नाही, असे 
सिमती सद यां चे मत झाले. मा  िशड  नां दु ख  र यावर िशड  िशवालगत फॅ ीकेशनची वागतकमान 
उभारणेत यावी, असे ठरले. तसेच यासाठी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस व याकामी 
येणा या खचास मा यता दे यात आली.                 (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०९ ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोजीत धािमक सां  कृितक व सामािजक काय मांसाठी 

साईनगर ाऊंड येथे  टेज व यावरील शेडचे उभारणीबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  

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

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

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

३. अिधिनयमाचे कमल २१ मधील पोटकलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.    
मा.  यव  थापन सिमती ठराव – 

  ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत करावया  या धािमक, सां  कृितक व सामािजक 
काय मांची परेषा व  व प ठरिवणकेामी साईभ  त, िशड  ाम  थ तसचे जागितक साई मं िदर िव  व  त/ 
पदािधकारी यांचेकडून ा  त झाले या सचूना व अिभ ाय यावर चचा होऊन धोरणा  मक िनणय होणकेामी 
धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे वेळाप क मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे 
सभेत सादर करणते आले. सदर ा प वेळाप कात शता  दी वषातील  येक मिह  यात िविवध धािमक, 
सां  कृितक व सामाजीक काय मांचा समावेश केला आह.े सदर सभेत सादरीकरणातील िविवध मु यांबाबत 
सिव  तर चचा झाली व िनणय .३५८ खालील माणे समंत झालेला आहे.  

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

 तावना- ीसाईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यां यातफ िद.०१ ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ 
ऑ टोबर, २०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जाणार आहे. तसचे 
शता  दीचे संपणू वषभर वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय माचं ेआयोजन क न सपंणू वष भरात िशड म  ये 
भ  तीमय वातावरण राहन ीसाईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीने तयारी करणचेे 
िनयोजन आह.े सदर काय मांचे  व प व परेषा ठरिवणेसाठी आजतागायत िशड  ाम  थ व साईभ  त 
यांचेकडून ा  त झाले  या सचूना वजा  ताव, जागितक साईमंदीर िव  व  त प रषदम  ये झालेली चचा तसचे 
वेळोवेळी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती  या बैठका यातील मु े िवचारात घेऊन मा .  यव  थापन सिमतीचे 
िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत सिव  तर  ताव सादर करणते आला होता. सदर सभेतील िनणय मांक १७१ 
नसुार शता  दी  वषाचे िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते १८ ऑ  टोबर, २०१८ याकालावधीत आयोिजत करावयाचे 
िविवध धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे ा प वेळाप क तयार करणते आले आह.े सदर ा प 
वेळाप कात शता  दी वषातील  येक मिह  यात नामवंत वचनकारां  या वचनांचे काय मांचा समावेश 
केलेला आह.े सदरह वेळाप कास मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .३५८ 
अ  वये मा  यता िमळाली आह.े 

    यानसुार सदर काय मांचे आयोजनासाठी साईआ म भ  तिनवास येथे टसाईलं ॅ ीक शेड (मंडप) 
उभारणी कामाची ई-िनिवदा ि या सु  आहे. सदर टसाईल ॅ ि क शेड (मंडप) उभारणी कामासाठी जा  त 
कालावधी लाग  यास शता  दी कालावधीतील िनयोजीत काय मांसाठी सं  थानचे साईनगर येथे एम.एस. 
  चरम  ये  टेज  लॅटफॉम व  यावर शेड करणे आव  यक आह.े     

 ताव- साईनगर ाऊंड येथे एम.एस.   चरम  ये 40’X32’ मापाचा  टेज  लॅटफॉम व  यावर प ा 
शेडचे काम करणेसाठी खािलल माण ेखच अपेि त आह.े  
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अ)  टेज  लटॅफॉमकरीता आव  यक मटेरीयल खच :- 
अ.नं.  मटे रअल तपिशल  आव  यक 

मटे रअल  
अंदाजे दर र  कम 

पये 
खच र  कम पये  

०१ M.S.Square Pipe - Size-60X60X3 mm  ३६१० र. फुट ६५.०० ( ित र. फुट) २,३४,६५०.००  
०२ Colour Asian Paints  ६० िल.  ४००.०० ( ित िल.)    २४,०००.००  
०३ 18mm heavy water proof plywood  ४० नग  ३,८४०.०० ( ित नग) १,५३,६००.००  
०४ Rubble Stone १३ ास १,२६०.०० ( ित ास) १६,३८०.०० 
०५ Sand २.५ ास  ३,३००.०० ( ित ास) ८,२५०.०० 
०६ Metal ५ ास  २,२०५.०० ( ित ास) ११,०२५.०० 
०७ Cement Bag ६९ गोणी ३१०.०० ( ित गोणी) २१,३९०.०० 

एकूण अपेि त खच (अ): ४,६९,२९५.०० 
 

ब)  टेज लॅटफॉमवर कलर कोटेड शीट शेड उभारणेकामी आव  यक मटेरीयल खच :- 
अ.नं.  मटे रअल तपिशल  आव  यक 

मटे रअल  
अंदाजे दर र  कम 

पये  
खच र  कम पये  

०१ Rubble Stone १ ास १,२६०.०० ( ित ास) १,२६०.०० 
०२ Sand १ ास ३,३००.०० ( ित ास) ३,३००.०० 
०३ Metal २ ास २,२०५.०० ( ित ास) ४,४१०.०० 
०४ Cement Bag १५ गोणी ३१०.०० ( ित गोणी) ४,६५०.०० 
०५ M.S. Structure -    
 Vertical Footing Member 

60X60X3.20 mm sq. pipe 
१३६ र. फुट  ६५.०० ( ित र. फुट) ८,८४०.०० 

 Rafter -50X50X2.60 mm sq. pipe २६० र. फुट  ६०.०० ( ित र. फुट) १५,३९०.०० 
 Purlin – 40X40X2.60 mm sq. pipe ६१० र. फुट ५५.०० ( ित र. फुट) ३३,५५०.०० 
 Tie Pipe - 40X40X2.60 mm sq. pipe १२८ र. फुट ५५.०० ( ित र. फुट) ७,०४०.०० 
 Structural Frame Horizontal Member – 

40X40X2.60 mm sq. pipe 
३३६ र. फुट  ५५.०० ( ित र. फुट) १८,४८०.०० 

 M.S. Plate– (Size – 8’X4’), 6 mm Thk. १५८ िकलो  ५७.०० ( ित िकलो) ९,००६.०० 
०५ Colour Coated Sheet -     
 Size - 12’X4’, 0.45 mm Thk. ४४ नग १,७७०.०० ( ित नग) ७७,८८०.०० 
 Size - 16’X4’, 0.45 mm Thk. ३० नग २,३६०.०० ( ित नग) ७०,८००.०० 
 Size - 12’X3’6”, 0.45 mm Thk. २ नग  १५५०.०० ( ित नग)  ३,१००.०० 
०६ Taping Screw ५०० नग ७.०० ( ित नग) ३,५००.०० 

एकूण अपेि त खच (ब): २,६१,२०६.०० 
तपिशल (अ) + (ब) एकुण र  कम पये : ७,३०,५०१.०० 

पुणािकत पये : ७,३०,०००.०० 

 
उपरो  त माणे  टील   चर व िस  हील वक यांचा एकि त असा समुारे .७.३० ल  मा  इतका 

खच अपेि त आह.े सदरचे काम मेकॅिनकल व बांधकाम िवभागामाफत सयंु  तीकरी  या करता येईल.  
तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषात आयोिजत िविवध धािमक, सां  कृितक व सामाजीक 

काय मासाठी साईनगर येथे एम.एस.   चरम  ये  टेज  लॅटफॉम व  टेजवर कलर कोटेड शीट शेड (साईज – 
३२’x४०’) या माणे कामासाठी वरील माणे येणारे .७.३० ल  मा  इत  या खचास व सदरचे काम िविहत 
प  दतीने दरप के मागवनु क न घेणेस िनणयाथ सादर.   

िनणय .७७६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोजीत धािमक सां  कृितक व 
सामािजक काय मांसाठी साईनगर ाऊंड येथे  टेज व यावरील शेडचे उभारणी करणेकामी तावात 
नमुद केले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या अंदाजे .७,३०,०००/- मा चे खचास 
मा यता दे यात आली.              (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१० ी साईबाबा समाधी शता  दी सन २०१८ िनिम  त सं  थान ह ीतील िसतानगर एमएसईबी कॉनर ते 

सैिनक  कॅ  प िव ामगृह पयतचा र  ता ं दीकरण व डांबरीकरण करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूद:- 

अिधिनयम  कलम २१ (१) अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा 
यापैक  कोण याही योजनांसाठी करणचेी तरतदु आह.े यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व 

िव त यव थे या मालम ांची दखेभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदू 
आहे. 

 (ग) भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समां रभ 
पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे .” अशी तरतदू आह.े 

 तावना– िद.०१ ऑ  टोबर २०१७  ते १८ ऑ  ट बर २०१८ या कालावधीम  ये ी साईबाबा 
समाधी शता  दी वष साजरे कर  यात येणार आहे. या कालावधीम  ये देश िवदेशातनू साईभ  तांची वदळ िशड  येथे 
वषभर राहणार आह.े तसेच उ  सव काळात व सु ीचे कालावधीम  ये साईभ  ताचंे सं  येत मोठ्या माणात वाढ 
होणार आहे.  यामळेु िशड  शहरातील वाहतकू  य व  था सरुळीत हो  याचे  टीने खालील र   याचंी िवकासकामे 
हाती घेण ेआव  यक आह.े  

अ.न.ं कामाचे नांव अंदाजीत िकमंत . 
०१  सं  थान ह ीतील िसतानगर एमएसईबी कॉनर ते सिैनक  कॅ  प िव ामगहृ पयतचा र  ता 

ं दीकरण व डांबरीकरण करण.े  
 (३.७५ मी.चा र  ता ७.०० मी. ं दीस करण े) 
(एकूण ५०० मीटर लांबी ) 

३६,३८,५००/- 

  सदर काम सं  थान ह ीतील अस  याने भूसपंादनाचा  न उदभवत नाही.  
 ताव– सदरचे काम सं  थानचे आिथक िनधीतनू करावयाचे अस  याने कामासाठी .३६,३८,५००/- 

इत  या र  कमेचा  ताव सादर केलेला आह.े तरी याकामी येणारे खचास मा  यता िमळणसे िवनंती. 
िनणय .७७७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी सन २०१८ िनिम  त सं  थान ह ीतील 

िसतानगर एमएसईबी कॉनर ते सैिनक  कॅ  प िव ामगृह पयत या र याचे ं दीकरण व डांबरीकरण 
करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .३६,३८,५००/- मा चे 
खचास मा यता दे यात आली.             (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं११ ी साईबाबा समाधी शता  दी सन २०१८ िनिम  त शेती महामंडळ ह ीतील सैिनक  कॅ  प िव ामगृह ते 

चारी .११  हेलीपॅडकडे जाणारा र   याचे न  याने बांधकाम करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूद:- अिधिनयम  कलम २१ (१) 

अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यापैक  कोण याही योजनांसाठी 
करणचेी तरतदु  आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ांची दखेभाल, 
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदू आहे. 

   (ग) भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समां रभ 
पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे .” अशी तरतदू आह.े 

 तावना– िद.०१ ऑ  टोबर २०१७  ते १८ ऑ  ट बर २०१८ या कालावधीम  ये ी साईबाबा 
समाधी शता  दी वष साजरे कर  यात येणार आहे. या कालावधीम  ये देश िवदेशातनू साईभ  तांची वदळ िशड  येथे 
वषभर राहणार आह.े तसेच उ  सव काळात व सु ीचे कालावधीम  ये साईभ  ताचंे सं  येत मोठ्या माणात वाढ 
होणार आहे.  यामळेु िशड  शहरातील वाहतकू  य व  था सरुळीत हो  याचे  टीने खालील र   याचंी िवकासकामे 
हाती घेण ेआव  यक आह.े  

अ.न.ं कामाचे नांव अंदाजीत िकमंत . 
०१  शेती महामंडळ ह ीतील सिैनक  कॅ  प िव ामगहृ ते चारी .११  

हलेीपॅडकडे जाणारा र  ता न  याने ७.०० मी. ं दीस बांधकाम करण े  
(एकूण ६० मीटर लांबी ) 

६,१६,०००/- 
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  सदर काम शेतीमहामंडळ यांचे ह ीतील अस  याने  याचंेकडून ना-हरकत दाखला घेण े आव  यक 
राहील असे मत आह.े  

 ताव– सदरचे काम सं  थानचे आिथक िनधीतनू करावयाचे अस  याने कामासाठी .६,१६,०००/- 
इत  या र  कमेचा  ताव सादर केलेला आह.े तरी याकामी येणारे खचास मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .७७८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी सन २०१८ िनिम  त शेती महामंडळ ह ीतील 
सैिनक  कॅ  प िव ामगृह ते चारी .११  हेलीपॅडकडे जाणारा र   याचे न  याने बांधकाम करणेकामी 
शेतीमहामंडळाकडून ना-हरकत दाखला िमळिवणेत येऊन, याकामी िवहीत प दतीने ई-मागिवणेस व 
याकामी येणा या अंदाजे .६,१६,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.   

(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१२ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-२०१८ िनिम  त िशड  प रसरातील र  ते िवकिसत 

करणेसाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर व िज  हा प रषद, सावजिनक बांधकाम िवभाग, 
अहमदनगर यांना सं  थानमाफत िनधी उपल  ध क न देणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- अिधिनयमाचे कलम 
२१ पोट कलम २ (१क) पोट कलम (१)  या तरतदु ना अिधन राहन, िव  वत  यव  थेस, रा  यशासना  या पवू 
मंजरूीने, आिण रा  य शासनाकडून राजप ात िस  द केलेल आदेशा ारे िविनिद  ट कर  यात येईल. अशा कमाल 
मयादे  या आिण अशा अटी व शत ं  या अिधन राहन भ  तां  या सोयीसाठी बस वाहनतळ, रे  वे  थानक व 
िवमानतळ आिण त  सम पायाभतु सिुवधा यांसार  या पायाभतु सिुवधा परुिव  या साठी िकंवा  या वाढिवणेसाठी 
शासिकय िवभागांना, शासिकय महामंडळांना, शासिकय कंप  यानंा िकंवा शासिकय उप मांना सहायक अनदुान 
दतेा येईल. अशी तरतदु आहे. 

 तावनाः ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहते. 
यािनिम  ी साईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ 
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जाणार आहे. या शता दी 
वषाम ये ी साईबाबां या दशनासाठी िशड म ये येणा-या भ ांना सव कार या पायाभतू सिुवधा उपल ध क न 
दतेा या यात यासाठी एकि त कृती आराखडा तयार क न िनयोजनब  काय म राबिव यात येणार आहे. 
यासाठी िविध व याय िवभाग, शासन िनणय िद.२२/१०/२०१३ अ वये मा.मु यमं ी महोदय यां या 
अ य तेखाली सयंु  कृती आराखडा सिमती गठीत कर यात आली आहे . सदर कृती आराखडा अं ितम क न 
क  शासनाकडे सादर करावया या तावाला मा यता दे यासाठी मा.मु यमं ी महोदय यां या अ य तेखाली 
गठीत कृती आराखडा सिमतीची बैठक िद.३१माच, २०१७ रोजी मा.मु यमं ी महोदय यांचे सिमती क , 
िवधानभवन, मुंबई येथे पार पडली. सदर बैठक म  ये कृती आराखडयासमा  यता िमळालेली आह.े  

सदरह कृती आराखडयाम  ये िशड  प रसरातील र  ते िवकिसत करणसेाठी सावजिनक बांधकाम 
िवभाग, सगंमनेर व िज  हा प रषद, सावजिनक बांधकाम िवभाग, अहमदनगर  यांचेमाफत थम ाधा  य गटातील 
सं  थान व महारा   शासन िनिधतनु  तािवत व ि ितय ाधा  य गटातील क  सरकारचे िनधीतनु  तावीत 
िकंमतीचा घोषवारा खालील माण ेआह.े 

अ.न.ं कायकारी िवभागाचे  नांव थम ाधा  य गट 
( . कोटीत) 

ि ितय ाधा  य 
गट( . कोटीत) 

एकूण 
( . कोटीत) 

०१ सावजिनक बांधकाम िवभाग, सगंमनेर ३४.५१ ५३८.७० ५७३.२१ 
०२ िज  हा प रषद सावजिनक बांधकाम (उ  तर) 

िवभाग, अहमदनगर 
५६.८० २२०.५० २७७.३० 

   
उपरो  त िनधी मागणी करणारा  ताव संबं िधत िवभागामाफत शासनाकडे सादर कर  यात आला होता. 

सदरह  तावास अ ाप मा  यता िमळालेली नाही.  
मा.ना. ी. राधाकृ  ण िवखे पाटील, िवरोधी प नेता यांनी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे 

पवूतयारीकरीता सं  था न, िशड  नगरपंचायत व सव शासक य िवभागांचे सबंं िधत अिधकारी यांचे समवेत 
घेतले  या बैठक त उ  सव काळात साईभ  ताचंे सं  येत वाढ होणार अस  याने िशड  येथे होणा-या गद चा िवचार 
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करता िशड  प रसरातील र   याचंी सधुारणा करणबेाबत सबंं िधत िवभागांना सचुना केले  या आहते. तसचे मा. 
िज  हािधकारी, अहमदनगर यानंी आप  ती  यव  थापन िनयोजनाकरीता घतेले  या बैठक त शता  दी 
कालावधीम  ये साईभ  ताचंे सं  येत वाढ होणार असलेने, गद चे िनयोजनाकरीता र   याचंी सधुारणा करणबेाबत 
सबंं िधत िवभागांना सचूना के  या आह.े  

   या अनषुंगाने सावजिनक बांधकाम िवभाग, सगंमनेर यांनी जा. . शा/ ५२५९/ २०१७ 
िद.०१/०९/२०१७ प ा  वये खालील र   याचंे कामासाठी सावजिनक बांधकाम िवभागाकडे िनधी उपल  ध 
नस  याने सं  थान माफत याकामी र  कम .२४ कोटी मा  िनधी उपल  ध क न िमळावा जेणके न सदरची कामे 
वेळत पूण करता येतील अस ेकळिवले आह.े  

अ.नं. कामाचे नांव अंदािजत 
िकंमत 

( . ल ) 
१ िशड  कनकुरी डो-हाळे र  ता (इिजमा.९) िक.मी.०/०० ते ६/०० म  ये मजबुतीकरण व 

डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 
३००.०० 

२ नांदखु  ते रामा – ८ (इिजमा.८५) िक.मी.०/०० ते ६/०० म  ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण 
करणे. ता. राहाता 

१५०.०० 

३ गोदावरी वसाहत ते ई ( िजमा.९१) िक.मी. ०/०० ते ७/०० म  ये मजबतुीकरण व डांबरीकरण 
करणे. ता. राहाता 

१७५.०० 

४ ई ते िपंपळवाडी र  ता ( िजमा.८८) िक.मी. ०/०० ते ४/०० म  ये मजबतुीकरण व डाबंरीकरण 
करणे. ता. राहाता 

१००.०० 

५ िपंपळवाडी एक खे गणेशनगर वाकडी ते रा.मा.५० पयत र  ता िक.मी. ०/०० त े२५/०० म  य े
मजबुतीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

१०००.०० 

६ रांजणगांव खु ते खडकेवाके र  ता ( िजमा.९२) िक.मी. ०/०० ते १४/०० म  ये मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

३५०.०० 

७ नांदखु  साकुरी र  ता ( िजमा.१०) िक.मी. १०/५०० त े१२/५०० व २४/०० त े२८/०० म  य े
मजबुतीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

३२५.०० 

एकूण र  कम पये ल  -  २४००.०० 

तसचे िज  हा प रषद सावजिनक बांधकाम (उ  तर) िवभाग, अहमदनगर यांनी जा. .काया ४/ शा 
२/४०/१७ िद.०१/०९/२०१७ रोजीचे प ा  वये मा.िज  हािधकारी तथा अ  य , िज  हा आप  ती  यव  थापन 

ािधकरण, शाखा अहमदनगर यांना अ ेिषत केले  या प ात खालील ४ र   याचंे कामासाठी .१.६८ कोटी 
िनधीची आव  यकता असनू , िज  हा प रषदकेडे र   यां  या दखेभाल दु  तीसाठी िनधी उपल  ध नस  यामळेु 
िनधीची उपल  धता झा  यानंतरच सदर कामे कर  यासंदभात पढुील कायवाही करता येईल असे नमदू केले आहे. 
सदरह प ाची त माहीती  तव इकडील कायालयास सादर केली आहे. 

अ.नं. र   याचे नांव र   याचा दजा अंदािजत र  कम 
( ल ) 

१. डो-हाळे- कनकुरी-िशड  .रा.मा.८ ला िमळणारा इिजमा ९ र  ता िक.मी. ०/००० ते 
७/३०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राहाता 

इिजमा ९ ६७.३० 

२. रामा ८ सावळीिवहीर ब.ु- वसे ते रांजणगांव दशेमुख र   यासाठी िक.मी. ०/००० त े
७/५०० म  ये मु मी साईड प या तयार करण.े ता. राहाता 

इिजमा १४ ४.२८ 

३. रामा ८ (धमशाळा रोड) ते कालवा (Canal) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. 
राहाता 

योजनाबाहय ४४.३५ 

४. नांदखु  ब.ु ते िनमगांव- को-हाळे र  ता िक.मी.०/००० ते ६/००० मजबतुीकरण व 
डांबरीकरण करणे ता. राहाता 

ा.मा.११० ५२.७३ 

एकूण -  १६८.६६ 

  उपरो  त दो  ही  तावांम  ये डो-हाळे- कनकुरी -िशड  र  ता व नादंखु  बु . ते िनमगावं- को-हाळे ह ेर  त े
सामाईक आहते.  यामळेु सदर र  ते िज  हा प रषद, अहमदनगर यांचे मागणीतनु कमी करावे लागतील. 

 तावः- (अ) सावजिनक बांधकाम िवभाग, सगंमनेर यानंी  तावात नमदू केलेली एकुण ०७ र  त े
अपा  कालीन परि थतीम  ये या र   याचंा उपयोग पयायी बा वळण र  ता  हणनू होऊ शकतो. याकामी अंदाजे 
.२४ कोटी मा  इतका िनधी सं  थानकडून िमळणेस िवनंती केली आह.े  
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(ब) कायकारी अिभयंता,िज  हा प रषद सावजिनक बांधकाम (उ  तर) िवभाग, अहमदनगर यांनी 
मा. िज  हािधकारी तथा अ  य  िज  हा आप  ती  यव  थापन ािधकरण, शाखा-अहमदनगर यांना अ ेिषत 
केले  या प ात नमदू केलेली एकुण ०४ र  ते सधुारणेसाठी अंदाजे .१.६९ कोटी इतका िनधी सं  थानकडून 
िमळणसे िवनंती केली आह.े परंत ू  याचे  तावातील अ. नं.०१ व ०४ ह े र  ते सावजिनक बांधकाम िवभाग, 
सगंमनेर यांनी  याचंे  तावात सु  दा नमदू केलेली अस  याने,िज  हा प रषद सावजिनक बांधकाम (उ  तर) 
िवभाग, अहमदनगर यांचे  तावातनू वगळून अ.नं.०२ व ०३ चे र  ते सधुारणसेाठी र  कम .४८.६३ ल  इतका 
िनधी सं  थानकडून िमळणेस िवनंती केली आह.े  

  तरी अ व ब  तावानसुार िनधी उपल  ध क न दणेे व याकामी मा. धान सिचव, िवधी व  याय 
िवभाग यांचे मा  यतेसाठी  ताव सादर करणेस िनणयाथ सादर. 

िनणय .७७९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-२०१८ िनिम  ताने िशड  
प रसरातील कोण-कोणते र  ते िवकिसत करावयाचे हे सिमती ठरिवल व सिमतीने िनि त केलेले र ते 
सं थान वत: िवकसीत करेल. याकरीता सदरह ताव तूत थिगत ठेवणेत यावा, असे ठरले.    

         (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१३ ीसाईबाबा समाधी शता दी सन २०१८  िनिम  त िशड  वाहतूक आराखड्यातील र याचे डांबरीकरण/ 

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

िव  व  त  यव  था, िशड  २००४ चे कलम २१ (२) खालील माण ेआह.े  
पोट कलम (१) आिण (१ क) म  ये िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशी तरतदु के  यानंतर 

िव  व  त  यव  थे  यािनधीत िश  लक राहीली अस  यास, अशा िश  लक रकमचेा िव  व  त  यव  थे  या 
िवतरणयो  य उ  प  ना  या तीस ट   यापे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा 
कोण  याही योजनांसाठी वापरता व खच करता येईल.  

  (दोन)  थािनक नागरी सवेा सिुवधा यां  याम  ये सधुारणा  व वाढ हो  यासाठी व प रणामी सं  थान  या 
सोयीम  ये वाढ हो  यासाठी िशड  नगरपंचायतीला सहा य कर  यासाठी.  

 तावना: िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.१९ ऑ  टोबर, २०१८ या कालावधीम  ये ी साईबाबा 
समाधी शता  दी वष साजरे कर  यात येणार आह.े  या कालावधीम  य ेदेश-िवदेशातून साईभ  ताचंी वदळ िशड  येथे 
वषभर राहणार आह.े तसेच उ  सव काळात व सु ीचे कालावधीम  य े साईभ  तां  या सं  यते मोठ्या माणात वाढ 
होणार आह.े  या अनषुंगान े मा.ना. ी.राधाकृ ण िवखेपाटील यांचे अ य तेखाली झाले या िद.२६/०८/२०१७ 
रोजी या बठैक तील चचनसुार खालील र  ते िवकसीत करणे आव  यक आह.े  
अ) मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत यांनी  याचंे प  जा. .न.प.ं/टे. .८/२३०९/२०१७ िद.०६/०९/२०१७ 
अ  वये खालील माणे कळिवल ेआह.े   

  “ उपरो  िवषया या सदंभा वये  " ीसाईबाबा समाधी शता दी सन २०१८" या िनिम ाने िशड  
पोिलस वाहतकू िवभाग यांनी सादर केले या वाहतकू आराखड्याची खालील र  ते िवकसीत करणसेाठी संदभ ३ 
अ  वये  ताव सादर करणते आला होता. तरी सदर  तावा अंतगत कामांची सिव  तर अंदाजप के तयार 
कर  यात आलेली आह.े अंदाजप के ह े सावजिनक बांधकाम िवभाग व म.िज. ा. िवभाग यांचे चिलत 
दरसचूीनुसार तयार कर  यात आलेली आहे. 

अ. . कामाच ेनाव कामाची अंदाजीत िकंमत . 
०१ िशड  नगरपंचायत ह ीतील पि मेकडील १८.० मी. िवकास योजना वळण र ता कडून िशड  

सं थान सादालायकडे जाणेसाठी खाजगी मालकांच े स.न.ं१६४ मधनू १२.००मी. ं द व 
१६०मी. लांब दि ण उ र र ता डांबरीकरण करण ेव ना यावर िसडीवक बांधकाम करण.े (सदर 
र ता िवकिसत करणेसाठी स. ं .१६४ (पैक ) च ेमालक यांच ेना हरकत घणे ेआव यक राहील.) 

२५,५२,१४९/- 

०२ जुना िपंपळवाडी र ता ते साईश हॉटेल लगत ते गायके हॉि पटल समो न िवकास योजनेतील 
१८.० मी. र यापयत३५०मी. लांब व६.००मी. ं द र ता डांबरीकरण करण.े 

१०,४५,२३१/- 

०३ जुना िपंपळवाडी र ता ते ओम साईनगरकडे जाणारा व नंद ु लोढा यांच े घरासमो न िवकास 
योजनेतील १८.० मी. र यापयत ३५० मी. लांब व ६.०० मी. ं द र ता काँि टीकरण कर यात 
यावा. (स.न.ं६ मधील लआेऊटमधील र ता) 

३५,०६,१९०/- 
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०४ िशड  ह ीमधील स.न.ं ९८ मधील प कार कॉलणीमधील दि णो र र ता. (िशड  बनर ता ते 
५०० म भ िनवास र ता पाणी टाक लगत) असुन लांबी- ४०० मी. व ं दी ५.५० मी. 
काँि टीकरण करण.े 

३१,६४,८२४/- 

०५ गावठाण ह ीतील पालखी र या या कडेच े लगतचे पे हीग लॉकच े नतुनीकरण व पथिदवे 
नुतनीकरण करण.े 

३२,७१,०३१/- 

एकूण र  कम  . १,३५,३९,४२५/- 

तरी वरील माण े कामांचे सिव  तर अंदाजप के सोबत सादर करीत आह.े वरील संदभ .०३ नसुार 
सादर केले  या  तावाची ढोबळ िकंमत  .९६.०० ल  इतक  होती. तथापी सिव  तर अंदाजप के तयार 
केलेनंतरची सधुारीत  तावाची एकुण िकंमत .१,३५,३९,४२५/- इतक  आह.े तरी वरील र ते ह े ीसाईबाबा 
समाधी शता दी वाहतकू साठी  अ याव यक अस याने ीसाईबाबा सं थानमाफत डांबरीकरण/ काँि टीकरण 
काम तातडीने हाती घेणसे िवनंती आहे.”  

वरीलपैक  अ. .१ - स.न.ं१६४ मधनू १२.०० मी. ं द व १६० मी. लांब दि णउ रर ता डांबरीकरण 
करण ेकामासाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. .३४ अ  वये मा  यता दे  यात 
आली आह.े या र   यासंह एकूण ५ र  ते िवकसी त करणसेाठी िशड  नगरंपचायतीचे अंदाजप कानसुार एकूण  
.१,३५,३९,४२५/- खच अपेि त आह.े 

ब)अहमदनगर मनमाड र   याचे पुवकडील िवतरीका . ११ चे बाजुने  िनमगाव िशव 
र   यापयत र   याचे डांबरीकरण करणे.(लांबी- ११००मी. व ं दी५.५० मी.) –मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. . ६७६ म  ये नगर मनमाड र   यापासनु पि मेकडे चारी .११ व न 
हिेलपॅड कडे जाणारा र  ता िवकिसत करणते आला आह.े  या माणे नगर मनमाड र   यापासनू पवुकडे जाणारा 
चारी .११ सन-न-सॅ  ड हॉटेलपयत बंदी  त क न र  ता िवकसीत कर  यात यावा अस े ठरले आह.े सदरह 
र   यातील चारी न.ं ११ बं िद  त क न र  ता िवकसीत करणसेाठी जलसपंदा िवभाग , नािशक यांची परवानगी घेणे 
आव  यक आह.े जलसपंदा िवभागाकडे संपक क न सिव  तर अंदाजप क तयार कर  यात येत आह.े  यात काही 
कालावधी जाईल. करीता ततु शता  दी कालावधीतील रहदारीचे िनयोजनासाठी अहमदनगर मनमाड र   याचे 
पवुकडील िवतरीका . ११ चे बाजनेु  िनमगाव िशव र   यापयत या स  याचे वहीवाटीतील ५.५० मी. र   याचे 
११००मी. लांबीत डांबरीकरण करणेसाठी ाथिमक अंदाजप कानुसार .८८,७५,३५०/- मा  खच अपि त 
आह.े  

वरील माण े ‘अ’ व ‘ब’ म  ये नमूद के  यानुसार र  ते िवकिसत करणसेाठीएकूण .२,२४,१४,७७५/- 
मा  खच अपेि त आह.े  

 ताव: तरी वरील माण े ‘अ’ व ‘ब’ म  ये नमदू केले  या र   याचंे िवकसनासाठी सं  थानचे आिथक 
िनधीतनू एकूण .२,२४,१४,७७५/- इत  या खचास मा  यतेसाठी, चारी न.ं ११ चे उज  या बाजनेू र  ता िवकसीत 
करणसेाठी जलसपंदा िवभाग , नािशक यांचे परवानगीसाठी तसचे सं  थान अिधिनयम २००४ मिधल वर नमदू 
केलेले तरतदुीनसुार िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचे मा  यतेसाठी  ताव सादर करणबेाबत िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .७८० यावर सिव तर चचा होऊन,  तावातील ‘अ’ व ‘ब’ म  ये नमदू केले  या र   याचें िवकसन 
सं थानमाफत करणे व यासाठी येणा या एकूण .२,२४,१४,७७५/- मा  खचास सं  थान अिधिनयम 
२००४ मिधल तरतुदीनुसार िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यां चे मा  यतेसाठी  ताव सादर 
करणेस. तसेच चारी न.ं११ चे उज  या बाजूने र  ता िवकसीत करणेसाठी जलसंपदा िवभाग, नािशक 
यांचे परवानगीसाठी ताव सादर करणेस मा  यता दे  यात आली.  

 (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१४ मंिदर प रसराचे पूवकडील मोक या जागेत एम. एस.   चर व टे  साईल फॅ ीकचे शेड दि ण बाजूस 

मं िदराचे िभंतीपयत वाढिवणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूद:- “२१ (१) िव  व  त  यव  थेचा 

िनधी, आयकर अिधिनयम १९६१  या तरतदु ना अधीन राहन, सिमतीकडून पढुीलपैक  सव िकंवा कोण  याही 
योजनांसाठी वापर  यात अथवा खच कर  यात येईल 

(ख)  मं िदराची व िव तश यवव थे याच मालम ा ंची दखेभाल, व थापन व शासन;  
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(ग) भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समां रभ 
पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे .” 

मा.  यव  थापन सिमती िनणय:- 
१.  िद. ०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ७१३ खालील माणे समंत झालेला आह.े  
 “….यावर सिव  तर चचा होऊन, त   याम  ये नमदू केलेले (१६ गुं ठे, साई साद इमारतीजवळील लाडू 

िव  काऊंटर, िपंपळवाडी रर   यावरील दशन रांग) जागेम  ये साईभ  ताचंा सोयीसाठी एम.एस.   चर 
व पी.  ही.सी. फॅि कचे छत बसिवणेस व  याकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता 
दे  यात आली.  

२ िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३२२ (२९) खालील माण ेसमंत झालेला आह.े  
“….यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसरालगत एम. एस. चर व टे साईल फॅि कचे छत 

असले या शेडस ् उभारणकेामी उपरो  तलुना मक त यामधील िन नतम दरधारक वे टरन आऊटडोअर 
स चदरस, ा. िल., ठाण ेयांचे दर ि वकारणते यावेत तसचे यांनी सदर जागेची य  पाहणी क न शेडची 

उंची िकती असावी याबाबत िन ीती करावी, यानंतर यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.” 

मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यां चेकडे दाखल C.A.NO1776/2014, IN 
PIL NO.18/2011 म  ये िद.१४/०१/२०१५ रोजीचा आदेश:- 

  1.  Heard this is an application for permission to spend an amount of 
Rs.1,46,18,120/- for the purpose of construction of temporary shed of M.S. 
structure and shed made up of pvc double coated tensile fabric in and around the 
temple premises.  

2.  The present application is rejected because request for permanent M.S structure 
around temple would ruin not only its look but would be obstruction for the 
devotees. During festival time temporary structures are erected for shed and said 
practice appears to be proper.  

3.  The Civil Application stands rejected.”  
तावना -  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ चे िनणयानसुार मं िदर प रसराचे पवूकडील मोकळया 
जागेत लाडू काउंटर व िपंपळवाडी र  ता दशन रांग यािठकाणी टसाईल शेडस ् उभारणसेाठी र  कम 
.१,२२,९२,८८१/- मा  रकमेचा कायादशे मे. वे  टन आऊटडोअर   चरस, ा. िल., ठाण े यांना 

जा. .एसएसएसटी/ बांधकाम/ १०१९/ २०१७ िद.२९/०५/२०१७ अ  वये दे  यात आलेला आहे. सदर काम 
गतीत आह.े   

िद.१९/०८/२०१७ रोजी मा. नामदार राधाकृ  ण िवखे पाटील यानंी मा. नगरा  य ा-तथा-िव  व  त, 
नगरसवेक व काही गावक-यांसह सदर कामाचे िठकाणी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांचेसमवेत 
पहाणी केली.  यावेळी सदरह शेडची दि ण बाजूस लांबी (गेट नं.०३ पयत) मं िदराचे िभंतीपयत वाढिव  यात 
यावी  यामळेु भ  तांना उन-पाऊस यापासनू िनवारा िमळेल अस ेसचूीत केले आहे . या माण ेशेडचे िव  तारीकरण 
करणसेाठी मे. वे  टन आऊटडोअर   चरस, ा. िल., ठाण ेयांच ेमंजू र दराने खालील माणे खच अपे ीत आह.े  

अ.न.ं तपिशल साईज े फळ एकक वे  टन 
आऊटडोअर  
यां चे मं जूर दर 

र  कम 

०१  मं िदर प रसरालगत पुवकडील 
मोक या जागेत एम.एस.   चर 
व टे  साईल फॅ ीक शडेचे दि ण 
बाजूस मं िदराच े िभंती पयत 
िव  तारीकरण करणे  

१६ २४.०८ ३८५.२८ चौ.मी ५३२३.०४ 
ती चौ.मी. 

२०,५०,८६०.८५  

०२  खोदाई िस  हील वक फाऊंडेशन 
कॉलम इ.  

  ०४ नग २६,५५५.५३ 
ती नग 

१,०६,२२२.१२  

 एकूण पूणाक त पये  २१,५७,०८३.०० 
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ठेकेदार वे  टन आउटडोअर,   चस ा.िल., ठाण ेयांचे कामाचे  कोपम  ये मं िदराचे पवूकडील जागा 
लाडू काउंटर व िपंपळवाडी र   यावरील दशन रांग यािठकाणी शेड उभारण े  तावीत होते.  याकरीता  यानंा 
एकूण .१,२२,९२,८८१/- मा  इत  या रकमेचा कायादेश देणते आला आहे. तथापी साई साद नं.०१ व ०२ 
इमारती पाड  याचे  कामास सु वात के  याने सदर िठकाणचे लाडू काऊंटर र  कर  यात आ  यामळेु  यािठकाणचे 
शेडचे काम र  कर  यात आले आह.े  यामळेु सदरचे कामाचे एकूण प रमाणात व खचात .३०,१०,०००/- 
मा ची बचत होत आह.े  

गेट न.ं ०३ चे समोर सदर शेड वाढिवणकेामी वर नमदू केलेनुसार र  कम .२१,५७,०८३/- मा चा खच 
अपे ीत आह.े 

लाडू काऊंटरचे शेडचे काम र  के  याने कायादेशानुसार िश  लक असले  या रकमेतनू सदर गेट नं. ०३ 
चे समोरील शेडचे काम ठेकेदार वे  टन आउटडोअर,   चस ा.िल., ठाण ेयांचेकडून करता येईल अस ेमत आह.े   

 ताव:- तरी उपरो  त तपिशलानसुार मं िदर प रसराचे पवूकडील मोक या जागेत एम. एस.   चर 
असलेले टे  साईल फॅ ीकचे शेड उभारणचेे काम मे. वे  टन आऊटडोअर   चरस, ा.िल., ठाण े यांचेमाफत 
चाल ूअसनू  यांचेकडून उपरो  त तपिशलात दशिवले माणे शेडचे गेट न.ं ०३ पयतचे िव  तारीकरणचे काम  याचंे 
मंजरू दरात व कायादशेातील िश  लक रकमेतनू क न घेणसे िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .७८१ यावर सिव तर चचा होऊन, वे  टन आउटडोअर,   चस ा.िल., ठाणे यां चे कायादेशामधील, लाडू 
काऊंटर शेडचे काम र  केलेले अस यामुळे, यां या कायादेशामधील िश लक रकमेतून मं िदर 
प रसराचे पूवकडील मोक या जागेत एम.एस.   चर व टे  साईल फॅ ीकचे शेड, दि ण बाजूस 
मं िदराचे िभंतीपयत वाढिवणेकामी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात 
आली.       (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१५ शता  दी महो  सव २०१८ चे गद चे िनयोजनाकामी साईभ  तानंा मुख दशनाकरीता वाढीव दरवाजाची 

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

१. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वये “मिंदरा  या व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन करण”े या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या 
िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे.  

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वये, मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन करण ेव खंड (ग) अ  वये भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व 
मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा 
परुिवण ेया योजनांसाठी िव  व त  यव  थेचा िनधी सिमतीकडून खच कर  याची तरतदु आहे.  

 तावना- सं  थानमाफत १ ऑ  ट बर २०१७ ते १८ ऑ  टोबर २०१८ या कालावधीत ी साईबाबा 
समाधी शता  दी महो  सव साजरा करणते येणार आहे. या कालावधीत दशे िवदशेातनू लाखो साईभ  त दशनासाठी 
िशड  येथे येणार आहते. ी साईबाबा समाधी शता  दी वषाचे कालावधीत चे दशनासाठी साईभ  तांचे मोठया 

माणावर गद  होणार आह.े  याकरीता गद चे िनयोजनाकामी आप  ती  यव  थापन आराखडा तयार करणकेामी 
िद.१८/०८/२०१७ रोजी कनल,  ही.एन. सपुनेकर , सचंालक , आप  ती व ्यव  थापन क , यशदा, पणुे यांचे समवेत 
मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली बैठक आयोिजत करणते आली होती. सदरह बैठक त तसचे 
मं िदर प रसराचे पहाणी दर  यान कनल, सपुनेकर यांनी केले  या सचुनेबाबत सरं ण िवभागाकडील जा .न.ं२३३१/ 
२०१७ िद.०६/०९/२०१७ रोजीचे प रप का  वये मखुदशन करीता वाढीव एक दरवाजाची िनिमती करणबेाबत 
िनदशीत केले आह.े 

 तावः- समाधी मं िदरातील  टेजसमोरील भागात उ  तर बाजसू साईभ  तांचे मखु दशनाकरीता ५’x७’ 
या साईजचा सागवान लाकडाम  ये आकषक े म व शटरचा दरवाजा बसिवता येईल. तसचे बाहरेील बाजूस आत 

वेश करणकेरीता दरवाजा समोर ६’x५’ ओटा तयार क न िवट बांधकामात पाय-या तयार करा  या लागतील. 
 यानसुार शता  दी वषाचे कालावधी गद चे िनयोजन करणकेामी साईभ  तांना मखु दशनाकरीता वाढीव दरवाला 

करणकेामी अपेि त खचाचा तपिशल खालील माण ेआह.े  
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अ.नं. तपिशल प रमाण /एकक दर र  कम . 
१. दरवाजाच ेओपन ग करीता िभंतीच ेबांधकाम तोडण,े पे  ह ग  लॉक 

काढण े
ल  बसम १०००.०० १०००.०० 

२. पाय-यांकरीता िवट बांधकाम करण.े  ३.१७ घन मी. ६१५१.२७ १९,४९९.५३ 
३. बाहरेील  ला  टर १६.८४ चौ.मी. २९७.८७ ५,०१६.१३ 
४. मु म फ ल ग  १.१९ घन मी. ५४१.५५ ६४४.४५ 
५. पीसीसी ०.२८ घन मी. ३८७१.४८ १,०८४.०१ 
६. पाय-या व ओटयाकरीता ेनाईट बसिवणे.  ८.०० चौ. मी. ३२२०.०० २५,७६०.०० 
७. ओटा व पाय-याच ेबाजूने अपे  स पटम  ये रंगकाम करण.े ४.८४ चौ.मी. २१०.०० १,०१६.४० 
८. सागवान लाकडात दरवाजा े म ५’x७’ बसिवणे. ५.०५ घन फुट ६५००.०० ३२,८२५.०० 
९. सागवानी लाकडात दरवाजा शटर बसिवणे. ४’-४’’x६’-४’’ ३.४७ घन फुट ६५००.०० २२,५५५.०० 
१०. डोअर िकट सेट (िपतळी)  

१) अ  ाप १४’’ – ०१ नग 
२) िबजािगरी ६’’– ०६ नग 
३)  हॅ  डल १२’’– ०४ नग 

एकि त  १०,०००.०० १०,०००.०० 

११. पाय-या व ओटयाच ेकडेने  टेनलसे  टीलची रेल ग करण.े ६.०० र. मी. ३९५८.०० २३,७४८.०० 
१२. दरवाजा बसिवणे कामाची मजुरी खच  - ६०००.०० ६०००.०० 

एकूण र  कम . १,४९,१४८.०० 
  उपरो  त माणे साईभ  तानंा मखु दशनकरीता वेश ार तयार करणकेामी अंदाजे र  कम 

.१,४९,१४८/- मा  खच अपेि त आह.े सदरह वेश ार तयार करणकेामाचे  व प िभ  न अस  यामळेु याकामी 
आव  यक मटे रयल िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करता येईल. 

  तरी समाधी मं िदरातील  टेजसमोरील भागात उ  तर बाजसू साईभ  तांना मखु दशनाकरीता सागवान 
लाकडाम  ये आकषक े म व शटरचा दरवाजा बसिवणकेामी येणारे र  कम .१,४९,१४८/- मा चे खचास व 
सदरह दरवाजा बसिवणकेामी लागणारे आव  यक मटे रयल िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू सदरचे काम 
िवभागामाफत क न घेणसे िनणयाथ सादर. 

िनणय .७८२ यावर सिव तर चचा होऊन, समाधी मं िदरातील  टेजसमोरील भागात उ  तर बाजूस साईभ  तानंा मुख 
दशनाकरीता सागवान लाकडाम  ये आकषक े म व शटरचा दरवाजा बसिवणेकामी येणारे र  कम 

.१,४९,१४८/- मा चे खचास व हा दरवाजा बसिवणेकामी लागणारे आव  यक मटे रयल िवहीत 
प  दतीने कोटेशन मागवून सदरचे काम िवभागामाफत क न घेणेस मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१६ सन २०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे अनु षंगाने देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे ी 

े  िशड  येथे चचास  आयोिजत करणे व िशड  महो  सव काय म आयोजीत करणेकामी मंडप व 
इतर अनु षंगीक  यव  था करणेबाबत. 

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

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

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

होणार आहते.  यािनिम  त ी साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर 
२०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आहे. ी साईबाबा समाधी 
शताब ् दी वषाम  ये िशड त येणा-या भािवकांसाठी सोयी-सिुवधा उभारणे. तसेच संपणू वषभर वेगवेगळया धािमक 
व सां  कृितक काय मांचे आयोजन क न साईचरी ावर आधारीत वेगवेगळे इ  हे  ट तयार क न  याचे सादरीकरण 
करण,े जेणके न सपंूण वषभरात िशड म  ये भक् तीमय वातावरण राहील, अशा कारे ी साईबाबा समाधी 
शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल या  टीने य  न करणते येत आहते.  
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िद.११ िडसबर, २०१६ रोजी ी े  िशड  येथे ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे अनषुंगाने 
दशे-िवदशेातील साई मं िदरांचे चचास  साई आ म प रसरात आयोिजत करणते आले होते.  याअनषुंगाने सन 
२०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात पू हा एकदा दशे-िवदशेातील साई मं िदरांचे चचास  व िशड  
महो  सव काय म तसचे साई भजन सं  या आयोिजत करणते येत आह,े जणेके न ी साईबाबा समाधी शता  दी 
सोहळा अिव  मरणीय होईल. दशे-िवदशेातील साई मं िदराचे अंदाजे २००० अिधकारी/ पदािधका-यांची बैठक 
 यव  था होईल एवढया आकारमानाचा आव  यकतेनुसार वॉटर फु सशुोिभत मंडप उभारणबेाबतची कायवाही 

करणबेाबत शता  दी क  यांनी कळिवले आह.े साई आ म प रसरात डोम मंडप टाकून िवषयांक त काय माचे 
आयोजन करावयाचे आहे,  याक रीता खालील माण ेखच अपेि त आह.े  

(कालावधी - २३/१२/२०१७ ते ०१/०१/२०१८). 
अ.
नं. 

 यव  थेचा तपिशल साईज प रमाण/ 
एकक 

अंदाजे 
दर ( .) 

र  कम 
( .) 

कालावधी 

१ डोम मंडप  यव  थाः- वॉटर ुफ छत असललेा 
मंडप, आितल बाजूस सुशोिभत कापड, म  यवत  
िठकाणी २७’ उंची व दो  ही बाजूस १२’ उंची 
असललेा डोम मंडप, साईडला व पाठीमागील बाजूस 
सफेद कनात, संपूण मंडपात लाल रंगाच े कारपेटची 
िबछायत इ. (लोखंडी   चर व कै  या). 

८०’x३००’ २४,०००  
चौ. फुट 

२०/- ४,८०,०००/-  १० िदवस 

२  टेज  यव  थाः- ४०’x३०’ साईजच े जिमनीपासून 
०४ फुट उंचीच ेभ  कम  टेज उभारण,े  टेजवर लाल 
रंगाच ेकारपटे, दो  ही बाजूने भ  कम पाय-या लावणे, 
 टेजला बॅक ॉपसाठी गडद रंगाच े सुशोिभत कापड 

लावणे. 

४०’x३०’ १२०० 
चौ. फुट 

३३/- ३९,६००/- १० िदवस 

३  वागत कमानी:- २’x२’ आकारा  या बॉ  स टाईप 
 वागत कमानी उभारणे. ( ं दी-२०’, उंची-२०’). 

--- ०२ नग  ५,५००/- ११,०००/-  १० िदवस 

४ पांढरे शु  व  व  छ क  हरसह हाता  या पी.  ही.सी 
खु  या पुरिवण.े 

--- २००० नग  २८/- ५६,०००/- १० िदवस 

५ ी िसटर एस. एस. सोफा व कुशनसह व  याकरीता 
पांढरे शु  व  व  छ कापड लावणे. 

--- ५० नग ५००/- २५,०००/- १० िदवस 

६ ले  स बॅनर व इतर ि ट ग खच.  --- --- --- ६०,०००/- --- 
७ साऊंड िस  टीम  यव  था करणे.  --- --- --- ७५,०००/-  १० िदवस 
८ मंडपाम  य े लाईटस,् फॅन, डेझट कुलर इ. िव ुत 

 यव  था करणे. 
--- --- --- १,००,०००/-  १० िदवस 

९  ही.आय.प  करीता  यासपीठावर खु  या ठेवण.े --- ३० नग ५००/- १५,०००/- ०१ िदवस 
१०  ही.आय.प  करीता  यासपीठावर टी पॉय ठेवणे. --- ०५ नग १,५००/- ७,५००/-  ०१ िदवस 
११ मंडपाम ये आव यक िठकाणी टॅ डसह एल.ई.डी. 

ि न-८’x१०’ या साईजम ये लाव याची यव था 
करणे. काय माच े ि हडीओ शटु ग करणे व सदर 
ि हडीओ शटु गची सी.डी./ िड.ि ह.डी. तयार करणे. 

--- ०६ नग ३०,०००/- १,८०,०००/- ०१ िदवस 

१२ जेवणाकरीता मंडप यव थाः- ला टीक ताडप ी 
चा वॉटर ुफ छत असललेा भ कम मंडप, आितल 
बाजूस सुशोिभत कापड, खांब प ी, मंडपा या 
आतील छत नवीन पांढ-या व छ कापडा ारे तयार 
करणे. मंडपाम ये हे टीलशेनची यव था करण.े 
म वत  िठकाणी िकमान १५’ उंची व बाजूस १२’ 
उंची असललेा मंडप, तसेच मंडपाचा मधला गाळा 
िकमान ६०’ ं दीचा असणे आव यक, सव बाजूस 
सफेद कनात, संपूण मंडपात पी. ही. सी. मॅट ग 
िबछायत इ. (लोखंडी पाईप/ कैची ा चर इ. सह). 

९०’x१८०’ १६,२०० 
चौ. फुट 

७/- १,१३,४००/- ०१ िदवस 

१३ िकचनकरीता शेड यव थाः- प याच ेछत असललेे ७५’x४५’ ३३७५ ८/- २७,०००/- ०१ िदवस 
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भ कम शडे उभारणे, शडेची म यवत  िठकाणी १५’ 
ते १६’ उंची व दो ही बाजूस १२’ ते १४’ उंची 
आव यक, सव बाजूस कनात इ. (लोखंडी पाईप व 
लाकडी ब ली चर इ.सह). 

चौ. फुट 

१४ जेवण व िकचनचे मंडपाम ये िव ुत काश 
यव थकेरीता सी.एफ.एल, फॅन इ. िव तु  यव  था 

वायर गसह करणे. 

--- ---- --- ३५,०००/- ०१ िदवस 

१५ िबगर हाता  या पी.  ही.सी खु  या पुरिवण.े --- १००० नग  ५/- ५,०००/- ०१ िदवस 
 एकूण खच र कम पयेः- १२,२९,५००/-.  

सदर  यव  थेसाठी उपरो  त माणे र  कम .१२,२९,५००/- मा  इतका खच अपे ीत आह.े  
 तावः तरी ी े  िशड  येथे देश िवदेशातील साई मं िदरांचे चचास , िशड  महो  सव काय म 

तसचे साई भजन सं  या आयोजीत करणेसाठी उपरो  तकामी वरील अंदाजप कानसुार येणारे .१२,२९,५००/- 
मा चे खचास व सदरह  यव  था साई आ म प रसरात करणसेाठी व  याकरीता वतमानप ातील जाहीराती  दारे 
ई-िनिवदा मागिवण ेस मा  यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .७८३ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे अनु षंगाने देश-
िवदेशातील साई मं िदरां चे ी े  िशड  येथे चचास  आयोिजत करणे व िशड  महो  सव काय म 
आयोजीत करणेकामी तावात नमुद केले माणे मंडपासह इतर अनु षंगीक  यव  था करणेसाठी 
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .१२,२९,०००/- मा चे खचास 
मा यता दे यात आली.               (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१७ आजचे यव थापन सिमती सभेम ये सं थान यव थापना या ीने मा.अ य  महोदय यांचे 

परवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले. 
िनणय .७८४ मा.िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी िद.२८ जलैु , २०१७ रोजी पा रत केले या शासन िनणयानसुार  

सं थानकडे  दणेगी पाने जमा झाले या सोने-चांद या व तपैुक , िवतळिवणे यो य असले या व त ुिवतळिवणते 
येऊन, यापासनु शु द  सोने-चांदी ा  क न घे याची कायवाही पुण करणते यावी. यानंतर या शु द  सोने-
चांदीपासनू सं थानसाठी आव यक असलेली नाणी तयार क न घे यात.            (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .७८५ जानेवारी- २०१६ त ेमाह ेऑ टोबर- २०१६ या कालावधीम ये ३१% पे ा जा त गैरहजरीचे माण असले या 

कुशल/ अकुशल/ सरु ा कं ाटी कमचा यांना दंड हणनू इतर कं ाटी कमचा यांना दे यात आलेली ४०% 
वेतनवाढ, िदलेली नाही. सदरह कं ाटी कमचा यांची हजेरीचे माण व कामातील सधुारणा  पाहन यांची 
रोखलेली वेतनवाढ पढुील मिह यापासनु सु  करणते यावी.             (कायवाही- कामगार अिधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .७८६ ी साईबाबा समाधी शता दी िनिम ाने ी साईबाबांचा फोटो असलेली टपाल ितिकटे कािशत करणकेामी 

भारतीय डाक िवभागाने “माय टॅ प िशड  साई ट पल” साठी ी साईबाबाचंे/ मं िदराच ेिविवध फोटो वापरणचेी 
परवानगी, तसेच ची उ च दजाची, सु प  फोट ची सॉफ्ट कॉफ  िमळणेबाबत िवनतंी  केललेी आह.े यांच ेिवनतंीस  
अनसु न भारतीय डाक िवभागास ी साईबाबाचंे/ मं िदराच े िविवध फोटो वापरास परवानगी व ची उ च दजाची, 
सु प  फोट ची सॉ ट कॉफ  उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरल.े   (कायवाही- समाधी शता दी क मखु)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .७८७ सं थान  णालयांच े िव तारीकरण सु  असनू यासाठी जा त डॉ टसची आव यकता भासणार आहे. या नवीन 

घे यात येणा या डॉ टरां या िनवासासाठी अ यावत टाफ वॉटस असणे आव यक आहे. तसचे सं थानवर 
ितिनयु ने  येणा या अिधका यांसाठीही अ यावत िनवास थाने असावीत. याकरीता नवीन ससु ज  

िनवास थानांच ेबांधकाम करणे, याच माणे स या या शासक य इमारतीम ये शासक य कायालयांसाठी जागा 
अपरुी पडत आहे, याकरीता चे समाधी शता दी वषािनिम ाने नवीन शासक य इमारत उभारणकेामीच े
सिव तर ताव मु य कायकारी अिधकारी यांच ेमा यतेने सभेसमोर सादर करणते यावेत. 

                                   (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िनणय .७८८ ी साईबाबा णालयाकरीता एम.आर.आय. मिशन खरेदी करणकेामी ई-िनिवदा ि येमधनू ा  झाले या 
िन नतम दरधारकाबाबत इतर परुवठाधारकांनी आजचे सभेत त ारी के या. यासाठी िन नतम दरधारक कंपनीच े
एम.आर.आय. मिशनची, या िठकाणी असेल, या िठकाणी जाऊन, तां ि क बाब ची य  पहाणी करावी.     

 (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .७८९ ी.सजंय  काळे, कोपरगाव यांनी दीनदयाल बहउ ेशीय सारक मंडळ, यवतमाळ या सं थेस आ  मह  या  तां या 

कुटंूबीयांच े पनुवसनासाठी  सं थानमाफत दे यात येणा या िनधीबाबत, मा.उ च यायालयाचे औरंगाबाद 
खंडपीठाम ये पी.आय.एल. एस.टी नं. ३००६०/२०१७ दाखल केलेली असलेची सभेस मािहती दे यात आली.  

  यावर अशी चचा झाली क , या पी.आय.एल.वर मा.उ च यायालयाचा िनधी दे यास मनाई आदशे 
नाही. याकरीता पंडीत िदनदयाल सं था,यवतमाळ यांना िनधी दणेसे हरकत नाही. परंत ु यापवु  पढुील सभेसमोर 
यावर चचा करणते यावी.                (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .७९० सं थानम ये  िविवध खरेदी/ सवेांसाठी सबंंधीत िवभागांमाफत िस द कर यात येणा या ई-िनिवदा सचुना , िस द 

के यानंतर मािहतीसाठी यव थापन सिमती अ य , उपा य  व सव सद यांना मेल ारे पाठिव यात या यात.   
 (कायवाही- सव िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .७९१ ी साईबाबा समाधी शता दी वष १ ऑ टोबर, २०१७ पासनु सु  होत असनु  १८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी समा  

होणार आहे. या सपंणु  कालावधीत ी साईबाबा सं थान िव त यव थेमाफत िविवध धािमक, सामािजक, 
सां कृतीक काय माचे आयोजन करणते आलेले आहे. यासाठी या वेळाप कास िद.२०.०८.२०१७ रोजी या 
यव थापन सिमती या सभेत मा यता दे यात आली आहे. तसचे दशेात व परदशेात िविवध िठकाणी पादकुा  

दशन सोहळा काय माचे आयोजन करणते आलेले आह.े १ ऑ टोबर, २०१७ रोजी उदघाटन सोहळा 
आयोिजत करणते आलेला असनु १८ ऑ टोबर,२०१८ रोजी समारोप काय म आयोिजत करणते आलेला 
आहे. समाधी शता दी वष हे १०० वषातनु एकदाच साजरे करणते येणार आहे. ी साईबाबांच ेजीवनकायाचा व 
िवचारांचा चार- सार हावा यासाठी सपंूण समाधी शता दी वषातील काय मांच े िचि करण क न 
कायम व पीसाठी Documentry तयार करणे आव यक आहे. सबब सदर Documentry साठी तातडीने 
Request for Quatation मागिवणते यावेत. यासाठी आव यक कायवाहीस व यासाठी येणा-या खचास 
मा यता दणेते आली.                                        (कायवाही- सीसीटी ही क  िवभाग मखु) 

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

वरील िनणय .७५० ते ७९१ सवानमुते घे  यात आले. 
यानंतर दपुारी  ०४.३० 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   


