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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०९/ २०१७
थळ- साईिनवास अितथीगृ ह, िशड

िदनां क ०८.०९.२०१७
वेळ- दु पारी १२.०० वाजता

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शु वार िदनां क ०८.०९.२०१७ रोजी दुपारी १२.०० वाजता
सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत, इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/
२९२२/ २०१७, िदनां क ३१ ऑग ट, २०१७ रोजीचे प ाने सव मा.सद यां ना कळिव यात आले होते. यानुसार सदरह सभा शु वार
िदनां क ०८.०९.२०१७ रोजी दुपारी १२.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा. ी.सुरेश कािशनाथ हावरे
यां चे अ य तेखाली सु कर यात आली.
०१. मा. ी.सुरेश कािशनाथ हावरे , अ य
०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
०३. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य ०४. मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे, सद य
०५. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या
मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.
मु यकायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबां ची ाथना करणेत 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 यां नी दूर वनी ारे तसेच मा.डॉ.राज राजाबाली िसंग यां नी ई-मेल ारे कळिवले होते.
याच माणे सिमती सद य मा.डॉ.मनीषा कायं द,े मा. ी.रिवं गजानन िमलकर व मा. ी.अमोल गजानन क ितकर यां नी
कोणतीही पुव सुचना देता, ते सभेसाठी अनुपि थत होते . याची न द घेऊन, सिमतीने यां ना अनुपि थत राह याची अनुमती िदली.
सभेस आव यक गणपुत नस यामुळे िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै , २०१७ रोजीचे अिधिनयम दु तीतील
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनुसार तीस िमनीटाकरीता सभेचे कामकाज तहकु ब करणेत येऊन, यानं तर दुपारी १२.३०
वाजता मा.अ य महोदय यां नी िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु के ली.
िवषय नं.०१
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोजीत करावयाचे िविवध
धाम क, सां कृ तीक काय म व पादु का दशन सोहळा काय मास अं तीम व प देणे व मा यता देणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे. भ तगणांना आव यक या
सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे 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 तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ वये, ी साईबाबांचे जीवन, यांचे काय, यां या
लीला व यांची िशकवण यां बाबत या उपयु त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई
सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय१.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मां क १७१.
२.
मा. यव थापन सिमतीचे िद. २७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मां क 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 मां क ३५८.
५.
मा. यव थापन सिमतीचे िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ५१९.
६.
मा. यव थापन सिमतीचे िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ६५४, ६७१, ६७२.
७.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मां क- ६८२
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तावना- थोर संत ीसाईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पू ण होत
आहेत. 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. यासाठी सं पणू वषभर वेगवेगळया
धािमक व सां कृ ितक काय मां चे आयोजन करणे जेणक
े न संपू ण वषभरात िशड म ये भ तीमय वातावरण राहन
ीसाईबाबा महासमाधी शता दी सोहळा अिव मरणीय होईल या टीने तयारी करणेचे िनयोजन आहे.
ताव– ी साईबाबा समाधी शता दी वषाम ये िशड त येणा-या भािवकां साठी िविवध धािमक,
सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे िनयोजन के यास संपू ण वषभरात िशड म ये भ तीमय वातावरण राहन ी
साईबाबा महासमाधी शता दी सोहळा अिव मरणीय होईलया टीकोनातून आयोिजत करावया या धािमक,
सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे यशि वतेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे वेळोवेळी झाले या बैठं कातील
िनणयानु सार खालील माणे कायवाही के लेली आहे.
अ)
धािमक, सां कृ ितक व सामािजक काय माचे वेळाप कआजतागायत िशड ाम थ व साईभ त यां चेकडू न ा त झाले या सूचना वजा ताव, जागितक
साईमं दीर िव व त प रषदम ये झालेली चचातसेच 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 करणेत
आला होता. सदर सभेतील िनणय मां क १७१ नुसार शता दी वषाचे िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑ टोबर, २०१८ याकालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे
ा प वेळाप क तयार करणेत 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 परं तु यातील काही बां बीबाबत
शासक य ट् या अं मलबजावणी करणे अडचणीचे ठरत अस याने यात काही बदल सुचवु न सुधारीत वेळाप क
सादर करणेत आले होते. यावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मां क
६८२ नु सार काही बदल सुचिवणेत आले व यानु सार आता धािमक, सां कृ ितक व सामािजक काय मां ची
सुधारीत परे षा (वेळाप क) सोबतचे प रिश ट अ म ये नमूद के ली आहे .
ब) साईभजन सं या कलाकार िनि ती व मानधन मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत धािमक, सां कृ ितक व सामािजक
काय मां चे ा प वेळाप क सादर करणेत आले होते. यावर िनणय .३५८ खालील माणे संमत झालेला आहे .
“धािमक, सां कृ ितक व सामाजीक काय मां चे व प पाहन सं बं धीतां ना मोफत काय म सेवा सादर
करणा-या कलाकारां ना ाधा य दे यात यावे. जे कलाकार मोफत काय म सादर करणेस तयार नसतील, अशा
कलाकारां कडू न मानधनाबाबतचा ताव घेऊन, या काय मां साठी देणगीदार/ ायोजक िमळतात का, ते पहावे
अ यथा यां या मानधनाबाबत यव थापन सिमती उिचत िनणय घेईल.”
शता दी वषातील आयोिजत काय मां साठी मा यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार
िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवासाठी
आयोिजत करावया या धािमक, सां कृ ितक काय मां साठी नामवं त कलाकार िनि त करणेस व कलाकार िनि त
झालेनं तर यांना िनं मं ीत करणेसाठी प यवहार करणेस तसेच यांचे मानधन िनि त करणेसाठीचा ताव सादर
करणेत आला होता. सदर तावावर िनणय ं . ४९५ खालील माणे संमत झालेला आहे .
“ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव सन २०१७-१८ म ये आयोिजत करावया या धािमक,
सां कृ ितक काय मां साठी सोबत प रिश ट हणून सादर के ले या नामां िकत कलाकारां या यादीमधील
कलाकारां शी संपक क न, ते िशड येथे काय म सादर करणेस तयार आहेत का, ते पहावे व यांचे मानधनासह
तारखा घे यात येऊन, याबाबतचा फे र ताव यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा.”
उपरो त िनणयास अनु स न कायवाही करताना काही कलाकारां चे दूर वनी उपल ध न झा याने
यां याशी संपक होऊ शकलेला नाही तसेच यातील काही कलाकारां नी ितसाद न िद याने िद.२०/०८/२०१७
रोजीचे सभेत साईभजन सं या काय मां साठी (मानधनासह व मोफत अशा ०२ वतं ) कलाकारां ची यादी सादर
के ली होती. सदर सभेतील िनणयास अनु स न थािनक उपसिमतीसमोर सुधारीत यादी वतं पणे सादर करणेत येत
आहे.
क)
सां कृ ितक काय म कलाकार िनि ती व मानधनमा. यव थापन सिमतीचे िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेत झाले या िनणयास (४९५) अनु स न
अनुस न कायवाही करताना काही कलाकारां चे दूर वनी उपल ध न झा याने यां याशी संपक होऊ शकलेला
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नाही तसेच यातील काही कलाकारां नी ितसाद न िद याने मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे
सभेत साईभजन सं यासाठी (मानधनासह व मोफत अशा ०२ वतं )कलाकारां ची यादी सादर के ली होती. सदर
सभेतील िनणयास अनु स न थािनक उपसिमतीसमोर सुधारीत यादी वतं पणे सादर करणेत येत आहे.
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 कृ ितक व सामािजक काय मां चे ा प वेळाप क तयार करणेत आले होते. सदर
ा प वेळाप कात शता दी वषातील येक मिह यात नामवं त वचनकारां या वचनां चा काय मां चा समावेश
के लेला आहे. सदरह वेळाप कास मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .३५८
अ वये मा यता िमळाली आहे.
यानुसार सदर काय माचे आयोजनासाठी सदर वचनकारां ना ई-मेल, दुर वनीव प यवहार क न
संपक करणेत आला. यानु सार खालील माणे सदर काय माचे आयोजनाबाबतची आजतागायतची स ि थती
व न याने तािवत वचनकारां ची मािहती मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत सादर
के ली होती. सदर सभेतील िनणयास अनु स न थािनक उपसिमतीसमोर सुधारीत यादी वतं पणे सादर करणेत
येत आहे.
इ)
शता दी वषात आयोिजत उ सवां करीता िकतन काय मदरवष साज-या होणा-या पारं पारीक उ सवाम ये िविवध नामवं त नारदीय िकतनकारां चे िकतन काय म
आयोिजत के ले जातात. करीता याही वष ी साईबाबा समाधी शता दी वषात साजरे होणारे ी पु याितथी,
गु पौिणमा व रामनवमी उ सवात िविवध नामवं त नारदीय िकतनकारां चे िकतन काय म साजरे करावयाचे
िनयोजन आहे. तरी शता दी वषाचे टीकोनातून िकतन काय म ठरिवणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत सादर के ली होती. सदर सभेतील िनणयास अनु स न थािनक उपसिमतीसमोर
सुधारीत यादी वतं पणे सादर करणेत येत आहे.
उपरो तकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय मां क ६८२
खालील माणे संमत झालेला आहे .
ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सव वषभर आयोिजत कर यात येणा या िविवध तािवत धािमक,
सां कृ ितक व सामािजक काय माची खालील माणे सुधा रत परे षा ठरिवणेत आली.
तसेच शता दी महो सवाम ये आयोिजत करावया या धािमक, सामािजक व सां कृ ितक
काय मां साठीचे कलाकार व यां चे मानधन याचे प रिश ब, क, ड व इ सोबत सादर के लेले आहे. या यादीतील
काय म, कलाकार व यां चे मानधन थािनक उपसिमतीने छाननी क न काय म िनि त करावेत. यामधील
िवनामु य सेवा करणा-या कलाकारां ना ाधा य दे यात येऊन वषभर संधी दे यात यावी. काय माची िनि ती
झा यानं तर याम ये गरजेनु सार/ प रि थतीनुसार आव यक ते बदल कर याचे अिधकार यव थापन सिमतीला
राहतील असे ठरले.
या िनि त के ले या सव कार या काय मां साठी, अपवाद वगळता मानधन व वास असे सव िमळू न
येक एकाकाय मासाठी जा तीत जा त .३ लाख मा चे खचास तसेच शता दी वषात आयोजीत के ले या
काय मां साठी टेज, मं डप, सां ऊंड िस टीम, िव तु रोषणाई, सीसीिट ही, सुर ा यव था, आव यक जादाचे
मनु यबळ यावर होणारा खच व इतर अनुषं िगक खचासही मा यता दे यात आली.तरी ीसाईबाबा समाधी
शता दी महो सव वष भ य व पात साजरे कर याचे टीकोनातून साईभजन सं या , धािमक, सां कृ ितक व
सामािजक काय मां बाबत खालील बाब वर धोरणा मक िनणय होणे अपेि त आहे.
१)
शता दी वषात आयोिजत साईभजन सं या, धािमक, सां कृ ितक व सामाजीक काय मां ची परे षा
िनि त करणे व वेळाप क अं ितम करणे.
२)
शता दी वषात आयोिजत साईभजन सं या, धािमक, सां कृ ितक व सामाजीक काय मां करीता
वचनकार, िकतनकार, कलाकार िनि त करणे.
३)
शता दी वषात आयोजीत के ले या काय मां म ये कोणता काय म कोण या िठकाणावर ( थळ)
असावा याबाबत िनणय घेण.े
४)
शता दी वषात आयोिजत करावया या धािमक, सां कृ ितक, सामािजक व साईभजन सं या
काय मां साठी कलाकार, वचनकार तसेच िकतनकार यां चे मानधन िनि त करणे.
तरी उपरो त नमूद बाब वर धोरणा मक िनणय होणेसाठी सिवनय सादर.
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िनणय .७५०

ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोजीत करावयाचे िविवध
धाम क, सां कृ तीक काय म व पादु का दशन सोहळा काय मांबाबत सिव तर चचा होऊन, यास
खालील माणे अं तीम व प दे यात आले.
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव सन २०१७-१८ म ये आयोिजत करावया या धािमक,
सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे सुधारीत वेळाप क खालील माणेमाहे स टबर- २०१७
वार/ िदनां क/
वेळ
काय माचे व प
काय माचे िठकाण
िदनिवशेष
शु वार,२९/०९/२०१७ रा. ७ ते १० सां कृ ितक - पंडीत िवजय घाटे व इतर कलाकार (तालवा कचेरी) साईनगर मैदान
ीपु यितथी उ सव
यां चा काय म
थम िदवस
सां कृ ितक - साईभजन सं या/ इतर सां कृ ितक काय म
शिनवार,३०/०९/२०१७ रा.७ ते १०
साईनगर मैदान
ी पु यितथी उ सव
मु य िदवस

वार/ िदनां क/ िदनिवशेष
रिववार, ०१/१०/२०१७
पु यितथी उ सव ितसरा
िदवस/ एकादशी तथा
शता दी महो सव ारं भ
िदवस

सोमवार,०२/१०/२०१७
पु यितथी उ सव चौथा िदवस
गु वार,िद.१२/१०/२०१७ ते
शिनवार,१४/१०/२०१७
०२ िदवस
रिववार, िद.१५/१०/२०१७
सोमवार, िद.१६/१०/२०१७
शिनवार,२८/१०/२०१७

वार/ िदनां क/ िदनिवशेष
बुधवार िद.०८/११/२०१७ ते
गु वार िद.०९/११/२०१७
शु वार िद.१०/११/२०१७
व शिनवार िद.११/११/२०१७

वेळ
स. ६ ते ९
स.०७.३०
स.०९.३०
स.१० ते
११.३०
दु. १२.३०

रा. ७ ते १०
रा. ७ ते १०

माहे ऑ टोबर- २०१७
काय माचे व प
धािमक- १) वज शोभाया ा (िशड तू न)
२) गणेश याग य - उपासनी क याकु मारी थान,
साकु री ता. राहाता यां चेमाफत
३) वजारोहण काय म – मा यवरां या ह ते वजारोहण
४) मा. मु यमं ी, महारा रा य यां चे उपि थतीत मु य
उदघाटन काय म
सामािजक- १) ने तपासणी व च मेवाटप–डॉ. काश गं गवाणी,मुं बई
२) ने तपासणी व श ि या िशबीर- डॉ. कु लीन
कोठारी, मुं बई व इतर (जगभरातील सव साई
मं िदरामाफत जागितक पातळीवर ने तपासणी व
श ि या िशबीर काय म)
सां कृ ितक- महानाट् य – सबका मािलक एक है
सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

काय म िठकाण
िशड गावातू न
लडीबाग द त मं िदर
लडीबाग
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर
ीसाईनाथ णालय

साईनगर मैदान
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर

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

ा पदयाि क िम मं डळ, कनकवली
(महारा )
पादु का दशन सोहळा - ी साईबाबा पालखी सोहळा सिमती,
क-हाड (महारा )
रा. ७ ते १० सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म
पादु का दशन सोहळा -

वेळ

माहे नो हबर- २०१७
काय माचे व प
पादु का दशन सोहळा - ऑल इंिडया साई समाज, मैलापुर चे नई (तािमळनाडू )
पादु का दशन सोहळा - िशड साई ट, पाटीपुलम ( ी.रमणी) व
- कमलासाई िशड साई सेवा सिमती, पॉंडीचेरी
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रिववार, िद.१२/११/२०१७ ते
सोमवार, िद.१३/११/२०१७
मं गळवार िद.१४/११/२०१७

पादु का दशन सोहळा - नागासाई ट, ी नागासाई मं िदर,
कोईमतू र (तािमळनाडू )
पादु का दशन सोहळा - िशड साईबाबा िड होटीज ट, चे नई
(तािमळनाडू )
पादु का दशन सोहळा - ी द पीठम, अमे रका

गु वार, िद.०९/११/२०१७ ते
सोमवार, िद.२७/११/२०१७
शिनवार,११/११/२०१७

रा.७ ते १० सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

मं गळवार,िद.१४/११/२०१७

रा.७ ते १० सां कृ ितक - शै िणक सं कुलामाफत बाल िदनािनिम त काय म-

शिनवार,२५/११/२०१७

रा.७ ते १० सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

वार/ िदनां क/िदनिवशेष
रिववार िद.१७/१२/२०१७ ते
सोमवार िद.१८/१२/२०१७
शिनवार, २३/१२/२०१७

रिववार, २४/१२/२०१७ –
रिववार, २४/१२/२०१७ ते
रिववार, ३१/१२/२०१७ –
एकू ण ०८ िदवस

माहे िडसबर -२०१७
वेळ
काय माचे व प
काय म िठकाण
पादु का दशन सोहळा- िशड साईधाम धमाथ सं था, भोपाळ
(म य देश)
स.१० ते ६ धािमक- जागितक साईमं िदर िव व त प रषद ( लोबल साई ट पल साईआ म -०१
ट स मीट) चचास –देशातील व िवदेशातील
रा.७ ते १०
साईमं िदरे
सां कृ ितक - साईभजन सं या – ी.अिजत कडकडे, ी.सु खिवं दर िसं ग
धािमक- जागितक साईमं िदर िव व त प रषद ( लोबल साई ट पल
सादालय हॉल/
ट स मीट) चचास –िवदेशातील साईमं िदरे
साईआ म -१
साई कॉ ले स समोररा.७ ते१० सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म
१६ गुं ठे प रसर

माहे जानेवारी- २०१८
वार/ िदनां क/िदनिवशेष
वेळ
काय माचे व प
सोमवार ०१/०१/२०१८
स.१० ते ६ सामािजक – र तदान िशबीर व जगभरातील सव साई मं िदरामाफत
र तदान िशबीर आयोिजत करणेसाठी आवाहन
पादु
का
दशन
सोहळासाई िव सम त साई भ मं डळ,
गु वार िद.०४/०१/२०१८ ते
शिनवार िद.०६/०१/२०१८
सु रत (गु जरात)
पादु
का
दशन
सोहळािशड
साईबाबा समाज सेवा सं थान,
रिववार िद.०७/०१/२०१८ ते
सोमवार िद.०८/०१/२०१८
अहमदाबाद (गु जरात)
सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म
शिनवार, १३/०१/२०१८
गु वार, िद.२५/०१/२०१८ ते
बुधवार, िद.३१/०१/२०१८
शु वार, २६/०१/२०१८ –
भारतीय जास ाक िदन

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

पादु का दशन सोहळा- ी सदगु साई चॅरीटेबल ट, नागपू र व िवदभ
(महारा )
सां कृ ितक - िच रथ – िद ली येथे राजपथावर ी साईबाबां चे
जीवनच र ावर आधारीत- तािवत आहे.
रा.७ ते १० सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

शिनवार-२७/०१/२०१८

रा.७ ते १० सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

बुधवार ३१/०१/२०१८

रा.७ ते १० सां कृ ितक- साई भजन सं या – साईसं गम सेवाभावी सं था, िशड
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माहे फे ु वारी- २०१८
वार/ िदनां क/िदनिवशेष
वेळ
काय माचे व प
पादु का दशन सोहळा- ी सदगु साई चॅरीटेबल ट, नागपू र (महारा )
गु वार, िद.०१/०२/२०१८ ते
रिववार, िद.०४/०२/२०१८
िवदभ
वचन – िव ावाच पती ी. शंकर अ यं कर
गु वार,०१/०२/२०१८ते
रा.७ ते १० धािमकशिनवार,०३/०२/२०१८
(िवषय- सं त/मं हत, वामी िववेकानंद , महापु ष/रा पु ष
०३ िदवस
यावर आधारीत)
शिनवार-१०/०२/२०१८
रा.७ ते १० सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म
शिनवार-२४/०२/२०१८

रा.७ ते १० सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

वार/ िदनां क/िदनिवशेष
शिनवार,१०/०३/२०१८

माहे माच -२०१८
वेळ
काय माचे व प
रा.०७ ते १० सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

गु वार, १५/०३/२०१८
शिनवार,२४/०३/२०१८ -

सामािजक - िशड येथे अ नदान काय म व जागितक तरावर अ नदान
स.१० ते
रा.१०
काय म आयोिजत करणेसाठी आवाहन
रा.०७ ते १० सां कृ ितक - गीत रामायण- ीधर फडके

रामनवमी उ सव थम िदवस

रिववार, २५/०३/२०१८-

स. ०६ वा.

रामनवमी उ सव मु य िदवस

रा.७ ते १०

सोमवार २६/०३/२०१८-

कावडी काय म- गं गा, गोदावरी, िसं धू ,कावेरी
आिद न ां चे पा याने ना नान
सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म
धािमक-

रा.०७ ते १० सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

ी रामनवमी उ सव सां गता
िदवस

माहे एि ल- २०१८
काय माचे व प

वार/ िदनां क/िदनिवशेष
गु वार, ०५/०४/२०१८ ते
रिववार, ०७/०४/२०१८ ०३ िदवस
शिनवार, १४/०४/२०१८

वेळ
स.०७ ते ११

धािमक -

रा. ७ ते १०

सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

शिनवार,२८/०४/२०१८

रा. ७ ते १०

सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

िठकाण व िदनां क
िनि त करणे

वचन – ी अवधूत िशवानंद महाराज – िशवयोग स संग
(ऋषी ते कृ षी)

पादु का दशन सोहळा -
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काय म िठकाण

साईआ म -०१

साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर

काय म िठकाण
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर /
साई आ म-१
ी साई सादालय
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर /
साई आ म-१
समाधी मं िदर
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर / साई
आ म-१
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर

काय म िठकाण
साई आ म-१

साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर /
साई आ म-१
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर /
साई आ म-१
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वार/ िदनां क/िदनिवशेष
मं गळवार, ०८/०५/२०१८जागितक रे ड ॉस िदन

शिनवार,१२/०५/२०१८

गु वार,१७/०५/२०१८ ते
शिनवार, १९/०५/२०१८ ०३ िदवस
िठकाण व िदनां क िनि त
करणे

वार/ िदनां क/िदनिवशेष
बुधवार ,०६/०६/२०१८ ते
मं गळवार,१२/०६/२०१८०७ िदवस
शिनवार,२३/०६/२०१८-

माहे मे - २०१८
वेळ
काय माचे व प
काय म िठकाण
साई कॉ ले स समोरस.१० ते ०५ सामािजक – िशड येथे ने दान व अवयवदान सं क प
राबिवणेसाठी नाव न दणी. (उपि थती डॉ ता याराव लहाने, १६ गुं ठे प रसर /
ी साईबाबा हॉि पटल
डीन, ॅ ट मेडीकल कॉलेज / जे.जे हॉ पीटल मुं बई)
- जगातील सव साई मं िदरां माफत ने दान व
अवयवदान सं क प काय म नाव न दणी करणेसाठी
आवाहन करणे.
साई कॉ ले स समोररा. ७ ते १० सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

--

धािमक - आिधकमासा िनिम त िव णुयाग य

पादु का दशन सोहळा -

माहे जू न- २०१८
काय माचे व प
वचन – रामायण - ह.भ.प. ी. रामराव महाराज ढोक

वेळ
रा. ७ ते १०

धािमक -

रा. ७ ते १०

सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

िठकाण व िदनां क िनि त
करणे

काय म िठकाण
साईनगर मैदान

साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर /
साई आ म-१

पादु का दशन सोहळा -

वार/ िदनां क/िदनिवशेष
वेळ
रिववार,१/०७/२०१८(वनिदन) स. १० ते
ते शिनवार, ७/०७/२०१८ ०५
एकू ण ०७ िदवस वनस ताह
शिनवार, १४/०७/२०१८रा.७ ते १०

माहे जू ल-ै २०१८
काय माचे व प
सामािजक - वृ ारोपण काय म व जगभरातील सव साई मं िदरां ारे
वृ ारोपण अिभयान राबिव यासाठी आवाहन
सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

गु वार,२६/०७/२०१८गु पौिणमा उ सव ारं भ िदवस

रा.७ ते १०

सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

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

रा.७ ते १०

सां कृ ितक - पंडीत हरी साद चौरािसया

शिनवार, २८/०७/२०१८-

रा.७ ते १०

सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

गु पौिणमा उ सव सां गता िदवस

िठकाण व िदनां क िनि त
करणे

१६ गुं ठे प रसर / साई
आ म-१
लडीबाग द त
मं िदरासमोर

पादु का दशन सोहळा -
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काय म िठकाण
िशड प रसर

साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर/
साई आ म-१
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर/
साई आ म-१
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर/
साई आ म-१
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर/
साई आ म-१
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वार/ िदनां क/िदनिवशेष
शिनवार, ११/०८/२०१८

माहे ऑग ट- २०१८
वेळ
काय माचे व प
रा. ०७ ते १० सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

शिनवार, २५/०८/२०१८

रा. ०७ ते १० सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

सोमवार, २७/०८/२०१८ ते
सोमवार, ०३/०९/२०१८ –
एकू ण ०८ िदवस
गु वार,३०/०८/२०१८

ी साईच र पारायण- िशड ( ाम थांचे सहभागाने) व
जगभरातील सव साई मं िदरा म ये या- या भाषेतील
साईचरी पारायण सोहळा आयोिजत करणेसाठी आवाहन
स. १० ते ०५ सामािजक - दयरोग िनदान िशिबर व जगभरातील सव
साईमं िदरामाफत िशबीर आयोिजत करणेसाठी आवाहन
पादु का दशन सोहळा -

िठकाण व िदनां क िनि त
करणे

वार/ िदनां क/िदनिवशेष
सोमवार,०३/०९/२०१८ ते
गु वार,०६/०९/२०१८०४ िदवस
शिनवार, ०८/०९/२०१८

गु वार, १३/०९/२०१८- ी
गणेश चतु थ
( ीसाईनाथ तवन मं जरी
शतकपूत िदन)
गु वार, १३/०९/२०१८- ी
गणेश चतु थ ( ीसाईनाथ
तवन मं जरी शतकपूत िदन)
मं गळवार, िद.१८.०९.२०१८
ते मं गळवार,
िद.२५.०९.२०१८
शिनवार, २२/०९/२०१८

धािमक-

वेळ
--

धािमक-

माहे स टबर- २०१८
काय माचे व प
ावण मासात
वाहःकार य .

रा. ०७ ते १० सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

सामु िहक तवनमं जरी पठण- जगभरातील सव साई
मं िदरां म ये एकाच िदवशी तवनमं जरी पठणाचा काय म

स.७.३०

धािमक-

रा.७ ते १०

सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

रा.७ ते १०

धािमक-

ी साईबाबा हॉि पटल

काय म िठकाण
लडीबाग द त मं िदर

साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर /
साई आ म-१
साई कॉ ले स
समोरील १६ गुं ठे प रसर

साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर /
साई आ म-१
वचन- ी िशवकृ पानंद वामीजी (आ म ान व मानवधम) साई आ म-१

रा. ०७ ते १० सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

िठकाण व िदनां क िनि त
करणे

काय म िठकाण
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर /
साई आ म-१
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर /
साई आ म-१
शेती महामं डळ जमीन/
साईनगर मैदान

साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर /
साई आ म-१

पादु का दशन सोहळा -

वार/ िदनां क/ िदनिवशेष
बुधवार, १०/१०/२०१८

वेळ
रा. ७ ते १०

माहे ऑ टोबर- २०१८
काय माचे व प
सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

गु वार, ११/१०/२०१८

रा.७ ते १०

सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

शु वार, १२/१०/२०१८

रा.७ ते १०

सां कृ ितक - साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म
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काय म िठकाण
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर
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शिनवार, १३/१०/२०१८

रा.७ ते १०

सां कृ ितक - साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

रिववार, १४/१०/२०१८

रा.७ ते १०

सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

सोमवार १५/१०/२०१८

रा.७ ते १०

सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

मं गळवार, १६/१०/२०१८

रा.७ ते १०

सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

बुधवार, १७/१०/२०१८ पु यितथी पिहला िदवस
गु वार, १८/१०/२०१८पु यितथी मु य िदवस

रा.७ ते १०

सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

---

ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ समारोप काय म१) मा यवरां या ह ते िनयोिजत टपाल ितक ट काशन,
२) .१००/- मा चे नाणे चलनात आणणेबाबतचा काय म
३) आय.ए.एस. अॅकॅडमी उदघाटन
सां कृ ितक - साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म
साई कॉ ले स समोर-

रा.७ ते १०
शु वार,१९/१०/२०१८पु यितथी सां गता िदवस

रा.७ ते १०

वार/ िदनां क/ िदनिवशेष

रिववार,०३/१२/२०१७ जागितक अपंग िदन
शिनवार, २४/०२/२०१८
माच-२०१८

रिववार, २५/०३/२०१८रामनवमी उ सव मु य िदवस
सोमवार, २६/०३/२०१८ ते
बु धवार, २८/०३/२०१८-०३
िदवस
गु वार, १६/०८/२०१८ ते गु वार,
२३/०८/२०१८-०८ िदवस

साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर
शेतीमहामं डळ मैदान/
साईनगर

सां कृ ितक- साई भजन सं या / इतर सां कृ ितक काय म

तािवत काय म
वेळ
काय माचे व प
वचनी ी रिवशं कर
वचनी मोरारी बापू
वचनी चा द त आफळे
योगगु रामदेव बाबा
स.१० ते ६ सामािजक- १) जयपूर फु ट िशिबर आयोजन
२) िद यांगाना सायकल वाटप
३) कणबिधर यां ना यं वाटप.
स.१० ते ६ सामािजक- कॅ सर िनदान िशिबर व जगभरातील सव साई
मं िदरामाफत िशबीर आयोिजत करणेसाठी आवाहन
वचन- जीवन िव ा - ी. हाद दादा पै.
स. ७ ते १० धािमकदु. ३ ते ६
(िव ाथ , मिहला, कौटु ं िबक या िवषयां वर आधारीत)
रा. ७ ते १०
स. ०६ वा. सां कृ ितक- रामलीला काय म
रा.०७ ते १०
कु ती पधा – रा ीय तरावरील िहंद के सरी / महारा के सरी पधा

--

धािमक -

१६ गुं ठे प रसर
साई कॉ ले स समोर१६ गुं ठे प रसर

काय म िठकाण

ी साईनाथ णालय /
ी साईबाबा हॉि पटल
ी साईबाबा हॉि पटल
साईआ म-०१

साईआ म -०१
शेती महामं डळ जमीन

ावण मास – पं.पु.गं गागीर महाराज -अखं ड हरीनाम
शेती महामं डळ जमीन
स ताह- (आयोजक ाम थ )
माहे ऑग ट, २०१८ म ये आयोिजत करावया या स ु ी गं गािगरीजी महाराज स ाहासाठी
आव यक असले या जागेची िनि ती िशड ाम थां नी करावी व या जागेची ले हल क न मं डप
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 यां नी िशड ाम थां शी 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 नं.०२

साईबाबा समाधी शता दी महो सवाकरीता िविवध पायाभू त सोई-सु िवधा िनमाण करणेिवषयी चचा व
धोरणा मक िनणय घेणे.

ताव-

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतू दः- अिधिनयमा या कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (ख) अ वये “ ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पु जा- अचा,समारं भ व उ सव आयोजीत
करणे व पार पाडणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतू द आहे.

तसेच अिधिनयमा या पोट कलम (१) या खं ड (ग) अ वये “भ तांना मं िदरात देवेते या दशनासाठी व
मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ पार पाड यासाठी सोयी सुिवधा पुरिवणे ” या
योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
तावनाः- ी साईबाबा यां या समाधीस सन -२०१८ म ये १००वष पूण होत अस याने याचे औिच य
साधून ी साईबाबा सं थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता दी वष िद. ०१ ऑ टोबर, २०१७ ते १८ ऑ टोबर,
२०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे करणेत येणार आहे. ी साईबाबा समाधी शता दी वषात सं पणू वषभर
वेगवेगळया धािमक व सां कृ ितक तसेच सामािजक काय मां चे आयोजन कर यात येणार आहे. समाधी शता दी
वषाम ये ी साईबाबां या दशनासाठी येणा-या भ तांना सव कार या पायाभू त सु िवधा उपल ध क न देता या यात
यासाठी टाटा क स ट ग इंिजिनअस, मुं बई यां चेमाफत कृ ती आराखडा तयार करणेत आला आहे. यासाठी िवधी व
याय िवभाग, शासन िनणय िद.२२/१०/२०१३ अ वये मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखाली सं यु त कृ ती
आराखडा सिमती गठीत करणेत आली आहे. िद.३१/०३/२०१७ रोजी मा. मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखाली
िवधान भवन, मुं बई येथे झाले या कृ ती आराखडा सिमती या बैठक त .३,०२३.१७ कोटी मा खचाचे कृ ती
आराखड् यास मा यता दे यात आली आहे. सदरह कृ ती आराखडयाम ये ी साईबाबा सं थान िव व स यव था
यां चे माफत खालील माणे पायाभू त सोयी-सु िवधा िनमाण करणे िवषयी कामे तावीत करणेत आले आहेत .

थम ाधा य गटातील कामे
अ.नं

कामाचा तपिशल

०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७

िनयोिजत दशन रां ग क प उभारणे
साईसृ टी, लॅनेटोरीअमव हॅ स युिझयम (Sai knowledge) क पाचे बां धकाम करणे
ी साईबाबा म टीिमडीया िथमपाक अं तगत लेजर शो आिण िस हील वक करणे.
साई भ तांकरीता अित र त साद भोजन यव था उपल ध क न देण.े
निवन भां डार इमारतीचे बां धकाम करणे.
भ तिनवास थान इमारती या खो यांचे नु तनीकरण करणे.
सं थान प रसरातील िवदयु त रोिह ,े िवदयु त जिन व इले ीकल पॅनेल बोड व के बल इ यादी बाबीसह
िवदयु त पु रवठा मता वाढिवणे
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड , वाढीव पाणीपु रवठा योजना, निवन साठवण तलाव िनिमती करणे
तसेच जलशु दीकरण क उभारणे व निवन जलवाही या टाकणे.
मािहती तथा सु िवधा क उभारणे
घनकचरा यव थापन
वागत कमान उभारणे
सं थानचे णालयातील आयसीयु सु िवधां साठी बेडची सं यावाढिवणे.
महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मया. मुं बई यां ना िशड िवमानतळ उभारणेसाठी अथसहा य करणे.
सु र ा तथा िनगराणी यं णा बसिवणे.
कायम व पी कॅ मेरेः-सं थान प रसर १२० नग- ६ कोटी, िशड शहर १४७ नग- १३ कोटी, वाहनतळ व भ त
कॅ प ता पुरते, कॅ मेरे ८६४ नग-१ कोटी
िविवध धािमक व सां कृ ितक काय माचे आयोजन करणे
जिमन अिध हण भाडे
साईभ त कॅ प व ता पुर या व पाचे िनवास यव थेकरीता मैदान तयार करणे, मं डप उभारणे तसेच इतर
अनु षगं ीक सु िवधा पु रिवणे,
पोिलस व इतर िवभागां चे अिधकारी/कमचारी , मेटन स टाफ यां चक
े रीता ता तुरती िनवास यव था
ता पुरते वाहनतळ, शौचालय व पाणीपू रवठा यव था
एकू ण मैदानः- १६२.७६ एकर, बसेस -४०४१, कार- २०६२४ , सं डासः- ७१, मु तारीः- १००
एकू ण -

०८
०९
१०
११
१२
१३
१४

१५
१६
१७
१८
१९
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अं दािजत खच
( .कोटी)
१५७.००
१४१.००
७२.००
१.००
१३.७१
१४.१०
१४.००
५८.१४
१.२८
५.००
१.०५
५.००
५.००
२०.००

२५.००
३.००
२५.६८
१.५०
१२.००
५७५.४६
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अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८

ि तीय ाधा य गटातील कामे

अं दािजतखच
( . कोटी)
बहउ ेशीय हॉलचे बां धकाम करणे
४३.३४
साईिनवास अितथीगृहाचे तळमज यावर VVIP सूटचे बां धकाम करणे
०७.००
साई शता दी कॅ सर हॉि पटलची उभारणीकरणे.
१००.००
साईिसटी क पाची िनिमत करणे
१८०.००
सं थान करीता पाणी पुरवठा कर यासाठी िनळवं डे धरणातून थेट पाईप लाईन तािवत योजनाबाबत १३९.६०
िनळवं डे धरणातील पाणी आर णाचे र कमेबाबत
१८३.९३
महारा रा य शेती महामं डळां या िशड प रसरातील जिमनी सं थानला िविवध िवकास क प ३६९.००
राबिवणेकरीता उिचत िकं मतीत उपल ध होणेबाबत
िशड नगरपं चायत ह ीतील र यांसाठी भूसपं ादन व र ते िवकसीत करणे.
२२९.९८
एकू ण - १२५२.८५
कामाचा तपिशल

अ) ी साईबाबा समाधी शता दी कृ ती आराखडयात समािव ट कामां पैक मा. यव थापन
सिमतीचे शासक य मा यते ने पु ढील कायवाही सु असलेले क प.
अ.नं
०१

०२

०३

०४

०५

अं दािजत खच
स ि थती
( .कोटी)
िनयोिजत दशन रां ग क प १०३.८८
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणया वये याकामी सदर
उभारणे.
प रसरातील अि त वातील साई साद नं.०१ व ०२ या जु या इमारती पाडणेकरीता ठे केदार
जेनेिसस इंिजिनअर ग, मुं बई यां ना िद.०३/०८/२०१७ रोजी कायादेश दे यात आलेला असू न,
यांचमे ाफत कामास सु वात करणेत येत आहे. तसेच िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील
िनणय .६६२ अ वये सु धारीत बां धकाम नकाशे व अं दाजप कानु सार येणारे .१०३.८८
कोटी मा चे खचास मा यता िमळणेकामी िद.३१/०७/२०१७ रोजी मा. धान सिचव, िवधी
व याय िवभाग यां चक
े डे ताव सादर के लेला आहे. तसेच बां धकाम परवानगीसाठी िशड
नगरपं चायतीकडे िद.३१/०७/२०१७ रोजी अज दाखल के लेला आहे. तसेच सदर क पाचे
बां धकामासाठी ई-िनिवदा मागिवणेकरीता िनिवदा सू चना िस द करणेची कायवाही गतीत
आहे.
साईसृ टी, लॅनेटोरीअमव १४१.००
साईसृ टी, तारां गण, वॅ स युिझयम असा एकि त क प राबिवणेसाठी सं क पना, सं रचना
हॅक्स युिझयम (Sai
आिण बां धणी (Concept, Design & Build) या त वावर उभार यात येत आहे याकरीता
knowledge) क पाचे
स लागार नेमणू क साठी िद.२८/०८/२०१७ अखेर ा त ०६ तावां चे तां ि क िलफाफे
बां धकाम करणे.
उघडणेत आले आहेत.
ी साईबाबा म टीिमडीया ७२.००
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानसु ार मे.लेजर ि हजन िल., हॉंगकॉंग यां चश
े ी
िथमपाक अं तगत लेजर शो
के लेला करारनामा र क न आब ेशन करणेकामी मागदशन िमळणेकरीता मा. धान सिचव,
आिण िस हील वक करणे.
िवधी व याय िवभाग यां चक
े डे ताव सादर करणेत आला आहे. सदर कामाबाबत मा.
उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठ येथे यािचका लंबीत आहे. तसेच िस हील कामाचे
ठे केदार मे. के .आर. आर. इ ा ोजे ट ा. िल., यां चे िव द दावा दाखल करणे बाबत
िवधी िवभागामाफत कायवाही सु आहे.
ी साईबाबा भ तिनवास १४.१०
ी साईबाबा भ तिनवास थान इमारतीतील ३८६ खो यांसह इमारतीचे नू तनीकरण
थान इमारती या खो यांचे
करणेसाठी ई-िनिवदा ा त झा या असू न, पा ठे केदारां चे वािण यीक िलफाफे खरे दी सिमती
नू तनीकरण करणे.
सभेपु ढे िद.२०/०८/२०१७ रोजी उघडणेत आले आहेत.
वागत कमान उभारणे.
१.०५
िशड शहराचे उ तर व दि णेस नगर-मनमाड र यालगत वागत कमानी उभारणेसाठी
कायकारी अिभयं ता, जागितक बॅकं क प, सा. बां. िवभाग, अहमदनगर यां ना
िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे प ा वये सदर क पाचे तां ि क मा यता व िनिवदा िनि ती
करणेस कळिवणेत आले आहे. तसेच याकामी जागितक बॅकं क प सा.बा. िवभाग,
अहमदनगर यां चक
े डे िनधी वग करणेकामी मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यां चक
े डे
िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे प ा वये ताव सादर करणेत आला आहे.
कामाचा तपिशल

{09} 08.09.2017, Shirdi (SPJ.docx)

12

०६

०७

महारा िवमानतळ िवकास ५.००
कं पनी मया. मुं बई यां ना
िशड िवमानतळ उभारणे
साठी अथसहा य करणे.
घनकचरा यव थापन
५.००

महारा िवमानतळ िवकास कं . यां ना उवरीत .५.०० कोटी सहा यक अनु दान देणेत आले
असू न ते यां चक
े डू न २००० चौ.फु ट जागा कायम व पी घेणे तसेच काकडी िवमानतळाला
ी साईबाबा आं तररा ीय िवमानतळ हे नाव दे यात यावे. याबाबत महारा िवमानतळ
कं पनी यां ना कळिवणेत आले आहे.
ी साईबाबा सं थान व िशड नगरपं चायत यां चे सयु तवापराकरीता घनकचरा यव थापन
क प उभारणेसाठी ई- िनिवदा ि या सु आहे.

ब) ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव कृ ती आराखडयाम ये समािव ट कामां पैक मा.
यव थापन सिमती व आव यक ते थे रा य शासनाची पू व मा यता घेऊन पु ढील कायवाही सु
करावयाची कामे.
अ.नं
कामाचा तपिशल
अं दािजत
स ि थती
सं थानचा
खच
कायकारी
( .कोटी)
िवभाग
०१ निवन भां डार इमारतीचे १३.७१
निवन भां डार इमारतीचे बां धकामासाठी आिकटे ट नेमणू क बाबत बां धकाम िवभाग
बां धकाम करणे.
कायवाही करणेत येत आहे.
०२ सं थान
प रसरातील १४.००
मं िदर प रसराचे निवन दशन कॉ पले सम ये उभार यात येणा-या िव ु त िवभाग
िवदयु त रोिह े, जिन ,
सब टेशन व जनसेटबाबत मे. माथुर कापरे अॅ ड असोिसएटस, िद ली
इले ीकल पॅनेल बोड व
यां चेमाफत टडर तयार कर याची ि या चालू असू न मा. यव थापन
के बल इ यादी बाब सह
सिमतीचे सभेतील िनणयानूसार बां धकाम व िव ु त कामाचे एकि त टडर
िवदयु त पुरवठा मता
काढावयाचे आहे. भ तिनवास व सादालयाबाबत पु ढील टडर ि या
वाढिवणे.
(कोरे टडर ई-िनिवदेसाठी तयार क न देणे वगैरे) मे. टाटा क स टंसी
यां चेकडू न क न यावयाची िकं वा कसे? तसेच या ई-िनिवदेसाठी यांचे
करारना यात “Scope of work” अं तगत समावेश आहे िकं वा कसे?
िकं वा या कामासाठी निवन क स टंट नेमू न पुढील ि या करावी िकं वा
कसे याबाबत मागदशन आव यक आहे.
०३ सं थानकरीता
वाढीव ५८.१४
सदर योजना सं थानमाफत राबिवणे व त क प स लागार हणू न पाणी पुरवठा
पाणीपुरवठा योजना, निवन
महारा जीवन ािधकरण यां ची नेमणू क करणेबाबत िद.०३/०४/२०१७ िवभाग /
साठवण तलाव व
रोजी ताव सादर करणेत आलेला आहे. महारा जीवन ािधकरण बां धकाम िवभाग
जलशु दीकरण
क
यां चेकडे त क प स लागार हणू न िनयु तीसं दभात ना हरकत
उभारणे
व
निवन
माणप ाची मागणी करणेचा ताव िद.१७/०५/२०१७ रोजी सादर
जलवाही या टाकणे.
करणेत आलेला आहे. याबाबत म.जी. ा. यां नी िद.१५/०७/२०१७
रोजीचे प ा दारे ५ % आकारणी क न क प यव थापन स लागार
हणू न मा यता िदलेली आहे. याबाबत िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे
मा. य.स. सभेतील िनणय .७३९ अ वये सदर काम दोन ट यात करणे
व ५% फ अदा करणेकामी मा यता िमळणेकरीता िद.०५/०८/२०१७
रोजीचे प ा दारे िवधी व याय िवभाग यां चेकडे ताव सादर करणेत
आला आहे.
०४ सं थानचे णालयातील ५.००
थम ट यात १० बेडचे आयसीयु यु िनट उभारणेचे काम पूण कर यात ी साईबाबा
आयसीयु सु िवधां साठी
आलेले आहे व दु स-या ट यातील १० बेडचे आयसीयु यु िनटचे काम हॉि पटल/
बेडची सं या वाढिवणे.
सु करणेत येत आहे.
बां धकाम िवभाग
सु र ा तथा िनगराणी २०.००
ी साईबाबा मं िदर परीसर, भ तिनवास, सादालय, हॉ पीटल, सीसीटी ही
०५ यं णा बसिवणे. कायम
शै िणक सं कुल इ यादी िठकाणी कायम व पी CCTV यं णा बसिवणे िवभाग
व पी कॅ मेरेः-सं थान
आव यक आहे. तसेच गद चे िनयं णासाठी शहरात मह वा या िठकाणी
प रसर १२० नग- ६ कोटी,
व वाहनतळ, िनवारा शेड आिद िठकाणी अ ावत CCTV यं णेसह
िशड शहर १४७ नग- १३
स ल कं ोल म उभारणेकामी महारा शासना या मािहती तं ान
कोटी, वाहनतळ व भ त
िवभागामाफत कायवाही सु आहे.
कॅ प ता पुरते, कॅ मेरे ८६४
नग-१ कोटी
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०६

िविवध धािमक व २५.००
सां कृ तीक काय माचे
आयोजन करणे.

०७

जिमन अिध हण भाडे,

०८

साईभ त कॅ प व ३९.१८
ता पुर या व पाचे िनवास
यव थेकरीता मैदान तयार
करणे, मं डप उभारणे तसेच
इतर अनुषं गीक सु िवधा
पुरिवणे .

०९

साईभ तांकरीता
१.००
अित र त साद भोजन
यव था उपल ध क न
देण.े

१०

मािहती तथा सुिवधा क
उभारणे.

११

बहउ ेशीय
हॉलचे ४३.३४
बां धकाम करणे.

३.००

१.२८

शता दी कालावधीम ये सं थानचे ितनही उ सवां ना आकषक
सजावट करणे. मं िदरास िव ु त रोषनाई करणे.

िविवध धािमक थां चे पारायणाचे आयोजन करणे, भजन
सं याचे आयोजन करणे यासाठी नामवं त कलाकार, सं त मं हत यां ना
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
सामावू शकतील असे मं डप व इतर अनुषं गीक यव था उभारणे.

काय मासाठी साईआ म येथे Tensile Fabric शेड
उभारणेकरीता िनिवदा मागिवणेत येत आहेत.

समाधी मं िदराचे पुव कडील १६ आर जागेम ये शेड
उभारणेची कायवाही सु आहे. या शेड म ये शता दी कालावधीतील
काही काय म घेणे तावीत आहे.

मोठे व पाचे काय म महारा रा य शेती महामं डळ यां चे
मालक चे मौजे िनमगां व को-हाळे येथील गट नं.८९,९० म ये आयोिजत
करता येतील.
वहानतळे व साईभ त कॅ प, र यु ज ए रयासाठी महारा रा य शेती
महामं डळ व इतर खाजगी मालक या जिमनी अिध हीत करणेसाठी
सदरचा खच अपेि त आहे. आव यकतेनसु ार जिमनी अिध हीत
करा या लागणार आहेत.

ता पुर या व पातील िनवास थानां साठी मं डप उभारणे, साईट
ले हल ग करणे, पाणी पुरवठा, शौचालय व मु ता-यां ची यव था करणे इ.
यव थेसाठी ई – िनिवदा मागिवणे व काम पूण क न घेणे .

वषाभरातू न गद या ५० िदवसां करीता ४००० य त ची
िनवास यव थेसाठी िनिवदा मागिवणेकरीता वतं ताव सादर करणेत
आलेला आहे.

मोठे गद चे कालावधीत तसेच ऑ टोबर -२०१८ म ये
िनवास यव था करणेसाठी धोराणा मक िनणय घेऊन, यानुसार रे ट
कॉ ॅ ट करणेकरीता ई-िनिवदा मागिवणेत येतील.
अित र त साद भोजन यव थेसाठी ता पुरते वाहनतळे व िनवारा
शेड यािठकाणी शेड उभा न साद भोजनाची यव था व
सं थानमाफत फु ड पॅकेट तयार करणे व िवतरण कर याची यव था
करणे.


शता दी क /
सामा य
शासन-वशी०५/ बां धकाम
िवभाग

मालम ता
िवभाग

बां धकाम िवभाग
/ िव ु त िवभाग/
पाणी पुरवठा
िवभाग
/
आरो य िवभाग/
सं र ण िवभाग/
फायर अॅ ड
से टी िवभाग

ी
साई
सादालय
िवभाग/ पाणी
पुरवठा िवभाग /
बां धकाम
िवभाग
शता दी काळाम ये साईभ तांकरीता उपल ध क न देत असले या
मािहती तं ान
सव सोयी सुिवधा यां ची मािहती उपल ध होणे आव यक आहे. िवभाग/
याकरीता वाहनतळ, भ तिनवास, िनवारा शेड व मह वा या िठकाणी बां धकाम
साईभ तांचे मागदशनासाठी माहीती तथा सुिवधा क ाची यव था
िवभाग/
करणेसाठी ता पुर या व पाचे मं डप उभारणे.
जनसंपक
िवभाग/
वनी ेपण
िवभाग
मौजे िनमगां व-को-हाळे , ता. राहाता येथील गट .१७२म ये बां धकाम
बहउ ेिशय हॉलचे बां धकाम करणे तािवत आहे. सदरह े ह रत िवभाग
पट् यात आहेत. सं थान मालक या गट नं.१७२,१८३व १८६ एकु ण
े १४ हे टर ६० आर रिहवाशी पट् यात समािव ट करणेसाठी
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१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

शासनामाफत अं ितम आदेश / अिधसूचना िनगिमत हावी असे िनदश
मा.मु यमं ी महोदय यां नी िद.३१/०३/२०१७ रोजी झाले या ी
साईबाबा समाधी शता दी महो सव कृ ती आराखडा बैठक म ये
िदलेले आहेत. यानु सार सं थानमाफत िद.२५/०४/२०१७ रोजीचे
प ा दारे नगर िवकास िवभाग यां ना िवनं ती प देणते आले आहे.
साईिनवास अितथीगृहाचे तळमज यावरील भां डार थालां तरीत बां धकाम
झालेनं तर VVIP अितथीगृहाचे बां धकाम करणे तािवत आहे.
िवभाग

साईिनवास अितथी गृहाचे ०७.००
तळमज यावर VVIP
सूटचे बां धकाम करणे.
साई शता दी कॅ सर १००.०० िशड येथे टाटा ट, मुं बई व ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
हॉि पटलची उभारणी
िशड यां चे संयु त उप मातून १०० बेडचे सुस ज कॅ सर िनदान व
करणे.
उपचार णालय शता दी वषात उभारणेचे िनयोिजत आहे. याबाबत
टाटा ट, मुं बई यां चे समवेत ाथिमक चचा पूण झालेली आहे. टाटा
ट यां चेकडू न सिव तर ताव ा त झालेनं तर पुढील कायवाही सु
करता येईल.
साईिसटी
क पाची १८०.०० या क पाची संक पना वआराखडा तयार करणेत आलेला आहे.
िनिमत करणे.
महारा रा य शेती महामं डळ, महारा रा य र ते िवकास महामं डळ
व ी साईबाबा सं थान िव व त यव था यां चे एक उप मातून सदर
क प करणे उिचत होईल असे मत आहे.
सं थान करीता पाणी १३९.६० या कामां करीता त क प स लागार हणून महारा जीवन
पुर वठा
कर यासाठी
ािधकरण यां ची िनयु ती करणे व योजना सं थानमाफत
िनळवं डे धरणातून थेट
राबिवणेबाबत मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग महारा
पाईप लाईन तािवत
शासन यां चेकडे िद.०३/०४/२०१७ रोजी ताव सादर करणेत
योजनाबाबत.
आलेला आहे.
िनळवं डे धरणातील पाणी १८३.९३ मा. धान सिचव, जलसंपदा िवभाग महारा शासन यां चेकडे
आर णाचे र कमेबाबत.
िद.३०/०३/२०१७ रोजीचे प ा वये व मा. धान सिचव, िवधी व
याय िवभाग महारा शासन यां चेकडे िद.१४/०१/२०१६ व
िद.३०/०३/२०१७ रोजीचे प ा वये सदर . १८३.९३ कोटी मा
इतक र कम माफ होणेबाबत िवनं ती कर यात आली आहे.
महारा
रा य शेती ३६९.०० महारा रा य शेती महामं डळ मया., पुणे यां ची ल मीवाडी मळा,
महामंडळां या
िशड
ता.राहाता येथील जिमनी सं थानकरीता कायम व पी खरे दीने
प रसरातील
जिमनी
िमळणेबाबत मा. यव थापक य संचालक, म.रा.शे.म.मया., पुणे यां ना
सं थानला िविवध िवकास
िद.२४/१०/२०१६ तसेच िद.०९/०५/२०१७ रोजी ताव सादर
क प राबिवणेकरीता
के लेला आहे. पिह या ट यात ५२ हे टर जमीन िमळणेस िवनं ती
उिचत िकं मतीत उपल ध
के ली आहे. मा. यव थापक य संचालक, म.रा.शे.म.मया., पुणे यां नी
होणेबाबत.
िद.०३/०५/२०१७ रोजीचेप ा वये मौजे िनमगां व को-हाळे व
सावळीिवहीर येथील जिमन बाबत काही खं डक-यां नी मा.उ च
यायालय, मुं बई, खं डपीठ, औरं गाबाद येथे यािचका दाखल क न
जमीन वाटपास अं तरीम थिगती आदेश िमळिवला आहे. सदर जिमन
ता पुर या व पात अिध हण करावया या आहेत.
िशड
नगरपं चायत २२९.९८ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४
ह ीतील
र यांसाठी
नुसार शासन मा यतेसाठी ताव सादर करणेत येत आहे. िशड
भूसपं ादन व र ते िवकसीत
शहरातील ०६ र ते भूसपं ादन करणे - .१६३.५५ कोटी ०६ र ते
करणे.
भूसपं ादन करणेसाठी आव यक िनधी उपल ध करणेस तसेच
अि तवातील ०८ पैक ०४ र ते िवकासीत करणेसाठी मा. यव थापन
सिमतीने मा यता िदलेली आहे. यानुसार शासन मा यतेसाठी ताव
सादर करणेबाबत कायवाही करणेत येत आहे.
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ी साईबाबा
हॉि पटल /
बां धकाम
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पाणी पुरवठा
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पाणी पुरवठा
िवभाग

मालम ता
िवभाग

बां धकाम
िवभाग
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ताव– तरी वरील ब म ये नमूद के ले या ी साईबाबा शता दी महो सव कृ ती आराखडयाम ये
समािव ट कामां पैक मा. यव थापन सिमती व आव यक तेथे रा य शासनाची पूव मा यता घेणे, आराखडे व
अं दाजप क तयार करणे इ.अनुषं िगक कामे करणेत येत असून याबाबतची स ि थती वरील माणे आहे. तरी
सदरह ताव चचसाठी व आव यक धोरणा मक िनणय होणेसाठी सादर.
िनणय .७५१ साईबाबा समाधी शता दी महो सवाकरीता िविवध पायाभू त सोई-सु िवधा िनमाण करणेिवषयी
सिव तर चचा होऊन, खालील माणे िनणय घे यात आले.
अ) ी साईबाबा समाधी शता दी कृ ती आराखडयात समािव ट कामां पैक मा. यव थापन
सिमतीचे शासक य मा यते ने पु ढील कायवाही सु असले या क पांवर खालील माणे चचा
करणेत आली.
अं दािजत
अ.नं
कामाचा तपिशल
खच
स ि थती
( .कोटी)
०१ िनयोिजत दशन रां ग क प १०३.८८
स ि थतीचे अवलोकन करणेत येऊन, यास मा यता दे यात आली.
उभारणे.
०२ साईसृ टी, लॅनेटोरीअम व १४१.००
स ि थतीचे अवलोकन करणेत आले व यासाठी क प स लागाराची
हॅ स युिझयम (Sai
नेमणूक के यानं तर सदरह क प बीओटी त वावर उभारणेकामी िनिवदा
knowledge) क पाचे
ि या राबिवणेत यावी.
बां धकाम करणे.
०३
ी साईबाबा म टीिमडीया ७२.००
सदर कामाबाबत मा.उ च यायालय खं डपीठ औरं गाबाद येथे यािचका
िथमपाक अं तगत लेजर शो
लं बीत असून , यामुळे क पाचे काम थां बिवणेऐवजी हा क प
आिण िस हील वक करणे.
उभारणीकामी िवहीत प दतीने न याने बीओटी त वावर उभारणेकामी िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता दे यात आली. यासाठी सिव तर
ताव तयार क न यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा.
०४
ी साईबाबा भ तिनवास १४.१०
स ि थतीचे अवलोकन करणेत येऊन, न द घे यात आली.
थान इमारती या खो यांचे
नूतनीकरण करणे .
०५
वागत कमान उभारणे.
१.०५
स ि थतीचे अवलोकन करणेत येऊन, न द घे यात आली.
०६

०७

अ.
नं
०१
०२

महारा िवमानतळ िवकास ५.००
स ि थतीचे अवलोकन करणेत येऊन, न द घे यात आली.
कं पनी मया. मुं बई यां ना िशड
िवमानतळ
उभारणेसाठी
अथसहा य करणे.
घनकचरा यव थापन
५.००
स ि थतीचे अवलोकन करणेत येऊन, न द घे यात आली.
ब) ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव कृ ती आराखडयाम ये समािव ट कामां पैक मा.
यव थापन सिमती व आव यक ते थे रा य शासनाची पू व मा यता घेऊन पु ढील कायवाही सु
करावयाची कामे.
कामाचा तपिशल
अं दािजत
स ि थती
सं थानचा
खच
कायकारी
( .कोटी)
िवभाग
निवन भां डार इमारतीचे १३.७१ स ि थतीचे अवलोकन करणेत येऊन, न द घे यात आली.
बां धकाम
बां धकाम करणे.
िवभाग
सं थान
प रसरातील १४.०० स ि थतीचे अवलोकन करणेत येऊन, न द घे यात आली.
िव तु िवभाग
िवदयु त रोिह ,े जिन ,
इले ीकल पॅनेल बोड व
के बल इ यादी बाब सह
िवदयु त पुरवठा मता
वाढिवणे.
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०३

सं थानकरीता वाढीव
पाणीपुरवठा
योजना,
निवन साठवण तलाव व
जलशु दीकरण
क
उभारणे व निवन
जलवाही या टाकणे.
सं थानचे णालयातील
आयसीयु सुिवधां साठी
बेडची सं या वाढिवणे.
सुर ा तथा िनगराणी
यं णा बसिवणे. कायम
व पी कॅ मेरेः- सं थान
प रसर १२० नग- ६
कोटी, िशड शहर १४७
नग- १३ कोटी, वाहनतळ
व भ त कॅ प ता पुरते,
कॅ मेरे ८६४ नग-१ कोटी
िविवध धािमक व
सां कृ तीक काय माचे
आयोजन करणे.

५८.१४

स ि थतीचे अवलोकन करणेत येऊन, न द घे यात आली.

पाणी पुरवठा
िवभाग /
बां धकाम
िवभाग

५.००

स ि थतीचे अवलोकन करणेत येऊन, न द घे यात आली.

२०.००

स ि थतीचे अवलोकन करणेत येऊन, न द घे यात आली.

ी साईबाबा
हॉि पटल/
बां धकाम िवभाग
सीसीटी ही
िवभाग

२५.००

स ि थतीचे अवलोकन करणेत येऊन, पु ढील कायवाही करणेस शता दी क /
सामा य शासन,
मा यता दे यात आली.

०७

जिमन अिध हण भाडे,

३.००

०८

साईभ त कॅ प व ३९.१८
ता पुर या
व पाचे
िनवास
यव थेकरीता
मैदान तयार करणे, मं डप
उभारणे तसेच इतर
अनुषं गीक
सुिवधा
पुरिवणे .

०९

साईभ तांकरीता
१.००
अित र त साद भोजन
यव था उपल ध क न
देण.े

१०

मािहती तथा सुिवधा क
उभारणे.

०४

०५

०६

वशी-०५/
बां धकाम िवभाग

१.२८

स ि थतीचे अवलोकन करणेत येऊन, पु ढील कायवाही करणेस
मा यता दे यात आली.
स ि थतीचे अवलोकन करणेत आले व ता पुर या व पाचे िनवास
यव थेकरीता मैदान तयार करणे, मं डप उभारणे तसेच इतर अनुषं गीक
सुिवधा पुरिवणे याची शता दी महो सवा या शेवटी ऑ टोबर-२०१८
म ये आव यकता भासेल, असे सिमतीचे मत झाले.
गु पौिणमा उ सव- २०१७ मधील गद चा अनुभव िवचारात
घेता, ता पुरता िनवारा शेड व अनुषं िगक सोयी- सुिवधा िवहीत
कायप दती अवलं बनु उपल ध क न ा यात, असे मु यकायकारी
अिधकारी यां नी सां िगतले, यास मा यता दे यात आली.
तसेच काही िशड
ाम थ शता दी महो सवाम ये
साईभ ां साठी सोयी-सुिवधा पुरिवणेकामी सं थानला , या कालावधीत
िवनामु य जागा/ जिमनी दे यास इ छु क आहेत. या जिमन चा थािनक
सिमती सद यां समवेत पहाणी क न, या जागा/ जिमनी साईभ ां ना
सोयी-सुिवधा पुरिवणेस उपयोगी पडतील, अशा जिमनी अिध हीत
करणेत या यात, असे ठरले.
यावेळी सिमती सद यां नी सुचिवले क , या वयं सेवी सं था/ मं डळे
साईभ ां साठी तयार करणेत येणा या ता पुर या िनवासाचे िठकाणी
साद भोजन देणेस इ छु क असतील, अशा सं था/ मं डळां ना परवानगी
दे यात यावी. परं तु साईभ ां या सुरि तते या कारणा तव परवानगी
दे यात येऊ नये, असे मु यकायकारी अिधकारी यां नी नमुद
के ले व साईभ तांकरीता अित र त साद भोजन यव था
सं थानमाफत उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरले.
शता दी काळाम ये साईभ तांकरीता उपल ध क न देत असले या सव
सोयी सुिवधा यां ची मािहती उपल ध होणे आव यक आहे. याकरीता
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मालम ता
िवभाग
बां धकाम
िवभाग / िव तु
िवभाग/ पाणी
पुरवठा िवभाग /
आरो य िवभाग/
संर ण िवभाग/
फायर अॅ ड
से टी िवभाग

ी साई
सादालय
िवभाग/ पाणी
पुरवठा िवभाग /
बां धकाम
िवभाग
मािहती तं ान
िवभाग/ बां धकाम
िवभाग/ जनसं पक
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११

१२

१३

१४
१५

१६

वाहनतळ, भ तिनवास, िनवारा शेड व मह वा या िठकाणी साईभ तांचे
मागदशनासाठी माहीती तथा सुिवधा क ाची यव था करणेसाठी
आव यकतेनु सार गद चे िदवसां साठीच ता पुर या व पाचे मं डप
उभारणेत यावे.
बहउ ेशीय
हॉलचे ४३.३४ बहउ ेशीय हॉलचे बां धकामाबाबत या स ि थतीचे अवलोकन करणेत
बां धकाम करणे.
येऊन, यावेळी अशी चचा झाली क , सं थानचे शै िणक संकुला या
इमारती िवखुरलेले असून सव शै िणक संकुल एकाच िठकाणी असावे,
याकरीता तािवत शै िणक संकु लाचे सादरीकरण पु ढील सभेम ये
सादर करावे व सदरह बहउ ेशीय हॉलचा शै िणक संकुलाम ये
समावेश करणेत यावा.
साईिनवास अितथी गृहाचे ०७.०० साईिनवास अितथीगृहाचे तळमज यावरील भां डार थालां तरीत
तळमज यावर VVIP
झालेनं तर VVIP अितथीगृहाचे बां धकाम करणे तािवत आहे.
सूटचे बां धकाम करणे.
यास मा यता दे यात आली.
साई शता दी कॅ सर १००.०० िशड येथे टाटा ट, मुं बई व ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड यां चे सं यु त उप मातू न १०० बेडचे सु स ज कॅ सर िनदान व
हॉि पटलची उभारणी
उपचार णालय शता दी वषात उभारणेचे िनयोिजत आहे. याबाबत टाटा
करणे.
ट, मुं बई यां चे समवेत ाथिमक चचा पूण झालेली आहे. टाटा ट
यां चेकडू न सिव तर ताव ा त झालेनतं र पुढील कायवाही सु करता
येईल. स याचे णालयासाठी जागा कमी पडत असु न यामु ळे णां ना
सेवा दे यास अडचणीचे होते. यासाठी वतं सवागीन अ यास क न
ताव सभेसमोर सादर करावा.
उपरो स ि थतीचे अवलोकन करणेत आले व सदरह कॅ सर
हॉि पटलची, यापुव हॉि पटलसाठी आरि त असले या जागेम ये
उभारणी करणे व चालिवणेबाबतचा सिव तर ताव पुढील सभेसमोर
सादर करणेत यावा, असे ठरले.
साईिसटी
क पाची १८०.००
तािवत के ले माणे मा यता दे यात आली.
िनिमत करणे.
सं थान करीता पाणी १३९.६० सं थान करीता पाणी पुरवठा कर यासाठी िनळवं डे धरणातू न थेट पाईप
लाईन करणेसाठी या कामी त क प स लागार हणू न महारा जीवन
पुरवठा
कर यासाठी
ािधकरण यां ची िनयु ती झालेली आहे. परं तु याम ये कोपरगाव व िशड
िनळवं डे धरणातून थेट
शहर यां चा समावेश नाही, अशी मािहती मु यकायकारी अिधकारी यां नी
पाईप लाईन तािवत
सभेस िदली.
योजनाबाबत.
यावर चचा होऊन, कोपरगाव व िशड नगरपंचायत ची मागणी
िवचारात घेऊन, सु धा रत ताव महारा जीवन ािधकरण यां चेकडू न
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 कामांची ई-िनिवदा िस द क न, पुढील कायवाही सु करणेसाठी
शासनाची मा यता यावी, असे ठरले.
िनळवं डे धरणातील पाणी १८३.९३ मा. धान सिचव, जलसंपदा िवभाग महारा शासन यां चेकडे
आर णाचे र कमेबाबत.
िद.३०/०३/२०१७ रोजीचे प ा वये व मा. धान सिचव, िवधी व याय
िवभाग महारा
शासन यां चेकडे िद.१४/०१/२०१६ व
िद.३०/०३/२०१७ रोजीचे प ा वये सदर .१८३.९३ कोटी मा इतक
र कम माफ होणेबाबत िवनं ती कर यात आली आहे.
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िवभाग/ वनी पे ण
िवभाग

बां धकाम
िवभाग

बां धकाम
िवभाग
ी साईबाबा
हॉि पटल/
बां धकाम
िवभाग

बां धकाम
िवभाग
पाणी पुरवठा
िवभाग

पाणी पुरवठा
िवभाग
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१७

महारा
रा य शेती ३६९.०० स ि थतीचे अवलोकन करणेत येऊन, आव यकतेनु सार पुढील मालम ता
महामं डळां या िशड
कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
िवभाग
प रसरातील
जिमनी
सं थानला
िविवध
िवकास
कप
राबिवणेकरीता उिचत
िकं मतीत उपल ध
होणेबाबत.
१८ िशड
नगरपं चायत २२९.९८ स ि थतीचे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द घे यात आली.
बां धकाम
ह ीतील
र यांसाठी
िवभाग
भूसपं ादन व र ते िवकसीत
करणे.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
िविश व पाची देणगी देणा या साईभ ां करीता गो डन काडसारखी योजना सु करणेबाबतचा
ताव फेरसादर.
िनणय क् र.७५२ सदरह िवषयावरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- जनसं पक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
रामचं नाईक िव ालय िसडको, औरं गाबाद यां ना इमारत बां धकाम व शालेय सािह यासाठी र कम .
१,७१,००,०००/- आिथक सहा य देणेबाबत.
तावपं डीत िदनदयाळ उपा याय िश ण सं था औरं गाबाद ही सं था शै णीक े ात सन १९८० पासून कायरत आहे.
सं थे चे काय े औरं गाबाद व जालना िज हयातील चार तालुके आहेत . तसेच औरं गाबाद महानगरात िश णाची
२८ सं कार क े सं था चालिवत आहे. एक महािव ालय, सहा किन ठ महािव ालय, नऊ मा यिमक िव ालय,
चार ाथिमक व उ च ाथिमक िव ालय, चार पुव ाथिमक िव ालय, दोन आ मशाळा व दोन व तीगृह असून
यात सात हजार तीनशे एकोनप नास िव ाथ िश ण घेत आहेत. असा सं थे चा कायिव तार असलेबाबत
उपरो त सं दिभय प ा वये कळिवले आहे.
रा व समाज भ तीभावा या अिध ठानावर सम य तीिवकास घडिवणेसाठी येय े रत िश क व
िश के तर कमचारी सं थे त कायरत आहे. एका म मानव दशन या पं डीत िदनदयाळ उपा याय यां नी मां डले या
भारतीय जीवन दशना या काशात िश ण यव थेची संरचना सं थे ने के ली आहे. सवासाठी गुणा मक िश ण
हा संक प सं थे ने के ला असून समाजातील सामा य घटकां साठी दजदार िश ण यव था िनमाण कर यासाठी
सं था कायरत आहे. सं था सव शाळा व महािव ालयासाठी अ ायावत इमारती मैदाने, योग शाळा, संगणक इ.
सुिवधा व िनसगर य प रसर िनमाण करीत असून िश क व िश के तर कमचारी यां ना िन य िश ण उद् बोधन
क न यांचा ि याशील सहभाग िनमाण करीत आहे. यामुळे पालकां ना दजदार व सं कार म िश ण
िमळ याची हमी अस याने सतत वाढत असले या िव ाथ सं ये साठी शै णीक सुिवधाही वाढिव यात सं था
य नशील आहे. असे यांचे तावात नमूद के ले आहे .
सं थेची मागणी:यासाठी सदर सं थे ने इमारत बां धकामासाठी . १.२३ कोटी व शालेय सािह य घे यासाठी .४८.००
ल असे एकू ण र कम १.७१ कोटीची मागणी के ली याचे िववरण खालील माणेअ. इमारत बां धकाम खच:अ.न.
िववरण
१
इमारत बां धकाम खच
२
इमारत बां धकाम िनधीतून के लेला खच
उवरीत बां धकामसाठी लागणारी एकू ण र कम
३
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र कम
. २,२२,००,०००/. ९९,००,०००/. १,२३,००,०००/-
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ब. शालेय सािह य खरे दीसाठी लागणारा खच:अ.न. िववरण
र कम
१
िव ा यासाठी नवीन ६०० बाके
. १५,००,०००/२
ि डा सािह य
. १०,००,०००/३
ं थालय
. ३,००,०००/४
सुस ज योगशाळा
. ५,००,०००/५
संगणक, लॅब व फिनचर
. १५,००,०००/६
एकू ण ४८,००,०००/एकू ण अ + ब . १,२३,००,०००+४८,००,०००/- १,७१,००,०००/क. मागणी:एकू ण क प खच अ + ब

.२,२२,०००००+४८,००,००० = २,७०,००,०००/-

वरील माणे “क” म ये नमूद एकू ण र कम .१.७१ कोटी मा िमळणेबाबत िवनं ती ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था िशड यां ना के ली आहे.
अथ साहा य करणेबाब सं थान अिधिनयमात खालील माणे तरतु द आहे:अिधिनयम २००४ कलम २१ (२) पोट कलमे (१) आिण (१क) म ये िनिद ट के ले या योजनां साठी
पुरेशा तरतुदी के या नं तर, ि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 यांपे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी
पुढील सव िकं वा कोण याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईलः(एक) रा य शासना या पुव मं जरु ीने , एखा ा न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकं वा न दणीकृ त
सोसायटी यां याकडू न कोणतीही शै िणक सं था, ि डा अकादमी वा सं था, सावजिनक वाचनालय,
णालय, दवाखाना, िनराि त अथवा शारी रक टया िवकलां ग य तीसां ठी आधारगृह िकं वा इतर धमादाय वा
धािमक सं था यां ची थापना व देखभाल करवून घे यासाठी अथवा कला वा सािह य े ाशी सं बं िधत असलेली
एखादी न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकं वा न दणीकृ त सोसायटी यां याकडू न अ य कोण याही िबगर
वािणि यक सां कृ ितक संघटनेची थापना व देखभाल करवून घे यासाठी अनुदान दे याची तरतुद आहे ."
सं थान ितिनधी यां चा पहाणी अहवाल:िद. १२.०६.२०१७ रोजी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यां चे ितिनधी ी अशोक
औटी, . शासक य अिधकारी व ी संजय जोरी, उप अिभयं ता बां धकाम िवभाग यां नी रामचं नाईक िव ालय
िसडको एन ४ (दि ण) या शाळे ची पहाणी के ली याचा तपशील खालील माणे.
१)
सदरह इमारतीचे तळघर व तळमजला बांधकाम न यानेच पुण कर यात आलेले आहे.तळघराम ये
िव ा या या सां कृ ितक काय मासाठी हॉल व काही वग खो या या माणे ता पुरता वापर कर यात
येत आहे.
२)
तळमज यावर पाच वग खो या असून एक कायालय व एक टाफ म आहे. िव ाथ व
िव ाथ न साठी वतं व छता गृहाची यव था कर यात आलेली आहे.
३)
या इमारतीस मु य जीना व एक फायर ए झीट जीना या माणे दोन वतं जीने ठे व यात आलेले आहे.
४)
इमारती या म यवत भागात ओपन टू काय कोट याड असून यावर पॉलीकाब नेटचे छत तयार
कर यात आलेले आहे.
५)
इमारती या टेरीसवरील वरील मज याचे बां धकामासाठी आर सी सी कॉलमची व गजां ची सोय
ठे व यात आलेली आहे.
६)
संपणू इमारतीस आतून व बाहे न नुकतेच रं गकाम कर या त आलेले आहे.
७)
शाळे या इमारतीसमोर भुखं डावर अं दाजे १५ आर े ाम ये ि डां गण तयार कर यात आलेले आहे
८)
शाळे म ये पुव ाथिमक ते इय ता १०वी पयत िश णाची सोय कर यात आलेली आहे. मागील वष चा
१०वी चा िनकाल पिह या तुकडीचा िनकाल १०० ट के लाग याचा सां िगतले.
९)
इय ता १ ली ते ४ थी पयत शाळे ला शासनाचे अनु दान उपल ध अस याचे मु या यापकां नी सांिगतले.
१०)
शाळे म ये िशकत असलेले बहतां शी िव ाथ गरीब कु टूं बातील अस याचे मु या यापकां नी सां िगतले.
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११)
१२)

िनणय .७५३

शाळे म ये िशकिव याची प त, शाळे ची िश त, व छता इ. बाबी उ कृ ट अस याचे िदसून आले .
औरं गाबाद महानगरपािलका यां चेकडील बां धकाम परवाना िद. २६.०३.२०१५ अ वये मं जरू बां धकाम
नकाशावर शाळा इमारतीचे तळमजला बां धकाम े ६१८.४० चौरस मीटर इतके दशिवलेले आहे.
तसेच पिह या मज याचे बां धकाम े ५६६.६४ चौरस मीटर व दुस-या मज याचे बां धकाम े
१५४.५७ चौरस मीटर दशिवलेले आहे. यापैक तळघर व तळमज याचे बां धकाम पुण झालेले असून
पिह या व दुस-या मज याचे बां धकाम अ ाप सु कर यात आलेले नाही.
१३)
सदर शाळा इमारतीसाठी औरं गाबाद महानगरपािलका यां चे Plinth Level Completion माणप
घे यात आलेले नाही, असे सां ग यात आले. इमारतीचा तळमजला वापर शाळे क रता कर यात येत
आहे. तथािप यासाठी औरं गाबाद महानगरपािलका यां चे भोगवटा माणप (Occupancy
Certificate) घे यात आलेले नाही. मं जरू नकाशा माणे संपणू इमारतीचे बां धकाम पू ण झा यानं तर ते
घे यात येईल असे सां ग यात आले.
१४)
क प अहवालात आर. डी. जै वाल आिण कं पनी, चाटड अकौ टंट,औरं गाबाद यां नी संपणू
इमारतीसाठी लागणारा िनधीचे माणप िदले आहे ते पुढील माणे .
अ.न.
तपशील
रक् कम
१
भां डवल खच- शाळे चे इमारत बां धकाम (१४४०० चौ. फु ट)
२,२०,००,०००/२
भां डवलाचे ोत२,२०,००,०००/अ)
इमारत िनधी- िव व त यव थेमधील . ४९,००,०००/आ)
जनता सहकारी बॅक,
ं औरं गाबाद कज . ५०,००,०००/इ)
भां डवलाची आव यकता
. १२३,००,०००/१५) सं थे ला बेसमटसह संपू ण तीन मजली इमारत बां धणीसाठी उपरो त माणे . २.२२ कोटीचा खच
अपे ीत असून याम ये झाले या बां धकामासाठी यांनी सं थे चा इमारत िनधी .०.४९ कोटी व जनता
सहकारी बॅकें चे कज .०.५० कोटी वापरले अस याचे सां िगतले. उवरीत .१.२३ कोटी िनधीची
आव यकता अस याचे तावात नमूद आहे . सदर शाळे या भुखं डाची मालक ह काबाबतचे काही
कागदप ां या छायां िकत ती सं थेने पाहणे करतेवेळी िदलेले आहेत. मालक ह काबाबत शहािनशा
सं थान या मालम ता िवभागाकडू न क न घेता येईल.
िश ण सं थे चे ब-याच िठकाणी शाखा असून याम ये ामीण, अिदवासी भागातील गरीब
कु टुं बातील िव ा याना िश णाची सोय उपल ध क न देत अस याबाबत सं थे चे सिचव यां नी
सां िगतले. असा अहवाल िद. १४.०३.२०१७ रोजी सादर के लेला आहे.
िवभागाचा अिभ ाय:१) सं थे चे एक महािव ालय, सहा किन ठ महािव ालय, नऊ मा यिमक िव ालय, चार ाथिमक व
उ च ाथिमक िव ालय, चार पुव ाथिमक िव ालय, दोन आ म शाळा, दोन व तीगृह आहेत.
सं थे या अनेक शाखा आहेत. तावात नमूद मािहतीनुसार सदरची िश णसं था मोठी व स म
िदसते.
२) अनुदान मागणी या िव ालया या इमारतीसाठी के ली आहे ती शाळा औरं गाबाद शहरात आहे.
एकं दरीत शहरात िश ाणाची सोय उपल ध क न देणा-या अनेक अनुदािनत व िवना अनुदािनत
शै णीक सं था कायरत आहेत.
३) अशा कारे शै णीक े ात काम करणा-या अनेक िश ण सं था कायरत असून याही अशाच
कारची मागणी करतील.
उपरो त बाब चा िवचार क न अनुदान देणबे ाबत िनणय होणे आव यक आहे. तरी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमती समोर िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ आ टोबर
पासू न ारं भ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य ते खालील कृ ती आराखडा सिमतीने
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकू ण .३०२३ कोटी मा या कृ ती 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 पायु भू त सोयी-सु िवधा पु रिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर िनधी खच
होणार असू न सं थानला िनधीची कमतरता भासू शकते. अशा पा भू मीवर पं डीत िदनदयाळ उपा याय
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यां चे िश ण सं थेस इमारत बां धकाम व शालेय सािह यासाठी .१,७१,००,०००/- मा आिथक
सहा य करणे उिचत होणार नाही. सबब समाधी शता दी महो सवाची सां गता होईपयत सदरह िवषय
थिगत ठे व यात यावा.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळां ना बचेस (बाक) देणे.
तावअहमदनगर िज हयातील िज हा प रषदे या एकू ण ३५९७ शाळां म ये िमळू न २,४६,००० िव ाथ आज रोजी
िश ण घेत आहे. आज अहमदनगर िज हा शै णीक गुणव ेत अ ेसर आहे. या शै णीक वषात ा त झाले या
गत शै णीक महारा तसेच असर अहवालाव न िज हा प रषद शाळां ची गुणव ता िस झालेली आहे.
िज हयात, िज हा प रषद तं नेही व ानरचनावादी झाले या आहेत. शाळांची रं गरं गोटी व प रसर व छते या
मा यमातून शाळां चा कायापालट होऊन शाळांचे प बदललेले आहे. शाळां म ये लोक ितिनधी, वयं सवे ी
सं था, पालक, CSR यां या मा यमातून बालआनं द मेळावे, बालसं कार िशबीर, नेहसंमेलन, वै ािनक सहल
या उप मां बरोबरच ि डा सं कृ ती, वाचन सं कृ ती जिव याचे य न सु आहेत .
िज हा प रषद शाळां नी शै णीक गुणव तेत आघाडी घेतली असली तरी सु दा आजही काही माणात
भौतीक सुिवधां ची उिणव भासत आहे. िव ा या या शै णीक गु णव ा वाढीसाठी आप या सहकायाची आिण
मदतीची आ हांला अपे ा आहे यापुव ही आप या माफत िज हा प रषद शाळां ना बचेस पुरवून िव ा याना
वगात बस याचा न सोडिवला आहे. यामुळे अनेक िव ा याची वगात बचवर बस याची सुिवधा झाली आहे.
असे यांनी सं दभ . १ चे प ा वये कळिवले आहे.
मागणी:-िज हा प रषद, अहमदनगर यां नी सुमारे १३,००० िव ा याना ६२३७ बचेस िमळावेत हणून
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यां ना िवनं ती के लेली आहे. मा यासाठी िकती र कम अपेि त
आहे, याबाबत काहीही उ लेख के लेला नाही. तसेच िज हाप रषद अ य ा, सौ.शािलनीताई राधाकृ ण िवखे
पाटील यां नीही िज हा प रषद शाळां ना बचेस िमळावेत हणून िशफारस के ली आहे.
आिथक मदत करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतु द:१)
अिधिनयम कलम १७ (२) (ढ) नु सार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकं वा तसे
कर यास सहा य करील, तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै णीक सं था थापन करील,अशी तरतुद आहे .
२)
२१ (१) िव व त यव ोचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतुद ना अधीन राहन
सिमतीकडू न पुढीलपैक सव िकं वा कोण याही योजनासाठी वापर यात अथवा खच कर यात येईल. (ट) कलम
१७ या पोटकलम (२) म ये िविनिद ट के लेली कत य पार पाडणे, अशी तरतुद आहे .
िवभागाचा अिभ ाय:- शासन िनणय मां क सासंिव २००५/८०३/(१२०)- का.सोळा.िद.
३१.ऑग ट २००९ चे िनणया वये व ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे िद. १४.१०.२००६
रोजीचे सभेतील िनणय .८६४ अ वये, िज हा प रषद, अ. नगर यां ना बचेससाठी र कम .१०,००,००,०००/( . दहा कोटी फ त) मं जरू कर यात आले होते. याचा कायादेश मे. गोदरे ज अॅ ड बॉईज मॅ यु. कं . मुं बई यां ना
दे यात आला होता. मा य कायवाही करतां ना ३२,५९५ बचेस व . ९,२३,४३,२४१/- मा इतक र कम
य खच कर यात आलेली आहे.
िज हा प रषद, अहमदनगर यां नी न याने तावीत के लेली मागणी मा य करावयाची अस यास
त कालीन काय प ती माणे कायवाही करता येईल.
तरी उपरो त ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .७५४ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ ऑ टोबर
पासू न ारं भ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य ते खालील कृ ती आराखडा सिमतीने
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकू ण .३०२३ कोटी मा या कृ ती 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 पायु भू त सोयी-सु िवधा पु रिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच होणार
असू न सं थानला िनधीची कमतरता भासू शकते. अशा पा भू मीवर अहमदनगर िज हा प रषद,
ाथिमक शाळां ना बचेस (बाक) देणेकामी अं दाजे .९,२३,४३,२४१/- मा आिथक िनधी देणे उिचत
होणार नाही. सबब समाधी शता दी महो सवाची सां गता होईपयत सदरह िवषय थिगत ठे व यात
यावा.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.०६

अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळां ना निवन वग खो या इमारती बां धकामासाठी र कम .३६
कोटी अनु दान देणेबाबत.
तावअहमदनगर िज हा प रषदे या ३५९९ शाळां मधून सुमारे २,४२,००० िव ाथ िश ण घेत आहेत. िव ा या या
शै णीक वाढी बरोबर यां या शारीरीक, मानिसक व भाविनक िवकास हो याक रता िविवध उप म िज हा
प रषद शाळां मधून राबिवले जातात. िव ा याचे यि म व घडिव यासाठी शाळां ना पायाभुत सुिवधा पुरिवणे
आव यक असते. या टीने आमचे य न सु आहेत . या गरजा िज हा प रषद सेस व िज हा वािषक योजने या
उपल ध िनधीमधून पु ण कर याचा य न के ला जात आहे. तथािप शाळां ची व वग खो यांची सं या िवचारात
घेता सदरचा िनधी अपुरा पडत आहे . िज हा प रषदे या अनेक शाळा, समाज मं दीर िकं वा सामािजक सं थानी
देऊ के ले या इमारतीम ये ता पुर या व पात भरत आहेत. दरवष वादळासार या नैसग क आप तीमुळेही
शाळे चे खूप आिथक नुकसा न होत असते. तेथेही उपल ध िनधीतून खच करावा लागतो. प रणामी निवन वग
खो या बां धकामासाठी िनधी कमी पडतो असे कळिवले आहे.
मागणी:- आज रोजी िज हा प रषद शाळां ना ५०० वग खो यांची आव यकता असून सन २०१६१७ या डीएसआर नु सार एका खोलीला र कम .७,२०,०००/- मा एवढा, अशी एकू ण .३६ कोटीची मागणी
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यां चेकडे के लेली आहे.
आिथक मदत करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतु द :१.
अिधिनयम कलम १७ (२) (ढ) नु सार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकं वा तसे
कर यास सहा य करील, तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै णीक सं था थापन करील,अशी तरतुद आहे .
२.
२१ (१) िव व त यव ोचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतुद ना अधीन राहन
सिमतीकडू न पुढीलपैक सव िकं वा कोण याही योजनासाठी वापर यात अथवा खच कर यात येईल. (ट) कलम
१७ या पोटकलम (२) म ये िविनिद ट के लेली कत य पार पाडणे, अशी तरतुद आहे .
िवभागाचा अिभ ाय:- िज हा प रषदे या अनेक शाळा, समाज मं दीर िकं वा सामािजक सं थानी देऊ
के ले या इमारतीम ये ता पुर या व पात भरत आहेत. दरवष वादळासार या नैसग क आप तीमुळेही शाळे चे
खूप आिथक नुकसान होत असते . िज हा प रषद सेस व िज हा वािषक योजने या उपल ध िनधीमधून पु ण
कर याचा य न के ला जात आहे. तथािप शाळां ची व वग खो यांची सं या िवचारात घेता सदरचा िनधी अपुरा
पडत आहे. याबाबत िज हा प रषद अ य ा मा. ना. सौ शािलनीताई राधाकृ ण िवखे पाटील व िश णािधकारी
अहमदनगर यां नी निवन ५०० वग, खो यांसाठी र कम .३६ कोटी मागणी के लेली आहे. 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
पासू न ारं भ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य ते खालील कृ ती आराखडा सिमतीने
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकू ण .३०२३ कोटी मा या कृ ती 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 पायु भू त सोयी-सु िवधा पु रिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच होणार
असू न सं थानला िनधीची कमतरता भासू शकते. अशा पा भू मीवर अहमदनगर िज हा प रषद,
ाथिमक शाळां ना निवन वग खो या इमारती बां धकामांसाठी र कम .३६ कोटी मा आिथक
अनु दान देणे उिचत होणार नाही. सबब समाधी शता दी महो सवाची सां गता होईपयत सदरह िवषय
थिगत ठे व यात यावा.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळां ना सं र ण िभं ती बां धकाम करणेसाठी र कम .४२.७८
कोटी अनु दान देणेबाबत.
तावअहमदनगर िज हा शै णीक गुणव ते त अ ेसर आहे. िज हयात तं नेही चळवळ जोमाने सु असून अ ययन व
अ यापन ि येत अधुिनक तं ानाचा वापर होत आहे. िज हयातील शाळां म ये एलईडी, टॅबलेट,
ई टरअॅ टी ह बोड या साधनां चा वापर होत आहे. शाळां ची रं गरं गोटी होऊन प रसर आकषक व िडजीटल होत
आहे. याबाबी िव ा या या गुणव ता वाढीसाठी पोषक ठरत आहेत. हणूनच रा यात िज हयाने शै णीक
ग डझेप घेतली आहे. िव ा याची उपि थती वाढू न थलां तरीत व शाळाबाहय मुलां ची सम या सोडिव यासाठी
मदत हावी हणून शालेय पोषण आहार योजना राबिवली जाते .
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िज हा प रषदे या अनेक शाळा महामाग, रा यमाग, तळे, नदी भोवताली आहेत. यामुळे िव ा या या
सुरि तेचा न िनमाण होत आहे. ही बाब राजीवगां धी िव ाथ सानु ह अनुदान योजने या आकडेवारी व न
यानात येते. िज हयातील िज हा प रषदे या ७३३ शाळां ना प या व पाची संर क िभं त नाही. यापैक ४५९
शाळा या महामाग,तळे , नदी, हमर ता यां या लगत आहेत. संर क िभं ती नस यानेलोकां या रहदारीचा तसेच
मोकाट ा यांचा उप व िव ा याना होत असतो. शालेय पोषण आहारातही सं सग हो याची श यता असते.
यामुळे िव ा या या आरो याचा न िनमाण होतो. िव ा या या उपि थती वाढिव या या य नांना खीळ
बसते. तसेच उप वी लोकां कडू न शाळे चे व प िव ु प करणे, अ न िशजिव यासाठी असले या गॅस टा या, तसेच
शाळे चे संगणक व इतर सािह य चोरी जा या या माणात वाढ झालेली आहे. यामुळे िव ा या या आरो या या
ीने व शै णीक वातावरण िनिमतीसाठी संर क िभं तीची आव यकता िनमाण झालेली आहे. यासाठी िज. प.
अ य ा सौ. शािलनीताई राधाकृ ण िवखे पाटील व िश णािधकारी यां नी िवनं ती के लेली आहे.
मागणी:- सन २०१७-१८ आिथक वषाकरता आिथक काययोजना व अं दाजप कानुसार ४५९
शाळां क रता ६२००० Running Meter साठी, पये ६९००/- Per Running Meter माणे एकू ण 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 यां नी के लेली आहे. संर क िभं ती बां धकामासाठी िज हाप रषदेस
कामाचे ॉईगं व अं दाजप क पाठिवणेबाबत कळिवले आहे, मा अ ाप पावेतो यांनी ॉईगं व अं दाजप क
सादर के लेले नाही.
आिथक मदत करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतु द :१)
अिधिनयम कलम १७ (२) (ढ) नु सार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकं वा तसे
कर यास सहा य करील, तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै णीक सं था थापन करील,अशी तरतुद आहे .
२)
२१ (१) िव व त यव ोचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतुद ना अधीन राहन
सिमतीकडू न पुढीलपैक सव िकं वा कोण याही योजनासाठी वापर यात अथवा खच कर यात येईल. (ट) कलम
१७ या पोटकलम (२) म ये िविनिद ट के लेली कत य पार पाडणे, अशी तरतुद आहे .
िवभागाचा अिभ ाय:- िज हा प रषदे या ब-याचशा शाळा हया महामाग,तळे, नदी, हमर ता यां या
लगत आहेत. संर क िभं ती नस याने लोकां या रहदारीचा तसेच मोकाट ा यांचा उप व िव ा याना होत
असतो. शालेय पोषण आहारातही संसग हो याची श यता असते. यामुळे िव ा या या आरो याचा न िनमाण
होतो. तसेच उप वी लोकां कडू न शाळे चे व प िव ु प करणे, तसेच अ न िशजिव यासाठी असले या गॅस टा या,
शाळे चे संगणक व इतर सािह य चोरी जा या या माणात वाढ झालेली आहे. िज हाप रषद अ य ा मा. ना. सौ
शािलनीताई राधाकृ ण िवखे पाटील व िश णािधकारी अहमदनगर यां नी अनु दानाची मागणी के ली आहे.
तरी िज हाप रषदेस शाळां या संर क िभं तीसाठी र कम . ४२.४८ कोटी, देणेबाबतचा 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
पासू न ारं भ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य ते खालील कृ ती आराखडा सिमतीने
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकू ण .३०२३ कोटी मा या कृ ती 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 पायु भू त सोयी-सु िवधा पु रिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच होणार
असू न सं थानला िनधीची कमतरता भासू शकते. अशा पा भू मीवर अहमदनगर िज हा प रषद,
ाथिमक शाळां ना सं र ण िभं त चे बां धकाम करणेसाठी र कम .४२.७८ कोटी मा आिथक अनु दान
देणे उिचत होणार नाही. सबब समाधी शता दी महो सवाची सां गता होईपयत सदरह िवषय थिगत
ठे व यात यावा.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
िशड पाणीपु रवठा योजनेचे सािह य सं कलीत करणेसाठी ी साईबाबा सं थान मालक ची मौजे िशड
येथील स.नं.१२५ म ये आर ण .३४ ची (१२ चारी र यालगत) अं दाजे ०.४० आर जागा उपल ध
होणेबाबत मा.मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत, िशड यां चे िद.१९.०५.२०१७ रोजीचे प .
तावअिधिनयमातील तरतू द– ी 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 पूवमं जरू ीने असेल
याखेरीज सिमतीकडू न एका वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकं वा गहाण
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टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकं वा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही, अशी तरतूद
आहे.
ताव – िशड पाणीपुरवठा योजनेचे सािह य संकिलत करणेसाठी ी साईबाबा सं था न मालक ची
मौजे िशड येथील सव नं.१२५ म ये आर ण ं .३४ ची (१२ चारी र यालगत) अं दाजे ०.४० आर जागा िशड
नगरपं चायतीस उपल ध क न देणबे ाबत..
तावना – मा.मु यािधकारी,िशड नगरपं चायत,िशड यां नी यांचेकडील प ं ..नं.न.प./टे. ं .८/
१२०७/ २०१७ िद.१९/०५/२०१७ अ वये, शासना या अमृत योजने अं तगत िशड शहरासाठी वाढीव
पाणीपुरवठा योजनेचे काम लवकरच सु होत आहे . याकामी मे.रिवराज इंिजिनअस,को हापूर यां ना कामाचे
आदेश दे यात आलेले आहे. सदर योजने अं तगत अं दािजत ८५ िकमी.लां बीचे िवतरण यव थेमधील सी.आय./
डी.आय.व एचडीपीई पाई स, हॉ व, सीआय/डीआय पेश स इ.मह वाचे सािह य कामासाठी लागणार आहे.
सदर सािह य साठवण करणेसाठी नगरपं चायतीकडे पुरेशी जागा उपल ध नाही. करीता ी साईबाबा सं थानची
सव नं.१२५ म ये आर ण ं .३४ ची (१२ चारी र यालगत) मोठी जागा स या रकामी पडलेली आहे. सदर
जागेवर मातीचे िढगारे असून काटेरी झुडपे वाढलेली आहे . सदर िठकाणी अं दािजत ४० गुं ठे जागा एक वषासाठी
िवनामोबदला उपल ध क न िद यास नगरपं चायत माफत सदर जागेची व छता/ले हिलं ग क न तेथे
पाणीपुर वठा योजनेचे सािह य संकलनासाठी वापर करता येईल. सदर िठकाणी कोण याही कारचे प के
बां धकाम कर यात येणार नाही. योजनेचे काम पूण झालेनं तर सदर जागा रकामी क न दे यात येईल. सदर जागा
नगरपं चायतीस १ वषासाठी दे याबाबतचे परवानगी प िमळणेबाबत िवनं ती के ली आहे.
नगरपं चायतीने वापरासाठी मागणी के ले या जागेवर स यि थतीत सं थानचा क प तािवत आहे
िकं वा कसे याबाबतचे अिभ ाय सं थानचे बां धकाम िवभागाकडू न मागिवणेत आला आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- नगरपं चायत, िशड यां नी वापरासाठी मागणी के लेली जागा ही सं थान
मालक चे मौजे िशड येथील सव नं.१२५/८ े १.२१ हे टर पैक आहे. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम २१(२)(दोन) म ये थािनक नागरी सेवा व सुिवधा यां याम ये सुधारणा व
वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थाना या सोय म ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपं चायतीला आिथक सहा य
कर याची तरतूद आहे . तथािप तुत करणी िशड नगरपं चायतने सं थान मालक चे उ त सव नं.१२५/८ पैक
०.४० आर इतक जागा एक वषासाठी िशड पाणीपुरवठा योजनेचे सािह य ठे वणेकामी िवनामोबदला वापरासाठी
िमळणेबाबत िवनं ती के लेली आहे. त हा उ त अिधिनयमातील कलम १७(३) मधील तरतूदी माणे िशड
नगरपं चायतीस सं थान मालक चे सव नं.१२५/८ पैक ०.४० आर इतक जागा ११ मही यांचे कालावधीसाठी
िवनामोबदला काही अटी व शत वर कराराने देता येईल.
सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .७५७ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड पाणीपु रवठा योजनेचे सािह य सं कलीत करणेसाठी िशड
नगरपं चायतीस सं थान मालक चे सव नं.१२५/८ पै क ०.४० आर इतक जागा ११ मही यांचे
कालावधीसाठी िवनामोबदला वापरास देणेस मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मु यकायकारी
अिधकारी यां नी अटी/ शत िनि त करा यात, असे ठरले. (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०९
ी.बाबासाहेब बाबु राव ग दकर, रा.िशड यां चे मालक ची मौजे कनकु री, ता.राहाता येथील गट
नं.१४३/अ/१ (जु ना गट नं.१४३/५) शेत जमीन े १.५१.५० आर खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतू द– सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ट) मधील तरतुदीनुसार िवकास
कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच िव व त यव थेची उि टे व
योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकं वा खरे दी करील.
ताव – ी.बाबासाहेब बाबुराव ग दकर,रा.िशड यां चे मालक ची मौजे कनकु री, ता.राहाता येथील
गट नं.१४३/अ/१ (जूना गट नं .१४३/५) शेतजमीन े १.५१.५० आर खरे दी करणेबाबत..
तावना- ी.बाबासाहेब बाबुराव ग दकर,रा.िशड यां नी यांचे मालक ची मौजे कनकु री येथील
जमीन गट नं. १४३/अ/१ (जूना गट नं .१४३/५) े १.५१.५० आर आकार .५=२५ ही जमीन ी साईबाबा
सं थानला कायम व पी खरे दी देणक
े ामी यापूव िद.२९/०५/२०१४ रोजी ताव सादर के लेला आहे.
सदर तावावर िद.०३/०८/२०१४ रोजी झाले या मा. यव थापन सभेतील िनणय ं .६३०
खालील माणे झालेला आहे.
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” या महाशता दी वषाम ये साईभ तांकरीता सोयी-सुिवधा िनमाण करणेसाठी तािवत जमीनीची
सं थानला आव यकता असून याकामी सदर जमीन सं था नला घेणसे ाठी याजमीनीची अं ितम बाजारभावा माणे
दु यम िनबं धक, राहाता यां चेकडू न िनि त करावी व मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाकडे अज
करावा व यातील आदेश/परवानगीने खरे दीबाबत कायवाही करावी.”
यानुसार मा.उ च यायालय,खं डपीठ,औरं गाबाद यां चे कोटात िस हील अॅि लके शन ं .१२३१५/
२०१४ दाखल कर यात आले. याचा िनणय िद.१३/०३/२०१५ रोजी झाला असून िस हील अॅि लके शन मा य
कर यात आले व यामधील Clause B मधील िवनं ती माणे मौजे कनकु री येथील गट नं.१४३/५ े १.५१.५०
आर हे सं बं धीत दु यम िनबं धक यां चेकडू न बाजारमु य ठरवून घेवनू या माणे उ त े खरे दी करणेस मा यता
दे यात आलेली आहे.
िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय ं .३६१ अ वये मौजे िशड व
कनकु री येथील जमीनी खरे दी करणेबाबत या उपरो त तावावर मा.उ च यायालयाचे आदेशा माणे कायवाही
करणेत यावी, असे िनदश िदलेले आहेत.
उपरो त िमळकतीची िद.२०/११/२०१५ रोजी िद.१९/०८/२०१३ रोजी या मोजणी नकाशा माणे
े ाची खा ी करणेकामी सं थानचे बां धकाम व मालम ता िवभागाचे ितिनधी यां नी सम पाहाणी के ली असता
मोजणी नकाशाम ये सव नं.१४३ चा िह सा ं .५ हा े ाचे दि ण बाजूस दशिवलेला असून य खरे दी
यावयाचे े हे पि म बाजूकडील असून ते सव नं .१४३ चा िह सा ं .१ अस याचे िन प ण झालेले आहे.
यामुळे खरे दी यावया या े ा या चतु:िसमा िनि त समजून येत नाहीत. त हा सव नं.१४३ या ७/१२ चे
पोटिह से व मोजणी नकाशा यां चा य ताळमेळ घेवनू दु ती क न घेवनू दु त मोजणी नकाशा व ७/१२
उतारे इकडेस सादर करावेत. त ं तर उ त जमीन खरे दी करणेची कायवाही करणेत येईल, असे बाबत अजदार यां ना
कळिवणेत आले.
दर यानचे कालावधीम ये िद.२८/१०/२०१५ रोजी या िटपणीत नमू द के ले माणे उ त िमळकतीबाबत
िद.२७/११/२०१५ रोजी या दै.सावमत वृ तप ात टायटल हेरीिफके शनसाठी जाहीर नोटीस िस ्द कर यात
आली. यास अनु स न अॅड.िवलास जी.आसने यां नी यांचे अिशल ी.अशोक जग नाथ ग दकर, ी.राज
जग नाथ ग दकर, ी.रं गनाथ सुयभान ग दकर, ी.िवलास सुयभान ग दकर, ी.आ णासाहेब सुयभान ग दकर यां चे
वतीने उ त े ातील दोन सामाईक चालू पा या या िवहीरीबाबत हरकत घेवनू सदर िवहीरीत ी.बाबासाहेब
बाबुराव ग दकर यां चा कोणताही ह क,अिधकार,िहतसंबं ध नाही,असे बाबत िद.०५/१२/२०१५ रोजी या
दै.सावमतम ये जाहीर नोटीसीस खु लासा व हरकत घेतलेली आहे. िशवाय हरकतदार यां नी िद.०२/१२/२०१५
रोजी सं थानकडे देखील हरकत अज सादर के लेला आहे.
याबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/मालम ता/५२९६/२०१५ िद.२४/१२/२०१५ अ वये अजदार
ी.बाबासाहेब बाबुराव ग दकर यां चेकडू न खु लासा मागिवणेत आलेला आहे.
अजदार यां नी उपरो त िवषयां िकत िद.२१/०५/२०१६ व िद.२६/०५/२०१६ रोजीचे अज सादर क न
खुलासा के ला क ,
१) मौजे कनकु री येथील गट नं.१४३ ही िमळकत कु ळ कायदा कलम ६३/६४ व कलम ४३/अ/३ माणेही
ी.आ णासाहेब सुयभान ग दकर, ी.जग नाथ सुयभान ग दकर, ी.जनादन सुयभान ग दकर, ी.रं गनाथ
सुयभान ग दकर यां ना तहिसलदार,कोपरगाव यां चेकडू न वाटपप झालेली आहे. वाटपप ाची न कल
िद.१५/०१/२०१६ या अजासोबत िदलेली आहे. तसेच
२) उपरो त िमळकत १४३/५ ही िमळकत ी.आ णासाहेब सुयभान ग दकर यां नी िद.२१/०६/२०१२ रोजी
दु यम िनबं धक,राहाता यां चेकडेस द त नं.३०७७/२०१२ अ वये कायम खरे दी िदलेली आहे. याचे
खरे दीखताची त िद.१५/०१/२०१६ रोजीचे अजासोबत िदलेली आहे. तसेच
३) उपरो त जमीन खरे दी-िव बाबत िद.२७/११/२०१५ रोजी या दै.सावमत या वृ तप ातील जाहीर
नोटीस या अनुषं गाने िद.०१/१२/२०१५ रोजीचे अजा वये हरकत दाखल झाली होती. हरकतदार यां नी
यांचे िह याचे एक नं बर िह यात िवहीरी व जाणे-येणेस र ता यासाठी २१ आर े सोडलेले आहे व
ी.बाबासाहेब बाबुराव ग दकर यां ना १ नं बर िह यात े १.५१.५० आर शेतजमीन कायम खरे दी
िदलेली आहे. िवहीरी व र ता यां याम ये खरे दी देणार अजदार यांचा कोणताही संबं ध नाही.
अजदार यां नी फ त १.५१.५० आर शेतजमीन खरे दीखताने (३०७७/२०१२) अ वये घेतलेली आहे.
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तथािप माझे सदर जमीनीची सं थानचे अिधकारी यां नी िद.२०/११/२०१५ रोजी सम पाहाणी के ली
असता सदर गट नं.१४३ चा पोटिह सा मोजणी नकाशा ं .मोरनं.३५३ िद.२०/०७/२०१३ नु सार माझे े ाचा
िह सा ं .५ हा मोजणी नकाशाम ये चतुिसमा नुसार व वहीवाटीनु सार चूक या िठकाणी दशिवणेत आलेचे
िनदशनास आले. प रणामी खरे दी ावया या े ा या चतुिसमा जूळत नसलेने गट नं .१४३ या ७/१२ चे
पोटिह से व मोजणी नकाशा यां चा य ताळमेळ घेवनू दु ती क न दु तमोजणी नकाशा व दु त ७/१२
उतारे सादर करणेबाबत आपलेकडील प ं .एसएसएस/मालम ता/४७२२/२०१५ िद.२३/११/२०१५ अ वये
आपण मला कळिवलेले आहे. या माणे मी मा.उपअिध क,भूमी अिभलेख ,राहाता यां चेकडेस करण क न
दु त मोजणी नकाशा तयार क न घेतला असून या माणे तहिसलदार साहेब,राहाता यां चेकडील आदेशा माणे
७/१२ उतारा दु त क न घेवू न दु त ७/१२ उतारा व मोजणी नकाशा व फे रफार उतारा अजासोबत सादर के ला
आहे.
या माणे आता माझी जमीन गट नं.१४३/५ ला नवीन गट नं.१४३/अ/१ असा झालेला आहे. े ात
मा कोणताही बदल झालेला नाही. या माणे सोबत उतारा सादर के लेला आहे. तसेच सदर जमीन खरे दी-िव
करणेकामी आपण दै.सावमत िद.२७/११/२०१५ रोजी या वृ तप ात िदले या जाहीर नोटीस या अनुषं गाने
ी.अशोक जग नाथ ग दकर, ी.राज जग नाथ ग दकर, ी.रं गनाथ सुयभान ग दकर, ी.िवलास जनादन ग दकर
व आ णासाहेब सुयभान ग दकर यां नी आपणाकडे िद.०१/१२/२०१५ रोजी या त ारी अजा वये हरकत घेवू न
गट नं.१४३ म ये असले या दोन सामाईक िवहीरीम ये ी.बाबासाहेब बाबुराव ग दकर यां चा कोणताही ह क,
अिधकार,िहतसंबं ध नसलेबाबत त ार अजात नमूद के लेले आहे . ही बाब मला मा य असून आपलेकडील प
जा. ं .एसएसएस/मालम ता/५९४२/२०१६ िद.२७/०१/२०१६ चे प ाचे अनुषं गाने खु लासा करतो क , त ारी
अजदार यां चया
् दोन िवहीर चे व र याचे े िवभ त क न याचा ७/१२ उतारा वेगळा कर यात आलेला
असून याचा गट नं.१४३/अ/१/१ े ०.२१ आर असा झालेला आहे. हणजेच माझे उपरो त े हे सदर
िवहीर चे व र याचे े सोडू न आहे. यामुळे सदर जमीनीबाबत कोणतीही त ार राहीलेली नाही. तरी माझी
उपरो त जमीन गट नं.१४३/अ/१ े १.५१.५० आकार ५.२५ पैसे ही जमीन शासना या सन २०१६-१७ या
चिलत रे डी रे कनर या दरा माणे सं थानने लवकरात लवकर कायम खरे दी यावी,ही न िवनं ती,असे बाबत
नमूद के लेले आहे.
अजदार यां चे अजाचे व यासमवेत या कागदप ां चे अवलोकन के ले असता
१)
सं थानला खरे दी करावयाचे े ास यापूव गट नं .१४३/५ असे संबोध यात आले होते. तथािप ७/१२
उता-यावरील व मोजणी नकाशातील पोटिह यांचे व जमीनी या चतुिसमां चा मेळ बसत नस याने
या माणे दु ती क न घेवनू सं बं धीत कागदप े सादर करणेबाबत अजदार यां ना कळिवणेत आले होते.
यानुसार अजदार यां नी दु ती क न घेवनू दु त ७/१२ उतारा व मोजणी नकाशा अजासोबत सादर
के लेला आहे. याव न सं थानला खरे दी करावयाचे े ास गट नं.१४३/अ/१ असा झालेला आहे.
हणजेच खरे दी करावयाचे े पूव चेच आहे व तेवढेच आहे व ते े खरे दी करणेकामी यापूव
मा. यव थापन सिमतीची उपरो त माणे मा यता िमळालेली आहे. िशवाय मा.उ च यायालय,
खं डपीठ, औरं गाबाद यां चेकडू न देखील सदर जमीन चिलत रे डी रे कनर या दरानु सार खरे दी करणेस
मा यता िमळालेली आहे. के वळ तां ि क चुक मूळे ७/१२ उता-याचे मां क बदलणेत आलेले होते.
यात आता दु ती झालेली आहे.
२)
सदर े ातील िवहीर बाबत असले या त ारी संबं धात अजदार यां नी सदर िवहीर शी जमीन खरे दी
देणार अजदार यां चा काहीएक सं बं ध नस याचा खु लासा के लेला आहे. त ारी अजदार यां या दोन
िवहीर चे व र याचे े िवभ त क न याचा ७/१२ उतारा वेगळा कर यात आलेला असून याचा गट
नं.१४३/अ/१/१ े ०.२१ आर असा झालेला आहे. हणजेच खरे दी ावयाचे े हे सदर िवहीर चे व
र याचे े सोडू न आहे. यामुळे सदर जमीनीसंबं धात अथवा िवहीरीसंबं धात कोणतीही त ार
राहीलेली नसलेचे िदसून येते .
३)
अजदार यां नी अजासोबत सादर के ले या पोटिह सा मोजणी नकाशाचे अवलोकन के ले असता गट
नं.१४३ चे पोटिह से १,२,३,४,५ असे दशिवलेले आहे. कामगार तलाठी,िनमगाव-को-हाळे यांनी िह सा
फॉम नं.१२ नु सार फे रफार नं.२४५३ माणे न द घेतली. याच माणे २४५६,२४६० माणे देखील
फे रफार न दी घेतले या आहेत. तथािप सदर गटा या गट नं.१४३/१ ते १४३/७ फे रफार नं.२४५६ अ वये
दु ती न झा याने फे रफार नं.२४६० ही न द घेतली असलेचे सदर फे रफारात नमूद के लेले आहे . तसेच
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सदर गटां या गट नं.१४३/१ ते १४३/७ दु त न झालेने नवीन फे रफार नं.२४६१ हा घेतला अस याचे
यात नमूद आहे .सदर फे रफार नं.२४६१ चे अवलोकन के ले असता यातमोजणी नकाशातील िह सा
नं.१४३/१ हया िह यास िह सा नं.१४३/अ असा दशिवलेला आहे.प रणामी अजदार ी.बाबासाहेब
बाबुराव ग दकर यां चा िह सा १४३/अ/१ े १.५१.५० आकार .५=२५ असे दशवून १४३/अ/१/१
े ०.२१ आर हणजेच र ता व दोन िवहीर चे े हे ी.जनादन सुयभान ग दकर, ी.रं गनाथ सुयभान
ग दकर, ी.अशोक जग नाथ ग दकर, ी.राज जग नाथ ग दकर यां चे सामाईक िह यात दशिवलेले
आहे. मोजणी नकाशामधील पोटिह से व ७/१२ वरील पोटिह सा व गट नं बर व ७/१२ वरील गट नं बर
व पोटिह सा यां चेतील तफावतीबाबत िद.३१/०५/२०१६ रोजी मौजे कनकु री येथील कामगार तलाठी
ी.झडे यां चेशी सम चचा के ली असता यांनी पोटिह सा मोजणी नकाशात दशिवले या गट
नं बर माणे याच नं बरची संगणकाम ये न द घेत नसले कारणाने यास १४३/अ असा नं बर देणते
आलेला आहे हणून फे रफार न द २४६१ माणे न द घेवनू यात सव नं.१४३ ला १४३/अ असे सं बोधून
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 असे नं बर दशिवणेत आलेले असलेचे सां िगतलेले आहे.
िशवाय सदरकामी मा.उपअिध क,भूमी अिभलेख ,राहाता यां नी अजदार यां ना उ ेशनू िलहीलेले
यांचेकडील प
ं .भूमा/फाळणी/१२/कनकु री/गट नं.१४३ िद.०४/०६/२०१६ चे अजदार
ी.बाबासाहेब बाबुराव ग दकर यां नी िद.०६/०६/२०१६ रोजी या कायालयास सादर के ले आहे. याचे
अवलोकन के ले असता यात “मौजे कनकु री,ता.राहाता येथील गट नं.१४३ ची मोजणी अजाव न
अ.ता.पो.िह.मो.र.नं.५६०/२०१६ अ वये मोजणी क न १४३/१,२,३,४व ५ या माणे िह से मोजणी
नकाशा व फाळणी १२ तयार क न गाव वहीवाटीस अं मल घेणक
े ामी मा.तहिसलदार,राहाता यां चेकडे
सादर करणेत आला होता. मा ई-फे रफार आ ावलीत ऑनलाईन युटेशनम ये १४३/१,२ या माणे
माहीती साठिवली जात नाही. यामुळे नायब तहिसलदार यां नी दु ती आदेश के ले माणे सदर िह यास
१४३अ/१ े १.५१.५० धारक ी.बाबासाहेब बाबुराव ग दकर व १४३अ/१/१ े ०.२१ आर धारक
ी.जनादन सुयभान ग दकर, ी.रं गनाथ सुयभान ग दकर, ी.राज जग नाथ ग दकर व उव रत िह से
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 नमूद के लेले आहे . याव न
अजदार यां ची जमीन १४३/अ/१ े १.५१.५० ही असलेचे िदसून येते .
४)
कामगार तलाठी यां नी व उपअिध क,भूमी अिभलेख ,राहाता यां नी उपरो त माणे के लेला खुलासा
िवचारात घेत यास खरे दी करावया या जमीनी या पि म बाजूस ी.जनादन सुयभान ग दकर, ी.रं गनाथ
सुयभान ग दकर, ी.अशोक जग नाथ ग दकर, ी.राज जग नाथ ग दकर यां चे सामाईक े गट
नं.१४३/अ/१/१ े ०.२१ आर दोन िवहीर चे व पड जमीन असलेचे िदसून येते . यामुळे खरे दी
करावयाची जमीन व सदर जमीनी या पि मेकडील सं थान मालक ची जमीन गट नं.१३४ े ०.७५
आर ही सलग होत नसून याम ये उ त सव नं.१४३/अ/१/१ े ०.२१ आर हे अ य मालकाचे े
िदसून येते .
५)
तुत जमीन खरे दी संदभात सं था नचे पॅनलवरील वक ल अॅड.जे.के .ग दकर यां चा िद.०५/०१/२०१५
रोजी सच रपोट घेतलेला आहे. तथािप त ं तर सदर जमीनीचे खरे दी-िव बाबत वृ तप ात जाहीर
नोटीस दे यात आली होती. या अनुषं गाने आले या त ारी अजासंबं धात अिभ ाय देणक
े ामी
अॅड.जे.के .ग दकर यां नी जमीन मालक ी.बाबासाहेब बाबुराव ग दकर यां चेकडू न यांनी
ी.आ णासाहेब सुयभान ग दकर यां चेकडू न उ त जमीन िद.२१/०६/२०१२ रोजी मे.दु यम िनबं धक,
राहाता यां चेकडील द त नं.३०७७/२०१२ अ वये जमीन खरे दी के ले या खरे दीखताची न कल व
ी.आ णासाहेब सुयभान ग दकर यां नी कु ळ काय ा अं तगत ीमती ल मीबाई सबाजी डां गे व
सौ.ताराबाई सुधाकर औताडे यां चेकडू न जमीन खरे दी घेतले या खरे दीखता या नकले या त ची सम
मागणी के लेली आहे. या अनुषं गाने अजदार जमीनमालक यां नी यांचेकडील िद.१५/०१/२०१६
रोजी या अजासोबत कागदप े सादर के लेली आहेत.
तसेच अॅड. ी.जे.के .ग दकर यां नी यांचेकडील िद.१५/०७/२०१६ रोजी या प ा वये अिभ ाय सादर
के ले असून यात यांनी “आपणास जे े ी.बाबासाहेब बाबुराव ग दकर यां चेकडू न खरे दी करावयाचे आहे.
याचा गट नं.१४३/अ/१ े १.५१.५० आर असून ते े सं था न या े ालगत मोजणी नकाशा माणे िदसून
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अ.नं.
७

येत नाही. हणजेच सं थानचे गट नं.१३४ चे व खरे दी यावयाचे गट नं.१४३/अ/१ े १.५१.५० आर यां चे
दर यान गट नं.१४३/अ/१/१ े ०.२१ आर ी.जनादन सुयभान ग दकर वगैरे ४ यां चे मालक चे िदसते. मा.उ च
यायालयाने सं थानला लगतचे े ाची मा यता िदलेली आहे व सं थानचे िनणयही या माणे झालेले आहेत.
यामुळे सदरकामी नवीन िनणय घेणे उिचत होईल. तसेच गट नं.१४३/अ/१ े १.५१.५० आर अशी जमीन ही
गट नं.१४३/अ/१/१ े ०.२१ आर चे लगत पूवकडील अस याने मा.उ च यायालय,खं डपीठ, औरं गाबाद
यां चके डू न प टीकरण अगर मा यता घेवनू सदर े सं थानला खरे दी करता येईल. त ाप झाले या पोटिह सा
फाळणी माणे िद.२१/०६/२०१२ रोजीचे खरे दीखतात सु ्दा दु ती करणे ज रीचे आहे. ” असे बाबत अिभ ाय
नमूद के लेले आहेत .
आता िद.२८/०७/२०१६ पासून मा. यव थापन सिमतीची नेमणूक करणेत आलेली असलेने मा.उ च
यायालयाचे मा यतेसाठी िस हील अॅि लके शन दाखल करणेची आव यकता नाही,असे न मत आहे.
तथािप यापूव मा.उ च यायालय, खं डपीठ, औरं गाबाद यां चे कोटात िस हील अॅि लके शन
ं .१२३१५/ २०१४ वर िद.१३/०३/२०१५ रोजी िनणय झाला असून िस हील अॅि लके शन मा य कर यात आले
व यामधील Clause B मधील िवनं ती माणे मौजे कनकु री येथील गट नं.१४३/५ े १.५१.५० आर हे संबं धीत
दु यम िनबं धक यां चेकडू न बाजारमू य ठरवून घेवनू या माणे उ त े खरे दी करणेस मा यता देणते आलेली
आहे.
या कालावधीतील उ त जमीनीचे बाजारमू य मा.दु यम िनबं धकयां नी यांचेकडील जा. ं .मु यां कन/
६३/२०१५ िद.२४/०३/२०१५ अ वये इकडेस कळिवलेले असून याचा संि त उतारा खालील माणे आहे.
मु यां कन प सन २०१५
गट नं.
गावाचे नाव
े
सन २०१५ चे बाजारमु य .
१४३/५
कनकु री
१ हे.५१.५० आर
सदर िमळकत िव. ं .९ म ये आहे. यास .३४००/ित चौमी दर दे यात आले आहेत.
उपरो त मु यां कन प कातील दरा माणे उ त जमीनीची िकं मत एकू ण र कम .५,१५,१०,०००/( .पाच कोटी पं धरा लाख दहा हजार मा ) इतक होते.
तथािप अजदार यां नी तुत करणी िद.२६/०५/२०१६ रोजीचा अज सादर के लेला आहे. याचे
अवलोकन के ले असता यात यांनी यांचे मालक ची उपरो त जमीन गट नं.१४३/अ/१ े १.५१.५० आर
आकार .५=२५ ही जमीन शासना या सन २०१६-१७ या चिलत रे डी रे कनर या दरा माणे सं थानने
लवकरात लवकर कायम खरे दी यावी, असे नमूद के लेले आहे.
शासनाचे सन २०१६-१७ चे मौजे कनकु री येथील चिलत रे डी रे कनर पाहता यात खालील माणे
रकाने नमूद आहेत .
भाव े ातील माहीती
िज हा-नगर ता.राहाता
मौजे कनकु री
वष २०१६-१७
िवभाग नं. िवभाग
सव नं./गट नं.
दर .
एकक
९
िबनशेती झाले या १५,१६,२१,२४, १२१,१२२, ३,६७०/चौमी.
१४०,१४१,१४३
जमीनी
उपरो त रे डी रे कनरम ये खरे दी करावयाची जमीन सव नं.१४३ चा दर ित चौमी ला ,३,६७०/- इतका
दशिवलेला आहे. तथािप सदर दर िबनशेती झाले या जमीनीचे िदसून येतात. मा खरे दी करावयाची जमीन सव
नं.१४३/अ/१ चा ७/१२ उतारा अवलोकन करता सदर जमीन ही शेतजमीन असलेचे िदसून येते . सदर शेतजमीन
गट नं.१४३ संबं धात तुत रे डी रे कनरम ये वेगळे असे दर दशिवलेले नाहीत. रे डी रे कनर िबनशेती जमीनीचे दर
.३,६७०/- ित चौमी असे असून अजदार यां चे े १.५१.५० आर असून याची एकू ण िकं मत
.५,५६,००,५००/- (अ री .पाच कोटी छ प न लाख पाचशे मा ) अशी होत आहे.
तथािप अजदार यां नी सन २०१६-१७ पूव च सदरचा ताव सादर के लेला अस याने तुत जमीनीचे
यावेळचे हणजेच सन २०१५ मधील चिलत रे डी रे कनरचे दर यांना मा य आहे िकं वा कसे तसेच उ त े हे
यांनी स म अिधकारी यां चेकडू न िबनशेती वापराबाबत परवानगी घेतली िकं वा कसे याबाबत इकडील
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जा.नं.एसएसएस/मालम ता/२८५६/२०१६ िद.३०/०८/२०१६ अ वये प देवू न सदरचे े ास स म अिधकारी
यां चेकडू न अकृ िषक वापरास परवानगी घेतलेली आहे िकं वा कसे याबाबत िवचारणा करणेत आलेली आहे.
यास अनुस न यां नी यांचेकडील िद.१२/०९/२०१६ रोजी या प ा वये “ तुतची शेतजमीन सं थानला
कायम खरे दी देणेकामी िद.२७/०८/२०१४ रोजी अज देवनू मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां चेशी सिव तर चचनुसार
ते यांची शेतजमीन यावेळी झाले या चचनुसार जमीन खरे दी या वेळेस जो सरकारी बाजारभाव असेल या माणे
दे यास तयार आहे, असेबाबत नमू द क न सदर जमीन अकृ िषक वापरास परवानगी घेतलेली नाही. या सं दभातील
कु ठलीही कागदप े नाहीत व िबनशेती आदेश नाही” असेबाबत इकडेस कळिवलेले आहे.
उ त जमीनीचे उपयोिगते संदभात सं था नचे बां धकाम िवभाग,पाणीपुरवठा िवभाग व बगीचा िवभाग
यां चे अिभ ाय मागिवणेत आले असून यात सं थानचे बां धकाम िवभागाने सं थानचे गट नं.१३४ चे पूवस े
०.२१ आर हे ी.अशोक जग नाथ ग दकर, ी.रं गनाथ सुयभान ग दकर यां चे असून याचे पूवकडील गट
नं.१४३/अ/१ पैक े १.५१.५० आर हे आहे. तथािप सदरह जमीन नाला र याला लागून अस याने साठवण
तलाव,पाणीपुरवठा संबं धी कामासाठी अथवा त सम कामां साठी सं थानकरीता भिव यात उपयु त होईल,
असेबाबत अिभ ाय िदलेले असून पाणीपुरवठा िवभागाने तु तचे े हे सं थान े ालगत नसलेने सदरचे े
पाणीपुरवठा िवभागास उपयु त नाही असे अिभ ाय िदलेले आहेत व बगीचा िवभागाने उ त जमीन ही उभी सरळ
प ी अस याने तसेच या जमीनीम ये कोण याही कारचा पा याचा ोत उपल ध नस याने सदर जमीन बगीचा
िवभागासाठी उपयु त नाही, असेबाबत अिभ ाय िदलेले आहेत.
िवभागाचा अिभ ाय– १) यापूव ि सद यीय सिमती अि त वात अस याने उपरो त जमीन खरे दी
करणेकामी मा.उ च यायालय, खं डपीठ,औरं गाबाद यां चे कोटात िस हील अॅि लके शन ं .१२३१५/२०१४ चे
दाखल कर यात आले होते. यात मौजे िशड येथील सं थानसाठी आरि त असलेली जमीन स.नं.२०३/१ पै. व
२०३/२ पै.आिण स.नं.२१२/२ पै. व २१२/३ या जमीनी खरे दीकामी आिण मौजे कनकु री येथील सदर गट
नं.१४३/५ े १.५१.५ हे टर ही जमीन सं थान मालक ची असलेली जमीन गट नं.१३४ ला सलग असलेचे
नमूद के लेले होते . यामुळे मे .उ च यायालयाने िद.१३/०३/२०१५ रोजी सदर िस हील अॅि लके शन मा य के ले
आहे व यातील Clause B मधील िवनं ती माणे मौजे कनकु री येथील गट नं.१४३/५ े १.५१.५० आर हे
संबं धीत दु यम िनबं धक यां चेकडू न बाजारमू य ठरवून घेवू न या माणे उ त े खरे दी करणेस मा यता दे यात
आलेली आहे. तथािप चौकशीअं ती सदरचे े सं थान या जमीनीलगत नसलेचे िनदशनास आलेले आहे.
िनदशनास आ यानं तर अजदार यां नी कागदप ात दु ती क न घेतलेली आहे. यात पोटिह सा फाळणीमुळे
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 बाजूं स असले या जमीनी या शासनाचे सन २०१६-१७ चे रे डी
रे कनरचे अवलोकन के ले असता यात तुतची जमीन िवभाग ं .९ िबनशेती झाले या जमीनी या झोनम ये
दशिवलेली असून इतर जमीनी िवभाग ं .६ िजरायत जमीनी यात दशिवले या आहेत. प रणामी उ त जमीनीचा
दर ित चौमी .३,६७०/- इतका दशिवला असून आजूबाजू या जमीन चा दर ित हे टरी .२१,६३,३००/( ित चौमी .२१६/-) इतका दशिवलेला आहे. तथािप उ त जमीन ही शेतजमीन आहे.
सन २०१६-१७ चे रे डी रे कनर दरा माणे सदर जमीनीची एकू ण िकं मत र कम .५,५६,००,५००/(अ री .पाच कोटी छ प न लाख पाचशे मा ) अशी होत आहे.
३) यापूव ी साईबाबा सं था न िव व त यव था,िशड यां ना जमीनी कायम व पी खरे दी देणक
े ामी
ा त झाले या तावां वर चचा क न जमीनी खरे दी संबं धात मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७
रोजी या सभेपढू े ताव सादर करणेत आलेला होता. यात िनणय ं .४२ अ वये तािवत जमीनीचा वापर
कशासाठी होवू शकतो,सं थान िमळकतीशेजारी यापैक कोण या जमीनी आहेत, (उपयोिगता व सलगता
तपासणे), रे डी रे कनर या दरापे ा कमी दराने जमीनी िमळणार आहे काय या माणे ाधा य म करणेबाबतचा
िनणय झालेला आहे. तथािप याबाबतची कायप ्दती िनि त झालेली नसलेने सदर िनणया माणे
कायवाही करणे बाक आहे.
४) सदर अजा माणे स यि थतीत सं थानकडे, सं थानसाठी आरि त असले या जमीनी कायम व पी
खरे दी देणक
े ामीचे १० ताव ा त झालेले असून आर णा यित र त इतर जमीनी खरे दी देणबे ाबतचे सुमारे ३७
ताव ा त झालेले आहेत.जमीन या खरे दीबाबत वेळोवेळी जमीनी खरे दी करणे हा धोरणा मक िनणय आहे.
याबाबत जमीन खरे दी करणेस मा. यव थापन सिमतीने मा यता िदलेनं तर येक वेळी शासनाचे िवधी व याय
िवभागाची परवानगी यावी लागेल, असे मत आहे.
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उपरो त जमीन खरे दी करणेबाबत चचा क न िनणय घेणक
े ामी सादर.
िनणय .७५८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाचा िवचार करता, तािवत जमीन शेतजमीन व पाची
असू न ितचा शासना या बाजारमु य दरत याम ये िबनशेती गटात समावेश अस यामु ळे तो दर
िबनशेती जमीनीचा आहे . तथािप, सदरची जमीन भिव याम ये सं थान या उपयोगाची अस यामु ळे व
स :ि थतीत जिमनीचे व प शेतजमीन अस याने उपरो जिमनी या गट नं बर या लगत या
शेतजिमनी या दरा माणे खरे दी करणेस हरकत नाही, असे सिमती सद यां चे मत झाले. याकरीता सदरह
जमीनी या प रसरातील शेतजिमन या बाजारमू य दरत यातील दरा माणे खरे दी करणेकामी िवधी
व याय िवभाग, महारा शासन यांची मा यता घेणेसाठी ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
मं िदर िवभागामाफत होणा या पा पु जा व इतर काय मासाठी मा यवर िनि तीबाबत.
तावसं थानमाफत ी पु यितथी उ सव २०१७ म ये मं िदर िवभागामाफत वीणा, साईस च रत पोथीची िमरवणूक ,
या ितमा (फोटोची) िमरवणूक , अ याय वाचन, ची पा पुजा, िभ ाझोळी, आराधना िवधी काय म,
गु थान येथे ािभषेक पुजा अशा काय माचे आयोजन मा यवरां चे ह ते करणे अस याने. मा यवरां ची नावे
िनि त झा यानं तर वीणा कोणी यावा, पोथी कोणी यावी, चा फोटो कोणी यावा, अ यायाचे वाचन कोणी
करावे, ची पा पुजा, कोणी करावी, िभ ाझोळी कोणी यावी, आराधना िवधी काय म ािभषेक पुजा
कोणी करावी याबाबत परे षा िनि त करता येईल.
तरी मा यवरां ची नावाची न द होऊन िनि त होणेस मा यतेसाठी सादर.
िनणय .७५९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी पु यितथी उ सव २०१७ म ये मं िदर िवभागामाफत होणा या पा पु जा
व इतर काय मासाठी खालील माणे मा यवरांची िनि ती करणेत आली.
वेळ
िदनां क
काय मात सहभागी होणा-या मा यवरां ची नावे
उ सवाचा थम िदवस
२९/०९/२०१७. पहाटे ५.०० वाजता
वीणा- मा. ी.चं शेखर कदम, उपा य
शु वार
पोथी – मा.सौ. योिगता शेळके पाटील
ितमा – मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे व मा. ी. ताप भोसले
अ याय वाचन – १- मा.सौ.सर वती वाकचौरे व मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे
पहाटे ५.१५ वाजता
२- मा.ॲङमोहन जयकर
३- मा. ी.िबपीनदादा को हे
४- मा. ी. ताप भोसले
५- मा.सौ. योिगता शेळके पाटील
ची पा पू जा – मा. ी.चं शेखर कदम, उपा य
सकाळी ६.०० वाजता
उ सवाचा मु य िदवस
३०/०९/२०१७. पहाटे ५.०० वाजता
वीणा- मा. ी.िबपीनदादा को हे
शिनवार
पोथी– मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे
ितमा- मा.ॲङमोहन जयकर व मा.डॉ. राज िसंह
ची पा पू जा- मा. ी.सुरेश हावरे , अ य
सकाळी ६.०० वाजता
सकाळी ९.०० वाजता िभ ा झोळी काय म – सव सद यांनी ( वे छे नसु ार) सहभागी हावे.
सकाळी १०.३० वाजता आराधना िवधी काय म- मा. ी.सुरेश हावरे , अ य व इ छु क सिमती सद य
०१/१०/२०१७ सकाळी ६.०० वाजता तृ तीय िदवस
ची पा पू जा- मु यकायकारी अिधकारी
रिववार
०२.१०.२०१७ सकाळी ६.०० वाजता उ सवाचा सां गता िदवस
ची पा पू जा- मा. ी.िबपीनदादा को हे
सोमवार
सकाळी ६.४५ वाजता गु थान ये थे ािभषे क- मा. ी.मनोज घोडेपाटील, उपिज हािधकारी
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.११
तावअ.
नं.

सं थानचे दैनं िदन कामासाठी अ यावत झेरॉ स मिशन खरे दी करणेबाबत.
सामा य शासन, कायासन वशी-१२ कडे दररोज सं थानचे िविवध िवभागां कडील कागदप े झेरॉ स काढणेसाठी
येतात. झेरॉ स कामासाठी खालील माणे दोन झेरॉ स मशीन वापरात आहेत.

मिशनचा तपिशल

मिशनची
िकमं त

०१. झेरॉ स कं पनीचे झेरॉ स .८,३९,०००/मिशन Work Center (देणगी)
७५५६

०२.

रको कं पनीचे झेरॉ स
मिशन

.२,९२,९५०/-

मिशन खरेदी
के याची
िदनां क
िद.२१.०२.२०१२

िद.१८.०५.२०१७

मिशनचे
िद.२०.०८.२०१६
मिशनची
आयु य/कॉपीज अखेर झाले या
स ि थती
मयादा
झेरॉ स ती
१५ लाख ती ३१,०३,३४६
मिशन बं द आहे.
िकं वा ०५ वष ती
(FSMA कॉ ॅ ट
वापर
ऑ टो.-१७ पयत
के लेले आहे.) Life
सं पलेली आहे.
१५ लाख ती १,६४,७६३ ती
मिशन चालु आहे .
िकं वा ०५ वष
वापर

सं थान या सव िवभागां या दैनं िदन वापरासाठी लागाणा या कागदप ां या झेरॉ स, आदेश, 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 सभेपढु ील िवषयां या िटप या, व कायवाही या झेरॉ स, कमचा यां चे वािषक
१६ नं.फॉम, व इतर सं थान कागदप ां या झेरॉ सचे व ि ं ट गचे काम वरील झेरॉ स मशीनवर के ले जाते. उपरो
कामासाठी वरील दो ही मशीनचा वापर के ला जात आहे.
अ) पैक अ. .१ चे मिशन स ि थतीम ये बं द व पात आाहे. याचे वािषक स ह सचे (FSMA)
कॉ ट ऑ टोबर २०१७ अखेर पयत के लेले आहे. सदर मिशनची ती काढ याची मता/मयादा संपलेली
आहे. यामुळे सदर मिशनचे वािषक स ह स कॉ ट कर यास कं पनी अथवा कोणीही िवतरक तयार नाही.
ब) अ. .२ चे मिशन हे मे-२०१७ म ये नुकतेच खरे दी के लेली आहे . स या सदर मिशनवरच सव
झेरॉ स काढ यात येत आहे. तीन मिह याचे कालावधीत सदर मिशनवर सुमारे १,६५,००० नग झेरॉ स ती
काढ यात आले या आहेत.
क) यामुळे स या अ. .०२ या एकाच मिशनवर मोठ् या माणावर झेरॉ सचा ताण पडत आहे.
प रणामी Over heating मुळे ते मिशनदेखील बं द पडत आहे. यावर मतेपे ा जादा ताण पडत आहे. ी
साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे काळात एकाच झेरॉ स मिशनवर मोठ् या माणावर ताण पड याची
श यता नाकारता येत नाही. माहे ऑ टोबर-२०१७ पासून ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव साजरा के ला
जाणार आहे. यामुळे सदर कलावधीत िविवध योजना, क प राबिव यात येणार आहेत. 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 यां चे माण वाढणार आहे. याक रता
दररोज या कामासाठी ०२ मिशन व तातडीची आव यकता हणून ०१ मिशन राखीव असणे गरजेचे आहे.
यामुळे उपरो प र छे द "अ" ते "क" चे अवलोकन करता ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे
कामासाठी खालील वणनाचे/ मतेचे दोन नग अ ावत नामां िकत कं पनीचे झेरॉ स मशीन खरे दी करणे अ यंत
आव यक आहे.
अ. .
मिशनचा तपिशल
वणन/ मता
अं दाजे दर ती नग
(सव करां सह)
०१. Digital Multifunctional 55PPM, Print – 600 X 600dpi,
.३,५०,०००/Copier- Machines
Copy/Print/Scan, DADF Duplex,
100 Sheet bypass, 400 Sheet OCT,
4 X 500 Sheet Trays,
(I) उपरो त त यातील अ. .०२ म ये नमुद के लेले रको कं पनीचे झेरॉ स मिशन िविहत प तीने ईिनिवदा मागवून माहे मे - २०१७ म ये खरे दी के लेले आहे. सदर पुरवठाधारक मागील मंजरु दराम ये
( .२,९२,९५०/- सव करां सिहत) याच वणानचे झेरॉ स मिशन पुरिवणेस तयार अस यास यांचेकडू न तातडीची
आव यकता हणून दोन नग झेरॉ स मिशन मागील मं जरु दराने खरे दी करता येतील, तरी या माणे कायवाही
करणेस व याकामी येणारे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
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अथवा
(II) तातडीची आव यकता हणून उपरो त नमुद वणनाचे झेरॉ स मिशन िवहीत प तीने ई-िनिवदा
मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणारे अं दाजे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
तरी उपरो त (I) अथवा (II) बाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .७६० यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे दैनं िदन कामासाठी तावाम ये नमु द के ले माणे ०२ नग
अ यावत झेरॉ स मिशन खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी
येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
ी.चं कां त माणकचं द सु राणा, कं ाटी प दतीने ऑफ स अिस टं ट, मािहती क , िसकं दराबाद यां चा
मु दतवाढ िमळणे या िद.२०.०७.२०१७ रोजीचे अजाबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत िसकं दराबाद येथे साईभ तांना सोई-सुिवधा उपल ध क न
देणेसाठी मािहती क सु कर यात आलेले आहे. सदर कायालयात िद.१७/१०/२०१० रोजीचे आदेशाने थम
०१ वषासाठी ी.चं कां त माणकचं द सुराणा यां ची ऑफ स अिस टंट हणून कं ाटी प दतीने एकू ण मानधनावर
नेमणूक कर यात आलेली आहे. यानं तर ी.चं कां त सुराणा यां ना वेळोवेळी मुदतवाढ व मानधन वाढ दे यात
आलेली आहे. यांना 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 पं धरा हजार मा ) एकू ण मानधनावर
मुदतवाढ देणते आलेली आहे . यांची कं ाटी प दतीचे नेमणूक ची मु दत िद.२४/०८/२०१७ संपणार आहे .
ी.सुरणा यां ची मु दत िद.२४/०८/२०१७ रोजी सं पत अस याने यांनी िद.२०/०७/२०१७ रोजीचे
अजाने स याचे अटी-शत वर मुदतवाढ िमळणेची िवनं ती के लेली आहे. तसेच है ाबाद हे ‘अ’ ेणीचे शहर
अस याने येथील महागाई या पटीत उिचत मानधनवाढ िमळणेची िवनं ती के लेली आहे. सदर अजावर
.अिध क, काशने िवभाग यां नी, ी.सुराणा हे िसंकदराबाद येथील सं था नचे मािहती क ात कायालय
सहा यक हणून कं ाटी प दतीने मानधन त वावर नेमणूक कर यात आलेली असून , यांना .१५,०००/- दरमहा
दे यात येतात. यांची मुदतवाढ िद.२३/०८/२०१७ रोजी संपत अस याने यांना मुदतवाढ देणसे व यो य
मानधनवाढ दे यास हरकत नाही. िसंकदराबाद येथील मािहती क ाव न खालील माणे वाष क ा ती व खच
झा याचे कळिवले आहे.
०१
०२
०३
०४
०५

ऑनलाईन आरती / दशन बुक ग २०,२८,०००.००
ऑनलाईन म बुक ग
९,६४,६११.००
पु तक िव
९,६०,७७४.००
देणगी
१,७०,६८३.००
सि हस चाज
१३,५४०.००
.४१,३७,६०८.००
एकू ण ा ती
.३,८४,८९२.००
वािषक खच
तरी ी. चं कां त माणकचं द सुराणा, ऑफ स अिस टंट, िसकं दराबाद यां चे िद.२०/०७/२०१७ रोजीचे
अजातील िवनं ती व यावरील .अिध क, काशने िवभाग यां चा अिभ ाय िवचारात घेता, यांची मुदत संपत
असले या तारखेपासून पु ढे एक वष कालावधीसाठी कं ाटीप दतीने मुदतवाढ व मानधनवाढ देणबे ाबत या
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .७६१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.चं कां त माणकचं द सु राणा, ऑफ स अिस टंट, िसकं दराबाद यां चे
िद.२०/०७/२०१७ रोजीचे अजातील िवनं ती व यावरील .अिध क, काशने िवभाग यां चा अिभ ाय
िवचारात घेता, ी.चं कां त माणकचं द सु राणा यां न,ा यां ची मु दत सं पत असले या िदनां कापासु न पु ढे
एक वष कालावधीसाठी कं ाटी प दतीने, आहे याच मानधनावर मु दतवाढ दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१३

ी साईबाबा सं थान पाणी पु रवठा योजना निवन साठवण तलाव िनिमती करणे व यासाठी ी.रमेश
जी. सं हेता, मुं बई यां चेकडू न आिथक मदत ि वकारणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:कलम/
पोटकलम/
कलम/तरतुदीचे
अ. नं. तरतुद
उपकलम
तरतूद
शीषक
मां क
मां क
रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास
अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व
कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व
थेनु सार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत
सिमतीची कत ये
०१
१७
१
कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे,
व अिधकार
भ तगणां ना 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.
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज यां चे
सिमतीची कत ये
०२
१७
२ (झ)
यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या
व अिधकार
योजनां साठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
या अिधिनयमा या तरतुदीस अधीन राहन, सिमतीला या
सिमतीची कत ये
०३
१७
६
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी
व अिधकार
आव यक ते सव अिधकार असतील.
तावना:- ी े िशड येथे ीसाईचें दशनासाठी िदवसिदवस साईभ तांचे सं ये त मोठया
माणावर वाढ होत आहे. सं थानमाफत साईभ तांचे सोयी-सुिवधेसाठी िनवास यव था, भोजन यव था माफक
दरात कर यात येत आहे. साईभ तांचे िप याचे व िनवास यव थेकरीता बां ध यात आले या इमारत करीता पाणी
पुरवठा करणेकामी िशड सं था न, कनकु री व िपं पळवाडी या सं यु त पाणी पुरवठा योजना सन १९९५ पासून
कायाि वत करणेत आलेली आहे. सदर योजनेतं गत मौजे कनकु री ता.राहाता या िठकाणी पाणी साठिवणेसाठी चार
साठवण तलावां ची िनिमती कर यात आलेली आहे. सदरह योजना तयार करतेवेळी तीन साठवण तलावां ची
िनम ती कर यात आलेली असून मिहं ा & मिहं ा िल. नािशक यां चेकडु न सं थानचे मौजे कनकु री येथील गट
नं.१२१ म ये ३६ एम.एल. मतेचा एक निवन साठवण तलाव सन २०१६ म ये देणगी व पात बनिव यात
आलेला आहे. सदरह चार साठवण तलावां ची एकु ण साठवण मता ३११ एम.एल. (द.ल.िलटर) इतक आहे.
सदरचे साठवण तलावात नािशक पाटबं धारे िवभाग, नािशक यां चेकडु न गोदावरी/दारणा नदी, गोदावरी उजवा तट
कालवा या दारे शासन मं जरु ीनुसार पाणी पुरवठा आवतन (रोटे शन) दे यात येत आहे. याकरीता नािशक पाटबं धारे
िवभाग, नािशक यां चेकडु न ५३.३२०५ एम.सी.एफ.टी वािषक पाणीसाठा मं जरु आहे.
जलसं पदा िवभागाकडु न दे यात येणारा रोटेशन (आवतन) कालावधी हा दीड ते दोन मिहने (वािषक ७
ते ८ आवतने) या दर यान आहे. सं थानचा दैनं िदन पाणी वापर हा ३५ लाख िलटर ते ४० लाख िलटर आहे.
उ हाळयात तसेच गद चे कालावधीत यात वाढ होवुन ४० लाख िलटर ते ४५ लाख िलटर होत आहे.
ी साईबाबा महासमाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते १८ ऑ टोबर, २०१८
(िवजयादशमी) या कालावधीत साजरे कर यात येणार आहे. या कालावधीम ये लाखो साईभ त ी साईचें
महासमाधीचे दशनाथ िशड येथे भेट देतील. यामुळे साईभ तां चे सं येत वाढ होणार अस याने पयायी दैनं िदन
पाणी वापरातही वाढ होणार आहे. यावेळी साईभ तांची गैरसोय होवू नये यासाठी ी साईबाबा महासमाधी
शता दी वष कालावधीत ता पुरते व पात वािषक मं जरू 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 अिभयं ता,
नािशक पाटबं धारे िवभाग नािशक यां ना ताव सादर करणेत आलेला आहे.
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ताव:- स याचा मं जरू वािषक ५३.३२०५ एम.सी.एफ.टी (१५१ कोटी िलटर) पाणीसाठा िवचारात
घेता, जलसंपदा िवभागाकडु न उपल ध होणा-या पा यातुन आपणास साधारणत: अं दाजे ३५ ते ४० लाख िलटस
पाणी आपण दैनं िदन पुरवू 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 पुरिवणे श य होईल.
सदर योजनेतं गत पाणी साठिवणेसाठी िनिमती कर यात आले या चार साठवण तलावां ची एकु ण
साठवण मता ३११ एम.एल. (द.ल.िलटर) इतक आहे. या दारे दैनं िदन ५० लाख िलटर पाणी ६० िदवस
पुरिवणे श य होईल. सं थान साठवण तलावां चे पाणी साठवण मतेत वाढ के यास जलसंपदा िवभागाकडु न
दे यात येणा-या रोटेशन कालावधीत वाढ झाली तरी आपणास सलग ८० िदवस पाणी पुरिवता येईल.
िवभागाचे प ट मत/ अिभ ाय:- ी.रमेश जी.संहते ा, मुं बई यां नी ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड करीता निवन वाढीव साठवण तलाव िनम तीसाठी देणगी व पात आिथक मदत देणचे ी
तयारी दशिवलेली आहे. यासाठी सं थानकडु न जागा उपल ध क न देवनू साठवण तलावाची िनम ती
करणेबाबतची कायवाही बां धकाम िवभागामाफत करता येईल.
तरी ी.रमेश जी. संहते ा, मुं बई यां चेकडु न निवन साठवण तलाव िनम तीसाठी देणगी व पात आिथक
मदत ि वकारणेस व वाढीव साठवण तलावाची िनम ती करणेसाठी सदरचा ताव मा यते तव सादर.
िनणय .७६२ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे , ी.रमेश जी. सं हेता, मुं बई यां चेकडु न 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 पुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारतीचे प रसरातील र ते व पािकग डां बरीकरण
करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द : अिधिनयम कलम २१
(१) अ वये सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही योजनां साठी
करणेबाबत तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतुद आहे.
तावना: सं थानमाफत साईभ तांचे िनवास यव थेसाठी सन १९९४-९५ म ये ी साईबाबा
भ तिनवास थान (५०० खो या) इमारत उपल ध क न दे यात आली आहे. सदर इमारतीमधील खो या पू ण
मतेने वापरात अस याने, तेथे मोठ् या माणात साईभ त व वाहनां ची ये-जा सु असते . तसेच सदर इमारतीचे
पूवस अिधकारी िनवास थाने व वाहन िवभाग आहे.
भ तिनवास इमारतीचे दि ण व पि म बाजूने पािकग व इमारतीचे संपणू बाजूने अं तगत र ता तसेच
अिधकारी िनवास थाने व वाहन िवभाग इ यादी प रसरात मोठ् या माणात वाहनां ची ये-जा सु असते . सदर
िठकाणी सन २०११ म ये डां बरीकरण करणेत आले होते. सततचे वापराने सदर िठकाणचे डां बरीकरण खराब
झालेले आहे. करीता सदरचे पािकग व अतं गत र ते जा त खराब झाले या िठकाणी खड् डे भरणे, यानं तर
डां बरीकरण िसलकोटसह करणे अ याव यक आहे. याचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं.
तपिशल
प रमाण / एकक
०१.
पूव -पि म मु य र ता व अं गतत र ते.
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.
एकु ण. १७९२०.१९ चौ. मी.
वरील माणे र ते व पािकग प रसरात एकु ण १७९२०.१९ चौ. मी. भागात खड् डे भरणे, डां बरीकरण
करणे व इतर अनषं गीक कामे करणे यासाठी सन २०१७-१८ चे िज हा दरसूचीनु सार तयार करणेत आलेले
अं दाजप कानुसार .४३,१९,४३०/- मा इतका खच अपेि त आहे.
ताव: तरी िवषयां क त कामासाठी येणारे अं दाजे .४३,१९,४३०/- मा चे खचास व सदरचे काम
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून 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 नमु द के लेले र ते व पािकगचे डां बरीकरण करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस
व याकामी येणा या अं दाजे .४३,१९,४३०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
गु थान मं िदराचे दि णेकडील मोबाईल कॅ मेरा लोक म िनयिमत चालिवणेस परवानगी
िमळणेबाबत ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड यां चे िद.०२.०५.२०१४
व िद.२६.०९.२०१६ रोजीचे प .
तावअिधिनयमातील तरतू द– ी 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 पूवमं जरू ीने असेल
याखेरीज सिमतीकडू न एका वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकं वा गहाण
टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकं वा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही, अशी तरतूद
आहे.
ताव - गु थान मं िदराचे दि णेकडील मोबाईल कॅ मेरा लोक म ी साई सं थान ए लॉईज े डीट
को-ऑप. सोसायटी िल.िशड यां ना िनयिमत चालिवणेकामी मुदतवाढ देणबे ाबत..
तावना- ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यां ना गु थान मं िदराचे
दि णेकडील िसटी सव नं.२० नगरपं चायत िमळकत घर नं.७०६ ( े १३ चौमी) मा. यव थापन सिमतीचे
िद.१९/०२/२०१२ रोजीचे सभेतील िवषय नं.२ िनणय ं .१७२ अ वये मागील अटी/शत माणे पूव चे मािसक
परवाना फ म ये १०% वाढ क न ( हणजे .४,४००/-+ ४४०/- = .४,८४०/-) िद.२०/०१/२०१२ पासून पूढे
११ महीने कालावधीसाठी हणजेच िद.१९/१२/२०१२ अखेर यवसाय करणेस मा यता िदलेली आहे. त ं तरचे
मुदतवाढीकामी ी साई सं था न ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी यां नी यांचेकडील िद.१९/१०/२०१२
रोजीचे प ा वये सदर यवसायाची मु दत पु ढील ५ वषाकरीता वाढवून िमळणेकामी िवनं ती के लेली आहे. तथािप
मा.उ च यायालयाचे पूव परवानगीिशवाय पुढील मुदतवाढ देता येत नाही ,असेबाबत ी साई सं थान ए लॉईज
े डीट को-ऑप.सोसायटी यां ना इकडील िद.१७/११/२०१२ रोजीचे प ा वये कळिवणेत आले. प रणामी उ त
मोबाईल,कॅ मेरा लोक म यवसायाची मुदत करारना यानु सार िद.१९/१२/२०१२ रोजी संपु टात आलेली आहे.
तथािप सदर दि णेकडील गेट नं.४ चे वेश ाराजवळ साईभ तांना मोबाईल ठे वणेसाठी लॉकर उपल ध नसलेने
साईभ तांची िनमाण होणारी अडचण ल ात घेता त कालीन मा.कायकारी अिधकारी यां नी पूव माणेच सदर
िठकाणी मोबाईल लॉकर सु करणेबाबत त डी सूचना िद या . यानुसार िद.०७/११/२०१३ पासून ी साई
सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी यां नी मोबाईल कॅ मेरा लोक म सदर िठकाणी सु के लेले आहे .
उ त सोसायटीने सदर िठकाणी चालवत असलेले लोक म िनयिमत चालिवणेस परवानगी िमळणेकामी
यांचेकडील िद.०२/०५/२०१४ रोजीचे प ा वये सं थानकडे िवनं ती के ली.
या अनुषं गाने तुतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०३/०८/२०१४ रोजीचे सभेपू ढे िवषय
नं.३२ माणे सादर करणेत आला. यावर िनणय ं .६४२ माणे खालील माणे झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन तािवत कामी सं थान वक लामाफत अज करणेत येवू न मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.खं डपीठाचे िनदशा माणे पु ढील कायवाही
करणेत यावी,” असे ठरले.
उ त िनणया माणे सदर सोसायटीला तुतचा यवसाय करणेकामी मुदत वाढवून देणक
े ामी मा .उ च
यायालय, खं डपीठ,औरं गाबाद यां चे कोटात िस हील अॅि लके शन नं.१०४२६/२०१४ चे िद.०६/१०/२०१४
रोजी दाखल करणेत आले. सदर अजावर मा. यायालयाकडू न िनणय झाला नाही. दर यानचे काळात शासनाकडू न
मा. यव थापन सिमती गठीत कर यात आली. यामुळे मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे
सभेतील िनणय ं .५६६ अ वये मा.उ च यायालय,खं डपीठ,औरं गाबाद यां चेकडेस दाखल के लेले उपरो त
िस हील अॅि लके शन िद.०८/०९/२०१६ रोजी मागे घेणते आलेले आहे.
स यि थतीत गु थान मं िदरा या दि णेकडील िस.स.नं.२० नगरपं चायत िमळकत घर नं.७०६ े १३
चौमी म ये ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी ही सोसायटी चालवत असलेला मोबाईल कॅ मेरा
लोक म यवसाय िद.०७/११/२०१३ पासून 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 सोसायटीकडू न िद.०७/११/२०१३ पूव एक वषासाठी आकारलेले भू -भाडे दरमहा र कम
.४,८४०/- म ये िद.०७/११/२०१३ नं तर ित वष १० ट के माणे वाढ क न खालील त यात दशिवले या
कालावधीसाठी सोसायटी कडू न भाडे वसूल करता येईल.
अ.नं.

१
२
३
४

करारनामा तारीख

िद.०७/११/२०१२ ते
िद.०६/११/२०१३
िद.०७/११/२०१३ ते
िद.०६/११/२०१४
िद.०७/११/२०१४ ते
िद.०६/११/२०१५
िद.०७/११/२०१५ ते
िद.०६/११/२०१६
एकू ण

मािसक भाडे

वसू ल
करावयाचे
एकू ण भाडे

वसू ल झालेले
एकू ण भाडे

भाडे वसू ल
करावयाची
बाक

करारानु सार
१०%
पु ढील १०% भाडेवाढ ध न
दरमहा होणारी दरमहा होणारे
भाडेवाढ
एकू ण भाडे
र कम (रकाना
(रकाना
ं .३ मधील
ं .३+७)
रकमे या
१०% र कम)

४,८४०/-

५८,०८०/-

५८,०८०/-

---

४८४/-

५,३२४/-

५,३२४/-

६३,८८८/-

५८,०८०/-

५,८०८/-

५३२/-

५,८५६/-

५,८५६/-

७०,२७२/-

५८,०८०/-

१२,१९२/-

५८६/-

६,४४२/-

६,४४२/-

७७,३०४/-

५८,०८०/-

१९,२२४/-

६४४/-

७,०८६/-

२,६९,५४४/-

२,३२,३२०/-

३७,२२४/-

(अ री .सदोतीस हजार दोनशे चोवीस मा )
िवभागाचा अिभ ाय- उपरो त माणे िद.०६/११/२०१६ अखेर उ त सोसायटीकडू न वसुल
करावयाचे भाडे र कम ,३७,२२४/- इतक वसुल क न घेवनू व उपरो त त यात दशिवले या
कालावधीसाठीचे करारनामे पूव माणेच नोटरीसमोर न दिवणेकामी व ी साई सं था न ए लॉईज े डीट कोऑप.सोसायटी यां चे िद.२६/०९/२०१६ रोजीचे प ा माणे िद.०७/११/२०१६ ते िद.०६/१०/२०१७ या ११
मही यां या कालावधीसाठी दरमहा भाडे र कम .७,०८६/- + १०% .७०९/- = एकू ण र कम .७,७९५/इतक िनि त क न या माणे करारनामा क न घेणक
े ामी या िनणयाथ सादर.
िनणय .७६४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड
यां चेकडू न गु थान मं िदराचे दि णेकडील मोबाईल, कॅ मेरा लोक म चालिवणे या यवसायाचे
तावात नमु द के लेनु सार भाडे वसु ल करणेत यावे व यापु ढील कालावधीसाठी यां ना मु दतवाढ
देणेपु व िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
सन २०१७ िदपावली िनिम सं थान कमचा-यां ना सानु ह अनु दान देणेबाबत.
ताव(अ) अ य , ी साईबाबा सं थान कमचारी संघटना, िशड यां नी जा.नं. ी.सा.सं.क.सं. /३५/२०१७
िद.०५/०८/२०१७ रोजीचे प ा वये खालील माणे िवनं ती के ली आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे यव थापन मं डळाने तसेच आपण कमचा-यां या
िहता या टीने वेळोवेळी कर यात आले या माग यांचा तातडीने िवचार क न कायवाही के लेली आहे.
याब ल “ ी साईबाबा सं थान कमचारी संघटना” ी साईबाबा सं थान िव व त यव था व आपले मनःपुवक
आभारी आहोत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत दरवष सं थान कमचा-यां ना िदपावली सानु ह
दे यात येते. याब ल ी साईबाबा सं थान कमचारी संघटना आपले मनःपुवक आभारी आहोत . यावष
िदपावली िद.१९/१०/२०१७ रोजी असुन दरवष ८.३३ ट के इतका सानु ह अनुदान िदला जात आहे . परं तु
िदवसिदवस पडणारा दु काळ, वाढलेली महागाई ल ात घेता ा िदपावली िनिम त कमचा-यां ना सानु ह
अनुदानात वाढ क न १६.६६ ट के इतका (डबल) िद यास िदपावली आनं दाने साजरी करता येईल.
तरी मा. महोदया ी साईबाबा सं थान कमचारी संघटना आपणास न पणे िवनं ती करते क , ा वष
िदपावली िनिम त सं थान कमचा-यां ना यांचे दोन मिह यांचे पगाराइतके सानु ह अनुदान िमळावे , ही न िवनं ती.
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(ब) सन १९७७ पासून त कालीन मा. यव थापन मं डळ/सिमतीचे िनणयानु सार तसेच मा. यायालयाचे
िनणयानु सार सं थानचे यव थापन पहाणारे मा.कोट रसी हर यां नी सं थान सेवकां ना िदपावली उ सवािनिम त
दरवष िदपावलीपुव सानु ह अनु दान देणते येत आहे. यानं तर सन १९८४ म ये मा.िसटी िस हील कोट, मुं बई
यां नी सं थान यव थापनासाठी ि कम तयार क न, मा.धमादाय आयु त, महारा रा य, मुं बई यां चे
िनयं णाखाली त कालीन मा. यव थापन मं डळानेही सं थानचे यव थापन पहात असतां ना दरवष सं थान
सेवकां ना सानु ह अनुदान देणेस मा यता िदलेली आहे.
दर यानचे कालावधीत, माहे ऑग ट, २००४ म ये महारा शासनाने सं थानचे दैनं िदन यव थापन व
शासन पहाणेकरीता, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम, २००४ (अिधिनयम मां क
१४) हा कायदा पारीत के ला. या अिधिनयमात सं थान कमचा-यां चे बाबतीत ामु याने खालील तरतुदी करणेत
आले या आहेत.
कलम नं.१५- मु य कायकारी अिधकारी आिण इतर अिधकारी व कमचारी यां या सेवे या अटी व
शत या शीषाखालील पोटकलम (३) सिमती या मु य कायकारी अिधका-याचे आिण इतर अिधका-यां चे व
कमचा-यां चे वेतन व भ ते आिण इतर खच हे यव थापन िनधीतून दे यात येतील.
कलम नं.१६- सावजिनक िव व त यव थेचे कमचारी सं थान िव व त यव थेकडे नेमू न देणे या
शीषाखालील “िनयत िदवसा या लगतपुव जी य ती पूव या िव व त यव थे या सेवते असेल आिण या या
कामकाजासं बधं ात काम करीत असेल अशी कोणतीही य ती ही, िनयत िदवसा या लगतपूव तीला जे वेतन लागू
होते याच वेतनावर व सेवे या याच इतर अटी व शत वर, िनयत िदवसापासू न सिमती या िनयं णाखाली, सं थान
िव व त यव थे या कामकाजां शी सं बधं ीत अशा सेवेसाठी नेमू न दे यात आ याचे व िनयु त के याचे मान यात
येईल; आिण सेवे या अशा शत म ये रा य शासना या पूव मा यतेखेरीज या य तीचे अिहत होईल अशा रतीने
सिमतीकडू न कोणताही बदल कर यात येणार नाही िकं वा अशा य तीला सेवेतू न काढू न टाक यात येणार नाही.”
परं त,ु या अिधिनयमा या िकं वा िनयमां या तरतुदीनु सार अशा कोण याही य तीची सेवा समा त
कर या या सिमती या अिधकारावर, या कलमातील कोण याही गो टीमुळे प रणाम होणार नाही.
कलम १७- सिमतीची कत ये व अिधकार या शीषाखालील पोटकलम (२) (घ) सिमती या सद यांना
व मु य कायकारी अिधका-याला व इतर अिधकारी व कमचारी यां ना यव थापन िनधीतून वेतन, मानधन, फ व
भ ते आिण इतर देय रकमा िनयिमत दान करील.
तसेच या यित र त कलम १५ चे तरतुदीत उ ले ख के ले या यव थापन िनधीबाबत या अिधिनयमात
कलम २२- यव थापन िनधी व याचा िवनीयोग या शीषाखालील तरतुदीत पोटकलम (३) (ख) म ये सिमतीचे
इतर अिधकारी व कमचारी यां चे वेतन व भ ते देणे असे प टपणे नमूद करणेत आलेले आहे .
उपरो त अिधिनयमातील तरतुदीनु सार, महारा शासनाने िनयु त के ले या मा.व्यव थापन सिमतीने
सन २००४ ते सन २०१२ पयत दरवष सं थान सेवकां ना िदपावली उ सवाकरीता सानु ह अनु दान देणेस मा यता
िदलेली आहे. या माणे सं थान सेवकां ना दरवष िदपावली उ सवाकरीता सानु ह अनु दान वाटप/अदा कर यात
आलेले आहे.
तसेच, दर यानचे कालावधीत, हणजेच सन २०१३, २०१४ व २०१५ बाबत वेळोवेळी मा.ि सद य
सिमती व मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां चे मा यतेने सन २०१३ ते २०१५ अखेर सं थानचे
थायी व अ थायी कमचा-यां ना ितवष सानु ह अनुदान अदा करणेस सशत (Provisionally) मा यता
िदलेली आहे. यास अनु स न येक वष थायी व अ थायी कमचा-यां ना सानु ह अनुदान वाटप/अदा करणेत
आलेले आहे.
शासन प . सासंिव-२०११/५३८/ . .६९/पूनबां धणी-१२/का.१६ िवधी व याय िवभाग, मं ालय
मुं बई- ३२ िद. २३/०१/२०१३ चे प ा वये शासनाने शासना या चिलत धोरणानु सार कमचा-यां ना बोनस
दे याचे बं द असतां ना सं थान या आ थापनेवरील कमचा-याना शासनाची मा यता घेणे आव यक असलेबाबत
कळिवलेले आहे.
यानुसार मागील वष मा. यव थापन सिमती िद. ०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .७४८ व
महारा शासन, िविध व याय िवभाग यां चे शासन िनणय मां कः सासंिव १०१६/१४३२/ . .१८२/काया१६, िद. २९ ऑ टेाबर २०१७ अ वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या सेवेतील पा कायम
व कं ाटी कमचा-यां ना िद. ०१/१०/२०१५ ते िद. ३०/०९/२०१६ या कालावधीत यां या वािषक वेतना या
८.३३% इतके सानु ह अनु दान मं जरू कर यात आलेले होते. यास अनुस न लेखाशाखा िवभागाकडील िदनां क
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१६/०८/२०१७ रोजीचे अहवालानु सार सानु ह अनुदानापोटी सन २०१६ म ये एकू ण .६,९८,०५,८८५/- इतक
र कम अदा करणेत आलेली आहे.
(क) उपरो त व तुि थती िवचारात घेता, चिलत प दती माणे ी साईबाबा सं थान कमचारी
संघटनेचे मागणीनु सार सन-२०१७ चे िदपावली उ सवाचे सानु ह अनुदानाकरीता खाली नमुद के ले या अटी
शत नुसार सं था न आ थापनेवरील थायी, अ थायी (कं ाटी), एकि त मानधन/ वेतनावरील कमचा-यां ना
सानु ह अनु दान देणेबाबत तावीत करणेत येत आहे.
(०१) सन-२०१७ िदपावली उ सवािनिम त सानु ह अनुदानासाठी चिलत िनयमा माणे पा ठरणा -या
थायी व अ थायी सं थान सेवकां ना िद.०१ ऑ टोबर, २०१६ ते िद. ३० स टबर, २०१७ अखेर
वािषक वेतना या ८.३३ ट के दराने लेखाशाखेकडील िदनां क १६/०८/२०१७ रोजीचे अहवालानुसार
अं दाजे र कम पये ७,५५,००,०००/- (अ री पये सात कोटी पं चाव न लाख) मा इतका खच
येणार आहे.
(०२) िदनां क ०१ ऑ टोबर, २०१६ ते िदनां क ३० स टबर, २०१७ या कालावधीत सं थान आ थापनेवरील
थायी (कायम) तसेच मानधनावर सेवेत असलेले अिधकारी व कमचारी, कं ाटी प दतीने नेमणूका
दे यात आलेले अिधकारी/ कमचारी, कं ाटी स लागार/ मोजणीदार, डीटीपी ऑपरे टर, ं थपाल,
अधवेळ सहा यक िश क व सं थान आ थापनेवर ितिनयु तीने सेवेत असलेले शासक य अिधकारी
यां ना िदले या वािषक एकू ण वेतनाचे / पगारा या ८.३३ ट के दराने होणारी र कम अदा करता येईल.
(०३) िदनां क ०१ ऑ टोबर, २०१६ ते िदनां क ३० स टबर, २०१७ या कालावधीत या कमचा-यां वर
गैरवतनाचा ठपका ठे वनू अथवा या कमचा-यां वर िशस्तभं गाची कारवाई क न, सेवेतनू कमी के लेले
आहे. तसेच या कमचा-यां नी या कालावधीत सं थान सेवेचा राजीनामा िदला आहे, अशा कमचायां ना सानु ह अनुदान देय होणार नाही.
(०४) िदनां क ०१ ऑ टोबर, २०१६ ते िदनां क ३० स टबर, २०१७ या कालावधीत सं थानला कं ाटी
प दतीने कामगार पुरिवणेसाठी नेमले या लेबर व सुर ा कं ाटदारामाफत कामास असले या कं ाटी
कु शल, अकु शल व एकि त वेतन/ मानधनावरील तसेच माजी सैिनक सुर ा र कासह इतर सुर ा
कमचारी यां ना िदले या वािषक एकू ण वेतनाचे ८.३३ ट के दराने होणारी सानु ह अनुदानाची र क म
संबं धीत कं ाटी कामगार यां ना कं ाटदारामाफत अदा करता येईल.
उपरो त तावीत के ले माणे सन-२०१७ साठी अट-शत .०२ व ०४ नु सार पा होणा-या सं थानचे
थायी व अ थायी पदावरील अिधकारी व कमचा-यां ना िद.०१ ऑ टोबर, २०१६ ते िद.३० स टबर, २०१७ या
कालावधीत एकू ण पगारा या ८.३३ ट के दराने अं दाजे र कम .७,५५,००,०००/- (अ री पये सात कोटी
पं चाव न लाख) मा सानु ह अनुदान अदा करणेकामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेस तसेच मा.
यव थापन सिमतीचे मा यतेने शासनाचे िद. २३/०१/२०१३ रोजीचे प ातील िनदशास अनुस न सदरचा ताव
मा. धान सिचव िवधी व याय िवभाग, मं ालय मुं बई यां चेकडे शासन मा यतेसाठी पाठिवणे या मा यते तव
सिवनय सादर.
िनणय .७६५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के लेनु सार पा थायी, अ थायी (कं ाटी) सं थान
कमचा यां ना सन २०१७ िदपावली िनिम ाने सानु ह अनु दान देणे या उपरो
तावास मा यता
दे यात आली.
परं तु िवधी व याय िवभागाचे सासं िव- २०११/ ५३८/ . .६९/ पु नबाधणी-१२/ का.१६,
िद.२३.०१.२०१३ रोजीचे प ास अनु स न, सदरह सानु ह अनु दान, सं थान िनयमानु सार पा ठरणा या
थायी व अ थायी (कं ाटी) कमचा यां ना आदा करणेपु व िवधी व याय िवभाग, महारा शासन
यां ची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
िदनां क २०.०८.२०१७ रोजी िशड ये थे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .७६६ िदनां क २०.०८.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचू न कायम कर यात
आले.
(कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१८

िशड नगरपं चायत, िशड यां ना देय असलेला सन २०१७-१८ या आिथक वषाचा मालम ा कर
भरणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतू द – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ मधील कलम २१
(१) (ज) म ये या या वेळी अं मलात असले या कोण याही काय ा वये िव व त यव थेकडू न देय असलेले
कोणतेही कर, भाडे, भरपाई, आकार व इतर रकमा यां चे दान करील, अशी तरतूद आहे .
ताव– िशड नगरपं चायत, िशड यां ना देय असलेला सन २०१७-१८ या आिथक वषाचा मालम ता
कर भरणेबाबत..
तावना- िशड नगरपं चायत,िशड यां नी यांचेकडील 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 एकू ण १३४
मालम तेवरील संकिलत कर, िश ण कर,रोजगार हमी कर,वृ कर व अि नशमन कराची आकारणी मागणीची
एकू ण र कम .१,०२,६६,०७३/- (अ री .एक कोटी दोन लाख सहास ट हजार याह तर मा ) इतक
कळिवलेली आहे.
यानं तर िशड नगरपं चायत, िशड यां नी यांचेकडील िद.०८/०८/२०१७ रोजी या प ा वये उपरो त
र कम १५ िदवसां चे आत नगरपं चायत कायालयास भरणा के यास नगरपं चायत अिधिनयम १९६५ चे कलम
१५०(३) अ वये १ % सूट दे याची तरतूद आहे . या माणे संकिलत करावर १ % सूट र कम .५२,०१७/इतक वजा क न एकू ण र कम .१,०२,१४,०५७/- (अ री .एक कोटी दोन लाख चौदा हजार स ताव न मा )
चा भरणा नगरपं चायत कायालयात जमा करावा,असेबाबत इकडेस कळिवलेले आहे.
ि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 नगरपं चायत, िशड यां ना अदा करता येईल. २) तसेच यापूढे सं था न िमळकतीचे संबं धातील
शासक य अथवा िनमशासक य कर,भाडे,भरपाई,आकार व इतर शासनास देय असले या रकमा शासनास अदा
करणेबाबतचा िनणय मु य कायकारी अिधकारी यांचे 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 नगरपं चायतीस वेळोवेळी बराचसा
िनधी िदला जातो, याकरीता िशड नगरपं चायतीने सं थान इमारत चा कर माफ करावा, असे यां ना
कळिवणेत यावे .
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
िदनां क ०६.०९.२०१७ रोजी झाले या झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .७६८ िदनां क ०६.०९.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना
पु टी दे यात आली.
०१
पाणी पु रवठा िवभागाकरीता साईआ म A व B लॉक लं िबग मटन स सािह य खरे दीकामी ईिनिवदेतील यु नतम दरां बाबत िनणय होणेबाबत.
सं थानचे पाणी पुरवठा िवभागाकरीता साईआ म A व B लॉक लंिबग मट सस सािह य
खरे दीकामीमहारा शासनाचे संकेत थळावर ई-िनिवदा िस द कर यात आलेली होती.
मुदतीअं ती २ िनिवदा ा त झा याने यास शासनाचे खरे दी िनयमावलीनुसार एक आठवडयाची
हणजेच िद.३१.०५.२०१७ पयत मुदत वाढ दे यात आलेली होती. मुदतीअंती तीन ई-िनिवदा ा त झाले या
हो या. सदर तीन तां ि क िनिवदा िद.०७.०६.२०१७ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेत उघडू न कागदप ां ची
छाननी के ली असता तां ि क टया २ िनिवदा पा तर १ िनिवदा अपा ठरलेली होती.
शासनाचे िद.०१.१२.२०१६ चे सुधा रत खरे दी िनयमावलीतील ४:४:३:१ िनिवदा कालावधीस
मुदतवाढ याम ये खालील माणे तरतुद आहे .
४:४:३:१ िनिवदा कालावधीस मु दतवाढिनिवदा पधा मक हो यासाठी कमीत कमी तीन िनिवदाकार असणे आव यक आहे. तीन पे ा कमी
िनिवदाकारां नी भाग घेतला अस यास, संबं धीत खरे दी अिधका-याने थम िकमान एक आठवडयाची मुदतवाढ
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ावी. अशी मुदतवाढ िद यानं तर देिखल तीन पे ा कमी िनिवदाकारां नी भाग घेतला अस याचे िनदशनास
आ यास दुस-यां दा एक आठवडयाची मुदतवाढ ावी. यानं तर कोणतीही मुदतवाढ देऊ नये.
वरील नमुद व तूि थती व शासनाचे सुधा रत खरे दी िनयमावलीतील वरील तरतुदीस अनुस न पा
दो ही िनिवदाधारकां या यापारी िनिवदा िद.१२.०७.२०१७ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत उघड यात आले या
आहेत. यांचा ऑनलाईन ा त तु लना मक त ता खालील माणे–
Sl.No Description of Work / Item(s)
No.of Qty
Asian Sales
Union
Corporation
Trading
२,०३६.००
1
२,१५३.००
1” लश कॉक (U 1509)
२५६ नग
२७.५०
2
1” यु.पी. ही.सी. पाईप (80)
१८०० फु ट
२७.६०
१३२.००
3
1” यु.पी. ही.सी. ास डे र (आतील आटे)
५१२ नग
१४०.००
१७०.००
4
1” यु.पी. ही.सी. ास डे र (बाहेरील आटे)
५१२ नग
१७५.००
१८.५०
5
१९.००
1” यु.पी. ही.सी. एलबो
३०० नग
७०.००
6
७४.००
1/2” यु.पी. ही.सी. ास टी
२६० नग
६४०.००
7
1/2” अॅगल कॉक (EC-0507)
२६० नग
६८०.००
६८०.००
8
कमोड िशट क हर, आय हरी कलर
२५६ नग
७१०.००
६११.००
9
सी.पी. जेट े, िवमान टाईप (U 1905)
२५६ नग
६५२.००
३,६५०.००
10
३,७८०.००
कमोड संडास भां डे आय हरी कलर
३० नग
11
नेटल फो ड सी.पी. ु – 75/10
८ पु डे
००
००
३५८.००
12
३६०.००
सी.पी. ही.सी सो युशन (२०० ॅम पॅक)
२० पॅक
१९९.००
13
२१०.००
यु.पी. ही.सी सो युशन (२३७ ॅम पॅक)
२२ पॅक
उपरो त तुलना मक त यातील युनतम दर गडद व अधोरे िखत के लेले आहेत.
िनिवदा िकया राबिवतां ना दोन िनिवदा पा ठर यास खालील माणे तरतूद आहे .
ब) दोन िनिवदा तां ि क टया पा ठर यास खरे दीची वा तिवक िकं मत व अगोदर ठरलेली अं दािजत
िकं मत याम ये (-) २० ट के (+) १० ट के तफावत अस यास ती मा य कर यास खरे दीदार िवभागास मुभा
राहील. या िकं मत ेणीम ये (Price Band) िकमती न आ यास फे रिनिवदा काढावी.
सदर तरतूदीस अनुस न िनिवदेतील L1 दर व अं दािजत िकं मत यां चा तुलना मक त ता खालील माणेतावातील
ई-िनिवदा L1
सािह याचा तपिशल
मागणी
अ.नं.
अं दािजत दर
दर
२,०३६.००
1
1” लश कॉक (U 1509)
२५६ नग २,४७५.००
२७.५०
2
1” यु.पी. ही.सी. पाईप (80)
१८००फु ट ३३.००
१३२.००
3
1” यु.पी. ही.सी. ास डे र (आतील आटे)
५१२ नग १३५.००
१७०.००
4
1” यु.पी. ही.सी. ास डे र (बाहेरील आटे)
५१२ नग १९५.००
१८.५०
5
1” यु.पी. ही.सी. एलबो
३०० नग २१.००
७०.००
6
1/2” यु.पी. ही.सी. ास टी
२६० नग ५५.००
६४०.००
7
1/2” अॅगल कॉक (EC-0507)
२६० नग ६५०.००
६८०.००
8
कमोड िशट क हर, आय हरी कलर
२५६ नग ३५०.००
६११.००
9
सी.पी. जेट े, िवमान टाईप(U 1905)
२५६ नग ७८०.००
३,६५०.००
10
कमोड संडास भां डे आय हरी कलर
३० नग
१,३००.००
11
नेटल फो ड सी.पी. ु – 75/10
८ पु डे
५५०.००
००
३५८.००
12
सी.पी. ही.सी सो युशन (२०० ॅम पॅक)
२० पॅक ३१०.००
१९९.००
13
यु.पी. ही.सी सो युशन (२३७ ॅम पॅक)
२२ पॅक २५०.००
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अ.
नं.

1
2

सुधा रत खरे दी िनयमावलीतील तरतूद ं .४.४.३.१ (ब) तरतुदीनु सार वरील त याचे अवलोकन करता
अ.नं.१,३,७,९ व १३ या पाच Items साठी युनतम दरधारक मे. युिनयन े ड ग, नािशक व मे.अ.नं.२,४, व ५ या
तीन Items साठी मे. एिशयन से स काप रे शन, नािशक यां ना पुरवठा आदेश देता येतील, तर ६,८,१० व १२ या
४ Items साठी वरील िनयमावलीतील तरतुदीनुसार दर जा त अस या मुळे पुरवठा आदेश देता येणार नाही, तर
तर अ.नं.११ साठी कु णाचेही दर ा त नाहीत. यामुळे वरील ६,८,१० ,११, १२ मां कावर असले या ५
आयटे सचा अं दाजे खच .३ लाखां पे ा कमी अस यामुळे ते कोटेशन मागवून खरे दी करावी लागतील.
सदर ई-िनिवदा मे २०१७ म ये िस द कर यात आलेली होती, याम ये खालील माणे जीएसटी
बाबतचे अटीचा समावेश होता.
ई-िनिवदेतील अट ं .१७- सदर ई-िनिवदा ि या चालू असतां ना िकं वा पुरवठा आदेशानं तर
पुरवठादाराला अदा करा या लागणा-या कराम ये बदल झा यास िकं वा कर णालीत बदल झा यास यानुसार
सािह याचे िकमतीम ये या माणात वाढ िकं वा घट कर यात येईल. मा सदर वाढ िकं वा घट ही िनिवदा सादर
करतेवेळी असले या करा या माणाव न ठरिव यात येईल. हणजे िनिवदा सादर करतेवळ
े ी असले या कराम ये
नं तर वाढ/घट झा यास फ त झालेली वाढ/घट िकं मत ठरिवतां ना िवचारात घे यात येईल. मा काम पुण
झा यानं तर िकं वा मालाचा पुरवठा पु ण झा यानं तर सदर वाढ/घट झा यास ती लागू राहणार नाही. अशी अट नमूद
कर यात आलेली होती.
तसेच जीएसटीबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेत खालील माणे िनणय
झालेला आहे.
िनणय ं .६६८ – “िद.०१ जुलै २०१७ पासून सं पणु देशाम ये व तू व सेवा कायदा लागू झाला असून
याम ये ब-याचशा व तू व सेवा करां या दरां म ये मोठया माणात बदल झालेला आहे. सेवा/पुरवठाधारक यां ना
आदा करावयाचा कर सदरह पुरवठाधारकां ना शासनास भरावा लागतो. यामुळे तो कर पुरवठाधारकां या
न याचा/ उ प नाचा भाग येत नाही. यामुळे व तू व सेवा कराम ये,अगोदर या करा या तु लनेने जी वाढ/घट
झालेली असेल ती वाढ, संबं धीत पुरवठाधारकां नी मागणी के यास करण पर वे ख ी क न, यांना आदा
कर यात यावी/ कमी कर यात यावी. तथािप, अशी वाढ देतां ना पुव ची कर णाली व नवीन कर णाल चा पु ण
अ यास सं बं धीत िवभागां ने क न, नं तरच अशी वाढ ावी. तसेच जर व तू व सेवा काय ानुसार व तू चे दर कमी
झाले असतील तर याचाही आढावा सव िवभागां नी यावा व यानु सार दर कमी करणेबाबत कायवाही करावी,
असे ठरले.”
वरील नमूद व तुि थती, सुधा रत खरे दी िनयमावलीतील तरतुद तसेच िनिवदेतील जीएसटीबाबतची
अट व मा. यव थापन सिमतीचा जीएसटीबाबत झालेला िनणय िवचारात घेता वरील माणे नमूद ८
आयटे ससाठी लागू असलेला यूनतम दर अिधक लागू असलेला जीएसटी कर र कम (जा त/ कमी) समावेश
क न पुरवठाधारकां ना पुरवठा आदेश दयावा लागेल असे मत आहे.
तरी उपरो त त यातील नमूद ८ Items साठी यूनतम दरधारकां ना पुरवठा आदेश देणसे व उवरीत ५
Items साठी पु हा कोटे शन मागणी करणेबाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेपु ढे सादर.
साईआ म A व B लॉक करीता लं िबग मटन स सािह य खरे दी करणेकामी राबिवणेत
आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारकां ना आजचे सभेसमोर चचसाठी बोलिवणेत आले
होते . यापैक मे.यु िनयन े ड ग कं पनी, नािशक यां चे ितिनधी सभेसमोर दरां वर चचा करणेसाठी हजर
होते , यां नी सभेसम तसेच मे.एिशयन से स काप रे शन, नािशक हे सभेसमोर उपि थत राह शकले
नाहीत, याकरीता यां नी ई-मेल ारे खालील माणे अं तीम दर देऊ के ले.
०१. मे.यु िनयन े ड ग कं पनी, नािशक यां नी िदलेले अं तीम दरतु लना मक सािह याचा तपशील
मागणी
मे.यु िनयन े ड ग कं पनी, नािशक
त यातील
अ.नं.
ई-िनिवदेमधील चचअं ती देऊ
मु ळ दर ती नग के लेले ती नग
.
दर .
२,०००/1
२,०३६.००
1” लश कॉक (U 1509)
२५६ नग
१३०/3
1” यु.पी. ही.सी. ास डे र (आतील आटे)
५१२ नग
१३२.००
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3
4

अ.
नं.

7
9

1/2” अॅगल कॉक (EC-0507)
सी.पी. जेट े, िवमान टाईप (U 1905)

२६० नग
२५६ नग

६४०.००
६११.००

६४०/६००/-

०२. मे.एिशयन से स काप रे शन, नािशक यां नी ई-मेल ारे िदलेले अं तीम दरतु लना मक
सािह याचा तपशील
मागणी
मे.एिशयन से स काप रे शन,
त यातील
नािशक
अ.नं .
ई-िनिवदेमधील चचअं ती देऊ
मु ळ दर ती नग के लेले ती नग
.
दर .

२७/1” यु.पी. ही.सी. पाईप (80)
१८०० फु ट
२७.५०
१६८/1” यु.पी. ही.सी. ास डे र (बाहेरील आटे) ५१२ नग
१७०.००
१८/१८.५०
1” यु.पी. ही.सी. एलबो
३०० नग
१९५/१९९.००
यु.पी. ही.सी सो युशन (२३७ ॅम पॅक)
२२ पॅक
यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म A व B लॉकचे लं िबग मटन स करणेकरीता पाणी
पु रवठा िवभागाकरीता आव यक असलेले सािह य खरे दी करणेकामी उपरो त यामधील गडद व
अधारे खीत के लेले अं तीम िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा.
तसेच उवरीत ५ Items साठी पु हा िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेत यावे, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
सं थान मालक चे मौजे िशड व को हाळे येथील जिमनीचे भोवती कुं पन करणेकामी ा ई-िनिवदां चे
वािण यीक देकारां वर िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थानन िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- कलम
२१(१) मधील पोट कलम (क) मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल, यव थापन व
शासनकरणे व पोट कलम (झ) िवि त यव थे या मालम ां चा िवकास करणे आिण िव त यव थे या
योजनां साठी थावर िकं वा जं गम मालम ां चे संपादन करणे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २२/१२/२०१६
रोजीचे सभेत िनणय मां क ९१२ अ वये खालील माणे झालेला आहे.
“…यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक चे मौजे िशड व को-हाळे येथील जिमनी भोवती कुं पन
करणेचे काम उ पादक कं प यां कडु न क न घेणते यावे, असे सिमतीचे मत झाले. याकरीता सदरह फे र 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 संर णाचे टीने कुं पन
करणे तािवत आहे. िवषयां क त कामासाठी सुधारीत िज हा दरसूची (DSR) सन २०१६-१७ नुसार येणारे
.३६,७१,८६३/- मा इतका खच अपे ीत होता.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे उपरो त िनणयानुसार याकामी वृ तप ात तसेच
सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस द कर यात आली होती. सदरह ा त ई-िनिवदां या तां ि क मािहतीचा
िलफाफा मा. खरे दी सिमती या िद.२१/०३/२०१७ रोजी या सभेपढु े उघडणेत आला. सदरह कामी फ त दोनच
िनिवदाधारक पा ठरत अस याने िद.२२/०३/२०१७ रोजी या िटपणीअ वये याकामी फे र िनिवदा मागिवणेस
मा यता देणते आली आहे.
ठे केदार यां ना ई-िनिवदा अपलोड कर याची वाढीव अं ितम मूदत िद.३०/०७/२०१७ अखेर ठे व यात
आली होती. ई-िनिवदा अपलोड करणेची अं ितम मूदतीत खालील ०५ ई-िनिवदा अपलोड झाले या आहे.
1
2
3
4

2
4
5
13

अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५

ठे केदारां चे नां व / गां व
ी. अिनल एस. पाटील, सोलापू र
मे. आर.एल. भु तडा, कोपरगां व
ी.डी.बी. फोफसे, वैजापू र
ीमु त क शन, नािशक
ी.िवजय वमने, माळेवाडी, ीरामपू र
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सदर ा त ई-िनिवदां चे तां ीक िनिवदा मा. खरे दी सिमतीचे िद.१२/०७/२०१७ सभेपढु े उघडणेत
आ या असून ठे केदार यां नी सादर के ले या कागदप ां ची छाननी के ली असता तां ीक छाननी अहवालानु सार
उपरो त ठे केदारां पैक खालील चार ठे केदार पा झाले आहेत.
अ.नं.
ठे केदारां चे नां व / गां व
०१
ी. अिनल एस. पाटील, सोलापूर
०२
मे. आर.एल. भुतडा, कोपरगां व
०३
ी.डी.बी. फोफसे, वैजापूर
०४
ीमुत क शन, नािशक
उपरो त ०४ पा ताधारक ठे केदार यां नी सादर के लेला ई- िनिवदां चा वािणि यक िलफाफा
िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघडणेत आले असून , यांनी सादर के ले या दरां चा
तुलना मक त ता खालील माणे आहे.
अ.नं.
ठे केदारां चे नां व / गां व
र कम
शेरा
०१
ी.अिनल एस. पाटील, सोलापूर
३६,७१,८६२.९९
०२
मे. आर.एल. भुतडा, कोपरगां व
४४,७४,७७६.५४
-३२,५०,३४६.८८
िन नतम
०३
ी.डी.बी. फोफसे, वैजापूर
०४
ीमुत क शन, नािशक
३४,९५,०४७.६१
उपरो त तपिशलानु सार ०४ िनिवदाधारकां पैक ठे केदार ी.डी.बी. फोफसे, वैजापूर यां चे दर िन नतम
आहेत. तरी याकामी िन नतम दराचे ठे केदार यां ना कायादेश देणसे ाठी सदरील िवषय मा. यव थापन सिमतीकडे
िशफारस करणेकामी सिवनय सादर.
सं थान मालक चे मौजे िशड व को हाळे येथील जिमनीचे भोवती कुं पन करणेकामी
राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी
उपि थत होते . यां नी दर कमी करणेऐवजी जीएसटी कराची र कम वेगळी िमळणेबाबत सभेस िवनं ती
के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, महारा शासनाने जीएसटी अं मलबजावणीनं तर शासक य
कं ाटात होणारा बदल या िवषयाचे िद.१९ ऑग , २०१७ रोजी िस द के ले या प रप कास अनु स न
सं थान मालक चे मौजे िशड व को हाळे येथील जिमनीचे भोवती कुं पन 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 अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
ी साई सादालय इमारतीचे आतील व बाहेरील भागास रं गकाम करणेकामी ा ई-िनिवदां चे
वािण यीक देकारां वर िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- अिधिनयम
कलम २१(१) अ वये सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही
योजनासाठी करणेबाबत तरतुद आहे . यातील पोटकलम (क) अ वये मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल, अशी तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०९/१०/२०१६
रोजीचे सभेत िनणय मां क ७१० अ वये खालील माणे झालेला आहे.
“…यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय इमारतीचे आतील व बाहेरील भागास रं गकाम
करणेकामी िवहीत प दीतीने ई-िनिवदा मागिवणेस तसेच याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता देणते
आली.”
तावना- मौजे िनमगां व को-हाळे येथील सं थानचे गट नं.८०,८५ म ये ी साई सादालय इमारतीचे
बां धकाम कर यात आले असून िद.०८/०१/२००९ पासून साईभ तांना तेथे साद भोजन वाटप करणेत येत
आहे. 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 आहे. सतत या वापरामुळे इमारतीचे अं तगत भागातील रं ग ब-याच
िठकाणी खराब झालेला आहे. याम ये मु य िकचन, चपाती िकचन व बुदं ी िकचन मधील रं गकाम धुरामुळे बरे च
खराब झालेले आहे. तसेच इमारतीचे बाहेरील बाजूस िसमट प टने रं गकाम करणेत आलेले आहे. वातावरणा या
परीणामामुळे सदरचा रं ग देखील खराब झालेला आहे. यामुळे सादालय िवभागाने इमारतीचे आितल व बाहेरील
बाजूने रं गकाम क न देणेस कळिवले आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे उपरो त िनणयानुसार याकामी वृ तप ात तसेच
सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस द कर यात होती. ठे केदार यां ना ई-िनिवदा अपलोड कर याची अं ितम
मूदत िद.०६/०७/२०१७ अखेर ठे व यात आली होती. ई-िनिवदा अपलोड करणेची अं ितम मूदतीत खालील ०८
ई-िनिवदा अपलोड झाले या आहे.
अ.नं. ठे केदारां चे नां व / गां व
०१
डायमं ड क शन कं पनी, लोणी
०२
मानुप इ ा चर, पुणे
०३
आर.के . सावं त, नािशक
०४
ी.डी.बी. फोफसे, वैजापूर
०५
ि को ोजे ट ा.िल., है ाबाद
०६
िवलास पाटील अॅ ड असोिशएटस, भुसावळ
०७
बाबासाहेब आर वाघे, के लवड
०८
युिन हसल एं टर ायजेस, निव मुं बई
सदर ा त ई-िनिवदां चे तां ीक िनिवदा मा. खरे दी सिमतीचे िद.१२/०७/२०१७ सभेपढु े उघडणेत
आ या असून ठे केदार यां नी सादर के ले या कागदप ां ची छाननी के ली असता तां ीक छाननी अहवालानु सार
उपरो त ठे केदारां पैक खालील पाच ठे केदार पा झाले आहेत.
अ.नं.
ठे केदारां चे नां व / गां व
०१
आर.के . सावं त, नािशक
०२
ी.डी.बी. फोफसे, वैजापूर
०३
ि को ोजे ट ा.िल., है ाबाद
०४
िवलास पाटील अॅ ड असोिशएटस, भुसावळ
०५
युिन हसल एं टर ायजेस, निव मुं बई
उपरो त ०५ पा ताधारक ठे केदार यां नी सादर के लेला ई- िनिवदां चा वािणि यक िलफाफा
िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघडणेत आले असून , यांनी सादर के ले या दरां चा
तुलना मक त ता खालील माणे आहे.
अ.नं. ठे केदारां चे नां व / गां व
र कम
शेरा
६१,६९,२८३.००
िन नतम
०१
आर.के . सावं त, नािशक
०२
ी.डी.बी. फोफसे, वैजापूर
७४,७५,३१२.३५
-०३
ि को ोजे ट ा.िल., है ाबाद
७८,७०,५४९.७५
-०४
िवलास पाटील अॅ ड असोिशएटस, भुसावळ १,२६,४६,४३५.०९
-०५
युिन हसल एं टर ायजेस, निव मुं बई
८०,८३,७८६.७०
-उपरो त तपिशलानु सार ०५ िनिवदाधारकां पैक ठे केदार आर.के . सावं त, नािशक यां चे दर िन नतम
आहेत. तरी याकामी िन नतम दराचे ठे केदार यां ना कायादेश देणसे ाठी सदरील िवषय मा. यव थापन सिमतीकडे
िशफारस करणेकामी सिवनय सादर.
ी साई सादालय इमारतीचे आतील व बाहेरील भागास रं गकाम करणेकामी राबिवणेत
आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी
अनु पि थत होते . परं तु यां नी दु र वनी ारे दर कमी करणेऐवजी जीएसटी कराची र कम वेगळी
िमळणेबाबत सभेस िवनं ती के ली.
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यावर सिव तर चचा होऊन, महारा शासनाने जीएसटी अं मलबजावणीनं तर शासक य
कं ाटात होणारा बदल या िवषयाचे िद.१९ ऑग , २०१७ रोजी िस द के ले या प रप कास अनु स न
ी साई सादालय इमारतीचे आतील व बाहेरील भागास रं गकाम करणेकामी राबिवणेत आलेली ईिनिवदा ि या र करणेत येऊन, याकामी न याने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
सं गणके , सं गणक य सािह य व ोजे टर खरे दीकामी ई-िनिवदा ि येअं तगत उघणेत आले या
वािण यीक ई-िनिवदां मधील िन नतम दरधारक िनिवदाधारकां ना चचकामी बोलिवणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- कलम २१ (१) ग नुसार भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे.
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 जु ल,ै २०१७
रोजीचे मं जरु िटपणीअ वये, ३० संगणके व सव शै िणक संकुलां साठी आव यक संगणके , संगणक य सािह य व
ोजे टर खरे दीकामी सं थानचे चिलत प तीनुसार ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता घेणते आलेली होती.
यानुसार राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येअं तगत ा त झाले या ई-िनिवदां या तां ि क िनिवदा मा.खरे दी
सिमतीचे िद.१९ ऑग ट, २०१७ रोजीचे सभेम ये उघडणेत आले या आहेत. तसेच पा िनिवदाधारकां या
वािण यीक ई-िनिवदा मा.खरे दी सिमती या िद.३० ऑग ट, २०१७ रोजीचे सभेम ये उघडणेत आले या आहेत.
उघडणेत आले या वािण यीक िनिवदां या तुलना मक त या माणे संगणके व ोजे टरसाठी M/s
Cybernet IT Pvt Ltd, Pune यां नी देऊ के लेले दर िन त तम असून , उवरीत सव सािह यांसाठी (लॅपटॉप,
युपीएस, ि ं टस व नेटवक ि वच) M/s R D Data Systems, Nashikयां नी देऊ के लेले दर िन न तम आहेत.
उपरो त माणे ३० संगणके व सव शै िणक संकुलां साठी आव यक संगणके , संगणक य सािह य व
ोजे टर खरे दीकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येअं तगत वािण यीक िनिवदां मधील िन न तम दरधारक
िनिवदाधारक M/s Cybernet IT Pvt Ltd, Pune व M/s R D Data Systems, Nashik यां ना
मा.उपसिमतीचे सभेसमोर चचा व वाटाघाट साठी बोलिवता येईल, असे न मत आहे.
मागणी:- मािहती तं ान िवभागाअं गत ३० संगणके व सव शै िणक संकु लां साठी आव यक
संगणके , संगणक य सािह य व ोजे टर खरे दीकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येअं तगत वािण यीक
िनिवदां मधील िन न तम दरधारक िनिवदाधारक M/s Cybernet IT Pvt Ltd, Pune व M/s R D Data
Systems, Nashik यां ना मा.उपसिमतीचे सभेसमोर चचा व वाटाघाट साठी बोलिवणेस मा यता असावी, िह न
िवनं ती.
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- तां ि क, शासक य व आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- मािहती तं ान िवभागाअंतगत ३० संगणके व सव शै िणक
संकुलां साठी आव यक संगणके , संगणक य सािह य व ोजे टर खरे दीकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा
ि येअं तगत वािण यीक िनिवदां मधील िन न तम दरधारक िनिवदाधारक M/s Cybernet IT Pvt Ltd, Pune
व M/s R D Data Systems, Nashik यां ना मा.उपसिमतीचे सभेसमोर चचा व वाटाघाट साठी बोलिवणे या
मा यते तव सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, मािहती तं ान िवभागाअं तगत ३० सं गणके व सव शै िणक
सं कुलां साठी आव यक सं गणके , सं गणक य सािह य व ोजे टर खरे दीकामी या उपरो
तावाम ये
याकामी ई-िनिवदा ि ये ारे ा झाले या दरां या तु लना मक त याचा समावे श करणेत येऊन,
सदरह ताव फेरसादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 यां चे यावसायीक बीड (Commercial Bid) उघडले असता, िन नतम दर देऊ
के ले या िनिवदाकारां ना कायादेश देणेबाबत.
अिधिनयमः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम १७ नं. ठ म ये
खालील माणे तरतूद आहे .
" ी साईबाबां चे जीवन काय, यां या िलला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त
मािहतीचा चार- सार करील आिण सािह य ं थालय चालिवल व याचा िव तार करील."
तािवकः- ी साईबाबां या िशकवणूक चा चार सार कर या या उ ेशाने दरवष ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड चे वतीने ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका तसेच ी साईबाबा िडल स िदनदिशका
छपाई क न साईभ तांना उपल ध क न िदले जातात.
तावः- मा. यव थापन सिमती िद.२३.०५.२०१७ रोजी या सभेतील िनणयानु सार सन २०१८ ची
दैनं िदनी, िदनदिशका-०१ पाने व िडल स िदनदिशका ०५ कारात छपाईकामी . ६,५०,०००,००/- मा चे
खचास मा यता िमळालेली आहे.
ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका तसेच ी साईबाबा िडल स िदनदिशका छपाईकामी ई-िनिवदा सूचना
सं थान संकेत थळावर, सं थान यादीतील सव ि ं टीग ेस यां ना ई-मेल दारे व शासक य दराने दै. पु यनगरीठाणे, दै. िद य मराठी- नािशक, दै. सामना- मुं बई व दै. पुढारी- पुणे येथील वतमानप ात िस दी दे यात येऊन,
अपलोडसाठी िद. २०.०७.२०१७ ते िद.३१.०७.२०१७ पयत असा १२ िदवसां चा 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 िनिवदाकारां ची पधा होणेकामी मुदतवाढ दे यात आलेली होती.
मा.खरे दी सिमती िद. १९.०८.२०१७ रोजीची सभेत सन- २०१८ या साई डायरी व कॅ लडस ईिनिवदेतील तां ि क बीड (Technical Bid) उघडू न, िनिवदेतील अटी/ शत नुसार ०८ पधक िनिवदाकारां या
पूवपा तेिवषयक कागदप ां ची लेखाशाखेकडू न छाननी के ली असता, यांचा अहवाल खालील माणे सादर
करीत आहे.
अं.नं.
०१
०२
०३
०४
०५

िनिवदाकारां चे नाव
मे. ि ं ट लस ा.िल., मुं बई
मे. िशवम ऑफसेट, को हापूर
मे. सॅप ि ं ट सो युशन ा. िल., मुं बई
मे.अॅडवेल इंटरनॅशल ा.िल., कोलक ा
मे. आरमॉस ा.िल., मुं बई

०६
०७
०८

मे. िनट ि ं टस, अहमदनगर
मे. वेद काश सुिनल द , नवी िद ली
मे. चेरी ऑफसेट, सोलापूर

पा / अपा
पा
पा
पा
पा
अपा
(अपा ते चे कारणः- लेखाप र ण अहवाल- २०१५-१६
ई- िनिवदेत अपलोड के लेला नाही.)
पा
पा
पा

ई- िनिवदेतील तां ि क बीडम ये (Technical Bid) ०७ पा िनिवदाकार यां चे मा. खरे दी सिमती िद.
३०.०८.२०१७ रोजीची सभेतील ई- िनिवदेतील यवसाियक बीड (Commercial Bid) उघडणेबाबतचा
िनिवदाकारां चे दरप कां चा तुलना मक त ता खालील माणे सादर करीत आहे.
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अं.
नं.

तपिशल

०१

ी साई दैनं िदनी
िडल स साईज- १८
से.मी.x २५से.मी.
ी साई िदनदिशका
०१ पानी मोठे
(१९"x२९") इंच
ी साईबाबा िडल स
वॉल
कॅ लडस (८ पेजेस)
आकार २२"x३५"
इंच
ी साईबाबा मेटपेट
कॅ लडस (७पेजेस)
आकार
१९.२५"x२७.२५"
इंच
ी साईबाबा ीडी
वॉल कॅ लडस (िसं गल
पेज)
आकार १९"x२७"
इंच
ी साईबाबा ीडी
डे क
कॅ लडस (७ पेजेस)
आकार ९.७५"x०७"
इंच
ी साईबाबा डायरी
पॅकेट साईज ३" x
४.५"
क हर मेटपेट
ी साईबाबा डे क
कॅ लडस (७ पेजेस)
आकार ९.७५"x०७"
इंच काड बोड पेपरवर
छपाई

०२

०३

०४

०५

०६

०७

०८

छपाई
सं या

िनट ि ं टस,
अहमदनगर

सॅप ि ं ट
सो युशन
ा िल.,
मुं बई

िशवम
ऑफसेट,
को हापूर

अॅड-वेल
इंटरनॅशनल
( ा.) िल.,
कोलक ा

ि ंट
लस
ा.िल,
मुं बई

वेद काश चेरी
सु िनल द , ऑफसेट,
नवी
सोलापू र
िद ली

२,००,०
००

९२.६०

१०४.४०

४९९.२९

९४.९०

८६.००

१३२.२०

१२४/-

४,२५,०
००

१५.२०

१८.००

१६.७०

२२.९०

१६/-

१६.५०

१५.१२

२०,००
०

००

००

४५०.३२

००

२३०/-

२०१.६०

३६०/-

१०,००
०

००

००

४४९.२०

००

००

२२४.००

४०२/-

४०००

००

२३७.४०

४५०.२३

००

००

००

३४५/-

१५,००
०

००

१२२.३१

४२४.३०

००

००

१६२.४०

२५०/-

५०,००
०

००

००

१२.६०

११.०९

१०.५०

००

१३.५०

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
यां चे ई-िनिवदेतील यवसाियक बीड (Commercial Bid) उघडले अस याने िन न म दर िनि त झालेले
आहे. ी साई समाधी शता दी वष अस याने लवकरात लवकर छपाई कायादेश िन न म दरधारकां ना देणे आहे.
तसेच खालील त यात दशिवले माणे सं थान िव िकं मत ठरिवता येईल.
अं.नं.
०१

तपिशल
ी साई दैनं िदनी िडल स
साईज- १८ से.मी.x २५ से.मी.
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२०% सवलती या
दराने देणगी मू य पये.

१२५/-

१००/-
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०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८

ी साई िदनदिशका
०१ पानी मोठे (१९"x२९") इंच
ी साईबाबा िडल स वॉल
कॅ लडस (८ पेजेस) आकार २२"x३५" इंच
ी साईबाबा मेटपेट
कॅ लडस (७पेजेस) आकार १९.२५"x२७.२५" इंच
ी साईबाबा ीडी वॉल कॅ लडस (िसंगल पेज )
आकार १९"x२७" इंच
ी साईबाबा ीडी डे क
कॅ लडस (७ पेजेस) आकार ९.७५"x०७" इंच
ी साईबाबा डायरी
पॅकेट साईज ३" x ४.५" क हर मेटपेट पेपरवर छपाई
ी साईबाबा डे क कॅ लडस (७ पेजेस)
आकार ९.७५"x०७" इंच काड बोड पेपरवर छपाई

१९/-

१५/-

२६२/-

२१०/-

२८७/-

२३०/-

३००/-

२४०/-

१६३/-

१३०/-

१९/-

१५/-

७५/-

६०/-

सं थानचे अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी क न शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच
आिथक िवषय इ. छाननी क न अनु मानः- आिथक/ धोरणा मक
िवभागाचा अिभ ाय/ प टः– दरवष माणे सन २०१८ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी
साईबाबा िडल स िदनदिशका िविहत प दतीने छपाई क न भ तांना उपल ध क न देणक
े ामी ई- िनिवदेतील
तां ि क बीडम ये (Technical Bid) ०७ पा िनिवदाकार यां चे यवसाियक बीड (Commercial Bid) उघडले
असता उ त दरप कां चा तु लना मक त यात अधोरे खीत व गडद के लेले िन न म दर देऊ के ले या
िनिवदाकारां ना दैनं िदनी व िदनदिशका छपाईकामाचा कायादेश 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 तु लना मक त यामधील गडद व
अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणे त येऊन, सं बं धीतां ना छपाईचा कायादेश ता काळ दे यात
यावा.
अ.नं.२ ची ी साई िदनदिशका (०१ पानी) छपाईकामी चेरी ऑफसेट, सोलापु र यां चे ती नग
.१५.१२ मा िन नतम दर ा झालेले असू न, यां चा मागील वष या छपाईचा पु वानु भव िवचारात
घेता, यां चे काम समाधानकारक नाही. मा ई-िनिवदा ि येम ये यां चे दर िन नतम आलेले
अस यामु ळे यां ना कायादेश दे यात यावा, अशीही सिमती सद यां ची चचा झाली.
तसेच तावातील त याम ये नमु द के लेले ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका- २०१८ यां ची,
यां ना 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 वाचू न कायम करत असताना, अ.नं.२ ची ी साई िदनदिशका (०१ पानी)
छपाईकामी चेरी ऑफसेट, सोलापु र यां ना छपाईचा कायादेश दे यापु व , यां ना पु ढील यव थापन
सिमती सभेसमोर चचसाठी बोलिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६.
जै व वै क य घनकचरा यव थापन, हाताळणी, ि या व िव हेवाट करणेबाबत.
अिधिनयम 2004 मधील तरतु द :-1) पृ. . 355, सिमती या अिधका यां चे अिधकार व कत ये
14(2) ख
2) पृ. . 356, सिमतीची कत ये व अिधकार 17 (2) झ
3) पृ. . 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 वनसंर ण खाते मं ालय, नवी िद ली यां नी िद. 20 जुलै 1998 रोजी जैवीक
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वै िकय िन पयोगी व टाकाउ व तुं चे िव हेवाटीकरीता काही िनयम-अटी व कायदापालनासाठी जारी के ले या
अिधसुचनेनु सार जैव वै िकय घनकचरा िनम ती, हाताळणी व यव थापन करणेत येत आहे.
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम ये िनमाण होणारा जैव वै िकय घनकचरा
िनयमावलीनु सार शा ो प तीचे यव थापन हाताळणी, ि या व िव हेवाट लावणे गरजेचे अस यामूळे
महारा दूषण िनयं ण (म. . िन.) मं डळाचीमा यता ा सं थेस देणे बधं नकारक आहे. यानु सार म. . िन.
मं डळाची मा यता ा अहमदनगर िज हयासाठी अिधकृ त एकमेवसं थाअस यामु ळे मे. बायोि लन िस टी स,
अहमदनगर यां चेकडे २००६ पासुनदो ही हॉि पटलमधुन िनघणारा जैव वै िकय घनकचरा पुढील ि या व
िव हेवाटीकरीता दररोज देणते येत आहे. यामुळे हॉि पटलम ये कु ठ याही कारचा जैव वै िकय घनकचरा
िश लक राहत नाही.
सदर कं पनीला सं पणू अहमदनगर िज हा ह ीतील वै क य सं था मधील िनमाण होणारा जैव वै क य
घनकचरा वाहतूक व िव हेवाट लावणे कामी महारा दूषण िनयं ण मं डळाकडू न २००४ पासून परवाना
िमळालेला आहे. यानु सार संपणू अहमदनगर िज हा ह ीतील वै िकयसं थां नाआजपयत सेवा पुरवत आहेत . ी
साईबाबा सं थानचेदो ही हॉि पट स हे अहमदनगर िज हा ह ीत येत अस यामुळे जैव वै िकय घनकच-याचे
ि या व िव हेवाट लावणे करीता मे. बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यां नादेणसे बं धनकारक आहे. यानुसार
मे. बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यां ना एसएसएस/एसएसबीएच/बीएमड लुएम /वशी/८७७/२०१६, िद.
२७/०७/२०१६ अ वये िद.०१/०९/२०१४ ते िद.३१/०८/२०१७ या कालावधीसाठी ित मिहना एकु ण .
४०,०००/- या दराने कं पनीला कायादेश दे यात आला होता.
स या मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगरसेवा पुरवत असले या काही शासक य व मोठ् या
णालयाची व यांचेकडु न आकार यात येणारे दरां चा तु लना मक त ता खालील माणेअ.
.

हॉि पटलचे नाव व प ा

१.
२
३

िस हील हॉि पटल, अहमदनगर
वरा मेिडकल हॉि पटल , लोणी
साईबाबा हॉि पटल व साईनाथ
हॉि पटल, िशड
आनं दऋषीजी हॉि पटल, अहमदनगर
नोबेल हॉि पटल, अहमदनगर
साखर कामगार हॉि पटल, ीरामपू र
आ मामािलक हॉि पटल, कोपरगाव
शने र हॉि पटल, शनी िशगनापू र,
ामीण णालय, कोपरगाव
गोर हॉि पटल, राहता
जोशी हॉि पटल, िशड
कानडे हॉि पटल, राहता
ग दकर हॉि पटल, िशड

४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३

खाटां सेवा शु क
ची
( ती खाट/
सं या
ती िदन)
२५४
६५०
५४७

. ४.६७
. ३.३८
. २.४३

स याचे
आकार यात
येणारे एकू ण
मािसक शु क
. ३५५८५.००
. ६६०००.००
. ४००००.००

२००
११०
१००
१००
६०
३०
२०
१८
१५
०९

. ४.६७
. ४.६७
. ४.८४
. ४.८४
. ४.८४
. ४.८४
. ४.८४
. ४.८४
. ४.८४
. ४.८४

.२८०२०.००
. १५४११.००
. १४५२०.००
. १४५२०.००
. ८७१२.००
. ४३५६.००
. २६१४.००
. २६१४.००
. २१७८.००
. १३०७.००

सेवा शु काची मु दत

एि ल २०१५ ते एि ल २०१८
फे ु २०१५ ते फे ु २०१८
स टबर २०११ ते ऑग ट २०१४
स टबर २०१४ ते ऑग ट २०१७
एि ल २०१५ ते एि ल २०१८
एि ल २०१५ ते एि ल २०१८
जू न २०१७ ते जू न २०२०
जू न २०१७ ते जू न २०२०
जू न २०१७ ते जू न २०२०
जू न २०१७ ते जू न २०२०
जू न २०१७ ते जू न २०२०
जू न २०१७ ते जू न २०२०
जू न २०१७ ते जू न २०२०
जू न २०१७ ते जू न २०२०

मागणी: वरीलतुलना मक त यानु सार (पुव चे एकु ण . ४०,०००/- माणे)आप या सं थे या ी
साईनाथ णालयाची खाटां ची सं या ३०० व ी साईबाबा हॉ पीटलची खाटां ची सं या २४७ अशी एकू ण
५४७ असुन मे. बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यां ना ि या व िव हेवाटे साठी ती िदन पये २.४३ ती
खाट दर येत होता.
स ा राहता तालु यातील सव णालयातील सेवा शु क पये ४.८४ ती िदन ती खाट आहे.
यानुसार आपले ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाची खाटां ची सं या ५४७ असुन याचे सेवा शु क पये
७९४२४.०० (अ री– एकोणऐंशी हजार चारशे चोवीस मा ) ती मिहना व अिधक वतं वाहनाचा वाहतूक
खच असे एकि त खचाचे एकु ण .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 यां नी पुढील एक वषा या कालावधीसाठी िदले
आहे. तसेच सदर कं पनीचे प . ५२३, िद. २३/०८/२०१७ अ वये सदर सेवेसाठी जी. एस.टी. म ये सवलत
अस याचे प जोडले आहे. तसेच म. . िन. मं डळाची मा यता ा अहमदनगर िज हयासाठी अिधकृ त एकमेव
सं था मे . बायोि लन िस टी स, अहमदनगरअस याचाखु लासा करणारे महारा दूषण िनयं ण (म. .
िन.)मं डळाकडू न . ६८५, िद. २९/०७/२०१७ अ वये ा त झाले असुन ते सोबत जोडले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत- जैव वै िकय घनकचरा पुढील ि या व कायवाहीकरीता
सावजनीक र या जैव वै िकय घनकचरा यव थापन करणा या सं थेस देणे बं धनकारक आहे. यानुसार म. .
िन. मं डळाची मा यता ा अहमदनगर िज हयासाठी अिधकृ त एकमेव सं था मे .बायोि लन िस टी स,
अहमदनगर अस यामू ळे यांचक
े डे देा ही हॉि पटलमधुन िनघणारा जैव वै िकय घनकचरा पु ढील ि या व
िव हेवाटीकरीता दररोज देणेस बं धनकारक आहे असे न मत आहे.
तरी महारा दुषण िनयं ण मं डळाचे िनयमानु सार मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यां ना ी
साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयामधील िनघणारा जैव वै िकय घनकचरा ि या व िव हेवाटीकरीता
घेवनु जाणेकामी पुढील एक वष कालावधीसाठी मागणी के ले या सव करां सहीत ित मिहना ८६,०००/(अ री . श ाएशी हजार मा ) चचा व वाटाघाटी क न दर िनि त करणेस व यासाठी येणा-या खचास
मा यता असावी.
जै व वै क य घनकचरा यव थापन, हाताळणी, ि या व िव हेवाट करणेकामी या दरां वर
चचा करणेसाठी मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगर यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर
उपि थत होते . चचअं ती यां नी याकामी ित मिहना .७२,०००/- मा अं तीम दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाम ये िनघणारा जै व
वै िकय घनकचरा ि या व िव हेवाटीकरीता घेवु न जाणे कामी मे.बायोि लन िस टी स, अहमदनगर
यां चे एक वष (िद.०१/०९/२०१७ ते िद.३१/०८/२०१८) कालावधीसाठी ित माह .७२,०००/- मा
अं तीम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७.
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता सन २०१७-१८ या वषाकरीता खरे दी करावयाचे औषधे/
सिजकल सािह य खरे दीमधील पाट-१९ करीता पा कमिशयल फेर ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाचे सन २०१७-१८ या वािषक औषधे खरे दीकामी
िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय .५ अ वये िमळालेली आहे.
वरील िनणयानुसार सदरचे खरे दीकामी िद.१३/०३/२०१७ रोजीचे मं जरु िटपणी वये वतमान प ात
जािहरात देऊन िद.०५/०५/२०१७ पयत िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत ठे व यात आली होती. यास
अनुस न १४८ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा त झाले या असून ा त िन न तम दरानु सार पुरवठा धारकां ना पुरवठा
आदेश दे यात आलेले असून या आयटमकरीता पुरेसे दर ा त झालेले नाहीत, याकरीता िद.१४/०७/२०१७
रोजीचे मं जरु िटपणी वये फे र ई-िनिवदा मागिव यास मा यता घेऊन िद.२४/०७/२०१७ ते १०/०८/२०१७ या
कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव यात आले या आहेत. परं तु ब-याच िनिवदाधारकां नी दुर वनीव न
सदरह ई-िनिवदेस मुदतवाढ िमळणेकामी िवनं ती के लेली आहे. यामुळे सदरचे खरे दीकामी जा तीत जा त
तुलना मक दर िमळणेकामी जा तीत जा त ई-िनिवदा ा त हो यासाठी सदरह ई-िनिवदेस िद.१०/०८/२०१७
रोजीचे मं जरु िटपणी वये िद.१४/०८/२०१७ पयत मुदतवाढ दे यात आलेली असून एकु ण १६१ ऑनलाईन ईिनिवदा ा त झाले या आहेत.
उपरो त खरे दीकामी ा त झाले या १६१ तां ि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे
मा.खरे दी सिमतीचे सभेपु ढे सम उघड यात आले या असून यातील तां ि क बाबी िव त िवभागामाफत तपासून
घे यात आले या असून यामधील पाट-१९ करीता एकु ण ा त ०७ िनिवदाधारकां पैक ०४ िनिवदाधारक पा
होत आहेत, यामुळे उपरो त खरे दीमधील पाट-१९ करीता पा ०४ ऑनलाईन ई-िनिवदा मा.उपसिमतीचे सभेपु ढे
संबं िधत िनिवदाधारकां चे सम उघडू न घेता येतील, याचा तपिशल खालील माणेSr.No. Name of Tenderer
01
Cambindia Biotech Kits Pvt Ltd., Mumbai
02
N.P.Agencies, Mumbai
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03
04

Poly Medicure Ltd., Mumbai
Transasia Bio-Medicals Ltd.,Mumbai

उपरो त माणे खरे दीकामी पा ०४ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे थािनक उपसिमती
सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत आ या.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयासाठी सन २०१७-१८ या
वषाकरीता आव यक असलेली औषधे/ सिजकल सािह य खरे दी करणेकामी उघडणेत आले या ईिनिवदां म ये ा झाले या दरां चा तु लना मक त ा तयार करणेत येऊन, तो पु ढील उपसिमती
सभेसमोर सादर करणेत यावा. तसेच या सभेसाठी तु लना मक त यामधील िन नतम दरधारकां नाही
चचसाठी सभेसमोर बोलिवणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८.
ी साईबाबा पु यितथी उ सव २०१७ िनमं ण पि का छपाई करणेकामी ा त दरप के उघडणे बाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७ चे सभेतील िनणय .७१२ नुसार ी साईबाबा पु यितथी
उ सव-२०१७ िनमं ण पि का व इतर वाढीव खचास मा यता दे यात आली आहे. पु यितथी उ सवासोबत
शता दी सोह याचा उदघाटन समारं भ अस याने, मागील वष या तुलनेत या वष या उ सवासाठी जादा खच
हो याची श यता आहे. ही बाब िवचारात घेता, तावातील त यामधील अ. नं. २ साठी अं दाजे . १० लाख
व अ. नं. ५ साठी अं दाजे .२५ लाख मा वाढीव खचासह अं दाजे . ६४,६५,०००/- मा चे खचास मा यता
दे यात आली आहे.
सामा य शासन िवभाग िद.०२.०९.२०१७ चा मं जरू ताव ी साईबाबा पु यितथी उ सव- २०१७
अ वये १,८०,००० नग िनमं ण पि का छपाई करणेकामी दुर वनीव न दरप के मागिवणेस मा यता दे यात
आली आहे.
यानुसार िद.०४.०९.२०१७, रोजी िशड प रसरातील नामां िकत ेसधारकां ना दुर वनी दारे फोर कलर
साईज 8.75"X11.25" व 250GSM आट पेपर तसेच 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 करणेकामी िद.
०५.०९.२०१७, रोजी ४.०० वाजेपयत दरप क सामा य शासन िवभागात देणबे ाबत कळिव यात आले होते
यानुसार िद.०५.०९.२०१७ रोजी खालील माणे ४ िसलबं द दरप के ा त झाले आहे.
अ.
ेसधारकाचे नाव
आवक नं / िदनां क
शेरा
१.
ल मी ि ं टस, को हार भगवती
१२६१४/०५.०९.२०१७ बं द िलफाफा
२.
लोमे वर ि ं ट ग ेस, लोणी
१२३१५/०५.०९.२०१७ बं द िलफाफा
३.
वॉिलटी ि ं टस, संगमनेर
१२६१६/०५.०९.२०१७ बं द िलफाफा
४.
वरा ऑफसेट, लोणी
१२३१७/०५.०९.२०१७ बं द िलफाफा
उपरो त ा त ४ छपाईधारकां चे िसलबं द दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.
ेसधारकाचे नाव
दरप कामधील ती नग
मु ळ दर .
१.
ल मी ि ं टस, को हार भगवती
३.५०
२.
लोमे वर ि ं ट ग ेस, लोणी
३.६५
३.
वॉिलटी ि ं टस, संगमनेर
३.४०
३.२५
४.
वरा ऑफसेट, लोणी
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, यां ना 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 नं.०२
ताव-

ी साईबाबा समाधी वष सन २०१७-१८ चे कालावधीत देशात व परदेशात ी साई पादु का दशन
सोहळा आयोिजत करणे.
ी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा ि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 थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या
सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ 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 सिमतीचे सभेत पादु का दशन सोहळयाबाबत झालेले िनणयः१)
ि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, साईबाबां ची िशकवण, सेवाभाव दशिवणा-या
भ य व पा या काय मां चे आयोजन करणेत यावे. तसेच चे पादुका जवळपास १०० िठकाणी दशनासाठी
पाठिव यात या यात.”
२)
िदनां क 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 वभूमीवर या मु ळ पादुका देश – िवदेशाम ये िठकिठकाणी
दशनासाठी उपल ध क न दे यात या यात. यासाठी जी साईमं िदरे बाबां या पादुकां ची मागणी करतील, यांची
यो य ती चौकशी व खातरजमा क न, यांनाही चां दी या पादुका दशनासाठी उपल ध क न ा यात. या
पादुकां सोबत सं थानची दि णा पेटी व देणगी पावती पु तक ठे व यात यावे. मं िदर िवभागाने या सं बं धीची
िनयमावली तयार करावी व समाधी शता दी वषातील मुळ पादुका दशन सोह याची सु वात आं देश
रा यातील िवजयवाडा येथू न करणेत यावी. या िठकाणी या भ तांची सं या जा त माणात आहे.”.
३)
िदनां क २३.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३५८
शता दी वषाचे येक मिह यात पादुका दशन काय म आयोिजत करावा. पादुका 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
दानशूर साईभ तामाफत िकं वा मं िदरामाफत कर यात यावे. तसेच देश िवदेशातील पादुका दशनासाठी दोन
पादुकां चा सेटचा वापर कर यात यावा. तसेच महारा ातील सव िज ात पादुका दशन सोहळा आयोिजत
कर यात यावा.”
४)
िदनां क २५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ६२५
“ ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१७-१८ चे कालावधीत भारतात व परदेशात ी साईपादुका
दशन व साईभजन सं या काय माचा पिह या ०३ (ऑ टोबर ते िडसबर -२०१७) मिह यांसाठीचे काय म
िनि त क न पुढील सभेसमोर सादर करणेत यावे तसेच पादुका सोहळयासाठी सव िठकाणी मुळ पादु का पाठवू
नयेत. मागणी करणा-या सं थे ची मता पाहनच पादुका दशनासाठी पाठिवणेत या यात. सदरह पादुका दशन
सोहळयासाठी पाठिवणेकामी महारा ासाठी एक व महारा ाबाहेरील रा यांसाठी एक अशी दोन वाहनां ची
यव था करणेत यावी.”
५)
िद. २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८७
“सिमती सद य मा. ी भाऊसाहेब वाकचौरे , मा. ी िबपीनदादा को हे व मु य कायकारी अिधकारी
यां ची सिमती गठीत करणेत येऊन, या सिमतीने देशभरातील िविवध रा यांम ये साई पादुका दशन सोहळा
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आयोिजत करणेसाठी ा त झाले या तावां ची ८ िदवसां म ये छाननी क न अं ितम करावे. तसेच परदेशातील
अजाची छाननी करतेवेळी सिमती सद य मा. ी ताप भोसले यां चे मागदशन घे यात यावे. पादुका दशन
सोहळयासाठी देशातील काही ठरािवक िठकाणी या मुळ पादुका व परदेशात चां दी या पादुका पाठिव यात
या यात, असे ठरले.
माहे आ टोबर २०१७ या मिह यात साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत करावयाचा पादुका
दशन सोहळयाची सु वात िद.१३ व १४ आ टोबर २०१७ रोजी पणजी (गोवा) येथू न करणेत यावी. यासाठी
गोवा देश ी साईदशन पादुका सोहळा सिमती, पणजी यां चे मुळ पादुका दशन तावास मा यता दे यात आली.
उपरो त छाननी सिमतीने अं ितम के ले या तावां या िठकाणी सिमती सद य व सं थानचे अं िधकारी
यां नी उपल धतेनु सार य भेटी देऊन काय मा या पूव तयारीचा व िनयोजनाचा आढावा यावा. पादुका दशन
सोहळयाचे पूव तयारी व पादुका दशन सोहळा आयोिजत करणेसाठी येणा -या अनुषं गीक सव खचास / वास
खचास (वाहन, रे वे, िवमान) मा यता दे यात आली.रा यांत, पररा यांत, परदेशात पादुका दशन पादुकासाठी
तािवत के यानुसर आव यकते माणे कमचारी पाठिव यात यावेत. येक पादुका दशन सोहळयासाठी सोबत
जावयाचे कमचा-यां चे िवभाग, सं या व नामिनदश याबाबत मु य कायकारी अिधकारी यां ची मा यता घेणे
आव यक राहील. यासाठी येणा-या आव यक खचास मा यता दे यात आली.
िविवध िठकाणी आयोिजत करावया या पादुका दशन सोहळयासाठी ये क वेळी उपल धते माणे सव
िव व त व िकमान २ अिधकारी यां ना उपि थत राह यास व यासाठी येणा-या अनुषं गीक सव खचास / वास
खचास (वाहन, रे वे, िवमान) मा यता दे यात आली. उपि थत राहणा-या अिधका-यां चे बाबतीत मु य कायकारी
अिधकारी यां नी नामिनदिशत करणे आव यक राहील असे ठरले.
आव कतेनसु ार तातडीचे संगी देशातं गत िवमान वासाने पादुका घेऊन जाणे -येणसे व याकामी येणाया खचास मा यता दे यात आली. याबाबत वेळोवेळी संगानु प मु य कायकारी अिधकारी यां नी िनणय यावा
असे ठरले व यासाठी या अनुषं गीक सव खचास मा यता दे यात आली. पादुका दशन सोहळयासाठी वास व
इतर िठकाणी सुर े या कारणा तव ह यारी पोलीस बं दोब त घेणेस व यासाठी या अनुषं गीक खचास मा यता
देणयात
् आली ”
तावना– ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहेत .
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 के ले जाणार आहे. या अनुषं गाने
चार व सारासाठी देश िवदेशां म ये िठकिठकाणी या पादुका दशन सोहळा आयोजन कर यात येणार आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८७ ला अनु स न ाथिमक
चचा करणेकामी िद.२९/०८/२०१७ रोजी िशड येथील सं थानचे लेड बागेतील “०” नं बर सभागृह येथे मा. ी.
भाऊसाहेब वाकचौरे मा. ी. िबपीनदादा को हे व मा. मु य कायकारी अिधकारी यां चे ितिनधी मा. ी. मनोज
घोडेपाटील, उपिज हािधकारी यां चे उपि थतीत आढावा बैठक पार पडली. सदरह बैठक म ये सादर कर यात
आले या पादुका दशन तावां बाबत या आयोजकां नी प रपू ण तांव सादर के लेले आहेत अशा भारतातील
आयोजकां ना िद.२२/०९/२०१७ व िवदेशातील आयोजकां ना िद.२३/०९/२०१७ रोजी िशड येथे बोलिव यात
यावे तसेच यावेळेस िव व त मा. ी.जयकर सो. व मा. ी.भोसले सो. यां नाही िनमं ीत कर यात यावे असे ठरले.
यानं तर िद.०१/०९/२०१७ रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी महोदया यां नी (िव व त मा. ी.
वाकचौरे सो. व मा. ी. को हे सो. यां चेशी दूर वनी ारे पादुका दशन सोह याचे आयोजनाबाबत झाले या
चच या अनुषं गाने) नो हेबर-िडं सेबर-जानेवारी मिह यातील पादुका दशन सोह याचा काय म िनि त करणेसाठी
अनु मे तािमळनाडू , म य देश व गुजरात या रा यातील मोठया शहरातील तावधारकां ना मं गळवार
िद.०५/०९/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता चचसाठी बोलिव यात यावे असे िनदश ी. मोहन यादव,
जनसंपक अिधकारी व ी राजितलक बागवे , . अिध क शता दी क यां ना दे यात आले होते. यानं तर
िद.०२/०९/१७ रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी महोदया यां नी िदले या िनदशानु सार खालील नमूद ०९
तावधारकां ना मं गळवार िद.०५/०९/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता बैठक स बोलिव यात आले.
अ.नं. रा य
शहर / गां व मं िदर/ ट/साईभ तांचे नां व
दु र वनीव न सं पक कर यात
आले या यि चे नां व
१.
तािमळनाडू कोईमतूर
िशड साईबाबा िड होिटज
ीमती िन पा ीराम
२.
कोईमतूर
ी नागासाई ट, ी नागासाई मं िदर
ी. एस. बालासु म यम
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३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

अ.नं.
०१.
०२.
०३.
०४.
०५.
०६.

िनणय

चै नई
ऑल इंिडया साई समाज (मैलापूर )
ी. आनं द साई
पॉ डेचरी पॉ डेचरी
इंटरनॅशनल िशड साईबाबा िड होिटज ट
ी. डी.मनीकं दन
म य देश भोपाल
िशड साईधाम धमाथ सं था
ी. शां डी य बाबा
इ दौर
ी इं दौर शहर साईभ त सेवा सिमती
ी. अिभनव छोटू शु ला
गुजरात
अहमदाबाद
ी िशड साईबाबा समाज सेवा सं थान
ी. िगरीष व ी बालाकृ ण
सुरत
साई िव व सम त साईभ त मं डळ
ी. िहमां शू पाठक
सुरत
ी साई गणेश सेवा ट
ी. अतुल साळी (अनुपि 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 जनसंपक अिधकारी उपि थत होते . तसेच
उपरो त त यातील नमूद के ले या तावधारकां पैक सुरत येथील ी साई गणेश मं डळाचे पदािधकारी/सद य
अनुपि थत होते .
ताव- मा. यव थापन सिमतीचे िद. २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार देश -िवदेशात
साई पादुका दशन सोहळा आयोिजत करणेसाठी ा त झाले या तावां ची छाननी करणेसाठी सिमती सद य मा.
ी. भाऊसाहेब वाकचौरे , मा. ी. िबपीनदादा को हे व मा. मु य कायकारी अिधकारी यां नी सव उपि थत
आयोजकां शी सिमतीने िविवध िवषयावर सिव तर चचा के ली. चचअं ती खालील तावां ची िशफारस मा.
यव थापन सिमतीकडे कर यास मा यता दे यात आलेली आहे.
रा य
शहर
मिहना
तािवत
आयोजकां च/े ितिनधीचे नां व
िदनां क
तािमळनाडू चै नई,
नो हबर-२०१७ िद.०८ व ०९ ऑल इं डीया साई समाज, मैलापूर ( ी. आनं द साई)
मैलापूर
नो हबर
पॉ ंडेचेरी
िद.१०
ी इंटरनॅशनल साईबाबा िड होटीज ट, पॉ ंडेचेरी
नो हबर
( ी. मनीकं दन)
कोईमबतुर
िद.११ व १२ ी नागासाई ट,कोईमबतुर
नो हबर
( ी. एस. बालासु म यम)
म य देश भोपाळ
िडसबर-२०१७ िद.१७ व १८ िशड साईधाम धमाथ सं था, भोपाल
िडसबर
( ी.बाबा शां डी य)
गु जरात
सुरत
जानेवारी२०१८ िद.०४ ते ०६ साई िव वा सम त साईभ त मं डळ, सुरत
जानेवारी
( ी. िहमां शू पाठक, सुरत)
अहमदाबाद जानेवारीिद.०७ व ०८ िशड साईबाबा समाज सेवा सं थान, अहमदाबाद
२०१८
जानेवारी
( ी. िगरीषभाई पटेल व ी. बालाकृ णा पटे ल)
तरी छाननी सिमती यां चेमाफत िशफारस कर यात आले या आयोजकां माफत वर नमूद तािमळनाडू,
म य देश व गुजरात या रा यात माहे-नो हेबर, िडं सेबर-२०१७ व जानेवारी-२०१८ या मिह यांम ये पादुका दशन
सोहळा आयोजन होणेसाठी सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
.७६९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी वषाचे िनिम ाने तावात नमु द के ले माणे ,
तािमळनाडू , पॉ डेचेरी, म य देश व गु जरात या रा यात माहे-नो हेबर, िडं सेबर-२०१७, व जानेवारीफे ु वारी- २०१८ या मिह यांम ये पादु का दशन सोहळा आयोिजत करणेस मा यता दे यात आली.
याकामी तािवत के लेली िठकाणे व आजचे सभेम ये ा झाले या अजावरही खालील माणे चचा
होऊन, वेळाप क तयार करणेत आले.

अ.नं.

रा य

०१.

तािमळनाडू

०२.

शहर
चै नई,
मैलापू र
पॉंडेचरे ी

तािवत
आयोजकां च/े ितिनधीचे नां व
आजचे सभेत झालेली चचा
िदनां क
िद.०८ व ०९ ऑल इंडीया साई समाज, मैलापू र
मं जु र
नो हबर
( ी.आनं द साई)
िद.१० व ११ ी इंटरनॅशनल साईबाबा िड होटीज
तािवत आयोजक टचे साईबाबां चे
नो हबर
ट, पॉंडेचरे ी ( ी. मनीकं दन)
मं िदर नस याने देणगीदार साईभ
ी.के . ही. रमणी यां नी सु चिवले माणे
कमलासाई िशड साई सेवा सिमती,
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०३.

कोईमबतु र

०४.

चे नई

०५.

म य देश

भोपाळ

०६.

गु जरात

सु रत

०७.

०८.

अहमदाबाद

महारा

िवदभ

िद.१२ व १३ ी नागासाई ट,कोईमबतु र
नो हबर
( ी. एस. बालासु म यम)
िद.१४
िशड साईबाबा िड हॉटीज ट, चै नई
नो हबर

िद.१७ व १८
िडसबर
िद.०४ ते ०६
जानेवारी

पॉ डेचरे ी यां ना पादुका दशन
सोहळयासाठी या पादुका उपल ध
क न दे यात या यात. तसेच पॉ डेचरे ी
येथे जाते वेळेस दानशुर साईभ
ी.के . ही. रमणी यां चक
े डे दोन तास
दशनासाठी पादुका उपल ध क न
दे यात या यात
मं जु र
चे नई येथील साईभ ि ती साई हे
समाधी शता दी पा भू मीवर यां या
देणगीतू न लडीबागेतील धबध याचे
नु तणीकरण क न देणार आहेत, यां ची
देणगी ि वकारणेत यावी व
या
पादुका पॉ डेचरे ीव न परत येताना
चे नई येथे ि ती साई यां चक
े डे एक
िदवसासाठी दशनासाठी उपल ध क न
ा यात.
मं जु र

िशड साईधाम धमाथ सं था, भोपाल
( ी.बाबा शां डी य)
साई िव वा सम त साईभ त मंडळ, मं जु र
सु रत
( ी. िहमां शू पाठक, सु रत)
िद.०७ व ०८ िशड साईबाबा समाज सेवा सं थान, मं जु र
जानेवारी
अहमदाबाद
( ी. िगरीषभाई पटेल व ी.
बालाकृ णा पटेल)
िद.२५
ी स ु साई चॅ रटेबल ट, नागपु र
सदरह टचे ितिनधी ी.पं कज
जानेवारी ते
महाजन यां नी सभेसमोर यां चा पादुका
िद.१०
दशन सोहळयािवषयीचा ताव सादर
फे ु वारी,
के ला. यां नी मािहती िदली क ,
२०१८
िवदभामधील सव िज यां म ये पादुका
दशन सोहळा आयोिजत करणेची
जबाबदारी ि वकारणेस ते तयार आहेत.
यास सभेने मा यता िदली व
यां ना या पादुका उपल ध क न
दे यात या यात, असे ठरले.

तसेच आजचे सभेत कनकवली, कराड व िद ली येथील साईभ उपि थत होते . यां नीही
यां चेकडे पादु का दशन सोहळा आयोिजत करणेसाठी या पादु का िमळणेची िवनं ती के ली.
यावर िव तृ त चचा होऊन, िद.१२.१०.२०१७ ते िद.१४.१०.२०१७ या कालावधीम ये साई
सेवा ट, पणजी, गोवा यां चेकडे 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 मं डळ,
कनकवली यां ना व िद.१६.१०.२०१७ रोजी ी साईबाबा पालखी सोहळा सिमती, कराड यां ना या
पादु का दशनासाठी उपल ध क न दे यात या यात. याच माणे साईपालहार ट, ख ना माकट,
लोधी रोड, नवी िद ली यां चे ितिनधी ी.िदपक बां गा हे साईभ ही सभेत उपि थत होते , यां नी
िद.२८.१०.२०१७ रोजी पादु का दशन सोहळयासाठी, या पादु का िमळणेची िवनं ती के ली. याची
िवनं ती मा य कर यात येऊन, यां ना पादु का उपल ध क न दे यात या यात.
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यावेळी मा.अ य महोदय यां नी अशी मािहती िदली क , अमेरीके तील साईमं िदरां नीही
या पादु कां ची, िद.०९ नो हबर- २०१७ ते िद.२७ नो हबर, २०१७ अखेर, पादु का दशन
सोहळयासाठी मागणी के लेली आहे , यां ना 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
सं वगातील कोणास उपि थत रहावयाचे अस यास, यां ची जाणे-येणची यव था सं थानमाफत
कर यात यावी. याच माणे आय ल ह साई या सं थेने यु.के . व कॅ नडा या देशां म ये पादु का दशन
सोहळयासाठी, या पादु कां ची मागणी के लेली आहे . यां चेकडू न पादु का दशन सोहळयासाठी या
तारखां चा ताव मागवू न सभेसमोर सादर करावा, असे ठरले. (कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
ी साईबाबां या जीवनावर आधारीत “सबका मािलक एक है” या महानाट् याचे आयोजन करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा ि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 थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या
सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ 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 ठरावः१)
ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत करावया या धािमक सां कृ ितक व सामािजक
काय मां ची परे षा व व प ठरिवणेकामी साईभ त, िशड ाम थ तसेच जागितक साई मं िदर
िव व त/पदािधकारी यां चेकडू न ा त झाले या सूचना व अिभ ाय यावर चचा होऊन धोरणा मक िनणय
होणेकामी धािमक सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे वेळाप क मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर करणेत
आले होते. यात स टबर-२०१७ व ऑ टोबर-२०१८ म ये या नाटय योगाचा समावेश कर यात आलेला आहे.
सदरह तावावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .३५८ अ वये
खालील माणे संमत झालेला आहे .
“..समाधी शता दी वषाम ये सादर करावया या काय मांची परे षा ठरिवणेत येऊन, झाले या
चच माणे ता काळ कायवाही करणेस व याकामी येणा-या सव समावेशक खचास मा यता दे यात आलेली
आहे..”
२)
ी साईबाबां या जीवनावर आधरीत ‘सबका मािलक एक है’ या महानाट् याचे सं थानने आयोजन
करणेबाबतचा िवषय मा. यव थापन सिमती या िद.२०/०८/२०१७ रोजी या सभेत सादर कर यात आला होता.
यावर िनणय .६९४ खालील माणे संमत झाला आहे .
“ ी साईबाबां या जीवनावर आधा रत ‘सबका मािलक एक है’ या महानाट् याचे समाधी शता दी या
पा भूमीवर िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी आयोजन करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .९,००,०००/मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच या नाटय योगातील सं ग व संवाद याचे ि ट थािनक उपसिमती
सभेकडू न तपासून यावी, असे ठरले.”
तावना:- ी. शां त डां गे, कायकारी िनमाता, साई ि एिट ह हीजन, नागपूर यां चे
िद.२८/११/२०१६ व िद.२२/०७/२०१७ चे प ानुसार साई च र ावर आधारीत ‘सबका मािलक एक है‘या
काश (Light) आिण वनी (Sound) िहंदी महानाट् याचे ी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 आहे. तसेच या
नाट् य योगातील संग व संवाद याचे ि ट थािनक उपसिमती सभेकडू न तपासुन यावी, असे ठरले आहे.
ी.सोमे र बालपां डे यां नी िद.२६/०८/२०१७ रोजी िशड येथे भेट देऊन काय मासाठी साईनगर मैदान
व ी साई सादालयामागील शेती महामं डळा या जागेची पाहणी के ली. साईनगर मैदान येथे सदर काय माचे
आयोजन करावयाचे झा यास १५००० ते २०००० पयत े क या काय माचा आनं द घेऊ शकतील. परं तु
यापे ा जा त े क सं ये साठी शेती महामं डळा या जागेवर सदर काय म घेऊन LED BOARD ची
यव था करावी लागणार अस याचे यांनी सां िगतले.
आता िद.०२/०९/२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे ी. सोमे र बालपां डे यां नी“ सदर महानाट् य िशड येथे
िद.०१/१०/२०१७ रोजी सादर कर यास आ ही तयार आहोत. नैसिगक कारणामुळे योग र करावा लाग यास
िद.०२/१०/२०१७ िकं वा िद.०३/१०/२०१७ रोजी हा योग सादर कर यात येईल व याचे कु ठलेही अित र त
शु क आपणाकडु न घे यात येणार नाही. तरी महानाट् या या यशि वतेकरीता (Travelling, Transporting
इ यादी) .३,००,०००/- (अ री र कम पये तीन लाख मा ) अॅड हा स पाठिव याची कृ पा करावी ” असे
कळिवले आहे.
तावः- साई ि एिट ह हीजन, नागपूर यां चे “सबका मािलक एक है” हे िहंदी महानाट् य ी
साईबाबां चे जीवनावर आधा रत अस याने ीसाईबाबां या िशकवणीचा चार व सार होणार आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६९४ अ वये ीसाईबाबां या जीवनावर
आधा रत सबका मािलक एक है या महानाटयाचे समाधी शता दी या पा भूमीवर िद.०१ ऑ टोबर, २०१७
रोजी आयोजन करणेस व याकामी येणा या .९,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच या
नाटय योगातील संग व संवाद याचे ि ट थािनक उपसिमती सभेकडू न तपासुन यावी , असे ठरलेले आहे.
ी. सोमे र जग नाथ बालपां डे यां चे िद.०२/१०/२०१७ चे ई-मेल ारे महानाट् या या यशि वतेकरीता
(Travelling, Transporting इ यादी बां बीसाठी) .३,००,०००/- (अ री र कम पये तीन लाख मा )
अॅड हा स िमळणेबाबत तसेच यांनी रं गभूिम योग प रिनरी ण मं डळाचे कायम व पी यो यता माणप
पाठिवले आहे.
ी.बालपां डे यां नी िवनं ती के या माणे यांना अॅड हा स (अ ीम) ावयाचा झा यास, काही
अप रहाय कारणामुळे काय म पुढे ढकलला गेला तर पुढील तारखे या वेळी वतं वास खच िदला जाणार
नाही तसेच काय म र झा यास अॅड हा स (अ ीम) पु णपणे परत करावा लागेल, असे सं थे ला कळिवता येईल.
तरी याकामी खालील बाब वर िनणय होणे गरजेचे आहे.
१) साई ि एिट ह हीजन, नागपूर यां चे ‘सबका मािलक एक है’ हे िहंदी महानाट् या या योगासाठी
(Travelling, Transporting इ यादी बाबीसाठी) कम पये ३ लाख अॅड हा स देणबे ाबत
२) महानाट् यासाठी जागेची िनि ती करणेबाबात.
३) महानाट् या या आयोजनासाठी सं थानमाफत खालील बाब साठी आव यक या खचास मा यता
देणबे ाबत.
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
महानाट् याचे आयोजन करणेकामी सं थानमाफत तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. परं तु या महानाट् या या योगासाठी साई ि एिट ह
हीजन, नागपू र यां ना .३,००,०००/- मा अ ीम र कम देता येणार नाही, याबाबत सं बं धीतां ना
कळिव यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
शता दी कालावधीत िव ावाच पती ी शं करजी अ यं कर यां चे वचन व यां चे मानधनाबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :
(१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा ि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 थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणांना आव यक या
सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
(२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
(३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ 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 सिमतीचे िदनां क २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८२ :
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषभर आयोिजत कर यात येणा-या िविवध तािवत, धािमक,
सां कृ ितक व सामाजीक काय माची सुधारीत परे षा ठरिव यात आली.
तसेच शता दी महो सवाम ये आयोिजत करावया या धािमक, सां कृ ितक व सामाजीक
काय मसाठीचे कलाकार व यांचे मानधन यां चे प रिश ठ ब, क ड व ई सोबत सादर के लेले आहे. या यादीतील
काय म, कलाकार, व यांचे मानधन थािनक उप-सिमतीने छाननीक न काय म िनि त करावेत. यामधील
िवनामु य सेवा करणा-या कलाकारांना ाधा य दे यात येऊन, वषभर संधी दे यात यावी. काय माची िनि ती
झा यानं तर याम ये गरजेनु सार/ प रि थतीनुसार आव यक ते बदल कर याचे अिधकार यव थापन सिमतीला
राहतील, असे ठरले.
या िनि त के ले या सव कार या काय मां साठी,अपवाद वगळता मानधन व वास असे सव िमळू न
येक एका काय मासाठी जा तीत जा त पये ३ लाख मा चे खचास तसेच शता दी वषात आयोिजत
के ले या काय मां साठी टेज, मं डप, साऊं ड िस टीम, िवदयुत रोषणाई, सीसीिट ही, सुर ा यव था व आव यक
जादाचे मनु यबळ यावर होणरा खच व इतर अनुषं गीक खचासही मा यता दे यात आली.
तावना: ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पू ण होत आहेत.
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 के ले 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 तांसाठी धािमक, सामािजक, साईबाबां ची
िशकवण, सेवाभाव दशिवणा-या भ य व पा या काय मां चे आयोजन करणेत यावे”, असे ठरले होते.
यानुसार जा. .एसएसएसटी/बां धकाम-शता दी क /१९९३/२०१७ िद.१३/०७/२०१७ अ वये िव ा
वाच पती ी शं करजी अ यंकर, पुणे यां ना शता दी कालावधीत वचन काय मां चे आयोजनबाबत प दे यात
आले होते.
यास अनुस न यां नी िदनां क ३१/०८/२०१७ रोजीचे ई-मेल प ा दारे िदनां क १ ते ३ फे वु ारी, २०१७
या तीन िदवसाचे काय मासाठी सहमती दशिवली असून , यांचे प ात यांनी सुिनयोजनासाठी खालील माणे
बाब नमूद के या आहेत.
(१) संत िवदयापीठाचा क प १०० कोटीचा आहे. क प उभा रहातो आहे तो के वळ ित ठान या
वचनां या मा यमातून . यामुळे या क पाचा आप या वतीने २ ल पयां ची 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 मुख वृ तप ां म ये जािहरात यावी. कारण हे वचन व सदिवचार
जा तीत जा त ो यांपयत पोहोचावेत.
(३) आ ही वतं गाडीने िशड ला येऊ.
(४) िनवास यव था उ तम हॉटे लम ये करावी.
(५) मह वा या िठकाणी बोड व फलक लावावेत.
(६)
वचनां नं तर गरम व ताजे दुध गु देव 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 सां भळतील. यां या वास-िनवासाची यव था आपण करावी. तसेच काय मा या सु वातीला
ित ठान या कायािवषयी िनवेदन के ले जाईल.
(८)
विनयं ण यावसाियक दजाची व उ तम असावी.
(९) ि हिडओ शूिटं ग करावयाचे अस यास पूवपरवानगी यावी लागेल.
वचनासाठी आव यक तयारी - यासपीठ सािह य :
(१) उं चावर 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)
वचनकारां ना 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 ठे वला जातो.
(१०) यासपीठावर अिध ठान हणून ठे वावयाचा ं थ
(११) वचनकारां या मागील बाजू स उभा टेबल फॅ न
(१२) पीकस चार (मोठे )
िवशेष सू चना
(१)
यासपीठ व न, मागून झाकलेले असावे तसेच यासपीठ दि णािभमुख नसावे .
(२)
यासपीठासमोर माती नसावी. वचनकारां ना धुळीचा ास होतो. कृ पया कारपेट घालावे.
(३) र याला लागून यासपीठ असेल तर या र यावरील रहदारी पू ण थां बिव यात यावी.
(४) मैदानातही रहदारीचा ास होणार नाही याची काळजी यावी.
उपरो त नमूद के ले माणे वचनाचे सुिनयोजनासाठी यां नी उपरो त बाब चा उ लेख के ला आहे.
तसेच प ाम ये यांनी यांचे तािवत संत िवदयापीठाकरीता पये २,००,०००/- (अ री पये दोन लाख)
मा ची र कम देणगी व पात िमळणेसाठीचा उ लेख के लेला असून , काय माचे वेळी यांचे िनवासाकरीता
उ तम हॉटेलची यव था करणे, यांचे समवेत आले या ४ कायकत यां ना पुणे ते िशड जाणे-येणक
े रीता
वासभाडे व यांचे िनवासाची यव था करणेबाबत कळिवणेत आलेले आहे.
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मा यांनी िदनां क ०७/०९/२०१७ रोजी पाठिवले या ई-मेल प ा दारे , होणा-या वचनासाठी
यि गत मानधन घे यास गु देव अ यं कराची समं ती अस याचे कळिवले आहे. यानुसार वचनासाठी यां चे
संत िवदयापीठाकरीता पये २,००,०००/- मा ची देणगी व पात न देता िवदयावाच पित शं कर वासुदवे
अ यंकर यां चे नावे मानधन व पात देता येईल.
तरी शता दी कालावधीत वचन काय मां चे आयोजन करणेकरीता िवदया वाच पती ी शं करजी
अ यंकर, पुणे यां ना मानधन पये २,००,०००/- (अ री पये दोन लाख) मा देणबे ाबत तसेच यांनी
संमतीदाखल पाठिवले या प ातील बाब साठी होणा-या खचास मा यता िमळणेकामी िनणयाथ सादर.
िनणय .७७१ यावर सिव तर चचा होऊन, चे समाधी शता दी कालावधीत िव ावाच पती ी.शं करजी अ यं कर
यां ना .२,००,०००/- मा मानधन दे यात येऊन, यां चे वचनाचा काय म आयोिजत करणेस व
यासाठी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
साई पादु का दशन सोहळयाकरीता भारत बज कं पनीची एक ए.सी. वासी बस खरे दीकामी दे यात
आले या पु रवठा आदेश व अि म रकमेस काय र मा यता िमळणेबाबत.
तावमहारा शासन अिधिनयम २००४ मधीलः१) कलम १७ (१) म ये रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन,
सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी
व थेनु सार धािमक िवधी पू जा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार
पाड यासाठी यो यती यव था करणे, भ तगणां ना आव यकत या सोयी व सुिवधा 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.
२) कलम २१ (१) म ये, िव व त यव थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतुद ना अिधन
राहन, सिमतीकडू न पुढील पैक सव िकं वा कोण याही योजनां साठी वापर यात अथवा खच कर यात
येईल,-(ख) - ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व
पार पाडणे.
(ग) - भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ
पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
(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
भािवकां साठी सोयीसुिवधा उभारणे तसेच सं पणु वषभर वेगवेगळया धािमक, सां कृ ितक व सामाजीक काय मां चे
आयोजन करणेत येणार आहे.
मा. यव थापन सिमतीचेिद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार,साई पादुका दशन सोह याकरीता
महारा ातील पु ण िज ाम ये पादुका दशनासाठी घेऊन जाणेसाठी एक व बाहेरील रा याकरीता एक अशा ०२
अ याधुिनक ए.सी. बस खरे दी करणेसाठी टाटा, अशोक लेलं ड व भारतबज या तीन कं प यां या बसेसबाबत
तपशीलवार चचा करणेत येऊन, यामधील भारतबज या कं पनीची (917 Tourist A.C. Bus BS-IV, Mod.35+1+1 SPB)बस खरे दी करणेचे िनि त करणेत आले.
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद के ले माणे भारतबज कं पनी या 917 Tourist A.C. Bus
BS-IV, Mod.-35+1+1 SPB या मॉडेल या ०२ अ याधुिनक ए.सी. बस खरे दी करणेकामी भारतबज
कं पनी या अिधकृ त िव े यांकडू न िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता
दे यात आली, असे ठरले.
यानुसार जा.नं.एसएसएस-वाहन-२६०७-२०१७ िदनां क १०/०८/२०१७ चे प ा वये भारत बज
कं पनी या 917 Tourist A.C. Bus BS-IV, Mod.-35+1+1 SPBया मॉडेल या दोन ए.सी. वासी बसेस
खरे दी करणेकामी भारत बज कं पनीचे अिधकृ त िडलरकडू न दरप के िदनां क २३/०८/२०१७ अखेर मागिव यात

{09} 08.09.2017, Shirdi (SPJ.docx)

61

आली होती. िदनां क २३/०८/२०१७ अखेर पुरेशी दरप के ा त न झालेने िदनां क २३/०८/२०१७ चे मं जरू
िटपणी व जा.नं.एसएसएस-वाहन-२६०७/२०१७ िदनां क २३/०८/२०१७ चे प ा वये िद.२८/०८/२०१७ अखेर
मुदतवाढ दे यात आली होती. तसेच अिधक पधा मक दर ा त होणेसाठी दो ही दर मागणीप सं थानचे
अिधकृ त संकेत थळावर िस द कर यात आलेली होती. तसेच इं टरनेट दारे ा त सुमारे १४ पुरवठादारां ना
मेल दारे दरमागणी प पाठिव यात आलेली होती.
यानुसार भारतबज कं पनी या 917 Tourist A.C. Bus BS-IV, Mod.-35+1+1 SPB या
मॉडेल या अ याधुिनक ए.सी. बस खरे दी करणेकामीिद.२८/०८/२०१७ अखेर ा त झालेली ०४ दरप के
िद.३०/०८/२०१७ रोजी मा. खरे दी सिमतीचे सभेत उघडणेत आली असुन यां नी दरप कात देऊ के ले या दरां चा
तुलना मक त ता खालील माणे आहे.
अ.
नं.

1

2
3
4
5
6
7

तपिशल

घाडगे क ग
KGP अॅटो िल.,
नािशक
ित नग
917 Tourist A.C. 21,66,985.00
Bus BS-IV, Mod.35+1+1 SPB
SGST/UTGST
3,03,377.90
CGST
3,03,377.90
TCS @ 1 %
27,737.41
28,01,478.21
Total (1 to 4)
Insurance
71,158.00
Grand Total (5+6)
28,72,636.21

घाडगे क ग
KGP अॅटो िल.,
ताथवडे (पु ण)े
ित नग
21,66,985.00

वासन क ग
घाडगे क ग
वासन क ग
KGP अॅटो िल.,
ा.िल. चबु र मुं बई
को हापु र
ित नग
ित नग
21,66,985.00
21,66,985.00

3,03,377.90
3,03,377.90
27,737.41
28,01,478.21
71,158.00
28,72,636.21

3,03,378.00
3,03,378.00
27,737.00
28,01,478.00
--

3,03,377.90
3,03,377.90
27,737.41
28,01,478.21
71,158.00
28,72,636.21

वरील दरप कातील दरां चा िवचारकरता, सव अिधकृ त िव े यांनी भारत बज कं पनीचे ए.सी. बस
करीता समान दर िदलेले आहेत. िशड िवभागाकरीता भारत बजचे अिधकृ त िडलर घाडगे क ग, KGP अॅटो
िल., ताथवडे (पु ण)े हे आहेत.
िद.३०/०८/२०१७ रोजी सकाळी १०.२८ वा. ी िव ां त महाजन, रजनल मॅनेजर, मुं बई यां चा मेल
सं थानला ा त झालेला असुन यात िद.०१/०९/२०१७ पासुन उपरो त दर ६% वाढणार तसेच उ ा सं याकाळ
पयत पुरवठा आदेश िद यास अिधकृ त िडलर उपरो त दरात बस देतील असेही नमु द के लेले आहे.
वाहनाची मुळ िकं मतीत ६% हणजे साधारं त: .१,६८,०००/- ची वाढ होणार असलेने एका बसचा
पुरवठा आदेश तातडीने िद यास सदर र कमेची बचत होणार आहे. यामुळे सदर या खरे दी सिमतीचे सभेत एक
बसचा पुरवठा आदेश दे यात यावा असे ठरले. तसेच भारत बज कं पनीचे सोनम िसंग यां नी िद.३०/०८/२०१७
रोजी १३.४४ वा. याकामी .५०,०००/- बुक ग र कम पाठिव याचे बाबत ईमेल ारे कळिवलेले होते.
यानुसार घाडगे क ग, KGP अॅटो िल., ताथवडे (पुणे )यां ना इकडील जा.नं.एसएसएस/ वाहन/
२९०५/ २०१७ िद.३०/०८/२०१७ रोजीचे प ाने भारत बज कं पनी या 917 Tourist A.C. Bus BS-IV,
Mod.-35+1+1 SPBया मॉडेलची एक ए.सी. वासी बसेस खरे दी करणेकामी थम वष िवमा र कमेसह एकु ण
र कम .२८,७२,६३६/- (अ री र कम .अ ािवस लाख बहा तर हजार सहाशे छ तीस मा ) पुरवठा आदेश
दे यात आलेला आहे. या सोबत भारतीय टेट बक ऑफ इं डीया, शाखा िशड चा चेक नं.६१५४६२
िद.३१/०८/२०१७ नु सार बुक ग र कम (अॅड हा स) .५०,०००/- मा आदा कर यात आलेली आहे.
मागणीः- तरी साई पादुका दशन सोह या करीता भारत बज कं पनी या 917 Tourist A.C. Bus
BS-IV, Mod.-35+1+1 SPBया मॉडेलची एक ए.सी. वासी बसेस खरे दी करणेकामी घाडगे क ग,KGP
अॅटो िल., ताथवडे (पु ण)े यां ना दे यात आले या एकु ण र कम .२८,७२,६३६/- (अ री र कम .अ ािवस
लाख बहा तर हजार सहाशे छ तीस मा ) चे पुरवठा आदेशास व अि म र कम .५०,०००/- मा देणसे
काय तर मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .७७२ यावर सिव तर चचा होऊन, साई पादु का दशन सोहळयाकरीता भारत बज कं पनीची एक ए.सी. वासी
बसची चेसी खरे दी करणेकामी दे यात आले या पु रवठा 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 नं.०६
साठा सं पत आलेली सं थान कािशत काशने पु नमु ण िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न करणेस व
याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयमः- सन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ नु सार मा. यव थापन सिमतीची कत ये व
अिधकाराबाबत कलम नं.१७ (२) ठ म ये खालील माणे तरतूद आहे .
‘ ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार- सार करील आिण ी सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील’
तािवकः- उपरो त तरतुदीनुसार प.पू. ी साईबाबां या लीला व यांची िशकवण याबाबत चारसार होणेसाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत सं थान कािशत साईच र ,पु तके ,फोटो व
ऑडीओ/ हीडीओ सीडीचे पुनरमु णक न साईभ तां ना माफक िकं मतीने िव के ली जाते.
सव साधारण एक ते दोन वष पुरेल एवढया त ची छपाई के ली जाते . वतमानप ात जािहरात िस द
करणे, ई-िनिवदा मािगवणे, ा त िनिवदा मा. खरे दी सिमतीचे सभेत तां ि क व यवसाियक बीड उघडणे, छाननी
करणे व कायादेश देणे अशा कामासाठी ३ ते ४ मािह यांचा कालावधी लागतो यामुळे ३ ते ७ मिहने पुरेल एवढा
साठा िश लक रािह यानं तर छपाईची कायवाही चालू कर यात येते. देशातील अनेक साईमं िदरात साईभ त
संमेलने आयोिजत के ली जातात यामुळे ठरािवक काशनां ची मागणी अचानक वाढते.
काशने िवभागामाफत सं थान प रसरात नवीन ०५ पु तकालये व सं थानचे मुं बई कायालय,
पररा यात सं थान दारे सु कर यात आलेले मािहती व सुिवधा क येथे साईभ तां या सेवेसाठी पु तके उपल ध
क न दे यात आलेली आहे. तेथील िश लक साठा व िव
तािवक छपाईकामी िवचारात घेतली जाते.
सन २०१७-२०१८ या कालावधीम ये िशड येथे होणा-या ी साई समाधी शताब्दी महो सावात ी
साईभ तांचे सं ये त ल णीय वाढ होणार आहे. तसेच शता दी वषात पररा यात आयोजीत होणा-या साईभ त
संमेलनात वेगवेगळया भाषेतील सं था न कािशत पु तकां चे टॉल लाव याचे िनयोजन आहे. यािठकाणी मोठया
माणात पु तकां ची मागणी िवचारात घेता, साईभ तांची काशने खरे दी कर यासाठी मोठया सं ये ने वाढ होणार
अस याने सदर बाब चा िवचार क न काशने छपाई सं ये त वाढ कर यात आलेली आहेत.
ी गु पोिणमा उ सव-२०१७ पासून . २५ हजार िकं वा यापे ा जा त देणगीदार साईभ तांना ी
साईच र भेट देणचे ा उप म सु कर यात आलेला आहे. सदर कामासाठी दरमहा-२०० नगां ची मागणी देणगी
कायालयाकडू न कर यात येत आहे.
तावः- पुनमु ण करावयाची पु त के /फोटो िश लक साठा, अं दाजे िकती मिहने साठा पुरेल व
तािवत खचाबाबत अं दाजे िकं मत (Estimated Cost) मुं बईतील ०४ मु णालयाकडील मे . टॅको ि हजन
ा.िल. मुं बई, मे.िनट ि ं टस, अहमदनगर, सॅप ि ं ट सो युशन, मुं बई व ि ं ट लस ा.िल, मुं बई यां याकडू न घेऊन
यांची सरासरी क न अं दाजे िकं मत घे यात आलेली आहे. सदरचा प रिश ट खालील माणे.
अं.
नं.
०१

छपाई तपिशल

ी साई सतच र - क नड
आवृ ी . १९
०२ ी साई सगु णोपासनामराठी
(पॉके ट साईज) आवृ ी
.५५
०३ खापड डायरी - िहंदी
आवृ ी . ०९
०४

वािषक
िव

िश लक
टॉक

२०,३
१५
७०,०
००

५९७९

९०००

३९८८

९००

०६

१०,००
०

१४३५०

४५००

०३

१,००,० २.१५
००

ी साईनाथ तवनमं जीरी- ५०००
तेलगू (पॉके ट साईज)
०
आवृ ी .०६

९०,०००

दरमहा िकती नवीन मािगल अं दाजे
अं दाजे छपाई
सरासरी मिहने छपाई
छपाई छपाई एकू ण र कम पये.
िव
पु रेल सं या
दर
दर
१७०० ०३
३०,०० ४८.१ ६०/- १८,००,०००/०
३
७००० ०८
१,००,० ४.१६ ७/७,००,०००/००
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१८.०
०

१५/-

१,५०,०००/-

३/-

३,००,०००/-
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०५

०६
०७
०८

ी साईनाथ याय ११ वा
अ याय (पॉके ट साईज) मराठी
आवृ ी .१८
ी साईनाथ भजनमालामराठी आवृ ी . ०७
मु लां चे बाबा- क नड
आवृ ी . १६
ी साईनाथ सगुणोपासनाआरती क नड
(पॉके ट
साईज)
आवृ ी .०१
ी साईनाथ तवनमं जीरीतेलगू (पॉके ट साईज)
भा य अनु वाद
आवृ ी .०३
खापड डायरी – तेलगू
आवृ ी .०१
धान – इं जी
आवृ ी . ०३
चार अ याय-बं गाली
(पॉके ट साईज) आवृ ती
. ०२
ी साई सगु णोपासना -िहंदी
(पॉके ट साईज) आवृ ती
. १०
ी साई सगु णोपासना तेलगू
(पॉके ट साईज) आवृ ती
. ०३
ी साई सतच र - िहंदी
आवृ ी . २८ वी
ी साई सतच र - गु जराती
आवृ ी . १५ वी

७३१२

६०००

८५०

०७

१०,००
०

३.८५

५/-

१८८

१८८

५०

०६

१५००

४०/- ६०,०००/-

७०००

३०३७

५५०

०६

थम
आवृती

--

--

--

१०,००
०
५०००

२९.३
१
७.९१

थम
आवृती

--

--

--

थम
आवृती
४०००

--

--

००

७१८

११/-

५,००,०००/-

१,१०,०००/-

नवीन
छपाई

२०/- १,००,०००/-

५०००

नवीन
छपाई

५/-

२५,०००/-

--

५०००

२०/-

१,००,०००/-

४००

--

५०००

नवीन
छपाई
९/-

१५/-

७५,०००/-

७१

६००

--

४०००

११.५
०

१५/-

६०,०००/-

७५,०००

--

--

--

५००००

८.५३

१२/-

६,००,०००/-

७५,०००

--

--

--

५००००

१०.२
०

१५/-

७,५०,०००/-

५५,०००

८०००

४१६६

०२

५०/-

५०,००,०००/-

१४,०००

१५२३
७

११६६

०८

१,००,०० ३८.७
०
८
५०,००० ३८.१
७

५०/-

२५,००,०००/-

१७

ी साईनाथ तवनमं जीरी- १,५०,०० १,५०,
मराठी
०
०००
(पॉके ट साईज) आवृ ी .
४० वी

१३,०
००

०७

२,००,०० २.००
०

३/-

६,००,०००/-

१८

ी साई सतच र - तेलगू
आवृ ी . २८ वी

७०००

०७

५०,०००

५०/-

२५,००,०००/-

०९

१०
११
१२

१३

१४

१५
१६

८४,०००

१,००,
०००

४४.५
०

एकू ण १,५९,३०,०००/पये.

(अ री . एक कोटी एकू ण साठ लाख तीस हजार मा .)
मागणीः- साठा संपत आलेली सं था न कािशत पु तके िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणे व
जािहरात िस दीस देऊन छपाई क न साईभ तांना बुक टॉलवर उपल ध क न ावयाची आहेत.
सं थानचे अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच
आिथक िवषय ई छाननी क न अनु मानः- आिथक/ धोरणा मक.
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िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- तािवत छपाईकामी िविहत प दतीनुसार वतमानप ात शासक य
दराने जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागवून , ा त ई-िनिवदा मा. खरे दी सिमतीचे सभेपढु े तां ि क बीड व
यवसाियक बीड उघडणे, यातील पधक िनिवदाकारां ना बोलावून चचा करणे यांनतर मा. यव थापन
सिमतीची मा यता घेऊन िन नतम दराने िनिवदाकारां ना छपाई कायादेश देणते येतील. याकामी अं दाजे .
१,५९,३०,०००/- (अ री . एक कोटी एकू ण साठ लाख तीस हजार) मा चा खच अपेि त आहे. सदर खच
पु तके /फोटो व दैनं िदनी/िदनदिशका वािषक छपाईची तरतूद अं दाजप ीय खच .०९ कोटी ५५ लाख १० हजार
मधून करता येईल.
उपरो त पु तके छपाईकामी येणा-या अं दाजे र कम .१,५९,३०,०००/- मा चे खचास, ई-िनिवदा
ि या राबिवणे व वतमानप ात शासक य दराने दे यात येणा-या ई- िनिवदा सूचना जािहरात िस दीचा यो य
या खचास मा यता िमळणेकामी सदर िवषय मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .७७३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के लेली साठा सं पत आलेली सं थान कािशत काशने
पु नमु ण करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे र कम
.१,५९,३०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
सं गणके , सं गणक य सािह य व ोजे टर खरे दीकामी ई-िनिवदा ि येअं तगत उघडणेत आले या
वािण यीक ई-िनिवदां मधील िन नतम दरधारक िनिवदाधारकां ना चचसाठी बोलिवणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- कलम २१ (१) ग नुसार भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे.
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 िनदशानु सार, मािहती तं ान िवभागा या १० जुलै , २०१७
रोजीचे मं जरु िटपणीअ वये, आयटी िवभागाअं तगत ३० संगणके व सव शै िणक संकुलां साठी आव यक ६०
संगणके , इतर संगणक य सािह य व ोजे टर खरे दीकामी सं थानचे चिलत प तीनुसार ई-िनिवदा ि या
राबिवणेस मा यता घेणते आलेली होती.
त्यानुसार राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येअं तगत एकु ण ०७ िनिवदाधारकां नी ऑनलाईन सादर
के ले या ई-िनिवदां या तां ि क ई-िनिवदा मा.खरे दी सिमतीचे िद.१९ ऑग ट, २०१७ रोजीचे सभेम ये उघडणेत
आले या आहेत. उघड यात आले या तां ि क ई-िनिवदा पैक पा िनिवदाधारकां या वािण यीक ई-िनिवदा
मा.खरे दी सिमती या िद.३० ऑग ट, २०१७ रोजीचे सभेम ये उघडणेत आले या आहेत. उघड यात आले या
वािण यीक ई-िनिवदां चा तुलना मक दरत ता पुढील माणे आहे .
अ.न.

1
2
3
4
5
6

िनिवदाधारकाचे नाव

सं गणक
(९० नग)
दर/एकु ण

लॅपटॉप
(०७ नग)
दर/एकु ण

यु पीएस
(०१ नग)
दर/एकु ण

ोजे टर
(०२ नग)
दर/एकु ण

ि ं टस
(०२ नग)
दर/एकु ण

40,500
36,45,000
48,380
43,54,200
44,752
40,27,680
36,900
33,21,000
R D Data Syatems 37,000
33,30,000
Micronics Systems 42,800
& Services
38,52,000

38,232
2,67,624
53,500
3,74,500
49,057
3,43,399
37,500
2,62,500
33,700
2,35,900
41,500
2,90,500

1,80,000
1,80,000
1,58,500
1,58,500
2,18,043
2,18,043
1,77,634
1,77,634
1,40,500
1,40,500
2,44,000
2,44,000

36,000
72,000
50,164
1,00,328
42,642
85,284
31,900
63,800
40,550
81,100
41,000
82,000

18,000
36,000
17,900
35,800
20,072
40,144
16,500
33,000
14,100
28,200
17,200
34,400

KJM
Group
Systems Solutoin
Mccann
Info
Solution
Minitek Systems
India Pvt Ltd
Cybernet it Pvt Ltd
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नेटवक वीच
(24 Port)
(०१ नग)
दर/ एकु ण
5,400
5,400
6,087
6,087
5,947
5,947
5,800
5,800
5,000
5000
5,900
5,900

65

7

Sai Info Services

45,700
41,13,000

40,600
2,84,200

1,97,300
1,97,300

48,105
96,210

17,100
34,200

5,650
5,650

उपरो त तुलना मक त यामधील संगणके व ोजे टर साठी M/s Cybernet IT Pvt Ltd, Pune
यां नी देऊ के लेले दर िन न तम असून , उवरीत सव सािह यांसाठी (लॅपटॉप, युपीएस, ि ं टस व नेटवक ि वच) M/s
R D Data Systems, Nashikयां नी देऊ के लेले दर िन न तम आहेत.
उपरो त माणे ३० संगणके व सव शै िणक संकुलां साठी आव यक ६० संगणके , संगणक य सािह य
व ोजे टर खरे दीकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येअं तगत वािण यीक िनिवदां मधील िन न तम
दरधारक िनिवदाधारक M/s Cybernet IT Pvt Ltd, Pune व M/s R D Data Systems, Nashik यां ना
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर चचा व वाटाघाट साठी बोलिवता येईल, असे न मत आहे.
मागणी:- मािहती तं ान िवभागांतगत ३० संगणके व सव शै िणक संकुलां साठी आव यक संगणके ,
संगणक य सािह य व ोजे टर खरे दीकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येअं तगत वािण यीक
िनिवदां मधील िन न तम दरधारक िनिवदाधारक M/s Cybernet IT Pvt Ltd, Puneव M/s R D Data
Systems, Nashik यां ना मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर चचा व वाटाघाट साठी बोलिवणेस मा यता
असावी, िह न िवनं ती.
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- तां ि क, शासक य व आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- मािहती तं ान िवभागाअं गत ३० संगणके व सव शै िणक
संकुलां साठी आव यक संगणके , संगणक य सािह य व ोजे टर खरे दीकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा
ि येअं तगत वािण यीक िनिवदां मधील िन न तम दरधारक िनिवदाधारक M/s Cybernet IT Pvt Ltd, Pune
व M/s R D Data Systems, Nashik यां ना मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर चचा व वाटाघाट साठी
बोलिवणे या मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .७७४
तािवत खरे दीकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील सं गणके व ोजे टरसाठीचे M/s
Cybernet IT Pvt Ltd, Pune व लॅपटॉप, यु पीएस, ि ं टस, नेटवक ि वच साठीचे M/s R D Data
Systems, Nashik यां चे ितिनधी आजचे सभेत उपि थत होते . सभेसमोर M/s Cybernet IT Pvt
Ltd, Pune यां चे ितिनध नी ित सं गणक .६००/- मा सु ट देऊ के ली. तसेच M/s R D Data
Systems, Nashik यां चे ितिनध नी वरी ांशी चचा क न ई-मेल ारे कळिवतो, असे सां िगतले.
यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत खरे दीकामी M/s Cybernet IT Pvt Ltd, Pune
यां चे ित सं गणक .३६,३००/- व ित ोजे टर .३१,९००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन,
यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा. तसेच लॅपटॉप, यु पीएस, ि ं टस व नेटवक ि वच खरे दीकामी M/s
R D Data Systems, Nashik यां चेकडू न ई-मेल ारे ा होणारे अं तीम दर ि वकारणेत येऊन,
मु यकायकारी अिधकारी यां चे मा यते ने यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे िनिम ताने िशड शहरामधू न जाणा-या अहमदनगर – मनमाड
(NH160) या रा ीय महामागावर उ तर बाजू स शासक य िव ामगृ हाजवळ व िशड नां दु ख रोडवर
(िवमानतळ रोड) िशड िशवालगत वागत कमानी उभारणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः- अिधिनयमाचे कलम १७
(१) नुसार रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान
िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार
धाम क िवधी, पूजा-अचा समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था
करणे, भ तगणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये
िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे ती उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे
उ प न कामी लावणे ही सिमतीची कत ये असतील, अशी तरतूद 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 संमत झालेला आहे .
“ चे समाधी शता दी वषाचे िनिम ताने िशड कडे येणारे सव र ते /महामागावर आकषक महा दारां ची
उभारणी करणेत यावी. यासाठी शासनाचे सावजिनक बां धकाम खा यास िवचारणा करणेत यावी. ते महा दार
उभारणी क न दे यास तयार असतील तर यासाठीचा खच सावजिनक बां धकाम खा यास दे यात यावा अथवा
यांचेकडू न NOC घेवनु , सं थानमाफत महा दारां ची उभारणी करणेत यावी, असे ठरले.”
तावना:- ी साईबाबां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होतआहेत .
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 के ले जाणार आहे. सदर कृ ती आराखडयात
सं थानमाफत थम ाधा य माने उपल ध करावया या सोयीसुिवधां म ये िशड शहरामधून जाणा-या
अहमदनगर– मनमाड (NH-160) या रा ीय महामागावरिशड शहरा या उ तरे स सावळीिवहीर येथे (नािशक
फाटयाजवळ) तसेच िशड शहरा या दि णेसिशड िशवाजवळ वागत कमानी उभारणे तािवत आहे. यासाठी
जागितक बॅकं क प (सावजिनक बां धकाम) िवभाग, अहमदनगर यां चेमाफत कायवाही सु आहे . सदरचे
कामासाठी यांना िनधी वग करणेकरीता मा यता िमळणेसाठीचा ताव महारा शासन, िवधी व याय िवभाग
यां ना सं थानचे जा. .२४६०, िद.०४/०८/२०१७ रोजी या प ाने सादर के लेला आहे.
मा.नामदार ी.राधाकृ णजी िवखे पाटील यां चे अ य तेखाली िद.१८/०८/२०१७ रोजी शासक य
िव ामगृह, िशड येथे झाले या बैठक म ये ी साईबाबा समाधी शता दी सोहळा िनिम त करावयाचे िविवध िवकास
कामे व िनयोजनाबाबत चचअं ती अहमदनगर – मनमाड (NH160) या रा ीय महामागावर उ तर बाजू स शासक य
िव ामगृहाजवळ व िशड नां दु ख रोडवर (िवमानतळ रोड) िशड िशवालगत वागत कमानी उभारणी करणेबाबत
िनदश िदले आहेत.
ताव:- नगर-मनमाड र ता हा जागितक बॅकं क प (सावजिनक बां धकाम) िवभाग, अहमदनगर
यां चेअख यारीत अस याने इतर दोन वागत कमान बरोबर वर नमु द के ले माणे िशड शहराचे उ तर बाजू स
शासक य िव ामगृहाजवळ वागत कमान उभारणेबाबत यांचे माफत पुढील कायवाही करता येईल. याकामी
अं दाजे र कम .५० ल मा खच अपेि त आहे. तसेच िशड – नादुख रोड सावजिनक बां धकाम िवभाग यां चे
अख यारीत अस याने यांचे माफत वागत कमान उभारणेसाठी िवचारणा करता येईल अथवा सावजिनक
बां धकाम िवभाग यां चे ना– हरकत दाखला घेऊन, सं थानमाफत वागत कमानीची उभारणी करता येईल. सदरचा
र ता १५ मी. ं द अस याने वागत कमान उभारणेसाठी अं दाजे .२५ ल मा खच अपेि त आहे.
जागितक बॅकं क प (सावजिनक बां धकाम) िवभाग, अहमदनगर यां चेमाफत अहमदनगर– मनमाड
रा ीय महामागावर (NH-160) िशड शहराचे उ तर बाजूस शासक य िव ामगृहाजवळ व िशड नां द ुख रोडवर
िशवालगत वागत कमान उभारणीबाबत खालील माणे िनणय होणे अपे ीत आहे.
१. उपरो त िठकाणी वागत कमानी उभारणेसाठी धोरणा मक िनणेय घेणे.
२.
वागत कमानी उभारणेकामी येणा-या एकू ण र कम .७५ ल मा चे अं दाजीत खचास मा यता देण.े
३. सदरह िनधी सं थानमाफत कायकारी अिभयं ता, जागितक बॅकं क प (सावजिनक बां धकाम) िवभाग,
अहमदनगर यां ना तसेच कायकारी अिभयं ता, सावजिनक बां धकाम िवभाग, संगमनेर यां ना उपल ध
क न देण.े
४.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मिधल तरतुदी अ वये रा य
शासनाचे पूवमा यतेसाठी ताव सादर करणे.
तरी उपरो त बाब वर िनणय होणेसिवनं ती.
िनणय .७७५ यावर सिव तर चचा होऊन, ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे िनिम ताने िशड शहरामधू न
जाणा या अहमदनगर– मनमाड (NH160) या रा ीय महामागावर उ तर बाजू स शासक य
िव ामगृ हाजवळ जागा अपु री अस यामु ळे ते थे वागतकमान उभारणे सं यु ि क होणार नाही, असे
सिमती सद यां चे मत झाले. मा िशड नां दु ख र यावर िशड िशवालगत फॅ ीके शनची वागतकमान
उभारणेत यावी, असे ठरले. तसेच यासाठी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी
येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०९
ताव-

ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोजीत धािमक सां कृ ितक व सामािजक काय मां साठी
साईनगर ाऊं ड येथे टेज व यावरील शेडचे उभारणीबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा
ि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 थेनु सार धािमक िवधी, पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत
कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या सोयी व
सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ
चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतची कत ये असतील.
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३. अिधिनयमाचे कमल २१ मधील पोटकलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
मा. यव थापन सिमती ठराव –
ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत करावया या धािमक, सां कृ ितक व सामािजक
काय मां ची परे षा व व प ठरिवणेकामी साईभ त, िशड ाम थ तसेच जागितक साई मं िदर िव व त/
पदािधकारी यां चेकडू न ा त झाले या सूचना व अिभ ाय यावर चचा होऊन धोरणा मक िनणय होणेकामी
धािमक, सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे वेळाप क मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे
सभेत सादर करणेत आले. सदर ा प वेळाप कात शता दी वषातील येक मिह यात िविवध धािमक,
सां कृ ितक व सामाजीक काय मां चा समावेश के ला आहे. सदर सभेत सादरीकरणातील िविवध मु यां बाबत
सिव तर चचा झाली व िनणय .३५८ खालील माणे संमत झालेला आहे .
“...समाधी शता दी वषाम ये सादर करावया या काय मां ची परे षा ठरिवणेत येऊन, झाले या
चच माणे ता काळ कायवाही करणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली आहे.”
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 के ले जाणार आहे. तसेच
शता दीचे सं पणू वषभर वेगवेगळया धािमक व सां कृ ितक काय मांचे आयोजन क न संपणू वषभरात िशड म ये
भ तीमय वातावरण राहन ीसाईबाबा समाधी शता दी सोहळा अिव मरणीय होईल, या टीने तयारी करणेचे
िनयोजन आहे. सदर काय मां चे व प व परे षा ठरिवणेसाठी आजतागायत िशड ाम थ व साईभ त
यां चेकडू न ा त झाले या सूचना वजा ताव, जागितक साईमं दीर िव व त प रषदम ये झालेली चचा तसेच
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 करणेत आला होता. सदर सभेतील िनणय मां क १७१
नुसार शता दी वषाचे िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते १८ ऑ टोबर, २०१८ याकालावधीत आयोिजत करावयाचे
िविवध धािमक, सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे ा प वेळाप क तयार करणेत आले आहे. सदर ा प
वेळाप कात शता दी वषातील येक मिह यात नामवं त वचनकारां या वचनां चे काय मां चा समावेश
के लेला आहे. सदरह वेळाप कास मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .३५८
अ वये मा यता िमळाली आहे.
यानुसार सदर काय मां चे आयोजनासाठी साईआ म भ तिनवास येथे टसाईलं ॅ ीक शेड (मं डप)
उभारणी कामाची ई-िनिवदा ि या सु आहे . सदर टसाईल ॅ ि क शेड (मं डप) उभारणी कामासाठी जा त
कालावधी लाग यास शता दी कालावधीतील िनयोजीत काय मां साठी सं थानचे साईनगर येथे एम.एस.
चरम ये टेज लॅटफॉम व यावर शेड करणे आव यक आहे.
ताव- साईनगर ाऊं ड येथे एम.एस. चरम ये 40’X32’ मापाचा टेज लॅटफॉम व यावर प ा
शेडचे काम करणेसाठी खािलल माणे खच अपेि त आहे.
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अ) टे ज लॅटफॉमकरीता आव यक मटे रीयल खच :अ.नं.

मटे रअल तपिशल

०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७

M.S.Square Pipe - Size-60X60X3 mm
Colour Asian Paints
18mm heavy water proof plywood
Rubble Stone
Sand
Metal
Cement Bag

आव यक
मटे रअल
३६१० र. फु ट
६० िल.
४० नग
१३ ास
२.५ ास
५ ास
६९ गोणी

अं दाजे दर र कम
पये
६५.०० ( ित र. फु ट)
४००.०० ( ित िल.)
३,८४०.०० ( ित नग)
१,२६०.०० ( ित ास)
३,३००.०० ( ित ास)
२,२०५.०० ( ित ास)
३१०.०० ( ित गोणी)
एकू ण अपेि त खच (अ):

खच र कम पये
२,३४,६५०.००
२४,०००.००
१,५३,६००.००
१६,३८०.००
८,२५०.००
११,०२५.००
२१,३९०.००
४,६९,२९५.००

ब) टे ज लॅटफॉमवर कलर कोटे ड शीट शेड उभारणेकामी आव यक मटे रीयल खच :अ.नं.

मटे रअल तपिशल

०१
०२
०३
०४
०५

Rubble Stone
Sand
Metal
Cement Bag
M.S. Structure Vertical Footing Member
60X60X3.20 mm sq. pipe
Rafter -50X50X2.60 mm sq. pipe
Purlin – 40X40X2.60 mm sq. pipe
Tie Pipe - 40X40X2.60 mm sq. pipe
Structural Frame Horizontal Member –
40X40X2.60 mm sq. pipe
M.S. Plate– (Size – 8’X4’), 6 mm Thk.
Colour Coated Sheet Size - 12’X4’, 0.45 mm Thk.
Size - 16’X4’, 0.45 mm Thk.
Size - 12’X3’6”, 0.45 mm Thk.
Taping Screw

०५

०६

आव यक
मटे रअल
१ ास
१ ास
२ ास
१५ गोणी

अं दाजे दर र कम
पये
१,२६०.०० ( ित ास)
३,३००.०० ( ित ास)
२,२०५.०० ( ित ास)
३१०.०० ( ित गोणी)

खच र कम पये

१३६ र. फु ट

६५.०० ( ित र. फु ट)

८,८४०.००

२६० र. फु ट
६१० र. फु ट
१२८ र. फु ट
३३६ र. फु ट

६०.०० (
५५.०० (
५५.०० (
५५.०० (

१५,३९०.००
३३,५५०.००
७,०४०.००
१८,४८०.००

१५८ िकलो

५७.०० ( ित िकलो)

४४ नग
३० नग
२ नग
५०० नग

ित र. फु ट)
ित र. फु ट)
ित र. फु ट)
ित र. फु ट)

१,७७०.०० ( ित नग)
२,३६०.०० ( ित नग)
१५५०.०० ( ित नग)
७.०० ( ित नग)
एकू ण अपेि त खच (ब):
तपिशल (अ) + (ब) एकु ण र कम पये :
पु णािकत पये :

१,२६०.००
३,३००.००
४,४१०.००
४,६५०.००

९,००६.००
७७,८८०.००
७०,८००.००
३,१००.००
३,५००.००
२,६१,२०६.००
७,३०,५०१.००
७,३०,०००.००

उपरो त माणे टील चर व िस हील वक यां चा एकि त असा सुमारे .७.३० ल मा इतका
खच अपेि त आहे. सदरचे काम मेकॅिनकल व बां धकाम िवभागामाफत संयु तीकरी या करता येईल.
तरी ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषात आयोिजत िविवध धािमक, सां कृ ितक व सामाजीक
काय मासाठी साईनगर येथे एम.एस. चरम ये टेज लॅटफॉम व टेजवर कलर कोटे ड 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 मागवुन क न घेणेस िनणयाथ सादर.
िनणय .७७६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोजीत धािमक सां कृ ितक व
सामािजक काय मां साठी साईनगर ाऊं ड येथे टेज व यावरील शेडचे उभारणी करणेकामी तावात
नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .७,३०,०००/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.१०

ी साईबाबा समाधी शता दी सन २०१८ िनिम त सं थान ह ीतील िसतानगर एमएसईबी कॉनर ते
सैिनक कॅ प िव ामगृ ह पयतचा र ता ं दीकरण व डां बरीकरण करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द:अिधिनयम कलम २१ (१) अ वये सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा
यापैक कोण याही योजनां साठी करणेची तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व
िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतूद
आहे.
(ग) भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ
पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .” अशी तरतूद आहे.
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 िवदेशातून साईभ तां ची वदळ िशड येथे
वषभर राहणार आहे. तसेच उ सव काळात व सु ीचे कालावधीम ये साईभ तांचे सं ये त मोठ् या माणात वाढ
होणार आहे. यामुळे िशड शहरातील वाहतूक यव था सुरळीत हो याचे टीने खालील र यांची िवकासकामे
हाती घेणे आव यक आहे.
अ.नं. कामाचे नां व
अं दाजीत िकमं त .
०१
सं थान ह ीतील िसतानगर एमएसईबी कॉनर ते सैिनक कॅ प िव ामगृह पयतचा र ता ३६,३८,५००/ं दीकरण व डां बरीकरण करणे.
(३.७५ मी.चा र ता ७.०० मी. ं दीस करणे )
(एकू ण ५०० मीटर लां बी )
सदर काम सं थान ह ीतील अस याने भू सपं ादनाचा न उदभवत नाही.
ताव– सदरचे काम सं थानचे आिथक िनधीतून करावयाचे अस याने कामासाठी .३६,३८,५००/इत या र कमेचा ताव सादर के लेला आहे. तरी याकामी येणारे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
ि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 ामगृ ह पयत या र याचे ं दीकरण व डां बरीकरण
करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .३६,३८,५००/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
ी साईबाबा समाधी शता दी सन २०१८ िनिम त शेती महामं डळ ह ीतील सैिनक कॅ प िव ामगृ ह ते
चारी .११ हेलीपॅडकडे जाणारा र याचे न याने बां धकाम करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द:- अिधिनयम कलम २१ (१)
अ वये सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही योजनां साठी
करणेची तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतूद आहे.
(ग) भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ
पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .” अशी तरतूद आहे.
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 िवदेशातून साईभ तां ची वदळ िशड येथे
वषभर राहणार आहे. तसेच उ सव काळात व सु ीचे कालावधीम ये साईभ तांचे सं ये त मोठ् या माणात वाढ
होणार आहे. यामुळे िशड शहरातील वाहतूक यव था सुरळीत हो याचे टीने खालील र यांची िवकासकामे
हाती घेणे आव यक आहे.
अ.नं. कामाचे नां व
अं दाजीत िकमं त .
०१
शेती महामं डळ ह ीतील सैिनक कॅ प िव ामगृह ते चारी .११ ६,१६,०००/हेलीपॅडकडे जाणारा र ता न याने ७.०० मी. ं दीस बां धकाम करणे
(एकू ण ६० मीटर लां बी )
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सदर काम शेतीमहामं डळ यां चे ह ीतील अस याने यांचेकडू न ना-हरकत दाखला घेणे आव यक
राहील असे मत आहे.
ताव– सदरचे काम सं थानचे आिथक िनधीतून करावयाचे अस याने कामासाठी .६,१६,०००/इत या र कमेचा ताव सादर के लेला आहे. तरी याकामी येणारे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .७७८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी सन २०१८ िनिम त शेती महामं डळ ह ीतील
सैिनक कॅ प िव ामगृ ह ते चारी .११ हे लीपॅडकडे जाणारा र याचे न याने बां धकाम करणेकामी
शेतीमहामं डळाकडू न ना-हरकत दाखला िमळिवणेत येऊन, याकामी िवहीत प दतीने ई-मागिवणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .६,१६,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव सन २०१७-२०१८ िनिम त िशड प रसरातील र ते िवकिसत
करणेसाठी सावजिनक बां धकाम िवभाग, सं गमनेर व िज हा प रषद, सावजिनक बां धकाम िवभाग,
अहमदनगर यां ना सं थानमाफत िनधी उपल ध क न देणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- अिधिनयमाचे कलम
२१ पोट कलम २ (१क) पोट कलम (१) या तरतुद ना अिधन राहन, िव वत यव थेस, रा यशासना या पूव
मं जरू ीने, आिण रा य शासनाकडू न राजप ात िस द के लेल 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 पायाभुत सुिवधा यां सार या पायाभुत सुिवधा पुरिव या साठी िकं वा या वाढिवणेसाठी
शासिकय िवभागां ना, शासिकय महामं डळां ना, शासिकय कं प यांना िकं वा शासिकय उप मां ना सहायक अनुदान
देता येईल. अशी तरतुद आहे .
तावनाः ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पू ण होत आहेत.
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 के ले जाणार आहे. या शता दी
वषाम ये ी साईबाबां या दशनासाठी िशड म ये येणा-या भ ां ना सव कार या पायाभूत सुिवधा उपल ध क न
देता या यात यासाठी एकि त कृ ती 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 संयु कृ ती आराखडा सिमती गठीत कर यात आली आहे . सदर कृ ती 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 कृ ती आराखडा सिमतीची बैठक िद.३१माच, २०१७ रोजी मा.मु यमं ी महोदय यां चे सिमती क ,
िवधानभवन, मुं बई येथे पार पडली. सदर बैठक म ये कृ ती आराखडयासमा यता िमळालेली आहे.
सदरह कृ ती आराखडयाम ये िशड प रसरातील र ते िवकिसत करणेसाठी सावजिनक बां धकाम
िवभाग, संगमनेर व िज हा प रषद, सावजिनक बां धकाम िवभाग, अहमदनगर यां चेमाफत थम ाधा य गटातील
सं थान व महारा शासन िनिधतुन तािवत व ि ितय ाधा य गटातील क सरकारचे िनधीतुन तावीत
िकं मतीचा घोषवारा खालील माणे आहे.
अ.नं. कायकारी िवभागाचे नां व
थम ाधा य गट ि ितय ाधा य एकू ण
( . कोटीत)
गट( . कोटीत) ( . कोटीत)
०१ सावजिनक बां धकाम िवभाग, संगमनेर
३४.५१
५३८.७०
५७३.२१
०२ िज हा प रषद सावजिनक बां धकाम (उ तर) ५६.८०
२२०.५०
२७७.३०
िवभाग, अहमदनगर
उपरो त िनधी मागणी करणारा ताव सं बं ि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 यां नी ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे
पूवतयारीकरीता सं था न, िशड नगरपं चायत व सव शासक य िवभागां चे संबं िधत अिधकारी यां चे समवेत
घेतले या बैठक त उ सव काळात साईभ तांचे सं ये त वाढ होणार अस याने िशड येथे होणा-या गद चा िवचार
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करता िशड प रसरातील र यांची सुधारणा करणेबाबत संबं िधत िवभागां ना सुचना के ले या आहेत. तसेच मा.
िज हािधकारी, अहमदनगर यांनी आप ती यव थापन िनयोजनाकरीता घेतले या बैठक त शता दी
कालावधीम ये साईभ तांचे सं ये त वाढ होणार असलेने, गद चे िनयोजनाकरीता र यांची सुधारणा करणेबाबत
संबं िधत िवभागां ना सूचना के या आहे.
या अनुषं गाने सावजिनक बां धकाम िवभाग, संगमनेर यां नी जा. . शा/ ५२५९/ २०१७
िद.०१/०९/२०१७ प ा वये खालील र यांचे कामासाठी सावजिनक बां धकाम िवभागाकडे िनधी उपल ध
नस याने सं थान माफत याकामी र कम .२४ कोटी मा िनधी उपल ध क न िमळावा जेणक
े न सदरची कामे
वेळत पू ण करता येतील असे कळिवले आहे.
अ.नं.

१
२
३
४
५
६
७

कामाचे नां व

िशड कनकु री डो-हाळे र ता (इिजमा.९) िक.मी.०/०० ते ६/०० म ये मजबु तीकरण व
डां बरीकरण करणे. ता. राहाता
नां दखु ते रामा – ८ (इिजमा.८५) िक.मी.०/०० ते ६/०० म ये मजबु तीकरण व डां बरीकरण
करणे. ता. राहाता
गोदावरी वसाहत ते ई ( िजमा.९१) िक.मी. ०/०० ते ७/०० म ये मजबुतीकरण व डां बरीकरण
करणे. ता. राहाता
ई ते िपं पळवाडी र ता ( िजमा.८८) िक.मी. ०/०० ते ४/०० म ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण
करणे. ता. राहाता
िपं पळवाडी एक खे गणेशनगर वाकडी ते रा.मा.५० पयत र ता िक.मी. ०/०० ते २५/०० म ये
मजबु तीकरण व डां बरीकरण करणे. ता. राहाता
रां जणगां व खु ते खडके वाके र ता( िजमा.९२) िक.मी. ०/०० ते १४/०० म ये मजबु तीकरण व
डां बरीकरण करणे. ता. राहाता
नां दखु साकु री र ता ( िजमा.१०) िक.मी. १०/५०० ते १२/५०० व २४/०० ते २८/०० म ये
मजबु तीकरण व डां बरीकरण करणे. ता. राहाता
एकू ण र कम पये ल -

अं दािजत
िकं मत
( .ल )
३००.००
१५०.००
१७५.००
१००.००
१०००.००
३५०.००
३२५.००
२४००.००

तसेच िज हा प रषद सावजिनक बां धकाम (उ तर) िवभाग, अहमदनगर यां नी 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 यां ना अ ेिषत के ले या प ात खालील ४ र यांचे कामासाठी .१.६८ कोटी
िनधीची आव यकता असून , िज हा प रषदेकडे र यां या देखभाल दु तीसाठी िनधी उपल ध नस यामुळे
िनधीची उपल धता झा यानं तरच सदर कामे कर यासं दभात पुढील कायवाही करता येईल असे नमूद के ले आहे .
सदरह प ाची त माहीती तव इकडील कायालयास सादर के ली आहे.
अ.नं.
१.
२.
३.
४.

र याचे नां व

र याचा दजा

डो-हाळे- कनकु री-िशड .रा.मा.८ ला िमळणारा इिजमा ९ र ता िक.मी. ०/००० ते इिजमा ९
७/३०० मजबु तीकरण व डां बरीकरण करणे ता. राहाता
रामा ८ सावळीिवहीर बु.- वेस ते रां जणगां व देशमु ख र यासाठी िक.मी. ०/००० ते इिजमा १४
७/५०० म ये मु मी साईड प या तयार करणे. ता. राहाता
रामा ८ (धमशाळा रोड) ते कालवा (Canal) मजबु तीकरण व डां बरीकरण करणे ता. योजनाबाहय
राहाता
नां दखु बु. ते िनमगां व- को-हाळे र ता िक.मी.०/००० ते ६/००० मजबुतीकरण व ा.मा.११०
डां बरीकरण करणे ता. राहाता
एकू ण -

अं दािजत र कम
(ल )
६७.३०
४.२८
४४.३५
५२.७३
१६८.६६

उपरो त दो ही तावां म ये डो-हाळे - कनकु री -िशड र ता व नांद ुख बु . ते िनमगांव- को-हाळे हे र ते
सामाईक आहेत. यामुळे सदर र ते िज हा प रषद, अहमदनगर यां चे मागणीतुन कमी करावे लागतील.
तावः- (अ) सावजिनक बां धकाम िवभाग, संगमनेर यांनी तावात नमूद के लेली एकु ण ०७ र ते
अपा कालीन परि थतीम ये या र यांचा उपयोग पयायी बा वळण र ता हणून होऊ शकतो. याकामी अं दाजे
.२४ कोटी मा इतका िनधी सं थानकडू न िमळणेस िवनं ती के ली आहे.
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(ब)
कायकारी अिभयं ता,िज हा प रषद सावजिनक बां धकाम (उ तर) िवभाग, अहमदनगर यां नी
मा. िज हािधकारी तथा अ य िज हा आप ती यव थापन ािधकरण, शाखा-अहमदनगर यां ना अ ेिषत
के ले या प ात नमूद के लेली एकु ण ०४ र ते सुधारणेसाठी अं दाजे .१.६९ कोटी इतका िनधी सं थानकडू न
िमळणेस िवनं ती के ली आहे. परं तू याचे तावातील अ. नं.०१ व ०४ हे र ते सावजिनक बां धकाम िवभाग,
संगमनेर यां नी यांचे तावात सु दा नमूद के लेली अस याने,िज हा प रषद सावजिनक बां धकाम (उ तर)
िवभाग, अहमदनगर यां चे तावातून वगळू न अ.नं.०२ व ०३ चे र ते सुधारणेसाठी र कम .४८.६३ ल इतका
िनधी सं थानकडू न िमळणेस िवनं ती के ली आहे.
तरी अ व ब तावानुसार िनधी उपल ध क न देणे व याकामी मा. धान सिचव, िवधी व याय
िवभाग यां चे 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 के लेले र ते
सं थान वत: िवकसीत करे ल. याकरीता सदरह ताव तू त थिगत ठे वणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
ीसाईबाबा समाधी शता दी सन २०१८ िनिम त िशड वाहतू क आराखड् यातील र याचे डां बरीकरण/
काँि टीकरण करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड २००४ चे कलम २१ (२) खालील माणे आहे.
पोट कलम (१) आिण (१ क) म ये िनिद ट के ले या योजनां साठी पुरेशी तरतुद के यानं तर
िव व त यव थे यािनधीत िश लक राहीली अस यास, अशा िश लक रकमेचा िव व त यव थे या
िवतरणयो य उ प ना या तीस ट यापे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकं वा
कोण याही योजनां साठी वापरता व खच करता येईल.
(दोन) थािनक नागरी सेवा सुिवधा यां याम ये सुधारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या
सोयीम ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपं चायतीला 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 आहे. या कालावधीम ये देश-िवदेशातू न साईभ तांची वदळ िशड येथे
वषभर राहणार आहे. तसेच उ सव काळात व सु ीचे कालावधीम ये साईभ तां या सं येत मोठ् या माणात वाढ
होणार आहे. या अनुषं गाने मा.ना. ी.राधाकृ ण िवखेपाटील यां चे अ य तेखाली झाले या िद.२६/०८/२०१७
रोजी या बैठक तील चचनुसार खालील र ते िवकसीत करणे आव यक आहे.
अ)
मु यािधकारी, िशड नगरपंचायत यां नी यांचे प जा. .न.पं./टे. .८/२३०९/२०१७ िद.०६/०९/२०१७
अ वये खालील माणे कळिवले आहे.
“ उपरो िवषया या संदभा वये " ीसाईबाबा समाधी शता दी सन २०१८" या िनिम ाने िशड
पोिलस वाहतूक िवभाग यां नी सादर के ले या वाहतूक आराखड् याची खालील र ते िवकसीत करणेसाठी सं दभ ३
अ वये ताव सादर करणेत आला होता. तरी सदर तावा अं तगत कामां ची सिव तर अं दाजप के तयार
कर यात आलेली आहे. अं दाजप के हे सावजिनक बां धकाम िवभाग व म.िज. ा. िवभाग यां चे चिलत
दरसूचीनु सार तयार कर यात आलेली आहे.
अ. .
कामाचे नाव
०१
िशड नगरपं चायत ह ीतील पि मेकडील १८.० मी. िवकास योजना वळण र ता कडू न िशड
सं थान सादालायकडे जाणेसाठी खाजगी मालकां चे स.नं.१६४ मधून १२.००मी. ं द व
१६०मी. लां ब दि ण उ र र ता डां बरीकरण करणे व ना यावर िसडीवक बां धकाम करणे. (सदर
र ता िवकिसत करणेसाठी स. ं .१६४ (पैक ) चे मालक यां चे ना हरकत घेणे आव यक राहील.)
०२
जु ना िपं पळवाडी र ता ते साईश हॉटेल लगत ते गायके हॉि पटल समो न िवकास योजनेतील
१८.० मी. र यापयत३५०मी. लां ब व६.००मी. ं द र ता डां बरीकरण करणे.
०३
जु ना िपं पळवाडी र ता ते ओम साईनगरकडे जाणारा व नं द ु लोढा यां चे घरासमो न िवकास
योजनेतील १८.० मी. र यापयत ३५० मी. लां ब व ६.०० मी. ं द र ता काँि टीकरण कर यात
यावा. (स.नं.६ मधील लेआऊटमधील र ता)
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कामाची अं दाजीत िकं मत .
२५,५२,१४९/-

१०,४५,२३१/३५,०६,१९०/-
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०४

०५

िशड ह ीमधील स.नं. ९८ मधील प कार कॉलणीमधील दि णो र र ता. (िशड बनर ता ते
५०० म भ िनवास र ता पाणी टाक लगत) असु न लां बी- ४०० मी. व ं दी ५.५० मी.
काँि टीकरण करणे.
गावठाण ह ीतील पालखी र या या कडेचे लगतचे पे हीग लॉकचे नुतनीकरण व पथिदवे
नु तनीकरण करणे.
एकू ण र कम .

३१,६४,८२४/-

३२,७१,०३१/१,३५,३९,४२५/-

तरी वरील माणे कामां चे सिव तर अं दाजप के सोबत सादर करीत आहे. वरील सं दभ .०३ नुसार
सादर के ले या तावाची ढोबळ िकं मत .९६.०० ल इतक होती. तथापी सिव तर अं दाजप के तयार
के लेनं तरची सुधारीत तावाची एकु ण िकं मत .१,३५,३९,४२५/- इतक आहे. तरी वरील र ते हे ीसाईबाबा
समाधी शता दी वाहतूक साठी अ याव यक अस याने ीसाईबाबा सं थानमाफत डां बरीकरण/ काँि टीकरण
काम तातडीने हाती घेणसे िवनं ती आहे.”
वरीलपैक अ. .१ - स.नं.१६४ मधून १२.०० मी. ं द व १६० मी. लां ब दि णउ रर ता डां बरीकरण
करणे कामासाठी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. .३४ अ वये मा यता दे यात
आली आहे. या र यांसह एकू ण ५ र ते िवकसीत करणेसाठी िशड नगरं पचायतीचे अं दाजप कानुसार एकू ण
.१,३५,३९,४२५/- खच अपेि त आहे.
ब)अहमदनगर मनमाड र याचे पु वकडील िवतरीका . ११ चे बाजु ने िनमगाव िशव
र यापयत र याचे डां बरीकरण करणे.(लां बी- ११००मी. व ं दी५.५० मी.) –मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. . ६७६ म ये नगर मनमाड र यापासुन पि मेकडे चारी .११ व न
हेिलपॅड कडे जाणारा र ता िवकिसत करणेत आला आहे. या माणे नगर मनमाड र यापासून पुवकडे जाणारा
चारी .११ सन-न-सॅ ड हॉटेलपयत बं दी त क न र ता िवकसीत कर यात यावा असे ठरले आहे. सदरह
र यातील चारी नं. ११ बं िद त क न र ता िवकसीत करणेसाठी जलसंपदा िवभाग, नािशक यां ची परवानगी घेणे
आव यक आहे. जलसंपदा िवभागाकडे सं पक क न सिव तर अं दाजप क तयार कर यात येत आहे. यात काही
कालावधी जाईल. करीता तुत शता दी कालावधीतील रहदारीचे िनयोजनासाठी अहमदनगर मनमाड र याचे
पुवकडील िवतरीका . ११ चे बाजुने िनमगाव िशव र यापयत या स याचे वहीवाटीतील ५.५० मी. र याचे
११००मी. लां बीत डां बरीकरण करणेसाठी ाथिमक अं दाजप कानु सार .८८,७५,३५०/- मा खच अपि त
आहे.
वरील माणे ‘अ’ व ‘ब’ म ये नमू द के यानु सार र ते िवकिसत करणेसाठीएकू ण .२,२४,१४,७७५/मा खच अपेि त आहे.
ताव: तरी वरील माणे ‘अ’ व ‘ब’ म ये नमूद के ले या र यांचे िवकसनासाठी सं थानचे आिथक
िनधीतून एकू ण .२,२४,१४,७७५/- इत या खचास मा यतेसाठी, चारी नं. ११ चे उज या बाजूने र ता िवकसीत
करणेसाठी जलसंपदा िवभाग, नािशक यां चे परवानगीसाठी तसेच सं थान अिधिनयम २००४ मिधल वर नमूद
के लेले तरतुदीनुसार िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चे मा यतेसाठी ताव सादर करणेबाबत िनणयाथ
सादर.
िनणय .७८० यावर सिव तर चचा होऊन, तावातील ‘अ’ व ‘ब’ म ये नमूद के ले या र यांचे िवकसन
सं थानमाफत करणे व यासाठी येणा या एकू ण .२,२४,१४,७७५/- मा खचास सं थान अिधिनयम
२००४ मिधल तरतु दीनु सार िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चे मा यते साठी ताव सादर
करणेस. तसेच चारी नं.११ चे उज या बाजू ने र ता िवकसीत करणेसाठी जलसं पदा िवभाग, नािशक
यां चे परवानगीसाठी ताव सादर करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
मं िदर प रसराचे पू वकडील मोक या जागेत एम. एस. चर व टे साईल फॅ ीकचे शेड दि ण बाजू स
मं िदराचे िभं तीपयत वाढिवणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द:- “२१ (१) िव व त यव थेचा
िनधी, आयकर अिधिनयम १९६१ या तरतुद ना अधीन राहन, सिमतीकडू न पुढीलपैक सव िकं वा कोण याही
योजनां साठी वापर यात अथवा खच कर यात येईल
(ख) मं िदराची व िव तश यवव थे याच मालम ां ची देखभाल, व थापन व शासन;
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(ग) भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ
पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .”
मा. यव थापन सिमती िनणय:१.
िद. ०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ७१३ खालील माणे समं त झालेला आहे.
“….यावर सिव तर चचा होऊन, त याम ये नमूद के लेले (१६ गुं ठ,े साई साद इमारतीजवळील लाडू
िव काऊं टर, िपं पळवाडी रर यावरील दशन रां ग) जागेम ये साईभ तांचा सोयीसाठी एम.एस. चर
व पी. ही.सी. फॅ ि कचे छत बसिवणेस व याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता
दे यात आली.
२
िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३२२ (२९) खालील माणे समं त झालेला आहे.
“….यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसरालगत एम. एस. चर व टे साईल फॅ ि कचे छत
असले या शेडस् उभारणेकामी उपरो तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारक वे टरन आऊटडोअर
स चदरस, ा. िल., ठाणे यां चे दर ि वकारणेत यावेत तसेच यां नी सदर जागेची य पाहणी क न शेडची
उं ची िकती असावी याबाबत िन ीती करावी, यानं तर यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.”
मा. उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ, औरं गाबाद 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 िनणयानुसार मं िदर प रसराचे पूवकडील मोकळया
जागेत लाडू काउं टर व िपं पळवाडी र ता दशन रां ग यािठकाणी टसाईल शेडस् उभारणेसाठी र कम
.१,२२,९२,८८१/- मा रकमेचा कायादेश मे. वे टन आऊटडोअर
चरस, ा. िल., ठाणे यां ना
जा. .एसएसएसटी/ बां धकाम/ १०१९/ २०१७ िद.२९/०५/२०१७ अ वये दे यात आलेला आहे. सदर काम
गतीत आहे.
िद.१९/०८/२०१७ रोजी मा. नामदार राधाकृ ण िवखे पाटील यांनी मा. नगरा य ा-तथा-िव व त,
नगरसेवक व काही गावक-यां सह सदर कामाचे िठकाणी मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया यां चेसमवेत
पहाणी के ली. यावेळी सदरह शेडची दि ण बाजू स लां बी (गेट नं.०३ पयत) मं िदराचे िभं तीपयत वाढिव यात
यावी यामुळे भ तां ना उन-पाऊस यापासून िनवारा िमळे ल असे सूचीत के ले आहे . या माणे शेडचे िव तारीकरण
करणेसाठी मे. वे टन आऊटडोअर चरस, ा. िल., ठाणे यां चे मं जू र दराने खालील माणे खच अपे ीत आहे.
अ.नं.
तपिशल
साईज
े फळ एकक
वे टन
र कम
आऊटडोअर
यां चे मं जू र दर
२०,५०,८६०.८५
०१ मं िदर प रसरालगत पु वकडील १६ २४.०८ ३८५.२८ चौ.मी
५३२३.०४
मोक या जागेत एम.एस. चर
ती चौ.मी.
व टे साईल फॅ ीक शेडचे दि ण
बाजू स मं िदराचे िभं ती पयत
िव तारीकरण करणे

०२

खोदाई िस हील वक फाऊं डेशन
कॉलम इ.

०४

नग
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ठे केदार वे टन आउटडोअर, चस ा.िल., ठाणे यां चे कामाचे कोपम ये मं िदराचे पूवकडील जागा
लाडू काउं टर व िपं पळवाडी र यावरील दशन रां ग यािठकाणी शेड उभारणे तावीत होते. याकरीता यांना
एकू ण .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 काऊं टर र कर यात आ यामुळे यािठकाणचे
शेडचे काम र कर यात आले आहे. यामुळे सदरचे कामाचे एकू ण प रमाणात व खचात .३०,१०,०००/मा ची बचत होत आहे.
गेट नं. ०३ चे समोर सदर शेड वाढिवणेकामी वर नमूद के लेनु सार र कम .२१,५७,०८३/- मा चा खच
अपे ीत आहे.
लाडू काऊं टरचे शेडचे काम र के याने कायादेशानु सार िश लक असले या रकमेतनू सदर गेट नं . ०३
चे समोरील शेडचे काम ठे केदार वे टन आउटडोअर, चस ा.िल., ठाणे यां चेकडू न करता येईल असे मत आहे.
ताव:- तरी उपरो त तपिशलानुसार मं िदर प रसराचे पूवकडील मोक या जागेत एम. एस. चर
असलेले टे साईल फॅ ीकचे शेड उभारणेचे काम मे. वे टन आऊटडोअर चरस, ा.िल., ठाणे यां चेमाफत
चालू असून यां चेकडू न उपरो त तपिशलात दशिवले माणे शेडचे गेट नं. ०३ पयतचे िव तारीकरणचे काम यांचे
मं जरू दरात व कायादेशातील िश लक रकमेतनू क न घेणसे िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .७८१ यावर सिव तर चचा होऊन, वे टन आउटडोअर, चस ा.िल., ठाणे यां चे कायादेशामधील, लाडू
काऊं टर शेडचे काम र के लेले अस यामु ळ,े यां या कायादेशामधील िश लक रकमेतू न मं िदर
प रसराचे पू वकडील मोक या जागेत एम.एस.
चर व टे साईल फॅ ीकचे शेड, दि ण बाजू स
मं िदराचे िभं तीपयत वाढिवणेकामी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१५
शता दी महो सव २०१८ चे गद चे िनयोजनाकामी साईभ तांना मु ख दशनाकरीता वाढीव दरवाजाची
िनिमती करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः१.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये “मंिदरा या व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या
िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये, मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे व खं ड (ग) अ वये भ तांना देवते या दशनासाठी व
मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा
पुरिवणे या योजनां साठी िव व त यव थेचा िनधी सिमतीकडू न खच कर याची तरतुद आहे .
तावना- सं थानमाफत १ ऑ ट बर २०१७ ते १८ ऑ टोबर २०१८ या कालावधीत ी साईबाबा
समाधी शता दी महो सव साजरा करणेत येणार आहे. या कालावधीत देश िवदेशातून लाखो साईभ त दशनासाठी
िशड येथे येणार आहेत. ी साईबाबा समाधी शता दी वषाचे कालावधीत चे दशनासाठी साईभ तांचे मोठया
माणावर गद होणार आहे. याकरीता गद चे िनयोजनाकामी आप ती यव थापन आराखडा तयार करणेकामी
िद.१८/०८/२०१७ रोजी कनल, ही.एन. सुपनेकर, संचालक, आप ती व्यव थापन क , यशदा, पुणे यां चे समवेत
मा. मु य कायकारी अिधकारी यां चे अ य तेखाली बैठक आयोिजत करणेत आली होती. सदरह बैठक त तसेच
मं िदर प रसराचे पहाणी दर यान कनल, सुपनेकर यां नी के ले या सुचनेबाबत संर ण िवभागाकडील जा .नं.२३३१/
२०१७ िद.०६/०९/२०१७ रोजीचे प रप का वये मुखदशन करीता वाढीव एक दरवाजाची िनिमती करणेबाबत
िनदशीत के ले आहे.
तावः- समाधी मं िदरातील टेजसमोरील भागात उ तर बाजूस साईभ तां चे मुख दशनाकरीता ५’x७’
या साईजचा सागवान लाकडाम ये आकषक े म व शटरचा दरवाजा बसिवता येईल. तसेच बाहेरील बाजू स आत
वेश करणेकरीता दरवाजा समोर ६’x५’ ओटा तयार क न िवट बां धकामात पाय-या तयार करा या लागतील.
यानुसार शता दी वषाचे कालावधी गद चे िनयोजन करणेकामी साईभ तांना मुख दशनाकरीता वाढीव दरवाला
करणेकामी अपेि त खचाचा तपिशल खालील माणे आहे.
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अ.नं.
तपिशल
प रमाण /एकक
१.
दरवाजाचे ओपन ग करीता िभं तीचे बां धकाम तोडणे, पे ह ग लॉक ल बसम
काढणे
२.
पाय-यां करीता िवट बां धकाम करणे.
३.१७ घन मी.
३.
बाहेरील ला टर
१६.८४ चौ.मी.
४.
मु म फ ल ग
१.१९ घन मी.
५.
पीसीसी
०.२८ घन मी.
६.
पाय-या व ओटयाकरीता ेनाईट बसिवणे.
८.०० चौ. मी.
७.
ओटा व पाय-याचे बाजू ने अपे स पटम ये रं गकाम करणे.
४.८४ चौ.मी.
८.
सागवान लाकडात दरवाजा े म ५’x७’ बसिवणे.
५.०५ घन फु ट
९.
सागवानी लाकडात दरवाजा शटर बसिवणे. ४’-४’’x६’-४’’
३.४७ घन फु ट
१०. डोअर िकट सेट (िपतळी)
एकि त
१)
अ ाप १४’’ – ०१ नग
२)
िबजािगरी ६’’– ०६ नग
३)
हॅ डल १२’’– ०४ नग
११. पाय-या व ओटयाचे कडेने टेनलेस टीलची रे ल ग करणे.
६.०० र. मी.
१२. दरवाजा बसिवणे कामाची मजु री खच
-

दर
१०००.००

र कम .
१०००.००

६१५१.२७
२९७.८७
५४१.५५
३८७१.४८
३२२०.००
२१०.००
६५००.००
६५००.००
१०,०००.००

१९,४९९.५३
५,०१६.१३
६४४.४५
१,०८४.०१
२५,७६०.००
१,०१६.४०
३२,८२५.००
२२,५५५.००
१०,०००.००

३९५८.००
२३,७४८.००
६०००.००
६०००.००
एकू ण र कम . १,४९,१४८.००

उपरो त माणे साईभ तांना मुख दशनकरीता वेश ार तयार करणेकामी अं दाजे र कम
.१,४९,१४८/- मा खच अपेि त आहे. सदरह वेश ार तयार करणेकामाचे व प िभ न अस यामुळे याकामी
आव यक मटे रयल िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करता येईल.
तरी समाधी मं िदरातील टेजसमोरील भागात उ तर बाजूस साईभ तां ना मुख दशनाकरीता सागवान
लाकडाम ये आकषक े म व शटरचा दरवाजा बसिवणेकामी येणारे र कम .१,४९,१४८/- मा चे खचास व
सदरह दरवाजा बसिवणेकामी लागणारे आव यक मटे रयल िवहीत प दतीने कोटे शन मागवून सदरचे काम
िवभागामाफत क न घेणसे िनणयाथ सादर.
िनणय .७८२ यावर सिव तर चचा होऊन, समाधी मं िदरातील टेजसमोरील भागात उ तर बाजू स साईभ तांना मु ख
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 कोटे शन मागवू न सदरचे काम िवभागामाफत क न घे णेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१६
सन २०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनु षं गाने देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे ी
े िशड येथे चचास आयोिजत करणे व िशड महो सव काय म आयोजीत करणेकामी मं डप व
इतर अनु षं गीक यव था करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:
१) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम (१) या खं ड (ख) अ वये, “ ढी व थां नु सार,
मं िदरातील धािमक िवधी, पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोजीत करणे व पार पाडणे’’ अशी तरतूद आहे .
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम (१) या खं ड (ड) अ वये, “ ी साईबाबां या
िशकवणीचा चार करणे’’ अशी तरतूद आहे .
तावना: थोर संत ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पू ण
होणार आहेत. 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
शताब्दी वषाम ये िशड त येणा-या भािवकां साठी सोयी-सुिवधा उभारणे. तसेच सं पणू वषभर वेगवेगळया धािमक
व सां कृ ितक काय मां चे आयोजन क न साईचरी ावर आधारीत वेगवेगळे इ हे ट तयार क न याचे सादरीकरण
करणे, जेणक
े न संपू ण वषभरात िशड म ये भक् तीमय वातावरण राहील, अशा कारे ी साईबाबा समाधी
शता दी सोहळा अिव मरणीय होईल या टीने य न करणेत येत आहेत.
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िद.११ िडसबर, २०१६ रोजी ी े िशड येथे ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनुषं गाने
देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे चचास साई आ म प रसरात आयोिजत करणेत आले होते. याअनुषं गाने सन
२०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता दी वषात पू हा एकदा देश -िवदेशातील साई मं िदरां चे चचास व िशड
महो सव काय म तसेच साई भजन सं या आयोिजत करणेत येत आहे, जेणक
े न ी साईबाबा समाधी शता दी
सोहळा अिव मरणीय होईल. देश-िवदेशातील साई मं िदराचे अं दाजे २००० अिधकारी/ पदािधका-यां ची बैठक
यव था होईल एवढया आकारमानाचा आव यकतेनु सार वॉटर फु सुशोिभत मं डप उभारणेबाबतची कायवाही
करणेबाबत शता दी क यां नी कळिवले आहे. साई आ म प रसरात डोम मंडप टाकू न िवषयां क त काय माचे
आयोजन करावयाचे आहे, याकरीता खालील माणे खच अपेि त आहे.
(कालावधी - २३/१२/२०१७ ते ०१/०१/२०१८).
अ.
यव थेचा तपिशल
नं.
१ डोम मं डप यव थाः- वॉटर ु फ छत असलेला
मं डप, आितल बाजू स सु शोिभत कापड, म यवत
िठकाणी २७’ उं ची व दो ही बाजू स १२’ उं ची
असलेला डोम मं डप, साईडला व पाठीमागील बाजू स
सफे द कनात, सं पू ण मं डपात लाल रं गाचे कारपेटची
िबछायत इ. (लोखं डी चर व कै या).
टेज यव थाः- ४०’x३०’ साईजचे जिमनीपासू न
२
०४ फु ट उं चीचे भ कम टेज उभारणे, टेजवर लाल
रं गाचे कारपेट, दो ही बाजू ने भ कम पाय-या लावणे,
टेजला बॅक ॉपसाठी गडद रं गाचे सु शोिभत कापड
लावणे.
वागत कमानी:- २’x२’ आकारा या बॉ स टाईप
३
वागत कमानी उभारणे. ( ं दी-२०’, उं ची-२०’).
४ पां ढरे शु व व छ क हरसह हाता या पी. ही.सी
खु या पु रिवणे.
५
ी िसटर एस. एस. सोफा व कु शनसह व याकरीता
पां ढरे शु व व छ कापड लावणे.
६
ले स बॅनर व इतर ि ट ग खच.
७ साऊं ड िस टीम यव था करणे.
८ मं डपाम ये लाईटस्, फॅ न, डेझट कु लर इ. िव ु त
यव था करणे.
९
ही.आय.प करीता यासपीठावर खु या ठे वणे.
१० ही.आय.प करीता यासपीठावर टी पॉय ठे वणे.
११ मं डपाम ये आव यक िठकाणी टॅ डसह एल.ई.डी.
ि न-८’x१०’ या साईजम ये लाव याची यव था
करणे. काय माचे ि हडीओ शुट ग करणे व सदर
ि हडीओ शुट गची सी.डी./ िड.ि ह.डी. तयार करणे.
१२ जेवणाकरीता मं डप यव थाः- ला टीक ताडप ी
चा वॉटर ु फ छत असलेला भ कम मं डप, आितल
बाजू स सु शोिभत कापड, खां ब प ी, मं डपा या
आतील छत नवीन पां ढ-या व छ कापडा ारे तयार
करणे. मं डपाम ये हे टीलेशनची यव था करणे.
म वत िठकाणी िकमान १५’ उं ची व बाजू स १२’
उं ची असलेला मं डप, तसेच मं डपाचा मधला गाळा
िकमान ६०’ ं दीचा असणे आव यक, सव बाजू स
सफे द कनात, सं पू ण मं डपात पी. ही. सी. मॅट ग
िबछायत इ. (लोखं डी पाईप/ कै ची ा चर इ. सह).
१३ िकचनकरीता शेड यव थाः- प याचे छत असलेले

साईज

प रमाण/
एकक
२४,०००
चौ. फु ट

अं दाजे
दर ( .)
२०/-

र कम
( .)
४,८०,०००/-

१० िदवस

४०’x३०’

१२००
चौ. फु ट

३३/-

३९,६००/-

१० िदवस

---

०२ नग

५,५००/-

११,०००/-

१० िदवस

---

२००० नग

२८/-

५६,०००/-

१० िदवस

---

५० नग

५००/-

२५,०००/-

१० िदवस

-------

-------

-------

६०,०००/७५,०००/१,००,०००/-

--१० िदवस
१० िदवस

-------

३० नग
०५ नग
०६ नग

५००/१५,०००/१,५००/- ७,५००/३०,०००/- १,८०,०००/-

०१ िदवस
०१ िदवस
०१ िदवस

९०’x१८०’

१६,२००
चौ. फु ट

७/-

१,१३,४००/-

०१ िदवस

७५’x४५’

३३७५

८/-

२७,०००/-

०१ िदवस

८०’x३००’
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भ कम शेड उभारणे, शेडची म यवत िठकाणी १५’
ते १६’ उं ची व दो ही बाजू स १२’ ते १४’ उं ची
आव यक, सव बाजू स कनात इ. (लोखं डी पाईप व
लाकडी ब ली चर इ.सह).
१४ जेवण व िकचनचे मं डपाम ये िव ु त काश --यव थेकरीता सी.एफ.एल, फॅ न इ. िव तु यव था
वायर गसह करणे.
१५ िबगर हाता या पी. ही.सी खु या पु रिवणे.
--एकू ण खच र कम पयेः-

चौ. फु ट

----

---

३५,०००/-

०१ िदवस

१००० नग

५/-

५,०००/०१ िदवस
१२,२९,५००/-.

सदर यव थेसाठी उपरो त माणे र कम .१२,२९,५००/- मा इतका खच अपे ीत आहे.
तावः तरी ी े िशड येथे देश िवदेशातील साई मं िदरां चे चचास , िशड महो सव काय म
तसेच साई भजन सं या आयोजीत करणेसाठी उपरो तकामी वरील अं दाजप कानुसार येणारे .१२,२९,५००/मा चे खचास व सदरह यव था साई आ म प रसरात करणेसाठी व याकरीता वतमानप ातील जाहीराती दारे
ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .७८३ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनु षं गाने देशिवदेशातील साई मं िदरां चे ी े िशड येथे चचास आयोिजत करणे व िशड महो सव काय म
आयोजीत करणेकामी तावात नमु द के ले माणे मं डपासह इतर अनु षं गीक यव था करणेसाठी
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .१२,२९,०००/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१७
आजचे यव थापन सिमती सभेम ये सं थान यव थापना या ीने मा.अ य महोदय यां चे
परवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले .
िनणय .७८४ मा.िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां नी िद.२८ जुलै , २०१७ रोजी पा रत के ले या शासन िनणयानुसार
सं थानकडे देणगी पाने जमा झाले या सोने-चां द या व तुपैक , िवतळिवणे यो य असले या व तु िवतळिवणेत
येऊन, यापासुन शु द सोने-चां दी ा क न घे याची कायवाही पु ण करणेत यावी. यानं तर या शु द सोनेचां दीपासून सं थानसाठी आव यक असलेली नाणी तयार क न घे यात.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .७८५ जानेवारी- २०१६ ते माहे ऑ टोबर- २०१६ या कालावधीम ये ३१% पे ा जा त गैरहजरीचे माण असले या
कु शल/ अकु शल/ सुर ा कं ाटी कमचा यां ना दं ड हणून इतर कं ाटी कमचा यां ना दे यात आलेली ४०%
वेतनवाढ, िदलेली नाही. सदरह कं ाटी कमचा यां ची हजेरीचे माण व कामातील सुधारणा पाहन यां ची
रोखलेली वेतनवाढ पुढील मिह यापासुन सु करणेत यावी.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .७८६
ी साईबाबा समाधी शता दी िनिम ाने ी साईबाबां चा फोटो असलेली टपाल ितिकटे कािशत करणेकामी
भारतीय डाक िवभागाने “माय टॅ प िशड साई ट पल” साठी ी साईबाबांचे/ मं िदराचे िविवध फोटो वापरणेची
परवानगी, तसेच ची उ च दजाची, सु प फोट ची सॉफ् ट कॉफ िमळणेबाबत िवनंती के लेली आहे. यां चे िवनंतीस
अनुस न भारतीय डाक िवभागास ी साईबाबांचे/ मं िदराचे िविवध फोटो वापरास परवानगी व ची उ च दजाची,
सु प फोट ची सॉ ट कॉफ उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .७८७ सं थान णालयां चे िव तारीकरण सु असून 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. तसेच सं थानवर
ितिनयु ने येणा या अिधका यां साठीही अ यावत िनवास थाने असावीत. याकरीता नवीन सुस ज
िनवास थानां चे बां धकाम करणे, याच माणे स या या शासक य इमारतीम ये शासक य कायालयां साठी जागा
अपुरी पडत आहे, याकरीता चे समाधी शता दी वषािनिम ाने नवीन शासक य इमारत उभारणेकामीचे
सिव तर ताव मु य कायकारी अिधकारी यां चे मा यतेने सभेसमोर सादर करणेत यावेत.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ी साईबाबा णालयाकरीता एम.आर.आय. मिशन खरे दी करणेकामी ई-िनिवदा ि येमधून ा झाले या
िन नतम दरधारकाबाबत इतर पुरवठाधारकां नी आजचे सभेत त ारी के या. यासाठी िन नतम दरधारक कं पनीचे
एम.आर.आय. मिशनची, या िठकाणी असेल, या िठकाणी जाऊन, तां ि क बाब ची य पहाणी करावी.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .७८९
ी.संजय काळे , कोपरगाव यां नी दीनदयाल बहउ ेशीय सारक मं डळ, यवतमाळ या सं थेस आ मह या तां या
कु टूं बीयां चे पुनवसनासाठी सं थानमाफत दे यात येणा या िनधीबाबत, मा.उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाम ये पी.आय.एल. एस.टी नं. ३००६०/२०१७ दाखल के लेली असलेची सभेस मािहती दे यात आली.
यावर अशी चचा झाली क , या पी.आय.एल.वर मा.उ च यायालयाचा िनधी दे यास मनाई आदेश
नाही. याकरीता पं डीत िदनदयाल सं था,यवतमाळ यां ना िनधी देणसे हरकत नाही. परं तु यापुव पुढील सभेसमोर
यावर चचा करणेत यावी.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .७९० सं थानम ये िविवध खरे दी/ सेवां साठी संबं धीत िवभागां माफत िस द कर यात येणा या ई-िनिवदा सुचना, िस द
के यानं तर मािहतीसाठी यव थापन सिमती अ य , उपा य व सव सद यां ना मेल ारे पाठिव यात या यात.
(कायवाही- सव िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .७९१
ी साईबाबा समाधी शता दी वष १ ऑ टोबर, २०१७ पासुन सु होत असुन १८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी समा
होणार आहे. या संपणु कालावधीत ी साईबाबा सं थान िव त यव थेमाफत िविवध धािमक, सामािजक,
सां कृ तीक काय माचे आयोजन करणेत आलेले आहे. यासाठी या वेळाप कास िद.२०.०८.२०१७ रोजी या
यव थापन सिमती या सभेत मा यता दे यात आली आहे. तसेच देशात व परदेशात िविवध िठकाणी पादुका
दशन सोहळा काय माचे आयोजन करणेत आलेले आहे. १ ऑ टोबर, २०१७ रोजी उदघाटन सोहळा
आयोिजत करणेत आलेला असुन १८ ऑ टोबर,२०१८ रोजी समारोप काय म आयोिजत करणेत आलेला
आहे. समाधी शता दी वष हे १०० वषातुन एकदाच साजरे करणेत येणार आहे. ी साईबाबां चे जीवनकायाचा व
िवचारां चा चार- सार हावा यासाठी संपू ण समाधी शता दी वषातील काय मां चे िचि करण क न
कायम व पीसाठी Documentry तयार करणे आव यक आहे. सबब सदर Documentry साठी तातडीने
Request for Quatation मागिवणेत यावेत. यासाठी आव यक कायवाहीस व यासाठी येणा-या खचास
मा यता देणते आली.
(कायवाही- सीसीटी ही क िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .७८८

वरील िनणय .७५० ते ७९१ सवानुमते घे यात आले.
यानं तर दुपारी ०४.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.

वा रत/ीमती बल अ वाल (भा. .से.)
मु यकायकारी अिधकारी

वा रत/(सुरेश हावरे )
अय

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
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