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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .०५/ २०१७                                                                      िदनांक   २३-२४.०५.२०१७  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                       वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा मंगळवार िदनांक २३.०५.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० 
वाजता सं थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत कर यात आली आहे. तसचे सोमवार िद.२२.०५.२०१७ रोजी 
दपुारी  ०२.०० वाजता बांधकाम िवभाग, जनसपंक  िवभाग, काशने िवभाग, णालय िवभाग व लड डोनेशन, पालखी स मेलन 
यांचा आढावा घेतला जाईल. याचबरोबर बधुवार िद.२४.०५.२०१७ रोजी सकाळी १०.०० वाजता यव थापन सिमतीने 
आजतागायत घेतले या िनणयांवरील कायवाही या स :ि थतीचा आढावा घेतला जाईल, असे इकडील जा.न.ंएसएसएस/ वशी-०४/ 
७५१/ २०१७, िदनांक १२ मे,२०१७ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होत.े  

यानसुार सोमवार िद.२२.०५.२०१७ रोजी मा.अ य  महोदय यांनी ी साईबाबा व ी साईनाथ णालय/ लडबँक, 
जनसपंक  कायालय, काशने िवभाग, कामगार/ सरं ण िवभाग (पालखी समंेलन), बगीचा िवभाग ( ीन िशड ), बांधकाम िवभाग, 
शता दी क  (साई मॅरेथॉन) या िवभागांमाफत चाल ूअसले या मोठया क पांची मािहती घेतली व यानंा मागदशन केले.  
 यानंतर मंगळवार िदनांक २३.०५.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता उपरो माणे कळिवलेनसुार  मा. यव थापन 
सिमतीची सवसाधारण सभा िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे यांचे अ य तेखाली सु  
कर यात आली. या सभेस खालील मा.सद य  उपि थत होते. 

०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे , अ य   ०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  
०३. मा. ी.सिचन भागवत तां बे, सद य    ०४. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य 
०५. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद या   ०६. मा.सौ.योिगता अभय शेळकेपाटील, सद या  

                        मा. ीमती बल अ वाल, भा. .स.े  
                             कायकारी अिधकारी 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.  
सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत मा. ी. ताप सखाहारी भोसले- सद य, 

मा.डॉ.राज  राजाबाली िसगं - सद य व मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को हे- सद  य यांनी दरू वनी ारे  कळिवले होते. 
मा.डॉ.मनीषा कायंद,े सद या यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह ेक ,  ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या 

िद.२३.०५.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स िशवसनेेचे तीनही सद य हजर राहणार नाही. हया 
सदंभात िशवसेना सिचव ी .अिनल दसेाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस 
यां याशी चचा केली होती व मा.मु यमं यांनी िशवसनेेला यव थापन सिमतीचे उपा य  पद दे यास समंती िदली होती. 
याबाबत अजूनपयत कोणतीही कायवाही झालेली नस याने, याचा खेद वाटत आह.े यामुळे या बैठक स उपि थत 
राह यास मला वार य नाही, याची कृपया न द यावी. 

मा. ी.रिवं  गजानन िमलकर- सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह े क , ी साईबाबा सं थान यव थापन 
सिमतीची आढावा बैठक िद.२२/५/२०१७ व िद.२३/५/२०१७ रोजी यव थापन सिमती या सवसाधारण बैठक चे प  
िमळाले. या बैठक स िशवसेनेचे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. हया संदभात िशवसेना सिचव ी.अिनल दसेाई व 
मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी चचा केली होती व मा.मु यमं यांनी 
िशवसनेेला यव थापन सिमतीचे उपा य  पद दे यास समंती िदली होती . मा  मु यमं यांनी वचनपतु  केली नाही. माननीय 
िशवसनेा प मखु ी.उ दवजी ठाकरे यांना िदलेला श द पाळत नस याने, आ हाला बैठक स हजर राह यास वार य 
नाही, याची कृपया न द यावी. 

मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह ेक ,  ी साईबाबा सं थान यव थापन 
सिमती या िद.२३.०५.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स िशवसेनेचे तीनही सद य हजर राहणार 
नाही. हया संदभात िशवसनेा सिचव ी.अिनल देसाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  
फडणवीस यां याशी चचा केली होती व मा.मु यमं यांनी िशवसेनेला यव थापन सिमतीचे उपा य  पद दे यास समंती 
िदली होती. याबाबत अजनूपयत कोणतीही कायवाही झालेली नस यामळेु खेद वाटत आ हे. यामळेु या बैठक स उपि थत 
राह यास वार य नाही, याची कृपया न द यावी, अस ेकळिवले. याची सिमतीने न द घेऊन, यांना अनपुि थत राह याची 
अनमुती िदली.  

यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणते आली.  
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िवषय न.ं०१ िदनांक २८.०४.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 
करणे. 

िनणय .३५७ िदनांक २७.०३.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 
मा.सद  यानंा सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करत 
असताना खालील माण ेद ु या कर यात आ या , यास मा यता दे यात आली. 
(१) िनणय .२८१-  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान  हे जागितक दजाचे धािमक थळ असनू येथ े येणा या भ ांची 
सं या  िदवसिदवस वाढत आहे. यामळेु सं थानसाठी मोठया माणावर पा याची आव यकता भासणार आहे. 
सदर डा या काल याचे काम लवकरात लवकर पणु झा यास पाणी टंचाई या प रि थतीत सं थानला  यामधनू 
पाणी उपल ध होऊ शकेल, असे चचअंती सव सद यांच ेमत झाले. यामळेु  सदर रकमेतनू डा या काल याचे 
काम पणु झा यास भ ांना सोयी/ सिुवधा  व पायाभतू सिुवधा  उपल ध क न दे यास मदत होणार आह.े तसचे 
िनळवं डे धरणाम ये पाणी आर णाची व धरणा या भाग भांडवलाची .१८३.९३ कोटी मा  र कम माफ करावी, 
अशी मागणी शासनाकडे करावी. 

उपरो  तावाम ये नमदु केले माणे, िनळवं डे धरणाच ेडा या काल या या कामासाठी ी साईबाबा 
सं थान  िव त यव था, िशड  माफत .५००/- कोटी मा  िनधी परती या बोलीवर महारा  शासनास उपल ध 
क न दणेेस मा यता दे यात आली. सदरह .५००/- कोटी मा  िनधी कोण-कोण या कामांवर व कशा प दतीने 
वापरणार आहे, याचा बहृद आराखडा सिमतीसमोर सादर करणबेाबत जलसपंदा  िवभागास कळिवणते यावे. परंत ु
या डा या काल याचे आ ापयत झाले या कामा या खचासाठी िकंवा दयेके अदा करणेसाठी हा िनधी वापरता 
येणार नाही व एक िवशेष बाब हणनू हा िनधी फ  िनळवं डे धरणाचे डा या काल याचे यापुढील कामासाठीच 
वापर यात यावा व या डा या काल याचे काम जस-जस ेकाम पणु होईल, या माणात ट या-ट याने िनधी वग 
करणते येईल, अशी अट ठेवणते यावी.   

सदर .५००/- कोटी मा  र कम ट या-ट याने परत करणबेाबत व इतर मु यांबाबत जलसपंदा  
िवभागाशी सिव तर चचा क न व कायदशेीर/ शासक य बाब ची पतुता क न सदर र कम दणेचेी कायवाही 
करणते यावी. तसचे सदर िनधी हा मा.रा यपाल महोदयां या िवकास महामंडळां या िनधी वाटपा या 
(िनदशाबाहरे) सु ांबाहरे ठेवनू  फ  डा या काल या या कामासाठी दे यात येत आहे. 

  तसचे िनळवं डे धरणामधनू सं थान पाणी परुवठा योजनेसाठी आणावयाची बं िद त पाईपलाईन या 
काल या या भरा यामधनू टाकता येईल का , यासाठी महारा  जीवन ािधकरणाचा अिभ ाय घे यात येऊन, 
या माण ेपुढील कायवाही करणते यावी. 

  याचबरोबर याकामी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचे मा यतेसाठी ताव सादर करणते 
यावा व शासनाची मा यता िमळा यानंतर िनधी वग करणते यावा.          (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान हे जागितक दजाचे धािमक थळ असून येथे येणा या 

भ ांची सं या िदवसिदवस वाढत आहे. यामुळे सं थानसाठी मोठया माणावर पा याची 
आव यकता भासणार आहे. सदर काल याचें काम लवकरात लवकर पुण झा यास पाणी टंचाई या 
प रि थतीत सं थानला यामधून पाणी उपल ध होऊ शकेल, असे चचअंती सव सद यांचे मत झाले. 
यामुळे सदर रकमेतून काल याचें काम पुण झा यास अिधिनयम- २००४ मधील तरतूदीनुसार भ ांना 

सोयी/ सुिवधा व पायाभूत सुिवधा उपल ध क न दे यास मदत होणार आहे. तसेच िनळवंडे धरणाम ये 
पाणी आर णाची व धरणा या भाग भांडवलाची .१८३.९३ कोटी मा  र कम माफ करावी, अशी 
मागणी शासनाकडे करावी. 

उपरो  तावाम ये नमुद केले माणे, िनळवंडे धरणाचे काल यां या कामासाठी ी 
साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  माफत .५००/- कोटी मा  िनधी परती या बोलीवर महारा  
शासनास उपल ध क न देणेस मा यता दे यात आली. सदरह .५००/- कोटी मा  िनधी कोण-
कोण या कामांवर व कशा प दतीने वापरणार आहे, याचा बृहद आराखडा सिमतीसमोर सादर 
करणेबाबत जलसंपदा िवभागास कळिवणेत यावे. परं तु  या काल याचें आ ापयत झाले या कामा या 
खचासाठी िकंवा देयके अदा करणेसाठी हा िनधी वापरता येणार नाही व एक िवशेष बाब हणून हा 
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िनधी फ  काल याचें यापुढील कामासाठीच वापर यात यावा व या काल याचें काम जस-जसे काम 
पुण होईल, या माणात ट या-ट याने िनधी वग करणेत येईल, अशी अट ठेवणेत यावी.   

सदर .५००/- कोटी मा  र कम ट या-ट याने परत करणेबाबत व इतर मु यांबाबत 
जलसंपदा िवभागाशी सिव तर चचा क न व कायदेशीर/ शासक य बाब ची पुतता क न सदर र कम 
देणेची कायवाही करणेत यावी. तसेच सदर िनधी हा मा.रा यपाल महोदयां या िवकास महामंडळां या 
िनधी वाटपा या (िनदशाबाहेर) सु ांबाहेर ठेवून फ  काल यां या कामासाठी दे यात येत आहे. 

  तसेच िनळवंडे धरणामधनू सं थान पाणी पुरवठा योजनेसाठी आणावयाची बं िद त 
पाईपलाईन या काल या या भरा यामधून टाकता येईल का, यासाठी महारा  जीवन ािधकरणाचा 
अिभ ाय घे यात येऊन, या माणे पुढील कायवाही करणेत यावी. 

  याचबरोबर याकामी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यां चे मा यतेसाठी ताव सादर 
करणेत यावा व शासनाची मा यता िमळा यानंतर िनधी वग करणेत यावा, असे ठरले.  

      (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 

(२) िनणय .३२२ (२)- 
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी परुिवणारे पा  

िनिवदाधारकां पैक  उपरो  तलुना मक त यामधील मे.एम.पी.एंटर ायजेस, पणुे व मे.बी.  ही.जी इिंडया ा. 
िल.पुण े यांचे िन नतम दर समान अस याने सदर दोनही िनिवदाधारकांना समान िवभागनु कं ाटी प दतीने 
अकुशल, कुशल कमचारी परुिवणकेामी कायादशे दे यात यावा .  

तसचे सरु ा कं ाटी कमचारी परुिवणारे पा  िनिवदाधारकां पैक  उपरो  तलुना मक त यामधील 
मे.र क िस  यरुीटी स  ह सेस अॅ  ड िस  टी  स िल., पणुे व मे.स  ल इन  हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी स  ह सेस 
िल., मुंबई यांचे िन नतम समान दर आहते. यांनाही समान िवभागनु कायादशे दे यात यावा, असे कायकारी 
अिधकारी यांनी मत मांडले.  

परंत ुचचअंती म.ेस  ल इन  हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी स  ह सेस िल., मुंबई यांना सं थानचे सरु ा 
कामाचा अनभुव नाही व मे.र क िस  यरुीटी स  ह सेस अॅ  ड िस  टी  स िल., पुणे यांनी यापवु  सं थानम ये सरु ा 
र क परुिव याचे काम केलेले आहे. तसचे यांचे काम समाधानकारक आह ेव ऑ ट बर, २०१७ पासनू समाधी 
शता दी महो सव सु  होत अस याने मे.र क िस  यरुीटी स  ह सेस अॅ  ड िस  टी  स िल., पणु ेयांना सरु ा कं ाटी 
कमचारी परुिवणबेाबत कायादेश दे यात यावा , अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

तसचे सदरह इितवृ ास पु ी दते असताना, या ठेकेदारांमाफत कं ाटी कुशल, अकुशल व सरु ा 
कमचा यांना, िनिवदमे ये नमदू केले माणे वेतन दर, कामगार नकुसान भरपाई अिधिनयम अंतगत पु  इ शरु स  
(अंशदान), कं ाटी कमचा यां या वेतना या रकमेवर ८.३३% या माणे सानु ह अनदुान  र कम, वेतनदराचे 
रकमेवर ०.००००१ या माणे स ह स चाज र कम, महारा  शासनाकडून वेळोवेळी जािहर होणारे िकमान 
वेतनदर, ॉ हीडंड फंड अंतगत ॉ हीडंड फंड अंशदान दर व स ह स टॅ स दर याम ये शासनाकडून वेळोवेळी 
होणा या बदलानुसार सधुा रत दर लाग ूकर याचे अिधकार कायकारी अिधकारी यांना दान कर यात आले.   

          (कायवाही- कामगार अिधकारी) 
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी परुिवणारे पा  
िनिवदाधारकां पैक  उपरो  तलुना मक त यामधील म.ेएम.पी.एंटर ायजेस, पणुे, व मे. बी.  ही.जी इिंडया ा. 
िल.पुण े यांचे िन नतम दर समान अस याने सदर दोनही िनिवदाधारकांना समान िवभागनु कं ाटी प दतीने 
अकुशल, कुशल कमचारी परुिवणकेामी कायादशे दे यात यावा .  

तसचे सरु ा कं ाटी कमचारी परुिवणारे पा  िनिवदाधारकां पैक  उपरो  तलुना मक त यामधील 
मे.र क िस  यरुीटी स  ह सेस अॅ  ड िस  टी  स िल., पणुे व मे.स  ल इन  हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी स  ह सेस 
िल., मुंबई यांचे िन नतम समान दर आहते. यांनाही समान िवभागनु कायादशे दे यात यावा, असे कायकारी 
अिधकारी यांनी मत मांडले.  

परंत ुचचअंती म.ेस  ल इन  हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी स  ह सेस िल., मुंबई यांना सं थानचे सरु ा 
कामाचा अनभुव नाही व मे.र क िस  यरुीटी स  ह सेस अॅ  ड िस  टी  स िल., पुणे यांनी यापवु  सं थानम ये सरु ा 
र क परुिव याचे काम केलेले आहे. तसचे यांचे काम समाधानकारक आह ेव ऑ ट बर, २०१७ पासनू समाधी 
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शता दी महो सव सु  होत अस याने मे.र क िस  यरुीटी स  ह सेस अॅ  ड िस  टी  स िल., पणु ेयांना सरु ा कं ाटी 
कमचारी परुिवणबेाबत कायादेश दे यात यावा , अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

तसचे सदरह इितवृ ास पु ी दते असताना, या ठेकेदारांमाफत कं ाटी कुशल, अकुशल व सरु ा 
कमचा यांना, िनिवदमे ये नमदू केले माणे वेतन दर, कामगार नकुसान भरपाई अिधिनयम अंतगत पु  इ शरु स  
(अंशदान), कं ाटी कमचा यां या वेतना या रकमेवर ८.३३% या माणे सानु ह अनदुान  र कम, वेतनदराचे 
रकमेवर ०.००००१ या माणे स ह स चाज र कम, महारा  शासनाकडून वेळोवेळी जािहर होणारे िकमान 
वेतनदर, ॉ हीडंड फंड अंतगत ॉ हीडंड फंड अंशदान दर व स ह स टॅ स दर याम ये शासनाकडून वेळोवेळी 
होणा या बदलानुसार सधुा रत दर लाग ूकर याचे अिधकार कायकारी अिधकारी यांना दान कर यात आले.  

सदरह इितवृ  वाचून कायम करत असताना, याचबरोबर अशीही चचा झाली क , सं थानला 
कं ाटी प दतीने सुर ा कमचारी पुरिवणेकामीचे िन नतम दरधारक ठेकेदार मे.र क िस  यरुीटी 
स  ह सेस अॅ  ड िस  टी  स िल., पुणे यांना सं थानमधील कामाचा दीघ अनुभव आहे व मे.स  ल 
इन  हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी स  ह सेस िल., मुंबई हे सं थानम ये थमत:च काम करत आहेत. परं तु  
दो हीही ठेकेदारां चे दर समान िन नतम अस यामुळे, कं ाटी प दतीने सुर ा कमचारी पुरिवणेकामी 
मे.र क िस  यरुीटी स  ह सेस अॅ  ड िस  टी  स िल., पुणे व मे.स  ल इन  हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी 
स  ह सेस िल., मुंबई यांना समान िवभागून कायादेश दे यात यावा, असे ठरले.   

           (कायवाही- कामगार अिधकारी) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 

(३) िनणय .३४५- 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान णालयातील वै क य अिधका यांची आव यक 

र  पद े कं ाटी प दतीने (११ मिहने कालावधीसाठी) ता परु या व पात भरणसे व याकामी तावात नमदु 
केले माणे कायवाही करणसे मा यता दे यात आली.                (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान णालयातील वै क य अिधका यां या 
र  पदांचा .वै िकय संचालक यांनी आढावा घेऊन, आव यक पदे जािहराती ारे ११ मिहने 

कालावधीसाठी अथवा थायी व पात नेमणूक होईपयत यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत 
आकृतीबंधातील संबंधीत पदां चे वेतन ेणी या (मुळ वेतन+ ेड पे+ महागाई भ ा+ एनपीए) 
जवळपासचे मानधनावर कं ाटी प दतीने घेणेस व यांना सं थान िनयमानुसार ो साहन भ ा देणेस 
मा यता दे यात आली.  

तसेच मा.डीन बी.जे. मेडीकल कॉलेज, पुणे यांनी तािवत केले या सेवा वेश िनयमानुसार 
िवहीत प दतीने जािहरात िस द करणेत यावी व िवहीत मुदतीत अज मागिवणेत येऊन, पा  
अजदारां या Walk-in-Intervew घे यात या यात. यासाठी पुढील माणे सिमती गठीत करणेत 
आली. (१) मा.कायकारी अिधकारी, (२) उपकायकारी अिधकारी, (३) िज हा श य िचक सक िकंवा 
यां चे ितिनधी, (४) वै िकय संचालक, (५) वै िकय अिधि का. या िनवड सिमतीने Walk-in-

Intervew म ये पा  ठरणा या उमेदवारांची यादी जाहीर करावी. यानंतर या िनवडयादीवर हरकती 
मागिवणेत या यात व हरकती िवचारात घेऊन नेमणूक आदेश दे यात यावे. याचबरोबर ी साईबाबा 
व ी साईनाथ णालयाकडील वै िकय शासनातील पदे (वै िकय संचालक, वै िकय अिध क 
इ.) थायी व पात वतं  जािहराती ारे भरणेत यावीत, असे ठरले.       (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय नं.०२ ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत करावया या धािमक, सां कृतीक व सामाजीक काय मांची 

परेषा व व प ठरिवणेकामी साईभ , िशड  ाम थ तसेच जागतीक साई मंिदर िव त/ पदािधकारी 
यांचेकडून ा  झाले या सुचना व अिभ ाय यावर चचा होऊन धोरणा मक िनणय घेणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  
१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये, रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा 
िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तचेी व कामकाजाची काय मतनेे  यव  था 
पाहण,े मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण 
पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण ेआिण 
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या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव   ेाचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील.  
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वये, भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 
३) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वये, ी साईबाबाचं ेजीवन,  याचंे काय,  यां  या 
लीला व  याचंी िशकवण याबंाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय 
चालवील व  याचा िव  तार करील. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय 
१) मा. ि सद  य सिमतीचे िद. १८/०२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ४७.  
२) मा. ि सद  य सिमतीचे िद. २१/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ६५८ 
३) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ६८९ 

 तावना- थोर सतं ीसाईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत 
आहते.  यािनिम  त ी साईबाबा सं  थानमाफत ीसाईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते 
िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आह.े यासाठी संपणू वषभर वेगवेगळया 
धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणे जेणके न सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय वातावरण राहन 

ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल. या  टीने तयारी करणचेे िनयोजन आह.े सदर 
काय मांचे  व प व परेषा ठरिवणेसाठी खालील माण ेकायवाही करणते आलेली आह.े 

अ) सं  थानचे सकेंत  थळाव न साईभ  तासंाठी केलेले जाहीर आवाहन.  
ब) मा.राधाकृ  ण िवखे पाटील, िवरोधी प  नेते, िवधानसभा, महारा   रा  य यां  या अ  य तेखाली 

िद.२५/०२/२०१६ रोजी िशड  ाम  थ व शासिकय व िनमशासिकय िवभाग यांचे समवेत झालेली बैठक. 
ख) धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांची परेषा ठरिवणबेाबत  सं  थानचे सम  वय िवभागांची 

िद. २४/०६/२०१६ रोजी झालेली बैठक.  
ड) मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणया  वये ी. िनतीन दसेाई, आयकॉिनक चं कांत ॉड  श  स 

ा. िल.मुंबई यांची इ  ह  ट मॅनेजमटसाठी स  लागार  हणनू िनयु  ती  केलेली अस  याने  यानंी शता  दी वषात 
आयोिजत करावया  या धािमक व सां  कृितक काय मांचे ४० िदवसांचे िदवसागिणक िदलेले वेळाप क. 

इ) शता  दी वषात आयोिजत करावयाचे काय म-उप म याबाबत दशे-िवदशेातील साई मं िदराचे 
िव  व  त यां  या सचुना वजा अिभ ाय ा  त क न घेणेसाठी तसचे या साई मिंदरां  या   यव  थापनानंी या शता  दी 
वषात आयोिजत करावयाचे काय म /उप म याबाबत सिव  तर चचा करणसेाठी िशड  येथे िद.११/१२/२०१६ 
रोजी सपं  न झालेली जागितक साईमं िदर िव  व  त प रषद. 

 ताव- उपरो  त नमूद केले माणे वेळोवेळी झाले  या बठैका, जागितक साईमदंीर िव  व  त प रषदम  य े
झाललेी चचा तसेच साईभ  ताकंडून ा  त झाले  या सूचना-वजा-अिभ ाय यातील मु े िवचारात घेऊन मा. 
 यव  थापन सिमतीचे िद. ०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत सिव  तर  ताव सादर करणते आला होता.  यावर िनणय 
मांक १७१ नसुार शता  दी वषाचे िद.०१ ऑ  ट बर, २०१७ ते १८ ऑ  ट बर, २०१८ याकालावधीत आयोिजत 

करावयाचे िविवध धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे ा प वेळाप काचे  फेरसादरीकरण मा.  यव  थापन  
सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ सभेत कर  यात आल ेहोते.  यावर िनणय .२८० खालील माणे झालेला आह.े  
 “.. ी समाधी शता  दी महो  सवामधील काय मांची परेषा व  व प ठरिवणकेामी शता  दी क  या 
िवभागाने तयार केलेले सादरीकरण सभेम  ये दाखिव  यात आले. पं रत ू वेळेअभावी सादरीकरणावर चचा होऊ 
शकली नाही. या करीता सदरह सादरीकरणा  या छायांक त ती सव मा. सिमती सद  यानंा परुिवणते या  यात व 
सिमती सद  यानंी आपले सचूना-वजा-अिभ ाय पढुील सभेपयत शता  दी क ास कळवावे..”  
   उपरो  त िनणयास अनसु न शता  दी महो  सवाचे ा प वेळाप का  या छायांक त ती 
िद.२८/०४/२०१७ रोजी मा.  यव  थापन सिमती  या सद  यानंा परुिव  यात आले  या आहते तसचे ई-मेल ारे ही 
पाठिव  यात आले  या आहते.  

 यानंतर मा. अ  य  सो. याचंे सचूनांनुसार  सधुारीत ा प वेळाप क तयार करणते आले असनू, ते ई-
मेल ारे मा.   यव  थापन  सिमती  या सद  यानंा पाठिव  यात आलेले आह.े  

तरी शता  दी महो  सवा  या काय मांची अं ितम परेषा व  व प ठरिवणकेामी िवचार िविनमय होऊन 
धोरणा  मक िनणय घेणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर. 
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िनणय .३५८  शता  दी महो  सवा  या काय मांची अंितम परेषा व  व प ठरिवणेकामी खालील माणे सिव तर 
चचा करणेत आली.  

शता  दी वषाचे सु वातीस करावया  या  वजारोहणासाठी सोबत सादर केले या नमनुयांमधील 
अ.न.ं०३ चा नमनुा  सवानमुते  मा य कर यात आला. या  वजासाठी भग या रंगाच े उ  च तीचे रेशमी कापड 
वापर यात येऊन, यावर समाधी शता दीचा लागो व चा  दा –सबरुी  हा मं  छापनेत यावा. तसचे  वजाची 
उंची साधारणपण े६० फुट  हणजेच रामनवमी उ  सवातील िनमोणकर िनशाणाचे उंची इतक  असावी व उन, वारा, 
पावसामळेु  वज खराब होईल, याकरीता येक उ सवा या वेळेस वजाचे कापड बदलणते यावे.  वजाची 
पा पजूा, उभारणी व  तभं सरंजाम बागेत करावी. शता  दी वषाचे सु वातीस करावया  या  वजारोहणासाठी व 
इतर धािमक, सां  कृितक काय मांचे उदघाटन सगंी मा.मु  यमं ी तसचे सतं महतं आिद मा  यवरांना तसचे 
समारोपा  या काय मास मा.पंत धान यांना िनमं ि त करणते याव.े याचबरोबर आयोिजत होणा या िनरिनरा या 
काय मांसाठी मा  यवरांना िनमं ि त करणते याव.े सदर काय मास िस दी िमळणसेाठी देशभरातील चॅनल/ 
प कारांना िनमं ीत कराव.े  

शता  दी महो  सवातील सव काय मांचे जा  तीत जा  त चॅनलवर थेट ेपण करणेसाठी कायवाही 
करणते यावी. या महो  सवाचा चार व िस  दीसाठी ी.सिचन तेडंूलकर िकंवा ी.अिमताभ ब  चन यांची ॅ  ड 
अ  बेिसडर  हणनू िनयु  ती  करणसेाठी पाठपरुावा करावा . 

िद.२६ जानेवारी, २०१८ रोजी नवी िद  ली येथे जास ाक िदनािनिम  होणा-या सचंलनात 
साईबंाबां  या ‘सबका मािलक एक’ या िशकवणकू चा चार व सार होणेसाठी महारा   रा  या  या वतीने 
िच रथाचा समावेश करणसेाठी पाठपरुावा करावा .  

समाधी शता  दी  या िनिम  ताने ी साईबाबांचे १० ल  टपाल ितक ट व इतर छपाईसाठी येणा-या 
खचास मा  यता दे  यात आली. याकामी संबंधीतांकडे पाठपरुावा क न इतर कायवाही पूण करा  यात.   

समाधी शता  दी वषािनिम  त ीसाईबाबां  या िशकवणकू चा चार व सार हो  यासाठी रा  य व क  
शासना  या शालेय अ  यास मात ीसाईबाबां  या पाठाचा अंतभाव हो  यासाठी सबंंधीतांकडे तातडीने 
पाठपरुावा करावा .  

शता  दी िनिम  ताने िशड कडे पायी येणा या सव पालखी मागावर वृ ारोपण करावे व िशड  
नगरपंचायत आिण “ ीन िशड  व  लीन िशड ” सं  था यांचे सयंु  त िव माने ीन िशड  व  लीन िशड  हा 

क  प वषभर राबवावा. तसचे सपंूण वषभर मं िदर व प रसराम  ये फुलांची आकषक सजावट व िव तु रोषणाई 
करणचेी कायवाही करावी. 

शता  दी कालावधीत िशड  बस  थानक, रे  वे  टेशन, मह  वाचे िठकाणा  या कपां ऊंड  या दशनी िभंती 
व जागा आिद िठकाणी ीसाईबाबांचे तैलिच / पेट  ज लावणबेाबत साईभ  तानंा/िनरिनराळया सं  थाना आवाहन 
करणते यावे. करीता याबाबतची संपणूतः कायवाही पार पाडण.े   

शता  दी वषात सं  थान कािशत ीसाईिलला मािसकांचे लेखक /किव यांचे  नेहसमंलेन आयोिजत 
क न  याबाबतचे िनयोजन करावे.   

समाधी शता  दी वषाचे िनिम ाने दशेभरातील व जगभरातील सव साई मं िदरांमाफत एकाच िदवशी 
र  तदान िशबीर आयोजीत कर  यासाठी आवाहन करण ेव िशड म  ये भ  य  व पात काय म राबिवण.े 

शता  दीचे िनिम  ताने ने दान व अवयवदान करणा या इ  छूक दा  यासंाठी यं णा उभारावी, दो  ही 
 णालंयाम  ये  ये  ठ नाग रकांसाठी वषभर िवशेष आरो  य तपासणी काय म राबवावा. तसचे ०६ वषाचे आतील 

कुपोषीत बालके व  यां  या मातांसाठी आरो  य िवषयक काय म राबिवणते येऊन,  याबाबतचा अहवाल 
वेळोवेळी वरी  ठानंा सादर करावा.  

शता  दी वषाचे िनिम  ताने चे जीवनावर टी  ही मािलका तसचे समाधी ते शता  दी या कालावधीचा 
लघपूट तयार करणते यावा. िट  ही मािलका तयार करणकेामी िद.१५/०६/२०१७ रोजी िशड  येथे ी.रामानंद 
सागर, ी.राजीव मेहरा, ी.िनतीन देसाई आिद  य  त ना बैठक साठी िनमं ीत कराव.े  

ीसाईबाबांनी हाताळले  या व  तूं  या दशनाचा लाभ सवाना  हावा यासाठी ीसाईबाबां  या 
समकालीन भ  तां  या वंशजांकडे असणा-या व  त ूसं  थानकडे सपुदू कर  या चे  यानंा आवाहन  कर  यात यावे.  

समाधी शता  दी  या िनिम  ताने सं  थानसाठी परुात  व िवभागाची िनिमती कर  यात यावी. तसचे 
स ि थतीतील  यिुझयमची तातडीने द ु  ती  करावी व नवीन जागते  यिुझयम सु  करणसेाठी तातडीने  ताव मा. 
 यव  थापन सिमतीसमोर सादर करावा.  
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समाधी शता  दी वषाचे िनिम  ताने िविवध भाषांम  ये सवेा संबंधीचे (  णालय व सादालय संबंधी) 
“साईअपण सवेा” मािसक सु  करणते यावे व स  याचे  दमैािसक असलेले साईिलला हे दर मिह  यास कािशत 
करणते यावे. तसचे शता  दी महो  सवाचे िनिम  ताने  मरिणका/कॉफ  टेबल बकु तयार क न, िस  द करणते यावे.   

समाधी शता  दी वषा  या िनिम  ताने सं  थानचे सव माजी अ  य , उपा  य , िव  व  त व कायकारी 
अिधकारी तसचे कमचारी यांचा स  कार करण.े तसचे आजतागायत  या िव  व  त मंडळा  या नावाचे बोडस ्मं िदर 
प रसरात दशनी भागात लावणते यावेत.  

ीसाईबाबांचे समकािलन भ  ताचंे वंशज तसेच दानशरू साईभ  ताचंे वेगवेगळे  नेहसमंेलन आयोजीत 
करावे. चे समकालीन भ  ताचंे वशंजाना ता प / चांदीचे स  मानप  दे  यात यावे तसचे देणगीदारांचाही स  कार 
करणते यावा.  

  सं  थानचे सव  टेशनरी व काशनांवर (जस ेदणेगी पावती, िनमं ण पि का, डायरी, कॅलडर आिद) 
ी साईबाबा समाधी शता  दी, साईचरी ातील सदंेश तसचे  व  छ भारत अिभयान, झाडे लावा- झाडे जगवा, 

पाणी आडवा– पाणी िजरवा आिद संदशे छापावेत.  
शता  दी िनिम  ताने नवीन पजुारी िनिमतीसाठी कायशाळा घे यात यावी. उभारावी तसचे शता  दीचे 

 येक मिह  यात जगभरातील िविवध साई मं िदरांमधील पजुा यांसाठी िशड  येथे पजुारी िश ण काय म 
राबवावा.  

ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळया  या चार– सारासाठी िविवध भािषक कलावंताचा समावेश 
क न “िमले सरु मेरा तु  हा रा” या गा  या  या धत वर ि लप तयार करावी व भारतातील  येक िसनेमागहृात 

दिशत करावी तसचे सोशल िमडीया  या मा  यमातनू दिशत करणेसाठी सोशल िमडीया ुप तयार करावा व 
 याचंे  नेहसमंेलन आयोिजत करावे. (सोशल िमडीया गेट टुगेदर).   

महारा  ातील आ  मह  या  त शेतक यां  या मुलांसाठी सं  थानचे वतीने िशड  येथे वसतीगहृ सु  करावे 
व पदवीधर होईपयत यांची अ  न, व  , िनवास, िश ण आिद  यव  था मोफत करावी.  

िशड  बस थानकाचे उदघाटन करणते येऊन, यामधील वर  या हॉलम  ये कलादालन व िव  ततृ 
 व पाचे ंथालय तयार करणते याव.े  

शता  दीचे वषभर चे चार सारासाठी वतमान प ात लेखमाला सु  करावी. यासाठी अ व ब 
दजा  या वतमान प  मु  य कायालयाशी प  यवहार करावा तसेच दशेभरातील नामां िकत लेखकांना (र  मी 
ब  सल, चेतन भगत आिद) सं  थान  यव  थापन तसचे सं  थान उप मावर पु  तक िलहीणबेाबत िवनंती करणते 
यावी.     

शता  दी वषाचे  येक मिह  यात पादकूा दशन काय म आयोिजत करावा . पादकुा दशन सोहळयासाठी 
सव सोयीयु  त सं  थान वाहन तयार क न घे यात यावे. या काय माचे िनयोजन व खच  या  या रा  यातील 
दानशरू साईभ  तांमाफत िकंवा मं िदरामाफत करणते याव.े तसचे दशे-िवदशेातील पादकुा दशनासाठी दोन 
पादकुांचा सटेचा वापर करणते यावा. तसचे महारा  टातील सव िज  हयात पादकुा दशन सोहळा आयोिजत करणते 
यावा.  

सं  थानने िशड  व प रसरात असले  या वॅ  स  यझुीयम, साईबाबांची परुानी िशड , मालपाणी वॉटर 
पाक इ याद ची साईभ  तानंा मािहती होणसेाठी िस  दी करावी. व  याकामी सबंंधीतांना चचसाठी बोलिव  यात 
यावे.  

शता  दी वषात आयोजीत केले  या काय मांचा मािहतीपट तयार करणसेाठी आऊट सोस प  दतीने 
कायवाही करावी.  

धािमक, सां  कृितक व सामाजीक काय माचंे  व प पाहन संबंधीतांना मोफत काय मसवेा सादर 
करणा या कलाकारांना ाधा य दे यात यावे. जे कलाकार मोफत काय म सादर करणसे तयार नसतील, अशा 
कलाकारांकडून मानधनाबाबतचा ताव घेऊन, या काय मांसाठी दणेगीदार/ ायोजक िमळतात का, त ेपहावे. 
अ यथा यां या मानधनाबाबत यव थापन सिमती उिचत िनणय घेईल.  

समाधी शता  दी वषाचे सांगता समयी  हणजेच पु  यितथी उ  सवाचे मु  य िदवशी िशड चे तसचे 
जगभरातील साईमं िदरांमाधनू जागितक  तरावर अ  नदानाचा काय म राबिवणसेाठी साईमं िदरांना उ ु  त करावे 
काय मानंतर जगभरातनू झाले  या अ  नदान काय माबाबतचा अहवाल (सं  या) वरी  ठानंा सादर करावा.    
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  उपरो  चचबरोबरच समाधी शता दी वषाम ये सादर करावया या काय माची परेषा 
ठरिवणेत येऊन, झाले या चच माणे ता काळ कायवाही करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक 
खचास मा यता दे यात आली.     (कायवाही- समाधी शता दी क मखु)  

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं०३ ी साईबाबा सं थान व िशड  नगरपंचायत यांचे संयु  वापरासाठी सं थान िनधीतून घनकचरा ि या 

क प मौजे िशंगवे, ता.राहाता येथील िशड  नगरपंचायत यांचे मालक चे जागेत उभारणे अथवा मौजे 
िनमगाव को हाळेमधील सं थान मालक चे जागेत उभारणेबातचे तावावर िनणय होणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम -२००४ मिधल संबं िधत तरतदूी –  
१. कलम १७ (१) नुसार भ  तगणांना आव  यक  या सोयी-सिुवधा उपल  ध क न देणे, 
२. कलम १७ (२) खंड (झ) नसुार िव  व  त  यव   ेाची मालम  ता व ितचे कामकाज यांचे यो य कारे 

 यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी  
सिमती करील. 

३. कलम १७ (३) िव  व  त  यव  थेम  ये िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता, रा  य शासना  या 
लेखी पवूमंजरुीने असेल  याखेरीज सिमतीकडून, एका वषापे ा अिधक मदूतीक रता, भाडेप याने 
दे  यात येणार नाही, िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा 
अ  यसं ािमत कर  यात येणार नाही.  

४. कलम २१(२) (दोन) नुसार थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यां याम ये सधुारणा व वाढ हो यासाठी व 
प रणामी सं थान या सोयीसाठी वाढ हो यासाठी सहा य करणचेी तरतूद आह.े   

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत उपरो  त िवषया संदभात झालेले िनणय-  
१.    मा. ि सद  य सिमतीचे िद.२०/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .९९२  
२.   मा.ि सद  य सिमती  या िद.१८/०२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३३  
३.    मा. ि सद  य सिमतीचे िद.२०/०८/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . २८८ 
४      मा .ि सद  य सिमतीचे िद.०८/०९/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .३१४  
५. मा .ि सद  य सिमतीचे िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .५५६  
६.     मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६३७ (१७)  
७.     मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .८९१  
वरील िवषयांक त क  पाचे मा  यतेिवषयी झालेले शासन िनणय:  
१. शासनाने सासिंव-१०१६/५९/ . .११/का. १६ िद.०२ जनू , २०१६ रोजीचे शासन िनणया  वये 

“सं  थान प रसर व िशड  नगरपंचायत ह ीत िनमाण होणा-या कच-यातील  लॅ  टीकची पनुः ि या 
कर  या  या यं णेसाठी शेड उभार  याक रता .९,९६,६४१/- इतका िनधी िशड  नगरपंचायतीस 
उपल  ध क न दे  यास शासन मा  यता  िदलेली आह.े”  

२. शासनाने सासिंव .-२०१५/९६९/ . .१६७/का.१६ िद.३१ ऑग  ट, २०१६ रोजीचे शासन िनणया  वये 
“सं  थान प रसर व िशड  नगरपंचायत ह ीत िनमाण होण-या कच-याचे  यव  थापन कर  यासाठी मौजे. 
िशंगवे ता. राहाता अहमदनगर येथे उभार  यात येणा-या घनकचरा  यव  थापन क  पा अंतगत, सरं क 
िभंत, क  पाकडे जाणारा र  ता िवकसीत करणे, मिशनरी शेड, क येसाठी क ा बांधण,े  व  छता गहृ, 
भांडार, घनकचरा या शेड बांधणे तसचे े ीय कायालय बांधण े इ  यादी कामासाठी 
.२,५२,८६,६११/- इतका िनधी िशड  नगरपंचायतीस उपल  ध क न दे  यास शासन मा  यता दान 

कर  यात आली आह.े  
 तावना-   

अ)  मौजे िशंगवे ता. राहाता येिथल िशड  नगरपंचायत यां चे मालक चे े ात ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  व िशड  नगरपंचायत यां चे संयु  त वापरासाठी सं  थान िनधीतून 
घनकचरा या क प उभारणेः- 

िशड  येथे ी साईबाबा समाधी  या दशनासाठी येणा-या साईभ  ताचंे गद त िदवसिदवस मोठ्या 
माणात वाढ होत आह.े वाढ  या   गद चे अनषुंगाने राहाता व िशड  प रसरातील िनघणा या व जमा होणा या 

घनकच याची िव हेवाट लावणकेामी संयु  घनकचरा क प राबिव यात आला होता. सदरह कामास महारा   
शासनाचे जा. ं  सांसिव/२०११/५३८/ . .६९/पनु .१२/का.१६ िदनांक २३/०२/२०१५ रोजीचे िनणया  वये 
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मा  यता दे  यात आलेली आहे. या लांटम ये कच यावर ि या करणचेे काम स या थािनक ाम थां या 
िवरोधामळेु बंद आह.े  यामळेु सं  था नचा िनघणारा कचरा हा सं  थान मालक चे मौजे िनमगांव को-हाळे ह ीत गट 
न.ं १८२ म  ये खड्डे घेऊन टाक  यात  येत आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०३/०८/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय . ६३२ अ  वये सं  थानसाठी 
 वतं  घनकचरा क  प  उभारणीकामी जागा िनि त करणते यावी व या क  पासाठी, वतमानप ाम  ये जािहरात 
िस  द करणते येऊन, पा  क  स  टंटची नेमणकु करणते येऊन,  तावीत ब माण ेकायवाही करणते यावी, असे 

ठरले होते. दर  यान, िद.१५/११/२०१४ रोजी मा. ी. एकनाथ डवले, िवभागीय आयु  त , नािशक भाग नािशक 
यांचे अ य तेखाली झाले  या बैठक त िशड  नगरपंचायत यांनी  याचंी िशंगवे येिथल जागा सं  थानला उपल  ध 
क न िद  यास सं  थानने  या िठकाणी घनकचरा क  प उभारावा असे ठरले.    

मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत िशड  यांनी  याचंेकडील प  जा. . नप/टे -८/८८/२०१५ 
िद.१०/०१/२०१५ रोजी  या प ान ेिशड  येथे दररोज २० ते २५ टन कचरा िनम ती होत असून, मे. सु ीम कोटाचे सन 
२००० चे घनकचरा  यव  थापनाचे आदेशानसुार कच-यावर ि या करणे आव  यक अस  यान े मौजे िशगंवे येथे 
नगरपचंायत मालक चे गट .६९/२/३ मधील १०.३० एकर जमीनीत कंपो  ट डेपो उभारणी कर  याचे  तावीत केल.े 

सदर जागेस िपंपळवाडी – पणुतांबा र   याव न उ  तर बाजसू २.० िक.मी. लांबीचा पोहच र  ता असनू 
सदर र  ता अ  यंत खराब झालेला आह.े  यामळेु सदर िठकाणी कचरा वाहतकु स अडथळा िनमाण होणार आहे . 
या र   याचे खडीकरण व डांबरीकरण करण ेआव  यक आह.े तसचे सदर जागेला कं  पाउंड िभंत करण.े कच-यावर 

ि या कर  यासाठी शेड बांधकाम, घनकचरा ि येसाठी क ा बांधकाम करण,े  ला  टम  ये चेज ग म, 
 व  छता गहृ, भांडार गहृ, कायालय इ. बांधकाम करावे लागणार आह.े  याच माणे खत तयार करणेसाठी 

अ ावत मिशनरी उभारणी करण ेइ  यादी सव कामे करणे आव  यक आह.े अस ेमु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत 
िशड  यांनी कळिवलेले होत.े  यासाठी  यानंी खालील माण ेअंदाजप क सादर केले.  

अ.   कामाचा तपशील  अंदाजप क य र  कम 

१) घनकचरा क  प जागेस सरं ण िभंत बांधकाम करण े ८१,७९,६७९.०० 
२) घनकचरा क  पाकडे जाणारा पोहच र  ता खडीकरण व डांबरीकरण करण.े  ६९,६९,५१३.०० 
३) घनकचरा क  पातंगत मिशनरी शेड, क येसाठी क ा बांधण,े  व  छता गहृ, 

भांडार,घनकचरा या शेड बांधण ेतसेच े ीय कायालय बांधण े भांडार  
१,०१,३७,४१९.०० 

४) घनकचरा क  पातंगत खत िनम तीकरीता अ ावत मिशनरी उभारणी करण.े  २,००,००,०००.०० 
एकूण  ४,५२,८६,६११.०० 

    िवषयांक त कामासाठी मा.उ  च  यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे िद.०८/०१/२०१६ 
रोजीचे आदशेात, “Further work which is been sought to be done for the said purpose and 
machineries to be purchased shall be done by following e-tendering process by the 
Sansthan.” अस े नमदू केलेले होते.  यामळेु उपरो  त शासन िनणयानसुार िशड  नगरपंचायतीस 
.२,५२,८६,६११/- इतका िनधी दान करावा अथवा  यायालया  या िनणयानसुार कायवाही करावी याबाबत 

मागदशन घेणेसाठी मा. धान सचीव, िवधी व  याय िवभाग यांना सं  थानचे िद.१३/०९/२०१६ रोजी  या प ा  वये 
िवनंती केलेली आह.े 
ब) सु  या कच-यातील  ला  टीक ेड ग करणेकरीता शेड उभारणीकामी िशड  नगरपंचायत, 
िशड  यांना िनधी उपल  ध क न देणेः-  

िशड  नगरपंचायत िशड  यांना  ला  टीक पासनू ा  यअु  स तयार करणकेामी मिशनसाठी शेड 
उभारणीकरीता सं  थानमाफत र  कम .९,९६,६४१/- मा चा िनधी उपल  ध क न देणकेामी मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणयानसुार िवषयांक त कामासाठी मा  यता िमळणसेाठी मा. धान 
सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडेस इकडील जा. न.ं५०११/२०१५ िद.०८/१२/२०१५ अ  वय े

 ताव सादर करणेत आला होता.  यास शासनान ेिद.०२/०६/२०१६ रोजीचे िनणया  वये मा  यता िदलेली आह.े  
याकामी शासनाची मा  यता ा  त झा  यानंतर मा. मुंबई उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे 

िस  हील अज दाखल करणते यावा असा िनणय झालेला होता.  यानसुार िवधी िवभागामाफत सदरह िनधी वग 
करणसेाठी मा. उ  च  यायालयात िस  हील अज दाखल करणेबाबत कायवाही सु  होती . दर  यान रा  य शासनाने 
िद.२८/०७/२०१६ रोजीचे आदशेा  वये सं  थानचा कारभार पाहणसेाठी न  याने मा.  यव  थापन सिमती िनयु  त 
केलेली अस  यामळेु  यव  थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेत मा. उ  च  यायालयाची मा  यता 
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घेणकेामी दाखल केलेले ३३ िस  हील अज मागे (Withdraw) घेणबेाबत िनणय .५६६ अ  वये मा  यता देणते 
आलेली आह.े सदरह िनणयानसुार िवषयांक त कामासाठी दाखल करावयाचा िस  हील अज मागे घे  यात 
आलेबाबत िवधी िवभागाने जा. .२१५८/२०१६ िद.०८/०९/२०१६ रोजीचे प ाने कळिवले आह.े  
क)  सं  थानचे मौजे िनमगांव को-हाळे येथील सं  थान मालक चे जागेत ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  व िशड  नगरपंचायत यांचे संयु  त वापरासाठी सं  थान िनधीतून घनकचरा या 

क प उभारणेः- 

मा. अ  य  महोदय यांचेकडे या े ातील काही त  स  लागार /सं  थांनी घनकचरा या 
क  पासाठी अ  याधिुनक प ती  व मिशनरीबाबत मािहतीचे सादरीकरण केलेले होते.  यापैक  यो  य  या 
कार  या क  पाची िनवड क न व सदर िनयोजीत क  पासाठी जागा िनि त क न पढुील कायवाही करणेस 

िनदश िमळणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ चे सभेत  ताव सादर कर  यात आला होता. 
सदरह सभेतील िनणय . ८९१ अ  वये खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

   “यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  व िशड  नगरपंचायत यांचे 
सयंु  त वापरासाठी सं  थान िनधीतनू घनकचरा क  प राबिवणसेाठी सं  थानचे हेलीपॅड शेजारील जागेची िनि ती 
कर  यात आली. तसचे यािठकाणी घनकचरा क  प राबिवणसेाठी िवहीत प  दतीने िनिवदा मागिवणसे व 
 याकामी येणा-या सव समावेशक खचास मा  यता दे  यात आली.” 

याबाबत मा. कायकारी अिधकारी महोदया यांनी िद.१६/०४/२०१७ रोजी वाराणसी येिथल घनकचरा 
या क  पाची सम  पाहणी केली आह.े सदरह  ला  ट हा Biomethanation (Thermophilic 

Anaerobic Digestion)  व पाचा आहे.  याच  व पाचा  ला  ट िशड  येथे उभारणेसाठी  ताव सादर करणते 
यावा असे सम  चच दर  यान सिुचत करणते आले आहे.  

याबाबत उ  पादक तसचे इटंरनेटव न मािहती घेतली असता, सदर क  पाकरीता खालील पयाय 
उपल  ध अस  याचे िदसनू येते.  
a. Aerobic Composting  
b. Vermi- Composting 
c. Biomethanation / Bio-waste Derived Fuel  

i. Thermophilic Anaerobic Digestion 
ii. Mesophilic Anaerobic Digestion 

d. Incineration 
e. Plasma pyrolysis  
f. Pelletization / Production of Refuse Derived Fuel (RDF) 

स ल पोलशुन क  ोल बोड यांचे घनकच-यावर या करणेसाठी िनवडावया  या प  दत बाबत 
मािहती घेतली असता, ५०, ००० ते १ ल  लोकसं  येसाठी १० ते ३० TPD मतेचा Biomethanation, 
Vermi- Composting िकंवा Chemical Conversion, Refuse Derived Fuel (RDF) या कार  या 
तं ानांचा पयाय उपल  ध अस  याचे नमदू केले आहे.      

उपरो  त बाबी िवचारात घेता, िशड  शहर व सं  थान प रसरात जमा होणा-या घनकच-यासाठी २० 
TPD मते  या Biomethanation (Thermophilic Anaerobic Digestion) क  पासाठी समुारे १००० 
चौ.मी. जागेची आव  यकता असनू या तं ानानसुार १० TPD मतेचे २ यिुनट उभारणेसाठी अंदाजे .३.१९ 
कोटी मा  इतका खच येईल. तसचे इतर  वलनशील कच-यासाठी समुारे ५ ते ६ TPD मतेचे बेल ग 
मिशनकरीता .३२,००,०००/- तसेच या  यितरी  त उवरीत समुारे २ TPD कच-यासाठी २ ते २.५ एकर जागेत 
१० वष कालावधीसाठी लॅ  डफ ल करणे याकरीता अंदाजे .३ कोटी इतका खच येईल.  यानसुार सदर 

क  पासाठी ाथिमक ढोबळ अंदाजे .६.५१ कोटी इतका खच अपे ीत आह.े तसचे क  पाचंे दैनं िदन 
दखेभालीसाठी भिव  यात .६१.३२ ल  ती वष ( थम वषासाठी व  यापढुील  येक वषासाठी ०७ ट  के 
वाढ) इतका आवत  खच अपे ीत आह.े  

  िद.०३/०५/२०१७ रोजी मं ालय, मुंबई येथे ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव कृती 
आराखडयाचे अंमलबजावणी बाबत मा.मु  यमं ी यांचे अ  पर मु  य सिचव यांचे अ  य तेखाली संबंधीत 
िवभागांचे मं ालय  तरावरील अिधका-यांची बैठक झाली. सदर बैठक त सं  थानने िशड  नगरपंचायत ह ीत 
िनघणा-या कच-यासाठीही ि या  यव  था उभारावी असे ठरले आह.े  यासाठी िशड  नगरपंचायत यांनी  याचंे 
ह ीतील कचरा सकंलन क न सं  थान  या िनयोजीत घनकचरा ि या क  पाचे जागेवर आणनु ावा अशा 
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सचुना सदर बैठक त देणते आले  या आहते. याबाबत िशड  नगरपंचायत यांनी  याचंे जा. .न.प.ं/T-
६/११३६/२०१७, िद.०९/०५/२०१७ रोजी  या प ा  वये अस ेकळिवले आह ेक , िशड  नगरपंचायतीकडे शहरात 
िनमाण होणा-या घनकच-यावर ि या करणेसाठी जागा उपल  ध नस  याने ि या करता येत ना ही.  यामळेु ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  माफत शहरात िनमाण होणा-या कच-यावर ि या क  प उभा 
करणते यावा. िशड  नगरपंचायत शहरात िनमाण होणारा ओला व सकुा कचरा वेगळा क न आप  या  ि या 

क  पापयत पोहच करणार आह.े सदर क  प हा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  माफत सं  थानचे 
िनधीतनू उभा करणते यावा.  यास िशड  नगरपंचायत िशड  सहकाय करेल. तसचे नगरपंचायत ह ीत िनघणारा 
कचरा ी साईबाबा सं  थान यांचे जागेवर घेणेस व  यावर सं  थान माफत िव  हवेाट लावणेबाबत उचीत कायवाही 
कर  यात यावी अशी िवनंती केली आह.े 

 ताव:- उपरो  त बाबी िवचारात घेता ी साईबाबा सं  थान व िशड  नगरपंचायत यांचे संयु  
वापरासाठी घनकचरा क  प उभारणेसाठी खालील बाब वर िनणय होण ेआव  यक आह.े  

१. सु  या कच-यातील  ला  टीक ेड ग करणकेरीता शेड उभारणीकामी िशड  नगरपंचायत, िशड  यांना 
.९,९६,६४१/- मा  इतका िनधी उपल  ध क न दणेकेरीता शासनाने िद.०२/०६/२०१६ चे शासन 

िनणया  वये मा  यता िदलेली आह.े तथापी आता उपरो  त  तावात बेल ग मशीनचा समावेश करणते 
आला आहे. तसचे िशड  नगरपंचायत ह ीतील सपंूण कचरा ते  तािवत क या क  पाचे िठकाणी 
आणनू देणार आहते.  यामळेु सदर िनधी उपल  ध क न देणचेा  ताव र  क न तसे शासनास 
कळिवणेस मा  यता दणेे.  

२. शासनाने िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे शासन िनणया  वये मौजे िशंगव,े ता.राहाता येिथल िनयोिजत 
घनकचरा क या क  पासाठी िशड  नगरपंचायत यानंा .२,५२,८६,६११/- इतका िनधी उपल  ध 
करणसे मा  याता िदलेली आह.े तरी सदर  ताव र  क न तस ेशासनास कळिवणेस मा  यता दणे.े 

३. िनयोजीत क  पासाठी मौजे िनमगांव-को-हाळे येथील सं  थान मालक  या जिमनीपैक  ोसेिसंग एरीयासाठी 
१० आर व लॅ  डफ लसाठी दोन ते आडीस एकर या माणे एकूण अंदाजे ०१ हे  टर जागेची िनि ती करणे.  

४. यो  य  या तं ानाची िनवड क न  यानसुार सं  था नकरीता १० TPD मतेचा एक व िशड  
नगरपंचायत यांचेकरीता १० TPD मतेचा एक या माण ेदोन घनकचरा या यिुनटस ्उभारणीसाठी 

ाथिमक ढोबळ अंदाजानुसार येणारे .६.५१ कोटी इत  या भांडवली खचास तसचे या कामासाठी ई-
िनिवदा मागिवणसे मा  यता दणेे. तसचे सदर क  पाचे दनैं िदन दखेभालीसाठी भिव  यात येणारे 
.६१.३२ ल  ती वष ( थम वषासाठी व  यापढुील  येक वषासाठी ०७ ट  के वाढ) इत  या 

आवत  खचास मा  यता देण.े   
   तरी उपरो  त बाब वर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .३५९  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान व िशड  नगरपंचायत यां चे संयु  त वापरासाठी मौजे 

िनमगांव को-हाळे येिथल गट न.ं१८२ मिधल सं  थान मालक चे जागेत Biomethanation 
(Thermophilic Anaerobic Digestion)  व पाचे  येक  १० TPD मतेचे दोन घनकचरा 

ि या यु िनटस ् उभारणेत यावेत. सदर क  पाकरीता लॅ  डफ लची आव  यकता नस  याने 
लॅ  डफ लची  यव  था कर  यात येऊ नये. लॅ  डफ ल  यित र  त इतर िस  हील कामे व यु िनटस ्
उभारणीसाठी येणारा भांडवली खच तसेच दैनं िदन देखभालीसाठी थम वषाकरीता अपेि त असलेला 
आवत  खच िमळून येणा या एकूण .४.५ कोटी मा चे खचास व सदर कामासाठी िवहीत प  दतीने ई- 
िनिवदा मागिवणेस मा  यता देणेत आली.  

सदर क  पाची दैनं िदन देखभाल व दु  ती कर  याचा समावेश ई- िनिवदेत कर  यात यावा व 
िशड  नगरपंचायत यां चेबरोबरील करारना याम ये, व छ भारत अिभयान अंतगत सदर क पास 
अनुदान ा  क न घेणेची कायवाही करावी व अनुदान ा  झालेनंतर सदरह अनुदान सं थानकडे वग 
करावे, या बाबीचा समावेश करणेत यावा. तसेच  तावात नमूद केलेनुसार सु  या कच यातील 
ला टीक ेड ग करणेकरीता शेड उभारणीकामी व मौजे िशंगवे येिथल िनयोिजत घनकचरा 
क  पासाठी िशड  नगरपंचायत यांना िनधी उपल  ध क न देणेबाबतचे ताव र  कर  यात येत 

असून, तसे िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांना कळिवणेत यावे, असे ठरले.    
       (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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िवषय न.ं०४ साई णवािहका क पास व याबाबत मा. यव थापन सिमती तसेच छाननी सिमतीने मंजुरी िदले या 
िनयमावलीस शासन मा यतेबाबत. 

ताव- िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीने सभेतील िवषय .२३ िनणय नं.६३७ (१८) अ  वये, “ ी 
साईबाबांनी  यां  या हयाती म  ये  वत:  या हाताने अनेक  णाचंी सवेा सु षुा  क न  यां  या  याधी ब-या 
केले  या आहते. ी साईबाबांनी केलेले ह े  णसवेेचे काय ी साईबाबा सं  थानने अिवरतपण ेपु ढे सु  ठेवलेले 
आह.े आजिमतीस िशड म  ये सं  थान माफत ी साईबाबा व ी साईनाथ या दोन  णालयामाफत ही सवेा 
अ  पदरात उपल  ध क न दे  यात येत आहे.  

  तथािप, रा  यातील ामीण व दगुम भागातील अिधकािधक  णांपयत तातडीने वै क य सवेा 
पोहचिवणेसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  व दानशरु साईभ  त यांचे सयंु  त िव ामाने 
रा  यातील िविवध भागातील  वयंसवेी सं  थाना  णवाहीका उपल  ध क न दे  याचा उप म सु  कर  याचा 
 यव  थापन सिमतीचा मानस आहे. सदरचा उप म सु  कर  यासाठी ५००  णवाहीका (Ambulance) खरेदी 

करा  या लागतील. या  णवाहीकां  या खरेदीसाठी  णवाहीका क  प राबिवणा-या  वयंसवेी सं  थानी 
 यासाठीची २५ ट  के र  कम भरावी व उव रत ७५ ट  के र  कम दानशरु देणगीदार साईभ  ता  या देणगीमधनु 

उपल  ध करावयाची आह.े याकरीता या उप मासाठी दणेगीदार साईभ  त आप  या आई-वडीलां  या 
 मतृीिप  यथ अथवा इतर कायािनिम  त दणेगी दऊे शकतात. अशा कारे दणेगीदारांना आवाहान कर  यात यावे. 

या सव  णवाहीका साई अॅ  बलु  स या नावाने महारा  भर चालतील व  याचंे सचंालन  वयंसवेी सं  थामाफत 
होईल अशा कारे कायवाही कर  यात यावी”  असा िनणय झालेला आह.े  

   यानसुार इकडील जा.नं.एसएसएस-वशी-वाहन-४४५५-२०१६ िद.२३/११/२०१६ अ  वये मा. धान 
सिचव , िवधी व  याय िवभाग महारा   शासन यांना सदर साई-  णवािहका क  पास  शासन मा  यता िमळणे 
कामी प  दे  यात आलेले होत.े   

 यानंतर िदनांक२५.०२.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय न.ं१४ व िनणय .१४ 
अ  वये ‘‘महारा  ातील ामीण, दगुम भागातील गरीब व गरज ु  णां ना ता  काळ वै िकय सवेा उपल  ध क न 
दणेेसाठी ५००  णवािहकांचा क  प राबिवणकेामी अंतीम  सधुा रत िनयमावली तयार करणते येऊन  यास 
मा  यता दे  यात आली व या सव कायवाहीस सं  थान  या छाननी सिमतीची मा  यता घेऊन पढुील मंजरुीसाठी सदर 

 ताव महारा   शासना  या िवधी व  याय िवभागाकडे  पाठिव  यात यावा”, अस ेठरले.  
  सदर िनणया नसुार,िदनांक २७/०३/२०१७ रोजीचे मा छाननी सिमतीचे सभेत सदर  साई  णवािहका 

क  पास व  या बाबतचे सधुारीत िनयमावलीस मा  यता घेणे कामी सादर कर  यात आला होता. या सभेत 
खालील माण ेिनणय घे  यात आलेला  आह,े 

“वरील िवषयावर सिव  तर चचा कर  यात आली. ी साईबाबा सं  थानमाफत ५००  णवािहकांचा 
साई  णवािहका क  प राबिवणसे व याकामी मिहं ा व मिहं ा कंपनीचे BS-III बोलेरो वाहन, िवशेष िकंमत 
.५ ल  ित  णवािहका या दराने खरेदी कर  यास त  वतः मा  यता दे  यात आली.  

  सवसहमतीने असेही ठरले क , या क  पा  या पिह  या ट  यात १००  णवािहका खरेदी कर  यात 
या  यात व  यानंतर या १००  णवािहकां  या व  या  णवािहका चालिवणा-या सं  था  या कामकाजाबाबत 
आढावा घेवुन पढुील क  प राबिव  याची कायवाही करावी. ी साईबाबा सं  थानचे  णवािहका सदंभातील सव 
िनयम हे सबंंधीत सं  थांना लाग ु असतील. तसचे या क  पात लाग ु होणारे सव कारचे सरकारी कर माफ 
कर  याचा िवनंती  ताव रा  य शासनाकडे पाठिव  यात यावा. सवानुमते  तावीत िनयमावलीस मा  यता दे  यात 
आली व सदरह िनयमावलीस व क  प राबिवणेस  शासनाची मा  यता घेणसेाठी िवधी व  याय िवभाग महारा   
शासन यांचेकडे  ताव सादर कर  यात यावा, अस ेठरले. 

  यानसुार जा.न.ंएसएसएस/वाहन/२५३/२०१७ िद.१५.०४.२०१७ अ  वये सदर क  पास व याबाबत मा 
 यव  थापन सिमतीने तसचे छाननी सिमतीने मा  यता िदलेले  िनयमावलीस शासन मा  यता िमळणकेामी प  

दे  यात आले होत.े  
आता महारा   शासन िवधी व  याय िवभाग, यांचे .सासिंव-१०१७/६७४/ . .२०/का.१६ िदनांक 

०८ मे २०१७ रोजीचे  ा  त प ात खालील माण ेनमदु कर  यात आलेले आह.े   
“ उपरो  त िवषयाबाबत संदभाधीन प ा  या अनषुंगाने आपणास कळिव  यात येते क , सदर करणी 

सं  थानतफ करावया  या खचासाठी साईभ  तानंा दणेगी दे  याकरीता आवाहन कर  यात येणार आह े व सदर 
योजनासाठी भ  तानंी िदले  या देणगीतनू  णवािहका खरेदी कर  यासाठी आव  यक असणारा ७५ ट  के िनधी 
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उपल  ध क न दे  यात येणार आह.े मा  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम -२००४ म  ये 
अशा कारे भ  ताकंडून देणगी घेऊन पर  पर अ  य सं  थाना दे  याची तरतदू नाही. अिधिनयमा  या कलत २१ (१) 
म  ये िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा तरतदूी के  यानंतर, िव  व  त  यव  थे  या िनधीत िश  लक रािहली 
अस  यास, अशा िश  लक रकमेचा िव    त  यव  थे  या िवतरण यो  य उ  प  ना  या केवळ ३० ट   यापे ा अिधक 
नसेल एवढा भाग, सिमतीस कलम २१(१क) आिण (एक) म  ये नमदु योजनासाठी वेळोवेळी खच करता येतो.  
२.  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यवव  था (िशड ) अिधिनयम-२००४  या कलम २१ (१क) आिण (एक) 

नसुार केवळ शासक य िवभाग , शासक य महामंडळ,े शासक य कंप  या िकंवा शासक य उप म यांना 
तसचे एखा ा न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी यां  याकडून कोणतीही 
शै णीक सं  था, ि डा अकादमी वा सं  था , सावजिनक वाचनालय,  णालय, दवाखाना िनरा ीत अथवा 
शा ररीक  टया िवकलांक  य  तीसाठी आधारगहृ िकंवा इतर धमादाय वा धािमक सं  था यांची  थापना 
व दखेभाल घे  यासाठी अथवा कला व सािह  य े ाशी संबधीत असलेली एखादी न दणीकृत सावजनीक 
िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी यां  या कडून अ  य कोण  याही िबगर-वािणि यक 
सां  कृतीक सघंटनेची  थापना व देखभाल करवनू घे  यासाठी अथसहाय कर  याची तरतदू आहे. 
कोण  याही  वयंसवेी सं  थलेा आिथक अनदुान दे  याची अथवा अथसहाय कर  याची तरतदू अिधिनयमात 
नाही. 

३. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यवव  था (िशड ) अिधिनयम-२००४ मधील उपरो  त तरतदूी िवचारात 
घेता, भ  तानंा जािहर आवाहन क न या योजनासाठी भ  तांकडून थेट ा  त होणारा िनधी कोण  याही 
 वयंसवेी सं  थलेा उपल  ध क न दतेा येणार नाही. सबब सदंभाधीन प ा  वये आपण सादर केलेला 

 ताव अिधिनयमातील तरतदू शी िवसगंत अस  या ने सदर  तावावी फेर तपासणी कर  यात यावी.” 
  साई-  णवाहीका क  पातंगत िद.९/५/२०१७ पयत .४,९८,८८,०७१/- इतक  दणेगी र  कम सं  थान 

खाती जमा झालेली आह.े 
  तरी सदरचा िवषय  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे अवलोकनाथ व चचसाठी ठेव  यास मा  यता िमळणसे 

िवनंती आह.े 
िनणय .३६०  उपरो  तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , रा यातील गोर-गरीब, दु बल, आिदवाशी 

णां या सेवेसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थामाफत साई णवािहका क प सु  
कर याचा सिमतीचा माणस आहे. सदरह क प राबिवणेसाठी, अिधिनयमातील तरतूद चा सखोल 
अ यास क न, तसेच सं थान कायदे स लागाराचा स ला घे यात येऊन व मा. धान सिचव, िवधी व 
याय िवभाग यां चेबरोबर चचा क न सिव तर फेर ताव यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत 

यावा, असे ठरले.                        (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०५ साईबाबा मंिदर प रसरातील लोअर गचे नुतणीकरण करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, (िशड ) अिधिनयम -२००४ मिधल तरतूद:- 
अिधिनयमा या कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खंड (क) अ वये, मं िदराची व 

िव  व  तमालम ांची दखेभाल, यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी िव  व  त  यव  थेचा िनधी 
सिमतीकडून खच कर याच्ी तरतदू आहे. 

मा. यव थापन सिमती िनणय:- 
१. िद.१९/०९/२०१६ रोजी झाले या  मा.  यव  थापन सिमती सभेत िनणय .६४२ अ वये, “यावर सिव तर 

चचा होऊन, मं िदर प रसरातील ५३५४ चौ.मी. जागेमधील लोर गचे नतुनीकरण करणेस व याकामी 
येणा-या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. परंत ु अशीही चचा करणते आली क , समाधी 
मं िदरा या वा तपेु ा लोर ग उठावदार व आकषक नसावे, याकरीता लोर गचा रंग िफका ठेव यातत 
यावा तसचे कमी न ीकाम असावे, या साठी मं िदर प रसराम ये करावया या लोर गसाठी या े ातील 
त  स लाअगाराचा अिभ ाय घे यात यावा व नमनुादाखल ४x४ के. फुट जागेत वेगवेग या कारचे / 
न ीचे लोर ग करणते येऊन, याची चाचणी घे यात यावी. यानंतर जो नमनुा पसतं पडेल यासाठी 
िवहीत प दातीने ई-िनिवदा मागिवणते या या, अस ेठरले.”  
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२.   िद.२२/१२/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती सभेत िनणय . ९०५ अ वये, “यावर 
सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगहृासमोर तयार केले या ०४ कार या लोअर ग या 
नमु यांनी सिमतीने पाहणी केली व सदरह पाहणीअंती मं िदर प रसरातील लोअर गचे कामासाठी 

ामु याने ेनाईटचा वापर करणते यावा . उ हाळयात उ णतेने साईभ ां या तळपायांना ास होऊ नये, 
याकरीता लोअर गम ये काही भागात हाईट इिंज . आट फ िशयल टाई सचे पाथवे करणते यावे, अस े
ठरले. तसेच याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व येणा या सवसमावेशक खचास मा यता 
दे यात आली.”  
तसचे सदरह लोअर ग नतुनीकरण करणेचे काम रा ी या वेळेसच जा त करणते यावे, अशा सचुना 

िद या.” 
   तावनाः सं थानतफ ी साईबाबा मं िदर प रसर पनूिवकास क पाचे बांधकाम यापवु  सन १९९९ 

म ये पणू करणते आले आहे. यावेळी मं िदर प रसरात रफ शहाबाद फरशी बसिव यात आलेली आह.े तसचे 
याम ये लॅक कड पा व रेड आ ा टोनम ये  िडझाईन तयार कर यात आलेली आह.े सदर लोअर गचे काम 

पणू होऊन आता आठरा वषापे ाही अिधक कालावधी झालेला आहे. काळाचे ओघात लोअ रंग ब-याच 
िठकाणी खराब झाली आहे. यास ब-याच िठकाणी तडे गेलेले आहते. यामळेु सदर लोअ रंगचे नतूनीकरण 
करण ेआव यक आह.े   

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे उपरो  त िनणयानसुार पही  या ट   यात २९७५ 
चौ.मी. े फळाम  ये स  याची लोअर ग काढून  यािठकाणी ेनाईट +  हाईट माय ोि  टल 
इिंज.आिटिफिशयल टाई  स लोअर गसाठी .१.१४२ कोटी खचाचे कामासाठी ई-िनिवदा सचूना वृ  तप ात 
तसचे सं  थानचे सकेंत  थळावर िस  द कर  यात आली होती. ठेकेदार यांना ई-िनिवदा अपलोड कर  याची 
वाढीव अं ितम मदूत िद.०५/०४/२०१७ अखेर ठेव  यात आली होती. सदर मदूतीत खालील ०३ ई-िनिवदा 
अपलोड झाले  या आहते.    

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव आवक . िदनांक 

०१  सी-४ इ  ा   चर ा.िल., नािशक   २४१६३  ०७/०३/२०१७  
०२  आर.के. सावंत, नािशक  ०४१२   ०५/०४/२०१७ 
०३ मे. आर.एल. भतुडा , कोपरगांव   २४३११  ०९/०३/२०१७ 

सदर ा  त ई-िनिवदांमिधल तां ीक िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे िद.११/०४/२०१७ रोजीचे सभेपढेु 
उघडणते आ  या असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या कागदप ांची छाननी केली असता, उपरो  त तीनही ठेकेदार 
पा  झाले आहते.   

ठेकेदार यांनी सादर केलेला ई-िनिवदांमिधल वािण  यीक िनिवदा मा.खरेदी सिमतीचे 
िद.०६/०५/२०१७ रोजीचे सभेपढेु उघड  यात आ  या असनू,  यानंी सादर केले  या दराचंा तलुना  मक त  ता 
खालील माण ेआह.े  

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

०१   सी-४ इ  ा   चर ा.िल., नािशक  १,४१,०२,३६३/- - 
०२   आर.के. सावंत, नािशक  ७४,८२,०००/- िन  नतम 
०३  मे. आर.एल. भतुडा , कोपरगांव  १,९४,०४,१८०.५० - 

   तदनंतर मा. अ  य  सो यांनी काम लवकर पणू हो  याचे  टीने संपूण मं िदर प रसरात (Area :9945 
sqm) ेनाईट लोअर ग ऐवजी स  याचे शहाबाद फरशीवर ि ह ीफाईड लोर ग बसिवणते यावे अस ेिनदश िदले 
आहते. मं िदर प रसरात एकूण ९९४५ चौ.मी. इत  या ि ह ीफाईड टाई  सची आव  यकता आहे.  याकरीता एकुण 
र  कम .१.१५ कोटी इतका खच अपे ीत आह.े    

तरी ी समाधी मं िदर प रसरात २९७५ चौ.मी. ेनाईट लोअर ग व  हाईट माय ोि  टल इिंज. 
टाई  स बसिवणकेामी िन  नतम दरधारक ठेकेदार आर.के. सावंत, नािशक यांना र  कम .७४,८२,०००/- मा  
रकमेचा कायादशे देण ेअथवा सदर ई-िनिवदा ि या र  क न मं िदर प रसरातील सपंूण ९९४५ चौ.मी. े ात 
स  याचे शहाबाद लोअर गवर अॅडेिझव मॉटर लावनू ि ह ीफाईड टाई  स बसिवण े व  याकरीता येणारे एकूण 
.१,१४,६९,५९३/-  मा चे खचास व वतमानप ातील जािहराती  दारे ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता देण ेयापैक  

यो  य  या पयायानसुार लोअर गचे काम करणेबाबत िनणय होणेस िवनंती. 
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िनणय .३६१  यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, ी समाधी मं िदर प रसरात २९७५ चौ.मी. 
जागेत ेनाईट लोअर ग व  हाईट माय ोि  टल इिंज. टाई  स बसिवणेकामी राबिवणेत आले या 
ई-िनिवदा ि येमधील िन  नतम दरधारक आर.के. सावंत, नािशक यां चे एकि त .७४,८२,०००/- मा  
दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, असे ठरले. तसेच मंिदर प रसरामधील उव रत 
६९७० चौ.मी. जागेतही ेनाईट लोअर ग बसिवणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या 
राबिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. 

तसेच यावेळी अशीही चचा झाली क , मंिदर प रसराचे शेजारी बरेचसे अित मण झालेले 
अस यामुळे मं िदराचा आकषकपणा िदसत नाही. याकरीता अित मण करणारांवर कडक कारवाई 
करणेबाबत िशड  नगरपंचायतीस कळिवणेत यावे.                           (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०६ सं थान कमचा यां चे गृहकज याज सवलतीबाबत. 

ताव- िदनांक २०-२१.०४.२००२ रोजी झाले या मा. यव थापन मंडळाचे सभेतील िवषय न.ं३०, िनणय .२३२ 
अ  वये गहृकज परुिवणा या िव  तीय सं  थेकडून घे  यात येणा-या गहृकजावर सं थान कमचा यांना वत:चे 
मालक चे जागेत घराचे बांधकामासाठी ६ % वरील याजाचा आिथक भार सं थानने उचल याचे त वावर 
सहकारी गहृिनमाण सं थां या मा यमातनू तसचे वैयि क व पा या वतं  सदिनका बांधणीसाठी अथवा तयार 
व पाची सदिनका खरेदी करणकेामीची योजना राबिव यास मा यता दे यात आलेली आहे.   

तसचे िदनांक २२ जनू , २००४ रोजी झाले या मा. यव थापन मंडळाचे सभेतील िवषय न.ं११, िनणय 
.२१९ नसुार सं थान कमचा यांना वैयि क गहृबांधणी कजा या याजातील सं थान या अनुदान पी 

सहभागाम ये ५० % पयत वाढ (सं थान िह सा ५० % व कमचारी िह सा ५०%) करणबेाबतचा ताव मा य 
कर यात आला. सदर योजनेत गहृकजाची र  कम एकुण पगारा  या ४० पट िकंवा .१० लाख यापे ा जी कमी 
असले ती र कम बॅकेंकडून कज  हणनू घेणकेामी हमी िदली जाते. 

 या अनषुंगाने सं  थानने ी साई  दा हौिसगं सोसायटी , ी साई साद हौिसगं सोसायटी तसचे 
वैय  तीक गहृकज योजनेअंतगत आजतागायत साधारणतः ३५० कायम कमचा-यांना सं  थान  या सवलतपा  
गहृकज योजनेअंतगत उपरो  त नमदु मा  यतेनसुार िन   या  याजाची सवलत िदलेली आह.े  यापैक  आ  तापयत  
२०६  कमचा-यांचे गहृकज िनरंक झालेले असनु १४४ कमचा-यांना गहृकज  याजाची सवलत चालू  आह.े 

िदनांक १५.११.२००८  रोजी  या झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीत िनणय .८३७ नुसार सं  थान 
कमचा-यांसाठी सवलतपा  गकृजाच ् या सधुारीत िनयम व अटी खालील माणेः  

१) कमचा-याची सवेा ही ५ वष झालेली असावी. तसचे  याची उवरीत सवेा गहृकज सपेंपयत असली 
पािहजे. 

२)  या कमचा-यांना गहृकज  यावयाचे आह े  याचंे  वतःचे नांवावर जागा असले तरच  याला सवलत 
दतेा येईल. इतरांकडून घेतलेले समंतीप  चालणार नाही. 

३) सं  थान कमचा-यांस गहृकज हे  या  या पगारा  या (Pay in Pay Band+Grade pay+DA)  ४० पट 
िकंवा जा  तीत जा  त .१० लाख यात जी र  कम कमी असेल ती दे  यात येईल. 

४) सं  थान कमचा-याने जामीनदार घेतांना  याचंीही सवेा ही ५ वष झालेली पािहज.े 
५) कजदाराकडून गहृकजाची परतफेड झाली नाही तर,  याला सं  थानकडून दये असले  या र  कमेतनू 

वसलू कर  यात येईल.  यातनू परतफेड झाली नाही तर ती जामीनदाराकडून वसलु कर  यात येईल. 
६) सं  थान समंतीिशवाय गहृकज बॅकेंकडून पर  पर घेतले असेल तर  यानंा  याजाची सवलत दे  यात येणार 

नाही. अशा करणात गहृकजाचा ह  ता वसलु क न बॅकेंस भरणा कर  याचे बंधन सं  थानवर राहणार 
नाही. 

७) गहृकजात भाग घेतले  या कमचा-यांना सं  थानची समंती घेत  यािशवाय सदिनकेची िवि  करता येणार 
नाही अथवा अ  य कारे मालम  तेची िव  हवेाट लावता येणार नाही. 

८)  या कमचा-याने गहृकज घेतलेले असेल व  याने रा जीनामा िदला िकंवा काही कारणा  तव सं  थान 
सवेा संपु  टात आली तर  यानंा दे  यात आलेली  याजाची सवलत  यां  या देय र  कमेतनू वसलु 
कर  यात येईल. 

९)  या कमचा-यानंा गहृकजाची  याजाची सवलत िदलेली आहे व  यांची बांधलेली घरे/ तयार सदिनका/ 
सोसायटीतील घरे जर भाडयाने िदली असतील व ते सं  थानचे खोलीत राहत असतील तर  यानंा 
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 याजाची सवलत दे  यात येणार नाही व आजपयत िदले  या सं  थान  याजा  या सवलतीची वसलुी 
कर  यात येईल. तसचे  याचंा खोली वापार  याचा सवेाआकार ित  पट कर  यात येईल. 

१०)  या कमचा-यांना गहृकजाची सवलत िदली आह े(वैय क, ी साई  दा व ी साई साद हिैसगं 
सोसायटी) परंत ु ते सवलती  या बांधले  या घरात राहत नसनु  यांनी घर भाडयाने िदलेले आह े व 
पवु  या जु  या घरात राहत आहे अशा कमचा-यां  या घराची ता  काळ पाहणी क न सं  थान  याजाची 
सवलत बंद कर  यात येईल व आजपयत िदले  या सं  थान  याजा  या सवलतीची वसलुी कर  यात 
येईल. 

११) RBI  या धोरणानुसार  याजदरात वेळोवेळी बदल झा  याने सव सबंंधीत गहृकजधारकांना तो  याजदर 
ता  काळ लाग ुकर  यात येईल. 

१२) गहृकज घेतले  या कमचा-यां  या सदिनकेस वेळोवेळी  थायी सिमतीचे सद  य भेट दतेील व 
िन र णाबाबतचा अहवाल सादर कर  यात येईल. 

१३) दर मिह  या  या पिह  या सोमवारी गहृकजाची बैठक बोलिव  यात यावी. 
१४)  या कमचा-यांनी १५ िकमी  या बाहरे घरे बांधलेली आह ेव ते  या घरात राहत नाही तसचे ती भाडयाने 

िदलेली आह े  या कमचा-यांची सं  थान  याजाच सवलत बंद कर  यात येईल तसेच ते सं  थान खोलीत 
राहत असतील तर सवेाआकार ित  पट कर  यात येईल. 
उपरोक्  त िनयमावल  या अट स अिधन राहन सं  थानकडून कमचा-याला गहृकज मंजरु केले जात.े  
स  या बॅकंांचे  याजदर ह े९.५० ते १० % एवढे असनु गे  या वषात (सन २०१६-१७) म  ये सं  थानने 

कमचा-यांना िन   या  याजा  या सवलतीकामी र  कम .२१,६६,१५४/- मा  एवढे अनुदान िदले आह.े  तसचे 
मागील वषात  १३ कमचा-यांनी न  याने गहृकज घेतलेले आहे.  

 सं  थान व शासनाकडील गृहकज योजनेतील िनयमावल चा तुलना  मक त  ता खालील माणेः 
अ. . शासनाकडील िनयमावली सं  थानकडील िनयमावली 

१ घर बांधणीसाठी तसचे घरासाठी जागा खरेदीकामी अि म 
र  कम मंजरु केली जाते व  याची मयादा ३ लाखापासनु ते १५ 
लाखांपयत आह.े 

सं  थान अि माची र  कम दते नाही व गहृकजाची 
मयादा १० लाखापयत आह.े 

२ शासनात अि म र  कम ही  या  या पगारा  या (Pay in Pay 
Band+Grade pay) ५० पट िदली जाते. 

सं  थानम  ये गहृकजासाठी मजंरु र  कम ही  या  या 
पगारा  या (Pay in Pay Band+Grade pay+DA) 
४० पट िदली जाते. 

३ शासनाकडून मंजरु झाले  या घर बांधणी अि म र  कमेची 
वसलुी कमचा-याकडून  याजासह केली जाते  याचा  याजदर 
९.५०% असा आह.े 

सं  थानकडून बॅकें  या चलीत  याजदरात िन   या 
 याजाची सवलत(५०% ) कमचा-यांना िदली जात.े 

४ एखादया कमचा-याने समजा २० वष कालावधीकरीता अि म 
घेतलेली असले तर कमचा-याकडुन थमतः१९२ मिह  यात 
मळु अि म व ४८ मािसक मिह  यात  याज वसलुी केली जाते.  

सं  थानम  ये बॅकेंकडून िविहत िनयमावली  या अट स 
अिधन राहन गृहकज मंजरु झा  यास सु वातीपासनू 
सं  थानचा  याजाचा िन  मा िह  सा सं  थानमाफत (५० 
%) आदा केला जातो. 

५ कमचा-याची सवेा िकमान ५ वष झालेली पािहजे तसचे पती 
व प  नी दोघेही सवेेत असेल तर एकालाच याचा लाभ घेता 
येतो. 

सं  थान  येही याच माण ेकायवाही होते. 

६ कमचा-यांना  वतः  या मालक  या जागेत घर बांधणकेामी/ 
नवीन घर खरेदी करणकेामी तसचे  वतःचे जु ने घर मोडकळीस 
आ  यामुळे  या जागी नवीन घर बांधणकेामी घरकज मंजरु 
केले जाते . 

सं  थान  येही याच माण ेकायवाही होते. 

७ शासनात रा  ीयीकृत बॅकंा, सहकारी बॅकंा, एचडीएफसी, 
महारा    टेट हौिसगं फायना  स कॉ. व त  सम शासन मा  य 
िव  तीय सं  थाकडून घरबाधंी  या योजनासाठी घतेले  या 
कजाची परतफेड कर  यासाठी मंजरुी िमळत.े 

सं  थानम  ये रा  ीयीकृत बॅकंा, एचडीएफसी व  त  सम 
शासन मा  य िव  तीय सं  थाकडून घरबांधी  या 

योजनासाठी घेतले  या कजाची परतफेड कर  यासाठी 
मंजरुी िमळत.े 
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उपरो  त माणे महारा   शासन व सं  थानमाफत गहृकज योजनेअतंगत दे  यात येत असले  या 
र  कमेबाबत तरतदुी आहे. परंत ु सं  थानम  ये कमचा-यांसाठी असणा-या िनवास  थानाची सं  या  अ  य  प 
अस  याने कमचा यांना सं  थानमाफत िनवास  थान परुिवण ेखपू अडचणीचे होत अस  या ने सदर गहृकज योजना 
लाग ूकेलेली आहे.  

तरी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर चचा आिण काही बदल करायचे असेल तर 
 यावर िनणयासाठी सादर. 

िनणय .३६२  यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानम  ये कमचा-यांसाठी असणा-या िनवास  थानाची सं  या अ  य  प 
अस  याने कमचा-यांना सं  थानमाफत िनवास  थान पुरिवणे खूप अडचणीचे होत आहे. याकरीता 
सदरह गृहकज योजणा लागु  करणेत आलेली आहे, परं तु  असे िनदशनास येत आहे क , कमचारी 
सं थानकडून गृह कजही घेतात व घर बांधुन झाले तरी सं थान िनवास थान खाली करत नाही. 
याकरीता अशा कमचा यावंर शासक य तराव न कारवाई कर यात यावी व यापु ढे या योजणेचा 
लाभ घेणा या कमचा यांना सं थान िनवास थान दे यात येऊ नये.  

तसेच सं थान कायम कमचा यांना गृहकज योजनेची सवलत िमळणेकरीता सुधा रत 
िनयमावली तयार करणेत येऊन ती मा यते तव सभेसमोर सादर करणेत यावी, असे ठरले.   

         (कायवाही- मु यलेखािधकारी)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०७ िवधी व याय िवभाग, महारा  शासनाचे िद.१५.०४.२०१७ रोजी या शासन िनणया ारे मा. यव थापन 

सिमती िद.०५.११.२००५ रोजीचे सभेतील िनणय .६६७ (ब) हा र  करणे व या अनुषंगाने िनणय 
घेणेबाबत. 

ताव- कलम १३ (४)- सिमतीस, सं  थान िव  व  त  यव थेचा कारभार काय मतेने चालिवणसेाठी आिण या 
अिधिनयमा  वये ितची कत  ये व कामे पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी 
अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-यांची नेमणकू करता येईल. 

परंत,ु  या अिधका-यांला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात येत 
असले िकंवा ावयाचे असले, अशा कोण  याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू , सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानुसार  मंजरु कर  यात येईपयत, केली जाणार नाही. 

कलम २८(१) – कायकारी अिधकारी िकंवा सिमती यां  या कोण  याही कायवाहीचे िकंवा िनणयाचे 
िकंवा आदशेाचे अिभलेख ह,े अशा कायवाहीचा कायदशेीरपणा िकंवा  याखाली िदले  या िनणयाचा अथवा 
आदशेाचा िबनचकुपणा , कायदशेीरपणा िकंवा औिच  य याबाबत  वतःची खा ी क न घे  या  या  टीने मागवनू 
घेण ेव  याचंी तपासणी करण ेआव  यक व इ  ट आह ेअसे रा  य शासनास वाट  यास  यास तसचे करता येईल 
आिण कोण  याही बाबतीत असा कोणताही िनणय िकंवा आदशे यात फेरबदल िवलोपन िकंवा  यावंतन केले 
पािहजे िकंवा तो फेरिवचाराथ पाठिवला पािहजे, अस े रा  य शासनास आढळून आले तर, रा  य शासनास 
 या माण ेआदशे काढता येतील. 

कलम २८(२) – जे  हा एखा ा करणी पोटकलम (१) खाली रा  य शासनाने कायकारी अिधका-
यांचा िकंवा सिमती  या  कोण  याही कायवाहीचा िकंवा िनणयाचा िकंवा आदशेाचा अिभलेख मागवला असेल 
ते  हा रा  य शासनास  या सबंंधात पोटकलम (१) खाली असले  या आप  या अिधकारांचा वापर कर  यात 
येईपयत कायकारी अिधका-यां  या िकंवा सिमती  या अशा कोण  याही िनणयाची िकंवा आदशेाची 
अंमलबजावणी  थिगत करता येईल.  

 परंत,ु सबं ंिधत प कारानंा  प  टीकरण दे  याची सधंी दे  यात आ  यािशवाय रा  य शासन पोटकलम (१) अ  वये 
कोणताही आदेश देणार नाही. 

कलम ३०(१)- सिमतीचा कोणताही ठराव िनणय अथवा आदशेांची अंमलबजावणी िकंवा 
सिमतीकडून िकंवा सिमती  या वतीने कर  यात यावयाची असले िकंवा कर  यात येत असले अशी कोणतीही कृती 
जनिहता  या िवरोधात व या अिधिनयमा  दारे वा अिधिनयमा  वये िकंवा  यावेळी अंमलात असले  या अ  य 
कोण  याही काय ा  वये दान केले  या अिधकारांचे उ  लंघन करणारी िकंवा  या अिधकारां पे ा अिधक 
अिधकार वाप न कर  यात येणारी कृती आहे अथवा  यामळेु  यव  थापन िनधीचा द ु पयोग वा गैरवापर हो  याची 
िकंवा अप  यय हो  याची श  यता आह े अस े रा  य शासनाचे मत असले तर  यास लेखी आदशेा  दारे   यात 
िविनिद  ट कर  यात येईल. अशा एका िकंवा अनेक कालावध साठी अशा ठरावाची वा आदशेाची अंमलबजावणी 
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तहकुब करता येईल िकंवा अशी कोणतीही कृती ितिष  द करता येईल. अशा आदेशाची एक त रा  य 
शासनाकडून सिमतीला आिण कायकारी अिधका-याला ता  काळ पाठिव  यात येईल.  

मा. यव  थापन सिमतीचा ठराव . -  
१) मा.  यव  थापन सिमती िद. ०५.११.२००५ रोजीचे सभेतील िनणय . ६६७ (ब). 

“कमचारी आकृतीबंधास मा  यता िमळालेनंतर संबं िधतां  या हजर तारखेपासनु वेतन ेणीवर 
नेमणकूा दे  यास व देय होणारी फरकाची र  कम आदा कर  यास मा  यता दे  यात आली.” 

२) मा. ि सद  य सिमती िद. ०६.११.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय . ९६८ 
“  तावात नमदु कले  या ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलकडील ४ आरएमओ यांना 

 याचंे हजर तारखेपासनु वेतन ेणी लाग ूकरणते यावी अस ेठरले. ”  
३) मा. ि सद  य सिमती िद. २९.०२.२०१६ रोजीचे  सभेतील िनणय . १८५ 

“िद. ०५.११.२००५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . ६६७ तसचे  यास 
अनसु न काढणते आले  या जा.न.ं एसएसएस/वशी ०१/७५/२००५ िद. ०७.०१.२००६ चे 
आदशेा माण ेिद. ०६.०१.२०१६ रोजीचे  आदशेानुसार डॉ. शामकुवर व इ. ३ यांना हजर तारखेपासनू 
वेतन ेणी लाग ु केलेली अस  याने  याच धत वर डॉ. दादासाहबे लमुा कांबळे यांनाही  याचंे हजर 
तारखेपासनु वेतन ेणी लाग ुकरावी अस ेठरले . ” 

४) मा.  यव  थापन सिमती िद. ३१.११.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ८०७. 
“िनणय . ८०७  तावात नमदु केले  या अटी/शत  व अिभ ायांचा िवचार करता डॉ. 

शामकुवर, आरएमओ व इतर ३ आरएमओ तसचे वै क य अिधकारी (  वचारोग) यांना आकृतीबंध 
मंजरु झाले  या तारखेपासनू वेतन ेणी लाग ुकर  या त यावी, अस ेसिमतीचे मत झाले. याबाबत िवधी व 
 याय िवभाग, महारा   शासन यांचे मागदशन घे  यात येऊन मा. उ  च  यायालयाम  ये व  तिु थती 

मांड  यात यावी. ” 
५) मा.  यव  थापन सिमती िद. ३१.११.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ८७८ 

“िनणय . ८७८ उपरो  त िनणय . ८०७ म  ये झाले  या चच माण े ी साईबाबा व ी 
साईनाथ  णालयाकडील  तािवत ी अिनल गायकवाड व इतर ९ कमचारी यांनाही आकृतीबंध 
मंजरु झाले  या तारखेपासनु वेतन ेणी लाग ूकर  या त यावी, अस ेसिमतीचे मत आह.े याबाबत िवधी व 
 याय िवभाग, महारा   शासन याचंे मागदशन घे  यात येऊन मा. उ  च  यायालयाम  ये व  तिु थती 

मांड  यात यावी. ” 
 तावनाः- ी साईबाबा हॉि पटलची  थापना सन २००५ म  ये झालेली आहे.  यावेळी हॉि पटसाठी 

आकृतीबंध मंजरु नस  याने वै क य अिधकारी, टेि निशयन,  टाफनस, मनेॅजस इ  यादी पदावंर ता  पुर  या 
 व पात मानधनावर भरती करणते आली होती. 

  ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटलमधील कमचारी वगाना ठरािवक मानधन देणबेाबतचा 
 ताव मा.  यव  थापन सिमती िद. ०५.११.२००५ रोजीचे सभेसमोर सादर करणते आला होता. त ् यावर िनणय 
. ६६७ नसुार कमचारी आकृतीबंधास मा  यता िमळालेनंतर संबं िधतां  या हजर तारखेपासनु वेतन ेणीवर 

नेमणकूा दे  यास व देय होणार फरकाची र  कम आदा कर  यास मा  यता दे  यात आली. 
 उपरो  त िनणयास अनुस न जा.न.ं एसएसएस/वशी १/७५/२००५ िद. ०७.०१.२००६ अ  वये आदशे पारीत 

करणते आलेला होता. 
  तथािप, ी साईबाबा सपुर  पेशािलटी हॉि पटलचे आकृतीबंधास शासनाची सन २००७ व सधुारीत 

आकृतीबंधास ( ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालय) २००९ साली मा  यता िमळाली अस  याकारणाने ी 
साईबाबा सं  थानकडून िद. ०५.११.२००५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय . ६६७ ची 
अंमलबजावणी  यावेळी करणते आलेली नाही. परंत ुसदर िनणयाचा आधार घेऊन डॉ. दादासाहेब कांबळे, ी 
साईनाथ  णालय यांनी मा. मुंबई उ  च  यायालयाचे, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रट िपटीशन ८९११/२०१३ 
दाखल केले होत.े  यावर मा. उ  च  यायालयाने िद. १९.०३.२०१४ रोजी खालील माण ेआदेश िदले होते. 

  “In that view of the matter, writ petition is disposed off with direction to 
respondent to decide the representations dated 09.09.2012 and 23.02.2013 made by the 
petitioner, if already not decided, as expeditiously as possible, however, within two 
months from today. ” 
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  मा.उ  च  यायालयाचे आदशेानुसार डॉ. कांबळे यांचे वेतन ेणीबाबत िनणय घेणेसाठी िद. 
०३.०८.२०१४ रोजीचे मा. ि सद  य सिमतीचे सभेत खालील माण े  ताव सादर करणते आला होता. िनणय . 
६५१ खालील माण ेझाला. 

  डॉ.दादासाहबे लमुा कांबळे, असो क  स  टंट (  वचारोग त ) ी साईनाथ  णालय यांनी िद. 
०९.०९.२०१२ व िद. २३.०२.२०१३ रोजी  या अजा  वये  यां  या नेमणकू चे सु वातीपासनू वािषक वेतनवाढ व 
वेतन ेणी िमळणबेाबत केलेली िवनंती अमा  य करणते आली.  

  अशाच कारे डॉ. सभुाष ीराम शामकुवर, आरएमओ व इतर ३ यांनी ज ू झाले  या तारखेपासनू 
वेतन ेणी लाग ूकरणबेाबत मा . मुंबई उ  च  यायालयाचे, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे समोर वेगवेगळे रट िपटीश  स 
दाखल केले होत.े  याम  ये मा.  यायालयाने िद. ३०.०६.२०१४ रोजी खालील माण ेआदशे िदला. 

 Respondent no.2 shall decide the representation given by the petitioners with regard to pay 
scale, expeditiously and on its own merits, within a period of 4 months form today. 

 मा.  यायालया  या आदेशानसुार सदर  या िवषयावर िनणय घेणेसाठी िद. ०६.११.२०१४ रोजीचे मा.  यव  थापन 
िस मती सभेत  ताव सादर करणते आला होता िनणय . ९६८ खालील माण ेझाला होता.  

“  तावात नमुद केले  या ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलकडील ४ आरएमओ यांना 
 याचें हजर तारखेपासुन वेतन ेणी लागू  करणेत यावी असे ठरले. ”                                                                            

  तथािप,  णालयाचे आकृतीबंधास शासनाची सन २००७ म  ये मा  यता िमळालेली असतानासु  दा 
उपरो  त िनणय झालेला आहे असे िदसत. 

  समान माग  या व समान मु ा असतांना एका करणात िवनंती अमा  य कर  यात आली तर दसु -या 
करणात िवनंती मा  य कर  यात आ  याने डॉ.कांबळे यांनी पनु  च मा उ  च  यायालयात रटी िपटीशन  

१०७०८/२०१४ दाखल केले होते. सदर िपटीशनम  ये मा  यव  थापन सिमतीचे िद. ०३/०८/२०१४ रोजीचे 
िनणय  ६५१ नुसार सं  थानने याबाबत ित ाप  दाखल केले होते.  यामळेु िद . ०६/११/२०१४  या सभेतील 
िनणय  ९६८ ची अंमलबजावणी  थिगत केली होती. 

   यानंतर, डॉ कांबळे यांनी पु  हा िवनंती अज सादर के  याने त  कालीन मा. कायकारी अिधकारी यांनी 
िद. १०/०२/२०१५ रोजी खालील माण ेिनदश िदले होते. 

  “वेतन ेणी अि त  वात आ  यापासनूच सवाना लाग ू कर  या त आली आह.े अि त  वात नसलेली 
वेतन ेणी पवुल ी भावाने लाग ुकर  या चा  न उदभवत नाही अ  य डॉ  टरांना दखेील याच िनयमाने वेतन णेी 
लाग ु कर  यात आली अस  याने याम  ये कोणतीही िवसगंती नाही . सदरची बाब  यायालया  या सिवनय 
िनदशनास आण  यात यावी  य. सिमतीला स  या तसदी दे  याची आव  यकता नाही.” 

  त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०६.११.२०१४ रोजीचे  भेतील िनणय . ९६८ ची 
अंमलबजावणी न करणते आ  याने डॉ. शामकुवर व इतर ३ यांनी पु  हा मा अ  य  सो यांचेकडे िनणयाची 
अंमलबजावणी कर  यासाठी िवनंती अज केला होता. सदरह अजावर िनणयघेणेसाठी मा. अ  य सो. यांनी 
याबाबतचा  ताव ि सद  य सिमतीसमोर सादर करणेबाबत िनदश िद  याने िद. ०६/११/२०१४ रोजीचे 
सभेमधील िनणय  ९६८ िनर  त  करणबेाबत िद. ११/१०/२०१५ व िद. १८/१२/२०१५ रोजी िटप  या सादर 
करणते आ  या हो  या.  यानंतर मा  त  कालीन मा उपकायकारी अिधकारी व मा कायकारी अिधकारी यांनी िद. 
०५/११/२००५ रोजीचे मा  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय  ६६७ ला अनुस न काढणते आलेला आदेश 

. जा.न.ंएसएसएस/ वशी०१/७५/२००५ िद. ०७/०१/२००६ ची अंमलबजावणी करणबेाबत सम  िनदश िदले. 
सदर िनदशास अनुस न िद. ०६/०१/२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणीनुसार िद. ०६/०१/२०१६ रोजी डॉ शामकुवर व 
इतर ३ यांना हजर तारखेपासनु वेतन ेणी लागु  करणबेाबतचा आदशे पा रत करणते आलेला आह.े  याच माणे 
डॉ कांबळे यांनाही िद. २९/०२/२०१६ रोजीचे मा ि सद  य सिमतीचे सभेतील िनणय  १८५ नुसार िद. 
१४/१०/२००५ पासनू सन २००९ चे सधुारीत मंजरु आकृतीबंधात वैदक य अिधकारी (  वचारोग) पदासाठी 
असलेली मंजरु वेतन ेणी िद. २५/०४/२०१६  या आदेशा  वये लाग ुकरणते आलेली आहे. 

  डॉ कांबळे यांनी मा उ  च  यायालयात दाखल केले  या रट िपटीशन . १०७०८/२०१४ म  ये मा 
उ  च  यायालयाने िद. ११/०४/२०१६ रोजी डॉ कांबळे यांना ८ आठवडया  या आत  हणजेच ०६/०६/२०१६ 
पयत  यानंा मॉनेटरी बेिनिफटस (Monetary benefits) दे  यात यावे अस े िनदश िदले आहते.  या माण े डॉ 
कांबळे यांना िद. २०/०४/२०१६  या आदशेा  वये वेतन ेणी लाग ुक न व एि ल २०१६ चे पगारप कापासनू 
सधुारीत वेतन अदा करणते येत आह.े 
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  तदनंतर ी. अिनल गायकवाड ए  स-रे अटडंट व इतर ९ ी साईबाबा व साईनाथ  णालय यांनीही 
हजर तारखेपासनु वेतन ेणी िमळणकेामी अनु मे अ .न.ं ६८८२/२०१६ते ६८९१/२०१६ रट िपटीशन दाखल 
केले होते  यावर मा उ  च  यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांनी िद.०१ ऑग  ट २०१६ रोजी खालील माणे 
आदशे िदले आहते. 

           “2. There is innocuous prayer in these petitions inasmuch as the petitioners have 
sought direction to respondent no.1 and 2 to decide their pending applications / 
representations.  In the circumstances, we direct respondent nos. 1 and 2 to take decision, 
if already not taken, on pending applications / representations submitted by the petitioners 
an expeditiously as possible, however, within six months from today, on their own merits 
without being influenced by the fact that this court has given the above direction and 
communicate the decision so taken to the petitioners within the said period.  All the writ 
petitioners disposed of accordingly.  

The learned A.G.P. appearing for the respondent / state assures this court that this 
order will be communicated to respondent Nos. 1 and 2”. 

तथािप,  णालयाचे आकृतीबंधास शासनाची सन २००७ व सधुा रत आकृतीबंधास सन २००९ साली 
मा  यता िमळाली अस  याकारणाने िद. ०५/११/२००५ रोजी  यावेळ  या मा.  यव  थापन सिमतीने घेतलेला 
िनणय . ६६७ यो  य आह े िकंवा कस?े याबाबत सं माव  था अस  या कारणाने ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थेसाठी सन २००४ साली लाग ु झाले  या अिधिनयमातील खालील तरतदु चा तसचे सं  था नचे 
मंजरू  २००७ व सन २००९ चा आकृतीबंधातील अटी-शत चा िवचार करण े म ा  त ठरते.  

सबब, मा. उ  च  यायालयाने  याचंे िद. ०१/०८/२०१६ रोजीचे आदशेात िदलेले वेळेचे बंधन, 
अिधिनयमातील तरतदुी, सन २००७ व २००९  या मंजरू आकृतीबंधातील अटी-शत  तसचे मा. 
मु  यलेखािधकारी यांनी, अशाच समान  मागणीमधील एका करणात ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड   अिधिनयम २००४ मधील कलम १३(५) मधील तरतदुीनुसार आकृतीबंध मंजरू होईपयत कोण  याही 
अिधकारी/ कमचा-यांची नेमणकू करता येत नाही. याचाच अथ आकृतीबंध मंजरूी  या िदनांकापासनू िकंवा 
तदनंतर िनयिमत नेमणकूा करता येतील  यामळेु िनयमीत वेतन ेणीसु   या च िदनांकापासनू िकंवा तदनंतर 
िनयमीत नेमणकूा करता येतील  यामळेु िनयमीत वेतन ेणी सु ा  या च िदनांकापासनू दये होईल, अस ेअिभ ाय 
िवचारात घेता अजदारांना हजर झालेचे तारखेपासनू वेतन ेणी लाग ुकरावी िकंवा कसे? यासाठी  िवधी व  याय 
िवभागाचे मागदशन घेणेस तसचे िवधी व  याय िवभागाचे िनदश/ मागदशन ा  त झा  यानंतरमा.उ  च 
 यायालयात कमचा-यांनी दाखल केले  या रट िपटीश  स म  ये िदले  या आदशेाबाबत  (सहा मिह  या  या 

मदुती  या आत  हणजेचिद. ३१/०१/२०१७ पवू )  मा. उ  च  यायालयात कामगार िवभागामाफत  व  तिु थती 
मांड  यासाठी सदरचा िवषय िद. २१.११.२०१६ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती सभेत सादर करणते आला 
होता.   यावर अनु मे  िनणय . ८०७ व ८७८ खालील माण े झाला आह.े  

िनणय . ८०७  तावात नमदु केले  या अटी/ शत  व अिभ ायांचा िवचार करता डॉ. शामकुवर, 
आरएमओ व इतर ३ आरएमओ तसचे वै क य अिधकारी (  वचारोग) यानंा आकृतीबधं मजंरू झाले  या  
तारखेपासनू  वेतन ेणी लाग ू कर  या त यावी, अस ेसिमतीचे मत आह.े  याबाबत िवधी व  याय िवभाग,महारा   
शासन यांचे मागदशन घे  यात येऊन मा.  यायालयाम  ये व  तिु थती मांड  यात आली.  

िनणय . ८७८ उपरो  त िनणय  ८०७ म  ये झाले  या चच माण े ी साईबाबा व ीसाईनाथ 
 णालयाकडील  तािवत ी अिनलगायकवाड व इतर ९ कमचारी यांनाही आकृतीबंध मंजरू झाले  या 

तारखेपासनू वेतन ेणी लाग ूकर  यात यावी, अस ेसिमतीचे मत झाले.  याबाबतिवधी व  याय िवभाग, महारा   
शासन यांचे मागदशन घे  यात येऊन मा. उ  च  यायालयाम  ये व  तिु थती मांड  यात यावी, अस ेठरले.  

िद.  ३१/११/२०१६ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय . ८०७ व िनणय . ८७८ 
नसुार उ  च  यायालयात सं  थान कमचा-यानंी दाखल केले  या रट िपटीश  स म  ये मा.  यायालयाने िदले  या 
आदशेाबाबत (सहा मिह  या  या मदुती  या आत  हणजेच िद. ३१.०१.२०१७ पूव )  सं  थानतफ मा.  यायालयात 
व  तिु थती मांड  यासाठी सं  थान अिधिनयमातील तरतदुी , सन २००७ व २००९ चा सधुा रत मंजरू 
आकृतीबंधातील अटी शत  व वेतन पडताळणी िवभाग, नािशक यांचे अिभ ाय िवचारात घेता अजदारांना हजर 
झालेचे तारखेपासनू वेतन ेणी लाग ूकरता येईल ? व लाग ुके  यास फरक ावा िकंवा कस?े याकामी मा. धान 
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सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन, मं ालय, मुंबई यांचेकडून जा.नं. एसएसएस/ एसएसबीएच/ 
एचआर/ २३३२/ २०१७ िद. १२/०१/२०१७ रोजीचे प ा  वये अिभ ायमागिवणते आले होते.  सदर प ास 
अनु न  आव  यक कागदप ेही जा.न.ं एसएसएस/ एसएसबीएच/एचआर २४०५/२०१७ िद. २४/०१/२०१७ 
प ा  वये सादर करणते आली होती.  

दर  यानचे कालावधीत डॉ.दादासाहबे लमुाकाबंळे यांनी रट िपटीशन १०७०८/२०१४ म  ये 
क  टे टिपटीशन दाखल केले होते. सदरचे रीट िपटीशन नामंजरू झाले असनु खालील माण े आदशे झालेले 
आहते.  

“Since there is direction issued by this Court while disposing of the Writ Petition 
No. 10708 of 2014 on 11.4.2016 there arises no arises no question of committing breach 
thereof. 

2. Contempt Petition accordingly stands rejected.”  
िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मबुई , शासन  िनणय . सासिंव १०१७/१६७/ . .१६/का.१६ िद. 

१५/०४/२०१७ खालील माण ेझालेला आहे.  
“ ी साईबाबा सं  थान  या त  कालीन  यव  थापन सिमतीने िद. ०५.११.२००५ रोजी  या बैठक त 

सं  थान  णालयातील कमचा-यांना शासना  या पवू मा  यतेिशवाय िनयु  त कर  याबाबत व सबंं िधत अिधकारी 
आिण कमचा-यांना पवूल ी भावाने सधुा रत वेतन ेणी लागू कर  यातबाबत घेतलेला िनणय ६६७ हा सं  थान 
अिधिनयमातील तरतदु शी िवसगंत असनु  

 यव  थापन सिमतीने ा  त अिधकाराचा अिधक वापर  क न घेतला आह.े सदर ठराव अवैध तसचे 
िनयमबा  अस  याने सं  थान  या  यव  थापन सिमतीने  णालयातील अिधकारी व कमचारी यांना कमचारी 
आकृतीबंधास मा  यता िमळा  यानंतर सबंं िधता  या हजर तारखेपासनू वेतन ेणीवर नेमणकूा दे  या स व देय होणारी 
र  कम अदा कर  याबाबत िद. ०५.११.२००५ रोजी घेतलेला िनणय . ६६७ (ब) हा ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था (िशड ), अिधिनयम २००४  या कलम ३० मधील तरतदुीनसुार र  कर  या त येत आह.े” 

२. सदर शासन िनणया  या भावाने आव  यक असणारी कायवाही कायकारी अिधकारी, ीसाईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे ारे कर  यात येईल”.  

मागणी– शासनिनणय .सासिंव १०१७/१६७/ . .१६/का.१६ िद. १५/०४/२०१७ नसुार कायवाही 
करणबेाबत.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– मा.  यव  थापन सिमती िद. ०५.११.२००५ रोजीचे सभेतील 
िनणय . ६६७ (ब) िद. १५/०४/२०१७ रोजीचे शासन िनणया ारे र  झालेला आह.े सदर िनणयाचे अनषुंगाने 
खालील माण ेकायवाही करता येईल.  
१) डॉ. दादासाहेब लमुा कांबळे यांनािद. ०५/११/२००५ रोजीचे मा.  य.स.सभेतील िनणय . ६६७ (ब) 

यास अनसु न , िद.२९/०२/२०१६ रोजीचे सभेत घेतलेला िनणय .१८५ व  यास अनुस न डॉ. 
दादासाहबे लमुा कांबळे यांना हजर तारखेपासनू वेतन ेणी लाग ु करणबेाबत िद.२५/०४/२०१६ रोजी 
काढणते आलेला आदेश र  क न दणेते आलेले जादा वेतन बारा समान ह   यात वसलु करावे अस े  प  ट 
मत आह.े  

२) ीसाईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकडील डॉ. सयुकांत पाटील, डॉ. िदपक कांदळकर, डॉ. उ  हास 
पवार व डॉ. शामकुवर या चार आरएमओ यानंी दाखल केलेले रट िपटीशन ५२५९,५२६०, ५२६७, 
५२७६/२०१४ मधील आदेशानसुार व  यांचा िद. ०५/११/२००५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती 
सभेतील िनणय . ६६७ व िद. ०७/०१/२००६ रोजीचे आदशेानसुार हजर तारखेपासनू वेतन ेणी 
दणेबेाबतचा िद. १८/०८/२०१४ रोजी  या िवनंती अजावर िद. ०६/११/२०१४ रोजीचे मा.  यव  थापन 
सिमती सभेत सादर करणते आला होता   यावर िनणय . ९६८ हा सं  थान अिधिनयमातील तरतदु शी 
िवसगंत असनु  मा .  यव  थापन सिमतीने ा  त अिधकाराचा अिधक वापर क न घेतला आह.े   यामळेु 
सदरचा िनणय व  या अनषुंगाने हजर तारखेपासनू वेतन ेणी देणबेाबतचा िद. ०७/०१/२०१६ रोजीचा 
आदशे र  क न  यानसुार  देणते आलेले जादा वेतन बारा समान ह  यात वसलु करावे लागेल , अस ेमत 
आह.े  

िनणया  तव सादर. 
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िनणय .३६३  यावर सिव तर चचा होऊन, वेतन ेणी देणे ही बाब आकृतीबंध मंजूर झालेनंतरची आहे, यामुळे 
तावीत कमचारी व इतर मागणी करणा या कमचा यांना आकृतीबंध मंजूर झा यापासून वेतन ेणी 

लागु  करता येईल, असे सिमतीचे मत झाले. याकरीता िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 
यां चेकडील शासन िनणय . सासंिव/ १०१७/ १६७/ . .१६/ का.१६ िद.१५.०४.२०१७ अ वये 
कळिवलेनुसार मा. यव थापन सिमती िद.०५.११.२००५ रोजीचे सभेतील िनणय .६६७ (ब) र  
करणेत येऊन, सदरह शासन िनणया या भावाने आव यक असणारी कायवाही करणेत यावी, असे 
ठरले. 

याचबरोबर तावातील िवभागाचे अिभ ायाम ये नमुद केले या १ व २ मु यां माणे 
कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.   (कायवाही- वै क य सचंालक / .अिध क, सामा य शासन) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०८ ायोिगक त वावर साईभ ांसाठी मुंबई-िशड  आिण िशड  दशन हवाईसेवा सु  करणेब ल वा मीक 

क े, डायरे टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल. यांचे प . 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू - महारा   शासनाने पुनघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 

(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत  य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नंबर १७ (१) म  ये 
“रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे, भ  तगणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा 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  य असतील.” अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक- मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २४.०५.२००८ रोजीचे 
सभेतील िनणय .४२९ व मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १८.०२.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . ३६.  

 तािवक– ी.वाि मक क े, डायरे  टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पणुे यांनी  याचंे िदनांक 
१०.०५.२०१७ चे प ात, “एअर एलोरा एिवएशन ा.िल.कंपनी ायोिगक त  वावर साईभ  तासंाठी माफक दरात 
मुंबई-िशड  आिण िशड दशन सेवा सु  करणेस इ  छुक असनू आपल बहमू  य सहकाय लाभ  यास ही सवेा 
आ  ही अ  पकालावधीत सु  क .” असे कळिवलेले आह.े  

ी.वाि मक क े, डायरे  टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पुण े  यांनी  याचंे सदभ य प ाने 
साईभ  तासंाठी मुंबई-िशड  आिण साईदशन सवेा ायोिगत त  वावर सु  करणेबाबत इ  छुक असलेबाबत 
कळिवले आह.े  

तथािप, मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २४.०५.२००८ रोजीचे सभेतील िनणय .४२९ म  ये सं  थान 
मालक  या हिेलपॅडचा वापर खाजगी सं  था/  य  ती/सावजिनक सं  था यांना उपल  धतेनसुार सशु  क क न देणते 
यावा असा िनणय झालेला आहे. तसचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनाकं १८.०२.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय 

.३६ अ  वये सं  थानचे हिेलपॅड वापर आकार पये २०००/- ऐवजी पये ५०००/- व अॅ  यलु  ससाठी ित तास 
पये १०००/- ऐवजी पये १५००/- आिण नाईट हॉ  टसाठी हिेलपॅड वापर आकार पये ५०००/- अिधक पये 

२०००/- असा एकूण पये ७०००/- इतका आकार आकार  यात यावा अस ेअसा िनणय झालेला आह.े सदर 
िनणयाची अंमलबजावणी िदनांक २३.०३.२०१५ पासनू सु  कर  या त आलेली आह.े तसचे ह ेलीपॅडवर 
सरं णाचे  टीने सरं ण िवभागामाफत सरु ा र कांची नेमणकू कर  यात येते. उपरो  त िनणया  या अनषुंगाने 
हलेीकॉ  टार कंप  या  या मागणीनसुार व सं  था न  या उपल  धतेनसुार िविवध खाजगी कंप  या/  य  त ना सं  थान 
ह ेलीपॅड वापरास परवानगी दे  यात येते. जनसपंक िवभागामाफत हलेीकॉ  टर लॅ  ड गची कायवाही िदनांक 
०१.१०.२००८ पासनू सु  कर  यात आलेली असनू माहे.जानेवारी -२०१६ ते िडसबर – २०१६ या एक वषाचे 
कालावधीत सं  थान हिेलपॅडवर झाले  या लॅ  ड गची मािहती पढुील माणे-  

अ.न.ं कालावधी िदले  या परवान  या झालेले लॅ  ड ग ा  त र  कम 

१ जानेवारी – २०१६ १० ०७ ३५,०००/- 
२ फे वुारी – २०१६ ०७ ०५ २७,०००/- 
३ माच – २०१६ ०५ ०३ १५,०००/- 
४ एि ल – २०१६ ११ ०४ २२,०००/- 
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५ मे – २०१६ १२ ०६ ३०,०००/- 
६ जनू – २०१६ ०० ०० -- 
७ जलैु – २०१६ ०० ०० -- 
८ ऑग  ट - २०१६ ०२ ०० -- 
९ स  टबर – २०१६ ०१ ०१ ५,०००/- 
१० ऑ  टोबर – २०१६ ०५ ०३ १५,०००/- 
११ नो  हबर – २०१६ ०९ ०८ ४६,०००/- 
१२ िडसबर – २०१६ ०८ ०६ ३०,०००/- 

एकुण-  ७० ४३ २,२५,०००/- 
माह ेजानेवारी – २०१६ ते डीसबर – २०१६ या कलावधीत हेलीपॅड वापर आकार पये २,२५,०००/- 

(अ री र  कम पये दोन लाख पंचवीस हजार मा ) इतके उ  प  न सं  थानला या सवेेतनू ा  त झाले आह.े  
तसचे मा.  यव  थापन समतीचे िदनांक २८.१२.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ६५९ अ  वये 

सं  थान अ  नीशमन वाहन वापरासाठी पिहले तीन तास पये ४,०००/-  यानंतर ती तास पये १,०००/- या 
माण ेतसेच फोमचा, िस.ओ.टू. व ाय पावडर िसलडरचा वापर झालेस खरेदी दरा माण ेदर आकारणी कर  यात 

यावी असा िनणय झालेला असनू  यानुसार अ  नीशमन वाहनही सबंंधीतास उपल  ध क न दतेा येईल.  
तथािप मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १८.०२.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार व खालील 

अटी/ शत स अिधन राहन ी.वाि मक क े, डायरे  टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पणु े  यांना हेलीपॅड 
वापरास परवानगी दतेा येईल. 
१.  हलेीकॉ  टर लॅ  ड गसाठी आव  यक सव  थािनक/शासक य/िनमशासक य परवान  या हेलीकॉ  टर 

कंपनीला घेण ेबंधनकारक राहील.  
२.  लॅ  ड ग र  करावयाचे असले तर एक िदवस आधी तस े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

यांना कळिवण ेआपणास बंधनकारक राहील.  
३.  हलेीकॉ  टर लॅ  ड ग व टेक ऑफ करतांना अपघात होऊन िजिवत हानी अथवा इतर कारची कोणतीही 

हानी झा  यास  यास कंपनी जबाबदार राहील. याबाबत सं  थानची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. 
४.  अितमह  वाचे  ही.आय.पी.चे िशड  भेटी  या दर  यान अथवा आपतकालीन प रि थतीत सदर 

हलेीपॅडचा वापर करण ेआव  यक असेल  यावेळेस लॅ  ड ग र  िकंवा वेळ बदलण ेही बाब कंपनीवर 
बंधनकारक राहील. तशी पवु सचुना सं  था न कंपनीस दईेल.  

५.  येक लॅ  ड गपवु  िकमान दोन िदवस आगोदर जनसपंक िवभागाकडे हलेीकॉ  ट र लॅ  ड गबाबत फॅ  स 
पाठवनू कळिवणे, परवानगी घेण ेहलेीकॉ  टार कंपनीस बंधनकारक राहील. 

६.  सरं ण िवभागामाफत हे लीपॅडवर सरु ा र कची नेमणकू कर  यात येते. या  यित र  त इतर वाढीव 
सरु ा  यव  था संबंधीत कंपनीने करावी.  

७.  हलेीकॉ  टर लॅ  ड गसाठी परवानगी देण ेअथवा र  करणेबाबतचे सव अिधकारी सं  थान राखनू ठेवत 
आह.े  

ी साईबाबा सं  थानचे हिेलपॅड वापरास िविवध खाजगी कंप  या/  य  ती नेहमीच मागणी करतात. तसचे 
सदरचे हिेलपॅडवर ब-याचवेळा मा.मु  यमं ी, मा.पंत धान, मा.रा  यपाल, मा.रा  पती, क ीय मं ी, िविवध 
रा  याचे मं ी आिद मह  वा  या/अितमह  वा  या  य  त  या मागणीनसुार हिेलपॅड वापरास आय  यावेळी परवानगी 

ावी लागते. तरी ी.वाि मक क ,े डायरे  टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पणु े यांना इतर खाजगी 
कंप  या माण े  याचंे मागणीअंती व सं  थान  या उपल  धतेनुसार वेळोवेळी परवानगी देण ेउिचत होईल असे वाटत.े 

िवभागाची मागणी- ी.वाि मक क े, डायरे  टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पुण ेयांना ायोिगक 
त  वावर साईभ  तासंाठी मुंबई-िशड  आिण िशड  दशन हेलीकॉ  टार सेवा सु  करणेसाठी परवानगी दणेेबाबत.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय– ी साईबाबा सं  थानचे हिेलपॅड वापरास िविवध खाजगी 
कंप  या/  य  ती नेहमीच मागणी करतात. तसचे सदरचे हिेलपॅडवर ब-याचवेळा मा.मु  यमं ी, मा.पंत धान, 
मा.रा  यपाल, मा.रा  पती, क ीय मं ी, िविवध रा  याचे मं ी आिद मह  वा  या  य  त  या मागणीनुसार हिेलपॅड 
वापरास आय  यावेळी परवानगी ावी लागते. तरी ी.वाि मक क े, डायरे  टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., 
पणु े यांना इतर खाजगी कंप  या माणे  याचंे मागणीअंती व सं  थान  या उपल  धतेनुसार तसेच मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िदनांक १८.०२.२०१५ रोजीचे िनणयानुसार वेळोवेळी परवानगी दणे ेउिचत होईल. 
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तथािप सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर. 
िनणय .३६४  यावर सिव तर चचा होऊन, वा मीक क े, डायरे टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पुणे यांना 

साईभ ां चे सोईसाठी ायोिगक त वावर एक मिह यासाठी, स या या सं थानिनयमावली या अधीन 
राहन, मुंबई-िशड  हवाईसेवा सु  करणेस त व:त मा यता दे यात आली. तसेच िशड  दशन हवाईसेवा 
सु  करणेसाठीचा एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पुणे यांचेकडून सिव तर ताव ा  क न घे यात 
यावा व या हवाईसेवेमुळे िशड  शहरा या सुरि ततेवर काही अडचण येणार नाही, याची हमी 
यांचेकडून घे यात यावी.  

  याचवेळी अशीही चचा झाली क , हवाई सेवे दारे येणारे साईभ  ही.आय.पी असतील, 
यांचेकडून मोठया व पा या देण या सं थानला ा  होतील अशी अपे ा आहे. यामुळे यांना 

हवाईसेवे या ितक टावर दशन/ आरतीची सु िवधा उपल ध क न दे यात यावी. याकरीता एअर एलोरा 
एिवएशन ा.िल.,पुणे यांचे सोबतचे कराराम ये, सं थानचे चिलत िनयमानुसार दशन/ आरतीची 
र कम आकारणेची तरतुद करणेत यावी.  

तसेच एअर एलोरा एिवएशन ा.िल.,पुणे हे साईभ ांना हवाईसेवे दारे िशड  दशन सुिवधा 
उपल ध क न देणार आहेत व याम ये ते सं थानचे िविवध क प मािहतीसह दाखिवणार आहेत. 
हेलीपॅडवर अॅ युल स, फायर फायटर सुिवधा ते वत:ची वापरणार आहेत.  यावेळी कोणी मा यवर 
िशड  येथे हेलीकॉ टर दारे दशनासाठी येतील, यावेळी एअर एलोरा एिवएशन ा.िल.,पुणे यांना 
परवानगी देता येणार नाही. याचबरोबर याकामी आव यक या सव परवान या संबंधीत कंपनीने ा  
क न या यात, असे ठरले.                     (कायवाही- जनसपंक अिधकारी) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं०९ ी गु पौिणमा उ सव- २०१७ साजरा करणेस व याकामी येणा या खचाचे अंदाजप कास मा यता 

िमळणे. 
ताव- अिधिनयम- सन २००४ महारा  शासन अिधिनयम .१४  या कलम न.ं१७ (१)  म ये खालील माणे तरतुद आह.े  

   "रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं थान 
िव  व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनुसार 
धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था 
करण,े भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न देण े आिण या अिधिनयमा वये 
िव  व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे. ती उि  ेसा य कर यासाठी िव  व त यव थेचे 
उ प न कामी लावणे. ही सिमतीची कत ये असतील. " या माण े ढी परंपरेनसुार धािमक पजूा िवधी , उ सव 
साजरे केले जातात. 

सालाबाद माण े यावष  ी गु पौिणमा उ सव शिनवार , िद.०८/०७/२०१७ ते सोमवार, िद. 
१०/०७/२०१७ असा तीन िदवस साजरा कर यात येणार आह.े उ सवाचा मु य िदवस रिववार 
िद.०९/०७/२०१७ आह.े या उ सवासाठी खालील माणे तयारी करावी लागणार आहे.   

अ.नं तपशील  उ  सवात करावयाची कामे 

१ 

उ सव िनमं ण पि का सं थानचा कारभार चालिवणेसाठी  तयार कर यात आले  या  योजने या तरतुदीम ये दु ती 
झा या माणे भ  मंडळाच े आजीव व आ यदाते सभासदानंा उ सवा या िनमं ण पि का 
पाठवा या  लागतात.  
यंदाच े ी गु पौिणमा उ सवात सभासदांची सं या १,८०,००० पाक टासंह  िनमं ण पि का 
छपाई क न या या लागतील.  
 तसेच नेहमी माणे ेस नोट ( यूज ॲटम) हणून वतमान प ातून िस दी दे यात येईल.  

२ उ सव यव था अ ) कलाकार काय म  

 

शिनवार   
िद.८/०७/२०१७.  
( ारंभ िदवस )  

सायंकाळी ७.३० ते रा ौ. १०.३० पयत िनमं ि त कलाकारांचा काय म समाधी मंदीरा शजेारील 
उ रेकडील टेजवर होईल. 

रिववार  
िद.०९/०७/२०१७   
(मु  य िदवस)  

१) सायंकाळी ०७.३० ते रा ौ. १०.३० पयत िनमं ि त कलाकाराचंा काय म समाधी 
मंदीराशजेारील उ रेकडील टेजवर होईल. 
२) रा ौ. ११.०० ते सकाळी ५.०० पयत (०९/०७/२०१७) इ छुक कलाकारांचा  साईभजन 
काय म होईल. यािदवशी समाधी मं िदर दशनासाठी रा भर उघडे रािहल.  
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सोमवार  
िद. १०/०७/२०१७. 
( सांगता िदवस )  

सायंकाळी ७.३० ते १०.३० पयत िनमं ि त कलाकारांचा काय म  (समाधी मंदीराच ेउ रेकडील 
टेजवर)  उ सवांच ेतीनही िदवसाकरीता िनमं ि त कलाकारांच ेकाय म ठरावयाच ेआहते.  

 इ छूक कलाकारांचे अज व त ा नंतर सादर केला जाईल. 

 

शिनवार 
िद.०८/०७/२०१७ 
रिववार  
िद.०९.०७.२०१७ 
सोमवार  
िद.१०/०७/२०१७ 

 
ब) क तन काय म  

ी गु पौिणमा उ सवासाठी तीन िदवस क तन काय म ठेवावयाचा आहे. िनमं ीत  
क तनकारांची व कलाकारांची िनवास यव था सं थानमाफत मोफत कर  यात येईल. 
िनमं ीत क तनकारांचे व कलाकारांचे मानधन मं िदर िवभागामाफत अदा कर  यात येईल.  

३ 
ी साईस य त  

 (स यनारायण)  
पूजा व अिभषके पूजा 

उ सवकाळात िद.०८/०७/२०१७ ते िद. १०/०७/२०१७ अखरे  ी साईस य त पूजा व अिभषके 
पुजा भ  तां  या गद चा अंदाज घऊेन चालू  िकंवा  बंद  ठेवता येईल.  

४ 

िव ुत रोषणाई 
 

समाधी मं िदर, ारकामाई, चावडी, गु थान व मं िदर प रसरात सोई माणे िव ुत रोषणाई कर यात 
येईल. ी गु पौिणमा उ सवात ी साईराज डेकोरेटस,मुंबई िवनामु य रोषणाई करीत असतात. 
यांची िशड  येथे िनवास, भोजन व चहा- ना  टयाची  यव था सं थानमाफत िवनामु य कर यात 

येते.  मा  क भाडे व जाणे - ये याचा खच दे याची था आह.े यावळेी िव ुत िवभागामाफत 
यांना प  दे यात आलले ेआह.े ते न आ यास सं थान माफत िव ुत रोषणाई कर यात येईल.  

५ 

अखंड पारायण 
यव था 

उ सव काळात िदनांक ०८/०७/२०१७ रोजी सकाळी ५.१५ वाजता ी ारकामाई मं िदरात ी 
साईच र ाच े अखंड पारायणास सु वात होईल. िद.०९/०७/२०१७ रोजी सकाळी ०५.००  
वाजता  समा ी होईल. मा.  यव  थापन सिमतीच े ५ सद य पिहले पाच अ याय वाचतील  व 
रािहलले े ४८ अ याय येक  एक असे ४८ भ  वाचतील. इ छुक भ ांची नांवे 
िद.०७/०७/२०१७ रोजी समाधी मं िदरासमोरील टेजवर कमचा-याकडे न दिवली जातील व 
याच िदवशी सायंकाळी यां या नावा या िच या काढून पारायणा करीता नांव े िनि त केली 

जातील. पारायणात भाग घणेा-या येक भ ास साद हणनू एक ीफळ दे यात येईल.या 
उ सवात पोथी, वीणा, ितमा, अ याय वाचन, ािभषके, पा पूजा या काय माकरीता मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेसद य  हजर राहातील.   

६ 
पालखी व रथ 
िमरवणूक 
 

उ सवाच े पिहल े िदवशी सोमवार िदनांक ०८/०७/२०१७ रोजी च े पालखीची गांवातून रा ौ 
९.१५ वाजता िमरवणूक होईल, रिववार  िदनांक ०९/०७/२०१७ रोजी रा ौ ९.१५ वाजता रथाची 
गांवातून िमरवणूक होईल. 

७ 

संर ण यव था 
 

उ सव काळात समाधी मं िदर व मं िदर प रसरात बंदोब त ठेवणेकामी सं र ण िवभागात ठेकेदारी 
प दतीने जादा गाड नेम यात येतील. तसेच शांतता व सु यव था राखणेसाठी पु रेसा बंदोब त 
ठेवणेकामी मा.पोलीस अिध क, अहमदनगर यांना तसेच काय मासाठी वनी पेणचे 
परवानगीबाबत मा.पोलीस िनरी क, िशड  यांना िवनंती कर यात येईल.  

८ 

साद- भोजन 
यव था 

 

उ  सव काळात सादालयात िम  टा  नासह भ  तानंा मोफत साद भोजन िदल े जाते. मा. 
 यव  थापन सिमतीच े सद  य व  याचंे कुटंु िबय तसेच िनमं ि त कलाकारांना  वतं  साद 

भोजनाची  यव  था कर  यात येईल. पोलीस कमचारी व उ  सवात काम करणेकरीता मदतीसाठी 
येणा-या  य  तीची साद भोजनाची  यव  था नेहमी माणे केली जाईल. साईभ  ताचं ेसोयीसाठी 
अ  नपािकटे, चहा, कॉफ , दधू व िब  क टे इ  यादी कॅट नम  ये २४ तास सुिवधा उपल  ध आहे. 
लाडू साद तसेच तीनही िदवस िम  टा  न साद नेहमी माणे दे  यात येईल. उ  सव काळात लाडू 

साद िव  जा  तीत जा  त िठकाणी सु  करणेत येईल. या सबंधीत िवभागाकडुन  िनयोजन  
कर  यात  येईल.  
मा.कायकारी अिधकारी यांचशेी चचा क न सन २०१७ च ेगु पौिणमा उ  सवात ितनही िदवसांचे 

साद भोजनात िम  टां  न पदाथ िनि त कर  यात येतील.   या माणे उ  सवात िम  टा  न  दतेा येईल. 

९ 
िललाव  ना अपण केललेी व  े व इतर व तूंची साद पाने जािहर िललावाने िव  तीनही िदवस 

कर यात येईल.  

१० 
दणेगी काऊंटस  उ सवाच े मु य िदवशी मं िदर रा भर उघडे अस याने दणेगी काऊंटस तीन िश टम ये चालू 

ठेव यात येतील.   

११ 
जादा कं ाटी कमचारी  
 

उ सवाच े पुव तयारी करणकेामी व उ सव पार पाडणेकरीता लागणा-या जादा कमचारी वग 
आव यकतेनुसार या या खा यास नेम यात येईल. याकामी मा.कायकारी अिधकारी िविवध 
खा याकडून आले  या  मागणीची छाननी क न यो य ते आदशे पारीत करतील.  
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१२ 
णालय यव था 

 
सं थानमाफत दोन िठकाणी चोवीस तास थमोपचार क  सु  कर यात येतील. तसेच सुस ज 
अशी णवािहका मं िदर प रसर, सादालय प रसर या िठकाणी ठेव  यात येईल. 

१३ 
पाणीपरुवठा 
 

पाटबंधारे खा यास उ सवकाळात कॅनॉल चाल ू ठेवणे बाबत िवनंती कर यात येईल. िनयिमत 
पाणीपरुवठा रािहल, याची यव था कर यात येईल.  

१४ 
भ ांची ासं िगक  
िनवास यव था  

सं थानच ेसाईआ म भ  तिनवास  थान न.ं १ व साई धमशाळा, ारावती,िनवास थान, इ. इमारती 
मधनु पालखी पदया साठी व भ ांची िनवास यव था कर यात येईल.  

१५ 

पालखी  यव  था  ी गु पौिणमा उ सवात पणुे तसेच इतर िठकाणाहन पाल  या येत असतात. उ सवात येणा-या 
पाल  या व सोबत येणा या भ ांची यव था साईआ म ( धमशाळा )  प रसरात कर यात येते. 
येणा-या पाल  याचंा त ा अलिहदा सादर केला जाईल. पायी येणा-या भ ाचंी  
आव यकतेनुसार िशगंव,े गुहापाट, िपं ी िनमळ येथे सं थानतफ टँकरने िप याच ेपाणी पुरिव याची 
यव था यंदाही करावी लागणार आह.े  

१६ काय माची सांगता गोपाळ का याच ेक तनाने उ सवाची सांगता होईल.का याच ेक तन िनमं ि त क तनकार करतील.  

१७ 

खचाच ेअंदाजप क  ी गु पौिणमा उ सव-२०१६ म ये य  खच .२८,६७,५५८/- ( .अ ािवस  लाख  सदसु  ठ  
हजार पाचश ेअ ाव  न ) मा   इतका खच झाला होता. ी गु पौिणमा उ सव सन-२०१७  करीता 
खालील तपिशला माणे अंदाजे .४१,५६,४६३/- ( पये एकेचाळीस लाख, छप  न  हजार, चारशे 

से  ट)  मा  खच  अपे ीत आह.े 
 

ी गु पौिणमा उ  सव -२०१७  अंदाजप क  
अ.  खच तपिशल ी ग पौिणमा उ  सव -२०१६ ी गु पौिणमा  

उ  सव-२०१७ अंदाजे खच  
  अंदाजे खच  य  खच  
१ मंडप, कमानी,  टेज व इतर  ६,९०,०००.०० ४,९१,८९३.०० ४,१९,१०९.०० 
२ कलाकार िबदागी (िकतनकार व िनमं ीत 

कलाकार काय मासह )  
३,१२,०००.०० १८,७९८.०० ५,००,०००.०० 

३ भ ांना िम ा न ( म प रहार मजरुीसह)  ८,४९,०००.०० ६,१६,४७२.०० ८,३७,३५४.०० 
४ िवदयतु  रोषणाई (जनरेटर भाडे, इधंन  खच)  १,२५,०००.०० ७३,१७२.०० १,००,०००.०० 
५ िनमं ण पि का, जािहरात, पो रेज, 

(आ यदाते  िवदशेी भ ांसह)  
१४,९०,०००.०० १२,८४,१०४.०० १३,००,०००.०० 

६ जादा कमचारी वयंसवेक   ३,५०,०००.०० ३,५२,८२२.०० ४,००,०००.०० 
७ (िवदयाथ  ) मानधन   ३,२५,०००.०० २६,२९७.०० ३,००,०००.०० 
८ मं िदर व मं िदर परीसर फुलाचे डेकोरेशन  २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० 
९ इतर खच १,००,०००.०० ४,०००.०० १,००,०००.०० 
 एकुण पये  ४४,४१,०००.०० २८,६७,५५८.०० ४१,५६,४६३.०० 

   
उपरो  त अ.नं  ८ म  ये बगीचा िवभागामाफत मं िदर व मं िदर प रसरात करावया  या फुल सजावटीसाठी 

दणेगीदार साईभ  ताचंा  ताव ा  त न झा  यास सं  थानमाफत फुल सजावट करणसेाठी अंदाजीत खचासाठी 
न  याने तरतदू करणते आलेली आहे. 

तरी उपरो  माण े ी गु पौिणमा उ सव- २०१७ साजरा करणसे, यासाठी वरील माण े कायवाही 
करणसे व यासाठी येणा-या अंदाजे . ४१,५६,४६३/- ( .एकेचाळीस  लाख, छप  न  हजार, चारशे ेस ) मा  
चे खचास मा यता असावी. 

िनणय .३६५  यावर सिव तर चचा होऊन, ी गु पौिणमा उ सव- २०१७ साजरा करणेस व याकामी येणा या . 
४१,५६,४६३/- मा  खचाचे अंदाजप कास मा यता दे यात आली. 

  तसेच या उ सवा या िनमं ण पि कांसोबत सं थानमाफत राबिव यात येणा या िविवध 
क पांची व समाधी शता दीबाबतची मािहती साईभ ांना पाठिवणेत यावी, असे ठरले.                                   

(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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िवषय न.ं१० दरवष माणे सन २०१८ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी साईबाबा िडल स िदनदिशका छपाई 
क न भ ांना उपल ध क न देणेबाबत. 

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

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

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

              सन २०१७ चे ी साई दनैं िदनी व िदनदिशका तसचे ी साईबाबा िडल  स िदनदिशका छपाईकामी 
नविनयु  त मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेनसुार वृ प ात जािहरातीस िस  दी   दऊेन, ई िनिवदा मागवनू, पा  
िनिवदाधारकांना मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु बोलावनू  यु नतम दरधारकांकडून छपाई परुवठा क न घे  यात 
आला होता.  यानुसार िद.३१.०३.२०१७ अखेर िश  लक साठयाचा तपिशल खालील माण.े 

अ.ंन.ं तपिशल मंजूर खरेदी 
दर 

िव  दर आदशेीत 
सं  या 

जमा सं  या माह ेएि ल 
२०१७ अखेर  
िव  सं  या 

०१ ी साई दनैं िदनी २०१७ ६२.६२ ५५/- २५०००० २३८८३५ २३८८३५ 
०२ ी साई िदनदिशका २०१७  

०१ पानी मोठे (१९"x२९") 
१४.४० १५/- ३२५००० ३२४५६० ३२४५६० 

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

२२३.०० २००/- २०००० २०००० २०००० 

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

२७३.०० २४०/- ७००० ७००० ७००० 

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

२२५.०० २००/- ४००० ३९८८ ३९८८ 

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

२०६ १८०/- १५००० १५००० १५००० 

       
उपरो  त त   यातील अ.ंन.ं ०३, ०४ व ०६ मधील िश  लक साठा सपं  या ने िडल  स िदनदिशका 

िद.०२.०२.२०१७ चे आदशेा  वये वाढीव कायादेश दे  यात आलेला होता.  यासाठी अ.ंनं. ०३ साठी ३५०० नग, 
अ.ंन.ं०४  साठी ७२० नग  व  अ.ंन.ं ०६ साठी २००० नग भ  तासंाठी उपल  ध क न दे  यात आलेले होत.े  

मागणीः- सन-२०१७  या ी साई दनैं िदनी व िदनदिशका व िडल  स िदनदिशकांचा छपाई कामाचा 
कायादशे माहे ३० स  टबर २०१६ रोजी दे  यात आला होता व दनैं िदनी व िदनदिशका व िडल  स िदनदिशका िद. 
०१ नो  हबर २०१६ पासनू िव साठी उपल  ध झा  या. भ  ताचंा िव चा चांग  या कारे ितसाद ल ात घेता, 
खालील अं.न.ं ०८ म  ये नवीन काडबोड डे  क िदनदिशका (टेबल) चा समावेश कर  यात आला असनू  यात ी 
साई समाधी मं िदर,  दारकामाई व ी साईबाबा व  त ूसं हालयातील फोटो छपाई कर  यात येतील. सन २०१८ 
करीता  तािवत छपाई सं  या, अंदाजे दर व अंदाजे दराने अपे ीत खचाचा तपिशल खालील माणे आह.े 

अ.ंन.ं तपिशल (सन २०१८ साठी)  तावित 
छपाई सं  या 

अंदाजे सरासरी 
छपाई  दर 

छपाईकामी होणारा 
अंदाजे एकूण खच 

०१ ी साई दनैं िदनी  िडल  स   
(मेटपेट क  हर, ीडी  टीकर सह आतील पेज नेचरल 
शडे पेपर िडल  स कारात)  साईज- १८ से.मी.x २५ 
से.मी.   
 

१,००,००० १५०/- 
१,५०,०००,००/- 
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०२ ी साई दनैं िदनी  िडल  स   
(आट पपेरवर लमॅनेटे सह ी साईबाबा फोटो यु  ही 
कोट ग, आतील पेज नेचरल शडे पेपर  सह िडल  स 

कारात) 
साईज- १८ से.मी.x २५ से.मी.   

२,००,००० १२५/- 
२,५०,०००,००/- 

 

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

५,००,००० २५/- १,२५,००,०००/- 

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

२०००० २५०/- ५०,०००,००/- 

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

१०००० ३००/- ३०,०००,००/- 

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

५,००० २५०/- १२,५०,०००/- 

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

१०,००० २२५/- २२,५०,०००/- 

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

१०,००० १००/- १०,०००,००/- 

   एकूण पय.े ६,५०,०००,००/- 

        (अ री . सहा कोटी प  नास मा .)   
   सं  थानचे अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी क न शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच 

आिथक िवषय इ. छाननी क न अनुमानः- आिथक  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  टः– ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव माह े ऑ  टोबर- २०१७ 

पासनू सु  होत अस  या ने वरील त   यात दशिवले माणे दैनं िदनी व िदनदिशका छपाई कामकाज सु  करण,े तसचे 
यावष  शता  दी महो  सव वषा िनिम  दरवष  छपाई कर  यात येणा-या दैनं िदनीपे ा वाढीव साईजमधील व 
िडल  स दोन कारातील दैनं िदनी छपाई क न भ  तानंा उपल  ध क न देणचेा मानस असनू  यात एक दैनं िदनी 
.१५०/- व दसु -या दनैं िदनीची िकंमत .१००/- पयत राहील अस ेिनयोजन क न साईभ  तानंा शता  दी महो  सवा 

िनमी  य .१००/- म  ये दैनं िदनी िमळा  यास, सं  थान  यव  थापन मंडळाकडून साईभ  तासंाठी एक िवशेष 
चांग  या तीची दैनं िदनी यो  य देणगी मू  य असलेली िमळा  याने  यां  या आनंदात भरच पडेल असा िव  वास 
वाटतो.  

   अ) सं  थानचे िनयमीत परुवठादार मे. टॅको ि हजन ा.िल., मुंबई  यांनी अ  य  महोदय यांची सम  
भेट घेऊन मॅटेिलक कारातील डायरीचा नमनुा सादर केला आहे . सदर दनैं िदनीसाठी  यानंी अंदाजे छपाई िकंमत 

ती नग .१५०/- खच येईल असे सां िगतले अस  याने  यास अनुस न वरील  त   यातील अ.ंन.ं ०१ म  ये 
दशिवले  या दनैं िदनी  या ०१ लाख ती छपाई क न घेता येईल.                    

ब) उपरो  त त   यातील अं.न.ं०२ म  ये दशिवले  या कारातील आट पेपरवर लॅमेनेट सह ी साईबाबा 
फोटो यु  ही कोट ग, आतील पेज नेचरल शेड पेपरसह िडल  स कारातील दनैं िदनी तयार क न घेणे कामी अंदाजे 
छपाई खच .१२५/- पयत येईल. सदर डायरी दखेील िडल  स डायरी सारखीच िदसले. 

 तािवत छपाईकामी िवहीत प  दतीनसुार वृ प ात जािहरात िस  द क न, ई िनिवदा मागवनू, 
िनिवदाकारांना िन  न म दराने छपाई कायादशे देणते येतील. याकामी अंदाजे . ६,५०,०००,००/- मा  खच 
अपेि त आह.े 

सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात पु  तके/फोटो/ ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका छपाईसाठी केले  या . 
९,५५,१०,०००/- चे अंदाजप कातील तरतदूीनसुार उ  त कामासाठीचा छपाई खच करता येईल. सदर ी साई 
दनैं िदनी व िदनदिशका साईभ  तानंा देणगी मू  य  व पात उपल  ध क न िद  या जातात.   
 सबब  तािवत दनैं िदनी/ िदनदिशकांची २०१८ छपाईकामी खालील बाब वर िनणय होणकेामी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु ठेवणेस मा  यतेसाठी सादर.  
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१) छपाईकामी येणा-या अंदाजे र  कम . ६,५०,०००,००/- खचास मा  यता असावी. 
२) जनसपंक कायालय  दारा वतमानप ात ई-िनिवदा सचूना जािहरात िस  द करणकेामी येणा-या यो  य 

 या खचास व सं  थान सकेंत  थळावर िस  दी दणेेस मा  यता असावी. 
३) सं  थान सकेंत  थळावर ई-िनिवदा सचूना जािहरात िस  द करणसे मा  यता असावी. 
४) िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदी सिमती सभेपढेु तां ि क बीड उघडून ा  त  पधक 

िनिवदाकारांचा त  ता तयार करणे,  यानंतर मा.उप  यव  थापन सिमती सभेपढेु  यावसायीक  बीड 
उघडण े व िनिवदाकारांचा तलुना  मक त  ता तयार करण े व  यातील L-1 िनिवदाकारांना कायादशे 
पा रत करण ेइ. कामकाज प  दतीस मा  यता असावी.  

५) ी साई समाधी शता  दी महो  सव वष अस  याने  तािवक दनैं िदनी व िदनदिशका नगांचा िश  लक 
साठा सपंत आलेस , पु  हा थम आदशेातील मागणी सं  ये  या २५% जादा छपाई क न घेणसे व 
 यासाठी येणा-या यो  य  या खचास मा  यता असावी. 

       उपरो  त सन २०१८ साठी मागणी त   यात दशिवलेनुसार ी साई दनैं िदनी / िदनदिशका व िडल  स 
िदनदिशका छपाई क न घे  यास मंजरूी िमळणेस, सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर. 

िनणय .३६६  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी साईबाबा िडल स िदनदिशका- २०१८  
छपाई क न भ ांना उपल ध क न देणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदांची मागणी करणेस व याकामी 
येणारे खचास मा यता दे यात आली. परं तु  तावातील त याम ये नमुद केले या अ.न.ं०१ व ०२ 
पैक  एकाच कारची िडल स दैनं िदनीची छपाई करणेत यावी व या दैनं िदनीचे िव  मु य .१००/- 
मा पे ा जा त असू नये. तसेच या दैनं िदनी- २०१८ म ये समाधी शता दी वषामधील काय मां या 
मािहतीची छपाई करणेत यावी व साईभ ांना शता दी महो सवापुव  उपल ध होईल, अशी कायवाही 
करावी.  

याचबरोबर साईभ ांना सं थानमाफत पॉकेट साईट डायरी उपल ध क न दे यात यावी, 
असे कायकारी अिधकारी यानंी सुचिवले. ते सिमतीने मा य केले व िवहीत प दतीने पॉकेट साईज 
डायरीची छपाई क न घेणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं११ िनयोिजत ी साईबाबा मंिदर दशनरांग क पाकरीता येणारे अपेि त खचास मा यता देणे, तसेच 

आिकटे ट माथुर ॲ ड का े असोिसएटस, नवी िद ली यांची आिकटे ट फ  ठरिवणे व यांचेशी 
करारनामा करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  
अ.नं. कलम कलम / 

तरतुदीचे शीषक 
पोटकलम / 
उपकलम 

मांक 

तरतुदीचा तपिशल 

०१ १७ सिमतीची कत य े
व अिधकार 

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

थनेुसार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत 
कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करणे, 
भ गणांना आव  यक  या सोयी व सुिवधा उपल  ध क न 
देणे आिण या अिधिनयमा वय े िव  व त यव  थचेा कारभार  या 

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

०२ २१ िव  व त यव  था 
िनधीचा िविनयोग 

१ (ग) 
 

भ ांना देवते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनसेाठी िकंवा 
कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व 
सुिवधा पुरिवणे.  

मा.  यव  थापन सिमती िनणय:- मा.  यव  थापन सिमती  या िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेत 
खािलल माण ेिन. ं .२४१ समंत करणते आलेला आहे.  
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“..... यावर सिव  तर चचा होवनू ,साईभ  तां  या सोयीसाठी जु ने सादालयासह साई साद न.ं१ व २ या 
जु  या इमारती काढून  यािठकाणी नवीन दशनरांग इमारतीचे बांधकाम करणसे मा  यता दे  यात आली. याकामी 
आक टे  ट माथरु अॅ  ड कापरे असो., नवी िद  ली यांचेकडून िनयोजीत इमारतीचे आराखडे व अंदाजप क तयार 
क न घे  यात यावे. तसचे जु ने सादालयासह साई साद न.ं१ व २ या इमारतीम  ये साईभ  तासंाठी चालिव  यात 
येणारे िविवध सवेा-सिुवधांचे काऊंटस यो  य जागेची िनि ती कर  यात येऊन, इतर   थलांतरीत कर  यात यावे व 
या जु  या इमारती पाडणेसाठी (Demolition) थमतः  वतं  िनिवदा मागिव  यात या  या, अस ेठरले.” 

मा. उ  च  यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मा यतेबाबतचा आदेश :- 
Civil Application No.12347/2014 in Public Interest Litigation No.18/2011 वर 

मा. उ  च  यायालय यांनी िद.०५/०४/२०१६ रोजी िदले  या आदेशानसुार  सदर  क  पासाठी आिकटे  टची 
नेमणकू करणे व .३४०.२० कोटी मा  खचास रा  य शासनाची शासक य मा  यता घे  याचे अटीवर मा  यता 

दान केलेली आह.े  
रा य शासनाचे मा  यतेचा तपिशल:- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग यांचे कडील प  . 

सासिंव-१०१६/६०४/ . .८५/का.१६ िद.१९/०९/२०१६ अ वये वरील िवषयांक त क पाकरीता आक टे ट 
यांचेशी करारनामा करणसेाठी खािलल अट वर मा यता िदलेली आह.े  

“….सदंभाधीन प ा  वये उपरो  त िवषयाबाबत आपण सादर केले  या ा प करारना  याची या 
िवभागा  या िवधी शाखे ारे छाननी कर  यात आली असनू या सदंभात िवधी शाखे ारे ा  त  अिभ ायानुसार 
आपणास कळिव  यात येते क ,  तािवत करारना  यावर िनळया शाईने नमदू कर  यात आले या सधुारणां माणे 

ा पांम  ये आव  यक बदल कर  यात यावेत तसचे र  त ठेव  यात आले  या जागा भ न आिण खाली नमदू 
अट चे तंतोतंत पालन क न करारनामा अं ितम कर  यात यावा.  
1. The Shirdi Sansthan is requested to see that the terms and conditions of the 
agreement are in the interest of the Sansthan. 
2. It is advisable to add in Clause 2 under caption ‘Schedule of Services’—assist the 
owners in tender process of contractor, if deemed necessary. 
3. It is advisable to provide for time schedule for completion of work of the Architect.  
In case of delay in the work, it is advisable to provide for penalty clause.  
4. It is advisable to put the burden of obtaining approval to drawings of the project 
from the statutory bodies on the architect.   
5. In Clause 4.02 considering the deduction towards TDS etc., the sentence is added 
in blue ink. 

िवभागा  या सुचनां माणे सं  थान ारे अं ितम कर  यात येणा-या करारना  या  या ा पाची त या िवभागा  या 
मािहती  तव सादर कर  यात यावी. िवभागाने नमूद केले  या सव सूचनांची तंतोतंत अंमलबजावणी कर  याची जबाबदारी 
कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान यांची राहील.” असे कळिवल ेआह.े िवधी व  याय िवभाग यांचकेडील सदरह 
प  व  यासोबतचा दु   या  केललेा करारनामा मसुदा सोबत अवलोकनाथ जोडल ेआहते. 
1. िशड  स  ह नं.२/४,३/१,३/७ मधील सं  थान मालक चे े ावर अंदाजे .१५७ कोटी अपेि त खचाचे 
िनयोजीत ी साईबाबा मं िदर दशन रांग इमारतीचे बांधकाम करणेसाठी तेथील साई साद नं.१ व २ जु  या इमारती 
पाडणेसाठी सं थान प  .एसएसएसटी/बांधकाम/२४०/२०१७ िद.१३/०४/२०१७ अ वये रा  य शासनाचे 
मा यतेकरीता ताव सादर करणते आलेला आह.े सदरह ताव रा य शासनाचे मा यतेचे ित ेत आह.े 

 तावना:- आिकटे  ट माथरु अॅ  ड का े असो. यांचेशी यापवु  मं िदर प रसर पुनिवकास क  पासाठी 
िद.०९/११/१९९७ रोजी करणते आले  या करारना  यातील शत ं .०३ अ  वये क  पा  या िकंमतीचे ३.५% 
इतक  फ  ठरिवणते आली होती. सदरह करारना यातील शत ं .०५ नसुार क  पाचे कामकाजासाठी आिकटे  ट 
व  याचंे ोफेशनल  टाफला वास, लॉिजंग व बोड गं याकरीता  य  येणा-या खचाची तीपतु  सं  था नकडून 
करणबेाबत ठरलेले आहे. तसचे ेझटेशन मॉडेलची आव  यकता अस  यास  याची िकंमत  वतं र  या अदा 
करणबेाबत अटीचा समावेश आहे.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील वर नमूद िनणय ं .२४१ नसुार इकडील 
िवभागामाफत साई साद नं.१ व २ तसचे सदर प रसरातील इतर अनुषं िगक क रकोळ बांधकामे व शेड्स काढणे 
(demolition) कामासाठी वतमानप ात ई-िनिवदा सचूना िस  कर यात आली असनू यानुसार ई-िनिवदा 
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सादर कर यासाठी िद.०४/०५/२०१७ अखेर मदूत दे यात आलेली आहे. िनयोिजत दशन रंग क  पाचे 
बांधकामासाठी ाथिमक ढोबळ अंदाजानसुार .१५७ कोटी इतका खच अपेि त आह.े  

आता आिकटे  ट माथरु अॅ  ड का े यांनी िद.०५/०४/२०१७ रोजीचे प ा ारे scope of work, 
schedule of services, professional fees payable यांचा तपिशलवार ताव सादर केलेला आह.े 
यानसुार आक टे ट यांनी सदर कामासाठी क पा या िकंमतीचे ३.५% अिधक चिलत दराने स ह स टॅ स 

इत या फ ची मागणी केलेली आहे.  
 तावः- तरी दशनरांग क  पाकरीता उपरो  िवषयाचे अनषुंगाने खािलल बाब िवषयी िनणय होणे 

आव यक आह.े    
1. माथरू अॅ  ड का े असोिसएटस,् निव िद  ली यांची सदर क  पासाठी आिकटे  ट फ  ठरिवणे.  
2. ा प करारना यातील कलम ५ नुसार आक टे ट व यांचे ोफेशनल टाफला वास, लॉिजंग, बोड गं , 

तसचे ेझटेशन मॉडेल, अॅिनमेशन िफ म याकरीता आले या य  खचाची तीपतु  करण.े  
3. िविध व  याय िवभाग, महारा   शासन यानंी वर नमदू प  िद .१९/०९/२०१६ अ वये कळिवले  या 

अट चे पालन क न, तसचे सोबत जोडले या ा पाम ये केले या सधुारणा क न यानुसार आिकटे  ट 
यांचेशी करारनामा करण.े 
तरी वरील बाब िवषयी िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .३६७  िनयोिजत ी साईबाबा मं िदर दशनरागं क  पाचे आिकटे  ट माथुर अॅ  ड का े असोिसएटस, नवी 
िद  ली यां चे ितिनधी ीमती सोिनया का े यांनी आजचे सभेसमोर दशनरांग क  पाचे सादरीकरण 
दाखिवले. 

  यावर सिव  तर चचा होऊन असे ठरले क , बेसमट तयार करणेसाठी पैसा व वेळ दो  हीही 
जा  त लागतो. याकरीता या क  पातील बेसमट र  करावे व ाऊंड + २ अशी इमारत तयार करावी. 
तथापी आर सी सी िडझाईन ाऊंड + ३ मज  याकंरीता स म असावे. या इमारतीमधील मज  याचंी 
उंची ६ मी. इतक  दशिव  यात आलेली आहे ती एनबीसी चे िवहीत मानकां माणे तसेच बांधकाम 
िनयं ण आिण ो  साहन िनयमावलीनुसार ठेवणेत यावी. या इमारतीतील वेट ग हॉ  सम  ये स लाईज / 
फूल ए.सी. क  नये.  याऐवजी ड  टेबल   लीट ए.सी. करणेत यावा. ५०% टॉयलेटस ्वे  टन व ५०%  
इडंीयन पध ् दतीचे असावेत. नकाशात दशिवलेले ए  कलेटस र  क न हॉलची साईज वाढिवणेत यावी. 
दशन रांग इमारत मं िदर प रसरास जोडणारा  कायवॉक एकेरी  हणजेच फ  त जा  यासाठी असावा. 
याचबरोबर यािठकाण या िल टची मता कमी करणे श य आहे का, याबाबत आिकटे ट यांनी 

सखोल अ यास क न कळवावे, या माणे नकाशात सुधारणा क न सुधारीत अंदाजप क तयार करावे 
व  यानुसार सदर कामासाठी ई– िनिवदा मागिवणेत या  यात. 

  तसेच आिकटे  ट माथुर अॅ  ड का े असोिसएटस्, नवी िद  ली यांना सादर क  पासाठी 
कामा  या िकंमतीचे ३.५% + सव ् हीस टॅ  स या माणे फ  अदा करणेस मा  यता देणेत आली.  यानुसार 
आिकटे  ट यां चेशी करारनामा करणेत यावा. परं तु  यापुव  तािवतकामी िवधी व याय िवभाग, 
महारा  शासन यांची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.      (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१२ बांधकाम ठेकेदार यांची िविवध बांधकाम कामांची अंतीम देयके अदा करणेसाठी मा यता 

िमळणेबाबत. 
ताव- खाली नमदू केलेली बांधकामे सं  थानमाफत पणू करणते आलेली असनू , ठेकेदार यांनी पूण केले  या कामांची 

िबले आिकटे  ट/ स  लागार/ इकडील िवभागामाफत तपासणी करणते येऊन,  याचंे िबलांचा “ब” त  ता मा. 
 यव  थापन सिमतीचे िद.09/03/2017 रोजीचे सभेपढेु मा  यतेसाठी सादर करणते आला होता. सदरह सभेत 

िनणय .191अ  वये “.. ..यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानम  ये चाल ूअसलेली बाधंकाम ेव पणु झाले  या  
कामांचे अंतीम बील अदा करणचेा  ताव त   यासंह सभेसमोर सादर करणते यावा, अस ेठरले.”   

  उपरो  त िनणयानुसार पूण झाले  या कामांचे अंतीम बीले अदा करणबेाबत  ताव त  ता  व पात 
खालील माण ेसादर करणते येत आह.े  
१. िशड  येथील स.न.ं 171/12 मधील बस  थानकाचे ए   टनल इले  ीक व  ीट लाईट 
केबलकरीता आर.सी. पाईप टाकणे व चबर बांधकाम करणे.  
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ठेकेदाराचे नांव ी.एस.जी.गायकवाड, राहाता   
मंजरू िनिवदा र  कम   . 6,59,340/-   
मा.  ीसद  य सिमतीचे सभेतील िनणय मांक व िदनांक  िन. .151(5), िद.28/05/2015  
अंितम िबलाची र  कम   . 5,04,915/-  
आजपयत अदा केलेली र  कम  .3,78,000/-  
उवरीत िश  लक दे य र  कम  .1,26,915/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .1,54,425/- (२३.४२%) कमी  
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  2 मिहने,  िद.15/10/2015 अखेर 

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक  िद.10/05/2016  
ठेकेदार यांनी उपल  ध झाले  या जागेम  ये आर.सी.सी. पाईप टाकण े व चबर बांधणचेे काम पूण केलेले आह.े 
बस  थानक इमारतीचे बांधकाम ठेकेदार यांचे माफत दर  यानचे काळात प रसर िवकास कामातील ि िम  स कॉ ं ट 
तसचे ेनेज लाईनचे काम सु  होते. सदर कामासाठी आणलेले मटेरीअल आर.सी.सी. पाईप लाईनचे काम 
करावयाचे िठकाणी अस  यामुळे तसचे महारा   रा  य माग प रवहन महामंडळ यांनी भखूंडाचे पि म बाजकूडील 
ह  िनि त न के  यामळेु  यालगतची आर.सी.सी लाईन टाकणचेे काम करण.े ठेकेदार यांना श  य झाले नाही. 
िद.09/04/2016 रोजीचे प ा  वये िवभाग िनयं क रा  य माग प रवहन महामंडळ, अहमदनगर िवभाग यांनी पि म 
बाजकूडील पूव चे क  पाऊंड िभंतीवर वीट बांधकामात क  पाऊंड िभंतीचे बांधकाम करणबेाबत कळिवले. 
 यानसुार सदरचे काम ठेकेदार यांनी िद.10/05/2016 रोजी पणू केलेले आहे. ठेकेदार यांनी सदर कामासाठी 

मदूतवाढ मंजरू करणबेाबत िवनंती अज सादर केलेला असनू  याबाबत  वतं  िटपणी सादर करणते येत आह.े 
 यामळेु िवलंबापोटी होणारी दडंाची र  कम .32,967/- मा  सदरह अं ितम िबलातनू ठेकेदार यांचे िडपॉिझट खाती 

राखनू ठेवता येईल.  तरी ठेकेदार यांचे अं ितम िबल र  कम .5,04,915/- मा  मंजरू होऊन  यापोटी उवरीत दये 
र  कम . 1,26,915/-  मा  अदा करणेस मा  यता िमळणेस िवनंती. 
 
२. िशड  शहरातील बस  थानकासमोरील पुव चे  वागत क  जागेत शौचालय बांधकाम करणे. 

ठेकेदाराचे नांव ी.एस.जी.गायकवाड, राहाता   
मंजरू िनिवदा र  कम   . 9,70,192/-  
मा.  ीसद  य सिमतीचे सभेतील िनणय मांक व िदनांक िन. .77 (4), िद.16/02/2016   
अंितम िबलाची र  कम   . 8,47,018/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  . 7,34,961/-  
उवरीत िश  लक दे य र  कम  . 1,12,057/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .1,23,174/- (१२.६९५%) कमी  
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  03 मिहने, िद.21/06/2016 अखेर 

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक  िद.२१/०७/२०१६ 
ठेकेदार यांनी कायादशेा माणे काम पूण केले आह.े करारना  यानुसार काम पणू करणेसाठी 03 मिह  याचंा 
कालावधी (िद.12/06/2016 अखेर) होता.  य ात काम िद.21/07/2016 रोजी पणू झालेले आहे. ठेकेदार 
यांनी सदर कामासाठी मदूतवाढ मंजरू करणेबाबत िवनंती अज सादर केलेला असनू  याबाबत  वतं  िटपणी सादर 
करणते येत आह.े  यामळेु सदरकामी झाले  या िवलंबानसुार होणारी दडंाची र  कम .9,000/- ठेकेदार  यांचे 
िडपॉिझट खाती राखनू ठेव  यात येत आह.े तरी ठेकेदार यांचे अं ितम िबल र  कम .8,47,018/- मा  मंजरू होऊन 
 यापोटी दे य उवरीत र  कम .1,12,057/- मा  अदा करणसे मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 
३. सं  थानचे जुने सादालयाचे उ  तरेकडील मोक या जागेत शौचालय बांधकाम करणे. 
ठेकेदाराचे नांव ी.एस.जी.गायकवाड, राहाता   
मंजरू िनिवदा र  कम   .9,70,192/-  
मा.  ीसद  य सिमतीचे सभेतील िनणय मांक व िदनांक िन. .77 (5), िद.16/02/2016   
अंितम िबलाची र  कम   .8,25,892/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  .7,16,462/- 
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उवरीत िश  लक दे य र  कम  .1,09,430/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .1,44,300/-( 14.887%)  कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  03 मिहने, िद.21/06/2016 अखेर 

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक  िद.21/07/2016  
ठेकेदार यांनी कायादेशा माणे काम पूण केले आह.े करारना  यानुसार काम पूण करणेसाठी 03 मिह  याचंा 
कालावधी (िद.12/06/2016 अखेर) होता.  य ात काम िद.21/07/2016 रोजी पूण झालेले आह.े ठेकेदार 
यांनी सदर कामासाठी मदूतवाढ मंजरू करणबेाबत िवनंती अज सादर केलेला असनू  याबाबत  वतं  िटपणी सादर 
करणते येत आह.े  यामळेु सदरकामी झाले  या िवलंबानुसार होणारी दडंाची र  कम .9,000/- ठेकेदार  यांचे 
िडपॉिझट खाती राखनू ठेव  यात येत  आह.े तरी ठेकेदार यांचे अं ितम िबल र  कम .8,25,892/-  मा  मंजरू 
होऊन  यापोटी दे य उवरीत र  कम .1,09,430/- अदा करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

 
४. ी साईबाबा भ  तिनवास  थान (500खो  या) समोरील नगर-मनमाड र   यालगत पूव बाजुने 

मोकळया जागेत शौचालय बांधकाम करणे. 

ठेकेदाराचे नांव ी. एस. जी. गायकवाड, राहाता   
मंजरू िनिवदा र  कम   .9,70,192/-  
मा.  ीसद  य सिमतीचे सभेतील िनणय मांक व िदनांक िन. .77 (6), िद.16/02/2016 
अंितम िबलाची र  कम   . 8,78,557/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  . 7,55,953/- 
उवरीत िश  लक दे य र  कम  . 1,22,604/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  . 91,635/- (9.445% ) कमी  
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  03 मिहने, िद.21/06/2016 अखेर 

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक  िद. 21/07/2016  
ठेकेदार यांनी कायादशेा माण ेकाम पूण केले आह.े करारना  यानसुार काम पणू करणसेाठी 03 मिह  याचंा कालावधी 
(िद.12/06/2016 अखेर) होता.  य ात काम िद.21/07/2016 रोजी पणू झालेले आहे. ठेकेदार यांनी सदर 
कामासाठी मदूतवाढ मंजरू करणबेाबत िवनंती अज सादर केलेला असनू  याबाबत  वतं  िटपणी सादर करणते येत 
आह.े  यामळेु सदरकामी झाले  या िवलंबानुसार होणारी दंडाची र  कम .9,000/- ठेकेदार  यांचे िडपॉिझट खाती 
राखनू ठेव  यात येत आह.े तरी ठेकेदार यांचे अं ितम िबल र  कम .8,78,557/-  मा  मंजरू होऊन  यापोटी दे य 
उवरीत र  कम .1,22,604/- अदा करणेस मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 
५. सेवाधाम इमारतीचे तळमज  यावर साईभ  त व नाग रकांकरीता वािढव शौचालयांचे 

बांधकाम करणे. 
ठेकेदाराचे नांव ी. िनिखल अिजत गजुराथी, कोपरगाव.  
मंजरू िनिवदा र  कम   .7,87,050/-  
मा.  ीसद  य सिमतीचे सभेतील िनणय मांक व िदनांक िन. .77 (14), िद.16/02/2016. 
अंितम िबलाची र  कम   .5,62,949/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  .3,97,800/- 
उवरीत िश  लक दे य र  कम  .1,65,149/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .2,24,101/- (28.47 %) कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  03 मिहने, िद.15/06/2016 अखेर 

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक  िद.02/07/2016  
ठेकेदार यांनी कायादेशा माणे काम पणू केले आह.े करारना  यानुसार काम पणू करणेसाठी 03 मिह  याचंा 
कालावधी (िद.15/06/2016 अखेर) होता.  य ात काम िद.02/07/2016 रोजी पणू झालेले आहे. 
सदरकामी झाले  या िवलंबानसुार होणारी दंडाची र  कम .5,100/- ठेकेदार यांचे देयकातनू कपात कर  यात 
येत आहे. तरी ठेकेदार यांचे अं ितम िबल र  कम .5,62,949/- मा  मंजरू होवनू सदर बीलापोटी देय उवरीत 
र  कम .1,65,149/- अदा करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 
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६. मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं 87, 88 म  ये साई सादालयातील कमचा-याचे 
दु चाक  वाहनांकरीता पािकग शेड तयार करणेबाबत. 

 
७. ी साईनाथ  णालय इमारतीचे दि ण बाजुची कंपाऊंड िभंत बांधकाम करणे. 

ठेकेदाराचे नांव ी.एम.बी. शेख, अहमदनगर 
मंजरू िनिवदा र  कम   .9,00,568/- 
मा.  ीसद  य सिमतीचे सभेतील िनणय मांक व िदनांक िन. .03(05), िद.02/02/2016  
अंितम िबलाची र  कम   .3,73,596/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  . 2,80,000/- 
उवरीत िश  लक दे य र  कम  .93,596/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .5,26,972/- (58.51%) कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  04 मिहने, (िद.22/06/2016 ते िद.21/10/2016) 

अखेर   
 य  काम पूण झा  याचा िदनांक  िद.06/10/2016  

ठेकेदार यांनी िद.06/10/2016 रोजी काम पणू केलेले आहे. सदरचे कामातील कामातील कंपाउंड बांधकामाची लांबी 
तसचे बांधकाम  ला  टर चेनिलंग फेि सग याबाबीचे प रमाणात बचत झा  याने कामाची र  कम कमी झाली आह.े तरी 
ठेकेदार यांना अं ितम िबल .3,73,596/-  मा  मंजरू होवनू सदर बीलापोटी देय उवरीत र  कम .93,596/- अदा 
करणसे मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 
८. ी साईनाथ  णालय इमारतीचे आितल भागाचे रंगकाम करणे. 

ठेकेदाराचे नांव ी.डी.बी. फोपसे, वैजापरू 
मंजरू िनिवदा र  कम   .28,13,781/- 
मा.  ीसद  य सिमतीचे सभेतील िनणय मांक व िदनांक िन. .77 (07), िद.16/02/2016 
अंितम िबलाची र  कम   .27,92,379/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  .24,75,380/- 
उवरीत िश  लक दे य र  कम  .3,16,999/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .21,402/- (0.76%) कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  03 मिहने, िद.12/09/2016 अखेर  

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक   िद.09/09/2016   
ठेकेदार यांनी िद.09/09/2016 रोजी काम पणू केले आहे. तरी अं ितम िबल .27,92,379/- मा  मंजरू होवनू सदर 
बीलापोटी दये उवरीत र  कम . 3,16,999/-अदा करणसे मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 
 

ठेकेदाराचे नांव ी.एम.बी. शेख, अहमदनगर 
मंजरू िनिवदा र  कम   . 8,88,083/- 
मा.  ीसद  य सिमतीचे सभेतील िनणय मांक व िदनांक िन. .03 (04), िद.02/02/2016   
अंितम िबलाची र  कम   . 7,65,374/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  . 6,87,523/- 
उवरीत िश  लक दे य र  कम  . 77,851/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  . 1,22,709/- (13.817% )कमी  
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  04 मिहने, िद.14/10/2016 अखेर   

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक  िद.14/10/2016 
ठेकेदार यांनी उपरो  त काम िवहीत मदूतीत पूण केले आह.े तरी  याचंे अं ितम िबल र  कम .7,65,374/- मा  मंजरू 
होवनू सदर बीलापोटी देय उवरीत र  कम .77,851/- अदा करणेस मा  यता िमळणेस िवनंती. 
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९. साई आ मभ  तिनवास येथे अॅ फ िथएटर  या पूवबाजुकडील मोक या जागेत पेि हंग 
 लॉक बसिवणे. 

ठेकेदाराचे नांव ए.एस. क    शन, औरंगाबाद  
मंजरू िनिवदा र  कम   .6,69,987/- 
मा.  ीसद  य सिमतीचे सभेतील िनणय मांक व िदनांक िन. .469, िद.10/11/2015 
अंितम िबलाची र  कम   .5,27,141/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  .3,95,000/- 
उवरीत िश  लक दे य र  कम  .1,32,141/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .1,42,846/- (21.320%)  कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  05 मिहने, (िद.02/02/2016 ते िद.01/07/2016) 

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक   िद.20/09/2016  
ठेकेदार यांनी कायादेशा माणे काम पूण केले आह.े करारना  यानुसार काम पणू करणेसाठी 05 मिह  याचंा कालावधी 
िद.01/07/2016 अखेर होता.  य ात काम िद.20/09/2016 रोजी पणू झालेले आहे. सदरकामी झाले  या 
िवलंबानुसार होणारी दडंाची र  कम .33,500/- ठेकेदार यांचे देयकातनू कपात कर  यात येत आह.े तरी ठेकेदार यांचे 
अं ितम िबल र  कम .5,27,141/- मा  मंजरू होवनू सदर बीलापोटी देय उवरीत र  कम .1,32,141/-अदा करणेस 
मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 
१०. सं  थानचे शै िणक संकुल इमारत चे आितल बाजुने रंगकाम करणे. 

ठेकेदाराचे नांव ी.अतलु िव ल च  हाण, अहमदनगर   
मंजरू िनिवदा र  कम   .14,05,569/- 
मा.  ीसद  य सिमतीचे सभेतील िनणय मांक व िदनांक िन. .470, िद.10/11/2015   
अंितम िबलाची र  कम   .13,65,474/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  .12,59,147/- 
उवरीत िश  लक दे य र  कम  .1,06,327/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .40,095/- (2.85%) कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  ०3 मिहने िद.14/04/2016 ते िद.13/07/2016 

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक  िद.30/11/2016  
ठेकेदार ी. अतुल िव ल च  हाण, अहमदनगर यांनी िद.30/11/2016 अखेर सदरचे रंगकाम पणू केल े आह.े िवलबंाचे 
कालावधीतील दंडाची र  कम .42,000/- ठेकेदारयांचे अंतीम िबलांतून कपात कर  यात येत आह.े  तरी ठेकेदार यांना 
अं ितम िबल .13,65,474/- मा  मंजू र होवनू सदर बीलापोटी देय उवरीत र  कम . 1,06,327/-अदा करणसे मा  यता 
िमळणेस िवनतंी. 

 
११. साद लाडू िव  कांऊटरसाठी चार बं िद  त अॅ  यिुमनीअम केबी  स व कॉ   यटुर टेबल तयार करणे   

ठेकेदाराचे नांव ी. ता  हाजी रंगनाथ मोरे,िशड  
मंजरू िनिवदा र  कम   .4,16,840/- 
मा.  ीसद  य सिमतीचे सभेतील िनणय मांक व िदनांक िन. . 30 (2), िद. 18/03/2015 
अंितम िबलाची र  कम   .4,15,962/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  -- 
उवरीत िश  लक दे य र  कम  .4,15,962/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .878/- (0.21% ) कमी  
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  2 मिहने िद.18/06/2015 अखेर 

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक  िद.16/01/2016  
ठेकेदार ी. ता  हाजी रंगनाथ मोरे,िशड  यांनी िद. 16/01/2016 अखेर अॅ  यिुमनीअम पाट शनम  ये कॅबीन व कॉ   यटुर टेबल 
तयार करणेचे काम पणू केल े आहे. सदरकामी झाले  या िवलबंानसुार होणारी दंडाची र  कम .42,400/- मा  अं ितम 
िबलातून कपात कर  यात येत आह.े तरी ठेकेदार यांचे अं ितम िबल .4,15,962/- मा  मंजू र होवनू सदर बीलापोटी देय 
र  कम .4,15,962/-अदा करणेस मा  यता िमळणेस िवनतंी. 
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१२. ी साई सादालयाचे पूवकडील कंपाउड िभंतीची उंची वाढिवणेबाबत. 
 

ठेकेदाराचे नांव मे. जय डे  हलपस, िशड  
मंजरू िनिवदा र  कम   .8,45,399/- 
मा.  ीसद  य सिमतीचे सभेतील िनणय मांक व िदनांक िन. . ०3 (03) िद. 02/02/2016 
अंितम िबलाची र  कम   .7,03,849/-  
आजपयत अदा केलेली र  कम  .5,70,960/-  
उवरीत िश  लक दे य र  कम  .1,32,889/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .1,41,550/- (16.743% ) कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  05 मिहने िद.13/11/2016 

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक  िद.13/01/2017  
ठेकेदार मे. जय डे  हलपस, िशड  यांनी िद.13/01/2017 अखेर सदरचे काम मदूतीत पणू केले आहे . तरी 
ठेकेदार यांना अंतीम िबल .7,03,849/- मा  मंजरू होवनू सदर बीलापोटी दये उवरीत र  कम .1,32,889/- 
अदा करणेस मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 
१३.  ी साईबाबा समाधी मं िदर प रसराचे महा  दारावर सुर ा माच उभारणे. 
ठेकेदाराचे नांव मे. जय डे  हलपस, िशड  
मंजरू िनिवदा र  कम   .8,37,000/- 
मा.  ीसद  य सिमतीचे सभेतील िनणय मांक व िदनांक िन. . 418 (02) िद.  14/07/2016 
अंितम िबलाची र  कम   . 8,37,000/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  .6,83,102/- 
उवरीत िश  लक दे य र  कम  .1,53,898/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  ---- 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  04  मिहने  िद.30/01/2017    

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक  िद.13/01/2017 
ठेकेदार मे. जय डे  हलपस, िशड  यांनी िद.13/01/2017 अखेर सदरचे काम मदूतीत पणू केले आहे . तरी ठेकेदार 
यांना अंतीम िबल .8,37,000/- मा  मंजरू होवनू सदर बीलापोटी दये उवरीत र  कम .1,53,898/- अदा 
करणसे मा  यता िमळणेस िवनंती. 
 
१४. ी साईनाथ  णालयाचे इमात ना अॅ  य ुिमनीअम व  लायड ग िवंडो बदलणे.   
ठेकेदाराचे नांव अॅ  यिुमना क  से  टस, नािशक 
मंजरू िनिवदा र  कम   .16,66,400/- 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .584 (2) िद.31/08/2016 
अंितम िबलाची र  कम   .16,59,223/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  .10,50,666/- 
उवरीत िश  लक दे य र  कम  .6,08,557/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .7,177/- (0.43%) कमी 
करारना  यानसुार काम पूण कर  याची मदूत  03 मिहने िद.21/01/2017 अखेर 

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक  िद.11/02/2017  
ठेकेदार मे अॅ  यिुमन क  से  टस, नािशक यांनी मदूतीत काम पणू केले असनू झाले  या कामाचे अं ितम िबल सादर 
केले आह.े  तरी  ठेकेदार यांना अं ितम िबल .16,59,223/- मा  मजंरू होवनू सदर बीलापोटी दये उवरीत र  क म 

.6,08,557/- अदा करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 
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१५. ी साईबाबा इिं लश िमिडयम  कुलम  ये लॉनचे पुवस पेि हंग  लॉक बसिवणे. 
ठेकेदाराचे नांव अिभषेक क    शन, औरंगाबाद.  
मंजरू िनिवदा र  कम   .3,38,851/-. 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .733 (1), िद.09/10/2016. 
अंितम िबलाची र  कम   .2,86,727/-. 
आजपयत अदा केलेली र  कम  .2,15,000/- 
उवरीत िश  लक दे य र  कम  .71,727/- 
मंजरू िनिवदा रकमपेे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .52,124/- (15.38% )कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  03 मिहने, (िद.01/03/2017 अखेर) 

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक   िद.11/02/2017  
ठेकेदार यांनी कायादेशा माण े व िवहीत मदुतीत काम पणू केले आह.े तरी ठेकेदार अिभषेक क    शन, 
औरंगाबाद यांचे अं ितम िबल .2,86,727/- मा  मंजरू होवनू सदर बीलापोटी दये उवरीत र  कम . 71,727/-
अदा करणेस मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 
१६.  साईसहवास  टाफ  वाटस प रसरात अिधकारी व डॉ  टस यां चे वाहनांकरीता पािकग शेड 

तयार करणे. 
ठेकेदाराचे नांव ी. रिवं  एस. िशंद,ेको  हार  
मंजरू िनिवदा र  कम   .7,45,767/- 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .689 (26), िद.09/10/2016. 
अंितम िबलाची र  कम   .6,34,474/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  .4,75,800/- 
उवरीत िश  लक दे य र  कम  .1,58,674/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .1,11,293/- (14.923% ) कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  05 मिहने, (िद.16/05/2017 अखेर) 

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक  िद.04/03/2017  
ठेकेदार यांनी कायादेशा माण ेव िवहीत मदुतीत काम पणू केले आहे . तरी ठेकेदार ी. रिवं  एस. िशंद,े को  हार 
यांचे अं ितम िबल र  कम  .6,34,474/- मा  मंजरू होवनू सदर बीलापोटी देय उवरीत र  कम . 1,58,674/-
अदा करणेस मा  यता िमळणेस िवनंती. 
  

 ताव: तरी उपरो माण ेपणू झाले या कामांची अंतीम िबले अदा करणसे मा यता िमळणेस िवनंती. 
िनणय .३६८  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाम ये नमुद केलेली कामे पुण झालेली अस याने बांधकाम 

ठेकेदार यांची कामांची अंतीम देयके अदा करणेसाठी मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१३ Video Conferencing सेवा सु  करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतुद: कलम 17 (1) भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न 
दणे.े 

  ा तािवक: सं थानमाफत साईभ ांना परुिवणते येणा-या सोयी सिुवधांसदभात अनेक वेळेस तां ि क 
व पाचे क प उभारणीची कायवाही करावी लागते. याकामी सदरील े ात काम करत असले या नामवंत 

कंप यांची चचा क न यांचेकडे उपल ध असले या तं ानाची मािहती क न घे यात येते. सदरकामी बहतेक 
वेळेस साईबाबा सं थानचे िशड  येथील सभागहृाम ये बैठक चे आयोजन करणते येत असते . अनेक कंप याहे 
यांचेकडे उपल ध असलेले तं ान तथा याबाबतची सकं पना Video Conferencing सार या सिुवधांचा 

वापर क न सादरीकरण (Presentation) करणबेाबत आ ही असतात. उपरो  नमदु प र थीतीत एकाचवेळी 
अनेक िठकाणांहन अनेक य शी क ा य प तीने सपंक साध याचे झा यास Video Conferencing 
सार या सिुवधांचा वापर करता येण ेश य होईल. स यि थतीत सं थानकडे अशा कारची सिुवधा उपल ध नाही . 
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Video Conferencing सिुवधासं थानम ये उपल ध के यास आव यकते माण े सबंंधीतांशी Video 
Conferencing ारे सपंक साधता येईल व या ारे िनणय ि या गितमान करता येईल.  

       सबब, सं थानम ये Video Conferencing सिुवधा िशड  येथील ि हआयपी िमट ग हॉल (साईज 
32”6”X 29”6”) व  मुंबई येथील सं थानचे मा.अ य  महोदय यांचे कायालय (साईज 14”6”X 13”9”) येथे 

ाथिमक व पात सु  करता येईल. याकामी स यि थतीत बाजारात उपल ध असले या हाडवेअर व सॉ टवेअर 
आधारीत Video Conferencing सिुवधचेे ा यि क मा.कायकारी महोदया यांचे उपि थतीत िद.29.04.2017 
रोजी िशड  येथे आयोिजत करणते आलेले होते. सदरवेळी M/S Laser Telesystems Pvt. Ltd यांनी 
हाडवेअर आधारीत Video Conferencing व M/s People Link Unified Communications Pvt. Ltd. 
Hyderabad. यांनी सॉ टवेअर आधारीत ा यि क सादर केलेले आह.े  

      उपरो  ितिनध कडून यांचे याकामीचे दरप क मागिवणते आलेले होत.े यासअनुस न यांनी 
पढुील माण ेदरप क सादर केलेले आहते.  

(१) Laser Telesystems Pvt. Ltd. Mumbai यांचे Brand -Panasonic साठीचे दरप क 
 

Sr. 
No. 

Equipment Technical Description Specification Qty Amount 

1 Video 
Conferencing 
Unit                               
(1-1 Sites) 

HDVC Video 
Conferencing Unit                                        

1-1 sites Point to Point 
Codec +                                        

4X PTZ Camera +                                                
Boundary Microphone +                                                                                                       

&                                                        
With 3 years Partner 

Premium 

IP Based Full HD Video 
Conference Unit                Point To 

Point Site Connection                                                              
Single Monitor Connectivity                                                                     

Full-HD 1080/60p                                                               
AV-QoS Technology                                                            

Comes Along with PTZ Camera &                         
Boundary Microphone 

1 180200.00 

2 Video 
Conferencing 
Unit           
(1+5=6 Sites) 

HDVC Video 
Conferencing Unit                                        

1+5=6 sites Multi-Point 
Codec +                                         

12X PTZ Camera +                                               
Digital Boundary 

Microphone +                                                                                                       
&                                                 

With 3 years Partner 
Premium 

IP Based Full HD Video 
Conference Unit                Multi-

Point Site Connection                                                              
Triple Monitor Connectivity                                                                     

Full-HD 1080/60p                                                               
AV-QoS Technology                                                            

Comes Along with PTZ Camera &                         
Boundary Microphone 

1 556500.00 

3 Video 
Conferencing 
Unit           
(1+9=10 
Sites)    

HDVC Video 
Conferencing Unit                                        

1+9=10 sites Multi-Point 
Codec +                                

12X PTZ Camera +                                               
Digital Boundary 

Microphone +                                                                                                       
&                                        

With 3 years Partner 
Premium 

IP Based Full HD Video 
Conference Unit                Multi-

Point Site Connection                                                              
Triple Monitor Connectivity                                                                     

Full-HD 1080/60p                                                               
AV-QoS Technology                                                            

Comes Along with PTZ Camera &                         
Boundary Microphone 

1 832100.00 

4 Software 
Liences 

Mobility Liecense-Android/Win./IOS(Optional)*- 1 time/Lifetime 1 42400.00 

5 Display Unit 55" Full HD, HDMiX3, VGAX1, USB X2 1 106000.00 
6 Display Unit 65" Full HD, HDMiX3, VGAX1, USB X2 1 159000.00 
7 Installation programming and commissioning charges 1 11500.00 
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(२) PeopleLink Unified Communications Pvt. Ltd. Hyderabad. यांचे Software Based 
साठीचे दरप क.  

Sr. 
No. 

Equipment Technical Description / Specification Qty Amount 

1 PVCS UTP 
Plus 720p 

PeopleLink Unified Telepresence Plus all standard Features with 
like Recording, Screenshare, Media Sharing, data sharing,Video 
mixing 720p Encode and 2160p decode included with H.323 
&H.239 and Mobile user module 

1 1,304,100.00 

2 PeopleLink 
iCam WHD- 
1080 12X 
USB 

PeopleLink iCam WHD-108P USB delivers 1080p Video with 
12x Zoom with wide angle for instant real time, wide angle FoV 
with face-to-face experience through its powerful design that 
enhances your collaboration experience with PTZ features. 

1 157,500.00 

3 PeopleLink 
Voice 
Collaboration 
PVC 50 WSC 
(4C) 

PeopleLink PVC 50 WSC is a Portable, Plug & Play, Wireless 
digital cascade (4 Units) conference microphone (only) which is 
ideal for Huddle room based Conference.  
(External Speakers required additionally) 

1 168,000.00 

4 Active 
loudspeaker 
set 

A stylishly designed, amplified loudspeaker set that consists of a 
passive loudspeaker and an active loudspeaker.Active 2-way HiFi 
Pro with 5.25” HiFi PP Shielded Woofer. 2 x 30 watts low 
impedance dynamic power 

1 33,777.50 

5 60" LED 
display 

60" Large format professional LED display system to 
deliver Full HD content output 

1 170,605.00 

6 Display 
mount kit 

Wall mountable kit for 60" display 1 18,892.50 

7 PeopleLink 
iCam WHD- 
720 
USB 

PeopleLink iCam HD-720 3X USB delivers 720p Video with 3x 
Optical Zoom and wide angle for a wider coverage in a smaller 
boardroom for instant real time, face-to-face experience through 
its powerful design that enhances your collaboration experience 
with PTZ features. 

2 73,500.00 

8 PeopleLink 
Voice 
Collaboration 
PVC 50 

PeopleLink PVC 50 is a Portable, Plug & Play, USB based digital 
wired conference phone which is ideal for high-end network video 
& audio conference. 

2 54,600.00 

9 Installation, 
Configuration 
and Training 

Installation, Configuration of Software MCU, Product 
training on client Side Features and Admin training, 
includes 1 year online technical support and 3 times free 
installation of Servcer MCU Software if required 

1 57,250.00 

10 Cables & 
connectors 

Speaker cables for connectivity between Wireless receiver 
to speaker and Connectors for the above 

1 40,075.00 

 
Video Conferencing सिुवधा उपल  ध करावयाची झा  यास पढुील माणे सािह  य सं  थानला खरेदी 

करावे लागेल. 
Sr. 
No. 

Equipment Technical Description Specification Qty Remark 

1 Video 
Conferencing 
Unit           
(1+5=6 Sites) 

HDVC Video 
Conferencing Unit                                        

1+5=6 sites Multi-Point 
Codec +                                                    

IP Based Full HD Video 
Conference Unit Multi-Point Site 

Connection                                                              
Triple Monitor Connectivity                                                                     

2 Brand- Cisco, 
Panasonic, 
Polycome, 
Siemens 
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12X PTZ Camera +                                               
Digital Boundary 

Microphone +             
&                                                                                                                        

With 3 years Partner 
Premium 

Full-HD 1080/60p                                
AV-QoS Technology                                                            

Comes Along with PTZ Camera &                         
Boundary Microphone 

2 Maintenance  3 years Comprehensive on site Warranty  -  
3 Setup  Installation programming and commissioning charges One 

Time 
 

4 Software 
Liences 

Mobility License-Android/Win./IOS(Optional)*- 1 time/Lifetime 1  

5 Display Unit 55" Full HD, HDMiX3, VGAX1, USB X2 1 सी.सी.िट  ही 
क ाकडून घतेा 
येईल.  

6 Display Unit 65" Full HD, HDMiX3, VGAX1, USB X2 1 

7 Internet Links as per feasibility  - मािहती तं ान 
व मुंबई कायालय  

             
      उपरो  त या माण ेसािह य )िट ही सचं व इटंरनेट सिुवधा वगळता (खरेदी करणसेाठी यास एकूण 

अंदाजे र कम पये 13,00,000/- + कर इतका खच येईल.  
      मागणी: उपरो  नमदु  केले माणे, मा. अ य  महोदय क , मुंबई कायालय व ि हआयपी िमट ग 

हॉल, िशरडी येथे Video Conferencing सवेा सु  करणकेामी अंदाज ेर कम पये 13,00,000/- + कर तसचे 
िट ही सचं  सीसीटी ही क ामाफत व िशरडी येथील इटंरनेट  सिुवधा आयटी िवभागामाफत, मुंबई कायालय 
येथील इटंरनेट सिुवधा  सबंंधीत िवभागामाफत घेणे या व यासाठी येणा या य  खचास मा यतेसाठी सदरचा 

ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यास मा यता असावी, िह िवनंती.  
    सं थान अिधिनयम/ ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच 

आिथक िवषय इ. छाननी क न अनुमान:  तां ि क, आिथक व शासक य.  
िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: मा.अ य  महोदय क , मुंबई कायालय व ि हआयपी िमट ग 

हॉल, िशरडी येथे Video Conferencing सवेा सु  करणकेामी अंदाज ेर कम पये 13,00,000/- + कर तसचे 
िट ही सचं  सीसीटी ही क ामाफत व िशरडी येथील इटंरनेट  सिुवधा आयटी िवभागामाफत, मुंबई कायालय 
येथील इटंरनेट  सिुवधा सबंधीत िवभागामाफत घेणे या व यासाठी येणा या य  खचास तसचे Video 
Conferencing सवेेसाठी ई-िनिवदा मागिव या या मा यतेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे 
सभेसमोर सादर. 

िनणय .३६९  यावर सिव तर चचा होऊन, Hardware based Video Conferencing सेवा सु  करणेस व यासाठी 
तावाम ये नमुद केले माणे कायवाही करणेस तसेच याकामी येणा या खचास मा यता दे यात 

आली.               (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१४ ी साईबाबा सं थान या जािहराती यावसाियक दराने िस दीस देणेबाबत िवधी व याय िवभागाचे 

ा  प  सभेसमोर सादर. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- महारा   शासनाने पनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 

(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत  य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नंबर १७ (१) म  ये 
“रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे, भ  तगणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा 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  य असतील.” अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े 
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 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक –मा.  यव  थापन मंडळाचे िदनांक ३०.०३.२००२ चे सभेतील 
िनणय मांक १८६, मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १५.०९.२०१२ चे सभेतील िनणय मांक ७८६ व 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ३१.०८.२०१६ चे सभेतील िनणय मांक ६१९. 

 तािवक– मा.  यव  थापन मंडळाचे िदनांक ३०.०३.२००२ चे सभेतील िनणय माक १८६ 
अ  वये,“सं  थानबाबत  थािनक सावजिनक सदभावना जोपास  या  या  टीने सं  थानमाफत दे  यात येणा-या 
जािहरती या खाजगी एज  सीमाफत न दतेा पवु चीच प  दत चाल ूठेवावी .” असा िनणय झालेला होता.  यानुसार 

ी साईबाबा सं  थानमाफत िस  दीस दे  यात येणा-या जािहराती वतमान प ां  या  थािनक ितिनध माफत  
 यावसायीक (खाजगी) दराने िस  दीस दे  यात येत हो  या.  

तथािप, ी.सजंय भा  कर काळे, कोपरगांव यांनी िदनांक ०२.०७.२०१२ रोजीचे प ात,“ ी साईबाबा 
सं  थान िशड  सन २००४ म  ये रा  य शासनाने अिधिनयमा  दारे आप  या िनयं णात घेतले. शासना  या िवधी व 
 याय िवभाग सं  थावर कारभार पहा  यासाठी, कारभार चालव  यासाठी िव  व  त मंडळाची िनयु  ती करते. ी 

साईबाबा सं  थान िविवध वृ  तप ात आप  या जािहराती दते असते. सदर  या जािहरातीवर ल ावधी पयांचा 
खच होतो. सदर जािहराती या सरकारी दराने दणेे सं  थानवर बंधणकारक आह.े” अस ेकळिवले होते. ी.काळे 
यांनी िदलेले प ाचे अनषुंगाने मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनाकं १५.०९.२०१२ रोजीच े सभते झाले  या 
िनणयानुसार ी साईबाबा सं  थान  या जािहराती शासक य दराने िस  दीसाठी दे  यात येतात.  

तसचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ३१.०८.२०१६ चे सभेतील िनणय मांक ६१९ अ  वये, “ ी 
साईबाबा सं  थान  या िविवध जािहराती शासक य दराने िद  या जात अस  यामळेु  या जािहराती ब दजा  या 
वृ  तप ाम  ये िस  द होतात व  यानंा परुवठादारांचा यो  य ितसादिमळत नाही.  यामळेु बहतेक जािहराती 
फेर िस  द करा  या लागत आह े व  करावया  या  कामासाठी जास ्त कालावधी लागतो. सबब सं  थान  या  
िविवध जािहराती दशेपातळीवर िस  द झा  यास, जा  तीत जा  त परुवठाधारकांचा चांगला ितसाद िमळून 
 पधा  मक दर ा  त होतील. तसचे नामां िकत/दजदार कंप  यां  या सवेा िमळतील, यासाठी यापढेु सं  थान  या 

जािहराती  यावसाियक दराने दणेेबाबत मागदशन/मा  यता घणेकेामी  ताव िवधी व  याय िवभाग, महारा   
शासन यांचेकडे सादर करणते यावा.” असा िनणय झालेला आह.े  

उपरो  त िनणयाचे अनषुंगाने मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांना िदनांक 
३०.०९.२०१६ रोजी सं  थान  या जािहराती  यावसाियक दराने दणेेबाबत मागदशन/ िमळणेबाबत प  िदले होते. 
 यानसुार सदंभ मांक ५ अ  वये िवधी व  याय िवभागाचे प  िदनांक २१.०४.२०१७ रोजी ा  त झाले असनू 

सदर प ात खालील माण ेअिभ ाय िदलेले आहते.  
“िद.२९.११.२०१६ रोजी मं ीप रषदनेे घेतले  या िनणयानसुार िद.३०.०३.२०१६  या शासन िनणयात 

सधुारणा कर  यात आली असनू सव शासक य िवभागांनी आिण  यां  या िनयं णाखालील मंडळे/ महामंडळे/ 
ािधकरण/ उप म यांनी  यां  या दशनी जािहराती (Display Advertisement) तयार कर  याच,े िवतरणाचे व 

सवकष जाहीरात मोिहमा आखणी व अंमलबजावणीचे काम मािहती व जनसंपक महासंचालनालया माफत 
करावे. कोण  याही परीि थतीत ही कायवाही  वतं पण ेकर  यात येवू  नये अशा  प  ट सचूना िद.०५.०१.२०१७ 
 या शासन िनणयात दे  यात आ  या आहते.  

ी साईबाबा सं  थान िशड  या जािहराती पवू  वतमानप ां  या  थािनक ितिनध माफत  यावसायीक 
दराने िस  दीसाठी दे  यात येत हो  या.  यव  थापन सिमती  या सन २०१२  या िनणयानसुार सं  थान  या 
जािहराती शासक य दराने िस  दीसाठी दे  यात येत आहते. सं  थान  या जािहराती पवु   यावसायीक दराने टाई  स 
पु , द.ैलोकमत व द.ैसकाळ या वृ  तप ांना िवतरीत के  यामळेु आता सदर वृ  तप े सं  थान  या जािहरती 

शासनमा  य दराने ि वकारत नाहीत. शासनमा  य यादीवरील उवरीत जी वृ  तप े सं  थान  या जािहराती शासनमा  य 
दराने ि वकार  यास तयार आहते  या वृ  तप ांना सं  थान  या जािहराती िवतरीत कर  यात येतील. 
महासचंालनालया  या शासनमा  य यादीत रा  याबाहरेील वृ  तप  समािव  ट नाहीत. सं  थान  या देश पातळीवरील 
िविवध जािहरती डीए  हीपी दराने  वीकारणा-या वृ  तप ांना करता येतील.  

शासन मा  य यादीवरील जी वृ  तप े शासक य दराने जािहरात  वीकारत नाहीत ही बाब नवीन 
शासक य जाहीरात धोरणात िवचाराथ ठेव  यात येईल.  

मािहती व जनसपंक महासचंालनालया  या  जािहरात शाखेने िदले  या पवूपृ  ठावरील अिभ ायांस 
अनसु न ी साईबाबा सं  था न िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या जािहराती दे  याबाबत कायवाही कर  यात 
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यावी.”असे कळिवले आह.े तरी सदरचे प  मा.  यव  थापन सिमतीचे अवलोकनाथ सादर करणसे मा  यता 
असावी.  

मागणी- ी साईबाबा सं  थान  या जािहराती  यवसायीक दारने िस  दीस दणेेबाबत िव धी व  याय 
िवभागाचे ा  त प  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणेबाबत. 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय– मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ३१.०८.२०१६ चे सभेतील 
िनणया  वये मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांना िदनांक ३०.०९.२०१६ रोजी  
सं  थान  या जािहराती  यावसाियक दराने दणेेबाबत मागदशन/ िमळणेबाबत सादर केले  या प ावर िवधी व  याय 
िवभाग यांनी संदभ .५ चे प ा  वये कायवाही करणेबाबत कळिवलेले आहे. सोबत िवधी व  याय िवभागाचे 
प ात िनदशीत केलेले िदनांक ३०.०३.२०१६ व िदनांक ०५.०१.२०१७ रोजीचा शासन िनणय सादर केलेला 
आह.े तरी सं  थान  या जािहराती िस  दीबाबत िवधी व  याय िवभागाकडून ा  त झालेले प  मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िनणयाथ सादर. 

िनणय .३७०  यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानम ये राबिव यात येणा या मोठया क पां या जािहराती 
यावसाियक दराने िद यास, ठेकेदार/ पुरवठाधारकांचा उ फुत ितसाद िमळेल, असे सिमतीचे मत 

आहे. याकरीता सं थान या मोठया क पां या जािहराती यावसाियक दराने िस  द करणेबाबत 
मा.आयु , मािहती व जनसंपक संचनालय यां चेकडून मागदशन घे यात यावे, असे ठरले.         

(कायवाही- जनसपंक अिधकारी) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१५ सं थानकरीता अ ावत दु र वनी यं णा थािपत करणेकरीता नेम यात आले या DSG 

Consultant, Mumbai यांचेकडून सु  असले या अ ावत दु र वनी यं णेची िनिवदा ि या व 
नवीन पुवठादाराची नेमणुक होईपयत स या कायाि वत असले या िसमस व मॅ ी स या कंपनीचे 
सि हस ो हायडर यांना मागील वषाचे AMC चे कायादेशास अनुस न ितमाह र कम अदा करणे. 

ताव- ी साईबाबा सं थानचे िविवध िवभागांना अंतगत व बाहरेील दरु वनी  सपंकासाठी  शांतीिनवास इमारतीम ये 
िसमस कंपनीची दरु वननी  यं णा बसिव यातत आलेली आह.े सदर मु य दरु वधनी  यं णतेनु ओएफसी 
केबल दारे (१) समाधी मं िदर परीसर (२) ी साईबाबा हॉि पटल, ी साईनाथ णालय, साईनगर टॉफ वाटस 
व दारावती िनवास थारन (३) ी साईबाबा भ िनवास थान ५०० स, शै िणक सकुंल, अिधकारी व डॉ टस 
वाटस (४) निवन सादालय, मािहती तं ान या चार िठकाणी िसमस कंपनी या दरु वनी यं णा बसिव यात 

आले या आहते. सदर दरु वनी  यं णा िवनाखंडीत चाल ु राहणकेामी ोजीलीटी टे नॉलॉजीस, मुंबई यांचेशी 
िद.२४/०६/२०१६ ते िद.२३/०६/२०१७ अखेर एक वषाचे कालावधीसाठी .२,९९,९४८/- (सव करांसहीत) 
मा च ेखचास दरु वनी यं णा दु ती  दखेभाली करीता कायादशे दे याहत आलेला आह.े यानुसार यांना थम 
सहा मिह याचे (िद.२४/०६/२०१६ ते िद.२३/१२/२०१६ अखेर) बील .१,४९,९२४/- मा  अदा कर यात 
आलेले असनु, यांची पढुील सहा मिह याची दु ती  दखेभालीची मदुत िद.२३/०६/२०१७ रोजी सपंणार आह.े   

तसचे साई आ म १ व साई धमशाळा या दो ही िठकाणी अंतगत व बाहरेील सपंकासाठी मॅ ी स 
कंपनी या दरु वशनी  यं णा बसिव यात आले या असनु, सदर दरु वयनी  यं णा िवनाखंडीत चाल ु राहणकेामी 
यिुन हसल क यतुिनकेशन , नािशक यांना अंतगत दरु वनी  यं णे या िद.०१/०६/२०१६ त े िद.३१/०५/२०१७ 
अखेर एक वषाचे कालावधीसाठी करारना याशनुसार .२,५०,०००/- (सव करांसहीत) मा  दये होत आहे. 
यानसुार  यांना थम सहा मिहनय्ाचे (िद.०१/०६/२०१६ ते िद.३१/११/२०१६ अखेर) बील .१,२५,०००/- 

मा  बील अदा कर यायत आलेले असनु, यांची पढुील सहा मिह याची दु ती  दखेभालीची मदुत  
िद.३१/०५/२०१७ रोजी सपंणार आह.े   

तथापी, मा. यव थांपन सिमतीचे िनणयानसुार  टेलीफोन िवभागातील अ ावत दरु वीनी  (EPABX 
System) यं णसेाठी नेम यात आलेले तां ि क स लालगार DSG Consultant Pvt.Ltd.,Mumbai यांनी 
तयार केले या DBR च े ा येि क िद.१९/०४/२०१७ रोजी सादर केले असनु, ा यि कावेळी झाले या चचत 
DSG Consultant Pvt. Ltd. Mumbai यांनी सं थानचे  िवहीत प दरतीने ई-िनिवदा ि या दारे निवन 
परुवठादाराची नेमणकू होऊन क प पणु होणसे साधारणत: ६/८ मिहने कालावधी अपेि त आहे. यामळेु  
स ि थतीत कायरत असले या Progility Technologies Pvt. Ltd.,Mumbai व Universal 
Communication, Nashik या दो ही परुवठादारा या AMC बाबत तां ि क स लागार DSG Consultant 
Pvt. Ltd. Mumbai यांनी Existing vendors AMC will be extended on monthly basis The rates 
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shall be derived from existing contracts असे सचुीत  केले आहे. सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे 
सभेपढेु  मा यते तव सादर करता येईल. यानुसार स ि थतीत कायरत असले या Progility Technologies 
Pvt.Ltd., Mumbai व Universal Communication, Nashik या दो ही कंपनीच े ितिनध चा याबाबत 
अिभ ाय घेतला असता, ते मागील वषाचे परुवठा आदशेातील दरा माण ेAMC monthly basis माणे काम 
कर यास तयार अस याचे यांनी ई-मेल दा रे कळिवले आहे.  

  स ि थतीत कायरत असले  या Progility Technologies Pvt.,Ltd., Mumbai व Universal 
Communication, Nashik या दो  ही परुवठादारा  या  स ि थतीतील AMC बाबतचा व  यानंा निवन 
परुवठादाराची नेमणकू  होईपयत  याच जु  या दराने ितमाह दयावया  या दरांचा त  ता खालील माणे- 

अ .नं.  पुरवठादाराचे नांव मागील वािषक 
AMC र  कम पये              

)सव करांसहीत(  

AMC कालावधी निवन पुरवठादाराची 
नेमणूक होईपयत जु  या 
AMC दराने  दरमहा देय 

होणारी र   म )सव 
करांसहीत(  

०१ ोजीिलटी टे  नॉलॉजीस, 
मुंबई  

२,९९,९४८ /-  िद.२४/०६/२०१६ ते  
िद.२३/०६/२०१७   

.२४,९९५/- 

०२ युिन  हसल क  यिुनकेशन, 
नािशक  

२,५०,००० /-  िद.०१/०६/२०१६ ते 
िद.३१/०५/२०१७ 

.२०,८३३/- 

मागणी-  उपरो  त यात नमदु केले माणे, अ ावत दरु वनी  यं णा थािपत कर याकरीता नेम यात 
आले या व DSG Consultant, Mumbai यांचेकडुन सु  असले या अ ावत दरु वनी  यं णकेरीता िनिवदा 

ि या व निवन परुवठादाराची नेमणकु होऊन निवन दरु वनी  यं णा कायाि वत होईपयत स या कायाि वत 
असले या  िसमस व मॅ ी स या दो ही दरु वनी  यं णकेरीता स ि थतीत असलेले ोजीिलटी टे नॉलॉजीस,मुंबई 
व यिुनि हसल क यीुिनकेशन , नािशक या कंपनीच े परुवठादारांना याचंा AMC कालावधी सपंलेनंतर याच 
AMC चे कायादशेातील अटी शत स अिधन राहन यांना अनु मे र कम पये २४,९९५/- व र कम पये 
२०,८३३/- ितमाह र कम अदा करणकेामीचे तावास मा यता िमळणकेामी सदरह िवषय मा. यव थापन 
सिमतीचे सभेपढेु   सिवनय सादर. 

िनणय .३७१  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- विन ेपन व टेिलफोन िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१६ पो टेज टॉकमधून भेट दे यात आलेली काशने िकमतीसह कमी करणे. 

ताव- अिधिनयमः- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ नुसार मा.  यव  थापन सिमतीची कत  ये व 
अिधकाराबाबत. कलम न.ं१७ (२) ठ म  ये खालील कारे तरतदु आहे. 

                     “ ी साईबाबांचे जीवन,  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या उपयु  त 
मािहतीचा चार- सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील” 

               यव थापन सिमतीचा ठराव:-  िद.०७.०८.२०१६ िनणय ं .४५२ 
              ा तिवक:-  सन २०१६-२०१७ या कालावधीत सं थानचे मा . अ य , मा. उपा य , मा. सद य व 

मा. कायकारी अिधकारी यांना व सं थान अंतगत खा याचे सबंंधीत सपंकातील अिधका  यानंा व वेगवेग या 
े ातील अितमह वा या य ना यां या िशड  भेटीत, जनसपंक कायालयामाफत आयोजीत प कार िदन, 

सतंकवी दासगण ु महाराज पु यितथी उ सव काय म , कॉपीराईट अ ॅ ट रिज ेशन क रता दे यात आलेली 
काशने, शै िणक सकुंलात होणारे काय म व सवेािनवृ  कमचारी िनरोप समारंभ, देणगीदार साईभ  

मा यवरांना भेट हणनु दे यात आलेले काशने सािह य इकडील िवभागाकडुन सन २०१६-२०१७ साठी 
मागणीनसुार व िवभागांचे मंजरुीनसुार िनशु क दे यात आले असनु सदरचा तपशील खालील त यात सादर 
क न यादी अंतगत लेखाप र क, लेखाशाखा यांचेकडुन तपासनु घे यात आलेली आह.े 

अ.नं पीयुबी कोड नं. पु तकांचे नाव भाषा ती देणगी मु य एकुण पये 
१ पी यु  बी नं  १ ी साईच र  पोथी मराठी १५३ १००.०० १५३०० 
२ पी यु  बी नं  २ ी साईच र  िहदंी १७ ४५.०० ७६५ 
३ पी यु  बी नं  ३ ी साईच र  इं जी ३० ४०.०० १२०० 
४ पी यु  बी नं  ४ ी साईच र  गुजराथी ७ ४५.०० ३१५ 
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५ पी यु  बी नं  ५ ी साईच र  क नड ५ ६०.०० ३०० 
६ पी यु  बी नं  ६ ी साईच र  तेलगुु २१ ६०.०० १२६० 
७ पी यु  बी नं  ७ ी साईच र  तामीळ १७ ६०.०० १०२० 
८ पी यु  बी नं  ८ ी साईच र  िहदंी २ १००.०० २०० 
९ पी यु  बी नं  ९ ी साईच र  िसंधी ५ ८०.०० ४०० 

१० पी य ुबी नं  १० ी साईलीलामतृ मराठी ५ २०.०० १०० 
११ पी यु  बी नं  १४ ी साईनाथ सगुणोपासना मराठी ५ ५.०० २५ 
१२ पी यु  बी नं  १९ ी साईनाथ तवन मं िजरी मराठी १५५ ३.०० ४६५ 
१३ पी यु  बी नं  २० ी साईनाथ तवन मं िजरी िहदंी ५ ३.०० १५ 
१४ पी यु  बी नं  २१ ी साईनाथ तवन मं िजरी इं जी ५ ५.०० २५ 
१५ पी यु  बी नं  २२ ी साईनाथ तवन मं िजरी गुजराथी ६ ५.०० ३० 
१६ पी यु  बी नं  २३ चार अ याय  मराठी ५ ७.०० ३५ 
१७ पी यु  बी नं  २४ ा याय मराठी ५ ५.०० २५ 
१८ पी यु  बी नं  २६ ी साईनाथ भजनमाला  मराठी ५ ३५.०० १७५ 
१९ पी यु  बी नं  २७ ी साईनाथ भजनमाला िहदंी ५ ४०.०० २०० 
२० पी यु  बी नं  ३० मुलांच ेसाईबाबा  िहदंी ५ ७.०० ३५ 
२१ पी यु  बी नं  ३२ मुलांच ेसाईबाबा गुजराथी ५ १०.०० ५० 
२२ पी यु  बी नं  ३३ मुलांच ेसाईबाबा क नड ५ १०.०० ५० 
२३ पी यु  बी नं  ३४ मुलांच ेसाईबाबा तेलगुु ५ १०.०० ५० 
२४ पी यु  बी नं  ३९ खापड डायरी इं जी ५ ९.०० ४५ 
२६ पी यु  बी नं  ४१ गु पाठाच ेअभंग  मराठी ५ ३.०० १५ 
२७ पी यु  बी नं  ४२ ी साईच र  पोथी गुजराथी २ ९०.०० १८० 
२८ पी यु  बी नं  ४३ ी साईचं ेस यच र  मराठी ६ ११५.०० ६९० 
२९ पी यु  बी नं  ४६ ी साईच र  उद ु ५ ५०.०० २५० 
३० पी यु  बी नं  ४७ ी साईनाथ तवन मं िजरी क नड ५ ५.०० २५ 
३१ पी यु  बी नं  ४८ खापड डायरी मराठी ५ १०.०० ५० 
३२ पी यु  बी नं  ५४ दनैं िदन साईबोध  मराठी ५ ७५.०० ३७५ 
३३ पी यु  बी नं  ५६ ी साईनाथ सगुणोपासना िहदंी ५ १०.०० ५० 
३४ पी यु बी नं  ६२ ी साईच र  बंगाली ५ ७०.०० ३५० 
३५ पी यु  बी नं  ६५ ी साईच र  (ओवी टू ओवी) तेलगुु ५ १२०.०० ६०० 
३६ पी यु  बी नं  ६६ िचल स साईबाबा इं जी ५ ७५.०० ३७५ 
३७ पी यु  बी नं  ६७ ी साईच र  दोहावली िहदंी ५ ७०.०० ३५० 
३८ पी यु  बी नं  ६९ ी मात ृसाई तेलगुु ५ ४०.०० २०० 
३९ पी यु  बी नं  ७४ ी साईसतच र  - झ रन इं जी ५ १३५.०० ६७५ 
४० पी यु  बी नं  ७५ ी साईसतच र  – िवमला शमा तेलगुु ५ १३५.०० ६७५ 
४१ पी यु  बी नं  ७७ ी साईच र  पंजाबी ५ ७८.०० ३९० 
४२ पी यु  बी नं  ७८ ी साईच र  ओ रया ५ ४५.०० २२५ 
४३ पी यु  बी नं  ७९ दनैं िदन साईबोध गुजराथी ५ ७०.०० ३५० 
४४ पी यु  बी नं  ८० ी साईचं ेिशकवण व त व ान  गुजराथी ५ ३०.०० १५० 
४५ पी यु  बी नं  ८१ ी साईचं ेअवतार व काय गुजराथी ५ ४५.०० २२५ 
४६ पी यु  बी नं  ८२ िशलधी गुजराथी ५ ११.०० ५५ 
४७ पी यु  बी नं  ८३ ी साईच र  गुजराथी ५ १७५.०० ८७५ 
४८ पी यु  बी नं  ८६ ी साईच र  नेपाळी ५ ५५.०० २७५ 
४९ पी यु  बी नं  ८७ ी साईनाथ सगुणोपासना मराठी ८ ४.०० ३२ 
५० पी यु  बी नं  ८८ साई िक ओर पहला कदम िहदंी ५ १०५.०० ५२५ 
५१ पी यु  बी नं  ८९ ी साईनाथ तवन मं िजरी तेलगुु   ५ ३.०० १५ 
५२ पी यु  बी नं  ९० ी साईच र  म यालम ५ ६०.०० ३०० 
५३ पी यु  बी नं  ९१ ी साईच र  कोकणी ५ १०५.०० ५२५ 



45 
 

{05} 23-24.05.2017, Shirdi (SPJ doc) 

५४ पी यु  बी नं  ९३ ी साईनाथ सगुणोपासना पंजाबी ५ २०.०० १०० 
५५ पी यु  बी नं  ९५ ी साईच र  असामी ५ ४०.०० २०० 
५६ पी यु  बी नं  ९६ ी साईनाथ सगुणोपासना जमन  ५ १८.०० ९० 
५७ पी यु  बी नं  ९७ ी साईनाथ तवन मं िजरी जमन ५ १८.०० ९० 

 एकुण पये ३१,३६७/- 
अ.नं पी यु  बी कोड 

न.ं 
सीडीचे नाव भाषा ती देणगी मु य एकुण पये 

५८ पी य ुबी नं  २०७ सीडी रोम इं जी ५ ५०.०० २५० 
५९ पी य ुबी नं  २०८ ी साई ं या आर या व 

मं ो चार 
मराठी ६ ७५.०० ४५० 

६० पी य ुबी नं  २०९ िशड  दशन िहदंी ५ ५०.०० २५० 
६१ पी य ुबी नं  २१२ ी साईच र   मराठी ५ १००.०० ५०० 
६२ पी य ुबी नं  २१३ ी साईच र  िहदंी ५ ९०.०० ४५० 
६३ पी य ुबी नं  २१४ ी साई ं या आर या व 

मं ो चार 
मराठी ५ ३०.०० १५० 

 एकुण पये २,०५०/- 
अ.नं पी यु बी कोड 

नं. 
ी साई डायरी व कॅलडस 

२०१७ 
वष ती देणगी मु य एकुण पये 

६४ पी यु  बी नं  ३१३ ी साई डायरी २०१७ ३३९८ ५५.०० १८६८९० 
६५ पी यु  बी नं  ३१४ ी साई डायरी िडल स २०१७ २०१७ १३ ५७५.०० ७४७५ 
६६ पी यु  बी नं  ४५६ ी साई कॅलडस     (०१ पाने) 

२०१७ 
२०१७ १५३३ १५.०० २२९९५ 

६७ पी यु  बी नं  ४५७ ी साई कॅलडस     (०७ पाने) 
२०१७ 

२०१७ ३ २००.०० ६०० 

६८ पी यु  बी नं  ४५८ ी साई कॅलडस     (०७ पाने) 
२०१७ 

२०१७ १ २४०.०० २४० 

 ६९ पी यु  बी नं  ४५९ ी साई कॅलडस      (०७ पाने) 
२०१७ 

२०१७ ५७ १८०.०० १०२६० 

७० पी यु  बी नं  ४६० ी साई कॅलडस      (०१ पाने) 
२०१७ 

२०१७ १० २००.०० २००० 

 एकुण पये २,३०,४६०/- 
अ.नं पी यु बी कोड 

नं. 
फोट चा तपशील ती देणगी मु य एकुण पये 

७० पी यु  बी नं  
७०१ 

दगडावर बसलले ेबाबा B/W (साईज 
१४x२०) 

५ ४.०० २० 

७१ पी यु  बी नं  
७०२ 

दगडावर बसलले ेबाबा कलर (साईज 
१४x२०) 

५ ५.०० २५ 

७२ पी यु  बी नं  
७०४ 

िभंतीलगत उभे असललेे बाबा (साईज 
१७x२४) 

६ ८.०० ४८ 

७३ पी यु  बी नं  
७०८ 

कानाला हात लावलेल ेबाबा (साईज 
१४x२०) 

५ ५.०० २५ 

७४ पी यु  बी नं  
७१३ 

ी साईबाबा मुत  (साईज १४x२०) ५ ३.०० १५ 

७५ पी यु  बी नं  
७२८ 

दाराकामाईत बसलले ेबाबा (साईज 
२०x२८) 

५ ७.०० ३५ 

७६ पी यु  बी नं  
७२९ 

कानाला हात लावलेल ेबाबा (साईज 
२०x२८) 

४ ८.०० ३२ 

७७ पी यु  बी नं  
७३० 

ी साईबाबा पालखी (साईज २०x२८) ५ ७.०० ३५ 
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७८ पी यु  बी नं  
७३१ 

ी साईबाबा मुत   (साईज २०x२८) ५ ७.०० ३५ 

७९ पी यु  बी नं  
७३८ 

3D साईबाबा फोटो फायबर े म  १५७ ४००.०० ६२८०० 

 एकुण पये ६३,०७०/- 
अं.नं तपशील र कम पये 
०१ पु तके ३१,३६७/- 
०२ सीडी २,०५०/- 
०३ ी साई डायरी व कॅलडस २०१७ २,३०,४६०/- 
०४ फोटो ६३,०७०/- 

 एकुण पये ३,२६,९४७/- 

                                                                                          (अ री .तीन लाख सहवीस हजार नऊशे स ेचाळीस ) 

                 मागणीः- दरवष  माणे आिथक वष २०१६-२०१७ क रता सं थान माफत भेट दे यात आलेली 
काशने पो टेज टॉकमधनु िकंमतीसह कमी करण ेबाबत. 

सं  थानचे अिधिनयम/ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क कायदेशीर व आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमानः- आिथक या खिचक मा  सं थानचे नावलौिककात  भर घालणारे असे 
आह.े 

                िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- उपरो  माण े िद.०१.०४.२०१६ ते ३१.०३.२०१७ अखेर 
पु तके, फोटो, सीडी, डायरी व कॅलडस पो टेज टॉकमधनु मोफत दे यात आलेली आहते. याकामी एकुण र कम 
पये. ३,२६,९४७/- झाले या खचास मा यता िमळणेस व सदर खच काशने िवभाग (Publication 

Expenses) खाती खच  टाकणेस मंजरुी िमळणकेामी िनणयाथ सादर. 
िनणय .३७२  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी आले या खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१७ सं थान कािशत ी साईच र  काशनास परवानगी देणे. 

ताव- अिधिनयम तरतुद – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम .१७  नं ठ म  ये  खालील 
माण ेतरतदु आहे.  

   " ी साईबाबांचे जीवन  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 
चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील" 

 तािवकः- उपरो  त िवषयां िकत संदभ य प ास अनुस न ी. मिनष सभरवाल, नवी िद  ली यांनी 
 याचे प ात सं  थान कािशत साईच र  व मं िदरात गाय  या जाणा-या आर  या व मं ोपचार तसचे फोटो व 

सं  थानतफ आयोिजत केले जाणारे उप म याबाबतची सव मािहती एकि त क न ती भारतातील टाई  स ु  सचे 
िवतरण क  व ऑनलाईन योजने  दारे िवतरीत करणेबाबतचा मनोदय सकं  पीत क न ी साईबाबां  िवषयीची 
महती/मािहती सव साईभ  तानंा मािहत  हावी असा उ ेश प ातील मजकूरातनू िदसनू येत आह.े 

सदर सकं  पीत क  पाबाबत ी. मिनष सभरवाल यांनी मा. अ  य  महोदय यां  याशी ई-मेलव न 
सपंक केला असनू , मा. अ  य  महोदय यांनी खालील माण े०५  नाबंाबत मािहती िवचारली ती खालील 

माण.े 
१) तु  ही िकती ती खरेदी करणार आहात? 
- आ  ही १० हजार ती ि ंट करणार असनू  या इतर धािमक ंथा माणे  याची रचना असेल. 
२) ि ंट केले  या ती कशा प  दतीने िवतरीत करणार? 
- ि ंट केले  या ती टाई  स ु  सचे िवतरण  यव  थतेतनू तसचे ऑनलाईन िवतरण  यव थेनुसार (उदा. 

Flipkart व Amazon.) 
३) आपण माकिटंग करणार अस  याने पु  तकांची िव  करणार का? मोफत दणेार आहात? 
- सदर ि ंटची िकंवा पु  तकांची िव  करणार असनू  यात फ  त पु  तक सजावट, माकिटंग (िव य 

 यव  था) व जािहरातीवरील झाले  या खचाचा िव  िकंमतीत समावेश असेल.  
४) याबाबत आपला हते ू  प  ट करा? 
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- टाई  स ु  सचे भागधारक यांचे मनोदयानसुार आ  ही टाई  स ु  सचे दिैनक वतमानप ातनू धािमक व 
अ  या  मीक  तभं कािशत क रत असतो. अस े एकूण ६५ कार  या अ  या  मीक भाषांम  ये लेख 

िस  द केले आहते.  
- सतंांची िशकवण याबाबत आतापयत ३० हजार अ  या  मीक लेख िस  द झालेले आहते. 
- ी साईबाबांना िविवध भाषा व ांतमधील भ  त मानत अस  याने  या सवा  या अनभुवातनू सं  थे ने 

'Saibaba Is Still Alive' या नावाने पु  तक तयार क न आतापयत  या  या ३० हजार ती िवतरीत 
के  या आहते.  

५) सं  थान  या काही काय म / उप म िवषयी मािहती आपणास िद  यास ती कािशत कराल काय? 
- सं  थानचे जे काय म / उप म  यात बदल होणार नाही अशी मािहती साई स  च रत या पु  तकात 

शेवटून िस  द करता येईल.  
      मागणीः- िनरंक.  
   सं  थानचे अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच 

आिथक िवषय ई छाननी क न अनुमानः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१२.०३.२०१५ रोजीचे सभेतील 
िनणय . ७४ (२०) नुसार सं  थान कािशत बाबांचे सािह  य रिज  ेशन क न पु  तकांचे सव ह  क (Copy 
Right) सं  थान  वाधीन केलेले आह.े जेणके न भिव  यात खाजगी  य  ती/ सं  था उपरो  त बाब चा पर  पर 
उपयोग क  शकणार नाहीत व आपला ह  क सांग ूशकणार नाही.                  

  िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- ी. सभरवाल, नवी िद  ली यांचे प ातील आशय पहाता व 
मा.अ  य  महोदय यांनी िवचारलेली  नावलीस अनुस न  यानंी िदलेली उ  तरे, तसचे िद.१९.०४.२०१७ रोजी 

ी. सभरवाल यांचेशी दरु  वनीव न सम  मािहती घेतली असता खालील माण ेअिभ ाय सादर केला आहे. 
अ) सदर टाई  स पु सं  था न कािशत पसु् तके खरेदी करणार नसनू, सं  थानकडील कािशत सािह  याचंी 

PDF Format म  ये मागणी केलेली आह.े सदर सािह  यातनू साईबाबांची महती, भ  तानंा आलेले 
अनभुव, चम  कार, िशकवण व त  व ान िवषयीची मािहती तसचे मं िदरात गाय  या जाणा-या ०४ 
आरती, सं  थानतफ साजरे होणारे उ  सव अशी एकूण मािहती असलेली पिु तका २४८ पानांम  ये तयार 
क न तसचे सदर पिु तकेसाठी चांग  या कारचा पेपरवर बाई ंिडंग, सोनेरी कडा असलेली तयार करणार 
असनू  या पिु तकेस " ी साई स  च र " या नावाने तयार कर  याचा टाई स पु बु स यांचा मनोदय 
िदसनु येत आहे. 

ब)   टाई  स पु यांचे प ातील आशय पहाता वरील 'अ' माण ेजी मािहती मागणी क न  यास " ी साई 
स  च र " या नावाने पु तक कािशत करणार आहते . परंत ूसं  थान  कािशत मळू ंथ हा " ी साई 
स  च रत" या नावाने अस  याने  यानंा सदर नावाबाबत समंती दतेा येणार नाही. 

क) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१२.०३.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . ७४ (२०) नुसार  सं  थान 
कािशत बाबांचे सािह  य रिज  ेशन क न पु  तकांचे सव ह  क (Copy Right) सं  थान  वाधीन 

केलेले आहते. जेणके न भिव  यात खाजगी  य  ती/ सं  था उपरो  त बाब चा पर  पर उपयोग क  
शकणार नाहीत व आपला ह  क सांग ूशकणार नाहीत. असा िनणय झालेला आह.े 
क रता उपरो   अ, ब आिण क नसुार  ताव मा  य करता येणार नाही. टाई स पु यांनी प ात नमदु 

केले माणे २४८ पानांमधनु “साईच र ” या नावाने बु स तयार क न यात िशड  मिंदरात गािय या जाणा  या  
चार ही आरती, बाबांची िशकवण, भ ांना आलेले अनभुव, मा. यव थापन मंडळाचे कामकाज इ यादी व पात 
मािहती सकंिलत क न “साईच र ” या नावाने बु स तयार करणार असलेचा यांचा मानस आह.े अशा कारे ी 
साईबांबा िवषयी मािहती असलेले काशन माकटम ये उपल ध क न िद यास ी साईबांबाचे चार व सार 
कायास मदतच होईल, असे वाटते.  

तथािप उपरो  अ, ब व क चा िवचार करता सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपु ढे  िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .३७३  यावर सिव तर चचा होऊन, टाई स ुप यांना साईच र  छपाई करणेकामीची परवानगी िद यास 
यामधुन िन ीतच साईबाबां चे िशकवणूक चा चार व सार होणेस मदत होईल. असे सिमतीचे मत 

झाले. याकरीता टाई स ुप यांना साईच र ाची छपाई करणेस परवानगी दे यात आली. परं तु  साईच र  
छपाईचे अिधकार फ  साईबाबा सं थानलाच आहेत. हे छपाईचे अिधकार दु स यांना देता येतील का, 
याबाबत कायकारी अिधकारी यांनी तपासून यावे. त ंतर याकामी टाई स ुप यां चेबरोबर कायदेशीर 
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करारनामा क न घे यात यावा व याम ये या पु तकाचे सव ह क सं थानचे रािहल. समाधी शता दी 
वषा या पा भूमीवर मयादीत त ची एकवेळेसच छपाईसाठी परवानगी दे यात येत आहे, 
सं थानमाफत राबिव यात येणा या वेगवेगळया क पांची मािहती सदरह पु तकाम ये कािशत 
करावी. तसेच समाधी शता दी वषाचे अनु षंगाने या सोहळयाचा चार व िस दी या ीने आव यक 
सहकाय टाई स ुपने करावे, याबाब चा समावेश करणेत यावा. असे ठरले.   

              (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 

िवषय न.ं१८ सं थान ारा भावाथ ी साईसच रत ंथ मराठी व िहंदी भाषेम ये कािशत करणे. 
ताव- अिधिनयम तरतुद – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम .१७  नं ठ म  ये   खालील 

माण ेतरतदु आहे.  
  " ी साईबाबांचे जीवन  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 

चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील" 
 तािवकः- ी.िदलीप पवार, साई-केशर काशन, पणुे यांचे िद.०१.०४.१७ चे प ास अनुस न  

सं  थान कािशत ी साईस  च रत मराठी पोथीचा मराठी व िहदंी भाषेतील भावाथ ी साईस  च रत या ंथाचे 
१००० ती आवृ  ती छापनू सं  था नला देणगी  व पात दे  याचा मानस  य  त केलेला आह.े  

बाबां  या शता  दी महो  सवा  या काळात हा ंथ साईभ  तानंा उपल  ध क न भावाथ मराठी व िहंदी 
खंडा  या  येक  १००० ती छपाईचा सव खच ते  वत: करणार असनू, सं  थानतफ ते कािशत करावे अशी 
िवनंती केलेली आह.े  

      मागणीः- ी.िदलीप पवार (पवारकाका) पुण े यांनी केलेली िवनंती मा  य क न भावाथ ी साई 
स  च रत ंथा  या थम १००० ती सं  थानकडे ा  त झालेनंतर सं  थानचे बकु  टॉव न भ  तासंाठी सं  थानतफ 
उपल  ध क न दतेा येतील. व भ  तां  या ितसाद पाहन सं  थानतफ पुनमु णाबाबत िनणय घेता येईल. 

सं  थानचे अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच 
आिथक िवषय ई छाननी क न अनुमानः- धोरणा  मक.   

              िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- सं  थानचा ी साईस  च रत- मराठी पोथी ंथ हमेाडपंत िलखीत 
हा ंथ ाकृत भाषेत असलेने काही भ  तानंा  यातील काही श  दांचा बोध होत नाही. क रता ी पवार काका 
यांनी सो  या भाषेत अनवुादीत केलेला भावाथ ंथाचे मराठी व िहंदी भाषेतील २-२ खंड तयार केले असनू, 
सु वातीस दोनही भाषेतील १०००-१००० ती सं  थानतफ कािशत कर  यात या  यात व  याकरीताचा सव खच 

ी पवार काका  वत: करणार आहते.   
   उपरो  त  तावास मा  यता दे  यास हरकत नाही, अस े िवभागाचे मत आह.े क रता सदर  ताव मा. 

 यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
िनणय .३७४  यावर सिव तर चचा होऊन, ी.िदलीप पवार, पुणे हे वखचाने छपाई क न देणार अस यामुळे, यांनी 

अनुवादीत केले या मराठी व िहंदी भाषेतील ी साईसच र  भावाथ थां चे येक  १००० ती 
सं थानतफ कािशत करणेस मा यता दे यात आली. परं तु  या ती ि वकारणेपुव  या त ांकडून 
तपासून घे यात यावे, असे ठरले.             (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१९ साई पालखी मंडळ ितिनध चे स मेलन काय मा या िठकाणी फुलांची सजावट करणेकामी 

.९०,०००/- मा  खचास मा यता िमळणेबाबत तसेच प रसरातील फुल सजावटदारांकडून दरप के 
मागवून फुल सजावट करणे. 

ताव- ी साईबाबा सं थानम ये साईसेवक योजना सु  करणेसदंभात , िशड स पालखी घेऊन येणारे पालखीधारकांची 
सवेा घेणकेामी िद.28/05/2017 रोजी यांचे ितिनध चे समंेलन आयोजीत करणते येणार आह.े सदर 
समंेलना या िनयोजनाचा आढावा घेणकेामी िदनांक 15/04/2017 रोजी मा. उपकायकारी अिधकारी सो  यांचे 
क ाम ये आढावा बैठक घे यात आली. सदर बैठक म ये काय मा या टेजला लॉवर डेकोरेशन तसचे स मा. 
पाह यां या वागतासाठी बकुची यव था करणेबाबत िनदश दे यात आलेले आहते.  

       यानसुार िद .28/05/2017 रोजी या आयोजीत साई पालखी मंडळ ितिनध चे समंेलन काय मा या 
िठकाणी फुलांची सजावट क न सशुोभीकरण करावयाचे आह.े तसचे आले या मा यवरां या वागतासाठी बकेु 
खरेदी करावयाची आहते.  
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सं थान अिधिनयम ठराव/या नुसार छाननी,शासन,िनदश, तां ि क  कायदिेशर तसचे अिथक िवषय 
इ.छाननी क न अनमुान- आथ क िवषय आहे.  

मागणी- िद.28/05/2017 रोजी या आयोजीत साई पालखी मंडळ ितिनध चे समंेलन काय मा या 
िठकाणी खालील माणे बकेु व फुलांची सजावट करावयाची आह.े           
अ.ंन.ं तपिशल  
01 40 x 30 फुट मापा या टेज या समोरील बाजूस फुलांचा प ा  लावण,े (जरबेरा, ऑक ड व कानशन एक ीत) 

02 टेजवर फुलां या  माळा सोडण े 
03 20 फुट कमानीला फुलांची सजावट करणे   (तोरण)  
04 टेजवर पाठीमागील बाजसु बॅनरवर फुलां या माळा सोडण े   
05 50 नग गलुाब बकेु (राऊंड बकेु)   
06 1 ते 1.5 फुट ऊंचीचे काटे काढलेले डंच गलुाब (2000 नग)      

        तरी उपरो  माण े बकेु खरेदी करणकेामी व काय मा या टेजला फुलांची सजावट करणकेामी 
साधारणत: अंदाजे .90,000/- (न वद हजार) मा  खच अपे ीत आह.े तरी याकामी प रसरातील फुलसजावट 
करणारे कारागीर यांचेकडुन िवहीत प दतीने कोटेशन घेऊन यनु म दराने सदर काय मा या िठकाणी फुलांची 
सजावट करता येईल. िकंवा जर कोणी साईभ ांनी दणेगी व पात फुलांची सजावट क न दणेेस तयार अस यास 
यांना फुल सजावटीसाठी परवानगी दतेा येईल.   

िवभागाचा अिभ ाय/-  िद.28/05/2017 रोजी या आयोजीत साई पालखी मंडळ ितिनध चे समंेलन 
काय मा या  िठकाणी मा यवरां या वागतासाठी बकेु खरेदी करण ेव फुलांची सजावट करणकेामी प रसरातील 
फुलसजावटदरांकडुन कोटेशन मागिवणेस तसचे आलेले कोटेशन मा.खरेदी सिमती सभेपढेु उघडुन युन म दर 
धारकास कायादशे दणेेस व याकामी येणा या अंदाजे .90,000/- (न वद हजार) मा  खचास मा यता िमळणेस 
अथवा सदरची फुलसजावट साईभ ांनी देणगी व पात क न िद यास यांचेकडुन फुलसजावट क न घेता येईल.  

   तरी उपरो  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .३७५  यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  येथे होणा या साईपालखी मंडळ ितिनध चे सं मेलनाम ये 

मा यवरां चे वागतासाठी बुके खरेदी करणे व काय माचे िठकाणी फुलांची सजावट करणेकामी 
िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .९०,०००/- मा चे खचास मा यता 
दे यात आली.   

  तसेच दर यानचे कालावधीम ये तावीत कामी दानशुर साईभ ांकडून देणगी िमळा यास, 
सदरह काम देणगी व पात क न घे यात यावे.         (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं२० जनिहत यािचका .२५/ २०१२ मधील चौकशी अिधकारी ी.पी.एस. परांजपे साहेब यांनी केले या 

चौकशीचे अहवालाबाबत. 
िनणय .३७६  सदरह िवषयावरील चचा पढेु ढकल यात आली .                     (कायवाही- कामगार अिधकारी) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं२१ लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागाकरीता ISO मानांकनाचे िनयमावलीनुसार दैनं िदन वापरासाठी 

टेनलेस टील भांडी खरेदी करणेस मा यता िमळणे. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१(१) (घ) - सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ (भाग-४) 

म  ये महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िविनयम मधील 
२१ (१घ) नसुार भ  तांना जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवणे याबाबतची तरतदु आहे.  

     ठराव – निवन  ताव  
  ा  तािवक-  चे दशनासाठी येणा-या साईभ  तानंा सं थानतफ  चा साद िमळावा या हतेनेू 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/०७/२०१३ रोजीचे िनणय .५३७ अ  वये, लाडू व बफ  साद िनिमती 
िवभागामाफत मोतीचरू लाडू , सटुी बुं दी साद िनिमती कर  यात येत आह.े लाडु व बफ  साद िनिमती 
िवभागाकडुन दनैं िदन ३०००० ते ३५००० लाडु पाक टे िव  करणेसाठी तसचे ४०००० ते ४५००० बुं दी पाक टे 
मं िदराम  ये दशन लाईनम  ये मोफत वाटप करणेसाठी तयार क न पाठिवली जातात.  

   चा साद तयार करणसेाठी  हणजेच मोतीचरु बुं दी तयार क न हाताने लाडु वळिवण,े सटुी बुं दी 
तयार क न सकुिवणे व  टॉक करण े इ. कामांसाठी स  या लाडु िनिमती िवभागाकडे सव अॅ  यिुमिनयम व  त ु  
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(उदा. पातेले, घमेले, पराती, चंचपुा , बादली,  टील टप, लोखंडी कढई, लोखंडी झारे इ.) वापर  यात येत आहते. 
लाडु व बुं दी साद िनिमती क न िवतरीत करणसेाठी उपरो  त नमदु सव सािह  यांची दनैं िदन िनतांत आव  यकता 
असत.े 

  उपरो  त नमदु केलेली सव भांडी सन २००७-०८ म  ये खरेदी करणते आलेली असनु, सदरचे 
सािह  य/भांडी ७ ते ८ वषापासनु  या सतत वापरामळेु िझज होऊन खराब झालेली आहते , तटुलेली आहते . 
सदरची भांडी तुटलेली/खराब झालेली अस  याने  यातनु लाडु व बुं दी तयार करतांनी मटेरीयल जिमनीवर सांडते व 
नकुसान होते.  यामळेु लाडु  वळ  यास व बुंदी सकुवणसे वेळ व म वाया जात आह.े  

   याच माण े ISO लेखापरी क, अ  न व औषध शासन कायालय, अ.नगर तसचे सं  थानचे द ता 
पथक यांनी अॅ  यिुमिनयम भां ड्यांचा लाडु व बुं दी साद बनिवणकेरीता वापर कर  यात येऊ नयेत, असे आ ेप 
वेळोवेळी लेखापरी ण/पाहणी अहवालात न दिवले आहते.  यामळेु सदरचे भांडी/सािह  याअंभावी भ  तानंा लाडु 
व बुं दी साद परुिवणेस अडचणी येत आहते.  साईभ  तानंा वेळेत व िवना ित ा साद िमळावा या हतेनेु , 
 याच माण ेISO लेखापरी क व द ता पथक यांनी केले  या सचुनांनसुार लाडु व बुं दी साद तयार करणेसाठी 

वापर  यात   येणा-या व खराब होऊन तटुलेली अॅ  युिमिनयमची भांडी बदलणे अ  यंत आव  यक आहे.  
 स  या वापरात असले  या अॅ  यिुमिनयम भां ड्यां एैवजी  टेलनेस  टीलची सव भांडी वापर  यास लाडु वळण ेव 

बुंदी सकुिवण ेसोईचे होईल व लवकर झीज होणार नाहीत, िदघकाळ िटकतील.  
लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागास आव  यक असणारी चांग  या तीचे ३०४ ेडची  टेलनेस 

 टील भांडी/सािह  यांबाबत तपिशलवार मािहती पढुील माण े– 

अ.न.ं तपिशल साईज 
०१ िकलोचा 

अंदाजे दर  
०१ नगासाठी 

अंदाजे दर ( पये)  
आव  यक 
नग सं  या 

एकुण र  कम 

०१  टेनलेस  टील पातेले (म  यम) ४५  " × २१" ४६६/- ४४,२००/- १२ ५,३०,४००/- 
०२  टेनलेस  टील कढई (मोठी) ५३.५  " × १५.५" ५००/- १,४५,०००/- १५ २१,७५,०००/- 

०३  टेनलेस  टील कढई (म  यम) ३६  " × ११.५" ५०/- ४१,०००/- ४० १६,४०,०००/- 
०४  टेनलेस  टील पराती ४८ ं दी ६ खोली ५०४/- ७,८००/- १०० ७,८०,०००/- 
०५  टे.  टील े (मोठे) ३८  ५२३/- ८,१००/- १०० ८,१०,०००/- 

०६  टे.  टील बादली १० िलटर १२८/- ४५०/- २५ ११,२५०/- 
०८  टे.  टील बादली ०५ िलटर १०८/- २७०/- २५ ६,७५०/- 
०९  टे.  टील कडी टप १८  " × ११" २९२/- १,०८०/- १०० १,०८,०००/- 

१०  टे.  टील चंचुपा  )गंज(  १४  " × १२" ३७५/- २,२५०/- १०० २,२५,०००/- 
११  टे.  टील टोप (लहान) २२  " × १२" १३५/- ५४००/- २५ १,३५,०००/- 
१२  टे.  टील े (लहान) २  " × १" ५४०/- १०८०/- १०० १,०८,०००/- 

१३  टेनलेस  टील पातेले (मोठे)  ४८  " × १८" ४७६/- ५०,०००/- २५ १२,५०,०००/- 
१४  टेनलेस  टील पातेले )लहान(  ४०  " × १८" ५२०/- ४४,२५०/- ३० १३,२७,५००/- 

 एकुण  ---- --- ---- ---- ९१,०६,९००/- 

 
   उपरो  त माणे नवीन भांडी खरेदीसाठी सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात खरेदीकरीता मा  र  कम 

.२४,००,०००/- इतक  आिथक तरतदु करणते आलेली अस  या ने सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात उवरीत 
र  कम .६७,०६,९००/- तरतदु करावी लागणार आहे.  

  मागणी – उपरो  त  तािवत केले माणे,  टे.  टील सािह  य/उपकरणे ही सन २००७-०८ पासनु सतत 
वापर के  यामळेु िझज होऊन खराब झालेली आहते . तसचे ISO लेखापरी क व द ता पथक यांनी 
सचुिवलेनसुार उपल  ध  अॅ  यिुनिमिनयम भांडी वापरण ेभ  तां  या आरो  या  या  टीने हानीकारक आहते.  

   यासअनुस न सदरची  टेलनेस  टील भांडी/सािह  य  चा साद बनिवणकेामी वापर  यात येणार 
असनु, सदर  या साही  याअभावी भ  तानंा लाडु व बुं दी साद परुिवणेकामी अडचणी येवु  नयेत, यासाठी उपरो  त 
नमदु केले माणे सव  टेलनेस  टील भांडी खरेदी िवभागामाफत  िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनु  खरेदी करता 
येईल.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– शासन िनणय .भांखस/ . .८२/भाग-०३/उ ोग-०४, िद.३० 
ऑ  ट बर, २०१५ चे खरेदी येनसुार  या िनिवदांचे अंदाजीत मु  य पये ३ लाखापे ा जा  त आह ेअशा सव 
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िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात व पये ३ लाखां पे ा कमी असेल त  हा दरप के मागवनु खरेदी 
कर  यात यावी, अशी मभुा दे  यात आलेली आह.े  

   यानसुार मोतीचरु लाडु व  बुं दी साद तयार क न साठवण करणे व इतर अनषुंगीक कामे करणेसाठी 
 तावात नमदु केले माण े सव  टेलनेस  टील भांडी िवहीत प  दतीने खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा मागवनु 

खरेदी करता येईल, अथवा दणेगी  व पात िमळत अस  यास दणेगी घेता येईल. 
           तरी वरील माणे अडचणी व भिव  यातील शता  दी वषात सभंा  य गद चा आढावा घेऊन तयार होणा-

या निवन इमारतीतील लाडु यिुनटला अनुस न लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकरीता आव  यक असणारी 
सव भांडी/सािह  य 
अ) दणेगी  व पात िमळत अस  यास ती दणेगी  हणनु ि वकार  यास, 
ब) िकंवा िवहीत प  दतीने खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा मागवनु खरेदी कर  यास,  यासाठी वतमान प ात 
जाहीरात दणे े आले  या ई-िनिवदा खरेदी सिमती पढेु (तां ि क व वािण  यीक) उघडण े  यास उपसिमती तसचे 
 यव  थापन सिमतीची मा  यता घेणे  यनुतम दर धारकास परुवठा आदेश देण ेइ  यादी. 

क) व सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात र  कम . ६७,०६,९००/- ची वाढ करणेस आिण भांडी खरेदीकामी 
येणा या या अंदाजे र  कम . ९१,०६,९००/- (अ री– ए   या  नव लाख सहा हजार नऊशे मा ) च े खचास 
मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर . 

िनणय .३७७  यावर सिव तर चचा होऊन, लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागाकरीता ISO मानांकनाचे 
िनयमावलीनुसार दैनं िदन वापरासाठी आव यक असलेली टेनलेस टीलची भांडी देणगी व पात 
िमळणेकामी सं थानचे संकेत थळावर िस दी दे यात यावी. तसेच िविश  कालावधीम ये सदरह 
भांडी देणगी व पात न िमळा यास ती खरेदीकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी 
येणा या अंदाजे .९१,०६,९००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ  साद िनम ती िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं२२ समाधी मं िदरातील शो म मधील व तंुना देणगीदाखल चांदी बसिवणेस परवानगी िमळणेबाबत. 

ताव-   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) महारा   शासन अिधिनयम २००४ तरतुद- 

अ.  कलम/तरतदू 
मांक 

कलम/ तरतदूीचे 
शीषक 

पोटकल/उपकलम 
मांक 

तरतदू   

०१ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१ (ग) भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा 

समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे 
 तावना- चे समाधी मं िदरामधील सभामंडपाचे दि णकेडे शो म आह.े याम ये नी हयातीम ये 

असतांना वापरले या पादकुा व सटका आह े (मं िदर िवभागाकडे बाबांनी वापरलेले एकुण तीन पदकुा व एकच 
सटका आह)े.  तसचे यािठकाणी चा जनुा फोटो इ . व  त ुठेवणते आले  या आहते. या पादकुा व सटका  ा 
साईभ  ताचंे दशन होणेसाठी पारदश  अ ॅ े िलक बॉ  सम  ये ठेव यात आ या आहते. तसचे सदर बॉ स लाकडी 
पाटावर ठेवणते आलेला आहे. चा जनुा फोटो लाकडी िसंहासनाम ये ठेव यात आलेले आह.े  

 ताव- साईभ  ी शांत ीवा  तव, रा.नोएडा यांनी यांचे िद.२५/०४/२०१७चे िवनंती अजा वये 
चे पादकुांचे शो ममधील १) लाकडी िसहंासन , २) चा फोटो ३) सटका क  हर व पादकुा बॉ  सची साईडची 

बॉडर व ४) लाकडी पाट (पादकुा ठेवले या ) इ. करीता आव यक चांदी त ेदणेगी  व पात दणेेस तसचे  यासाठी 
लागणार सव खचही करणचेी इ छा ी. ीवा तव यांनी अजा ारे दिशत केली आह.े   

िवभागाचे मत/ अिभ ाय- चे समाधी मं िदराचे सभामंडपाचे दि णकेडील शो ममधील १) 
लाकडी िसहंासन २) चा फोटो ३) पादकुा व सटका पारदश  बॉ  सला व ४) लाकडी पाट या सव व तुंना देणगी 
व पाम ये चांदी बसवनु घेता येईल. परंत,ु सदर व तुंना चांदी बसिवतांना खालील गो ची काळजी घेणे 

आव यक आह.े  
१) ह ेकाम करतांना सदर व त ुकोणासही हाताळु न देण ेही बाब अ यंत मह वाची आह.े  
२) या पादकुा व सटका तसचे चा फोटो व इतर व तुंना कोण याही कारची हानी होणार नाही 

याची द ता यावी लागेल.  
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३) या पादकुा व सटका यांचे अ ॅ े लीक क हर अधीक वापरामळेु खराब होते , ते आव यकते माणे 
वेळोवेळी बदल यात येते. याचा िवचार क न यानुसार चांदीची आकषक प ी तयार कर यात यावी व ती पु हा 
नवीन क हरला बसिवता येईल याची काळजी यावी लागेल.  

४) येक वष  मं िदर िवभागाचे वैधािनक लेखाप र क यांचेमाफत सोने-चांदी या व तूंची वजन व 
न दी याची तपासणी कर यात येते. सदर चांदी व तुंना िफट के यास वजनाची न द अथवा ऑडीटकरणकेामी 
अडचण िनमाण होते. याकरीता यो य या प तीने चांदी बसवनु घेण ेगरजेचे आह.े   

    तरी उपरो माणे सव बाब चा िवचार क न समाधी मं िदराचे शो ममधील व  तुनंा वरील गो चा 
िवचार होऊन दणेगीदाखल चांदी बसवनु घेणेबाबत िनणय होणसे िवनंती.   

िनणय .३७८  यावर सिव तर चचा होऊन, चे समाधी मं िदराचे सभामंडपाचे दि णेकडील शो ममधील लाकडी 
िसंहासन, चा फोटो,  पादु का व सटका ठेवले या पारदश  बॉ  सला तसेच पादु का ठेवले या लाकडी 
पाटास ी. शांत ीवा तव, नोएडा यां चेकडून देणगी दाखल चांदी बसवून घेणेस मा यता दे यात 
आली.  

  याचवेळी सिमती सद य मा. ी.सिचन तां बे यांनी अशी सभेस अशी मािहती िदली क , 
दारकामाईतील या पादु का खराब झाले या असुन एका साईभ ाने या पादु का निवन 

बनिवणेसाठी आव यक असलेले सोने देणगी दे याची इ छा य  केलेली आहे. सदरह देणगी 
ि वकारणेस सिमतीने संमती िदली. तथािप, देणगी ि वकारणेपुव  मं िदर व लेखाशाखा िवभागाने 
िवहीत कायप दतीची अंमलबजावणी करावी, असे ठरले.           (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं२३ मंिदर िवभागाकरीता कापडी िपश या खरेदी करणे/ देणगी व पात ि वकारणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) महारा   शासन अिधिनयम- २००४ तरतुद- 

अ.  कलम/तरतदू 
. 

कलम/ तरतदूीचे 
शीषक 

पोटकल/ 
उपकलम . 

तरतदू 

०२ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१(ख) ढीव थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण े व पार 
पाडण.े 

०३ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१ (ग) भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी 
िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार 
पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे  

तावना:- ीसाईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  माफत दनैं िदन िशड  येथे येणा-या 
साईभ ांना ीस यनारायण पूजा कर याची सिुवधा दे यात येत.े पूजेचे सव सािह य सं थानमाफत परुिव यात 
येते. ीस यनारायण पजूा झालेनंतर पजूेला बसले या य स एका ितक टावर १ ीफळ व अंदाजे ५०० ॅम 
िशरा साद दे यात येतो. ीफळ व साद सोबत घेऊन जाणकेामी, तसचे मं िदर िवभागाकडे दनैं िदन चे 
दशनाक रता मह वाचे व अितमह वाचे य  येत असतात. सदर य चा सं थानचे वतीने स कार कर याची 

था आह.े यावेळी मा यवरांना स काराचे सािह य सोबत यावे लागते. याकरीता ि ं टेड कापडी बॅग खरेदी करणे 
आव यक आह.े      

ताव:- ीसाईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  माफत दनैं िदन िशड  येथे येणा-या साईभ ांना 
ीस यनारायण पजूा कर याची ीशिन मं िदराचे मागील ीसाईस य त पजूा दालनाम ये सिुवधा दे यात येते.  

पजूेचे सव सािह य सं थानमाफत परुिव यात येते . ीस यनारायण पजूा झालेनंतर पजूेला बसले या य स एका 
ितक टावर १ ीफळ व अंदाजे ५०० ॅम िशरा साद दे यात येतो.  साद पाने िमळालेले सािह  य सोबत घेऊन 
जाणकेामी कापडी िपशवीची आव  यकता आह.े  

तसचे मं िदर िवभागाकडे दैनं िदन चे दशनाक रता मह वाचे व अितमह वाचे य  येत असतात. सदर 
य चा सं थानचे वतीने स कार कर याची था आहे. यावेळी मा यवरांना स काराचे सािह य सोबत यावे 

लागते. सदरचे सािह  य नेणकेामी कापडी िपशवीची आव  यकता आह.े  यानसुार सन २०१७-१८ या वषाकरीता 
साधरण १,५०,००० कापडी िपश  या खरेदी करा  या लागणार आह.े  यानसुार १,५०,००० कापडी िपश  या 
अंदाजे .४/- ती नग माण ेखरेदीकामी अंदाजे .६,००,०००/- (अ री सहा लाख मा ) इतका खच येणार 
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आह.े (दराचा सदंभ:- िद.११/१२/२०१६ रोजीचे “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६”चे ि ं टेड कापडी बॅग दर 
.३/-)       

िवभागाचा अिभ ाय:- उपरो  नमदू के यानुसार ीसाईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  माफत 
दनैं िदन िशड  येथे येणा-या साईभ ांना ीस यनारायण पजूा  झालेनंतर, साद पाने िमळालेले सािह  य सोबत 
घेऊन जाणकेामी तसचे चे दशनाक रता मह वाचे व अितमह वाचे य  येत असतात. सदर य चे 
स काराचे सािह य सोबत नेणकेरीता कापडी िपशवी सन २०१७-१८ या वषाकरीता खरेदीकामी येणा-या अंदाजे 
खच .६,००,०००/- (अ री पये सहा लाख मा  ) चे खचास,  तसचे सदर सािह य खरेदी िवभागामाफत ई-
िनिवदा ये ारे खरेदी करणकेामी दरप क घेणे, उघडण े व याकामी येणा-या खचास िकंवा दणेगी  व पात 
िमळालेस देणगी ि वकारणसे मा यता असावी, ही िवनंती. 

िनणय .३७९  यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर िवभागाकरीता आव यक असले या कापडी िपश या िवनाशत 
देणगी व पात िमळा यास ि वकारणेत या यात. या कापडी िपश यांवर सं थान खेरीज दु सरे नाव 
असु  नये, अ यथा िवहीत प दतीने खरेदी करणेत या यात, असे ठरले.     (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं२४ चपाती/ पुरी, अ नपािकटे तयार करणेकामी तसेच सादालयामधील हाऊसिकप ग, व छता व पे ट  

कं ोलकामी असलेले ठेकेदार यांना ई-िनिवदा या पुण होईपावेतो मुदतवाढ देणे. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म  ये महारा   िवधान 

मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  थािपत केलेले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील १४ (२ घ) नसूार 
भ  तानंा सोयीसाठी आव  यक ते उपाययोजना हाती घे  याचे तसेच २१ (१ घ) नसूार भ  तांना जेवण परुिवणे 
आिण अ  नछ  चालिवण ेयाबाबतची तरतदु केलेली आह.े 

   तावना:- वरील िवषयास अनुस न, ी साई सादालयातील सादभोजनाम  ये अ ) चपाती/परुी 
तयार करण े व ब ) अ  नपाक टे तयार करणकेामी िद.यशोधरा महीला सह. उ  पा. सं  था , नािशक तसेच क ) 

सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोलकामी ि पक-एन-  पॅन स  ह ससे, मुंबई यांना 
िद.१६/०६/२०१६ ते १५/०६/२०१७ या कालावधीकरीता मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने कामाचे कायादशे 
दे  यात आलेले आह.े  

  उपरो  त चपाती/परुी , अ  नपाक टे व सादालयातील हाऊसिकप ग  व  छतेकामी असलेले ठेकेदारांचा 
ठेका िद.१५ जनू २०१७ अखेर सपंु  टात येत आह.े  यामळेु भ  तांची गैरसोय होऊ नये याकरीता पढुील 
कालावधीसाठी ई-िनिवदा ि या सु  करणकेामी इकडील िवभागामाफत वरील तीनही (अ, ब, क) िवषयांचे 

 ताव िद.२८ जानेवारी २०१७ रोजी कायालयीन िटपणी अ  वये ०५ मिहने अगोदर शासनाकडे सादर कर  यात 
आलेले होत.े  यानूसार सदर  तावावर मा.का.अ. यांची  वा री झालेनंतर मा.  य.सिमती िद.२५/०२/२०१७ 
रोजीचे सभेत सादर कर  यात आलेले होत.े 

  उपरो  त ी साई सादालयातील सादभोजनाम  ये अ ) चपाती/परुी तयार करण े व ब ) अ  नपाक टे 
तयार करणकेामी तसचे क ) सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोल करण.े या तीनही 

 तावाबाबत सिव  तर माहीती खालील माण.े 
 अ) मा.  य.सिमती िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय ं .१९ चपाती/परुी तयार करणकेामी िविवध 
वृ  तप ाम  ये जाहीरात दणे ेव ई-िनिवदा मागिवणबेाबतचा िनणय ं .१५४ नसूार , यावर सिव  तर चचा होवनू असे 
ठरले क , “ ी साई सादालयातील सादभोजनासाठी आव  यक असणा-या चपा  या तयार करणकेामी चपाती 
मिशन कायरत असनू अजुनही मिश  स  यावयाचे  तािवत आह.े याकरीता मनु  यबळा  दारे चपाती/परुी तयार 
क न घेण ेआव  यक वाटत नाही. यामळेु सदरह  ताव र  करणते यावा. ” असा िनणय झालेला होता.     

  तथापी सदरचे िनणयास अनुस न, ी साई सादालयात स  या २०,००० मतेचे एकच मिशन कायरत 
आह.े सदर मिशन तां ि क िबघाडामळेु अथवा काही कारणा  तव बंद पडले तर पयायी दसुरे चपाती मिशन 

सादालयात उपल  ध होईपावेतो, तसचे चा शता  दी महो  सव-२०१८ करीता भ  ताचंी मोठया माणात गद  
हो  याची श  यता अस  याने िद.१६/०६/२०१७ ते १५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीकरीता सं  थानकडे 
पयायी  यव  था असावी  हणनू मनु  यबळा  दारे चपाती/परुी तयार क न घेणकेामी सदरची ई-िनिवदा ि या 
राबिवणकेरीता पु  हा इकडील िवभागामाफत िद.११/०३/२०१७ रोजी उपरो  त माण े फेर  ताव शासनाकडे 
सादर करणते आला. मा.का.अ.यांचे  वा रीनंतर सदरचा  ताव मा.  य.सिमती िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेत 
‘फेरसादर’ करणते आला. सदरचे  तावावर सिव  तर चचा होवनू, “ ी साई  सादालयातील सादभोजनाम  ये 
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 वामी नारायण पोळी (चपाती)/परुी मनु  यबळा  दारे आऊटसोिसग प  दतीने तयार क न घेणकेामी िव हीत प  दतीने 
ई-िनिवदांची मागणी करणेस व  याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली.” 
ब ) अ  नपाक टे तयार करणकेामी पुढील कालावधीसाठी ई-िनिवदा ि या सु  करणकेामी इकडील 
िद.२८/०१/२०१७ रोजी कायालयीन िटपणी तसचे मा. य सिमती सभेपढुील िवषयाची िटपणीही सादर करणते 
आली होती. परंत ूसदर िटपणीवर  मा.मु  यलेखािधकारी यांनी िद.१०/०२/२०१७ रोजी काही मु े उपि थत केले 
होते. सदर मु यांवर .अधी क, सादालय िवभाग यांनी मु  यलेखािधकारी व मा.उप.का.अ.साहेब यांचे सोबत 
चचा केली. चच  दारे सदर मु यांचे िनरसन कर  यात आले. तदनंतर सदर िटपणीवर मा.का.अ.साहबे यांची 
 वा री झाली. तोपयत िद.२५/०२/२०१७ रोजीची मा.  य.सिमती सभा होवनू गेली.  यामळेु या सभेम  ये सदरह 

िवषय हो  याचे राहन गेले.   
  पु  हा सदरचा  ताव िद.११/०३/२०१७ रोजी तयार क न मा.  य.सिमती सभा िद.२७/०३/२०१७ 

रोजीचे सभेत सादर करणते आला. सदर  तावावर सिव  तर चचा होवनू , “ ी साई सादालयामाफत 
मनु  यबळा  दारे अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) तयार क न घेणकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदांची मागणी करणसे व 
 याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आलेली आह.े ” 

   यानसूार उपरो  त अ) व ब ) चे  तावाबाबत मा  यता ा  त िनणय इकडील िवभागास ा  त होणकेामी 
काही िदवसाचा कालावधी गेला तोपयत चपाती/परुी तयार करण े व अ  नपाक टे तयार क न घेण े कामाचे ई-
िनिवदचेा मसदुा तयार क न कामगार िवभाग,िवधी िवभाग,वशी-७ए,मु  यलेखािधकारी यांचेकडून तपासनू घेतला 
असनू  यात  यानंी सचुिवले  या द ु   या  करणते आले  या आहते.  

  तदनंतर सदर ई-िनिवदचेा मसदुा व जाहीरात मसदुा तयार क न  या वर मा.का.अ.मॅडम यांची  वा री 
झालेली असनू सदर जाहीरात मसदुा िद .२६/०४/२०१७ रोजी दपुारी १२.०० वाजता जनसपंक कायालयाकडे 
सादर करणते आलेला आह.े  जनसपंक कायालयाकडे जाहीरात मसदुा दतेानंा ,  यावर पढुील १० िदवस नतंर  या 
तारखा कळिवणते येतात.  यामळेु चपाती/परुी ,अ  नपाक टे ई-िनिवदा डाऊनलोड ग तारीख ०४/०५/२०१७ 
अं ितम तारीख १६/०५/२०१७ व तािं कं िनिवदा उघडणचेी तारीख १९/०५/२०१७ अशा कळिवणते आले  या 
आहते. 

  चपाती/परुी, अ  नपाक टे ई-िनिवदा ि या िद.१६ जनु-२०१७ पयत मदुतीत पणु होईल असे वाटते . 
परंत ू काहीशा (उदा.मा.  य.स.सभे  या तारखा मागे-पढेु झा  यास) कारणा  तव सदर येस िवलंब झाला तर, 
स  या असलेले चपाती/परुी,अ  नपाक टे ठेकेदार यांना िनिवदतेील अटी/शत  नूसार सन २०१७-२०१८ करीता सु  
असलेली ई-िनिवदा ि या पणु होवनू नवीन ठेकेदारास कायादशे देईपावेतो , आह े  याच मंजरू दराने मदुतवाढ 
दयावी लागेल अस ेन  मत आहे.        
 क )  ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोकामी पढुील कालावधीसाठी ई-िनिवदा 
मागिवणबेाबत िद.२८ जानेवारी २०१७ रोजी कायालयीन  ताव सादर करणते आला होता. मंजरुीनंतर सदरचा 

 ताव मा.  य.सिमती िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता.  यानसूार सदरचे सभेत यावर 
सिव  तर चचा होवनू असे ठरले क ,“ ी साई  सादालयातील हाऊसिकप ग/  व  छता व पे  ट कं ोलचे काम 
आऊटसोिसग प  दतीने क न घेणकेामीची अंदाजप क य र  कम खूपच जा  त आह.े याकरीता सदरह तपासनू 
िववरणासह  ताव फेरसादर करणते यावा अस ेठरले.” सदरह िनणय इकडील िवभागाकडे िद.१०/०३/२०१७ 
रोजी ा  त झालेला आहे. 

  तथापी सदरचे िनणयास अनुस न, ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोल 
क न घेणकेामीचा मा.  य.सिमती सभेपढुील फेर  ताव इकडील िवभागामाफत .अधी क यांची  वा री घेवनू 
तसचे शासक य अिधकारी यांची िद.१८/०३/२०१७ रोजी  वा री घेवनू मा.उप.का.अ. साहेब यांचेकडे 
 वा रीसाठी पाठिवणते आला. मा.उप.का.अ. यांनी मला सां िगतले क, “ सदरचा िवषय फेरसादर होत आहे, 
 यावर मु  यलेखािधकारी यांचेशी चचा क न  यानंी सां िगतलेले बदल क न  ताव  यव  थीत करावा लागेल. 

घाई क न जमणार नाही.” अस ेसां िगतले.  यावर मु  यलेखािधाकारी यांचेशी चचा क न सिव  तर  ताव सादर 
कर  यात आला. तदनंतर सदरचे  तावावर मा.उप.का.अ.साहबे यांची  वा री झालेली आह.े तोपयत 
मा.  य.सिमतीची िद.२७/०३/२०१७ रोजीची सभा होवनू गेली होती.  यामळेु सदरह िवषय मा.  य.सिमती सभमे  ये 
दणेेस िवलंब झालेला आह.े 

  आता, सदरचा  ताव िदनांक १९/०४/२०१७ रोजी तयार क न िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे 
मा.  य.सिमती सभेत सादर करणेसाठी सभाकामकाज िवभागाकडे सादर करणते आलेला आह.े  यामळेु सदरह 
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िवषयाचा िनणय झालेनंतर ई-िनिवदा मसदुा तयार क न तपासनू घेणे , जाहीरात िस  द करण े यासव बाबीस 
िवलंब होण ेनाकारता येत नाही.  

  मागणी :- वरील माण े अ ) चपाती/परुी  ब) अ  नपाक टे क) हाऊसिकप ग  व  छता व पे  टकं ेालची 
कामे  स  या असले  या ठेकेदारांना, भ  ताचंी गैरसोय होव ू नये याकरीता ई-िनिवदांची ि या पणु होवनू पा  
ठेकेदारांना कायादशे दईेपावेतो  या कालावधीकरीता आह े  याच अटी/शत वर, केले  या करारना  यानसूार 
सबंंधीत ठेकेदारांना मदुतवाढ दयावी लागेल. करीता सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेत सादर करणे 
गरजेचे आह.े अस ेन  मत आहे.   

  िवभागाचा  प  ट अिभ ाय :- तरी उपरो  त  तावाचा िवचार करता, ी साई सादालयाम  ये 
स  या काम करत असले  या अ ) चपाती/परुी  ब) अ  नपाक टे तयार करणकेामी असलेले ठेकेदार, िद.यशोधरा 
मिहला सह.उ  पा. सं  था, नािशक यांना तसचे क) हाऊसिकप ग  व  छता व पे  टकं ेाल कामी असलेले म.ेि पक-
एन-  पॅन स  ह सेस, मुंबई या तीनही ठेकेदारांना,  भ  ताचंी गैरसोय होव ूनये याकरीता ई-िनिवदांची ि या पणु 
होवनू पा  ठेकेदारांना कायादशे दईेपावेतो  या कालावधीकरीता आह े  याच अटी/शत वर, केले  या 
करारना  यानसूार संबंधीत ठेकेदारांना मदुतवाढ दणेकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .३८०  यावर सिव तर चचा होऊन, चपाती/ पुरी, अ नपािकटे तयार करणे तसेच सादालयामधील 
हाऊसिकप ग, व छता व पे ट  कं ोलची कामे क न घेणेकामी पुढील वषातील वािषक ई-िनिवदा 

ि या पुण हाईपयत साईभ ांची गैरसोय होऊ नये, याकरीता सदरह कामे करणा या स याचे 
ठेकेदारांना आहे याच अटी/ शत वर मुदतवाढ दे यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------- ------------  
िवषय न.ं२५ ी साई सादालयात कामगार िवभागामाफत अनुभवी, कुशल कं ाटी आचा यांची नेमणूक 

होणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतदू:- सन-2004 चा महारा  अिधिनयम मांक 14(भाग4) म ये महारा  िवधान 

मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालांनी तािवत केलेले अ यादशे व केलेले िवनीमय मधील 21 (1घ) नसुार 
भ ांना जेवण परुवण ेआिण अ नछ  चालिवण.े 

  तािवक :- ी साई सादालयात साद भोजन घेणा-या भ ांची सं या िदवस िदवस वाढत असनू 
स या दररोज सरासरी समुारे ३५,००० ते ५५,००० साईभ  साद भोजनाचा लाभ घेतात. उ सव व सलग 
सु यांम ये गद चे काळात जवळपास ६० हजार  ते ८५ हजार भ  चे साद भोजनाचा लाभ घेतात. 

सादभोजनाम ये ०२ भा या, (कडधा य व पालेभाजी) भात, आमटी, शगदाणा चटणी, चपाती/परुी, व बफ  
इ.पदाथ बनिव यात येतात. 

  सादालयाचे कामकाज सकाळी ७ ते ३ व दपुारी ३ ते ११ या माणे दोन िशफटम ये चालते. सकाळी 
१० ते रा ौ १० अशी सादभोजनाची वेळ आहे. स या सादालयात ०३ कायम आचारी व ०१ कायम सहा यक 
आचारी तसचे ०२ कुशल कं ाटी कमचारी हे दोन िशफटम ये काम पहातात. अशा प दतीने येक िशफटला 
कायम व कं ाटी िमळून एकूण ०३ आचारी कामे पहातात.   

ी साई सादालयातील 
आकृतीबंधानूसार ‘आचारी’ मंजूर 
पदांची माहीती खालील माणे. 

पदनाम 

 
मंजूर पदे 

 

 
भरलेली पदे 

 

 
र  पदे 

 
थायी 

 
कं ाटी 
 

एकूण 
 

थायी 
 

कं ाटी 
 

एकूण 
 

थायी 
 

कं ाटी 
 

एकूण 
 

आचारी १० १४ २४ ०४ ०२ ०६ ०६ १२ १८ 

 
ी साई सादालयाचे वरील मंजरू आकृतीबंधाम ये १० थायी, १४ कं ाटी अस ेएकूण २४ आचारी 

कमचा यांची मंजरूी दे यात आलेली आहे. पैक  आजिमतीस ०४ थायी, ०२ कुशल कं ाटी असे एकूण ०६ 
कमचारी नांव ेखालील माणे दोन िश टम ये आचा याचे काम करत आहे. 

अ .नं.  थायी आचारी कमचा यांची शारी रक मता स ि थती 
1) ी ध नाराम अ णाराम परुोहीत  ी परुोहीत, वय-वष-५३ आह.े यांना वयोमानानसूार जा त कामे 

होत नाहीत. 
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2) 
 

ी हाद गोर नाथ कड ले 
 

ी कड ले, वय-वष- ४५ आहे. यांचेवर दोन ते तीन श ि या 
(ऑपरेशन) झालेले आह.े यामळेु  यांना जड उचलता येत नाही. 
जा त कामाची दगदग सहन होत नाही. 

3) ी िदलीप बाबसाहबे सांबारे  ी सांबारे, वय -वष- ४० आहे.   
4) ी भरत िवनायक जाधव ी जाधव, वय -वष- ३६ आह.े 
कं ाटी कुशल आचारी 
5) ी गोवधन चांगदवे दाभाडे  
6) ी िवजय ल मण कोळगे  

 
उपरो  सव ी परुोहीत , कड ले यांचे वय व यांचा शा र रक मतेचा िवचार करता यां या 

यश वर मयादा येत असनू सादालयाम ये चे सादभोजन घेणारांची सं या पवु चे व स याचे याम ये 
कालानु प तसचे न यातने सु  करणते आलेली मोफत सादभोजन सिुवधा यामु ळे मोठया माणात वाढ होत 
आह ेव स ि थतीत मंजरू पदां पे ा आचारी पदाचे कमचारी (कुशल-अकुशल) अ यंत तटुपूंजे आहते.  

तसचे यापवू  सादालयात ०३ कुशल कं ाटी आचारी कायरत होत.े यातील दोन आचारी काम करत 
आहते. पैक  ी रावसाहेब कोकाटे हे िद.१४/०७/२०१५ रोजी मयत झालेले आहे. यामळेु यांचे जागी 
अ ापपयत कुशल कं ाटी आचारी दे यात आलेला नाही. 

वेळोवेळी येणारे स माननीय अितथी, यव थापन मंडळा या िमट ग, कॅश काउट ग, खाते मखु 
िमट गकरीता, तसचे इतर िवभागांचे मागणीनुसार ना ा व हॉ पीटलमधील पेशंट साठी दोन वेळचे जवेण दयावे 
लागते. यासाठी वेगळी तरतदुही करणते आलेली नाही . यामुळे कमी आचारी सं येमु ळे आचा-यांची एैनवेळी 
खपूच धावपळ होते , दमछाक होते.  या मु ळे यांचे कामावर याच्ा मोठा प रणाम होवनू यां  चे सु यांचे माणही 
वाढलेले आह.े  

वरील कमचा यांनी रजा,सु या यावयाचे झा यास अथवा कमचारी आजारी पड यास रसोडयाम ये 
आचारी िमळणे मिु कल झाले आहे. िशवाय चा सादभोजनासाठी येणारी गद  िवचारात घेता तेथील कामाचा 
यापही मोठया माणात वाढलेला अस यामळेु आचारी व कमचारी यांची कमतरता यामळेु चे सादामधील 

पदाथाचा चवीचा दजाही घसर याची श यता नाकारता येत नाही. यामळेु सबंधीत कमचा यांना काही िश ा 
करावयाची झा यास पयायी यव थाही उपल ध नस यामळेु संबंधीत आचारी, सहा यक आचारी यांना, 
“कमचारी ह ेअ यंत कमी आहते. आ हालाही मयादा आहते. आचारी, सहा यक आचारी वाढवून िमळावेत.” 
अशी मागणी कर याची संधी असते व ती व तिू थती खरीही आह.े िशवाय सादालयात आचारी, सहा यक 
आचारी उपल ध नाहीत. यामळेु आपलेवर कोणतीही कायवाही होव ूशकत नाही अशी भावना बळाव याची 
श यता नाकारता येत नाही.  ी साई सादालयातील िदवसिदवस वाढ या गद चे माण ल ात घेता आचारी 
कमचारी कमी पडत आहते. तसचे कायरत असले या आचारी कामगारां या रजा/सटुया , आजारी रजा सोडिवणे 
कामी आचारी कमचारी उपल ध होत नाहीत, सगंी अकुशल कं ाटी कमचा यांकडून आचा याचे कामकाज 
क न घेतले जाते. यामळेु यांचेकडून जेवणा या चवीम ये बदल हो याची श यता नाकारता येत नाही. 

सादभोजन चिव  व चकर बनिवण ेह ेकाम िजकरीचे व जबाबदारीचे अस याने अकुशल कं ाटी कमचा यांवर 
साद भोजन बनिव याची जबाबदारी सोपिवता येत नाही. यामळेु आचा यां  अभावी सादभोजन यव था 

परुिवण ेअ यंत अडचणीचे होत आहते.  
मागणी :- ा तिवक केले माणे ी साई सादालयातील स याचा िवचार करता व साइ भ ांना चिव  

व चकर सादभोजन िमळावे यासाठी ित िदन भाजी बनिवणकेामी ०४, आमटी बनिवणसेाठी ०२ अस ेएका 
िशफटम ये ०६ आचारी व दोन िशफटम ये १२ आचारी आव यक आहते. यांचे रजा/सु या सोडिवणेसाठी ०२ 
आचारी अस ेएकूण १४ आचा यांची अ यंत आव यकता आह.े तसेच ी साईबाबा यांचे महािनवाण सन-२०१८ 
म येण एक शतक पुण होत आह.े याचिनिम ह सं थातन व थायपनामाफत सन २०१७-२०१८ ह े वष ी 
साईबाबा समाधी शता दीत वष हतणनू साजरा कर यासचे योजन आहे. या शतक महो सतवी ी े  िशड स 
येणा-या साईभ ां  साठी मलुभतु सवेा सिुवधांसह या वषात आयोिजत करावयाचे िविवध तीराव न िनयोजन सु  
आह.े या ् अनषुंगाने िशड स येणा-या भ ातंसाठी अ पोवपहार व सादभोजन सिुवधमे येन वाढ करावी 
लागणार आहे.  
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करीता, स या सादालयात आचारी पदाचे काम करत असलेले ०२ अकुशल कं ाटी कमचारी यांना 
कुशल कर यात यावे व उवरीत राहीलेले १२ आचा यांची पदे सं थानचे लेबर कॉ टर यांचेमाफत कं ाटी प द 
तीने तातडीने भरणते येण ेअ यंत गरजेचे आह.े 

िवभागाचा प  अिभ ाय/मत :- ी साईबाबा यांचे महािनवाण सन-२०१८ म य एक शतक पणु होत 
अस याडने या शतक महो वी ी े  िशड स येणा-या साईभ ांयसाठी अ पोपहार व सादभोजन सिुवधमे ये 
वाढ करावी लागणार आह.े तसचे सादभोजनातील पदाथ चिव , चकर िमळावेत यासाठी सादालयात स या 
आचारी पदाचे काम करत असलेले ०२ अकुशल कं ाटी कमचारी यांना कुशल करणते येवनू िनयिमत नेमणकूा 
होईपंयत कंवाटी पद तीने ता परु या व पात काही कुशल आचारी नेमण े बाबतची िटपणी मा. यव थापन 
सिमतीपढेु िनणया तव सादर  

िनणय .३८१  उपरो  तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साई सादालयाम ये िदवसिदवस 
वाढणा या गद चा िवचार करता व साईभ ांना चिव / चकर सादभोजन िमळावे याकरीता तेथे 
कं ाटदारामाफत ०६ अनुभवी कुशल कं ाटी आचा यांची नेमणूक करणेत यावी. मा  याम ये स या 
काम करत असले या कं ाटी कमचा यांचा ाधा याने िवचार करणेत यावा. 

(कायवाही- सादालय िवभाग मखु/ कामगार अिधकारी)   
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं२६ ी साई सादालयातील िडश वॉिशंग (ताटे धुणे) मिशन करीता व भांडी धुणेसाठी िल वीड सोप खरेदी 

करणे व सादभोजनकामी प ावळी वापरणेचा िवचार करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ (भाग- ४) म  ये महारा   

िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील २१ (१ घ) 
नसूार भकतांना जेवण परुवण ेआिण अ  नछञ चालवणे.   

 तािवक :- ी साई सादालयात दरारोज सरासरी ३५ ते ४० हजार साईभ  त सादाचा लाभ घेतात. 
उ  सव व गद  या कालावधीम  ये साद- भोजन घेणा-या भ  ताचंी सं  या ६० ते ६५ हजारापयत जाते. साद 
भोजन घेणा-या साईभ  तानंा जेवण दे  यासाठी ि टल ताटांचा वापर कर  यात येतो. सदर पदाथ बनिवणेसाठी 
तेलाचा व तपुाचा वापर कर  यात येत अस  यामुळे पदाथ बनव  यासाठी लागणारे कढई, पातेले, साद भोजनाची 
ताटे व जेवण वाढ  यासाठी हॉलम  ये वापर  यात येणा-या  टेनलीस  टील  या फुड सि हस ॉलीज, चमचे, 
भातवाढ्या तेलकट व तपुकट होतात प रणामी  यांचा खराब वास येतो  यामळेु सदर ताटे व िडशेस फ  त पा  याने 
धतु  यामु ळे  व  छ होत नस  याने िलि वड सोपचा वापर करावा लागतो.  

सादालयातील भांडी धणुेसाठी ितिदन अंदाजे ५० िलटर या माण ेएका वषासाठी १८२५० िलटर व 
भां डे मिशनकरीता अंदाजे ितिदन १० िलटर माणे ३६५० िलटर िलि वड सोप असे एकुण २१९०० िलटर  
िलि वड सोपची गरज लागणार आह.े  

स  या सादालयाम  ये िद.२८/०४/२०१७ अखेर १०० िलटर िलि वड सोप िश  लक आह.े परुवठा 
आदशेाचे २५%  हणजेच खरेदी िवभागामाफत  यापा-याकडून २६२५ िलटर िलि वड सोप येण े बाक  आह.े 

सादालयाकडील िश  लक १०० िलटर िलि वड सोप व खरेदी िवभागामाफत  यापा-याकडून येण े बाक  
असलेले २६२५ अस ेएकूण २७२५ िलटर िलि वड सोप सादालयाकडे स  या िश  लक आहे. सदर िलि वड 
सोप सादालयास ४५ िदवस परेुल इतके िश  लक आह.े  

सन २०१६-१७ करीता मे.  टारवीन परफे  ट  यॅ  य.ूकं. ा.िल.मुंबई यांचेकडून हाताने भांडी धणुकेरीताचे 
िलि वड सोप - .३४.८५ ती िलटर व मे.   य ू ओशन ि लिनंग सो  यशु  स, मुंबई -भांडी मिशनकरीताचे 
िलि वड सोप-दर .१०.०० ती िलटर आहे. पढुील कालावधीकरीता सादालयासाठी आव  यक असणारे 
िलि वड सोपचे दराबाबत कोपरगांव व राहाता येथील िलि वड सोप परुवठा करणा-या  यापा-यांना िवचारणा 
केली असता,  यानंी खालील माणे दर दऊे केलेले आहते.  

अ.न.ं िलि वड सोप परुवठा करणारे  यापारी  
िलि वड सोपचा दर 

हाताने भांडी धुणेकरीता भांडी मशीनकरीता 
१ साई ॉड  ट्स, कोपरगांव (िद.२५.४.१७ चे प ) .३०.०० .२०.०० 
२ कंुदन सपुर माकट, राहाता (दरु  वनी  दारे) .४०.०० -- 
३ सनलाईट (Sunlight) कं -ऑनलाइन  दारे  .३०.०० -- 
४ (Exo) कं.- ऑनलाइन  दारे  -- .८०.०० 
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उपरो  त दरांचा िवचार करता िन  नतम दरानसुार सदर  िलि वड सोप खरेदीसाठी खालील माणे खच 
अपेि त आह.े   

अ.न.ं िलि वड सोपचा वापर मागणी (िलटरम  ये) अंदाजे दर र  कम 
१ हाताने भांडी धणुसेाठी १८२५० िलटर .३०.०० ५,४७,५००.०० 
२ िडश वॉिशंग मिशनसाठी ३६५० िलटर .२०.०० ७३,०००.०० 
   एकुण = ६,२०,५००.०० 

 
उपरो  त िदले  या दराम  ये भिव  यात चढ- उतार हो  याची श  यता नाकारता येत नाही. तरी 

सादालयास मंजरू रकमेत जेवढे िलि वड सोप िमळेल तेवढे िलि वड सोप सादालयास खरेदी क न िमळावे.  
सदरचा खच अंदाजपञक य तरतदू सन २०१७-२०१८ मधील सादालय खच या सदराखालील मंजरू 

असले  या रकमेतनू करता येईल.   
     मागणी:- ी साई सादालयातील िडश वॉिशंग मिशनसाठी व साद भोजनाची भांडी, कढया, पातेले, 

फुड सि हस ॉलीज, चमचे, वाट्या व इतर तेलकट उपकरण े धणुेसाठी िलि वड सोप खरेदी करणे आव  यक 
आह.े  

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानुसार अनुमान :- आिथक  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- तरी सादालयाकरीता पढुील ०१ वष कालावधीसाठी हाताने 

भांडी धणुसेाठी लागणा-या १८२५० िलटर िलि वड सोपकरीता अंदाजे .५,४७,५००/- व भांडी मिशनकरीता 
लागणा-या ३६५० िलटर िलि वड सोप करीता अंदाजे .७३,०००/- असा एकुण अंदाजे .६,२०,५००/- चे 
 यु ल व चांग  या दजाचे २१९०० िलटर िलि वड सोप खरेदी िवभागामाफत खरेदी करणसे व  याकामी येणा-या 

अंदािजत र  कम पये ६,२०,५००/- चे खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती 
सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .३८२  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. 
  तसेच ी साई सादालयाम ये वापरणेसाठी केळी या खुंटापासून प ावळया तयार करता 

येतील का याची चौकशी क न सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, याकामी सिमती सद य 
मा. ी.सिचन तां बे यां चे मागदशन घे यात यावे, असे ठरले.          (कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं२७ ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेतील िश णा याना व कायालयीन कामकाजाकरीता 

छापील टेशनरी छपाई करणे व यासाठी येणा या खचास मा यता िमळणे. 
ताव- सन २००४ महारा   अिधिनयम .१४ (भाग ४) म  ये महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी 

 तािपत केलेले अ  यादेश व केलेले िविनयम १७ (२ढ) सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल 
िकंवा तस ेकरस सहा य करील, तसचे,िशड  येथे वा अ  य िठकाणी शै णीक सं  था  थापन करील. 

 तािवत :- ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  थेतील सव  यवसायातील थम व ि दतीय वष 
याम  ये िश ण घेत असले  या िश णा  याना िथअरी िलहीणे,जॉब ॉईगं काढणे, ा  यि कासाठी िटपण 
िलहीणे, िदवसभर केले  या  दनैं िदन न दी करण े व इतर कामाकरीता तसचे कायालयीन कामकाजाकरीता  
आव  यक असलेली खालील  टेशनरी छपाई क न  यावी लागणार आह.े  

अ. . छापील  टेशनरीचा तपिशल आव  यक नग/पॅड अंदाजे दर अंदाजे एकुण र  कम  
१ जॉबिशट वही ६० पानी मॅपिलथो कागद ८० जीएसएम, 

दो  ही बाजुं नी पु ा बायड ग ११.७ िक. ॅम   ३४  x २१ 
स.िम.  (नमु  या माणे) 

३५० नग  ६०/-  २१०००.००  

२ जॉबिशट वही १०० पानी मॅपिलथो कागद ८० 
जीएसएम, दो  ही बाजुं नी पु ा बायड ग ११.७ िक. ॅम   
३४  x २१ स.िम.  (नमु  या माणे) 

१५० नग  १००/- १५०००.००  

३  २  वायर रिज  टर मपॅिलथो कागद ८० जीएसएम, दो  ही 
बाजुं नी पु ा बायड ग ११.७ िक. ॅम ३४  x २१ स.िम.  
(नमु  या माणे) 

५०० नग  ५०/- १२५००.००  

४  ॉईगं इपंेरीयल रिज  टर २५ िशटांच े एक रिज  टर सन-
शाईन कागद  ५६  x ३६  स.िम.    (नमु  या माणे) 

३०० नग १००/- ३००००.०० 
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५  ा  यि क परी ा उ  तर पि का २  पानी  ३००० नग  १/- ३०००.००  
६ टम फ  बुक   (डयु  लीकेट) १०० पावतीच ेएक बुक  

(नमु  या माणे) 
१० बुक  ६०/- ६००.०० 

७ जनरल रसीट बुक (डयु  लीकेट) १०० पावतीच ेएक बुक 
(नमु  या माणे) 

१० बुक  ६०/- ६००.०० 

८ बजेट रिज  टर २  वायर मॅपिलथो कागद ८० जीएसएम, 
दो  ही बाजुं नी पु ा बायड ग ११.७ िक. ॅम   ३४  x २१ 
स.िम.  (नमु  या माणे) 

०४ नग  ५०/- २००.०० 

९ २  वायर, बोनाफाईड दाखला वाटप रिज  टर मपॅिलथो 
कागद ८० जीएसएम, दो  ही बाजुं नी पु ा बायड ग ११.७ 
िक. ॅम   ३४  x २१ स.िम.  (नमु  या माण)े 

१२ नग  ५०/- ६००.००  

    ८३,५००.०० 
          
मागणीः- सदरील छापील  टेशनरी छपाई करणकेामी अंदाजे र  कम .८३,५००/- इतका खच 

अपेि त आह.े  यास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागेल.  छपाईदारांकडून दरप के मागवनु  
 यनूतम दर असले  या छपाईदाराकडून परुवठा आदेश दऊेन  टेशनरी  छपाई क न घेता येईल.  

अनुमानः-  वरील माणे छापील  टेशनरी छपाई करणकेामी छपाईदारांकडून दरप के मागिवणेस व 
 याकरीता येणा-या अंदाजे  र  कम .८३,५००/- ( पये यांऐशंी हजार पाचशे मा  ) चे खचास मा  यता असावी.  

तरी उपरो  त   तावावर िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .३८३  यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेतील 

िश णा याना व कायालयीन कामकाजाकरीता आव यक असलेली छापील टेशनरी छपाई क न 
घेणेकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .८३,५००/- मा चे 
खचास मा यता दे यात आली. 

  तसेच तावीत छपाईकामी जा तीत जा त ेसधारकांचा ितसाद िमळणेसाठी थािनक 
ेसधारकांना ई-मेल दारे कळिवणेत यावे व सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस द कर यात यावी, 

असे ठरले.                 (कायवाही- ाचाय, औ ोिगक िश ण सं था) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं२८ िनयोजीत दशनरांग क प उभारणीकामी साई साद न.ं०१ व ०२ या इमारती बंद क न साईउ ान 

इमारतीचा वापर पुववत सु  करणे. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद -२१(ग) भ  तानंा मं िदरात दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धािमक 

सवेा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . या अिधिनयम व तरतदुी नसुार ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थे माफत भ  ताचंी िनवास  यव  था व सिुवधा कर  यात येते. 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .– िद.२७/०३/२०१७ रोजीची मा.  यव  थापन सिमती सभा िवषय 
न.ं ०८ व िनणय .२४१  

 तावना– बांधकाम िवभागाचे जा.न.ंएसएसएसटी/बांधकाम/५७३/२०१७ िद.२४/०४/२०१७ 
चपे रप का  वयेिद.२७/०३/२०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेत ी साईबाबा मं िदर दशनरांग 

क  प बांधकामास मा  यता िमळाली असनू दशनरांग क  प उभारणीसाठी स  याचे जु ने सादालय प रसरातील 
साई साद न.ं०१ व ०२ इमारती, जनेु सादालय ितक ट शेड , िकचन, पि मेकडील च  पल  टॅ ं  ड, मोबाईल 
लॉकर शेड या इमारती व शेड पाड  याकरीता ई-िनवीदा मागिव  याचे  तावीत आह.े 

 तरी सदर इमारतीम  ये साई साद िनवास  थान िवभागाचे असलेले सािह  य काढ  याचे काम के  हा पुण होईल 
याबाबतची मािहती कळिवण ेबाबत सिुचत करणते आले आहे.  

जनुा सादालय प रसरात साई साद िनवास  थान िवभागाकडील साई साद नं.०१ व ०२ या इमारती 
असनू  याम  ये १५७ नॉन ए.सी.खो  या आहते. सदर खो  यामं  ये ३५६ कॉट्स व ३५६ फोमगा ा, उशा तसेच 
बेडशीट, चादर, कापसुगा ा वापरात आहते . यािशवाय साई साद न.ं०१ मधील ०६ म  वान पथकासिनवास / 
कायालयासाठी िद  या असनू व ०३ म म  ये  िवभागाचे सािह  य ठेवणते आले आह.े तसचे साई साद न.ं०२ 
म  ये तळमज  यावर िनवास  थान कायालय असनू  याम  ये ०१  टोअर म आहे. या इमारती मधील ०१ म ी 
मेतकर, ितिनधी-बेटर क  यिुनकेश  स, ा.िल.मुंबई यांना िनवासाकरीता िदलेली आह.े  
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नवीन दशनरांग क  प उभारणीसाठी साई साद न.ं०१ व ०२ ही िनवास  थाने बंद क न या 
िनवास  थानांमधील सािह  य काढून घेणकेामी खालील माण ेिनयोजन करावे लागेल. .   

साई साद न.ं०१ व ०२ इमारती बंद क न  यामधील ३५६ कॉट्स व फोमगा ा तसचे इतर बेडशीट, 
चादर, कापसु गा ाइ  यािद सािह  य चे मं िदरा लगत स  या वापरासाठी बंद असले  या साईउ ान इमारतीत 
िश  ट क न सदर इमातीचा वापर साईभ  ताचंे िनवासाकरीता सु  करता येईल. साईउ ान इमारतीत स  या  
साईभ  तां  या वापरासाठी २० खो  या,  ११ हॉल व ९९ लॉकर उपलब ् ध आहते  याम  ये सदर सािह  याचा 
पवुवत वापर होऊन तेथे ितिदनी ९९२ साईभ  ताचंी िनवास  यव  था होईल.  

तसचे साई साद न.ं१ इमारती मधील  वान पथकास िदले  या म सं  थान  या िपंपळवाडी रोड लगत 
असले  या शांतीिनकेतन इमारतीत बदलनू दतेा येतील व साई साद न.ं०२ मधील ी मेतकर यांना िदलेली म 
साईबाबा भ  तिनवास येथे बदलून दतेा येईल. तसचे िवभागाचे सािह  य साईउ ान इमारती  या एका हॉल म  ये  
ठेवता येईल.   

  स  याचे साई साद िनवास  थान िवभागाचे मबिुकंग कायालय येथून साईउ ान इमारतीत  थलांतरीत 
क न सदर इमारतीतील  स, हॉ  स व लॉकसची बिुकंग तेथनूच करता येईल .  

तसचे साईिनवास अितथीगहृाकरीता तेथील काऊंवर  वतं  मबिुकंग काऊंटर तेथे चाल ूकरता येईल. 
साईिनवास अितथीगहृ ये थे वेळोवेळी मा.  यव  थापन सिमती सद  य येत असतात अशा वेळी  याचंी 
िनवास  यव  था तथा  यानंी सचुीत केले  या  मा  यवरांची  यव  था तसचे जनसपंक कायालयाकडून येणा-या 
 ही.आय.प  या िनवास  यव  थेचे यो  य िनयोजन करण ेतसचे तेथे वेळोवेळी होणा-या िमट गचे वेळी उपि थतांची 

िनवास, बैठक, चहापान, ना  टा व भोजन इ  यव  थेच ेिनयोजन करावे लागते याकरीता साईिनवास अितथीगहृ येथे 
मागील बाजसू िकचन शेजारी अिध क यांचे कायालय सु  करता येईल.  

  िद.१८/०४/२०१७ पासनू मं िदर प रसरातील सव मोबाईल लॉकर,  लोक म व च  पल  टॅडं साई साद 
िनवास  थान िवभागामाफत िवनामु  य सु  करणते आले आह.े जु ने सादालय प रसरात ०२ मोबाईल लॉकर, ०२ 
 लोक म व ०२ च  पल  टॅडंची  यव  था आहते. सदची  यव  था इतर  िठकाणी  थलांतरीत करावी लागेल.  

मागणी-  जनुा सादालय प रसरात दशनलाईन क  प उभारणी करता खालील माण े तातडीने 
कायवाही करण ेगरजेचे आह.े  
 

१. साई साद न.ं ०१ व ०२ या इमारत चा वापर िद.१५/०५/२०१७ पासनू बंद क न  यामधील ३५६ 
कॉट्स व ३५६ फोम गा ा, उशा, बेडशीट, चादर, कापसूगा ा  तसचे िवभागाचे  टोअर मधील 
सािह  य साईउ ान इमारतीत  थलांतरीत क न सदर इमारतीचा िद.०१/०६/२०१७ पासनू वापर सु  
करण.े  

२. साईउ ान इमारती मधील  स, हॉ  स व लॉकसचा वापर पवुवत साईभ  तां  या िनवासाकरीता सु  
करण.े 

३. साई साद न.ं०१ मधील  वानपथकास िदले  या खो  या शांतीिनेकेतन इमारती म  ये व साई साद न.ं०२ 
मधील ी मेतकर यांना िदलेली खोली साईबाबा भ  तिनवास येथे बदलनू दणेे.  

४.  साई साद िनवास  थान िवभागाचे मबिुकंग कायालय साईउ ान इमारतीत व अिध क कायालय 
साईिनवास अितथीगहृ इमारतीत  थलांतरीत करण.े 

५. जनुा सादलाय प रसरातील मोफत मोबाईल लॉकर ,  लोक म व च  पल  टॅडं बांधकाम / मेकॅिनकल 
िवभागामाफत इतर  िठकाणी  थलांतरीत करण ेव तेथे आव  यक सिुवधा उप  बध क न दणे.े 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय/  प  ट मत– जनुा सादालय प रसरात नवीन दशनलाईन क  प 

उभारणी करीता  तावात नमदु केले माणे कायवाही करणसे मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव  
मा.  यव  थापन सिमती सभेत चचा होऊन िनणय होणे  तव सादर. 

िनणय .३८४  यावर सिव तर चचा होऊन, िनयोजीत दशनरांग क प उभारणीकामी साई साद न.ं०१ व ०२ या 
इमारती बंद क न साईउ ान इमारतीचा वापर पुववत सु  करणेकामी तावात नमुद केले माणे 
कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.   (कायवाही- .अिध क, साई साद िनवास थान) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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िवषय न.ं२९ माहे एि ल, २०१६ ते माच, २०१७ अखेर लावले या ठेकेदारी कमचारी सं येची न द घेणे. 
ताव- सं  थानला लेबर व िस  यरुीटी कॉ   टस यांचेमाफत परुिव  यात आले  या कुशल, अकुशल व सरु ा कामगारांचा 

ितदीन व मिदन सं  येचे िवभागिनहाय तपिशलवार त  ते  येक मिह  यास मा.कायकारी अिधकारी यांचे 
मा  यतेसाठी सादर करणते यावेत व आिथक वषाचे शेवटी उपरो  त िवषयांचा एकि त अहवाल मा.  यव  थापन 
सिमती समोर न द घे  यासाठी सादर करणते यावा बाबत मा.िव  व  ताचंे सचूने नुसार उपरो  त सदंभ य ठरावा  वये 
मा  यता िमळालेली आहे. 

  उपरो  त मा.िव  व  ताचंे सचूनेनुसार माहे एि ल-२०१६ ते माहे माच-२०१७ अखेर या आिथक वषात 
दरमहा सं  थानला लेबर व िस  यरुीटी कॉ   टस यांचेमाफत परुिव  यात आले  या कुशल, अकुशल व सरु ा 
कामगारांचा ितदीन व मिदन सं  येचा तपिशल खालील माण ेदते आहोत. 

अ.नं कालावधी अकुशल कुशल एकूण 

ितिदन 
सं  या 

मिदन 
सं  या 

ितिदन 
सं  या 

मिदन 
सं  या 

ितिदन 
सं  या 

मिदन 
सं  या 

०१ एि ल- २०१६ 
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१०३१ 

 
२५२२२ 

 
५५५ 
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३७४५६ 
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              िस  यरुीटी ६७९ १८४६६ ७२ १२७१ ७५१ १९७३७ 
 एकूण सं  या २११०३ ५२२०८२ ७७८१ १६४४३५ २८८८४ ६८६५१७ 

 
  उपरो  त नमदू केले माण े माह ेएि ल-२०१६ ते माह ेमाच-२०१७ अखेर या आिथक वषात दरमहा 

सं  थानला लेबर व िस  यरुीटी कॉ   टस यांचेमाफत कुशल, अकुशल व सरु ा कामगार आव  यकते माणे 
लावणते आलेले आह.े तरी  याची न द घेणते येवनू ,  यास मा  यता असावी. 

  उपरो  त  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .३८५  यावर सिव तर चचा होऊन, माहे एि ल-२०१६ ते माहे माच-२०१७ अखेर या आिथक वषात दरमहा 

सं  थानला लेबर व िस  यरुीटी कॉ   टस यां चेमाफत आव यकतेनुसार पुरिवणेत आले या कुशल, 
अकुशल व सुर ा कामगारांचा ितिदन व मिदन सं येचे अवलोकन कर यात येऊन, यास मा यता 
दे यात आली. 

  तसेच वेळोवेळी सभेम ये सुचना दे यात येऊनही कं ाटी कमचा यां या बद या कर यात 
आले या नाही. याबाबत सभेने नाराजी दशिवली व कं ाटी कमचा यां या वरीत बद या कर यात 
या या, असे िनदश िदले.                                                                (कायवाही- कामगार अिधकारी) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं३० सं थानला कं ाटी प दतीने अकुशल, कुशल व सुर ा कमचारी पुरिवणारे ठेकेदार मे.मॉडन ही.आर. 

िस यु रटी फोस, पुणे व मे.जयभवानी ए टर ायजेस, पुणे यांना टिमनेट नोटीस देऊन, काळया यादीत 
टाकणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थानला स  या कं ाटी प  दतीने अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कमचारी परुिव  याचे कॉ   ट  
१. मे. जय भवानी एंटर ायजेस, पणु ेव २) मे. मॉडन  ही आर िस  यु रटी फोस िल., पणु ेया दोन लेबर ठेकेदार 
यांना िद.२८.२.२०१८ अखेर ३ वषा करीता दे  यात आलेले आह.े परंत ुसं  थानचे मागणी माण ेकं ाटी कमचारी 
परुवठा होत नसलेने , तसचे सदर दोनही एज सीचे कं ाटी कमचारी यांचे वेळोवेळची गैरिश तवतने, कं ाटी 
कमचा-यांवर दखेरेख व िनयं ण नसण,े एज सीचे कं ाटी कमचारी यांना गणवेश व ओळखप  न दणे,े मदुतीत 
कं ाटी कमचारी ाय हेट िस यरुीटी लायसे स सादर न करणे, तसचे दर मिह यास िस यरुीटी पॉईटं खाली जाण ेइ . 
बाबत संबिधत ठेकेदारांना वेळोवेळी नोटीस दवेनूही काहीही सधुारणा झालेली नस  याने, तसचे वेळोवेळी 
करारना  यातील अटी व शत चा भंग के  याने व सदर कं ाट चालिव  यास असमथ अस  याने  यानंा टम नेट 
करणबेाबत कायदिेशर नोटीस दवेून निवन ठेकेदारांची १ वषाकरीता नेमणकू करणबेाबत उपरो  त सदंभ य , 
मा.  यव  थापन सिमती सभेत िनणय पा रत झालेला आह.े 

 तावनाः- अ)उपरो  त मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणयानसुार सं  था नचे कायदिेशर स  लागार 
अॅड. ी अशोक पाटील, अहमदनगर यांचा कायदिेशर स  ला घेवनू मॉडन  ही.आर,िस  य रटी फोस, पणु ेयांना 
जा.न.ंएसएसएस/ वशी७-ए/३६२३/२०१६ िद.८/१०/२०१६ व मे.जयभवानी एं  टर ायजेस, पणुे यांना 
जा.न.ंएसएसएस वशी७ए/३६२२/ २०१६ िद.८/१०/२०१६ अ  वये तु  ही वेळोवेळी करारना  याचा भंग के  यामळेु 
तु  हास  टिमनट का कर  यात येऊ नये ?  याबाबत नोटीसा दे  यात आले  या आहते.  

ब)  यानसुार मे. जय भवानी यांनी िद.२५.१०.२०१६ रोजी  याचंा लेखी खुलासा सादर केलेला असनू, 
 यात  यानंी -आमचे एज  सी माफत लावणते आले  या सरु ा कं ाटी कमचा-यांचे वेळोवेळी पोलीस 
 हरेीिफकेशन केलेले आह.े तसचे लावणते आलेले सरु ा कं ाटी कमचारी यांचे वेळोवेळी ेनी कॅ  प घेतलेले 

असनू,  यानंा ेिनंग िदलेले आह.े परुिवणते येत असले  या सव कमचा-यांना यिुनफॉम, आयडटी काड, िस  यरुीटी 
कमचा-यांना काठी,िश ी,लाईन याड इ.सािह  यासह यिुनफॉम िदलेले आह ेअस ेनमदू केलेले आहे .  

क) मे. मॉडन  ही आर िस  यरुीटी फोस,िल.पुण ेयांनी िद.१४.१०.२०१६ रोजी  याचंा लेखी खुलासा 
सादर केलेला असनू , त ् यात  यानंी कं ाटी कमचा-यांचे पेमट वेळेत करीत असनू, आमचे एज  सी माफत लावणते 
आले  या ६० ट  के सरु ा कं ाटी कमचा-यांचे वेळोवेळी पोलीस  हरेीिफकेशन केलेले आहे. तसेच लावणते 
आलेले सरु ा कं ाटी कमचारी यांचे वेळोवेळी ेनी कॅ  प घेतलेले असनू,  यानंा ेिनंग िदलेले आह.े परुिवणते येत 
असले  या सव कमचा-यांना यिुनफॉम, आयडटी काड, परुिवणते आलेले आह ेअस ेनमदू केलेले आहे . 

िवभागाचा अिभ ायः- मे. जय भवानी एंटर ायजेस ,पणु ेव मे. मॉडन  ही आर िस  यरुीटी फोस,पणुे 
यांनी उपरो  त माण ेसादर केलेले नोटीसीचे खलुास ेह ेचिूकचे असनू ते व  तु  ि थतीशी ध न नाही.  यानंी  याचंे 
एज  सी माफत लावणते आले  या सरु ा कं ाटी कमचा-यांचे अदयाप पावेतो पोलीस  हरेीिफकेशन केलेले नाही. 
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तसचे  याचंेकडील लावणते आलेले सरु ा कं ाटी कमचारी यांचे ेनी कॅ  प घेतलेले नसनू  यांना कोण  याही 
कारचे ेिनंग िदलेले नाही. तसचे अदयाप पावेतो बरेचशे अकुशल, कुशल कं ाटी कमचा-यांना गणवेष िदलेले 

नाही. तसचे सरु ा कं ाटी कमचा-यां पैक  काही कमचा-यांना काठी,टोपी यांचे अ ाप वाटप केलेले 
नाही.याबाबत सबंं िधत दो  ही एज  स ना वेळोवेळी प े व नोटीसा िदले  या आहते तरी देखील  याचंे कामात 
समाधानकारक सधुारणा झालेली नाही.  

तसचे  यानंी वेळोवेळी करारना  यातील व वकऑडर मिधल अट व शत .११ नुसार कं ाटी 
कामगारांना िवनामु  य ओळखप  व गणवेष देणे  याचंेवर बंधनकारक राहील   याबाबत सं  थानकडे कं ाटी 
कामगारांची कोण  यािह कारची त ार येणार नाही अस ेनमदु करणेत आलेले आहे. परंत ुसदर एज  सीने  याचंे 
सवच कमचा-यांना गणवेष वाटप केलेले नसनू ी साईबाबा हॉि पटल मिधल  याचंे कं ाटी कमचा-याना अ ाप 
पयत गणवेष वाटप केलेले नाही. याबाबत  यानंा वेळोवेळी िमट ग घेवनू व लेखी प ा  दा रे कळिवलेले आह ेतरी 
दखेील  यानंी िनयमानुसार यो  य ती पतुता केलेली नाही.  

  तसचे करारनामा व वकऑडर मिधल अट व शत .२७ नसुार  कं ाटी प  दतीने कामास घतेले  या 
कं ाटी  कामगारांना  येक मिह  याचे ०१ तारखेस निवन डयटुी काड (यलो काड) देण े  याचंेवर बंधनकारक 
राहील व मिहना भर  यानंतर सदरचे डयुटी काड पढुील कायवाहीसाठी कामगार िवभागाकडे पाठिवण ेबाबत नमदू 
आह.े परंत ु सबंं िधत एज  सीला याबाबत वेळोवेळी िमट ग घेवनू ,लेखी कळवूनही अ ाप पयत एकदाही कं ाटी 
कमचा-यांचे येलो काड सदर एज  सीने कामगार िवभागास जमा केलेले नाही.  

तसचे अटी व शत तील .२३ या अटीनसुार कं ाटी कामगार (िनयमन व िनमलुन) अिधिनयम १९७० 
चे िनयम न.ं२५(१) नुसार लेबर लाससे  स घेवून  याची एक त इकडील कायालयास १५ िदवसांचे आत सादर 
करावी लागेल. तु  हांस ाय  हटे िस  यरुीटी एज  सीस (रे  यलेुशन ) अॅ  ट २००५ व महारा   ाय  हटे िस  यरुीटी 
एज  सी (रे  यलेुशन)  स, २००७ चे तरतदुीस अनसु न  पोलीस  

किम  नर ऑफ स /कं ोल ग अथॅॉ रटी याचंकेडून फॉम न.ंVI मधील ाय  हटे िस  यरुीटी एज  सी 
लायसे  स त १५ िदवसांचे आत सादर करावी लागेल. तु  ही लेबर लायसस, ाय  हटे िस  यरुीटी लायसे  स 
िवहीत मदुतीत घेण ेव  याचे नतुनीकरण िवहीत मदुतीत करण ेह ेतमुचेवर बंधनकारक राहील . लेबर लायस  स/ 

ाय  हटे िस  यु रटी लायसस घेणेस व नतुनीकरण कर  यास िवलंब झा  यास  येक िवलंबाचे िदवसास .५०/-
मा  ितिदनी या माणे दंडाची र  कम लेबर/ ाय  हटे िस  यु रटी लायसस घेणचेी कायवाही पणू होईपयत व 
नतुनीकरण करणेबाबत पतुता होईपयत  यांचे मािसक िबलातनु लेखाशाखेमाफत/कपात करणते येईल.अस ेनमदु  
आह.े या माण े सदर एज  सीने ाय  हटे िस  यू रटी लायस  स वक ऑडर िमळा  यापासनु १५ िदवसात सादर 
करण े आव  यक होते. अस े असतानाही मे.जय भवानी एंटर ायझेस यांनी सदर ाय  हटे िस  यु रटी लायस  स 
त  बल ०१ वष उशीराने  हणजे माच २०१६ म  ये सादर केलेले आह.े सदर िवलंबाबत सबंं िधत एज  सीचे  येक 
मिह  याचे िबलातनु दडंाची र  क म वसलू कर  यात आलेली आह.े अशा कारे मे जय भवानी एंटर ायजेस या 
ठेकेदाराने वक ऑडरमधील व करारना  यातील अटी व शत चा वेळोवेळी भंग/उ  लंघन केलेले आह.े 

  तरी, सं  थानला अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कमचारी परुिवत असलेले ठेकेदार १) मे.जय भवानी 
एंटर ायजेस, पणुे व २)मे.मॉडन  ही.आर.िस  यु रटी फोस िल.पणु ेयांनी सादर केलेले नोटीसीचे खलुास ेचकु चे व 
िदशाभलू करणारे असनु ते समाधान कारक नाही ,  याचंे सं  थानकडे असलेले िस  यु रटी िडपॉिजट ज  त क न 
 यानंा टिमनट करणते येत असले बाबत सबंं िधतांना आदेश दे  यात येत आह.े  

तरी मे.मॉडन  ही.आर िस  यु रटी फोस ा.िल. पणु े व मे. जयभवानी एं  टर ायजेय, पणु े यांचे काम 
समाधानकारक नस  यामळेु व  यांनी कायादशे, करारना  यातील अटी/शत चा भंग केलेला असनु, ते सदरह कं ाट 
चालिवणेस असमथ आह े  यामळेु  यांना काळया यादीत टाकणबेाबत (Black Listed करणबेाबत) िनणय 
होणसे िवनंती. 

िनणय .३८६  यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, सं थानला कं ाटी प दतीने अकुशल, कुशल 
व सुर ा कमचारी पुरिवणारे ठेकेदार मे.मॉडन ही.आर. िस यु रटी फोस, पुणे व मे.जयभवानी 
ए टर ायजेस, पुणे यांनी कायादेश, करारना यातील अटी/शत चा भंग केला असून यांचे कामही 
समाधानकारक नाही, याव न ते सदरह कं ाट चालिवणेस असमथ आहेत, याकरीता यांचा समावेश 
सं थान या काळया यादीत कर यात यावा, असे ठरले.            (कायवाही- कामगार अिधकारी) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
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िवषय न.ं३१ अि नशमन क  अिधकारी पदाबाबत. 
ताव- अ) मा.उपसिमती िद.०७/११/२०१६ रोजीचे सभेत मा. ी. ताप भोसले साहबे यांनी अि नशमन क  अिधकारी हे 

पद तातडीने भरणचेे िनदश िदलेले होते. फायर अॅ  ड से टी िवभागाचा सधुारीत आकृतीबंध तयार क न तो 
जा.न.ंएसएसएस/ सा शा/आ  था/१६५७/२०१६ िद.०६ जुलै २०१६ अ  वये शासनास मा  यतेसाठी सादर करणते 
आलेला आह.े  यानसुार अि नशमन क  अिधकारी पदासाठी िनि त केलेली शै िणक पा ता , मंजरु 
आकृतीबंधातील अटी-शत  तसचे फायर अॅ  ड से टी स  लागार यांनी िदले  या िनदशानुसार शै िणक पा ता या 
सव बाब चा एकि त  ताव मा.  यव  थापन सिमती िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेपढेु सादर करणते आलेला 
होता.  यावर सिमतीने िनणय .८४६ खालील माण ेघेतलेला आहे.  

  “यापवु  शासनास मा  यतेसाठी सादर केले  या सधुारीत आकृतीबंधात नमदु केलेली शै िणक पा ता 
िनि  चत झालेनंतर अि नशमन क  अिधकारी पद भरणकेामी जािहरात िस  द करणते यावी, परंत ुतोपयत काही 
अनिुचत कार घडु नये, याक रता या पदास शासन मा  यता ा  त होईपयत कं ाटी प  दतीने अि नशमन क  
अिधकारी भरणसेाठी ता  काळ जािहरात िस  द करणते यावी.” 

ब) सदर िनणयानंतर, ी.सजराव अशोकराव कोते, िशड  यांनी िद.२७/१२/२०१६ रोजीचे अजा  वये 
अि नशमन िवभागाचा सधुारीत आकृतीबंध शासन मा  यतेसाठी पाठिवणते आलेला आहे.  यास शासनाकडून 
मा  यता िमळालेली नाही. तरी आपण कोण  याही कारचे या पदासाठी ठेकेदारी अथवा मानधनावर पद ेभ  नये. 
भर  यास पढेु होणा-या प रणामास सबंंधीत अिधकारी व कमचारी जबाबदार राहतील, अस ेकळिवलेले आह.े  

  तसचे, ी. तापराव सपंतराव कोते , कुपन िव े ता, फायर अॅ  ड से टी िवभाग यांनी िद.०३/०१/२०१७ 
रोजीचे अजा  वये मी सन २००६ पासनू कायम कमचारी  हणनू कायरत आहे. माझी फायर अॅ  ड से टी 
िवभागासाठी आव  यक असणारी शै िणक पा ता पणु अस  याने मला सन २०१० पासनु फायर अॅ  ड से टी 
िवभागाम  ये िनयु  त करणते आलेले आह.े  

   यानसुार मी फायर अॅ  ड से टी िवभागाचे आज अखेरपयत सपंुण कामकाज पाहत आह.े मी क  
सरकारचा उप अि नशमन अिधकारी हा कोस सं  थान िशफारशीने नागपरु यांचेमाफत भवुने  वर, ओडीसा येथे 
िद.०४/०७/२०१६ ते िद.२३/१२/२०१६ असा ०६ मिहने या कालावधीत  वखचाने व मी माझी सं  थानमाफत 
कायम कमचा-यांस दे  यात येत असलेली अिजत रजा उपभोगनू सदरचा अ  यास म पूण केलेला आह.े  

  मी उप अि नशमन अिधकारी कोस पणू क न िद.३०/१२/२०१६ रोजी कायालयीन वेळेपुव  फायर 
अॅ  ड से टी िवभागाम  ये हजर झालेलो आहे. सं  थानचे फायर अॅ  ड से टी िवभागाचा सधुारीत आकृतीबंध 
महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडे मंजरुीसाठी पाठिव  यात आलेला आह.े  

  फायर अॅ  ड से टी िवभागाचे सधुारीत आकृतीबंधास शासनाची मंजरुी िमळेपयत कं ाटी अथवा कायम 
अि नशमन अिधकारी या पदाचा अित र  त कायभार मी ि वकारणसे तयार आह.े शासनाची मंजरुी िमळेपयत मी 
सं  थानकडे कोण  याही कारचा अित र  त मोबदला मागणार नाही. तरी सं  थानचे आ  थापना िवभागामाफत 
कं ाटी अि नशमन अिधकारी भरणकेामी कायवाहीस  थिगती दऊेन मा.महोदय यांनी मा या अजाचा 
सहानभुतूीपवुक िवचार होणसे िवनंती .  

  तसचे, माजी खासदार तथा  िव  व  त, ी.भाऊसाहबे वाकचौरे साहेब यांनी िद.१६/०१/२०१७ रोजीचे 
प ा  वये ी. तापराव कोते ह े सन २००६ पासनू सं  थानम  ये कायम कमचारी  हणनू काम करीत आहते . सन 
२०१० पासनू  यांची फायर अॅ  ड से टी िवभागाम  ये शासक य बदली करणते आली आह.े  याचंी फायर अॅ  ड 
से टी िवभागा संबंधीत शै िणक पा ता व कामाचा अनभुव पाहता, सधुारीत आकृतीबंधास शासनाची मा  यता 
िमळेपयत कं ाटी अथवा कायम अि नशमन अिधकारी पदाचा अित र  त कायभार  यानंा दे  यात यावा.  याब ल 
ते कोणतेही अित र  त मोबदला घेणार नाही, अस े  यांनी  यां  या अजात नमदू केले आहे.  

  तरी या सव बाब चे अवलोकन क न ी. तापराव कोते यांना फायर अॅ  ड से टी िवभागाचा मखु 
पदाचा ता  परुता कायभार दे  यास सदर प ा  वये िशफारस आह.े तसेच करीत असले  या कायवाहीचा अहवाल 
दऊेन अवगत करावे, ही िवनंती.  

   याचबरोबर िव  व  त, मा. ी.सिचन भागवत तां बे साहबे यांनी दरू  वनी ारे अि नशमन क  अिधकारी हे 
पद भरणकेामी वतमान प ात जाहीरात दऊे नये असे िनदश िदलेले आहते.  

ी. तापराव सपंतराव कोते यांना िद.०४/०७/२०१६ ते िद.२३/१२/२०१६ असा ०६ मिहने या 
कालावधी क रता उप अि नशमन अिधकारी पदाचे कोस करणेसाठी परवानगी दे  यात आलेली आह.े सदरचा 
कोस पणू क न ते िद.३०/१२/२०१६ रोजी कायालयीन वेळेपवु  कामावर हजर झालेले आहते .  यांनी सदरचा 
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कोस हा  वखचाने पणू केलेला आहे. तसचे ी. तापराव कोते ह े िद.०५/१२/२०१३ पासनू फायर अॅ  ड से टी 
सबंंधातील कामकाज पहात आहते.    

  क) आता, िव  व  त, ी. ताप भोसले यांनी िद.२४/०४/२०१७ रोजी शासक य अिधकारी, 
आ  थापना िवभाग यांना दरू  वनी ारे अि नशमन क  अिधकारी पद भरणकेामी वतमान प ात जाहीरात दे  यात 
यावी, अस ेिनदश िदलेले आहते.  

 तसचे आता, शासनाने िद.३० जानेवारी, २०१७ रोजीचे प ा  वये खालील माण ेकळिवले आह.े  
१) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ म  ये कर  यात आले  या तरतदूी 

अ  यंत  प  ट असताना देखील सं  थान  तरावर अिधिनयमातील तरतूद चे वारंवार उ  लंघन होत अस  याची बाब 
शासना  या िनदशनास आली आह.े सं  थान  या आकृतीबंधाम  ये सम  वय अिधकारी ह े पद मंजरू नसताना 
सं  थानने डॉ.सजंय प  तीवार यांची सम  वय अिधकारी  हणनू केलेली िनयु  ती ही िनयमबा  अस  याने अशा 

कारे आकृतीबंधाबाहरे जाऊन सं  थान  तरावरच अिधकारी वा कमचा-यां  या िनयु   या क  नयेत. भिव  यात 
अशा कारे अिनयिमतता िनदशनास आ  यास  यासंदभात शासन  तरावर गभंीर दखल घे  यात येईल आिण 
अशा  व पा  या अिनयिमततेबाबत कायकारी अिधकारी तसचे सं  थान  या संबं िधत िवभागा  या अिधकारी व 
कमचारी यां  यावर जबाबदारी िनि त क न कायवाही कर  यात येईल, यांची न द घे  यात यावी.  

सं  थान  तरावर झाले  या अिनयिमततेमळेु सं  था नला काही आिथक भदुड सोसावा लाग  यास  याचे 
दािय  व दखेील कायकारी अिधकारी आिण सं  थान  या सबंं िधत अिधकारी व कमचारी यां  यावर िनि त 
कर  यात येईल, अस ेसदर शासन प ात नमदू करणते आलेले आहे.   

२) तसचे शासनाने िद.२३ जानेवारी, २०१७ रोजीचे प ा  वये यापुव  फायर अॅ  ड से टी िवभागाचा 
आकृतीबंध नामंजरु केलेला असनू सं  थानचे िविवध सवंगातील ८० ट  के पे ा जा  त पद े र  त अस  यास निवन 
पद िनिमतीचा िवचार कर  यात येऊ नये.  याचबरोबर न  याने पदिनिमती  तावीत असले  या पदांऐवजी उपल  ध 
कमचा-यां  या कामाचे पनुवाटप क न अित र  त पद े कामी आणता येतील अथवा कस े याचा फेर आढावा 
घेणबेाबत तसचे सं  थानचा आ  थापना िवषयक बाब वर होणारा खच िवचारात घेऊन थेट नवीन पद िनिमती 

 तावीत न करता िविवध शासक य िवभागात कायरत अिधकारी आिण कमचा-यांची शै िणक पा ता आिण 
अनभुव िवचारात घेऊन  यां  या कामाचे Re-engineering कर  यात यावे आिण उपल  ध मनु  यबाळाचा वापर 
आव  यक पदांवर करता, येईल अथवा कस ेयाचा सवकष आढावा घे  यात यावा, अस ेकळिवले आहे.   

  उपरो  त व  तिु थीत िवचारात घेता, अि नशमन क  अिधकारी पद कं ाटी प  दतीने भरणेबाबत 
मा.  यव  थापन सिमती िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत झालेला िनणय व सदर िनणयाबाबत सव ी.सजराव 
कोत,े  तापराव कोते यांनी िदलेले लेखी िनवेदन तसचे मा.िव  व  त, ी.भाऊसाहबे वाकचौरे व ी.सिचन ता ंबे 
यांनी केलेली िशफारस  याचबरोबर िद.३० जानेवारी, २०१७ व २३ जानेवारी २०१७ रोजीचे प ा  वये शासनाने 
िदलेले िनदश िवचारात घेता अि नशमन क  अिधकारी या पदाची भरती करण ेउिचत होणार नाही, अस ेमत आह.े 
तरी सदरचे िवषयावर िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .३८७  यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, िद. २३.०१.२०१७ व िद.३०.०१.२०१७ रोजीचे 
प ा वये महारा  शासनाने िदलेले िनदश िवचारात घेता, अि नशमन क  अिधकारी या पदाची भरती 
कर यात येऊ नये, तसेच हे पद भरणेसाठी यापुव  िद.३०.११.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय र  करणेत 
यावा, असे ठरले.                (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं३२ सेवािनवृ  कमचारी ी.एम.डी.धने र यांचे ता यातील सं थान िनवास थानाबाबत. 

ताव- (अ) ी.एम.डी.धने  वर, किन  ठ कामगार अिधकारी ह े िद.३१/०५/२०१५ रोजी सं  थान सवेेतनू सवेािनवृ  त  
झालेले आहते. सवेेत असतांना  यानंा सं  थानमाफत साई  यान ०२/०४ ह े िनवास  थान उपल  ध क न देणते 
आलेले होत.े सवेािनवृ  तीनंतर ी.धने  वर यांचेकडून िनवास  थान र  त न झालेमुळे,  यानंा िनवास  थान र  त 
करणसेाठी िद.१३/०८/२०१५ रोजीचे प ाने कळिवणते आलेले होते. प  िमळालेनंतर ी.धने  वर यांनी 
िद.१९/०८/२०१५ रोजीचे अजाने, घराचे बांधकाम चाल ू अस  याचे कारणा  तव ०६ मिहनेसाठी 
िनवास  थानाम  ये राह  याची मुदतवाढ मािगतलेली होती. ी.धने  वर यांचे समवेत सवेािनवृ  त झालेले इतर 
कमचारी ी.रामराव शेळके, ी.भाऊसाहबे साबळे व ी.सभुाष गकळ यांना घराचे बांधकाम चाल ूअस  याचे 
कारणा  तव शासन िनणयातील तरतदुीनसुार थम ०३ मिहने िनयमीत दराने व  यापुढील कालावधीचे चालू  
बाजारभाव दराने भाडे वसलुीचे अटीवर िनवास  थानाम  ये राहणेची मदुतवाढ िदलेली होती .  याच धत वर 
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ी.धने  वर यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-०१/३७०६/२०१५ िद.३०/१२/२०१५ रोजीचे आदशेाने थम ०३ मिहने 
िनयमीत दराने व  यापढुील कालावधीचे चाल ू बाजारभाव दराने भाडे वसलुी च े अटीवर िनवास  थानाम  ये 
राहणचेी मदुतवाढ िदलेली आहे.  

(ब) तथापी, मदुतवाढीचा ०६ मिह  याचा कालावधी उलटून गे  यानंतरही ी.धने  वर यांनी सं  थान 
िनवास  थान र  त न के  यामळेु  यांचे ताबेतील िनवास  थान बळपूवक र  त क न घेणकेामी काय कायदशेीर 
तरतदू आहे? याबाबत अॅड.जे.के.ग दकर म.ुपो.िशड  यांचा कायदशेीर अिभ ाय घेणते आलेला असनू 
 यानंी,“सं  थानला बळजबरीने (Forcefully) ी.धने  वर यांचेकडून िनवास  थानाचा ताबा घेता येणार नाही. 
 यासाठी कायदेशीर मागाचा अवलंब क न (due process of law) सदर िनवास  थानाचा ताबा घेता येईल. 

तथापी,  याचंेकडून आपणास नकुसान भरपाईची सु  दा मागणी करता येईल. मा  बळाचा वापर क न ताबा घेण ेहे 
उिचत नाही.” असे कळिवलेले होते. अॅड.ग दकर यांचे अिभ ायानुसार ी.धने  वर यांचे ताबेतील िनवास  थान 
कायदशेीर मागाने र  त क न घेणकेामी सदरचे करण िवधी िवभागाकडे वग करणेबाबत िद. ०२/०४/२०१६ 
िटपणी सादर करणते आलेली होती.  यावर मा.कायकारी अिधकारी यांनी िनवास  थान ता  काळ र  त क न 
घे  याचे िनदश िदलेले होते.  यानसुार िद.२२ माच, २०१६ रोजीचे प ाने, ी.धने  वर यांना िनवास  थान र  त 
करणबेाबत पुनः  च कळिवणते आले.  यानसुार ी.धने  वर यांनी िद.२९ माच, २०१६ रोजीचे प ाने,“मी 
मा.अ य  साहबे (त  कालीन) यांना सम  भेटून व  याचंे िनदशानसुार शासन िनणयासअनसु न सं  था नम  ये 
पनुनेमणकू साठी अज सादर केलेले आह.े” तसचे मा या मलुीचा िववाह ठरलेला असनू  या कामी पढुील ०६ 
मिहनेसाठी िनवास  थानाम  ये राह  याची परवानगी िमळणचेी िवनंती केलेली होती. ी. धने  वर यांचे िद. 
१९/०८/२०१५ व िद.२९/०३/२०१६ रोजीचे दो  ही िनवास  थान मुदतवाढीचे अजाचे अवलोकन केले असता 
अजात दोन वेगवेगळी कारण े नमूद क न केवळ वेळकाढूपणा करत अस  याचे  प  ट िदसनू येत होते. सबब, 

ी.धने  वर यांना शासक य अिधकारी यांचे सम  बोलावून िनवास  थान र  त क न देणबेाबत कळिवणते 
आले.  यानंतरही ी.धने  वर यांनी िनवास  थान र  त क न दणेेसाठी असमथता दशिवलेमळेु  यांचे ताबेतील 
िनवास  थान र  त क न घेणकेामी सादर करणते आले  या िद.१७/१०/२०१६ रोजीचे िटपणीवर मा.कायकारी 
अिधकारी महोदयांनी ी धने  वर यांचे ताबेतील िनवास  थान कायदेशीर कायवाही क न र  त क न घेणेचे त डी 
िनदश िदलेले होत.े 

(क) िद.१७/१०/२०१६ रोजी  या िटपणीवरील मा.कायकारी अिधकारी महोदयांचे िनदशानुसार 
ी.धने  वर यांचे िव  द कायदेशीर दावा दाखल करणकेामी िवधी िवभागाकडून अिभ ाय घेणते आलेला असनू, 

िवधी िवभागाने िद.२४/११/२०१६ रोजीचे प ाने दावा दाखल करणसेाठी सं  थान पॅनलवरील अॅड.ज  गनाथ 
कारभारी ग दकर, िशड  यांचे नाव सचुिवले असनू दावा दाखल करणसे व याकामी येणा-या एकूण खचास 
मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागेल अस े कळिवले होते.  यानुसार ी.धने  वर यांचे िव  द 
अॅड.जग  नाथ गोदकंर यांचे माफत कायदेशीर दावा दाखल करणसे व यासाठी येणा-या एकूण खचास मा  यता 
घेणसेाठीचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २२/१२/२०१६ रोजीचे सभेपढेु सादर करणते आला असता , 
 यावर िनणय .११९ अ  वये, सवेािनवृ  त कमचारी ी.मि छं  िदगंबर धनेश ् वर यांचे िनवास  थान खाली क न 

घेणसेाठी कायकारी अिधकारी यांनी सम  बोलावनू  याचंेबरोबर चचा करावी व िनवास  थान खाली करणबेाबत 
ी.धने  वर यांचेकडून लेखी  व पात घे  यात यावे, अस े ठरले. समंत िनणयानुसार, ी.धने  वर यांनी 

िद.२१/०१/२०१७ रोजी त  कालीन मा. कायकारी अिधकारी महोदयांशी याबाबत सम  चचा केलेली असनू, 
एि ल २०१७ अखेर सं  थान िनवास  थानाम  ये राहणचेी मुदतवाढ मागीतलेली होती.  यानुसार त  कालीन 
कायकारी अिधकारी महोदयांनी ी.धने  वर यांना तस े लेखी िलहन देणचेे अटीवर परवानगी िदलेली होती. 
 यानसुार िद.२४/०१/२०१७ रोजी प ाने एि ल २०१७ अखेर सं  थान िनवास  थानाम  ये राहणेची मदुतवाढ दणेते 

यावी असे लेखी िलहन िदलेले आह.े  
(ड) ी.धने  वर यांनी मा.कायकारी अिधकारी महोदय यांचेशी झाले  या चचनसुार िद.२४/०१/२०१७ 

रोजी िलहन िदले  या प ानसुार ,  याचंी सं  थान िनवास  थानाम  ये राहणचेी मदुत िद.३० एि ल, २०१७ रोजी 
सपंलेली आहे. याबाबत ी.धने  वर यांना अिध क, आ  थापना िवभाग यांनी  िद.०३/०५/२०१७ रोजी सं  थान 
िनवास  थान के  हा र  त करणार ? याबाबत सम  िवचारले असता  यानंी याबाबत उडवा-उडवीचे उ  तरे दऊेन 
अ ापपयत सं  थान िनवास  थान र  त केलेले नाही.  सबब, ी धने  वर यांचेिव  द कायदशेीर दावा दाखल 
करता येईल, अस ेमत आह.े 
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तरी ी.मि छं  िदगंबर धने  वर यांनी सवेािनवृ  तीनंतर सं  थान िनवास  थान साई  यान ०२/०४ चा 
ताबा न सोड  यामळेु  यांच िव  द सं  थान पॅनलेवरील कायदते न अॅड.जग  नाथ गोदकंर , म.ुपो.िशड  यांचे माफत 
कायदशेीर दावा दाखल करणेस व याकामी येणा-या एकूण खचास मा  यता असावी. 

िनणय .३८८  यावर सिव तर चचा होऊन, सेवािनवृ  कमचारी ी.एम.डी.धने र यांना वेळोवेळी लेखी व त डी 
व पात कळिवणेत येऊनही ते सं थान िनवास थान खाली क न देत नाहीत. याकरीता यानंा 

सेवािनवृ ीनंतर दे यात येणारी ॅ युईटीची र कम सं थान जमा क न घे यात येईल, असे कळिव यात 
यावे. यानंतरही यांनी िनवास थान खाली करणेस असमथता दशिव यास शासक य अिधकारी, 
सामा य शासन यां चे उपि थतीत पोिलस बंदोब त घेऊन, िनवास थान खाली करणेत यावे, असे 
ठरले.                                   (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)    

 -------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
िवषय न.ं३३ ी.साई साद साहेबराव वाघ, वग-०४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यांचे गैरिश त 

वतनाबाबत. 
ताव- ी.साई साद साहबेराव वाघ, ह े िद.०१-०९-२०१६ ते आजअखेरपयतचे या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 

अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  यानंी त डी, लेखी कळिवले नाही.  याचंे अचानक गैरहजेरीमळेु 
साईभ  तानंा सवेा परुिवणेस अडचण िनमाण झाली . व भ  तानंा साद भोजनकामी ित ा करावी लागली. 
पयायाने साईभ  ताचंी गैरसोय झाली.अस े  याचंे िव  . अिध क, ी साई सादालय यांचे िनवेदन आलेले 
आह.े  ी.वाघ यांचे सदरचे कृ  य ह ेबेकायदेशीर असनू , गंभीर  व पाचे गैरवतनात मोडते.  

तसचे उपरो  त गैरिश  त वतनाबाबत ी.वाघ यांना अनु मे जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/२४७०/२०१६, 
िद.२९-०९-२०१६, जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/२५७६/२०१६ िद.०८-१०-२०१६, जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/ 
४३१६/ २०१६, िद.१७-११-२०१६, जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/४८६३/२०१६, िद.१७-१२-२०१६ अ  वये 
कारण े दाखवा नोटीस रिज.ए.डी. पो  टाने घर या प   यावर पाठिव  यात आ  या हो  या परंत ु ी वाघ सदर 
प   यावर राहत नस  याने प ाची पाक टे परत आलेली आह.े तथापी, सदर कारण े दाखवा नोटीस  िद.११-१-
२०१७ रोजी ी वाघ यांना सम  बजिव  यात आ  या तरीही  यानंी लेखी खुलासा सादर केलेला नाही. याव न 
सदर गैरिश  त वतन के  याचे  यानंा मा  य आहे असे िदसनु येते. 

  तसचे ी वाघ यांना गैरहजेरीबाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/५३४५/२०१७, िद.१८-०१-२०१७ 
अ  वये कारण े दाखवा नोटीसरिज.ए.डी. पो  टाने घर या प   यावर पाठिव  यात आली होती. परंत ु ी वाघ सदर 
प   यावर राहत नसल ्याने प ाची पाक टही परत आलेली आह.े   

   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) सेवा (वतणूक) िविनयम २०१३ 
मधीलिविनयम ३(१) अ  वये सं  थानचा  येक कमचारी नेहमीच :- 
(i) सपंणु ामाणीकपणा कायम राखेल .  
(ii) सवेेशी एकिन  ठता कायम राखेल ; 
(iii) सं  थान  या कमचा-याला साजेस ेनसणारे कृ  य करणार नाही. 

ी. साई साद साहबेराव वाघ, वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यांनीउपरो  त ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) सवेा (वतणकू)िविनयम,२०१३ मधील िविनयम ३(१) चे उ  लंघन केलेले 
आह.ेउपरो  त कृ  य गंभीर गैरिश  त वतना त मोडतात. सदर गैरिश  त वतन ी. वाघ यांनी केलेले अस  याचा 
आरोप  याचंेवर ठेवणते आले होते. तसचे सदर गैरिश  तवतनाबाबत ी वाघ यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-
७ए/४०५३/२०१७, िद.१५-०२-२०१७ अ  वये अिभकथनप  दे  यात आले होत.े 

ी.वाघ यांचेवर ठेव  यात आले  या आरोपप ातील आरोपांची खाते चौकशी अॅड  होकेट 
ी.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव, खाते चौकशी अिधकारी यांचेमाफत पणू कर  यात आली असनू  यांनी पूणतः 

नैसिगक  यायत  वानसुार खातेचौकशीचे काम पणु क न  यांचा िद.१८-३-२०१७ (आवक िदनांक २४-०३-
२०१७ ) रोजीचा खातेचौकशी िन  कष अहवाल सादर केला आहे.  

कसरुदार ी.वाघ यांनी आरोप प ाचे चौकशीकामी हजर राहन, चौकशीत भाग घेतलेला असनु खाते 
चौकशीचे कामकाज पणु केलेले आहे.                                     

आदेश-  
१) ी. साई साद साहबेराव वाघ, वग-४ कमचारी, ी साई सादालय यांना िदनांक १५/२/२०१७ रोजी 

िदले  या अिभकथन प ातील आरोप िन:सशंयी र  या शाबीत झा  याने ी.वाघ दोषी आहते.  
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२) ी. सा.सा. वाघ यांनी ी.साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था(िशड ) सवेा (वतणकू) िविनयम, २०१३ 
चे कलम ३(१) चा भंग केला आह े  हणनू ी. वाघ दोषी आहते. 
तसचे ी. साई साद साहबेराव वाघ यांची सं  थान सवेेत िद.१७-६-२००८ पासनूिनयु  ती कर  यात 

आलेली असनू ी वाघयांना  गैरिश  त वतनाबाबत यापवु  आजपयत लेखी समज- १ वेळा, ताक द-३ वेळा 
स  त ताक द-३वेळा,  एक िदवस सं  थान सवेेतनू िनलंबीत -१ वेळा, दोन िदवस सं  थान सवेेतनू िनलंबीत-३ 
वेळा, तसचे  ठपका -९ वेळा अशा एकुण-२० वेळा िश ा झालेली असनू देखील  यांचे सवेेत व वतनाबाबत 
सधुारणा होत नस  याचे िदसनू येते.   

दर  यान ी वाघ यांनी  याचंे  िद. १४-०२-२०१७ रोजी  या प ा  वये िवनंती केली आह े  यात  यानंी “ 
व रल िवषयास अनसु न कारण ेिवनंती अज क , १-९-२०१६ ते १३-२-२०१७ अखेर गैरहजर होतो. कारण मी 
आजारी अस  यामळेु कामावर येऊ शकलो नाही . आता मला बरे वाटते. मी कामावर येण ् यास तयार आह.े 
मा यामळेु मा या साईभ  तांची गैरसोय झाली याब ल मा मागतो. व यापढेु मा याकडून अशी चकु होणार नाही 
झा  यास होणा-या नकुसाणीस मी  व:त जबाबदार रािहल. तरीही मेहरबान साहबेांनी मला एक सधंी ावी. 
आपणास न तेची िवनंती करतो. तरीही मेहरबान साहेबांनी मला माफ क न मा या हातनु गैरवतन घड  यास 
आपण ाल  या िश ेस मी पा  रािहल ही िवनंती. ” असे  हटले आह.े 

सदरचा अज ी वाघ यांनी . अिध क, सादालय िवभाग यांचे माफत सादर केला असनू  यावर . 
अिध क, सादालय िवभाग यांनी फ  त  वा री केली आह.े  

गैरवतनात दोषी असले या कमचा यांस ी साईबाबा सं थान िव त यव था,(िशड ) सवेा (िश  त 
आिण अिपल) िविनयम,२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५ अ वये िकरकोळ दडंा मक कारवाया  

(१)  ठपका ठेवणे, 
(२)  पदो नती रोखणे,  
(३)  याने हयगय, िकंवा आदशे भंग या कारणामळेु सं थानाचे आिथक नुकसान केले अस यास ते यां या 

वेतनातनू वसलू करणे . 
(४)  वेतनावाढी रोखनु धरणे, 
(५)  िविनिद  कालावधीसाठी वेतना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करण ेआिण अशा घटी या 

कालावधीत सं थाना या कमचा याला वेतनवाढ िमळेल िकंवा कस े आिण असा कालावधी समा  
झा यानंतर या या वेतनवाढी लांबणीवर टाक यावर अशा घटीचा प रणाम होईल िकंवा नाही या 
सबंंधी पढुील िनदश दणेे, 

(६)  समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सवेे या खाल या ट यात घट करण,ेसवसामा यपण े याचा अथ 
सं थाना या कमचा या या समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सवेा यामधील पदो नतीवरील ितबंध 
असा होतो,तेथनू या या थानात घट होईल तसचे सं थाना या कमचा याची समय ेणीतील वेतन 

ेणी,पद िकंवा सवेेत या थानातनू आिण सवेा ये तेतनु  घट झाली या थानात िकंवा सवेा ये तेत 
पनु थापना कोण या अटीवर होइल यासंबंधी पढुील िनदश िदली जातील िकंवा नाही. 

मोठया दडंा मक कारवाया अंतगत  
(७) स ची सवेा िनवृ ी,  

  (८)  सवेेतनू काढून टाकण ेिकंवा बडतफ करण,े 
मा  कोणतेही अिधकृत काम कर यासाठी ेरणा िकंवा बि स हणनू कायदशेीर मोबद या यित र  

सं थाना या कमचा याने कोण याही य कडून अथ क लाभ ि वकार के याचा आरोप िस द झाला तर खंड 
(७) िकंवा (८) म ये नमदु केलेली दंडा मक कारवाई लादली जाऊ शकत.े 

वरील िश ेपैक  एक िश ा देणचेी तरतदू आहे. 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत- ी.साई साद साहबेराव वाघ, वग-४ कमचारी, ी साई सादालय 

िवभाग याचे िव  ठेव  यात आले  या आरोपप ातील आरोप शाबीत झालेले अस  याने, व ते खातेचौकशीत 
दोषी आढळुन आलेले आहते. तरी ी.वाघ  यांना आरोप प ात नमदु केले  या गैरिश  त वतनाबाबत मोठया 
दडंा मक कारवाया अंतगत िश ा दतेा यईल. 

  ी.साई साद वाघ यांचे गैरिश  त वतनाबाबत िश ा  हणनू  यांना ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, (िशड ) सवेा (िश  त आिण अिपल) िविनयम,२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५(८) नसुार, 
सवेेतनू काढून टाकणे िकंवा बडतफकरावयाचे अस  यास सं  थानचे वतीने मा.कामगार व औ ोिगक  यायालय, 
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अहमदनगर व मा. िदवाणी  यायालय िसनीयर िड  हीजन, कोपरगाव व  यिुनयर िड  हीजन, राहाता येथे कॅ  हटे 
अज दाखल करावे लागेल. 

तरी ी.साई साद साहेबराव वाघ, वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभागयांनासवेा (िश  त आिण 
अिपल) िविनयम,२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५(८) मधीलमोठया दंडा मक कारवाया अंतगत सं  थान 
सवेेतनू काढून टाकण ेिकंवा बडतफ करणे ही िश ा दणेेबाबत िनणय होणसे िवनंती आह.े 

िनणय .३८९  यावर सिव तर चचा होऊन, ी.साई साद साहेबराव वाघ, वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग 
यांना गैरिश त वतनाबाबत वेळोवेळी िश ा क नही, यांचे वतनाम ये फरक पडत नाही, याव न यांना 
सं थान सेवेत वार य नस याचे िदसून येते. तसेच यां चे खातेचौकशीम येही ते दोषी आढळून आलेले 
आहेत. यामुळे ी.साई साद साहेबराव वाघ, वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यांना सेवा 
(िश त आिण अिपल) िविनयम, २०१३ मधील करण ३ िविनयम ५ (८) मधील मोठया दडंा मक 
कारवाया अंतगत सं थान सेवेतून काढून टाकणेत यावे, असे ठरले. 

(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं३४ ी.बबन छबु अडांगळे, मदतनीस, कॅ टीन िवभाग यांचे गैरिश त वतनाबाबत. 

ताव- ी. बबन छब ुअडांगळे िद.०१-०९-२०१६ ते िद.२७-१०-२०१६ या कालावधीत सतत कामावर गैरहजर होते. 
तसचे िद. २८-१०-२०१६ ते २९-१०-२०१६ अखेर फ  त दोन िदवस कामावर हजर होऊन िद.३०-१०-२०१६ 
रोजी आठवडा सटृुटी घेऊन पु  हा िद.३१-१०-२०१६ रोजी पासनू आजअखेरपयतचे कालावधीत पवु 
परवानगीिशवाय व रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले आहे.  यामळेु कामाची गैरसोय झाली . 

ी.अडांगळे यांना िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राह  याची सवय झालेली आह.े असे 
.अिध क, कॅ  टीन िवभाग यांची िनवेदने ा  त झालेली आह.े ी.अडांगळे यांचे सदरचे कृ  य ह े बेकायदशेीर 

असनू, गंभीर  व पाचे गैरवतनात मोडते.  
तसचे उपरो  त गैरिश  त वतनाबाबत ी.अडांगळे यांना अनु मे जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/ ३६२५/ 

२०१६ िद.०८-१०-२०१६,जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/४०८७/२०१६ िद.०३-११-२०१६ व  जा.न.ंएसएसएस/ 
वशी-७ए/ ४३१५/२०१६ िद.१७-११-२०१६ अ  वये कारण ेदाखवा नोटीस काढून खलुासा मागिव  यात आलेला 
होता. तथापी सदर कारण ेदाखवा नोटीसा  िद.१४-१०-२०१६, िद. ०८/११/२०१६  व  िद. २१/११/२०१६ रोजी 

ा  त होवनु दिेखल , ी.अडांगळे यांनी लेखी खुलासा सादर केला नाही. तसचे जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/ 
४८६१/ २०१६ िद.१७-१२-२०१६ अ  वये रिज.ए.डी. पो  टाने घर या प   यावर पाठिव  यात आलेले कारणे 
दाखवा नोटीस असलेेले पाक ट परत आलेली आह.े 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) सेवा (वतणूक) िविनयम, २०१३ चे िविनयम 
३(१) अ  वये सं  थानचा  येक कमचारी नेहमीच:- 
(i) सपंणु ामाणीकपणा कायम राखेल .  
(ii) सवेेशी एकिन  ठता कायम राखेल ; 
(iii) सं  थान  या कमचा-याला साजेस ेनसणारे कृ  य करणार नाही. 

ी.बबन छब ुअडांगळे, मदतनीस, कॅ  टीन िवभागयांनीउपरो  त ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
(िशड ) सवेा (वतणकू) िविनयम २०१३ चे िविनयम ३(१) चे उ  लंघन केलेले आह.ेउपरो  त कृ  य गंभीर गैरिश  त 
वतना त मोडतात. सदर गैरिश  त वतन ी. अडांगळे यांनी केलेले अस  याचा आरोप  याचंेवर ठेवणते आले होते.  
तसचे सदर गैरिश  तवतनाबाबत ी अडांगळे  यांना जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/५६५४/२०१७, िद.०१-०२-
२०१७ अ  वये अिभकथनप  दे  यात आले होते.  

ी.अडांगळे यांचेवर ठेव  यात आले  या आरोपप ातील आरोपांची खाते चौकशी अॅड  होकेट 
ी.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव, खाते चौकशी अिधकारी यांचेमाफत पणू कर  यात आली असनू  यांनी पूणतः 

नैसिगक  यायत  वानुसार खातेचौकशीचे काम पुण क न  याचंा िद.१५-३-२०१७ (आवक िदनांक-२४-३-
२०१७) रोजीचा खातेचौकशी िन  कष अहवाल सादर केला आह.े  

कसरुदार ी.अडांगळे यांनी आरोप प ाचे चौकशीकामी हजर राहन, चौकशीत भाग घेतलेला असनु 
खाते चौकशीचे कामकाज पणु केलेले आहे.  

आदेश- ी. बबन छबु  अडांगळे, मदतनीस, कॅ  टीन िवभाग दोषी आहते. ी अडांगळे यांनी ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) सवेा (वतणकू) िविनयम २०१३ चे कलम ३(१) चा भंग केला आह.े 
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तसचे ी. बबन छबु  अडांगळे यांची सं  थान सवेेत िद.२१-१०-२००३ रोजी िनयु  ती कर  यात आलेली 
असनू ी.अडांगळे यांना  गैरिश  त वतनाबाबत यापवु  आजपयत कर  यात आले  या िश चा तपिशल 
पढुील माण ेआहे सचुना- १ वेळा, ताक द-८ वेळा स  त ताक द-६वेळा,  दोन िदवस सं  थान सवेेतनू िनलंबीत-४ 
वेळा, चार िदवस सं  थान सवेेतनू िनलंबीत-४ वेळा, तसचे  ठपका -३ वेळा अशा एकुण-२६ वेळा िश ा झालेली 
असनू दखेील  यांचे सवेेत व वतनाबाबत सधुारणा होत नस  याचे िदसनू येते.   

गैरवतनात दोषी असले या कमचा यांस ी साईबाबा सं थान िव त यव था,(िशड ) सवेा (िश  त 
आिण अिपल) िविनयम,२०१३ करण ३ िविनयम ५ अ वये िकरकोळ दंडा मक कारवाया 

(१)  ठपका ठेवणे, 
(२)  पदो नती रोखणे,  
(३)  याने हयगय,िकंवा आदशे भंग या कारणामळेु सं थानाचे आिथक नकुसान केले अस यास ते यां या 

वेतनातनू वसलू करणे . 
(४)  वेतनावाढी रोखनु धरणे, 
(५)  िविनिद  कालावधीसाठी वेतना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करण ेआिण अशा घटी या 

कालावधीत सं थाना या कमचा याला वेतनवाढ िमळेल िकंवा कस े आिण असा कालावधी समा  
झा यानंतर या या वेतनवाढी लांबणीवर टाक यावर अशा घटीचा प रणाम होईल िकंवा नाही या 
सबंंधी पढुील िनदश दणेे, 

(६)  समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सवेे या खाल या ट यात घट करण,ेसवसामा यपण े याचा अथ 
सं थाना या कमचा या या समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सवेा यामधील पदो नतीवरील ितबंध 
असा होतो,तेथनू या या थानात घट होईल तसचे सं थाना या कमचा या ची समय ेणीतील वेतन 

ेणी,पद िकंवा सवेेत या थानातनू आिण सवेा ये तेतनु घट झाली या थानात िकंवा सवेा ये तेत 
पनु थापना कोण या अटीवर होइल यासंबंधी पढुील िनदश िदली जातील िकंवा नाही. 

मोठया दडंा मक कारवाया अंतगत  
(७)  स ची सवेा िनवृ ी,  
(८)  सवेेतनू काढून टाकण ेिकंवा बडतफ करण,े 

मा  कोणतेही अिधकृत काम कर यासाठी ेरणा िकंवा बि स हणनू कायदशेीर मोबद या यित र  
सं थाना या कमचा याने कोण याही य कडून अथ क लाभ ि वकार के याचा आरोप िस द झाला तर खंड 
(७) िकंवा (८) म ये नमदु केलेली दंडा मक कारवाई लादली जाऊ शकत.े 

वरील िश ेपैक  एक िश ा देणचेी तरतदू आहे. 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत- ी.बबन छबु  अडांगळे, मदतनीस, कॅ  टीन िवभाग याचे िव  

ठेव  यात आले  या आरोपप ातील आरोप शाबीत झालेले अस  याने, व ते खातेचौकशीत दोषी आढळुन आलेले  
आहते. तरी ी.अडांगळे   यांना आरोप प ात नमदु केले  या गैरिश  त वतनाबाबत मोठया दडंा मक कारवाया 
अंतगत िश ा दतेा यईल. 

  ी.बबन अडांगळेयांचे गैरिश  त वतनाबाबत िश ा  हणून  यानंा ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था,(िशड ) सेवा (िश  त आिण अिपल) िविनयम,२०१३ करण ३ िविनयम ५(८) नसुार , सेवेतून काढून 
टाकणे िकंवा बडतफकरावयाचे अस  यास सं  थानचे वतीन ेमा.कामगार व औ ोिगक  यायालय, अहमदनगर व मा. 
िदवाणी  यायालय िसनीयर िड  हीजन, कोपरगाव व  यिुनयर िड  हीजन, राहाता येथे कॅ  हटे अज दाखल करावे लागेल 

तरी ी.बबन छब ु अडांगळे, मदतनीस, कॅ  टीन िवभाग यांनासवेा (िश  त आिण अिपल) िविनयम, 
२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५(८) मधीलमोठया दडंा मक कारवाया अंतगत सं  थान सवेेतून काढून टाकणे 
िकंवा बडतफ करण ेही िश ा दणेेबाबत  िनणय होणसे िवनंती आह.े 

िनणय .३९०  यावर सिव तर चचा होऊन, ी.बबन छबु  अडांगळे, मदतनीस, कॅ टीन िवभाग यांना गैरिश त 
वतनाबाबत वेळोवेळी िश ा क नही, यांचे वतनाम ये फरक पडत नाही, याव न यांना सं थान सेवेत 
वार य नस याचे िदसून येते. तसेच यां चे खातेचौकशीम येही ते दोषी आढळून आलेले आहेत. 
यामुळे ी.बबन छबु  अडांगळे, मदतनीस, कॅ टीन िवभाग यांना सेवा (िश त आिण अिपल) िविनयम, 

२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५ (८) मधील मोठया दडंा मक कारवाया अंतगत सं थान सेवेतून 
काढून टाकणेत यावे, असे ठरले.           (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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िवषय न.ं३५ ी.िभमराज पंढरीनाथ बोड, सफाई कामगार, आरो य िवभाग यांचे गैरिश त वतनाबाबत. 
ताव- ी.िभमराज पंढरीनाथ बोड, सफाई कामगार, आरो  य िवभागह ेिद.०१-१०-२०१६ ते ३१-१०-२०१६, िद.०१-

११-२०१६ ते िद.१०-११-२०१६ व िद.२१-११-२०१६ ते आजअखेरपयतचे िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय 
कामाव न गैरहजर राहीले आह.े  यामळेु कामाची गैरसोय झाली . ी.बोड यांना िवनाकारण, रजा अजािशवाय 
कामाव न गैरहजर राह  याची सवयच झालेली आह.े  असे .अिध क,आरो  य  िवभाग यांची िनवेदने ा  त 
झालेली आह.े ी.बोड यांचे सदरचे कृ  य ह ेबेकायदशेीर असनू, गंभीर  व पाचे गैरवतनात मोडते.  

तसचे उपरो  त गैरिश  त वतनाबाबत ी.बोड यांना अनु मे जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/३१०३/२०१६, 
िद.२४-११-२०१६, जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/३४२१/२०१६ िद.२३-१२-२०१६,व जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/ 
५३४४/२०१७, िद.१८-०१-२०१७ अ  वये कारण े दाखवा नोटीस काढून खलुासा मागिव  यात आलेला होता. 

ी.बोड यांनी सदर कारणे दाखवा नोटीसला अनुस न िद.२८-०१-२०१७ रोजी खुलासा सादर केला असनु  यात 
 यानंी “मी िद.०१-१०-१६ ते िद.३१-१०-१६ अखेर (३१) िदवस तसेच १-११-१६ ते िद.१०-११-१६ व िद.२१-

११-१६ ते िद.३०-११-१६ अस ेएकुन (२०) िदवस िद.१-१२-१६ ते ३०-१२-१६ असे एकुन (३०) िदवस तसचे 
१-१-१७ ते २८-१-१७ अस े एकुन (२८) िदवस गैरहजर होतो कारण घर  या भांडणामळेु मी एवढया िदवस 
गैरहजर होतो ते  हा कामावर घे  यासाठी मा. कायकारी अिधकारी साहबेांना मी िवनंती करतो. मला वेळेस माफ 
क न कामावर  यावे िह न  िवनंती.” अस े  हटलेले आह.े ी बोड यांचा सदरचा खलुासा असमाधानकारक  
आह.े  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) सेवा (वतणूक) िविनयम, २०१३ कलम ३ 
ामािणकपणा, सेवेशी एकिन  ठता कायम राख  याचे सं  थान  या कमचा-यांचे कत  य:- 
(१) सं  थानचा  येक कमचारी नेहमीच :- 

(i) सपंणु ामाणीकपणा कायम राखेल .  
(ii) सवेेशी एकिन  ठता कायम राखेल ; 
(iii) सं  थान  या कमचा-याला साजेस ेनसणारे कृ  य करणार नाही. 
ी.िभमराज पंढरीनाथ बोड, सफाई कामगार, आरो  य िवभाग यांनी उपरो  त माण े ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  यव  था,(िशड ) सवेा (वतणकू)िविनयम,२०१३ चे कलम ३(१) चे उ  लंघन केलेले आह.े  याचंे हे  
कृ  य गंभीर गैरिश  त वतना त मोडतात.  हणनूसदर गैरिश  तवतनाबाबत ी बोडयांना जा.न.ंएसएसएस//वशी-७ए/ 
४०५१/ २०१७, िद.१५-०२-२०१७ अ  वये अिभकथनप  दवेनू ,  याचंेवर ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, (िशड ) सवेा (वतणकू) िविनयम, २०१३ िविनयम ३ (१) अ  वये  या माण ेआरोप ठेव  यात 
आले होते.  

ी.बोड यांचेवर ठेव  यात आले  या आरोपप ातील आरोपांची खाते चौकशी अॅड  होकेट 
ी.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव, खाते चौकशी अिधकारी यांचेमाफत पणू कर  यात आली असनू  यांनी पूणतः 

नैसिगक  यायत  वानुसार खातेचौकशीचे काम पुण क न  याचंा िद.२२-३-२०१७ रोजीचा खातेचौकशी िन  कष 
अहवाल सादर केला आहे. 

कसरुदार ी.बोड यांनी आरोप प ाचे चौकशीकामी हजर राहन, चौकशीत भाग घेतलेला असनु खाते 
चौकशीचे कामकाज पणु केलेले आहे.  

आदेश-  ी. िभमराज पंढरीनाथ बोड, सफाई कमचारी, आरो  य िवभाग दोषी आहते. ी बोड यांनी ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) सवेा (वतणकू) िविनयम २०१३ चे कलम ३(१) चे उ  लंघन केलेले 
आह.े 

तसचे ी. िभमराज पंढरीनाथ बोड यांची सं  थान सवेेत िद.०५-१२-२००६ रोजी िनयु  ती कर  यात 
आलेली असनू ी बोड यांना गैरिश  त वतनाबाबत लेखी समज- १ वेळा, ताक द-१२ वेळा स  त ताक द-
२१वेळा, एक िदवस सं  थान सवेेतनू िनलंबीत -०१ वेळा,दोन िदवस सं  थान सवेेतनू िनलंबीत-४ वेळा, चार िदवस 
सं  थान सवेेतनू िनलंबीत-४ वेळा, तसचे  ठपका -१७ वेळा अशा एकुण-६० वेळा िश ा झालेली असनू दखेील 
 याचंे सेवेत व वतनाबाबत सधुारणा होत नस  याचे िदसनू येते.   

 दर  यान ी बोड यांनी  याचंे  िद. ३१-०१-२०१७ रोजी  या प ा  वये िवनंती केली आह े  यात  यानंी 
“मी घर  या भांडणामळेु मी कामावर येव ूशकलो नाही. ते  हा मी मा.कायकारी अिधकारी साहबेांना िवनंती करातो 
क  मा या वरील प र  थीचा िवचार क न मला कामावर घे  यात यावे इथनु पढेु मी िनयमी कामावर येईल . याची 
द ता घेईल एवढया वेळेस मला माफ करावे िह न  िवनंती. ” अस े  हटले आह.े 
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सदरचा अज ी बोड यांनी . अिध क, आरो  य िवभाग यांचे माफत सादर केला असनू  यावर . 
अिध क, आरो  य िवभाग यांनी “सबंधीत कमचारी ी िभमराज पंढरीनाथ बोड यांचा माफ चा अज मािहतीसाठी 
सादर.” असा अिभ ाय िदलेला आह.े  

गैरवतनात दोषी असले या कमचा यांस ी साईबाबा सं थान िव त यव था ,(िशड ) सवेा (िश  त व 
अिपल) िविनयम,२०१३ करण ३ िविनयम ५ अ वये िकरकोळ दडंा मक कारवाया  

(१)  ठपका ठेवणे, 
(२)  पदो नती रोखणे,  
(३)  याने हयगय,िकंवा आदशे भंग या कारणामळेु सं थानाचे आिथक नकुसान केले अस यास ते यां या 

वेतनातनू वसलू करणे . 
(४)  वेतनावाढी रोखनु धरणे, 
(५)  िविनिद  कालावधीसाठी वेतना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करण ेआिण अशा घटी या 

कालावधीत सं थाना या कमचा याला वेतनवाढ िमळेल िकंवा कस े आिण असा कालावधी समा  
झा यानंतर या या वेतनवाढी लांबणीवर टाक यावर अशा घटीचा प रणाम होईल िकंवा नाही या 
सबंंधी पढुील िनदश दणेे, 

(६)  समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सवेे या खाल या ट यात घट करण,ेसवसामा यपण े याचा अथ 
सं थाना या कमचा या या समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सवेा यामधील पदो नतीवरील ितबंध 
असा होतो,तेथनू या या थानात घट होईल तसचे सं थाना या कमचा याची समय ेणीतील वेतन 

ेणी,पद िकंवा सवेेत या थानातनू आिण सवेा ये तेतनु घट झाली या थानात िकंवा सवेा ये तेत 
पनु थापना कोण या अटीवर होइल यासंबंधी पढुील िनदश िदली जातील िकंवा नाही. 

मोठया दडंा मक कारवाया अंतगत  
(७)  स ची सवेा िनवृ ी,  
(८)  सवेेतनू काढून टाकण ेिकंवा बडतफ करण,े 

मा  कोणतेही अिधकृत काम कर यासाठी ेरणा िकंवा बि स हणनू कायदशेीर मोबद या यित र  
सं थाना या कमचा याने कोण याही य कडून अथ क लाभ ि वकार के याचा आरोप िस द झाला तर खंड 
(७) िकंवा (८) म ये नमदु केलेली दंडा मक कारवाई लादली जाऊ शकत.े 

वरील िश ेपैक  एक िश ा देणचेी तरतदू आहे. 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत- ी.िभमराज पंढरीनाथ बोड, सफाई कमचारी, आरो  य िवभाग याचे 

िव  ठेव  यात आले  या आरोपप ातील आरोप शाबीत झालेले अस  याने, व ते खातेचौकशीत दोषी आढळुन 
आलेले  आहते. तरी ी.बोड  यांना आरोप प ात नमदु केले  या गैरिश  त वतनाबाबत मोठया दडंा  मक कारवाया 
अंतगत िश ा दतेा यईल. 

  ी.िभमराज बोड यांचे गैरिश  त वतनाबाबत िश ा  हणनू  यांना ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, (िशड ) सवेा (िश  त आिण अिपल) िविनयम,२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५(८) नसुार, 
सवेेतनू काढून टाकणे िकंवा बडतफकरावयाचे अस  यास सं  थानचे वतीने मा.कामगार व औ ोिगक  यायालय, 
अहमदनगर व मा. िदवाणी  यायालय िसनीयर िड  हीजन, कोपरगाव व  यिुनयर िड  हीजन, राहाता येथे कॅ  हटे 
अज दाखल करावे लागेल. 

तरी ी.िभमराज पंढरीनाथ बोड,सफाई कमचारी, आरो  य िवभागयांनासवेा (िश  त आिण अिपल) 
िविनयम,२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५(८) मधीलमोठया दंडा मक कारवाया अंतगत सं  थानसवेेतनू काढून 
टाकण ेिकंवा बडतफ करण ेही िश ा दणेेबाबत  िनणय होणसे िवनंती आह.े 

िनणय .३९१  यावर सिव तर चचा होऊन, ी.िभमराज पंढरीनाथ बोड, सफाई कमचारी, आरो य िवभाग यांना 
गैरिश त वतनाबाबत वेळोवेळी िश ा क नही, यांचे वतनाम ये फरक पडत नाही, याव न यांना 
सं थान सेवेत वार य नस याचे िदसून येते. तसेच यां चे खातेचौकशीम येही ते दोषी आढळून आलेले 
आहेत. यामुळे ी.िभमराज पंढरीनाथ बोड, सफाई कमचारी, आरो य िवभाग यानंा सेवा (िश त आिण 
अिपल) िविनयम, २०१३ मधील करण ३ िविनयम ५ (८) मधील मोठया दडंा मक कारवाया अंतगत 
सं थान सेवेतून काढून टाकणेत यावे, असे ठरले.          (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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िवषय न.ं३६ खातेचौकशी अिधकारी नेमणुक कामी ी.ए.एम. देशमुख यांचे ा  झाले या अजाबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थानचे कामगार िवभागामाफत गैरिश  त वतन करणांची खातेचौकशी करणकेामी, सन, १९९२, 

पासनू खातेचौकशी अिधकारी  हणनू, अॅड. बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव, ह े काम पाहत आहते.  याचंेमाफत 
स  या दहा गैरिश  त वतन करणारे कमचा-यांचे खातेचौकशी सु  आहते, अॅड.काळवाघे, यांना स  या ितमाह 
५०००/- इतके मानधन दे  यात येते, अॅड. बी.वाय.काळवाघे, यांचे मानधन वाढीबाबतच, मा.  यव  थापन 
सिमतीचे, िद.३०.११.२०१६, रोजीचे सभेम  ये िवषय न.ं २४ अ  वये  ताव सादर कर  यात आला होता िनणय 

.७७८ नुसार या  तावावर सिव  तर चचा होऊन, खाते चौकशी अिधकारी, अॅड. बी. वाय. काळवाघे, 
कोपरगाव, यांचे वयोमान जा  त झालेले अस  यामळेु  यांचेकडून खातेचौकशीचे कामकाज अपे ीत गतीने पुण 
होत नाही, याकरीता नवीन खाते चौकशी अिधका-याची नेमणकू करणसेाठी िवहीत प तीने जािहरात िस  
करणते यावी. तसचे सं  थान पॅनेलवर असणा-या वक लानंाही िवचारणा कर  यात यावी व  यानतंर आले  या 
अजानसुार खातेचौकशी अिधकारीनेमणकू बाबत सभेसमोर  ता व सादर करणते यावा, अस ेठरले,आह.े 

  तरी ी साईबाबा सं  थानचे िववीध िवभागात गैरिश  त वतन करणारे कमचा-यांचे खातेचौकशी 
करणकेरीता निवन खातेचौकशी अिधकारी नेमणकेरीता अज सादर करणसेाठी, िद.२५.२.२०१७, रोजीचे दिैनक 
सावमत या वतमानप ाम  ये जािहरात िस  कर  यात आलेली आह.े तसचे जा. न.ं एसएसएस/वशी-७ए/ 
६११३/ २०१७, िद.३.३.२०१७, अ  वये, सं  थान पॅनेलवर असणा-या वक लांनाही अज करणेस कळिव  यात 
आलेले आह.े  यानुसार िवहीत मदुतीम  ये (िद.१०/३/२०१७ पयत) १८ अज व मदुतीनंतर १अज अस ेएकुण १९ 
अज ा  त झालेले आहते. या आले  या अजाबाबत मा  यते  तव िटपणी सादर कर  यात आलेली आह.े   

ी.ए.एम. दशेमखु यांनी इमेल  दारे अज केला असनू  यात  यांनीसन २००७ पासनू ते महारा   
शासनाचे सामा  य शासन शाखे  या पॅनलवर असनू शासनाचे कमचा-यांचे खातेचाकशी अिधकारी  हणनू  याचंी 
नेमणकू कर  यात आलेली आह.े ी दशेमखु हे समान प तीने सं  था नम  ये खातेचौकशी अिधकारी  हणनू काम 
कर  यास तयार आहते.  याकरीता शासन दरा माण ेमानधन व इतर चाजस अदा करावे. खातेचौकशीचे कामकाज 
िशड  येथे चालेल. असे नमदू केले आहे.   

 
खातेचौकशी अिधकारी यांना ावयाचे मानधनाबाबत मािहती:- 
खातेचौकशी अिधकारी यांचे मानधनाबाबत महारा   शासन, सामा  य शासन िवभाग यांचेकडील 

शासन िनणय मांक: सकं ण– १०१४/ .अ..५५/११-अ, मं ालय, मुंबई, िद.१६-०२-२०१५ नुसार  
खालील माण ेशासन िनणय झालेला आह.े  

शासन िनणय  
१. कं ाटी प तीने िनयु  त केले  या चौकशी अिधका-यां  या चलीत मानधनात बदल/वाढ क न एक 

अपचारी असलेल  या िवभागीय चौकशी करणी .८०००/- इत  या मानधना ऐवजी .१२,०००/- इतके 
मानधन दे  यात यावे. सधुारीत मानधन या आदशेा  या िदनाकंा पयत  यां  याकडे लंिबत असले  या 
िवभागीय चौकशी करणी व  या पुढील करणाबाबत अनु ेय राहील. 

२. एका पे ा अिधक अपचारी अस  यास  येक अपचा-या मागे . १५,००/- इतके वाढीव मानधन मळू 
मानधना  या रकमेत ( .१२,०००) वाढवनू दे  यात यावे. मा  सदर मानधनाची कमाल मयादा . 
२४,०००/- इतक  रािहल.  

३. वरील मानधना  यित र  त चौकशी  या कामासाठी चौकशी अिधका-याने  वत: िनयु  त केले  या 
िलिपक/टंकलेखक यां  या सवेेपोटी .२०००/- एवढी अित र  त ठोक र  कम मंजरू करावी.  

या शासन िनणया माण े सं  थानम  ये नेमणकू कर  यात येणारे खाते चौकशी अिधका-यास ित खाते 
चौकशी एक आरोपीकरीता .१२,०००/- एकापे ा जा  त आरोपी अस  यास ती आरोपी .१५,००/- इतक  
वाढ तसचे तसचे  येक खाते चौकशी करीता टंकलेखन कामाकरीता िनयु  त केले  या िलपीक-टंकलेखक यां  या 
सवेपोटी अितरी  त .२०००/- माण ेर कम अदा करावी लागेल.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- तरी ी. ए.एम. देशमखु यांची  गैरिश  त वतन करणारे  सं  थान 
कमचा-यांचे खातेचौकशी कामी खातेचौकशी अिधकारी  हणनू नेमणकू करणेस तसचे  यांना ित खाते 
चौकशीकरीता शासन िनणया माण ेमानधन व इतर चाजस देणबेाबत िनणय होणसे िवनंती आह.े 
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िनणय .३९२  यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केलेनुसार ी.ए.एम. देशमुख यांची गैरिश त वतन 
करणा या सं थान कमचा यां चे खातेचौकशीकामी खातेचौकशी अिधकारी हणून नेमणुक करणेस व 
याकामी यांना शासन िनणया माणे मानधन तसेच इतर चाजस देणेस मा यता दे यात आली.  

तसेच शासना या पॅनेलवरील आणखी खातेचौकशी अिधकारी सं थानला सेवा दे यास 
तयार असतील, तर यांनाही िवचारणा करणेत येऊन, तसा ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा असे 
ठरले.              (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं३७ ला टीक े खरेदीकामी आले या ई-िनिवदा तसेच ला टीक े खरेदी पुनिवचार घेणेबाबत. 

ताव- लाडू साद िनिमती िवभागाने सन २०१५-१६ वषासाठी  लॅि टक े दोन कोटी नग खरेदी क न िमळणचेी मागणी 
केलेली होती.  

  याकामी ३ वेळेस ई-िनिवदा ि या राबव  यात आ  या हो  या. तथािप  याला ितसाद िमळाला 
न  हता.  यामळेु याकामी चौ  यांदा िद. २१.०२.२०१७ ते १४.०३.२०१७ या कालावधीत ई-िनिवदा मागिव  यात 
आ  या हो  या. याकामी ८ ई-िनिवदा ा  त झाले  या आहते. 

  सदर ८ ई-िनिवदा तां ि क बीड उघडणकेामी िद.०३.०४.२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेम  ये 
सादर केले असता, सदर  लॅि टक े ची Estimated Cost .३ कोटी अस  यामळेु व एवढया मोठया माणावर 
खचाची आव  यकता आहे काय? याबाबत पु  हा िवचार  कर  यासाठी हा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत 
सादर कर  याचे ठरले आह.े 

  मे. अ  सीलरी इंड  ीज, मुंबई यांनी लाडू पॅिकंग मशीन देणगी िदले आहे.  याची िकंमत .५ लाख 
आह.े सदर मिशनवर  लॅि टक े म  ये ३ लाडू Manually ठेवनू सदर े कनवेयर बे  टव न पढेु सरकून, या े ला 
पेपर रोलने पॅिकंग अॅटोमटॅीक हो  याची  यव  था या मशीनम  ये आहे व या े म  ये लाडू  यवि थत पॅक होऊन 
अशा प  दतीने पॅक ग झालेले लाडू पॅकेट साईभ  तानंा साद  हणनू िव  कर  याची सकं  पना आह.े तसचे या 
मिशनम  ये नाय ोजन गॅस Filling ची  यव  था आह ेपरंत ु पेपर रोलचे पॅक गम  ये ही  यव  था वापरता येणार 
नाही. अस ेमेकॅिनकल िवभागाकडून मािहती घेता समजले. 

  स  या याकामी पेपर िपशवी ६” x ७” साईजची वापरली जाते. याम  ये ३ लाडू Manual प  दतीने भरले 
जाऊन िपशवी पॅक केली जाते. स  या सदर एका पेपर िपशवीची  िकंमत ०.४३ पैस ेपडत आहे. तथािप पढुीलवष  
सं  थानला ही िपशवी अंदाजे .०.५० पैसेपयत उपल  ध होईल अस ेगहृीत धरले तरी दोन कोटी नग पेपर िपशवी 
खरेदीसाठी अंदाजे .१ कोटीपयत खच येईल. तर दोन कोटी पेपर ेसाठी अंदाजे २.५० ते ३ कोटीपयत खच 
येईल.  

  थोड  यात सदर लाडू पॅिकंग मिशनचा  लॅ  टीक े वाप न वापर के  यास पेपर िपशवी खरेदीचे 
खचापे ा अंदाजे .१.५० ते २ कोट पयत जा  त खच येईल.  

तरी वरील नमदू व  तुि थती िवचारात घेता- 
अ. लाडू़ पॅिकंगसाठी स  या  या प  दती माण ेपेपर िपशवीचा वापर करावा?       अगर 
आ.  लॅि टक े चा वापर करावा? 
इ.  लॅि टक ेसाठी चाल ूअसलेली ई-िनिवदा ि या र  करावी?        अगर 
ई. ई-िनिवदा ि या पणु क न  लॅि टक े खरेदी करावेत. 

तरी वरील ‘अ’ िकंवा ‘आ’ व ‘इ’ िकंवा ‘ई’ बाबत उिचत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर. 

िनणय .३९३  यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , लाडू साद पॅक ग मिशनपे ा यासाठी आव यक 
असणा या लॅ टीक े खरेदीचा खच खुपच जा त अस यामुळे लॅ टीक े खरेदी करणेकामी यापुव  
झालेला िनणय र  करणेत यावा.     (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
िवषय न.ं३८ िव ुत, मेकॅिनकल व टेिलफोन िवभागाचे वािषक सािह य खरेदीकामी ितस यांदा व चौ यांदा 

राबिवणेत आले या ई-िनिवदेतील खालील “ख” मधील आयटे ससाठी िन नतम दरधारकांना पुरवठा 
आदेश देणेबाबत. 

ताव- खरेदी िवभागाकडून िद.२८.११.२०१६ ते िद.१९.१२.२०१६ या कालावधीत िव तु , मेकॅिनकल व टेिलफोन 
िवभागांचे सािह  य २१३ Items खरेदीकामी चौ  यादंा ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या. याकामी ा  त 
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झाले  या तीन ई-िनिवदा मा.  थािनक उपसिमतीचे िद.१७.०२.२०१७ रोजीचे सभेत उघड  यात येऊन 
मा.उपसिमतीचे सभेत खालील माण े िनणय झालेला होता. तोच मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०२.२०१७ 
रोजीचे सभेत कायम कर  यात येऊन खालील माणे िनणय झालेला आह.े  

िनणय ं .१३६/२० “यावर सिव  तर चचा होऊन, िव तु, मेकॅिनकल व टेिलफोन या िवभागांचे वािषक 
सािह  य खरेदी करणकेामी प रिश  ठ “अ”  हणनू सादर कर  यात आले  या तलुना  मक त   याचे अवलोकन 
कर  यात येऊन,  यामधील िन  नतम दर ि वकारणते येऊन सबंंधीतानंा परुवठा आदशे दे  यात यावा. तसचे  या 
सािह  यांसाठी समान िन  नतम दर ा  त झालेले आहते, अस ेसािह  य खरेदीकामी सम माणात िवभागनू परुवठा 
आदशे दे  यात यावा व जे सािह  य खरेदी करणकेामी ०३ पे ा कमी िनिवदाधारकांनी दर िदलेले आहते, अशा 
सािह  यांसाठी फेर िनिवदा मागिव  यात या  यात, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.” 

  वरील िनणया माण े सोबत सादर केलेले तुलना  मक त   यातील खालील नमुद “क” माण े  १२९ 
Items साठी ३ िनिवदा दर ा  त झालेले आहते.  यानंा परुवठा आदशे दतेा येतील . 
क) सदर तलुना  मक त   यातील अ.न.ं१,२,३,४,७,८, ९,१०,११,१२,१३, १५,१६,१८,१९, २०,२१,२२, 
२३, २४,२७,२९,३०,३१,३२,३३,३४,३५,३६,३८,३९,४०,४१,४२,४३,४६,४७,४८,४९, ५०,५१,५२, ५३, 
५४, ५५, ५७,५८,५९,६२,६४,६५,६८,६९,७१,७४,७६,७७,७८,७९,८०,८१,८२,८३,८४,८५, ८६,८७,८९, 
९२, ९३,९४,९५,९७,९८,९९,१००,१०१,१०२,१०३,१०४,१०५,१०६,१०७,१०८, १०९,११०,१११,११२, 
११३, ११४,११९,१२०,१२१,१२३,१२५,१२६,१२७,१२८,१२९,१३३,१३५, १३८,१३९,१४०,१४१, १४३, 
१४६,१४७,१४९,१५०,१५१,१५२,१५३,१५४,१५५,१५६,१६३,१६५,१६६,१६७,१६९,१७०,१७२,१७३, 
१७५,१८०,१८१,१८४,२०१ एकूण १२९ Items  

  उवरीत खालील “ख” म  ये नमूद के  या माणे Items साठी ३ पे ा कमी िनिवदाधारकांनी 
िनिवदा दर िदलेले आहेत.   
ख) सदर तलुना  मक त   यातील अ.नं. ५,६,१४,१७,२५,२६,२८,३७,४४,४५,५६,६०,६१,६३,६६, ६७, 
७०, ७२, ७३,७५,८८,९०,९१,९६,११५,११६,११७,११८,१२२,१२४,१३०,१३१,१३२, १३४,१३६,१३७, 
१४२, १४४, १४५,१४८,१५७,१५८,१५९,१६०,१६१,१६२,१६४,१६८,१७१,१७४,१७६, १७७,१७८, १७९, 
१८२,१८३,१८५,१८६,१८७,१८८,१८९,१९०,१९१,१९२,१९३,१९४,१९५,१९६,१९७,१९८,१९९,२००, 
२०२, २०३,२०४,२०५,२०६,२०८,२०९,२१०,२११,२१२,२१३ एकूण ८३ Items  

ग) तलुना  मक त   यातील दर ा  त न झालेला Item ं .२०७  
  मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार “ख” म  ये नमदु केले  या सािह  यासाठी पु  हा  िनिवदा कर  याचे 

ठरले आह.े तथािप सदर िव तु , मेकॅिनकल व टेिलफोन िवभागांचे सािह  य खरेदीची सिव  तर व  तिु थती  
खालील माणे- 

  थम िवदयतु , मेकॅिनकल व टेिलफोन िवभागाकडील  ४८५ आयटे  ससाठी ई-िनिवदा मागिव  यात 
आ  या हो  या,  याम  ये १ िनिवदा अपा  ठरलेमळेु दसु -यांदा पु  हा ४८५ आयटे  ससाठी िनिवदा मागिव  यात 
आ  या हो  या.  

  याम  ये ३२३ आयटे  ससाठी परुवठा आदेश दे  यात आले होते व उव रत १६२ आयटे  ससाठी ितस-
यांदा ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. याम  ये १४७ आयटे  ससाठी परुवठा आदेश दे  यात आले होते 
व १५ आयटे  ससाठी दर ा  त न झालेमळेु हे १५ आयटे  स व वरील ३२३ मधील आयटे  सपैक  (िनणय ि येत 
वेळ गे  यामु ळे-सोबत शॉट मािहती िटपणी सादर केली आह)े परुवठाधारकांनी परुवठा न केलेले १९८ आयटे  स 
अस ेिमळून २१३ आयटे  ससाठी चौ  यादंा ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आलेली आह.े  

थोड  यात वरील “क”, “ख” व “ग” म  ये नमदु २१३ पैक  १९८ आयटे  ससाठी ितस-यांदा व १५ 
आयटे  ससाठी चौ  यांदा ही ई-िनिवदा ि या शासनाचे िद.३०.१०.२०१५ चे खरेदी िनयमावलीतील तरतदुीस 
अनसु न राबिव  यात आलेली होती.  

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

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

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

  कामाची पतूता वेळेवर कर  यास मह  व दे  यात आले तर, खरेदी अिधकारी (दोन वेळा मदुतवाढ 
िद  यानंतर देखील) ३ िनिवदा पे ा कमी ितसाद िमळाला तरी  यासह पढेु जा  याचा िनणय घेऊ शकेल व 
 यासाठी ससुा  य कारणे नमदु करेल. अशा सगंी, िकमती  या वाजवीपणाची खा ी कर  यासाठी खरेदी सिमतीला 

अित र  त काळजी  यावी लागेल.  
  वरील नमदु व  तूि थती व शासनाचे सधुा रत खरेदी िनयमावलीतील वरील तरतदुीस अनसु न वरील 

“ख” म  ये नमदु केलेले ८३ Items साठी परुवठा आदशे देणेबाबत फेर िनणयाथ /िनणयात दु  तीसाठी सदरचा 
िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर. 

िनणय .३९४  यावर सिव तर चचा होऊन, िव ुत, मेकॅिनकल व टेिलफोन िवभागाचे वािषक सािह य खरेदीकामी 
ितस यांदा व चौ यांदा राबिवणेत आले या ई-िनिवदेतील “ख” मधील सािह य खरेदी करणेकामी 

तावात नमुद केलेली व तुि थती तसेच शासनाचे सुधारीत खरेदी िनयमावलीतील तरतुदीस अनुस न 
सदरह “ख” म  ये नमुद केले या ८३ सािह यांसाठी िन नतम दरधारकास पुरवठा आदेश दे यात यावा. 

तसेच भिव यात अशा प रि थतीम ये महारा  शासना या तािवत सुधारीत खरेदी 
िनयमावली माणे कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.    (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं३९ ी साई सादालय इमारतीचे छतास असले या पॉलीकाब नेट डोमचे नुतणीकरण करणेसाठी येणा या 

खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- अिधिनयमाचे कलम 

२१ मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वये, मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल, 
 यव  थापन व शासन कर  याचे योजनांसाठी िव  व त  यव  थेचा िनधी सिमतीकडून खच कर  याची तरतूद आह.े  

 तावना:- साई सादालय इमारतीम  ये साईभ  ताकंरीता साद भोजन िद.०८/०१/२००९ पासनू 
उपल  ध क न देणते येत आह.े ी साई सादालय येथे दररोज सरासरी ४०,००० साद भोजनाचा लाभ घेत 
असतात. सदरह हॉलची उ  तर दि ण लांबी ३६७ फुट इतक  असनू, पवु पि म ं दी १२१ फुट आह.े  हणजेच 
४४,४०४ चौ. फुट एवढा मोठा हॉल आह.े  याकरीता भोजन हॉलम  ये भरपरू माणात सयु काश व हवा खेळती 
राहावी याकरीता  हटीलेटरसह  पॉलीकोब नेट िशट व कौलासह डोम आहते. एकूण २३ डोमपैक  ०४ डोमची 
द ु  ती  यापवु  कर  यात आलेली आह.े उवरीत १९ पॉलीकोब नेट िशट खराब झालेले अस  यामुळे पावसा यात 
 यामधनू पा  याची गळती होते. तसचे हवेसाठी मोक या ठेवलेले  हटे लेटरमधनू पावसाचे पाणी येते. कौला  

छताची वेळोवेळी द ु  ती  कर  यात येते. पॉलीकोब नेट िशट बदलणे आव  यक अस  याने तसचे   यामळेु 
पॉलीकोब नेट िशटम  ये े मसह छ  जा तयार क न आत पावसाचे पाणी येणार नाही अशी  यव  था करता यईल. 
याकामी खालील माण ेअंदाजप क तयार कर  यात आले आह.े  

अ. 
नं. 

तपिशल 
डोमची 
सं  या 

प रमाण एकक दर र  कम 

अ. मु  य व  ही.आय.पी. डायिनंग हॉलवरील १० डोम   
१   चरल ि टल वक १० ०.४५ मे.टन ५४,०६१.०० २,४३,२७४.५० 
२ १० एम एम जाडीच ेपॉलीकोब नेट िशट बसिवणे १० १०८.०० चौ.मी. २,६००.०० २८,०८,०००.०० 

३ कलर कोटेड िशट -०.५० एमएम टी.सी.टी १० २१.२४ र.मी. ४३५.०० ९२,३९४.०० 
  एकूण पये  ३१,४३,६६९.०० 
ब. सादालय वेट ग रांग व स  ह स पसेॅसमधील डोम  

१ 
१० एम एम जाडीच ेपॉलीकोब नेट िशट बसिवणे 

ित ा रांग -०७ डोम, स  ह स पॅसेज -०२ डोम 
५५२.०० चौ.मी. २६००.०० १४,३५,२००.०० 

  एकूण पये  १४,३५,२००.०० 
 एकूण अ + ब र  कम पये   ४५,७८,८६९.०० 

िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे प रप कानुसार  येक िवभागाने टडरम  ये नमदू कर  यात येणारी इ  टीमेट 
कॉ  ट ही माकट कॉ  टपे ा २० ते ३० ट  के कमी नमदू करावी अस े िनदश िदलेले आहते .  यानुसार वर नमदू 
एकूण रकमेतनू २०% कपात क न अंदाजप क य र  कम .३६,६३,०९५/- मा  इतक  येते.  
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 ताव: तरी ी साई सादालय इमारतीचे छतास असलेले पॉलीकाब नेट छताचे नतूनीकरण 
करणसेाठी येणारे अंदाजे र  कम पये ३६,६३,०९५/- मा चे खचास व सदरचे काम िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा 
मागवनू क न घेणबेाबत िनणय होणेस िवनंती.  

िनणय .३९५  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय इमारतीचे छतास असले या डोमचे नुतणीकरण 
करणेसाठी बाजाराम ये नवीन आकषक वॉटर ुफ डोम आलेले आहेत, याचा अ यास क न, ते 
बसिवणेकामीचा ताव सादर करणेत यावा.  

तसेच ी साई सादालयाकडे जाणा या र यावर खुपच अित मण झालेले आहे, ते 
काढणेसाठी िशड  नगरपंचायतीस कळिवणेत यावे, याचबरोबर सादालयासाठी पयायी र ता तयार 
करता येईल का, याची मािहती घेऊन, सभेसमोर सादर करणेत यावी, असे ठरले.       

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- ------------------------  
िवषय न.ं४० मु  य सादभोजन हॉल, मु  य िकचन व बुदंी िकचन मिधल लोअर ग व डडॅोला स  या असले  या 

 हे ीफाईड टाई  स/ ेिम  स कॉ ट काढून सदर िठकाणी नवीन लोअर ग व डॅडो बसिवणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- अिधिनयमा  या कलम 

२१ (१) पोटकलम (क) अ  वये, मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन 
कर  याचे योजनासाठी िव  व  त  यव  थेचा िनधी सिमतीकडून खच कर  याची तरतदू आहे.  

 तावना- िद.०८/०१/२००९ पासनू ी साई सादालय इमारतीम  ये साईभ  तानंा साद भोजन देणसे 
सु वात कर  यात आली. ी साई सादालय येथे सरासरी दनैं िदन समुारे ४०,००० साईभ  त साद भोजनाचा 
लाभ घेतात. ी साई सादालय हॉलम  ये स या  हे ीफाईड टाई  सचे लोअर ग आह.े सादालयाम  ये साद 
भोजन पदाथ वाढणचेी ॉली, खरकटे ताटे वाहणचेी ॉली व िप  याचे पाणी वाटप करणेची ॉली तसचे साद 
भोजनाचा आ  वाद घेणा-या साईभ  ताचंी व सादालयातील कमचा-यांची वदळ व डायिनंग टेबलाचे हॅ  डल ग 
होत अस  याने सादालयात बसिव  यात आले  या  हे ीफाईड टाई  स लोअर गची िदवसिदवस जा  त माणात 
फुटतटू होते.  यासाठी इकडील िवभागामाफत सादालय हॉल मधील  हे ीफाईड लोअर गची वळेोवेळी द ु  ती 
कर  यात येते. सादालय हॉल मधील  हे ीफाईड टाई  स पूणतः बदलनू येथील लोअर गचे नतूनीकरण 
करणबेाबत अिध क, ी साई सादालय िवभाग यांनी कळिवले आह.े तसचे साद भोजन हॉलमधील िभंत ना 
६ फुट उंचीचा  ही ीफाईड टाई  सम  ये डॅडो लावणते आलेला आहे. सदर टाई  स चांग  या  थीतीत अस  याने 
बदल  याची आव  यकता नाही.  यामळेु फ  त हॉलमधील कॉलमचे भोवतीची डॅडो टाई  स बदलावी लागेल. 

      ी साई सादालयाचे मु  य िकचन व बुंदी िकचनम  ये स  या ि िम  स कॉ  ट लोअर ग केलेली 
आह.े सदर िठकाणी  वयंपाक तयार करणेसाठी मोठया  व पाचे भां डे वापर  यात येतात व िकचनम  ये कायमचा 
ओलावा असतो  यामळेु िकचन मधील काही भागातील ि मी  स कॉ  टला खड्डे पडलेले आहते. 

सादालयात साद भोजन बनिवणचेे काम दररोज सु च अस  याने सदर  या िठकाणी द ु  ती  के  यानंतरही ती 
फार काळ िटकत नाही. याकरीता सदर िठकाणी नवीन लोअर ग करण ेगरजेचे आहे. िकचनमधील िभंत ना ८ 
फुट उंचीचे िसरॅिमक टाई  स डॅडो लावणते आलेली आहे. सदर टाई  स चांग  या  थीतीत असल ्याने बदल  याची 
आव  यकता नाही. िकचनमधील छोटया पाट शन वॉल  या टाई  स खराब झाले  या अस  याने, सदर टाई  स 
काढून  या िठकाणी नवीन टाई  स बसिवण ेगरजेचे आह.े  

ी साई सादालय मु  य डायिनंग हॉल मधील स  याची लोअर ग काढून सदर िठकाणाचा वापर 
ल ात घेऊन हवेी डयटुी लोअर ग बसिवणकेामी आिकटे  ट श  ती परमार अॅ  ड असो., मुंबई यांना 
लोअर गचा पयाय सचुवनू येणा -या खचाचे अंदाजप क दणेेबाबत कळिव  यात आले होते.  यानुसार आिकटे  ट 

श  ती परमार यांचे ितिनध नी िशड  येथे भेट दऊेन ी साई सादालयाचे मु  य सादभोजन हॉलची पाहणी 
केली. सदर हॉलम  ये चांगली  व  छता रहावी यासाठी सदर िठकाणी हवेी डयटुी ेनाईट लोअर ग बसवावी असे 
 यानंी सचूिवले. यािशवाय सादालयातील हॉल मधील लोअर ग करीता पॉिलश कॉ  ट इडं  ीयल 
लोअर ग व १६ ते २० mm जाड Endura flooring  िकंवा  या कार  या इतर कंपनी  या हवेी डयटुी 
लोअर ग टाई  स ह ेपयाय उपल  ध आहते.  

अ) ी साई सादालयाचे मु  य साद भोजन हॉलम  ये ( े फळ लोअर ग – ४१४४ चौ.मी., कॉलम 
डॅडो – ५०.४० चौ. मी.) लोअर गचे नतूनीकरण करणकेामी खालील ितन पयायांचा िवचार करता येईल.  
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पयाय . तपिशल अपेि त खच 

पयाय . 
१ 

ेनाईट लोअर ग - ी साई सादालयाम  ये आिकटे  ट श  ती परमार अॅ  ड असो., मुंबई यांनी 
सुचिव  या माणे सादालयाच े मु  य भोजन हॉलचे लोअर ग व हॉलमधील कॉलमच े भोवती 
डॅडो करीता १८ ते २० एमएम जाड ेनाईट  टोन बसिवणे व पाणी वाहन जा  यासाठी टेनलसे 
 टील ना  या बसिवणे.  

. 
१,३५,९६,९४७/- 

पयाय 
.२ 

इंडयुरा लोअर ग/ िस  पोलो लोअर ग - ी साई सादालयातील मु  य भोजन हॉल म  य े
EnduraKreoिकंवा  या कार  या इतर कंपनी  या हवेी डयुटी १६ ते २० mm जाडीची 
ि ह ीफाईड लोअ रंग टाई  स बसिवणे व हॉलमधील कॉलमचे भोवती डॅडो बसिवणे तसेच पाणी 
वाहन जा  यासाठी टेनलसे  टील ना  या बसिवणे.  

. 
१,४०,०८,१७२/- 

पयाय . 
३ 

पॉलीशड् कॉ  ट इंड  ीयल लोअर ग -जड वाहनांची वदळ असणा-या इडं  ीम  ये अशा 
कारची लोअर ग केली जाते. सदरच े काम करणसेाठी स  या मु  य साद भोजन हॉलम  य े

बसिवललेी  हे ीफाईड ल अर ग व  याच े खालील िसमट माल (Mortar) काढून PCC वर 
LDPE Sheet (250 micron) टाकल े जाईल.  यावर M 25 ेडच े ३ इचं जाडीचे कॉ  ट 
टाकल ेजाईल व  यावर १२ kg/sqmहाडनर टाकून सरफेस पॉलीश केली जाईल सदरच े लोअर ग 
ह ेड  ट ुफ व  मथु फ नीश असेल तथापी या कारच ेफ नीश उ  या पृ  ठभागावर  हणजेच कॉलम 
डॅडोला करता येणार नाही.  

. 
१,२१,१५,२३७/- 

 
ब) तसचे ी साई सादालयामधील मु  य िकचन व बुंदी िकचनम  ये लोअ रंग करीता खालील दोन 
पयायांचा िवचार करता येईल. ( े फळ लोअर ग –१३२३ चौ.मी., डॅडो –२३३ चौ. मी.) 

पयाय 
. 

तपिशल 
अपेि त खच 

पयाय 
. १ 

ेनाईट लोअर ग -मु  य िकचन व बुं दी िकचनम  ये स  याच ेि मी  स कॉ  ट लोअर ग चार ते 
पाच इचं पयत तोडून  यावर २० ते २५ एम एम जाड लदेर फ नीश ेनाईट लोअर ग बसिवणे तसेच 
िकचन मधील छोटया पाट शन वॉल  या िभंत ना डॅडो करीता १८ ते २० एमएम जाड ेनाईट 
बसिवणे व िकचनमधील पाणी वाहन जा  यासाठी  टील ना  या बसिवणे. 

. ८८,६५,८०३/- 

पयाय 
. २ 

 

पॉली  ड् कॉ  ट इंड  ीयल लोअर ग -मु  य िकचन व बुं दी िकचनमधील स  याच ेि मी  स 
कॉ  ट लोअर ग २ ते ३ इचं पयत तोडून  यावर LDPE sheet (250 micron)  टाकणे,M25 

ेडच े ३ इचं कॉ ट करणे. या कॉ  टवर 12 kg/5gm हाडनर टाकून सरफेस पॉलीश करण.े 
सदरच े लोअर ग ह ेड  ट ुफ व  मथु फ नीश असेल या कारच े लोअर ग हे उ  या पृ  ठ भागावर 
 हणजेच कॉलम व िभंतीचे डॅडोला करता येणार नाही.  यामुळे िकचन मधील छोटया पाट शन 

वॉल  या िभंत ना डॅडोला १८ ते २० एमएम जाड हवेी डयुटी  हे ीफाईड टाई  स  बसिवणे व 
िकचनमधील पाणी वाहन जा  यासाठी ि टल ना  या बसिवणे.सदरच े  मथु फ नीश लोअर ग मुळे 
िकचनम  ये  व  छता राखणे सोपे होईल. परंतू  पाणी सांड  यास लोअर ग ि लपरी होऊ शकतो 
तसेच जड भां डे व ॉली  या वदळीमुळे भिव  यात पु  हा लोअर गवर खड्डे पडू शकतात. 

. ८३,७५,९१०/- 

  
   तावः- उपरो  त पयायां पैक  साद भोजन हॉलम  ये Endura िकंवा त  सम लोअर ग बसिवणे 

यो  य होईल. याकामी .१,४०,०८,१७२/- मा  इतका खच अपे ीत आह.े तसचे मु  य िकचन व बुंदी 
िकचनम  ये २० ते २५ एमएम जाड लेदर फ िनश ेनाईट लोअर ग बसिवण े यो  य होईल. याकामी र  कम . 
८८,६५,८०३/- मा  खच अपे ीत आह.े याकामी एकूण र  कम .२,२८,७३,९७५/- मा  खच येईल. तरी सदरह 
पयायांनुसार लोर ग व डॅडोचे काम करण ेयो  य होईल अस ेइकडील िवभागाचे मत आह.े    

तरी ी साई सादालयाचे मु  य भोजन हॉल, मु  य िकचन व बुंदी िकचनम  ये लोर ग व डॅडोचे काम 
करणसेाठी व रलपैक  एक पयाय िनि त होणेस व  यानसुार येणा-या अपेि त खचास मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 िनणय .३९६  यावर सिव तर चचा होऊन, मु  य सादभोजन हॉल, मु  य िकचन व बुंदी िकचन मधील लोअर ग व 
डॅडोला स  या असले  या  हे ीफाईड टाई  स/ ेिम  स कॉ ट काढून सदर िठकाणी नवीन लोअर ग 
व डॅडो बसिवणेबाबत तावात नमुद केले या पयाय .१ नुसार कायवाही करणेत यावी, असे ठरले. 
तसेच याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदांची मागणी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता 
दे यात आली.           (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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िवषय न.ं४१ िशड  येथील स ह न.१७१/१२ मधील बस थानक व भ िनवास इमारतीस अ नीशमन यं णा बसिवणे 
व रेनवॉटर हाव  ट ग क  प राबिवणे बाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- अिधिनयमाचे कलम– 
१७ मधील पोटकलम (१) म  ये भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दे  याची तरतदू आहे. 

महारा   शासन मा  यताः- महारा   शासन िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय .सासिंव. २००६/ 
६०७/ (८७) का.सोळा, मं ालय, मुंबई- ४०० ०३२ िद.१३/०१/२००९ अ  वये सं  थानतफ बस  थानक 
बांधकामाकरीता .७,६५,५०,८९८/- मा चे  खचास शासन मा  यता दणेते आली आह.े 

 तावनाः- िशड  येिथल स  ह न.ं१७१ पैक  मिधल जागेत जनेु बस  थानक इमारतीचे जागेवर सं  थान 
िनधीतनू अ यावत बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीचे बांधकाम करणकेामी क  पाचे आिकटे  ट काबरे 
चौधरी आिकटे  टस,्  नािशक यांनी बांधकाम नकाशे व िनिवदा प े सादर केली होती.  याम  ये आिकटे  ट यांनी 
अ  नीशमन सयंं णा बसिवणे व रेनवॉटर हाव  ट ग या बाबीचा समावेश केलेला न  हता. िशड  बस  थानक व 
भ  तिनवास इमारतीचे बांधकाम काही िकरकोळ कामे वगळता पणू झालेले आह.े सदर इमारतीचा वापर सु  
करणकेामी िशड  नगरपंचायत िशड  यांचा वापर परवाना िमळणकेामी अ  नीशमन सं यं णा व रेन वॉटर हाव  टग 
िस  टीम बसिवणे आव  यक आहे.  यानुसार या क  पाचे आिकटे  ट काबरे चौधरी आिकटे  टस ् यांचेकडून 
अंदाजप क ा  त झाले असनू,  याचा तपिशल खालील माणे आहे. 

अ) िशड  बस  थानक येथे अ  नीशमन यं णा बसिवणेकामी खालील माणे खच अपेि त 
आहे. 

अ.नं. कामाचा तपिशल प रमाण/ 
एकक 

दर र  कम 

०१ फायर यं णेकरीता ३० एच पी मु  य पंप बसिवण.े ०२ नग १,१९,८५१/- २,३९,७०२/- 
०२ १५ एच पीचा जॉक  पंप बसिवणे  ०१ नग ४४,७२७/- ४४,७२७/- 
०३ ७.५ एच पी. बु  टर पंप ०१ नग ३३,२१६/- ३३,२१६/- 
०४ सी  लास ७५ एम एम  यासाची जीआय पाईपलाईन. १२ र. मी. ८१०/- ९,७२०/- 
०५ सी  लास १०० एम एम  यासाची जीआय पाईपलाईन. २७० र.मी. १,११,६००/- ३,०१,३२०/- 
०६ का  ट आयन (८०  यासाचा) फुट  हॉ   ह  ०१ नग ४,४०३/- ४,४०३/- 
०७ १०० एम एम  यासाचा का  ट आयन मटे रयलमधील फुट  हॉ   ह. ०२ नग ५,९७८/- ११,९५६/- 
०८ १०० एम एम  यासाच ेलाईनला Strainer  ०१ नग ६,१७३/- ६,१७३/- 
०९ का  ट आयन मटे रयलम  ये १०० एम एम  यासाचा डबल लज 

 लईुस  हॉ   ह. 
०७ नग ६,१७३/- ४३,२११/- 

१० का  ट आयन मटे रयलम  ये ८० एम एम  यासाचा डबल लज  लईुस 
 हॉ   ह. 

०१ नग ४,७५६/- ४,७५६/- 

११ ८० एम एम  यासाचा डबल लॅ  ज नॉन रटन  हॉ   ह. ०१ नग ६,१०८/- ६,१०८/- 
१२ १०० एम एम  यासाचा डबल लॅ  ज नॉन रटन  हॉ   ह. ०३ नग ७,५४३/- २२,६२९/- 
१३ २० एम एम  यासाच ेगन मेटल गेट  हॉ   ह.  ०८ नग ८५४/- ६,८३२/- 
१४ िसंगल आऊटलचेा गन मेटल हाय ंट  हॉ  ह. ०८ नग ५,१६९/- १४,३५२/- 
१५ ३० मी लांबीचा होज रल म.  ०८ नग ६,९२८/- ५५,४२४/- 
१६ ६३ एम एम  यासाच ेव १५ मी लांबीचा होज पाईप. १६ नग ५,३८१/- ८६,०९६/- 
१७ ६३ एम एम  यासाच े  टेनलसे  टील पाईपला २० एम एम  यासाचे 

नोझलसह.   
०८ नग १,८०८/- १४,४६४/- 

१८ १५० एम एम  यासाच ेहडेर पाईप. ०२ नग १०,७८२/- २१,५६४/- 
१९ २५ एम एम  यासाच ेएअर रलीज कॉक ०१ नग ७१९/- ७१९/- 
२० ेशर गेज ०५ नग ६८५/- ३,४२५/- 
२१ ेशर बटन ०४ नग १,६७८/- ६,७१२/- 
२२ होज पाईप ठेवणेसाठी होजबॉ  स ०८ नग ७,४०६/- ५९,२४८/- 
२३  वयंचिलत पंपासाठी कं ोल पॅनल ०१ नग २,००,०००/- २,००,०००/- 
२४ फायर अलाम िस  टीम साठी Break glass push buton ०८ नग ४९१/- ३,९२८/- 
२५ Hooters (भ गा) ०८ नग ५३२/- ४,२५६/- 
२६ 2 core 1.5 sqm copper conductor केबल ५०० र.मी. १००/- ५०,०००/- 
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२७ फायर अलाम कं ोल पॅनल ०१ नग ३०,८८२/- ३०,८८२/- 
एकूण र  कम . १२,८५,८२३/- 

ब) िशड  बस  थानक प रसरात रेन वॉटर हाव  ट ग िस  टीम राबिवणे. 
  िशड  शहर व प रसरात भजूल पातळी अ  यंत खोलावर गेलेली आह.े गे  या काही वषात 

पज  यमानातही घट झालेली आहे.  यामळेु िवशेषतः उ  हाळयाम  ये पा  याचे दिुभ  य जाणवत आह.े  यामळेु 
उपल  ध होणा-या पा  याची बचत करण े गरजेचे आहे.  यासाठी Rain Water Harvesting चे मा  यमातनू 
पावसाचे पाणी जिमनीत िजरवनू भजूल पातळीत सधुारणा करता येईल .  या  टीने िशड  बस  थानक प रसरातील 
व इमारतीचे छतावरील पावसाचे पाणी Rain Water Harvesting िस  टीम ारे सकंलीत क न भजूल पनुभरण 
करता येईल. तसचे िशड  नगरपंचायत यांचकेडील वापर परवाना ा  त करणसेाठी रेन वॉटर िस  टीम राबिवणे 
बंधनकारक आह.े   

िशड  बस  थानक प रसरातील व इमारतीचे छतावरील पावसाचे पाणी वाहन जाणेसाठी दोन िठकाणी 
Rain Water Harvesting क  प राबिवता येईल. याकामी खालील माण ेखच अपेि त आहे. 

Sr. 
No. 

Description Qty./ 
Unit 

Rate Amount 

01 Rain water Harvesting Pits :-  
Providing ISI standard R.C.C. pipes in 3.0 m length of N.P. II 
class and 900mm diameter as per detailed drawing and designs 
or as directed by Engineer –in- charge including excavation, 
drilling of bore upto 6” dia. 30mtr., casing pipe filling filter 
media filling ( Central & Local) G.I. wire mesh / jail, Heavy 
Duty RCC chamber covers, transport to department stores 
/site, loading, unloading and stacking etc. complete.     

 
02 
Nos. 

 
30,000/- 

 
60,000/- 

Total -  60,000/- 
Add 5% contingencies 3,000/- 

Total Amount Rs. 63,000/- 
 
उपरो  त माण े िशड  बस  थानक व भ  तिनवास इमारतकरीता फायर फायट ग यं णा बसिवणकेामी 

आिकटे  ट काबरे चौधरी, नािशक यांचेकडून र  कम .१२,८५,८२३/- मा  खचाचे अंदाजप क ा  त झालेले 
आह.े  तसचे बस  थानक येथे दोन िठकाणी Rain Water Harvesting योजना राबिवणेसाठी यापवु  साईआ म 

क  प येथे केलेले Rain Water Harvesting कामाचे मंजरू दरानसुार बस  थानक येथे सदरह कामी र  कम 
.६३,०००/- मा  खच येईल. जा.न.ं ३६२१/२०१७ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे प रप कानसुार  येक िवभागाने 

टडर म  ये नमदू कर  यात येणारी ए  टीमेट कॉ  ट ही माकट कॉ  टपे ा २० ते ३० ट  के नमूद करावी अस ेनमदू 
केले आह.े  यानसुार अंदाज प क य र  कमेतनू २० ट  के कपात क न फायर फायट ग यं णा बसिवणकेामी 
.१०,२८,६५८/- व Rain Water Harvesting कामी र  कम .५०,४००/- मा  या माण े ए  टीमेट कॉ  ट 

िनिवदमे  ये नमदू करता येईल.  
सदरह खच िशड  बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीचे बांधकामाचा खच वर नमदू शासन मा  यता 

र  कम .७,६५,५०,८९८/- मा चे मयादते राहन खचात काही माणात बचत होईल असा अंदाज आह.े या माणे 
िश  लक राहणा-या मंजरू र  कमेतनू उपरो  त खच करता येईल. 

 तावः- तरी िशड  बस  थानक येथे अ  नीशमन सं यं णा बसिवणकेामी येणारे अंदाजे 
.१०,२८,६५८/- मा चे खचास व सदरचे काम िवहीत प  दतीने ई– िनिवदा मागवनू क न घेणेस तसेच 

बस  थानक येथे दोन िठकाणी Rain Water Harvesting योजना राबिवणसेाठी र  कम .५०,४००/- मा चे 
खचास व सदरचे काम िवहीत प  दतीने काटेशन मागवनू क न घेणेस मा  यता िमळणकेामी सदर  या  तावावर 
िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .३९७  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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िवषय न.ं४२ सन २०१७ मधील पावसाळया या कालावधीत साईभ ां चे सुिवधेकरीता मंडप व इतर अनुषंगीक 
यव था करणे. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूदः- अिधिनयमा  या कलम १७ 
मधील पोट- कलम (१) अ  वये “...भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण.े..” अशी 
तरतदू आहे.  

  तसचे अिधिनयमा  या कलम २१ मिधल पोट कलम (१)  या खंड (ग) अ  वये “भ  तानंा मं िदरात 
दवेेते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समां रभ पार पाड  यासाठी सोयी 
सिुवधा परुिवणे”या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे. 

 तावनाः- साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे माफत ितवषा माण ेयाही वष  शिनवार 
िद.०८ जुलै २०१७ ते िद.१० जुलै २०१७ अखेर चा गु पौिणमा उ  सव साजरा कर  यात येणार आहे. उ  सवाचे 
कालावधीत साईभ  ताचंी मोठया माणात गद  होत असते. साईभ  ताचंे पावसापासनू सरं ण  हा वे  हणनू 
िद.०१/०७/२०१७ ते ३०/०९/२०१७ अखेर ९२ िदवस मं िदर प रसरात िविवध िठकाणी ताडप ीचे छत असलेले 
कापडी मंडप उभारणते येतात. सदर मंडपाचा वापर गु पौिणमा उ  सवात साईभ  तासंाठी होतो. पावसाळया  या 
कालावधीत साईभ  ताचंे पावसापासनू सरं ण होणकेामी मं िदर प रसरात मंडप उभारणीकामी खालील माण ेखच 
अपेि त आह.े  

अ) पावसाळयाचे कालावधीत ताडप ीचे छत असलेले (लाकडी ब   या व बांबु चे   चर 
असलेले) कापडी मंडप  यव  थाः–कालावधी िद.०१/०७/२०१७ िद.३०/०९/२०१७ अखेर एकूण ९२ 
िदवस.  

अ.नं. मंडपाचे िठकाण व तपिशल मंडपाची साईज चौरस फुट 
१ ी गु  थान मं िदर (िनंबवृ ा  या ) पि म बाजूस, दि णो  तर असा  ४५’x३६’ १६२०.०० 
२ ि ह.आय.पी. दशन रांगेसाठी (शिन गेट) ६५’x१५’ ९७५.०० 
३ गेट न.ं०३ समोर ४५’x१८’ ८१०.०० 
४ जुना िपंपळवाडी र   यावरील दशन रांगे  या पूव व पि म वशे ारासमोर  ३०’x७०’ 

४५’x१५’ 
२१००.०० 
६७५.०० 

५ लडीबागेत द  त मं िदर जवळ नंदािदप समोर १०५’x३५’ ३६७५.०० 
६ रथ पालखी र   यावर रथपालखी गेट ते गु  थान गेट पयत. १५०’x८’ १२००.०० 
७ नगर मनमाड र  ता पुव बाजू फुटपाथवर  ४००’x८’ ३२००.०० 
८ िपंपळवाडी र  ता उ  तर बाजू फुटपाथवर ३८०’x७’ २६६०.०० 

मंडपाचे एकूण े फळ १६,९१५.०० 
अंदाजे .०.२५ ित चौ.फुट माणे येणारा एकूण अंदाजे अपे ीत खच- (अ साठी) - ३,८९,०४५.०० 

 
ब) ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप (एम.एस.पाईप व कै  याचें   चर असलेले) – 

अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल मंडपाची 
साईज 

चौरस फुट 

१ समाधी मं िदरासमोरील सभाकंुडाम  ये (कनात व िबछायतीसह ) ६१’x६१’ ३७२१.०० 
२ उदी वाटप कांऊटर समोर ४५’x२०’ ९००.०० 

मंडपाचे एकूण े फळ  ४६२१.०० 
अंदाजे .०.३३ ित चौ.फुट माणे येणारा एकूण अंदाजे अपे ीत खच- ( ब साठी) पये- १,४०,२९४.०० 

पावसाळयासाठी करावया  या मंडप  यव  थेसाठी अपे ीत खच (अ+ब ) एकूण . ५,२९,३३९.०० 

 
वरील त  यातं नमदू केले माण े पावसाळयाचे कालावधीत ी साईभ  ताचंे सोयीसाठी मंडप व इतर 

 यव  था करणकेामी अंदाजे .५,२९,३३९/- मा  अंदाजे खच अपे ीत आह.े जु ने सादालय येथे नवीन दशन 
रांग इमारतीचे बांधकाम  तावीत अस  याने, या भागातील जु  या इमारती पाडावया  या अस  याने सदर िठकाणी 
करणते येणारी मंडप  यव  थेचा तसचे समाधी मं िदरातनू बाहरे पडणा-या मागावर कायम  व पी टे  साईल 
फॅ ीकचे शेड उभारणते येत अस  याने सदर मंडपाचा समावेश  तावात करणते आलेला नाही.  
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तरी वरील माण े पावसाळयाचे कालावधीत मंडप  यव  था करणकेामी येणारे एकूण र कम 
.५,२९,३३९/- मा चे खचास तसचे याकामी वतमानप ात तसचे सं  थानचे सकेंत  थळावर जािहरात िस  द 

क न ई – िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 
िनणय .३९८  यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, सन २०१७ मधील पावसाळया या 

कालावधीत साईभ ां चे सुिवधेकरीता मंडप व इतर अनुषंगीक यव था करणेकामी िवहीत प दतीने ई-
िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .५,२९,३३९/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं४३ सोनार समाजातील आ  साईभ  हाळसापती िचमणाजी नागरे (भगत) यांचे नाव िशड तील एखा ा 

भ य वा तूला देणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- 

१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोटकलम (१) अ  वये, रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा 
िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने 
 यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोजीत 

कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे, भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व 
सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ 
चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प न कामी लावणे, ही सिमतीची 
कत  ये असतील. 

२)  अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोटकलम २(झ) अ  वये, सवसाधारणपणे िव  व  त  यव  थेची मालम ा 
व ितचे कामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक 
असतील अशा सव गो  टी करील. 

 तावना:- उपरो  त सदंभ य प ां  वये ी. सधुाकर लाड, प कार/इितहास अ  यासक, पनवेल, िज. 
रायगड यांनी सं  थानचे मा.अ  य  सो. यांना अ ेषीत केले  या िवनंती प ात खालील माण ेनमदू केले आह,े 

“ साईबाबा इ.स.१८५८ साली चांद पाटला  या बायको  या भावा  या मलुीचे ल  ना  या व-हाडाबरोबर 
िशरडीला आले.  यानंतर साईबाबांनी इ.स.१९१८ साली समाधी घेईपयत साईबाबां  या सहवासात समुारे सहा तपे 
रािहलेले एकमेव साईभ  त  हाळसापती ह ेसाईबाबांचे िनकटवत  भक् त होते.  हाळसापती साईभ  ताचंे िशरोमणी 
होते. खंडोबा  या मं िदराचे पजुारी  हाळसापती यांनी फक र वेशातील त णाला पाहन ‘ यावे साई’ अस े उ ार 
काढून  याचंे  वागत केले होत.े पु ढे हेच नाव या फक राला पडले. लोक  यानंा साईबाबा  हण ूलागले.  

सोनार समाजातील  हाळसापती हे अगदी सु वातीपासनू साईबाबांचे ‘आ ’ साईभ  त होते. असे 
असले तरी ी.साईस  च रतकार रघनुाथ गोिवंद दाभोळकरांनी ीसाई  च रतात साईबाबां  या या िन  ठावंत 
भ  ताची उपे ाच केली आह.े ी साईस  च रतात  हाळसापती असा  हाळसापत चा एकेरी उ  लेख केलेला 
आह.े  याचंे पूण नांव देखील छापलेले नाही. ी साईस  च रत अ  याय .५, ८, ११, ३६, ३७, ४२, ४४ म  ये 
 हाळसापत चा उ  लेख आलेला आह.े पण या उ  लेखात  हाळसापतीचे पणू नांव छापलेले नाही. मा या मते 
 हाळसापतीला जेवढे मह व ायला हवे होते तेवढे ी साईस  च र कारांनी िदलेले नाही. असो! 

सोनार समाजातील आ  साईभ  त  हाळसापती िचमणाजी नागरे (भगत) यांची ९४ वी पु  यतीथी १२ 
स  टबर, २०१६ रोजी झाली.  यां  या  मतृ ना िचरंतन कर  यासाठी आपण िशरडी सं  थान  या एखा ा भ  य 
वा  तलूा, र   याला ‘आ ’ साईभ  त  हाळसापती िचमणाजी नागरे (भगत) यांचे नांव ावे ही मी या प ा ारे 
मागणी करीत आह ेव आपणाला सचुिवत  आह.े”  

  सदंभ य प ांसोबत ी.सधुाकर लाड , पनवेल यांचेकडील वर नमूद  ताव हा ी साईस  चरीत 
ंथातील साईभ  त  हाळसापती यांचे उ  लेखािवषयी असनू  या अनषुंगाने सं  थान  या एखा ा भ  य वा  तलुा, 

र   याला  याचंे नांव दणेेबाबतची मागणी  या ारे कर  यात आलेली आहे. तसेच साईभ  त  हाळसापती 
िचमणाजी नागरे (भगत) यांचेवर िलहीलेला सशंोधना  मक लेख िस  दीसाठी सदंभ .१ चे प ासोबत जोडला 
होता. सदरह संशोधना  मक लेख िस  दीसाठी िद.१६/११/२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये काशने िवभागाकडे 
दे  यात आला आह.े 

 ताव:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  चे मं िदर प रसरातील बटुी वाडा ( ी साईबाबा 
समाधी मं िदर) साईभ  त ीमंत कै. ी. बापूसाहबे बुटी, नागपरू यांनी, िदि त वाडा सॉिलिसटर कै. ी.ह र 
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िसताराम िदि त यांनी, नवलकर वाडा (गु  थान प रसर) कै. ी. रामकृ  ण ीकृ  ण नवलकर यांनी तर धान 
लडीबागेची जागा सॉिलिसटर कै. ी. मोरे  वर िव  वनाथ धान यांनी सं  थानला देणगी  व पात िदले  या आहते. 
तसचे या वा  त ूव लडीबागेची जागा ही पवू पासनूच बुटी वाडा, िदि त वाडा, नवलकर वाडा, धान लडीबाग या 

चिलत नांवाने िस  द आहते. तसचे  यानंतर न  याने बांध  यात आले  या सं  थान मालक  या सव वा  तूचंे ी 
साईबाबां  या नावानेच नामकरण कर  यात आलेले आह.े 

ी.सधुाकर लाड, पनवेल यांचेकडील उपरो  त नमदू  तावाम  ये  
१) सं  थान मालक  या वा  तसू साईभ  त  हाळसापतीचे नांव दे  याबाबत मागणी केलेली आहे. तथापी ी 

साईबाबांचे समकािलन भ  ताचंे वंशजही अशा कारची मागणी कर  याची श  यता आह.े  याकरीता 
याबाबत धोरणा  मक िनणय होण ेआव  यक आहे, असे न  मत आह.े   

२) िशड तील एखा ा र   यास साईभक् त  हाळसापतीचे नांव दे  याबाबत मागणी केलेली आह.े पंरत ूसदरह 
िवषय हा िशड  नगरपंचायत यां  या अख  यारीतील आहे. 

तरी उपरो  त माण े  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सिवनय सादर. 
िनणय .३९९  यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , हाळसापती िचमणाजी नागरे (भगत) हे साईबाबां चे सोनार 

समाजातील आ  भ  होते, परं तु  यां चे नाव एखा ा वा तुला िद यास इतर भ ां या वंशजांकडूनही 
अशी मागणी केली जाऊ शकते. सबब उपरो  ताव अमा य करणेत आला.  

(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 

िवषय न.ं४४ माहे जानेवारी, २०१७ व फे ुवारी, २०१७ जमा-खच त यांची न द घेणे. 
ताव- लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं  थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं  थानकडुन खच होणा-या रकमांचा 

एकि त जमा खच त  ता तयार कर  यात येतो. सदर जमा व खचा  या आकडेवारीचा त  ता मा.  यव  थापन 
सिमती  या सभेसमोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात येत असतो. 

   या अनषुंगाने माह े जानेवारी २०१७ व फे वुारी २०१७ या कालावधीतील मािसक जमा खचाच ेत  त े
तयार कर  यात आले असनू ते मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर न द घेणेसाठी सादर करण ेआव  यक आहे.  

   यास अनुस न माह े  जानेवारी २०१७ व फे वुारी २०१७ या मिह  याचंा जमा खचाचा तपशील 
खालील माण े– 

 
मिहना जमा खच 
जानेवारी २०१७ ४७,७९,८५,४०३/- १९,७९,००,५७०/- 
फे वुारी २०१७ ३५,८५,२५,२२४/- १७,३८,३०,३४९/- 

लेखािवषयक (Accounting) न दी घे  याक रता कॉ  नीझंट माफत ईआरपी सगंणक णाली 
िवकासीकरण चालु  अस  याने   यामधनू अदयाप जमा खच त  ते/िववरण ेिमळत नाही.  यामु ळे  टॅली या सगंणक 

णाली  ये लेखािवषयक न दी घेऊन जमा-खच त  ते तयार करावे लाग  याने काहीसा िवलंब होत आह.े   
  तरी माह े  जानेवारी २०१७ व फे वुारी २०१७ या कालावधीतील मािसक जमा खचाची न द 

घे  यासाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर. 
िनणय .४००  यावर सिव तर चचा होऊन, माहे जानेवारी, २०१७ व फे ुवारी, २०१७ जमा-खच त यां या ती सव 

मा.सद यांना पुरिवणेत आ या हो या. या जमा-खच त यां चे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द 
घे यात आली.                (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं४५ आयकर कलम १९७ अंतगत ६.११% दराने िमळाले या मुळातून करकपात दाख याची न द घेऊन 

कायवाही करणेस मा यता िमळणे. 
ताव- आयकर कायदा १९६१ अ  वये कलम १९७ अंतगत सं  थानला आिथक वषात िमळणा-या गुंतवणकू वरील  

 याज, भाडे, ऑनलाईन दशनापोटी टाटा क  यिुनकेशन, असोिसएटेड ॉडका  ट ग, नॅशनल इ  शरंु  स कंपनीकडून 
राजीव गांधी योजनेअंतगत लाभािथ  या बीलाची रक् कम, इ. मागाने िमळणा-या रकमेतनू  मळुातनू करकपात 
(TDS) होऊ नये करीता दाखला ा  त होतो. आयकर काय ानुसार अशी र  कम िमळतांना  यातनु १०% 
टीडीएस वजावट होऊन र  कम ा  त होते. तथािप, सं  थानला आिथक वष २०१६-१७ म  ये .१८१ कोटी 
रकमेवर टीडीएस कपात होऊ नये असा Ref.No.197AAATS2581C/2016-17/1 dtd.17.05.2016 
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अ  वये दाखला ा  त झाला होता. हा दाखला आिथक वषा  या सु वातीला सभंा  य  र  कम गिृहत ध न ा  त 
होतो.  य ात आिथक वषा  या शेवटी काही बॅकंांम  ये गुंतवणकू वाढली आहे तर काही बॅकंाम  ये गुंतवणकू 
कमी झाली आह ेकारण उ  चतम  याजदर देणा-या रा  ीयकृत बॅकंांम  ये गुंतवणकू कर  याची कायप  दती आह.े 
अशा कारे  य  गुंतवणकू  या िदवशी िवजया बॅकं, यकुो बॅकं , दनेा बॅकं, आं ा बॅकं काप रेशन बॅकं, सडीकेट 
बॅकं, पंजाब नॅशनल बॅकं या रा  ीयकृत बॅकंांनी इतर रा  ीयकृत बॅकंां  या तलुनेत जा  त  याजदर िद  याने या 
बॅकंाकडे गुंतवणकू ची र  कम वाढली आह.े  या रकमेतनू टीडीएस कपात हाऊ नये याकरीता नो  हबर २०१६ 
म  ये सधुारीत  ताव दाखल केला होता व िद.२४.३.२०१७ रोजी  य  गुंतवणकू चे िवरवण सादर केले होते 
 याम  ये .३०.८० कोटी  याज नमदु कले होते. तथािप, Ref.no.197/AAATS2581C/2016-17/2/ dtd. 

31.03.2017 अ  वये  आयकर िवभागाने ६.११% दराने मळुातनू करकपात कर  या चा दाखला िदला आहे. शु  य 
ट के दराऐवजी ६.११% दर दे  याची कारण ेखालील माणःे-       
१. आयकर िवभागा  या Online Traces (TDS Reconciliation Analysis and Correction 

Enabling System) या सकेंत  थळावर सं  थानकडून .२,०४,२२,८८०/- इतका कर दये िदसत आह.े 
आयकर िवभागाने मुळातनू करकपात कर  या  या तरतदूीस अनसु न अचकू कर वजावट केली आहे 
अ थवा नाही ह ेसमज  याकरीता Traces वेबसाईट िवकसीत केली आह.े याम  ये कर वजावट केले  या 
सवानी टीडीएस कर िववरण प  भरतांना सादर केलेली मािहती भरली जात.े याम  ये करदा  याचंा PAN 
नसेल अथवा चकु चा असेल तर कपात केले  या टीडीएस  या द ु   ाट र  कम दये िदसते,  यावर  याज 
सु  दा दये िदसते. तसचे काही करदा  याचंा कर कमी दराने वजावट झाला अस  यास ती र  कम व 
 यावरील  याज दये िदसते. आयकर िवभागाने अशा कारे सव िववरण प ांची सव मािहती 

सकेंत  थळावर अपलोड केली ते  हा मािहती उपल  ध असतांनाही तीची िलंक बरोबर झाली नस  याने 
अनेकां  या नावंे कर देय िदसत होता.  याम  ये आव  यक पतुता के  यानतंर अशा रकमा कमी झा  या 
आहते. आयकर िवभागाने आिथक वष २००७-०८ ते २०१४-१५ या कालावधीतील देय कर 
.९,११,५९,३००/- अस  याचे िद.९.६.२०१५ रोजी कळिवले होते. कर स  लागार  यांचे सहा याने 

वेळोवेळी केले  या पतुतेअंती िद.२.५.२०१७ अखेर .२,०४,२२,८८०/- इतका कर दये िदसत आह.े   
२. अशा कारे मागील अिथक वषात सु  दा र  कम देय िदसत असतांनाही व  याम  ये आव  यक असणारी 

मािहती सकंिलत क न देय कर कमी होत अस  याने आयकर िवभागाने सं  थानला िनरंक करकपात दर 
नमदु क न कलम १९७ अंतगत दाखला िदलेला आह.े  तथािप चाल ू आिथक वषात उप आयकर 
आयु  त , चन  रोड कायालय यांनी सु वातीला िनरंक दराने िदले होत.े  तथािप, सधुा रत दाखला दतेांना 
 यानंी सं  थान  या नावे िदसत असलेला दये कर गिृहत ध न ६.११% दराचा दाखला िदला आह.े    

३. दये िदसत असले  या .२,०४,२२,८८०/- या म  ये .१,३०,०७,००६/-  इतक  र  कम िवदेशी कंपनी 
लेजर  हीजन िल., हॉगकॉगं यांना लेजर  हीजन ोजे  ट करीता िदले  या रकमेवर १०% ऐवजी PAN 
नस  याने २०% दर गहृीत धर  याने िदसत आहे.  बाबत िवदशेी कंपनीला PAN नसतो  यामु ळे केलेली 
मळुातनू करकपात बरोबर असनू दये र  क म कमी करणबेाबत िद.१४.३.२०१७ रोजी आयकर िवभागाला 
प  िदले आह.े   

४. तसचे दरमहा बॅकेंत भर  यात येत असले  या कराची र  कम बॅकेंने चकूुन सं  थान  या TAN ऐवजी 
बॅकें  या TAN नमदू क न भर  याने .१५,५६,९८५/- दये िदसत आहते.  बाबत बॅकं ऑफ महारा  ा 
यांनी िद.१७.३.२०१७ रोजी ना हरकत दाखला िदला असनू सदर प  आयकर िवभागाला देय र  कम कमी 
कर  याकरीता सादर केले आह.े  

५. उवरीत .५८,५८,८८९/- इतका कर दये िदसत आह.े  याची कारण े  हणजे परुवठादारांचे PAN 
िमळालेले नाहीत, काही परुवठादरांचे PAN चकु चे आहते तर काही परुवठादारां  या बीलातनू मुळातनु 
करकपात कमी झा  याचे आयकर िवभागाने Traces म  ये नमदु केले आहे.  

 पैक  .४,४०,३५१/-र  कम परुवठादारां  या बीलातनू कमी वजावट केलेली िदसते. 
 उवरीत .५४,४५,५३८/- र  कम देय िदसत आहे. कर स  लागार  हणनू काम पाहत असलेले 

ी.एस.जी.अंदानी, सी.ए.यांचेकडून याची िवगतवारी िमळालेली नाही.  याचे माफत  याची पतुता चालू  आह.े   
आिथक वष सन  २०१३-१४ पयत ७०% करदा  याचंे पॅन नंबर असतील तरी TDS आयकर िववरणप  भरले 
जात होते  यामळेु काही करदा  यांचे पॅन नंबर न  हते. आव  यकतेनसुार पॅन नंबर सकंलीत करता येतील.  
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परुवठादारां  या बीलातनु कमी करकपात झाली अस  यास स  या  या परुवठादारांबरोबर  यवहार चाल ू आहे 
 याचंे बीलातनु वजावट क न  याचा दाखला  यानंा दतेा येईल.   

  िवभागाचा अिभ ायः- सं  थानचे नांवे िद.०२.०५.२०१७ अखेर Traces म  ये दये िदसत असणा-या 
.२.०४ कोटी करापोटी उपरो  त माण ेकर स  लागार यांचे सहा याने पतुता क न दये िदसत असलेला कर कमी 

करता येईल.  आयकर कलम १९७ अंतगत िद.३१.०३.२०१७ रोजी ६.११% दराने मळुातनू कर कपात दाखला 
िमळाला आह.े  होणारी मळुातनु करकपात हा खच नाही  या मु ळे रा  ीयकृत बॅकंाकडून िमळणा-या .३०.८० 
कोटी  याज रकमेतनू ६.११% दराने .१.८८ कोटी TDS वजावट क न  याज घेता येईल. झालेली मळुातनू 
करकपात सं  थानचे आिथक वष २०१६-१७ चे करिववरण प  भरतांना  याम  ये Refund  हणनू दशिवता येईल. 

उपरो  िवषय मािहती तव व अवलोकनाथ मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढेु  सादर. 
िनणय .४०१  यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , उपरो  तावाम ये नमुद केले या लंबीत आयकरापैक  

लेझर हीजन या आयकराची र कम कमी क न घेणेसाठी आयकर आयु  कायालय, मुंबई यां चेकडे 
पाठपुरावा करणेत यावा व उव रत लंबीत आयकरासंदभात सं थान िनयु  सनदी लेखापालामाफत 
य  िकंवा ठेकेदार िनहाय तपशील ा  क न, यांचेकडून वसुलीबाबत कारवाई सु  करावी.   

(कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं४६ थॅलेसेिमया पेशंटसाठी र पेढ नी मागणी केले या आिथक मदतीबाबत. 

ताव- मा.डॅा.सरेुश हावरे सो.अ  य  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, यांचे अ  य तेखाली रिववार िद. 
१२/०२/२०१७ रोजी र  तदान चळवळ वाढीस लागणसेाठी चचा स  आयोिजत कर  यात आले होते. समाजात 
र  तदानाचे मह  व जावे,अडीअडचणी  या वेळी गरज ु  णांना र  त उपल  ध  हावे यासाठी पढुाकार घेऊन 
र  तदान सकं  पना जिवली जावी तसचे थॅलॅसिेमया, िहमोफेिलया व िसकलसेल अॅिनिमया यासार  या  णानंा 
सं  थान माफत मदत  हावी, यासाठी ी साईबाबा सं  थानने पढुाकार  यावा, याकरीता जस े ित पती बालाजी 
सं  थानम  ये  या माणात केशदान ही सकं  पना जवलेली आहे  याच धत वर िशरडीत र  तदान ही  सकं  पना 
जवावी, अस ेमा.अ  य  साहेब यांनी सचुिवले आह.े  

 यावेळी नामां िकत १२ र  तपेढयांचे  येक  दोन ितिनधी इतर सबंं िधत अिधकारी उपि थत 
होते.समाजात र  तदानाचे मह  व जावे,अडीअडचणी  या वेळी गरज ु  णांना र  त उपल  ध  हावे, यासाठी 
पढुाकार घेऊन र  तदान सकं  पना जिवली जावी तसचे थॅलॅसिेमया, िहमोफेिलया व िसकलसेल अॅिनिमया 
यासार  या  णानंा सं  थान माफत मदत  हावी यासाठी ी साईबाबा सं  थानने पुढाकार  यावा, अशी मागणी सव 
र  तपेढयांनी केली. या सव र  तपेढया थॅलॅसिेमया, िहमोफेिलया व िसकलसले अॅिनिमया या दधुर आजारांनी 
िपडीत बालकांना मोफत र  तिपश  या दे  याचे सवेाभावी वृ  तीने  काम करत असनू सं  थान माफत िनरंतर सहयोग/ 
आिथक सहकाय िमळावे, असे खालील र  तपेढ नी प ात  हटले  आह.ेतसेच  यानंी प ात नमदू केलेला मोफत 
दे  यात आले  या र  तिपश  या व  यावरील खचाचा तपशील खालील त   यात दशिव  यात आलेला आह.े  

अ.नं र  तपेढीचे नाव कालावधी 
आिथक वष 

मोफत दे  यात 
आले  या  

र  त िपश  या 

संबं िधत र  तपेढीने 
खच केले  या 

रकमेचा तपशील 
( पये) 

०१ जनक  याण र  तपेढी, अहमदनगर २०१४ ते  जाने.२०१७ अखरे १८८१ २५,३९,३५०/- 
०२ द  ताजी भाल ेर  तपेढी, औरंगाबाद २०१२ ते िडस.२०१६अखरे ३२७९ ६५,०५,४४०/- 
०३ डॉ.हडेगेवार र  तपेढी, अकोला २०१४ ते २०१७ २२५१ २४,७६,१००/- 
०४ माधराव गोलवलकर  वयंसेवी र  तपेढी, 

जळगांव 
२०१४ ते २०१७ २४४ ३,१८,०००/- 

०५ डॉ.भालचं   लड बॅकं,लातूर २०१२ ते २०१७ ५२०९ ५०,५५,२५०/- 
०६ जनक  याण र  तपेढी,पुण े २०१२ ते  जाने. २०१७ अखेर ५७९८ ७२,५५,६८०/- 
०७ जनक  याण  लड बॅकं, नंदरुबार २०१२ ते २०१६ ७६ ७७,२००/- 
०८ जनक  याण  लड बॅकं,नािशक २०१४ ते  जाने.१७ अखेर १५९० २३,०५,५००/- 
०९ जनक  याण र  तपेढी, जालना २०१४ ते जाने.१७ अखेर २३८२ २९,२८,३००/- 
१० डॉ.हडेगेवार र  तपेढी, सोलापुर       

(अॅि िडटेड र  तपेढी) 
२०१४ ते जाने.२०१७ अखेर १६५० १९,३०,५००/- 
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११ कै.वामनराव ओक र  तपेढी, ठाणे २०१३ ते २०१६ १८६२ १०,५७,०००/- 
१२ गोलवलकर गु जी  लड बॅकं, नांदडे २०१४ ते २०१७ ३५३ प ात रकमेचा उ  लखे 

नाही. 
 एकूण र  कम - ३,२४,४८,३२०/- 

 
सं  थान माफत आिथक अनुदान देणेबाबत तरतुद:- अिधिनयम तरतदू २१(२) (एक) रा  य 

शासनाचे पुव मंजरुीने, एखा ा न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी यां  याकडून 
कोणतीही शै िणक सं  था , ि डा अकादमी वा सं  था ,सावजिनक वाचनालय,  णालय दवाखाना िनराि त 
अथवा शारी रक  टया िवकलांग  य  त साठी आधारगहृ िकंवा इतर धमादाय वा धािमक सं  था  यांची  थापना व 
दखेभाल करवनू घे  यासाठी अथवा कला सािह  य े ाशी सबंं िधत असलेली एखादी न दणीकृत सावजिनक 
िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी यां  याकडून अ  य कोण  याही िबगर वािणि यक सां  कृितक 
सघंटनेची  थापना व दखेभाल क न घे  यासाठी अशी तरतदू आहे.    

मा  याम  ये फ  त  णालय िकंवा दवाखाना यांचा उ लेख आह.े र  तपेढीबाबत स ्प  ट उ लेख नाही.  
िवभागाचा अिभ ाय:-  

१) र  तपेढयांना िकती आिथक अनुदानाची आव  यकता आहे, याबाबत मागणी केलली नाही, फ  त 
खचाचा तपशील िदलेला आह.े 

२) थॅलॅसिेमया, िहमोफेिलया व िसकलसेल अॅिनिमया या आजारासाठी उपरो  त १२ र  तपेढयांनी पेशंटचा 
तपशील,  यानंा दे  यात येणा-या र  तिपश  याचंा तपशील यांचे अिभलेख कशा कारे ठेव  यात येतात व 
 याचा अहवाल शासनाचे एखाद ेिवभागाला पाठिवला जातो काय याचा तपशील िदलेला नाही.  

३) सबंं िधत र  तपेढ नी  प ात सहयोग/आिथक सहकाय कशा  व पात, िकती याचा सिव  तर  ताव 
सादर केलेला नाही. फ  त मोफत िदले  या र  तिपश  याचंा खच िदलेला आहे, १२ पैक  ०१ 
र  तपेढयां ने खचाचा तपशीलही िदलेला नाही. 

४) थॅलॅसिेमया, िहमोफेिलया व िसकलसेल अॅिनिमया या आजारासाठी र  तिपश  या दणेेसदंभात शासनाचे 
धोरण व शासन िनणय,  शासनाकडून आिथक अनुदान िमळते िकंवा कस ेयाबाबत  तावात तपशील 
नाही.  

५)  तावाम  ये र  तपेढी ही न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी 
असलेबाबत न दणीची कागदप े  तावासोबत सादर केलेली नाही.  

६) र  तपेढयांना अशा कारे आिथक मदत िद  यानंतर ितचा िवनीयोग यो  य कारे होतो िकंवा कस ेयावर 
िनयं ण ठेवण ेश  य होणार नाही. 

७) थॅलॅसिेमया, िहमोफेिलया व िसकलसेल अॅिनिमया या आजारासाठी र  तपरुवठा करणा-या ब-याचशा 
र  तपेढया रा  यात अस ू शकतील भिव  यात या सव र  तपेढयाही अशा व पाची मागणी कर  याची 
श  यता आह.े  
उपरो  त मु यांचा िवचार आिथक अनुदान दतेांना होणे गरजेचे आह,े तरी  तावात नमदू १२ 

र  तपेढयांना अनदुान देणबेाबतचा  ताव िवचाराथ व िनणयाथ सिवनय सादर. 
िनणय .४०२  यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , थॅलॅसेिमया, िहमोफेिलया व िसकलसेल अॅिनिमया या 

आजारा या णांना मोफत िकंवा सवलती या दराने र  तपुरवठा करणा या र पेढयांना आिथक 
अनुदान देता येईल. मा  सदर आिथक अनुदान देणेसाठी अ यासपुवक सिव तर िनयमावली तयार 
करणेत येऊन, शासना या या संदभातील धोरणासहीत सदर िवषय सिमतीसमोर सादर करणेत यावा. 
तसेच तािवत र पेढया व इतर र पेढयापेढयांकडूनही वै िकय बाब चा सिव तर अहवालाची (जसे 
र िपश यांचा खच, वाटप, दर, शासक य अनुदान िमळते काय) मागणी कर यात यावी, असे ठरले.             

                                                                              (कायवाही- मु यलेखािधकारी/ वै िकय अिध ीका, साईनाथ णालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं४७ योगीराज स ु  गंगािगरीजी महाराज सं थान ट, यांना .१.२५ कोटी मा  आिथक मदत देणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबांचे समकालीन ी गंगािगरीजी महाराज यांची समाधी ीरामपरू व वैजापरू तालु  या  या सरह ीवर 
सराला बेट येथे आह.े वारकरी सां दयाचे ा थान असले  या या गावात भािवक येत असतात. मागिशष व  
१४ ला स ु  गंगािगरी महाराज पु  यितथी व  या  िनिम  ताने अखंड ह रनाम स  ताहाचे आयोजन दर वष  केले 
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जात आह.े  या काय माचा लाखो भािवक लाभ घेतात. ी गंगािगरी महाराजांचे  िश  य ी नारायणिगरी यांचीही 
समाधी  या िठकाणी आह.े   

सदगु  ी गंगािगरीजी महाराज सं  थान (  ट) यांनी २०११ म  ये ी सद ् गु   गंगािगरी महाराज 
समाधी मं िदराचे काम हाती घेतलेले आह.े सं  थानकडे देणगी  व पात व इतर  व पात उ  प  नाची बाब अ  य  प 
आह.े लोकवगणीतनूच सदर मं िदराचे काम चालू  आह.े योिगराज सद ्गु  गंगािगरीजी महाराज व ी साईबाबांचा 
सबंंध िनकटचा आह.े   

गत  यव  थापन मंडळाचा िनणय:- िद. १९.११.२०११ रोजीचे मा. िव  व  त मंडळाचे सभेत िनणय 
ं . ८४५ अ  वये सिव  तर चचा होऊन, सदगु  गंगािगरी महाराज सं  थान सराला बेट, ता. ीरामपरू यांना मंदीर 

िजण ारासाठी यावर सिव तर चचा होऊन, सदगु  ी गगंािगरी महाराज सं  थान सराला बेट ता. ीरामपरू यांना 
मं िदर िजणाे  दारासाठी पये १.२५ कोटी आिथक मदत दणेेस मा  यता दे  यात आली. याकामी शासनाची मा  यता 
 यावी अस ेठरले. 

 यव  थापन मंडळाची मा  यतािमळा  यानंतर, छाननी सिमती मा  यता व नंतर महारा   शासन यांची 
मा  यतेनसुार सं थान  या  िवहीत प तीने सबंंधीतांना अनदुान दे  याचा िशर  ता आह.े ी गंगािगरी महाराज यां  या  
आिथक मदती  या  तावास मा.  यव  थापन मंडळाचे सभेत मा  यता िमळाली मा  छाननी सिमतीचे मा  यता न 
िमळा  याने संबंधीत  तावावर कायवाही होऊ शकली नाही.  

मा. छाननी सिमती िनणय:- मा. छाननी सिमतीचे िनणया नसुार सं  था नकडे आिथक अनदुान 
मागणीसाठी न दणीकृत सं  थेकडून, शासनाकडून तसचे वैय  तीक  व पाचे अज येत असतात सदर अजाबाबत 
िद. २८.०६.२००९ चे छाननी सिमतीत  खालील माण े िनणय झालेला आह.े “सं  थानकडे आिथक अनदुान 
मागणीकामी पु  कळ अज आलेले आहते/ येत असतात. अस े येणारे अज सं  थानकडे दाखल झाले  या 
तारखेपासनू फ  त एक वष कालावधीपयत ाहय धर  यात यावेत. सदर कालावधीत अनदुान न िमळा यास एक 
वषाचा कालावधी सपंलेनंतर सदरह अज िनकाली काढ  यात यावेत, अशी िशफारस कर  यात आली”. अस  याने 
िद.२७.०१.२०१७ चे मा. कायकारी अिधकारी साहेब यांचे मा  यतेने गत  यवस ्थापन मंडळाने मा  यता िदलेले, 
परंत ुते मदुत बाहय झा  या ने एकूण ३१  तावांना न  तीबंद कर  यास मा यता िदलेली आहे.  

 तािवत फेर मागणी:- मा  िद. १८ जानेवारी २०१७ रोजीचे प ा  वये  महारा  ातील  लाखो 
भािवकांचे ा थान असलेले सदगु  योिगराज ी गंगािगरीजी महाराज  टसाठी सं  थानचे त  कालीन 
िव  व  तमंडळाने िद. १९.११.२०११ रोजीचे सभेत िनणय ं . ८४५ अ  वये मंजरू केलेले १.२५ कोटी मा  घोषीत 
केले  या आिथक मदतीची मागणी केली आह.े  

तसचे आप या कायकाळात सद ्गु  ी गंगागीरी महाराज सं  थान (  ट)  सराला बेट या तीथ े ाचा 
िवकास  हावा या उ ेशाने गत  यव  थापन मंडळाने मा  यता िदलेले . १.२५ कोटी ची आिथक मदत ावी अशी 
िवनंती केलेली आह.े  

 
  अथ साहा य करणेबाब सं थान अिधिनयमातील तरतुद :-  

१) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम २००४ कलम २१ (१क) पोटकलम १ 
 या तरतदुीस अधीन राहन िव  व  त  य  थेस रा  य शासना  या पवु मंजरुीने, आिण रा  य शासनाकडून राजप ात 
िस  द केले  या आदशेा ारे िविनिद  ट कर  यात येईल अशा कमाल मयादे  या आिण अटी शत  या अधीन 

राहन, भ  तानंा पायाभतु सिुवधा परुिवण ेिकंवा  या  वाढव  यासाठी शासक य िवभागांना, शासक य महामंडळांना, 
शासक य कंप  यानंा िकंवा शासक य उप मांना सहायक अनदुान दतेा येईल. 

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

  (एक) रा  य शासना  या पवु मंजरुीने, एखा ा न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत 
सोसायटी यां  याकडून कोणतीही शै िणक सं  था, िकंवा इतर धमादाय वा धािमक सं  था यांची  थापना व 
दखेभाल करवनू घे  यासाठी अथवा अ  य कोण  याही िबगर वािणि यक सां  कृितक सघंटनेची  थापना व दखेभाल 
करवनू घे  यासाठी अनुदान दे  याची तरतदु आहे."  मा  यासाठी थम शासन िनयु  त  छाननी सिमतीची िशफारस 
घेणआेव  यक आह.े  
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   िवभागाचा अिभ ाय:-  
अ) िद. १९.११.२०११ रोजीचे मा. िव  व  त मंडळाचे सभेत िनणय ं . ८४५ नुसार . १.२५ कोटी 

मा  सदगु  गंगािगरी महाराज सं  थान सराला बेट, ता. ीरामपरू यांना मंदीर िजण ारासाठी आिथक मदत देणसे 
मा  यता असावी.  

ब)  सन २०११ म  ये मंदीराचे काम सु  केलेले आह.े आतापयत कामकाज पणु झाले अस  याची 
श  यता आह.े  यामळेु मा. छाननी सिमतीचे िद. २८.०६.२००९ चे िनदशानुसार सदरचा  ताव कालबाहय 
झाला असलेने  यास मा. कायकारी अिधकारी यांचे िद. २७.०१.२०१७ चे िटपणीने न  तीबंद कर  यास  मा  यता 
िमळाली असनू तो न  तीबंद कर  यात आला आह.े  

क) सन २०१७-१८ म  ये आयोिजत ी साईबाबा महासमाधी शता दी  या पवुतयारीक रता एकि त 
कृती आराखडा तयार कर  यात येत असनू,  यासाठी सं  थानला ३०००/-कोटी पयांची आव  यकता भासणार 
आहे, या अनषुंगाने सं थानकडे स  या उपल  ध असणा-या िनधीचा आढावा घेऊन, सदर योजनाक रता 
सं  थानने िनयोजन करावे अस ेमहारा   शासनाचे प  ा  त झाले आहे.  

ड) गत  यव  थापन मंडळाने मा  य केलेले अस ेएकूण ३१  ताव आहते, सबंंधीतांना मदत िद  यास 
सवजण मागणी करतील व मदत नाकार  यास लेखी उ  तर देण ेअवघड होईल.  यामळेु सदरचा  ताव न  तीबंद 
कर  यास मा  यता असावी. 

इ) मा.छाननी सिमतीचे िद. २८.०६.२००९ चे िनदशानसुार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 
िशड  तफ अथ सहा य िमळिव  यासाठी पा ते  या िनकषानसुार  यासाने ठरवनू िदलेला नमनुा व  या साने िनि त 
केलेले सद य िकंवा अिधकारी यांनी  तावीत क  पाला य  ा भेट दऊेन अथसहा या  या गरजेिवषयी  य  
पहाणी क न स ि थतीत िकती आिथक मदतीची गरज आह.े याबाबत अहवाल िद यास संबंधीतांना मदत दतेा 
येईल असे वाटते.  

उपरो  त अ, ब, क, ड, इ. वर िनणय होणेसाठी मा.  यव थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ फेरसादर. 
िनणय .४०३  यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , चा समाधी शता दी महो सवािनिम ाने करावया या 

िवकासकामांसाठी सं थानलाच िनधीची कमतरता अस यामळेु, योगीराज स ु  गंगािगरीजी महाराज 
सं थान ट, यांना मंिदर िजण दारासाठी स या आिथक मदत देणे श य होणार नाही, याकरीता 
सदरह िवषय तुत थिगत ठेवणेत यावा, असे ठरले.             (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं४८ िद.०८/११/२०१६ ते िद.३०/१२/२०१६ या कालावधीतील जमा झाले या पये ५००/- व १०००/- या 

चलनी नोटा “पंत धान गरीब क याण िडपॉझीट ि कम” म ये जमा करणेबाबत. 
ताव- उपायु  त, आयकर कायालय, मुंबई यांचे No. DCIT(E)-2(1)/ Demonitization/ Explanation/2016-

dtd17/03/2017 अ  वये िद.८/११/२०१६ म  यरा ीपासनू पये ५०० व १०००/-  या नोटा  यवहारातनू र  
झालेबाबत व िद.३०/१२/२०१६ पयत बॅकेंत भर  या  यित र  त कोणताही  यवहार क  नये अस ेकळिव  यात 
आले होते. िद.३१/०३/२०१६ रोजी व िद.८/११/२०१६ रोजी िश  लक असले  या रकमेची मािहती सादर 
करणबेाबतची मािहती सादर करणेबाबत कळिवले होते  यास अनुस न िद.२१/११/२०१६ रोजी मिहती सादर 
कर  यात आली होती. 

No.DCIT(E)-2(1)/ Demonitization/ Explanation/ 2016- dtd17/03/2017 अ  वये 
िद.८/११/२०१६ ते िद.३०/१२/२०१६ अखेर कालावधीतील जमा झाले  या जु  या , न  या व इतर चलनी नोटांची 
मािहती मागीतली आह.े या कालावधीत जु  या चलनी नोटा जमा झाले  या असनू पैक  काही नोटा बॅकेंत भरणा 
कर  यात आ  या आहते. तर िद.१/१/२०१७ पासनू दि णा पेटीत जमा झाले  या नोटा बॅकेंत जमा कर  यास 
िनबध घात  याने   ॉग मम  ये साठिव  यात आ  या आहते  याची मािहती खालील माणःे-  

िदनांक ८/११/२०१६ ते ३०/१२/२०१६ कालावधीत जमा झाले  या जु  य चलनी नोटांचे िववरणः- 
अ.न.ं तपशील र  कम तपशील 
१ सं  थान दि णा पेटी जमा झालेली र  कम  ५,८१,२८,०००/- वेळोवेळी बॅकेंत जमा 
२ मुंबई कायालयात दि णा पेटी जमा झालेली र  कम ४,०५,०००/- वेळोवेळी बॅकेंत जमा 
३ ी साईबाबा  णालयात जमा झालेली र  कम  ६०,८७,५००/- वेळोवेळी बॅकेंत जमा 
 एकूण ६,४६,२०,५००/-  

 ॉग म  ये असले  या नोटांचा तपशीलः- 
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अ.न.ं तपशील र  कम तपशील 
१ सं  थान दि णा पेटी जमा झालेली र  कम  ६५,८२,५००/- िश  लक 

         सदर मािहती पडताळणी क न फेरसादर करणेबाबत  यानंी सचूिवले आहे.  
  तसचे No.DCIT(Exem)-2(1)/133(6)/2016-17 dt.24.03.2017 अ  वये मा.उपायु  त, आयकर 
िवभाग, मंबई यांनी िद.८/११/२०१६ ते ३०/१२/२०१६ या कालावधीत जमा झाले  या व बॅकेंत भरणा केलेली 
र  कम अवैध आह ेसदर र  कम आपण “ धानमं ी गरीब क  यान योजना २०१६”  म  ये जमा करणबेाबत 
स  ला िदला आह.े िद.८/११/२०१६ म  यरा ीपासनू ते ३०/१२/२०१६ अखेर कालावधीत पये 
६,४६,२०,५००/- इतक  र  कम जमा झाली असनू बॅकेंत भरणा कर  यात आली आहे. व िद.१/१/२०१७ पासनू 
आजअखेर जु  या .५००/- व १०००/- ची .६५,८२,५०० र  कम  ॉग म  ये जमा आह.े   
1. शासना  या घोषणनेुसार शासक य  णालयांकरीता िद.३०/१२/२०१६ अखेर जु  या नोटा  वीकार  यास 

मा  यता दे  यात आली होती.  सं  थानचे  णालय महारा   शासना  या िनयं णाखाली अस  याने  या 
कालावधीत सं  थान  या  णालयांम  ये ६०८७५००/- र  कम ाहय धरण ेआव  यक आह.े  

2. शासना  या प रप कानसुार िद.८/११/२०१६ त े ३०/१२/२०१६ अखेर कोण  याही काऊंटरवर जु  या 
नोटा  वीकार  यात आले  या नाहीत. कोणताही  यवहार सं  थानमाफत कर  यात आलेला नाही. 

3. शासना  या प रप कानसुार जु  या चलनी नोटांचा  यवहार न करता िद.३०/१२/२०१६ पयत बॅकेंत भरणा 
कर  याची मदुत दे  यात आली होती. या कालावधीत दि णा पेटीम  ये जमा झालेली 
.५,८५,३३,०००/- र  कम बॅकेंत जमा कर  यात आली आह.े 

4. िद.१/१/२०१७ पासनू जु  या चलनी नोटा बॅकंत  वीकर  याची मदुत संप  याने दि णा पेटीत आज अखेर 
ा  त झाले  या .६५,८२,५००/- र  कम बॅकेंत  वीकार  यात येत नाही. बाबत रझ  ह बॅकेंकडे वारंवार 

िवचारणा कर  यात येत असनू अ ाप  वीकार  यात आले  या नाहीत. 
अशा कारे  य  ् ि थती असनू सदर र  कम मोठया माणावर अस  याने बाबत यो  य तो िनणय होणे तव 

सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर सादर करणेस मा  यता असावी. 
िनणय .४०४  यावर सिव तर चचा होऊन, धानमं ी गरीब क याण िडपॉझीट योजना ही अघोिषत संप ी िकंवा 

काळा पैसा जािहर कर यासाठीची आहे व सं थानकडे असलेली र कम ही साईभ ां नी दानपेटीम ये 
दान हणून टाकलेली र कम आहे. ही र कम अघोिषत िकंवा काळा पैसा हणता येणार नाही. यामुळे 
िद.०८/११/२०१६ ते िद.३०/१२/२०१६ या कालावधीतील जमा झाले या पये ५००/- व १०००/- या 
चलनी नोटा “पंत धान गरीब क याण िडपॉझीट ि कम” म ये जमा करणे यो य होणार नाही. परं तु  
िद.३१ िडसबर, २०१६ नंतर जमा झाले या दानपेटीम ये जमा झाले या व होत असले या पये ५००/- 
व १०००/- या चलनी नोटांची िव हेवाट कशी लावावी, याबाबत िव  मं ालय, भारत सरकार 
यां चेकडून मागदशन घे यात यावे, असे ठरले.              (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं४९ सं थानचे मौजे कनकुरी येथील साठवण तलावांम ये ५०० माय ॉन एचडीपीई जी.ओ. म न िशट 

टाकणे कामाचे ठेकेदार आर.के. सावंत, नािशक याचे अंतीम देयक अदा करणे. 
ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :  

१. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) चा खंड (क) अ  वये, “मं िदराची व िव त यव थे या 
मालम ेची  दखेभा , यव थापन व शासन करण ेअशी तरतदु आहे”. 
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) चा खंड (ग) अ  वये, “ भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी 
व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे”. 

मा.  यव  थापन सिमती िनणय:- िद. ०९/०३/२०१७ रोजी झाले  या  यव  थापन सिमतीचे सभेत 
िवषय न.ं १३  िनणय ं . २०५ अ  वये  सं  थानचे मौजे कनकुरी येथील साठवण तलावांम  ये ५०० माय ॉन 
एचडीपीई जी.ओ. मे ेन िशट टाकणचेे कामाचे ठेकेदार आर.के.सावंत ,नािशक यांचेकडून पणु कर  यात आले  या 
कामास िवनादडं मदुतवाढ देणसे मा  यता दे  यात आलेली आह.े 

तावना: मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानसुार ठेकेदार आर. के. सावंत, नािशक यांना 
जा. ं .एसएसएसटी/पा.प.ु/ ४३५२/२०१५, िद.०४/११/२०१५ अ  वये एकूण र  कम .३,५१,८६,८९६/- मा  
र  कमेचा कायादशे दे  यात आलेला होता. सदर कामास ठेकेदार यांनी िद.१७/१२/२०१५ पासनू सु वात केलेली 
होती. काय दशेानुसार सदर कामाची मदुत ०५ मिह  याची होती व  यानसुार सदरह काम िद.१६/०५/२०१६ रोजी 
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पणु होण ेअपेि त होते तथापी खालील नमदू अडचणी व आलेले गोदावरी पा  या चे आवतनाचे पाणी काम बंद 
ठेऊन साठवण तलावांम  ये साठिव  यात आ  याने सदरह कामास ५० िदवस िवलंब झालेला आह.े   

साठवण तलाव ये थील तीन तलावां पेक  उ  तर बाजकुिडल साठवण तलाव ं .०१ च ेकाम पिह  या 
ट   यात हाती घे  यात आले होते. मा.तहिसलदार, राहाता यांनी िद.१९/०१/२०१६ रोजीचे प ा  वये सं  थान 
साठवण तलावात िद.२४/०१/२०१६ रोजी गोदावरी उजवा कॅनॉलचे पाणी सं   थान  या तलावात परुिव  यात 
येणार अस  याने हे पाणी साठिवणे अ  यंत मह  वाचे आह.े यानंतरचे रोटेशन हे साधारण ९० िदवसांनी येणार असे 
कळिवले. याकरीता िद.२२/०१/२०१६ रोजी मा. कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली सं  थान शासक य 
अिधकारी, उप कायकारी अिभयंता (बांधकाम), उप अिभयंता (बांधकाम), पाणी परुवठा िवभाग मखु व ठेकेदार 

ितिनधी यांचे समवेत तातडीने बैठक बोलिव  यात आलेली होती.  
या बैठक त कामा  या गतीबाबत चचा कर  यात आली असता साठवण तलाव ं .०१ चे सु  

असलेले काम िद.२५/०१/२०१६ अखेर पूण करणे श  य नस  याने साठवण तलावाचे तळाम  ये ठेकेदार यांनी 
ले  हल ग व रोल गचे काम पणू क न  यावे व िद.२३/०१/२०१६ रोजी नतंर काम बदं ठेऊन साठवण तलावामं  ये 
पाणी भरणेस सरुवात कर  यात यावी तसचे या तलावातील पाणी संप  यानंतर तळाचे Geomembrane Sheet 
टाकण,े  यावर आर. सी. सी िबम व माती टाक याचे उवरीत कामे हाती घे  यात यावी असे ठरल.े  यानसुार ठरले माणे 
िद.२३/०१/२०१६ रोजी रा ी ९.०० वाजता सं  थानचे साठवण तलाव ं .०१ म  ये पाणी सोड  यात आल.े  

भिव  यातील पाणी टंचाईची भीषणता िवचारात घेता सं  थानमाफत ठरले माणे िद.२३/०१/२०१६ रोजी 
काम बंद ठेऊन साठवण तलावांम  ये पाणी साठवनू घे  यात आले.  यावेळी जर गोदावरी काल  यासं आले  या 
आवतनाचे पाणी साठवण तलावाम  ये साठिवले गेले नसते तर सं  थानला भीषण पाणी टंचाईस सामोरे जावे 
लागले असते व  यामळेु साईभ  तांची फार मोठया माणात गैरसोय झाली असती व सं  थानला टॅकंर  दारे पाणी 
परुवठा करावा लागला असता व  यावर मोठया माणात अितरी  त खच झाला असता.  

याबाबत िद.०२/०४/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत आय  या वेळचा िवषय नं.१२ 
सं  थान प रसरास भाडो ी टॅकर  दारे पाणीपरुवठा क न घेण ेव येणारे खचास मा  यता िमळणेबाबतचे  तावात 
साईभ  ताचंी गैरसोय होव ूनये यासाठी साठवण तलावात माह ेजानेवारी २०१६ चे आवतना  दारे आलेले पाणी 
साठिव  यात येवून Geomembrane Sheet टाकणचेे काम ता  परुते बंद ठेवणेबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेपढेु माहीती अवलोकनाथ नमदु कर  या त आलेली होती.  

सदर साठवण तलावाचे कामाकरीता आव  यक Geomembrane Sheet, स ् टील व इतर आव  यक 
मटेरीयल ठेकेदार यांनी साईटवर आणनु ठेवलेले होत.े तथापी  याचंे काम बंद ठेऊन सदर तीनही साठवण तलावात 
गोदावरी काल  यास आले  या आवतनाचे पाणी साठिव  यात आले.  

सदर काम िद.१६/०३/२०१६ अखेरपयत बंद होत.े तदनंतर साठवण तलाव ं .०१ चे पा  याचा वापर 
क न घेउन, सदर तलावाचे कामास िद.१७/०३/२०१६ पासनू सु वात करणते आली व िद .०८/०४/२०१६ रोजी 
तलाव ं .०१ चे काम पणू करणते आले . 

दसु -या वेळी िद.०८/०४/२०१६ रोजी आले  या आवतनाम  ये साठवण तलाव ं . ०१ व ०२ म  ये 
गोदावरी काल  यास आले  या आवतनाचे पाणी साठिव  यात आले व साठवण तलाव ं .०३ रकामा ठेवनू तो 
ठेकेदार यांना कामास उपल  ध क न दे  यात आला.  यावेळी दखेील आले  या आवतनाम  ये पाणी टंचाईची 
भीषणता िवचारात घेता सं  थानमाफत ०३ पैक  उवरीत ०२ साठवण तलावांम  ये (साठवण तलाव ं .०१ व ०२) 
पाणी साठिव  यात आले. ठेकेदार यांना साठवण तलाव ं .०२ कामास उपल  ध क न दे  यात आलेला न  हता, 
 यामळेु सदर तलावाचे काम िद .१९/०५/२०१६ अखेरपयत बंद होत.े सदर तलाव ं .०२ चे कामास 

िद.२०/०५/२०१६ पासनू सु वात करणते आली व  यानुसार तलाव ं .०२ व ०३ ची सव कामे 
िद.०५/०७/२०१६ अखेर पूण करणते आली आहते. 

वरील िववेचनाव न अस े िदसनू येईल क , पाणी टंचाईची भीषणता िवचारात घेता सं थानमाफत 
वेळोवेळी ठेकेदार आर. के. सावंत, नािशक यांचे चाल ूअसलेले काम बंद ठेवून गोदावरी काल  यासं आले  या 
आवतनाचे पाणी सं थान साठवण तलावांम  ये साठिव  यात आलेले आह.े  यामळेु याकामी झालेला ५० 
िदवसांचा िवलंब हा भीषण पाणीटंचाईमळेु झालेला असनू वेळोवेळी ठेकेदार यांचे काम बंद क न गोदावरी 
काल  यास आले  या आवतनाचे पाणी साठवण तलावांम  ये साठिव  यामळेु तसचे ठेकेदार यांना पढुील 
कामांकरीता वाव नस  याने झालेला आह.े  

 ताव:- ठेकेदार यांनी िद.१०/०९/२०१६ रोजीचे प ा  वये, कामास झाले  या िवलंबाकरीता 
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व र ल माणे कारण ेनमदू क न िद.०५/०७/२०१६ अखेरपयत िवना दडं करता मदुतवाढीची तसचे अं ितम बील 
िमळणचेी मागणी केली आह.े  

सदर मुदतवाढीचा  ताव  िद. ०९/०३/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणते 
आलेला होता. सदर  तावास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  ठेकेदार आर.के.सावंत ,नािशक यांचे अं ितम 
बीलाचा तपिशल खालील माणे आहे. 

कामाचे नांव 
सं  थानचे मौजे कनकुरी येथील साठवण तलावामं  ये 
५०० माय ॉन एचडीपीई जी.ओ. म ेने िशट टाकण.े 

ठेकेदाराचे नांव आर.के.सावंत नािशक 
मंजरु िनिवदा र  कम पये ३,५१,८६,८९६/- 
मंजरु आराखडा व  य  आराखडयात काही बदल आह ेकाय नाही. 

मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक 
िद. १६/०४/२०१५ िनणय ं . ११४ 
िद. १५/१२/२०१५ िनणय ं . ६०२ 

अंितम बीलाची र  कम २,४४,६०,३६४/- 
आजपयत झालेले पेमट पये २,१५,३७,१९५/- 
मंजरु िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच पये १,०७,२६,५३२/- कमी 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) ६.५६ % 
कमी अ  वा जा  त झाले  या खचाची ट  केवारी ३०.४८४ % कमी 

कामपणू कर  याची मदुत  
०५ मिहने (१७/१२/२०१५ ते िद. १६/०५/२०१६ 
अखेर) िद. ०५/०७/२०१७ रोजी सव कामेपूण 

अिभ ाय/मत:- ठेकेदार यांनी कायादशेा माण,े िनिवदतेील  पेिशफ केशन माणे सं  थानचे कनकुरी 
साठवण तलावाम  ये ५०० माय ॉन जी.ओ.म ेन िशट टाकणचेे काम पणु केले आहे. िनिवदतेील गाळ काढणे, 
िशटचे खाली व वरील भागात माती भरणे, जी.ओ.म ेन िशट, आर.सी.सी..बीम,  टील, डीवॉटर ग इ.चे 
कामांम  ये बचत झा  याने खचात बचत झालेली आह.े मा.मु  य लेखािधकारी यांनी पी.एफ व लेबर लायस  स 
पतुता करणबेाबत सचुना के  या  आहते. ठेकेदार यांचेकडून अं ितम बील आदा करणपेवू  सदर पतूता क न घेणते 
येत आह.े तरी ठेकेदार आर.के.सांवत, नािशक यांचे अं ितम बील र  कम .२,४४,६०,३६४/- मा  मंजरु होणसे 
तसचे  यापोटी उवरीत र  कम .२९,२३,१६९/-अदा करणेस मा  यता िमळणसेाठी सदरचा  ताव मा. 
 यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर. 

िनणय .४०५  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे कनकुरी येथील साठवण तलावांम ये ५०० माय ॉन 
एचडीपीई जी.ओ. म न िशट टाकणे कामाचे ठेकेदार आर.के. सावंत, नािशक याचे .२९,२३,१६९/- 
मा  अंतीम देयक अदा करणेस मा यता दे यात आली.   (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
िवषय न.ं५० मालम ा िवभागाकडील कं ाटी स लागार ी.कृ णा िव नाथ वालझाडे (सेवािनवृ  नायब 

तहिसलदार) यांनी मागील वष  केले या कामाचा अहवाल. 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ चे कलम १७(झ) 

सवसाधारणपण े िव  व  त  यव  थेची मालम  ता व ितचे कामकाज यो  य कारे  यव  थापन,दखेभाल व शासन 
कर  या  या योजनासाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील.   

 ताव - मालम  ता िवभागाकडील कं.स  लागार ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे (सवेािनवृ  त नायब 
तहिसलदार) यांनी मागील वष  केले  या कामाचा अहवाल अवलोकनाथ सादर  

 तावना– सं  थानकडे चल-अचल मालम  तेसाठी  वतं  मालम  ता िवभाग (Estate Department)  
िनमाण करणबेाबतचा  ताव िवधी िवभागामाफत मा.ि सद  य सिमतीचे सभेपढेू सादर कर  यात आला होता. 
 यावर मा.ि सद  य सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजी झाले  या सभेतील िनणय ं .९८६ नुसार व 

िद.१९/११/२०१४ रोजीचे आदशेा  वये सं  थान आ  थापनेवर मालम  ता िवभाग न  याने कायाि वत कर  यात 
आलेला आह.े  

  मालम  ता िवभागाकडील कामकाजासाठी स  लागार  हणनू ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे 
(सवेािनवृ  त नायब तहिसलदार) यांची कं ाटी प  ्दतीने मािसक एकि त मानधनावर थम वष  
िद.१९/१०/२०१५ ते िद.१८/१०/२०१६ या एक वषा  या कालावधीसाठी नेमणकू कर  यात आलेली आह े व 
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त नंतर पढुील मदुतवाढीकामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/११/२०१६ रोजीचे सभेपढेू  ताव सादर 
कर  यात आला.  यास अनुस न खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

  “यावर सिव  तर चचा होऊन, .अिध क,मालम  ता िवभाग याचंे अिभ ायाचा िवचार करता  
ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे,कं ाटी स  लागार (सवेािनवृ  त नायब तहिसलदार) यां  या नेमणकू ची मदुत 

सपंु  टा त येत असले  या तारखेपासनू पढेु एक वष कालावधीसाठी मािसक .१५,०००/- मा  एकि त मानधनावर 
मदुतवाढ दणेेस मा  यता दे  यात आली. परंत ुत  पवू  ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे,कं ाटी स  लागार,मालम  ता 
िवभाग यांनी मागील वष  केले  या कामाचा अहवाल सभेसमोर सादर करणते यावा,अस ेठरले.”  

  सदर िनणया माण े ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे, (सवेािनवृ  त नायब तहिसलदार),कं ाटी स  लागार, 
मालम  ता िवभाग यांनी मागील वष  केले  या कामाचा अहवाल खालील माण ेसादर करणते येत आह.े  

१) सं  थानसाठी आरि त असले  या जमीनी खरेदी करणसेाठी ा  त झालेले  तावांची छाननी क न 
खरेदी करणकेामीची कायवाही पूण कर  यात आली.  

२) खरेदी केले  या जमीन ची शासक य मोजणी क न घेवनू महसलु द  त री रेकॉड ऑफ राईटला न दी 
क न घेत  या आहते.  

३) सं  थान मालम  तेबाबतचे  थािनक शासक य कर भरणकेामीची करण े तपासनू घेतली.  यात 
िनमगाव-को-हाळे ामपंचायतीकडील सं  थान मालक  या अकृिषक बखळ जागेवर ( ामपंचायत िमळकत 
न.ं१४०५) ामपंचायतने सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ साठी कर आकारणी र  कम .२५,५६,०००/- 
केलेली आह.े सदर ामपंचायत कराची आकारणी व  यापढुील आकारणी र  करणकेामीचे करण तयार क न 
सादर केले आह.े 

४) मौजे घारी,ता.कोपरगाव येथील सं  थान िमळकती  या भसूपंादनाची नकुसान भरपाईची र  क म 
.२,८४,७६५/- इतक  सन २००४ पासनू शासनाकडे लंिबत आह.े ती सं  थानला िमळणकेामी करण क न 

पाठपरुावा केलेला आहे.  
५) मौजे िशड  येथील सव न.ं१७१/१२ मधील िनयोिजत बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीचे 

बांधकाम सं  थानचे िनधीतनू करणे व  यापैक  काही े ाचा वापर सं  थानसाठी भाडेप याने करणिेवषयी महारा   
माग प रवहन महामंडळ यांचेशी करावयाचे करारना  याबाबतचे करणी व  याचे मु ांक शु  क करणी कामकाज 
केले.   

६) सं  थान मालक  या भाडेकराराने िदले  या िमळकत चे करारनामे करणकेामी मागदशन केले आह.े  
७) मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  याचंकेडील सं  थानसाठी लंिबत असले  या 

भसूपंादन करण ेतातडीने िनगत करणकेामी सम  व य साधनू पाठपरुावा केला आहे .  
८) सं  थान  या िमळकती सबंंधातील िविवध  यायालयात लंिबत असले  या करणांम  ये मागदशन 

केले.  
९) सं  थान मालम  तेची देखभाल करण,ेवळेोवळेी िमळकत ना भेटी दणे े व  याबाबत असले  या 

अडचण बाबत मागदशन केले.  
१०) मालम  ता िवभागाचे दनैं िदन कामकाजात मागदशन केले.  

  ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे,(सवेािनवृ  त नायब तहिसलदार),कं.स  लागार,मालम  ता िवभाग यांनी 
मागील वष  उपरो  त माणे कामकाज केलेले आह.े   

उपरो  त अहवाल अवलोकनाथ सादर. 
िनणय .४०६  मालम ा िवभागाकडील कं ाटी स लागार ी.कृ णा िव नाथ वालझाडे (सेवािनवृ  नायब 

तहिसलदार) यांनी मागील वष  केले या कामा या अहवालाचे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द 
घे यात आली.              (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं५१ महारा  रा य खादी व ामो ोग मंडळा या ामीण कारागीरां या उ पादनांना ी साईबाबा सं थान 

ट, िशड  प रसरात िव  क ाकरीता जागा िमळणेबाबत, ी.िवशाल चोरिडया, सभापती महारा  
रा य खादी व ामो ोग मंडळ, मुंबई यांचेकडील प . 

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

 ताव - महारा   रा  य खादी व ामो ोग मंडळा  या ामीण कारागीरां  या उ  पादनांना ी साईबाबा  
सं  थान  ट, िशड  या आवारा  या प रसरात िव  क ाकरीता जागा िमळणेबाबत..  

 तावना - महारा   रा  य खादी व ामो ोग मंडळामाफत ामीण कारागीर उ ोजकानंा रोजगारा  या 
सधंी उपल  ध क न दे  या  या उ ेशाने िविवध योजना अंतगत अथसहा य दे  यात येते. मंडळाने अथसहा य 
दे  यात आले  या पारंपारीक कारागीर,बलतुेदार यांनी उ  पादने उदा-अगरब  ती,पजूेचे साहीतय ,िमठाई,पापड 
लोणची, खादी कपडे इ.अशा अनेक उ  पादनांचा समावेश आह.े मंडळामाफत अथसहा य दे  यात येणारे कारागीर 

ामु  याने २० हजारपे ा कमी लोकसं  या असले  या  खेडयात उ  पादन करतात. ही ामो ोगी उ  पादने 
कोणतीही मोठी यं सामु ी न वापरता पारंपारीक प  ्दतीने मानवी सहभागातनू उ  पादने केली जातात. या 
उ  पादनांना शहराम  ये मोठया माणात बाजारपेठ उपल  ध होत नाही. िस  ्दी,अ  प भांडवली गुंतवणकू मळेु 
मोठया ॅडं  या  पधत उभी राह शकत नाही.िशड  ह ेसाईबाबां  या  पशाने पावन झालेले तीथ े  आह.े येथे सव 
धमाचे भािवक जगभरातनू येत असतात . अशा पावन िस  ्द िठकाणी मंडळा  या कारागीरानंी उ  पािदत केले  या 
उ  पादनांना िव  क ाकरीता जागा उपल  ध क न िद  यास खेडयातील सव धम  पंथातील ामो ोगी पारंपारीक 
कारागीरांना उ  पादीत केले  या मालास मोठी बाजारपेठ िमळून िस  ्दी िमळणार आह.े यामळेु रा  या  या ामीण 
अथ  यव  थेस चालना िमळणार आह.े तरी ी साईबाबा सं  थान  ट आवारात िव  क ाकरीता जागा उपल  ध 
क न ावी,असबेाबत ी.िवशाल चोरिडया,सभापती,महारा   रा  य खादी व ामो ोग मंडळ,मुंबई यांनी 
िवषयां िकत प ा ारे िवनंती केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागाने  याचंेकडील िद.२१/०४/२०१७ 
रोजी  या प ा  वये साईबाबा भ  तिनवास  थान येथे एकूण ३३ गाळे असनू सदरचे सव गाळे सं  था नचे िविवध 
िवभागांसाठी वापरासाठी िदलेले असलेचे कळिवलेले आह.े या  यित र  त सं  थान मालक चे अ  य  गाळे उ  त 
क ास वापर  यास दे  यासाठी उपल  ध नाहीत. यािशवाय यापवू  महारा   रा  य हातमाग सहकारी महासघं 
मया.(महाटे  स) मुंबई यांनी  याचंे िव  क ासाठी सं  थानकडे जागा मागणी केलेली होती.  याबाबतचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजी  या बैठक त सादर कर  यात आला असता  यावर िनणय 

ं .८३६ अ  वये महारा   रा  य हातमाग सहकारी महासघं मया .(महाटे  स) मुबंई यानंा  यां  या सं  थे  या 
दकुानासाठी सं  था नची जागा उपल  ध क न िद  यास इतरही सं  था जागेची मागणी करतील.  हणनू उपरो  त  

 ताव अमा  य कर  यात आला असलेचा िनणय करणते आलेला आह.े अशा प रि थतीत उ  त सं  थेस सं  थान 
प रसरात  याचंे िव  क ासाठी जागा उपल  ध क न दणेे उिचत होणार नाही.  

  सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .४०७  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसराम ये एखा ा सं थेस/ मंडळास जागा िद यास इतर 

सं थाही जागेची मागणी करतील, परं तु  महारा  रा य खादी व ामो ोग मंडळ खेडया-पाडयातील 
पारंपारीक कारागीरानंा उ ोगांसाठी आिथक सहा य करते व ही उ पादने मोठया ँ ड या पधत उभी 
राह शकत नाही, या बाब चा िवचार करता, सं थान िनवास थान प रसराम ये, महारा  रा य खादी व 

ामो ोग मंडळास ामीण कारागीरांची उ पादनांची िव  करणेसाठी जागा उपल ध क न दे यात 
यावी, असे ठरले.                     (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं५२ २.५ मेगावॅट पवनच क  यं णेचे कॉ िस ह सि हस कॉ ट देणेबाबत चचा क न िनणय होणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नुसार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िनयोग पढुील सव 
िकंवा   यापैक  कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात येईल :- 

    (क). मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत. 

ताव :- अपारंपा रक ऊजअंतगत ी साईबाबा सं थानने म.ेसझुलॉन एनज  िल.,पणुे यांचेमाफत 
भोयरे पठार (सपुा) यािठकाणी २.५ मेगावॅट पवनच क  क प उभा न िदनांक १४ ऑग ट २००७ रोजी दपुारी 
१६.०० वाजता क प चाल ू क न कायाि वत केलेला आहे. सदर क प उभारणी या कामास एकुण . 
१५,३९,६४,८००/- इतका खच आलेला आहे. क प चाल ू झा यानंतर (िद.१४-०८-२००७ पासनू) वीज 
उ पादना या उ प नाचा तपिशल पढुील माणे आहे. 



94 
 

{05} 23-24.05.2017, Shirdi (SPJ doc) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

उपरो  त यानुसार ९ वष ८ मिहने या कालावधीत पवनच क  क पातून आतापयत 
र कम पये १८,४४,३८,४११/- इतके उ प न झालेले आहे. सं थानचे पवनच क  क पा दारे िनमाण 
झालेली वीज महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीला स या ित यु िनट ४ पये ८५ पैसे या दराने िव  केली 
जाते. सदरील वीज िव चे दर ह ेमहारा  रा य वीज िनयामक आयोग यांचेमाफत ठरिवले जातात.  

पवनच क  क पातनू सं थानला एका वषाम ये सरासरी १,८८,२०,२४६/- पये इतके वािषक उ प न 
िमळते. सु वातीस ऑग ट-२००७ ते जलैु २००८ एक वष मे.सझुलॉन एनज  िल., यांनी  सि हस िदलेली 
होती. यानंतर ऑग ट-२००८ ते माच-२०१२ या कालावधीत तसचे यानंतर एि ल-२०१२ ते माच-२०१७ या 
कालावधीसाठी मे.सझुलॉन एनज  िल., यांना कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट दे यात आलेले होत.े या कालावधीत 
यांनी समाधानकारक र या सि हस  िदलेली आह.े ऑपरेशन-मे टेन स कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ टपोटी आलेला 

मागील कालावधीतील टॅ ससिहत खचाचा तपिशल खालील माण.े 
अ. . कालावधी दर वष  आदा केलेली (टॅ ससिहत) 

र कम पये 
०१) ऑग ट-२००७ ते जु लै-२००८  
०२) ऑग ट-२००८ ते माच २००९ (८ मिहने) . ०,१६,१५,१०४/- 
०३) एि ल-२००९ ते माच-२०१० . ०,२६,०१,६११/- 
०४) एि ल-२०१० ते माच-२०११ . ०,२७,३१,७०५/- 
०५) एि ल-२०११ ते माच-२०१२ . ०,२८,६८,३२५/- 
०६) एि ल-२०१२ ते माच-२०१३ . ०,३०,३२,२३८/- 
०७) एि ल-२०१३ ते माच-२०१४ . ०,३१,६४,०४८/- 
०८) एि ल-२०१४ ते माच-२०१५ . ०,३३,२२,२५१/- 
०९) एि ल-२०१५ ते माच-२०१६ . ०,३४,८८,३६२/- 
१०) एि ल-२०१६ ते माच-२०१७ . ०,३७,१८,३३५/- 

सी.ए.एम.सी.पोटी आतापयत मे.सुझलॉन यांना आदा 
केलेली टॅ ससिहत र कम . :- 

. ०२,६५,४१,९७९/- 

 
मे.सझुलॉन एनज  िल.,पुण े यांना माह े एि ल-२०१२ ते माच-२०१७ या ०५ वष कालावधीकरीता 

ऑपरेशन-मे टेन स कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट देणकेामी मा.ि सद य सिमतीसमोर ताव सादर कर यात 
आला होता. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६-०२-२०१३ चे सभेतील िवषय .६८ िनणय .१८८ नुसार 
मे.सझुलॉन एनज  िल.,पुणे यांचेशी िद.०१-०४-२०१२ ते िद.३१-०३-२०१७ या ०५ वष कालावधतील 
ऑपरेशन-मे टेन स कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ टचा करारनामा करणेस व तावात नमदू केलेली दरवष  होणारी 
उपरो  त यातील र कम + टॅ ससे या- या संबं िधत आिथक वषात मे.सझुलॉन एनज  िल.,पुण े यांना आदा 

अ. . कालावधी दर वष  िमळालेली र कम 
पये 

०१) िद. १४-०८-२००७  ते िद.३१-०३-२००८  . ०,६८,०४,६००/- 
०२) िद. ०१-०४-२००८  ते िद.३१-०३-२००९ . १,८४,६६,५०८/- 
०३) िद. ०१-०४-२००९  ते िद.३१-०३-२०१० . १,८१,४३,०६७/- 
०४) िद. ०१-०४-२०१०  ते िद.३१-०३-२०११ . १,७०,०६,१६९/- 
०५) िद. ०१-०४-२०११  ते िद.३१-०३-२०१२ . १,९४,४९,०७७/- 
०६) िद. ०१-०४-२०१२  ते िद.३१-०३-२०१३ . २,०५,२७,३७२/- 
०७) िद. ०१-०४-२०१३  ते िद.३१-०३-२०१४ . २,१८,०५,३१५/- 
०८) िद. ०१-०४-२०१४  ते िद.३१-०३-२०१५ . २,००,१४,४९१/- 
०९) िद. ०१-०४-२०१५  ते िद.३१-०३-२०१६ . २,०१,१२,०३०/- 
१०) िद. ०१-०४-२०१६  ते िद.३१-०३-२०१७ . २,२१,०९,७८२/- 
पवनच क  क पातून आतापयत झालेले एकुण उ प न र कम पये :- . १८,४४,३८,४११/- 
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करणसे मा यता दे यात आली. यानसुार मे.सझुलॉन एनज  िल.,पुण े यांचेशी िद.०१.०४.२०१२ ते 
िद.३१.०३.२०१७ या ०५ वष कालावधीतील ऑपरेशन-मे टेन स कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ टकामी करारनामा 
कर यात आलेला होता. मे.सझुलॉन एनज  िल.,पणुे यांनी गे या १० वषात समाधानकारक र या स ह स िदलेली 
आह.े 

तसचे मा.मुंबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे समोर C.A.NO.9219 OF 2014 IN PIL 
NO.18 OF 2011 िद.२६-०९-२०१४ अ वये झाले या सनुावणीत “वािषक मटेन स स ह स कॉ ॅ ट अथवा 
र क ोटे श टाईप स ह स कॉ ॅ ट ह े या या मिशनरी या उ पादक कंपनीला अथवा संबं िधत मिशनरी या 

उ पादक कंपनीने िनदिशत केले या यां या अिधकृत स ह स िडलरला पवु या अटी व शत वर दे यात याव”े 
असा आदशे मा.मुंबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने िदलेला आह.े 

मागणी :- आता मे.सझुलॉन एनज  िल.,पुण ेयांनी आता माह ेएि ल-२०१७  ते माच २०२२ या पढुील 
०५ वष कालावधीकरीता ऑपरेशन-मे टेन स कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ टचे दर खालील माण ेकळिवलेले आह.े 
या दराम ये टॅ सचेा समावेश केलेला नाही. ( टॅ ससेची र कम अित र  आदा करावी लागणार आह.े) 

 
Sr.No. O & M Charges for the period Rate per WTG per 

Annum (Rappes) 
(टॅ स िवरिहत र कम) 

Total [Rate per 
WTG* No of WTGs]  
(टॅ स िवरिहत र कम) 

Due Date 

१ १ एि ल २०१७ ते ३१ माच २०१८  १७,४७,०९०/- ३४,९४,१८०/- १ एि ल-२०१७  
२ १ एि ल २०१८ ते ३१ माच २०१९ १८,७८,१२२/- ३७,५६,२४४/- १ एि ल-२०१८ 
३ १ एि ल २०१९ ते ३१ माच २०२० २०,१८,९८१/- ४०,३७,९६२/- १ एि ल-२०१९ 
४ १ एि ल २०२० ते ३१ माच २०२१ २१,७०,४०४/- ४३,४०,८०८/- १ एि ल-२०२० 
५ १ एि ल २०२१ ते ३१ माच २०२२ २३,३३,१८४/- ४६,६६,३६८/- १ एि ल-२०२१ 

यापवु  गेली १० वषाकरीता असले या CAMC या दराम ये ती वष  ५ % Escalation (वाढ) 
ध न म.ेसझुलॉन यांनी दर िदलेले होत.े आता पढुील पाच वषाकरीता यांनी िववष ७.५% Escalation (वाढ) 
दर नमदु केलेले आहते. याकरीता मा. यव थापन सिमती या िद.२८-०४-२०१७ चे सभेत हा िवषय सादर 
कर यात आला होता. परंत ुयािवषयावर चचा झाली नाही. यानंतर सं थान जा. .एसएसएसटी / िव तु / ६५५ / 
२०१७ िद.०६ मे, २०१७ अ वये मे.सझुलॉन लोबल सि हससे िलिमटेड, पुण ेयांना प  पाठवनू आता आपण 
माह े एि ल-२०१७ ते माच-२०२२ या पढुील ०५ वष कालावधीकरीता ऑपरेशन-मे टेन स कॉ ेिस ह सि हस 
कॉ ॅ टचे ितवष दरातील ७.५ % Escalation (वाढ) र  होणेस व तसे सं थानला उलट टपाली वरीत 
कळिवणेबाबत कळिव यात आले होते. या प ास अनसु न यांनी िद.०६-०५-२०१७ रोजी ई-मेल पाठवनू 
मे.सझुलॉन यांनी कळिवलेली वाढ (Escalation) ७.५ % यो य असनू याबाबत आ ही मा . यव थापन 
सिमतीसमोर चचा करणसे तयार अस याचे मे.सझुलॉन यांचे ितिनध नी लेखी कळिवले आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- (०१). मे.सझुलॉन एनज  िल., पुणे या कंपनीचे नावात बदल 
झालेला अस याने यांनी प ात नमदू के यानुसार म.ेसझुलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड, पणुे या निवन नावाने 
न द घेऊन माह े एि ल- २०१७ ते माच- २०२२ या पढुील ०५ वष कालावधीकरीता ऑपरेशन-मे टेन स 
कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट मे.सझुलॉन लोबल सि हससे िलिमटेड, पणुे यांचे नांवे देणसे तसेच (०२).ऑपरेशन-
मे टेन स कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ टची दरवष  होणारी र कम + टॅ ससे या- या सबंं िधत आिथक वषात 
मे.सझुलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड, पणुे यांना आदा करणसे व (०३). पढुील पाच वषासाठी मे.सझुलॉन 
लोबल सि हसेस िलिमटेड, पणुे यांचेशी CAMC चा करारनामा करणकेामी मा यता घेणसेाठी तसचे (०४). 
दरातील  ७.५ % Escalation (वाढी) बाबत यांचे ितिनध शी चचा क न िनणय होणसे िवंनती. 

िनणय .४०८  २.५ मेगावॅट पवनच क  यं णेचे कॉ िस ह सि हस कॉ ट देणेसाठी या दरांवर चचा करणेसाठी 
मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड, पुणे यां चे ितिनधी आजचे सभेत उपि थत होते. सिमतीने 
यां चेबरोबर CAMC चे पुढील ०५ वषा या दरांबाबत चचा केली. यांनी मागणी केलेले दर सदरह 

पवनच क या उ प नातून िमळणा या रकमे या २५% आहेत. सिमतीने यांना पवनच क मधून 
िमळणा या उ प ना या १०% मा  दरांम ये CAMC करावी, असे सां िगतले असता, यांचे 

ितिनध नी वरी  अिधका यांबरोबर बोलणी क न कळिवतो, असे सां िगतले.  
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यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड, पुणे हे 
पवनच क माफत िमळणा या उ प ना या १०% दरावर तयार असतील तरच यांना २.५ मेगावॅट 
पवनच क  यं णेचे कॉ िस ह सि हस कॉ ट पुढील ०५ वष कालावधीसाठी देणेत यावे, अ यथा 
याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदांची मागणी करणेत यावी, असे ठरले. (कायवाही- िव तु िवभाग मखु ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं५३ लॉ ीतील टीम बॉयलर करीता वािषक इधंन खरेदीबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– १) २१ (१) चा (क) मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची 
दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 

                       २) २१ (१) चा (ग)  भ  तानंा मं िदरात दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सवेा िकंवा 
समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 

 तावीक – साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागात सन-२००० पासनु लॉ  ी यिुनट कायाि वत 
कर  यात आलेले आह.े सदर यिुनटम  ये साई साद िनवास  थान, ारावती भ  तिनवास, साईबाबा 
भ  तिनवास  थान, मं िदर, वाहन िवभाग, शै िणक सकुंले इ. िवभागाकडील बेडिशट, उिशक  हर, चादर, 
गादीक  हर, पडदे, रग, बसेसचे िशटक  हर, आदी कपडे धवुनू इ  ी  केली जातात.  

  लॉ  ीचे कामकाज गरजेनसुार दोन िश टम  ये कर  यात येते.  या ारे ितिदवशी (दोन िश ट 
अस  यास)  साधारणपणे १५०० ते १६०० नग कपडे धवुनू इ  ी  केले जातात. धु  यासाठी येणा-या कपडयामं  ये 

ामु  याने नमदु िनवास  थान िवभागाकडील ि ह.आय.पी. खो  याचंे धतुलेले टॉवेल सकुिव  यासाठी तसचे 
पावसाळा व िहवाळा िसझनम  ये उ  हाचे माण कमी असते अशा वेळी धतुलेले कपडे सकुिव  यासाठी ायर 
मिशनचा वापर केला जातो  यासाठी बॉयलर ारे  टीम दवेनू कपडे सकुिवले जातात,  याच माण े धतुले  या 
कपडयांना इ  ीकरणसेाठी कॅलडर मिशनचा दनैं िदन वापर केला जातो. याकरीता कॅलडर मिशनला  टीम दयावी 
लागते. मिशनम  ये धवुनू िपळलेले बेडिशट , उिशक  हर घात  यावर सकूुन इ  ी होऊन बाहरे पडतात. या दो  ही 
मिशनसाठी २०० िकलो मतेचा ि टम बॉयलर कायाि वत आह.े 

  सं  थानचे वाहन िवभागामाफत इधंन खरेदीचा सिव  तर  ताव तयार क न िद.१९/०५/२०१६ रोजी 
झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेम  ये मा  यता िमळालेली आह,े याम  ये सं  थानचे िविव ध िवभागांकरीता 
लागणारे सव कारचे इधंन खरेदीकामी मा .आमदार ी राधाकृ  ण िवखे पाटील सहकारी क वाहतकु सं  था  िल., 
साकुरी िशव, िशड  यांचे चलीत इंधन दराम  ये .०.५० पैसे मा  सवलत व मागणीतील अटी/शत नसुार बीलास 
३० िदवसाचे े डीट ह े िन  नतम दर ि वकारणते येऊन, परुावठा आदशे दे  यात यावा अस े नमदु अस  याने 
जा.न.ंएसएसएस/वाहन/१२९७/२०१६ िद.१६/०६/२०१६ अ  वये वाहन िवभागाने परुवठा आदशे पारीत केला 
आह.े तरी सदरकामी येणा-या अंदाजे खचास िद.१९/०९/२०१६ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेम  ये लॉ  ीकरीता माह-े जलैु -२०१६ ते माह े– जनु २०१७ करीता वािषक इधंन खरेदी करणसे व याकामी  
येणा-या पये ४,४०,०००/- (अ री पये चार लाख चाळीस  हजार) खचास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

                        लॉ  ीतील ि टम बॉयलरकरीता दररोज सरासरी २० िलटर िडझेल  x ३० िदवस =  ६०० िलटर x १२ 
मिह  याकरीता = ७२०० िलटर लागते, एका वषाकरीता ि टम बॉयलर व कॅलडर मिशनकरीता ०५ िलटर ऑईल 
व सव मिशनरी करीता ०३ िकलो ीस लागते. 

मागणी- माह-े जलैु २०१७ ते जनु -२०१८ या एका वषाचे कालावधीकरीता अंदाजे ७२०० िलटर 
िडझेल ि टम बॉयलरसाठी व कॅलडर मिशनसाठी ०५ िलटर ऑईल व लॉ  ीतील सव मिशनरीसाठी ०३ िकलो 

ीसची आव  यकता भासणार आहे. 
  वरील इधंन खरेदीकामी खालील माण ेअंदाजे खच (सभंा  य वाढ िवचारात घेवनू) अपेि त  आहे . 
 ७२०० िलटर िडझेल  x   ६४  अंदाजे दर पये ती िलटर = ४,६०,८००/- 
     ०५ िलटर ऑईल  x  २८० अंदाजे दर पये ती िलटर =       १,४००/-  
     ०३ िकलो ीस    x  ३३० अंदाजे दर पये ती िकलो =          ९९०/-  
                                                                                 एकूण पये -  ४,६३,१९०/-  
                                                                  पुणािकत पये - ४,६५,०००/-  
          (अंदाजे पुणािकत पये चार लाख पास  ट हजार मा ) 
  वाहन िवभागामाफत सं  थानचे िविवध िवभागांना लागणारे सव कारचे इधंन खरेदीकामी निवन 

दरप के मागिवणचेी कायवाही सु  आहे. दरप के मंजरुीनंतर निवन  यनुतम दरधारक यांचे पे ोल पंपाव न 
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आव  यक इंधन खरेदी करता येईल तो पय  त सदंभ .०१ चे मंजरु ठरावा  वये मा.आमदार ी राधाकृ  ण िवखे 
पाटील सहकारी क वाहतकु सं  था  िल., साकुरी िशव, िशड  या पे ोल पंपाव न आव  यक इंधन खरेदी करणसे 
मा  यता असावी िह िवनंती. 

सं  थान अिधिनयम यानुसार छाननी क न अनुमान – नमुद अिधिनयमातील तरतदुी नसुार व समंत 
मा.  यव  थापन सिमतीचे मंजरु ठरावानसुार साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागात असणा-या लॉ  ीतील मिशनरी 
करीता  इधंन खरेदी करता येईल. 

िवभागाचा अिभ ाय– माह-े जुलै २०१७ ते माहे- जनु २०१८ या एका वषाचे कालावधीकरीता 
अंदाजे ७२०० िलटर िडझेल ि टम बॉयलरसाठी, कॅलडर मिशनसाठी ०५ िलटर ऑईल व लॉ  ीतील सव 
मिशनर साठी ०३ िकलो ीसची आव  यकता असनू  याकामी येणा-या अंदाजे अपेि त खचास मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .४०९  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं५४ साईबाबा भ िनवास थान इमारत म ये िनवास करणा या साईभ ांना सोलर िस टीम ारे गरमपाणी 

पुरिवणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- १) २१ चा १ चा  (क) –मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताची 

दखेभाल  यव  थापन व शासन. 
                                २) (ग)- भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात पाथनेसाठी िकंवा  कोणतेही धािमक  काय  िकंवा समारंभ  

पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 
                                ३) ( )- भ  तां  या  िनवासासाठी  व   यां  या  उपयोगासाठी िव ामगहृ ेबांधण ेव  याचंी देखभाल करणे. 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव-     संदभ- िद.०८/१०/२०१३ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे   
                                                    सभेमधील िवषय न.ं५६ व िनणय .७५६ 

 तािवक- साईबाबा सं  थान अिधन  त साईबाबा भ  तिनवास  थान इमारतीम  ये (५००खो  या ) व 
दरुव न येणा -या साईभ  ताचंी राह  याची सोय केलेली आह.ेसदर इमारतीम  ये एकूण ०५ िवंग असनू ४९५ 
खो  या मधनू अंदाजे २००० साईभ  ताचंी िनवासाची सोय केली जाते.साईभ  तानंा  नाना करीता गरम पा  याची 
सोय  हावी,यासाठी िद.१३/१२/२००१ व नंतर िद.०१/०३/२००४ साली इमारतीचे छतावर सोलर वॉटर िहट ग 
िस  टीम उभारली आहे  यासाठी सं  थानने ३८,६०,०००/- (अ री .अडवतीस लाख , साठ हजार, मा ) इतका 
खच केला आहे. सोलर वॉटर िहट ग िस  टीमव ्दारे ०५ िवंगसाठी ५४,००० िलटर पाणी गरम हो  याची मता 
असनु सदर पाणी ४५०० िलटर मते  या १२ टा  याम  ये साठिव  याची  यव  था  केली आह.े 

  िद.२९-३०/०५/२०१४ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन मंडळाचे सभेत िवषय न.ं५६ व िनणय .२६४ 
अ  वये  ०५ िवंग मधील  येक  टोअरम  ये गरमपाणी नळाच ेकने  शन सु  क न साईभ  तानंा  यानंा िदले  या 
खो  यापंयत गरम पाणी  ित  य  ती  ती बादली .०३/- माणे आकारणी क न परुिवले जाते . सदरह ती 
बादली .०३/- पैक  अध  र  कम .०१.५०/- माणे वाहतकु खचापोटी मेहनतांना र  कम साई सं  थान 
ए  पॉलाईज े .को, सोसायटी, िशड  यांना अदा केली जात.े 

  िद.०८/१०/२०१३ रोजीचे सभेमधील िवषय नं.५६ व िनणय .७५६ नुसार सदर काम 
िद.०६/१०/२०१३ पासनू पढुील ०५ वषासाठी िद.०५/१०/२०१८ पयत  दे  यात आले आह.े गरम पाणी 
िवतरणापोटी .०१.५०/- ित बादली माणे ती मिहना अंदाजे एक ते िदड लाख पये सं  थान पतपेढीस अदा 
कर  यात  येतात. 

   िवभागाची मागणी- नतुनीकरणाचे कामाचे वेळी  येक खोली म  ये २४ तास गरम पाणी साई 
भ  तानंा उपल  ध होईल यासाठी पाणीपरुवठा िवभागामाफत  येक खोलीमधील  नानगहृात गरम पा  याचा 
परुवठा हो  यासाठी  वतं  पाईपलाईनची   यव  था करता येईल,  यानंतर खोलीवर बादली  दारा गरम  पा  याचा 
परुवठा करावा लागणार नाही. 

   छाननी क न अनुमान-  यामळेु साईभ  तांची गरम पा  याची होणारी  यव  था याचा िवचार करता, 
सदर काय करता  येईल. 

  िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- सं  थान कमचारी सोसायटी ऐवजी जर आप  या कमचा-यांमाफत 
साईभ  तानंा गरम पाणी  परुिव  यास,  
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१) कमचा-यांमाफत साईभ  तानंा  गरम पाणी  यानंा िदले  या खो  या पयत परुवावे लागेल. 
२) लॉकर हॉलचे िठकाणी साईभ  तानंा मोफत गरम पाणी परुव  यासाठी नळाचे  वतं  कने  शन 

पाणीपरुवठा िवभागामाफत  दयावे लागेल. 
३) साईभ  ताकंडून सवेाआकारापोटी गरमपा  यासाठी आकार  यात येणारी ती  य  ती, ती बादली 

.०३/- माण े जे देणगी मु  य आकारले जाते ते र  करावे लागले,कारण सदरची गरम पाणी  यव  था 
पणुपण े मोफत असेल.  यासाठी चिलत सगंणिकय काय णाली म  ये आव  यक ते बदल करावे 
लागतील. 

४) कमचारी सोसायटीला प  दऊेन  यांनी  थापीत केलेला बॉयलर व िवतरण  यव  था बंद करावी लागेल. 
५) २४ तास गरम पाणी परुवठा कर  यासाठी स  याचे सोलर यं णमे  ये मॅकेिनकल िवभागामाफत आणखी 

वाढ क न गरम पाणी साठवण मता वाढवावी लागेल. सदरचे काम सं  थानचे मेकॅिनक िवभागामाफत 
अस  याने  यानंा सदर बाबत सिव  तर  ताव सादर करावा लागेल. 

६) नतुनीकरणाचे कामाचे वेळी  येक खोलीम  ये गरम पाणी परुिव  यासाठी  वतं  पाईप लाईन टाक  याचे 
ावधान ठेवणबेाबत संबंधीत बांधकाम व पाणीपरुवठा िवभागास अवगत करावे  लागेल. 

७)  ततुकामी िद.०८/१०/२०१३ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेमधील पाच वष कालावधीचा 
गरमपाणी वाटपाबाबतचा िनणय .७५६ िनर  त करावा लागेल. 

   उपरो  त बाबीचे मा  यतेसाठी  ताव िनणयाथ  सादर. 
िनणय .४१०  यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा भ िनवास थान इमारत म ये िनवास करणा या साईभ ांना 

सोलर िस टीम ारे वतं  नळकने शनने गरमपाणी पुरिवणेकामी उपरो  तावाम ये नमुद 
केले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.  

  तसेच, यापुव  साईबाबा भ िनवास इमारतीचे नुतणीकरण व दु ती करणेस मा यता दे यात 
आलेली आहे, सदरह कामाचाही याम ये समावेश करणेत यावा, असे ठरले.  

     (कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं५५ जादा वै िकय बीलाचा परतावा अदा करणेस मंजरी िमळणे. 

ताव-  यव  थापन सिमतीचा ठराव . – १) जा. नं. एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.  २) 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ  वये . २०,०००/- पयत मा. कायकारी 
अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या मा  यतेने अदा 
करावी. 

ा  तािवक– खालील सं  थान कमचा-यांची .२०,०००/- पयतची खचाची मयादा संप  यामळेु 
.२०,०००/- पे ा जा  त खचाचे िबले परतावा िमळणकेामी सादर केलेले आहते. 

मागणी –  
अ. 
न.ं 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-याशी 

नाते 
आजाराचे नाव 

डॉ  टरां चे 
नाव 

 णालयाचे नाव 
एकूण मागणी 

र  कम 
एकूण देय 

र  कम 
शेरा 

 अ. सं  थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात उपचार घेतलेले  

१ ी.अशोक नामदवे झरंुगे 
िवभाग-भांडार िवभाग     
ह ा- अिध क 

 वंतः व 
मलुां 

करीता 

Epilepsy डॉ.िटंगरे साईबाबा हॉि पटल ६३५५.०० ६३५५.०० 
 

२ वप सिवता चांगदेव 
िवभाग-साईबाबा हॉि पटल     
ह ा- प रचारीका 

आई/ 
विडल 

Diabetes & 
Arthritis 

डॉ.काळे व 
डॉ.इगंळे 

साईबाबा हॉि पटल ४७०७.०० ४७०७.०० 
 

३ ी.िदपक सयुकांत लोखंडे 
िवभाग-लेखाशाखा 
हॉि पटल     
ह ा- िलपीक टंकलेखक 

आई  Diabetes & 
Blood 

Presure 

डॉ.जाधवर साईबाबा हॉि पटल ३११४.०० ३११४.०० 

 

     एकूण १४१७६.०० १४१७६.००  
 ब – सं  थान मा  य यादीतील हॉि पटलम  ये रेफर केले होते  

४ ी.जग  नाथ दवेराम डां गे 
िवभाग-साईबाबा हॉि पटल 
ह ा- डायलेसीस तं  

 वंतः Ca डॉ.जोशी टाटा मेमोरीयल 
हॉि पटल,मुंबई 

३०४७.०० ३०४७.०० अ.न.ं४  ते 
०९ करीता  

सदरचे 
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अ. 
न.ं 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-याशी 

नाते 
आजाराचे नाव 

डॉ  टरां चे 
नाव 

 णालयाचे नाव 
एकूण मागणी 

र  कम 
एकूण देय 

र  कम 
शेरा 

५ ी.परसराम सोमाजी 
भालेराव 
िवभाग-सरं ण 
ह ा-पहारेकरी 

प  नी Dengue N S 1 
Reactive 

डॉ.काटे बी हॉल 
ि लनीक,पणुे 

५०६०५.०० ४९८२२.०० उपचार ह े
सं  थान  या 

 णालयात 
होत 

नसलेमळेु 
सं  थान  या 

मा  य 
यादीतील 

हॉि पटलम
 ये 

पाठिवणेत 
आले 
आह.े 

६ ी.बाळासाहबे ब  शी डां गे 
िवभाग-साईनाथ हॉि पटल 
ह ा- ओटी अिस  टट 

 वंतः Ca  डॉ.रामनाईक िदनानाथ मं गेशकर 
बी हॉल 

ि लनीक,पणुे 

१३१०७७.०० १२२०७१.०० 

७ ी.गोर नाथ जग  नाथ वाणी 
िवभाग-साईबाबाभ  तिनवास   
ह ा-िलपीक 

प  नी Ca डॉ.राम नाईक आनंद  षीजी, 
हॉि पटल, 
अहमदनगर 

१४७३०.०० १४६५०.०० 

८ ीमती सनुंदा ता  यासो 
बावके 
िवभाग-बगीचा 
ह ा – मदतनीस 

 वंतः Ca डॉ.राम नाईक वरा रल 
हॉि पटल,लोणी 

६८२५.०० ६२५५.०० 

९ ी.योगेश ि ं बक साळवी 
िवभाग-लेखाशाखा   
ह ा-मदतनीस 

 वंतः Ca डॉ.खांद े  यरुी मानवता 
कॅ  सर सटर,नािशक 

१२९७४५.०० १२९७४५.०० 

     एकुण  ३३६०२९.०० ३२५५९०.००  
 क-सं  थान  या मा  य यादीत पाठिवले होते परंतु  उपचार न झा  याने िनकडी  या संगी खाजगी  णालयात जावुन उपचार घेतले.  

१० ी.कुलभैया शेषराव 
राधाकृ  ण 
िवभाग-साईबाबा हॉि पटल   
ह ा-लॅब टे  नीिशयन 

विडल Ca डॉ.जाधवर  यरुी मानवता 
कॅ  सर सटर,नािशक 

३१०५३.०० २३४५०.००  

     एकुण ३१०५३.०० २३४५०.००  

 अ + ब+क  एकूण ३८१२५८.०० ३६३२१६.००  

 
सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 

िवषय इ. छाननी क न अनुमान– सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये 
छाननी केली असनू दये होणारी एकूण र  कम .३६३२१६.०० इतक  आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– िनयमावली माण े छाननी केली असनु काही औषधे औषध 
भांडार िवभागात उपल  ध न  हती तसचे  णालयात उपचार होत नस  यामळेु  णांना सं  थान मा  य यादीतील 
हॉि पटलम  ये पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व िनकडी  या सगंी खाजगी  णालयात जाऊन उपचार 
घेतले. सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीची पवुमा  यता घेऊन सिमतीने मा  य केलेली देय होणारी र  कम 
अदा करणेस हरकत नाही. 

तरी वरील  ताव मा  यतेसाठी सादर कर  यात आला असनू िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .४११  यावर सिव  तर चचा होऊन, वरील तावाम ये नमुद केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची 

वै क य देखभाल िनयमावली सन- १९९९ अ  वये छाननी केली असून यांची स यता पडताळून 
पाहीलेली अस यामुळे उपरो  त यामधील कमचा यांना देय असलेली र कम यांना अदा करणेस 
मा यता दे यात आली.                      (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं५६ सं थान कमचारी उपचाराथ ी गु जी णालय, नािशक व डॉ.हेगडेवार णालय, औरंगाबाद या 

णालयांचा सं थान या मा य यादीतील णालयात समावेश करणे. 
ताव- सं  थान कमचारी उपचाराथ एकुण २४  णालया  यित र  त आणखी िद.०३-०९-२०१६ रोजी  या िमट गम  ये 

तीन निवन हॉि पटलचा समावेश करणते आलेला आह.े 
१) ी गणपती ने ालय,जालना 
२) तलुसी आय हॉिस  टल,नािशक 
३)  यरुी मानवता कॅ  सर सटर,नािशक 



100 
 

{05} 23-24.05.2017, Shirdi (SPJ doc) 

  वरील हॉि पटलला मा  यता दे  यात आलेली आह.ेतसचे सदर िमट ग दर  यान १) ी गु जी 
 णालय,नािशक २) डॉ.हगेडेवार  णालय,औरंगाबाद या धमदाय  णालयाचंाही सं  थानच े मा  य यादीम  ये 

समावेश करणते यावा अशा सचुना दे  यात के  या हो  या. 
  तथापी ी गु जी  णालय,नािशक यां  या हॉि पटलचा अहवाल मागिवला असता सदर हॉि पटल 

पि लक चॅ रटेबल  ट असनु एकुण ४५ खाटांचे सपुर  पेशािलटी  णालय असनु  उ  तर महारा  ात धमदाय 
 णालय  हणनु ओळखले जाते.तसचे सदर  णालयात कॅ  सर, यरुॉलॉजी, लॅ ो  कोपी,  ला  टीक सजरी, 

पॅडीया ीक, जनरल मेिडसीन, डायलेसीस य ुिनट, इ.एन.टी.पॅथोलॉजी, अॅ  यपेुशनल थेरपी, ि पच थेरपी,आयवुद , 
ने रोग,  ी रोग,  वचारोग, रे िडएशन केमोथेरपी, इ  यादीसाठी ना नफा ना तोटा या त  वा ारे उपचार केले 
जाते.अदयावत उपकरणे, माफक व िकमान दरात उपचार राजीव गाधंी जीवनदायी योजना सव नामां िकत िवमा 
कंपनी सोबत करार उपरो  त सवेा सिुवधांचा लाभ गरज ु  णांना आप  या संदभ त  णालयात रेफरल हॉि पटल 
िल  ट समािव  ट करावे अशी  यानंीही िवनंती केलेली आह.े 

  तसचे डॉ. हडेगेवार  णालय,औरंगाबाद यांचाही  णालयात समावेश करणकेामी  याचंा अहवाल 
ा  त झालेला आहे. डॉ.हडेगेवार हॉि पटल,औरंगाबाद ३०० खाटांचे सपुर  पेशालीटी मराठवाडयात नामां िकत 

हॉि पटल  हणनु ओळखले जाते.तेथील अदयावत उपकरणे, िश ीत कमचारी,माफक व िकमान दरात वै िकय 
सिुवधा सव नामां िकत इ  यरु  स कंपनीसोबत करार,राजीव गांधी जीवनदायी योजना, तसचे सव कारचे उपचार 
एकाच िठकाणी उपचाराकरीता िस  द आह े  याचा लाभ घेता येईल. 

  तरी उपरो  त माण े१) ी गु जी  णालय, नािशक, २) डॉ.हडेगेवार  णालय, औरंगाबाद यांचा ा  त 
अहवालानुसार  णालये समािव  ट करणेबाबतचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु ठेव  यास मा  यता 
असावी. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- सं  थान कमचारी उपचाराथ बाहेरील (रेफर सटर) ी साईबाबा व 
साईनाथ  णालयात उपचार होत नस  यास सं  थान मा  य यादीत एकुण २७  णालये असनु या  यित र  त १) ी 
गु जी  णालय, नािशक २) डॉ.हगेडेवार  णालय,औरंगाबाद या न  याने दोन हॉि पटलचा समावेश कर  यात 
यावा अस ेठरले. दाे  ही हॉि पटलचा अहवाल ा  त झाला असनु सदरील  णालये चॅरीटेबल असनु कमी खच क 
व चांग  या कारची ण सवेा िमळेल तरी सं  थान मा  य यादीत समावेश करणकेरीता वरील  ताव मा  यतेसाठी 
सादर कर  यात आला असनू िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .४१२  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान कमचारी उपचाराथ ी गु जी णालय, नािशक व डॉ.हेगडेवार 
णालय, औरंगाबाद या णालयांचा सं थान या मा य यादीतील णालयांम ये समावेश करणेस 

मा यता दे यात आली.                  (कायवाही- वै िकय संचालक) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं५७ ीमती िनता अिनल खैरनार, प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल यांचे गैरहजेरीबाबत. 

ताव- ीमती िनता अिनल खैरनार, प रचारीका ी साईबाबा हॉि पटल, यांनी कामावर असताना खालील माणे 
गैरिश  त वतन केलेले अस यामळेु जा.नं.एसएसएस/वशी७ए/७१४८/२०१६ िद.  ३१.०३.२०१६ अ  वये 
 याचंेवर आरोपप  ठेव  यात आलेले आह.े जा.न.ंएसएसएस/वशी७ए/७१४९/२०१६ िद. ३१.०३.२०१६ अ  वये 

सदर  या आरोपप ांचे खाते चौकशीकामी अॅड. बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव यांची खाते चौकशी अिधकारी 
 हणनू नेमणकू कर  यात आलेली आहे. अॅड. काळवाघे यांनी िनयमा माण े खाते चौकशी पूण क न िद. 

१७.०१.२०१७ रोजीचा िन  कष अहवाल सादर केलेला आह.े  
अ) गैरिश  त वतनाचा तपिशल -  

ीमती िनता अिनल खैरनार, ा िद.०५.०९.२००८ पासनू प रचा रका, या पदावर ी साईबाबा 
हॉि पटलकडे कायरत आहते.   या िद. १६.०८.२०१० ते िद. ०२.१०.२०१० या कालावधीत िवनापरवानगी 
गैरहजर हो  या.   याब ल  यानंा यापवू  स  त ताक द दे  यात आलेली आह.े  त ् यानंतर  या िद. २७.१२.२०१० ते 
िद. ०९.०२.२०११ अस ेएकूण ४५ िदवस, गभपात कारणासाठी  या रजेवर हो  या.  सदरची रजा उपभोग  यानंतर 
 यानंी िद. १०.०२.२०११ रोजी कामावर हजर होणे आव  यक होते. परंत,ू  या िद. १०.०२.२०११ पासनू सतत, 

सलग, िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामावर गैरहजर आहते.  यामळेु  णालयाचे दैनं िदन कामकाजात 
अडचणी येतात. तसचे  ण सवेेवर िवपरीत प रणाम होतो. याब ल जा.न.ंएसएसएस/वशी-७बी/६९९६/२०११ 
िद. २५.०२.२०११ अ  वये रिज  टर ए.डी. पो  टा ारे प  पाठवनू  यांना कळिव  यात आले आह े क , सात 
िदवसां  या आत िवनापरवानगी गैरहजेरीबाबत लेखी खुलासा सादर क न कामावर हजर  हावे. सदरची नोटीस 
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 याना िद. २८.०२.२०११ रोजी ा  त झालेली आहे.  परंत ू ीमती खैरनार, यांनी गैरहजेरीबाबतलेखी खलुासा 
सादर केलेला नाही तसचे  या कामावर हजर झाले यानाहीत.  याब ल पु  हा  यानंा जा.न.ंएसएसएस/वशी-७बी/ 
७५२८/२०११ िद. २३.०३.२०११ अ  वये रिज  टर ए.डी.पो  टा ारे प  पाठवनू कळिव  यात आले आह ेक , दोन 
िदवसांचे आत कामावर हजर  हावे अ  यथा सं  थान सवेेत  वार  य नाही, अस े  समजनू तमुचे नाव सं  था नचे 
हजेरी पटाव न कमी कर  यात येईल.  सदरचे प   यानंा िद.  २६.०३.२०११ रोजी ा  त झालेले आह.े   यानंतर 
जा.न.ं एसएसएस/वशी-७बी/२५७/२०११ िद. १८.०४.२०११ अ  वये रिज  टर ए.डी. पो  टा ारे प  पाठवनू 
कळिव  यात आले आह ेक , अंितम सधंी  हणनू तु  ही , सदरचे प  िमळताच दोन िदवसांचे आत कामावर हजर 
 हावे,  अ  यथा तु  हास,  सं  थान सेवेत  वार  य नाही, अस ेसमजनू तमुचे नाव सं  था नचे हजेरी पटाव न कमी 

कर  यात येईल.  परंत ू ीमती खैरनार, अ ापपयत कामावर हजर झाले  या नाहीत.  तसचे  यानंी गैरहजेरीबाबत 
लेखी खुलासा सादर केलेला नाही. 

अशा कारे सपंूण  ामािणकपणा कायम राखेल, सवेेशी एकिन  ठता कायम राखेल, सं  थान  या     
कमचा-याला साजेसे नसणारे कृ  य करणार नाही या िनयमांचे  यानंी उ  लंघन केलेले आह.े  ीमती खैरनार, यांची 
कृ  ये गैरवतनात दोषी असले  या कमचा-यास ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सवेा (िश  त आिण 
अपील) िविनयम, २०१३ करण ३ कलम ५ नसुार गंभीर गैरिश  त वतने ठरतात.   
आ) गैरवतनाचे  व प –  

ीमती िनता अिनल खैरनार, प रचारीका, यांनी ी साईबाबा हॉि पटल, येथे प रचारीका  हणनू कामास 
असताना खालील माण ेगंभीर गैरिश  त वतन केलेले आह.े  

अ.न.ं गैरिश  त वतनाचा तपशील ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  सेवा 
(वतणूक) िविनयम, २०१३ 

०१. ामािणकपणा, सवेशेी एकिन  ठता कायम राख  याचे सं  थाना  या 
कमचा-यांचे कत  य –  
१) सं  थान  या  येक कमचारी नेहमीच –  
i) सपंणू ामािणकपणा कायम राखेल ;  
ii) सवेेशी एकिन  ठता कायम राखेल; आिण  
iii) सं  थान  या कमचा-याला साजेस ेनसणारे कृ  य करणार नाही.  

कलम ३ (१) 

 
 यानंी उपरो  त तरतदु चे उ  लंघन क न, गैरिश  त वतन केलेले आह.े  

 
इ) खाते चौकशी िन  कष अहवाल –  

ीमती िनता अिनल खैरनार, यांचे उपरो  त गैरिश  त वतनाबाबत  याचंेवर जा.न.ंएसएसएस/ वशी७ए/ 
७१४८/ २०१६ िद. ३१.०३.२०१६ अ  वये, ठेव  यात आले  या आरोपप ाची खाते चौकशी अॅड. 
बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव,ं खाते चौकशी अिधकारी, यांनी पणू  क न िद. १७.०१.२०१७ रोजीचा िन  कष 
अहवाल सं  थानला सादर केलेला आह.े   याम  ये  यानंी खालील माण ेिन  कष काढ  याचे नमदु केले आहे.  

१) ीमती िनता अिनल खैरनार, प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल ा दोषी आहते.  
२) ीमती खैरनार, यांनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) सवेा (वतणकू) िविनयम २०१३ 

चे कलम नं. ०३ (१) या कायदिेशर तरतदुीचा भंग केला अस  याने दोषी आहते.  
अशा कारे संपणू ामािणकपणा कायम राखेल, सवेेशी एकिन  ठता कायम राखेल, सं  थान  या कमचा-याला 

साजेस ेनसणारे कृ  य करणार नाही अशी ीमती खैरनार, यांची गैरकृ  ये खाते चौकशीत िस  झालेली आहते.  
ई) ीमती िनता अिनल खैरनार, यांची वैयि क मािहती खालील माणे – 

१. नाव – ीमती िनता अिनल खैरनार,  
२. ह ा – प रचारीका,  
३. िवभाग – ी साईबाबा हॉि पटल,  
४. ज  म तारीख – १०.०९.१९८६,  
५. नेमणकू तारीख – ०५.०९.२००८,  
६. सं  थानम  ये झालेली सवेा – ०८ वष, ०४ मिहने, १२ िदवस  
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७. वेतन ेणी – ९३००-३४८००, ेड पे ४२००  
८. स  याचे वेतन . बेिसक  ९,७१०/-  

उ) िश ेची तरतुद –  
गैरवतनात दोषी असले  या कमचा-यास ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सवेा (िश  त 

आिण अपील) िविनयम, २०१३ करण ३ कलम ५ अ  वये  
िकरकोळ दडंा  मक कारवाया अंतगत  

(१) ठपका ठेवणे, 
(२) पदो  नती रोखणे,  
(३)  याने हयगय, िकंवा आदशे भंग या कारणामळेु सं  थानच ेआिथक नकुसान केले अस  यास त े  यां  या 

वेतनातनू वसलु करणे                                                                                                                      
(४) वेतनवाढी रोखनू धरणे,  
(५) िविनिद  ट कालावधीसाठी वेतना  या समय णेीतील खाल  या ट   यात घट करण ेआिण अशा घटी  या 

कालावधीत सं  थान  या कमचा-याला वेतनवाढ िमळेल िकंवा कसे आिण असा कालावधी समा  त 
झा  यानंतर  या  या वेतनवाढी लांबणीवर टाक  यावर अशा घटीचा प रणाम होईल िकंवा नाही या 
सबंंधी पढुील िनदश दणेे,  

(६) समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सवेे  या खाल  या ट   यात घट करण,े सवसामा  यपण ेयाचा अथ 
सं  थान  या कमचा-या  या समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सवेा यामधील पदो  नतीवरील ितबंध 
असा होतो, तेथनू  या  या  थानात घट होईल तसचे सं  थान  या कमचा-यांची समय ेणीतील 
वेतन ेणी, पद िकंवा सवेेत  या  थानातनू िकंवा सवेाजे  ठतेतनू घट झाली  या  थानात िकंवा 
सवेा  ये  ठतेत पनु  थापना कोण  या अटीवर होईल यासबंंधी पुढील िनदश िदले जातील िकंवा नाही.  

मोठ्या दडंा  मक कारवाया अंतगत  
(७) स  तीची सवेा िनवृ  ती,  
(८) सवेेतनू काढून टाकण ेिकंवा बडतफ करण,े  

मा  कोणतेही अिधकृत काम कर  यासाठी ेरणा िकंवा बि स  हणनू कायदशेीर मोबद  या  यित र  त 
सं  थान  या कमचा-याने कोण  याही  य कडून आिथक लाभ  वीकार के  याचा आरोप िस  झाला तर खंड 
(७) िकंवा (८) म  ये नमदु केलेली दंडा  मक कारवाई लादली जाऊ शकते.  

वरील िश ेपैक  एक िश ा देणचेी तरतदु आहे.  
वरील िश ेपैक  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) सवेा (िश  त आिण अपील) िविनयम, 

२०१३ करण ३ कलम ५ (८) नुसार ीमती खैरनार, यांना शासन करावयाचे अस  यास थम  याबाबतचा 
 ताव मा.  यव  थापन सिमती समोर सादर करावा लागेल.   यास मा  यता िमळालेनंतर ीमती खैरनार, यांचेवर 

अं ितम कारण े दाखवा नोटीस बजावनू  िन  कष अहवालाबाबत  याचंे  हणण े मागवावे लागेल.   यानंतर मा. 
 यायालयासमोर कॅ  हटे अज दाखल करावा लागेल.  

तरी, ीमती िनता अिनल खैरनार, प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल यांनी केले  या गैरिश  त 
वतनाबाबत ावया  या िश ेस िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .४१३  यावर सिव तर चचा होऊन, ीमती िनता अिनल खैरनार, प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल यांना 
गैरिश त वतनाबाबत वेळोवेळी िश ा क नही, यांचे वतनाम ये फरक पडत नाही, याव न यांना 
सं थान सेवेत वार य नस याचे िदसून येते. तसेच यां या खातेचौकशीम येही या दोषी आढळून 
आले या आहेत. यामुळे ीमती िनता अिनल खैरनार, प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल यांना सेवा 
(िश त आिण अिपल) िविनयम, २०१३ मधील करण ३ िविनयम ५ (८) मधील मोठया दडंा मक 
कारवाया अंतगत सं थान सेवेतून काढून टाकणेत यावे, असे ठरले.         (कायवाही- कामगार अिधकारी) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं५८ M/s Austin Health Care, Pune यांना दे यात आले या पुरवठा आदेशाबाबत. 

ताव- M/s. Austin Health Care, Pune यांना काही Tablet / Injection चा दखेील परुवठा आदेश दे  यात 
आलेला आह.े  यातील काही इजंे  शनची वापर करणा-या डॉ  टरांनी त ार केलेली असनू  याचा तपिशल 
खालील माणे- 
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Sr.No. Name of Medicine Make Batch No. Expiry 
1 Inj. Amikacin 500mg Jackson I-9138 May-17 
2 Inj. Cefotaxim 1 gm Jackson I-9066 May-17 
3 Inj. Climox Jackson I-11425 Apr-18 
4 Inj. Emset Jackson I-10-201 Dec-15 
5 Inj. Frusemide Jackson I-8707 Mar-17 
6 Inj. Mikanol Jackson I-9138 May-17 
7 Inj. Myopyrolate Jackson I-9814 Aug-17 
8 Inj. Odensetron Jackson I-10-201 Oct-17 
9 Inj. Tramajack Jackson 10707 Jan-18 
10 Inj. Vomijack Jackson I-11473 Apr-18 
11 Inj. Augmentin 1.2gm Jackson 

  12 Inj. Cefurox S Jackson 
  13 Inj. Dobutamin Jackson 
  14 Inj. Fortum 1gm Jackson 
  15 Inj. Gly Pro N Jackson 
  16 Inj. Magnes 1.5gm Jackson 
  17 Inj. Merovent 1gm Jackson 
  18 Inj. Neostigmin Jackson 
  19 Inj. Supacef Jackson 
  20 Inj. Vancomycin 1gm Jackson 
  21 Tab.Cefox-O 200 Jackson T-10933 Jan-18 

22 Tab.Calcium Vit D Jackson T-10718 Dec-17 
23 Tab. Lemon Jackson T-15J014 Sep-17 

 
ी साईबाबा हॉि पटलमधील काड याक िवभागात दनैं िदन दया  या श  ि या के  या जातात. सदर 

ऑपरेशन हे कमीत कमी चार तास चालते. काड याक ऑपरेशन झा  यानंतर पेशंटला काड याक रक  हरी 
िवभागात ठेवले जाते, अशा वेळेस पेशंटची जखम लवकर भर  यासाठी Antibiotic वापरावे लागतात. 
आप  याकडे Jackson कंपनीचे इजंे  शन अस  यामळेु ते पेशंटला वापरले असता पेशंट Recover हो  यासाठी 
Jackson कंपनी  या  इजंे  शनचा उपयोग होत नाही व पेशंटला फार मोठया माणात Infection वाढत जाते. 
 यामळेु पेशंट  या जीवाला धोका िनमाण होऊ शकतो. पेशंटचे Infection जर जा  त माणात वाढले तर  यानंा 

पु  हा ऑपरेट करावे लागते  यामळेु पेशंटचे शारीरीक हाल फार मोठया माणात होतात व  याचंे ICU मधील 
अि त  व वाढत जाते.  

तसचे ी साईनाथ  णालयातील जनरल सजन डॉ.राम नाईक यांना Jackson कंपनीचे इजंे  शनचा 
वापर समाधानकारक वाटत नाही.  यामळेु ते सव  णांना व सं  थान कमचा-यांना बाहे न इजंे  शन िलहन दतेात. 

सं  थान कायम कमचा-यांना अॅडमीट झा  यावर हॉि पटलमधील इजंे  शन वापरत नसल ्यामळेु  यांना 
पण बाहे न इजंे  शन आण  यास सां िगतले जात.े  यानंतर कायम कमचारी बाहरेील औषधांचे िबल मेडीकल 
 टोअर िवभागाकडे परतावा िमळणकेामी सादर करतात. परंत ुसदर मटेरीयल  टोअरम  ये उपल  ध अस  यामळेु 

कमचा-यांना सबंं िधत िबलाचा परतावा िमळत नाही,  यामळेु सं  था न कमचा-यांची नाराजी होत.े  
तसचे M/s. Austin Health Care, Pune यांना काही आयटम हे Non Moving / Expire 

अस  यामळेु परत घेऊन जा  यास सां िगतले असता ते घेऊन जा  यास तयार नसतात, सं  थान िनयमानुसार 
परुवठाधारकास तीन ते सहा मिह  यांपवु  कळिवले असेल तर ते मटेरीयल घेऊन जाणे बंधनकारक असत.े 

M/s. Austin Health Care, Pune यांना ी साईनाथ  णालयातील Ortho O.T. करीता Boyles 
Ventilator खरेदीकामी इकडील प  .६१५ िद.२४/०६/२०१६ अ  वये परुवठा आदशे दे  यात आलेला असनू 
परुवठा आदशे िद  यानंतर M/s. Austin Health Care, Pune यांना िद.११/०७/२०१६, िद.०५/०८/२०१६ व 
िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे ई-मेल अ  वये मिशन पाठिवणबेाबत  मरणप  दे  यात आलेले आह,े तसचे  याचंे 
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ितिनधी यांना त डी सांग  यात आलेले आह.े परंतु  ते सदर मिशन परुवठा कर  यास तयार नाहीत. M/s.Austin 
Health Care, Pune यांनी प ा  वये कळिवले आह े क , आम  याकडून Online Commercial िनिवदा 
भरताना एक चकु झा  यामळेु आमचे दर कमी आले परंत ु Online म  ये जे दर िदलेले असतात  यावर आपण 
परुवठाधारकाला परुवठा आदेश दते असतो . M/s.Austin Health Care, Pune यांनी Boyles Ventilator 
चा परुवठा न के  यामळेु ी साईनाथ  णालयातील Ortho O.T. म  ये फार मोठया माणात अडचणी िनमाण 
होत आह.े 

ी साईबाबा  णालयातील आथ पेडीक व  यरुो ऑपरेशन िथएटर िवभागात श  ि येसाठी लागणारे 
Implant खरेदीकामी M/s.Austin Health Care, Pune यांना परुवठा आदशे दे  यात आलेला आहे, परुवठा 
आदशेातील मटेरीयल ते मागणी माण े परुवठा करतात , परंत ु श  ि या करतेवेळी परुवठाधारकाचा ितिनधी 
उपि थत ठेवावा लागतो, परंत ुM/s.Austin Health Care, Pune ह े  याचंेकडील ितिनधी श  ि येचे वेळेस 
उपि थत ठेव  यास नकार दते आहते. 

ी साईनाथ  णालयात वापर  यात आले  या औषधां  या त ारीबाबत M/s. Austin Health Care, 
Pune यांना ई-मेल  दारे कळिवले होते,  यानसुार  यांचे ितिनधी ी साईनाथ  णालयात गेले असता  यानंा 
डॉ.राम नाईक सर ऑपरेशनम  ये अस  यामुळे भेटू शकलेनाही  याबाबत  यानंी मा.कायकारी अिधकारी साहेब 
यांचेकडे त डी  व पात त ार केली होती.  यानंतर  यानंी प ा  दारे इजंे  शनचा वापरणा-या डॉ  टरांचे 
Qualification, Name, Phone Number, Address दे  यात यावेत अशी मागणी केली होती.  हणजेच 
M/s. Austin Health Care, Pune यांना आप  याकडे काम करणा-या डॉ  टरां  या Qualification वर सशंय 
अस  याचे िनदशनास येते.  

डॉ. राम नाईक सर ह ेआप  या हॉि पटलम  ये मोफत  णाचंी सवेा करत आहते व ते अ  यंत अनभुवी व 
हशार डॉ  टर अस  यामळेु  यांची त ार िवचारात  यावी लागणार आह.े 

M/s. Austin Health Care, Pune ह े सं  थान  या िनिवदा, करारनामा व सिमतीने बनिवले  या 
िनयम व अट चा वेळोवेळी भंग करतात व  यात  यां  या सोयी  या िनयमा माणे सं  थानने काम करावे अशी 
अपे ा धरतात क   यामु ळे सं  थान  या दनैं िदन कामकाजात अडथळे िनमाण होतात ह े  यानंी वेळोवेळी िदले  या 
प ा माण ेिस  द होते व सव आपणास मािहती  तव सादर करीत आहोत. 

०१) िद.२३/०७/२०१५  या प ातील  यां  या  हण  यानसुार  यांचे  हणण े अस े आह े क , आ  ही 
िनिवदमे  ये Brand Name ने Product भरलेले असनू Mfg. कंप  या कधीकधी जनरीक नावाने Product Mfg. 
करतात अशा वेळी  यानंी भरले  या Brand ने Product सं  थानला दणे े  यांना श  य होत नाही.  यामु ळे  यानंा 
Brand / Generic नावाने Product परुवठा कर  याची परवानगी दयावी. 

  परंत ुसं  थान  या िनिवदा व करारना  यानुसार िनिवदमे  ये  या Brand ने Product भरलेले आह,े  या 
िनिवदे  या  कालावधीत  याच नावाने मटेरीयल परुवठा करावे लागते , जर दसु -या नावाने Product  घेतले तर 
िबल िव  त िवभागाकडून अदा करण ्यात अडचणी येतात आिण यासार  या गो  टीमळेु याआधी औषध भांडार 
िवभागातील तीन कमचारी िनलंिबत कर  यात आलेले आहते.      

०२) M/s. Austin Health Care, Pune यां  या िद.१९/०८/२०१५ रोजी  या प ातील 
माग  या- सदरह प ानसुार  यांचे अस े  हणण ेआह ेक , सं  थानला पु रवठा करावे लागणारे Product वर MRP 
टाकावी लागते व इतर हॉि पटल करीता Without MRP ने परुवठा करतात .  यानसुार Mfg.कंपनीला MRP 
टाक  यास निवन  ीप तयार करा  या लागतात.  यामळेु  Mfg.कंपनीला Product तयार कर  यास जा  त वेळ 
लागतो व  यामळेु परुवठा उिशराने केला जातो.  यामळेु Without MRP ने परुवठा कर  यास परवानगी िमळावी. 

सं  थानला सन २०१५-१६ या वषाकरीता आव  यक असणा-या वािषक औषध ेखरेदीकामी मा.उ  च  
 यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने िद.१३/०३/२०१५ रोजीचे आदशेा  वये िनिवदाधारकांकडून िनिवदा 

मागिवतांना  येक आयटमची MRP मागवनू  यानंतर खरेदीची कायवाही करणसे मा  यता िमळालेली आह.े 
 यामळेु M/s. Austin Health Care, Pune यांची उपरो  त मागणी पुणपण ेचकु ची आह ेव इतर कुठ  याही 

परुवठाधारकाने अशा कारची मागणी केलेली नाही व सदर गो  टीमळेु काही गैर कार होत अस  याचा संशय 
टाळता येणार नाही. 

०३) M/s. Austin Health Care, Pune यांचे िद.२७/०८/२०१५ रोजीचे प - सदर प ात 
 यानंी Product वरील MRP व For Hospital Supply काढून टाक  यास परवानगी मािगतली आह.े  यां  या 
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 हण  यानुसार ते २५ िठकाणी मटेरीयलचा परुवठा करतात तेथे Product वरील MRP व For Hospital 
Supply अस ेिलिह  याची गरज नसते, असे ते सांगतात. 

परंत ु आपणास मा.उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेशा माण े तस े करण े श  य नाही. 
तसचे  यां  या  हण  यानुसार  यानंी एकदा परुवठा के  यावर  यानंा लगेच सं  थानने पु  हा रपीट परुवठा आदशे 
दयावा अस े  हटले असनू सदर  या काळात सं  थानने Stock Maintain करावा अस े  यानंी सां िगतले आह.े 

परंत ुआपणास Product चे Consumption बघनू  यानुसार ऑडर दयावी लागते जेणके न Product 
मदुतबाहय अथवा Dump होणार नाही याची द ता  यावी लागते. 

तसचे आपणास एकदा परुवठाधारकास वािषक परुवठा आदशे िद  या नंतर वषभर  याच 
परुवठाधारकाकडून औषधे ा  त करावी लागतात.  यानसुार M/s. Austin Health Care, Pune यांची सदर 
मागणी िनयमबाहय आह ेअस ेिदसनू येते व  यामळेु  यांना िदले  या औषधांचा जो तटुवडा (Shortage) िनमाण 
होतो  यास तेच जबाबदार आहते अस ेिनदशनास येते. 

तसचे उपरो  त MRP व For Hospital Supply बाबत  यानंी व र  ठाबंरोबर चचा होऊन पु  हा 
िद.२८/०८/२०१५ रोजीचे प ा  वये प  पाठवनू तीच मागणी केलेली आहे. 

०४) M/s. Austin Health Care, Pune यांचे िद.०९/०५/२०१६ रोजीचे प - सदर प ात 
M/s. Austin Health Care, Pune यांनी  यां  या  या कंपनी  या औषधांबाबत Result न िमळा  यामळेु 
सं  थान  या डॉक् टरांनी त ार केलेली आह.े  या  यावर  यानंी  यानंा काहीही अिधकार नसताना त ार करणारे 
डॉ  टरांचे नाव, िश ण, मोबाईल नंबर, ई-मेल इ  यादीची मागणी केलेली असनू कोण  या पेशंटला  यानंी सदर 
औषध Prescription वर Prescribe केले  याची त, पेशंटचे नाव,  याचंी Medical History इ  यादीची 
मागणी केलेली असनू सदर मागणी ही सं  था न  या िनिवदा / करारनामा व सिमतीने ठरवनू िदले  या िनयमां  या 
िवरोधात अस  याचे िदसनू येत असनू ते सं  था नला  यां  य िनयमा माण े वाग  यास भाग पाडत अस  याचे 
िनदशनास येत आह.े 

  उपरो  त  याचंे वागण ेइतर कुठ  याही परुवठाधारकांकडून घडत नस  याचे दखेील िदसनू येत आहे. 
०५) M/s. Austin Health Care, Pune यांचे िद.०३/०२/२०१६ रोजीचे प -  यावेळेस M/s. 

Austin Health Care, Pune यांचेकडे मटेरीयल उपल  ध नस  यामळेु  यांनी परुवठा केला नाही तर सं  थान 
िनयमा माण े अशा वेळेस सदर मटेरीयल दसु -या परुवठा धारकांकडून खरेदी कर  यात येते व याकामी येणारा 
जा  तीचा खच M/s. Austin Health Care, Pune यांचे िबलातनू वसलु केला जातो. M/s. Austin Health 
Care, Pune यांना सं  थान  या पवु पासनू कायरत असले  या प  दतीनसुार कळवनू दखेील  यांनी  यां  या 
 वतः  या   Format म  ये मािहती दयावी अशी मागणी केलेली आहे. जे परुवठाधारक औषध वेळेवर परुवठा 

करत नाहीत ते निजक  या परुवठाधारकांकडून खरेदी कर  यात येत े व जा  तीची र  कम ही  या  या 
परुवठाधारकाकडून वसलु कर  यात येते. 

०६) M/s. Austin Health Care, Pune यांचे Material पुरवठयाबाबत- M/s. Austin 
Health Care, Pune यांना परुवठा आदेश िद  यानंतर वारंवार अस े िदसनू येते क ,  यानंा मालाचा परुवठा 
करणकेामी कमीत कमी ३० िदवसां  या पु ढे वेळ लागतो, परंत ुआपले िनिवदा / करारना  याम  ये  िदले  या अटी / 
शत नसुार पिह  या ट   यातील माल कमीत कमी ८ िदवसां  या आत नंतर  या लॉटमधील मालाचा ऑडरनसुार ३ 
आठवडयात परुवठा करण े बंधनकारक आह.े M/s. Austin Health Care, Pune या एकमेव 
परुवठाधारका  यितरी  त उवरीत सव परुवठाधारक आप  या  िदले  या िनयमांनसुार परुवठा करत आहते. परंत ुयांचे 
मते यांना मालाचा परुवठा आदशे िद  यानंतर कमीत कमी ३० िदवस दे  यात यावे व तरीही परुवठा करता न 
आ  यास अजुन ३० िदवस वाढवनू दे  यात यावे अस े  यानंी वारंवार प  पाठवनू सं  थानला  याचंे प  दतीने माल 
पाठिवणबेाबत कळिवतात तसचे व र  ठांना भेटून वारंवार त ारीचा पाढा वाचतात. 

 उपरो  त सव प ानसुार M/s. Austin Health Care, Pune ह ेसं  थानला वारंवार तेच तेच प  पाठवनू वेठीस 
ध न द ैनं िदन कामकाजात अडथळे आणत अस  याचे िनदशनास येत आह.े 

तरी Austin Health Care, Pune यांना व त ार आले  या मटेरीयलची उ  पादक कंपनी Jackson 
यांना सं  थान  या  काळया यादीत टाक  या  या  तावास मा  यता असावी. 

िनणय .४१४  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाम ये नमुद केले या बाब चा िवचार करता, सदर उ पादक 
कंपनी व पुरवठादार यां चेबाबत ा  त ारी अितशय गंभीर आहेत. यांचेकडून गुणव ापुण औषधांचा 
पुरवठा होत नस याने णसेवेम ये अडचणी िनमाण होत आहे. सबब त ार आले  या मटेरीयलचे 
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परुवठाधारक Austin Health Care, Pune व उ  पादक कंपनी M/s Jackson Laboratories, 
Pune यांचा सं थानचे औषधे/ सिजकल सािह य खरेदी येमधील काळया यादीत समावेश करणेस 
मा यता दे यात आली.                (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं५९ ी साईबाबा सं थानचे दो ही णालयांकरीता नवीन सगंणक य णाली (HMIS, PACS, 

TELEMEDICINE) व यास सुसंगत लागणारे हाडवेअर खरेदी करणेची ि या व संपुण क प 
शासन िनयु  अिधकृत क स टं सी कंपनीकडून होणेकामी यांना आमंि त करणे तसेच यापुव  

िस द केलेली ई-िनिवदा ि या र  केलेबाबतची न द घेणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं थानचे  दो ही णालयांकरीता सॉ टवेअर (HMIS, PACS, TELEMEDICINE) णाली 

(पढुील 4 वषाकरीता AMC व FMS सहीत) खरेदी करणकेरीता, इकडील िवभागाने सदरचा ताव मा. 
यव थापन सिमतीचे िद. 25/02/2017 रोजीचे सभेपु ढे तािवतकामी अंदाजे र कम . 1,32,06,592/- (कर 

िवरहीत) मा चे खचास, तसचे सदरची कायवाही सं थानचे िविहत प तीने ई-िनिवदा ि ये ारे होणेस मा यता 
िमळणकेामी सादर केला असता, िनणय . 8 नसुार सदर तावावर “ सिव तर चचा होऊन ी साईनाथ व ी 
साईबाबा हॉि पटलकरीता निवन सॉ टवेअर (HMIS, PACS, TELEMEDICINE) णाली सं थानचे 
िवहीत प तीने खरेदी करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली. तसचे सदरह 

णाली खरेदी के यानंतर या सॉ टवेअरला ससुगंत अस ेहाडवेअर सािह य खरेदी करणते यावे, अस ेठरले. ”  
यानसुार, सदरची कायवाही ई-िनिवदा प तीने होणकेामी िद. 23/03/2017 रोजीची ई-िनिवदा िस ् 

करणबेाबतची मंजरू िटपणी वये िद. 21/04/2017 ते िद. 13/05/2017 रोजी पयत जािहरात िस  करणते 
आलेली होती. िनयोजीत वेळाप कानसुार  िद. 25/04/2017 रोजी Pre-bid िमट ग आयोजीत करणते येऊन 
िविवध कंप यांनी िनिवदबेाबत असले या शंका/ Query लेखी, त डी व ई-मेलचे व पात इकडील िवभागास 
सादर के या. सदर शंकांच/े Query च े िनरसण करणकेामी सं थानचे Clarification तयार क न ई-टडरचे 
सकेंत थळावर िस  करणकेामी िद. 26/04/2017 रोजी िटपणी मा यते व सादर केली असता, मा. कायकारी 
अिधकारी महोदया यांनी सदर क पासाठी तां ि क स लागार बाबत िवचारणा केली असता, सदर क पाची 
या ी मोठी असलेने तां ि क स लागार िमळणबेाबत इकडील िवभागाने यापवु  मागणी केली होती, परंत ुसदर 

मागणी नसुार  तां ि क स लागार िदलेला नसलेबाबतची व तिु थती मा. कायकारी अिधकारी महोदया यांना 
सांगीतली. याअनषुंगाने हॉि पटलचे सदंभात शासक य तरावर कायरत असलेले या े ातील तां ि क स लागार 
यांची मािहती घेऊन यांच ेमागदशन घेणकेामी यांचेशी सपंक साधावा असे मा. कायकारी अिधकारी महोदया 
यांनी सचुिवले माणे इकडील िवभागाने Director of Medical Education & Research, Mumbai. 
(DMER) या शासक य सं थेशी  सपंक  केला असता, महारा  शासना या 19 शासक य मेडीकल कॉलेजकरीता 
HMIS सिुवधा  कायाि वत क न घेणकेामी शासनाने िनयु ्  केलेले तां ि क स लागार ी. ीकांत कुलकण  
यांचेशी सपंक  होऊन, यांना मागदशन िमळणबेाबत िवनंती केली असता, यांनी सं थानला  मागदशन करणसे 
समथता दशवनू , िद. 05/05/2017 रोजी सबंंधीत तां ि क स लागार यांनी िशड  येथे सम  येऊन मा. कायकारी 
अिधकारी महोदया यांच ेउपि थतीत यांच ेक ात मा. उपकायकारी अिधकारी साहबे, मा. शासक य अिधकारी 
साहबे, मा.मु य् लेखािधकारी साहेब, मा.वै क य सचंालक  साहबे यांच ेसमवेत सदर िवषयाबाबत चचा कर यात 
आली. 

सदर चचत हॉि पटलकरीता खरेदी करावया या सगंणक य  णाली या क पाची या ी मोठी 
अस याने, तसचे स याचे Tender Document म ये बरेचशे Scope वाढिवणे आव यक आहते, तसचे ी-बीड 
िमट गम ये ा  ् झाले या िविवध कंप यां या Query चा िवचार करता व भिव यातही सॉ टवेअर णालीचे 
Implimentation, Operation, Maintenance इ. बाबतचे कामकाज व सगंणक य  णाली करीता आव क 
असणारे ससुगंत  हाडवेअर, नेटवक, ि ंटस, डेटाबेस, सगंणके  व संगणक य सािह य ् अस े इ. खरेदी करणचेी 

या अिधकृत तां ि क स लागार यांच ेमागदशनाखाली झालेस सं थान या  िहताचे ीने सोयीचे होईल, असे 
सबंंधीत तां ि क स लागार यांनी मागदशन केले.  

यावर, मा. कायकारी अिधकारी महोदया व उपि थत सव मा. अिधकारी यांनी समथता दशवून सदर 
िस  करणते आलेली ई-िनिवदा या र  कर यात यावी व तां ि क स लागार नेमणकू  करणबेाबत सदरचा 

िवषय मा. यव थापन सिमतीचे समोर सादर करणते यावा, अस े िनदशीत केले. यानुसार िस  कर यात 
आलेली ई-िनिवदा र  करणबेाबतची िद. 06/05/2017 रोजीची मंजरू िटपणी वये हॉि पटलचे HMIS, PACS, 
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TELEMEDICINE या सगंणक य  णाली खरेदी करणकेामी िस  केलेली ई-िनिवदा या र  करणते 
आलेली असनू, याबाबतचे Notification ई-टडर या शासक य संकेत थळावर िस  करणते आलेले आहे. 

 याअनषुंगाने, महारा  शासनाचे GAD-मातंस 080/4/2014-O/O DIRECTORATE OF IT-DIT 
(MH) Mantralaya, Mumbai- 400032 िद. 01/07/2014 रोजीचे अ यादशेानुसार खालील कं स टं सी 
कंप यांची िद. 01/07/2014 ते िद. 30/06/2017 या कालावधीसाठी िनयु  कर यात आलेली आह.े  

1) M/s Accenture,                     2) M/s Deloitte,  
3)   M/s Ernst & Young,            4) M/s KPMG,  

        5)   M/s PwC  
   उपरो ्  नमदु महारा  शासनाचे अ यादेशानुसार वरीलपैक  एका कं स टं सी कंपनीची िनयु  क न 

सं थानचे  दो ही हॉि पटलकरीता HMIS, PACS, TELEMEDICINE सगंणक य  णाली व यास 
अनषुंगीक लागणारे सगंणके , सगंणक य  सािह यांची खरेदी करणे व सदरची सव यं णा कायाि वत क न घेणचेी 
सपंणु  या यांचेमाफत करता येईल.  

मागणी– सं थानचे  दो ही हॉि पटलकरीता HMIS, PACS, TELEMEDICINE या सगंणक य  
णाली व यास अनषुंगीक लागणारे सगंणके , सगंणक य  सािह यांची खरेदी करण े व सदरची सव यं णा 

कायाि वत क न घेणचेे येम ये अिधक काय मता आण यासाठी, सदरची कायवाही अिधकृत कं स टं सी 
एज सीचे मागदशनाखाली होणकेामी, उपरो ्  अ यादशेात नमदु असले या शासन िनयु ्  सव कं स टं सी 
एज स ना मा. यव थापन सिमती/ मा. कायकारी अिधकारी महोदया यांच े समोर यांच े सादरीकरण सादर 
करणकेामी व यांचेकडून सदर कामाबाबतचे दर िसलबंद पािकटात ि वकारणकेामी यांना िशड  येथ ेआमंि त 
करता येईल. तसचे िस  कर यात आलेली ई-िनिवदा र  करणबेाबतची िद. 06/05/2017 रोजीची मंजरू 
िटपणी वये हॉि पटलचे HMIS, PACS, TELEMEDICINE संगणक य णाली खरेदी करणकेामी िस  
केलेली ई-िनिवदा या र  करणते आलेली असनू याची न द मा. यव थापन सिमतीम ये घेता येईल, असे 
न  मत आहे. 

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- तरी, तावीकेत नमदु  केले माणे सं थानचे  दो ही 
हॉि पटलकरीता HMIS, PACS, TELEMEDICINE या सगंणक य  णाली खरेदी करणकेामी िस  
केलेली ई-िनिवदा या र  केलेबाबतची न द मा. यव थापन सिमतीम ये घेणेस व दो ही हॉि पटलकरीता 
HMIS, PACS, TELEMEDICINE या सगंणक य  णाली व यास अनषुंगीक लागणारे सगंणके , सगंणक य  
सािह यांची खरेदी व सदरची सव यं ना कायाि वत क न घेणचेे येम ये अिधक काय मता आण यासाठी 
सदरची कायवाही अिधकृत कं स टं सी एज सीचे मागदशनाखाली होणसे, महारा  शासनाचे िद. 01/07/2014 
रोजीचे अ यादेशानुसार िनयु ्  केले या सव कं स टं सी एज स ना मा. यव थापन सिमती/ मा. कायकारी 
अिधकारी महोदया यांच ेसमोर सादरीकरण सादर करणकेरीता यांना िशड  येथे आमंि त करणसे व यांचेकडून 
सदर कामाबाबतचे दर िसलबंद पािकटात ि वकारणसे मा यता िमळणकेामी, सदरचा ताव मा.  यव  थापन 
सिमती सभेम ये िनणय होणे तव सादर. 

िनणय .४१५  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे दो ही णालयांकरीता HMIS, PACS, TELEMEDICINE 
या संगणक य णाली खरेदी करणेकामी िस  केलेली ई-िनिवदा या र  केलेबाबतची न द 
घे यात येऊन, तावात नमूद केले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.  

  तसेच सदरहकामी नवीन यं णा कायाि वत क न घे याचे येम ये अिधक काय मता 
आण यासाठी महारा  शासनाने िनयु  केले या कं स टं सी कंप याकंडून ता काळ दरप के 
मागिवणेत यावी, असे ठरले.                  (कायवाही- वै िकय संचालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं६० ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता ऑ सीजन, नाय स व CO2 गॅस खरेदी करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलम  ये वेगवेग या स ल ऑ  सीजन व नाय स िस  टम असनू सदर 
िस  टमचा ऑ  सीजन व नाय स व CO2 गसॅ हा सव वाड व ऑपरेशन िथएटर िवभागात  णां  या 
आव  यकतेनुसार वापर  यात येत असतो. सदरचे दो  ही िस  टमकरीता लागणारा ऑ  सीजन व नाय स गॅस हा 
िद.०८/१२/२०१२ रोजीचे मा. ि सद  य सिमती सभेतील िनणय .९८८ अ  वये इकडील प  .८७०४ 
िद.०६/०२/२०१३ अ  वये M/s. Balaji Trading, Sangamner यांचेकडून खरेदी कर  यात येत आह.े  

 याचा तपशील खालील माण े– 
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Sr. No. Description Packing Rate per in Rs. 

1 ऑ  सीजन गॅस ती  यबूीक २०.०० 
2 नाय स गॅस ती िलटर ०.३० 

उपरो  त दरानसुार सदरचा गॅस दो  ही  णालयात सन २०१३ पासनू M/s. Balaji Trading, 
Sangamner यांचेकडून ऑ  सीजन गॅस व नाय स गॅस खरेदी केला जातो.  यानसूार आजपयत M/s. Balaji 
Trading, Sangamner यांचेकडून खरेदी कर  यात आलेला आह.े 

 याचा तपशील खालील माण े– 
 

अ.
न.ं 

वष ऑ  सीजन 
गॅस 

झालेला खच 
र  कम . 

नाय स गॅस झालेला खच 
र  कम . 

१ २०१३-१४ ३२४९४ ७०८००९.०४ ३३३७७०२ १०७६९६०.६० 
२ २०१४-१५ २०७६२ ४१५२४०.०० २१७६००० ६५३५६५.०० 
३ २०१५-१६ २०२९३ ४०५८६०.०० १३९५५१० ४१८६५३.०० 
४ २०१६-१७ २५५१५ ५१०३०००.०० १२१०७०२ ३६३२१०.६० 

एकूण  ९९०६४ ६६३२१०९.०४ ८११९९१४ २५१२३८९.०० 
सरासरी ती वष लागणारा गॅस २४७७५  २०२९९७९  

५ वषाकरीता लागणारा गॅस  १२३८७५  १०१४९८९५  

सदर गॅस करीता असलेले दर ह े सन २०१३ पासनूचे अस  यामळेु पु  हा  ई िनिवदा मागवनू खरेदी 
करावयाचा आह.े  सदर गॅस खरेदीकामी अंदाजे खचाकरीता M/s. Balaji Trading, Sangamner यांचेकडून 
दर मागिव  यात आलेले होत.े  यानूसार M/s. Balaji Trading, Sangamner यांनी  याचंे दर कळिवलेले आहे. 

 याचा तपशील खालील माण े– 
 

अ. 
न.ं 

तपशील पॅक ग पुढील ५ वषाकरीता 
लागणारा अंदाजे गॅस 

अंदाजे र  कम . 
ती िलटर/  यबूीक 

अंदाजे एकूण 
र  कम . 

1 ऑ  सीजन गॅस Per Cubic १२३८७५ २१.२००० २६२६१५०.०० 
2 नाय स गॅस Per Liter १०१४९८९५ ०.३८१६ ३८७३२००.०० 
3 Co2 गॅस Per Cubic ६०० २६.५००० १५९००.०० 

Total Amt. in Rs. ६५१५२५०.०० 
उपरो  त पाच वष कालावधी करीता लागणारा ऑ  सीजन व नाय स गॅस खरेदीकामी अंदाजे पणूािकत 

र  कम .६५,१५,२५०/- (अ री . पास  ठ लाख पंधरा हजार दोनशे प  नास मा  ) इतक  येते. 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 

िवषय इ. छाननी क न अनुमान:-   
१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ  वये मानवजाती  या क  याण 

करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा 
आह.े  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नुसार शासन 
िनणय . भांखस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ  टोबर २०१५ अ  वये प र  छेद 
३.२. – िनयमपिु तकेनसुार खुली  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अंदािजत मु  य 
.३,००,०००/- पे ा जा  त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात. सबंं िधत िवभागांना 
.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  त ु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर  खरेदी कर  याची मभुा दे  यात 

आली आह.े अशा व  तुचंी एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी.. 
िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलम  ये वेगवेग या स ल 

ऑ  सीजन व नाय स िस  टम असनू सदर िस  टमचा ऑ  सीजन व नाय स व CO2 गॅस हा सव वाड व ऑपरेशन 
िथएटर िवभागात  णां  या आव  यकतेनसुार वापर  यात येत असतो. सदरचे दो  ही िस  टमकरीता लागणारा 
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ऑ  सीजन व नाय स गॅस करीता असलेले दर हे सन २०१३ पासनूचे अस  यामळेु पु  हा  पाच वष 
कालावधीकरीता िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदी क न दतेा येतील अस ेन  मत आहे. 

  तरी ी साईबाबा व साईनाथ  णालयाकरीता पाच वष कालावधी करीता लागणारा ऑ  सीजन व 
नाय स व CO2 गॅस िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या अंदाजे पूणािकत र  कम 

.६५,१५,२५०/- (अ री . पास  ठ लाख पंधरा हजार दोनशे प  नास मा  ) चे खचास मा  यता असावी. 
िनणय .४१६  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता ०५ वष कालावधीकरीता 

आव यक असणारा ऑ सीजन, नाय स व CO2 गॅस खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा 
मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .६५,१५,२५०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

     (कायवाही- वै िकय संचालक) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----  

िवषय न.ं६१ सं थानचे णालयांकरीता तािवत असले या नवीन संगणके, संगणक य सािह य व संगणक य 
णाली िवहीत प दतीने खरेदी करणेची व अ याधुनीक करणेची ि या पुण होईपयत, स या 

कायाि वत असले या जु या HMIS संगणक य णालीचे AMC चे कामकाज मे.सॉ टि ट 
िस टीम ॲ ड सि हसेस, मुंबई यांचेमाफत क न घेणे. 

ताव- मा. यव थापन सिमतीचे िद. 31/08/2016 रोजीचे सभेत िनणय . 634 अ वये पढुील िनणय पा रत झालेला 
आहे.  

“ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ व ी साईबाबा या दो ही हॉि पटल करीता निवन सगंणक , 
सगंणक य  सािह य व सगंणक य  णाली िविहत प दतीने अ याधनुीक करणचेी ि या पणु होईपयत तावात 
नमदु केले माणे 4 मिहने कालावधीसाठी, स या ी साईबाबा हॉि पटल येथ ेकायाि वत असले या सगंणक य  

णालीचे मटन स M/s Sofscript System and Services Ltd, Mumbai यांचेकडून क न घेणसे व 
याकामी येणा या . 2,50,000/- मा च ेखचास मा यता दे यात आली.” 

तावना– ी साईबाबा सं थान  णालयाम ये सन 2006 – 2007 म ये मे. सॉफि ट् िस टीम 
ॲ ड् सि हसेस, मुंबई यांचेकडून सगंणक य  णाली कायाि वत कर यात आलेली आहे. सदरची णाली जनूी 
झाली असलेने याम ये दनैं िदन कामकाज करताना णालया या िविवध िवभागांना ब याच अडचणी िनमाण 
होत आहते. यामळेु  सं थानचे  दो ही णालयांकरीता निवन सगंणक य  णाली घेणबेाबतची कायवाही सु  
केलेली आहे.  

परंत,ु निवन सगंणक य  णाली घेणबेाबतची कायवाही पणु होईपयत जनूी सगंणक य  णाली सु  ठेवणे 
आव यक आह.े याअनषुंगाने सदर सगंणक य  णालीम ये उ वत असले या अडचण चे िनरसण करणकेामी मे. 
सॉफि ट् िस टीम ॲ ड् सि हससे, मुंबई यांना उपरो ्  िनणयानुसार पढुील 6 महीने कालावधीकरीता AMC 
बाबतचा कायादशे दे यात आलेला आह.े यानसुार  सगंणक य  णालीम ये उ वत असले या अडी-अडचण चे 
िनरसण कंपनीमाफत क न घे यात येत आहे. तसचे सदर कंपनीच े कायादशेात नमदु  असले माणे AMC चा 
कालावधी पणु झालेनंतर िव  ्िवभागामाफत र कम . 2,50,000/- मा  यांना अदा कराव ेलागणार आहे.  

परंत,ु सदर कंपनीचा AMC चा 6 मिह याचा कालावधी ( यांना कायादशे िदलेपासनू) िद. 09 मे, 
2017 रोजी सपंु ात  आलेला असनू, निवन सगंणक य  णाली घेणबेाबतची कायवाही पणु होईपयत, जनूी  
सगंणक य  णाली सु  ठेवणे व यात येणा या अडी-अडचणी सोडिवणे आव यक आहे. तसचे, इकडील 
िवभागामाफत स ि थतीला यापवु  िस  केलेली निवन सगंणक य  णाली खरेदी करणचेी ई-िनिवदा या 
िद. 06/05/2017 रोजीचे मंजरु िटपणी वये र  कर यात आलेली असनू, सदरची िनिवदा या व सपंुण क प ्
शासन िनयु ्  तां ि क क स टं सी कंपनीमाफत राबिवणकेामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर 
सादर करणकेामी इकडील िवभागाने िद. 10/05/2017 रोजी िटपणी मा यते तव सादर केलेली आह.े तथापी 
निवन सगंणके , सगंणक य  सािह य व सगंणक य  णाली िविहत प दतीने खरेदी करणचेी व अ याधनुीक करणचेी 

ि या पणु होईपयत बराचसा कालावधी लाग ूशकतो. 
याअनषुंगाने, इकडील िवभागाने जू या सगंणक य  णाली या AMC चा कालावधी सपंृ ात  

आलेनंतर या कामकाजाबाबत मे. सॉफि ट् िस टीम ॲ ड् सि हससे, मुंबई या कंपनीच े ितनीध शी चचा 
केली असता, यांनी सदर AMC चा कालावधी सपंृ ात  आलेनंतर दखेील सं थानला  Support दणेेबाबत 
समथता दशिवलेली असनू Support हा Onsite िकंवा Online (Remotely) प तीने दऊेन, याकरीता 
लागणारे दर िद. 27/04/2017 रोजीच ेई-मेल ारे यांनी कळिवलेले असनू ते पढुील माणे–  
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Sr. 
No 

Support details Duration Amount 

1 On site visit of Consultant Two Day Visit 
Rs. 21000.00 per visit per 
consultant 

2 On site visit of Consultant One Day Visit 
Rs. 11500.00 per visit per 
consultant 

3 
Online remote support during 
office hours up to 30 minutes 
session 

Per session 
up to 30 minutes 

Rs. 1000.00 per session 

4 
Online remote support during 
office hours above 30 minutes 
session 

Per session 
above 30 
minutes 

Rs. 3500.00 per session 

Terms & Conditions-   Above rates are not inclusive of taxes and duties. All taxes and 
duties as applicable will be charged extra. 

 Payment terms –      1) Sofscript will bill Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi on bi-
monthly basis. 

                            2) Shri Saibaba Sansthan Trust will make payments in 7 days 
from receipt of the invoice. 

िद. 01/05/2017 रोजी इकडील िवभागाने निवन सगंणके, सगंणक य  सािह य व सगंणक य  णाली 
िविहत प दतीने खरेदी करणचेी व अ याधनुीक करणचेी ि या पणु होईपयत स या कायरत असले या जू या  
सगंणक य  णालीचे AMC उपरो  नमदु  दरां माण ेसॉ टि ट् कंपनीस दणेकेामी मा यता िमळणे व िटपणी 
सादर केली असता सदर िटपणीवर मा. यव थापन सिमतीची मंजरूी यावी, असे िनदिशत कर यात आलेले आहे. 

मागणी – निवन सगंणके, सगंणक य  सािह य व सगंणक य  णाली िविहत प दतीने खरेदी करणचेी व 
अ याधनुीक  करणचेी ि या पणु होईपयत स या कायरत असले या जू या  सगंणक य  णालीचे AMC बाबत 
मे. सॉफि ट् िस टीम ॲ ड् सि हसेस, मुंबई या कंपनीने कळिवले या उपरो  त यात नमदु असले या 
दरां माण ेOnsite िकंवा Online (Remotely) प तीने आव य े माणे कंपनीचा Support घेऊन AMC चे 
कामकाज करणसे व यांच े ा  ्होणारे बील िव  ्िवभागामाफत अदा करणसे मा यता िमळणकेामी सदरचा िवषय 
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, असे न  मत आहे. 

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत– यापवु  6 मिह या या कालावधीसाठी सदर कंपनीस AMC 
िदलेपासनू साधारणत: 20 ते 22 वेळा यांचेकडून Online (Remotely) प तीने Support घे यात येऊन व 
आव य े नूसार कंपनीच े ितिनध नी सम  भेट दऊेन, जू या सॉ टवेअर मधील उ वले या अडी-अडचण चे 
िनरसण केलेले आहे. यामळेु  मागील AMC या 6 मिहने कालावधीचा अ यास करता सदर कंपनीस ठोक 
र कम दणेऐेवजी, णालये कामकाजाच ेआव य े माणे उपरो ्  त यातील दरा माण ेिद. 10/05/2017 रोजी 
पासनू निवन सगंणके , सगंणक य  सािह य व सगंणक य  णाली िविहत प दतीने खरेदी करणचेी व अ याधनुीक  
करणचेी ि या पणु होईपयत, सबंंधीत कंपनीकडून Onsite िकंवा Online (Remotely) प तीने Support 
घेऊन AMC बाबतची कायवाही करता येईल. 

तरी, उपरो ्  सव बाब चा िवचार करता, सं थानचे  णालये िवभाग ह ेसवंेदनशील  असलेने सं थान  
णालये कामकाजाच ेसोयीचे ीने िद. 10/05/2017 पासनू निवन सगंणके , सगंणक य  सािह य व सगंणक य  
णाली िविहत प दतीने खरेदी करणचेी व अ याधनुीक करणचेी ि या पणु होईपयत जू या  सगंणक य  णालीचे 

AMC बाबत उपरो  त यातील नमदु  असले या दरां माण ेOnsite िकंवा Online (Remotely) प तीने, 
णालये कामकाजाचे आव यकते माणे कंपनीचा Support घेऊन सॉ टवेअरचे AMC बाबतचे कामकाज मे. 

सॉफि ट् िस टीम ॲ ड् सि हसेस, मुंबई यांचेकडून क न घेणेस व यांच ेनमदु दरा माणे ा  ्होणारे बील िव  ्
िवभागामाफत अदा करणसे, सदरचा ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेम ये िनणय होणे तव सादर 

िनणय .४१७  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता 
दे यात आली.                 (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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िवषय न.ं६२ साईटेक क पातंगत काया वीत कर यात आले या काय णालीचे System Audit व लेखाशाखा 
िवभागात काया वीत कर यात आले या ERP काय णालीचे System Audit व Migration Audit  
M/s AAA Technologies Private Ltd, Mumbai यांचेकडून ा  झाले या अहवालाची न द 
घेणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतुद: कलम 17 (1) भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न 
दणे.े 

  यव थापन सिमतीचा ठराव ं .: मा. यव थापन सिमतीचे िद. 09/10/2016 रोजीचे सभेतील 
िनणय ं .689 (24)  

ा तािवक: मा. यव थापन सिमतीचे िद. 09/10/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं .733 अ वये 
M/s. AAA Technologies Private Ltd., Mumbai यांचेमाफत साईटेक क पाअंतगत काया वीत 
कर यात आले या काय णाली काय णालीचे System Audit व लेखाशाखा िवभागात काया वीत कर यात 
आले या ERP काय णालीचे Systems Audit व Migration Audit करणसे मा यता दे यात आली होती, 
यानसुार M/s. AAA Technologies Private Ltd., Mumbai यांना जा.नं. एसएसएसटी/ आयटी/ 4118/ 

2016 िद. 09/11/2016 रोजीचे प ा दारे सदरकामी कायादेश दे यात आलेला आह.े 
      साईटेक क पाअंतगत काया वीत कर यात आले या काय णालीचे System Audit तसचे 

लेखाशाखा िवभागात काया वीत कर यात आले या ERP काय णालीचे Systems Audit व Migration 
Audit M/s. AAA Technologies Private Ltd., Mumbai यांचेमाफत सु  कर यात आलेले आह.े  

     सदरकामी M/s. AAA यांनी साईटेक क पासाठी तयार कर यात आले या करारनामा (Scop of 
work) व िविवध काय णालीसाठी तयार कर यात आले या BRD तसचे अनषुांगीक तां ि क द तऐवजांची 
पाहणी केलेली आह.े तसचे M/s. AAA Technologies Private Ltd., Mumbai यांचे ितनीधी यांनी 
िशरडी येथे येऊन साईटेक क पाअंतगत काया वीत कर यात आले या सव काय णालीची य  पाहणी 
केलेली आह.े तसेच अनषुांगीक मािहती कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणुे, मािहती तं ान िवभाग व सबंधीत 
िवभागाकडुन घेतलेली आह.े  

       M/s. AAA Technologies Private Ltd., Mumbai यांनी केले या ऑडीटचा अहवाल आ.नं. 
23206 िद.22/02/2017 रोजी इकडील िवभागास ा  झालेला आह.े ा  झाले या अहवालम ये कॉ नीझंट 
टे नॉलॉजी, पणु े यांचेमाफत करावया या कायवहीचा तपिशल कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यांना ई-मेल दारे 
दे यात आलेला आह.े कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यांनी सदरकामी केलेली कायवाही M/s. AAA 
Technologies Private Ltd., Mumbai यांचेकडुन तपासनु घेऊन पढुील अहवाल सादर करता येईल, असे 
न  मत आह.े  

  मागणी: मा. यव थापन सिमतीचे िनदशानुसार साईटेक क पाअंतगत काया वीत कर यत आले या 
काय णालीचे System Audit तसचे लेखाशाखा िवभागात काया वीत कर यात आले या ERP काय णालीचे 
Systems Audit व Migration Audit M/s. AAA Technologies Private Ltd., Mumbai यांचेमाफत 

ा  झालेला अहवाल न द घेणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यास मा यता असावी, िह िवनतंी.  
  सं थान अिधिनयम/ ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 

िवषय इ. छाननी क न अनुमान :  तां ि क, आिथक व शासक य.  
  िवभागाचा अिभ ाय / प  मत : मा. यव थापन सिमतीचे िनदशानसुार साईटेक क पाअंतगत 

काया वीत कर यत आले या काय णालीचे System Audit तसचे लेखाशाखा िवभागात काया वीत कर यात 
आले या ERP काय णालीचे Systems Audit व Migration Audit M/s. AAA Technologies 
Private Ltd., Mumbai यांचेमाफत ा  झालेला अहवाल न द घेणकेामी मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर 
सिवनय सादर. 

िनणय .४१८  यावर सिव तर चचा होऊन, साईटेक क पाअंतगत काया वीत कर यत आले या काय णालीचे 
System Audit तसेच लेखाशाखा िवभागात काया वीत कर यात आले या ERP काय णालीचे 
Systems Audit व Migration Audit बाबत M/s. AAA Technologies Private Ltd., 
Mumbai यांचेकडून ा  झाले या अहवालाचे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द घे यात आली.  

     (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 



112 
 

{05} 23-24.05.2017, Shirdi (SPJ doc) 

यानंतर वेळेअभावी सभेच े कामकाज तहकुब कर यात आले व उव रत आय या िवषयांवर उ ा िद.२४.०५.२०१७ रोजी 
सकाळी १०.०० वाजता चचा करणते येईल, असे मा.अ य  महोदय यांनी घोिषत केले. यानुसार बधुवार  िद.२४.०५.२०१७ रोजी 
सकाळी १०.०० वाजता उव रत आय या वेळे या िवषयांवर चचा करणसेाठी िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये मा. ी.सरेुश 
कािशनाथ हावरे यांचे अ य तेखाली सभेचे कामकाज सु  कर यात आले. या सभेस खालील मा.सद य उपि थत होत.े 

०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे , अ य   ०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  
०३. मा. ी.सिचन भागवत तां बे, सद य    ०४. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद य   
०५. मा.सौ.योिगता अभय शेळकेपाटील, सद या  

                        मा. ीमती बल अ वाल, भा. .स.े 
                             कायकारी अिधकारी 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.  

या सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर-सद य, 
मा. ी. ताप सखाहारी भोसले- सद य, मा.डॉ.राज  राजाबाली िसंग- सद य व मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को हे- सद  य यांनी 
दरू वनी ारे  व डॉ.मिनषा कायंद-े सद या, मा. ी.रिवं  िमलकर- सद य, मा. ी.अमोल िकत कर- सद य यांनी उपरो माणे कळिवले 
होते. याची सिमतीने न द घेऊन, यांना अनपुि थत राह याची अनमुती िदली.  

यानंतर खालील आय या वेळे या िवषयांवर चचा सु  करणते आली. 

आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं०१ िद.१२/०५/२०१७ रोजीचे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणे. 
िनणय .४१९ िदनांक १२.०५.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

०१ सन २०१७-१८ करीता सादालय, कॅ टीन, लाडू िनिमती व मंिदर िवभागासाठी िकराणा माल व 
अनुषंिगक सािह य खरेदी करणेकामी तां ि क िनिवदेम ये पा  ठरले या िनिवदाधारकांनी िदलेले नमु ने 
िनवडणेबाबत.  

  सन २०१७-१८ वषासाठी िकराणामाल व इतर अनषुं िगक सािह  यासाठी पु वाईज ई-िनिवदा 
मागिव  यात आ  या हो  या.  याचा तपिशल खालील माणे-  

ु प तपशील 

A कडधा  य, डाळी, िकराणामाल 
B मसाले 
C ाय ु ट 
D वन  पती तपू 
E प ावळ 
F चहा पावडर व कॉफ  
G गह, तांदळु, साखर व हरभराडाळ 
H खा तेल 
I टो  ड गाय दधु  
J लॅिमनेटेड पेपर िपशवी व  लॅि टक िपशवी 
K पेपरकप 
L पॅके  ड ि िकंग वॉटर 
M इतर व  त ु

 
तसचे याकामी खालील माणे कागदप ांबाबत िनकष ठरवनू िनिवदा मागिव  यात आली होती. 
१. अ यावत दकुान न दणी दाखला / माकट याड लायस  स/  थािनक  वरा  य सं  थेचा दाखला/ उ  पादक  

सं  थेचा दाखला/ त  सम परवाना (उदा. ामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपािलका) 
२. से  ल/ से  स टॅ  स न दणी दाखला/  हॅट िटन नंबर 
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३. माह ेस  टबर २०१६ अखेरचे  हटॅ/ से  स टॅ  स  लीअर  स माणप   
४. पॅनकाड 
५. वािषक उलाढालीबाबतचे चाटड अकाऊटंट यांचे माणप  
६. सन २०१५-१६ चा फमचा ऑिडट रपोट (C.A. Certified)  
७. अ  न आिण औषध शासन न दणी परवाना (FSSA परवाना आव  यकतेनसुार) 
८. आयएसआय परवाना (पॅके  ड ि िकंग वॉटरसाठी)/ अॅगमाक परवाना (खादयतेलासाठी) 
९. बयाणा र  कम िड.िड. 
१०. िनिवदा िकंमत िड.िड. 
 
याकामी एकुण खालील नमदु ४९ िनिवदाधारकांनी िविवध पुम  ये िनिवदा सादर के  या हो  या.  
१. आकाश ेडस, औरंगाबाद 
२. गु  ता एंटर ायजेस, पणुे 
३. जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक 
४. माऊली फुड ॉड  ट, औरंगाबाद 
५. पखुराज रामिनवास, जळगांव 
६. पल िसंडीकेट्स, मुंबई 
७. ओम साई आनंद ेडस, पणुे 
८. पु  कर ेडस, िशड  
९. आर.मथुा राईस हाऊस , औरंगाबाद 
१०. सिंदप ेड ग कंपनी, नांदडे 
११. धनराज मोहनराज जैन, अकोला 
१२. िहरालाल चु  नीलाल अॅ  ड कंपनी, नांदडे 
१३. कैलाश ेड ग कंपनी, नांदडे 
१४. गीता ेड ग कपंनी, सातारा 
१५. सािहल ेड ग कंपनी, नांदडे 
१६. सतंोष ेड ग कंपनी, जळगांव 
१७. पचंद भागचंद कासलीवाल, ीरामपरू 
१८. पु  कर फुड कॉप रेशन, पणुे 
१९. रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी, नािशक 
२०. ी गणशे ाय ु ट्स, पणुे 
२१. धमपाल स  यपाल िलमीटेड, िभवंडी 
२२. लेक िसटी ाय ु ट्स ा.िल., पणुे 
२३. इिंडया से  स कॉप रेशन, पणुे 
२४. सचंेती फॅिमली फुड्स डंिडया ा.िल., पणुे 
२५. बोला सरु  कामथ अॅ  ड स  स, कडीजे (कनाटक) 
२६. खशुी एज  सीज, नािशक 
२७. ी ॉड  ट्स, िस  नर 
२८. कुणाल िट सटर, िशड  
२९. मरुलीधर अॅ  ड कांतीलाल, कराड 
३०. सरेुसा टी िलमीटेड, मुंबई 
३१.  ही.एम.िडि  यटुस, नािशक 
३२. सजंय ेड ग कंपनी, नािशक 
३३. सरुजमल जयनारायण, िपपरीया, हौशंगाबाद (म. .) 
३४. उषा अॅ ोटेक, सपुा  
३५. ी स  यसाई ऑईल इंडि ज अॅ  ड रफायनरी, नांदडे 
३६. गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पादक सघं मयािदत , कोपरगांव 
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३७. ी  वामी समथ िडि  यटुस, ितसगांव 
३८. भात डेअरी िलमीटेड, रांजणखोल 
३९. एअरो  ला  ट िलिमटेड, बहादरुगड , ह रयाणा 
४०. ह रओम लेि झपॅक इंडि ज, को  हापरु  
४१. नीट ि ं ट्स, अहमदनगर 
४२. सपुर सी  स, नािशक 
४३. अ  फा काबनलेस पेपस मॅ  य.ुकंपनी ा.िल., नवी मुंबई 
४४. आर.एम.डे  हलपर, पणुे 
४५. ी सिु म से  स कॉप रेशन, नािशक 
४६. सयुोग नेचर केअर, जयपरु 
४७. साई अॅ ो इंडि , टाकळी 
४८. वीरसाई अॅ ो इंडि ज, िशड  
४९. साई बे  हरेजेस, सपुा 

सदर ई-िनिवदांतील तां ि क िनिवदा िद.१९.०४.२०१७ रोजी उघड यात येवनु  वर नमदु  िनकषां ारे 
छाननी कर यानत आली आह.े सदर िनिवदांची छाननी के यानंतर िनिवदाधारकांच ेअपा तेची कारण े ामु याने  
खालील माणे िनदशनास आली आहते. 
१. काही कागदप े Hard Copy म  ये सादर करण.े 
२. Vat Certificate न जोडण े 
३. FDA लायस  स Renewal साठी िदलेले आह ेव  याची पावती जोडली आह.े 
४. Vat Clerance Certificate ऐवजी E-Return जोडणे  
५. आिथक उलाढाल कमी असण.े 
६. Vat Certificate नमदू कालावधीपे ा आिलकड  या कालावधीसाठी जोडण.े 
७. सपंणु Audit Report ऐवजी Balance Sheet, Profit and Loss Ac. त जोडण.े 
८. Audit Report Covering Page जोडण.े 
९. FSSAI Certificate न जोडण.े 
१०. िनिवदा फ  व बयाणा र  कम िड.िड न जोडण.े 
११. Turnover Certificate न जोडण.े 
१२. ISI Certificate न जोडण.े 

सदर ४९ िनिवदांतील २८ िनिवदाधारक पुणत: अपा  ठरले आहेत, तर ०८ िनिवदाधारक अंशत: 
अपा  ठरले आहते  .सदर िनिवदांचा पुवाईज पा-अपा तेचा तपिशल खालील माणे  –  

ु पचे नांव तपिशल आले  या िनिवदा अपा  िनिवदा पा  िनिवदा 
A कडधा  य, डाळी, िकराणामाल २० १० १० 
B मसाले १८ ०९ ०९ 
C ाय ु ट्स ११ ०८ ०३ 
D वन  पती तपु ०५ ०२ ०३ 
E प ावळ व ोण ०४ ०३ ०१ 
F चहा पावडर व कॉफ  ११ ०९ ०२ 

G,G1,G2,G3 गह, तांदळु, साखर व हरभराडाळ २० १४ ०६ 
H,H1,H2,H3 खा तेल ०५ ०४ ०१ 

I,I1,I2,I3 टो  ड गाय दधु  ०४ ०२ ०२ 
J लॅिमनेटेड पेपर िपशवी व  लॅि टक 

िपशवी 
०४ ०२ ०२ 

K पेपरकप ०६ ०२ ०४ 
L पॅके  ड ि ंक ग वॉटर ०५ ०२ ०३ 

 
तसचे िबि कटांसाठीचे िनिवदांची व  तिु थती खालील माण े- 
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तपिशल आले  या िनिवदा अपा  िनिवदा पा  िनिवदा 
िबि कटे ०४ ०३ ०१ 

 
तरी पा  िनिवदाधारकांचे नमनेु िनवडणेसाठी सदरचा िवषय मा .उप सिमतीचे सभेत सादर.  
सन २०१७-१८ करीता सादालय, कॅ टीन, लाडू िनिमती व मंिदर िवभागासाठी िकराणा माल 

व अनुषंिगक सािह य खरेदी करणेसाठी तां ि क िनिवदेम ये पा  असले या पुरवठाधारकां चे नमु ने 
िनवडणेकामी महा मा कृषी िव ापीठ, राहरी येथील डॉ. ही.पी.कड व डॉ.आर.एस. गायकवाड हे त  
तसेच ी साई सादालय िवभागामधील य ात काम करत असलेले आचारी ी.िदलीप सांबारे व 

ी. हाद कड ले यांना त  हणून खरेदी सिमती समोर बोलिवणेत आले होते. या त ां या िनवड 
सिमतीने उपरो  पुरवठाधारकांकडून नमु यांची िनवड केली.  

यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ करीता सादालय, कॅ टीन, लाडू िनिमती व मंिदर 
िवभागासाठी िकराणा माल व अनुषंिगक सािह य खरेदी करणेकामी तां ि क िनिवदेम ये पा  
असणा या पुरवठाधारकां चे त ांनी तीन िकंवा तीनपे ा जा त नमु ने िनवडलेले आहेत, असा िकराणा 
माल खरेदी करणेकामी या वािण यीक िनिवदा पुढील खरेदी सिमतीसमोर उघडणे या यात व या 
िकराणा मालासाठी तीनपे ा कमी नमु यांची िनवड करणेत आलेली आहे, असा िकराणा माल 
खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा मागिव यात या यात. तसेच सदरह ई-िनिवदा ि या पुण होऊन, 
संबंधीतांना नवीन पुरवठा आदेश देईपयत, सादालय, कॅ टीन, लाडू िनिमती व मंिदर िवभागासाठी 
आव यक असलेला िकराणा माल व इतर अनुषंिगक सािह य मागील मजुंर दराने संबंधीतांकडून खरेदी 
करणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

 (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  

०२ ी साई समाधी शता दी महो सवाचे िनिम ाने करावया या िव ुत रोषणाईसाठी ा यि क व पात 
मे.साई आटस ॲ ड लाईटस, मुंबई यांना डेमो (Presentation) करणेसाठी परवानगी देणेबाबत.  

अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िनयोग 
पढुील सव िकंवा   यापैक  कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात येईल :- 
   (क). मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत. 

ताव:- चे समाधीस १८ आ टोबर-२०१८ रोजी १०० वष पणु होत अस याने िद.१७ आ टोबर-
२०१७ ते १८ ऑ टोबर-२०१८ या कालावधीत सं थानमाफत “ ी साई समाधी शता दी महो सव” साजरा 
कर यात येणार आह.े या कालावधीत सपंूण वषभर सपंुण मं िदर प रसरात वेगवेगळया अ याधिुनक लाईटस दारे 
िव तु रोषणाई करणकेामी िद.०४-०२-२०१७ रोजी मा.िव त- ी.जयकर साहबे यांचे अ य तेखाली घे यात 
आले या बैठक म ये झाले या चच माणे मा.िव तांनी सचुना केले या आहते असे संदिभय प  .०१ अ वये 
मा. शासक य अिधकारी यांनी िव तु िवभागास कळिवले होत.े  

सदर िवषयास अनसु न िद.०३-०४-२०१७ रोजी दारकामाई मंडळाचे सद य यांनी मा.िव त-
ी.जयकर साहेब यांचेशी केले या चचत “ ी साई समाधी शता दी महो सव” चे िनिम ाने करावया या िव तु 

रोषणाईसाठी ा यि क व पात मं िदर व मं िदर प रसरातील गेटवर कशा कारची िव तु रोषणाई असावी याचा 
डेमो (Presentation)  सादर कर यात यावा अस े ठरले. यािवषया सबंंधी िव तु िवभागामाफत िद.११-०३-
२०१७  रोजी िटपणी सादर कर यात आली होती. या िटपणीवर Presentation बाबत आदशे झा यानुसार 
Presentaion बाबत ी दारकामाई मंडळ यांचेशी याबाबत चचा केली.  

यानसुार ी दारकामाई मंडळामाफत ी पु यितथी उ सवाम ये व ी रामनवमी उ सवाम ये तसचे 
महारा  शासना या िविवध काय मांम ये (स रंग इ.) िव तु रोषणाई करणारे मे .साई आटस ॲ ड लाईटस, 
मुंबई हे वत:चे वाहना दारे मुंबई येथून पढुील मिह यात (मे) मा. यव थापन सिमती ठरवतील या सात 
िदवसा या कालावधीकरीता (मा. यव थापन सिमतीचे सभेची तारीख ध न) यांचे वत:चे सव लाईटस, 
उपकरण े आणनू ते मं िदर व मं िदर परीसरातील गेट यािठकाणी वाप न य  डेमो िवनामु य करणार आह.े हा  
डेमो (Presentation) मा.अ य  तसचे सव िव त यांना पाहता येईल व याम ये काही सधुारणा करावया या 
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अस यास याब ल मागदशन/ आदेश िमळू शकतील. तसचे मे.साई आटस ॲ ड लाईटस, मुंबई यांचे कलाकार 
िशड  येथे डेमो साठी आ यानंतर यांची िनवासाची/ भोजनाची यव था िवनामु य करावी लागणार आहे. 

तसचे जा.नं.एसएसएस/ काअ– वीय/ ५६४/ २०१७ िद.२४-०४-२०१७ चे प रप कातील अ. .१५ 
अ वये िद.१२-०४-२०१७ रोजी झाले या सभेत मा.कायकारी अिधकारी महोदया यांनी मं िदर व मं िदर 
प रसरातील सव गेट ल ात येतील अस े लाईट इफे टस देणबेाबत नावाजले या कंप यांकडून दखेा याचे 
 ि हडीओज सकंिलत क न, यातनू सव े  दखेा याचे सव गेटवर ी गु पौिण मा उ सव-२०१७ पयत लाईट 
इफे टस िदसणबेाबतची सपंूण कायवाही ता काळ पुण कर यात यावी अस ेिनदश िदलेले आह.े 

मागणी:- मे.साई आटस ॲ ड लाईटस, मुंबई यांनी दाखिवले या डेमोनंतर (Presentation नंतर) 
तसचे डेमोम ये (Presentation म ये) मा.िव तांनी सचुिवले या बदलानूसार करावया या िव तु रोषणाईसाठी 
िकती मटेरीयल लागेल याचा रपोट तयार क न यानुसार ई-िनिवदा दारे मटेरीयल खरेदी करता येईल. यासाठी 
मे.साई आटस ॲ ड लाईटस, मुंबई यांना “ ी साई समाधी शता दी महो सव”  चे िनिम ाने करावया या िव तु  
रोषणाईसाठी ा यि क व पात मं िदर व मं िदर प रसरातील गेटवर िव तु रोषणाईचा डेमो (Presentation) 
िवनामु य सादर करणेसाठी कळवावे लागणार आहे. तसचे यासाठीचे यांचे कलाकार िशड  येथे डेमो 
(Presentation) साठी आ यानंतर यांची िनवासाची/ भोजनाची यव था सं थानमाफत िवनामु य करावी 
लागणार आहे. 

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- मे.साई आटस ॲ ड लाईटस, मुंबई यांना “ ी साई समाधी 
शता दी महो सव”  चे िनिम ाने मं िदर व मं िदर प रसरातील गेटवर िव तु रोषणाईचा डेमो (Presentation) सादर 
करणसे परवानगी  िमळणेस तसचे यांचे कलाकार िशड  येथे डेमो (Presentation) साठी आ यानंतर यांची 
िनवासाची / भोजनाची यव था सं थानमाफत िवनामु य करणेस मा यता िमळणेस िवंनती. 

यावर सिव तर चचा होऊन, “ ी साई समाधी शता दी महो सव” िनिम ाने मं िदर व मं िदर 
प रसरातील महा ारांवर कर यात येणा या िव ुत रोषणाईचा डेमो (Presentation) सादर करणेस व 
यां चे कलाकार िशड  येथे डेमो (Presentation) साठी आ यानंतर यांची िनवासाची/ भोजनाची 
यव था सं थानमाफत िवनामु य करणेस मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस 

मा य कर यात आली.               (कायवाही- िव तु िवभाग मखु ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------  

०३ सन- २०१७ मधील उ हाळयाचे कालावधीत साईभ ां चे सुिवधेकरीता जुना िपंपळवाडी र यावर मंडप 
यव था करणेबाबत.  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूदः अिधिनयमा  या 
कलम २१ मधील पोट - कलम (१)  या खंड (ख) अ  वये “ ढी व थांनसुार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजुा - 
अचा, समारंभ व उ  सव आयोजीत करण े व पार पाडण”े या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या 
िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे. 

तसचे अिधिनयमा  या कलम २१ मधील पोट कलम (१)  या खंड (ग) अ  वये “भ  तानंा मं िदरात 
दवेेते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समां रभ पार पाड  यासाठी सोयी 
सिुवधा परुिवणे”या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे. 

मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः-  
१. मा. यधव थाप्न सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीच ेसभेत िनणय .२३४ (०६.  

२. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३५३ खालील माणे 
समंत झालेला आह.े  

“.. चे समाधी मं िदराम ये दशनाकरीता जाणसेाठी जनुा िपंपळवाडी र याचावर सं थानची  दशन रांग 
असनू, साईभ ं  र याव न अनवाणी पायाने चालतात. परंत ु स याच े उ हा याचे िदवसाम ये  साईभ ांना या 
र यावर उ हाचा ास होत आह.े याकरीता साईभ ांच े उ हापासनू  सरं ण  होणकेरीता या र यावर ता परुते 
व पात िवहीत प दातीने मंडप टाकणसे व याकामी येणा-या खचास मा यसता दे यात आली.”     

 तावनाः- उपरो  िनणयानसुार  सन २०१७ मिधल उ हा याचे कालावधीत साईभ ांच ेसोयीसाठी 
जनेु िपंपळवाडी र यावर गेट नं. १ त ेगेट नं.२ पयत ७००x१८ साईजचा एकुण १२६०० चौ. फुट मंडप एम. एस. 
पाईप कैचीचा िद.०७/०५/२०१७ त ेिद.१५/०६/२०१७ अखेर ४० िदवस उभारणी क न घेणकेामी अशा कारचे 
मंडपाच ेकाम करणारे एकुण १२ ठेकेदार यांचेकडून कोटेशन मागिवणते आले असनू, खालील माणे ा   झालेले 
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सहा िसलबंद कोटेशन िद.०६/०५/२०१७ रोजीच ेमा. खरेदी सिमतीचे सभेत उघडणते आले असनू, यांच ेदरांचा 
तपिशल खालील माणे आहे. 

अ. नं. कामाचा 
तपिशल 

 य ुबालाजी 
मंडप, 
िनमोण 

 य ुसाईकृपा 
डेकोरेटस, 
बेलापूर 

 य ुजगदबंा 
मंडप 

डेकोरेटस, 
वावी 

िशवे  वर 
मंडप अॅ  ड 
डेकोरेटस, 
औरंगाबाद 

मळगंगा मंडप 
डेकोरेटस अॅ  ड 

स  लायस, 
बेगमपूरा, 
औरंगाबाद 

मिनष मंडप 
डेकोरेटस 

अॅ  ड 
स  लायस, 
औरंगाबाद 

  र  कम . 
१ जुना िपंपळवाडी 

र यावाड वर एम. 
एस. पाईप व 
कैचीचा ताडप ी 
मंडप उभारण.े 
१२६०० चौ. फुट 

२७७२००/- २९२३२०/- २६२०८०/- ४०३२००/- ३०२४००/- ४५३६००/- 

ताव: तरी उ हा याचे कालावधीम ये साईभ ांच ेसोयीसाठी जनुा िपंपळवाडी रोडवर गेट नं.०१ ते 
दशन रांग गेट .०२ पयत मंडप उभारणी क न घेणसेाठी ठेकेदार य ुजगदबंा मंडप डेकोरेटस, वावी यांच ेिन नतम 
दरानसुार येणारे .२,६२,०८०/- मा च ेखचास तसचे य ुजगदबंा मंडप डेकोरेटस, वावी यांना कायादशे दणेकेरीता 
मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी सदरील िवषय मा.उपसिमतीचे सभेचे िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, उ हा याचे कालावधीम ये साईभ ां चे सोयीसाठी जु या 
िपंपळवाडी र यावर गेट न.ं०१ ते दशन रांग गेट .०२ पयत मंडप उभारणी करणेकामी य ुजगदबंा  
मंडप डेकोरेटस, वावी यांचे .२,६२,०८०/- मा  ा  झालेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, 
साईभ ां चे उ हापासून संर ण होणेकामी िन नतम दरधारकाकडून तातडीने मंडपाची उभारणी क न 
घे यात आलेली आहे. यानुसार िन नतम दरधारकास कायादेश दे यास मा यता दे यात यावी, अशी 
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

तसेच या जु या िपंपळवाडी र यावरील चारचाक  वाहनांची रहदारी बंद करणेबाबत, िशड  
नगरपंचायत, िशड  यांना कळिवणेत यावे, असे ठरले.       (कायवाही- बांधकाम िवभाग मख) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०४ सं थान प रसरातील नारळ (शहाळे) फळांची िव  करणेबाबतचा तुलना मक त ा. 

     अिधिनयम 2004 मधील तरतदू यव थापन सिमतीचा- 
       14(2) (ग) सिमती या अिधका याचे अिधकार व कत य याबाबत असनू या माण े "नाशवंत व तुंची 
िललावा ारे िकंवा अ य कारे, िव हवेाट लाव याचे आिण यांचे उ प न िव त यव थे या िनधीम ये जमा 
करण.े" अशी तरतदू ततू कलमा म ये नमदु केलेली आह.े  
  तावीक- बगीचा िवभागामाफत सं थान प रसराम ये तसचे साठवण तलावाचे चारही बाजनेु व 
पि मेला आंबा-नारळ बागेत, धमशाळा प रसर, साईनगर, निवन भ  िनवास प रसर, शै िणक सकुंल प रसरात  
नारळ  झाडे लाव यात आलेली असनु सदर झाडांना फळे ये यास सरुवात झालेली आह.े  

िद.09/03/2017 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय ं .176 अ वये, तावात नमदु 
केले माणे सं थान प रसरातील नारळ (शहाळे) फळांची उ चतम दराने िव  करणकेामी िवहीत प दतीने 
दरप के मागिवणसे मा यता दे यात आली.   
  सं थान अिधिनयम ठराव/या नुसार छाननी,शासन,िनदश, तां ि क  कायदिेशर तसचे अिथक िवषय 
इ.छाननी क न  अनमुान- सदरचा िवषय हा आथ क व पाचा आह.े  

मागणी- यानसुार सं थान प रसरातील नारळ (शहाळे) फळांची िव  करणकेामी जनसपंक िवभागास 
प यवहार क न वतमान प ात जािहरात िस द क न प रसरातील हातिव  करणारे यापारी िकंवा अ य  
यापा यांकडुन दरप के मागिव यात आलेली होती. ा  झालेली दरप के िद.06/05/2017 रोजी या मा. खरेदी 

सिमती सभेपढेु उघड यात आले असनु याचा तपिशल खालील माणे- 
अ.नं दरप क सादरक याचे नाव दर ( ित नग शहाळे फळ) 
01 ी िवजय अंबादास वाणी .11.50/- 
02 ी िवशाल सधुाकर िशंद े .10.50/- 
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03 ी सनुील पंडीतराव जाधव  .8.50/- 
िवभागाचा अिभ ाय-   
              तरी सं थान प रसरातील नारळ (शहाळे) फळांची िव  करणकेामी उघड यात आले या दरप का 
म ये अ.न.ं01 चे ी िवजय अंबादास वाणी, नांदखु  यांचे दर ित नग .11.50/- मा  सवात उ चतम ा  
झालेला आह.े यामळेु ी. िवजय अंबादास वाणी, नांदखु  यांना उप सिमती समोर चचसाठी उपि थत राहणबेाबत 
कळिवता येईल. व यानंतर ी िवजय अंबादास वाणी यांना कायादेश दऊेन यांना सं थान प रसरातील नारळ 
(शहाळे) फळांची िव  करणेस मा यतेसाठी िनणयाथ सादर. 
 सं थान प रसरातील नारळ (शहाळे) फळांची िव  करणेकामीचे उ चतम दरधारक ी. 
िवजय अंबादास वाणी, नां दु ख  हे आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते, उपसिमतीने यां चेबरोबर 
दरांबाबत चचा केली असता, यांनी उपरो  िदलेले दर अंतीम समजणेत यावे, अशी िवनंती केली.  
 यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरातील नारळ (शहाळे) फळांची िव  करणेकामी 

ी. िवजय अंबादास वाणी, नां दु ख  यां चे ती नग .११.५० मा  उ चतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना 
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.        

 (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०५ नगर-मनमाड रोड दु भाजकात बोगन वेलची झाडे लावणेबाबतचा तुलना मक त ा. 
      अिधिनयम2004मधील तरतदू यव थापन सिमतीचा- 
               14  (2)  (घ) मधील भ ां या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव यक ते तातडीचे द ु तीचे काम 
िकंवा उपाययोजना हाती घेण ेअशी तरतदु आहे.   

तावीक- िशड  शहरातील वाहतकु यवि थत होणकेरीता या महामागावर रोड दभुाजक तयार 
कर यात आलेला आहे. रोड दभुाजकाम ये सं थान माफत वेळो -वेळी झाडे, रोपे लावनु दभुाजकाचे सशुोिभकरण 
कर यात आलेले आह.े मागील वष  उ हा यात द ु काळज य प र थीतीमळेु नगर -मनमाड रोड दभुाजकातील 
झाडांना पाणी कमी िमळा याने तसचे गद या काळात चे दशनासाठी साईभ ांची सं या वाढली असता 
साईभ  रोड दभुाजकामधनु ये -जा करतात प रणामी दभुाजकात लाव यात आलेली झाडे खराब झालेली आहे .  
         िद.25/02/2017 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय ं .127 अ वये, तावात नमदु 
केले माण ेनगर-मनमाड रोड दभुाजकात बोगन वेलची झाडे लावणेकामी िवहीत प दतीने दरप के मागिवणसे व 
याकामी येणा या .1,80,000/- (एक लाख ऐशंी हजार) मा  खचास मा यता घे यात आलेली आहे.                     

सं थान अिधिनयम ठराव/या नुसार छाननी, शासन, िनदश, तां ि क कायदेिशर तसेच अिथक 
िवषय इ.छाननी क न  अनमुान-सदरचा िवषय हा आथ क व पाचा आह.े  

मागणी - यानुसार नगर-मनमाड रोड दभुाजकात बोगन वेलची झाडे लावणकेामी जा .न.ंएसएसएस/ 
वशी-बगीचा/ 6456/2017  िद.25/03/2017 अ वये प यवहार क न िविवध नसर कडुन दरप के मागिव यात 
आलेली होती. दरप के सादर करावयाची मदुत िद.08/04/2017 अखेर सपंलेली असनु सदर मदुतीत एकुण 05 
दरप के ा  झालेली आह.े ा  झालेली दरप के िद.06/05/2017 रोजी या मा. खरेदी सिमती सभेपढेु 
उघड यात आले असनु याचा तपिशल खालील माणे-               

अ.नं दरप क सादरक याचे नाव  दर ( ित रोप नग) 
01 मिनषा नसरी, नािशक  . 95/-      
02 माऊली नसरी, अ तगांव   . 43/-  
03 डायमंड नसरी ॲ ड गाडनर, पुणे   . 30/-  
04 कोतवाल ी स, पणुे   . 40/- 
05 िलना नसरी, पणुे   . 42/-   

िवभागाचा अिभ ाय-  तरी नगर-मनमाड रोड दभुाजकात बोगन वेलची झाडे लावणकेामी उघड यात 
आले या दरप का म ये अ.न.ं03 चे डायमंड नसरी ॲ ड गाडनर, पणु ेयांचे दर ित रोप नग .30/- (ितस) मा  
सवात युन म ा  झालेला आह.े यामळेु डायमंड नसरी ॲ ड गाडनर, पणु ेयांना उप सिमती समोर चचसाठी 
उपि थत राहणबेाबत कळिवता येईल. व यानंतर यांना कायादेश दऊेन यांचेकडुन नगर-मनमाड रोड दभुाजकात 
बोगन वेलची झाडे लावणकेामी बोगन वेलची रोपे खरेदी करणेस मा यतेसाठी िनणयाथ सादर. 
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नगर-मनमाड रोड दु भाजकात बोगन वेलची झाडे लावणेकामीचे िन नतम दरधारक डायमंड 
नसरी ॲ ड गाडनर, पुणे यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते, उपसिमतीने दर 
कमी करणेबाबत यां चेबरोबर चचा केली असता, यांनी ती नग .२५/- मा  अंतीम दर देऊ केले.  
 यावर सिव तर चचा होऊन, नगर-मनमाड रोड दु भाजकात लावणेसाठी बोगन वेलची झाडे 
खरेदी करणेकामी डायमंड नसरी ॲ ड गाडनर, पुणे यां चे ती नग .२५/- मा  अंतीम दर ि वकारणेत 
येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा. तसेच यां चेकडून चांग या दजाची व ३ फुटापे ा जा त 
उंचीची झाडे खरेदी करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  
 तसेच वन महो सवा या िनिम ाने िद.०१ जुलै रोजी सदरह वृ ारोपन करणेत यावे, असे ठरले.  

(कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०६ कंुडयातील रोपे खरेदी करणेबाबतचा तुलना मक त ा. 
अिधिनयम 2004 मधील तरतदू यव थापन सिमतीचा- 
               17  (2)  (ट) मधील िवकास कर या या व िव त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी 
तसचे िव त यव थेची उ ी े व योजने पार पाडण ेअशी तरतदु आहे. 

तावीक- बगीचा िवभागा माफत सं थान प रसरात शोभेची रोपे/ झाडे लावनू प रसर सशुोिभत 
कर यात आलेला आह.े तसचे िवभागामाफत सं थान परीसरात , ऑफ स तसचे वेळोवळी काय मासाठी व 
उ सवा िनमी ाने शोभे या कंुडया ठेव या जातात. 
        िद.25/02/2017 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय ं .129 अ वये, तावात नमदु 
केले माणे कंुड्यामधील 13 कारची रोपे खरेदी करणकेामी िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी 
येणा या .1,50,000/- (एक लाख प नास हजार) मा   खचास मा यता दे यात आलेली आह.े  

सं थान अिधिनयम ठराव/या नुसार छाननी, शासन, िनदश, तां ि क कायदिेशर तसेच अिथक िवषय 
इ.छाननी क न  अनमुान-  सदरचा िवषय हा आथ क व पाचा आह.े  

मागणी- यानुसार कंुड्यातील रोपे खरेदी करणकेामी जा.न.ंएसएसएस/वशी-बगीचा/6413/2017  
िद.22/03/2017 अ वये प यवहार क न िविवध नसर कडुन दरप के मागिव यात आलेली होती. दरप के 
सादर करावयाची मदुत िद.08/04/2017 अखेर सपंलेली असनु सदर मदुतीत एकुण 05 दरप के ा   झालेली 
आह.े ा   झालेली दरप के िद.06/05/2017 रोजी या मा. खरेदी सिमती सभेपु ढे उघड यात असनु याचा 
तपिशल खालील माणे-          

अ.न.ं दरप क सादरक याचे नाव   एकुण दर 
01 मिनषा नसरी, नािशक . 1,50,900/-  
02 माऊली नसरी, अ तगांव  . 1,98,875/- 
03 डायमंड नसरी ॲ ड गाडनर, पणुे  . 2,32,000/-  
04 कोतवाल ी स, पणुे  . 1,50,050/-  
05 िलना नसरी, पुणे  . 1,45,050/- 
िवभागाचा अिभ ाय- तरी कंुड्यातील रोपे खरेदी करणकेामी उघड यात आले या दरप काम ये 

अ.न.ं05 चे िलना नसरी, पणु े यांचे एकुण दर .1,45,050 (एक लाख पंचेचाळीस हजार प नास) मा  सवात 
यनु म ा  झालेला आहे. यामळेु िलना नसरी, पणु े यांना उप सिमती समोर चचसाठी उपि थत राहणबेाबत 

कळिवता येईल. व यानंतर यांना कायादशे दऊेन यांचेकडुन कंुड्यातील रोपे खरेदी करणेस मा यतेसाठी 
िनणयाथ सादर. 

कंुडयातील रोपे खरेदी करणेकामीचे िन नतम दरधारक िलना नसरी, पुणे यां चे ितिनधी 
आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते, उपसिमतीने दर कमी करणेबाबत यां चेबरोबर चचा केली 
असता, यांनी दर कमी करणेस अमथतता दशिवली.  
 यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरात शोभेची रोपे/ झाडे लावून प रसर सुशोिभत 
करणेसाठी कंुडयातील रोपे खरेदी करणेकामी िलना नसरी, पुणे यां चे एकि त .१,४५,०५०/- मा  
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.              (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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०७ मंिदर व मंिदर प रसर, ारावती आिण साईबाबा भ िनवास थान येथील संपुण ए.सी. यं णेचे एक 
वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकरीता उघड यात आले या ई-
िनिवदांबाबत.  

मं िदर व प रसर,  दारावती तसचे साईबाबा भ  तिनवास  थान येथे ी साईभ  तां  या सोयीकरीता 
खालील माण ेए.सी. व ि ज यं णा कायरत आहते: 

अ.न.ं िठकाण यं णेचा तशील सं  या 

१. मं िदर व प रसर ए.सी. – १ टन २५ 
ए.सी. – १.५ टन ४३ 
ए.सी. – २ टन ६९ 
ए.सी. – ५ टन ३ 
कुलर आिण ि ज १६ 

२.  दारावती इमारत ए.सी. – १ टन ४१ 
ए.सी. – १.५ टन १४ 
ए.सी. – २ टन २५ 

३. साईबाबा भ  तिनवास व प रसर ए.सी. – १ व १.५ टन २६ 
ए.सी. – २ टन ९ 
कुलर आिण ि ज ७ 

४. साई सादालय  ही.आय.पी. भोजन हॉल ए.सी. – १, १.५ टन व २ टन १५ 
िडप ि ज १० 
को  ड  टोरेज – ५ टन १ 
को  ड  टोरेज – ३ टन १ 

एकूण : ३०५ 
 

उपरो  त यं णेचा CAMC करीता मागील वष  मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक २८/१२/२०१५ 
रोजीचे सभेतील िनणय . ६१९(४) अ  वये मे. कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांना िदनांक ०१/०२/२०१६ ते 
३१/०१/२०१७  या एक वषाचे कालावधीकरीता पये ६,८९,९८०/- मा चे रकमेस कायादेश दे यात आला 
होता. सदर कालावधी िदनांक ३१/०१/२०१७ रोजी सपंत अस  याने पुढील एक वषाचे कालावधीकरीता 
CAMC दणेकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ५७ अ  वये 
येणा-या पये ५,९६,७६०/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली आह.े सदर मान ् यतेनुसार महारा   शासनाचे 
www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-िनिवदा जाहीरात अपलोड कर  यात आली होती. याम  ये ई-
िनिवदा ऑनलाईन डाऊनलोडकरीता िदनांक २२/०३/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासनू वेबसाईटवर 
उपल  ध कर  यात आली होती.  तसचे ई-िनिवदा डाऊनलोड क न, सोबत आव  यक ते कागदप े  कॅन क न 
जोडले  या तां ि क कागदप ां  या मळु ती िदनांक ३१/०३/२०१७ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपयत िशड  
कायालयात दाखल कर  याची अं ितम मदुत ई-िनिवदते दे  यात आली होती. 
 उपरो  त मदुतीत खालील परुवठादार / कं ाटदार यां  या तां ि क ई-िनिवदा  या हाड कॉफ  बंद 
पाक टाम  ये सं  थानकडे ा  त झाले  या आहते : 
अ.न.ं ई-िनिवदाधारकांचे नांव अ.न.ं ई-िनिवदाधारकांचे नांव 
1. Kailas Refrigeration Work, Mumbai 3. Cool Breeze, Pune 
2. Shree Venkateshwara Trunkey Project 

Soluation Pvt. Ltd., Pune 
  

वरील ा  त ३ ई-िनिवदतेील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िदनांक ११/०४/२०१७ रोजी मा. 
खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आलेले आहते .  यातील VAT, TIN, PAN, कंपनीचा वािषक उलाढाल, 
स  या काम करत असले  या परुवठा आदेशासह कामांची यादी, कंपनीचे रिज  शेन सिटिफकेट, टडर फ  व 
ई.एम.डी. रकमेचा डी.डी., अंडर टेक ग सिटिफकेट इ  यादी बाबी तपास  या असनू,  यात वरील ३ तां ि क िनिवदा 
पा  झा  या आहते. या पा  झाले  या िनिवदाधारकां  या ई-िनिवदांचे आिथक (Financial) बीड िदनांक 
०६/०५/२०१७ रोजीचे मा खरेदी सिमतीचे सभेपु ढे उघडणते आ  या,  यात खालील माणे दर ा  त झाले आहते: 

http://www.mahatenders.gov.in
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Sr. 
No. 

Description Kailas 
Refrigeration 

Works, Mumbai 

Shree Venkateshwara 
Trunkey Project Soluation 

Pvt. Ltd., Pune 

Cool Breeze, 
Pune 

1. Comprehensive Annual 
Maintenance Contract of 
Central AHU with 
Condensing Units & 
Other Air Conditioing 
Units Installed in 
Temple Campus, & 
Dwaravati, Saibaba 
Bhaktaniwassthan. 

Rs. 6,55,015/- Rs. 8,35,567/- Rs. 8,76,700/- 

उपरो  त त   यानुसार म.ेकैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांचे पये ६,५५,०१५/- मा चे दर िन  नतम 
आहते.  

तरी मिदर व प रसर,  दारावती आिण साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील सपंूण ए.सी. यं णचेे एक 
वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट (CAMC) दणेकेामी िन  नतम दरधारक मे. कैलास रेि जरेशन 
व  स, मुंबई यांचेशी चचा/ वाटाघाटी क न पुढील कायवाहीसाठी  ताव मा.उप-सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ 
सादर. 

मिदर व मं िदर प रसर,  दारावती आिण साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील संपूण ए.सी. 
यं णेचे एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकामीचे िन नतम दरधारक 
मे.कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते, 
उपसिमतीने दर कमी करणेबाबत यां चेबरोबर चचा केली असता, यांनी ई-िनिवदेम ये िदले या 
एकि त दराम ये .५०१५/- मा  सुट देऊ केली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, मिदर व मं िदर प रसर,  दारावती आिण साईबाबा 
भ  तिनवास  थान येथील संपूण ए.सी. यं णेचे एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट 
(CAMC) देणेकामी मे.कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांचे एकि त .६,५०,०००/- मा  अंतीम 
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना िद.०१.०६.२०१७ ते िद.३१.०५.२०१८ या कालावधीकरीता 
कायादेश आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

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

०८ ी साईबाबा हॉि पटल तसेच ी साईनाथ हॉि पटल येथील ए.सी. यं णेचे एक वषाकरीता वािषक 
कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकरीता उघड यात आले या ई-िनिवदांबाबत.   

ी साईबाबा हॉ  पीटलम  ये सव ऑपरेशन िशएटस व आय.सी.सी.य.ु म  ये स ल ए.सी.  लाटं  या 
एकूण १३ यं णा तसचे ि पलट टाईप ए.सी. एकूण ७१ नग, मॉर  यरुी २ नग, मेडीसीन को  ड  टोअर १ नग आिण 
डोमेि टक ि ज एकूण २६ नग कायाि वत आहे.  याच माण े ी साईनाथ हॉ  पीटलम  ये ि लट टाईप ए.सी. 
एकूण ३८ नग आिण डोमेि टक ि ज एकूण २४ नग कायाि वत आह.े  

सदर यं णेचे CAMC करीता मागील वष  मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक २८/१२/२०१५ रोजीचे 
सभेतील िनणय .६१९(५) अ वये म.ेकैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांना िदनांक ०१/०४/२०१६ ते 
३१/०३/२०१७ या कालावधीकरीता पये १२,१५,२००/- मा चे रकमेस कायादेश दे यात आलेला होता. या 
स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनांक ३१/०३/२०१७ रोजी सपंत  अस  याने मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक 
२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ५९ अ  वये ी साईबाबा हॉ  पीटल तसचे ी साईनाथ हॉ  पीटल 
येथील ए.सी. यं णचे े िदनांक १/४/२०१७ ते ३१/३/२०१८ या एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स 
कॉ ॅ ट (CAMC) दणेकेामी येणा-या पये ११,०८,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली आह.े सदर 
मा  यतेनसुार महारा   शासनाचे www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-िनिवदा जाहीरात अपलोड 
कर  यात आली होती.  याच माण ेमुंबई, पणुे, नािशक, औरंगाबाद व नगर येथील वतमानप ात जाहीरात िस  ्  
करणते आलेली होती. याम  ये ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊनलोडकरीता िदनांक २२/०३/२०१७ रोजी सकाळी 
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११.०० वाजेपासनू वेबसाईटवर उपल  ध कर  यात आली होती.  तसचे ई-िनिवदा डाऊनलोड क न, सोबत 
आव  यक ते कागदप े  कॅन क न जोडले  या तां ि क कागदप ां  या मळु ती िदनांक ३१/०३/२०१७ रोजी 
सायंकाळी ५.०० वाजेपयत िशड  कायालयात दाखल कर  याची अं ितम मदुत ई-िनिवदते दे  यात आली होती. 
 उपरो  त मदुतीत खालील परुवठादार / कं ाटदार यां  या तां ि क ईिनिवदा  या हाड कॉफ  बंद 
पाक टाम  ये सं  थानकडे ा  त झाले  या आहते : 
 

अ.न.ं ई-िनिवदाधारकांचे नांव अ.न.ं ई-िनिवदाधारकांचे नांव 
1. Kailas Refrigeration Work, Mumbai 3. Cool Breeze, Pune 
2. Shree Venkateshwara Trunkey Project 

Soluation Pvt. Ltd., Pune 
  

वरील ा  त ३ ई-िनिवदतेील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िदनांक ११/०४/२०१७ रोजी मा. 
खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आलेले आहते .  यातील VAT, TIN, PAN, कंपनीचा वािषक उलाढाल, 
स  या काम करत असले  या  परुवठा आदेशासह कामांची यादी, कंपनीच े रिज  ेशन सिटिफकेट, टडर फ  व 
ई.एम.डी. रकमेचा डी.डी., अंडर टेक ग सिटिफकेट इ  यादी बाबी तपास  या असनू,  यात वरील ३ तां ि क िनिवदा 
पा  झा  या आहते. या पा  झाले  या िनिवदाधारकां  या ई-िनिवदांचे आिथक (Financial) बीड िदनांक 
०६/०५/२०१७ रोजीचे मा खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आ  या असनू,  यात खालील माण े दर ा  त 
झालेले आहते : 

Sr. 
No. 

Description Kailas 
Refrigeration 

Work, Mumbai 

Shree Venkateshwara 
Trunkey Project Soluation 

Pvt. Ltd., Pune 

Cool Breeze, 
Pune 

1. Comprehensive Annual 
Maintenance Contract of 
Central AHU with 
Condensing Units & Other 
Air Conditioing Units 
Installed in Shri Saibaba 
Hospital & Shri Sainath 
Hospital. 

10,76,500/- 14,99,999/- 14,72,000/- 

उपरो  त त   यानुसार म.ेकैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांचे पये १०,७६,५००/- मा चे दर िन  नतम 
आहते.  

तरी ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी. यं णेच ेएक वषाकरीता वािषक 
कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेकेामी िन  नतम दरधारक मे. कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांचेशी 
चचा / वाटाघाटी क न पढुील कायवाहीसाठी  मा. उप-सिमतीचे सभेपु ढे सादर. 

ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी. यं णेचे एक वषाकरीता 
वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकामी राबिवणेत आले या िनिवदा ि येमधील 
िन नतम दरधारक मे.कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर 
उपि थत होते, उपसिमतीने दर कमी करणेबाबत यां चेबरोबर चचा केली असता, यांनी दर कमी 
करणेस असमथता दशिवली.   

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी. 
यं णेचे एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकामी मे.कैलास 
रेि जरेशन व  स, मुंबई यांचे .१०,७६,५००/- मा  अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, यांना 
िद.०१.०६.२०१७ ते िद.३१.०५.२०१८ या कालावधीकरीता कायादेश आदेश दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.       (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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०९ ी साई सादालायातील वायुवीजन यं णेचे एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट 
(CAMC) देणेकरीता उघड यात आले या ई-िनिवदांबाबत. 

ी साई सादालय येथील मु य िकचन, बुंदी िकचन, लाडू िकचन, परुी िकचन तसचे चपाती िकचन 
येथील कमचा यांना उ हा यात यािठकाणी काम करणे ससु  हावे हणनू तापमान सिु थतीत ठेवणसेाठी 
बाहे न गार हवेचा झोत सोडून तापमान िनयं णात ठेवणे तसचे हवेतील आ ता िनयं णात ठेवण ेजेणके न या-
या िकचनम ये काम करणा या कमचा यांना ास घे यास ास होऊ नये. िशवाय िकचनमधील जळालेले तेलाचे 

बा प आिण इतर घाण ए झॉ ट दारे बाहरे जावी याकरीता ८ नग ड टेबल वायिुवजन यं णा व १० नग 
स ी यगुल  ड टेबल ए झॉ ट यं णा िडसबर, २००८ पासनू कायाि वत कर यात आलेली आहे. 

उपरो  त यं णचेे CAMC करीता मागील वष  मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक २८/१२/२०१५ रोजीच े
सभेतील िनणय . ६१९(५) अ वये मे. ी वकटे  वरा ं  क  ोजे  ट सो  यशुन ा. िल., पणुे यांना िदनांक 
०१/०२/२०१६ ते ३१/०१/२०१७ या कालावधीकरीता पये ५,८८,९८८/- मा चे रकमेस कायादशे दे यात 
आला होता. या स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनांक ३१/०१/२०१७ रोजी सपंत अस  याने, मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िदनांक २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ५७ अ  वये ी साई सादालयातील वायवुीजन  
यं णचे ेिदनांक १/२/२०१७ ते ३१/१/२०१८ या एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) 
दणेकेरीता येणा-या पये ५,३२,३०४/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली आह.े 

वरील मा  यतेनुसार महारा   शासनाचे www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-िनिवदा 
जाहीरात अपलोड कर  यात आली होती. याम  ये ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊनलोडकरीता िदनांक २२/०३/२०१७ 
रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासनू वेबसाईटवर उपल  ध कर  यात आली होती.  तसचे ई-िनिवदा डाऊनलोड 
क न, सोबत आव  यक ते कागदप े  कॅन क न जोडले  या तािं क कागदप ां  या मळु ती िदनांक 
३१/०३/२०१७ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपयत िशड  कायालयात दाखल कर  याची अं ितम मदुत ई-िनिवदते 
दे  यात आली होती. 
 उपरो  त मदुतीत खालील परुवठादार / कं ाटदार यां  या तां ि क ई-िनिवदा  या हाड कॉफ  बंद 
पाक टाम  ये सं  थानकडे ा  त झाले  या आहते : 

अ.न.ं ई-िनिवदाधारकांचे नांव अ.न.ं ई-िनिवदाधारकांचे नांव 
1. Kailas Refrigeration Work, Mumbai 3. Cool Breeze, Pune 
2. Shree Venkateshwara Trunkey Project 

Soluation Pvt. Ltd., Pune 
  

 
वरील ा  त ३ ई-िनिवदतेील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िदनांक ११/०४/२०१७ रोजी मा. 

खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आलेले आहते .  यातील VAT, TIN, PAN, कंपनीचा वािषक उलाढाल, 
स  या काम करत असले  या परुवठा आदेशासह कामांची यादी, कंपनीचे रिज  शेन सिटिफकेट, टडर फ  व 
ई.एम.डी. रकमेचा डी.डी., अंडर टेक ग सिटिफकेट इ  यादी बाबी तपास  या असनू,  यात वरील ३ तां ि क िनिवदा 
पा  झा  या आहते. या पा  झाले  या िनिवदाधारकां  या ई-िनिवदांचे आिथक (Financial) बीड िदनांक 
०६/०५/२०१७ रोजीचे मा खरेदी सिमतीचे सभेपु ढे उघडणते आ  या,  यात खालील माण े दर ा  त झालेले 
आहते: 

Sr. 
No. 

Description Kailas 
Refrigeration 

Work, 
Mumbai 

Shree Venkateshwara 
Trunkey Project 

Soluation Pvt. Ltd., 
Pune 

Cool Breeze, Pune 

1. Comprehensive Annual 
Maintenance Contract of 
Air Ventilation System & 
Exhaust System Installed 
in Sai Prasadalaya 

4,89,500/- 6,99,999/- 7,28,250/- 
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उपरो  त आिथक (Financial) बीडमधील त   यानसुार मे. कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांचे पये 
४,८९,५००/- मा चे दर िन  नतम आहते.  

तरी ी साई सादालयातील वायवुीजन  यं णचे ेएक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट 
(CAMC) दणेकेरीता िन  नतम दरधारक मे. कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांचेशी चचा/ वाटाघाटी क न पुढील 
कायवाहीसाठी  ताव मा. उप-सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

ी साई सादालयातील वायुवीजन यं णेचे एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स 
कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकामी राबिवणेत आले या िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक मे.कैलास 
रेि जरेशन व  स, मुंबई यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते, उपसिमतीने दर 
कमी करणेबाबत यां चेबरोबर चचा केली असता, यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील वायुवीजन यं णेचे एक वषाकरीता 
वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकामी मे.कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यां चे 

.४,८९,५००/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना िद.०१.०६.२०१७ ते िद.३१.०५.२०१८ या 
कालावधीकरीता कायादेश आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.          (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१० ी साई सादालयातील सोलर टीम कुक ग क पाचे िमरर (आरशे) बदलिवणेकामी उघड यात 

आले या ई-िनिवदांबाबत.  
मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ९६ अ  वये ी साई 

सादालयातील सोलर  टीम कुक ग क  पाचे िमरर (आरशे) बदलिवणकेामी येणा-या पये २१,२०,५५४/- 
मा चे खचास मा  यता दे  यात आली आह.े सदर मा  यतेनसुार महारा   शासनाचे www.mahatenders.gov.in 
या वेबसाईटवर ई-िनिवदा (दसुरे वेळेस) जाहीरात अपलोड कर  यात आली होती.  याच माण े मुंबई, पणुे, 
नािशक, औरंगाबाद व नगर येथील वतमानप ात जाहीरात िस  ्  करणते आलेली होती. याम  ये ई-िनिवदा 
ऑनलाईन डाऊनलोडकरीता िदनांक १२/०४/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासनू वेबसाईटवर उपल  ध 
कर  यात आली होती. तसचे ई-िनिवदा डाऊनलोड क न, सोबत आव  यक त ेकागदप  े  कॅन क न जोडले  या 
तां ि क कागदप ां  या मळु ती िदनांक २२/०४/२०१७ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपयत िशड  कायालयात 
दाखल कर  याची अं ितम मदुत ई-िनिवदते दे  यात आली होती. 
 उपरो  त मदुतीत खालील परुवठादार यां  या तां ि क ई-िनिवदा  या हाड कॉफ  बंद पाक टाम  ये 
सं  थानकडे ा  त झा  या आहते: 

अ.न.ं ई-िनिवदाधारकांचे नांव अ.न.ं ई-िनिवदाधारकांचे नांव 
1. ARS Glasstech Pvt. Ltd., Vododara 3. K Energy, Jodhpur 
2. Vcare Global, Vodadara   

 
वरील ा  त ३ ई-िनिवदतेील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िदनांक ०६/०५/२०१७ रोजी मा. 

खरेदी सिमतीचे सभेम  ये उघडणते आलेले आहते.  यातील कंपनीचा वािषक उलाढाल, स  या काम करत 
असले  या परुवठा आदशेासह कामांची यादी, कंपनीचे रिज  शेन सिटिफकेट, टडर फ  व ई.एम.डी. रकमेचा 
डी.डी., MNRE चॅनल पाटनर, िमरर  पेसीिफकेशन इ  यादी बाबी तपास  या असनू,  यात वरील तीनही तां ि क 
िनिवदा पा  झा  याने,  याचंे आिथक (Financial) बीड  याच सभेत (िदनांक ०६/०५/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी 
सिमतीत) उघडणते आले,  यात खालील माण ेदर ा  त झालेले आहेत: 
1) ARS Glasstech Pvt. Ltd., Vododara 

Sr. 
No. 

Description Qty Rate (Per 
Dish) Rs. 

Total 
Amount Rs. 

1. Removal of exiting mirrors & supply of 3 mm 
solar reflective mirrors with installation & 
commissioning of solar project. 

43 50,000/- 21,50,000/- 

2. Colouring of the system using special paints 
(Dish Structure) 

73 2,100/- 1,53,300/- 

Total Rs : 23,03,300/- 

http://www.mahatenders.gov.in
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2) K. Energy, Jodhpur 
Sr. 
No. 

Description Qty Rate (Per 
Dish) Rs. 

Total Amount 
Rs. 

1. Removal of exiting mirrors & supply of 3 
mm solar reflective mirrors with installation 
& commissioning of solar project. 

43 52,000/- 22,36,000/- 

2. Colouring of the system using special 
paints (Dish Structure) 

73 3,700/- 2,70,100/- 

Total Rs : 25,06,100/- 
 
3) Vcare Global, Vodadara 

Sr. 
No. 

Description Qty Rate (Per 
Dish) Rs. 

Total 
Amount Rs. 

1. Removal of exiting mirrors & supply of 3 
mm solar reflective mirrors with installation 
& commissioning of solar project. 

43 51,000/- 21,93,000/- 

2. Colouring of the system using special 
paints (Dish Structure) 

73 3,500/- 2,55,500/- 

Total Rs : 24,48,500/- 
उपरो  त आिथक (Financial) बीडमधील अ.नं. १ M/s. ARS Glasstech Pvt. Ltd., 

Vododara यांचे ४३ नग सोलर िडशकरीत निवन िमरर टाकण ेव ७३ नग िडश   चरला कलर ग करण ेया 
कामांकरीता एकि त र  कम पये २३,०३,३००/-  मा चे दर िन  नतम आहते.  

तरी ी साई सादालयातील सोलर  टीम कुक ग क  पाचे िमरर (आरशे) बदलिवणकेामी िनम ्नतम 
दरधारक M/s. ARS Glasstech Pvt. Ltd., Vodadara यांचेशी चचा/ वाटाघाटी क न पुढील कायवाहीसाठी  

 ताव मा. उप-सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
ी साई सादालयातील सोलर  टीम कुक ग क  पाचे िमरर (आरशे) बदलिवणेकामी 

राबिवणेत आले या िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. ARS Glasstech Pvt. Ltd., 
Vodadara यांचे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते, उपसिमतीने दर कमी 
करणेबाबत यां चेबरोबर चचा केली असता, यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील सोलर  टीम कुक ग क  पाचे िमरर 
(आरशे) बदलिवणेकामी M/s. ARS Glasstech Pvt. Ltd., Vodadara यांचे .२३,०३,३००/- मा  
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.           (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 
११ िशड  बस थानक व भ िनवास इमारतीचे जनरेटर शेडचे केबल चरवर बसिवणेकरीता एम.एस. ेकर 

लेट खरेदीकामी उघड यात आले या कोटेशनबाबत.  
मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . २४६ अ  वये िशड  

बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीचे जनरेटर शेडचे केबल चरवर बसिवणकेरीता एम.एस. चेकर  लेट 
खरेदीकामी येणा-या पये १,२८,९१०/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली आह.े सदर मा  यतेनसुार जा.न.ं 
एसएसएसटी/ मेकॅिनकल/१७४/२०१७ िदनांक १०/०४/२०१७ अ  वये १० फॅि केशन मटे रअल परुवठादार यांना 
दर दणेेबाबत कळिव  यात आले होते. या प ात दरप के पाठिव  याची अिंतम मदुत िदनांक २६/०४/२०१७ 
दे  यात आली होती.  या मदुतीत खालील परुवठादार यांचे दरप के ा  त झालेली आहते : 

अ .नं.  ई-िनिवदाधारकां चे नांव अ .नं.  ई-िनिवदाधारकां चे नांव 
१. मे. यिुनयन  ेड ग कंपनी २. मे. िशतल से सव 
३. मे. भनसाळी मोटस ४. मे. ए ससेल ेड ग कंपनी 
५. मे. िवजसन इिंजिनअस ा. िल.   
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उपरो  त ा  त झालेले ५ कोटेशन िदनांक ०६/०५/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपु ढे उघडणते 
आले,  यात खालील माण ेदर ा  त झालेले आहते: 

अ .नं.  पुरवठादारां चे नांव मटे रअल तपशील दर ती नग 
पये 

मागणी 
नग 

एकूण पये 

१. मे. यिुनयन  ेड ग कंपनी 
M.S. Chequered 
Plate– 8’x4’x6’ 
mm  

९,१००/- 

१५ 

१,३६,५००/- 
२. मे. िशतल से से ८,४२७/- १,२६,४०५/- 
३. मे. भनसाळी मोटस ८,१७.६० १,२२,५८९/- 
४. मे. ए सीेल ेड ग कंपनी ८,५३२/- १,२७,९८०/- 
५. मे. िवजसन इिंजिनअस ा. िल. ८,२५०/- १,२३,७५०/- 

उपरो  त तुलना  मक त   यानुसार म.े भनसाळी मोटस, साकुरी यांचे ती नग पये ८,१७२.६० दरानुसार 
१५ नग चेकर  लेटकरीता एकूण पये १,२२,५८९/- मा चे दर िन  नतम आहते.  

तरी िशड  बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीचे जनरेटर शेडचे केबल चरवर बसिवणकेरीता एम.एस. 
चेकर  लेट खरेदीकामी िन  नतम दरधारक मे.भनसाळी मोटस, साकुरी यांचेशी चचा/ वाटाघाटी क न पढुील 
कायवाहीसाठी  ताव मा. उप-सिमतीचे सभेपढेु  िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीचे जनरेटर शेडचे केबल 
चरवर बसिवणेकामीचे िन नतम दरधारक मे.भनसाळी मोटस, साकुरी यां चे ितिनध ना आजचे 

उपसिमती सभेसमोर दरांबाबत चचा करणेसाठी बोलिवणेत आले होते, परं तु  सभेसमोर ते अनुपि थत 
अस यामुळे यांनी कोटेशनम ये िदलेले एकि त .१,२२,५८९/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, 
यांना कायादेश आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

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

१२ लाडू िकचनकरीता कुक ग रज (गॅस शेगडया) खरेदी करणेकामी उघड यात आले या कोटेशनबाबत. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . २०१ अ  वये लाडू 

िकचनकरीता कुक ग रज (गॅस शेगडया) खरेदी करणकेामी येणा-या पये २,६०,८८०/- मा चे खचास मा  यता 
दे  यात आली आह.े सदर मा  यतेनसुार जा.नं. एसएसएसटी/मेकॅिनकल/२२१/२०१७ िदनांक १२/०४/२०१७ 
अ  वये ९ परुवठादार यांना दर देणबेाबत कळिव  यात आले होते. या प ात दरप के पाठिव  याची अं ितम मदुत 
िदनांक २६/०४/२०१७ दे  यात आली होती. या मदुतीत खालील पु रवठादार यांचेकडून दरप के ा  त झालेली 
आहते : 

अ .नं.  ई -िनिवदाधारकां चे नांव  अ.न.ं ई -िनिवदाधारकां चे नांव  
१. मे. एस.एस. इ यपुमट  २. मे. समथ इिंजिनअस अॅ डी कं टंट, पणुे 
३. मे. राजल मी इडं ीज    

 
उपरो  त माण े ा  त झालेले ३ कोटेशन िदनांक ०६/०५/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढेु 

उघडणते आले,  यात खालील माण ेदर ा  त झाले आहते : 
अ .नं.  पुरवठादारां चे नांव मटे रअल तपशील दर ती 

नग पये 
मागणी 
नग 

एकूण पये 

१. मे. एस.एस. इ यपुमट 304 SS Heavy Huty Cooking 
Range, 
Size – 1050 x 1050 mm. 
Height 300 mm 

५१,६५०/- 

१० 

५,१६,५००/- 
२. मे. समथ इिंजिनअस अॅ ड 

कं स टंट 
३०,९६०/- ३,०९,६००/- 

३. मे. राजल मी इडं ीज  २१,६९५/- २,१६,९५०/- 
उपरो  त तलुना  मक त   यानुसार म.ेराजल  मी इंड  ीज, को  हापू र यांचे एकूण १० नग कुक ग 

रजकरीता पये २,१६,९५०/- मा चे दर िन  नतम आहते.  
तरी लाडू िकचनकरीता १० नग कुक ग रज (गॅस शेगडया) खरेदी करणकेामी िन  नतम दरधारक मे. 

राजल  मी इडं  ीज, को  हापरू यांचेशी चचा/ वाटाघाटी क न पढुील कायवाहीसाठी ताव मा.उप-सिमतीचे 
सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
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लाडू िकचनकरीता १० नग कुक ग रज (गॅस शेगडया) खरेदी करणेकामी िन नतम दरधारक 
मे.राजल  मी इडं  ीज, को  हापूर यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते, परं तु  
यांनी लेखी प ा ारे कळिवले क , आप या सभेसमोर दरां िवषयी चचा करणेसाठी उपि थत राह शकत 

नाही, कोटेशनम ये िदलेले दर अंतीम समजणेत यावे, ही िवनंती.  
यावर सिव तर चचा होऊन, लाडू िकचनकरीता १० नग कुक ग रज (गॅस शेगडया) खरेदी 

करणेकामी मे.राजल  ् मी इडं  ीज, को  हापूर यां चे एकि त .२,१६,९५०/- मा  िन नतम दर 
ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.             (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  
१३ ी साई सादालयातील टे. टील ताटे बफ ग करणेबाबत. 

ा  तिवक:- मा.  यव  थापन सिमती िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .४६२ नूसार, ी 
साई सादालयातील सादभोजनाची  टे.  टील ताटे बफ ग करणसे व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम 
.२,८५,०००/- मा चे खचास मा  यता िमळालेली आहे.  यानसूार जा.न.ंएसएसएस/विश/ सादा/३८१/२०१७ 

िद.२०/०४/२०१७ चे प ा ारे ताटे बफ ग करणा-या ०६ एज सीकडून िद.०१/०५/२०१७ अखेरपयत दरप क 
मागिवणते आलेले होते.  यापैक  िवहीत वेळेत खालील ०३ एज स नी दरप के सादर केलेली आहे.  

 
अं.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव 
१. पवन इडं ीज , कोपरगांव 
२. अंिबका बफ ग व  स , ीरामपरू  
३. भारती इडं  ीज,पणु े  

  वरील परुवठादाराचे मदुतीत ा  त  झालेले ०३ बंद कोटेशन िदनांक ०६/०५/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी 
सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आले असनू ,  यात खालील माण ेदर दे  यात आलेले आह.े  

अं.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव दर ती नगास पये  
१. पवन इडं ीज (इले  ो  लेट ग व  स), कोपरगांव ३२/- 

२. अंिबका बफ ग व  स , ीरामपरू  ३७/- 
३. भारती इडं  ीज,पणु े  ५५/- 

 
मागणी:- उपरो  त ा  तिवकमधील तुलना  मक त   यानूसार ी साई सादालयातील सादभोजनाची 

ताटे बफ ग करणकेामी पवन इडं  ीज, (इले  ो  लेट ग व  स), कोपरगांव यांचे दर ती नगास .३२/- (सव 
करांसहीत) िन  नतम आलेले आहते.   

         तरी ी साई सादालयातील  टे.  टील ताटे बफ ग करणकेामी िन  नतम दरधारक पवन इंड  ीज, 
(इले  ो  लेट ग व  स), कोपरगांव यांना कायादेश देणकेामी पढुील कायवाहीसाठी सदरचा  ताव मा. उपसिमती 
सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

ी साई सादालयातील  टे.  टील ताटे बफ ग करणेकामीचे िन नतम दरधारक पवन 
इडं  ीज, (इले  ो  लेट ग व  स), कोपरगांव यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत 
होते, उपसिमतीने दर कमी करणेबाबत यां चेबरोबर चचा केली असता, यांनी दर कमी करणेस 
असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील  टे.  टील ताटे बफ ग करणेकामी पवन 
इडं  ीज, (इले  ो  लेट ग व  स), कोपरगांव यां चे ती नग .३२/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, 
यांना कायादेश दे यात यावा. तसेच ताटे बफ ग कर याचा यावसाियक अ यास म आहे का व तो 
ी साईबाबा औ ोिगक िश ण क  येथे सु  करणे श य होईल का, याची चौकशी करणेत येऊन, 

यव थापन सिमतीसमोर ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.            (कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  
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१४ मा.कायकारी अिधकारी िनवास थान दु तीसाठी आव यक सािह य खरेदी करणेबाबत. 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम, 2004 मधील तरतूद:-  

अ .नं.  
कलम/ 

तरतदु . 
कलम/ 

तरतदुीचे शीषक 
पोटकलम/ 

उपकलम . 
तरतदू 

01 17 
सिमतीची 
कत  ये व 
अिधकार 

1 

रा या शासना या कोण या ही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन 
राहन सं थान  िव त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने 
यव था  पाहण,े मं िदराम ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, 

समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य  
ती यव था करणे, भ  गणांना आव यंक या सोयी व सिुवधा  उपल ध 
क न दणेे आिण या अिधिनयमा वये िव त यव थेचा कारभार या 

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

02 17 
सिमतीची 
कत  ये व 
अिधकार 

2  )झ(  
सवसाधारणपणे, िव तव थेची मालम ा व ितचे कामकाज यांच े यो य 

कारे यव थापन, दखेभाल व शासन कर या या  योजनांसाठी 
आव यक असतील अशा सव गो ी करील. 

03 17 
सिमतीची 
कत  ये व 
अिधकार 

6 
या अिधिनयमा या तरतदुीस अधीन राहन, सिमतीला या 
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व काम ेपार पाड यासाठी आव यक 
ते सव अिधकार असतील.    

मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:-  
मा. यव थापन सिमतीचे िद.09/03/2017 रोजीच े सभेत िनणय ं .218 पढुील माणे समंत करणते 

आलेला आहे. 
".. िवधी व यासय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडील .सकं ण  2014/ . .32/का.16, िद. माच, 

2017 रोजीचे आदशेा वये ीमती बल खेर-अ वाल, भा. .स.े यांची ी साईबाबा सं थान 
िव त यव थे या कायकारी अिधकारी या पदावर िनयु  झालेली असनू, ीमती बल खेर-अ वाल, 
भा. .स.े यांनी आज िद.09/03/2017 रोजी सं थानचा  कायभार ि वकारलेला आहे. आजचे सभेत यव थापन 
सिमतीने यांच े वागत केले. तसचे कायकारी अिधकारी यांना दे यात येणा-या िनवास थानाचे रंगकाम व इतर 
आव यक दु ती  करणते यावी, असे ठरले. याकामी िवहीत प दतीने कोटेशनची मागणी करणसे व याकामी 
येणा-या सवसमावेशक खचास मा यतता दे यात आली. 

 तावना:- सं थानचे स ह न.ं107,108 पैक  मधील जागेत मा.कायकारी अिधकारी यांच े
िनवासाकरीता सन 1999 म ये िनवास थानाचे बांधकाम कर यात आलेले आहे. सदरह िनवास थानाची पाहणी 
केली असता, या मधील पाईपलाईन, नळ, सडंास  भां डे व इतर त सम लंब ग सािह य बदली करणे गरजेचे 
अस याचे आढळून आले. याकामी आव यक सािह य  िवहीत प दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणसे व या 
साठी येणारे अंदाज े .87,807/- मा चे खचास मा यता िमळणेसाठी तािवत कर यात आलेले होत.े 

मा. यपव थापन सिमतीचे िद.09/03/2017 रोजीच े सभेतील िनणय ं .218 नसुार  याकामी दरप के 
(कोटेशन) मागिवणसे िद.20/03/2017 रोजीचे िटपणी वये मा यता घे यात आलेली आह.े याकामी 
खालील माणे दरप के ा  त झालेली होती.     

अ .नं.  नांव शासनशाखा आवक न.ं / िदनांक 
01 ह र ओम िबि डंग मटे रयल, राहाता. 0779, िद.10/04/2017. 
02 सतंराज ेडस , राहाता. 0780, िद.10/04/2017. 
03 यशोदा ेडस, साकुरी )राहाता (  0781, िद.10/04/2017. 

 
 ताव:- सदरह कामी ा  03 दरप के (कोटेशन) िदनांक 06/05/2017 रोजीचे मा. थािनक खरेदी 

सिमती सभेत उघडणते येऊन यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा  तयार करणते आला. 
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अं .नं.  सािह याचा तपिशल/ कंपनी/ मागणी 

ह र ओम िबि डंग 
मटे रयल, राहाता 

01 

संतराज ेडस, 
राहाता. 

02 

यशोदा ेडस, साकुरी 
)राहाता(  

03 
ती नग 

िकंमत 
एकुण 
िकंमत 

ती नग 
िकंमत 

एकुण िकंमत 
ती नग 

िकंमत 
एकुण 
िकंमत 

01 बीब कॉक-1/2"(न.ंF330041), 670.00 670.00 680.00 680.00 670.00 670.00 
02 िहदंवअेर,1 नग 920.00 920.00 925.00 925.00 920.00 920.00 

03 
लॉग बॉडी बीब कॉक-
1/2"(न.ंF330011), िहदंवअेर, 1 नग 

2850.00 5700.00 2800.00 5600.00 2750.00 5500.00 

04 िपलर कॉक (न.ंF450002),िहदंवअेर,2 नग 3150.00 3150.00 3000.00 3000.00 2960.00 2960.00 

05 
िपलर कॉक (न.ंF460002),िहदंवअेर, 1 
नग 

1430.00 4290.00 1400.00 4200.00 1360.00 4080.00 

06 बॉटल ॅप (न.ंF850004),िहदंवअेर, 3 नग 7900.00 7900.00 7850.00 7850.00 7790.00 7790.00 

07 
शॉवर-1/2" (न.ंF160062),िहदंवअेर, 1 
नग 

1250.00 2500.00 1200.00 2400.00 1160.00 2320.00 

08 
शॉवर-1/2" (न.ंF160032),िहदंवअेर, 2 
नग 

1410.00 1410.00 1400.00 1400.00 1340.00 1340.00 

09 शॉवर आम  (न.ंF160024), 570.00 1140.00 550.00 1100.00 530.00 1060.00 
10 िहदंवअेर, 1 नग 2300.00 2300.00 2275.00 2275.00 2250.00 2250.00 
11 शॉवर आम  (न.ंF330028), 4350.00 4350.00 4250.00 4250.00 4220.00 4220.00 
12 िहदंवअेर, 2 नग 1160.00 2320.00 1150.00 2300.00 1130.00 2260.00 
13 हॅ डे शॉवर (न.ंF160031),िहदंवअेर, 1 नग 650.00 3900.00 630.00 3780.00 620.00 3720.00 
14 वॉल िम सगर (न.ंF390022), 430.00 1290.00 420.00 1260.00 415.00 1245.00 
15 िहदंवअेर, 1 नग 470.00 1410.00 450.00 1350.00 425.00 1275.00 

16 
अॅ गेल कॉक-1/2" (न.ंF390005), 
िहदंवअेर, 2 नग 

140.00 560.00 130.00 520.00 125.00 500.00 

17 
अॅ गेल कॉक-1/2" (न.ंF330043), 
िहदंवअेर, 6 नग 

20.00 200.00 20.00 200.00 20.00 200.00 

18 
वे टे कपल ग-1.1/4" 
(न.ं508582),िहदंवअेर, 3 नग 

6700.00 20100.00 6580.00 19740.00 6380.00 19140.00 

19 
जेट  े-1/2" (न.ं508882), िहदंवअेर, 3 
नग 

5100.00 15300.00 5050.00 15150.00 4940.00 14820.00 

20 लोर ॅप पी. ही1.सी.6",िहदंवअेर, 4 नग 150.00 900.00 140.00 840.00 135.00 810.00 
21 टेपलॉन टेप, 10 नग 225.00 225.00 200.00 200.00 190.00 190.00 

22 
वॉल हिॅ गग कमोड संडास भां डे, 
(न.ं20061), िहदंवअेर, 3 नग 

80.00 160.00 70.00 140.00 65.00 130.00 

23 
वॉश बेसीन टेबल टॉप 
(न.ं91041),िहदंवअेर , 3 नग 

65.00 650.0 55.00 550.00 50.00 500.00 

24 को डं वॉटर इनलटे पाईप- 2 फुटी, 6 नग 150.00 300.00 120.00 240.00 110.00 220.00 

25 
य.ुपी. हीप.सी.युिनयन-2", आिशवाद, 1 
नग 

550.00 1100.00 500.00 1000.00 480.00 960.00 

26 य.ुपी. हीप.सी.टाक  नेपल-2", 175.00 700.00 175.00 700.00 170.00 680.00 
27 आिशवाद, 2 नग 430.00 430.00 390.00 390.00 380.00 380.00 
28 य.ुपी. हीन.सी.एलबो-1.1/2", 50.00 750.00 45.00 675.00 40.00 600.00 
29 आिशवाद, 10 नग 80.00 160.00 70.00 140.00 60.00 120.00 
30 य.ुपी. ही .सी.युिनयन-1.1/2", 120.00 360.00 100.00 300.00 90.00 270.00 
31 आिशवाद, 2 नग 135.00 135.00 135.00 135.00 130.00 130.00 
32 नॉन रटन हॉ व ्1" ास, 1690.00 1690.00 1680.00 1680.00 1660.00 1660.00 
33 आ.एस.आय., 2 नग 1000.00 2000.00 950.00 1900.00 920.00 1840.00 
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34 UPVC सो युॉशन (118 ml pack), 840.00 2520.00 830.00 2490.00 810.00 2430.00 
एकुण र  कम- 91490.00 89360.00 87190.00 

वरील त यात नमदु  केलेनुसार, तलुना मक या कोटेशनधारक न.ं03 यशोदा ेडस, साकुरी (राहाता) 
यांच ेएकि त .87,190/- मा  िन नतम दर आहते.  

तरी मा.कायकारी अिधकारी िनवास थान दु तीसाठी आव यक सािह य खरेदी करणकेरीता यो य तो 
िनणय होणसेाठी सदरचा ताव मा. थािनक उपसिमती सभेत िनणयाथ सादर. 

मा.कायकारी अिधकारी िनवास थान दु तीसाठी आव यक सािह य खरेदी करणेकामीचे 
िन नतम दरधारक यशोदा ेडस, साकुरी (राहाता) यांचे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत 
होते, उपसिमतीने दर कमी करणेबाबत यां चेबरोबर चचा केली असता, यांनी दर कमी करणेस 
असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, मा.कायकारी अिधकारी िनवास थान दु तीसाठी आव यक 
सािह य खरेदी करणेकामी यशोदा ेडस, साकुरी (राहाता) यांचे एकि त .८७,१९०/- मा  िन नतम दर 
ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा दे यात यावा. तसेच यािठकाणचे वापर यायो य असलेले जुने 
सािह य इतर  वापरणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.       

(कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  

१५ सं थान वाहनांसाठी िव ुत जनी  तसेच इतर िवभागांना लागणारे इधंन खरेदी कामी िन नतम 
पुरवठाधारकास कायादेश देणेबाबत. 

महारा   शासन अिधिनयम-२००४ मधील तरतुदः- कलम १७ (१) म  ये रा  य शासना  या 
कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व 
कामाची काय मतेने  यव  था पाहण,े भ  तगंणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण ेआिण या 
अिधिनयमा  वये, िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य करणेसाठी 
िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  य असतील,”अस ेनमदु केलेले आहे.  

 तवनाः- िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .३०७ (१२) नसुार 
व इकडीलजा.नं.एसएसएस/ वाहन/१२९७/२०१६ िद.१६/०६/२०१६ ने मा.आमदार ी. राधाकृ  ण िवखे-पाटील 
सहकारी क वाहतकु सं  था  िल., साकुरीिशव, िशड  यांना परुवठा आदशे दे  यात असनु  यानसुार  यांचेकडून 
िद.१६/०६/२०१६ पासनु आजतागायत सं  था नचे िविवध िवभागां  करीता लागणारेइधंन खरेदी कर  यात येत 
आह.े  

  िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .१२५ अ  वये,सं थान वाहने , 
िव तु जनी े, लॉ  ी, फॉिगंग मिशन व इतर कामाकरीता लागणारे इधंन (िडझेल व पे ोल) खरेदी कामी 
 पधा  मक दर ा  त होणसेाठी िशड  पासनु ०५ िक.मी अंतरातील पे ोलपंपधारकांकडून न  याने चिलत इधंन 

दरात ित िलटर सटु व इधंन िबलास एक मिहना े डीट िमळण े बाबत सधुारीत दरप के मागिवणसे मा  यता 
दे  यात आली. 

  उपरो  त िनणयानसुार , इकडील जा.न.ंएसएसएस/वाहन/१६६/२०१७ िद.०८/०४/२०१७ रोजीचे 
प ाने,सं थान वाहने , िव तु जनी े, लॉ  ी,फॉिगंग मिशन व इतर कामाकरीता लागणारे इधंन (िडझेल व पे ोल) 
खरेदी कामीिशड  पासनु ०५ िक.मी अंतरापयतचेपे ोलपंपधारकांकडून न  याने चिलत इंधन दरात ित िलटर सटु 
व इधंन िबलास एक मिहना े डीट िमळण ेकामी ०९ परुवठाधारकांकडून दरप के मागिव  यात आली होती. पैक  
०५ पे ोलपंपधारकांकडून दरप के ा  त झालेली असनु सदर दरप के िद.०६/०५/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी 
सिमतीचे सभेपु ढे सादर कर  यात आली होती. सदर दरप काम  ये दवे ुकेले  या दरांचा तलुना  मक त  ता खालील 

माण ेआह.े 
अ.नं. पुरवठाधारकांचेनांव वाहन िवभाग तेपे ोलपंप 

अंतर (जाणे व येणे) 
दरप कात िदलेली सुट शेरा 

०१ मा.आ. ी राधाकृ  ण िवखे 
पा.सह.  स वाहतकु सं  था 
िल., वरानगर, साकुरीपंप  

६ िक.मी. ०.६० पैसे ित िलटर 
H-2 

१ मिहना े डीट 

०२ साई समथ, नगर-मनमाड रोड, 
िशड  

१.८ िक.मी. ---- १५ िदवस े डीट 
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०३ साईकृ  ण पे ोिलयम, 
िपंपळवाडीरोड, िशड  

५.८ िक.मी. ०.२० पैसे ित िलटर 
H-3 

१५ िदवस े डीट 

०४ साई समथ पे ोिलयम,नगर-
मनमाडरोड, िनमगांव  

१० िक.मी. ०.६० पैसे ित िलटर 
H-2 

---- 

०५ ी साई सि हस सटर, 
सावळीिवहीर  

१३ िक.मी. ०.७५ पैसे ित िलटर 
H-1 

---- 

  उपरो  त पैक  H-1 (अ.न.ं०५) व H-2 (अ.न.ं०१ व ०४) अशा एकुण ०३ परुवठादारांना मा.  थािनक 
उपसिमती समोर चचसाठी बोलािवण ेबाबत िशफारस खरेदी सिमतीने केलेली आह.े 

मागणीः- तरी सं थान वाहने , िव तु जनी े, लॉ  ी, फॉिगंग मिशन व इतर कामाकरीता लागणारे इंधन 
(िडझेल व पे ोल) खरेदी कामी उपरो  त पैक  H-1 (अ.न.ं०५) व H-2 (अ.न.ं०१ व ०४) अशा एकुण ०३ 
परुवठादारांना मा.  थािनक उपसिमती समोर चचसाठी बोलावनु , चचअंती िनणय घेवुन मा.  यव  थापन सिमतीस 
िशफारस करणेसाठी िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानसाठी आव यक असणारे इधंन खरेदी करणेसाठी या 
पे ोलपंपधारकांनी दर िदलेले आहेत, यांचे पे ोलपंपावर वाहन जाणे-येणेसाठी िकती खच येईल, 
यासह सभेसमोर सादर करणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  

१६ नवीन कायालयीन Toyota कंपनीचे Innova Crysta व Corolla (Altis) (िडझेल) या मॉडेलची 
वाहन खरेदी करणेकामी िन नतम पुरवठाधारकास कायादेश देणेबाबत. 

महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधीलः- कलम १७ (१) म  ये रा  य शासना  या कोण  याही 
सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची 
काय मतेने  यव  था पाहण,े मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत 
कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  यती  यव  था करणे, भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा 
उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, 
ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यवस ्थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील. 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठरावः- िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता.  
 तावनाः- जु  या ०६ वाहनांचे जाहीर िललावाने िव  करण े करीता  ताव शासन मा  यतेस 

पाठिव  यात आलेला असनु  यावर कायवाही चालु  आह.े कायालयीन कामकाजात अडचणी येवु  नये या करीता 
 तािवत वाहनाचे िललावाचे अगोदर तातडीने ०२ नवीन वाहने खरेदी करण ेआव  यक असलेने याकामी सदरचा 

िवषय िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर कर  यात आला होता.  
   सं  थान कायालयीन कामाकरीता Toyota कंपनीचे InnovaCrystaवCorolla (Altis) या मॉडेलची 

 येक  एक वाहन अशी दोन वाहने  खरेदी करणेस व याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली होती. 
  उपरो  त िनणयानसुार , इकडील जा.न.ंएसएसएस/वाहन/५९४/२०१७ िद.०२/०५/२०१७ रोजीचे 

प ा  वये, Toyota कंपनीचे InnovaCrysta व Corolla (Altis) या मॉडेलची  येक  एक वाहन अशी दोन 
वाहने खरेदी कामी टोयोटा कंपनीचे अिधकृत िडलर यांचेकडून दरप के मागिव  यात आली होती.  यानुसार ा  त 
झालेली ०४ परुवठाधारकांची दरप के िद.०६/०५/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपु ढे उघडणते आलेली 
असनु सदर दरप कात दऊे केले  या दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े 

 
अ) ToyotaInnovaCrysta 2.4ZX MT करीता देऊ केले  या दरांचा तुलना  मक त  ता  

तपिशल पुरवठादारांची नांवे 
 वाय.एम. मोटस 

ा.िल., 
भोसरी, पुण े

शरयु  अॅटोिलकं  
ा.िल., 

औरंगाबाद 

राजपाल  अिभकरण 
रतलाम ा.िल., 

रतलाम 

वासन टोयोटा 
(वासन दस 
ा.िल.) नािशक 

ToyotaInnovaCrysta 
2.4ZX MT(Insurance, 
CRTM, TCS सह) 

 
21,04,018.00 

 
21,18,625.00 

20,99,200.00 
(Matting & Mud 

Flap Free) 
21,02,659.00 

शरेा L3 L4 L1 L2 
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ब) ToyotaCorolla (Altis)1.4 DGL करीता देऊ केले  या दरांचा तुलना  मक त  ता  

तपिशल 

पुरवठादारांची नांवे 
वाय.एम. मोटस 

ा.िल., 
भोसरी, पुण े

शरयु  अॅटोिलकं  
ा.िल., 

औरंगाबाद 

राजपाल  
अिभकरण रतलाम 

ा.िल., रतलाम 

वासन टोयोटा (वासन 
दस ा.िल.) 
नािशक 

Toyota Corolla 
(Altis) 1.4 DGL 
(Insurance, 
CRTM, TCS सह) 

20,11,858.00 20,09,732.00 
19,78,080.00 
(Matting & 

Mud Flap Free) 
20,10,533.00 

शरेा L4 L2 L1 L3 
 

िवभागाचा अिभ ायः- उपरो  त अ व ब तुलना  मक त   याचा िवचारकरता, खरेदी सिमतीने िन  नतम 
दरधारक राजपाल अिभकरण रतलाम ा.िल., रतलाम यांनी Toyota Innova Crysta 2.4ZX MT या वाहन 
करीता दऊे केलेले दर .२०,९९,२००/-  (Insurance, CRTM, TCS सह) व ToyotaCorolla (Altis) 1.4 
DGL या वाहनाकरीता दऊे केलेले दर .१९,७८,०८०/- (Insurance, CRTM, TCSसह)  ि वकारणते येऊन 
 यानंा कायादेश देण ेबाबतची िशफारस कर  यात आलेली आह.े  

सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी/ शासन िनदश तां ि क कायदेिशर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमानः- महारा   शासन, उ ोग, ऊजा व कामगार िवभाग, मांक-भांखस-२०१४/ 

. .८२ भाग III/ उ ोग-४ िदनांक १/१२/२०१६ सधुा रत िनयमपिु  त के म  ये ३.२.३. म  ये,“कोण  याही 
वाहनाचे दरकरार DGS&D कडे उपल  ध असतीलच असे नाही.  यामळेु, मोटार वाहने (कार) खरेदी ही वाहन 
उ  पादक/ िवतरक यां  या दरप कामाफत दखेील करता येईल. तथािप, मोटार वाहन (कार) खरेदी . एककोटीपे ा 
जा  त अस  यास, ती ई-िनिवदा ि येमाफतच कर  यात यावी. 

मागणीः- तरी सं  थान कायालयीन कामाकरीता दोन वाहने खरेदी कामी िन  नतम दरधारक राजपाल 
अिभकरण रतलाम ा.िल., रतलाम यांनी Toyota Innova Crysta 2.4ZX MT या वाहन करीता दऊे केलेले 
दर .२०,९९,२००/- (Insurance, CRTM, TCS सह) व ToyotaCorolla (Altis) 1.4 DGL या 
वाहनाकरीता दऊे केलेले दर .१९,७८,०८०/- (Insurance, CRTM, TCS सह) ि वकारणते येऊन  यानंा 
कायादशे देण ेकामी मा.  यव  थापन सिमतीस िशफारस करणेसाठी िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान कायालयीन कामाकरीता दोन वाहने खरेदीकामीचे 
िन  नतम दरधारक राजपाल अिभकरण रतलाम ा.िल., रतलाम यांनी Toyota Innova Crysta 
2.4ZX MT या वाहन करीता देऊ केलेले दर .२०,९९,२००/- (Insurance, CRTM, TCS सह) व 
ToyotaCorolla (Altis) 1.4 DGL या वाहनाकरीता देऊ केलेले दर .१९,७८,०८०/- (Insurance, 
CRTM, TCS सह) ि वकारणेत येऊन  यानंा कायादेश देणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.       (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  
१७ िश णाथ  खचाने खरेदी करावया या से टी शुजचे Commercil Bid तुलना मक त याबाबत. 

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

 यव  थापन सिमतीचा ठराव :- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०२/०४/२०१६ चे सभेतील 
िनणय .२२७ 

 तािवक:- ी साईबाबा औदयोिगक िश ण सं  थेतील िश णा  याकरीता िश णा  याचे 
खचाने आव  यक असलेले सफेटी शजु पाट -B खरेदी करणकेामी वरील सदंभ . १  अ  वये मा.  यव  थापन 
सिमतीची मा  यता घेणते आलेली आह.े  यानसुार संदभ .२ चे िटपणीने िनिवदाधारकांकडून फेर ई-टडर ारे  
िद.२०/०१/२०१७  ते २७/०१/२०१७ या कालावधीत महारा   शासनाचे अिधकृत सकेंत  थळावर ऑनलाईन 
िनिवदांची मागणी करणते आलेली होती.  यानुसार िद.२७/०१/२०१७ रोजी सायं.५.३० वा.पयत से  टी शजु 
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पाट– B करीता ०५ िनिवदा ा  त झा  याचा ईडीपी िवभागाने ई– िनिवदा Website ारे ा  त अहवाल िदला 
होता.  यानसुार मदुतीअंती ई– िनिवदतेील Technical Bid िद.१७/०१/२०१७ रोजी स.११.०० वा मा.  थािनक 
उपसिमतीचे सद  यासंम  ा  त झालेले  िनिवदाधारकांची Technical Bid िसलबंद पािकटे उघड  यात आली 
होती. ा  त झालेले ०४ ई-िनिवदां पैक  ०१ िनिवदाधारकाने आव  यक कागदप ां पैक   हटॅ िटन नंबरची त 
पाठिवलेली नस  याने  याचंी तां ि क िनवीदा अपा  ठरिव  यात आली  होती. उव रत ०३ िनिवदाधारकांचे  
Commercial Bid (ई-िनवीदा) वाणी  यीक  िद.०६/०५/२०१७ चे मा.खरेदी सिमती  या सभेम  ये सम  
उघड  यात आलेले आह.े  याबाबत तपिशल खालील माणे आहे. 

अ.न.ं तपिशल नग युिनयन ेड ग 
नािशक 

संत रोिहदास 
चम ोग व 

चमकार िवकास 
महामंडळ 

मयािदत,मुबं ई 

आर.के.झेड. 
 ला  टो , 

बहमदनगर 

एकूण र  कम 
 

१ Safety Shies:- 
Upper Leather:- Buff Satic 
Lather  
Lining :-Cabrilla lining 
Eyelets :-Aluminium 
Collar:-Padded 
Toe:-ISI Steel Toe 
Sole:-IU by DIP 

267 
Pair 

Rate- 715/- 
Amount 
190905/- 

Rate- 783/- 
Amount 
209061/- 

Rate- 720/- 
Amount 
192240/- 

Rate- 715/- 
Amount 

190905.00 

      190905.00 
 

वरील ितन िनिवदाधारकां पैक  म.ेयिुनयन ेड ग,नािशक यांचे ित नग  ( पेअर ) दर ह े  यनूतम आहते.  
मे.यिुनयन ेड ग, नािशक यांचे दर  यनूतम अस  याने  यानंा िश णाथ  खचाने िश णा  याकरीता से  टी 
शजुचा परुवठा आदशे ावा लागेल. सदरील Commercial Bid चा तलुना  मक त  ता अवलोकनाथ  सोबत 
जोडलेला आहे.   

िश णा  याचे खचाने खरेदी करावयाचे से  टी शजु २६७ पेअर करीता मा.  यव  थापन सिमतीची 
र  कम .१,८६,९००/- इत  या खचास मा  यता घे  यात आलेली आह.े स  या िश ण घेत असलेले अं ितम 
वषातील िश णा  याचे िश ण ३१ जुलै २०१७ रोजी सपंणार आहे.  याचंा िश णाचा मोठा कालावधी 
सपं  याने  यां  यासाठीचे से  टी शजु पेअर खरेदी न करता दोन वष अ  यास मा  या थम वषात िश ण घेत 
असले  या िश णा  यासाठी से  टी शजु खरेदी करता येतील. यामळेु उपरो  त  तावीत शजु पेअरची सं  या  
कमी होईल, तसचे मळु मंजरूी  या अिधन राहन   या माण ेसंबधीतांना आव  यकते माण ेसे  टी शजु परुिवणबेाबत 
परुवठा आदशे दतेा येईल.   

  मागणी:- िद.०६/०५/२०१७ रोजी मा.खरेदी सिमती  या सभेम  ये उघडलेले से  टी शजुचे 
Commercial Bid चा तलुना  मक त   यातील  यनूतम दर असलेले मे.यिुनयन ेड ग, नािशक यांना 

 तािवकात नमदु के  या माण े िश णा  याकरीता से  टी शजु परुिवणकेामी परुवठा आदशे दतेा येईल .   
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- तरी औ ोिगक िश ण सं  थेतील िश णाथ  खचाने 

िश णा  याकरीता खरेदी करवयाचे से  टी शुजचा Commercial Bid चा तलुना  मक त  ता सोबत सादर केला 
आह.े  यातील  यनूतम दरधारक मे.यिुनयन ेड ग , नािशक यांना मा.  थािनक उपसिमतीपढेु सम  बोलावनु 
 याचंेशी चचा क न,  यानंा परुवठा आदेश दणेेस मा  यता असावी. 

औ ोिगक िश ण सं  थेतील िश णाथ  खचाने िश णा  याकरीता से टी शुज खरेदी 
करणेकामीचे िन नतम दरधारक मे.युिनयन ेड ग, नािशक यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर 
उपि थत होते, उपसिमतीने दर कमी करणेबाबत यां चेबरोबर चचा केली असता, यांनी दर कमी 
करणेस असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, औ ोिगक िश ण सं  थेतील एका वषा या ेडसाठी 
असणा या िश णा याचे वष संपु ात येत असलेने यां चेसाठी से  टी शुज खरेदी न करता, यांचे पैसे 
परत करणेत यावेत. फ  ि तीय वषात िश ण घेणा या िश णा  याकरीता मे.युिनयन ेड ग, नािशक 
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यांचेकडून ती नग .७१५/- मा  या िन नतम दराने से  टी शुज खरेदी करणेकामी यांना पुरवठा आदेश 
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

(कायवाही- ाचाय, आय.टी.आय.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  

१८ ी साईनाथ णालयातील ENT Ophthalmic Theatre म ये Epoxy Flooring चे काम 
करणेकामी कायादेश देणेबाबत. 

ी साईनाथ  णालयात श  ि या िवभागात  णाचंे ऑपरेशन चाल ूअसताना र  ताचे डाग पडतात 
व ते डाग सकु  यानंतर लवकर िनघत नाही  यामळेु जंत ु ससंग हो  याची श  यता असते. Epoxy Flooring 
के  यामळेु ते डाग लवकर िनघतात . परंत ुसदर िवभागातील Epoxy Flooring ह ेखराब झालेले आह.े  

  िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेत िवषय न.१८ िनणय . ६५५ अ  वये ी 
साईनाथ  णालयातील ENT Ophthalmic Theatre म  ये Epoxy Flooring चे काम करणकेामी िवहीत 
प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणसे व याकामी  येणा-या र  कम . १,१२,२४१.००/- मा  खचास मा  यता 
िमळाली होती  

 यानसुार इकडील प  .१६४९ िद.२१/१०/२०१६ अ  वये एकूण १२ अिधकृत िव े ते / परुवठा 
धारक यांचेकडून िद.१९/११/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव  यात आले होते. परंत ु एकही कोटेशन ा  त न 
झा  यामळेु पु  हा इकडील प  . २२६४ िद.०३/०१/२०१७ अ  वये एकूण २४ अिधकृत िव े ते / परुवठा धारक 
यांचेकडून िद.२०/०१/२०१७ अखेर फेर कोटेशन मागिव  यात आले होते,  यास अनुस न ०४ िसलबंद कोटेशन 

ा  त झालेले आहते.  
 याचा तपशील खालील माणे:-   

Sr.No. Name of Supplier Received Date 

१ M/s. Sagar Kame, Pune िसलबंद कोटेशन ा  त िद.१८/०१/२०१७           
(सामा  य शासन िवभाग) 

२ M/s Wel-Know Works, Nashik  िसलबंद कोटेशन ा  त िद.१७/०१ /२०१७ 

३ M/s. Wadkar & Company, Nashik  िसलबंद कोटेशन ा  त िद.१७/०१/२०१७ 
४ M/s. Trust me Solution, Nashik िसलबंद कोटेशन ा  त िद.१७/०१/२०१७ 

         अ.न. १ ते ३ यांना कोटेशन प  पाठिवलेले नसतानाही  यानंी कोटेशन िदलेले आह ेतरी सव कोटेशन 
िवचारात  यावे जेणके न तुलना  मक त  ता तयार कर  या  या  टीने फायदा होऊ शकेल.  

वरील माणे ा  त झालेले ०४ िसलबंद कोटेशन िद.०६/०५/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढेु 
सम  उघड  यात आले  या असनू ा  त कोटेशनचा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला आह.े  

 याचा तपशील खालील माण े–  
 

S.
N. 

Name of Supplier Rate per in Rs. 

१ M/s. Sagar Kame, Pune 114087.30 
२ M/s Wel-Know Works, Nashik  110654.00 
३ M/s. Wadkar & Company, Nashik  114282.00 
४ M/s. Trust me Solution, Nashik 81360.00 

   
सदर तलुना  मक त   यातील दरानसूार M/s.Trust me Solution, Nashik यांचे दर िन  नतम आहते. 

सदर िन  नतम दरानूसार M/s.Trust me Solution, Nashik यांना कायादशे जात आह.े 
  तरी M/s.Trust me Solution, Nashik यांचेबरोबर चचा िविनमय क न  यानंा कायादेश दे  याची 

िशफारस मा  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव मा  यते  तव सादर. 
ी साईनाथ णालयातील ENT Ophthalmic Theatre म ये Epoxy Flooring चे काम 

क न घेणेकामीचे िन नतम दरधारक M/s.Trust me Solution, Nashik यांना उपसिमती सभेसमोर 
बोलिवणेत आले होते, परं तु  उपसिमती सभेसमोर चचसाठी ते अनुपि थत होते.  
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील ENT Ophthalmic Theatre म ये 
Epoxy Flooring चे काम क न घेणेकामी M/s.Trust me Solution, Nashik यांचे एकि त 

.८१,३६०/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                   (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  
१९ ी साईबाबा णालयातील ICCU या िवभागाकरीता 10 KVA UPS खरेदीकामी पुरवठा आदेश 

देणेबाबत. 
ी साईबाबा  णालयातील ICCU या िवभागात एक 10 KVA UPS उपल  ध असनू तो सन 

२००६ म  ये र  कम .८३,९८०/- इत  या र  कमेत खरेदी कर  यात आलेला आह.े  णावंर उपचार चालू  
असताना िव तु परुवठा अचानक बंद झाला तर मिशनरी बंद पडू नये  हणनू केला जातो. परंत ुलाईट गे  यावर 
सदर UPS Back up दते नाही  यामळेु  यांनी नवीन10 KVA UPS ची मागणी केली आह.े   

  िद.३१/११/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत ी साईबाबा  णालयातील ICCU या 
िवभागात ०१ नग नवीन 10 KVA UPS िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणसे व याकामी येणा -या 
र  कम .९०,०००/- मा   खचास मा  यता िमळाली होती. 

 यानसुार इकडील प  .२५३३ िद. ०४/०२/२०१७ अ  वये एकूण १९ अिधकृत िव े ते / परुवठा 
धारक यांचेकडून िद.२२/०२/२०१७ अखेर कोटेशन मागिव  यात आले होते,  यास अनसु न ०७ िसलबंद 
कोटेशन ा  त झालेले आहते. 

 याचा तपशील खालील माणे:-  
S.
N. 

Name of Supplier Received Date 

१ M/s. Akshay Battrise, Ahamednagar  िसलबंद कोटेशन ा  त िद.२२/०२/२०१७   
२ M/s. Godbole Laboratory, Pune िसलबंद कोटेशन ा  त (सामा  य शासन िवभाग) 

िद.२०/०२/२०१७ 
३ M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar िसलबंद कोटेशन ा  त  िद.२२/०२/२०१७ 
४ M/s. Compuciti, Pune  िसलबंद कोटेशन ा  त (सामा  य शासन िवभाग 

िद.२०/०२/२०१७ 
५ M/s.Kunhar Peripherals Pvt.Ltd., 

Pune 
िसलबंद कोटेशन ा  त (सामा  य शासन िवभाग) 
िद.२२/०२/२०१७   

६ M/s. Micronics Systems & Services, 
Nashik 

िसलबंद कोटेशन ा  त  िद.२२/०२/२०१७   

७ M/s. Gurukrupa Enterprises, Thane िसलबंद कोटेशन ा  त (सामा  य शासन िवभाग) 
िद.११/०२/२०१७   

   
  वरील माणे ा  त झालेले ०७ िसलबंद कोटेशन िद.०६/०५/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढेु 

सम  उघड  यात आले  या असनू ा  त कोटेशनचा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला आह.े  
   याचा तपशील खालील माण े–  

Sr.No. Name of Supplier Rate per in Rs. 

१ M/s. Akshay Battrise, Ahamednagar  ११८०००.०० 
२ M/s. Godbole Laboratory, Pune सदर कोटेशन आप  या मागणी 

माण ेनाही. 
३ M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar ११४०००.०० 
४ M/s. Compuciti, Pune  १३८५५४.०० 
५ M/s.Kunhar Peripherals Pvt.Ltd., Pune २०५०००.०० 
६ M/s. Micronics Systems & Services, Nashik २४०५००.०० 
७ M/s. Gurukrupa Enterprises, Thane २५३५००.०० 
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  सदर तलुना  मक त   यातील  दरानूसार M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar यांचे दर िन  नतम 
आहते. सदर खरेदीकामी र  कम .९०,०००/- चे खचास मा  यता िमळालेली असनू सदरह खरेदीकामी र  कम 
.२४,०००/- इतका जा  तीचा खच येणार आह.े (परुवठा आदशेाची र  कम . ११४०००.०० –  तािवत 

अंदाजे र  कम .९०,०००.०० = जा  तीचा खच .२४०००.००) सदर िन  नतम दरानूसार M/s. Tejas 
Electronics, Ahmednagar  यानंा परुवठा आदशे जात आहे. 

  तरी M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar यांचेबरोबर चचा िविनमय क न  यानंा परुवठा 
आदशे दे  याची तसेच सदरखरेदीकामी येणा-या र  कम .१,१४,०००/- चे खचास मा  यता घेणकेामीची िशफारस 
मा  यव  थापन सिमतीकडे करणेसाठी सदर  ताव मा  यते  तव सादर. 

ी साईबाबा णालयातील ICCU या िवभागाकरीता 10 KVA UPS खरेदीकामीचे 
िन नतम दरधारक M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar यांना उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत 
आले होते, परं तु  उपसिमती सभेसमोर चचसाठी ते अनुपि थत होते.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील ICCU या िवभागाकरीता 10 
KVA UPS खरेदीकामी M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar यांचे एकि त .१,१४,०००/- 
मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.                     (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  
२० ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता हॉि पटल व कायालयीन 

फिनचर खरेदीकामी पुरवठा आदेश देणेबाबत. 
ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागांनी िविवध कार  या हॉि पटल व 

कायालयीन फिनचरची मागणी केलेली आह.े ब-याच वाड / िवभागातील फिनचर ह ेवाप न खराब झालेले आह,े 
तर काही िवभाग ह ेन याने चाल ूझालेले आहते . िविवध वॉड / िवभागांनी मागणी केले  या फिनचरचा तपिशल 
त   यात दशिव  यात आलेला आह.े उपरो  त फिनचर खरेदीकामी अंदाजे र  कम .५,५५,२००/- (अ री पये 
पाच लाख पंचाव  न हजार दोनशे मा ) इतका खच अपेि त आह.े 

उपरो  त माण े मागणी केलेले हॉि पटल व कायालयीन फिनचर िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू 
खरेदीस व याकामी येणा-या .५,५५,२००/- (अ री पये पाच लाख पंचाव  न हजार दोनशे मा ) चे खचास 
मा  यता घेणकेामी सदरचा  ताव िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे मा  यतेसाठी 
ठेव  यात आला होता,  यास िनणय .५०५ अ  वये मा  यता िमळालेली आह.े 

वरील ठरावानसुार सदरचे खरेदीकामी वतमान प ात जािहरात दऊेन िनिवदा िव ची मदुत 
िद.२४/११/२०१६ ते िद.०९/१२/२०१६ पयत ठेव यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मदुत 
िद.१२/१२/२०१६ अखेर ठेव यात आली होती.  यास अनसु न ऑनलाईन एक ई-िनिवदा ा  त झालेली होती. 

तथािप “शासन िनणय .- भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उदयोग- ४ िद.३० ऑ  टोबर २०१५ – 
करण े चार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील – िनिवदा कालावधीस मदुतवाढ” अ  वये जा  तीत जा  त 

तलुना  मक दर िमळणकेामी सदर ई-िनिवदसे िद.१०/१२/२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये िद.१६/१२/२०१६ 
पयत थम एक आठवडयाची मदुतवाढ दे  यात आलेली होती,  यास अनसु न ऑनलाईन सहा ई-िनिवदा ा  त 
झाले  या हो  या,  याचा तपिशल खालील माणे- 

Sr.No. Name of Tenderer Received Date 
1 M/s. Austin  Healthcare, Pune 13/12/2016 
2 M/s. Shree Enterprises, Shrirampur 17/12/2016 
3 M/s. Shree Furniture, Shrirampur 17/12/2016 
4 M/s. Shree Impex, Shrirampur 17/12/2016 
5 M/s.Arihant Engineering Works, Aurangabad 17/12/2016 
6 M/s. Tara Medicals, Mumbai 16/12/2016 

 
वरील माण े ा  त झाले  या ०६ तां ि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.२०/०३/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी 

सिमतीचे सभेपढेु सम  उघड  यात आले  या असनू  यांचा तां ि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात 
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आलेला आह.े वरील ा  त िनिवदां पैक  M/s. Shree Enterprises, Shrirampur यां  या दोन िसलबंद िनिवदा 
ा  त झाले  या आहते, परंत ु  य ात एक िनिवदा ही M/s. Shree Furniture, Shrirampur यांची आह.े  

उपरो  त खरेदीकामी ा  त ०६ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.०६/०५/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी 
सिमतीचे सभेपढेु संबं िधत िनिवदाधारकांचे सम  उघड  यात आले  या असनू तलुना  मक दरांचे त   यातील 

 येक आयटमकरीता ा  त िन  न  तम दरानसुार ४ िनिवदाधारकांना र  कम .२,९५,०७०/- इत  या र  कमेचे 
परुवठा आदशे जात असनू  याचा तपिशल खालील माणे- 

Sr.No. Name of Tenderer No.of Items Purchase Order Amt. 
as per Lowest Rate 

1 M/s. Austin  Healthcare, Pune 01 Item 17850.00 
2 M/s. Shree Impex, Shrirampur 03 Items 204000.00 
3 M/s. Arihant Engineering 

Works, Aurangabad 
04 Items 47300.00 

4 M/s. Tara Medicals, Mumbai 01 Item 25920.00 
 Total Amt.in Rs. 295070.00 
 
तरी वरील माण े परुवठा आदेश जात असले  या िनिवदाधारकांबरोबर चचा िविनमय क न  यानंा 

परुवठा आदेश दे  यास तसेच याकामी येणा-या र  कम .२,९५,०७०/- (अ री .दोन लाख पं  या  नव हजार 
स  तर मा ) चे खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव 
मा  यते  तव सादर. 

ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता हॉि पटल व 
कायालयीन फिनचर खरेदी करणेकामीचे िन नतम दर ा  झाले या िनिवदाधारकांना उपसिमती 
सभेसमोर बोलिवणेत आले होते, परं तु  उपसिमती सभेसमोर चचसाठी ते अनुपि थत होते.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ 
िवभागाकरीता हॉि पटल व कायालयीन फिनचर खरेदी करणेकामी तवात नमुद केलेले िन नतम दर 
ि वकारणेत येऊन, संबंधीतांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                                (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  
२१ ी साईबाबा णालयातील कॅथलॅब िवभाग व ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर 

िवभागाकरीता Lead Appron, Gown व Thyriod Sheild  खरेदीकामी पुरवठा आदेश देणेबाबत. 
ी साईबाबा  णालयातील कॅथलॅब िवभाग व ी साईनाथ  णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर 

िवभागात वेगवेग या श  ि या करताना रेडीएशन पासनू सरं ण होणकेामी Lead Appron, Gown व 
Thyriod Sheild वापरतात. ी साईनाथ  णालयाचे जनरल ओ.टी. िवभागात ३ नग Lead Gown असनू ते 
वाप न खराब झालेले आह.े  यामळेु जनरल ओ.टी. िवभागाने िद.१३/१०/२०१४ रोजीचे मागणी प ा  वये Lead 
Gown व Thyriod Sheild ची मागणी केलेली आह.े तसचे ी साईबाबा  णालयातील कॅथलॅब िवभागात 
स  या ४ नग असनू ते वाप न खराब झालेले आहे. तसचे सदरची सं  या दखेील कमी पडत आहे.  यामु ळे  यानंी 
िदनांक १९/१२/२०१४ रोजीचे प ा  वये मागणी केलेली आह.े  सदरह Lead Appron, Gown व Thyriod 
Sheild खरेदीकामी अंदाजे र  कम  .३,०३,४५०/-  इतका खच अपेि त आह.े  

िद.१८/०२/२०१५ रोजी  या मा. ि सद  य सिमती सभेतील िनणय .३०(२७) अ वये ी साईबाबा 
 णालयातील कॅथलॅब िवभाग व ी साईनाथ  णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर या िवभागाक रता Lead 

Appron, Gown व Thyriod Sheild िविहत प तीने िनिवदा मागवनू खरेदी करणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजे खच .३,०३,४५०/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे.  

वरील ठरावानसुार सदरचे खरेदीकामी वतमान प ात जािहरात दऊेन िनिवदा िव ची मदुत 
िद.१५/०६/२०१५ ते ३०/०६/२०१५ पयत ठेव यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मदुत 
िद.०२/०७/२०१५ अखेर ठेव यात आली होती. यास अनुस न खालील माण ेतीन िनिवदा ा  त झा  या हो  या- 
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उपरो  त पैक  अ.न.ं २ व ३ यां  या िनिवदा मदुतीनंतर ा  त झाले  या हो  या, परंत ुतलुना  मक  टया 
 याचा फायदा होऊ शकेल.  यामळेु ा  झाले या ०३ तां ि क िसलबंद िनिवदा िद.०३/०८/२०१५ रोजी सम  

उघड  यात आ  या हो  या. सदर तां ि क बाब  या िनिवदांचा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला असनू 
 यां  या कमिशयल िनिवदा उघड  यात आले  या न  ह  या कारण  णालयाचे ई.डी.पी. िवभागाने 

िद.१९/०९/२०१५ रोजी Digital Signature Certificate ची मदुत सपंु  टा त आ  यामळेु सदर िनिवदा Open 
होऊ शकणार नाही अस े िद.१०/१०/२०१५ रोजीचे प ा  वये कळिवले आहे.  यामळेु सदर Lead Appron, 
Gown व Thyriod Sheild खरेदीकामी िद.०३/११/२०१५ रोजीचे मंजरू िट  णी  वये दसु -यांदा फेर ई – िनिवदा 
मागिव  यास मा  यता घेऊन सदरचे खरेदीस जा तीत जा त तीसाद िमळणकेामी सदरची जािहरात दिैनक दबंग 
दिुनया– मुंबई,  पु  यनगरी– नािशक, सामना- पणुे, सामना – औरंगाबाद, सं  यानंद – मुंबई या वतमान प ात 
दे यात आली होती. तसेच सं थानचे सकेंत थळावर वरील माण ेजािहरात व िनिवदा दे यात आली होती . तसचे 
एकूण १०५ परुवठाधारक यांना ई - मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मदुत 
िद. १२/०१/२०१६ ते २७/०१/२०१६ पयत ठेव यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मदुत िद. 
३०/०१/२०१६ अखेर ठेव यात आली होती.  यानुसार ा  त िनिवदांचा तपिशल खालील माणे - 

 
 
 

उपरो  त माण ेखरेदीस एकच िनिवदा ा  त झालेली होती, तसचे खरेदीकामी तलुना  मक दर िमळणचेे 
 टीने कमीत कमी ३ िनिवदांची आव  यकता असते.  यामळेु िद .०९/०२/२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये 

उपरो  त Lead Appron, Gown व Thyriod Sheild खरेदीकामी ितस-यांदा फेर ई - िनिवदा मागिव  यास 
मा  यता घेऊन वतमान प ात जािहरात दे  यात आलेली आह.े िनिवदा िव ची मदुत िद.११/०७/२०१६ ते 
२५/०७/२०१६ पयत ठेव यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मदुत िद.२८/०७/२०१६ अखेर 
ठेव यात आली होती.  यास अनसु न सदरचे खरेदीकामी ३ तां ि क िनिवदा ा  त झाले  या आहते,  या 
पढुील माणे- 

 
 
 
 
 
 

वरील माणे खरेदीकामी ा  त झाले  या ०३ तां ि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.१७/०२/२०१७ रोजीचे 
मा.उपसिमतीचे सभेपु ढे सम  उघड  यात आ  या असनू  यांचा तां ि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात 
आलेला आह,े तसचे ा  त िनिवदाधारकांना सबंं िधत िवभागांना Demo दणेबेाबत ई-मेल  दारे कळिव  यात 
आलेले आह.े 

तसचे उपरो  त खरेदीकामी ा  त ०३ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.०६/०५/२०१७ रोजीचे मा. 
खरेदी सिमतीचे सभेपु ढे संबं िधत िनिवदाधारकांचे सम  उघड  यात आले  या असनू ा  त तुलना  मक दरांचे 
त   यात M/s. Vidhi Sales, Dhule यांचे तीन आयटमकरीता िन  न  तम दर ा  त झालेले आहे, तर एका 
आयटमकरीता M/s. Austin Health Care, Pune यांचे .९५००/- ह ेदर िन  न  तम येत आहे, परंत ुसदरह एक 
आयटमकरीता M/s. Vidhi Sales, Dhule यांनी .१०,४३१/- इतके दर िदले होते,  यामळेु यांना ा  त 
िन  न  तम दराने परुवठा करणार का? याबाबत दरु  वनीव न िवचारणा केली असता  यानंी सदरह आयटमकरीता 
.९४००/- इतके दर दऊे केलेले आह.े  यामळेु M/s.Vidhi Sales, Dhule यांचे िन  न  तम दरानुसार सदरचे 

खरेदीकामी .३,६५,९९०/- इतका खच येईल.  याचा तपिशल खालील माणे –  

Sr.No. Name of Tenderer Received Date 

1 M/s. Nature’s Global Service,New Delhi 29/06/2015 
2 M/s. Austin  Healthcare, Pune 03/07/2015 
3 M/s. Anita Medical Systems Pvt. Ltd., Mumbai 04/07/2015 

Sr.No. Name of Tenderer Received Date 
1 M/s. Austin  Healthcare, Pune 29/01/2016 

Sr.No. Name of Tenderer Received Date 
1 M/s. Anaecon India Healthcare Pvt.Ltd., New Delhi 27/07/2016 
2 M/s. Vidhi Sales, Dhule 22/07/2016 
3 M/s. Austin Health Care, Pune 27/07/2016 



139 
 

{05} 23-24.05.2017, Shirdi (SPJ doc) 

Sr. 
No. 

Description of 
Items 

Demand 
Qty. 

M/s. Austin Health 
Care, Pune 

M/s. Vidhi Sales, 
Dhule 

M/s. Anaecon India 
Healthcare Pvt.Ltd., 

New Delhi 
Rate per 

in Rs. 
Total 

Amt.in 
Rs. 

Rate per 
in Rs. 

Total 
Amt.in 

Rs. 

Rate per 
in Rs. 

Total 
Amt.in Rs. 

1 

Double Sided 
Apron (.5/0.25 
mmpb) Regular 
Size– 100 x 60cm. 
(Ligh Weight) 

10 20220.00 202200.00 16992.00 169920.00 58065.00 580650.00 

2 Vest (Standard 
0.50/0.25mmpb) 
Regular Size – 55 
x 75cm. (Ligh 
Weight)    

10 10750.00 107500.00 8352.00 83520.00 30975.00 309750.00 

3 

Skirt (Standard 
0.50/0.25mmpb) 
Regular Size – 
183 x 53cm. 
(Ligh Weight) 

10 9500.00 95000.00 9400.00 94000.00 34650.00 346500.00 

4 Thyroid Shield 
(0.50mmpb) 
Universal (Ligh 
Weight) Qty in 
pairs 

10 4650.00 46500.00 1855.00 18550.00 8085.00 80850.00 

 
 

 
Total - 451200.00 Total - 365990.00 Total - 1317750.00 

वरील माणे िन  न  तम दरानुसार उपरो  त खरेदीकामी .६२,५४०/- (परुवठा आदशे र  कम 
.३६५९००.०० –  तािवत अंदाजे र  कम .३०३४५०.००) इतका जा  तीचा खच येईल.  

तरी M/s. Vidhi Sales, Dhule यांचेबरोबर चचा िविनमय क न  यानंा परुवठा आदशे दे  यास तसचे 
सदरचे खरेदीकामी येणा-या र  कम .३,६५,९९०/- (अ री .तीन लाख पास  ट हजार नऊशे न  वद मा ) चे 
खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव मा  यते  तव सादर. 

ी साईबाबा णालयातील कॅथलॅब िवभाग व ी साईनाथ णालयातील जनरल 
ऑपरेशन िथएटर िवभागाकरीता Lead Appron, Gown व Thyriod Sheild  खरेदीकामी िन नतम 
दर ा  झाले या िनिवदाधारकांना उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत आले होते, परं तु  उपसिमती 
सभेसमोर चचसाठी ते अनुपि थत होते.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील कॅथलॅब िवभाग व ी साईनाथ 
णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर िवभागाकरीता Lead Appron, Gown व Thyriod Sheild  

खरेदीकामी M/s. Vidhi Sales, Dhule यांचे एकि त .३,६५,९९०/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत 
येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

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

२२ सन २०१७-१८ करीता फुटाणे साद, िवडयाची पाने, मुत  व अ गंध खरेदीकामी िन नतम दर 
ि वकारणेत येऊन पुरवठा आदेश देणेबाबत. 

मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५.०२.२०१७चे सभेतील िनणय .२४ नसुार माहे-एि ल-२०१७ ते माहे 
माच-२०१८ अखेर या आिथक वषाम  ये फुटाणे साद, िवडयाची पाने, पावडर माबल मतु , अ गंध याची 
जािहरात दऊेन िनिवदा मागवनु खरेदी करणसेाठी व याचे खचास मा यता घे यात आली असनू मं िदर िवभागाची 
िद.२०माच २०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये जनसपंक कायालयामाफत वतमान प ात जािहरात दऊेन बंद 
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पािकटात िनिवदा (दरप के) मागिवणते आले  या आहते. िनिवदा सादर करणेसाठी जािहरातीम  ये 
िद.२४.०४.२०१७ अशी अं ितम तारीख नमदु करणते आलेली होती.  यानसुार खालील माणे िनिवदा (दरप के) 

ा  त झाले  या आह.े  
अ) फुटाणे साद कोटेशन-  

अ. . िनिवदाधारकाची नावे व प  ता आवक नंबर/ िदनांक 
०१ मेसस.गंगवाल ए.एस.& कं., िशड   १५२५/िद.१९.०४.२०१७ 
०२ ी िदपक अशोक झा टे, िशड   १८६७/िद.२२.०४.२०१७ 
०३ मेसस.र नदीप फुल भांडर, िशड  २००८/िद.२४.०४.२०१७  
०४ ी ई र आधार साटोटे, कोपरगांव २००९/िद.२४.०४.२०१७ 

   
ब) िवडयाची पानां चे कोटेशन – 

अ. . िनिवदाधारकाची नावे व प  ता आवक नंबर/ िदनांक 
०१ ी साईनाथ वामन पवार, िशड  १८७३/िद.२४.०४.२०१७ 
०२ ी िदपक दवेराम आहरे, िशड  १८७४/िद.२४.०४.२०१७ 
०३ ी िकरण पुंजा मोरे. िशड  १८७५/िद.२४.०४.२०१७ 
०४ ी सजंय नामदवे अडांगळे, िनमगांव १८७६/िद.२४.०४.२०१७ 

 
क) पावडर माबल मुत चे कोटेशन- 

अ. . िनिवदाधारकाची नावे व प  ता आवक नंबर/ िदनांक 
०१ मेसस.िवरेश जै वाल, िशड  १८६९/िद.२४.०४.२०१७ 
०२ साई चावडी टोअस, िशड  १८७०/िद.२४.०४.२०१७ 
०३ साई कृ णा आट्स, िशड  १८७१/िद.२४.०४.२०१७ 
०४ साई माऊली माबल, ई(िशड )   २००५/िद.२४.०४.२०१७ 

     
ड) अ गंध पावडर- 

अ. . िनिवदाधारकाची नावे व प  ता आवक नंबर/ िदनांक 
०१ मेसस.गंगवाल ए.एस.& कं., िशड   १५२६/िद.१९.०४.२०१७ 
०२ पालखी ेडस, िशड  १८६८/िद.२४.०४.२०१७ 
०३ मेसस.िवरेश जै वाल, िशड  १८७२/िद.२४.०४.२०१७ 
०४ पालखी ेडस, िशड  २००६/िद.२४.०४.२०१७ 

उपरो  त माणे फुटाण े साद ०४ कोटेश  स, िवडया  या पानांचे ०४ कोटेश  स, पावडर माबल मतु चे  
०४ कोटेश स व अ गंध पावडर करीता ०४ कोटेश स िद.०६/०५/२०१७  रोजीच ेमा.खरेदी सिमती सभमे  ये 
उघडणते आ  या असनू,  याचंा तलुना  मक त  ता खालील माण.े  

०१. ची मुत चे खरेदी तुलना  मक त  ता  

अ.  
पुरवठाधारकांच े

नांव 
वािषक 
मागणी 

०३ नंबर 
मुत  
(७.५ 

इंच) दर 

एकूण 
वािषक 
मागणी 

०४ नंबर 
मुत  

(९ इंच) 
दर 

एकूण 
वािषक 
मागणी 

०५ नंबर 
मुत    

(१३.५ 
इंच) दर 

एकूण 

०१ मेसस.िवरेश 
जै वाल, िशड  

२०० ९०.०० १८०००.०० २०० १४०.०० २८०००.०० १५० ४३०.०० ६४५००.०० 

०२ साई चावडी 
टोअस, िशड  

२०० १२०.०० २४०००.०० २०० २१०.०० ४२०००.०० १५० ५५०.०० ८२५००.०० 

०३ साई कृ णा आट्स, 
िशड  

२०० १४०.०० २८०००.०० २०० २४०.०० ४८०००.०० १५० ५९०.०० ८८५००.०० 

०४ साई माऊली 
माबल, ई (िशड )   

२०० १३०.०० २६०००.०० २०० २२५.०० ४५०००.०० १५० ६००.०० ९००००.०० 
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०२) फुटाणे साद खरेदी तुलना  मक त  ता   

अ.  पुरवठाधारकांची नां वे, प ा 
वािषक 
मागणी 

दर ित नग एकूण 
पये पैसे  

०१ मेसस.गंगवाल ए.एस.& कं., िशड   ४५० िकलो   ७० ०० ३१५००.०० 

०२ ी िदपक अशोक झा टे, िशड   ४५० िकलो २५ ०० ११२५०.०० 

०३ मेसस.र नदीप फुल भांडर, िशड  ४५० िकलो १४० ०० ६३०००.०० 

०४ ी ई र आधार साटोटे, कोपरगांव ४५० िकलो ३० ०० १३५००.०० 

 
०३) िवड्याची पाने खरेदी तुलना  मक त  ता.   

अ.  पुरवठाधारकांची नां वे, प ा वािषक मागणी 
दर ित नग एकूण 

पये पैसे  

०१ ी साईनाथ वामन पवार, िशड  ३००००० (आव  यकते माणे ) ०० ९० २७००००.०० 

०२ ी िदपक दवेराम आहरे, िशड  ३००००० (आव  यकते माणे ) ०० ७५ २२५०००.०० 
०३ ी िकरण पुंजा मोरे. िशड  ३००००० (आव  यकते माणे ) ०० ८५ २५५०००.०० 

०४ ी सजंय नामदवे अडांगळे, िनमगांव ३००००० (आव  यकते माणे ) ०० ९० २७००००.०० 
 

०४) अ गंध पावडर खरेदी तुलना  मक त  ता 

अ.  पुरवठाधारकांची नां वे, प ा वािषक मागणी 

दर .िक. 
भवानी 

आंबादास 
एकूण 

दर .िक. 
भवानी 
शंकर 

एकूण 

पये पैसे पये पैसे 
०१ मेसस.गंगवाल ए.एस.& कं., 

िशड   
४०० िकलो 

(आव  यकते माणे) 
-- -- ०० १६० ०० ६४०००.०० 

०२ मे.साईपालखी ेडस, िशड  ४०० िकलो 
(आव  यकते माणे) 

१५० ०० ६००००.०० १८० ०० ७२०००.०० 

०३ मेसस.िवरेश जै वाल, िशड  ४०० िकलो 
(आव  यकते माणे) 

१६० ०० ६४०००.०० १९० ०० ७६०००.०० 

०४ मे.पालखी ेडस, िशड  ४०० िकलो 
(आव  यकते माणे) 

१५० ०० ६००००.०० १७० ०० ६८०००.०० 

उपरो  त माणे– 
अ. .०१- ची मतु  खरेदीकरीता मे .िवरेश जै  वाल, िशड  यांचे ०३-नंबर मतु चे दर .९०/, ०४-

नंबर मतु चे दर .१४०/ व ०५-नंबर मतु चे दर .४३०/ सवात कमी (  यनुतम) दर आह.े  
अ. .०२- फुटाणे साद खरेदीकरीता ी िदपक अशोक झा टे, िशड  यांच े .२५/- .िकलो सवात 

कमी (  यनुतम) दर आह.े  
अ. .०३- िवडयाची पाने खरेदीकरीता ी िदपक दवेराम आहरे,िशड  यांचे .०.७५/- .नग सवात 

कमी (  यनुतम) दर आह.े  
अ. .०४- अ  टगंध पावरड खरेदीकरीता भवानी आंबादास अॅ  ड स  स यांचे दर िन  नतम आहे. परंत ू

भवानी आंबादास अॅ  ड स  स अ  टगंध हा लालसर (भगवा) िदसतो. भवानी शंकर अॅ  ड स  स यांचा अ  टगंध हा 
स  या वापरत असलेला चांग  या तीचा िपवळा अ  टगंध आह.े तरी स  या वापरत असलेला भवानी शंकर अॅ  ड 
स  स अ. .०१ मेसस गंगवाल ए.एस. &कं., िशड  यांच े  यनुतम दर .१६०/- मा  दराने ि वकारणेस मा  यता 
असावी.  

तरी उपरो  त माण े पावडर मतू , फुटाण े साद, िवड्याची पाने व अ गंध भवानी शंकर अॅ  ड स  स 
अ. .०१ मेसस गंगवाल ए.एस. & कं., िशड  यांचे ा  त िन  नतम दर ि वकारणते येऊन व परुवठा आदशे देणे 
तसचे याकामी येणारे खरेदी खचाकरीता मा.  यव  थापन सिमतीस िशफारस करणकेामी  ताव मा.उपसिमती 
सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
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सन २०१७-१८ करीता फुटाणे साद, िवडयाची पाने, मुत  व अ गंध खरेदीकामी िन नतम दर 
ा  झाले या कोटेशनधारकांना आजचे उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत आले होते, उपसिमतीने 

यां चेबरोबर दरांबाबत चचा केली असता, ची मुत  खरेदी करणेकामीचे िन नतम दरधारक मेसस. 
िवरेश जै वाल, िशड  यांनी कोटेशनम ये िदलेले दर अंतीम समजणेत यावे, अशी िवनंती केली. 
फुटाणे साद खरेदीकामीचे िन नतम दरधारक ी.िदपक अशोक झा टे, िशड  यांनी ती िकलो .५/- 
मा  दर कमी केले. िवड्याची पाने खरेदीकामीचे िन नतम दरधारक ी िदपक देवराम आहेर, िशड  
यांनी ती नग ५ पैसे दर कमी केले. तसेच अ गंध खरेदीकामीचे मेसस.गंगवाल ए.एस.& कं., िशड  
यांनी ती िकलो .५/- मा  दर कमी केले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ करीता ची मुत  खरेदी करणेकामी मेसस. िवरेश 
जै वाल, िशड  यां चे कोटेशनमधील मुळ दर, फुटाणे साद खरेदी करणेकामी ी.िदपक अशोक झा टे, 
िशड  यां चे ती िकलो .२०/- मा  अंतीम दर व िवड्याची पाने खरेदीकामी ी.िदपक देवराम आहेर, 
िशड  यां चे ती नग .०.७० मा  अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, संबंधीतांना पुरवठा आदेश दे यात 
यावा. तसेच भवानी शंकर अ गंध (िपवळा) खरेदी करणेकामी मेसस.गंगवाल ए.एस. & कं., िशड  
यां चे ती िकलो .१५५/- मा  अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, संबंधीतांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.            (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  
२३ मंिदर िवभागाकडील पुजारी कमचारी यांचे ेस कोड िनि त करणेबाबत.  

बधुवार , िद.१५/०२/२०१७ रोजी दपुारी ०३.३० वाजता लडीबागेतील सभागहृात .मा.कायकारी 
अिधकारी डॉ.सदंीप आहरे यां या अ य तेखाली व ISO स लागार ी.केशमुतु  यांनी सं थान या वेगवेग या  
िवभागात आय.एस.ओ. मानांकन ा  करणकेामी कामकाजाचा आढावा घेणते आला आह.े यावेळी 
जा.न.ंएसएसएस/ वशी-का.अ. वीय/ ४०९५/ २०१७, िद.१८.०२.२०१७ चे आदेशा वये मं िदर िवभागासबंंधी 
खालील माण ेसचूना कर यात आ या आहते-  

१) साई मं िदराम ये िनयु  पजुारी कमचा-यांना ेस कोड तयार करण.े    
२) साई मं िदरामधील िनयु  असले या पजुारी कमचा-यांची वै क य तपासणी केलेली असावी.  

ताव:- यानसुार मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९.०३.२०१७ चे सभेतील िवषय न.ं१४, िनणय 
.२०६ नुसार चे समाधी चौथ-यावर काम करणा-या कमचा-यांसाठी तावात नमदु केलेली िनयमावली लागू  

करणसे मा यता दे यात आली. तसचे मं िदर िवभागाकडील पजुारी कमचारी यांचे ेस कोड िनि त करणकेामी 
थािनक उपसिमती सभेसमोर ताव सादर करणते यावा. तसचे, साईभ ाशंी संपक येत असले या 

िवभागामंधील सव कमचा-यांची दर ६ मिह यांनी वै क य तपासणी क न घे यात यावी. याची सु वात मं िदर 
िवभागापासनू करणते यावी , अस ेठरले आह.े  

  यानसुार मं िदर िवभागाकडील पजुारी कमचारी यांचे ेस कोड िनि त करणकेामी मा. थािनक 
उपसिमतीची मा यता िमळणेस िवनंती आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय:- तावात नमदू के या माण ेस या समाधी चौथ-यावरील कायम व कं ाटी 
कमचारी ह ेएकाच लाल रंगाचे सोवळे वापरतात.  याऐवजी चौथ-यावरील कायम पजुारी/सहा यक पजुारी यांना 
लाल रंगाचे सतुी सोवळे, उपरण ेव कं ाटी कमचारी िपवळे रंगाचे सतुी सोवळे, उपरणे वापर यात यावे. तसचे 
कायम व कं ाटी चोपदार/ मदतनीस यांना गडु यापयत लाल झगा व पांढरा पायजामा असा पोशाख असावा. 
तसचे ीगु थान, ी ारकामाई, ीचावडी, ीमा ती मिंदर, ीशिन-गणपती-महादवे मं िदर, ीद  मं िदर, 
यिुझयम हॉल , इ. मं िदरातील पजुारी/सहा.पजुारी/चोपदार/मदतनीस यांनी िपवळे सोहळे, उपरण ेप रधान करावे. 

अस ेनमदू आहे.  
तरी मा. यव थापन सिमतीचे ठरावानसुार मं िदर िवभागाकडील पजुारी यांना ेस कोड िनि त 

करणबेाबत िनणय होणेस िवनंती. 
  यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर िवभागातील पुजारी/ कमचारी यांचेसाठी पुढील माणे 

गणवेश िनि त करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  
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समाधी मं िदराम ये चौथ यावर काम करणा या कायम पुजारी/ सहा यक पुजारी यांना व 
कं ाटी कमचा यांना लाल रंगाचे सुती सोवळे, उपरणे राहील. चौथ या यित र  समाधी मं िदरामम ये 
काम करणा या कायम व कं ाटी चोपदार/ मदतनीस यांना पगडी, गुड यापयत लाल झगा व पांढरा 
पायजामा.  

तसेच ीगु थान, ी ारकामाई, ीचावडी, ीमा ती मं िदर, ीशिन-गणपती-महादेव मं िदर, 
ीद  मं िदर, युिझयम हॉल, इ. मंिदरातील पुजारी/ सहा.पुजारी/ चोपदार/ मदतनीस यानंा िपवळे 

सोहळे, उपरणे व कं ाटी कमचा यांना पुव माणेच लाल रंगाचा नेह  शट, पांढ या रंगाचा पायजामा, 
असा गणवेश दे यात यावा.                    (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  
२४ िद.१५ ऑ टोबर, २०१७ रोजी िशड  येथे आयोिजत करावया या साई आंतररा ीय मॅरेथॉन पध या 

अनुषंगाने चॅ प ए डयुर स, पुणे यांनी सादर केलेला क प अहवाल व करारना या या मसु ाबाबत.   
ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते १८ ऑ  टोबर, २०१८ या कालावधीत 

साजरे कर  यात येणार आहे. ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचा चार व सार करणेसाठी नगरा  य ा, 
िशड  नगरपंचायत, िशड  व चॅ  प ए  डयरु  स, पणु ेयां  या सयंु  त िव माने १५ ऑ  टोबर, २०१७ रोजी िशड  येथे 
आंतररा  ीय साई मॅरेथॉन  पधा आयोजीत करणेसाठी िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतचे 
सभेपढेू  ताव सादर करणते आला होता.  

 यावर सिव  तर चचा होऊन िनणय .२१२ नुसार “..शता  दी वषाचे सार व चाराचे  टीकोनातनू 
शता  दी वषात नगराध ्य ा िशड  नगरपंचायत िशड  यांचे  तावास अनसु न िद .१५ ऑ  टोबर, २०१७ रोजी 
िशड  येथे साई आंतररा  ीय मॅरेथॉन  पधा आयोिजत करणसे व  यासाठी सं  थानचा पािठंबा असणेस मा  यता 
दे  यात आली. या  पधसाठी सं  थानकडून कोणतीही आिथक मदत उपल  ध क न ावयाची नसनू सदर 
 पध  या आयोजनाचा सव खच पणुे येथील चॅ  प ए  डयरु  स पणु े ही सं  था  करणार आह.े सदर  पधचे 

िनयोजनासाठी चॅ  प ए  डयरु  स पणुे, िशड  नगरपंचायत, िशड  व सं  थानची  थािनक उपसिमती यांची साई 
मॅरेथॉन सिमती  थापन कर  यात यावी. या सिमतीने वेळोवेळी बैठका घेऊन  पध  या यश  वीतेसाठी िनयोजन 
करावे.” अस ेठरले.  

उपरो  त िनणयास अनुस न, मा.अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी  पधचे 
िनयोजनासाठी व आयोजकांशी चचा करणसेाठी साई मॅरेथॉन सिमती असावी. तसेच या सिमती  या बैठका 
सं  थानचे  थािनक उपसिमती  या सभे  या वेळी आयोिजत क न साई मॅरेथॉन  पधा यश  वीतेसाठी िनयोजन 
करणते यावे, अस ेिनदश िदले होत.े  

 यानसुार साई आंतररा  ीय मॅरेथॉन  पध  या िनयोजनाचे  टीकोनातून आयोजकांशी चचा करणसेाठी 
शु वार, िद.२४/०३/२०१७ रोजी दपुारी १.०० वाजता सं  थानचे साईिनवास अितथीगहृात साई मॅरेथॉन सिमती 
यांची आढावा बैठक पार पडली. या बैठक त मा. ी. अभय शेळके पा. नगरसवेक व चॅ  प ए  डयरु  स, पणु ेयांचे 

ितिनधी यांनी आंतररा  ीय साई मॅरेथॉन  पधबाबत मािहती दऊेन, ी साईबाबा सं  थानला आंतररा  ीय 
साईमॅरेथॉन  पधचा आिथ क भार वजा जाता पालक  व घे  याबाबत िवंनती केली.  यानंतर झाले  या चचस 
अनसु न खालील माण ेिनणय घे  यात आलेले आहते. 

१) साई आंतररा  ीय मॅरेथॉन  पधचा आिथक भार वजा जाता पालक  व ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे असले.  

२) साई आंतररा  ीय मॅरेथॉन  पधकरीता ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचा लोगो वापर  यास 
हरकत नाही. 

३) साई आंतररा  ीय मॅरेथॉन  पधचा सिव  तर  ताव (Detailed Project Report) व करारना  याचा 
मसदुा आयोजकांनी सं  थानकडे सादर करावा.  

४) ी साईबाबा सं  थान ह ेधमादाय सं  थान आह.े  यामळेु साई मॅरेथॉन  पध  या जाहीरातीसाठी धु पान 
व म  उ  पादक कंप  याचंे ायोजक अस ूनयेत.  

५) साई आंतररा  ीय मॅरेथॉन  पध  या  टीकोनातनू आयोजकामाफत नॅशनल असोिसएशन यांचेसह 
पोलीस िवभाग, शासक य िवभाग यां  या आव  यक  या सव परवान  या घे  यात या  यात. तसचे  पधची 
सव आंकाऊट िडटेल ठेव  यात यावेत. 
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६) आयोजकामाफत साई आंतररा  ीय मॅरेथॉन  पध  या िस  दीसह ी साईबाबा समाधी शता  दी 
महो  सवाचा चार व सार कर  यात यावा.  

७)  पध  या अटी व शत  िज  हा डा अिधकारी यांचेमाफत तपासनू घे  यात या  यात.  
८)  पधनंतर सपंूण मागाची  व  छता कर  याची जबाबदारी िशड  नगरपंचायत व चॅ  प ए  डयरु  स, पणुे 

यांची असेल.  
९)  पध  या िन िम  ताने मं िदर प रसरात रिज  शेन काऊंटर सु  करण े तसचे मॅरेथॉन  पधसाठी 

आयोजकांनी तयार केलेली वेबसाईट व सं  थान वेबसाईट िलंक करणेस हरकत नाही.  
उपरो  त िनणयाचे अनषुंगाने चॅ  प ए  डयरु  स, पणु ेयांनी  याचंा क  प अहवाल हा छापील लेटर हेडवर 

िदलेला नूसन,  यावर को   याही पदािधकारी यांची  वा री नाही.   
तसचे चॅ  प ए  डयरु  स, पणु े याचंमेाफत सादर कर  यात आलेला करारनामा ी. उदय जोशी, िज  हा 

डा अिधकारी अहमदनगर यां  याकडे िद.२४/०३/२०१७ रोजीचे साई मॅरेथॉन उपसिमतीचे सभेत ठरले माणे 
तपासणी करणकेामी पाठिवणते आला होता. िज  हा डा अिधकारी अहमदनगर, यांनी तो तपासनू सदरह 
करारना याम ये खालील बाब चा समावेश करणते यावा, अस ेसचुिवलेले आहे.   

1. पाट  .१ चे सपंूण नांव, प ा, यांचे पदािधकारी/अिधकारी यांचे प ,े दरू वनी मांकासह असावेत. 
2. पाट  .१ माफत ी.साईबाबा सं थान िशड  यां याकडे सरु ा ठेव (दो ही प ा या सम वयाने) ठेवणे 

आव यक आहे, असे तािवत आह.े  
3. पाट  .१ यांनी पधा समा ीनंतर आव यक ते सव खचा या िहशेबांचे सनदी लेखापरी कांमाफत 

परी ण क न, याचा अहवाल सं थानास सादर करण ेआव यक राहील. 
4. पधा कालावधी व करारनामा कालावधीत या सदंभात होणा -या कोण याही जीतीत व िव  हानीची 

जबाबदारी सं थान वीकारत नाही . 
5. सं थानने िदले या परवानगीनसुार या पधशी संबं िधत कोण याही बाबीबाबत सं थान या नांवाचा 

गैरवापर कर यात येऊ नये, या नांवाचा वापर क न कोण याही कारे या ारे लाभ िमळिव याबाबत 
य न कर यात येऊ नये, अशा बाबी िनदशनास आ यास यो य ती कायदशेीर कारवाई कर यात येईल. 

6. करारना यातील अटी व शत मं ये फेरबदल कर याचे सपंूण अिधकार सं थानला राहतील . 
7. ी.साईबाबा समाधी शता  दी सोह यािनिम  वापर यात येणा-या लोगोचा कोण याही कारे अनादर 

होईल, अस ेवतन कर यात येऊ नये. 
8. पाट  न.ं१ या कालावधीत िनयु  करणारे अिधकारी/कमचारी यांचा सं थानशी कोणताही सबंंध 

असणार नही, ह े सव पाट  .१ चे अिधकारी कमचारी असतील व या अिधकारी/कमचारी यां या 
वेतन/ मानधनावरील होणारा सव खच पाट  .१ यांनी करावयाचा आह.े    

9. साई इटंरनॅशनल मॅरेथॉन, िशड  हा पणूतः चॅ प एड्यरु स यांनी िवकिसत केलेला यां या मालक चा 
ॅ ड, कार असला तरी, पाट  .२ साई इंटरनॅशनल मॅरेथॉन, िशड  या नांवाने ही पधा वतः अथवा 

इतर सं थां या सहयोगाने आयोिजत कर याचे अिधकार राखनू ठेवीत आहे. यामळेु पाट  .१ या 
मालक चा ॅ ड हा या करारना या या कालावधीपरुताच राहील. 

10. पाट  .१ यांनी पधसाठी असणा-या रा ीय/आंतररा ीय संघटनां या परवान या िमळिवणॆ आव यक 
आहे, अशी परवानगी अस यासच सं थानमाफत पालक व वीकार यात येईल. 

11. पधसबंंधी उद ्भवणा-या सव तां ि क व कायदेशीर बाब ची जबाबदारी पाट  .१ ची राहील, या 
सदंभात कोण याही कारची त ार सं थान वीकारणार नाही . 

12. पधा मागावर आव यक या सव सोई-सिुवधा पाट  .१ यांनी पध या िनकषानसुार परुवावया या 
आहते. 

13. या पध या मा यमातनू पाट  .१ यांनी कोण याही कारचे राजक य यासपीठ िनमाण कर यात येऊ 
नये, तसचे या पध या  मा यमातनू अथवा जािहराती या मा यमातनू कोण याही कारे सामािजक 
भावना भडकिवणारे संदशे दे यात येऊ नयेत. 

14. कोण याही कारणा तव पधा र  झाली िकंवा करावी लाग यास, पधकांचे शु क परतावा कर याची 
सपंणू जबाबदारी पाट  .१ यांची राहील. 

15. सं थानमाफत उपल ध क न दे यात येणा-या सिुवधा ा सं थान या िवहीत िनयमावली या व 
शु का या आधारे उपल ध क न दे यात येतील . 
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16. सदर पधा / क प कोण याही कार य आिथक जडजोखमीत गुंतिवता येणार नाही, तसचे पाट  .१ 
यांनी केले या कोण याही आिथक व पा या यवहारास सं थान जबाबदार राहणार नाही. 
तसचे वरील माण े बाब  व आव यक असणा-या इतर बाब  सं थानमाफत िवहीत क न , तसचे या 

सदंभात जे  िविध ांचा स ला घेऊन करारनामा अं ितम कर यात यावा, असहेी नमदू केलेले आहे.   
तरी उपरो  त  तावाचे अनषुंगाने सदर  पधचे िनयोजनासाठी  थािनक उपसिमतीचे यांचे सभेपढेू 

 ताव िनणयाथ सादर. 
आजचे उपसिमती सभेसमोर चॅ प ए डयुर स, पुणे यांचे ितिनधी उपि थत होते, यांनी साई 

आंतररा ीय मॅरेथॉन पध या िनयोजनासाठी यांनी आ ापयत केले या व यापु ढे करावया या 
कामांची मािहती उपसिमतीस िदली. उपसिमतीने यांनी सादर केलेला क प अहवाल व 
करारना या या मसु ाबाबत चचा केली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१५ ऑ टोबर, २०१७ रोजी िशड  येथे आयोिजत करावया या 
साई आंतररा ीय मॅरेथॉन पध या अनुषंगाने चॅ प ए डयुर स, पुणे यांचेबरोबर करावया या 
करारना याम ये मा.िज हा ि डा अिधकारी यांनी सुचिवले या बाब चा समावेश करणेत येऊन, सदरह 
करारना याचा मसुदा सं थानचे िवधी िवभागाने अंतीम करावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.  

याचेबरोबर उपसिमतीने चॅ प ए डयुर स, पुणे यांना खालील माणे सुचना के या.  
इटंरनेट व इले ॉिनक मा यमां ारे या काय माची जािहरात करणेत यावी. तसेच 

वेगवेगळया शहरांम ये ेस कॉ फर स आयोिजत कर यात यावी व याबाबतची मािहती सं थानला देत 
जावी. समाज िवघातक जािहरात चा समावेश ायोजक हणून करणेत येऊ नये.  

तसेच चॅ प ए डयुर स, पुणे यांना नाव न दणीसाठी टॉल लावणेकामी सं थान प रसराम ये 
(१६ गुं ठे, सादालय, िनवास थाने प रसर) जागेची पहाणी क न, तसा ताव कायकारी अिधकारी 
यां चेकडे सादर करावा व या पधसाठी येणा या पधकांना सं थान या खो या सशु क राखीव 
ठेवावया या अस यास िनधा रत वेळेपुव  मािहती तं ान िवभागास कळिवणेत यावे.   

 (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  

२५ ीसाईबाबा मं िदर प रसरातील लोअर गचे नुतनीकरण करणेकामी उघड  यात आले  या ई-िनिवदांवर 
िनणय होणेबाबत.  

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, (िशड ) अिधिनयम- २००४ मिधल तरतूद:-
अिधिनयमा या कलम २१ मधील पोटकलम (१) या. खंड (क) अ वये, मं िदराची व िव  व  तमालम ांची 
दखेभाल, यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी िव  व  त  यव  थेचा िनधी सिमतीकडून खच कर याची 
तरतदू आहे. 

मा. यव थापन सिमती िनणय:- 
१. िद.०७/०२/२०१३ रोजी झाले या मा.ि सद य सिमती सभेत ी साईबाबा मं िदर प रसरातील 

लोअर गचे नतूनीकरण करणेसाठी िनणय .१११ अ वये, “यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा 
मं िदर प रसरातील लोअर चे नतूनीकरण करणसेाठी Granite Stone 3cm thk. sagaralli grey 
Antique Finish (Flammed and Brushed) व Granite Stone 2cm thk. leather finish याचा 
वापर कर यात यावा. याकामी येणा-या यो य या सवसमावेशक खचास व वतमानप ात आिण सं थाlनचे 
सकेंत थळावर जािहरात िस द क न िवहीत प  दतीने िनिवदा मागिवणसे मा यता दे यात आली. 

तसचे, सदरह िनणयाची अंमलबजावणी करणेसाठी परवानगी िमळणेबाबत, मा. मुंबई उ ची 
यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम ये  सं थान विकलामाफत वरीत अज सादर करणते येऊन 

खंडपीठाची मा  यता घे यात यावी, असे ठरले.” 
२. िद.३०/०३/२०१३ रोजी झाले या मा.ि सद य सिमती सभेत िनणय .२६५ अ वये, “ ी साईबाबा मं िदर 

प रसरातील लोअ रंग नतूनीकरणाचे कामाक रता आिकटे ट  हमणनू शभुंकर ए ट र ायजेस, पणु ेयांची 
नेमणकू करणते यावी तसचे , सदरह क पासाठी आिकटे टट सवेा परुिवणकेामी याना क प 
अंदाजप काचे २% फ  + सि हस टॅ स देणते यावा, अस ेठरले”.  
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३.  िद.१९/०९/२०१६ रोजी झाले या  मा.  यव  थापन सिमती सभेत िनणय .६४२ अ वये, “यावर सिव तर 
चचा होऊन, मं िदर प रसरातील ५३५४ चौ.मी. जागेमधील लोर गचे नतुनीकरण करणेस व याकामी 
येणा-या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. परंत ु अशीही चचा करणते आली क , समाधी 
मं िदरा या वा तपेु ा लोर ग उठावदार व आकषक नसावे, याकरीता लोर गचा रंग िफका ठेव यातत 
यावा तसचे कमी न ीकाम असावे, या साठी मं िदर प रसराम ये करावया या लोर गसाठी या े ातील 
त  स लाअगाराचा अिभ ाय घे यात यावा व नमनुादाखल ४x४ केस. फुट जागेत वेगवेग या कारच/े 
न ीचे लोर ग करणते येऊन, याची चाचणी घे यात यावी. यानंतर जो नमनुा पसतं पडेल यासाठी 
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणते या या, अस ेठरले.”  

४. िद.२२/१२/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती सभेत िनणय . ९०५ अ वाये, “यावर 
सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगहृासमोर तयार केले या ०४ कार या लोअर ग या 
नमु यांनी सिमतीने पाहणी केली व सदरह पाहणीअंती मं िदर प रसरातील लोअर गचे कामासाठी 

ामु याने ेनाईटचा वापर करणते यावा . उ हाळयात उ णतेने साईभ ां या तळपायांना ास होऊ नये, 
याकरीता लोअर गम ये काही भागात हाईट इिंज. आट फ िशयल टाई सचे पाथवे करणते यावे, अस े
ठरले. तसेच याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व येणा या सवसमावेशक खचास मा यता 
दे यात आली.  
तसचे सदरह लोअर ग नतुणीकरण करणचेे काम रा ी या वेळेसच जा त करणते यावे , अशा सचुना 

िद या.” 
   तावनाः सं थानतफ ी साईबाबा मं िदर प रसर पनूिवकास क पाचे बांधकाम यापवु  सन १९९९ 

म ये पणू करणते आले आहे. यावेळी मं िदर प रसरात रफ शहाबाद फरशी बसिव यात आलेली आह.े तसचे 
याम ये लॅक कड पा व रेड आ ा टोनम ये  िडझाईन तयार कर यात आलेली आह.े सदर लोअर गचे काम 

पणू होऊन आता आठरा वषापे ाही अिधक कालावधी झालेला आहे. काळाचे ओघात लोअ रंग ब-याच 
िठकाणी खराब झाली आहे. यास ब-याच िठकाणी तडे गेलेले आहते. यामळेु सदर लोअ रंगचे नतूनीकरण 
करण ेआव यक आह.े यासाठी स याची लोअर ग काढून यािठकाणी ेनाईट+ हाईट इिंज. आिटिफिशयल 
टाई स लोर गसाठी  एकूण र म .१.१४२ कोटी मा  इतका खच अपे ीत आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे उपरो  त िनणयानसुार याकामी वृ  तप ात तसचे 
सं  थानचे सकेंत  थळावर जािहरात िस  द कर  यात होती. ठेकेदार यांना ई-िनिवदा अपलोड कर  याची वाढीव 
अं ितम मदूत िद.०५/०४/२०१७ अखेर ठेव  यात आली होती. ई-िनिवदा अपलोड करणचेी अं ितम मदूतीत 
खालील ०३ ई-िनिवदा अपलोड झाले  या आह.े    

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव आवक . िदनांक 
०१  सी-४ इ  ा   चर ा.िल., नािशक   २४१६३  ०७/०३/२०१७  
०२  आर.के. सावंत, नािशक  ०४१२   ०५/०४/२०१७ 
०३ मे. आर.एल. भतुडा , कोपरगांव   २४३११  ०९/०३/२०१७ 

सदर ा  त ई-िनिवदांचे तां ीक िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे िद.११/०४/२०१७ सभेपढेु उघडणते 
आ  या असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या कागदप ांची छाननी केली असता तां ीक छाननी अहवालानुसार 
उपरो  त तीनही ठेकेदार पा  झाले आहते.   

 
अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गावं 

०१   सी-४ इ  ा   चर ा.िल., नािशक  
०२   आर.के. सावंत, नािशक  
०३  मे. आर.एल. भतुडा , कोपरगांव  

 
उपरो  त ०३ पा ताधारक ठेकेदार यांनी सादर केलेला ई- िनिवदांचा िलफाफा . ०२ (वािण  यीक 

िनिवदा) िद.०६/०५/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आले असनू , तयानंी सादर केले  या 
दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  
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अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव र  कम शेरा 
०१   सी-४ इ  ा   चर ा.िल., नािशक  १,४१,०२,३६३/- - 
०२   आर.के. सावंत, नािशक  ७४,८२,०००/- िन  नतम 
०३  मे. आर.एल. भतुडा , कोपरगांव  १,९४,०४,१८०.५० - 

उपरो  त तपिशलानुसार ०३ िनिवदाधारकां पैक  ठेकेदार ठेकेदार आर.के. सावंत, नािशक यांचे दर 
िन  नतम आहते. तरी याकामी िन  नतम दराचे ठेकेदार यांना कायादेश देणेसाठी सदरील िवषय मा.  यव  थापन 
सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर. 

ीसाईबाबा मं िदर प रसरातील लोअर गचे नुतनीकरण करणेकामी राबिवणेत आले या ई-
िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक आर.के. सावंत, नािशक यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती 
सभेसमोर उपि थत होते, यांनी उपसिमती सभेसमोर लोर गकामी वापर यात येणा या ेनाईटचे नमनेु 
दाखिवले, यानंतर उपसिमतीने दर कमी करणेबाबत यां चेबरोबर चचा केली असता, यांनी दर कमी 
करणेस असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ीसाईबाबा मं िदर प रसरातील लोअर गचे नुतनीकरण 
करणेकामी आर.के. सावंत, नािशक यां चे एकि त .७४,८२,०००/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत 
येऊन, यांना कायादेश आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

   (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२६ कायालयीन वापरासाठी 01 नग लॅपटॉप 01 नग आय पॅड व 02 नग कलर लेझरि ंटर (Wi-Fi 
तं ानासह) खरेदीकामी ा  त िनिवदांमधील िन  न  तम पुरवठाधारकास चचसाठी बोलावणेबाबत. 

अिधिनयम 2004 मधील तरतुद:- कलम १७ (१) नसुार भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा 
उपल धक न दणे.े 

  मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८.०४.२०१७ 
रोजीचे सभेतील िनणय ं .२९४ 

  ा तािवक:- स ि थतीत इकडील िवभागाकडे उपल  ध नसलेले व कायालयीन कामासाठी 
आव  यक असलेले ०१ नग लॅपटॉप, ०१ नग आय पॅड व ०२ नग कलर लेझरि ंटर (Wi-Fi तं ानासह) 
सं थानचे चिलत प दतीनसुार खरेदी करणेस व याकामी येणारे अंदाजे र कम पये२,३८,२९०/-+ 
टॅ  सचेखचास मा यता घेणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८.०४.२०१७ रोजीचे सभेपु ढे 
सादर करणते आला होता. सदरचे  तावावर सिव  तर चचा होऊन,िनणय .२९४ ने कायालयीन वापरासाठी 
०१ नग लॅपटॉप, ०१ नग आय पॅड व ०२ नग कलर लेझरि ंटर (Wi-Fi तं ानासह) खरेदी करणकेामी िवहीत 
प तीने िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम पये २,३८,२९०/- + टॅ  स मा चे खचास 
मा  यता दे  यात आली. 

सबब, मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार सदरील सािह  य सं  थानचे िविहत प  दतीने खरेदी 
करणसेाठी, या े ातील िविवध परुवठाधारकांकडून ई-मेल ारे दरप के मागिवणकेामी, िद.०७.०५.२०१७ 
रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वये, मा  यता घे  यात आलेली आहे.  यानुसार ०४ बंद पािकटातील िनिवदा ा  त 
झाले  या आहते.  याचा तपिशल खालील माणे आहे.  

अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव आवक मांक  िदनांक 

०१  लोबल कॉ   यटुस, िशड  सा. .िव.आ.न.ं३४५८ १०.०५.२०१७  
०२ साई सवेा सिवससे, िशड  सा. .िव.आ.न.ं३४५९ १०.०५.२०१७ 
०३ आर.डी.डेटा िस  टी  स, नािशक सा. .िव.आ.न.ं३४६० १०.०५.२०१७ 
०४ साईनाथ कॉ   यटुस, िशड  सा. .िव.आ.न.ं३४७२ १०.०५.२०१७ 

 
उपरो  त माण े ा  त झाले  या िनिवदा मा.खरेदी सिमतीचे िद.११.०५.२०१७ रोजीचे सभेम  ये उघडणते 

आले  या असनू  याचा तपिशल खालील माणे.  
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Sr. 
no. 

Description Qty 
Global 

Computers, 
Shirdi 

SaiSeva 
Services, 

Shirdi 

R.D.Data 
Systems, 
Nashik 

Sainath 
Computers, 

Shirdi 

   Rate per nos. in Rs. 

01 

Laptop -HP Spectra 13 
V123TUI 7th Gen Intel core i5 
(3.1 Ghz 3Mb Cache 2 cores. 
RAM 8 GB LPDDR3 HDD 256 
GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD, 
Intel HD graphics 620, 33.78 
cms(13.3) screen Full HD 
Windows 10 Pro 

01 1,18,000/- 1,11,000/- 1,18,000/- 1,25,000/- 

02 

i Pad-Apple iPad pro 12.9 inch, 
128 GB Wifi + Cellular, 12.9-
inch (diagonal) LED-backlit 
Multi-Touch display, 2732-by-
2048 resolution at 264 pixels per 
inch (ppi), Color Gold with 
leather cover. 

01 93,900/- 88,750/- 90,500/- 1,24,000/- 

03 
LaserJetWi-Fi Printer 
HP CP1025nw Color 

02 23,750/- 24,200/- 23,200/- 21,750/- 

उपरो  त त   याचे अवलोकन करता,०१ नग लपॅटॉप खरेदीसाठी र  कम पये १,११,०००/- मा  व ०१ नग 
आय पडॅ खरेदीसाठी र  कम पये ८८,७५०/- मा  मे.साईसेवा सि हसेस, िशड  यांचे िन  न  तम दर आलले ेआहते. 
तसेच ०२ नग कलर लझेरि ंटर (Wi-Fi तं ानासह) खरेदीसाठी र  कम पये ४३,५००/- मा  मे.साईनाथ 
कॉ   यटुस, िशड  यांचे िन  न  तम दर आलले ेआहते. सदर सािह  य खरेदीकामी िन  न  तम परुवठाधारक मे.साईसेवा 
सि हसेस, िशड  व म.ेसाईनाथ कॉ   यटुस,िशड  यांना मा.उपसिमतीचे सभेसमोर बोलवनू  यांनी दऊे केले  या 
र  कमेबाबत चचा करता येईल.  

मागणी:- ा  तािवकेम  य ेनमुद केले माणे कायालयीन कामासाठी आव  यक असलले े०१ नग लपॅटॉप, 
०१ नग आय पडॅ व ०२ नग कलर लझेरि ंटर (Wi-Fi तं ानासह) खरेदीकामी ा  त झाले  या िनिवदा 
िद.११.०५.२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेसमोर उघडणेत आले  या आहते. लपॅटॉप व आयपडॅ खरेदीसाठी 
मे.साईसेवा सि हसेस, िशड  यांना तसेच कलर लझेरि ंटर (Wi-Fi तं ानासह) खरेदीसाठी मे.साईनाथ कॉ   यटुस, 
िशड  यांना अं ितम चचसाठी मा.उपसिमतीचे सभेसमोर बोलावणे  या मा  यते  तव सदरचा  ताव मा.उपसिमतीचे 
सभेसमोर सादर करणसे मा  यता असावी, िह न  िवनतंी.   

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

       िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- कायालयीन कामासाठी आव  यक असलले े०१ नग लपॅटॉप, ०१ नग 
आय पडॅ व ०२ नग कलर लझेरि ंटर (Wi-Fi तं ानासह) खरेदीकामी ा  त झाले  या िनिवदा िद.११.०५.२०१७ 
रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेसमोर उघडणेत आले  या आहते. लपॅटॉप व आयपडॅ खरेदीसाठी मे.साईसेवा 
सि हसेस, िशड  यांना तसेच कलर लझेरि ंटर (Wi-Fi तं ानासह) खरेदीसाठी मे.साईनाथ कॉ   यटुस, िशड  यांना 
अं ितम चचसाठी मा.उपसिमतीचे सभेसमोर बोलावणे  या मा  यते  तव सदरचा  ताव मा.उपसिमतीचे सभेसमोर 
सिवनय सादर. 

कायालयीन वापरासाठी ०१ नग लॅपटॉप, ०१ नग आय पडॅ व ०२ नग कलर लेझरि ंटर (Wi-Fi 
तं ानासह) खरेदीकामी ा  झाले या िन नतम दरधारक आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. 
उपसिमतीने दर कमी करणेबाबत यांचेबरोबर चचा केली असता, यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, कायालयीन वापरासाठी ०१ नग लॅपटॉप, ०१ नग आय पॅड 
खरेदीकामी मे.साईसेवा सि हसेस, िशड  यां चे व ०२ नग कलर लेझरि ंटर (Wi-Fi तं ानासह) 
खरेदीकामी मे.साईनाथ कॉ   यटुस, िशड  यां चे उपरो  तुलना मक त याम ये गडद व अधारेखीत 
केलेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.              (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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२७ ी साईबाबा हॉि पटलमधील काड याक ऑपरेशन िथएटर िवभागातील िडफ ीलेटरचे Internal 
Paddles खरेदी करणेकामी पुरवठा आदेश देणेबाबत. 

ी साईबाबा हॉि पटल करीता परुवठा आदेश . 8373/2005 िद. 08/08/2005 अ वये काड याक 
ऑपरेशन िथएटर करीता एक Heart start XL िडफ ीलेटर एकुण . 2,83,000/- इत या रकमेत खरेदी करणते 
आले आह.े सदर िडफ ीलेटरचे  Internal Paddles खराब झालेले आहते. सदर Internal Paddles खरेदी 
करणकेामी सदर तावावर मा. य. सिमती या िद. 25/02/2017 चे सभेतील िवषय . 102 व िनणय . 102 
अ वये सिव तर चचा होउन, सदर Internal Paddles िविवध अिधकृत परुवठा धारकांकडुन कोटेशन मागणी 
क न खरेदी करणेस आिण यासाठी येणा या अंदाजे एकुण . 64,283/- चे खचास मा यता दे यात आली आहे. 

यानसुार खालील परुवठा धारकांकाना SSH/SSBH/WS/BME/2919/2017 िद. १३/०३/२०१७ 
अ  वये प  पाठवनु कोटेशनची मागणी कर यात आली होती. 

1) M/s. Medical Engineering Company, Aurangabad 
2) M/s. Biosonic Medical Equipments, Nashik  
3) M/s. Micronics Instrument Compnay, Nashik 
4) M/s. Cyronics Instrument Pvt. Ltd., Pune 
5) M/s. Care Mediequip, Mumbai 

वरीलपैक  िद. 31/03/2017 अखेरीस खालील माणे परुवठाधारकांकडुन कोटेशन ा  झालेले आहते. 
1) M/s. Micronics Instrument Compnay, Nashik 
2) M/s. Care Mediequip, Mumbai  
3) M/s. Medical Engineering Company, Aurangabad (सामा य शासन िवभागकडुन उघडुन ा )   

 यानसुार ा  त झालेले िसलबंद कोटेशन उघडणसे मंजरु िटपणी िद. १३/०४/२०१७ अ  वये मा  यता 
घेणते आली असनु सदर कोटेशन िद. ०६/०५/२०१७ रोजी मा. खरेदी सिमती सभेसमोर सम  उघडणते आले 
असनु परुवठाधारकांनी िदलेला दरांचा तुलना  मक  त  ता खालील माणे- 

Sr. 
No. 

Item 
Description 

Qty. 

Name of Company 
M/s. Medical 
Engineering 

Company, A.bad 

M/s. Care 
Mediequip, Mumbai 

M/s. Micronics 
Instrument 

Compnay, Nashik 
Rate 
Per 

(Incl. of 
all Tax) 

Total 
Rs. 

Rate 
Per 

(Incl. of 
all Tax) 

Total 
Rs. 

Rate 
Per 

(Incl. of 
all Tax) 

Total 
Rs. 

1 Switched 
Internal Paddle 
of Difibrilator 
6.0cm  

01 56750 56750 47250 47250 55615 55615 

Total Rs. Incl. all Taxes 56750 47250 55615 
 
तरी िन  नतम दर धारक M/s. Care Mediequip, Mumbai यांचे बरोबर चचा िविनमय क न  यानंा 

परुवठा आदशे दे  यास तसेच सदरचे खरेदीकामी येणा-या र  कम . 47,250/- (अ री . स  तेचाळीस हजार 
दोनशे प  नास मा ) चे खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणेसाठी सदर 

 ताव मा  यते  तव सादर. 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील काड याक ऑपरेशन िथएटर 

िवभागातील िडफ ीलेटरचे Internal Paddles खरेदी करणेकामीचे िन नतम दरधारक M/s. Care 
Mediequip, Mumbai यांना आजचे उपसिमती सभेसमोर दरांबाबत चचा करणेसाठी बोलिवणेत 
आले होते, परं तु  सभेसमोर ते अनुपि थत अस यामुळे यांनी कोटेशनम ये िदलेले एकि त .४७,२५०/- 
मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.                (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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२८ जनरल ऑपरेशन िथएटरमधील लाईट सोसचे दु तीबाबत. 
अिधिनयम 2004 मधील तरतुद :-1) प.ृ . 355, सिमती या अिधका यांच ेअिधकार व कत ये 14 (2) ख 

                                                         2) प.ृ . 356, सिमतीची कत ये व अिधकार 17 (2) झ  
                   3) प.ृ . 359, िव त यव था िनधीचा िवनीयोग 21 (1) क (2) (ग) 
  तािवक: ी साईनाथ णालयाकरीता सन 1999 यावष  मे.काल टोअज, जमनी या कंपनीच े

भारतातील ते हांच ेअिधकृत िव े ते मे. िचमको इटंरनॅशनल, मुंबई यांचेकडून झेनॉन नोवा लाईट सोस एकुण . 
1,05,435.26/- इत या रकमेत खरेदी कर यात आला आह.े सदर लाईटसोस िनयमीत वापरात असनु स या 
लाईटसोसची दु ती  व दखेभाल बायोमेडीकल इिंजनीअर ग िवभागामाफत येथेच केली जात आहे. परंत ुदु ती  
करीता आव यक असणारे पेअर पाट परुवठाधारक कंपनीकडुन बदलुन घेतले जातात.  

  स या जनरल ओ.टी. िवभागातील लाईटसोस यव थीत काम दते नस याचे सदर िवभागाने यांच ेप  
िद. 27/03/2017 अ वये कळिवले आहे. यानुसार सदर लाईटसोसची तपासणी केली असता सदर ब ब खराब 
झाले अस यामळेु बदलणेची आव यकता अस याचे िनदशनास आले आहे. सदर लाईटसोस जनरल ओ.टी. 
िवभागात िनयमीत वापरात अस याने दु त  करण ेआव यक आह.े 

मागणी:- लाईटसोसचे परुवठाधारक म.ेकाल टोअज, ए डो कोपी इ.ं ा. िल. नवी िद ली, यांचेकडे 
ब ब करीता िवचारणा केली असता कंपनीने यांच ेप  . 27980, िद. 29/03/2017 अ वये खालील माणे 
कोटेशन पाठिवले आहे.  

 
Sr.No. Art. no Description Qty Total Amount 

01 20131520 Xenon Nova Light Source 175 W 01 46,000.00 
+ CST @ 5 %  2,300.00 

Labour Amount  1375.00 
Service Tax On Labour @ 15%  206.00 

  Total Amount (Incl.all taxes) in Rs. 49,881.00 
  वरील माण ेलाईटसोस करीता ब ब खरेदी करणकेामी सव करांसहीत एकुण . 49,881/- (अ री . 

एकोणप  नास हजार आठशे ऐ  याएशी मा ) इतका इतका खच येणार आहे.  
  सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 

िवषय इ. छाननी क न अनुमान: वरील सं थान अिधिनयमानसुार द ु ती व दखेभाल करता येईल . सदर 
द ु ती करीता .25000/- पे ा अिधक खच येणार अस यामळेु मा . यव थापन सिमती सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- सदर लाईटसोस जनरल ओ.टी. िवभागात िनयमीत वापरात 
अस याने तातडीने द ु त करणे आव यक आहे . तसचे जनरल ऑपरेशन िवभागात दररोज िविवध कार या 
श ि या होत असतात. यामळेु लाईटसोसचा ब ब बदलण े आव यक आहे. सदर ब ब Monopoly Item 
नसनु अशा कारचा ब ब िविवध परुवठाधारक कंप याकडुन कोटेशन मागणी क न िन नतम दराने खरेदी करणेस 
हरकत नाही असे न  मत आहे. 

  तरी जनरल ओ.टी. िवभागातील लाईटसोसचा ब ब िविवध परुवठाधारक कंप याकडुन कोटेशन 
मागणी क न िन नतम दराने खरेदी करणसे व यासाठी येणा या अंदाजे एकुण .49,881/- चे खचास मा यता 
असावी.    

यावर सिव तर चचा होऊन, जनरल ऑपरेशन िथएटरमधील लाईट सोसचा ब ब खरेदी 
करणेकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा या .४९,८८१/- मा चे खचास 
मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

          (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं०२ कायकारी संपादक व िस दी अिधकारी हे पद सरळ सेवेने भरणेबाबत. 

ताव- मा. यवव थाप्न सिमती िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेत सद यां याण सचूनांव न साईलीला अंक वेळेवर 
िस द ्होणकेामी सपंादक नेमणकू ची कायवाही सु  करणेचा िनणय घे यारत आलेला आहे .  
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  यास अनसु न सं थानचे मुंबई कायालयाने उपरो   सदंभ .०३ चे प ा  वये सं थासनचे मा.अ य  
महोदय यांचे सचुनेनुसार साईलीला मािसकाबरोबरच “साईसवेा” नावाने आणखी एक ैमािसक सु  करणेबाबत 
िनदश िदलेले आहते. स यान साईलीला (इं जी व मराठी) या ैमािसकाचे संपादक य सव कामकाज सहा यक 
सपंादक , ी.एस.डी.राण ेहे पाहत आहते. न याबने “साईसवेा” ैमािसक सु  करणसेाठी मंजरु आकृतीबंधातील 
र  कायकारी सपंादक हे पद भरणे आव यक आहे. कायकारी संपादक या पदासाठी खालील माणे अहता 

आव यक आह.े  
   अहकंाररिहत आ याि मक वृ ी , क पक कला ी , िकमान पदवीधर, मराठी-िहदंी-इं जी भाषा 

अवगत, सगंणक इंटरनेटचे ान, सामािजक कायाची आवड, आ याि मक े ात िवशेषतः साईजीवन, िशकवण 
त व ानावर आधारीत िनयतकािलकां या लेखन-सपंादन-मिु तशोधन-मु ण- काशनाचा २५ वषाचा अनभुव , 
सबंंधीतांकडून काम क न घे याचे कौश य या माण े पदभरतीची कायवाही आ थापना िवभागामाफत 
करणबेाबत कळिवले आह.े 

  तसचे मा.अ य  महोदय यांनी दरु  वनी ारे जनसपंक कायालयाकडील र  असलेले िस  अिधकारी 
ह ेपद सरळसवेेने भरणबेाबत कायवाही करणबेाबत िनदश िदलेले आहेत. 

  मंजरु आकृतीबंध व तावीत सवेा वेश िनयमानसुार कायकारी सपंादक व िस ी अिधकारी पदाची 
मािहती खालील माण े– 

अ .नं.  पदनाम व मंजुर वेतन ेणी पदसं  या  तावीत शै िणक पा ता 
०१ Executive Editor  

कायकारी सपंादक  
९३०० -३४८००  +ेड पे ४४००  
 

०१ 1) Age not more than 35 years. 
2) Graduate from any Government recognized 
University with Diploma in Journalism, 
3) MS-CIT or Government prescribed equivalent 
computer operating course.  
4) Command on Marathi, Hindi & English 
Languages with knowledge of printing profession, 
5) Prefrence to the candidate having information 
about the Saibaba’s life, teachings and philosophy  
6) Five years working experience of writing and 
editing in well known newspapers, magazine.   

०२. Publicity Officer 
िस ी अिधकारी 

९३०० -३४८००  +ेड पे ४२०० 

०१ 1) Age not more than 33 years. 
2) Graduate from any Government recognized 
University. 
3) Degree/ Diploma in Journalism. 
4) MS-CIT or Government prescribed equivalent 
computer operating course.  
5) Experience minimum 5 years in same 
professional. 

   
वरील माणे कायकारी सपंादक  व िस ी अिधकारी या पदासाठी मंजरु वेतन ेणी व ताटवीत 

सवेा वेश िनयमात नमदु केलेली शै िणक पा ता िवचारात घेऊन हे पद े मंजरु वेतन ेणीत होणा-या थम 
वेतना माणे एकि त मािसक वेतनानसुार  ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी प तीने भरणकेामी िविवध वतमान 
प ात जाहीरात िस  करणचेे िवषयावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .४२०  यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईिलला व ी साईसेवा ैमािसकांसाठी संपादक 
मंडळ नेमणेबाबतची कायवाही चालू  अस यामुळे तािवत पदां पैक  कायकारी संपादक हे पद न 
भरता फ  िस दी अिधकारी हे पद तावात नमुद केले माणे एकि त मािसक वेतनानुसार ११ मिहने 
कालावधीसाठी कं ाटी प तीने भरणेत यावे. तसेच कुशल, अनुभवी िस दी अिधकारी िमळणेसाठी 
या पदा या पा तेमधील वयाची अट िशथील करणेत यावी व उमेदवार पदवीधारक असावा आिण 
मराठी, िहंदी, इं जी टायप ग असावी, या अटीचा समावेश करणेत यावा.   
              (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं०३ ी साईबाबां  या पादु का बाहेरगावी दशन सोह यासाठी नेणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) महारा   शासन अिधिनयम २००४ तरतूद- 

अ.  कलम/तरतदू 
मांक 

कलम/ तरतदूीचे 
शीषक 

पोटकल/उपकलम 
मांक 

तरतदू 

०१ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१ (ग) भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय 

िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व 
सिुवधा परुिवणे  

 तावना- ीसाईबाबा सं थानकडे या मळु पादकुा आहते . पालखी व रथ िमरवणकू चे वेळी 
या पादकुा साईभ ांचे दशनाकरीता धपुारतीनंतर चे समाधी चौथ-यावर ठेव यात येतात. तसचे रा ौ 

पालखीनंतर पु हा समाधी मं िदरातील शो मम ये ठेव यात येतात. या पादकुांचे सरं ण व सवंधन करण ेही 
अ यंत मह वाची बाब आह.े ीसाईबाबां या मळु पादकुा यापुव  फ  मुंबई येथे एक वेळेस सं थानचे 
काय मासाठी कडक बंदोब ताम ये ने यात आ या हो या. या यितरी  व यानंतर या मळु पादकुा या 
कोण याही िठकाणी ने यात आले या नाहीत. चे व त ुसं हालयातही या पादकुांचे दोन जोड आहते. तसचे 
यापवु  सं थानमाफत चावडी शता दी वषाम ये िविवध िठकाणी झाले या काय माकरीता चे  समाधीचे 
पादकुांचे िठकाणी पवु  असले या व स या वापरात नसले या चांदी या पादकुांनाकाय मासाठी बाहरेगावी नेऊन 
सं थानमाफत काय म कर यात आलेला आहे.        

 ताव- मा.आमदार ी.नर  एल. मेहता, िमरा-भाईदंर, ठाणे यांनी आपले िद.११/०५/२०१७ रोजीचे 
अजाम ये अस ेनमदू केले आहे क , ी साईबाबा यांचे भ  त सपंुण देशाभरात आह.े िमरा भाईदंर शहराम  ये पण 
मोठया माणात साई भ  त आह ेव तसचे िमरा भाईदंर मधनू साईभ  त साईबाबां  या दशनाकरीता पाय या ा क न 
िशड  पयत येत आहे. परंत ू िमरा भाईदंर शहरातील  थािनक नाग रकांची अशी इ  छा आहे क , साईबाबांची 
पिव  पादकुा िमरा भाईदंर शहरात शिनवार , २७/०५/२०१७ ते रिववार २८/०५/२०१७ िकंवा बधुवार, 
०७/०६/२०१७ ते गु वार, ०८/०६/२०१७ अशी दोन िदवस दशनाकरीता व पजुेकरीता उपल  ध करावी अशी 
यांनी िवनंती केली आह.े   

  यानुसार यापवु  मा. यव थापन सिमती सभा िद.२८ एि ल,२०१७  िनणय .३३२ अ   ये 
खालील माणे िनणय झालेला आहे.  

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबां  या िशकवणूक चा चार व सार  हावा, याकरीता 
 तावात मागणी केले  या ी.गणेश अ ण डोईफोडे, सिचव, साईसेवा ित  ठाण, का  टी, ता. ीग दा 

िज.अहमदनगर यांना िद.०७/०५/२०१७ रोजी व ी अिमत  यास, िव  व  त,  वयंभु  ी िस  दे  वर 
महादेव मं िदर, मुंबई यांना िद.०१ जुन ते ०४ जुन, २०१७ या कालावधीम  ये दशन सोहळयासाठी  या 
चांदी  या पादु का उपल  ध क न दे  यास मा  यता दे  यात आली.  

  सदरह पादु का दशन सोहळयासाठी सं  थान वाहन व कमचारी उप ल  ध क न दे  यात यावेत, 
तसेच याकामी येणारा सव खच संबंधीतांकडून घे  यात यावा व पादु का दशन सोहळया  या िठकाणी 
सं  थानची देणगी पेटी/ देणगी पावती पु  तक ठेव  यात यावे, असे ठरले.  

  िवभागाचे मत/ अिभ ाय- उपरो  त मा. यव थापन सिमती सभा िद.२८ एि ल, २०१७ िनणय 
.३३२ नुसार दशन सोहळयासाठी  या चांदी  या पादकुा उपल  ध क न दतेा येतील. परंत ू ीसाईबाबा 

सं थानकडे असले या या पादकुा वरील नमदू केले या काय माकरीता दणेकेामी खालील माण े बाब चा 
िवचार हावा ही िवनंती - 
१)  मा.  यव  थापन सिमती सद  य, मा.कायकारी अिधकारी महोदया, उपकायकारी अिधकारी यांना 

पादकुांचे िठकाणी जाणे व परत येणेसाठी सं  थान वाहन उपल  ध क न दणेे. 
 २)  सं थानमाफत पादकुा नेऊन यािठकाणी सं थानचा काय म करता येईल . परंत,ु याकामी सं थानचा 

काय माचे िनयोजन करावे लागेल, तसचे सं थानचे जबाबदार एक शासक य अिधकारी ,मं िदर 
िवभाग, सरं ण िवभाग, लेखाशाखा िवभाग, वाहन िवभागाकडील  कमचारी यांचेकरीता सं थान 
वाहनाने ने-आण क न काय म करता येईल, अस ेन  मत आह.े 



153 
 

{05} 23-24.05.2017, Shirdi (SPJ doc) 

 ३)  मा.आमदार ी.नर  एल. मेहता, िमरा-भाईदंर, ठाण े यांनी साईबाबांची पिव  पादकुा िमरा-भाईदंर 
शहरात शिनवार, २७/०५/२०१७ ते रिववार २८/०५/२०१७ िकंवा बुधवार, ०७/०६/२०१७ ते गु वार , 
०८/०६/२०१७ अशी दोन िदवस दशनाकरीता व पजुेकरीता उपल  ध क न दणेेची मागणी केली आह.े 
परंत ू ी अिमत  यास, िव  व  त,  वयंभ ु ी िसध ्दे  वर महादवे मं िदर, मुंबई यांना िद.०१ जुन ते ०४ 
जनु, २०१७ या कालावधीम  ये दशन सोहळयासाठी  या चांदी  या पादकुा उपल  ध क न देणते 
येणार आह.े  यानसुार िमरा-भाईदंर, ठाण े यांना  वयंभ ु ी िस  दे  वर महादवे मं िदर, मुंबई यांचे  
काय माअगोदर िद.२९ व ३०/०५/२०१७  िकंवा  काय मानंतर िद.०५ व ०६/०६/२०१७ रोजी 

 या पादकुा उपल  ध क न दतेा येईल अस ेमत आह.े  
तरी साईबाबांची पिव  पादकुा िमरा भाईदंर येथे दशन सोहळयासाठी नेणबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .४२१  यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , साईबाबां या िशकवणूक चा चार व साद होणेकामी 
या पादु का िद.०१ जुन ते ०४ जुन, २०१७ या कालावधीम  ये  वयंभु  ी िस  दे  वर महादेव मं िदर, 

मुंबई येथे पादु का दशन सोहळयासाठी उपल ध क न दे यास मा यता िमळालेली आहे. यानुसार 
मा.आमदार ी.नर  एल. मेहता, िमरा-भाईदंर, ठाणे यां चे मागणीनुसार यानंाही, येणारा सव खच 
संबंधीतांनी करावा व पादु का दशन सोहळया या िठकाणी दानपेटी आिण देणगी पु तक फ  
सं थानचे राहील, या अटीवर या चांदी या पादु का िमरा- भाईदंर शहराम ये िद.०५ जुन व िद.०६ 
जुन रोजी पादु का दशन सोहळयासाठी उपल ध क न दे यात या यात.     (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं०४ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवी वषािनिम  ी साईबाबांची ितमा असलेले टपाल ितक ट 

कािशत करणे. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  

१. अिधिनयमाचे कलम १७(२) (ठ) अ  वये, ी साईबाबांचे जीवन,  यांचे काय,  यां  या लीला व  याचंी 
िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी सािह  य चालवील व  याचा 
िव  तार करील.  

२. अिधिनयमाचे कलम १७ (२) (ड) अ  वये, ी साईबाबां  या भ  तामं  ये बंधभुाव, एकता,  दा आिण 
समता या भावना वाढीस लावणारे उप म अथवा काय म आयोिजत करील िकंवा हाती घेईल.  

३. अिधिनयमाचे कलम २१(ड) अ  वये, ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े  
मा.  यव  थापन सिमती िनणयः- 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय . ३५७ खालील माण े समंत 

करणते आला आह.े  
“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे अनषुंगाने दशेभरात व जगभरात चे कायाचा चार व 

सार  हावा या  टीकोनातनू खास बाब  हणनू ी साईबाबांचे ितमा असलेले टपाल ितक ट काढणेबाबत क  
शासना  या संबंधीत िवभागाकडे पाठपरुावा करणते यावा.” 

 तावनाः- ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते . 
यािनिम  ी साईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर, 
२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जाणार आह.े  यानषुंगाने सपंूण वषभरात 
िशड म  ये भ  तीमय वातावरण राहन ीसाईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईलयाकरीता 
सं  थानमाफत सपंूण वषभर वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे तयारी करणचेे िनयोजन आह.ेयाचाच 
एक भाग  हणनू मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत ी साईबाबा समाधी शतक महो  सवी वषाचे अनषुंगाने दशेभरात 
व जगभरात चे कायाचा चार व सार  हावा या  टीकोनातनू खास बाब  हणनू ी साईबाबांचे ितमा 
असलेले टपाल ितक ट काढणबेाबत क  शासना  या सबंंधीत िवभागाकडे पाठपरुावा करणबेाबत िनणय घे  यात 
आला आह.े 

उपरो  त िनणयास अनसु न टपाल ितक ट काशनासबंंधी शासनाचे सबंंधीत िवभागास पतुता क न 
ावयाचा टपाल ितक ट काशन फॉम/  याबाबतचे िनयम व अटी आिण मागदशक त  वे सोबत जोडले असनू 

सदर फॉममिधल खाली नमदू केले  या अ.न.ं ०९ व १० मिधल बाब वर धोरणा  मक िनणय होण ेआव  यक आह.े 
अ.न.ं ०९- Enclosures needed- 
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 a) Written brief (700-1000 words)     :– Annex ‘A’ 
 b) Source of data and authentication from published Govt. Sources:- Annex ‘B’  
 c) Visuals, Photos, drawings etc.     :- Annex ‘C’ 
 d) Soft copy of all the above (CD/DVD)    :- Annex‘D’ 

अ.न.ं १०-In the event of the proposal being approved, what will be the 
requirement from the proponent:-  

   (As per Rules for Issue of Commemorative Postage Stamps’ Proponents for the 
stamps relating to institutions /events /large organizations or proponetns belonging to 
institutions /organisations/trusts etc. requesting for a stamp on personalities are required to 
make a mandatory purchase of a minimum number of 1 lakh stamps. In case of global 
institution with its headquarters outside India, purchase of stamps and requisite philatelic 
ancillaries worth of 25 Lakhs will be mandatory.)  

a) *Stamps   -     
b) First Day cover (blank)@ 5/- -  
c) First Day Cover Cancelled (11+face value of Stamp (s)  
d) Brochure@ 5/-   -  
e) **Presentation pack @ 100/- - 
f) Blow –up @ 4000/- (30”x 40”) - @ 3000/- (20”x24”)  
g) Stamps Album (Deluxe) @ 300/- 

TOTAL =   
 तावः- ी साईबाबा समाधी शतक महो  सवी वषाचे अनषुंगानेएक वैिश  टयपणू बाब  हणनू तसचे 

या िनिम  ताने दशेभरात व जगभरात चे कायाचा चार व सार  हावा या  टीकोनातनू  
१)  ी साईबाबांचे ितमा असलेले टपाल ितक ट कािशत करणसेाठी उपरो  त नमदू बाब वर धोरणा  मक 

िनणय घेणे. 
२)  शासना  या िनयमा माण े कमीतकमी १ लाख ितक टे छपाई करण े आव  यक अस  याने छपाईसाठी 

एकूण टपाल ितक टाची सं  या िनि त करण.े   
३)   तावात नमदू सव बाब साठी येणा-या अंदाजे अपेि त खचास मा  यता.  

तरी सदरचे  तावावर धोरणा  मक िनणय होणेसाठी सिवनय सादर. 
सोबत  १) टपाल ितक ट काशन फॉम.  

           २) िनयम व अटी आिण मागदशक त  वे.  
           ३)  तावनेत अ.न.ं १० म  ये नमदू केलेले नमनेू . 
िनणय .४२२  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवी वषासाठी िनि त कर यात 

आले या लोगोची ितमा असलेली १० लाख टपाल ितक टांची छपाई क न घेणेस मा यता दे यात 
आली.  

   तसेच सदरह ितक टे छपाई करणेकामी िकती खच येईल व एकदा छपाई के यानंतर पु हा 
छपाई करता येईल का, याची मािहती संबंधीत िवभागाकडून ा  क न घे यात यावी, असे ठरले व 
याबाबत रतसर आव यक पुतता करणेस मा यता दे यात आली.  

     (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं०५ ी साईबाबा सं  थान मधील कुशल, अकुशल व सुर ा कं ाटी कमचारी यां चे वेतन वाढी बाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान अकुशल कं ाटी कमचारी सघंटना, िशड , यांचे िद.१५.०२.२०१७, रोजीचे प  इकडील 
कायालयास ा  त झाले होते. सदर प ात  यानंी  यात, कामाव न कमी केले  या कं ाटी कमचा-यांना पवुवत 
कामावर घेण,े कं ाटी कमचा-यांना सं  थान सवेेत कायम करणे, व कं ाटी कमचा-यांना शासन प रप क व 
मा.सव  च  यायालयाचे िनकाला माण े समान कामासाठी समान वेतन दणेे. िद.२४.०२.२०१७ रोजी पयत 
कं ाटी कमचा-यां  या वरील माग या मा  य न झा  यास नाईलाजा  तव सं  थानचे सव २६०२ कं ाटी कमचारी 
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शिनवार िद.२५.०२.२०१७ रोजी पासनू कामबंद आंदोलन करणार असले बाबत कळिवलेलेने, अकुशल, कुशल 
व सरु ा कं ाटी कमचा-यांना िकमान वेतनावर २५%, ३०%, ४०% पगार वाढ दणे ेबाबतचा व येणारे अितरी  त 
खचाचा  ताव  िद.२५.०२.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर सादर कर  यात आलेला होता.  

 यावर िद.२५.०२.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .१४१ पुढील 
माणे- कमचा यांना काय ानुसार कामबंद आंदोलन करता येत नाही, यां या माग या यांनी संबंधीत 

कं ाटदारास कळवायला ह या आहते. यापवु  कं ाटी कमचा यांना सं थान सवेेत कायम करणे, समान काम 
समान वेतन दणे,े यां या पा यांचा शै िणक शु काचा परतावा दणे े या बाबतचे ताव महारा  शासनाकडे 
मा यतेसाठी पाठिवणते आलेले असनू याचाही पाठपरुावा चालू  आहे. सं थानचा  शासनावरील खच समुारे 
४५% पयत होत आह ेव कं ाटी कामगारांना स या दते असले या वेतना यित र  ती य  जवळपास २८% 
(सवेाकर १५% व पी.एफ.१३.३६%) र कम सं थानला  अदा करावी लागत आहे.  

सदरह कं ाटी कमचारी शासनाचे िकमान वेतनदरावर समुारे १५ ते १६ वषापासनु कं ाटदारामाफत 
सं थानम ये काम करत आहते व वयोमयादा ओलांड यामुळे यांनी इतर  सवेेची सधंी गमावलेली आह.े या सव 
बाब चा िवचार करता सहानभुतूी या ीने सं थानम ये आजअखेर कं ाटदारामाफ त कायरत असले या कं ाटी 
कमचा यांना िद.०१ एि ल, २०१७ पासनू यां या ती िदन वेतनावर ४०% वाढ दे यात यावी, तसचे संबंधीत 
कं ाटदारामाफत सव कं ाटी कमचा यांचा .१० लाख पयतचा अपघात िवमा उतरिवणते यावा, असा 
धोरणा मक िनणय सवानमुते घे यात आला.  

कामगार काय ानसुार कं ाटी कमचा यांना फ िकमान वेतन दणे े बंधनकारक आह.े महागाई 
िनदशंकानुसार याम ये वेळोवेळी शासनाकडून जी वाढ मंजरू करणेत येते, ती कमचा यांना लाग ूकर यात येत.े 
िकमान वेतन िनि त करताना शासनाकडून चाल ूमहागाई व इतर अनषुं िगक घटक यांचा िवचार क न िकमान 
वेतन िनि त केले जाते. यामळेु िकमान वेतनापे ा जा त वेतनवाढ देण ेबंधनकारक नाही. मा  सहानभुतूी या 

ीकोनातनू िवशेष बाब हणनू वरील माण े ४०% वेतनवाढ भिव यात कोणतीही वेतनवाढ न माग या या 
अटीवर मंजरु करणते आली. परंत ु सदरह वेतनवाढ दणेेपवु  कं ाटदारामाफत या कं ाटी कमचा यां या 
सघंटनेकडून सं थान िवरोधात यापु ढे आंदोलन करणार नाही, असे हमीप  िलहन घे यात यावे व या कं ाटी 
कमचा यांची दरवष  गैरहजेरी तपासणते यावी. याम ये आठवडा सु या वगळता, आजारीपण/ सबळ 
कारणािशवाय १०% पे ा जा त िदवस गैरहजर असेल, िकंवा जे कमचारी वारंवार गैरहजर रहात असतील, अशा 
कं ाटी कमचा यांना सबंंधीत कं ाटदाराने ता काळ कामाव न कमी करावे. या बाबीचा समावेश नवीन कं ाटदार 
नेमताना यां या बरोबर या करारना यात करणते यावा.तसचे कं ाटदारामाफत नवीन ज ू झाले या कं ाटी 
कमचा यांना ज ूिदनांका या एक वषानंतर, यांची हजेरी व काम समाधानकारक असले तरच वेतनवाढ दे यात 
यावी. या कं ाटी कम यां या कामाचे सवकष मु यमापन दरवष  ०१ एि ल ते १५ एि ल दर यान करणते यावे व 
यांचे तां ि क ान, कामाचा दजा, गणुव ा , उपि थती इ. मु ां या आधारे, अ, ब, क, ड अस ेवग करण क न 
याचा अहवाल ३० एि ल पयत सं थानला सादर करावा . या मु यमापन अहवाला या आधारे दरवष  कोण या 

कमचा यांना वेतनवाढ सु  ठेवायची याचा िनणय सं थानमाफत घेतला जाईल. यासाठी सबंंधीत कं ाटदाराने 
य थ यं णेची नेमणकू करावी व आव यकतेनुसार िवभाग मखु/ शासक य अिधकारी यांची मदत 
 यावी.मनु यबळ यव थापन अहवालानसुार सं थान िवभागांम ये आव यकतेपे ा जा त मनु यबळ अस याचे 

िनदशनास आले आह.े याकरीता यापढेु अकुशल/ सरु ा कं ाटी कमचा यांची भरती कर यात येऊ नये. तसचे, 
सं थानम ये  कायरत असलेले कायम कमचारी व कं ाटदारामाफत कायरत असलेले कुशल/ अकुशल/ सरु ा  
कं ाटी कमचारी यांच ेवेतनावरील होणा या खचाबाबतचा ताव िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांना 
अवलोकनाथ पाठिवणते यावा बाबत  िनणय झालेला अस  याने, इकिडल जा.न.ंएसएसएस/ वशी७ए/ ४५५५/ 
२०१७ िद.२९.०३.२०१७ अ  वये सबंं िधत कं ाटी कमचारी परुिवणारे ठेकेदार मे.जय भवानी एंटर ायजेस, पणुे व 
मे. मॉडन  ही आर िस  यरुीटी फोस,पणुे यांना आपले एज  सीमाफत काम करीत असले  या अकुशल, कुशल व 
सरु ा कं ाटी कमचा-यां  या सघंटनेकडून उपरो  त िनणयानुसार येथून पढेु सं  थान िवरोधात आंदोलन करणार 
नाही अशा आशयाचे हमीप   वरीत िलहन घेवून इकडील कायालयास सादर करणते यावे, तसचे उपरो  त 
मा.  यव  थापन सिमती सभेचे िनणयानसुार  वरीत कायवाही करावी अ  यथा करारना  यातील अटी व शत चा भंग 
केले बाबत आपणावर दंडा  मक कारवाई कर  यात येईल बाबत कळिवणते आलेले होते.  
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तथािप सबंं िधत दो  ही ठेकेदार यांनी कं ाटी कमचारी यांचे संघटनेकडून येथनू पढेु सं  थान िवरोधात 
आंदोलन करणार नाही अशा आशायाचे हमीप  इकडील कायालयास सादर केलेले नस  याने, कं ाटी कमचा-
यांना िद.०१.०४.२०१७ पासनू वेतनवाढ दतेा आली नाही. 

तरी, कं ाटी कमचारी सघंटनेकडून वरील आशयाचे हमीप  िलहन घेण ेकायदिेशर /यो  य ठरेल काय ?   
तसचे सदर हमीप  िलहन घेत  याने क ांटी कमचा-यां  या घटना  मक ह  काबाबत काही कायदिेशर  न 
उपि थत होतील काय? तसचे सघंटनेकडून कशा प  दतीचे हमीप  िलहन  यावयाचे याबाबत सं  थानचे 
कायदशेीर स  लागार अॅड. ी अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी७ए/६११/२०१७ 
िद.०४.०५.२०१७ अ  वये कायदेशीर स  ला िमळणेबाबत कळिव  यात आलेले होत.े 

 यानसुार ,  यानंी िद.१७.०५.२०१७ रोजी  याचंे ओिपिनयन इकिडल कायालयास सादर केलेले असनु 
 याचा तपशील खालील माणे- 

Ref.:- Your letter dated 4.5.2017 seeking my opinion regarding undertaking  
             (Hamipatra) from contract labour. 

Respected Sir / Madam, 
I have gone thorugh the contents of your letter seeking my advice as to whether 

we can insist an undertaking from contract labour fou not resorting to any Andolan as a 
condition precedent to give 40% wage rise to them. In this respect,U would like to submit 
fillowing points for your kind consideration- 

1)The Contract Labor (Rehulation & Abolition) Act, enacted by the Central 
Government is duly regulating the service conditions of an employees appointed by the 
independent contractors. The said enactment also provides for abolition of contract system. 
As per the provisions of said Act the establishments are required to be registered to be 
registered under the said Act and concerned independent contractors/agencies are required 
to hold licences. These two requirements to undertake the work in contract basis are 
mandatory as per law. According to me,our Sansthan has complid with both these 
condions. 

2)When, admittedly the contractor use to supply manpower to our trust meaning 
thereby there is no employer-employee relationship berween the trust and the concerned 
contract labourer. The Hon’ble Supreme Court has taken a view consistently that,the 
Labour court cannot exercise the jurisdiction when relationship between the parties is 
disputed. It is also clarified by the Hon’ble Supreme Court that, unless there is a direct 
relationship of employer-employee between the parties, the Court should not entertain 
such complaints.This view was taken by the Hon’ble Supreme Court while deciding the 
landmark judgment i.e. cipla Ltd. somewhere in the year 2001 and since then the said view 
is consistently followed in galaxy of several judgments pronounced lateron. In this case, 
Hon’ble Supreme Court has further clarified that, though the employees having disputed 
relationship did not approach to the Court under MRTU & PULP Act, 1971 still they can 
raise the industrial dispute under section 2(k) of the Industrial Disputes Act,1947 and can 
claim regularization / permanency provided they succeed to prove the contract berween 
trust and concerned contractor is sham and bogus. 

3) Our trust is paying them minimum wagas as per prevailing rate notified by 
Govt.of Maharashtra in our zone and now the trust has resolved to give 40% wags rise to 
them. It is pertinent to note that,the minimum rates of wages are fixed by the Govt.of 
Maharashtra and special allowances are revised at the regular interval of six months. The 
primary responsibility to pay the minimum wages lies upon only on respective contractors 
and in case the concerned contractors commits a default then it is required to be 
compensated by the principal employer. Therefore, the establishments are supposed to take 
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care that the minimum wages are paid to the employees of the independent contractor. On 
and above the minimum wages,it is always a choice of the concerned contractor to give 
wags rise to his employees and law does not prohibit for the same. But the important fact 
is that, the trust cannot directly give wage rise to the employees recruited by the 
independent contractor, otherwise it would establish a fact of direct control and 
supervision of the trust on the employees of independent contractor and in future they may 
raise the industrial dispute for claiming absorption / permanency. In my opinion, whatever 
increase in wages is dicided by the trust it should be directly with the concerned 
contractors though it is for the welfare of workmen of the concern contractors. 

4) As regards equal wages for equal work the Hon’ble Supreme Court has recently 
pronounced a landmark judgment i.e. State of Punjab v/s Jagjitsing reported in 2016 III 
CLR page no.1011. However, in the said judgment the supreme Court has categotically 
made an observation that, equal pay must depend upon nature of wark done and not on 
mere volume of work. It is further laid down that in order to claim parity in wages, two 
pasts should of equal sensitivity and qualitatively similar. It is also laid down by the 
Hon’ble Supreme Court that, “ there should be total ideatity between post held and post 
claimed” In short, there are various parameters according to me are laid down by the 
Hon’ble Supreme Court. However, if the identity of nature of work performed by the 
contract labour is at par with the work performed by our regular permanent employees in 
the same cadre and it is equal in all respect then possibility of raising the dispute for 
claiming wages at par with permanent employees in the same cadre be ruled out. 

5) The trust is intending to seek an undertaking from the concerned employees 
stating that,they should not resort to demonstration / dharne andolan etc.and they will not 
break the industrial peace. In this context again I would like to reirerate my earlier view 
that, asking for such undertaking again would indicate our control and supervision because 
it is the important test to adjudicate the disputed relationship of employer-employee. Even 
otherwise peaceful demonstration is always a constitutionl right of a workman in general 
and asking such undertaking directly from the concernrd contract labour is not advisable. 
However, concerned contractor being the employer of those employees may obtain such 
type of undertaking. Other factors such as absenteeism/ huge absenteeism/ indiscipline by 
the employees of the contractor is always a matter of serious concern and in such situation 
our trust is supposed to put restrictions on the concerned contractors by making 
agreements with them and stipulating the conditions to maintain insustrial peace. In short, 
the appointing as well as terminating authority for the concerned contract labour is the 
independent contractor, therefore, it is his jurisdiction to take the appropriate decision/ 
disciplinary action against his employees. Any direct concern with the contract labour may 
be in the form of seeking undertaking from them, as well as giving annual increments/ 
wage rise to them may perhaps help them to raise the industrial dispute in future. 

6)Therefore, in my humble opinion the trust can take an undertaking from the 
concerned contractors for and on behalf of his labour but the trust should not insist such 
undertaking from the concern labour.  

उपरो  त, नमदु माणे अॅड .अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांनी  याचंे ओिपिनयन िदलेले  आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२५.०२.२०१७ िनणय .१४१ 

नसुार सबंं िधत ठेकेदारामाफत कं ाटी कमचा-यां  या सघंटनेने हमीप  िलहन िदलेले नाही.  यामळेु  यांना 
िद.०१.०४.२०१७ पासनु िकमान वेतनावर ४०% वेतनवाढ लाग ुकेलेली नाही.  
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तथापी, आता, अॅड. ी अशोकराव पाटील, अहमदनगर, यांचा कायदशेीर स  ला ा  त झाला असनु, 
 यात  यानंी सं  थान थेट कं ाटी कमचा-यांकडुन हमीप  िलहन घेऊ शकत नाही, कमचा-यां  या वतीने सबंं िधत 

ठेकेदाराकडुन हमीप  िलहन घेता येईल, अस ेकायदशेीर मत िदलेले आह.े  
तरी, सबंं िधत ठेकेदाराकडुन  यां  या कमचा-यां  या वतीने हमीप  घेऊन ठेकेदारामाफत कायरत 

असले  या अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कमचा-यांना मा.  यव  थापन सिमती  या िद.२५.०२.२०१७ 
रोजी  या सभेतील िनणय .१४१ नसुार िद .०१.०४.२०१७ पासनु  कं ाटी कमचा-यां  या ितिदन वेतनावर 
४०% वेतनवाढ दे  यात यावी अस ेमत आहे. तरी, सदर  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .४२३  उपरो  तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थानम ये कायरत असणा या कुशल, 
अकुशल व सुर ा कं ाटी कमचा यांचा थेट सं थानशी संबंध येत नाही, याकरीता मा. यव थापन 
िद.२५.०२.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१४१ म ये ठरलेनुसार कं ाटी कमचा यां या संघटनेनी 
यां या ठेकेदारास लेखी हमीप  ावे व यानंतर सं थान कायदेशीर स लागार ॲङअशोकराव 

पाटील, अहमदनगर यां या अिभ ाया माणे संबंधीत ठेकेदाराकडून कमचा यां या वतीने हमीप  
घे यात येऊन, कं ाटी कमचा यांना िद.०१ एि ल, २०१७ पासुन ितिदन वेतनावर ४०% वेतनवाढ 
दे यात यावी.               (कायवाही- कामगार अिधकारी) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं०६ सं थानचे िविवध िवभागाम ये ठेकेदारामाफत आऊटसोस प दतीने कुशल, अकुशल व तां ि क पदे 

भरती करणेकामी कायप दती िन ीत करणेबाबत. 
 ताव- सन-२००९ म  ये शासनाकडून ी साईबाबा सं  थानचा कमचारी आकृतीबधं मजंरू कर  या त आलेला आह.े  या 

नंतर  दारावती, सादालय (निवन), ी साई आ म भ  त िनवास  थान १ व २ या िवभागांची िनिमती ही 
आकृतीबंधा  या मंजरूी नंतर झालेली अस  याने, आकृतीबंधात सदर िठकाणी कमचारी मंजरू नसलेने संबिधत 
िवभागांचे कामकाजाकरीता आऊटसोस  प  दतीने कं ाटी कमचारी  नेम  यात येतात.  

ी साईबाबा सं  थानचे, ी साई सादालय, ी साई आ म भ  तिनवास, ी आ म न.ं१ व २, 
 दारावती भ  तिनवास  थान, ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ  पीटल, सादालय, लाडूिनिमती, िव  व बुंदी 

वाटप,या िवभागांम  ये हाऊस िकप ग,मेटन  स, लेबर इ. कामे िविवध ठेकेदारामंाफतआऊटसोस प  दतीने चालत 
आहते,तसचे,दशन रांगेत साई भ  तानंा गंध लावण,े दशन रांगेत साई भ  तानंा पाणी, चहा, िबि कट व बुंदी साद 
वाटप, च  पल  टॅड,  लोक म,या सव िवभागांम  ये ठेकेदारामाफत आऊट सोस प  दतीने कुशल, अकुशल, 
तां ीक अस ेआज अखेर एकुण १५३२  कमचारी नेम  यात आलेले आहते.  

सं  थान  या ब-याच िवभागांम  ये कमचा-यांची कमतरता आह,े िवशेषतः ी साईबाबा व साईनाथ 
हॉ  पीटल म  येवॉड बॉय, आया,  टाफ नस, िनवासी वै क य अिधकारी (आर.एम.ओ.)  व सपुर  पेशािल  ट 
डॉ  टरांची नेहमीच कमतरता असते, तसचे, माह ेऑ  टोबर २०१७ पासनू ी साई समाधी शता  दी महो  सव सु  
होणार अस  याने, मा.  यव  थापन समीतीचे िनणय व धोरणानुसार वेगवेगळी कामे व क  प सु  होणे अपेि त 
आहे,  यामळेु, जादा अकुशल, कुशल व तां ि क कमचा-यांची गरज भास  याची श  यता आह.े  

तरी सं  थानचे िविवध िवभागांम  ये गरजेनसुार आव  यक िततके अकुशल, कुशल व तां ि क पदे 
ठेकेदारामाफत आऊटसोस प  दतीने भरती करणकेामी खालील बाब स ाधा  य दे  यात येऊन कायप  दती िनि  त 
कर  यात यावी. 

तसचे कुशल व तां ीक पदांसाठी पा  उमेदवारांची शै िणक पा तेनसुार सबंिधत ठेकेदाराने लेखी व 
त डी परी ा घेऊन १. शै िणक पा ता २.  य  कामाचा अनभुव ३. इतर शै िणक पा ता व उ  च गणुव  ता 
धारक उमेदवारांस थम ाधा  य दे  यात येवनू पा  उमेदवारांना ठेकेदारामाफत आऊटसोस प  दतीने भरती 
कर  याबाबतचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .४२४  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िविवध िवभागाम ये ठेकेदारामाफत आऊटसोस प दतीने 
कुशल,अकुशल व तां ि क पदे भरती करणेकामी थमत: कामा या व पाची शै िणक, शा र रक 
पा ता, अनुभव या सव बाब चा िवचार क न िनयमावली तयार करणेत यावी व ती पुढील सभेसमोर 
सादर करणेत यावी, असे ठरले.                   (कायवाही- कामगार िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं०७ कं ाटी प दतीने एकि त मानधनावर ११ मिहने कालावधीसाठी ०६ किन  अिभयं यांची नेमणूक 

करणे.  
 ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- 

१) अिधिनयम कलम १३(४) अ  वये, सिमतीस, सं  थान िव  व  त  यव  थेचा कारभार काय मतेने 
चालिव  यासाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  ये व कामे पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील अशा 
अिधका-यांची (कायकारी अिधका यां  यित र  त) व कमचा-यांची नेमणकू करता येईल. 
२) अिधिनयम कलम १७(१) (झ) अ  वये, सवसाधारणपणे, िव  व  त  यव  थेची मालम ा व ितचे कामकाज यांचे 
यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी 
करील.   
३) अिधिनयम कलम २१(१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकंवा  यापैक  
कोण  याही योजनासाठी करणबेाबत तरतदु आहे.  यातील पोटकलम (क) अ  वये मं िदराची व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल अशी तरतदू 
आह.े  

  (झ) अ  वये िव  व  त  यव  थे  या मालम ांचा िवकास करण ेआिण िव  व  त  यव  थे  या योजनांसाठी 
 थावर िकंवा जंगम मालम ांचे सपंादन करण.े 

(ञ) भ  तां  या िनवासासाठी व  यां  या उपयोगासाठी िव ामगहृ ेबांधण ेव  याचंी देखभाल करणे.  
   तावना:- ी े  िशडी, राहाता, िज. अहमदनगर येथील थोर संत ी साईबाबा यां  या समाधीला 

सन २०१८ म  ये १०० वष पूण होत असनू ी साईबाबा सं  थानमाफत िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.१८ 
ऑ  टोबर, २०१८ (िवजयादशमी) अखेर ी साईबाबा समाधी शता  दी वष साजरे कर  यात येणार आह.े शतक 
महोत ् सवी पु  यितथीचे मु  य िदवशी समुारे २० ल  व महो  सवाचे इतर िदवशी अस ेएकुण समुारे ४० ल  भ  त 
येतील व वषभरात इतर उ  सवांना समुारे २० ते २५ ल  साईभ  त साईबाबांचे दशनाथ भेट दतेील असा अंदाज 
आह.े  यासाठी िशड  शहर व प रसरातील पायाभतू सिुवधांम  ये मोठया माणावर सधुारणा करणे व निवन क  प  
हाती घे  यात येत आहते.  

  ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषाक रता सं  थान व इतर शासिकय िवभागां  या 
िवकासकामां  या  तावांचा एकि त ा प कृती आराखडा क  शासनाकडे पाठिव  यासाठी मा. मु यमं ी 
महोदय यां या अ य तेखाली गठीत कृती आराखडा सिमतीची बैठक िद.३१ माच, २०१७ रोजी मुंबई येथे सपं  न 
झाली.  यावेळी .३०२३.१७ कोटी  या कृती आराखडयास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  याम  ये ामु  याने 
खालील कामांचा समावेश कर  यात आलेला आह.े  

१) िनयोिजत दशन रांग क  प उभारणे. 
२) साईसृ  टी  लॅनेटेरीअम व  हॅ  स  यिुझयम (Sai Knowledge) क  प. 
३) ी साईबाबा म  टीिमडीया िथमपाक अंतगत लेजर शो आिण िस  हील वक करण.े 
४) निवन भांडार इमारतीचे बांधकाम करण.े 
५) घनकचरा  यव  थापन क  प. 
६)  वागत कमानी उभारण.े 
७) भ िनवास इमारत  या खो  याचंे नतुनीकरण करणे. 
८) िशड  शहरातील र  ते िवकसीत करण.े 
९) ी समाधी मं िदर प रसरातील लोर गचे नतुनीकरण करण.े 
१०) शता  दी वष कालावधीम  ये साईभ ांचे अित र  त सोयी-सिुवधांकरीता वाहनतळे िनमाण करण,े 

ता  परु  या  व पाचे मंडप  यव  था, शेडस ्उभारणे, अित र  त  व  छतागहृ ेउभारणे, मािहती व सिुवधा 
क  उभारण ेइ  यादी कामे करण.े 

 ताव:- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात करावया  या िवकासकामांची मोजमापे घेण,े 
अंदाजप के तयार करण,े क  पाचंे आराखडे तयार करणे, िनिवदा ि या राबिवणे, कामावर दखेरेख करणे, 
गणुिनयं ण ठेवणकेरीता चालू  असले  या बांधकामांचे सािह  य, नमनेु सकंिलत क न योगशाळेत तपासणीसाठी 
पाठिवणे, बीले तयार करणे इ  यादी कामांसाठी बांधकाम िवभागाकडे असलेले मनु  यबळ (अिभयंता) अपरेु पडत 
अस  याने ०६ किन  ठ अिभयं  याचंी कं ाटी प  दतीने एकि त मानधनावर नेमणकू करणे आव  यक आह.े  
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शासन िनणय .सासिंव-२००९/४३३/(३७/०९) का.सोळा, मं ालय, मुंबई िद.०७/०८/२००९ नुसार 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या आ  थापनेवरील बांधकाम िवभागातील पदांचा आकृतीबंध 

मंजरू आह.े 
शासन मा  य आकृतीबंधातील अटी-शत  .३ म  ये “सदर पदांवर न  याने िनयु  करतांना सिमतीने 

सदर पदाची आव  यकता व अहता याबाबत िव  ततृ िस  दी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घेऊन िनयु  
करावी” तसचे अट-शत अ.न.ं८ म  ये “सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद े ही एकि त मानधनावर िकंवा 
कं ाटी प  दतीने भरावी जेणके न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” असे नमदू आहे.  

सं  थान मंजरू आकृतीबंधाम  ये बांधकाम िवभागासाठी किन  ठ अिभयं  याचंी १३ पद े मंजरू आहते. 
एकूण मंजरु १३ पदां पैक  १०  थायी पद े व ३ कं ाटी पद े मंजरू आहते.  यापैक  स  या ०४ किन  ठ अिभयंते 
 थायी  व पात कायरत असनू ०९ किन  ठ अिभयं  याचंी पद े र  त आहते. स  या कं ाटी प  दतीने एकि त 

मानधनावर ०६ किन  ठ अिभयं  याचंी ११ मिहने कालावधीसाठी नेमणकू करता येईल. सदर कालावधीत  यानंा 
 थायी  व पात काम करणा-या कमचा-यां  या सु वातीचे एकूण वेतनाइतके मािसक एकि त मानधन 
.३१,५५२/- खालील को  टकात दशिव  या माणे दतेा येईल. 

 
 

 तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर. 
िनणय .४२५  यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केलेनुसार समाधी शता दी महो सवा या पा भूमीवर 

करावया या िविवध िवकासकामांसाठी ता पुरते व पात ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी प दतीने 
०६ किन  अिभयं यांची येक  .२०,०००/- मा  एकि त मानधनावर नेमणूक करणेस मा यता 
दे यात आली. मा  या अिभयं यांना कमीत-कमी ०५ वषाचा अनुभव असावा, असे ठरले. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं०८ ी साईबाबां या जीवनावर टी.ि ह. मािलका तयार करणे. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  
१) अिधिनयमाचे कलम १७(२)(ठ) अ  वये, ी साईबाबांचे जीवन,  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी 

िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह  य चालवील व 
 याचा िव  तार करील. 

२) अिधिनयमाचे कलम १७(२)(ड) अ  वये, ी साईबाबां  या भ ांम  ये बंधभुाव, एकता,  दा आिण 
समता या भावना वाढीस लावणारे उप म अथवा काय म आयोजीत करील िकंवा हाती घेईल. 

३) अिधिनयमाचे कलम २१(ड) अ  वये, ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
 तावना:- ी े  िशडी, राहाता, िज. अहमदनगर येथील थोर संत ी साईबाबा यां  या समाधीला 

सन २०१८ म  ये १०० वष पूण होत असनू ी साईबाबा सं  थानमाफत िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.१८ 
ऑ  टोबर, २०१८ (िवजयादशमी) अखेर ी साईबाबा समाधी शता  दी वष साजरे कर  यात येणार आह.े या 
शता  दी वषात ी साईबाबां  या जीवनावर आधारीत टी.  ही.िसरीयल िविवध चनेॅलवर सारीत झा  यास शता  दी 
महो  सवासह बाबां  या िललांचा व िशकवणकू चा चार व सार  करण ेउिचत ठरेल.  

ी.िनतीन दसेाई यांनी मा.कायकारी अिधकारी यांना अ ेषीत केले  या िद.०२/०२/२०१७ रोजीचे 
प ाम  ये, “ ी साईबाबां  या जीवनावर करावयाची १०८ भागांची मािलका मराठी, िहदंी तसचे इतर भाषेत 
कर  याची अंदाजे लागत पढुील माण ेआह.े  
१) मराठी भाषेतील अंदाजे लागत .४,००,०००/- ते .६,००,०००/- लाख पर भाग  
२) िहदंी भाषेतील अंदाजे लागत .१४,००,०००/- ते .१६,००,०००/- लाख पर भाग 
३) इतर भाषेतील डिबंग व सबटायटिलंगची अंदाजे लागत .१,५०,०००/- ते .२,००,०००/- पर भाग  

बेिसक .९,३००/- 
ेड पे .४,३००/- 

डीए  १३२% (माह ेजलैु  २०१७) .१७,९५२/- 
एकुण वेतन .३१,५५२/- 
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वरील मािलका ी साईबाबांचा चार व महती सपंूण जगभराम  ये पसरिव  यासाठी उपयोगी ठरेल.  या 
मािलकेचा उ ेश ीसाईबाबांची िश ा,  याचंे ान व िवचारसरणी आिण सवेाभाव संपणू िव ात पोहचिवणे 
आह.े   

तसचे मािलका सपंूण तयार झा  यानंतर सारमा  यमां ारे सारीत होऊन  यातनू अंदाज े लागती  या 
१०%  ते २०% जा  त उ  प  न िमळेल. तसचे  या मािलकेचे िड  हीडीतनूही उ  प  न िमळेल.  

आ  ही वर नमदू ी साईबाबां  या जीवनावर मह  वाकां ी मािलकेची पणू तयारी झाली आह.े यासबंंधी 
आ  हाला तातडीने कळवावे.” अस ेनमूद केलेले आह.े   

ी साईबाबां  या जीवनावर टी.  ही. मािलका तयार करणबेाबत मा.  यव  थापन सिमती िवचाराधीन 
अस  याने  याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१७१ खालील माणे 
झालेला आह.े 

“नामां िकत कला, नेप  यकार ी.िनतीन दसेाई यांनी बाबां  या जीवनावर आधा रत साईसवेा नामक 
मािलका तयार केलेली आह.े  याचंेशी सपंक साधनू या मािलकेला ी साईबाबा सं  थानचे नांव लावता येईल का, 
याचाही  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा.”  

 ताव:- सन २०१८ म  ये ी साईबाबां  या समाधीस १०० वष पणू होत अस  याने ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेमाफत ी साईबाबां  या जीवनावर आधारीत टी.  ही. िसरीयल िविवध 
चॅनेलवर सारीत झा  यास शता  दी महो  सवासह बाबां  या िललांचा, िशकवणकू चा चार व सार होईल.       

ी.िनतीन देसाई, आयकॉिनक चं कांत ॉड  शन ा.िल., मुंबई यांनी ी साईबाबां  या जीवनावर १०८ 
भागांची मािलका मराठी, िहदंी , तसचे इतर भाषेत करावयाची ठर  यास  यासाठी मराठी भाषेसाठी अंदािजत 
र  कम .५ कोटी ४० लाख मा , िहदंी भाषेसाठी र  कम .१६ कोटी २० लाख व इतर  येक भाषेतील डिबंग 
व सबटायटल गसाठी र  कम .२ कोटी १६ लाख खच लागणार आह ेअसे कळिवले आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१७१ नुसार ी.िनतीन दसेाई 
यांनी तयार केले  या मािलकेला ी साईबाबा सं  थानचे नांव ावयाचे झा  यास, मािलका िनिमतीचा खच मोठा 
आह.े सदरह खच त े  वतः करणार आहते िकंवा कस े याबाबत  यानंी  प  ट अस े कळिवलेले नाही करीता 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणया माण े सदरह मािलकेस सं  थानचे नाव 
लावणेबाबत  हणजेच सं  थान माफत सारीत करण ेअथवा मािलकेचे सव ह क सं  थानकडे असावेत याबाबत 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत चचा व धोरणा  मक िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .४२६  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबां या जीवनावर टी. ि ह. मािलका तयार करणेसाठी भरपुर 
साईभ  िनमाते, िद दशक उ सुक आहेत, यांना सं थानचे संके थळावर व वतमानप ातील 
जािहराती ारे आवाहन करणेत यावे. या मािलकांना साईबाबा सं थानचे नाव देणेस परवानगी दे यात 
यावी व तसा सबंंधीतांबरोबर करारनामा करणेत यावा, असे ठरले.    (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं०९ मौजे िनमगांव-को-हाळे, ता.राहाता येिथल गट न.ं ८०व ८५ मिधल साई सादालय इमारत बांधकाम 

िनयमानुकूल करणेसाठी तडजोड शु क (कंपाऊंड ग चाजस) भ न ताव दाखल करणेिवषयी 
तहिसलदार, राहाता यां चे िवनंतीबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- उपरो  त िवषयासदंभात 
खालील तरतदूी अिधिनयमातील कलम २१ म  ये नमदू आहते. 

“िव  व  त  यव  थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१  या तरतदु ना अिधन राहन, सिमतीकडून 
पढुीलपैक  सव िकंवा कोण  याही योजनांसाठी वार  यात अथवा खच कर  यात येईलः.. 

छ) कोण  याही  यायालयाचा िकंवा  यायािधकरणाचा िकंवा कोण  याही ािधकरणाचा कोणताही 
 यायिनणय, हकूमनामा िकंवा िनवाडा याची पतू  कर  यासाठी आव  यक असतील अशा कोण  याही रकमांचे 
दान. 

ज)  या  या वेळी अमलात असले  या कोण  याही कायदया  वये िव  व त  यव  थेकडून दे य असलेले 
कोणतेही कर, भाडे, भरपाई, आकार व इतर रकमा यांचे दान.” 

 तावनाः- वरील िवषयाबाबत मा. तहिसलदार, राहाता यांचेकडून खािलल िवनंतीप  ा  त झालेली 
असनू ती सोबत अवलोकनाथ जोडली आहते. 
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अ.नं
. 

संदभ मांक िवषय तपिशल 

०१ राहाता तहिसल कायायलय यांच े
.कािव.जिमन/८३५/२०१६ 

िद.१५/१०/२०१६ 
(आवक .१३४७८, 
िद.१९/१०/२०१६) 

िवना परवाना/ बांधकाम आराखडया 
 यित र  त कर  यात आललेी 

बांधकामे िनयमानुकूल करणबेाबत. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  
यां  या  मालक च े बांधकामे िनयमानुकूल 
करणेकामीच े  ताव ता  काळ दाखल करणेबाबत 
संबं िधतांना आदशे होणेस िवनंती. 

०२ राहाता तहिसल कायायलय यांच े
.कािव.जिमन/तडजोड/६५/२०१

६ िद.१५/११/२०१६ 
(आवक .१५६७१, 
िद.१५/११/२०१६) 

िवना परवाना बांधकाम / बांधकाम 
आराखडया  यित र  त कर  यात 
आललेी बांधकामे िनयमानुकूल 
करणेबाबत. 

कायदिेशर तरतुद  या अनुशगंाने  टाप कॉटर व 
साई सादालय या इमारतीच े बांधकाम 
िनयमानुकूल करणेकामीच े  ताव ता  काळ 
दाखल करणेबाबत सबंं िधतांना आदशे होणेस 
िवनंती. 

०३ राहाता तहिसल कायायलय यांच े
.कािव.जिमन/तडजोड 

/६५/२०१६ िद.२१/१२/२०१६ 
(आवक .१८४९८,  
िद.२१/१२/२०१६) 

िवना परवाना बांधकाम / बांधकाम 
आराखडया  यित र  त कर  यात 
आललेी बाधंकामे िनयमानुकूल 
करणेबाबत. 

सावजिनक बाधंकाम िवभागा  या 
अहवाला माणे गट न.ं ८० व ८५ मिधल 
बांधकामाच े मु  याकंन .१२,११,३३,०००/- 
आह.े सदर मु  याकंना  या १०% इतक  र  कम 
तडजोड शु  क (कंपाऊंड ग चाजस) भ न 
इमारत च ेबांधकाम िनयमानुकूल करणे आव  यक 
असून  याकरीता र  कम .१,२१,१३,३००/- 
शासक य खजा  यात भरणा क न िनयमानुकूल 

 ताव  दाखल होणेस िवनंती. 
  वर नमदू प ां ारे तहिसलदार, राहाता यांनी महारा   ामपंचायत आिण महारा   ादिेशक िनयोजन व 

नगररचना (सधुारणा) अिधिनयम, २००४ ( सन २०१४ चा महारा   अिधिनयम मांक ४३) अ  वये मौजे 
िनमगांव – को-हाळे, ता. राहाता येिथल सं  थान मालक  या गट नं. १६९ मिधल टाफ  वाटस तसचे गट न.ं८० 
व ८५ मिधल साई सादालय या इमारत  या बांधकामासाठी ामपंचायत िनमगांव यांनी िदलेली परवानगी वैध 
नाही असे कळिवले आह.े  

  सदरह प ातील अं ितम प र  छेदात खालील माण ेिवनंती नमदू आह.े 
वरील अ. न.ं २ चे प ः-  
“ ादिेशक योजनेचा मसदूा तयार िकंवा मा  य कर  यात आले  या े ामं  ये िनयोजन ािधका-या  या 

परवानगीिशवाय कोणतेही िवकासाचे काम अनु ेय नाही . अहमदनगर िज  हयासाठी िद. १४/०७/२००५ रोजी 
ादिेशक िवकास योजना लाग ूझालेली आहे. सबब महारा   ादिेशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ 

चे कलम १८ अ  वये िनयोजन ािधकारी हे मा. िज  हािधकारी, अहमदनगर अस  याने िनयमानसुार बांधकाम 
परवानगी घेण ेआव  यक होते. 

  याबाबत मा. धान सिचव नगरिवकास िवभाग यांचेकडील १०/११/१९९७ रोजी  या आदशेातील 
मागदशक सचुनांनुसार बांधकाम िनयमानकूुल करणकेामी मा. उपिवभागीय अिधकारी िशड  भाग िशड  यांचेकडे 

 ताव दाखल करण े आव  यक आह.े अिधिनयमा  या कलम ५२ ,५३ अ  वये आव  यक परवानगीिशवाय 
कर  यात आलेले बांधकाम शाि तस पा  अस  याने कायदेशीर तरतदु  या अनुशंगाने  टाफ कॉटर व साई 

सादालय या इमारतीचे बांधकाम िनयमानकूुल करणकेामीचे  ताव ता  काळ दाखल करणबेाबत संबं िधतांना 
आदशे होणेस िवनंती आह.े” 

वरील अ. न.ं ३ चे प ः-  
“ मौजे िनमगांव – को-हाळ,े ता. राहाता येिथल गट न.ं ८० व ८५ मिधल आप  या मालक  या 

बांधकामांची तपासणी क न मु  याकंन कळिवणकेामी सदंभ . ३ अ  वये उपिवभागीय अिभयंता, सावजिनक 
बांधकाम उपिवभाग राहाता यांना कळिवले असता  याचंेकडील सदंभ .४ चा अहवाल या कायालयास ा  त 
झाला आह.े सावजिनक बांधकाम िवभागा  या अहवाला माण ेगट नं. ८० व ८५ मिधल बांधकामाचे मु  याकंन 
.१२,११,३३,०००/- आह.े सदर मु  यांकना  या १०% इतक  र  कम तडजोड शु  क (कंपाऊंड ग चाजस) भ न 

इमारत चे बांधकाम िनयमानकूुल करणे आव  यक आह.े तरी र  कम .१,२१,१३,३००/- शासक य खजा  यात 
भरणा क न िनयमानकूुल  ताव  दाखल होणेस िवनंती. 
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  सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील सदंभ .४ चा मु  यांकन अहवाल तसेच मा. सहा यक सचंालक , 
नगररचना अहमदनगर यांचेकडील सदंभ .५ अ  वयेचा अहवाल सोबत जोडून सादर करत आह.े” 

तहिसलदार, राहाता यांचे वर नमदू िवनंतीचे अनषुंगाने सादर करणेत येते क , ी साई  सादालय 
इमारतीचा सव साधारण तपिशल खालील माण ेआह.े 

इमारतीचे नांवः-   ी साई सादालय. 
इमारतीचे  थळः-   मौजे िनमगांव – को-हाळे, ता. राहाता गट न.ं८०/१ पै. गट न.ं८५ पै. 
भखूंडाचे े ः-   २ हे. ८५ आर. 
बांधकाम े ः-  तळमजला  - ११६७९.८४ चौ. मी. 
पिहला मजला –   ५०४२.७२ चौ. मी. 
एकूण –    १६७२२.५६ चौ. मी.  
बांधकाम पणू  वाचा िदनांकः-  १५/०८/२००७. 

       सदर इमारतीचे बांधकामासाठी परवानगी िमळणबेाबत सं  थानकडील जा.न.ंएसएसएसटी/वशी-
बांधकाम/ १३३८४/ २००५, िद.१८/११/२००५ चे प ा ारे मा. सरपंच, ामपंचायत, मौजे िनमगांव- को-हाळे 
यांचेकडे अज करणते आला होता.  यास अनुस न, ामसवेक व सरपंच, ामपंचायत, िनमगांव- को-हाळे 
यांचेकडील जा.न.ं४७/०६, िद.२४/०२/२००६ अ  वये बांधकाम परवाना ा  त झालेला आह.े 

  सदर इमारतीचे वापर परवा  यासाठी सं  थानकडील जा.न.ंएसएसएसटी/बांधकाम/१३९५२/२००७, 
िद.३०/०८/२००७ चे प ा ारे मा.सरपंच/ ामिवकास अिधकारी, ामपंचायत, िनमगांव – को-हाळे यांचेकडे 
अज करणते आला होता.  यास अनुस न ामपंचायत कायालय, िनमगांव – को-हाळे यांचेकडील जा.न.ं२१/०७, 
िद.०५/०९/२००७ अ  वये वापर परवाना ा  त झाला आहे. 

  सदरह इमारत बांधकामासाठी सं  थानने सादर केले  या अंदाजप कास मा. मु  य अिभयंता, सावजिनक 
बांधकाम दशे, नािशक यांनी र  कम .१४,७०,१३,८५२/- मा  इत  या रकमेकरीता तां ि क मा  यता दान 
केलेली आह.े  

  ी साई सादालयात या इमारतीचा उदघाटन समारंभ मा. ीमती ितभा दवेीिसगं पाटील , महामिहम 
रा  पती, भारतीय गणरा  य यांचे शभुह  त ेमंगळवार िद.२७ नोव ् हबर, २००७ रोजी सपं  न झालेला आह.े 

 तावः- तरी मौजे िनमगांव – को-हाळे गट न.ं८० व  ८५ मिधल सं  थानचे ी साई सादालय 
इमारतीचे बांधकामाकरीता सावजिनक बांधकाम उपिवभाग, राहाता यांनी केलेले मु  याकंन 
.१२,११,३३,०००/-  या १०% र  कम .१,२१,१३,३००/- मा  तडजोड शु  क ( कं  पाऊंडीग चाजस) 

शासक य खिज  यात भरणा क न िनयमानकूुल  ताव दाखल करणबेाबत तहिसलदार, राहाता यांनी िवनंती 
केलेली आह.े  

सदरह  तावार ी साईबाबा महासमाधी शता  दी महो  सव वषािनिम  त गठीत कृती आराखडा 
समीतीची मा. मु  यमं ी, दवे जी फडणवीस यांचे अ  य तेखाली ीतीय बैठक िद.३१/०३/२०१७ रोजी झाली. 
सदरह बैठक चे इितवृ  तानसुार “मौजे िनमगांव को-हाळ,े ता. राहाता येथील सं  थान मालक  या गट न.ं८०, ८५, 
१७२ आिण १६९ मधील ी साई सादालय, साई आ म ०२,  टाफ  वाटर या इमारतीचे बांधकाम 
िनयमानकूुल कर  यासाठी सं  थानने थमतः तडजोड शु  क भरावे. तदनंतर तडजोड शु  क परत िमळिव  याकरीता 
सं  थानने िवभागीय आयु  त , नािशक यां  यामाफत शासनाकडे  ताव सादर करावा व  या  तावावर यथोिचत 
कायवाही कर  यात यावी,” असा िनणय झाला आह.े  

  तरी सदरह  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .४२७  यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगांव-को-हाळे, ता.राहाता येिथल गट न.ं ८०व ८५ मिधल 

साई सादालय इमारत बांधकाम िनयमानुकूल करणेसाठी या तडजोड शु काची फेरतपासणी 
करणेबाबत महसुल िवभागस कळिवणेत यावे व दर यानचे कालावधीम ये सिमती सद य 
मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी सदरह शु क कमी करणेसाठी शासन तरावर य न करावेत. यानंतर 
येणारे अंतीम तडजोड शु क (कंपाऊंड ग चाजस) भ न बांधकाम िनयमीत क न घे यात यावे, असे 
ठरले.                         (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं१० ी गु पौिणमा उ  सव २०१७ िनिम  त साईभ  ताचें सु िवधेकरीता मंडप व इतर अनु षंगीक  यव  था 

करणे. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूदः-  

अिधिनयमा  या कलम २१ मधील पोट- कलम (१)  या खंड (ख) अ  वये “ ढी व थांनुसार, 
मं िदरातील धािमक िवधी, पजुा- अचा,समारंभ व उ  सव आयोजीत करण े व पार पाडणे” या योजनासाठी 
सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे.  

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

योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे. 
 तावनाः ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे तफ ितवषा माण ेयाही वष  शिनवार 

िद.०८ जुलै, २०१७ ते सोमवार िद.१० जुलै, २०१७ अखेर ी गु पौिणमा उ  सव साजरा कर  यात येणार आह.े 
उ  सवाचे कालावधीत साईभ  ताचंी मोठया माणावर गद  हो  याची श  यता अस  यामळेु मं िदर प रसरात, 
ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप, बॅरेकेट ग,  टेज, कनात इ. अनुषंगीक  यव  था करण ेआव  यक आह.े   

ी गु पौिणमा उ  सव २०१७ िनिम  त करावयाची  यव  थाः- (कालावधी िद.०८/०७/२०१७ ते 
िद.१०/०७/२०१७ अखेर ०३ िदवस) 

०१. ताडप ीचे छत असलेले कापडी (लाकडी ब   या व बांबु चे   चर असलेले) उभारणे.   
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल मंडपाची साईज चौरस फुट 

१ चे चावडीसमोरील जागेत १८’ उंचीचा  ५०x३० १५००.०० 
२ शिनमं िदर, महादवे मं िदर व गणशे मं िदरासमोर   ६०x४० २४००.०० 
३ ारकामाई ते रथ पालखी गेट पयत   १६०x१७ २७२०.०० 
४ समाधी मं िदर गेट न.ं३ ते मा ती मं िदरापयत १५’ उंचीचा  ५०x२० १०००.०० 
५ ी मा ती मं िदर ते शामसुदंर हॉलपयत दि णो  तर १५’ उंचीचा ६०x२५ १५००.०० 
६ गेट न.ं४ करीता बाहरेील बाजसू  ५५x२५ १३७५.०० 
७ पोलीस  टेशन जवळ पालखी  वागता करीता कनात व 

िबछायतीसह 
१५x१५ २२५.०० 

८ पालखी  वागता करीता नगरपंचायत समोर कनात व िबछायतीसह. १५x१५ २२५.०० 
९ पालखी  वागताकरीता तसचे माहीती क ासाठी  वागत क  येथे 

माहीती क ासाठी कनात व िबछायतीसह. 
१५x१५ २२५.०० 

१० साई धमशाळा येथे पालखी ठेव  यासाठी. ९०x६० 
९०x४० 

५४००.०० 
३६००.०० 

मंडपाचे एकूण े फळ -  २०,१७० 
अंदाजे .२.३५ ित चौ. फुट माणे येणारा एकूण अंदाजे अपेि त खच (१ साठी) पये -  १,४२,१९८.५० 

 
०२)  ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप ( एम.एस. पाईप व कै  याचे   चर असलेले)  

अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल मंडपाची साईज चौरस फुट 
१ समाधी मं िदर उ  तर बाजसू , चावडी गेट ते नगर ार गेटपयत १८’ 

उंचीचा. 
२८४ x १९ ५३९६.०० 

२ साई कॉ  ले  स समोर िपंपळवाडी र   यावंर दशन रांगेसाठी. ३००x१८ ५४००.०० 
मंडपाचे एकूण े फळ -  १०,७९६.०० 

अंदाजे .३.२० ित चौ. फुट माणे येणारा एकूण अंदाजे अपेि त खच– (२ साठी) पये -  १,०३,६४१.६० 
 
 ०३) पालखीतील पदया ी साईभ  ताचें िनवासासाठी ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप, कनात व 

िबछायतीसह (लाकडी ब   या व बांबु चे   चर असलेले)  
कालावधीः िद.०८/०७/२०१७ ते िद.१०/०७/२०१७ अखेर ०३ िदवस) 
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अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल मंडपाची साईज चौरस फुट 
१ िशंगव ेनाईक येथे  ४०x६० २४००.०० 
२ गहुा, ता. राहरी येथे ४०x६० २४००.०० 
३ िनमळिपं ी, ता. राहाता येथे ४०x६० २४००.०० 
मंडपाचे एकूण े फळ -  ७२००.०० 
अंदाजे .५.५० ित चौ. फुट माणे येणारा एकूण अंदाजे अपे ीत खच  
(०३ साठी ) पये 

१,१८,८००.०० 

 
०४)  बॅ रकेड गः कालावधीः िद.०८/०७/२०१७ ते िद.१०/०७/२०१७ अखेर ०३ िदवस. 

अ.न.ं कामाचे िठकाण व तपिशल प रमाण /एकक र. फुट 
०१ ी साई सादालय येथे साईभ  ताचंे रेल ग  यव  थेसाठी व इतर 

आव  यक िठकाणी लोखंडी पाईप व गो  टेचे ४’ उंचीचे बॅरेकेड ग करण.े 
-- ९०० रिनंग फुट 

एकूण र. फुट -  ९००.०० र. फुट 
अंदाजे .१६.५० ित र. फुट माणे येणारा एकूण अंदाजे अपे ीत खच  (०४ साठी ) पये -  ४४,५५०.०० 

ी गु पौिणमा उ  सव २०१७ साठी करावया  या मंडप  यव  थेकरीता अपे ीत एकूण अंदाजे खच . ४,०९,१९०.०० 

वरील त   यात नमदू केले माण े ी गु पौिणमा उ  सव २०१७ िनिम  त ी साईभ  ताचंे सोयीसाठी मंडप 
व इतर  यव  था करणकेामी अंदाजे .४,०९,१९०/ - मा  अंदाजे खच अपे ीत आह.े जु ने सादालय येथे नवीन 
दशन रांग इमारतीचे बांधकाम  तावीत अस  याने, या भागातील जु  या इमारती पाडावया  या अस  याने  व मं िदर 
प रसर पवू बाजकूडील मोकळया जागेत टे  सा ईल फॅ ीक शेड उभारणकेामी कायवाही सु  अस  या ने सदरह 
िठकाणी करणते येणारी मंडप  यव  थेचा तसचे मं िदर प रसरात दनैं िदन काय मासाठी कायम  व पी  टेज तयार 
करणते आले अस  याने,  टेज  या खचाचा समावेश  तावात करणते आलेला नाही.   

तरी वरील माण े ी गु पौिणमा उ  सव २०१७ िनिम  त मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था करणकेामी 
येणारे एकूण र  कम .४,०९,१९०/- मा चे खचास तसचे याकामी वतमानप ात तसचे सं  थानचे सकेंत  थळावर 
जािहरात िस  द क न ई - िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणे िवनंती. 

िनणय .४२८  यावर सिव तर चचा होऊन, ी गु पौिणमा उ  सव २०१७ िनिम  त साईभ  ताचें सु िवधेकरीता मंडप व 
इतर अनु षंगीक  यव  था करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या 
खचास मा यता दे यात आली. तसेच मंडपाची वारंवार आव यकता भासते याकरीता सं थानला 
आव यक असेल या- या िठकाणी फो ड ग मंडप खरेदी करणेबाबतचा ताव सभेसमोर सादर 
करणेत यावा, असे ठरले.            (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं११ िद. य.ूइिंडया  अॅ युर स  कं.िल. ीरामपूर यांना सं थासनचे १०६ वाहनांचा वाष क िवमा नुतनीकरण 

करणे I.R.D.A. या िनयमानुसार थड पाट  इ शुर स म ये वाढ झा याने वाढीव र क म अदा होणेस 
मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः-१७ (२)(झ) - म ये सवसाधारणपण ेिव  व  त  यव  थेची मालम  ता व ितचे 
कामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, देखभाल व शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील 
अशा सव गो  टी करील असे नमदु आहे.  

 तावना:- िद.२५.०२.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीत सभेतील िनणयानुसार 
िद.०१/०४/२०१७ ते िद.३१/०३/२०१८ अखेर एक वष कालावधी करीता वाहन िवभागाकडील १०६ वाहनांचा 
िवमा नतुनीकरण करण ेकामी रा ीयकृत िवमा कंप याकडूनच मागिव  यात आलेली दरप के िद.०६.०३.२०१७ 
रोजी मा.उपसिमतीचे सभेत सम  उघड  यात आलेली होती. यावेळी दरप कांत दवे ुकेलेला दरांचा तलुना  मक 
त  ता खालील माण ेआह.े   

अ.न. िवमा कंपनीचे नांव दरप कातील देवु  केलेले मुळ दर 
१. नेशनल इ   यरु  स कं.िल. कोपरगांव १७,७५,०००/- 
२. यनुाइटेड इिंडया इ  शु रे  स कंपनी िल. त  पर सवेा 

कायालय िशड  
१८,१९,३०४/- 
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३. िद. य.ुइिंडया अॅ  युर  स कं.िल. ीरामपरु १६,४५,३६६/- 
४. िद .ओ रए  टल इं  योरस कंपनी िल.कोपरगांव १६,५५,२४३/- 
५. यनुाइटेड इिंडया इ  शु रे  स कंपनी िल. शाखा 

कायालय राहरी 
१६,८७,०१९/- 

 
िद.०६.०३.२०१७ रोजी मा.उपसिमतीचे सभेत “ वाहन िवभागाकडील १०६ वाहनांचा वाष क िवमा 

नतुनीकरण करण ेकामी िद. य.ुइिंडया अॅ  युर  स कं.िल. ीरामपरु यांचे .१६,४५,३६६/- मा  िन  नतम दर ा  त 
झालेले होते.” िद. य.ुइिंडया अॅ  युर  स कं.िल. ीरामपरु यांचे ितनीधी बरोबर उप सिमतीने  दर कमी करण ेबाबत 
चचा केली असता,  यानंा दर कमी कर  याचे अिधकार  याचंे  तरावर नाहीत, मी कंपनीशी  बोलनु कळिवतो, 
अस ेउपसिमतीसमोर त डी सांगीतले.  

यावर सिव  तर चचा होऊन वाहन िवभागाकडील १०६ वाहनां  या वाष क िव  याचे नतुनीकरण करणे 
कामी िद. य.ुइिंडया अॅ  युर  स कं.िल. ीरामपरु यांचेकडुन लेखी  व पात अंतीम दर ावेत व  यानुसार कायकारी 
अिधकारी यांचे मा  यतेने  यानंा कायादशे दे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस आह.े  

िद.०६.०३.२०१७ रोजीची उपसिमतीची िशफारस िद.२७.०३.२०१७ चे मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेत मा  य कर  यात आलेली आह.े  

यानसुार िद. य.ुइिंडया अॅ  युर  स कं.िल. ीरामपरु यांनी िद.२४.०३.२०१७ रोजी िदलेले व आवक नं. 
२५५१५ िद.२४.०३.२०१७ अ  वये  िद.२५.०३.२०१७ रोजी वाहन िवभागाकडील ा  त झालेले प ात  यानंी “ 
वाहन िवमा नतुनीकरण करण ेया िवषयानु प आपले प ानसुार व आपले कडील पॉिलसी कॉफ  नसुार दरप क 
.१६,२५,०००/- इतके कमीत कमी क न दते आह.ेआय.आर.डी.ए. या िनयमानुसार िद.०१.०४.२०१७ पासनु 

थड पाट  िवमा वाढ  यास वाढीव र  कम दयावी लागेल. ” अस ेनमदु केले आहे.  
 यानसुार वाहन िवभागाकडील िद.२७.०३.२०१७ रोजीची िटपणी नसुार सं  था नचे १०६ वाहनांचा   

िद.०१.०४.२०१७ ते िद.३१.०३.२०१८ अखेर कालावधीत िवमा नुतनीकरण करण ेकामी जा.न.ंएसएसएस/वशी 
वाहन/ ६५०८/२०१७ िद.२९/०३/२०१७ अ  वये  टेट बॅक ऑफ इं िडया, िशड  शाखेचा चेक नं.६१५२७९ व 
६१५२८० िद.२८/०३/२०१७   दारे अनु मे र  कम .८,००,०००/-व  . ८,२५,०००/- अस े एकुण र  कम 
.१६,२५,०००/- मा  दे  यात आली होती.  

 यानसुार वाहन िवभागाकडील िद.२७.०३.२०१७ रोजीची िटपणी नसुार सं  था नचे १०६ वाहनांचा   
िद.०१.०४.२०१७ ते िद.३१.०३.२०१८ अखेर कालावधीत िवमा नुतनीकरण करण ेकामी जा.न.ंएसएसएस/वशी 
वाहन/ ६५०८/२०१७ िद.२९/०३/२०१७ अ  वये  टेट बॅक ऑफ इं िडया, िशड  शाखेचा चेक नं.६१५२७९ व 
६१५२८० िद.२८/०३/२०१७   दारे अनु मे र  कम .८,००,०००/-व  . ८,२५,०००/- अस े एकुण र  कम 
.१६,२५,०००/- मा  दे  यात आली होती.  

िवभागाचा प  अिभ ायः- िद.  य.ुइिंडया अॅ  युर  स ् कंपनी िल. ीरामपरु यांनी िदले या मळु 
दरप कांत In case of change in service tax & motor vehicle tariff will be applicable 
accordingly अस ेनमदु केलेले आहे. 

िद.  य.ुइिंडया अॅ  युर  स ् कंपनी िल. ीरामपरु यांचेकडील िद.०६.०४.२०१७ रोजीचे ा  त प ात 
आय.आर.डी.ए. या Insurance regulatory and development authority of india यांचेकडील 
IRDA/ NL/ NTFN/MOTP/068/03/2017 DETE 28TH MARCH-2017 चे प ानुसार  
िद.०१.०४.२०१७ पासनु वाहनांचे थड पाट  इ  शरु स रकमेम  ये वाढ झा  याने सं  थान  या १०६ वाहनांचे िद. 
०१.०४.२०१७ ते िद.३१.०३.२०१८ या कालावधीतील िवमा ह  ता रकमेत .४,१५,३०६/- मा  वाढ झाले 
बाबत कळिवले होते. सं  थान वाहनांचे वाढीव रकमेबाबत वाहन िनहाय यादी या सोबत सादर केलेली आह.े  

  यानंतर  यानंी िद.  य.ुइिंडया अॅ  युर  स ्कंपनी िल. ीरामपरु यांचेकडील िद.२४.०४.२०१७ रोजीचे प ात 
आय.आर.डी.ए. या Insurance regulatory and development authority of india यांचेकडील 
IRDA/ NL/ NTFN/MOTP/ 089/04/ 2017 DETE 17 TH April -2017 चे प ानसुार वाहनाचे थड 
पाट  इ  शरु  स रकमेत पु  हा कपात झालेने याकामी पवु  कळिवले या वाढीव र  कम .४,१५,३०६/- ऐवजी 
आता .३,९९,२८२/- मा   मागणी केलेली आहे.  

     मागणीः- सं  थानचे १०६ वाहनांचा िवमा नतुनीकरण कालावधी िद.०१.०४.२०१७ ते 
िद.३१.०३.२०१८ असलेने िद. य.ुइिंडया अॅ  युर  स कं.िल. ीरामपरु यांचे िद.२४.०४.२०१७ रोजीचे सधुा रत 
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प ानसुार िद.०१.०४.२०१७ पासनु थड पाट  इ  शुर  स रकमेत .३,९९,२८२/- इतक  वाढ झा  याने व आता पवु  
िदलेली र  कम . १६,२५,०००/- अशी एकुण र  कम .२०,२४,२८२/- इतका सधुा रत िवमा ह  ता र  कम 
लागणार आहे.  यामळेु आता .३,९९,२८२/- मा  वाढीव िवमा ह  ता र कम चेक  दारे अदा करावी लागेल.    

  तरी िद. य.ुइिंडया अॅ  युर  स कं.िल. ीरामपरु यांना सं  थानचे १०६ वाहनांचे िद.०१.०४.२०१७ ते 
िद.३१.०३.२०१८ अखेर िवमा नतुनीकरण करण े कामी एकुण र  कम .२०,२४,२८२/- मधनु पवु  िदलेली 
र  कम  . १६,२५,०००/- वजा जाता िश  लक र  कम . ३,९९,२८२/- अदा करण े बाबतचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर.    

िनणय .४२९  यावर सिव तर चचा होऊन, आय.आर.डी.ए. या िनयमानुसार िद.०१.०४.२०१७ पासुन थड पाट  
िव या या रकमेम ये वाढ झालेली अस यामुळे िद. य.ुइिंडया अॅ  युर  स कं.िल., ीरामपुर यांना 
सं  थानचे १०६ वाहनां चे िद.०१.०४.२०१७ ते िद.३१.०३.२०१८ अखेर िवमा नुतनीकरण करणेकामी 
वाढीव .३,९९,२८२/- मा  र कम अदा करणेत यावी, असे ठरले. (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं१२ चे दशनासाठी येणा या ी साईभ ांसाठी हॉलो ाफ क तं ाना या मा यमातून साई मिहमा या 

िशषकावर आधारीत काय म ी साईआ म भ  िनवास थान येथील अॅ पीिथएटर येथे दाखिवणे 
कामी Immersity Info Tech Pvt.Ltd., Mumbai  यांचे तावावर िनणेय होणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मिधल तरतूद:- अिधिनयम २००४ 
मिधल कलम .१७- (३) अ वये िव  व  त  यव  थेम  ये िनहीत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता, रा  य 
शासना  या लेखी पवुमंजरूीने असेल  याखेरीज सिमतीकडुन, एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता, भाडेप याने दतेा 
येणार नाही िकंवा गहाण टाकता येणार नाही, िवकता येणार नाही िकंवा अ यथा अ  यसं ािमत कर  यात येणार 
नाही. 

  ा  तािवक:- उपरो   सदंिभय  तावात नमदु  केलेनुसार, चे दशनासाठी िशड म ये दररोज लाखो 
ी साईभ  दशनासाठी येत असतात. ी साईबाबांच े दा-सबरुी  या िशकवणकु स अनसु न  ी साईबाबांवर 

अपरंपार दा असलेले ी साईभ ांना साईच र ा मधील काही सगंांचा सजीव अनभुव दे याचा, तसचे 
अनभुवांतगत भािवकांना एका खास हॉलम ये हॉलो ािफक तं ानां या मा यमातनु साईमिहमा हा २० 
िमिनटांचा काय म दाखिवणचेा तसचे सदर काय मात ी साईभ  तांना आलेले काही अनभुव, ी साईबाबां  या 
दशनाचे  य  अनभुतुी , ी साईबाबा व  याचंे चम  कारासबंधीत  य सा ात घडत आहते अशा कारचे 
हॉलो ािफक तं ान ह ेअ  यंत आधिुनक तं ान असनु भारतात अशा  व पात कुठ  याही मं िदर सं  थानासाठी 
पिह  यांदाच वापर  यात जाईल,  या  दारे भािवकांना एक उ  कट आिण अिव  मरिणय अनभुव दे  यात येईल, असे 
साई मिहमा एक सजीव अनभुव या िशषकाखाली िदले  या Immersity InfoTech Pvt. Ltd., Mumbai यांनी 
 याचंे  तावात नमदु केलेले आहे.   

  तसचे Immersity InfoTech Pvt.Ltd.,Mumbai या कंपनीच ेसंचालक ी.िनतीन कुलकण  यांनी 
ी साईआ म भ िनवास थान या िठकाणी यर  पाहणी केली असता, तेथील मोक या जागेत उभार यारत 

आलेले Amphitheater या जागेत त ेBOT या त वावर उपरो  नमदु केले या तं ाना याल आधारे सदर 
क पा राबिव यास तयार अस याचे यांनी कळिवले असनू,  सदर कामी यानंी सं थानकडुन परवानगी 

िमळणबेाबत िद.१०/०५/२०१७ रोजीच े प ा दारे मागणी केलेली आहे. यानसुार  यांच े ा  प ावरील 
िनदशानुसार सदर तावव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढेु  सादर करणबेाबत िनदश ा  झालेले आहते.  

   सदरह  तावाचे अवलोकन करता, खालील मु े िवचारात घेऊन  या माणे पुढील कायवाही 
होणे अपेि त आहे.  
(१) सदर क  प राबिवणपेवु  सदर क  पाशी िनगडीत असलेले सं  थानचे संबधीत िवभाग उदा. िव तु 

िवभाग, बांधकाम िवभाग, िवधी िवभाग,मेकॅिनकल िवभाग, सीसीटी  ही कं ोल सेल, फायर अॅ  ड 
से टी, सरं ण िवभाग , पाणी परुवठा िवभाग ,मालम  ता िवभाग, लेखाशाखा िवभाग, साईआ म 
भ  तिनवास  थान, शै िणक सकुंल इ  यादी िवभागांचा लेखी अिभ ाय घेणे अ  यंत गरजेचे व 
अ  याव  यक आह.े 

(२) सदर क  प Immersity InfoTech Pvt.Ltd,Mumbai ही कंपनी BOT या त  वावर  राबिवणार 
अस  याचे  याचंे प ात नमदु असनू सदर क  पा स थमतः महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभाग, 
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फायर िडपाटमट, MSEB, व इतर आव  यक  या शासक य िवभागांची पवु परवानगी घेण ेआव  यक 
आह.े 

(३) सदर क  प हा Unique Project अस  याचे  Immersity InfoTech Pvt.Ltd., Mumbai  या 
कंपनीने नमदु केले असले तरी कायदेशीर र  या सदर कामी  पधा  मक िनिवदा मागिवण ेयो  य रािहल. 

(४) सबंधीत कंपनी काय माकरीता येणा-या ती  य  तीस .१५०/-+टॅ  स (if applicable) ितक ट दर 
आकारणार आहे. तसेच कंपनीने We may need a Booking centre at the entrance of Sai 
Ashram facing the main road to avoid unnecessary congestion inside the complex. 
So only people with valid tickets will be allowed to enter the complex असे कळिवले 
आह.े  

(५) सदर  तावात कंपनीने नमदु केलेनसुा र २० िमिनटाचे काय माकरीता   यानंी कळिवलेली  ती  य  ती 
र  कम ही कोण  या आधारावर िनि त केली आहे, याचा बोध होत नाही.  

(६) ी  साई आ म भ  तिनवास येथील Amphitheater ची जागा  यानंी No Deposit Basis वरती 
मागीतलेली आह.े परंत,ु सदरची जागा ही No Deposit Basis वरती िद  यास सदर कंपनीवर 
कुठलीही बांधीलक  राहणार नाही. 

(७) ी  साई आ म भ  तिनवास येथील Amphitheater  जागेची स  याची िकंमत व सदर कंपनीने सदंभ 
.२ चे ई-मेलम  ये   We are ready to take up the Amphitheatre on an Yearly rent of 

Rs.1,80,000/- per annum नमदु केलेनसुार सदर कामी मालम  ता , लेखाशाखा व िवधी  िवभागाचा 
अिभ ाय घेण ेआव  यक आह.े 

(८) तसचे सदर कंपनीने Amphitheater to be made available on conduction basis for 30 
years,  अस ेनमदु केले आहे.  सदर कालावधी बाबत  िवधी िवभाग, मालम  ता िवभाग, लेखाशाखा 
िवभाग यांचा अिभ ाय घेण ेतसेच महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे परवानगी घेण ेआव  यक 
आह े. 

(९) सबंधीत कंपनीने  सदर क  पासाठी सं  थानने एकुण ५०० िकलोवॅट िव तु परुवठा On Metered 
Basis परुिवण े बाबत नमदु केले असनू , सदर क  पास कंपनी कुठलेही Deposit दणेार नस  याने 
सदरकामी तसचे मागणी केले  या ५०० िकलोवॅट िव तु परुवठयाबाबत िव तु िवभागाचा अिभ ाय 
घेण ेआव  यक आह े. 

(१०)  सदर क  पास दनैं िदन वापराकरीता िकती पाणी लागेल, याबाबत  कंपनीस िवचारणा केली असता 
कंपनीने We will be reverting back to you by a separate communication. Can you 
enlighten us with the existing water connection facility available अस ेसदंभ मांक २ 
चे ई-मेल  दारे कळिवले अस  याने सदर कामी पाणीपरुवठा िवभागाचा अिभ ाय घेण ेअव  यक आह.े 

(११) सदर कंपनीस सदर िठकाणी होणा-या दनैिंदन काय माचे वेळाप काबाबत िवचारणा केली असता, 
 यानंी The same will be reverted back via a separate communication असे संदभ मांक 

२ चे ई-मेल  दारे कळिवले आह.े  यामळेु िदवसभरात कंपनीस िमळणारे एकुण उ  प  न व  या 
मोबद  यात सं  थानला देय होणारी रकमेबाबत बोध होत नस  याने सदर कामी लेखाशाखा िवभागाचा 
अिभ ाय घेण ेआव  यक आह.े  

(१२) सदर काय माकरीता येणारे े क व ी साईआ म भ  तिनवास येथील वा  त  यास येणा-या ी 
साईभ  ताचंी सरु ा बाबतचे िनयोजनाचा  तावात बोध होत नाही. याबाबत सरं ण िवभागाचा 
अिभ ाय घेण ेआव  यक आह.े  

(१३) सं  थान  या साईसृ  टी क  पातही अशा कारचा क  प आह े िकंवा नाही याबाबत बांधकाम 
िवभागाकडुन िलखीत अिभ ाय घेऊन तदनंतर Immersity InfoTech Pvt.,Ltd.,Mumbai  यांचे 

ा  त  तावावर तसचे उपरो  त नमदु सव संबधीत िवभागांचे अिभ ायानसुार  पढुील कायवाही करणे 
उचीत ठरेल, असे वाटते.  
मागणी:-  उपरो  त  तावात नमुद केले  या सिव  तर मु ेिनहाय िववेचनानसुार Immersity InfoTech 

Pvt. Ltd., Mumbai या कंपनीन ेसदरह क  प BOT त  वावर हॉलो ािफक तं ाना  या आधारावर राबिवणेकामी 
ी साईआ म भ  तिनवास येथील Amphitheater  या  जागेवर सु  करणेकामी परवानगी मागीतली आह.े तरी, 

Immersity InfoTech Pvt.,Ltd.,Mumbai यांचे ा  त  तावावर तसेच उपरो  त नमुद मु ांवर  िनणय होऊन 
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सदरकामी महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे मा  यता घेणेकामी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेपढु ेमा  यता घेणेकामी सादर करता येईल, असे न  मत आह.े   

  सं थामन अिधिनयम/ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश,तां ि क, कायदेिशर तसेच आिथक 
िवषय इ.छाननी क न अनुमान:-  शासन िनदश/अिधिनयम, तां ि क,  आिथक, कायदशेीर व शासक य  

िवभागाचा अिभ ाय:- Immersity InfoTech Pvt. Ltd., Mumbai या कंपनीने सदरह क  प 
BOT त  वावर हॉलो ािफक तं ाना  या आधारावर राबिवणकेामी क  प ी साईआ म भ  तिनवास येथील 
Amphitheater  या जागेवर सु  करणकेामी  यांनी  परवानगी मागीतली आह.े  यानसुार उपरो  त  तािवकेत व 
मागणीम  ये नमदु केले  या मु ांवर िनणय होऊन सदरकामी महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे मा  यता 
घेणकेामी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सिवनय सादर. 

िनणय .४३०  यावर सिव तर चचा होऊन, चे दशनासाठी येणा या साईभ ांसाठी BOT त वावर हॉलो ाफ क 
तं ाना या मा यमातून साई मिहमा या िशषकावर आधारीत काय म दाखिवणेकामी Immersity 
Info Tech Pvt.Ltd., Mumbai यांना साईआ म भ िनवास येथील Amphitheater ची जागा 
उपल ध क न देणेस मा यता दे यात आली. परं तु Amphitheater व तेथील मोकळया जागेचा 
याकामासाठी वापर करता येईल का याची यांना िवचारणा कर यात यावी व तदनंतर याकामी िवधी व 
याय िवभाग, महारा  शासन यांची परवानगी घे यात यावी व शासन मा यता िमळा यानतंर 

Immersity Info Tech Pvt.Ltd., Mumbai यांचेबरोबर रतसर करारनामा करणेत यावा, असे ठरले.  
  तसेच यािठकाणी साईभ ांकडून आकारावयाचे शु क अ य प ठेव यात यावे, जेणेक न 

जा ती-जा त साईभ  या काय माचा लाभ घेऊ शकतील, अशा सुचना के या.      
(कायवाही- विन ेपण व टेलीफोन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं१३ दु रदशन वािहनीव न ी साईबाबांची काकड आरती व सं  थानचे इतर काय मां चे सारण 

करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतुद: कलम 17 (1) भ गणांना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देण.े 

यव थापन सिमतीचा ठराव ं . : नाही. 
ा तािवक: ी साईबाबांचे िजवनकाय, िशकवणकू तसचे सं थानमाफत राबिवणते येत असले या 

िविवध  सामाजपयोगी उप म व समाधी शता दी वषात साजरे होणा या धािमक तसचे सां कृतीक काय म 
दरुदशन वािहनीवर सारीत करण ेसदंभात िद . 11/05/2017 रोजी दरुदशन क , वरळी मुंबई येथे बैठक आयोजीत 
कर यात आली होती. 

सदर बैठक स मा. अ य  सो., ी िशवाजी  फुलसुदंर, उपमहासचंालक काय म , ी जय ुभाटकर , 
सहा यक संचालक काय म, ी राजेश बाराप े उपसचंालक (इिंज) व दरुदशनचे संबधीत अिधकारी तसचे . 
मािहती तं ान िवभाग मखु व सीसीिट ही िवभाग मखु हे उपि थत होते. 

बैठक चे सु वातीस मा. अ य  सो., यांनी साईबाबा सं थानमाफत राबिव यात येत असले या तसचे 
तािवत मह वकां ी सामाजपयोगी उप मांची मािहती िदली. तसचे येऊ घातले या समाधी शता दी वषातील 

िनयोजीत काय मां िवषयी मािहती िदली. सदर काय मांचे सारण दरुदशन वािहनीव न जा तीत जा त 
साईभ ांपयत पोहचिव यात यावेत अस ेयावेळी अ य  सो. यांनी नमदु केले.  

बैठक चे दर यान मा. अ य  सो., यांनी ी साईबाबांचे थेट दशन सिुवधा टाटा काय व िट ही -9 या 
चॅनेल माणे दरुदशन वािहनीव न सारीत कर यासबंधी सिुचत केले होते . सदरकामी टाटा काय व िट ही -9 
सं थानला दते असलेले देणगी रकमेबाबत मा. अ य  सो., यांनी सबंधीतांना अवगत केलेले आह.े  

तसचे िविवध काय मांचे रेकॉड गं करणकेामी टुडीओ उभारणेचा सं थानचा मानस अस याचे 
यावेळी  मा.अ य  सो. यांनी अवगत केले. 

  बैठक चे दर यान सं थानम ये स या काया वीत असले या सीसीटी ही काय णाली व साउंड 
िस टीमिवषयी तसेच टाटा काय व टी ही-9 यांना दे यात आले या लाई ह दशन सिुवधेबाबत या 
तां ि कबाब िवषयी सिव तर मािहती सबंधीतांना दे यात आली.  

सिव तर चचअंती दरुदशनचे ितिनध नी दरुदशनवर साईबाबा व सं थान उप मा िवषयी सारणाची 
िवभागणी पढुील माण ेमु य तीन भागात क न याबाबत पुढील कायवाही  करता येईल असे नमदु केले .  
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1. ी साईबाबांचे काकड आरतीचे  थेट सारण सहया ी वािहनीव न सारण करण.े 
2. ी साईबाबा समाधी शता दी वषातील मह वाचे समारंभ उप म यांचे सहया ी वािहनीव न थेट सारण 

करण.े  
3. ी साईबाबा सं थान या िविवध उप मांची मािहती देणारा काय म सहया ी वािहनीव न थेट सारण 

करण.े  
 चच या दर यान दरुदशनचे ितिनध नी करावया या कायवाहीबाबत ततु दरुदश नमाफत सं थानला प  
दे यात येईल व या कायवाहीसाठी आव यक असले या जबाबदारीचे िनि तीकरण व आिथक बांबीिवषयी 
सिव तर करारनामे कर यात येतीलअस ेनमुद केलेले होत.े   

बैठक नंतर दरुदशनचे तां ि क अिधका यांनी .आयटी िवभाग मुख व य.ुईडीपी मॅनेजर यानंा ईबी 
हनॅ, यजु म , टुडीओ इ. बाबतची सिव तर तां ि क मािहती य  जागेवर नेऊन िदली, व सं थानम ये सु  

करावया या टुडीओबाबत तां ि क मागदशन केले.  
िद. 11/05/2017 रोजी या बैठक त कळिवले माणे दरुदशन मुंबई यांनी ई-मेल दारे प  सं थानला 

पाठिवलेले आहे. सदर प ाम ये पढुील बाब चा उ लेख कर यात आलेला आहे.  
1. साईबाबांचे काकड आरतीचे सहया ी वािहनीव न थेट सारण संदभात दरुदशन अिधकारी- तं  

िशरडी येथे येऊन य  पाहणी करेल अस ेकळिवलेले आह.े 
2. ी साईबाबा समाधी शता दी वषातील मह वाचे समारंभ उप म यांचे सहया ी वािहनीव न थेट सारण 

(उदा. 1 ऑ टोबर वजारोहण समारंभ, 15 ऑ टोबर अंतररा ीय मॅरेथॉन इ.) सदर समारंभ/ काय म/ 
उप म यांची यादी िदनांक वेळाप क तातडीने कळिव यात याव.े या माण े सारण िदनांक, वेळ 
आिण दरुदशन िफ इ यादी तपिशल सं थानला कळिव यात येईल . 

3. ी साईबाबा सं थान या िविवध उप मांची /सवेांची मािहती देणारा काय म सहया ी वािहनीव न 
सारीत कर याबाबत तावीत उप मांची यादी कळवावी. या माण े सारण िदनांक, वेळ आिण 

दरुदशन िफ सं था नला कळिव यात येईल.  
दरुदशन यांचेकडुन ा  झाले या उपरो  प ा माण ेदरुदशनव न सारीत करावया या काय मांबाबत 

पढुील माण ेकायवाही करता येईल.  
1. समाधी शता दी वषात साजरे होणा या समारंभ तसेच िविवध उप म यांची मािहती व तपशीलवार 

वेळाप क शता धी क  व जनसपंक िवभागामाफत सकंलीत क न दरुदशन यांना दतेा येईल . 
2. सं थानमाफत राबिवणते येत असले या व तावीत िविवध उप म /सवेा उदा. साई णवाहीका, 

ककरोग णालय, उ च महािव ालय इ. सबंधी सिव तर मािहती सबंधीत िवभागांमाफत संकलीत 
क न दरुदशन यांना दतेा येईल.  

3. प ात नमदु केले माण े दरुदशन यांचेकडून  सारण  िदनांक/वेळ व  दरुदशन  िफ बाबतचा  ताव  
ा  झालेनंतर मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर पुढील कायवाहीचे िनणयाथ सादर करता येईल.  

      उपरो माणे दरुदशन, मुंबई येथे झाले या बैठक चा वृ ांत व दरुदशन यांचेकडून ई-मेल ारे ा  
झालेले प  याबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर पढुील कायवाहीचे िनणयाथ सादर करता 
येईल, अस ेन  मत आह.े 

मागणी: ा तािवकेत नमदु केले माण े दरुदशन , मुंबई येथे झाले या बैठक चा वृ ांत व दरुदशन 
यांचेकडून ई-मेल ारे ा  झालेले प  याबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर पढुील कायवाहीचे 
िनणयाथ सादर करणसे मा यता असावी, िह िवनंती. 

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

  िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत : दरुदशन , मुंबई येथे झाले या बैठक चा वृ ांत व दरुदशन 
यांचेकडून ई-मेल ारे ा  झालेले प  याबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर पढुील कायवाहीचे 
िनणयाथ सादर करणे या  मा यते तव सिवनय सादर. 

िनणय .४३१  यावर सिव तर चचा होऊन, दु रदशन वािहनीव न ी साईबाबांची काकड आरती व सं  थान या इतर 
काय मां चे सारण करणेस व याकामी तावाम ये नमुद केले माणे कायवाही करणेस मा यता 
दे यात आली.                  (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं१४ साईटेक क  प देखभालीसाठी निवन कंपनीची नेमणुक होईपयत कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पुणे यां चे 

माफत क  प देखभाल सु  ठेवणेकामी  याचेंकडून ा  त  तावाबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- १७ (१) नसुार भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न 

दणे.े  
यव थापन सिमतीचा ठराव . 

०१. िद.०७.११.२००९रोजीचे सभेतील िनणय .७९९.  
  ०२. िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५७२. 

०३. िद.१९.०९.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .६५७ 
ा तािवक: मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/११/२००९रोजचे सभेतील िनणय . ७९९अ वये 

मािहती तं ान िवभागामाफत साईटेक क प उभारणीची कायवाही हाती घे यात आलेली आह.े यानुसार 
कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणू े यांना जा.न.ंएसएसएसटी/आयटी/१५०३०/२००९ िद.०९.१२.२००९ रोजीकायादशे 
दे यात आलेला आह.े  

साईटेक क प काया वीत करणकेामी कर यात आले या करारना यानसुार कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणुे 
यांचा कालावधी माह े एि ल-२०१७म ये सपंु  टातआलेला आह.े सबब,साईटेक क प दु ती व दखेभाल 
िनिवदा ि या शासनाचे अिधकृत क स टंसी कंपनीकडून अं ितम करणकेामी िन  न  तम दरधारकाची नेमणकु व 

ि या पणु होईपयत कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणू े यांना साईटेक क प दु ती -दखेभाल चाल ू ठेवणकेामीचा 
ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६.०८.२०१६रोजीचे सभेसमोर सादर करणते आलेला होता. सदर 
तावावर सिव तर चचा होऊन िनणय ं .५७२अ वये  यासमा  यता दे  यात आली आह.े  

उपरो  िनदशा वये साईटेक क प दु ती व दखेभाल िनिवदा ि या राबिवणकेरीता शासनाचे 
अिधकृत क स टंसी M/s. KPMG यांना जा. ं .एसएसएसटी/आयटी/२५७५/२०१६, िद.२३.०८.२०१६ 
अ  वये कायादेश दे यात आलेला आह ेतसचे जा. .एसएसएसटी/ आयटी/ ४१३०/ २०१६ िद.०७.११.२०१६ 
रोजीचे प ा ारे कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणू े यांना क  प दखेभालीसाठी मदुतवाढीसदंभात प  दे यात आलेले 
आह.े 

कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणू े यांनी यांचे िद.१२.११.२०१६ रोजीचे प ा ारे यांचे पेमट वेळेवर होत 
नसले कारणाने मदुतवाढ घे यास असमथता दाखिवलेली आहे, तसचे यांचे देय असलेले पेमट लवकरात लवकर 
अदा कर याची िवनंती केलेली आह.े कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणूे यांचे िद.१४.०३.२०१७रोजीचे प ा ारे पनु:  
एकदा क प देखभालीस एि ल-२०१७ नंतर मदुतवाढ घे यास असमथता दाखिवलेली आह.े तसचे प ाम ये 
यांनी क प ह तांतरीत कर याची ि या सु  कर याबाबत िवनंती केलेली आह ेव  यांचे देय असलेले पेमट 

लवकरात लवकर अदा कर याची िवनंती केलेली आह.े 
साईटेक क  पाअंतगत काया  वीत करणते आलेले काय णाली सरु ळीत सु  राहन साईभ  तांची 

गैरसोय होऊ नये तसचे शासक य कामकाजात अडचण येऊ नये, याकरीता निवन कंपनीची नेमणकू होऊन 
क  प ह  तातंरीत होईपयत पढुील माण े कायवाही करणसेाठी मा  यतेचा  ताव मािहती तं ान िवभागाच े

िद.१२.०४.२०१७ रोजीचे मंजरु िटप  वी  वये, मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर  यात आलेला होता. 
अ) मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु े यांना क  पाअंतगत दये असले  या िबलांची र  कम पये 

४,३८,६२,६४४/- पैक  काही र  कम राखीव ठेवनू , उवरीत र  कम  यानंा अदा करता येईल व राखीव 
र  कम  यानंा उपरो  त नमदु उवरीत कायवाही पणु झालेनंतर अदा करता येईल. सदरची कायवाही वेळेत 
पणु करणेसदंभात  यां ना प ा ारे कळिवता येईल.  

आ) कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पुण े यांना क  प देखभालीसाठी िद.०७.११.२०१६ रोजी दे  यात आले  या 
कायादशेाम  ये "आह े  याच अटी/शत वर" असा उ  लेख करणते आलेला होता. परंत,ू स ि थतीत 
 याचंेकडून फ  त आले  या अडचणी सोडिव  याची कायवाही अपेि त अस  याने  यानंा सिुचत 

केले माणे  यानंी सादर केले  या  तावाचा यो  य िवचार क न,  यानंा कायादशे दतेा येईल.  
इ) कॉ नीझंट टे  नॉलॉजी, पुण ेयांचेमाफत स ि थतीत भाडेत  वावर वापरात असलेले ि ंटरचे मािसक भाडे 

अंदाजे र  कम पये १,७०,०००/- + कर सं  थानमाफत अदा क न, सदरचे आव  यक ि ंटस काया  वीत 
ठेवता येतील.  
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उपरो  त  तावावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८.०४.२०१७ रोजीचे सभेत सिव  तर चचा होऊन, 
िनणय .३२७ अ  वये, पढुील माण ेिनदश दे  यात आले. “  तावात नमदु केले माणे,मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, 
पणु ेयांची साईटेक क  प द ु  ती– दखेभाल कामीची मदुत सपंु  टा त आलेली अस  यामळेु, सदरह कामी िवहीत 
प तीने निवन कंपनीची नेमणकू होईपयत साईटेक काय णाली सरु ळीत चाल ूरहावी , साईभ  ताचंी गैरसोय होऊ 
नये व सं  थानचे कामकाजात अडथळा येऊ नये यासाठी फ  त Functional support सु  ठेवणेबाबत 
मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणुे यांना पवु  याच अटी/ शत वर मदुतवाढ दे  यात यावी व यासाठी  याचंेकडून 

 ताव ा  त क न घेऊन पढुील सभेसमोर सादर करणते यावा” 
साईटेक क  पाअंतगत अपणु असलेली कायवाही पणु करणबेाबत तसचे निवन कंपनीची नेमणकू होऊन 

क  प ह  तातंरीत होईपयत क  प दखेभालीची कायवाही चाल ू ठवणेबाबत मे .कॉ  नीझंट यांना जा. ं . 
एसएसएसटी/ आयटी/ ५८२/ २०१७, िद.०२/०५/२०१७ रोजीचे प ा ारे कळिव  यात आलेले होत.े  

मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु े यांनी सामा  य शासन िवभाग आवक नंबर ३४३० ने िद.०९ मे, २०१७ 
रोजीचे प ा  वये,साईटेक क  प दखेभालीसाठी  ताव सादर केलेला आह.े सदर  तावाम  येसाईटेक क  प 
दखेभालीसाठी दरमहा र  कम पये १४,४४,०००/- मा  इतका खच कळिवलेला आहे. तसचे सदर दखेभालीचे 
काम पढुील अटी-शत वर सु  करणते येईल, असहेी  तावाम  ये नमुद केलेले आह.े  

1. ी साईबाबा सं  थानने साईटेक क  पाअंतगत म.ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु ेयांना माच-२०१७ अखेर 
दये असलेली र  कम पये ४,३८,६२,६४४/- मा  िद.३० एि ल, २०१७ पयत अदा करावी.  

2. साईटेक क  प दखेभालकामीची मािसक र  कम पये १४,४४,०००/- मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणुे 
यांनी िबले सादर केलेनंतर िवना-िवलंब अदा करणते यावी. िबले अदा करणसे िवलंब झा  यास 
मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पुण े दोन िदवसाची अि म नोटीस दऊेन सदर साईटेक क  प देखभालीची 
कायवाही थांबवेल. 

3. मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणुे िकंवा ी साईबाबा सं  थान िशड  यांना एक मिहना अि म नोटीस दऊेन 
सदरचा कायादेश सपंु  टा त आणता येईल.   
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८.०४.२०१७ रोजीचे सभेसमोर सादर केले  या  तावानसुार साईटेक 

क  पाअंतगत काया  वीत करणते आले  या काय णाली सरुळीत सु  राहन साईभ  तांची गैरसोय होऊ नये व 
सं  थानचे कामकाजाम  ये अडथळा येऊ नये याकरीता पढुील माणे कायवाही करता येईल .  

4. साईटेक क  प दखेभालीसाठी मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु ेयांनी सादर केले  या  तावानसुार दरमहा 
पये १४,४४,०००/- मा  र  कमे माण े  यानंा कायादशे दतेा येईल.  

5.  तावाम  ये मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु ेयांनी मागणी केले माण े  यानंा दये असले  या र  कमेबाबत 
िनणय होऊन  यानंा र  कम अदा करता येईल.  

6. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८.०४.२०१७ रोजीचे सभेसमोर सादर केले  या  तावानसुार कॉ नीझंट 
टे  नॉलॉजी, पुणे यांचेमाफत स ि थतीत भाडेत  वावर वापरात असलेले ि ंटरचे मािसक भाडे अंदाजे 
र  कम पये १,७०,०००/- + कर सं  थानमाफत अदा क न, सदरचे आव  यक ि ंटस काया  वीत ठेवता 
येतील.  
स ि थतीत साईटेक क  पाअंतगत लेखाशाखा िवभागाम  ये काया  वीत करणते आले  या ERP या 

काय णाली बाबतची कायवाही मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पुण ेव लेखाशाखा िवभाग यांचेमाफत अं ितम ट   यात 
आह.े मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु े यांना सिुचत केले माण े  यानंी िद.०१ मे, २०१७ पासनू साईटेक क  प 
दखेभालीची कायवाही पुव माणचे चाल ू ठेवलेली आह.े तसचे मे.कॉ  नीझंट, पणु े यांचेमाफत भाडेत  वावर 
असलेली ि ंटस संबंधीतांना सिुचत केले माण े  यानंी ते काया  वीत ठेवलेले आहते.    

मागणी:- साईटेक क  प दरु  ती -दखेभालीसाठी निवन कंपनीची नेमणकू होईपयत क  पाअंतगत 
काया  वीत करणते आलेले काय णाली सरु ळीत सु  राहन साईभ  तांची गैरसोय होऊ नये तसेच सं  थानचे 
कामकाजात अडथळा येऊ नये, याकरीता  तािवकेत नमदु मु ा“अ”“आ” व “इ” माण ेकायवाही करणे  या 
मा  यते  तव तथा िनणयाथ सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे मा  यता असावी, िह 
न  िवनंती. 

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



173 
 

{05} 23-24.05.2017, Shirdi (SPJ doc) 

िवभागाचा अिभ ाय:- साईटेक क  प दरु  ती -दखेभालीसाठी निवन कंपनीची नेमणकू होईपयत 
क  पाअंतगत काया  वीत करणते आलेले काय णाली सरु ळीत सु  राहन साईभ  तांची गैरसोय होऊ नये तसेच 

सं  थानचे कामकाजात अडथळा येऊ नये, याकरीता  तािवकेत नमदु मु ा “अ”“आ” व “इ” माण ेकायवाही 
करणे  या मा  यते  तव तथा िनणयाथ सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .४३२  यावर सिव तर चचा होऊन, साईटेक क प दु र ती-देखभालीसाठी निवन कंपनीची नेमणूक होईपयत 
सदरह क पांतगत काया वीत करणेत आलेली काय णाली सुरळीत चाल ूराहन साईभ ांची गैरसोय 
होऊ नये तसेच सं थानचे कामकाजात अडथळा येऊ नये, याकरीता तािवकेत नमुद मु ा “अ “आ व 
“इ माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.              (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं१५ हेलीकॉ  टर एमज  सी मेडीकल स  ह स (HEMS) बाबत. 

ताव- दय   यापण श ि येत  णाला कमीत कमी वेळेत यो  य दय िमळण े गरेजेचे आह.े  यासाठी हलेीकॉ  टर 
एमज  सी मेडीकल स  ह स (HEMS) सु  करणबेाबत ी वाि मक क े, डायरे  टर एअर एलोरा एिवएशन ा. 
िल. यांनी मा. अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांना  याचंे िद. ११ मे २०१७ चे प ा  वये 
कळवनू मदतीची मागणी केली आहे. 

ी वाि मक क े, डायरे  टर एअर एलोरा एिवएशन ा. िल. यांनी पाठिवले या प ाचा आशय 
खालील माणे- 

वरील िवषयानुसार हेलीकॉ  टर एमज  सी मेडीकल स  ह स (HEMS) आप  या ह  काची HEMS 
असावी असे आ  हालंा वाटते. कारण अलीकड  या काळात अवयव दान करणा या दा  याचंी सं  या वाढलेली 
आह.े   

दय  यारोपणा  या श  ि येत कमीतकमी वेळात गरज ू  णाला यो  य दय िमळावे ही पिहली गरज 
असत.े अनेकदा ेनडेड  य  तीचे दय आिण गरज ु  ण यां  यातील भौगोलीक अंतरामळेु  यारोपणासाठी दय 
उपल  ध असनूही अंतरा  या अडथळयामळेु ते  णास िमळू शकत नाही. आिण हाताशपण े जे घडेल ते पहावे 
लागते.  

िवशेष  हणजे अशावेळी िवमान कंप  याचंे मु  य ल ात घेण ेगरजेचे आह.े ऐनवेळी आकारले जाणारे 
मु  य ह े द ु पट िकंवा ित  पट असते  यामळेु आ  ही िनणय घेतला आह े क , दशेातली पिहली (HEMS)  
अॅ  बलु  स आप  या महारा  ाची ह  काची असली पािहजे व ती महारा  ा  या सवसामा  यानंा परवडणारी असली 
पािहजे. यासाठी गरज आह ेती आप  या मदतीची.  

       तरी सदरचे प  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर चचसाठी व अवलोनाथ सादर. 
िनणय .४३३  यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी वषाम ये साईभ ांसाठी 

मोफत (१०० तास) हेलीकॉ  टर एमज  सी मेडीकल स  ह स (HEMS) सु  करणेसाठी सं थानचे 
संकेत थळावर व वतमानप ाम ये िवहीत प दतीने जािहरात िस द करणेत येऊन, इ छुकांकडून 
अजाची मागणी करणेत यावी.                (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं१६ सं थान व णालय िवभागाचा मालम ा िवमा पॉलीसी व ी साईभ ांचा अपघाती िवमा पॉलीसीचे 

नुतनीकरणाबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था , िशड   यांचे मालम ेच ् िवमा सरं ण व ी साईभ ांना अपघाती िवमा 

सरं ण िमळणेसाठी सं थानने रा ीयकृत िवमा कंप यांकडून िनिवदा मागवनू यनुतम दरा या िनिवदा ि वका न 
िवमा सरं ण घेतले आहे. याचा तपिशल खालील माण.े 

(अ) सं थान मालम ा िवमा- सं थान या मालम ेचा िवमा िद.११ जलैु,२०१६ ते िद.१० जलैु , 
२०१७ या एका वषासाठी यनुतम दराने िवमा कंप यांकडुन िनिवदा मागिव यात आ या हो या, यातील 
यनुायटेड इिंडया इ शरु स कंपनी , िशड  यांची िन न म दराची हणजेच र कम . ९,५१,०००/- मा ची िनिवदा 
ि वकार यात आली होती. या िवमापॉिलसीची मदुत िद.१० जलैु , २०१७ रोजी सपंत आहे, पढुील एक वष 
कालावधीकरीता सं थान मालम ा िवमा नतुनीकरण तपिशल  खालील माण ेआहे . 
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Sr.No. Particulars Insured Sum 
(in Crore) 

1 Cash in Transit Insurance 3.74 
2 Fidelity Guarantee Insurance 4.40 
3 Burglary & Housebreaking Policy 165.00 
4 Cash in Safe, Drawers 0.77 
5 Comprehensive Fire Policy (Including STFI, Terrorism & 

Earthquake Cover) 
481.35 

6 Group Insurance Under Provisions of Workmen Compensation 
Act,1923 Monthly staff salary is Rs.5.48 Crores.  

(Approx 1600 
Personnel) 

 Total - 655.26 
        
      (ब) णालये िवभाग मालम ा िवमा- णालये िवभागा या मालम ेचा िवमा िद.१० जलैु , २०१६ 

ते िद.०९ जलैु , २०१७ या एका कालावधीकरीता यनुतम दराने िवमा रा ीयकत िवमा कंप यांकडुन िनिवदा/दर  
मागिव यात येवनू, यातील यनुायटेड इिंडया इ शरु स कंपनी , िशड  यांची िन न म दराची हणजेच र कम 

.३,७८,२४७/- मा ची िनिवदा ि वकार यात आली होती. या िवमापॉिलसीची मदुत िद .०९ जलैु , २०१७ रोजी 
सपंत आहे, पढुील एक वष कालावधीकरीता णालये िवभागाचा मालम ा िवमा नतुनीकरण तपिशल  खालील 

माण ेआह.े 
 

Sr.No. Particulars Insured Sum 
(in Crore) 

1 Cash in Transit Insurance 00.10 
2 Fidelity Guarantee Insurance 00.50 
3 Burglary & Housebreaking Policy 67.00 
4 Cash in Safe, Drawers 00.25 
5 Comprehensive Fire Policy (Including STFI, Terrorism & 

Earthquake Cover) 
79.00 

6 Group Insurance Under Provisions of Workmen Compensation 
Act,1923 Monthly staff salary is Rs.1.80 Crores.  

(Approx 600 
Personnel) 

 Total- 146.85 
  
    (क) ी साईभ ांचा अपघात िवमा- सं थान प रसराम ये ी साईभ ांना काही अपघात झा यास 

एका वेळेस २५ साईभ ांना िवमा सरं ण िमळाव,े यासाठी सं थानने यांची अपघाती िवमापॉिलसी घेतली आह.े 
हा िवमा, आले या िनिवदतेील यनुतम दरा माणे िद ओरीएंटल इं शरु स कंपनी िल. िशड   यांचेकडून  २५ 
भ ांना िवमा सरं ण देणसेाठी र कम . ४६,८०५/- ची  िवमापॉिलसी घे यात आली आह.े याचा कालावधी  
िद.१२ऑग ट,२०१६ पासनू िद. ११ ऑग ट,२०१७ पयत अस याने सदर िवमापॉिलसीची मदुत िद.११ ऑग ट, 
२०१७ ला सपंत आहे, सदर िवमा पॉिलसीम ये िशड  येथे “ ” चे दशनाथ येणा या भ ांचे सरुि ततेसाठी 
अपघाती वा घातपाती िवमा सरं ण असावे हणनू िवमा पॉिलसी घेणेबाबत िनणय घे यात आलेला आहे . सदरह 
ददुवी घटना सं थान मालक चे सव इमारती व यांचा प रसर , िनवास थाने, णालये व गद या काळात 
फुटपाथवर िजथपयत भ ांची दशन लाईन जाईल ितथपयत तसचे मं िदर प रसर (चावडी, दारकामाई, गु थान व 
यां या प रसरात) पालखी/रथ िमरवणकू या िदवशी िशड  गावातील पालखी रोड , ी रामनवमी उ सवा या 

वेळेस बाबां या नानासाठी कावडीने पाणी आणणारे साईभ , खंडोबा मं िदर ते साई समाधी मं िदरापयत पालखी 
घेऊन येणारे साईभ  यांचा एका वषासाठी २५ साईभ ांसाठी, कोण याही वयाचे ी-पु ष भ ास एखा ा 
दघुटनेत अपघाती वा घातपाती मृ य ुझा यास र कम . ०५ लाख, शरीराचे दोन अवयव (हात,पाय िकंवा डोळे) 
कायम व पी िनकामी झा यास . ०१ लाख, शरीराचे एक अवयव कायम व पी िनकामी झा यास . ५० 
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हजार, जबर जखमी झा यास िकंवा अपघात झा यामळेु होणारा दवाखाना खच . २५ हजार िवमा सरं ण िमळू 
शकेल. 

     उपरो  िववेचन के या माण ेसन २०१७-१८ या कालावधीसाठी सं थानची मालम ा व ी साईभ  
िवमा पॉिलसीचे नतुनीकरण करण ेआव यक आहे. नतुनीकरण कर यासाठी रा ीयीकृत िवमा कंप यांकडूनच बंद 
िलफा याम ये िनिवदा मागिवण े आव यक आह े कारण ई-िनिवदा ि या राबिव यास यास सव रा ीयकृत 
िवमा कंप या ितसाद दते नस याने सं थानला िवमा पॉिलसीचे पधा मक दर ा  होत नाहीत तसचे िवमा 
कंप याम ये पधाही होत नाही. हा अनभुव सं थान या वाहनांचा िवमा नतुनीकरण माच -२०१७ म ये करताना 
आलेला आह.े तसचे िवमा नतुनीकरण ही खरेदीची ि या नसनू सेवा ि याम ये मोडत अस याने ई -िनिवदा 

ि या राबिव याची आव यकता नाही. तसेच यासाठी परेुशी अंदाजप क य तरतदु कर यात आली आहे. 
      तरी, सन २०१७-१८ या आिथक वषाम ये सं थान व णालये िवभागा या मालम ेचा तसचे ी 

साईभ ांचा िवमा नतुनीकरण ि या फ  रा ीयीकृत िवमा कंप यांकडून यांचे दर बंद िलफा याम ये मागवनू 
िवमा नतुनीकरणास व यावर येणा या खचा या मा यतेसाठी मा .  यव  थापन सिमतीसमोर सिवनय सादर . 

िनणय .४३४  यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ या आिथक वषाम ये सं थान व णालये िवभागा या 
मालम ेचा तसेच साईभ ांचा िवमा नुतनीकरण करणेकामी िवहीत प दतीने रा ीयकृत िवमा 
कंप यांकडून दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.   

      (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं१७ िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास दशन पी ठेव यासाठी 

ी. अिभजीत देिवदास िशंदे रा. ीरामपूर यांना सं थान मालक या साई सादालय इमारतीत वापरास 
िदले या जागे  यितरी  अ य मागणी केले या मु ांबाबत. 

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

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

 ताव - िशव  पशाने पावन झाले  या व  त ू व छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास दशन पी 
ठेव  यासाठी ी.अिभिजत दिेवदास िशंदे रा. ीरामपरू यांना सं  थान मालक  या साई सादालय इमारतीत वापरास  
िदले  या जागे  यित र  त अ  य मागणी केले  या मु यांबाबत..    

 तावना - ी.अिभिजत दिेवदास िशंद,ेरा. ीरामपरू याचं े िद.०५/०३/२०१६ रोजी  या अजा  या 
अनषुंगाने  यानंा जागा वापरास देणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०६/०५/२०१६ रोजी  या 
सभेपढेू सादर कर  यात आला.  यास अनुस न िनणय ं .२८७ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

  “यावर सिव  तर चचा होऊन िशव  पशाने पावन झाले  या व  त ू व छ पती िशवाजी महाराजांचा 
इितहास दशन पी ठेव  यासाठी दशनाकरीता जागा दणेकेामी जागेची िनि ती करणते येवनू िवधी व  याय 
िवभाग,महारा   शासन यांची परवानगी घे  यात यावी व महारा   शासनाची परवानगी िमळालेनंतर ११ मही  याचंे 
कराराने परवानगी िमळणेसाठी सं  थान वक लामाफत मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद म  ये अज दाखल 
करणते यावा,अस ेठरले.” 

  सदर िनणया माणे इकडील प  ं .एसएसएस/मालम  ता/१५६४/२०१६ िद.०२/०७/२०१६ अ  वये 
मा.कायासन अिधकारी, िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडे अहवाल सादर करणते आला.  यास 
अनसु न महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग यांचेकडील प  ं .सासिंव-२०१६/१४२५/ . ./१७४/का-१६ 
िद.२६/१०/२०१६ अ  वये ी.अिभिजत दिेवदास िशंद,े ीरामपरू यानंा सं  था नची जागा करार क न केवळ ११ 
मही  यासंाठी भाडेत  वावर दे  यात यावी,असबेाबत आदेश ा  त झालेला आहे.  

  त ंतर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजी  या सभेतील िनणय ं .८३५ अ  वये 
खालील माण ेिनणय करणते आलेला आह.े  

  “आजचे सभेत अजदार ी.अिभिजत दिेवदास िशंद,ेरा. ीरामपरू यांना बोलिवणते आले होत.े सभेने 
 याचंेबरोबर या िवषयावर चचा केली व  यांचा आशय समजनू घेतला. ी.िशंदे यांनी सभेसमोर सां िगतले 
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क ,िशव  पशाने पावन झाले  या व  त ू व छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास दशन पी ठेवणेसाठी आव  यक 
फिनचर व इतर अनषुं िगक बाबी तयार करणते खिचक आह.े  यामळेु कमीत-कमी ५ वषासाठी जागा िमळावी. 

  यावर सिव  तर चचा होऊन,  तावात नमदू केले  या अटी/शत वर ी.अिभिजत िशंद े यांना 
िशव  पशाने पावन झाले  या व  त ूव छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास दशन पी ठेवणकेामी ततू ११ महीने 
कालावधीसाठी सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून िनि त केले  या भाडेदरा माण े भाडे व मीटर रड ग माणे 
िव तु बील आकारणते येवनू िल  ह  अॅ  ड लायसन ्स त  वावर सादालयावरील हॉलची जागा उपल  ध क न 
दे  यात यावी. तसचे  यां  या पणू सटेअपची उभारणी झा  यानंतर भाडे सु  कर  यात यावे.  

  ी.िशंद ेयां  या मागणीनसुार  यांना ११-११ मही  यां  या कराराने पाच वषासाठी जागा उपल  ध क न 
दणेकेामी  िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेबरोबर प  यवहार करणते यावा व सं  थान  या िनयोिजत 
साईसृ  टी क  पाम  ये िशव  पशाने पावन झाले  या व  त ू व छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास दशन पी 
ठेवणबेाबतचा समावेश करणते यावा,अस ेठरले.”  

  त तंर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .९६६ अ  वये 
खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

   ी.अिभिजत िशंद े यांना िशव  पशाने पावन झाले  या व  त ूव छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास 
दशन पी  ठेवणकेामी  ततू ११ महीने कालावधीसाठी सावजिनक बाधंकाम िवभागाकडून िनि त केले  या 

भाडेदरा माण े भाडे व िमटर रड ग माण े िव तु बील आकारणेत येवनू िल  ह  अॅ  ड लायस  स त  वावर 
सादालयावरील हॉलची जागा उपल  ध क न देणबेाबत िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेम  ये िनणय समंत 

झालेला आह.े ी.अिभिजत िशंद,े ीरामपरू यांनी आजच ेसभते येवनू त ेकरत असले  या कामामळेु दशेभराम  ये 
छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास पोहोचणार असलेबाबत माहीती िदली व सदरह िठकाणचे भाडे कमी 
करणबेाबत सभेस िवनंती केली.  

  सभेने यावर चचा क न छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास दशन पी ठेवणकेामी ी.अिभिजत 
िशंद ेयांना िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर दे  यात येणा-या हॉलचे .१०,०००/- मा  मािसक भाडे,िव तु बील 
वेगळे या माण ेआकारणते यावे.  

  उपरो  त ठरावां  या अनषुंगाने ी.अिभिजत दिेवदास िशंदे यांचेकडून िद.३१/०१/२०१७ रोजी ११ 
मही  यां  या मदुतीचा  िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा  क न घे  यात आलेला आह.े  

  त ंतर ी.अिभिजत दिेवदास िशंद ेयांनी िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे अजा  वये उ  त िठकाणी काही कामे 
करणकेामी खालील नमदू बाब वर सं  था नची परवानगी मािगतली आह.े   
१)  हॉल बाहरेील गॅलरी १५x१२० या जागेत मांडव टाक  यासाठी परवानगी. 
२)  याच गॅलरीसमोरील जागेत सागरी िक  ले यांचे मॉडेल ठेव  यासाठी परवानगी.  
३)  हॉलकडे जाताना जो िजना आह े या िज  याला वेश कमानी बसिव  यासाठी परवानगी तसचे या 

िठकाणी  विनिफत चालव  यासाठी परवानगी िमळावी.  
४)  फायबरचा ह  ती बसव  यासाठी जागा ( सादालयामधनू बाहरे पड  यावर समोर लाडू बनिव  यासाठीचे 

शेड व बांधकाम िवभाग या दो  हीमधील मोकळी जागा. स  या या जागेत कचरा आह.े)  
५)  माहीती फलक (िशव  पश) बाबतचे सादालय प रसरात लावणेसाठी परवानगी िमळावी. ( सादालय 

वेश करताना, सादालयातनू बाहरे पडताना व सादालय प रसरात सादालय ित ा रागंे  या  
बाजलूा अशी एकूण १५ फले  सचे बोड व िदशादशक फलक)  

६)  वरील सव िठकाणी लाईट  यव  थेचा वापर मोफत िमळावा.  
७)  वेश कमानीजवळ सी.सी.िट.  ही.कॅमेरा बसिव  याची परवानगी िमळावी.  

  उपरो  त बाब साठी ी.अिभिजत िशंद ेयांना परवानगी दणेकेामीचे संबंधीत िवभागांकडून इकडील प  
जा.न.ं एसएसएसटी/ मालम  ता/७६८/२०१७ िद.१०/०५/२०१७ अ  वये साई सादालय िवभाग,बांधकाम िवभाग, 
िव तु िवभाग व सी .सी.िट.  ही िवभाग यांचे अिभ ाय मागिव  यात आले.  या माणे साई सादालय,बांधकाम 
िवभाग व सी.सी.िट.  ही िवभाग यांनी  याचंे अिभ ाय सादर केलेले आहते.   

िवभागाचा अिभ ाय- उपरो  त बांधकाम िवभाग,साई सादालय िवभाग व सी.सी.िट.  ही.िवभाग 
यांचे अिभ ायाचे अवलोकन केले असता अजदार यांचे िवनंती माण े१) हॉल बाहरेील गॅलरीत मांडव 
टाक  यासाठी परवानगी िद  यास  यािठकाणी असले  या सं  थानचे आय.टी.िवभागास अडचण िनमाण हो  याची 
श  यता नाकारता येत नाही. २) गॅलरी समोरील जागेत सागरी िक  ले यांचे मॉडेल ठेव  यासाठी परवानगी िद  यास 
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गॅलरीतनू जा  या-ये  यासाठी अडचण िनमाण होणार आह.े तसचे आप  कालीन प रि थतीचा िवचार करता सदर 
गॅलरी ही ये  या-जा  यासाठी पणूपण े मोकळी ठेवण े अ  याव  यक आह.े ३) अजदार यानंा वापरास िदले  या 
हॉलकडे जातांना जो िजना आह े  या िज  याला वेश कमानी बसिव  यासाठी व  या िठकाणी  विनिफत 
चालिव  यासाठी परवानगी िद  यास आय.टी.िवभागास अडचण िनमाण हो  याची श  यता नाकारता येत नाही. 
िशवाय  विनिफतीमळेु  वनी दषुण हो  याची श  यता नाकारता येणार नाही. ४) लाडू बनिव  याचे शेड व 
बांधकाम िवभाग याम  ये फायबरचा ह  ती बसिव  यासाठी परवानगी िद  यास सदर िठकाणी लाडू िवभागा  या 
भ या नेहमी चालू  असतात.  यामळेु भिव  यात  यािठकाणी काही िवपरीत घटना घड  यास  यापासनू मोठी हानी 
हो  याची श  यता नाकारता येत नाही.  यासाठी सदर जागा मोकळी असण े आव  यक आह.े ५) 
िशव  पशाबाबतचे माहीती फलक साई सादालय प रसरात लावणसे परवानगी िद  यास सं  थानचे फले  स  बोड 
लाव  यास दाटी िनमाण होईल. तसचे साई सादालया  या प रसरात इतर खाजगी  य  ती  देखील अशा कारचे 
फले  स बोड लाव  यासाठी परवानगीची मागणी कर  याची श  यता नाकारता येणार नाही. ६) अजदार यांनी 
मागणी के  या माण े  यांना िव तु  यव  थेचा वापर मोफत दतेा येणार नाही. तस ेउ  त करारना  यात  वयं  प  ट 
नमदू केलेले आहे. ७) अजदार यां  या मागणी माण ेकमानी कर  यास परवानगी न िद  यास  याचंे िवनंती माणे 
 यािठकाणी सी.सी.िट.  ही.बसिव  याचा  न िनमाण होणार नाही.  

  उ  त दशनाचा मु  य हते ूिशव  पशाने पावन झाले  या व  त ूव छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास 
दशन पी ठेवण े हा आहे.  यामळेु अजदार यांनी मागणी केले  या उपरो  त बाब ना परवानगी न िद  यास 
दशना  या मु  य हतेवूर काही प रणाम होईल अस ेवाटत नाही . अजदार यांनी क न िदले  या िद.३१/०१/२०१७ 

रोजी  या िल  ह अॅ  ड लायस  स करारना  यातील अटी व शत चंा िवचार करता  यात नमदू केले  या 
जागे  यित र  त अित र  त जागा अजदार यांचे उपरो  त िवनंती अजा माण ेवापरास देण ेव  यां  या  माग  या मा  य 
करण ेिवधी ाहय ठरणार नाही. 

    तसचे िदले  या जागेचे एकूण े फळ ७२०० चौ.फूट असनू आकार  यात आलेले दरमहा भाडे 
.१००००/- खपूच कमी आहे. सदर जागेचे भाडे शासना  या सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून िनि त क न 
 या माण े आकार  यास व  याची अंमलबजावणी  वरीत सु  कर  या  या मा  यते  तव तसचे अजदार यांचा 

िद.२८/०४/२०१७ रोजीचा अज िनकाली ठेव  या  या िनणयाथ सादर. 
िनणय .४३५  यावर सिव तर चचा होऊन, िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजांचा 

इितहास दशन पी ठेव यासाठी ी.अिभजीत देिवदास िशंद,े ीरामपूर यांना साई सादालय 
इमारतीत जागा िदलेली आहे. परं तु  यांनी आजपयत सदरह दशन सु  केलेले नाही. याकरीता यांचा 
िद.२८.०४.२०१७ रोजीचा मागणी अज िनकाली काढणेत यावा. तसेच यांना िदले या एकूण ७२०० 
चौ.फुट जागेचे शासना या सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून भाडे िनि त क न घेऊन, या माणे 
भाडे आकारणेत यावे, असे ठरले.           (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं१८ साई पालखी मंडळ ितिनध चे सं मेलनात साई भजन सं  या काय म आयोिजत करणेबाबत. 

ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय - मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८.०४.२०१७ चे सभेतील िनणय .३४३ 
नसुार साईबाबां  या दशनासाठी येणा-या पदया ी पाल  याचंे समंेलन आयोिजत करणकेामी येणा -या  
.१२,१८,६०१/- चे अंदाजे येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली आह.े  

ा  तािवक:- जा.न.ंएसएसएस/वशी- .अ./३१८/२०१७ िद.१५.०४.२०१७ चे आदेशानुसार ी 
साईबाबा सं  थानम  ये साईसवेक योजना सु  करण ेसदंभात , िशड स पालखी घेऊन येणारे पालखीधारकांची सवेा 
घेणकेामी  िद.१४.०६.२०१७  रोजी ितिनध चे  समंेलन िस  द सकं  प लॉ  स, नगर –मनमाड रोड साकूरी  या 
िठकाणी आयोिजत कर  यात आले आह.े सकाळ स ाम  ये सकाळी १०.०० त े०२.०० समंलेन व दपुार  या  
स ाम  ये द.ु३.००.ते ०५.०० साई भजनसं  या  काय म ठेवणबेाबत ठरले आहे.  

अ) ी. सि चदानंद (आ  पा) मुंबई  यांनी इमेलम  ये नमदु केले आह ेक , ी साई पालखी उ  सव 
सोहळा िशड   येथे सपं  न होणार आह.े या सोह यात मुंबई तसचे महारा  ातील साई पालखी पदया ी मंडळे 
सामील होणार आहते.  

  तरी, या काय मात आ  ही "एक शाम साई के नाम" हा साई भजनांचा काय म क  इि छतो  कारण 
ही सव पालखी पदया ा मंडळे पालखी पदया ेत साई भजने गात गात व ऐकत पदया ा करीत असतात. जर 
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आपण हा काय म कर  यास संधी िदली तर आम  या काय मातील १६ कलाकारांची काय मा  या आगोदर 
एक िदवस व काय माचे िदवशी अशी दोन िदवस राह  याची व जेवणाची  यव  था सं  थानमाफत कर  यात यावी 
तसचे कलाकां राचे मानधन  हणनू .१,०१,०००/- व कलाकारां  या ४ वाहनांचा वासखच २०,०००/- असा 
एकूण .१,२१,०००/-  मा  मंजरू करावेत अशी िवनंती केली आह.े  

  ब) ी.िकशोर गागरे, साईभजन गायक व ी. िकशोर सासवडे, साई पोवाडा गायक यांनी 
िद.२६.०४.२०१७ चे प ा  वये िवनंती केली आह.े क , आ  ही कलाकार ी साईबाबां  या सवेेत कायरत असनू 
साईबाबांची िहदंी व मराठी भजनाची इतर  िठकाणी काय म करतो. आ  ही वादक साथीदारांसह ०९ कलाकार 
असनू आजवर ब-याच िठकाणी साईभजन सं  येचे काय म केलेले आहते. आ  ही गायन केले  या साई गीतां  या 
कॅसटे, सीडीज् बाजारपेठेत आले  या असनू आमची साई चरणी साईभजन सं  या काय म कर  याची इ  छा आह.े 

   यानंी साई पालखी मंडळ ितिनध चे  समंेलनात  आमच ्या  थािनक कलाकारांना चे दरबारात 
भजन कर  याची संधी दवेनू उपकृत  क न, आमचे वादक कलाकारांना जाण-ेयेण े वासभाडे व मानधन 
.११,०००/- (अ री पये एकरा हजार) मा  िमळणेबाबत िवनंती केली आह.े 

क) ावण (बाळा) इगंळे , सं  थापक साईलीला मंडळ, लालबाग, मुबंई यांनी  
िद.०५.०५.२०१७ चे प ा  वये  साई पालखी मंडळ ितिनध चे समंेलनात "झाले तुझे दशन साई" हा काय म 
सादर करणसे परवानगी िमळणबेाबत िवनंती केली असनु  यानंी मुंबईतील नामवंत ९ ते १० गायक, १ सगंीतकार , 
४ वादक, ४ कोरस, १ िन वेदक इ  यादी कलाकारांचा समावशे असले, साधारण २० त े २२ कलाकरां  या 
राह  याची व जेवणाची सोय िवनामु  य होणसे िवनंती केली आह.े  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय– वरील "अ" मधील ी. सि चदानंद (आ  पा), मुंबई यांचे साईबाबांचे 
पालखीवर अनेक कारचे भजने/गाण े   यानंी गायलेले आह.े  याचंी पालखी भजने/गा  याला महारा  ात व 
महारा  ा बाहरे दरुवर िस ी िमळालेली आहे .  याचंा गायणाचा काय म दजदार असनू  यांचा आवाज 
समुधरू ,पहाडी प तीचा असनू मनाला गोडवा  िनमाण करणारा आह.े िशड  महो  सव २०१६ म  ये साईनगर 
मैदानावर  याचा गायनाचा काय म झाला होता सदर काय मास भ  तांचा चंड माणात ितसाद िमळालेला 
आह.े  यामळेु साई पालखी मंडळ ितिनध चे  समंेलनात  यांचा काय म आयोिजत कर  यात यावा अस ेवाटते. 

तरी साई पालखी मंडळ ितिनध चे समंेलनात भजन सं  या काय म करणकेरीता उपरो  त "अ", "ब" 
व "क" बाबत यो  य िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .४३६  यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे ी.सि चदानंद आ  पा, मुंबई व ावण (बाळा) 
इगंळे, सं  थापक साईलीला मंडळ, लालबाग, मुंबई यांनी ी साईबाबां या पालखीवर अनेक कारची 
भजने/ गाणे गायलेले असून यां या पालखी भजने/ गा  याला महारा  ात व महारा  ाबाहेर दु रवर 

िस ी िमळालेली आहे. याकरीता साईसेवक संमेलनाम ये साईभजनांचा काय म आयोिजत 
करणेसाठी सिमती सद य मा. ी.सिचन तां बे यांनी ी.सि चदानंद आ पा, मुंबई व ावण (बाळा) 
इगंळे, मुंबई यांचेबरोबर चचा क न, जे मोफत साईभजन काय म करणेस तयार असतील, यांचा 
काय म आयोिजत करणेत यावा, असे ठरले.               (कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं१९ कॅ  टीन िवभागाकडील भांडी धु  यासाठी िल  वीड सोप खरेदी. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम माकं १४ (भाग १) म  ये महारा   
िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  थािपत केलेले अ  यादशे व केलेले िविनयम मधील १७ (१) 
मधील कलमानसुार भ  तांना आव  यक   या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दे  याची तरतदु कर  यात आलेली 
आह.े 

 तािवक- कॅ  टीन िवभागात चहा, कॉफ  तयार करणसेाठी मोठया आकाराचे पातेले, टी जार व इतर 
भांडी वापर  यात येत असनु सतत  या  वापरामळेु पातेले व भांडी खराब होतात.  यामळेु ते दररोज  येक वेळी 
घासनु   व  छ करावे लागतात. तसचे टी जार दखेील  येक वेळी धवुनु  व  छ करावे लागतात . यासाठी 
मॅ  यअुल िल  वीड सोपचा वापर केला जातो. यापवु  िल  वीड सोपची खरेदी ही ३ ते ४ मिह  यासाठी आव  यक 
असणारे िल  वीड सोप क टेशन मागवनु वेळोवेळी खरेदी केली जात होते.  

   कॅ  टीन िवभागामधील भांडी धु  यासाठी मॅ  यअुल वापराकरीताचे सन २०१७/२०१८ करीता १८०० 
िलटरची आव  यकता असनु  याकामी अंदाजे .७२,०००/- अ री पये बहा  तर हजार खच असनु सदरचा खच 
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कॅ  टीन खच या अंदाजप िकय तरतदुीमधनु करता येईल तरी सदर खचास  व  आव  यक असलेले िल  वीड सोप 
ी साई सादलयासाठी खरेदी कर  यात येणारे खरेदी ि येम  ये याचा समावेश होवनु खरेदी िवभागामाफत 

(जािहरात दे  यापासनु ते परुवठा आदशे दणेेपयत  या  सव समावेषक ि यांसह) सदरचे िल  वीड सोप खरेदी 
क न  िमळावे . 

   िवभागाची मागणी:- कॅ  टीन िवभागासाठी मॅ  यअुल िल  वीड सोप १८०० िल. व  याकामी येणारे 
अंदाजे .७२,०००/- मा  चे खचास मा  यता िमळुन सदरची खरेदी, खरेदी िवभागामाफत (जािहरात दे  यापासनु  
ते परुवठा आदशे देणपेयत  या सव समावेशक ि यांसह) क न िमळावी ही िवनंती.  

   िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत- मॅ  यअुल िल  वीड सोप चा वापर हा कॅ  टीन िवभागा  यित र  त 
ी साई सादालय िवभागात दखेील भांडी धु  यासाठी होत आहे.  याचंे कडील वािषक खरेदी ही खरेदी 

िवभागामाफत केली जाते. याकरीता या दोन िवभागांसाठी आव  यक असलेले िल  वीड सोप एकि त खरेदी 
करणसे मा  यता िमळावी.  

उपरो  त िवषय िनणयाथ सिवनय सादर 
िनणय .४३७  यावर सिव तर चचा होऊन, कॅ टीन िवभागातील भांडी धुणेकरीता आव यक असणारा वािषक 

िल वीड सोप खरेदी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  
  तसेच ी साई सादालय व कॅ टीन िवभागाकरीता वािषक िल वीड सोपची एकि त खरेदी 

करणेत यावी, असे ठरले.   (कायवाही- .अिध क, कॅ टीन िवभाग/ .अिध क, खरेदी िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 

आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं२० साईआ म, साईबाबा व  दारावती भ  तिनवास मधील खो  यामं  ये साईभ  तां  या सु िवधेसाठी साबण 

खरेदी करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  २००४ मधील २१ (ग) (१) “ भ  तानंा दवेते  या 

दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धािमक सवेा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . पोट कलम 
(ख) (१) (२) “ भ  तानंा राह  यासाठी व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ ेबांधण ेव  याची दखेभाल करण े.” 

  ा  तािवकः- साईआ म भ  तिनवास िवभागाम  ये साईभ  तां  या िनवासासाठी एकुण १२ िनवासी 
इमारती असनु  येक इमारतीम  ये १२८ खो  या आहते.  यापैक  ३८४ खो  या वातानकूुलीत असनु , १,१५२ 
खो  या िवनावातानकूुलीत आहते. वातानकूुलीत खो  यांम  ये साईभ  तां  या सिुवधेसाठी टॉवेल व छोटी साबण 
परुिव  यात येते.  

  िद.०७/०५/२०१६ रोजीची मंजरु िटपणीनुसार चोलाईल कंपनीचे मेिडिम  स साबण (१२ ॅम वजानाची 
वडी) ३५,७१२ नग खरेदीकामी अंदाजे दर ित नग .२.५० पैसे माण ेएकुण र  कम .८९,२८०/- चे खचास 

शासक य मा  यता घेऊन सदरचा िवषय िद.१४/०६/२०१६ रोजीचे मा. ीसद  य  यव  थापन सिमतीचे सभेत 
सादर कर  यात आला होता.  

               िद.१४/०६/२०१६ रोजीचे मा. ीसद  य  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .३४७ यावर सिव  तर 
चचा होऊन, साईआ म भ  तिनवासमधील खोली साईभ  तानंा दतेे वेळेस  येक वातानकूुलीत खोलीम  ये एक 
या माण े सव खो  यामं  ये ३५,७१२ नग मेिडिम  स साबण िवहीत प  दतीने खरेदी करणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजे .८९,२८०/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.  

  तसचे उपरो  त िनणय .३४४ म  ये साईबाबा िनवास  थान इमारतीमधील खोली साईभ  तानंा दतेे 
वेळेस  येक खोली म  ये एक या माणे सव खो  यामं  ये ठेव  यासाठी िवहीत प  दतीने छोटे साबण खरेदी करणते 
यावे,अस ेठरले व याकामी  य  खचास मा  यता दे  यात आली. 

  िद.२६/०७/२०१६ रोजीचे खरेदी  िवभागाला िदलेले प  समंत झा  यानंतर साईआ म भ  तिनवास व साईबाबा 
भ  तिनवास या दो  हीही िवभागांसाठी मेिडिम  स साबण खरेदी करणेकामी पढुील कायवाही खरेदी िवभागामाफत 
ई-िनिवदा ि या प  दतीने करणबेाबत जा.न.७० िद.२६/०७/२०१६ रोजीचे प ा  दारे कळिव  यात आले होते.  

               िद.२९/०३/२०१७ रोजीचे खरेदी िवभागाचे प ा  दारे खरेदी िवभागामाफत िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे 
मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .२/२४ यावर सिव  तर चचा होऊन मेिडिम  स या एकाच कंपनीचे छोटे 
साबण घेणऐेवजी इतर छोट्या साबण िनमा  या कंप  याचंा समावेश कर  यात येऊन, फेर ई-िनिवदा मागिव  यात 
या  यात. याम  ये एका कंपनी  या कमीत कमी ३ परुवठाधारकांकडुन दर मागवावेत. अशी उपसिमतीची िशफारस 
मा  य कर  यात आली. असा िनणय झालेला आह.े  



180 
 

{05} 23-24.05.2017, Shirdi (SPJ doc) 

  िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील वरील िनणया  वये इतर छोट्या साबण 
िनमा  या कंप  याचंी मािहती घेऊन, फेर  ताव तयार क न पढुील उिचत कायवाही करावी अस े खरेदी 
िवभागामाफत िद.२९/०३/२०१७ रोजीचे प ा  दारे कळिव  यात आलेले आह.े  

   यानसुार  थािनक परुवठाधारकांकडे छोटे साबण खरेदी करणबेाबत  य  चौकशी केली असता, 
पढुील त   यात नमदु माण ेसाबण बाजारपेठेत उपल  ध अस  याची मािहती िमळालेली आह.े  

अ.नं. कंपनीचे नाव साबणाचे नाव 
वापराचा कालावधी 
तयार के  यापासुन 
(ए  सपायरी डेट) 

वजन 
ित नग 

दर ित 
नग .पै. 

१ चोलाईल ा. िल. मेिडिम  स ०२ वष १२ ॅम ३/- 

२ चोलाईल ा. िल. मेिडिम  स ०२ वष २५ ॅम ५/- 

३ गोदरेज कं युमर ॉड  ट िल. िसंथॉलं ०२ वष ३० ॅम ५/- 

४ िहदंु  था न युिनलीवर िल. लाईफबॉय ०२ वष ०६ मिहने ३० ॅम ५/- 
५ िहदंु  था न युिनलीवर िल. ल  स ०२ वष ०६ मिहने ३० ॅम ५/- 
६ िव ो एंटर ायजेस िल. संतुर ०३ वष ३० ॅम ५/- 

  उपरो  त त   यात नमदु माण ेछोटे साबण बाजार पेठेत उपल  ध अस  याचे िनदशनास आले आह.े एका 
मम  ये एका कुटंूबासाठी ३० ॅम वजनाची एक साबन वडी देण ेयो  य होईल. 

मागणीः- साईआ म भ  तिनवास  मधील वातानकुुलीत खो  यांम  ये व साईबाबा व  दारावती 
भ  तिनवास मधील सव  खो  यामं  ये साईभ  तां  या सिुवधेसाठी खालील त   यात नमदु माणे साबण खरेदी 
करावे लागतील. 

अ.न.ं िवभाग 
व  तचुा 
तपशील 

कंपनी 
अंदाजे दर 

ित नग .  
मागणी नग 

एकुण अपेि त 
खच .पै. 

१ साईआ म भ  तिनवास 
३० ॅम 
साबन वडी 

नामांक त 
कंपनीच े

५/- 

१,३८,२४०   ६,९१,२००/- 

२ साईबाबा भ  तिनवास १,७४,२४० ८,७१,२००/- 

३  दारावती भ  तिनवास १,१३,७६० ५,६८,८००/- 

(अ री पये एकवीस लाख एकतीस हजार दोनश ेमा )                             एकुण  ४,२६,२४० २१,३१,२००/- 
   सं  थान अिधिनयम/ठराव यानुसार अनुमानः- शासक य मा  यतेनुसार कायवाही करता येईल . 

िवभागाचे  प  ट मत / अिभ ायः- 
१) उपरो  त त   यात नमदु माण े नामां िकत कप  याचंी ३० ॅम साबणवडी खरे दी करणसे मा  यता 

िमळणबेाबत,  
२) साईआ म, साईबाबा व  दारावती भ  तिनवास या ितनही िवभागासंाठी आव  यक ४,२६,२४० नग 

साबण खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा ि या प  दतीने खरेदी करणसे,   
३) याकामी येणा-या एकुण अपे ीत खच .२१,३१,२००/- (अ री पये एकवीस लाख एकतीस हजार 

दोनशे मा ) चे खचास,  
उपरो  त १ ते ३ चे बाब वर  िनणय होणकेामी मा.  यव  थापन मंडळा  या सभेम  ये िनणया  तव  सादर. 

िनणय .४३८  यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म, साईबाबा व  दारावती भ  तिनवास या िवभागांसाठी िसंथॉल, 
लाईफबॉय, ल स व सं तुर या कंप या या ३० ॅम साबण वडया खरेदी करणेत या यात. यासाठी 
िवहीत प दतीने ई-िनिवदांची मागणी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

     (कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं२१ डॉ.ि तम बाळासाहेब जपे यांचा ी साईबाबा हॉि पटलम ये ि हजीट ग आथ सजन या पदावर 

नेमणूक साठीचा अज. 
ताव- अिधिनयम कलम २००४ तरतुद– कलम १३(४) मधील सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थेचा कारभार 

काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  ये व कामे पार पाड  यासाठी आव  यक 
वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-याची नेमणकू करता येईल.  
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परंत ु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात येत 
असले िकंवा ावयाचे असेल,  अशा कोण  याही अिधका-यांची िकंवा कमचा-याची नेमणकू , सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानुसार मंजरू कर  यात येईपयत केली जाणार नाही.  
आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३ – “सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करतानासिमतीनेसदर पदाची आव  यकता व 
अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घेऊन िनयु  ती करावी.”तसचे अट शत . 
८ म  ये “सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद े ही एकि त मानधनावरिकंवाकं ाटी प तीने भरावी जेणके न 
 यव  थापनिनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आहे.  

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –  
१) िद. २२/०९/२००७ रोजीचे सभेतील िनणय . ७७०.  

“पवू  या दरप कात क  सलटेशनवर लाग ू असले  या ७०% दर ६०%वर, जनरल सजरी वर डॉ  टर 
५५.५५% भलुत  १६.६६% व न डॉ  टर ४५ %, भलुत  १३% पूव  क  सलटेशनचे दर वॉड माण ेवाढत जात 
होते ते सव वॉडम  ये जनरल वॉड माणचे जनरल वॉड माणेच कमी राहतील.  िडल  सचे मचा दर . ८००/- 
व न . ५००/- व दय श  ि यािवभागात अॅ  जीओ ाफ  . ६,०००/- व न . ५,०००/- तर पर यजुिन  ट व 
कॅथलॅब  ऑपरेटरला ित केसनुसार  मोबदला, पॅथॉलॉिज  ट यांना २% व न ५% वाढ अस े ठळक बदल 
कर  यास मा  यता दे  यात आली.” 
२) िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . ३७५(५)  

“सं  थान  णालयाम  ये  ि हजीट ग प तीने सेवा कर  याचीसधंी िमळावी, यासाठीबरेचस ेत  डॉ  टस  
सं  थानकडे अज करतात  व ते अज सभेम  ये सादर  करणते येऊन  यांना परवानगी दे  याम  ये बराचसा कालावधी 
जातो.  याक रता यापु ढे ि हजीट ग प तीने सवेा कर  याची इ  छा  य  त करणारे अज आ  यास यावर िनणय 
घे  याचे अिधकारी कायकारी अिधकारी यांना दान कर  यात आले.  ” 
३)  िद. ०६/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . २७८  

“डॉ. िव तुकुमार िस  हा, काड याक सजन, डॉ. शांत पवार, व र  ठ भुलत  यांची ी साईबाबा 
 णालयाम  ये झालेली दीघ सवेा, अनभुव व काय मता यांचा सवािगण िवचार करता,  यानंा ी साईबाबा 

हॉि पटलम  ये काड याक सजनची िवहीत प तीने नेमणकू होईपयत ि हजीट ग प तीने नेमणकू दणेते यावी.” 
तसचे डॉ. ि तम जपे, आथ सजन यांचे बाबतीत  णानंा अनेक त ारी अस  यामुळे  यानंा ि हजीट ग 

प तीने नेमणकू देण ेउिचत होणार नाही.  
ा  तािवक –  

डॉ. ि तम बाळासाहबे जपे, याचंा िद. ०३/०३/२०१७ रोजीचा अज ा  त झाला असनु  याम  ये 
खालील माण ेनमदु आहे.  

I undersigned Dr. Pritam Jape kindly request you to join me as a visiting faculty 
once a week in Superspeciality Hospital.  

I had worked as a full time surgeon in the hospital since 2007 to 2016 Feb.  
I want to work as a visiting faculty only.  

अजासोबत डॉ. जपे यांनी एमएस (आथ ) २००७ रिज  ेशन सिटिफकेट जोडलेले आहे.  
पणु नाव    –  डॉ. ि तम बाळासाहेब जपे  
प  ता    - इं पथ, १३ बंगले, कोपरगाव,ं ता. कोपरगाव ४२३६०१.  
ज  मतारीख व वय   - ०९/०७/१९७९ ३७ वष, ८ मिहने  
िश ण    - एमबीबीएस २००२, एम एस आथ  २००७  
नेमणकू तारीख   - १८/०५/२००७, हजर तारीख –िद. २८/०५/२००७   
राजीनामा िदनांक   - १४/०२/२०१६  

डॉ. जपे यांनी सन २०१६-२०१७ या कालावधीत केले  या आथ  जॉईटं सजरी टीकेआर व टीएचआर 
बाबतची मािहती-  

अ.न.ं वष टीकेआर टीएचआर एकूण 
०१. २०१३ ६२ ७१ १३३ 
०२. २०१४ ६४ ७९ १४३ 
०३. २०१५ १६ १७ ३३ 
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०४. २०१६ ०३ ०३ ०३ 
एकूण १४५ १७० ३१५ 

मंजरू आकृतीबंधानसुार आथ सजन या पदाची स ि थती खालील माण ेआह.े  
 

पदनाम डीन, बीजे मेडीकल कॉलेज, पुणे यांनी 
आथ पेडीक सजन या पदासाठी  तािवत 
केलेली शै िणक पा ता 

मंजूर 
पदे 

 थायी  व पात 
भरलेली पदे 

ि हजीट ग प तीने 
ता  पुर  या व पात 
भरलेली पदे 

 थायी 
र  त पदे 

आथ पेडीक 
सजन 

1) Age not more than 45 yrs. Age 
relaxation of 5 yrs to candidate from 
reserve category. Upper limit of age will 
be relaxed for candidate with exceptional 
qualification and experience. 
2) MBBS 
3) MS/DNB Orthopedic surgery with 
minimum experience of 2 years in 
Orthopedic Surgery. 
Or  
3)FCPS surgery with minimum experience 
of 3 years in Orthopedic Surgery  
4) MS-CIT 
5) MMC/MCI Registration with renewal is 
mandatory. 

०३ ०१ 
(डॉ. खुराणा) 

०६ 
(डॉ. रामराव,        
डॉ. िशरसाठ,       

डॉ. नाईकवाडे,     
डॉ. च  हाण,        
डॉ. काळे,            

डॉ धार  कर) 

०२ 

 
डॉ. जपे ह े िद. २८/०५/२००७ पासनू आथ सजन पदावर कायरत होते   यांनी िद. १५/०१/२०१६ 

पासनू एक मिहना पवू राजीनामा नोटीस िद  या ने  याचंा आथ पेडीक सजन या पदाचा िद. १४/०२/२०१६ अखेर 
पासनू राजीनामा मंजरू केलेला आहे.  तदनंतर  यानंी िद. १४/०१/२०१६ रोजी  या अजा  वये ि हजीट ग प तीने 
नेमणकू िमळणकेामी  िवनंती केली होती.  डॉ. जपे यांचे अजावर िनणय होणकेामी िद. ०६/०५/२०१६ रोजीचे 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर िवषय सादर करणते आला होता  यावर उपरो  त िनणय . २७८ झालेला 
आह.े  

मागणी-  डॉ. ि तम जपे यांना ि हजीट ग प तीने नेमणकू ावयाची झा  यास सदरचा  ताव मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेसादर सादर करणबेाबत.  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान – सं  थान िनयमानुसार ो  साहन भ  ता.  

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत – अजदार डॉ. ि तम बाळासाहेब जपे यांनी आथ पेडीक सजन या 
पदावर ि हजीट ग प तीने नेमणकू िमळणकेामी अज केला असनु  यांचेकडे मा. डीन, बी.जे.एम.सी, पणु ेयांनी 

 तािवत केलेली शै िणक पा ता आह.े  डॉ.जपे यांनी राजीनामा िद  यापासनु टीकेआर, टीएचआर ची सं  या 
कमी झालेली आह.े  

डॉ.जपे यांचा जॉईटं र  लेसमट व आथ  केापी सजरीचा अनभुव ल ात घेता डॉ जपे यांना ि हजीट ग 
प  दतीने नेमणकू देण ेउिचत रािहल. 

तरी, डॉ ि तम बाळासाहेब जपे यांना ि हजीट ग आथ सजन  हणनू नेमणकू देणबेाबत िनणय होणेस 
िवनंती. 

िनणय .४३९  यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे डॉ.जपे यांचा जॉईटं र  लेसमट व आथ  केापी 
सजरीचा अनुभव ल ात घेता, डॉ.जपे यांना ी साईबाबा हॉि पटलम ये िवहीत प दतीने थायी 
व पात पुणवेळ आथ सजनची नेमणूक होईपयत अथवा ११ मिहने कालावधीसाठी ि हजीट ग 

प  दतीने आथ सजन हणून नेमणूक देणेत यावी, असे ठरले.                 (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं२२ ी.कुमावत रिवं  िशवाजी यां चे Implant (THR) चे बीलाबाबत. 

ताव-  यव  थापन सिमतीचा ठराव .:- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०५/०९/२०१० िनणय .७०५, तसचे मा. 
 यव  थापन सिमती सभा िद.०९/१०/२०१६ िनणय .६९० (०६)   

ा  तािवक:- ी.कुमावत रिवं  िशवाजी, वय- ३२ वष, सादालय िवभाग यांचा पाय दखुत 
अस  यामळेु  यांनी ी साईबाबा हॉि पटल मधील डॉ. रामाराव यांना दाखिव  यात आले होते. सदर  णावर 
िद.२९/१२/२०१६ रोजी डॉ. रामाराव यांनी THR ची श  ि या केलेली आहे व  यांनी सदर  णाचे फाईलवर 
खालील माण े िशफारस केलेली आह.े "My patient Mr. Ravindra Kumavat is suffering from 
osteoarthritis of hip & has been having severe pain & restricted movement. He needed 
total hip replacement at the earlist and has been admitted for the same. For a better clinical 
outcome find for longeVity of implant, I have choosenDepox ceramic on poly THR" 

सदर श  ि या करतांनी डॉ. रामाराव यांनी  यानंा उपरो  त माणेImplant टाकलेले आह.े  सदर 
Implant करीता सन २०१४-१५ चे वािषक औषधे खरेदीम  ये सदर Implant चे दर हे र  कम . १,३८,२००/- 
इतके होते. परंत ूसदर  णाची परीि थती ही नाजकू अस  यामळेु मा.वै किय सचंालक यांनी M/s. Gurukrupa 
Enterprises, Nashikयांना सदर  णाकरीता दरात सवलत देणेकामी िवनंती केली होती.  यानूसार M/s. 
Gurukrupa Enterprises, Nashikयांनी बील न.ं१६३ िद.२९/१२/२०१६ अ  वये सदर Implant चे दर र  कम 
. १,००,०००/- इतके िदलेले आह.े 

या अगोदर अशा कारे तातडीने सदरImplant खरेदी कर  यात आलेले होते  यास मा.ि सद  य सिमती 
सभा िद.१४/०६/२०१६ िनणय .३६१ अ  वये मा  यता घे  यात येऊन M/s. Gurukrupa Enterprises, 
Nashikयांचे .५,५८,७००/- मा चे  बील अदा कर  यात आलेले आह.े 

सदर  णास उ  च तीचे Implant वापर  यात आलेले आह,े  याकरीता सदर  णाचे फाईलवर 
वै िकय सचंालक यांनी दखेील अिभ ाय िदलेला आह.े  यानूसार सदर Implant चे दरातील फरकाचीर  कम 
ही .२०,१००/- इतक  आह.े (१,००,०००.०० – ७९,९००.०० = २०,१००.००)  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान:- 

१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण 
करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा 
आह.े  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०५/०९/२०१० िनणय .७०५ अ  वये ी. भगवान नरहरी मते, 
िलिपक यांचे अवलंबीत आईचा बसिव  यात आलेला साधा गुडघा व महागडा गडुघा यांतील फरक र  कम 
.३५१६४/- सबंं िधत कमचा-याकडून भ न घे  यात यावा, अस े ठरले होते.  यानसुार ी. भगवान नरहरी मते 

यांचेकडून सदर र  कम भ न घे  यात आलेली आह.े  
३) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०९/१०/२०१६ िनणय .६९० (०६) अ  वये ी साईबाबा 

हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये वै िकय िबलात दे  यात येणा-या सवलत ची सधुारीत िनयमावली सादर 
कर  यात आलेली आह.े  यामधील मु ा .१९.  णाने िकंवा  णाचे नातेवाईकाने Implant वापर  याची मागणी 
के  यास,  या  णाला Implant चे बीलाम  ये सवलत िदली जाणार नाही, तसचे उ  च तीचे Implant 
वापरावयाचे झा  यास हॉि पटलचे बील याम  ये कोणतीही सवलत लाग ूराहणार नाही.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:-  यानूसार डॉ.रामाराव व वै िकय सचंालक यांचे िशफारशीनुसार 
उपरो  त िबलाचे व मंजरू र  कमेतील फरकाची र  कम .२०,१००/- सवलत िमळणकेामी  या  तावावर िनणय 
होणकेामीचा तसचे M/s. Gurukrupa Enterprises, Nashik यांचेकडून सदर Implant खरेदीस व याकामी 
आले  या र  कम .१,००,०००/- चे खचास काय  तर मा  यता असावी. 

िनणय .४४०  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व खचास काय र मा यता दे यात आली.  
     (कायवाही- वै िकय संचालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं२३ M/s. Gurukrupa Enterprises, Nashik यांचेकडून खरेदी केले याण Implant चे खरेदीस व 

खचास काय र मंजूरी घेणे बाबत. 
ताव- ी साईबाबा  णालयातील ऑथ पेडीक िवभागात  णावंर वेगवेग या कार  या श  ि या के  या जातात. 

 यानसूार Girase Babanbai Sattarshing व Kale Bhaskar Pandurang या  णाची श  ि या व 
औषधोपचाराकरीता होणारा खच भागिव  यासाठी मा. मु  यमं ी सहा यता िनधीमधनू अथसहा य मंजरू केलेले 
असनू सदरह र  कम ी साईबाबा  णालया  या नावे काढलेला  टेट बॅकंवरील UTR नंबर अ  वये जमा कर  यात  
आलेले आह.े 

 यानसूार मा. मु  यमं ी सहा यता िनधीमधनू मंजरू केलेले र  कम .१,८७,५००/- इतके अथसहा य 
सं  थानचे िव  त िवभागात जमा आह.े  याचा तपशील खालील माण े-  

 
Sr. No. Name of Item UTR No.   Amount 
1 Girase Babanbai Sattarshing MAHB160932551453 

SBIN716093942299  
1,00,000.00 

2 Kale BhaskarPandurang MAHB162584635597 
SBIN516258340580  

87500.00 

  Total Amt. in Rs. 1,87,500.00 

 
 यानसुार Girase Babanbai Sattarshing या  णावर डॉ. खरुाणा यांनी TKR (Total Knee 

Replacement) ची श  ि या केलेली आह े तर Kale BhaskarPandurang या  णावरडॉ. खरुाणा यांनी 
THR ची श  ि या केलेली आह.े 

सन २०१५-१६ चे वािषक औषध े खरेदीम  ये सदर Implant चे दर ा  त झालेले न  हते.  यामळेुया 
अगोदर अशा कारे तातडीने सदरImplant खरेदी कर  यात येऊन  यास मा.ि सद  य सिमती सभा 
िद.१४/०६/२०१६ िनणय .३६१ अ  वये मा  यता घे  यात येऊन M/s. Gurukrupa Enterprises, 
Nashikयांचे .५,५८,७००/- मा चे  बील अदा कर  यात आलेले आह.े  

 याच माणेJ & J कंपनीचे अिधकृत िव े त े M/s. Gurukrupa Enterprises, Nashikयांचेकडून 
सदर Implant खरेदी कर  यात आलेले आह.े  

 याचातपशील खालील माणे – 
S. 
N. 

Name of Item Bill No. & Dt. Rate Per in 
Rs. 

Total Amt. 
in Rs. 

1 M/s. Gurukrupa Enterprises, Nashik 1112 – 31/05/2016 79900.00 79900.00 
2 M/s. Gurukrupa Enterprises, Nashik 011 – 18/10/2016 79900.00 79900.00 
  Total Amt. in Rs. 159800.00 

उपरो  त दोनही  णावरश  ि या करणकेरीता J & J कंपनीचे Implant खरेदीकामी र  कम 
.१,५९,८००/- इतका खच आलेला आह.े 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान:- अिधिनयमातील सिमतीचे कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये 
मानवजाती  या क  याण करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त 
कायास चालना दईेल असा आह.े  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- उपरो  त दोनही  णावरश  ि या करणकेरीता J & J कंपनीचे 
Implant खरेदीकामी र  कम .१,५९,८००/- इतका खच आलेला आह.े 

  तरी उपरो  त Implant (TKR Set)चे केले  या खरेदी व याकामी आले  या खचास काय  तर मा  यता 
असावी. 

िनणय .४४१  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व खचास काय र मा यता दे यात आली.  
     (कायवाही- वै िकय संचालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं२४ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये यां ीक करणासह  व  छता कामाबाबत. 

ताव- ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये यां ि क करणासह  व  छतेचे काम आऊटसोिसग प  दतीने 
क न घेणकेामी िद.२७ माच २०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेचे िनणयाने मे. ी राम इटंर ायसेस , मुंबई 
यांना जा. .एसएसएस/ एसएसबीएच/पीआरओ/१/६८/२०१७ िद.१२ एि ल २०१७ रोजीचे प ा  वये व ई-
मेल  दारे िद.०१ मे २०१७ ते िद.३० एि ल २०१८ या एका वषाचे कालावधीसाठी कायादेश दे  यात आलेला 
होता.  यास अनसु न सदर कायादशे ि वकारले संदभातील  याचंे  िद.१३ एि ल २०१७ रोजीचे ि वकृतीप  
िमळा  याने मे. ी राम इटंर ायसेस , मुंबई यांना उव रत अनामत र  कम जमा क न रतसर करारनामा करणकेामी 
वेळोवेळी सपंक कर  यात आला. िद.२७ एि ल २०१७ रोजीचे ई-मेल  दारेही अवगत कर  यात आले असता 
 यानंी करारनामा कर  यापवू   यांचे िद.१८ व िद.२५ एि ल २०१७ रोजीचे मा.अ  य , मा.कायकारी अिधकारी, 

मा.उपकायकारी अिधकारी यांना पाठिवले  या पञाबाबत खुलासा िमळावा असे िद.२७ एि ल २०१७ रोजीचे ई-
मेल  दारे इकडील कायालयास कळिवले होते.  यानुसार  यानंा जा. .एसएसएस/ एसएसबीएच/ पीआरओ/ 
३७१/ २०१७, िद.०४ मे २०१७ रोजीचे पञा  वये खुलासा कळवनू उव रत अनामत र  कम जमा क न रतसर 
करारनामा क न काम सु  करणसे िद.१५ मे २०१७ पयत मदुत दे  यात आली होती. 

   यानंतर म.े ी राम इटंर ायससे , मुंबई यांनी िद.०६ मे २०१७ रोजीचे पञा  वये, मला जुलै २०१७ पासनू 
वाढ ाल िकंवा हा कायादशे र  क न िनिवदे  या कामा  या जबाबदारीतनु मु  त  कराल अस ेकळिवले आहे. 
सदर पञानुसार म.े ी राम इटंर ायसेस , मुंबई हे िनिवदा व कायादशेातील अटी व शत नुसार िनिवदा कालावधीत 
मंजरु दरात काम कर  यास असमथता दशिवत आह.े 

  स  यि थती – मे. ी राम इंटर ायससे, मुंबई यांनी अ ाप उव रत अनामत र  कम जमा क न रतसर 
करारनामा क न कामकाज सु  केलेले नाही.  यामळेु मे.बी.  ही.जी. इडंीया िल. पणुे यांचेकडून पढुील कायवाही 
पणु होई पयत मािगल मंजरु दरात कामकाज सु  ठेवले आहे.  

मा.  यव  थापन सिमती िनणय- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१९ स  टबर २०१६ रोजीचे सभेतील 
िनणय .६६५ नुसार, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालया  या यां िञक करणासह  व  छतेचे काम 
आऊटसोस प  दतीने क न घेणकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या अपे ीत खचास 
मा  यता दे  यात आली.    

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद २७ माच २०१७ रोजी  या सभेतील िनणय .२२५ नुसार, ी साईबाबा 
हॉि पटल व ी साईनाथ  णालया  या यां िञक करणासह  व  छतेचे काम आऊटसोस प  दतीने क न घेणकेामी, 
मे. ी राम इटंर ायससे , मुंबई यांचे एकिञत .२,१९,३६,३७२/- माञ िन  नतम दर ि वकारणते येऊन,  यानंा 
कायादशे दे  यात यावा असा िनणय झाला. 

मे. ी राम इटंर ायसेस, मुंबई यांची मागणी- िद.१८ एि ल २०१७ रोजी  या प ात, कदािचत १ 
जनू २०१७ पासनू रा  यातील कमचा-यां  या बेिसक व महागाई भ  ता यात फार मोठ्या माणात वाढ हो  याची 
श  यता आह.े क ीय कमचा-यांना ४०% भरमसाठ वाढ १९ जानेवारी २०१७ पासनू लाग ू कर  या त आलेली 
आह.े  यानसुार रा  य सरकारनेही ही वाढ लाग ूके  यास सदरची वाढ खपु मोठ्या माणात अस  याची श  यता 
अस  याने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ांनी ही वाढ आ  हाला क न ावी, अस ेनमदू केले 
आह.े 

    यानंतर म.े ी राम इटंर ायसेस , मुंबई यांनी िद.०६ मे २०१७ रोजीचे पञात, मला जुलै २०१७ पासनू 
वाढ ाल िकंवा हा कायादशे र  क न िनिवदे  या कामा  या जबाबदारीतनु मु  त  कराल, अस ेनमदु केले आहे. 

िनिवदेतील अटी व शत  – िनिवदतेील अटी व शत  .३७ व कायादशेातील अटी व शत  .१३ 
म  ये, सदर कामासाठी लावणते येणा-या कामगारानंा िकमान वेतन अिधिनयम १९४८ नुसार ावयाचे िकमान 
वेतन, भिव  यािनधी अिधिनयम १९५२, ( ा  हीडंड फंड अॅ  ट १९५२) नुसार शासक य चाजसह भरावी 
लागणारी अंशदानाची र  कम तसचे वकमॅन कॉ  पे  सेशन अॅ  ट १९६१ नुसार नकुसान भरपाई वगैरेबाबत सव 
कायदशेीर जबाबदारी आपली राहील. यापैक  कोणतीही जबाबदारी सं  थान घेणार नाही. कमचारी वेतन कायदा 
१९३६, कमचारी नकुसान भरपाई १९६१, कमचारी जबाबदार कायदा १९३८, कमचारी िनयमीत करण ेव काढून 
टाकणचेा कायदा १९७९ नूसार वेळोवेळी झाले  या कायदेशीर सधुारणा आपणावर बंधनकारक राहतील. असे 
नमदु केले आहे. 
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  िनिवदतेील अटी व शत  .४६ म  ये, िनिवदमे  ये नमदु केले  या दराम  ये कामगार वेतन, 
कामगारांसाठी दे  यात येत असले  या सोई सवलती करीता येणारा खच, केिमकल, क  झमुेबल सािह  य, मिशनरी 
भाडे, मिशन दु  ती  व देखभाल व  यव  थापन खच आिण नफा यांचा समावेश असावा, अस ेनमदु केले आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय- मे. ी राम इटंर ायससे , मुंबई यांनी भिव  यातील होणा-या िकमान वेतन 
वाढीबाबत खुलासा मािगतला होता. िनिवदतेील व कायादशेातील अटी व शत  नुसार कंञाटदाराने मंजरु दरात 
 याचंेकडील कमचा-यांना िकमान वेतन देण ेबंधनकारक आह.े िनिवदेम  ये नमदु केले  या दराम  ये कामगार वेतन, 

कामगारासाठी दे  यात येत असले  या सोई सवलती करीता येणारा खच, केिमकल, क  झमुेबल सािह  य, मिशनरी 
भाडे, मिशन दु  ती  व दखेभाल व  यव  थापन खच आिण नफा यांचा समावेश आह.े  यामळेु मे. ी राम 
इटंर ायससे, मुंबई यांचे पञाचा िवचार करता येणार नाही, अस ेन  मत आह.े  

तसचे मे. ी राम इटंर ायसेस , मुंबई यांनी कायादशेानुसार िद.०१ मे २०१७ रोजी पासनू कामकाज सु  
केलेले नाही. िनिवदतेील अटी व शत  नुसार िनिवदा मंजरु झा  याचे कळिवले पासनू १५ िदवसां  या आत 
करारनामा क न दणे े बंधनकारक असतानाही करारनामा क न िदलेला नाही. कंञाटदाराने िनिवदा व 
कायादशेातील अटी व शत चा भंग केलेला आह.े कंञाटदारास िद.१५ मे २०१७ रोजी पयत उव रत अनामत 
र  कम सं  थानम  ये जमा क न तातडीने रतसर करारनामा क न दे  यास मुदत दे  यात आली होती.  यानंतरही 
कंञाटदाराने कामकाज सु  न करता िनिवदा कालावधीत मंजरु दरात काम कर  यास असमथता दशिव  याने 
सदरचा कायादेश र  क न  याचंी बयाणा रकमे  या  व पात ा  त झालेली र  कम .२,२८,०००/- (दोन लाख 
अठािवस हजार माञ) ज  त क न निवन ई-िनिवदा ि या राबवावी लागेल, अस ेन  मत आह.े     

  मागणी– मे. ी राम इटंर ायसेस , मुंबई यांची बयाणा रकमे  या  व पात ा  त झालेली रक् कम 
.२,२८,०००/- (दोन लाख अठािवस हजार माञ) ज  त क न कायादशे र  करणे व निवन ई-िनिवदा ि या 

राबिवणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती  या सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
िनणय .४४२  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये यां ि क करणासह 

 व  छतेचे काम आऊटसोिसग प  दतीने क न घेणेकामी या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक 
मे. ी राम इटंर ायसेस, मुंबई यांना कायादेश दे यात येऊनही यांनी आजतागायत कामास सु वात 
केलेली नाही, याव न ते सदरह काम करणेस असमथ आहेत, असे िनदशनास येते. याकरीता यांना 
दे यात आलेला कायादेश र  करणेत येऊन, यांची सं थानकडे असलेली .२,२८,०००/- मा  बयाणा 
र कम ज  करणेत यावी. तसेच ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये 
यां ि क करणासह  व  छतेचे काम आऊटसोिसग प  दतीने क न घेणेकामी न याने ई-िनिवदा ि या 
राबिवणेत यावी, असे ठरले.               (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं२५ सन २०१७-१८ करीताचे तां दु ळ नमु याचे अहवालाबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- सन २००४ चा म हारा   अिधिनयम ं .१४ (भाग ४) म  ये महारा   
िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील २१ (१ घ ) 
नसूार भ  तांना जेवण परुिवणे व अ  नछ  चालिवण.े  

  ा  तिवक:- उपरो  त िवषयांस अनसु न, सन २०१७-२०१८ सालाकरीता ी साई सादालयातील 
तांदळु खरेदीबाबत खरेदी िवभागाकडून ा  त झाले  या तांदळुा  या नमु  यातील खालील कारचे काही नमनेु , 
िकराणा माल िनवड सिमतीने  (डॉ.गायकवाड, डॉ.कड ह े दोनही शा  , महा  मा फुले कृिष िव ापीठ,राहरी 
तसचे ी सांबारे व ी कड ले, आचारी ी साई सादालय) सादालय िवभागाकडे िशजवनू पाहणकेामी 
पाठिवले होते. 

१) इं ायणी नमनुा – १  ४ ) सोना मसरुी - B 
२) इं ायणी नमनुा – २   ५) सोना मसरुी - C 
३) इं ायणी नमनुा - ३ 
उपरो  त पाचही कारचे नमु  यांचे तांदळु सादालयातील वेगवेगळया सोलर कुकरम  ये िशजवनू , सदर 

िशजवलेले तांदळु (भात) िकराणा माल िनवड सिमतीस दाखिवला असता, सिमतीने सदर पाचही नमु  यांचा भात 
हा िशजिव  यानंतर िचकट झाला असनू तो भ  तानंा सादभोजनात देणसे यो  य नाही असे मत  य  त केलेले 
आह.े 
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  तदनंतर सदरचे पाचही िशजिवणते आले  या भाताचे नमनेु , मा.  यव  थापन सिमती उपा  य , ी कदम 
साहबे, सद  य ी तां बे साहेब, सौ.शेळके मॅडम व मा.कायकारी अिधकारी मॅडम तसचे मु  यलेखािधकारी ी 
घोरपडे साहेब यांना दाखिवला असता, सदर भात िचकट अस  याचे  याचंेही िनदशनास आलेले आह.े 

  यावर, मा.कायकारी अिधकारी मॅडम यांनी अशा सचुना के  या क , “ सादालयातील आचारी ह े
 य  काम करत आहते.  यानंा  या अडीअडचणी येतात  याचा िवचार क न  यानंा आव  यक असलेला (तयार 

करणसेाठी व िवतरण करणसेाठी यो  य) तांदळु खरेदी करणसेाठी  याचंे सचुनांचा िवचार क न खरेदी िवभागाकडून 
तांदळुाबाबत िकराणा माल िनवड सिमतीचे खालील मागणी माण ेन याने ई-टडर मागवनू तांदळु खरेदी करावा” 
अस ेिनदश िदलेले आहते. 

१ ) सोना मसरुी जनुा -  a) मदर इिंडया ,  b) एच.एम.टी,  c) सोना  टीम 
२)  जनुा घोटी  -  a) कोळपी 
३) आंबेमोहोर - 
४ ) अखंड बासमती  -  a) कोहीनरू  b) सेला 
मागणी:- सन २०१७-२०१८ करीता मागिवणते आलेला तांदळुाचा भात िशजव  यानंतर िचकट 

झालेला अस  याने वाढणकेामी अडचणीचे होणार आह ेतसचे सादभोजनात िचकट भात दणे ेयो  य होणार नाही. 
याबाबत भ  तां  या त ारी येणे नाकारता येणार नाही. करीता साईभ  तानंा वाढणेसाठी सोपा व मोकळा 
िशजणारा, िचकट न होणारा तांदळु न  याने ई-टडर मागवनू खरेदी करावा लागेल. असे न  मत आह.े 

  सं  थान अिधिनयम/ठराव यानूसार अनुमान :- आिथक 
  िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- तरी उपरो  त माण े सन २०१७-२०१८ करीता िदनांक 

१२/०५/२०१७ रोजी िनवड सिमतीने िनदश िदलेनसूार वरील माण ेतांदळु ई-टडर मागवनू खरेदी िवभागामाफत 
खरेदी करणसे मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .४४३  यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ साठी आव यक असणारा तां दू ळ जुना सोना मसुरी या 
जातीचा खरेदी कर यात यावा, असे ठरले. तसेच याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदांची मागणी 
करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.      (कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं२६ दादर मुंबई येथील सं  थानचे साईिनकेतन इमारतीची दु  ती (Structural Repairs, Civil, 

Furniture, Plumbing, Air Conditioning and Electrical) करणेसाठी येणा-या खचास मा  यता 
िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद: अिधिनयमाचे कलम २१ 
(१) अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यापैक  कोण याही योजनांसाठी 
करणचेी तरतदू  आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ांची दखेभाल, 
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदू आहे. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय: मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे 
सभेतील िन. .२०९ खालील माण ेसमंत कर  यात आलेला  आह.े  

“यावर सिव तर चचा होऊन, दादर, मुंबई येथील सं थानचे साईिनकेतन इमारती या टेरेसचे वॉटर िुफंग 
व सं थान वापराम ये असले या भागाची तावात नमदु केले माण ेदु ती क न घेणेस व याकामी येणा या 
खचास मा यता दे यात आली. या िठकाणी सं थान या नावाचा नवीन फलक बसिवणते यावा व िल ट 
बसिवणसेाठी सवसमावेशक ताव सभेसमोर सादर करणते यावा. तसचे कायकारी अिधकारी व सिमती 
सद यांनी या इमारतीची पाहणी करावी, अस ेठरले.” 

 तावना: ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे मालक ची दादर (मुंबई) येथे “साई 
िनकेतन” ही ०४ मजली इमारतआह.े उपल  ध कागदप ां  या अधारे अस ेिदसनू येत ेक , १९३४-१९३५  या 
दर  यान या इमारतीचे बांधकाम पूण कर  यात आले आह.े सदरह इमारत ही सन १९६० रोजी साईबाबा सं  थान 
माफत खरेदी कर  यात आलेली आह.े  

सं  थानचे दादर येथील साईिनकेतन इमारतीम  ये सं  थान तफ काशीत कर  यात येणारी सव पु  तके, 
फोटो व इतर सािह  य िव साठी ठेव  यात आलेले आह.े तसचे या िठकाणी सं  थानतफ काशीत कर  यात येणारे 
“ ी साईिलला” ह े ैमासीक मराठी, िहदंी व इं जी या भाषांमधनू िसद ्ध कर  या त येते. तसचे साईभ  ताकंडून 
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चेक, मिनऑडर, डी.डी. व रोख  व पात अदा कर  यात येणारी देणगी ि वकार  यात येते. तसचे साईभ  तानंा 
िशड  येथे जा  याचा माग, िनवास  यव  था, मं िदरातील काय म उ  सव इ  यादी बाबत मािहती व मागदशन 
कर  यात येते. तसचे गरज ु साईभ  तांना सं  थानतफ वै िकय मदतीबाबत मािहती दणेते येते. या िठकाणी 
साईबाबांची मतु  ठेव  यात आलेली असनू साईभ  त ित  या दशनाचा लाभ घेतात. दर गु वारी तेथे आरती 
कर  यात येते.  

सं थानचे मुंबई येथील साईिनकेतन दादर या इमारतीचे चयरल ऑडीट करणेसाठी हाडा मुंबई 
िब ड ग रपेअस अॅ ड् रक शन बोड तफ कायकारी अिभयंता, एफ. एन. िड हीजन, एम.बी. आर. अॅ ड आर. 
बोड, मुंबई यांचे जा. नं. ई ई / एफ एन/४००१/ ५८/२०१५ यांनी िद.१७/१२/२०१५ रोजीचे प ा वये कळिवले 
होते. सदर इमारतीचा वापर सु  झालेनंतर ितस वषानी न दणीकृत चरल इिंजिनअर यांचेकडून इमारत 
वापरासाठी यो य/ अस याचे माणप  घेवनू आयु , हाडा, मुंबई यांचेकडे सादर करण े आव यक आह.े 
याचसाठी हाडा यांचे MBR & R बोडाकडे न दणीकृत य चरल इिंजिनअर यांचेकडून साईिनतेकन  

इमारतीचे  चरल ऑडीट करणेसाठी िवहीत प द तीने दरप के मागिवणते आली. यापैक  Barve 
Consultant, Chembur, Mumbai यांनी नाममा  .१/- मा  अिधक १४.५% सि हस टॅ स इत या  फ  ची 
मागणी केली होती. यानुसार यांना इकडील जा. नं.६१६९/२०१६ िद.०८/०२/२०१६ अ वये या कामासाठी 
कायादशे देणते आला होता. 

Barve Consultants, Chembur, Mumbai यांनी संपणू इमारतीची पाहणी केली व छायािच े 
घेतली. तसचे आव यकतेनुसार NDT तपास या क न सदर इमारतीचे चरल ऑडीट क न िदले असनू , 
याचा रपोट यांनी िद.१८/०७/२०१६ रोजीचे प ा वये सादर केला आह.े सदरचा अहवाल मुंबई 

महानगरपालीका आयु  त व कायकारी अिभयंता, FN Divison, M.B.R.& R.Board यांना सं थानचे जा. . 
२१३४/२०१६, िद.३०/०७/२०१६ रोजीचे प ा  दारे सादर केलेला आह.े सदरचे रपोटम ये बव क स टंट यांनी  
नमदू केले माण े द ु  ती  देखभालीचे काम करणेसाठी  यानंी सादर केलेले .१९,६५,०००/- मा चे खचास 
मा  यता िमळणकेामी िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेपु ढे  ताव सादर कर  यात आला असता सदरह 

 तावाबाबत वरील माण ेिनणय . २०९ समंत करणते आलेला आहे.  
तसचे िद.२६/०४/२०१७ रोजी मा. कायकारी अिधकारी महोदया, यांनी सं  थानचे सबंं िधत अिधकारी 

व ी. सहुास बव,  क  स  टंट, मुंबई यांचे समवेत सदरह  इमारतीची पाहणी क न सं  थान वापरात असलेले 
कायालय,  कायकारी अिधकारी िनवास क  व मा. िव  व  त िनवास क  याम  ये आव  यक  या द ु   या , 
फेरबदल व नतूनीकरण कर  यात यावे अशा सचूना िद  या आहते.  यानसुार  आव  यकतेनसुार निवन िसपोरे  स 
िवटा वाप न बांधकाम करण,ेि ह ीफाईड  लोअर ग टाई  स बसिवणे, अॅ  यिुमनीअम  लायड ग िवंडो बसिवण,े 
अंतगत ल  टर पटने रंगकाम करण ेतसचे फॉ  स िसल ग पाट शन, कॉ  फरंस टेबल, रसे  शन काऊंटर व सोफा, 
चेअस यािशवाय जी.आय. पाईप लाईन व वॉटर फु ग करण ेयाकामांसाठी स  लागार बव क  स  टंटस यांनी  याचंे 
िद.२७/०४/२०१७ रोजीचे ई-मेल  दारे खच कळिवला आह.े तसचे मेकॅिनकल िवभागामाफत िद.२७/०४/२०१७ 
रोजीचे ई-मेल  दारे सदर िठकाणी ९ ए.सी. बसिवणकेरीता .४,२३,०००/- मा  खच कळिवलेला आह.े  
 यानसुार साईिनकेतन इमारतीचे   चरल ऑडीट नुसार करावया  या द ु  ती  या कामांकरीता खालील माणे 

अंदाजे खच अपे ीत आह.े  
  खालीलपैक  िव तु कामांसाठीचा खच हा स  लागार यांनी सादर केले  या ढोबळ अंदाजप कानसुार 

आह.े  
Sr. No. Description of Item Estimated Amount 
01 Structural repairs. Water proofing to terrace, external 

Plumbing, painting etc.  
19,65,000/- 

02 Civil Works  21,35,378/- 
03 Furniture Works  22,03,975/- 
04 Plumbing works  7,89,188/- 
05 Air Conditioning works  4,23,000/- 
06 Electrical works  17,25,000/- 

Total Amount Rs.  92,41,541/-  
Add Consultancy Fee Rs.  5,70,000/- 

Total Estimated Cost Rs. 98,11,541/- 
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   ताव: वर नमदू केले माण े   चर रपेअस व इतर कामांसाठी ाथिमक ढोबळ अंदाजानुसार एकूण 
अंदाजे .९८,११,५४१/- इतका खच अपेि त आह.े तथापी यापैक    चरल रपेअसचे काम ह े िवशेष 
(Specialized)  व पाचे असनू ते पही  या ट   यात पणू क न घेण े आव  यक आह.े तरी  याकरीता सदरह 

 तावाबाबत खािलल बाब िवषयी िनणय होणे आव  यक आह.े  
1. वर नमदू कामांसाठी ाथिमक ढोबळ अंदाजानसुार येणारे .९८,११,५४१/- इत  या खचास मा  यता 

दणे.े  
2.  यापैक  पही  या ट   याचे अंदाजे .२० ल  खचाचे   चरल रपेअसचे कामासाठी मे.बव 

क  स  टंटस ्, मुंबई यांनी िदले  या फ चे  तावाबाबत  याचंेशी चचा/वाटाघाटी क न फ  िनि त करणे 
व  याचंी सदर पिह  या ट   याचे कामासाठी स  लागार  हणनू िनयु  ती करणसे मा  यता दणेे.  

3. पही  या ट   याचे   चरल रपेअस कामासाठी स  लागार यांचेमाफत सिव  तर अंदाजप क व िनिवदा 
तयार क न ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता देण.े  

4. वरीलपैक    चरल रपेअस वगळता इतर कामे दसु -या ट   यात हाती घेणसेाठी स  लागार 
नेमणकु करीता ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता दणेे.  
तरी वरील बाब िवषयी िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .४४४  यावर सिव तर चचा होऊन, दादर मुंबई येथील सं  थानचे साईिनकेतन इमारतीची दु  ती (Structural 
Repairs, Civil, Furniture, Plumbing, Air Conditioning and Electrical) करणेसाठी 

तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.   
     (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं२७ साईभ  तानंा मागदशनाकरीता सं  थानचे संकेत  थळ www.sai.org.in ा वेबसाईटचे नुतनीकरण व 

मोबाईल अॅ  लीकेशन िवकसीत करणेकामी पा  ई-िनिवदां चे तां ि क सादरीकरणाबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम २१ (१) ग नसुार भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी-सिुवधा परुिवणे . 
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . :- 
०१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१९.०९.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६५६ 
०२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .८६५ 

ा तािवक:- साईभ  तानंा मागदशनाकरीता सं  थानमाफत www.sai.org.in िह वेबसाईट िवकसीत 
क न काया  वीत कर  यात आलेली आहे. अ धिुनक तं ानाचा उपयोग क न वेबसाईटचे अ ायावतीकरण व 
मोबाईल अॅ  लीकेशन िवकसीत करणसे मा  यता घेणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर 
करणते आलेला होता. सदर  तावावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ रोजीचे सभेत सिव  तर चचा 
होऊन,िनणय .८६५ अ  वये, वेबसाईटचे नतुनीकरण तसचे मोबाईल अॅ  लीकेशन िवकसीत करणकेामी िवहीत 
प तीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार मािहती तं ान िवभागा  या िद.१४.०२.२०१७ रोजीचे 
मंजरु िटपणीअ  वये, िद.२३.०२.२०१७ ते िद.२५.०३.२०१७ या कालावधीम  ये सदरकामी ई-िनिवदा  िस  
करणते आलेली होती. सदर कालावधीम  ये  एकुण १६ िनिवदाधारकां  या ई-िनिवदा ा  त झाले  या आहते. ा  त 
िनिवदां  या  ऑनलाईन तां ि क िनिवदा व बंद िलफाफे िद.०३.०४.२०१७ रोजी मा. खरेदी सिमती समोर उघडणते 
आले  या असनू  यांची मािहती पढुील माण ेआहे. 

 

Sr 
No 

Name of 
Bidder 

Tender 
Fess Rs 

3000 

EMD  
Rs 

50000 

Firm 
Registration

Pan/ST 
no ITR Bal sheet 

TUR
NOV
ER 
> 

30,00,
000 

Clien
t List 

1 

CRISP-
Center for 
Research 

and 
Industrial 

Staff 
performance 

ICICI 
500766 

ICICI
50076

7 
5072/97 AAATC1

353N 

2014-
2015 
2015-
2016 

2014-
2015 
2015-
2016 

YES 45 

http://www.sai.org.in
http://www.sai.org.in
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2 Marketing 
Mindz 

ICICI 
502701 

ICICI 
50270

2 

08012210
9014-II 
JAIPUR 

AEZPG62
24R 

2015-
2016 
2016-
2017 

2015-
2016 
2016-
2017 

YES 5 

3 

Cronj   IT 
Technologie

s Pvt Ltd,  
Banglore 

SBI-
934269 

SBI-
934270

,71 
(20000

+ 
30,000) 

U72300T
G2014PT
C094765 

AAFCC7
018Q 

AAFCC7
018QSD0

01 

2015-
2016 
2016-
2017 

2014-
2015 
2015-
2016 

YES 5 

4 

Solaramengg 
project Pvt 
Ltd, New 

delhi 

CB-
664816 

CB-
66481

5 

U29299D
L2001PT
C110283 

AAFCS56
27P 

2015-
2016 
2016-
2017 

2014-
2015 
2015-
2016 

YES 6 

5 

Business 
News and 

Information 
Services Pvt 

Ltd 

HDFC 
001082 

HDFC 
00108

3 

55-63154 
Delhi 

AAACB5
323J 

AAACB5
323JST00

1 

2014-
2015 
2015-
2016 
2016-
2017 

2014-
2015 
2015-
2016 
2016-
2017 

YES 68 

6 

Vidya 
Online 

Services Pvt 
Ltd Pune. 

PNB-
018671 

PNB-
01867

0 

U72200P
N2011PT
C140684 
16310003
10207576 

AADCV8
712A 

AADCV8
712ASD0

01 

2014-
2015 
2015-
2016 
2016-
2017 

2014-
2015 
2015-
2016 

YES 10 

7 
Web Werks, 

Mumbai 
CMMi3 

ICICI-
002989 

ICICI-
00298

8 

11-
127830 
Mumbai 

AAACW3
955H 

AAACW3
955HST0

01 

2014-
2015 
2015-
2016 

2014-
2015 
2015-
2016 

YES 6 

8 InfoigySola
pur 

Eco 
243217 

Eco 
24321

6 

II8192/98 
Solapur 

16/03/201
4 

BJVPS00
41J  

2014-
2015 
2015-
2016 

2014-
2015 
2015-
2016 

NO 6 

9 
Pinnacle 

Teleservices 
Pvt Ltd 

ICICI 
007042 

ICICI 
00704

1 

U64200M
H2008PT
C181473 

AAECP70
15K 

AAECP70
15KST00

1 

2015-
2016 
2016-
2017 

2014-
2015 
2015-
2016 

YES 14 

10 
Cyfuture 

India Pvt Ltd 
CMMI5 

IDBI -
019841 

IDBI0
19840 

U72200RJ
2001PTC
017138 

AABCC7
015R 

AABCC7
015RST0

01 

2014-
2015 
2015-
2016 
2016-
2017 

2013-
2014 
2014-
2015 

YES 25 

11 

Cygnet  
InfotechPvt 

Ltd 
Ahmedabad 

ICICI-
061066 

ICICI-
06106

7 

04-38563 
GUJ 

AABCC5
127A 

AABCC5
127AST0

01 

2015-
2016 
2016-
2017 

2014-
2015 
2015-
2016 

YES   

12 

Xtensible 
Software 

Technologys
Pvt Ltd 
Pune. 

HDFC-
015904 

HDFC
-

01590
3 

U72200P
N2005PT
C020108 

AAACX0
365Q 

AAACX0
365QSD0

01 

2015-
2016 
2016-
2017 

2014-
2015 
2015-
2016 

YES 16 

13 
Bharti Web 
Private Ltd 

Nagpur 

IDBI-
009388 

IDBI-
9389 

U72200M
H2001PT
C130997 

AABCN7
340Q 

AABCN7
340QSD0

01 

2014-
2015 
2015-
2016 

2014-
2015 
2015-
2016 

YES   

14 

KrishCompu
soft Services 

Pvt Ltd 
Ahmedabad 

SBI585
700 

SBI-
58569

9 

U72500G
J2007PTC

050967 

AADCK2
319L 

AADCK2
319LSD0

01 

2015-
2016 
2016-
2017 

2014-
2015 
2015-
2016 

YES 18 

15 

EQL 
Business 
Solutions 

Pvt Ltd Pune 

UBI-
006176 

UBI-
00617

5 

U72200P
N2001PT
C16359 

AABCE0
909BJ 

AABCE0
909BJSD

001 

2014-
2015 
2015-
2016 
2016-
2017 

2012-
2013 
2013-
2014 
2014-
2015 

YES 15 
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16 

YTR 
Technologie

s Private 
Limited 

Vishakhapat
nam 

SBI-
934281 

SBI-
93428

0 

U72200A
P2011PT
C077308 

AACCJ70
27K 

AACCJ70
2KSD001 

2014-
2015 
2015-
2016 
2016-
2017 

2013-
2014 
2014-
2015 
2015-
2016 

YES 5 

 
तां ि क िनिवदमे  ये नमदु केले  या बाब ची पतुता केलेले उपरो  त त   यातील १६ िनिवदाधारकांचे 

तां ि क सादरीकरण घेण े आव  यक आह.े  यामळेु  यांचे तां ि क सादरीकरण घेऊन िकमान ७० % गणु ा  त 
केले  या िनिवदाधारकांना पा  ठरिवता येईल, असे न  मत आह.े  

मागणी:- ा  तािवकेत नमदु केले माण ेवेबसाईट अ ायावतीकरण व मोबाईल अॅ  लीकेशन िवकसीत 
करणकेामी तां ि क िनिवदमे  ये नमदु केले  या बाब ची पतुता केले  या १६ िनिवदाधारकांचे तां ि क सादरीकरण 
घेऊन िकमान ७०% गणु ा  त केले  या िनिवदाधारकानंा पा  ठरिवणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेसमोर सादर करणसे मा  यता असावी, िह न  िवनंती.  

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

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- उपरो  त नमदु केले माणे वेबसाईट अ ायावतीकरण व मोबाईल 
अॅ  लीकेशन िवकसीत करणकेामी तां ि क िनिवदमे  ये नमदु केले  या बाब ची पतुता केले  या  १६ िनिवदाधारकांचे 
तां ि क सादरीकरण घेऊन िकमान ७०% गणु ा  त केले  या िनिवदाधारकांना पा  ठरिवणकेामीचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .४४५  आजचे सभेत वेबसाईट अ ायावतीकरण व मोबाईल अॅ  लीकेशन िवकसीत करणेकामी ा  
झाले या १६ िनिवदाधारकां पैक  १२ िनिवदाधारकांनी सभेसमोर याबाबतचे सादरीकरण केले. याचे 
सादरीकरणाचे प र ण क न सिमतीने यास खालील माणे गुण िदले.  

अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव ा  गुण  

1 
CRISP-Center for Research and Industrial Staff 
performance 

80 

2 Cronj   IT Technologies Pvt Ltd,  Banglore 72.5 
3 Solaramengg project Pvt Ltd, New delhi 72.5 
4 Vidya Online Services Pvt Ltd Pune. 75 
5 Web Werks, Mumbai CMMi3 72.5 

6 Infoigy Solapur 35 

7 Pinnacle Teleservices Pvt Ltd 80 
8 Cyfuture India Pvt Ltd, CMMI5 70 
9 Xtensible Software TechnologysPvt Ltd Pune. 45 
10 Bharti Web Private Ltd Nagpur 75 
11 Krish Compusoft Services Pvt Ltd, Ahmedabad 47.5 
12 YTR Technologies Private Limited, Vishakhapatnam 77.5 

   
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानची अिधकृत वेबसाईटचे अ ायावतीकरण व मोबाईल 

अॅ  लीकेशन िवकसीत करणेकामी ा  झाले या उपरो  िनिवदाधारकां पैक  तां ि क बाब म ये पा  
असले या व सादरीकरणाम ये कमीत-कमी ७० गुण धारण केले या िनिवदाधारकां या वािण यीक ई-
िनिवदा िवहीत प दतीने उघडणेस मा यता दे यात आली.          (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं२८ आजचे यव थापन सिमती सभेम ये सं थान यव थापना या ीने मा.अ य  महोदय यांचे 

परवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले.   
िनणय .४४६ योमपाडा दास, अ य , हरेकृ णा मु हमट यांनी यांचे अ यपा  योजनेअंतगत शहरी भागातील गरीब,गरज ु

लोकांना  िशजवलेले अ नाचा परुवठा करणसेाठी सं थानकडून बॉडीिब ड गसहीत (Distribution Vessels) 
वाहनांची मागणी केली आह.े तरी यांचेकडून याबाबतचा सिव तर ताव मागिवणते येऊन यव थापन 
सिमतीसमोर सादर करणते यावा व यांनाही सभेसमोर चचसाठी बोलिवणते यावे, अस ेठरले. 

(कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .४४७ आजचे सभेत गेट न.ं४ च े समोर या स ह न.ं१ मधील दकुानदारांनी सभेसमोर येऊन, िद.०५.०४.२०१६ रोजी, 

मा.ना.मु यमं ी ी.दवेे जी फडणवीस साहबे, मा. ी.अिनलजी कवडे साहबे (िज हािधकारी, अहमदनगर तथा 
सद य, ि द य सिमती), ी.कंुदनकुमार सोनवणे, (उपिवभागीय अिधकारी, िशड  तथा कायकारी अिधकारी) व 
दकुानदार  ितिनधी यां या बैठक त झाले या िनणयाची अंमलबजावणी होणबेाबतचे िनवेदन सिमती सभेस िदले.  

या िनवेदनावर सिव तर चचा होऊन, िद.०५.०४.२०१६ रोजी मा.मु यमं ी महोदय यांचे दालनात  
झाले या बैठक या अनषुंगाने व िनवेदनामधील मु यां या अनषुंगाने या दकुानदारांच ेपनुवसन  करणसेाठी, या 
दकुानदारांनी मागणी केले या जागेची पहाणी क न, महसलु िवभागासोबत चचा करावी. तसचे याबाबत या सव 
कायदशेीर बाज ुव मा.सव च यायालयाचा आदशे याचा सवागीन अ यास क न पढुील कायवाही करावी, असे 
मा.कायकारी अिधकारी यांनी मत दिशत केले.  

परंत ुस ह न.ं१ मधील दकुानदार  अित मीत झालेले असनू यांच ेपनुवसन  करणसेाठी या दकुानदारांना 
यांनी मागणी केलेली जागा दे यात यावी व दकुानदारांनी स ह न.ं१ मधील अित मण हटवावे अस े सिमती 

सद यांनी मत मांडले, यास मा यता दे यात आली. तसचे दकुानांसाठी आव यक असणा या परवान या सदरह 
दकुानदारांनी ा  क न या यात, असे यांना कळिवणते यावे. याचबरोबर मा.सव च यायालया या 
आदशेानुसार दकुानदारांना नकुसान  भरपाई दणेकेामी मा.उ च यायालयाम ये जमा केलेली सं थानची  र कम 
परत घेणसेाठी कायदशेीर कायवाही सु  करणते यावी, असे ठरले.  

 (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग/ िवधी अिधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .४४८ ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील, कोपरी, ता.वसई-िवरार (पवू), िज.ठाण े यांनी यांचे मालक या मौजे िनघोज, 

ता.राहाता येथील गट न.ं१७७/१७८/२८२/१/२८४/२८८/६ मधील भखूंड ं .१ मधील बी व डी इमारती दणेगी 
व पात सं थानला िदले या आहते . आजचे सभेत ते उपि थत होते व यांनी सिमती सभेसमोर सदरह इमारतीची 

ताबा पावती मा.अ य  महोदय यांना िदली. यानंतर सभेने यांचा व यांचे सहकायांचा शॉल, ीफळ व उदी 
दऊेन स कार केला.  

या दणेगी िमळाले या इमारत म ये उपेि त, वं िचत, आिदवाशी तसचे खेडोपाडयामधील शेतक यां या 
मलुांसाठी आय.ए.एस. ॲकॅडमी सु  करणचेा यापवु च  सिमतीने िनणय समंत केलेला होता. यावेळी मा.अ य  
महोदय यांनी सभेस मािहती िदली क , सवेािनवृ  जे  सनदी अिधकारी ी.सधुीर ठाकरे यांनी िवनामोबदला या 
ॲकॅडमी या ग हिनग कौ सीलचे अ य पद ि वकारणसे समंती िदलेली आहे. ी.सधुीर  ठाकरे ह े महारा  
लोकसवेा आयोगाचे ३ वष अ य  होते. िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ पासनू चे समाधी शता दी महो सवास 

ारंभ होत असनू, याच िदवशी सदरह आय.ए.एस. ॲकॅडमी सु  कर यात यावी. यासाठी ी.सधुीर ठाकरे यांना 
याकामी नेमणकू  प  दणेकेामी व ग हिनग कौ सीलसाठी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांची मा यता 
घे यात यावी. तसचे आय.ए.एस. ॲकॅडमीसाठीची सिव तर िनयमावली तयार करणते येऊन, ती सिमती 
सभेसमोर सादर करणते यावी, असे ठरले.       (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन/ किन  महािव ालय)   

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िनणय .४४९ सव साईभ ांना ना व  चढिवणसेाठी समान सधंी  िमळावी, याकरीता मा. यव थापन सिमती या िनणयानसुार  

स या सोडत प दतीने व ांची िनवड केली जात.े याम ये यव थापन सिमती सद यांनाही ना व  चढिवता 
यावे, यासाठी येक गु वारी काकड आरतीसाठी व येक रिववारी मा या ह आरतीसाठीची व े राखीव 
ठेव यात यावी.                 (कायवाही- मु यलेखािधकारी/ मं िदर िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िनणय .४५० ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा क याशाळा व किन  महािव ालय नावाजलेले असनू तेथे कला, वािण य 
व िव ान शाखेम ये जवळपास १३५४ िव ाथ  िश ण घेत आहते. इ.१२ वी नंतर उ च िश णाची सिुवधा  
नस याने िशड  व प रसरातील िव ाथ / िव ाथ न ना उ च िश णासाठी बाहरेगावी जावे लागते. याकरीता 
यापवु चे  यव थापन सिमतीचे िद.०८.०१.२०१३ रोजीच े सभेतील िनणय .५७(४) व िद.०६.११.२०१४ 
रोजीचे सभेतील िनणय .९६४ अ वये िशड  येथे सं थानचे कला, वािण य, िव ान शाखेचे वरी  महािव ालय 
सु  करणसे तसचे यासाठी राहाता तालु याचा  बहृद आराखडयात समावेश करणसे मा यता िमळालेली आहे. 
याचा पाठपरुावा करणते येऊन, पढुील शै िणक वषाम ये शासन मा यता िमळून वरी  महािव ालय सु  करता 
येईल, अशी कायवाही करणते यावी.              (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .४५१ पवु  ठरले माणे येक सोमवारी खरेदी सिमती सभा व येक शु वारी थािनक उपसिमतीची सभेचे आयोजन 

करणते यावे.       (कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .४५२ सं थानम ये  कायरत असले या कुशल, अकुशल, सरु ा कं ाटी कमचा यांनी यापढेु  बंद पकुार यास  याची सव 

जबाबदारी सबंंधीत कं ाटदाराची राहील, अशी करारना याम ये अट ठेवणते यावी. तसचे कं ाटी कमचारी 
परुिवणा या  ठेकेदारांना, कं ाटी कमचा यां या बद या करण/े गैरवतनाबाबत दडं करणचेे अिधकार दे यात यावेत.  

  याचबरोबर मिंदर प रसराम ये व इतर  काही कमचारी तंबाख,ु गटुखा खाऊन थुंकताना व मोबाईलवर 
खेळताना िदसनू येतात, अशा कमचा यांवर शासक य तराव न कारवाई करणते यावी. 

  तसचे ब याच कालावधीपासनु अनकंुपावरील कमचा यांची िनयु  केलेली नाही , यांचा ताव 
सभेसमोर सादर करणते यावा.             (कायवाही- कामगार अिधकारी/ .अिध क, सामा य शासन) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .४५३ एकाच कार या सािह याची िविवध िवभागांकडून वेगवेगळी खरेदी कर यात येते. यामळेु  वेळही वाया जातो व 

जािहरात साठी खचही होतो. याकरीता िविवध िवभागांसाठी आव यक असलेले एकाच कारचे सािह य खरेदी 
करणसेाठी सबंंधीत िवभागांनी खरेदी िवभागाकडे िनधा रत वेळेत मागणी ावी व खरेदी िवभागामाफत एकि त 
खरेदी ि या राबिवणते यावी.                 (कायवाही- सव िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .४५४ चे चावडीम ये ी व पु ष साईभ ांसाठी वेग-वेगळी दशन यव था कर यात आलेली आहे. परंत ु यािठकाणी 

ए ी व ए झीटसाठी एकच िजना (पाय या) आहते. यामळेु  तेथे खपु गद  होते. तरी यािठकाणी ए ी व 
ए झीटसाठी वेगवेगळया पाय या तयार करणते या यात. तसचे बांधकाम िवभागाकडे जनुा लोखंडी पलु पडून 
आहे, याचा इतर िठकाणी वापर करणते यावा.          (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .४५५ सं थान या सव शै िणक सकुंलामधील िव ा याना िप याचे शु द पाणी िमळावे, याकरीता सव शै िणक 

सकुंलांम ये आर.ओ. वॉटर कुलर बसिवणते याव.े  
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु/ पाणी परुवठा िवभाग मखु ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .४५६ मा. यव थापन सिमती या िद.३०.११.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .८७२  अ वये .२५,०००/- मा  िकंवा 

यापे ा अिधक रोख अथवा व तु व पात देणगी देणा या साईभ ांना भेट हणनू बाबां या चां िद या पादकुा  
दणेचेे ठरलेले आहे व यास शासन मा यताही िमळालेली आहे. परंत ुसोने-चांदी िवतळिवणेसाठी आजतागायत 
शासन मा यता िमळालेली नाही. तसचे समाधी शता दी महो सवा या पा भमूीवर येणा या गु पौिणमा  
उ सवापासनू दणेगीदार साईभ ांना चांदी या पादकुा  भेट व पात दे यात या या, असा सिमतीचा मानस आह.े 
याकरीता सं थानकडील  सोने-चांदी िवतळिवणेस शासन मा यता ा  होईपयत िवहीत िव ीय प दतीने येक  
२० ॅम वजना या चांदी या पादकुा  खरेदी कर यात येऊन, गु पौिणमा उ सव- २०१७ पासनू दणेगीदार 
साईभ ांना भेट व पात दे यात या यात.                           (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िनणय .४५७ समाधी शता दी महो सवास िव ततृ िस दी िमळावी व सदरह महो सवािनिम ाने सं थानमाफत आयोिजत 
कर यात येणा या िविवध काय मांच/े क पांची मािहती सव साईभ ांना िमळावी, याकरीता िद.०१ जनु रोजी 
मुंबई येथे इले ॉिन स व ि ट िमडीयासमोर ेस कॉ फर स आयोिजत करणते यावी, असे ठरले. तसचे याकामी 
येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.               (कायवाही- जनसपंक अिधकारी)   

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
वरील िनणय .३५७ ते ४५७ सवानमुते घे  यात आले .  

यानंतर सायंकाळी ०७.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
 
 

           वा रत/-             वा रत/- 
                            ीमती बल अ वाल (भा. .स.े)           (सरेुश हावरे) 
                                                 कायकारी अिधकारी                  अ य  

       ी   साईबाबा   सं थान   िव त यव था,  िशड   


