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    ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .०९/२०१९                                                          िदनांक ०४.१२.२०१९  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                                   वेळ- सकाळी १०.०० वाजता 

मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील जनिहत यािचका नं.१२०/२०१९ यावर  िदनांक ०९/१०/२०१९ रोजी 
मा. यायालयाने िदले या आदशेा वय े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  करीता िनयु  केले या तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीची सभा बुधवार िदनांक ०४/१२/२०१९ रोजी सकाळी १०.०० वाजता िशड  येथील सं  थानचे साईिनवास अितथीगहृाम  य े
आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/३२८४/२०१९,िद.२६.११.२०१९ अ वय े सव मा.सद यांना 
कळिवणते आलेल ेहोते. यानुसार सदरह सभा बुधवार िदनांक ०४/१२/२०१९ रोजी सकाळी १०.०० वाजता सं थानच ेिशड  येथील 
साईिनवास अितथीगहृाम य ेसु  कर  यात आली. 

या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होत.े  
१. मा. या. ीकांत आणेकर, मखु िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर.     
२. मा. ी.दी.म.मगुळीकर (भा. .स.े) मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड . 
३.    मा. ी.िदलीप वामी, अ पर महसलु िवभागीय आयु , नािशक िवभाग, नािशक. 
४.    मा. ीमती गीता िवण बनकर, सहा.धमादाय आयु , अहमदनगर. 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.    
यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  

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

िवषय न.ं०१ िदनांक २१.०८.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 
करणे. 

िनणय .४८० यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२१.०८.२०१९ रोजीचे यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय हे महारा  
शासनाने िनयु  केले या सिमतीने घेतलेले असनु सदर िनणयांवर संबधीत िवभागांकडून कायवाही 
कर यात आलेली अस याने िदनांक २१.०८.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती 
सभेचे इितवृ  त तदथ (Ad-hoc) सिमतीने आहे तसे कायम करावे अथवा सदर इितवृ ाचा सखोल 
अ यास क न कायम करावे. याबाबत मा.उ च यायालय,मुबंई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मागदशन 
घे यात यावे, असे ठरले.                                         (कायवाही-सभाकामकाज िवभाग/िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०२ िदनांक ०९.०९.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .४८१ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०९.०९.२०१९ रोजीचे थािनक उपसिमतीचे सभेतील िनणय हे महारा  

शासनाने िनयु  केले या सिमती सद यांनी घेतलेले असनु सदर िनणयांवर सबंधीत िवभागांकडून 
कायवाही कर यात आलेली अस याने िदनांक ०९.०९.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक 
उपसिमती सभेचे इितवृ  त तदथ (Ad-hoc) सिमतीने आहे तसे कायम करावे अथवा सदरचे इितवृ ाचा 
सखोल अ यास क न कायम करावे. याबाबत मा.उ च यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मागदशन 
घे यात यावे, असे ठरले.                                        (कायवाही-सभाकामकाज िवभाग/िवधी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०३ िदनांक १२.०९.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .४८२ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१२.०९.२०१९ रोजीचे थािनक उपसिमतीचे सभेतील िनणय हे महारा  

शासनाने िनयु  केले या सिमती सद यांनी घेतलेले असनु सदर िनणयांवर सबंधीत िवभागांकडून 
कायवाही कर यात आलेली अस याने िदनांक १२.०९.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक 
उपसिमती सभेचे इितवृ  त तदथ (Ad-hoc) सिमतीने आहे तसे कायम करावे अथवा सदरचे इितवृ ाचा 
सखोल अ यास क न कायम करावे. याबाबत मा.उ च यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मागदशन 
घे यात यावे, असे ठरले.                                        (कायवाही-सभाकामकाज िवभाग/िवधी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं०४ िदनांक १६.०९.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 
करणे. 

िनणय .४८३ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१६.०९.२०१९ रोजीचे थािनक उपसिमतीचे सभेतील िनणय हे महारा  
शासनाने िनयु  केले या सिमती सद यांनी घेतलेले असनु सदर िनणयांवर सबंधीत िवभागांकडून 
कायवाही कर यात आलेली अस याने िदनांक १६.०९.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक 
उपसिमती सभेचे इितवृ  त तदथ (Ad-hoc) सिमतीने आहे तसे कायम करावे अथवा सदरचे इितवृ ाचा 
सखोल अ यास क न कायम करावे. याबाबत मा.उ च यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मागदशन 
घे यात यावे, असे ठरले. 

 (कायवाही-सभाकामकाज िवभाग/िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०५ िदनांक २७.१०.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम 

करणे. 
िनणय .४८४ यावर सिव तर चचा होऊन, िदनांक २७.१०.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या तदथ (Ad-hoc) सिमती 

सभेचे इितवृ  त वाचून कायम कर यात आले. 
(कायवाही-सभाकामकाज िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०६ िदनांक ०७.११.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .४८५ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०७.११.२०१९ रोजीचे यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय हे महारा  

शासनाने िनयु  केले या सिमतीने घेतलेले असनु सदर िनणयांवर संबधीत िवभागांकडून कायवाही 
कर यात आलेली अस याने िदनांक ०७.११.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती 
सभेचे इितवृ  त तदथ (Ad-hoc) सिमतीने आहे तसे कायम करावे अथवा सदर इितवृ ाचा सखोल 
अ यास क न कायम करावे. याबाबत मा.उ च यायालय,मुबंई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मागदशन 
घे यात यावे, असे ठरले. 

 (कायवाही-सभाकामकाज िवभाग/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०७ ी साईनाथ णालय व दारावती भ िनवास वाढीव लोडकरीता सब टेशन व जनरेटर मचे 

बांधकामासाठी आक टे ट नेमणकू करणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: अिधिनयम 

कलम२१(१) अ वय े सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यापैक  कोण याही 
योजनांसाठी करणबेाब ततरतुद आह.े यातील पोटकलम (क)अ वय े मंिदराची व िव त यव थे या 

मालम ांची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यातयेईल.  
मा. यव थापन सिमती िनणय–िनणय .४२१ िद.२६/०७/२०१९ (िव तू िवभाग) 

तािवक:- उपकायकारी अिभयंता, िव तू िवभाग यांनी िद.१९/०८/२०१९ रोजीचे प ान े              
मा. यव थापन सिमतीच ेिद. २६/०७/२०१९ रोजीच ेसभेतील िन. .४२१ च ेअनषंुगान े ी साईनाथ णालय व 
दारावती भ िनवास वाढीव लोडक रता सब टेशन व जनरेटर मच ेबांधकाम करणकेामी येणारे िव तू िवषयक 

खचास मा यता घवेनू सदर या १०१० के हीए जनसेट ०२ नग व २५०० के हीए सब टेशन, जनरेटर म व पॅनले 
मच े बांधकामाच े इ टीमेट ह े बांधकाम िवभागामाफत मा. यव थापन सिमती समोर सादर होवनू यास 

मा. यव थापन सिमतीची बांधकाम िवभागान े मा यता घेवनू तातडीन े कायवाही करणबेाबत कळिवल े आह.े 
तुत करणी िव तू िवभागान ेबांधकाम िवभागाकडून सब टेशन, जनरेटर म व पॅनले म इ यादी बांधकामाच े

इ टीमेट घेवनू बांधकाम व िव तू िवषयक खचास मा. यव थापन सिमतीच ेसभेत एकि त मा यता घणे ेगरजेच े
होते.  

आता, या कामाच े बांधकाम लॅन व अदंाजप क तयार करणसेाठी स लागार नेमण,े येणारे खचास 
मा. यव थापन सिमतीच ेसभेत तसेच शासनाच ेिवधी व याय िवभागाची मा यता घेण ेव नगरपंचायत मंजरुी घेण े
या बाब ची पतूता करावी लागणार आह.े िव तू िवभागान ेसादर केले या तावात निवन जनरेटर मच ेबांधकाम 
ह ेस या या जनरेटर म समोरील मोकळया जागेत करणबेाबत उ लेख आह.े करीता याचेकडून सदरह कामाच े
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िठकाण दशिवणारा लेआउट नकाशा व बांधकामासाठी िव तू िवषयक Requirements / पेिसिफकेशनचा 
तपिशल मागिव यात आला आह.े यानुसार याकामी िशड  नगरपचंायत बांधकाम परवानगी घेणकेामी ॉइगं 
तयार करण ेतसेच वक गं / चरल ॉइगं तयार करण ेव अदंाजप के तयार करणकेामी आक टे ट नमेणकू करण े
आव यक आह.े िव तू िवभागान े १३मी.x२५मी. साईजची व ५.५०मी. लॅबहाईट असले या आरसीसी 
इमारतीचा लॅन पाठिवला आह.े यानसुार ३२५चौ.मी.बांधकामासाठी ढोबळमानान ेस ल पी.ड य.ुडी.च ेि लंथ 
एरीया दर .२७,८४५/- ित चौ. मी.या दरान े .९०,४९,६२५/- खच अपेि त आह.े 

स या सं थानचे िविवध कामांसाठी २.००% पे ा कमी दरान ेखालील आक टे ट सवेा देत आहते. 
अ. 

. 
कामाच ेनाव आक टे टचे नाव फ  दराची ट केवारी 

( क प िकंमती या) 
अदंाजे फ ची र कम 
( .९०,४९,६२५/-
रकमेवर) 

०१ ी साईनाथ  णालयाचे टॉयलेट 
नतूनीकरण करण.े 

इनिजिनियस टुिडओ ा. 
िल., गरुगाव 

०.५% ४५,२४८/- 

०२ ी साईनाथ  णालयाच े दो  ही 
इमारत वर मज याचे बांधकाम करण े

िनकम पा. असोिशएट्स, 
ीरामपरू 

१.००% ९०,४९६/- 

०३ भांडार इमारतीच ेबांधकाम करण.े  िबनेशसकुुमार, कोची १.००% ९०,४९६/- 
०४ शै िणक संकुल इमारत चे बांधकाम. डी. ओ. िनकम, पणु े १.२५% १,१३,१२०/- 
०५ लाडू साद यिुनटसाठी बांधकाम करण.े सशुील देशमखु औरंगाबाद १.९५% १,७६,४६८/- 
०६ साई नॉलेज पाक क प संदीप िश े  अडँ असो. मुबंई ०.०० % ०.०० 

 
वरील पैक  ी साईनाथ  णालयाचे परीसरातच उपरो  काम अस यान,ेकामाची तातडी व फ  दराची 

ट केवारी िवचारात घेता आक टे  ट इनिजिनियस टुिडओ ा.िल., गरुगाव यांचेकडून यांच े मंजरु फ  दरान े
सदरच ेकाम क न घतेा येईल. 

 ताव:- तरी उपरो  बांधकामाच े लॅन इ टीमेट व नगरपंचायत मंजरुीसाठी आराखडे तयार करणसेाठी 
आक टे  ट/स लागार नेमणकेामी खालील पयायांवर िनणय होण ेआव यक आह.े 
अ) िवहीत ई- ताव ि या राबवनू आक टे  ट/स लागार नमेण.े 

अथवा 
ब) इनिजिनियस टुिडओ ा. िल., गरुगाव यांचेकडून यांच े०.५% या मंजरु फ  दरान ेकाम क न घणे.े 
तरी उपरो  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .४८६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालय व दारावती भ िनवास वाढीव लोडकरीता 
सब टेशन व जनरेटर मचे बांधकामासाठी आक टे  ट/स लागार नेमणकू करणे का आव यक आहे?  
यासह अपे ीत असले या बाब सह सिव तर ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर करावा, असे 
ठरले. 

 (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०८ ी साई सादालय इमारतीचे छतास बसिव यात आलेले जुने खराब झालेले पॉलीकाब नेट िशट 

काढून याऐवजी नवीन िशट बसिवणे कामाचे अंितम देयक र कम .२२,६५,४६०/- मा  मंजुर होऊन 
यापैक  िन वळ देय र कम .४,२०,६५५/- मा  ठेकेदार यांना आदा करणेस मंजूरी देणे. 

ताव-  ी साई सादालय इमारतीच ेछतास बसिव यात आलेल ेजुन ेखराब झालेल ेपॉलीकाब नेट िशट काढून 
याऐवजी नवीन िशटबसिवणचेे काम ठेकेदार  टॉ  वट आिकटे  चरल सोलूश  स, नवी मुंबईयांनी पणू केले असनू 

ठेकेदार यांनी सादर केले  या दसुरे व अिंतम िबलाची सिव  तर तपासणी केललेी आह.े सदर क  पाचा तपिशल 
खालील माण ेआह.े 

कामाच े नांव-  ी साई सादालय इमारतीच े छतास बसिव यात आलेल े जुन े खराब झालेल े पॉली 
काब नटे िशट काढून याऐवजी नवीन िशट बसिवण.े 

 
 

ठेकेदाराच ेनांव  टॉ  वट आिकटे  चरल सोलूश  स, नवी मुंबई 
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ी साई सादालय इमारतीच ेछतास बसिव यात आलेले जुन ेखराब झाललेे पॉलीकाब नेट िशट काढून 

याऐवजी नवीन िशट बसिवणचेे काम ठेकेदार  टॉ  वट आिकटे  चरल सोलूश  स, नवी मुंबई यांना दणेेत आललेे 
होते. सदरह काम पुण करणसेाठी िद.२०/०३/२०१९ अखेर (०६ मिहन)े मदुत देणेत आलेली होती.  य ात 
ठेकेदार यांनी िद.१६/०५/२०१९ रोजी सदरचे काम पणु केले आह.े ठेकेदार यांना सदरच ेकाम पणु करणसे एकून 
१०२ िदवस िवलंब झाललेा आह.े िनवीदते नमदू १०एम.एम. जाड पॉलीकाब नेट िशटचे मटेरीअल परुवठा 
करणसेाठी िवलंब झा  याने सदरह काम पुण करणसेाठी िवलंब झाला असनू या कामासाठी  यांना दंड आकारणी 
करणते येऊ नये अशी िवनंती केली आह.े  

ठेकेदार यानंी िद.१०/०७/२०१९ रोजीचे प ा  वये सदर कामाच ेदसुरे व अिंतम िबल सादर केले आह.े 
 य ात काम करतेवेळी   चरल ि टलचे परीमाणात बचत झाली आह.े  यामळेु िनिवदा रकमेपे ा 

.१४,३८,१६०/- कमी (३८.८३% कमी) मा न े  य  खच कमी झालेला आह.े  यानसुार सदरह कामाची 
Gross Value of Work Done .२२,६५,४६०/- मा  होत असनू यापुव  अदा केलेली र  कम वजा जाता 
अिंतम िबलापोटी िन  वळ .४,२०,६५५/- मा  इतक  र  कम देय होत आह.े  

 ताव:- ी साई सादालय इमारतीच ेछतास बसिव यात आलेले जुन ेखराब झाललेे पॉलीकाब नेट 
िशट काढून या ऐवजी नवीन िशट बसिवणचेे कामी ठेकेदार यांना िद.१६/०५/२०१९ अखेर मदुतवाढ मजंूर होऊन 
या कामाचे अिंतम देयक र  कम .२२,६५,४६०/- मा  मंजरू होणसे  यापैक  िन  वळ देय र  कम .४,२०,६५५/- 
मा  ठेकेदार यांना आदा करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .४८७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय इमारतीचे छतास बसिव यात आलेले जुने खराब 
झालेले पॉलीकाब नेट िशट काढून याऐवजी नवीन िशट बसिवणेचे काम पुण कर यासाठी 
करारना  यानुसार ठेकेदार   टॉ  वट आिकटे  चरल सोलूश  स, नवी मुंबई यांना िद.२०.०३.२०१९ अखेर 
मुदत होती. य ात ठेकेदार यांनी िद.१६.०५.२०१९ रोजी सदरचे काम पुण केले आहे. ठेकेदार यांना 
काम पुण करणेस एकून १०२ िदवस िवलंब झालेला आहे. ई-िनिवदेतील अटी शत म ये कामास 
िवलंब झा यास ित िदन र कम .५००/-मा  दडं हणून आकार यात येईल अशी तरतुद आहे. 
यामुळे सदर कामाचे एकुण िबलाची र कम .२२,६५,४६०/-मा  पैक  िन  वळ देय र  कम 
.४,२०,६५५/- मधुन दडंाची र कम .५१,०००/-(५००x१०२) वजा क न उवरीत र कम 
.३,६९,६५५/-मा  सदर कामाचे ठेकेदार  टॉ  वट आिकटे  चरल सोलूश  स, नवी मुंबई यांना आदा 

करणेस मा यता दे यात आली. 
  तसेच सदरचे कामास िवलंब झा याने दडंाची र कम वसलु करणेबाबत उपरो  तावात 

नमुद न के याब ल मु य कायकारी अिधकारी यांनी सबंधीतांवर यो य ती कारवाई करावी, असे ठरले. 
 (कायवाही-बांधकाम िवभाग/सामा य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०९ िनयोजीत शै िणक सकुंल क पातील शालेय इमारतीकरीता फिनचर वक आिण ऑडीटोरीयम 

करीता फिनचर,ॲकॉ टीक वक व एच. ही.ए.सी. यं णा तसेच िविवध खेळाचे सािह य, मैदाने 
िवकसीत करणे व लॅ ड केिपगं करणे याकामी येणा या अंदाजे अंदाजप क य र कम .४३.१४ कोटी 
मा चे खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेमाफत कायरत असले  या ी साईबाबा इिं लश मेडीअम 
 कूल, िशड , ी साईबाबा क  या िव ा मंदीर, िशड व ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय, िशड  या शै िणक 

कायादशे मांक व िदनांक  जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/२८४७/२०१८ िद.१४/०९/२०१८   
मंजरू िनिवदा र  कम   .३७,०३,६२०/-  
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन.  ५५७(०८) िद.०६/०९/२०१८  
दसुरे व अिंतम िबलाची र  कम  (अ) .२२,६५,४६०/- 

आजपयत अदा केलेली र  कम  (ब) .१८,४४,८०५/- 
िन  वळ दे य र  कम (अ-ब) .४,२०,६५५/- 

मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .१४,३८,१६०/- कमी (३८.८३% कमी) 
करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदूत िद.२०/०३/२०१९ 

 य  काम पणू झा  याचा िदनांक  िद.१६/०५/२०१९  



 
5 

 

(09} 04.12.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

सं  थांकरीता मौजे िनमगांव-को-हाळे येथील गट न.ं१८३ मधील ५ हे  टर ४० आर जागेत िनयोजीत शै िणक 
संकुल उभारणकेामी िन  नतम दराचे िनिवदाधारक म.े  याती इिंजिनयस अॅ  ड क  सलटंट, पणेु यांना 
जा. .एसएसएसटी/ बांधकाम/ ५९३६/२०१८, िद.०८/०३/२०१९ अ  वये र  कम .२१८ कोटीचा कायादशे 
दणेेत आलेला आह.े ठेकेदार यांचमेाफत िस  हील काम गतीपथावर आह.े  

सं  थान  यव  थापन सिमतीच े िद.२६/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .४०५ अ  वये खालील 
माण ेठराव संमत झालेला आह.े  

“यावर सिव तर चचा होऊन, िनयोजीत शै िणक संकुल क पातील शालेय इमारती करीता फिनचर 
वक आिण ऑडीटोरीअमकरीता. फिनचर, ॲकॉि टक वक व एच. ही.ए.सी. यं णा तसेच िविवध खेळाच े
सािह य, मैदान े िवकसीत करण ेव लॅ ड केिपगं करण ेया कामी येणा या अदंाजप िकय र कम .३९.५४ कोटी 
मा च े खचास त वत: मा यता दे यात आली. तसेच सदरचा ताव शासनाकडे मा यतेसाठी पाठिव यात 
यावा,असे ठरल.े ” 

सं  थानचे िद.१४/०९/२०१९ रोजीचे प ान े िवषयांिकत कामी र  कम .३९.५४ कोटी मा चे 
अदंाजप क य रकमेस मा  यता िमळणसेाठी मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांचेकडे  ताव सादर 
करणते आललेा आह.े  

महारा   शासन, सावजिनक बाधंकाम िवभागाच े िद.११/०४/२०१७ रोजीच े आदशेानसुार िज  हा 
दरसुची बाहरेील बाब चे (Non District Scheduled Items) चे दर अिंतम करणसेाठी वृ  तप ात जािहरात 
दवेनू  पधा  मक दर ा  त क न  यावेत असे नमदू केले आह.े  यानसुार िवषयांिकत कामासाठी वतमानप ात 
जािहरात देवनू दर मागिवणते आले होते.  यानसुार ा  त झाललेे दर गहृीत ध न आिकटे  ट िड.ओ.िनकम, पणु े
यांनी र  कम .४३,१४,१६,०८९/- मा चे सधुारीत अदंाजप क तयार केले आह.े  याचा तपिशल खालील माण े
आह.े  

सदरह अदंाजप कातील बाब चा तपिशल खालील माण ेआह.े  
SR NO. BUILDING TYPE TOTAL COST 

A]  English Medium School (Furniture Work) 3,07,23,980.00  
B] KanyaVidyaMandir(Furniture Work) 2,06,39,796.00 
C] Jr. Sr. BBA & BCA College (Furniture Work)  2,06,26,577.00 
D] Sport Complex   
  1. Furniture Work 1,49,420.00 
  2. Indoor & Outdoor Sport Field 14,32,45,813.00 
  Total of Sport Complex 14,33,95,233.00 

E] Auditorium.   
  1. Furniture Work 48,02,939.00 
  2.Acoustic Work 5,39,87,737.00 
  3.Stagecraft 91,71,190.00 
  4.Stage lighting 87,59,207.00 

  5. HVAC Work 4,06,72,004.00 
  Total of Auditorium 11,73,93,077.00 

F] Swimming Pool  (Furniture Work) 2,50,880.00 
G] Landscape Work 66,68,165.00 

  TOTAL COST 33,96,97,708.00 

  Add 10% Escalation 3,39,69,770.80 
  Add GST 12% 4,07,63,724.96 
  Add Contingencies 5% 1,69,84,885.40 
  TOTAL PROJECT COST 43,14,16,089.00 

 
तरी िनयोजीत शै िणक संकुल क पातील शालेय इमारती करीता फिनचर वक आिण 

ऑडीटोरीअमकरीता फिनचर, ॲकॉि टक वक व एच. ही.ए.सी.यं णा तसेच िविवध खेळांच े सािह य, मैदान े
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िवकसीत करण ेव लॅ ड केिपंक करण ेयाकामी येणारे अदंाजप क य र कम .४३,१४,१६,०८९/- मा च ेखचास 
मा  यता िमळणसे िवनतंी. 

िनणय .४८८ यावर सिव तर चचा होऊन, िनयोजीत शै िणक सकुंल क पातील शालेय इमारतीकरीता फिनचर 
वक आिण ऑडीटोरीयम करीता फिनचर,ॲकॉ टीक वक व एच. ही.ए.सी. यं णा तसेच िविवध 
खेळाचे सािह य, मैदाने िवकसीत करणे व लॅ ड केिपगं करणे यासाठी येणा या खचाचा तपशीलवार 
सिव तर ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१० माहे एि ल व मे-२०१९ जमा खच त याची न द घेणेबाबत. 

ताव-  लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं थानला सव मागान ेजमा होणा-या व सं थानकडून खच होणा-या 
रकमांचा जमा-खच त ा तयार कर यात येतो. सदर जमा व खचा या आकडेवारीचा त ा मा. यव थापन 
सिमती या सभेसमोर न द घे यासाठी सादर कर यात येत असतो. 

  या अनषंुगाने माह ेएि ल व म-े२०१९ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त े  तयार कर यात 
आले असनू ते मा. यव थापन सिमतीच े सभेसमोर न द घणेसेाठी सादर करण े आव यक आह.े जमा-खचाचा 
तपिशल खालील माण े - 

 
अ.न.ं मिहना जमा खच 

०१ एि ल-२०१९ ५१,२४,१०,३२४/- १,२६,५३,२५५/- 
०२ म-े२०१९ ४४,६०,०९,०५६/- १६,३६,१९,९४८/- 

   
तरी लेखापु तका माण े माहे एि ल व म-े२०१९ या कालावधीतील जमा खचाची न द घे यासाठी 

सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर. 
िनणय .४८९ यावर सिव तर चचा होऊन,माहे एि ल व मे-२०१९  या कालावधीतील जमा खच त याचे अवलोकन 

क न याची न द घे यात आली. 
 (कायवाही-लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं११ माहे जुन व जुलै-२०१९ जमा खच त याची न द घेणेबाबत. 

ताव-  लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं थानला सव मागान ेजमा होणा-या व सं थानकडून खच होणा-या 
रकमांचा जमा-खच त ा तयार कर यात येतो. सदर जमा व खचा या आकडेवारीचा त ा मा. यव थापन 
सिमती या सभेसमोर न द घे यासाठी सादर कर यात येत असतो. 

  या अनषुगंान ेमाह ेजुन व जलैु-२०१९ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त े  तयार कर यात 
आले असनू ते मा. यव थापन सिमतीच े सभेसमोर न द घणेसेाठी सादर करण े आव यक आह.े जमा-खचाचा 
तपिशल खालील माण े - 

अ.न.ं मिहना जमा खच 

०१ जुन-२०१९ ४८,७९,०७,४४९/- १४,४७,९५,०६७/- 
०२ जुल-ै२०१९ ४७,२२,८३,३१५/- २०,८८,२२,१८८/- 

 
  तरी लेखापु तका माण े माह े जनु व जुल-ै२०१९ या कालावधीतील जमा खचाची न द घे यासाठी 

सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर. 
िनणय .४९० यावर सिव तर चचा होऊन,माहे जुन व जुलै-२०१९  या कालावधीतील जमा खच त याचे अवलोकन 

क न याची न द घे यात आली. 
  (कायवाही-लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१२ ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  माफत र पेढ ना ावया या अनुदान िनयमावलीची 

पुतता करणेबाबत. 
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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 जाव,े अडीअडचणी  या वेळी गरजु  णांना र  त उपल  ध हाव,े यासाठी पढुाकार 
घेऊन र  तदान संक  पना जिवली जावी तसेच थॅलॅसेिमया, िहमोफेिलया व िसकलसेल अिॅनिमया यासार  या 

 णांना सं  थानमाफत मदत  हावी, यासाठी ी साईबाबा सं  थानन े पढुाकार  यावा, याकरीता जसे ित पती 
बालाजी सं  थानम  य े  या माण े केशदान ही सकं  पना जवलेली आह े  याच धत वर िशड त र  तदान ही  
संक  पना जवावी असे मा.अ  य  साहबे यांनी सचुिवले आह.े  

 यावेळी नामांिकत १२ र  तपेढयांचे  यके  दोन ितिनधी तसचे इतर सबंिंधत अिधकारी चचसाठी 
उपि थत होते. सदर चचदर  यान, समाजात र  तदानाचे मह  व जाव,ेअडीअडचणी  या वेळी गरजु  णांना र  त 
उपल  ध  हाव,े यासाठी पढुाकार घेऊन र  तदान सकं  पना जिवली जावी तसचे थलॅॅसेिमया, िहमोफेिलया व 
िसकलसेल अिॅनिमया यासार  या  णांना सं  थानमाफत मदत  हावी, यासाठी ी साईबाबा सं  थानन े पढुाकार 
 यावा, अशी मागणी सव र  तपेढयांनी केली. या सव र  तपेढया थॅलॅसेिमया, िहमोफेिलया व िसकलसेल 

अिॅनिमया या दधुर आजारांनी िपडीत बालकांना मोफत र  तिपश  या दे  याचे सवेाभावी वृ  तीने  काम करत असनू 
सं  थान माफत िनरंतर सहयोग/ आिथक सहकाय िमळाव,े अस ेर  तपेढयांनी  तावात नमदू केले आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:-  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद. २३-२४.०५.२०१७ रोजीच ेसभेपढु े
सादर केला असता  यावर िनणय ं . ४०२ अ  वये सिव  तर चचा होऊन असे ठरले क , थॅलेसेिमया, िहमोफेिलया 
व िसकलेसल अनॅिेमया आजारा  या  णांना मोफत िकंवा सवलती  या दराने र  तपरुवठा करणा-या र  तपेढयांना 
आिथक अनदुान दतेा येईल. मा  सदर आिथक अनदुान देणसेाठी अ  यासपवुक सिव  तर िनयमावली तयार 
करणते येऊन शासना या या संदभातील धोरणासिहत सदर िवषय सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा. तसचे 

 तािवत र  तपेढया व इतर र  तपेढयांकडूनही वै क य बाब चा सिव  तर अहवालाची (जस े र  तिपश  यांचा 
खच, वाटप,दर, शासक य अनदुान िमळते काय) मागणी कर  यात यावी. अस ेठरल.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:- मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद. २३.०५.२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय 
ं . ४०२ अ  वये िनयमावली तयार करणबेाबत िनदश िदलेले होते  यानसुार िनयमावली तयार कर  यात आली.  

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:- र  तपेढयांकडून  ताव ा  त झालेनंतर सदरचा फेर  ताव          
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद. २५.०७.२०१७ रोजीचे सभपेढु ेसादर केला असता  यावर िनणय ं . ६३६ अ  वये 
सिव  तर चचा झाली, चचदर यान मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांिगतले क , अशा कारे  ताव मागवनू 
घेऊन ठरािवक सं  थाना अनदुान दणे ेकायदशेीर  टया वैध नाही. याबरोबर इतरही सं  था अशा कारे मागणी क  
शकतात. तसेच ी साईबाबा सं  थानची र  तपेढी असनू ितलाही शासनातफ  तािवत आजारांसाठी ित र  त 
िपशवी . १००/- मा  अनदुान िमळते.  यामळेु आपण अनदुान घते असतांना, इतर सं  थांना  या कारणासाठी 
अनदुान देण ेयो  य होणार नाही. 

तथािप,सव सिमती सद  यांचे असे मत झाले क , समाजात र  तदानाच ेमह  व जाव,े अडीअडचणी  या 
वेळी गरजु  णांना र  त उपल  ध  हाव.े तसेच थलेॅसेिमया, िहमोफेिलया व िसकलसले अिॅनिमया यासार  या 

 णांना सं  थानमाफत मदत  हावी. यासाठी उपरो  त  तावामधील र  तपेढयांनी मागणी केले  या अनदुान र  कम 
 यांना छाननी सिमती तसेच िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांची मा  यता घे  यात यऊेन, आदा कर  यात 

यावी. तसेच उपरो  तपैक   या र  तपेढयांनी अनदुानीत र  कम कळिवलेली नाही,  यांचेकडून अनदुानाची र  कम 
ा  त क न घे  यात यावी, असे ठरले.  यानसुार सबंधीत र  तपेढयांकडून अनदुान र  कम व सिव  तर  ताव 

सादर करणबेाबत कळिव  यात आले होते. 
मा. व ् यव  थापन सिमतीचा िनणय:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार िनयमावली तयार क न मा. 

 यव  थापन सिमतीच ेिद. ०२.०२.२०१८ रोजीच ेसभेपढुे सादर कर  यात आली  यावर िनणय ं . १२५ अ  वय े
सिव  तर चचा होऊन र  तपेढयांना ावयाच े अनदुानाबाबतची  तािवत िनयमावली सिमती सद  य मा. ताप 
भोसले यांना दाखवनू,  यांचे अिभ ायासह सादर कर  यात यावी असे ठरले.  

र पेढी िनयमावली:-  
१.  र  तपेढी ही धमादाय आयु  त न दणीकृत असण ेआव  यक आह.े  
२.  न यात असणा-या र  तपेढीस अनदुान देय होणार नाही.  
३.  र  तपेढीने मागील ३ वषाचा ऑडीट रपोट सादर करण ेबंधनकारक असेल.  
४.  र  तपेढीचा कारभार पारदशक असण ेबंधनकारक असेल.  
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५.  र  तपेढीम  य ेपणुवेळ र  तसं मण अिधकारी (बी.टी.ओ.) उपि थत असण ेबंधनकारक असले. 
६.  र  तपेढीचे िव  व  तांची िनयु  ती लोकशाही प तीने झालेली असावी.  
७.  र  तपेढीने आयकराचे 80 G माणप  सादर करण ेबंधनकारक असले.  
८.  ऑडीट वग “ब” ेणी िकंवा  यावरील असण ेबंधनकारक असले.  
९.   यके वष  ऑडीट अहवाल सादर करण ेबंधनकारक असेल.  
१०.  अनदुान मागणीकामी र  तपेढ चे िव  व  तांचा सवानमुते ठराव असण ेबंधनकारक असेल.  
११.  र  तपेढीस जा  तीत जा  त वािषक पये ५ लाखपयत अनदुान िमळेल.  
१२.  अनदुान मागील वषासाठी एकदा व पढु े मैािसक प तीन ेपरुिवले जाईल. 
१३.  थॅलॅसेिमया  णांना थलॅॅसिेमया काड व हयातीचा दाखला असण ेबंधनकारक असले.  
१४. थॅलॅसेिमया  णांकडे थलॅॅसेिमया काड नस  यास चाल ूतारखेचा डाय नोिसस रपोट असण ेबंधनकारक 

असले.  
१५. ी साईबाबा सं  थानचे मा. िव  व  त मंडळातील सद  य यांना र  तपेढीची पहाणी व पडताळणी करणचेा 

अिधकार असेल.  
१६. ी साईबाबा सं  थानला र  तपेढीच ेिवशेष ऑडीट कर  याचा अिधकार असतील. 
१७. र  तपेढीने णांची शासनास सादर केले  या मािहतीचे एक त ी साईबाबा  सं  थानकडे सादर करण े

बंधनकारक असले.  
१८. ी साईबाबा सं  थानने िदले  या अनदुानाचा वापर के  याचे चाटड अकाडॅटंंटच े माणप  सं  थानला 

सादर कराव ेलागेल. 
१९. र  तपेढीत काही गरै कार आढळून आ  यास  यांना दे  यात आलेले अनदुान  याजासह परत माग  याचा 

अिधकार सं  थानला असले.  
२०. सं  थानचे सव िनयम  या र  तपेढयांना मा  य असतील व ते  टॅ  प पेपरवर अिधकृत  वा रीिनशी दतेील 

 याच र  तपेढयांना अनदुान दे  याबाबत सं  थान िवचार करेल.  
२१. शासनाकडून र  तपढेयांना . १००/- ती िपशवी या माण ेअनदुान िमळते. तेवढाच िह  सा सं  थानन े

र  तपेढयांना ावा. 
२२.  या र  तपेढया मागील तीन वषाम  य ेिकमान दोन वष न यात आहते  यांना अनदुान दे  यात येऊ नये.  

       उपरो  त िनयमावलीबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१.०६.२०१८ रोजीचे सभेत िनणय ं . ३८८ 
अ  वये सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावातील र  तपेढयांना ावयाच ेअनदुाना या िनयमावलीतील अ. न. 
२,२१,२२ ह ेमु  ेवगळ  यात यावेत, अ.नं. ११ म  य ेर  तपेढीस जा  तीत जा  त १० लाखापयत अनदुान एकदाच 
दे  यात याव.े या बदलांसह  तािवत िनयमावलीस मा  यता दे  यात आली. सदर िनयमावली छाननी सिमती या 
मा  यतेसाठी सादर कर  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच सदर िनयमावलीस शासनाची मा  यता िमळा  यानंतर 
सं  थानकडे ा  त झाले  या १२ र  तपेढयांना मंजरू िनयमावलीनसुार अनदुान दे  याचा ताव  यव  थापन 
सिमतीपुढे सादर करावा. तसचे रा  यातील अिदवासी भागात सेवा दणेा-या र  तपेढयांकडून  ताव मागिव  यात 
येऊन  यांना अनुदान दे  याचे  ताव  यव  थापन सिमतीसमोर सादर कर  यात याव े असे ठरल.ेतसेच सदर 
योजनेसाठी एकूण अनदुानाची र  कम . २ कोटी मा  एवढी मयादा िनि त कर  यात आली.   यानसुार िनयम ं . 
२, २१,२२ वगळून ताव मा.छाननी सिमतीच ेसभेपुढे सादर कर  यात आला होता.  

मा. छाननी सिमतीचा िनणय:-  र  तपेढयांना अनदुान िनयमावली िद.०६.१०.२०१८ रोजी  या सभेत 
सादर केली असता  यावर िनणय ं .४४ अ  वये सिव  तर चचा होऊन, मा. यव  थापन सिमती  या                 
िद.०१.०६.२०१८ रोजी  या सभेतील िवषय न.ं ४२ िनणय ं . ३८८ यावर छाननी सिमतीम  य ेचचा होऊन १२ 
र  तपेढया यांना  यके  र  कम . १० ल  एवढी र  कम एकदाच अनदुान दे  याचे  तावास सहमती दशिव  यात 
आली. व अशा र  तपेढयांना अनदुान िवतरीत कर  यापवु  सं  थानतफ जी िनयमावली तयार केली आह,े ितची 
पतुता करण े बंधनकारक राहील. अशी पतुता झा  यानंतर संबधीत िवश  त सं  था पदािधका-यांनी  यांचे हमीप  
िद  यानतंर अनदुानाची र  कम िवतरीत कर  यात यावी.  यापवू  सदरचा  ताव मा  यतेसाठी महारा   शासनाकडे 
पाठिवणते यावा. तसेच सबंधीत िव  व  त सं  थानी सादर केलेले हमीप  छाननी सिमतीचे सभेपढुे ठेव  यात यावे. 
अस ेठरले.  

महारा   शासनास प :- मा.  यव  थापन सिमती व छाननी सिमतीने िनयमावलीस मा  यता दऊेन र  कम 
.१० लाख  यके  र  तपेढीस अनदुान दणेेबाबत जा. न. एसएसएसटी/वशी-लेखा-अनदुान/५१७/२०१९    
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िद.१६ म,े२०१९ अ  वये शासनास  ताव सादर कर  यात आला होता.  या अनषंुगाने िवधी व  याय िवभाग 
महारा   शासन यांच े प  ं  सासिंव-१०१९/४४०/ . .१००/का.१६  िद. १५.०७.२०१९ ा  त झाल े असनू 
 यात खालील बाब ची पतूता करणबेाबत कळिवले आह.े   

अ.न. मािगतलेली मािहती तपशील 
१ हा उप म राबिव  यासाठी  वतं  अिधकारी/ कमचारी 

वग लागणार आह ेिकंवा कसे? 
सदर अनदुान एकदाच ावे लागणार अस  याने याक रता 
वतं  अिधकारी/कमचारी वगाची आव  यकता नाही.  

२ िनयमावलीतील अनु मांक ८ म  य े “  यके वष  
ऑडीट अहवाल सादर करणे बंधनकारक असेल” अस े
नमदू केले आह.े तरी हा ऑडीट अहवाल कोणाला सादर 
करणे आव  यक आह.े 

 यके वष  ऑडीट अहवाल मु  य कायकारी अिधकारी, ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना सादर करणे 
आव  यक आह.े  

३  यव  थापन सिमती व छाननी सिमती  या सभते 
र  तपेढयांना  येक  .१० ल  एवढी र  कम एकदाच 
अनदुान दे  या या  तावाला सहमती दे  यात आली 
अस  याचे नमदू केले असतांना िनयमावलीत अनु मांक 
१० म  य े “र  तपेढीस जा  तीत जा  त . ५ लाखापयत 
अनदुान िमळेल” असे नमदू केले आह.े  

शासनाने . ५.०० लाखापयत अनदुान  तािवत केले होते 
परंतु मा.  यव  थापन सिमती व छाननी सिमती यांनी 
र  तपेढयांना . १०.०० लाख एकदाच अनदुान दे  यात यावे 
असा बदल सचुिवला आह.े  यानसुार िनयमावलीत मु ा ं . 
११ म  य ेबदल गहृीत धर  यात यावा.  

४ िनयमावलीतील अनु मांक ११ म  ये “ अनदुान मागील 
वषासाठी एकदा व ैमािसक प तीने परुिवले जाईल” 
याबाबत खलुासा.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०१.०६.२०१८ रोजीचे सभते 
एकदाच अनदुान दणेेबाबत िनणय झालेला आह.े  यानसुार मु ा 

ं .१२ म  य ेबदल कर  यात यावा.    
५ सदर  तावात थॅलॅसेिमया, िहमोफिलया व िसकलसेल 

अॅिनिमया या आजारासाठी र  त वाटप करणा-या 
सं  थानांच अनदुान दतेा येईल असे नमदू आह.े यात 
अ  य कारणासाठी उदा.अपघात िकंवा त  सम अ  य 
तातडी  या वेळी र  त परुवठा करणा-या सं  थाना अनदुान 
न दे  यामागची कारण.े  

थॅलॅसेिमया, िहमोफिलया व िसकलसले अॅिनिमया या 
आजारासाठी र  त वाटप करणा-या सं  थानां १) रा  य र  त 
सं मण प रषद महारा   रा  य यांचे रा.र.स.ंप./थलॅ-
योजना/२००१, िद. १८.०७.२००१ व  २) रा  य र  त सं मण 
प रषद रा.र.स.ंप./िसकलसेल मोफत र  त/२००१ िद. 
१०.१२.२००१ चे प ानसुार सदर सं  था अशा  णांना मोफत 
र  त परुवठा करत असल ्यामळेु अशा सं  थाचा समावेश 
कर  यात आला आह.े  

६ या अनदुानासाठी िविश  अशा सं  थाकडूनच  ताव 
माग  याची आव  यकता काय आह.े या संदभात 
वतमानप ात जािहरात दऊेन सं  थाकडून  ताव 
मागिवणे यो  य होणार नाही काय. 

अनदुानासाठी िनयमावलीनुसार पा  सं  थाकडून वतमानप ात 
जािहरात दऊेन  ताव मागवावेत आले  या  तावांमधनू 
 यव थापन सिमतीने िनि त केले  या सं  यएेवढया पा  

सं  थाना अनदुान दणेे यो  य राहील.  
७ अनदुान दतेाना िविश  ट अस े े  उदा. महारा  ातील, 

भारतातील, अिदवासी व ड गराळ े  अस े वग करण 
असणार आह ेिकंवा काय? 

अनदुान दतेांना महारा  ातील िबगर अिदवासी े  ५०%,  
अिदवासी व ड गराळ े  ५० % या माणे अनदुानासाठी 
सं थांची िनवड कर  यात यावी, अस ेमत आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय:- िनयमावली उपरो  त माण े बदल क न  मु ा ं . १ ते ७ नसुार शासनास 
अिभ ाय कळिवण ेयो  य राहील अस ेमत आह.े  

 ताव:- मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांच े प ातील १ ते ७ मु  े अवलोकनाथ व 
िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .४९१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावात नमुद केले या र ासबंधीचे आजाराने त असले या 
णांना र पुरवठा करणा या र पेढयांना शासनामाफत आिथक मदत िदली जाते. सबब अशा 

र पेढयांना सं थान माफत आिथक अनुदान देणे उिचत होणार नाही. र पेढयांचा हा वतं  यवसाय 
आहे. र पेढयांवर देखरेख ठेवणे सं थानकडून अपे ीत नाही व श यही नाही. यामुळे सदरचा ताव 
अमा य कर यात आला.                                                                           (कायवाही-लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१३ िदनदयाळ बहउ ेशीय सारक मंडळ,यवतमाळ यांना आ मह या त शेतकरी प रवारातील मिहलां या 

पुनवसनासाठी िवतरीत केले या .१ कोटी िनधी िवनीयोगाचे उपयोगीता माणप  अहवाल 
अवलोकन व िनणयाथ सादर. 
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ताव-  दीनदयाल बहउ शेीय सारक मडंळ, यवतमाळ माच २०१७ चे प ा  वये आ मह  या  त शतेकरी 
प रवारातील मिहलां  या पनुवसनासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड कडे अथसहा याची मागणी 
केली होती.  यास मा.  यव  थापन सिमती व छाननी सिमतीचे बैठक त िद.२७.०३.२०१७ मा  यता दे  यात 
आली. िवधी व  याय िवभागाचे शासन िनणय . सासिंव-१०१७/९१२/ . .९८/का.१६  िद. ०१.०८.२०१७ 
अ  वये मा  यतेनंतर, सं  थेसोबत करारनामा व ितपतु  बंधप  िलहन घेऊन र  कम .१ कोटी                      
िद.०९.१०.२०१७ रोजी अनदुान िवतरीत कर  यात आले होते.  

            िवधी व  याय िवभागा  या शासन िनणयानुसार अनदुान िवतरणाचा कालावधी िद. ०८.०४.२०१८ 
रोजी पणु होत अस  यान ेसं  थकेडून िनधीचे अिंतम िववरण सादर करणबेाबत अहवाल मािगतला असता, सं  थनेे 
िद. १५.०३.२०१८ रोजीचे प ा  वये िवनीयेागासाठी ६ मिहन े मदुतवाढ मािगतली होती  यास अनसु न मा. 
यव  थापन सिमतीन े िद. ०२.०५.२०१८ रोजीचे बैठक तील िनणय ं . ३०५ अ  वय,े ६ मिह  यांची मुदतवाढ 

िदलेली आह.े  यानसुार िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांनी, िद. ३० जलैु २०१८ चे प ा  वय ेदीनदयाल 
बहउ शेीय सारक मंडळ यवतमाळ, यांना अनदुान िवनीयोगासाठी िद. ३१.जलैु २०१८ पयत मुदतवाढ िदली. 
परंतु सं  थसे िद.०९.१०.२०१७ रोजी अनदुान ा  त झालेले अस  याने िद. ०७.१०.२०१८ पयत अनदुान 
िवनीयोगाचा कालावधी अपे ीत होता. मा  ३० जुल ै२०१८ चे शासन िनणया  वये िद. ३१ जुल ै२०१८ पयत 
कालावधी िनि त करणते आला. परंतु सं  थनेे िद. १५ माच २०१८ चे प ा  वये केलेली मागणी मजंूर होऊन 
मदुतवाढ िमळावी, अशी िवनतंी केली होती.  

           यानसुार िवधी व  याय िवभाग महारा   शासन याचंेकडून िद.०७. िडसबर २०१८ चे प ा  वय,े िद.०१ 
ऑग  ट २०१८ ते ३१.०१.२०१९ पयत मदुतवाढ दे  यात आली. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
यांनी शासन मा  यतेन े सं  थसे दोन वेळा मदुतवाढ िदलेली आह.े तद ् नतंर सं  थकेडून उपयोिगता माणप  व 
अहवाल मागणी कर  यात आलेली आह.े यास अनसु न सं थेने  िद. ०१ ०८.२०१९  खालील माण ेअहवाल 
सादर केला आह.े  

  सं  थनेे सादर केलेली मािहती :- 
            दीनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ  यांनी खालील माण ेमािहती सादर केली आह.े  

अ.न. िवतरीत  यवसाय लाभाथ  कुटंब 
सं  या 

खरेदी व  तु सं  या र  कम 

१  हसैपालन ०८ ०८ ५,९२,०००/- 
२ गोपालन ०७ १४ गाय ५,६०,०००/- 
३ शेळीपालन ३४ ४०० शेळया ३०,७८,४००/- 
४ पीठिगरणी १४ १४ मशीन ५,६७,४००/- 
५ शेवई मशीन ०७ ०७ मशीन १,४३,४५०/- 
६ ेवी मशीन ०७ ०७ मशीन १,१६,९००/- 
७ झेरॉ  स मशीन ०१ ०१ मशीन ३९,५००/- 
८ कापड दकुान ०२ िविवध कारचे कापड ५४,५६४/- 
९ साडी दकुान ०२ िविवध कारचे साडया १,३५,५६८/- 
१० िकराणा दकुान १० िकराणा सािह  य ६,०५,९५२/- 
११  टेशनरी सािह  य ०६  टेशनरी सािह  य ४,३२,५३६/- 
१२ ि पंकलर सेट ०१ ि पंकलर सेट ९७,५९९/- 
१३ पान सटर, कुकुटपालन, 

डेलीनीड्स, ीप  यव  था, 
बैलजोडी व बलैगाडी 

०६ पानसटर - १ 
कुकुटपालन- १ 
डेलीनीड्स-१ 

ीप  यव  था-१ 
बैलजोडी व 
बैलगाडी- १ 

५,५०,८५२/- 

१४ िशवणकाम िश ण क  ०२ ६ िशलाई मशीन व २ 
िपको मशीन 

४३,०००/- 

१५ िशवणकाम  यवसाय ०१ १ िशलाई मशीन ११,५००/- 
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१ िपको मशीन 
१६ वाहतुक खच ---- ९५ कुटंुबाक रता ३,३०,५४०/- 
१७ १४ पीठिगरणी क रता फ डेशन 

तयार करण,े िव तु िफट ग 
वाय रंगसह व १ वषापयत 
दखेभाल व दु  ती करण े

---- १४ कुटंुबाक रता ५,०७,१९०/- 

१८ ७ शेवई व ७ ेवी मशीन 
यं ाच े ि वच व वाय रंगसह 
िव तुीकरण करण े व १ 
वषापयत देखभाल व दु  ती 

---- ०७ कुटंुबाक रता २,५३,५९५/- 

१९ १० िशलाई मशीन व िपको फुट 
मशीनचे टेल रंग िकट, िशलाई 
मटे रयल, कापड खचु  व 
टेल रंग पॉट दणे ेव १ वषापयत 
दखेभाल व दरु  ती करण े

---- २ िशवणकाम िश ण 
क  व १ िशवणकाम 
(३ िशलाई मशीन, ३ 
िपको मशीन) 

१,६९,९३५/- 

२०  हसैपालन, गोपालन व 
शेळीपालन क रता शेड तयार 
करण,े शेळयांचे लसीकरण 
करण,े िवमा उतरिवण ेइ. 

---- ४९ कुटंुबाक रता ७,९८,७००/- 

२१ साडी दकुान, िकराणा दकुान, 
कापड दकुान,  टेशनरी दकुान 
शेड तयार करण,े आव  यक 
फिनचर परुिवण ेइ. 

---- २० कुटंुबाक रता २,६१,३००/- 

२२ पशखुा  खच ---- शेळी पालन, गोपालन, 
 हसैपालन 

(४९कुटंुबाक रता) 

२,९४,०००/- 

२३ िव  िच ी खच ---- शेळी, गाय,  हसै 
खरेदीक रता 

४२,९३१/- 

२४ क  प अमंलबजावणी खच ---- ---- ५०१०३४/- 
एकूण लाभाथ  कुटंुब १०१ ---- ---- 

                                                                                                      एकूण १,०१,८८,४४६/- 
 

अ) सदर क  पाचे अमंलबजावणी करतांना सं  थनेे अमंलबजावणी खच . ५,०१,०३४/- चा सादर केला 
आह.े   

आ)  सं थेने अनदुान िवतरीत करतांना खालील माण े अपा  लाभा  याना अनदुान िवतरीत केले आह.े 
 याबाबत मा. िज  हािधकारी, यवतमाळ यांच े लखेी अिभ ाय मागीतल े होते.  यात  यांनी  या 

लाभा  याना अपा  ठरिवले आह.े  यांची यादी खालील माण े 
अ.  
न  

अहवाल 
अ.न. 

लाभा  याचे नाव व प ा िज  हािधकारी 
यादी मांक 

सु  केलेला 
 यवसाय 

र  कम  

१ ४७ मंदा िदनेश ढवक,मोझर, नेर, यवतमाळ २००५/१४० ि प  यव  था  ७५,६००/- 
२ ५७ लिलता सदािशव भोयर, मेिटखेडा, 

कळंब, यवतमाळ 
२००९/६० शवेई यं  व े  ही 

मिशन 
७३,३२०/- 

३ ७७ कमल पांडूरंग मे ाम, 
करणवाडी,मारेगांव, यवतमाळ 

२०१२/११ शेळीपालन १,१८,१३१/- 

४ ७८ ीमती भारती दीप पवार, सायखेडा, 
वेळापूर, यवतमाळ 

२००८/२०४ शेळीपालन १,१८,१३१/- 
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५ ७९ गीता सभुाष मरापे, झलुी, केळापरू, 
यवतमाळ 

२००२/३७ शेळीपालन १,१८,१३१/- 

एकूण ५,०३,३१३/- 

िवभागाचा अिभ ाय  :- 
१) सं  थनेे करारनामा व  ातीपतु  बंधप  व शासन िनणयानुसार आ मह  या  त शतेकरी प रवारातील. 
आ मह  या  त शतेकरी प रवारातील मिहलां  या पनुवसनासाठी खच करतांना, िज  हािधकारी यां  या यादीतील 
लाभा  यानाच लाभ देणबेाबत बंधनकारक असतांना ५ अपा  लाभा  याना .५,०३,३१३/- मा चा लाभ िदलेला 
आह.े सदर लाभा  याना िज  हािधकारी यवतमाळ यांनी अपा  ठरिवलेल े आह.े तसेच क प अमंलबजावणी 
खच .५,०१,०३४/- सादर केलेला आह.े तो सं  थनेे  वतः करण ेअपिे त आह.े  
२) उपरो  त अ व आ चा िवचार करता सं  थकेडून करारनामा व  ातीपतु  बंधप  व शासन िनणयातील 
अटी शत चा भगं झालेला आह.े तरी दीनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ यांनी एकूण . 
१०,०४,३४७/- (अ री पये दहालाख, चार हजार, तीनशे स  तेचाळीस मा ) ( . ५,०१,०३४/- + 
.५,०३,३१३/- ) अयो  य िवनीयोग (खच) केललेा आह ेतो सं थेकडून वसलु करणते यावा अस ेन  मत आह.े  

३) दीनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळाला योजने  या अमंलबजावणीसाठी शासन िनणय ं . 
१०१७/९१२/ .क.९८/ का.१६ िद.०७ िडसबर २०१८ नसुार िद.३१.०१.२०१९ पयत मदुतवाढ िदलेली होती. 
 यामळेु आता  यांना मदुतवाढ दतेा येणार नाही.  

४) सं  थनेे अनदुान िवतरीत केले  या लाभा  याना  य  लाभ, सद ्यि थती, सं थेने अनदुानबाबत जतन 
केलेले द  तर पहाणबेाबत सं  थान अिधका-यांची सिमती पाठिवता यईेल. 

   ताव:- दीनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ यांना आ  मह  या  त शतेकरी प रवारातील 
मिहलां  या  पनुवसनासाठी िवतरीत केले  या .१ कोटी िनधी िवनीयोगाच े उपयोिगता माणप , अहवाल 
अवलोकन व िनणयाथ सादर. 

िनणय .४९२ यावर सिव तर चचा होऊन, िदनदयाळ बहउ ेशीय सारक मंडळ,यवतमाळ यांना आ मह या त 
शेतकरी प रवारातील मिहलां या पुनवसनासाठी िवतरीत केले या .१ कोटी िनधी िवनीयोग 
अहवालाचे अवलोकन कर यात आले. यापुढे असे अनुदान देतांना फ  राज व िवभागावर अवलबंुन 
न राहता य थ सं थेकडून/NGO कडून स यता पडताळ यानंतरच अशा कारचे अनुदान िवतरीत 
कर यात यावे असा धोरणा मक िनणय घे यात आला. सिमतीला असे वाटते क , तावात नमुद 
केले या पाच अपा  मिहला लाभधारकांनी हा लाभ घेतलेला आहे व या गो ीला दोन वष झालेली 
आहेत. अशा प रि थतीत यां याकडून सदरचे अनुदान वसलू करणे मानवते या ीकोनातुन यो य 
होणार नाही, यामुळे सदरची र कम .५,०३,३१३/- वसुल क  नये, असे ठरले.  

 (कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१४ आिथक अनुदान मागणीकरीता आले या अजाबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड कडे अथसहा य मागणीसाठी दररोज, न दणीकृत सं  था, 
शासक य कायालय,े िनमशासक य सं  था, तसचे वैय  तीक र  या अज येत असतात. सदर  या अजा ारे, १) 
बांधकाम, २) आ मातील लोकाचंा खच, ३) वाचनालयासाठी पु  तके-फिनचर, ४) दवाखा  यासाठी मिशनरी / 
औषध,े ५) संमेलन,े  पधा, िशिबरे, ६) दु  काळी भागाकरीता चारा/अ  नधा  य/पाणी ७) मलुां  या िश णासाठी 
मदत, ८) िवधवा/िनराधार/अपंग यांना दैनिंदन खचासाठी मदत, ९)  यवसाय सु  करणकेरीता मदत, १०) मलुांच े
ल  नासाठी मदत, ११) जळीत झा  याने  मदत, अशा कारे अनेक कारणासाठी अनदुान मागणी केली जाते.  

सं  थान अिधिनयम तरतुद:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम २००४ कलम 
१७ मधील (२)(ण) "मानव जातीच ेक  याण करणा-या िकंवा आप  तीम  य ेसहा य करणा-या कोण  याही उदा  त 
कायास चालना देईल."  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, अिधिनयम २००४ चे कलम २१(२) ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थे  या िविवध योजनासाठी परेुशा तरतूदी के  यानतंर, िव  व  त  यव  थे  या िनधीत िश  लक 
राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमचेा िव  व  त  यव  थे  या िवतरण यो  य उ  प  ना  या तीस ट  कयापे ा 
अिधक नसेल एवढा भाग,सिमतीस वेळोवेळी खालील सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच 
करता येईल. 
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कलम २१ (२) (एक) " छाननी सिमती  या िशफारसीनसुार व रा  य शासनाचे पवू मा  यतेन े न दणीकृत 
सावजिनक िव  व  तव ्यव  था, िकंवा न दणीकृत सोसायटी यांचेकडून कोणतीही शै िणक सं  था, ि डा अकादमी 
वा सं  था, सावजिनक वाचनालय,  णालय, आधारगहृ,  िकंवा इतर धमदाय अथवा धािमक सं  था, अथवा 
कला वा सािह  याशी  संबंिधत असलेली सावजिनक िव  व  त  यव  था, िकंवा न दणीकृत सोसायटी याचंी  थापना 
व दखेभाल क न घणेसेाठी, अशी तरतुद आह.े  

सं  थानकडे अनदुान मागणीसाठी दाखल झालेले अज 
िद.०१.०८.२०१७ ते ३१.०८.२०१९ कालावधीत आिथक अनदुान मागणी करीता आलेले अज खालील माण-े 

अ.न.ं अजदाराचा/ सं  थेचे नाव व प  ता योजन शेरा 

१ कु. शभुम िभकाजी चचेर, करवीर शै णीक मदत मा. चं कात पाटील, मं ी 
महसलू,मदत व पनवसन 
सावजिनक बांधकाम  

२ ी मोिहत ितवारी, हरी ार कॅ  सर उपचारासाठी मदत  
३ ा. डॉ. आर. एल. िबडवाई, यवतमाळ रोजगार िनिमती कायासाठी  
४ य ूइं  लीश कूल व उ  च मा  यिमक िव ालय, तळेगांव िदघ े संगणक संच  
५ ीमती  योती सतीष धनसरे, सांगली शै णीक मदत  
६ कु. ओम योगेश वाघ, पारनरे शै णीक मदत  
७ तुळजाभवानी िजवदया गौर ण सं  थान, वािशम गोशाळा मदत  
८ ीमती सगंीता संजीव मोरे, बाश  कॅ  सर उपचारासाठी 

घेतलेले पैसे परत 
कर  यासाठी 

 

९ िज  हा  णालय, अहमदनगर सोनो ाफ  मशीनसाठी  
१० Shri Helpless Women & Child Charitable Soc अिशि तांसाठी मदत  
११ लोकनायक जय काश नारायण मा  यिमक व  

डॉ. ग. दा. स ष  उ च मा  यिमक िव ालय, कजत 
बच िमळणसेाठी  

१२ ी शरद चौगलेू, जयिसगंपरू गाव द  तक घणेबेाबत  
१३ ी शरद चौगलेू, जयिसगंपरू गाव द  तक घणेबेाबत  
१४ ी शांत पांडुरंग पाटील, सांगली र   यासाठी मदत  
१५ ामपंचायत कायालय घोगरगांव , नेवासा जनावरां  या चा-यासाठी  
१६ आठगांव िश ण मंडळ, कोन ठाण े योगशाळा व शाळा इमारत 

बांधकामासाठी 
 

१७ ी सभुाष बाबुराव िशदं,े पाटण पावसामुळे िकराणा 
दकुानाचे झालेले 
नकुसानीसाठी 

 

१८ कु. सोनल पवन जैन, इदंाैर िश णासाठी मदत  
१९ ीमती शबाना बगेम,  कानपरू िश णासाठी मदत  
२० ी तुकाराम बाजीराव ग  हाण,े कं ाटी कमचारी, ी साईबाबा 

सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
मलुाचे िकडनी डायलेिसस 
व िकडनी बदली कर  याचे 
उपचारासाठी 

 

२१ ीहरी बालाजी मंदीर देव  थान िचमरू (चं परू) भ  तिनवास बांधकाम मा. आ. िकत कुमार 
भांगिडया, िचमरू 

२२ राहल ि वेेदी, िज  हािधकारी अहमदनगर   व3जिदन िनधी संकलन  
२३ ानगंगा दिलत मिहला वाचनालय, पाथड  इमारत बांधकामासाठी  
२४ राजे िव मिसंग घाटगे फांउडेशन, को  हापरू परु  तांना मदत  
२५ राहाता तालुका तािलम सघं कु  ती पधा आयोजनासाठी  
२६ कु. शेटे जयंत िदलीप, अहमदनगर शै णीक मदत  
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िवभागाचा अिभ ाय :- 
१) वैय  तीक आिथक मदत देणबेाबत अिधिनयमात  प  ट तरतूद नाही.  
२) आिथक मदत मागणीकरीता िदले  या अजाबाबतची स ि थतीची अजदार िवचारणा करीत असतात. 
 याबाबत सबंंिधतांना  यां  या “अजाबाबतची स ि थती कळिवणबेाबत  या िवषयावर मा.ि सद  य सिमतीच े

िद.०८.१०.२०१३ रोजीच े सभेत िनणय .७६६ अजदारास अजाची स ि थती कळिव  याची आव  यकता 
नाही" अस ेठरले आह.े " 
३) वै क य उपचारासाठी ी साईनाथ  णालयाकडून वै क य अनदुान िदले जाते  यामळेु वै क य 
उपचारासाठ चे अज िवचारात घेऊ नय.े  
४) अिधिनयम २००४ म  य े  या बाबीसाठी अनदुानची प  ट तरतदू आह ेफ  त  याच अजाचा अनदुान 
दतेांना िवचार  हावा अस ेमत आह.े  

 ताव:- िद.०१.०८.२०१९ ते िद .३१.०८.२०१९ या कालावधीत आलेले अज मा.  यव  थापन 
सिमतीचे अवलोकनाथ व िनणयाथ सादर . 

िनणय .४९३ यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी मा.उ च यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी 
िद.३०.०१.२०१९ रोजी िदले या आदेशा वये सं थानचे दैनंिदन खचा यित र  बाहेर िनधी दे यास 

ितबंध केलेला अस याने सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला. 
 (कायवाही-लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१५ सन २०१९-२० या आिथक वषाकरीता एल.आय.सी. ुप ॅ युईटी इ शुर स क म नुतनीकरण 

करणेकामी काय र मंजुरी िमळणेबाबत. 
ताव-  िद.२२-२३/०९/२००१ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेतील िनणय . ४१८ अ वय,े 

िदनांक ०१ ऑ टोबर, २००१ पासनु सं थान कायम कमचा यासांठी एल.आय.सी. पु ॅ  यईुटी योजना 
(Policy No.635692) लाग ुकर यात आलेली आह.े तदनंतर िनणय . ९३ िद.१२/०३/२०१५ अ वये िदनांक 
०१ एि ल, २०१५ पासनु  IRDA या िनयमानसुार नवीन कमचा यांसाठी नवीन पु ॅ  यईुटी योजना (Policy 
No.709002248) लाग ुकर यात आलेली आह.े  

सदर दो हीही योजनचे नतुनीकरण दरवष  ऑ टोबर मिह यात कर यात यते असते. नतुनीकरण करताना 
या वषा या अशंदानाची र कम, लाईफ क हर ि मीयम आदा कर यात येतो. मािगल वष  मा. यव थापन 

सिमती  या सभेतील िनणय .५८८, िद. ५.१०.२०१८ अ वये र  कम .९,६७,६७,०००/-मा  िडपॉझीट व 
ि मीयम हणनू भर यास मा यता िमळाली होती.  यानसुार कायवाही कर  यात आली होती. 

आता सन २०१९-२० या वषासाठी एल.आय.सी.ऑफ इडंीया, पणेु यांनी िद.१५.१०.२०१९ रोजीच े
ई-मेल ारे खालील माण ेर कम पु ॅ  यईुटी योजनते िडपॉिझट करणबेाबत कळिवलेले आह.े  

Policy No:GGCA/635692 Policy No:NGGCA/709002248 
Sr Premiun Detail Amount Sr Premiun Detail Amount 

1 Current Year Contribution 3,31,07,191.00 1 Current Year Contribution 15,21,145.00 

२७ ी राज  भा  करराव सोनवण,े जळगांव उदरिनवाहासाठी मदत  
२८ कोपरगांव ए  यकेुशन सोसायटी, कोपरगांव इमारत बांधकाम  
२९ ी गणशे हाय  कूल गणशेवाडी इमारत बांधकाम  
३० मनोज ितवारी, िद  ली घरासाठी मदत  
३१ फ  तेिसंगराव नाईक इडंोमट  ट, िचखली परु  तांना मदत  
३२ ीमती नादराबाई आनंदराव देशमखु मा यिमक िव ालय, ई एक वग खोली व 

 व  छतागहृ बांधकाम 
 

३३ ी शभुम आनंदा पाटील, क  याण ई.  शै णीक मदत  
३४ ी चं कातं जािलदंर पाटील, वाळवा उदरिनवाहासाठी  
३५ ी एस. डी. शरेखान,े सश   सीमा बल भारत सरकार जवाना  या मदतीसाठी  
३६ ी बलराज धीर िहमाचल दशे उदरिनवाहासाठी  
३७ िनहार अग  ती, िद  ली आिथक मदत  
३८ द  ताजीराव कदम हाय  कूल अजनुवाड,को  हापरू शाळेसाठी मदत  
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2 Life Cover Premium 21,31,036.00 2 Life Cover Premium 1,06,456.00 
3 GST 3,83,586.00 3 GST 19,162.00 
4 Additional Contribution to 

Gratuity Fund 
9,66,87,758.00 4 Additional Contribution to 

Gratuity Fund 
23,38,749.00 

 Total Amount Payable 13,23,09,571.00  Total Amount Payable 39,85,512.00 
 Total Amount Payable for both Policies 13,62,95,083.00 

 
उपरो  त नमदु र कम सं थानचा खच नसनु एलआयसी पु ॅ  यईुटी योजनेत गुंतवणकु हणनु होते व 

यावर वािषक ७.८०% सरासरी दरान े याज जमा होते. अशा कारे ३१/०३/२०१९ अखेर ॅ  यईुटी फंडात एकुण 
र कम . ६३,०८,७७,८१५/-मा  जमा असनू मािगल वष  यावर र कम .४,२४,९१,५८१/-मा  याज जमा 
झाले होते. यामधनू ३५ िनवृ  झाले  या/राजीनामा िदले  या ५० कमचा यांना ॅ  यईुटी फंडातील  याजातून 
र  कम .२,४५,२४,२२३/-मा  ॅ  यईुटी  हणनु दे यात आली व ८ मयत झाले या कमचा यांना (वारसांना) 
या या उवरीत सवेे या माणात लेमची र कम .८,२९,५८९/- मा  ॅ  यईुटी फंडातील र कमे यती र  लेम 
हणनू ा  झाली. 

तरी सालाबाद माण े एलआयसी, पणु े यांचेकडून उपरो  सदंिभय प ा ारे कळिवलेली र कम 
.१३,६२,९५,०८३/- (अ री पये तेरा कोटी, बास  ठ लाख, पंचा  णव हजार, याऐशंी) मा  एल.आय.सी., पणु े

यांचे खा  याम  य े RTGS ारे वग कर यास मा यता िमळणकेामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीच े
सभेपढुे सादर. 

   तसेच सदरची र  कम एल.आय.सी., पणु ेयांना भरणचेी अिंतम मदुत िद.३१/१०/२०१९ अस याने, जर 
मदुतीत मा.  यव  थापन सिमतीची सभा झाली नाही, तर ॅ  यईुटी फंडात मदुतीत र  कम भरणसे व  यास 
मा.  यव  थापन सिमतीची काय  तर मा  यता िमळणकेामी सादर. 

िनणय .४९४ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० या आिथक वषाकरीता एल.आय.सी. ुप ॅ युईटी इ शुर स 
क म नुतनीकरण करणेकामी एलआयसी, पुणे यांचेकडे RTGS ारे पाठिव यात आले या . 

१३,६२,९५,०८३/-मा  रकमेस काय र मा यता दे यात आली. 
 (कायवाही-लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१६ शासना या Sabka Vikas (Legal Dispute Resolution) Scheme, 2019  अंतगत देय सेवाकर 

(Service Tax) .६०,९७,१२७/- आदा करणेबाबत. 
ताव-  सेवाकर कायालयामाफत सं  थानला िद.२२.०४.२०१४ रोजी .१०.६१ कोटी सेवाकर भरणेबाबत 

Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Aurangabad िवभागामाफत नोटीस 
ा  त झाली होती. िवहीत प तीन ेमा.  यव  थापन सिमती  या मा  यतेने कायवाही क न सं  थान कर स  लागार 

सीए अडॅ. ेिणक गांधी, पणु े यांचमेाफत प  यवहार क न व अिंतमतः किमशनर, नािशक यांचेसमोर 
करिनधारणासाठी आव  यक पतुता के  यानंतर िद.१७.११.२०१५ रोजी .१,२१,९४,२५४/- सेवाकर दये 
असलेबाबत आदेश झाला होता.  

याम  य ेलेझरि हजन मि टिमडीया थीम पाक क रता घतेलेली िवदेशी सवेा यावर .१,२१,०६,८६७/-, 
ऑनलाईन सवेा .३६,०१३/-, ारावती भ िनवास येथ े काही कालावधीक रता लागलेला सेवाकर 
.५१,३७४/- यांचा समावेश आह.े सदर कर नोटीसिवरोधी Customs, Excise & Service Tax Appellate 

Tribunal, West Zone Bench, Mumbai येथे िद.१७.११.२०१५ रोजी अिपल दाखल कर  यात आले होते. 
सेवाकरासबंंधीत काम पाहणबेाबत सीए िेणक गांधी, पणु ेयांची मा.  य.स. िनणय .४६९/िद.१५.०६.२०१७ 
अ  वये िनयु  कर  यात आली असनु ते िवनामोबदला सेवाकर िवषयक कामकाज करत आहते.सदर अिपलची 
सनुावणी िद.१०.०६.२०१९ व िद.०५.०८.२०१९ अशी होती. पढुील सनुावणी तारीख िद.०७.१०.२०१९ रोजी 
िनयोिजत आह.े 

सेवाकर काय ानेसु ा SVLDRS,2019 योजना िद.०१.०९.२०१९ पासनू जाहीर झाली आह.े 
सं  थान कर स  लागार काम करत होते. Union Budget 2019-20 has proposed the SabkaVishwas 
(Legal Dispute Resolution) Scheme 2019. याम  य े ५०% सेवाकर,  याज व दडं याम  य े सवलत 

 तािवत आह.े सदर योजनेत सहभागी हो  याक रता दाखल कर  यात आलेले अिपल मागे घे  याची अट आह.े 
कर स  लागार सीए िेणक गांधी, पणु े व मा.िव  व  त कायदते  सिमती सद य मा. अडॅ. मोहन जयकर यांचे 
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स   या माण े कामकाज चाल ु असनु सीए अडॅ. ेिणक गांधी, पणेु यांनी सदर योजनेत दये होत असले  या  
सेवाकराचा तपिशल कळिवला आहे तो खालील माण:े- 
अ.न.ं तपिशल र  कम . 

१ सेवाकर र  कम ( .१,२१,९४,२५४/-  या ५०% )  ६०,९७,१२७/- 
२ वजा अिपल क रता भरलेली र  कम  -९,१४,५७०/- 
SVLDRS 2019 योजनेअतंगत एकुण देय सेवाकर   ५१,८२,५५७/- 

 
सं  थानने िवदेशी सेवा घतेली असनू  यावर सेवाकर आकारणी झालेली आह,े सं  थानचे ारावती 

भ िनवासाम  य े काही िदवसांक रता मचा सेवा आकार सेवाकरा  या क ते येत होता व ऑनलाईन दणेगी 
िमळ  याक रता सं  थान ऑनलाईन सेवा आकार आकारत होते.  यामळेु अिपलम  य े केसचा िनकाल पणुपण े
सं  थान  या बाजूने लाग  याबाबत साशंकता आह.े यानतंर येणारा सवेाकर व यावर लाग ूहोणारे  याज व दडं 
िमळून SVLDRS 2019 योजनेअतंगत दये होत असले  या र  कमेपे ा जा  त ये  याची श  यता आह.े  यामळेु 
सं  थान कर स  लागार यांनी सचुिव  या माण ेSVLDRS 2019 योजनअंेतगत आजअखरे  याज व दडं याम  य े
पणूपण े सवलत िमळून देय होत असले  या सेवाकरात ५०% सटू िमळून .६०,९७,१२७/- सेवाकर अदा 
कर  यास यापैक  अिपलच े वेळी भर  यात आलेली सेवाकर र  कम .९,१४,५७०/- वजा जाता दये होणारी 
सवसमावेशक अिंतम .५१,८२,५५७/- दये होत आह.े CESTAT म  य े पढुील अिपल सनुावणी तारीख 
िद.०७.१०.२०१९ रोजी िनयोिजत आह,े  याम  य ेअिपल आदशे हो  यापवू  खालील माण े:- 
१) CESTAT म  य ेिद.१७.११.२०१५ रोजी दाखल कर  यात आलेले अिपल माग ेघे  यास, 
२) SVLDRS 2019 योजनेअतंगत .६०,९७,१२७/- ( .१,२१,९४,२५४*५०%) सवेाकर दये होत 

आह े  यास व  
३) दये सेवाकरातून अिपल करतांना अदा कर  यात आललेा सवेाकर .९,१४,५७०/- वजा जाता दये 
होणारा िन  वळ सेवाकर .५१,८२,५५७/- िवहीत प तीन े अदा कर  यास व इतर अनषुगंीक खचास मा  यता 
िमळणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमती  या सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .४९५ यावर सिव तर चचा होऊन, SVLDRS 2019 योजने अंतगत देय होत असले या र कम 
.६०,९७,१२७/- ( .१,२१,९४,२५४*५०%) सेवाकरातून अिपल करतांना अदा कर  यात आलेला 

सेवाकर .९,१४,५७०/- वजा जाता देय होणारा िन  वळ सेवाकर र कम .५१,८२,५५७/-मा  िवहीत 
प तीने अदा कर  यास व इतर अनुषंगीक खचास मा  यता दे यात आली. तसेच CESTAT म  ये 
िद.१७.११.२०१५ रोजी दाखल कर  यात आलेले अिपल मागे घे  यात यावे, असे ठरले. तसेच याकामी 
मा.उ च यायालय, मुबंई खंडपीठ औरंगाबाद यांची मा यता घेणेसाठी िस हील ॲ लीकेशन दाखल 
कर यात यावे, असे ठरले.                                                      (कायवाही-लेखाशाखा/िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१७ मौजे िशड  येथील ी साईबाबा सं थान प रसरात रे वे बुक ग काऊंटर सु  करणेकामी रे वे िवभागास 

िवनामु य वापरास िदले या सेवाधाम इमारतीतील दोन स या वापराची मुदत वाढवून िमळणेबाबत 
िसिनयर िड हीजनल कमिशयल मॅनेजर,सोलापूर यांचेकडील प  जा.नं.SUR/C/518/PRS/SNSI/19, 
Date 12.09.2019 चे प . 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े               

 तावना- मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२५/०९/२०१७ रोजीच ेसभते सं  थानच ेसवेाधाम इमारतीतील 
२ म रे  व ेबकु ग काऊंटरसाठी भाडेत  वावर देणबेाबत मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभमे  य ेिनणय ं .१९९ माण े
अलािहदा िनणय झालेला आह.े तथािप मा.िसिनयर रे  व े िड  हीजनल मनेॅजर,सोलापरू यांनी  यांचेकडील 
िद.०३/०७/२०१७ रोजीचे प ा  वये सदर  या  भाडेत  वावर दवे ूकेले  या दोन  स िवनामु  य वापरास देणबेाबत 
िवनंती केलेने सदरचे  तावावर चचा होवनू िनणयाथचा  ताव सादर करणते आललेा होता.  यावर िनणय 

ं .८१८ माण े साईभ  तां  या सोयीसाठी सं  थान प रसरात रे  व े बकु ग काऊंटर सु  करणकेामी सवेाधाम 
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इमारतीतील दोन खो  या रे  व े िवभागास िवनामु  य वापरास उपल  ध क न दे  यात या  या,असा िनणय झालेला 
आह.े  

सदर िनणया माण ेमा.िड  हीजनल रे  व ेमॅनेजर (कमिशयल) सोलापरू यांना इकडील िद.१२/१२/२०१८ 
रोजी  या  प ा  वय े िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न दणेेकामी सिुचत करणते आले.  या माण े रे  व े
िवभागान े िद.१४/१२/२०१८ रोजी िद.१५/१०/२०१८ ते िद.१४/०९/२०१९ या ११ मिहन े कालावधीसाठीचा 
िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा मा.दु यम िनबंधक,राहाता यांचेसमोर न दवनू िदलेला आह.े  

सदर करारना  याची मदुत िद.१४/०९/२०१९ रोजी सपंु  टात येत अस  याने सदर २ खो  या वापराची 
पढुील मदुत िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१४/०८/२०२० या ११ मिहने कालावधीसाठी वाढवनू िमळणकेामी 
मा.िसिनयर िड  हीजनल कमिशयल मॅनेजर,सोलापरू यांनी  यांचेकडील प  जा.नं.SUR/C/518/PRS/SNSI/19 
Date 12/09/2019 अ  वये इकडेस िवनंती केलेली आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- मा.िसिनयर िड  हीजनल कमिशयल मॅनेजर,सोलापरू यांचेकडील उपरो  त प ात 
नमदु केले माण े साईभ  तां  या सोयीसाठी रे  व े िवभागास सं  थानचे िशड  येथील वापरास िदले  या सवेाधाम 
इमारतीतील दोन  स  या िवनामु  य वापराची मुदत िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१४/०८/२०२० या ११ मिह  यां  या 
कालावधीसाठी पवू  याच अटी व शत वर वाढवनू दतेा येईल व  या माण ेिल  हअॅ  ड लायस  स करारनामा क न 
घेता येईल. 

 ताव- मा.िसिनयर िड  हीजनल कमिशयल मॅनेजर, सोलापरू यांचेकडील उपरो  त प ात नमदु 
केले माण े साईभ  तां  या सोयीसाठी रे  व े िवभागास सं  थानचे िशड  येथील वापरास िदले  या सेवाधाम 
इमारतीतील दोन  स  या वापराची मदुत िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१४/०८/२०२० या ११ मिह  यां  या 
कालावधीसाठी िवनामु  य पवू  याच अटी व शत वर वापराची मदुत वाढवनू देणे  या व  या माण ेिल  ह अॅ  ड 
लायस  स करारनामा क न घणेे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .४९६ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ांचे सोयीसाठी रे वे बकु ग काऊंटर सु  ठेवणेकामी रे  वे 
िवभागास सं  थानचे िशड  येथील सेवाधाम इमारतीतील दोन खो या िवनामु  य, पूव  याच अटी व 
शत वर वापरास िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१४/०८/२०२० या ११ मिहने कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यास 
मा यता दे यात आली. व या माणे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घे यात यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१८ मौजे ई, ता.राहाता येथील जमीन गट न.ं४४३/३ े  ०.७० आर आकार .३.११ पैसे पैक  ०.४०इतके 

े  िवनामोबदला ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  यांना दान करणेबाबत ी.िदलीप 
िव भंर सलुाखे व सौ.मंजु िदलीप सलुाखे, रा.िशड  यांचा िद.२९.०८.२०१९ रोजीचा अज. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(२)(ट)  म  य े  िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसेच 
िव  व  त  यव  थचेी उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा 
खरेदी करील,अशी तरतूद आह.े     

 तावना- ी.िदलीप िव  वभंर सलुाखे यांनी यापवू  मौजे ई,ता.राहाता येथील जमीन गट न.ं४४३ प.ै 
०.४० आर े  सं  थानला िवनामोबदला साई चरणी अपण करणबेाबत िद.१४/०५/२०१७ व िद.०३/०१/२०१८ 
रोजी सं  थानकडे अज सादर केललेे होते.  

तथािप ी.सलुाख ेयांनी अजासोबत दान करावया  या जमीनीबाबतची आव  यक ती कागदप  ेसादर 
केलेली नसलेन,े उ  त जमीनी सबंंधातील आव  यक ती कागदप ,ेद  तऐवज महसलु िवभाग,दु यम िनबंधक 
िवभाग व भमुी अिभलेख िवभाग यांचेकडून ा  त क न घवेनू  यांची पडताळणी केली असता मौज े ई,ता.राहाता 
येथील गट न.ं४४३ संबंधातील रेकॉडम  य े अनेक टुी आढळून आले  या असलेने सदर  या टु ची महसलु 
िवभागामाफत रेकॉड दु  त  क न घणेेकामी व जमीनीच े Title Clear झालेनंतर व  थळिनि ती झालेनतंर 
मज तर जमीन दान करणकेामी सं  थानकडे अज सादर करणकेामी ी.िदलीप सलुाखे यांना इकडील प  जा.न.ं 
एसएसएसटी/मालम  ता/५८८२/ २०१९ िद.०६/०३/२०१९ अ  वये कळिवणते आलेले आह.े  

 तदनसुार ी.िदलीप िव  वभंर सलुाख ेयांनी महसलु िवभागाकडून उ  त टु ची पतुता क न घेवनू दु  त  ७/१२ 
उतारे ा  त क न घवेनू ७/१२ उता-यासह  यांचे  वत:चे व प  नी सौ.मंज ुिदलीप सलुाखे यांच े  वा रीने इकडेस 
िद.२९/०८/२०१९ रोजी अज सादर केला असनू  यात  यांनी “आमची ई ह ीत गट न.ं४४३ मधील े ापैक  
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सौ.मंज ु िदलीप सलुाख े यांची १ एकर (०.४० आर) े  ी साईबाबा सं  थानला िवनामोबदला दान दे  याची 
इ  छा आह.े तरी ती  जागा  यावी,ही िवनंती,” असबेाबत नमदु केलेले आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- अजदार यांनी अजासोबत सादर केले  या ७/१२ उता-यांच े अवलोकन केल े
असता मौजे ई,ता.राहाता येथील गट न.ं४४३/३ े  ०.७० आर ह े सौ.मंज ु िदलीप सलुाखे यांच े नावावर 
असलेचे िदसून यतेे. सदर े ापकै  ०.४० आर इतके े  ी साईबाबा सं  थानला िवनामोबदला दान दे  याची 
इ  छा अजदार सौ.मंज ुिदलीप सलुाखे यांनी  यांचेकडील उपरो  त िद.२९/०८/२०१९ रोजी  या अजा  वये कट 
केलेली आह.े  

  सदरचे े  पाटबंधारे िवभागाचे चारी र   यालगत ई िशवारात असनू साईबाबा मंिदरापासनू व मु  य  
र   यापासनू समुारे २ ते २.५ िकमी.अतंरावर असनू सदर े ात जा  यासाठी क  चा र  ता आह.े तसेच सदरच े े  
दि ण उ  तर अशा लांबीच ेआह.े सदरच े े  अजदार ह े िवनामोबदला ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यांना दान करणार आह.े त  हा सदरच े े  दान  हणनू ि वकारता येईल.  

सदरच े े  दान  हणनू ि वकारणचेे िनि त झा  यानतंर दान ि वकारावया  या े ाची सं  थानमाफत 
शासक य मोजणी क न घवेनू ह ी िनशा  या ठरवनू घेवनू े ाची िनि ती करता येईल. तसेच सदर जमीनीचा 
शोध अहवाल (Search Report) सं  थान पनॅलवरील वक ल यांचकेडून ा  त क न घेता येईल व सदर जमीनीच े
दानप ाबाबत वक लामाफत  थािनक वृ  तप ात जाहीर नोटीस दतेा येईल आिण मा.दु यम िनबंधक, राहाता 
यांचेकडून सदर जमीनीच े  टॅ  प डयटुीच ेसदंभात मु  यांकन व मु ांक शु  क बाबत मािहती ा  त क न घेता येईल. 
तसेच दानप ाच ेवेळेस अजदार यांचे कुटंूबातील सव सद  य/वारस यांचे संमतीप  ा  त क न घेता येईल. 

 ताव-अजदार सौ.मंज ु िदलीप सलुाखे यांच े मालक ची मौजे ई,ता.राहाता येथील जमीन गट 
नं.४४३/३ े  ०.७० आर पैक  ०.४० आर इतके े  िवनामोबदला दान  हणनू ि वकारण,े सदर े ाची 
सं  थानमाफत शासक य मोजणी क न घवेनू ह ी िनशा  या ठरवनू घवेनू े ाची िनि ती क न घेण ेतसेच सदर 
जमीनीचा सं  थान पॅनलवरील वक ल यांचेकडून शोध अहवाल (Search Report) ा  त क न घणेे व सदर 
जमीनीचे दानप ाबाबत वक लामाफत  थािनक वृ  तप ात जाहीर नोटीस देण ेआिण सदर जमीनीचे दानप ासाठी 
येणा-या मु ांक शु  क,मोजणी फ  व इतर तदनषुिंगक खचास मा  यता दणेे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .४९७ यावर सिव तर चचा होऊन, सौ.मंजु िदलीप सलुाखे यांचे मालक ची मौजे ई,ता.राहाता येथील जमीन 
गट नं.४४३/३ े  ०.७० आर पैक  ०.४० आर इतके े  सं थानला िवनामोबदला दान  हणून 
ि वकारणेस मा यता दे यात आली. तसेच याकामी तावात नमुद के या माणे कायवाही करणेस व 
याकामी येणा या अनुशंगीक खचास मा यता दे यात आली.                (कायवाही-मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१९ सं थानचे साई साद िनवास थान प रसरातील सलुभ शौचालय इमारतीसमोर चालवत असलेले 

मोबाईल कॅमेरा लोक म या यवसायास पुढील मुदतवाढ िमळणेबाबत मा.चेअरमन, ी साई 
सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. िशड  यांचेकडील प  जा. . ीसासएं े सो/५५/ 
२०१९ िद.२४.०६.२०१९ 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ च े कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झाललेी कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लखेी पवूमंजरूीन े
असेल  याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात यणेार नाही िकंवा गहाण 
टाक  यात यणेार नाही, िवक  यात यणेार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात यणेार नाही,अशी तरतदू आह.े   

 तावना– यापवू  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजीच ेसभेतील िनणय ं .५४ माणे “ ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  याचंे मालक चे िशड  येथील सव न.ं२ प.ै े ामधील साई साद िनवास  थान 
प रसरातील सलुभ शौचालय इमारतीसमोर १०x१२ फुट जागा साईभ  तासंाठी मोबाईल कॅमेरा  लोक मकरीता ी 
साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड  यांना िद.२६/०९/२०१८ ते िद.२५/०८/२०१९ या ११ 
मिह  याचंे कालावधीसाठी भाडेकरारान े वापरास दे  यास मा  यता दे  यात आली. सदर जागेसाठी आकारावयाच े
मािसक भाडेदराची र  कम सावजिनक बांधकाम िवभाग याचंेकडून िनि त क न घे  यात यावी. सावजिनक बांधकाम 
िवभागाने िनि त केलले ेदरमहा भाडे तसचे िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न करारनामा क न घे  यास 
मा  यता दे  यात आली.”   

  उ  त िनणया माणे उ  त सोसायटीकडून उपरो  त कालावधीसाठीचा करारनामा क न घे  यात आललेा 
असनू सावजिनक   

बांधकाम िवभाग याचंेकडून मािसक भाडे िनि ती क न घे  यात आललेी आह.े  
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मा.कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग,संगमनेर यांनी  याचंेकडील जा. ं .रेशा/६४२८/ 
२०१९ िद.१३/०८/२०१९ रोजी  या प ा  वय े उ  त जागचेे भाडे माणप  इकडेस सादर केललेे असनू  यात उ  त  
मोकळया जागचेे मािसक भाडे र  कम .१,२९३/- (अ री .एक हजार दोनशे या  णव मा ) इतके िनि त करणेत 
आलले ेअसलचेे नमदु केलले ेआह.े  

 या माणे इकडील प  ं .एसएसएसटी/मालम  ता/२२०९/२०१९ िद.०९/०९/२०१९ रोजी  या प ा  वये 
उ  त जागेचे िद.२६/०९/२०१८ ते िद.२५/०८/२०१९ या ११ मिह  याचंे कालावधीसाठीचे मािसक भाडे र  कम 
.१,२९३/- इतके िनि त करणेत आलले े असलबेाबत मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-

ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना अलािहदा कळिवणेत आललेे आह.े     
  उ  त जागा वापराची मदुत िद.२५/०८/२०१९ रोजी संपु  टात येत असलनेे जागा वापराची पढुील ११ 

मिह  यासंाठीची मदुत वाढवनू िमळणेकामी मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी 
िल.िशड  यांनी  याचंेकडील प  जा. ं . ीसासंए े सो/५५/२०१९ िद.२४/०६/२०१९ अ  वये इकडेस िवनतंी केललेी 
आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय - मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  
याचंेकडील उपरो  त  िवनतंी प ाच ेअनषुगंान ेसाईभ  ताचंे सोयीसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
याचंे मालक चे सव न.ं२ प.ै े ामधील साई साद िनवास  थान प रसरातील सलुभ शौचालय इमारतीसमोर उ  त 
सं  थसे मोबाईल कॅमेरा  लोक म या  यवसायासाठी वापरास िदले  या १०x१२ फुट या मोकळया जागे  या वापराची 
पढुील मदुत िद.२६/०८/२०१९ ते िद.२५/०७/२०२० या ११ मिह  याचंे कालावधीसाठी मागील मािसक भाडे र  कम 
.१,२९३/- म  य े १०% इतक  वाढ क न  हणजचे .१,२९३/-+ .१२९/-= एकुण र  कम .१,४२२/- (अ री 

र  कम .एक हजार चारशे बावीस मा ) इतके मािसक भाडेदराने व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न 
भाडेकराराने वापरास दतेा यईेल व पवू माणचे करारनामा नोटराईज क न घेता येईल.  

 ताव - मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचकेडील उपरो  त  
िवनंती प ाचे अनषुंगाने साईभ  ताचंे सोयीसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  याचंे मालक चे सव 
न.ं२ पै. े ामधील साई साद िनवास  थान प रसरातील सलुभ शौचालय इमारतीसमोर उ  त सं  थसे मोबाईल कॅमेरा 
 लोक म या  यवसायासाठी वापरास िदले  या १०x१२ फुट या मोकळया जागे  या वापराची पढुील मदुत 

िद.२६/०८/२०१९ ते िद.२५/०७/२०२० या ११ मिह  याचंे कालावधीसाठी मागील मािसक भाडे र  कम .१,२९३/- 
म  ये १०% इतक  वाढ क न  हणजचे .१,२९३/-+ .१२९/-= एकुण र  कम .१,४२२/- (अ री र  कम .एक 
हजार चारशे बावीस मा ) इतके मािसक भाडेदराने व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न भाडेकरारान े
वापरास दणेे  या व पवू माणचे करारनामा नोटराईज क न घेणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .४९८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक ची स ह नं.०२ पै. े ामधील सलुभ शौचालय 
इमारतीसमोरील १०x१२ फुट मोकळी जागा ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी 
िल.िशड  यांना मोबाईल कॅमेरा  लोक म या  यवसायासाठी मागील मािसक भाडे र  कम .१,२९३/- 
म  ये १०% इतक  वाढ क न  हणजेच .१,२९३/-+ .१२९/-= एकुण र  कम .१,४२२/- (अ री 
र  कम .एक हजार चारशे बावीस मा ) इतके मािसक भाडेदराने व िव ुत बील मीटर रड ग माणे 
वेगळे आका न िद.२६/०८/२०१९ ते िद.२५/०७/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी मुदतवाढ 
दे यास व पूव माणेच करारनामा नोटराईज क न घे यास मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
िवषय न.ं२० सं थान ह ीतील फळे िव  परवानाधारक यांना सं थान ह ीत फळे िव स परवानगी देणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े            

 तावना - ी साईबाबाचंे दशनासाठी येणा-या साईभ  तांचे सोयी-सिुवधेसाठी साधारणपण ेसन १९७८ 
पासनू खालील नमदू केले  या फळे िव े  यांना खालील नमदू केले  या अटी-शत वंर सं  थान प रसरात 
सायकलव न िकंवा फेरीने फळे िव  करणसे परवानगी िदलेली आह.े  
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१) इरफान चंद ुशहा    २) स यद कम ीन स यद गलुाब  
३) अिजज मेहमदु शहा    ४) र  बानी मेहताब पठाण  
५) पावलस दगडू बनसोडे    ६) मेहमदु सांडू शहा  
७) इ  माईल इ ािहम शहा    ८) राऊसाहबे बाबरुाव बनकर  
९) ल  मण यशवंत कावळे    १०) स यदअली िनजामभाई स यद  
११) बाबरुाव िशवराम िहगंण े   १२) जाफरखान मसुाखान पठाण  
१३) चांगदेव सावळेराम बागडे   १४) अ  दलुगणी महेमदु शहा  

  उपरो  त  यवसाया  या संदभात फळे िव े  यांकडून कर  यात आले  या करारना  याम  य े खालील 
मु यांचा समावेश आह.े  
१)  फळे िव  परवाना फ   यके मही  याची आगाऊ भरण.े सदरची फ  के  हाही वाढिव  याचा अिधकार 

सं  थानला आह ेव  या माण ेवाढीव फ  भरणसे तयार आह.े  
२)  फळे िव  सायकलव न करीन.  यासाठी  टॉल िकंवा गाडी लावणार नाही िकंवा जमीनीवर पाटी ठेवनू 

बसणार नाही.  
३)  सं  थान ठरिवल  या जागेवर उभे राहन सायकलवर फळ िव  करील.  
४)  सं  थान ह ीत कुठ  याही कारचा ग गाट,ग धळ होऊ देणार नाही तसेच सं  थानचे प रसरातील 

शांततेचा भगं होईल असे कृ  य करणार नाही. ाहकांशी व इतरांशी सौज  यान ेवागने.  
५)  साईभ  तानंा यो  य दरान े फळे िव  करील. नफेबाजी,जादा िकंमत घऊेन िग-हाईकांची फसवणकू 

करणार नाही. संगी सं  थान ठरवनू दईेल  या भावाने फळे िव  करील.  
६)  कोणतेही कारण न देता फळ िव  परवान र  कर  याचा अिधकार सं  थानला राहील.  
७)  सदरचा परवाना करारना  यापासनू सहा मही  यांपयत वैध राहील.  
८)  सं  थानचे सव िनयम व अटी मला मा  य आहते.  
९)  वरील कोण  याही शत चा भगं झा  यास अथवा तसे वाट  यास कोणतेही कारण न दाखवता परवाना 

िबनशत र  केला जाईल.  याब ल नकुसान भरपाई िमळणार नाही.  
  सु वातीस उपरो  त फळ िव े  यांकडून दरमहा .३/- या माण ेभाडे आकार  यात येत होते. सदर फळ 

िव े ते ह े साई साद िनवास  थान प रसरात फळे िव चा  यवसाय ऑग  ट २०१७ पयत करीत होते. 
स  यि थतीत  यांचेकडून  दरमहा .१००/- माण े भाडे आकार  यात येत होते.  या माण े  यांनी माच-२०१७ 
अखेर भाडे भरलेले आह.े  

  माह े स  टबर-२०१७ म  य े  तािवत दशन रांगेचे बांधकाम सु  करणकेामी साई साद न.ं१ व २ या 
इमारती पाड  याचे काम सु  करणते आलेने सदर फळ िव े ते यांना सदर िठकाणी फळ िव  करणसे बंद कर  यात 
आलेले आह.े 

उ  त फळ िव े ते ी.पावलस दगडू बनसोडे व इतर १३ यांनी िद.१२/१०/२०१७ रोजी सं  थानकडे 
अज सादर केला असनू  यात  यांनी “आम ् ही गरीब कुटंूबातील असनू ३० ते ३५ वषापासनू सं  थान ह ीत 
चांग  या तीची फळे आणनू िव  क न साईबाबा भ  तांची सेवा करीत आहोत. परंत ु दोन मही  यांपासनू 
साई साद न.ं२ कडे बांधकाम चालू अस  यामळेु आमची फळे िव  दोन मही  यांपासनू बंद आह.े आमची 
उपासमारीची वेळ आलेली आह.े आ  हाला जीवन जग  याचे दसुरे कोणतेही साधन नाही. तरी गरीबा  या अजाचा 
िवचार क न आ  हाला पोट भर  यास साईबाबा सं  थान ह ीत पयायी जागा ावी” वगैरेबाबत नमदू केलेले आह.े 
सदरचा अज संर ण िवभागाकडील जा.न.ं७९९/२०१७ िद.२०/१०/२०१७ अ  वये इकडेस पढुील 
कायवाहीकामी करणकेामी इकडेस सादर करणते आलेला आह.े  

             तदनषंुगान े स  यि थतीत सं  थान ह ीत उ  त फळे िव े  यांना फळे िव साठी जागा उपल  ध नाही. 
या  तव अजदार यांचे अजाचा िवचार करता येणार नाही.  यासाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे सादर करणते आला होता. तथािप सदर बाबत िनणय झाला नाही.  

  दर  यानचे काळात मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजी  या सभेपुढे िवषय 
नं.२४ ीसाईसं  थान ए   पॉईज े िडट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  या सं  थसे सं  थान प रसरात पाद ाणगेहृ, 
 लोक म, मोबाईल कॅमरेा  लोक म, साद, नॉ  हे  टी, दधु व दु  धज  य पदाथ, थंडपेय िव   टॉल साठी जागा/ 

गाळे उपल  ध होऊन िमळणकेामी मा.चेअरमन, ीसाई सं  थान ए   पॉईज े िडट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  
यांचे िद.०६/०९/२०१७ रोजीचे प ाबाबतचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीपढू ेसादर केला होता.  



 
21 

 

(09} 04.12.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

 यावर िनणय .९८ माण“े  तावात नमदु केले  या प रिश  ट अ मधील अ.न ं१, साईआ म भाग-
१,अ.नं.२ मधील साईआ म २ (धमशाळा) अ.नं.३ ारावती भ  तिनवास, अ.नं.४ मधील साईबाबा 
भ  तिनवास  थान मधील ३ गाळे, अ.नं. ५ मधील साई सादालय िवभाग, अ.नं.९ मधील शै िणक संकुलात 
एकुण ३ िठकाणी  १०x १० आकाराची मोकळी जागा, अ.नं.१० मधील साईनाथ  णालय,अ.नं.११ मधील 
साईनाथ मंगल कायालय प रसरात  यके  समुारे १०x १० ची मोकळी जागा इ.िठकाण  या जागांच/ेगाळयांचे 
मा.कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग,यांचेकडून भाडे िनि ती क न शासनाच े िवधी व  याय 
िवभागा  या मा  यतेने ११ मिह  यांचे िल  ह अॅ ड लायस  स कराराने ी साईसं  थान ए   लॉईज े िडट को-
ऑप.सोसायटी िल.िशड  या सं  थसे जागा/गाळे उपल  ध क न दे  यात यावते.  

“तसेच जनेु साई सादालय प रसराम  य े फळ िव चा  यवसाय करणा-या संबंिधत १४ 
फळिव े  यांचाही सहानभुूतीने िवचार कर  यात यावा,”असे ठरल,ेअसा िनणय झाला आह.े  

तदनतंर िद.०९/०३/२०१८ रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी मॅडम यांनी साईबाबा भ  तिनवास  थान 
प रसराम  य े  राऊंड घतेला. यावळेी साईबाबा भ  तिनवास  थान  या पािकगम  य ेसंबंिधत १४ फळे िव े  यांना 
फळे िव  करणकेामी जागा िनि त क न  या िठकाणी सायकलवर टोपली अगर पाटी ठेवनू फळेिव  करणसे 
परवानगी दे  यात यावी,अस े िनदश िदलेले आहते.  या अनषंुगाने संबंिधत िवभागांना खालील माण ेकायवाही 
करणसे कळिवणते आलेले आह.े  
१)  बांधकाम िवभाग– सदर िठकाणी फळे िव े  यांना जागा (सायकल उभी करणकेामी) मािकग क न 

ावे. सदर कामी अिध क,भ  तिनवास  थान िवभागयांची मदत  यावी.  
२)  व  छता िवभाग–  या  िठकाणी फळे िव  करणारे उभे राहतील  या िठकाणी  व  छता ठेवणबेाबत 

कायवाही करावी.  
३)  संर ण िवभाग– फळे िव साठी परवानगी दे  यात आले  या फळ िव े  यांचे परवाने तपासनू  यावते व 

 यां  याकडे परवान ेअसतील अशाच फळिव े  यांना  या  िठकाणी फळे िव साठी परवानगी ावी. 
सदर जागमे  य े िवनापरवाना फळेिव े ता फळे िव  करणार नाही,तसेच फळांचे  यित र  त इतर 
कोणतेही अ  य पदाथ िव  करणार नाही याबाबत द ता  यावी.  

४)  मालम  ता िवभाग – सदर फळेिव े ते यां  याकडून११ मिह  यांचा करारनामा सं  थान पॅनलवरील वक ल 
अडॅ. ी.जे.के.ग दकर यांचेकडून करारना  याचा मसदुा तयार क न घवेनू  यास मा  यता घेवनू, 
 यांचेकडून करारनामे क न  यावेत.  

५)  .अिध क,साईबाबा भ  तिनवास  थान यांनी  यके फळिव े  यांकडून दरमहा .१००/- आगाऊ 
भाडे वसलुी करावी. तसेच .अिध क, साईबाबा भ  तिनवास  थान यांनी फळ िव े  यांवर दैनिंदन 
िनयं ण ठेवाव.े 

  दर  यानच ेकाळात उ  त िठकाणी सदर १४ फळ िव े  यांनी िद.१४/०४/२०१८ पासनू फळे 
िव चा  यवसाय सु  केला असलेबाबत .अिध क,साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) यांनी 
दरु  वनीव न इकडेस कळिवललेे आह.े  

            तथािप मा.उपिज  हािधकारी यांनी उ  त िठकाणी  य ात १४ फळे िव े ते कायरत नसनू  य  जेवढ े
फळे िव े ते कायरत आहते  यांचाच करारनामा  तािवत करावा यासाठी शासक य अिधकारी व .अिध क, 
साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) यांनी  य   थळ भटे दवेनू अहवाल सादर करावा,असेबाबत 
िद.१९/०६/२०१८ रोजी  या  कायालयीन िटपणीवर सिुचत केलेले आह.े  या माण े शासक य अिधकारी व 

.अिध क,साईबाबा भ  तिनवास  थान यांना इकडील िद.१७/०७/२०१८ रोजी  या प ा  वय े कळिवणते आले 
आह.े  यास अनसु न  यांनी  यांचेकडील जा. ं .१४९५ िद.२१/०८/२०१८ अ  वये “साईबाबा भ  तिनवास  थान 
येथील पाक गं जागचेी शासक य अिधकारी,अिध क,साईबाबा भ  तिनवास  थान व कमचारी यानंी पाहणी 
केली असनू सदरह िठकाणी खालील फळ िव  करणारे फळ िव े ते  य  फळ िव  करीत आहते.  

१) ी.स यद कम ीन स यद गलुाब 
२) ी.र  बानी मेहताब पठाण  
३) ी.अिजज मेहमदु शहा   
४) ी.बाबुराव िशवराम िहगंण े 
५) ी.अ  दलुगणी मेहमदु शहा  
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             वरील माण ेसाईबाबा भ  तिनवास  थान पाक गं  या जागेत स  यि थतीत एकूण ५ फळे िव े ते फळांची 
िव  करीत आहते.  यांचे करारनाम ेकरावेत, उव रत वापर न करणारे  टॉल काढून टाकावेत,”असबेाबत नमदू 
केलेले आह.े  

  तदनसुार उपरो  त ५ फळे िव े  यांकडून करारना  या  या ा प माण ेकरारनामा नोटरी क न घणेेकामी 
.अिध क,साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) यांना इकडील िद.१५/०९/२०१८ रोजी  या प ा  वय े

कळिवणते आल.े  यास अनसु न शासक य अिधकारी (िनवास  थाने) यांनी  यांचेकडील जा. ं .एसएसएसटी/ 
साभिन/२८०७/ २०१८ िद.१९/१२/२०१८ अ  वये उपरो  त ५ फळे िव े  यांपैक  १) ी.स यद कम ीन स यद 
गलुाब २) ी.अिजज महेमदु शहा ३) ी.बाबुराव िशवराम िहगंण ेह ेहयात नसलेबाबत इकडेस कळिवलेले आह े
व उव रत दोन हयात फळ िव े ते अनु मे ी.र  बानी मेहताब पठाण व ी.अ  दलुगणी महेमदु शहा या िव े  यांचे 
करारनामे िद.०९/०१/२०१९ रोजी साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागाकडून कर  यात आलेले आहेत.  

            उपरो  त ३ मयत फळे िव े  यांपैक  १) ी.स यद कम ीन स यद गलुाब यांचे वारस अशरफअली 
कम ीन स यद व २) ी.अिजज मेहमदु शहा यांच ेवारस जाक र अजीज शहा यांनी मयतांचे नाव ेअसलेला 
फळे िव चा परवाना वारसदारां  या नाव े होणकेामी  या आशयाचे व फळे िव  परवानाधारक  हणनू नाव 
समािव  ट होणेकामी िद.१७/१२/२०१८ रोजीचे इकडेस अज सादर केलेल े होते. तथािप उ  त मयत फळे 
िव े  यांचे वारसदारांना सं  थान प रसरात फळे िव  करणकेामी मा  यता िद  यास यापढूे सव फळे िव े  यां  या 
वारसदारांना सं  थान प रसरात फळे िव साठी परवाना ावा लागले व तशी ढी परंपरा िनमाण होईल. पयायान े
फळे िव े ते भिव  यात तसा ह  क  थािपत करतील. ही बाब सं  थानचे ि ने िवधी ाहय ठरणार नाही.  हणनू 
सं  थान प रसरातील फळे िव  परवानाधारकांचे यादीत अजदार यांचे नाव समािव  ट करता यते नाही,असबेाबत 
सदर अजदार यानंा इकडील प  ं .एसएसएसटी/ मालम  ता/५४४८/२०१९ िद.२२/०२/२०१९ अ  वये अलािहदा 
कळिवणते येवनू  यांचे अज िनकाली काढणते आलेल ेआहते.   

             तदनतंर १) ी.पावलस दगडु बनसोडे २) जाफरखान मसुाखान पठाण,िशड  ३) इ  माईल इ ािहम शहा, 
िशड  ४) रावसाहबे बाबरुाव बनकर,राहाता ५) स यद कम ीन गलुाब,िशड  ६) अ  दलुगणी मेहमदु शहा,िशड  
७) चांगदवे सावळेराम बागडे,राहाता ८) र  बानी मेहताब पठाण,िशड  ९) मेहमदु सांडू शहा,िशड  १०) 
स यदअली िनजामभाई स यद, िशड  ११) बाबरुाव िशवराम िहगंण,ेिशड  १२) इरफान चदं ू शहा,िशड  १३) 
अिजज मेहमदु शहा,िशड  १४) ल  मण यशवंत कावळे,िशड  या १४ जणांनी सं  थान ह ीतील फळे िव  
परवानाधारक यांना सं  थान ह ीत फळे िव   टॉल सु  करणसे परवानगी देणेबाबतचा िद.१५/०४/२०१९ 
रोजीचा संयु  त अज इकडेस सादर केलेला आह.े 

              सदर अजाचे अवलोकन केले असता अजातील बहतांश फळे िव े ते हयात नसणचेी श  यता नाकारता 
येत नसलनेे अजातील, अजदार यांचेकडून .अिध क, साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) यांचमेाफत 
संबंधीत १४ फळे िव े  यांचे ामपंचायत/नगरपचंायत यांनी िनगत केलेल ेहयातीचे दाखले व ओळखप  मागवनू 
 यांचे हयातीबाबत पडताळणी क न अहवाल मागिवणते आला.  

 या माण े साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) यांनी  यांचेकडील जा. ं .३०१/२६ 
िद.१३/०७/२०१९ अ  वये खालील माण ेअहवाल सादर केलेला आह.े    

 
अ.नं.  फळ िव े  याचे नाव  हयात अथवा 

मयत  
फळे िव   यवसायाचा 
करारनामा केला आह ेकाय  

१ पावलस दगडू बनसोडे,साकुरी  मयत मयत 
२ जाफरखान मुसाखान पठाण,िशड   मयत मयत  
३ इ  माईल इ ािहम शहा,िशड   हयात  नाही  
४ रावसाहबे बाबरुाव बनकर,राहाता हयात  नाही  
५ स यद कम ीन गलुाब,िशड   मयत मयत  
६ अ  दलुगणी महेमदु शहा,िशड   हयात  होय. 
७ चांगदवे सावळेराम बागडे,राहाता  हयात  नाही  
८ र  बानी मेहताब पठाण,िशड   हयात  होय. 
९ मेहमदु सांडू शहा,िशड   हयात नाही  
१० स यदअली िनजामभाई स यद,िशड   हयात  नाही  
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११ बाबरुाव िशवराम िहगंण,ेिशड   मयत मयत  
१२ इरफान चंद ूशहा,िशड    हयात नाही  
१३ अिजज मेहमदु शहा,िशड   मयत मयत  
१४ ल  मण यशवंत कावळे,िशड   मयत मयत  

 
  उपरो  त त   यात नमदू केले माण े१४ पैक  १२ फळ िव े  यांनी कागदप े इकडील कायालयात सादर 

केलेली असनू अ.नं.११ व १४ ह े इतर फळ िव े  यांशी चौकशी अतंगत मयत अस  याचे समजते. साईबाबा 
भ  तिनवास  थान पाक गंम  य ेफळ िव  करणारे फळ िव े ते परवानाधारक यांनी सादर केलेले कागदप े पढुील 
कायवाही करणकेामी पाठिवत आहोत,अस ेबाबत इकडेस अहवाल सादर केललेा आह.े  

सदर अहवालाचे अवलोकन केले असता उपरो  त १४ फळे िव े  यांपैक  अ.न.ं१पावलस दगडू 
बनसोडे, साकुरी, अ.नं.२जाफरखान मुसाखान पठाण,िशड , अ.नं.५ स यद कम ीन गलुाब,िशड ,अ.नं.११ 
बाबरुाव िशवराम िहगंण,ेिशड , अ.नं.१३ अजीज मेहमदु शहा,िशड  व अ.न.ं१४ ल  मण यशवंत कावळे,िशड  
अस ेएकूण ६ फळे िव े ते मयत असलेचे िदसनू येत आह.े सदर मयत फळे िव े  यांचे वारस, वारसा ह  का माण े
फळे िव चा परवाना वारसदारां  या नाव ेहोणकेामी मागणी करीत आहते.  

आिण उव रत उपरो  त हयात फळे िव े  यांपैक  अ.न.ं६ अ  दलुगणी महेमदु शहा,िशड  व अ.नं.८ 
र  बानी मेहताब पठाण,िशड  यानंी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) चे प रसरात  यांना ठरवनू िदले  या 
जागेत फळे िव चा  यवसाय िद.१४/०४/२०१८ पासनू सु  केलेला आह े व  यांचेकडून  याबाबतचा 
िद.१४/०४/२०१८ ते िद.१३/०३/२०१९ या ११ मिहन े कालावधीसाठीचा करारनामा िद.०९/०१/२०१९ रोजी 
करणते आललेा आह.े उ  त  िठकाणी फळे िव चा  यवसाय करणकेामी पुढील मदुतवाढ िमळणसेाठी उ  त २ 
फळे िव े  यांनी आज अखरे इकडेस िवनंती केलेली नाही. तथािप उपरो  त िद.१५/०४/२०१९ रोजीचे सयंु  त 
अजावर अ.न.ं६ व ८ वर  वा -या केले  या आहते.  

उव रत हयात फळे िव े ते अ.नं.३ ई  माईल इ ाहीम शहा,िशड ,अ.नं.४ रावसाहबे बाबरुाव 
बनकर,राहाता, अ.नं.७ चांगदवे सावळेराम बागडे,राहाता,अ.नं.९ महेमदु सांडू शहा,िशड ,अ.नं.१० स यदअली 
िनजामभाई स यद,िशड  व अ.नं.१२ इरफान चंद ुशहा,िशड  असे एकूण ६ फळे िव े  यांनी उ  त िठकाणी फळे 
िव  करणकेामी परवानगी िमळणसेाठी सं  थानकडे िवनंती केललेी नसलने े  यांचेकडून करारनामा क न घणेते 
आलेला नाही.  

तथािप उपरो  त िद.१५/०४/२०१९ रोजीचे संयु  त अजावर अ.नं.३,४,७,९,१०,१२ वर उपरो  त ६ 
फळे िव े  यांनी  वा -या केले  या आहते आिण सदर अजात अजदार यांनी “फळे िव चा  यवसाय आ  ही 
३५ ते ४० वषापासनू आ  ही सं  थान ह ीत फळे िव   यवसाय करीत आहोत आिण  याकरीता आ  ही १२ 
मिह  याची वािषक फ  र  कम आगाऊ भरत आलेलो आहोत. सदरह सं  थान  या काही शासक य अिधकारी 
साहबेांकडून साईबाबा सं  थान  या ५०० म ह ीतील आमचे फळे िव   टॉल आदशेा  वये बंद कर  यात 
आलेले आह.े आ  ही सव  टॉलधारक गरीब कुटंूबाच ेअसनू  टॉल बदं के  यामळेु आम  यावर उपासमारीची वेळ 
येत आह.े तरी आपणास िवनंती आह ेक ,आपण आमचे  टॉल सु  कर  यास परवानगी ावी. ही आम  या सव 
फळे िव धारकांकडून न  िवनतंी,” असे बाबत नमदू केललेे आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- अजातील उपरो  त हयात फळे िव े  यांना व मयत फळे िव े  यांचे वारसांना 
सं  थान प रसरात  यांचे उ  त िद.१५/०४/२०१९ रोजीचे िवनतंी अजा माण े फळे िव   टॉलसाठी परवानगी 
िद  यास तशी ढी परंपरा िनमाण होवनू सदर फळे िव े ते भिव  यात  यांचा ह  क  थािपत करतील व तदनंतर 
 यांचेकडून  यांना फळे िव   टॉलसाठी वापरास िदले  या जागा खाली क न घेण े दरुापा  त होईल. या  तव 

अजदार यांना सं  थान प रसरात फळे िव   टॉलसाठी जागा वापरास दतेा येणार नाही. मा  मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजी  या सभेतील िनणय ं .९८ चे उ  तराधात नमदु केले माण े“जुने साई सादालय 
प रसराम  य ेफळे िव चा  यवसाय करणा-या संबंधीत १४ फळे िव े  यांचाही सहानभुूतीन ेिवचार करणेत यावा” 
या िनणयाचे अनषुगंान ेउपरो  त ८ हयात  फळे िव े  यांना सायकलवर टोपली/ पाटी ठेवनू सायकल उभी क न 
फळे िव  कर  यासाठी पवू चेच अटी व शत वर सं  थानचे साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) या िठकाणी 
िनि त केले  या जागेवर पवू माणचे मािसक भाडे .१००/- आका न ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी फळे िव  
करणसे परवानगी देता येईल व  या माण ेकरारनामा क न घतेा येईल.   
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 ताव– अजदार यां  या उपरो  त िद.१५/०४/२०१९ रोजी  या अजातील फळे िव   टॉलसाठीची 
परवानगी िमळणबेाबतची िवनतंी अमा  य करणे  या व पवू  या  उपरो  त १४ फळे िव े  यांपैक  स  यि थतीत 
हयात असले  या   उपरो  त ८ फळे िव े  यांना सायकलवर टोपली/पाटी ठेवनू सायकल उभी क न फळे िव  
कर  यासाठी मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२/०२/२०१८ रोजी  या सभेतील िनणय ं .९८ चे उ  तराधात नमदु 
केले माणे  या िनणयाचे अनषुगंान े  पूव चेच अटी व शत वर सं  थानच ेसाईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) 
या िठकाणी िनि त केले  या जागेवर पवू माणचे मािसक भाडे .१००/- आका न ११ मिह  यांच े
कालावधीसाठी फळे िव  करणसे परवानगी देण ेव  या माण ेकरारनामा क न घेणकेामी काय  तर मंजूरीसाठी 
सादर 

िनणय .४९९ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावात नमुद केले या पुव या १४ फळिव े  यांपैक  
स  यि थतीत हयात असले  या फ  ८ फळिव े  यांना सायकलवर टोपली/पाटी ठेवून सायकल उभी 
क न फळे िव  कर  यासाठी सं  थानचे साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) या िठकाणी िनि त 
केले  या जागेवर मािसक भाडे .१००/- आका न ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी फळे िव  करणेस 
परवानगी दे यास मा यता दे यात आली, व या माणे करारनामा क न घेणेत यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२१ दशनरांग यव थापन काय णाली (टाईमबेस) मे.ि लोक िस यु रटी िस टीम इडंीया यांना यांचे 

कमचा यांचे िनवास यव थेकामी सं थानचे शांतीिनकेतन इमारतीतील वापरास िदले या खोली 
न.ं६,७ व िकचन म अशा ३ खो यांचे वापरास मुदतवाढ िमळणेबाबत मा. यव थापक, मे.ि लोक 
िस यु रटी िस टीम इडंीया िलिमटेड,ित मला कॅ प िशड  यांचेकडील िद.०९.०९.२०१९ रोजीचे प . 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े                

 तावना- साईभ  तां  या होणा-या गद चे िनयोजनासंदभात दशनरांग  यव  थापन (Time base) 
काय णाली काया  वीत करणकेामी म.ेि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया िल.यांना काय णाली काया  वीत 
करणकेामीचा कायादशे देणचेा िनणय मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१६/०८/२०१६ रोजी  या बैठक त िनणय 

ं .५८० माण े करणते आलेला आह.े सदर िनणया माण े जा.न.ंएसएसएसटी/वशी-आय.टी./२४६५/२०१६ 
िद.१७/०८/२०१६ अ  वये पुढील ५ वषाकरीता कायादशे देणते आलेला आह.े  

  यापूव  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०५/१०/२०१८ रोजी  या सभेतील िनणय ं .५९५ माण े
म.ेि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल. ित पती कॅ  प िशड  यांच े कमचा-यांना सं  थानच े िशड  येथील 
शांतीिनकेतन इमारतीमधील वापरास िदले  या खोली न.ं६, ७ व िकचन म अशा ३ खो  यांची 
िद.१७/१०/२०१८ ते िद.१६/०९/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी सं  थान िनयमा माण े दरमहा 
सेवाआकार .१८,०००/- व मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे आका न िल  ह  अॅ  ड लायस  स त  वावर 
वापराची मुदत वाढवनू देणसे व  या माण े करारनामा क न घेणसे मा  यता दणेते आलेली आह े व  या माण े
िद.२६/१०/२०१८ रोजी िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घे  यात आलेला आह.े  

सदर करारना  याची मदुत िद.१६/०९/२०१९ रोजी संपु  टात येत अस  याने मा.  यव  थापक,म.ेि लोक 
िस  यु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल.ित पती,कॅ  प-िशड  यांनी  यांचेकडील िद.०९/०९/२०१९ रोजी  या प ा  वय े
उपरो  त ३ खो  या  वापराची मदुत िद.१७/०९/२०१९ ते िद.१६/०८/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी 
दरमहा सेवाआकार .१८,०००/- व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वेगळे आका न मदुत वाढवनू िमळणकेामी 
इकडेस िवनंती केलेली आह.े  

म.ेि लोक िसकयु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल. यांचेकडील उपरो  त िद.०९/०९/२०१९ रोजीचे प ातील 
िवनंती माण े  यां  या कंपनी  या कमचा-यांना वापरास िदले  या खो  यांची मदुत वाढवनू दणेेकामी सं  थानच े
आय.टी.िवभागाचे अिभ ाय मागिवणते आल.े  

 या माण े आय.टी.िवभागाने  यांचेकडील प  जा.नं.एसएसएसटी/ वशी-आय.टी./११४/२०१९ 
िद.१०/१०/२०१९ रोजी  या प ा  वये म.ेि लोक िसकयु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल. ित पती,कॅ  प  िशड  यांच े
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कमचारी िनवासासाठी सं  थानच ेशांतीिनकेतन इमारतीमधील वापरास देणते आले  या  म न.ं६,७ व िकचन म 
अशा तीन मची मदुत वाढवनू दतेा येईल,असबेाबतचे अिभ ाय सादर केलेले आहते.  

िवभागाचा अिभ ाय- म.ेि लोक िसकयु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल. यांचेकडील उपरो  त 
िद.०९/०९/२०१९ रोजीचे प ातील िवनतंी माण े व सं  थानचे आय.टी.िवभागाचे अिभ ाया माण े
मा.  यव  थापक,म.ेि लोक िसकयु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल. कॅ  प िशड  यांचे कमचा-यांना सं  थानचे िशड  
येथील शांतीिनकेतन इमारतीमधील वापरास िदले  या म न.ं६,७ व िकचन म अशा तीन खो  यांची वापराची 
मदत िद.१७/०९/२०१९ ते िद.१६/०८/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी सं  थान िनयमा माण े दरमहा 
सेवा आकार .१८,०००/- व मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर 
वाढवनू दतेा येईल व  या माण ेकरारनामा क न घतेा येईल.  

 ताव– मा.  यव  थापक,म.ेि लोक िसकयु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल. कॅ  प िशड  यांचे कमचा-यांना 
सं  थानचे िशड  येथील शांतीिनकेतन इमारतीमधील वापरास िदले  या म न.ं६,७ व िकचन म अशा तीन 
खो  यांची वापराची मदुत िद.१७/०९/२०१९ ते िद.१६/०८/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी सं  थान 
िनयमा माण ेदरमहा सेवा आकार .१८,०००/- व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वगेळे आका न िल  ह अॅ  ड 
लायस  स त  वावर वाढवनू दणेेकामी  या व  या माण ेकरारनामा क न घेणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .५०० यावर सिव तर चचा होऊन, मे.ि लोक िसकयु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल. कॅ  प िशड  यांचे कमचा-
यांना सं  थानचे िशड  येथील शांतीिनकेतन इमारतीमधील म न.ं६,७ व िकचन म अशा तीन खो या 
दरमहा सेवा आकार र कम .१८,०००/- व मीटर रड ग माणे िव ुत बील वेगळे आका न वापरास 
िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर िद.१७/०९/२०१९ ते िद.१६/०८/२०२० या ११ मिह  यांचे 
कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली. व या माणे करारनामा क न घे यात यावा, 
असे ठरले.                                                                                       (कायवाही-मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२२ महारा  रा य िव ुत िवतरण कंपनी मयादीत यांना सब टेशनसाठी सं थान मालक ची मौजे िनमगाव-

को हाळे येथील गट न.ं८७ पैक  २४.५० आर व गट नं.८८ पैक  े  २७.५० आर असे एकूण वापरास 
िदलेले े  ०.५२ आर इतके (नवीन गट नं.८७/८८) े ा या जागा वापरास मुदतवाढ िमळणेबाबत 
मा.अित र  कायकारी अिभयंता ( था) थाप या उपिवभाग,महािवतरण,अहमदनगर यांचेकडील प  

.अित.का.अ.( था)/ उपिवभाग/ अहमदनगर /४७५ िद.२३.०९.२०१९. 
ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा संस ्थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 

१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े                

 तावना- यापूव  िद.१२/०८/२००१ रोजी महारा   रा  य िव तु मंडळाचे टेि नकल डायरे  टर 
ी.शामसुंदर दवे व ी साईबाबा सं  थानच े त  कािलन मा.िव  व  त यांचमे  य े िशड  साठी  वतं  ५ 

एम.  ही.ए./३३ के.  ही.ए. मतेचे सब  टेशन िमळणबेाबत चचा झाली असता या सब  टेशन उभारणीसाठी यणेारा 
अदंाजे खच १.५ कोटी िव तु मंडळ करील व याकामी आव  यक असणारी जागा सं  थानने उपल  ध क न ावी 
अशी मागणी  यांनी केली.  यानसुार नािशक प रमंडळाच ेमु  य  अिभयंता ी.अ वाल यानंा  वरीत िशड  येथील 
सब  टेशनचा  ताव सादर करणसे तसेच हा  ताव िव तु मंडळ तातडीन ेमंजरू करणार अस  याचे सांग  यात 
आले. 

िद.१६/१०/२००२ रोजीचे प ा  वये कायकारी अिभयतंा,महारा   रा  य िव तु मंडळ,संगमनरे यांनी 
आगामी िसहं  थ पवणी  या संदभात अपिे त मागणी परुिव  यासाठी महारा   रा  य िव तु मंडळान े िशड  येथ े
३३/११ के.  ही.चे एक उपक  तातडीने मंजूर केले असनू  यासाठी १०० मीटर x १५० मीटर जमीन लवकरात 
लवकर िमळावी,अशी िवनतंी  केली आह.े  

 तुत करणी खालील माण े  ताव मा.  यव  थापन मंडळाचे सभपेढेु सादर करणते आला होता.  
“स  या सं  थानला व िशड  गावाला िनमगाव येथील ३३/११ हजार  हो  ट, ५ एम  हीए मते  या 

महारा   रा  य  िव तु मंडळा  या उपक ातून वीज परुवठा होतो. िनमगाव येथनू िशड साठी जो ११ के.  ही.ए.चा 
िव तु परुवठा दे  यात आलेला आह े  याचे कंड  टस बरेच जनेु झाले असनू कमी मतेचे आहते. िशड  गावातील 
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तसेच सं  थानचा वीजभार िदवसिदवस वाढत आह.े या जादा भारामळेु वारंवार कंड  टर तुटण,ेइ  सलुेटर खराब 
होण े इ.मळेु ब-याच वेळा िव तु परुवठा खंडीत होतो.  यामळेु सं  थानला िव तु परुवठा सरुळीत ठेव  यासाठी 
जनरेटरचा वापर करावा लागतो.” 

सदर  तािवत िव तु उपक  कायाि वत झा  यास िव तु परुवठा खंडीत हो  याचे माण नाहीसे वा 
अ  यतं कमी होवनू िशड  शहर व सं  थानला महारा   रा  य िव तु मडंळाचा वीज परुवठा अख ंडीत वा जा  त वेळ 
िमळून सं  थानचा जनरेटरसाठी िडझेल खरेदीकामी होणारा खच कमी होईल. सदर  तावावर मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०९-१०/०८/२००३ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३७१ पढुील माण ेझालेला आह.े 

“यावर सिव  तर चचा होऊन,सं  थानने न  याने खरेदी केले  या शतेी महामंडळाचे जमीनीत महारा   
रा  य िव तु मंडळाचे उपक ासाठी आव  यक असणारी ६५ मीटर x ८० मीटर जागा .१०१/- वािषक या 
नाममा  भाडेदरान े ११ वषाचे कालावधीसाठी भाडेप याने दे  यात यावी आिण सदर ११ वषाचा कालावधी 
संप  यानंतर  यापढुील कालावधीसाठी महारा    रा  य िव तु मंडळ व ी साईबाबा सं  थान,िशड  यांचे पर  पर 
संमतीन े व सहमतीन े झाले  या  अटी-शत नसुार  या कराराच े नतुनीकरण करणते याव,ेअसे ठरले. याकामी 
मा.धमादाय आयु  त,महारा   रा  य,मुंबई यांची परवानगी स  वर घे  यात येवनू आव  यक तो करारनामा क न 
घे  यात यावा.” 

सदर करणी मा.धमादाय आयु  त,महारा   रा  य,मुंबई यांनी िद.२३/०३/२००४ रोजीचे आदशेा  वय े
 यावेळेस अलािहदा मा  यता िदलेली आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९-१०/०८/२००३ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३७१ अ  वये तसचे 
मा.धमादाय आयु  त,महारा   रा  य,मुंबई यांचेकडील मा  यतेने महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनी मया. यांना 
३३/११ के.  ही. उपक ासाठी सं  थान मालक ची मौजे िनमगाव-को-हाळे ह ीतील गट न.ं८७ प.ै े  २४.५० 
आर व गट न.ं८८ प.ै े  २७.५० आर असे एकूण ५२ आर े  .१०१/- (अ री पये एकशे एक मा ) वािषक 
भाडे आकारणीवर ११ वष मदुती  या  करारावर िद.२५/०६/२००४ रोजी पासनू भाडेप यान े दे  यात आलेले 
आह.े सदर भाडेप याची मदुत िद.२४/०६/२०१५ रोजी  

संपु  टात आलेने मा.कायकारी अिभयंता,महारा   रा  य  िव तु िवतरण कंपनी मयािदत,संगमनेर यांनी 
सदर जागा वापराचा पढुील करारनामा करणबेाबत िवनतंी केलेली आह.े 

उपरो  त िवनतंी माणचेा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२७/०७/२०१५ रोजीचे सभेपुढे सादर 
कर  यात आला.  यात िनणय ं .२१८ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

  “उपरो  त  तावावर सिव  तर चचा होवनू,महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनी मयािदत यांना ३३/११ 
के.  ही. उपक ासाठी िदले  या जागेस िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर ११ मिहन े कालावधीसाठी मदुतवाढ 
दणेेकामी सं  थान वक लामाफत अज करणते येवनू, मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची परवानगी 
घेणसे मान ् यता दे  यात आली. 

तसेच िव तु िवतरण कंपनीस उपक ासाठी कायम  व पी जागचेी आव  यकता असते, याकरीता 
 यांचेबरोबरचा करारनामा तपासणते यऊेन, स  या वापरत असलेली जागा उपक ासाठी कायम  व पी दणेबेाबत 

शासन व मा.उ  च    यायालय यांची मा  यता घेणसेाठीचा  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा,” असे ठरल.े 
 या माण े मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील पी.आय.एल.१८/२०११ मधील 

िस  हील अिॅ लकेशन न.ं६५४३/२०१६ मधील िद.०६/०५/२०१६ रोजी  या आदशेा माण ेमहारा   रा  य िव तु 
िवतरण कं. मयािदत,संगमनरे यांचेबरोबर िद.२४/०६/२०१५ नंतर  या पढुील ११ मिह  यां  या कालावधीसाठी 
उपरो  त जागे  या  वापराबाबतचा करारनामा क न दे  यास मा  यता िमळाललेी आह.े  हणजचे सदरची मा  यता ही 
िद.२५/०६/२०१५ ते िद.२४/०५/२०१६ या कालावधीसाठी िमळाललेी आह.े  

मा.उ  च  यायालयाच े मा  यते माणे इकडील िद.१४/०६/२०१६ व िद.०२/०८/२०१६ चे कायालयीन 
िटपणीचे अनषुंगाने उपरो  त िद.२५/०६/२०१५ ते िद.२४/०५/२०१६ या कालावधीतील करारनामा क न घेणकेामी 
मा.कायकारी अिभयंता,महारा   रा  य िव तु मंडळ,उभारणी तथा सचंालन व सु  यव  था,संगमनरे यांच ेकायालयाशी 
प  यवहार करणेत आला. दर  यानचे काळात सं  थान पॅनलवरील वक ल अडॅ.ज.ेके.ग दकर यांचकेडून तयार क न 
घेणते आले  या सधुारीत करारनामा मसु ा माण ेकरारनामा क न दणेेस िव तु मंडळान े थमत: असमथता दशिवलनेे 
प  यवहारात वेळ गेला व िद.१३/०८/२०१९ रोजी मा.कायकारी अिभयंता,महारा   रा  य िव तु मंडळ,उभारणी तथा 
संचालन व सु  यव  था, संगमनेर यांनी उपरो  त कालावधीचा करारनामा नोटराईज क न िदललेा आह.े  

सदर करारना  या माणे उ  त जागा वापराची मदुत िद.२४/०५/२०१६ रोजी संपु  टात आललेी असलनेे 
मा.अितरी  त कायकारी अिभयंता (  था)  थाप  य उपिवभाग,महािवतरण,अहमदनगर यांनी  याचंेकडील उपरो  त प  
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जा. ं .अित.का.अ. (  था)/उपिवभाग/अहमदनगर/४७५ िद.२३/०९/२०१९ रोजी  या प ा  वये उ  त जागा वापराची 
मदुत पुढील चार वषा  या  कालावधीसाठी  हणजचे िद.२५/०५/२०१६ ते िद.२४/०४/२०१७, िद.२५/०४/२०१७ ते 
िद.२४/०३/२०१८, िद.२५/०३/२०१८ ते िद.२४/०२/२०१९ व िद.२५/०२/२०१९ ते िद.२५/०१/२०२० या ११-
११ मिहन ेकालावधीसाठीचा भाडे करारनामा करणेबाबत यो  य ती कायवाही करणेत यावी, असेबाबत इकडेस िवनंती 
केललेी आह.े  

महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनी मयािदत यांना  याचंे सब  टेशनसाठी सं  थान मालक ची मौज े
िनमगाव-को-हाळे ह ीतील जनुा गट न.ं८७ प.ै े  २४.५० आर व गट न.ं८८ प.ै े  २७.५० आर अस ेएकुण ०.५२ 
आर े  (नवीन गट न.ं८७/८८ प.ै) सन २००४ पासनू .१०१/- (अ री .एकशे एक मा ) वािषक भाडे आका न 
वापरास दे  यात आललेी आह.े  

महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनी मयािदत याचंेशी यापवू  केले  या करारना  याची मदुत 
िद.२४/०५/२०१६ रोजी संपु  टात आललेी असनू तदनंतर  या तीन वेळ  या ११-११ मिह  याची जागा वापराची मदुत 
दखेील संपु  टात आललेी आह.े आजिमतीस सदरचे े  िव तु मंडळाचे सब  टेशनच ेवापरात आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय - मा.अितरी  त कायकारी अिभयंता (  था)  थाप  य उपिवभाग, महािवतरण, 
अहमदनगर यांचेकडील उपरो  त िद.२३/०९/२०१९ रोजी  या प ातील िवनतंी माण ेउ  त जागा वापराची यापवू  या 
मदुती  या पढुील मुदत िद.२५/०५/२०१६ ते िद.२४/०४/२०१७, िद.२५/०४/२०१७ ते िद.२४/०३/२०१८, 
िद.२५/०३/२०१८ त े िद.२४/०२/२०१९ व िद.२५/०२/२०१९ ते िद.२५/०१/२०२० या ११-११ मिहने 
कालावधीसाठी पवू माणेच नाममा  वािषक भाडे र  कम .१०१/- माण ेभाडे करारान ेदतेा येईल व यापवू माण े
उ  त कालावधीसाठीचे करारनामे नोटराईज क न घेता येतील. 

 ताव–मा.अितरी  त कायकारी अिभयंता (  था)  थाप  य उपिवभाग, महािवतरण, अहमदनगर यांचकेडील 
उपरो  त  िद.२३/०९/२०१९ रोजी  या प ातील िवनंती माण े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े
मालक ची मौजे िनमगाव-को-हाळे ह ीतील जनुा गट न.ं८७ प.ै े  २४.५० आर व गट न.ं८८ प.ै े  २७.५० आर 
असे एकुण ०.५२ आर े  (नवीन गट नं.८७/८८ पै.) या महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनी मयािदत यांना  याचंे 
सब  टेशनसाठी वापरास िदले  या  जागे  या वापराची पढुील मदुत िद.२५/०५/२०१६ ते िद.२४/०४/२०१७, 
िद.२५/०४/२०१७ ते िद.२४/०३/२०१८, िद.२५/०३/२०१८ ते िद.२४/०२/२०१९ व िद.२५/०२/२०१९ ते 
िद.२५/०१/२०२० या ११-११ मिहने कालावधीसाठी पवू माणचे नाममा  वािषक भाडे र  कम .१०१/- माण े
भाडे करारान ेदणेे  या व यापवू माणेच उ  त कालावधीसाठीचे करारनामे नोटराईज क न घेणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .५०१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक चे मौजे िनमगांव को हाळे ह ीतील जुना गट न.ं८७ पै. े  
२४.५० आर व गट न.ं८८ पै. े  २७.५० आर असे एकुण ०.५२ आर े  (नवीन गट न.ं८७/८८ पै.) 
महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनी मयािदत यांना सब  टेशनसाठी वापरास वािषक भाडे र  कम 

.१०१/- माणे भाडे कराराने िद.२५/०५/२०१६ ते िद.२४/०४/२०१७, िद.२५/०४/२०१७ ते 
िद.२४/०३/२०१८, िद.२५/०३/२०१८ ते िद.२४/०२/२०१९ व िद.२५/०२/२०१९ ते िद.२५/०१/२०२० या 
११-११ मिहने कालावधीसाठी वापरास दे यास व या- या कालावधीसाठीचे करारनामे क न घे यास 
मा यता दे यात आली.                                                                 

       (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२३ सं थानचे साईनाथ छाया इमारतीतील ी साई सं थान ए लॉईज े डीट ओ-ऑप.सोसायटी िल.िशड  

यांचेमाफत चालवत असले या लोक म व मोबाईल कॅमेरा लोक म या यवसायास पुढील ११ 
मिह यासाठीची मुदतवाढ िमळणेबाबत मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-
ऑप,सोसायटी िल.िशड  यांचेकडील जा.नं. ीसासएं े को/९४/२०१९ िद.१२.०९.२०१९ रोजीचे प . 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े                

 तावना– यापवू  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.३०/०१/२०१९ रोजी  या सभेतील िनणय ं .४९ माण े
खालील माण ेिनणय करणते आलेला आह.े 
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  “ ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  याचंेकडील िद.२४/०१/२०१९ 
रोजीचे प ा  वये सं  थान मालक चे साईनाथछाया इमारतीमधील पवुकडील मागील बाजसू असलेल ेएकूण े  
२२० चौ.फूट असलेले दोन गाळे िद.०१/०२/२०१९ पासनू वापराचे बंद करीत असलेबाबत कळिवलेले आह.े  

  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना 
सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील िसटी सव न.ं३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील सदर सं  थनेे  यांचे प ात 
नमदू केलेले दोन गाळयांचे ित चौ.फुट .२३.८७ माण ेहोणारी मािसक भाडेदराची र  कम .५,२५१/- इतक  

 तािवत भाडे र  कम .१५,६९३/- मधनू वजा क न उव रत तीन गाळयांचे े फळ ३६२.८९ चौ.फुट+७४.३२ 
चौ.फुट (पॅसेज) अशी एकूण े  ४३७.२१ चौ.फुटाचे मािसक भाडे र  कम .१०,४४२/- इतके व िव तु बील 
मीटर रड ग माण े वेगळे आका न पवू चेच अटी व शत वर िद.१७/०१/२०१९ ते िद.१६/१२/२०१९ या ११ 
मिह  यांच ेकालावधीसाठी वापरास मदुतवाढ दे  यास व करारनामा क न घे  यास मा  यता दे  यात आली.”  

  उपरो  त िनणया  या अनषंुगाने उपरो  त कालावधीसाठीचा करारनामा िद.०९/०७/२०१९ रोजी 
नोटराईज क न घेणते आलेला आह.े सदर करारना  याची मदुत िद.१६/१२/२०१९ रोजी सपंु  टात यते अस  याने 
मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी  यांचेकडील प  जा.न.ं 

ीसासंए े सो/९४/२०१९ िद.१२/०९/२०१९ अ  वय,े सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील िसटी सव न.ं३२ 
मधील साईनाथछाया इमारतीतील तीन गाळयांच ेपॅसेजसह एकुण े फळ ४३७.२१ चौ.फुट या जागते ी साई 
सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड  याचंेमाफत चालवत असलेले बगॅ  लोक म व मोबाईल 
कॅमेरा  लोक म या  यवसायाची मदुत पढुील ११ मिह  यांसाठी वाढवनू िमळणकेामी इकडेस िवनतंी केलेली 
आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. िशड  
यांचेकडील उपरो  त  िद.१२/०९/२०१९ रोजी  या प ातील िवनतंी माण ेसं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील 
िसटी सव न.ं३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील तीन गाळयांच ेपसेॅजसह एकुण े फळ ४३७.२१ चौ.फुट या 
जागेच,ेवापराच े यापूव चे मािसक भाडे र  कम .१०,४४२/- म  य े  १०% इतक  वाढ क न  हणजेच 
.१०,४४२/-+ .१,०४४/- अशी एकूण र  कम .११,४८६/- इतके मािसक भाडे व िव तु बील मीटर 
रड ग माण ेवेगळे आका न िद.१७/१२/२०१९ ते िद.१६/११/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी पवू चेच 

अटी व शत वर उ  त जागा भ  ताचंे सोयीचे ि ने बॅग  लोक म व मोबाईल कॅमेरा  लोक म या  यवसायासाठी 
वापरास मदुतवाढ देता येईल व  या माण ेभाडे करारनामा नोटराईज क न घेता येईल.  

ताव- ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना सं  थान मालक चे मौज े
िशड  येथील िसटी सव न.ं३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील तीन गाळयाचं े पॅसजेसह एकुण े फळ 
४३७.२१ चौ.फुट या जागचे,ेवापराचे यापूव चे मािसक भाडे र  कम .१०,४४२/- म  य े१०% इतक  वाढ क न 
 हणजेच .१०,४४२/-+ .१,०४४/- अशी एकूण र  कम .११,४८६/- इतके मािसक भाडे व िव तु बील मीटर 
रड ग माण ेवेगळे आका न िद.१७/१२/२०१९ ते िद.१६/११/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी पवू चेच 

अटी व शत वर उ  त जागा भ  ताचंे सोयीचे ि ने बॅग  लोक म व मोबाईल कॅमेरा  लोक म या  यवसायासाठी 
वापरास मदुतवाढ देणे  या व  या माण ेभाडे करारनामा नोटराईज क न घेणे  या िनणयाथ सादर. 

 
िनणय .५०२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी सव न.ं३२ मधील साईनाथ 

छाया इमारतीतील तीन गाळयांचे पॅसेजसह एकुण े फळ ४३७.२१ चौ.फुट जागा ी साई सं  थान 
ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना साई भ  तांचे सोयीचे ि ने बॅग  लोक म व 
मोबाईल कॅमेरा  लोक म या  यवसायासाठी वापरास यापवू चे मािसक भाडे र  कम .१०,४४२/- 
म  ये १०% इतक  वाढ क न  हणजेच .१०,४४२/-+ .१,०४४/- अशी एकूण र  कम .११,४८६/- 
इतके मािसक भाडे व िव ुत बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न पूव चेच अटी व शत वर 
िद.१७/१२/२०१९ ते िद.१६/११/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यास मा यता 
दे यात आली. व  या माणे भाडे करारनामा नोटराईज क न घेणेत यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२४ ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  यांचे मालक चे मौजे िशड  येथील स ह नं.४/३ मधील 

साईउ ान इमारतीतील िशड  पो ट ऑफ सचे वापरात असले या जागे या वापरास मुदतवाढ 
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देणेबाबत व करारनामा क न घेणेबाबत मा.अिध क,डाकघर, ीरामपूर यांचेकडील जा. .बी/४७/ 
इमारत िशड /भाडे/ करारनामा/१९-२०, िद.२७.०९.२०१९. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) माण े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता,रा  य शा/सना  या लखेी 
पवूमंजरूीन ेअसेल   याखरेीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप यान े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,अस ेनमदू आह.े  

 तावना– मा.अिध क,डाकघर, ीरामपरू यांना सं  थान मालक चे मौज े िशड  येथील सव न.ं४/३ 
मधील  साईउ ान इमारतीतील १५९९.४१ चौ.फूट जागा िशड  पो  ट ऑफ सकरीता यापवू  खालील त   यात 
नमदू केले  या कालावधीसाठी वापरास देणते आलेली आह.े  

अ.नं.  मा.  यव  थापन मंडळाच ेसभेचा िदनांक व ठराव  करारनामा केलेचा कालावधी  
१ िद.१३/१२/२००३ िनणय ं .५९०  िद.१८/१२/२००३ ते िद.१७/११/२००४  
२ िद.२७/१२/२००४ िनणय ं .१६६ िद.१८/११/२००४ ते िद.१७/१०/२००५  
३ िद.१४/१२/२००५ िनणय ं .७७०  िद.१८/१०/२००५ ते िद.१७/१०/२०१०  
४ िद.२६/०३/२०११ िनणय ं .२३९ िद.१८/१०/२०१० ते िद.१६/१०/२०११  
५ िद.२४/०९/२०११ िनणय ं .७३४ िद.१७/१०/२०११ ते िद.१६/१०/२०१२  
६ िद.२६/०२/२०१३ िनणय ं .१७९,मा.उ  च  यायालय, 

खंडपीठ, औरंगाबाद यांचा िस  हील अिॅ लकेशन 
नं.९४२२/०१३ मधील िद.१३/०८/२०१३ रोजीचा आदेश  

िद.१७/१०/२०१२ ते िद.१६/१०/२०१३  

७ िद.०५/०६/२०१४ िनणय ं .४३२,मा.उ  च  यायालय, 
खंडपीठ, औरंगाबाद यांचा िस  हील अिॅ लकेशन 
नं.१०४२९/२०१४ मधील िद.२२/१२/२०१४ रोजीचा आदशे  

िद.१७/१०/२०१३ ते िद.१६/१०/२०१४  

८ िद.३०/११/२०१६ िनणय ं .७६५ िद.१७/१०/२०१४ ते िद.१६/१०/२०१५  
िद.१७/१०/२०१५ ते िद.१६/१०/२०१६ 
िद.१७/१०/२०१६ ते िद.१६/१०/२०१७  

९ िद.०८/१२/२०१७ िनणय ं .१०४४  िद.१७/१०/२०१७ ते िद.१६/१०/२०१८  
१० िद.१३/१२/२०१८ िनणय ं .७३६ िद.१७/१०/२०१८ ते िद.१६/१०/२०१९ 

  
पो  ट ऑफ ससाठी वापरास िदले  या उपरो  त जागा वापराची मदुत िद.१६/१०/२०१९ रोजी संपत 

अस  याने मा.अिध क,डाकघर, ीरामपरू यांनी  यांचेकडील प  ं . बी/४७/इमारत/िशड /भाडे/करारनामा/१९-
२० िद.२७/०९/२०१९ रोजी  या प ा  वय े उपरो  त जागा वापराची पढुील मदुत िद.१७/१०/२०१९  ते 
िद.१६/१०/२०२० या एक वष कालावधीसाठीची मदुतवाढ िमळणकेामी व  या माण े िल  ह अॅ  ड लायस  स 
करारनामा क न घेणकेामी इकडेस िवनंती केलेली आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- मा.अिध क,डाकघर, ीरामपरू यांचे उपरो  त िद.२७/०९/२०१९ रोजी  या 
प ाच े अनषंुगान े पो  ट ऑफ ससाठी वापरास िदलेली मौज े िशड  येथील सं  थान मालक ची जमीन स.न.ं३/४ 
मधील नगरपचंायत िमळकत न.ं५०४ प.ै साईउ ान इमारतीतील दोन हॉल (१५९९.४१ चौ.फूट) इतक  जागा 
वापराची पढुील मदुत िद.१७/१०/२०१९ ते िद.१६/१०/२०२० या एक वष कालावधीसाठी FRAC माण े
दरमहा र  कम .१२,३८५/- इतके भाडे व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वगेळे आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स 
त  वावर वापरास मदुतवाढ दतेा येईल व पवू माणचे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घतेा येईल.  

 ताव–मा.अिध क,डाकघर, ीरामपरू यांच े उपरो  त िद.२७/०९/२०१९ रोजी  या प ाच े अनषंुगान े
पो  ट ऑफ ससाठी वापरास िदलेली मौजे िशड  येथील सं  थान मालक ची जमीन स.न.ं३/४ मधील नगरपचंायत 
िमळकत न.ं५०४ प.ै साईउ ान इमारतीतील दोन हॉल (१५९९.४१ चौ.फूट) इतक  जागा वापराची पढुील मदुत 
िद.१७/१०/२०१९ ते िद.१६/१०/२०२० या एक वष कालावधीसाठी FRAC माण े दरमहा र  कम 
.१२,३८५/- इतके भाडे व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वगेळे आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर जागा 

वापरास मदुतवाढ देणे  या व पवू माणचे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा  क न घणेे  या िनणयाथ सादर. 



 
30 

 

(09} 04.12.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

िनणय .५०३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक ची मौजे िशड  येथील स.नं.३/४ मधील नगरपंचायत 
िमळकत न.ं५०४ पै. साईउ ान इमारतीतील दोन हॉल (१५९९.४१ चौ.फूट) इतक  जागा पो  ट 
ऑफ ससाठी वापरास दरमहा र  कम .१२,३८५/- इतके भाडे व मीटर रड ग माणे िव ुत बील वेगळे 
आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर िद.१७/१०/२०१९ ते िद.१६/१०/२०२० या एक वष 
कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली. व या माणे करारनामा क न घे यात 
यावा,असे ठरले. 

 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२५ ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  यांचे मालक चे मौजे िशड  येथील साईनाथ छाया 

इमारतीतील गाळा भाडे त वावर िमळणेबाबत िज हा सम वय अिधकारी,मिहला आिथक िवकास 
महामंडळ,अहमदनगर यांचेकडील प  जा. ./मािवम/अहमदनगर /१७१/२०१९, िद.२२.०८.२०१९. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े   िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झाललेी कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े                

 तावना- मा.िज  हा सम  वय अिधकारी,मिहला आिथक िवकास महामंडळ,अहमदनगर यांनी 
 यांचेकडील उपरो  त प  मांक जा. ं ./मािवम/अहमदनगर/१७१/२०१९ िद.२२/०८/२०१९ रोजी  या प ा  वय,े 

“मिहला आिथक िवकास महामडंळ संचिलत  ीश  ती लोकसचंिलत साधन क ,राहाता येथे मिहला बचत 
गटां  या मा  यमातून गरीब व गरज ू मिहला स मीकरणाच े काम करते.  ीश  ती लोकसचंिलत साधन क , 
राहाता अतंगत व िशड  नगरपंचायत असे एकुण १९ गावांम  य े३५० मिहला बचत गट असनू ३५०० मिहलांच े
संघटन आह.े तरी सदर मिहलांना मागदशन व कायालयीन कामकाजासाठी आप  या ारकामाई जवळील 
साईनाथछाया इमारतीतील रकामा असलेला गाळा (यापवु  यिुनयन बॅकं असलेला गाळा)  ीश  ती 
लोकसचंिलत साधन क ,राहाता यथेील कायालयास नाममा  भाडेत  वावर िमळावा,” असबेाबत इकडेस िवनतंी 
केलेली आह.े   

मिहला आिथक िवकास महामंडळाने सं  थानचे साईनाथछाया इमारतीतील गाळा (यापवू  यिुनयन बॅकं 
वापरत असलेला)  ीश  ती लोक संचिलत साधन क ासाठी वापरासाठी भाडेत  वाने मागणी केललेी आह.े 
सदरचा गाळा यापवू च मा.मु  य कायकारी अिधकारी,महारा   रा  य खादी व ामो ोग मंडळ,मुबंई यांना 
महाखादी शॉपीसाठी ११ मिह  यांच े कालावधीसाठी भाडेकरारान े सं  थानच े मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.३०/०१/२०१९ रोजी झाले  या सभेतील िनणय ं .८१ अ  वये दे  यास मा  यता दे  यात आललेी आह.े  

 या माण े इकडील जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/७५१/२०१९ िद.०३/०६/२०१९ रोजी  या प ा  वय े
उ  त  जागा वापराचा भाडेकरारनामा क न दणेकेामी मा.मु  य कायकारी अिधकारी,महारा   रा  य खादी व 

ामो ोग मंडळ,मुंबई यांना अलािहदा कळिवणते आलेले आह.े  
तदनतंर िज  हा ामो ोग अिधकारी,अहमदनगर यांनी  यांचेकडील प  जा.न.ं शासन/ महाखादी/ 

गाळा/िशड /३५४ िद.०३/०७/२०१९ रोजी  या प ा  वये भाडे करारना  याचा मसदुा मागणी केलेला आह.े 
तदनषंुगान ेइकडील प  जा. ं .एसएसएसटी/मालम  ता/१४२३/२०१९ िद.१६/०७/२०१९ रोजी  या प ा  वये उ  त 
गाळयासाठीचा भाडे करारना  याचा मसदुा मा.िज  हा ामो ोग अिधकारी,महारा   रा  य खादी व ामो ोग 
मंडळ,अहमदनगर यांना अलािहदा सादर करणते यवेनू सदर माण े करारनामा क न दणेेकामी िवनतंी करणते 
आलेली आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय - मा.मु  य कायकारी अिधकारी,महारा   रा  य खादी व ामो ोग महामंडळ,मुंबई 
अथवा मा.िज  हा ामो ोग अिधकारी,अहमदनगर यांनी  यांना वापरास देव ूकेले  या गाळयाचा भाडे करारनामा 
अ ापही क न िदललेा नाही अथवा गाळयाचा ताबा मागणी केलेली नाही अथवा सं  थानशी कोणताही 
प  यवहार केलेला नाही.  यामळेु महारा   रा  य खादी व ामो ोग महामंडळास सदर गाळयाची आव  यकता 
नसलेच ेसकृतदशनी िदसनू येते.  

या  तव मा.िज  हा सम  वय अिधकारी,मिहला आिथक िवकास महामंडळ,अहमदनगर यानंी 
 यांचेकडील प  ं .जा. ./मािवम/अहमदनगर/१७१-२०१९ िद.२२/०८/२०१९ रोजी  या प ा  वय े सं  थानच े
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उ  त साईनाथछाया इमारतीतील रकामा असलेला गाळा  ीश  ती लोक सचंिलत साधन क ,राहाता येथील 
कायालयास नाममा  भाडेत  वावर िमळणकेामी करणते आले  या  िवनंती  या अनषंुगाने सं  थान मालक ची मौजे 
िशड  येथील िसटी सव न.ं३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील े  ३३.८७ चौमी. (३६४.५७ चौ.फुट) या 
आकाराचा गाळा मा.िज  हा सम  वय अिधकारी,मिहला आिथक िवकास महामंडळ,अहमदनगर यानंा  ीश  ती 
लोक सचंिलत साधन क ,राहाता यांच े कायालयासाठी ११ मिह  यांच े कालावधीसाठी सावजिनक बांधकाम 
िवभाग िनि त करील ते अथवा सं  थान िनि त करील ते भाडे यापकै  जे जा  त असले  या मािसक भाडेदरान ेव 
िव तु बील मीटर रड ग माण ेवगेळे आका न भाडेकराराने दतेा यईेल व  या माण ेकरारनामा क न घतेा येईल.  

 ताव– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी सव 
नं.३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील े  ३३.८७ चौमी. (३६४.५७ चौ.फुट) या आकाराचा गाळा मा.िज  हा 
सम  वय अिधकारी,मिहला आिथक िवकास महामंडळ,अहमदनगर यांना  ीश  ती लोक संचिलत साधन 
क ,राहाता यांचे कायालयासाठी ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करील ते 
अथवा सं  थान िनि त करील ते भाडे यापैक  जे जा  त असेल  या मािसक भाडेदरान े व िव तु बील मीटर 
रड ग माण ेवेगळे आका न भाडेकरारान ेदेणे  या व  या माण ेकरारनामा क न घणेे  या िनणयाथ सादर.  

िनणय .५०४ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अमा य कर यात आला. 
 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२६ टेट बँक ऑफ इिंडया, शाखा िशड  यांना सं थान मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी स ह न.ं३२ 

मधील साईनाथ छाया इमारतीतील पिह या मज यावरील वापरास िदले या जागा वापराची मुदत 
वाढवून िमळणेबाबत शाखािधकारी, टेट बँक ऑफ इिंडया शाखा िशड  यांचे प  िद.२७.०९.२०१९ 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े               

 तावना- यापवू  सं  थानचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८/०१/२०१९ रोजीचे सभतेील िनणय ं .५ 
अ  वये  टेट  बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यानंा सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी सव न.ं३२ मधील 
साईनाथछाया इमारतीतील पिह  यामज  यावरील १६२.८८ चौमी.जागा िद.११/१०/२०१८ ते िद.१०/०९/२०१९ 
या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठीमागील मािसक परवाना फ  म  य े१०% वाढ क न  हणजेच .९९,०००/- + 
१०% ( .९,९००/-) अशी एकुण र  कम .१,०८,९००/- इतके दरमहा मािसक भाडे व मीटर रड ग माण ेिव तु 
आकार वेगळा आका न मदुतवाढ दणेेस व  या माण े िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घेणसे मा  यता 
दणेेत आलेली आह.े 

   या माण ेमा.शाखािधकारी,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांनी िद.२०/०३/२०१९ रोजी िल  ह 
अॅ  ड  लायस  स करारनामा क न िदलेला आह.े  

सदर करारना  या माण े उ  त िमळकतीची वापराची मदुत िद.१०/०९/२०१९ रोजी सपंु  टात आलेली 
असलेने मा.शाखािधकारी,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांनी  यांचेकडील उपरो  त  िद.२७/०९/२०१९ 
रोजी  या प ा  वय ेउ  त जागा वापराची पढुील मदुत वाढवनू िमळणकेामी इकडेस िवनंती केलेली आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- मा.शाखािधकारी,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांचे उपरो  त प ातील 
िवनंती माण,े सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी सव न.ं३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील पिह  या 
मज  यावरील े  १६२.८८ चौमी. जागा वापरास पवू  याच अटी व शत वंर िद.११/०९/२०१९ ते 
िद.१०/०८/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  म  य े १०% वाढ क न 
 हणजेच .१,०८,९००/- +१०% ( .१०,८९०/-) अशी एकुण र  कम .१,१९,७९०/- इतके दरमहा मािसक 

भाडे व मीटर रड ग माण े िव तु आकार वेगळा आका न मदुतवाढ दतेा येईल व  या माण े िल  ह अॅ  ड 
लायस  स  करारनामा क न घेता येईल. 

 ताव- मा.शाखािधकारी,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांच ेउपरो  त प ातील िवनतंी माण,े 
सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी सव नं.३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील पिह  या मज  यावरील 

े  १६२.८८ चौमी. जागा  वापरास पवू  याच अटी व शत वंर िद.११/०९/२०१९ ते िद.१०/०८/२०२० या ११ 
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मिह  यांचे कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  म  य े१०% वाढ क न  हणजेच .१,०८,९००/- +१०% 
( .१०,८९०/-) अशी एकुण र  कम .१,१९,७९०/- इतके दरमहा मािसक भाडे व मीटर रड ग माण े िव तु 
आकार वेगळा आका न मदुतवाढ दणेे  या व  या माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घणेे  या िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .५०५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी सव न.ं३२ मधील साईनाथ 
छाया इमारतीतील पिह  या मज  यावरील े  १६२.८८ चौमी. जागा  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा 
िशड  यांना वापरासाठी मागील मािसक परवाना फ  म  ये १०% वाढ क न  हणजेच     

.१,०८,९००/-+ १०% ( .१०८९०/-) अशी एकुण र  कम .१,१९,७९०/- इतके दरमहा मािसक भाडे व 
मीटर रड ग माणे िव ुत आकार वेगळा आका न पूव  याच अटी व शत वंर, िल  ह अॅ  ड लायस  स 
त वावर िद.११/०९/२०१९ ते िद.१०/०८/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यास 
मा यता दे यात आली. व या माणे करारनामा क न घे यात यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२७ आं  देशातून मौजे िशड , ता.राहाता येथील ितथ े ी येणा या या ेक ं साठी सिुवधा क , अितथीगृह 

व इतर सोयी-सिुवधा पुरिवणेकामी क ाचे बांधकाम करणेसाठी मौजे िशड  येथील ५ एकर जागा 
उपल ध क न देणेबाबत Hon.Commissioner, Commissioner of Endowments & Ex.Officio 
Member,T.T. Devasthanams, Andhra Pradesh यांचेकडील अ.शा.प  न.ंएल २/२७९९०३४/ 
२०१९ िद.०४.०९.२०१९ रोजीचे प . 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े               

 तावना- Smt.Dr.M.Padma,I.A.S.,Hon.Commissioner of Endowments &Ex.Officio 
Member,T.T.Devasthanams,Andhra Pradesh यांनी  यांचेकडील उपरो  त अधशासक य प  ं .एल 
२/२७९९०३४/२०१९ िद.०४/०९/२०१९ अ  वये आं  दशेातून मौजे िशड ,ता.राहाता येथील तीथ े ी येणा-
या या ेक ं साठी सिुवधा क ,अितथीगहृ व इतर सोयी-सिुवधा परुिवण ेकामीच ेक ाचे बांधकाम करणसेाठी मौज े
िशड  येथे ५ एकर जागा उपल  ध  क न दणेबेाबत इकडेस िवनतंी केलेली असनू  यात  यांनी I would like to 
inform that the Hon’ble Minister for Endowments,Government of Andhra Pradesh vide 
reference cited has been pleased to direct the Commissioner of Endowments Department, 
Government of Andhra Pradesh,Vijayawada to take necessary action to contact the 
Government of Maharashtra/Shri Saibaba Sansthan Trust for allocation of suitable land at 
Shirdi for construction of Pilgrims Amenities Centre,Guest Rooms, Liaison office and 
other concessions to provide better facilities to the Pilgrims visiting Shirdi from Andhra 
Pradesh.  

  Your authorities are well aware that SaibabaMaharaj is a family deity for 
innumerable number of Pilgrims in Andhra Pradesh. The number of devotees doing 
Pilgrimage to Shirdi are also ever increasing.  

  I, therefore, request you to identify suitable land at Shirdi for construction of 
Pilgrims Amenities Centre,Guest Rooms, Liaison office to provide better facilities to the 
Pilgrims visiting Shirdi from Andhra Pradesh and other concessions and inform the same 
to this so as to take necessary further action in the matter, असबेाबत नमदु केललेे आह.े  

 सदर प ाचे अवलोकन केले असता आं  दशेातून मौजे िशड ,ता.राहाता येथील तीथ े ी यणेा-या या ेक ं साठी 
सिुवधा क ,अितथीगहृ व इतर सोयी-सिुवधा परुिवण ेकामीच ेक ाच ेबांधकाम करणसेाठी मौजे िशड  यथे े५ एकर 
जागा इडंोमट िडपाटमट,आं  दशे यांचेसाठी उपल  ध क न देणबेाबत इकडेस िवनंती केलेली आह.े  
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िवभागाचा अिभ ाय- इडंोमट िडपाटमट,आं  दशे यांना, आं  दशेातून मौजे िशड  येथे तीथ े ी 
येणा-या या ेक ं साठी सिुवधा क ,अितथीगहृ व इतर सोयी-सिुवधा पुरिवणेकामीच ेक ाच ेबांधकाम करणसेाठी 
मौजे िशड  येथे ५ एकर जागा उपल  ध क न देणकेामी सं  थान मालक ची िशड  ह ीत िवनाआरि त ५ एकर 
जागा उपल  ध नाही. तसे Hon.Commissioner of Endowments & Ex.Officio Member, T.T. 
Devasthanams, Andhra Pradesh यांना मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार कळिवता येईल. 

स ् ताव– मौजे िशड ,ता.राहाता येथ े आं  दशेातून िशड  येथील तीथ े ी येणा-या या ेक ं साठी 
सिुवधा क ,अितथीगहृ व इतर सोयी-सिुवधा परुिवणकेामीचे क ाचे बांधकाम करणसेाठी मौजे िशड  यथेे ५ एकर 
जागा उपल  ध क न देणबेाबत  Hon.Commissioner of Endowments & Ex.Officio Member, 
T.T.Devasthanam, Andhra Pradesh यांचेकडील िद.०४/०९/२०१९ रोजीचे प ाचे अनषंुगान ेमौजे िशड  
येथ े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े मालक ची िशड  ह ीत िवनाआरि त ५ एकर जागा 
उपल  ध नाही. तस े Hon.Commissioner of Endowments & Ex. Officio Member,T.T. 
Devasthanam, Andhra Pradesh यांना कळिवणे  या िनणयाथ सादर.  

 
िनणय .५०६ यावर सिव तर चचा होऊन, अशी जागा उपल ध नाही व करता येत नाही. तसे सबंधीतास कळिव यात 

यावे, असे ठरले. 
 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२८ सं थान मालक चे मौजे िशड  येथील स ह न.ं१ पै.चे े ातील मंिदर प रसर गेट नं.४ लगतचे जागेत 

साईभ ांचे सोयीसाठी पाद ाणेगृह व मोबाईल कॅमेरा लोक म सिुवधा पुरिवणेकामी ी साई 
सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना वापरास िदले या जागा वापराची मुदत 
वाढवून देणेबाबत मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल. िशड  
यांचेकडील प  जा.न.ं ीसासएं े सो/९०/ २०१९, िद.१२.०९.२०१९ रोजीचे प . 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े                

 तावना– यापूव  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१३/१२/२०१८ रोजी  या सभेतील िनणय ं .७३९ 
अ  वये खालील माण ेिनणय करणते आलेला आह.े 

  “सं  थान मालक चे मौज े िशड  यथेील सव न.ं१ पै.चे े ातील गेट न.ं४ लगत असलेली ६x३४ फुट 
(२०४ चौ.फुट) ही जागा साईभ  तांचे सोयीसाठी पाद ाणगेहृ सिुवधा मोफत परुिवणकेामी तसचे मोबाईल कॅमरेा 
 लोक मसाठी १०x१० फूट (१०० चौ.फुट) या जागेचे सावजिनक बांधकाम िवभाग यांनी यापवू  िनि त 

केले  या  मािसक भाडे र  कम .१,०८७/- या रकमेत १०% वाढ क न (र  कम .१,०८७/-+१०% .१०९/-) 
र  कम .१,१९६/- व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वगेळे आका न िद.१३/१२/२०१८ ते िद.१२/११/२०१९ 
या ११ मिह  यांच ेकालावधीसाठी भाडेकरारान ेमदुतवाढ दे  यास व  यांचेबरोबर करारनामा क न घे  यास मा  यता 
दे  यात आली.” 

  सदर िनणया माण े ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचेकडून 
िद.०७/०२/२०१९ रोजी करारनामा नोटराईज क न घे  यात आलेला आह.े सदर करारना  याची मदुत 
िद.१२/११/२०१९ रोजी संपु  टात येत असलेन ेमा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी 
िल.िशड  यांनी  यांचेकडील उपरो  त  िद.१२/०९/२०१९ रोजी  या प ा  वये “ ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट 
को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना साईभ  ताचंे सवेेसाठी व सोयीसाठी गेट न.ं४ लगत चालवत असले  या 
पाद ाणगेहृ व मोबाईल कॅमरेा  लोक म या  यवसायाची मदुत िद.१२/११/२०१९ रोजी सपंु  टात येत असनू  
सं  थसे साईभ  ताचंे सेवेसाठी व सोयीसाठी सदर पाद ाणगेहृ व मोबाईल कॅमरेा  लोक म पढुील ११ 
मिह  यांसाठी चालिवणसे परवानगी िमळावी,” असबेाबत इकडेस िवनतंी केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. िशड  
यांचेकडील उपरो  त िद.१२/०९/२०१९ रोजी  या प ातील िवनतंी माण े उ  त सं  थसे सं  थान मालक चे मौजे 
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िशड  येथील सव न.ं१ पै.चे े ातील मंिदर प रसर गटे न.ं४ लगत असलेली ६x३४ फूट (२०४ चौ.फुट) ही जागा 
साईभ  ताचंे सोयीसाठी पवू माणचे पाद ाणगेहृ सिुवधा मोफत परुिवणकेामी तसचे मोबाईल कॅमरेा  लोक म 
सिुवधा परुिवणकेामी वापरास िदले  या १०x१० फूट (१०० चौ.फुट) या जागे  या वापराची पढुील मदुत 
िद.१३/११/२०१९ ते िद.१२/१०/२०२० या ११ मिहन ेकालावधीसाठी, यापूव  िनि त केले  या मािसक भाडे 
दराची र  कम .१,१९६/- म  य े १०% वाढ क न  हणजेच र  कम .१,१९६/-+१०% र  कम .१२०/- अशी 
एकुण र  कम .१,३१६/- इतक  आका न व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न, पवू  याच अटी व 
शत वंर मदुतवाढ दतेा येईल व  या माण ेकरारनामा नोटराईज क न घतेा येईल.  

 ताव- ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. िशड  यांना सं  थान मालक चे मौज े
िशड  येथील सव न.ं१ पै.चे े ातील मंिदर प रसर गटे न.ं४ लगत असलेली ६x३४ फूट (२०४ चौ.फुट) ही जागा 
साईभ  ताचंे सोयीसाठी पवू माणचे  पाद ाणगेहृ सिुवधा मोफत परुिवणकेामी तसेच मोबाईल कॅमरेा  लोक म 
सिुवधा परुिवणकेामी वापरास िदले  या १०x१० फूट (१०० चौ.फुट) या जागे  या वापराची पढुील मदुत 
िद.१३/११/२०१९ ते िद.१२/१०/२०२० या ११ मिहन ेकालावधीसाठी, यापूव  िनि त केले  या मािसक भाडे 
दराची र  कम .१,१९६/- म  य े १०% वाढ क न  हणजेच र  कम .१,१९६/-+१०% र  कम .१२०/- अशी 
एकुण र  कम .१,३१६/- इतक  आका न व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवगेळे आका न,पवू च ् याच अटी व 
शत वंर मदुतवाढ दणेे  या  व  या माण ेकरारनामा नोटराईज क न घणेे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .५०७ यावर सिव तर चचा होऊन,  सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील सव नं.१ पै.चे े ातील मिंदर 
प रसर गेट न.ं४ लगत असलेली ६x३४ फूट (२०४ चौ.फुट) जागा ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट 
को-ऑप.सोसायटी िल. िशड  यांना साईभ  तांचे सोयीसाठी पूव माणेच  पाद ाणेगृह सुिवधा मोफत 
पुरिवणेकामी तसेच मोबाईल कॅमेरा  लोक म सिुवधा पुरिवणेकामी वापरास िदले  या १०x१० फूट 
(१०० चौ.फुट) जागा वापरास यापूव  िनि त केले  या मािसक भाडे दराची र  कम .१,१९६/- म  ये  
१०% वाढ क न  हणजेच र  कम .१,१९६/-+१०% र  कम .१२०/- अशी एकुण र  कम .१,३१६/- 
इतक  आका न व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न,पूव  याच अटी व शत वंर 
िद.१३/११/२०१९ ते िद.१२/१०/२०२० या ११ मिहने कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात 
आली. व  या माणे करारनामा नोटराईज क न घे यात यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२९ ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड  यांना सं थान मालक चे मौजे िशड  

येथील स ह न.ं११४ मधील वागतक ाचे जागेत बॅग लोक मसाठी वापरास िदले या जागे या 
वापराची मुदत िमळणेबाबत मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी 
िल.िशड  यांचेकडील जा.न.ं ीसासएं े सो/९१/२०१९ िद.१२.०९.२०१९ रोजीचे प . 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े                

 तावना– यापूव  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१३/१२/२०१८ रोजी  या सभेतील िनणय ं .७३८ 
माण ेखालील माण ेिनणय करणते आलेला आह.े 

  “ ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना सं  थानचे  वागतक  येथील 
जागा  लोक मसाठी िद.२२/११/२०१८ ते िद.२१/१०/२०१९ या ११ मिहन े कालावधीसाठी मागील मािसक 
परवाना फ  म  य े १०% वाढ क न .१,२५५/- + .१२६/- (१०%) एकुण र  कम .१,३८१/- मा  इतक  
आका न व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवगेळे आका न तसेच  लोक मची सिुवधा साईभ  तांना िवनामु  य 
उपल  ध क न दे  याचे अटी शत वर मदुतवाढ दे  यास व  यांचेबरोबर करारनामा क न घे  यास मा  यता दे  यात 
आली.  

  सदर िनणया माण े ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचेकडून 
िद.०७/०२/२०१९ रोजी करारनामा नोटराईज क न घे  यात आलेला आह.े सदर करारना  याची मदुत 
िद.२१/१०/२०१९ रोजी संपु  टात येत असलेन ेमा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी 
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िल.िशड  यांनी  यांचेकडील उपरो  त िद.१२/०९/२०१९ रोजी  या प ा  वये “ ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट 
को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  ही साईभ  ताचंे सेवेसाठी व सोयीसाठी बस  टॅ  ड समोरील  वागतक ाचे जागेत 
चालवत असलेले बॅग  लोक म या  यवसायाची मदुत िद.२१/१०/२०१९ रोजी पणू होत असनू सं  थसे 
साईभ  ताचंे सोयीसाठी व सोयीसाठी सदर बॅग  लोक म  यवसाय पढुील ११ मिह  यांसाठी चालिवणसे परवानगी 
िमळावी,” असबेाबत इकडेस िवनतंी केललेी आह.े  

  िवभागाचा अिभ ाय- मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. िशड  
यांचेकडील उपरो  त   िद.१२/०९/२०१९ रोजी  या प ातील िवनंती माण ेसं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील 
सव न.ं११४ मधील  वागतक ाच ेजागेत बॅग  लोक मसाठी वापरास िदले  या जागे  या वापराची पढुील मदुत 
िद.२२/१०/२०१९ ते िद.२१/०९/२०२० या ११ मिहने कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  र  कम 
.१,३८१/- म  य े१०% वाढ क न  हणजेच र  कम .१,३८१/-+१०% र  कम .१३८/- अशी एकुण र  कम 
.१,५१९/- इतक  आका न व िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे आका न, साईभ  तांना  लोक मची 

सिुवधा िवनामु  य  दणेे  या पवू  याच अटी व शत वंर मदुतवाढ दतेा येईल व  या माण े करारनामा नोटराईज 
क न घेता येईल.  

 ताव- ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. िशड  यांना सं  थान मालक चे मौज े
िशड  येथील सव न.ं११४ मधील  वागतक ाचे जागेत बॅग  लोक मसाठी वापरास िदले  या जागे  या वापराची 
पढुील मदुत िद.२२/१०/२०१९ ते िद.२१/०९/२०२० या ११ मिहन ेकालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  
र  कम .१,३८१/- म  य े१०% वाढ क न  हणजेच र  कम .१,३८१/-+१०% र  कम .१३८/- अशी एकुण 
र  कम .१,५१९/- इतक  आका न व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न, साईभ  तानंा  लोक मची 
सिुवधा िवनामु  य देणे  या पवू  याच अटी व शत वंर मदुतवाढ दणेे  या व  या माण ेकरारनामा नोटराईज क न 
घेणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .५०८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील सव न.ं११४ मधील  वागतक ाचे 
जागेत ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. िशड  यांना बॅग  लोक मसाठी 
जागा मागील मािसक परवाना फ  र  कम .१,३८१/- म  ये १०% वाढ क न  हणजेच र  कम 

.१,३८१/-+१०% र  कम .१३८/- अशी एकुण र  कम .१,५१९/- इतक  आका न व िव ुत बील 
मीटर रड ग माणे वेगळे आका न, तसेच  साईभ  तांना  लोक मची सिुवधा िवनामु  य देणे  या 
पूव  याच अटी व शत वंर िद.२२/१०/२०१९ ते िद.२१/०९/२०२० या ११ मिहने कालावधीसाठी 
मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली. व या माणे  करारनामा नोटराईज क न घे यात यावा, असे 
ठरले. 

 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
िवषय न.ं३० सं थान मालक चे मौजे िशड  येथील स ह न.ं२ पै.चे े ातील मंिदर प रसर गेट न.ं१ लगत 

साईभ ांचे सोयासाठी मोबाईल कॅमेरा लोक म सुिवधा पुरिवणेकामी ी साई सं थान ए लॉईज 
े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड  यांचेकडील जा.न.ं ीसासंए े सो/९३/२०१९ िद.१२.०९.२०१९ 

रोजीचे प . 
ताव-  अिधिनयमातील तरतदू - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे 

कलम १७(३) म  ये िव  व  त  यव  थेम  ये िनिहत झाललेी कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या 
लेखी पवूमंजरूीने असेल  याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान ेदे  यात येणार 
नाही िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात 
येणार नाही,अशी तरतदू आह.े                

 तावना-यापवू  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१३/१२/२०१८ रोजी  या सभेतील िनणय ं .७३७ 
अ  वये खालील माणे िनणय करणेत आलेला आह.े 

  “सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील सव न.ं२ प.ैचे े ातील मंिदर प रसर गेट नं.१ लगत 
साईभ  तांचे सोयीसाठी मोबाईल कॅमरेा  लोक म सिुवधा परुिवणकेामी ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट 
को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना वापरास िदले  या ११x८ फूट (८८ चौ.फुट) या जागेचे सावजिनक 
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बांधकाम िवभाग यांनी यापवू  िनि त केले  या मािसक भाडे र  कम .९५७/- या रकमेत १०% वाढ क न 
 हणजेच र  कम .९५७/-+ .९६/- (१०%) अशी एकुण र  कम .१,०५३/- व मीटर रड ग माणे िव तु 

बील वेगळे आका न िद.०१/१२/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१९ या ११ मिह  याचंे कालावधीसाठी 
भाडेकराराने मदुतवाढ दे  यास व  याचंेबरोबर करारनामा क न घे  यास मा  यता दे  यात आली.” 

  सदर िनणया माणे ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचेकडून 
िद.०७/०२/२०१९ रोजी करारनामा नोटराईज क न घे  यात आलेला आह.े सदर करारना  याची मदुत 
िद.३१/१०/२०१९ रोजी संपु  टात येत असलेने मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-
ऑप.सोसायटी िल.िशड  यानंी  याचंेकडील उपरो  त िद.१२/०९/२०१९ रोजी  या प ा  वये “ ी साई सं  थान 
ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना साईभ  तांचे सेवेसाठी व सोयीसाठी गेट नं.१ लगत 
चालवत असले  या मोबाईल कॅमेरा  लोक म या  यवसायाची मदुत िद.३१/१०/२०१९ रोजी पणू होत असनू 
सं  थसे साईभ  तांचे सोयीसाठी व सोयीसाठी सदर मोबाईल कॅमरेा  लोक म पढुील ११ मिह  यासंाठी 
चालिवणेस परवानगी िमळावी,” असेबाबत इकडेस िवनंती केलेली आह.े  

  िवभागाचा अिभ ाय - मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. 
िशड  यांचेकडील उपरो  त िद.१२/०९/२०१९ रोजी  या प ातील िवनंती माणे उ  त सं  थसे सं  थान 
मालक चे मौजे िशड  येथील सव न.ं२ प.ैचे े ातील मंिदर प रसर गेट न.ं१ लगत साईभ  तांचे सोयीसाठी 
मोबाईल कॅमेरा  लोक म सिुवधा परुिवणेकामी उ  त सं  थसे वापरास  िदले  या जागे  या ११x८ फूट (८८ 
चौ.फुट)  या जागे  या वापराची पढुील मदुत िद.०१/११/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० या ११ मिहने 
कालावधीसाठी, यापवू  िनि त केले  या मािसक भाडे र  कम .१,०५३/- म  ये  १०% वाढ क न  हणजेच 
र  कम .१,०५३/-+१०% र  कम .१०५/- अशी एकुण र  कम .१,१५८/- इतक  आका न व िव तु बील 
मीटर रड ग माणे वेगळे आका न,पवू  याच अटी व शत वंर मदुतवाढ देता येईल व  या माणे करारनामा 
नोटराईज क न घेता येईल.  

 ताव- ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. िशड  यानंा सं  थान मालक चे 
मौजे िशड  येथील सव न.ं२ प.ैचे े ातील मिंदर प रसर गेट नं.१ लगत साईभ  तांचे सोयीसाठी मोबाईल 
कॅमरेा  लोक म सिुवधा परुिवणकेामी वापरास िदले  या जागे  या ११x८ फूट (८८ चौ.फुट) या जागे  या 
वापराची पढुील मदुत िद.०१/११/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० या ११ मिहने कालावधीसाठी, यापवू  िनि त 
केले  या मािसक भाडे दराची र  कम .१,०५३/- म  ये  १०% वाढ क न  हणजेच र  कम .१,०५३/-
+१०% र  कम .१०५/- अशी एकुण र  कम .१,१५८/- इतक  आका न व िव तु बील मीटर रड ग माणे 
वेगळे आका न,पवू  याच अटी व शत वंर मदुतवाढ दणेे  या व  या माणे करारनामा नोटराईज क न घणेे  या 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .५०९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील सव न.ं२ पै.चे े ातील मंिदर 
प रसर गेट न.ं१ लगत ११x८ फूट (८८ चौ.फुट) जागा ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-
ऑप.सोसायटी िल. िशड  यांना साईभ  तांचे सोयीसाठी मोबाईल कॅमेरा  लोक म सिुवधा 
पुरिवणेकामी यापूव  िनि त केले  या मािसक भाडे दराची र  कम .१,०५३/- म  ये  १०% वाढ क न 
 हणजेच र  कम .१,०५३/-+१०% र  कम .१०५/- अशी एकुण र  कम .१,१५८/- इतक  आका न 

व िव ुत बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न,पूव  याच अटी व शत वंर िद.०१/११/२०१९ ते 
िद.३०/०९/२०२० या ११ मिहने कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली. व  या माणे 
करारनामा नोटराईज क न घे यात यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३१ ऐितहासीक व त,ु श ा े, कलादालन व दशन मांड यासाठी वापरास िदले या ी साईबाबा सं थान 

िव त यव था,िशड  यांचे मालक चे मौजे िनमगाव को हाळे, ता.राहाता येथील साई सादालय 
इमारतीतील जागा वापराची पुढील मुदतवाढ िमळणेबाबत ी.अिभिजत देिवदास िशंदे, रा. ीरामपूर 
यांचा िद.१४.१०.२०१९ रोजीचा अज. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
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पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े                

 तावना– मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२८७ अ  वये व  या 
अनषंुगान े मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील प  ं .सासंिव-
२०१६/१४२५/ . .१७४/का.१६ िद.२६/१०/२०१६ अ  वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  याचं े
मालक ची मौजे िनमगाव-को-हाळे,ता.राहाता येथील गट न.ं८० व ८५ पैक  याम  य ेसाई सादालय इमारतीतील 
पिह  या मज  यावरील आय.टी.िवभागाशेजारी असलेला हॉल अदंाजे ं दी दि णो  तर ६० फूट व लांबी पवू 
पि म १२० फूट याच ेसाधारणत: े फळ ७२०० चौ.फूट ही जागा ी.अिभिजत दिेवदास िशंद,ेरा. ीरामपरू यांना 
 यांचे अजात नमदू केले माण े िशव  पशाने पावन झाले  या व  त ू व छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास 
दशन पी ठेव  यासाठी िद.३१/०१/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी वापरास 

दे  यात आलेली आह ेव  या माण े िद.३१/०१/२०१७ रोजी मा.दु यम िनबंधक,राहाता याचंेसमोर िल  ह अॅ  ड 
लायस  स करारनामा न दिवणते आलेला आह.े  

  उपरो  त करारना  याची मदुत िद.३१/१२/२०१७ रोजी सपंु  टात आलेली असलेन े पढुील मदुतवाढ 
िमळणकेामी ी.अिभिजत देिवदास िशंद ेयांनी सं  थानचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभपेढू े िवनतंी केलेली आह.े 
ती मा.  यव  थापन सिमतीन ेमा  य  केली असनू  यांचे मागणीनसुार पढुील ११ वष मदुतवाढ देणसेाठी िवधी व 
 याय िवभाग,महारा   शासन यांच ेमा  यतेसाठी  ताव सादर करणते यावा,असेबाबत िद.०८/१२/२०१७ रोजीच े

सभेतील आय  या वेळचा िवषय न.ं१८ िनणय ं .१०७८ माण े िनणय झालेला आह.े सदर िनणयाच ेअनषुगंान े
मा. धान सिचव,िवधी व  याय िवभाग,महारा    शासन,मं ालय,मुंबई यांचेकडेस इकडील जा.न.ंएसएसएसटी/ 
मालम  ता/ ५९९०/२०१८ िद.०७/०२/२०१८ अ  वये अहवाल सादर करणते आलेला आह.े  

  मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांनी  यांचेकडील जा. ं .सासंिव-१०१६/ 
८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ रोजीचे प ा  वय े “िवधी व  याय िवभागा  या िद.२६/१०/२०१६ 
रोजी  या प ा  वये सं  थानमधील जागा ऐितहािसक व  तू व श  ा  े यांचे कलादालन व दशन मांड  याकरीता 

ी.अिभिजत दिेवदास िशंद े यांना ११ मिह  यांसाठी भाडेत  वावर दे  यात आली आह.े सदर मदुतवाढ 
िद.३१/१२/२०१७ रोजी संपु  टात आलेली आह.े  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजी  या बैठक त 
झाले  या िनणयानसुार तसचे मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सदंभाधीन ं .२ ते ४ यथेील प ा  वय े केले  या 
िवनंतीनसुार िशड  सं  थान  या मौज े िनमगाव-को-हाळे येथील गट न.ं८० व ८५ मधील साई सादालय 
इमारतीतील पिह  या मज  यावरील ७२०० चौ.फूट े फळ असलेली जागा ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  (सधुारणा) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) मधील तरतुदीनुसार ी.अिभिजत 
दिेवदास िशंद,ेरा. ीरामपरू यांना ऐितहािसक व  तू व श  ा  े व कलादालन व दशन मांड  याकरीता ११ 
मिह  यां  या िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर ११ वेळा वाढवनू दे  यास खालील अट वर अ धीन राहन मा  यता 
दे  यात येत आह.े अ)  यके वेळी िल  ह अॅ  ड लायस  स करार करतांना मागील वषा  या  भाडयात १०% वाढ 
कर  यात यावी. ब) या कलादालनात व दशनात ठेव  यात आले  या व  तू या िशवकालीन व परुातन अस  याचा 
उ  लेख करारना  यात कर  यात येणार नाही. क) कोण  याही  य  तीने या कलादालनात दशनासाठी ठेवले  या  
व  तू या िशवकालीन िकंवा परुातन नाहीत याबाबत घेतले  या कोण  याही आ ेपासदंभात फ  त लायसे  सी हचे 
जबाबदार असतील. ड) सदर कलादालन/ दशनामळेु भिव  यात काही कायदिेवषयक बाबी िकंवा अ  य  
कारणा  तव होणा-या नुकसानीची,खचाची सपंणू भरपाई लायसे  सीने सं  थानला क न दणे े आव  यक राहील.” 
असबेाबत इकडेस कळिवलेले आह.े  

  तदनतंर मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३०/०१/२०१९ रोजी  या सभेतील िनणय ं .५२ माणे 
खालील माण ेिनणय करणते आलेला आह.े  

  “यावर सिव  तर चचा होऊन, ऐितहािसक व  त,ुश  ा  े,कलादालन व दशन मांड  याकरीता 
ी.अिभिजत देिवदास िशंद,ेरा. ीरामपरू यांना सं  थान मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे,ता.राहाता येथील 

साई सादालय इमारतीतील वापरास िदले  या जागेचे िद.३१/०१/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ या ११ मिहन े
कालावधीसाठीचे भाडेदरा माण े ी.अिभिजत दिेवदास िशंद े यांचेकडून उ  त कालावधीसाठीची र  कम 
.१,१०,०००/- इतक   यांनी उपरो  त माण े िद.२५/१०/२०१७ रोजी सं  थानकडे जमा केले  या र  कम 
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.१,५०,८४०/- मधनू वजा क न उव रत र  कम पढुील कालावधीसाठी  या भाडे रकमतेून िहशोिबत क न 
समायोिजत करणसे मा  यता दे  यात आली.  

उपरो  त जागा वापराची मदुत िद.०१/०१/२०१८ ते िद.३०/११/२०१८ या ११ मिह  यांचे 
कालावधीसाठी पवू चे भाडेदराची र  कम .१०,०००/- म  य े १०% वाढ क न  हणजेच दरमहा र  कम 
.११,०००/- इतके भाडेदराने व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न मदुतवाढ देणेस व करारनामा 

क न घे  यास मा  यता दे  यात आली.  
तसेच िद.०१/१२/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी यापवू ची भाडे 

र  कम .११,०००/- म  य े १०% वाढ क न  हणजेच दरमहा र  कम .१२,१००/- इतके भाडेदराने व िव तु 
बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील 
जा. ं .सामंिव-१०१६/ ८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ रोजीचे प ातील अटी व शत स अधीन राहन 
मदुतवाढ देणसे व  या माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घे  यास मा  यता दे  यात आली.” 

  सदर िनणयाचे अनषंुगाने िद.०१/०१/२०१८ ते िद.३०/११/२०१८ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी 
पवू चे भाडेदराची र  कम .१०,०००/- म  य े १०% वाढ क न  हणजेच दरमहा र  कम .११,०००/- इतके 
भाडेदरान े व िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे आका न ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांना उ  त जागा 
वापराची पिहली मदुतवाढ दे  यात आलेली आह ेव  या माण ेउ  त कालावधीचा करारनामा िद.१३/०९/२०१९ 
रोजी नोटराईज कर  यात आलेला आह.े  

 याच माण े उपरो  त िनणयात नमदु केले माण े उ  त जागा वापराची  यापढुील मदुत 
िद.०१/१२/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१९ या ११ मिह  यांच ेकालावधीसाठीचा यापवू  मािसक दराची भाडे र  कम 
.११,०००/- म  य े१०% वाढ क न  हणजेच दरमहा र  कम .१२,१००/- इतके भाडेदरान ेव िव तु बील मीटर 
रड ग माण े वेगळे आका न मा.कायासन अिधकारी, िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई याचंेकडील 

जा. ं .सासंिव-१०१६/८४०/ . .११०/ का.१६ िद.२२/१०/२०१८ रोजीचे प ातील अटी व शत स अधीन राहन 
ि तीय मदुतवाढीचा करारनामा अलािहदा क न घे  यात येत आह.े  

जागा वापराची सदर मुदत िद.३१/१०/२०१९ रोजी संपु  टात येत अस  याने,जागा वापराची पढुील मुदत  
िद.०१/११/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी ितसरी मदुतवाढ िमळणकेामी 

ी.अिभिजत दिेवदास िशदंे यांनी  यांचेकडील उपरो  त िद.१४/१०/२०१९ रोजीचे अजा  वये इकडेस िवनंती 
केली असनू  यात  यांनी “महारा   शासन यांचा िद.२२/१०/२०१८ िनणय ं .सासंिव-१०१६/८४०/ 

. .११०/का.१६ नसुार मला ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था मालक ची नवीन ी साई सादालय 
येथील जागा ११ मिह  या  या िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर ११ वेळा वाढवनू भाडेत  वावर सं हालय 
museum साठी वापरणकेामी िदलेली आह.े सदर जागचेा करार ं .दसुरा िद.३१/१०/२०१९ रोजी  याची मदुत 
संपत अस  यान ेपढुील कालावधीचा  हणजेच ितसरा करार करणसे िवनंती आह,े” असबेाबत नमदु केललेे आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय-अजदार ी.अिभिजत दिेवदास िशदं े यांचे उपरो  त िद.१४/१०/२०१९ रोजीच े
अजातील िवनतंी माण े व मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचकेडील प  
जा. ं .सासंिव-१०१६/८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ रोजी  या प ाच े अनषंुगाने ऐितहािसक 
व  तु,श  ा  ,ेकलादालन व दशन मांड  याकरीता ी.अिभिजत दिेवदास िशंद,ेरा. ीरामपरू यांना वापरास 
िदले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  याचं ेमालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे, ता.राहाता येथील 
गट न.ं८० व ८५ प.ै यामधील साई सादालय इमारतीतील पिह  या मज  यावरील आय.टी.िवभागाशेजारी 
असलेला हॉल अदंाज े ं दी दि णो  तर ६० फुट व लांबी पवू-पि म १२० फुट याच ेसाधारणत: े फळ ७२०० 
चौ.फुट या जागे  या वापराची ितसरी मदुतवाढ िद.०१/११/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० या ११ मिहन े
कालावधीसाठी, यापवू ची मािसक भाडेदराची र  कम .१२,१००/- म  य े १०% वाढ क न  हणजेच र  कम 
.१२,१००/-+ .१,२१०/- अशी एकुण र  कम .१३,३१०/- इतक  आका न व िव तु बील मीटर रड ग माण े

वेगळे आका न मदुतवाढ दतेा येईल व यापवू  माणचे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घतेा येईल. 
 ताव-मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील प  जा. ं .सासंिव-

१०१६/८४०/ . .११०/ का.१६ िद.२२/१०/२०१८ रोजी  या प ाचे अनषंुगाने ऐितहािसक व  त,ु श  ा  ,े 
कलादालन व दशन मांड  याकरीता ी.अिभिजत दिेवदास िशदं,ेरा. ीरामपरू यांना वापरास िदले  या ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे, ता.राहाता येथील गट न.ं८० व 
८५ पै. यामधील साई सादालय इमारतीतील पिह  या मज  यावरील आय.टी.िवभागाशेजारी असलेला हॉल 
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अदंाजे ं दी दि णो  तर ६० फुट व लांबी पवू-पि म १२० फुट याचे साधारणत: े फळ ७२०० चौ.फुट या 
जागे  या वापराची ितसरी मदुतवाढ िद.०१/११/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० या ११ मिहन े कालावधीसाठी, 
यापूव ची मािसक भाडेदराची र  कम .१२,१००/- म  य े १०% वाढ क न  हणजेच र  कम .१२,१००/-+ 
.१,२१०/- अशी एकुण र  कम .१३,३१०/- इतक  आका न व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवगेळे आका न 

मदुतवाढ देणे  या व यापवू  माणचे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घणेे  या िनणयाथ सादर. 
िनणय .५१० यावर सिव तर चचा होऊन, तसेच सव वाचन केले व ऐकले असता असे िदसनु येते क , सदरचे दशन 

पाह यासाठी वेश शु क आकार यात येते. याचा अथ असा क , नाममा  शु कावर िदले या 
इमारतीचा उपयोग वािण यीक कारणासाठी केला जातो. येथे नमुद करावेस वाटते क , शासनाने 
जा. ं .सासिंव-१०१६/८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ चे प ा वये खालील अटी शत वर 
परवानगी िदलेली होती.  
अ)  येक वेळी िल  ह अॅ  ड लायस  स करार करतांना मागील वषा  या  भाडयात १०% वाढ 

कर  यात यावी.  
ब)  या कलादालनात व दशनात ठेव  यात आले  या व  तू या िशवकालीन व पुरातन अस  याचा 

उ  लेख करारना  यात कर  यात येणार नाही.  
क) कोण  याही  य  तीने या कलादालनात दशनासाठी ठेवले  या  व  त ूया िशवकालीन िकंवा 

पुरातन नाहीत याबाबत घेतले  या कोण  याही आ ेपासदंभात फ  त लायसे  सी हेच 
जबाबदार असतील.  

ड)  सदर कलादालन/ दशनामुळे भिव  यात काही कायदेिवषयक बाबी िकंवा अ  य  कारणा  तव 
होणा-या नुकसानीची,खचाची सपूंण भरपाई लायसे  सीने सं  थानला क न देणे आव  यक 
राहील. 

  शासनाचे जा. ं .सासिंव-१०१६/८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ चे प  सिमती या 
िनदशनास आणनू िदले. जर ११ मिह या या Licence माणे पुढील दहा वष मुदतवाढ सदर प ा दारे 
िदली तर ती ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) चे 
उ लंघन होणारे ठरेल व तसे करणे हे काय ा या कलमांशी ातारणा करणारे ठरेल, असे सिमतीला 
वाटते. 

  सदरची इमारत ी साई मंिदरापासनू १ िक.मी.अंतरावर आहे. सिमतीने सव बाब चा 
सा यलपूण िवचार केला. सदरची जागा ही ७२०० चौ.फुट आहे व याचा वािण यीक वापर िदसनू 
येतो. अशा प रि थतीत सदरची जागा नाममा  शु कावर पुढील कालावधीसाठी देणे सं थान या 
आिथक िहता या आड ये याची श यता आहे, असे वाटते. अशा प रि थतीत सदर या कराराची मुदत 
आ टोबर २०१९ म ये सपंलेली अस याने ी.िशंदे यांना लगेचच जागा खाली करा असे सांगणे उिचत 
होणार नाही. क रता सिमती सवानुमते असा िनणय घेते क ,  
१. ी.िशंदे यांचेकडून नो हबर २०१९ पासनू ३१ माच २०२० पयत पाचपट जा त हणजेच दरमहा 

र  कम .६०,५००/-मा  (१२,१००x५) व िव ुत बील मीटर रड ग माणे वेगळे असे शु क 
आकार यात येईल व असे शु क दे यास ते तयार आहेत का? अशी िवचारणा यांचेकडे करावी व 
यांनी यास तयारी दशिव यास ३१ माच २०२० पयत मुदतवाढ दरमहा र  कम .६०,५००/-मा  

व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे या शु कावर ावी व पुढील कायवाही करावी. 
२. सदर जागेचा स ि थतीतील वािण यीक वापरासाठीचा बाजारातील दर िकती आहे याची 

पडताळणी सबंधीत िवभागाकडून करावी व तसा अहवाल सिमतीला सादर करावा. यानंतर यो य 
तो िनणय सिमती घेईल. 

३. ी. िशंदे यांना वरील .१ मधील नमुद बाब मा य नस यास िडसबर २०१९ अखेर सदरची जागा 
खाली कर यासाठी नोटीस ी.िशंदे यांना ावी व सदरची जागा खाली क न घे याची कारवाई 
करावी, असे सवानुमते ठरले. 

 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३२ मंिदरामधुन िनघणारे िनमा यापासनू तयार कर यात आले या अगरब ी उ पादनांची िव  करणेकामी 

साईआ म भ िनवास थान-१, साई सादालय व गेट नं.४ या बाहेर या ३ िठकाणी गाळे उपल ध 
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क न िमळणेबाबत मा.अ य ा, जनसेवा फाऊंडेशन, लोणी बु., ता.राहाता यांचेकडील जा. .६४ 
िद.१२.०९.२०१९ रोजीचे प . 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े                

 तावना– सं  थानचे बगीचा िवभागाकडील  तावाचे अनषंुगाने मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५३० माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े 

   च े समाधी मिंदरातून िनघणारे हार व फुलांच े िनमा  यांपासनू अगरब  ती तयार करणकेामी चचा 
करणसेाठी आजचे सभेत जनसेवा फ डेशन या बचत गटाचे ितिनधी उपि थत होते. सभेसमोर  यांनी इको िनिमती 
इ  ा   चर अॅ  ड स  ह सेस यांचबेरोबर सयंु  तपण ेकाम करणार अस  याचे सांिगतल.े  

  यावर सिव  तर चचा होऊन,बचत गटामाफत साई अगरब  ती तयार क न घेणेसाठी  च े समाधी 
मंिदरातून िनघणारे हार व फुलाचं े िनमा  य जनसवेा फ डेशन बचत गट व इको िनिमती इ  ा   चर अॅ  ड 
स  ह सेस यांच ेसंयु  त क  पास ३ वषासाठी िवनामु  य दे  यात याव.े  या बद  यात जनसेवा फ डेशन बचत गट ह े
सदरह अगरब  ती िव तून िमळणा-या ितमाह उ  प  ना  या १०% र  कम सं  थानला वग करतील.३ वषाम  य े
जनसेवा फ डेशन बचत गट व इको िनिमती इ  ा   चर अॅ  ड स  ह सेस यांचे काम समाधानकारक अस  यास 
पढुील कालावधीसाठी िनमा  य दणेकेामी जनसेवा फ डेशन बचत गट व इको िनिमती इ  ा   चर अॅ  ड 
स  ह सेस यांना ाधा  य दे  यात यावे,अशी करारना  याम  य ेतरतुद ठेव  यात यावी. तसचे याकामी िवधी व  याय 
िवभाग,महारा   शासन यांची मा  यता घे  यात यावी,असे ठरल.े 

  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४  या कलम १४(२)(ग) मधील 
तरतुदीनसुार नाशवतं, अपण व  तूंची िललावा ारे िकंवा अ  य कारे िव  हवेाट लाव  याचे आिण  याचंे उ  प  न 
िव  व  त  यव  थे  या िनधीम  य े जमा कर  याचे अिधकार मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  यांना आहतेअसबेाबत मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांनी 
 यांचेकडील प  ं .सासंिव-१०१७/१४७८/ . .१६०/का.१६ िद.१८/०९/२०१७ अ  वये सं  थानला 

कळिवलेले आह.े  
  उपरो  त िनणय ं .५३० माण े सं  थानचे बगीचा िवभागामाफत जनसेवा फ डेशन,लोणी व इको 

िनिमती इ  ा   चर स  ह सेस,पणु ेयांचेसोबत िद.१०/१०/२०१७ रोजी करारनामा करणते आलेला आह.े   
तदनतंर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ रोजी  या सभेतील आय  या वेळचा िवषय व 

िनणय ं .२१९ माण े“समाधी मिंदरामधील िनमा  यापासनू जनसवेा फ डेशन बचत गटामाफत तयार कर  यात 
येणा-या अगरब   यांची िव  करणसेाठी जनसवेा फ डेशन बचत गट यांना ायोिगक त  वावर मिंदर प रसर व 
नवीन साई सादालय प रसराम  य ेजागा उपल  ध क न दे  यात यावी,” असा िनणय झालेला आह.े  

सदर िनणयास अनसु न मालम  ता िवभागाकडील िद.१४/०३/२०१८ रोजी  या मंजरु िटपणी माण ेव 
जा. ं . एसएसएसटी/मालम  ता/६७३३/२०१८ िद.१५/०३/२०१८ रोजी  या प ा  वये म.ेजनसेवा फ डेशन,लोणी 
ब.ु यांना मिंदरामधनू िनघणारे िनमा  यापासनू तयार केलेली उ  पादने (अगरब  ती) िव साठी सं  थान प रसरातील 
खालील माण ेजागा उपल  ध क न दे  यात आले  या आहते.  
१)  साई कॉ   ले  स इमारतीमधील लाडु काऊंटरचे गाळयाम  य ेदि णकेडील बाजूस.  
२)  मंिदर प रसरातील अ  दलुबाबा द याचे मागील बाजूस.  

  स  यि थतीत उपरो  त िठकाणी जनसेवा फ डेशनचे माफत िनमा  यापासनू तयार कर  यात आले  या 
उ  पादनांची िव  ायोिगक त  वावर सु  कर  यात आलेली आह.े  

उ  त सं  थने ेकरारना  यानसुार िद.०९/११/२०१७ पासनू मिंदरातील हार व फुलांच े िनमा  य उचलणसे 
सु वात केलेली आह.े  यापासनू िनघणारे उ  प  नापैक  सं  थनेे १०% माण े िद.१८ माच २०१८ ते ऑग  ट 
२०१९ या १८ मिह  यांचे कालावधीत खालील माण ेर  कम सं  थानकडे जमा केलेली असलेचे सं  थानचे बगीचा 
िवभागाकडील िद.३१/१०/२०१९  रोजी  या प ावनू िदसनू येते.  

 
अ.नं. कालावधी अगरब  ती पाक टे एकूण िव  र  कम िव तून िमळणारे १०% 
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िव  (नग) उ  प  न 
१ २ ३ ४ ५ 
१ १८ माच ते ३० 

एि ल २०१८  
१६७८३  .  ५,०३,४९०/- .   ५०,३४९/-  

२ म-े२०१८  २६८४२ .  ८,०५,२६०/-  .   ८०,५२६/-  
३ जून-२०१८ ३२३१८ .  ९,६९,५४०/-  .   ९६,९५४/-  
४ जुल-ै२०१८  २८३५१ .  ८,५०,५३०/-  .   ८५,०५३/-  
५ ऑग  ट-२०१८ २५८४८ .  ७,७५,४४०/- .   ७७,५४४/-  
६ स  टबर-२०१८ १३०२० .  ३,९०,६००/-  .   ३९,०६०/-  
७ ऑ  टोबर-२०१८ ३५६९० .१०,७०,७००/-  . १,०७,०७०/-  
८ नो  हबर-२०१८ २८८१४ .  ८,६४,४२०/-  .   ८६,४४२/-  
९ िडसबर-२०१८  ३५७३१ .१०,७१,९३०/-  . १,०७,१९३/-  
१० जानेवारी-२०१९  ३३३४८ .१०,००,४४०/- . १,००,०४४/-  
११ फे वुारी-२०१९  २९२३६ .  ८,७७,०८०/-  .   ८७,७०८/-  
१२ माच-२०१९  २७३२४ .  ८,१९,७२०/-  .   ८१,९७२/-  
१३ एि ल-२०१९ २०९३४ .  ६,२८,०२०/-  .   ६२,८०२/-  
१४ म-े२०१९  २०५१३ .  ६,१५,३९०/-  .   ६१,५३९/-  
१५ जून-२०१९ १७०३८ .  ५,११,१४०/-  .   ५१,११४/-  
१६ जुल-ै२०१९  १९३६३ .  ५,८०,८८४/-  .   ५८,०८८/-  
१७ ऑग  ट-२०१९ २०४१० .  ६,१२,३००/-   .   ६१,२३०/-  
 एकुण  ४३१५६३ .१,२९,४६,८८४/-  .१२,९४,६८८/-  

 
उ  त सं  थपेैक  इको िनिमती इ  ा   चर अॅ  ड सि हसेस या कंपनीने राजीनामा िदला असलेन े

सं  थानचे बगीचा िवभागाने िनमा  यापासनू अगरब  ती बनिवणचे ेपूण काम जनसेवा फ डेशन यांना देवनू  यांचेशी 
करारनामा करणबेाबतचे मा  यतेसाठीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१९ रोजी  या सभेपढु े
सादर करणते आला.  यात िनणय ं .१२ माण े  ततु करणी इको िनिमती इ  ा   चर अॅ  ड सि हसेस व 
जनसेवा फ डेशन बचत गट यांना मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर बोलिवणते याव,ेअसे ठरले.  

तदनतंर मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३०/०१/२०१९ रोजी  या सभेत िद.०८/०१/२०१९ रोजीच े
इितवृ  त वाचनू कायम करणे  या वळेेस िवषय न.ं१ िनणय ं .३९ माण ेउ  त िनणय १२ चे ऐवजी खालील माण े
वाच  यात यावे. “मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५३० नसुार मिंदरातनू 
िनघणारे िनमा  यापासनू अगरब  ती बनिवणबेाबत इको िनिमती,जनसेवा फ डेशन व सं  थान यांचमे  य ेकरारनामा 
झालेला आह.े तथािप इको िनिमती इ  ा   चर अॅ  ड सि हसेस यांचे सचंालक ी.रोहीत सदाफळ यांनी सदर 
पदाचा राजीनामा िदलेला असनू  यांनी या क  पातून बाहरे पड  याचे िद.१०/११/२०१८ रोजीचे प ा  वय े
कळिवले आह.े स  यि थतीत जनसवेा फ डेशन,लोणी हचे फ  त अगरब  ती बनिव  याचे काम करत आह.े 
 या माण ेजनसेवा फ डेशन,लोणी यांचेशी ि प ीय करारनामा क न घे  यात यावा. करारनामा करतांना सदरचा 
क  प हा सं  थानचा आह ेव अगरब  ती पाक टावर “ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड ” या नावाचा 

उ  लेख करावा,अस े जनसवेा फ डेशन,लोणी यांना कळिव  यात याव.े करारनामा क न घणेबेाबतची पढुील 
कायवाही मु  य कायकारी अिधकारी यांनी करावी,असे ठरल.े” 

अगरब  ती िव चे उपरो  त दोन िठकाणां  यित र  त मा.अ  य ा,जनसेवा फ डेशन,लोणी ब.ु,ता.राहाता 
यांनी  यांचेकडील उपरो  त प  जा. ं .६४ िद.१२/०९/२०१९ रोजी  या प ा  वये मंिदरामधनू िनघणारे 
िनमा  यापासनू तयार कर  यात आले  या अगरब  ती उ  पादनांची िव  करणकेामी सं  थानचे साईआ म 
भ  तिनवास  थान-१, साई सादालय िवभाग व गेट न.ं४  या बाहरे या ३ िठकाणी गाळे उपल  ध क न 
िमळणबेाबत इकडेस िवनतंी केलेली आह.े  

स  यि थतीत उपरो  त तीनही िठकाणी उ  त सं  थसे उ  त  कारणासाठी गाळा उपल  ध क न देता येईल 
िकंवा कस े तसचे उ  त िठकाणी गाळा उपल  ध होव ू शकत नस  यास सदर िठकाणी अगरब  ती   टॉल 
उभारणकेामी रकामी जागा उपल  ध होव ू शकेल िकंवा कसे याबाबतचे संबंधीत .अिध क,साईआ म 
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भ  तिनवास  थान-१, .अिध क,साई सादालय िवभाग व .अिध क,साई साद िनवास  थान िवभाग या 
िवभागांचे इकडील जा.नं.एसएसएसटी/ मालम  ता/१६१८/२०१९ िद.०८/१०/२०१९ रोजी  या प ा  वय े
अिभ ाय मागिवणते आलेत. 

 या माण े .अिध क,साई साद िनवास  थान िवभाग यांनी  यांचेकडील िद.०८/१०/२०१९ रोजी  या 
प ा  वये सं  थानच ेसेवाधाम इमारतीमधील दि ण बाजू  या (कािनफनाथ मंिदरासमोरील) तळमज  यावरील म 
उपल  ध क न देता येईल,असबेाबत अिभ ाय िदलेले आहते.  

  तसेच शासक य अिधकारी,साईआ म भ  तिनवास यांनी  यांचेकडील प  जा.न.ंएसएसएस-
वशी/साईआ म भ  तिनवास/१६५३/२०१९ िद.१४/१०/२०१९ रोजी  या प ा  वये साईआ म भ  तिनवास 
िवभागात अगरब  ती  उ  पादनाची िव  करणकेामी गाळा िश  लक नाही. तसचे रका  या जागेबाबत बांधकाम 
िवभागामाफत  य  पाहणी कर  यात यावी, असबेाबत अिभ ाय सादर केललेे आहते.  

  तसेच .अिध क,साई सादालय िवभाग यांनी  यांचेकडील िद.१९/१०/२०१९ रोजी  या प ा  वय े
साई सादालय िवभागातील प रसराम  य ेस  या सं  थानच ेबुक  टॉल,सोसायटीचे थंडपेयाचे  टॉल आहेत. सदर 
 टॉल गेट न.ं२ मधील र   याचे बाजूस आहेत. तसचे कमचा-यांच ेमोटार सायकल  या पाक गंकरीताही प रसरात 

जागा नस  यामळेु गेट न.ं२ समोरील र   याचे बाजलूा मोटार सायकली लाव  या जातात. यामळेु या िठकाणी 
वाहतुक स अडचण येत आह.े  यामळेु िवषयांिकत कामी ी साई सादालय िवभागात  टॉल टाकणसेाठी जागा 
िश  लक नाही, असेबाबत इकडेस अिभ ाय सादर केलेले आहते.   

िवभागाचा अिभ ाय– .अिध क, साई साद िनवास  थान िवभाग,साईआ म भ  तिनवास आिण 
साई सादालय िवभाग यांच े अिभ ायांचे अवलोकन केले असता जनसेवा फ डेशन,लोणी ब.ु, या सं  थनेे 
अगरब  ती उ  पादनाचंी िव  करणकेामी मागणी केले  या उपरो  त तीन िठकाणांपैक  गेट न.ं४  या दि णकेडील 
सेवाधाम इमारतीमधील दि ण बाजू  या  तळमज  यावरील (कािनफनाथ मिंदरासमोरील) म सावजिनक 
बांधकाम िवभाग िनि त करील  या मािसक भाडेदरान ेव िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे आका न ११ 
मिह  यांचे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारान ेदतेा येईल व  या माण ेकरारनामा क न घतेा येईल.  

 ताव– जनसेवा फ डेशन,लोणी ब.ु या सं  थसे अगरब  ती उ  पादनांची िव  करणकेामी ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े मालक चे मौजे िशड  यथेील िसटी सव न.ं११९ मधील सवेाधाम 
इमारतीमधील दि ण बाजू  या   तळमज  यावरील (कािनफनाथ मंिदरासमोरील) म सावजिनक बांधकाम िवभाग 
िनि त करील  या मािसक भाडेदराने व िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे आका न ११ मिह  याचंे िल  ह 
अॅ  ड लायस  स करारान ेवापरास देणे  या व  या माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घेणे  या िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .५११ यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदरामधुन िनघणारे िनमा यापासनू तयार कर यात येणा या अगरब ी 
उ पादनाची िव करणेकामी वापर यात येणारा लोगो, सं थानचे कॉपीराईट अिधकार इ यादी 
बाब सह सिव तर ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३३ मौजे िशड  ता.राहाता येथील ी.िनतीन उ मराव कोते व इतर यांचे मालक चे स ह न.ं४/१ पै.०.८० 

आर े  ११ मिहने कालावधीसाठी सं थानचे बायोमे ीक दशनपास काऊंटरसाठी िवनामोबदला 
वापरास घेणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(२)(ट)  म  य े िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसेच 
िव  व  त  यव  थचेी उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा 
खरेदी करील,अशी तरतूद आह.े      

 तावना– सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील सव न.ं२/४ प.ै व ३/१ पै.मधील जनेु सादालयाच े
जागी सं  थानचे दशनरांगेचे बांधकाम सु  करणते आलेले आह.े स  यि थतीत सदर प रसरात सं  थानच े
बायोमे ीक दशनपासचे काऊंटर सु  आहते.  

तथािप सदर जागते उ  त दशनरांगेचे बांधकाम  तािवत असलेने सदर जागा दशनरांगेचे बांधकामाच े
ठेकेदारास रकामी क न ावयाची असलेन े  या प रसरात चालू असलेले बायोमे ीक दशनपासचे काऊंटर अ  य  
हलवनू साईभ  तां  या  सोयीचे ि ने मिंदर प रसराचे लगत असण े आव  यक आह.े  या ि ने  चे समाधी 
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शता  दी वषात वापरास घतेलेले मौजे िशड  येथील ी.िनतीन उ  तमराव कोते व इतर यांच ेमालक ची जमीन सव 
नं.४/१ प.ै ०.८० आर इतक  िद.०७/१०/२०१९ ते िद.०६/०९/२०२० या ११ मिहने कालावधीसाठी सं  थानला 
बायोमे ीक दशनपास काऊंटरसाठी वापरास घेण े सोयी  कर आह.े तरी सदरचे े  वापरास िमळणकेामीची 
कायवाही करणते यावी असेबाबत .कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग यांनी िद.२९/०९/२०१९ रोजीच े
 थळिनरी णच ेवेळेस सम  सिुचत क न िद.०३/१०/२०१९ रोजीचे दरु  वनी सदंेशा  वये इकडेस सिुचत केलेल े

आह.े  
  जमीन मालक यांनी यापवू   च े समाधी शता  दी वषात उपरो  त े  सं  थानला िवनामोबदला 

वापरास िदलेल े होते.  या माणचे जमीन मालक उ  त े  सं  थानच े बायोमे ीक दशनपाससाठी ११ मिहन े
कालावधीसाठी उ  त  जमीन, िवनामोबदला वापरास देणसे तयार आहते िकंवा कसे याबाबत जमीन मालक यांना 
इकडील प  जा.नं. एसएसएसटी/मालम  ता/२६१७/२०१९ िद.०५/१०/२०१९ रोजी  या प ा  वये िवनतंी 
कर  यात आलेली आह.े  

   यास अनसु न जमीन मालक ीमती अचना उ  तमराव कोते व इतर ५ यांनी  यांचे मालक ची मौजे 
िशड , ता.राहाता येथील जमीन सव न.ं४/१ प.ैउ  तरेकडील ०.८० आर े  ११ मिहने कालावधीसाठी सं  थानला 
िवनामोबदला वापरासाठी समंतीदशक िद.०५/१०/२०१९ रोजीचा अज इकडेस सादर केलेला असनू सदर 
कालावधीसाठी उपरो  त  जमीन मालक ह े  यांचे मालक ची उपरो  त जमीन सं  थानला िवनामोबदला वापरास 
दणेार असलेचे अजात नमदु केलेले आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- उपरो  त जमीन मालक ीमती अचना उ  तमराव कोते व इतर ५ यांच े
िवनंतीनसुार  यांचे मालक चे मौजे िशड ,ता.राहाता यथेील जमीन सव न.ं४/१ प.ै उ  तरेकडील ०.८० आर े  
११ मिहने कालावधीसाठी सं  थानचे बायोमे ीक दशनपास काऊंटर व साईभ  ताचंे वाहन पाक गंसाठी 
िवनामोबदला वापरास घेता येईल व जमीन मालक अजदार ीमती अचना उ  तमराव कोते व इतर यांनी  यांचे 
मालक ची उ  त जमीन यापवू   चे समाधी शता  दी वषात सं  थानला एक वष कालावधीसाठी िवनामोबदला 
वापरास िदललेी होती.  यावेळेस िवनामोबदला िल  ह अॅ  ड लायस  स करारना  याचा मसदुा सं  थान पनॅलवरील 
वक ल अडॅ.जे.के.ग दकर यांचकेडून तयार क न घेणते आलेला होता. सदर करारना  यात अशंत: 
आव  यकतेनसुार फेरबदल क न जमीन मालक ीमती अचना उ  तमराव कोते व इतर ५ यांचेकडून िवनामोबदला 
जमीन वापर करारनामा नोटराईज क न घेता येईल.  

 ताव- जमीन मालक ीमती अचना उ  तमराव कोते व इतर ५ यांचे िवनंतीनसुार  यांचे मालक चे 
मौजे िशड ,ता.राहाता येथील जमीन सव न.ं४/१ पै. उ  तरेकडील ०.८० आर े  ११ मिहने कालावधीसाठी 
सं  थानचे बायोमे ीक दशनपास काऊंटर व साईभ  ताचंे वाहन पाक गंसाठी िवनामोबदला वापरास घणेे  या व 
 या माण ेकरारनामा नोटराईज क न घेणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .५१२ यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िशड  ता.राहाता येथील ी.िनतीन उ मराव कोते व इतर यांचे 
मालक चे स ह नं.४/१ पै.०.८० आर े  ११ मिहने कालावधीकरीता सं थानचे बायोमे ीक दशनपास 
काऊंटरसाठी िवनामोबदला वापरास घेणेस व  या माणे करारनामा नोटराईज क न घेणेस मा यता 
दे यात आली.  

 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३४ Live Today TV & Webs Pvt.Ltd., Mumbai  यांनी यांचे “AM News” या िट ही चॅनेलवर 

चे “काकड आरती” व “िशड  माझे पंढरपुर” आरतीचे थेट सारण करणेकामी केले या 
मागणीबाबतचा तावाबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- कलम २१ (१) ग नुसार भ ानंा दवेते या दशनासाठी व मंिदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . :- िद. २८.०४.२०१७ िनणय .३२२ (१३) 
ा तािवक:- Live Today TV & Webs Pvt Ltd., Mumbai यांनी संदभ य प ा ारे यांच े“AM 

News” ा मराठी बातमीप ाच े चॅनलेव न च े “काकड आरती” व “िशड  माझ े पंढरपरू” आरतीच े थेट 
सारण उपल ध क न दणेबेाबत मागणी केलेली आह.े सदरचा चॅनले हा नकुताच चाल ूझाललेा असनू याच े
सारण अ णी DTH Platforms, Cable Networks, Web Portal व Mobile वर केले जाते. सदर चॅनलेचे 
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मु य ऑिफस औरंगाबाद येथ े असनू मुंबई येथ े कॉप रेट ऑिफस आह.े प ाम य े च े आरतीच े थेट 
सारणाबाबत यांचमेाफत पढुील माण े ताव सादर करणते आलेला आह.े  

अ. सारण :-  
१. पहाटेची ०४:३० वाजताची ची “काकड आरती” (३० िमनीटे) 
२. पहाटेची ०५:३५ वाजताची ची “िशड  माझ ेपंढरपरू” आरती (०५ िमनीटे) 

ब. “AM News” चॅनले यांचमेाफत उपल ध होणा-या सिुवधा :- 
१. “AM News” चॅनलेवर उपरो  आर यांच ेथटे ेपण सव लॅटफॉम उदा. टाटा काय, िडश िट ही, 
हथॅवे  व यसुीएन याबरोबरच यटूुब इ. वर उपल ध होईल.  
२. “AM News” चॅनले यांचेमाफत सं थानच ेसव मखु उ सवांच ेबातमीप  सारीत करणते येईल. 
३. “AM News” चॅनेलवर सं थानच ेपदािधकारी तथा अिधकारी यांना मलुाखतीसाठी आमं ीत करणते 
येईल. 
४. “AM News” चॅनले यांचमेाफत, सं थानमाफत राबिवणते येणा-या िविवध समाजपयोगी 
उप मांब लची मािहती (कालावधी २२ िमनीटे) सारीत करणते येईल.  

क. ी साईबाबा सं थानन े“AM News” चॅनले यांना उपल ध क न ावया या सिुवधा :- 
१.  उपरो  दो ही आर यांच े ेपणाच े ह क ( वािम व) “AM News” चॅनले यांना ा  असतील. 
सं थानला “AM News” चॅनले यांच े यितरी  इतर कोण याही मराठी चॅनलेला आर यांच े थेट ेपण 
उपल ध क न देता यणेार नाही.  
२. “AM News” चॅनलेवर सदर आर यांच े थेट ेपण करणकेामी करावी लागणारी सव अनषंुिगक 
कायवाही (ि हडीओ कॅमेरा, कने टी हीटी) सं थानमाफत करणते यावी.  
३. “AM News” चॅनले ह े सदरील थेट ेपणासाठीचा यांचा खच यावसायीक जािहराती ारे ा  
करेल. 

उपरो माण े सिुवधा उपल ध क न देणबेाबत सं थान व “AM News” चॅनले यांचमे य े सहमती 
झालेनतंर याकामी सामंज य करारावर वा री करता येईल. 

उपरो  माणचेा “AM News” चॅनले यांच े तावाबाबत इकडील िवभागाचा अिभ ाय 
पढुील माण ेआह.े  

चे ऑनलाईन दशन (Live Darshan) DTH (िडश), िट  ही चॅनले, वेबसाईट व मोबाईलवर 
साईभ  तानंा उपल  ध क न देणेकामी सं  थानचे िविहत प तीन ेई-िनिवदा ि या वेळोवेळी राबिवणते यतेे.  

यानुसार राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येसदंभात िद. २८.०४.२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय . 
३२२ (१३) अ वये मा. उपसिमतीची पढुील माण ेिशफारशीस मा यता दणेते आललेी आह.े  

च ेऑनलाईन दशन सिुवधा D2H िडश, िट ही, चॅनेल, वेबसाईट व मोबाईल वरील सिुवधा उपल ध 
क न दणेकेामी ा  िनिवदाधारकांपैक  अिधक म दरधारक आजच े उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत 
होते. उपसिमतीन े यांचेबरोबर दरांबाबत चचा केली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, च ेऑनलाईन दशन सिुवधा D2H िडश, िट ही, चॅनले, वेबसाईट व 
मोबाईल वरील सिुवधा उपल ध क न देणकेामी चचअतंी खालील माण ेदर दऊे केललेे आहते. 
1) DTH  साठी टाटा क यिुनकेशन यांनी देऊ केलेल ेExclusive दर. 
Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 

DTH 1,96,00,000 1,97,00,000 1,98,00,000 5,91,00,000 
Total-    5,91,00,000 

 
2) इटंरनेट व मोबाईल लॅटफॉमसाठी टाटा क युिनकेशन यांनी देऊ केलेले Exclusive दर. 
Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 

Mobile & Internet 19,00,000 21,00,000 23,00,000 63,00,000 
 
3) T.V. चॅनलसाठी Tata Sky व Associated Broadcasting Co Pvt Ltd., Hyderabad 
यांनी देऊ केलेले Non Exclusive दर. 

Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 
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Tata Sky 3,00,000 4,00,000 5,00,000 12,00,000 

Associated Broadcasting Co Pvt Ltd., 25,30,000 25,30,000 25,30,000 75,90,000 
Total- 87,00,000 

 
उपरो माण ेअिधकतम दरधारक DTH व Mobile & Internet साठी टाटा क यिुनकेशन यांनी दऊे 

केलेल Exclusive दर व T.V.Channel साठी Tata Sky व Associated Broadcasting Company Pvt. 
Ltd., यांनी देऊ केलेल ेNon-Exclusive च ेदर ि वकारणते येऊन, संबंधीतांना कायादशे दे यात यावा. तसेच 
इतर चॅनलन ेNon-Exclusive ची मागणी के यास Non-Exclusive चॅनल वाढिवणेच ेअिधकार सं थानला 
राहतील, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

मा. यव थापन सिमती िद.२८.०४.२०१७ रोजीच ेिनणय .३२२ (१३) च ेउपरो  िनदशा वय ेTata 
Communication Ltd व Associated Broadcasting Company Pvt. Ltd., यांना ०३ वष 
कालावधीकरीता (जून २०१७ ते मे २०२०) कायादशे देणते आललेा आह.े  

“AM News” चॅनले यांनी मागणी केले माण े यांना या आरतीच ेथेट ेपण करणसे मा यता 
ावयाची झा यास पढुील माण ेदोन पयायांचा िवचार करता येईल.  

१. मा. यव थापन सिमतीच े िद.२८.०४.२०१७ रोजीच े सभेतील िनणय ं . ३२२ (१३) अ वय े M/s 
Associated Broadcasting Company Pvt. Ltd., यांना दणेते आले या कायादशेाम य ेनमदु रकमे माण े
Live Today TV & Webs Pvt. Ltd., Mumbai यांचेकडून म-े२०२० पयतच ेकालावधीची र कम जमा 
करणे या व ेपणाबाबतच ेह क ( वामी व) सं थानकडे अबाधीत राहतील या अटीवर थेट ेपणास मा यता 
दतेा येईल. याकामी करावयाची कायवाही यांना वखचान े करावी लागले, तसेच यांनी तावात मागणी 
केले या इतर बाबी ि वकारण ेअ यवहाय होईल, असे न  मत आह.े  
२. स ि थतीत थेट ेपणासाठी M/s Associated Broadcasting co. pvt Ltd, Hyderabad व 
M/s Tata Communications Ltd., Mumbai यांना दे यात आले या कायादशेाचा कालावधी म-े२०२० 
अखेर संपु ात यते अस यान ेभिव यात राबिवणते येणा-या िनिवदा ि येत Live Today TV & Webs Pvt. 
Ltd., Mumbai  यांना सहभागी होणसे कळिवण.े  
उपरो माण ेLive Today TV & Webs Pvt. Ltd., Mumbai चॅनले यांनी च ेकाकड आरती व िशड  
माझ ेपंढरपरू या आरतीच ेथेट ेपणाच ेमागणीबाबत सादर केलेला ताव िनणयाथ मा. यव थापन सिमतीच े
सभेसमोर सादर करता येईल, असे न  मत आह.े  

मागणी:- ा तिवकेत नमदु केले माण े Live Today TV & Webs Pvt. Ltd., Mumbai यांनी 
च ेकाकड आरती व िशड  माझे पंढरपरू या आरतीच ेथटे पेणाच ेमागणीबाबत सादर केलेला तािवकेत 

नमदु केले माणचेा ताव िनणयाथ मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर करणसे मा यता असावी, ही न  
िवनंती.  

सं थान अिधिनयम ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान:- शासिकय, तांि क व आिथक 

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- Live Today TV & Webs Pvt. Ltd., Mumbai यांना यांच े
मागणी माण े च ेकाकड आरती व िशड  माझ ेपंढरपरू या आरतीच ेथेट ेपण यांना उपल ध क न ावयाच े
झा यास ा तािवकेत नमदु केले माण ेपढुील दोन पयायांचा िवचार करता येईल,  
अ. याकामी M/s Associated Broadcasting co. pvt Ltd, Hyderabad यांना िदले या 
कायादशेा माण ेम-े२०२० चे कालावधीकरीता अनषंुिगक र कम आका न सदरची सिुवधा उपल ध क न देता 
येईल, याकामी येणारा खच यांना करावा लागले व ेपणाबाबतच ेसव ह क ( वािम व) सं थानकडे अबाधीत 
राहतील. 
आ. स ि थतीत याकामी दे यात आलेली मदुत म-े२०२० अखेर संपु ात येत अस यान े Live Today 
TV & Webs Pvt. Ltd., Mumbai यांना याकामी भिव यात राबिव यात येणा-या िनिवदा ि येम य े
सहभागी होणसे कळिवणे.  

Live Today TV & Webs Pvt. Ltd., Mumbai मागणीबाबत उपरो माणचेा ताव िनणयाथ 
मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर सिवनय सादर. 
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िनणय .५१३ यावर सिव तर चचा होऊन,  स ि थतीत थेट ेपणासाठी M/s Associated Broadcasting co. 
pvt Ltd, Hyderabad व M/s Tata Communications Ltd., Mumbai यांना दे यात आले या 
कायादेशाचा कालावधी मे-२०२० अखेर सपुं ात येत अस याने यानंतर Live Today TV & Webs 
Pvt. Ltd., Mumbai यांचे तावावर िवचार कर यात यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३५ दारावती िवभागातील ितस या माळयावरील ८० नॉन ए/सी खो यांकरीता ८० नग LED TV खरेदी 

क न केबल कने शनसह बसिवणेकामी येणारे र कम .२३,९५,१२०/-+टॅ स मा चे खचास मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतदु–सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १७ मधील (१) 
भ  तगणांना आव  यक   या सोयी सिुवधा उपल  ध क न देण.े    

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव .– िद.०६/०६/२०१९ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील 
िवषय .५६, िनणय .२२८. 

तावना– ी साईभ  ताचंे सोयीकरीता स ि थतीत ारावती भ  तिनवास इमारतीतील ८० ए/सी 
खो  यांम  य ेकेबल कने  शनसह  यके खोलीम  य े०१ या माण े८० िट  ही बसिव  यात आलेले आह.े  

ारावती भ  तिनवास येथ ेखो  याचंे ऑनलाईन बुिकंग व काऊंटर बिुकंग करणारे साईभ  तंम  य ेएकुण 
८०% साईभ  त ह े एसी मची मागणी करत अस  याने साईभ  ताचंे सोयी-सिुवधेकरीता ारावती इमारतीतील 
ितस-या माळयावरील ८० नॉन ए/सी खो  यांकरीता  यके खोलीम  य े०१ ए/सी व  यके खोलीम  य े०१ िट  ही 
केबल कने  शनसह या माण ेएकुण ८० िट  ही बसिवणेकामी ारावती भ  तिनवास िवभागामाफत मा.  यव  थापन 
सिमतीच ेसभपेुढे  ताव सादर कर  यात आला होता.  यावर िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेत िवषय .५६, िनणय .२२८ अ  वये सिव  तर चचा होवनु, “ ारावती भ  तिनवास इमारतीतील ितस-या 
माळयावरील ८० नॉन एसी खो  यांच े पांतर एसी खो  यांम  य े कर  यास, सदर खो  यांम  य े मकॅेिनकल 
िवभागामाफत ८० एसी,िसिसटी  ही िवभागामाफत  यके खोलीम  य े०१ या माण े८० केबल कने  शनसह िट  ही 
बसिव  यास तसचे निवन पांतरीत केले  या एसी मचा सेवा आकार स  या  या एसी म माण े आकारणसे”  
मा  यता दे  यात आली.  

तथापी, ारावती भ  तिनवास िवभागान े सादर केले  या उपरो  त  तावात सदर िट  ही केबल 
कने  शनसह बसिवणकेामी येणारे खचास देखील मा  यता घणे ेआव  यक होते.  याकरीता उपरो  त मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िनणयास अनसु न, ारावती भ  तिनवास येथील ८० नॉन ए/सी खो  यांम  य े८० िट  ही बसिवणकेामी 
Samsung, LG व Sony कंपनीचे अिधकृत पुरवठाधारक यांनी ३२ इचंी TV करीता िद.०५/०९/२०१९, 
िद.०६/०९/२०१९ व िद.०६/०९/२०१९ रोजीच े ई-मेल ारे खालील माण े Specifications व दरप क सादर 
केलेले आह.े  
Specification -  

Brand LG - LV541H Samsung - 
HG32AE460 

Sony - KLV- 
32R202F 

 

Screen Size (Inch) 32" 32" 32" 
Resolution 1366 X 768 1366 X 768 1366x768 
Dynamic Contrast Ratio NA Mega Contrast NA 
Wide Color Enhancer (Plus) NA YES NA 
Film Mode YES YES YES 
Sound Output (RMS) 10W (5W+5W 

/ 2.0 ch) 
10W (L:5W, 
R:5W) 

10 Watts Output 

Speaker Type 2.0 ch 2CH (Down Firing 
w/Bass Reflex) 

Open Baffle 
Speaker - Dolby 
Digital 

Wallmount Sound Mode NA YES YES 
Sports Mode YES YES YES 
Digital Clean View NA YES NA 
Auto Channel Search YES YES YES 
Auto Power Off YES YES YES 
Caption (Subtitle) NA YES NA 
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Digital Broadcasting DVB-T2/C DVB-T2/C 45.25 MHz-863.25 
MHz 

Analog Tuner PAL/SECAM YES YES 
Samsung LYNK™REACH (RF) NA REACH 4.0 NA 
Samsung LYNK™REACH NA YES NA 
Server Compatibility 

Hospitality Home Menu YES YES NA 

Hospitality Plug&Play YES YES YES 

(Easy Set-up) 

Auto Source Mode NA YES NA 

Power on Mode YES YES YES 

Hotel Channel List YES YES NA 

Channel Menu Display NA YES NA 

Mixed Channel List YES YES NA 
(ATSC, DVB-T/T2/C/S2, 
Analog) 
My Channel YES YES NA 

Energy Saving Mode(BLU 
control) 

NA YES YES 

Logo Display with YES YES NA 

Time Out Setting (BMP/Movie) 

Welcome Message YES YES NA 

Clock Back Up Supply NA YES NA 

HDMI (Side/Rear) 2 2.0 2 

USB (Side/Rear) 1 1/0 1 

Composite In (AV) (Side/Rear) 1 0/1 1 

Headphone (Side/Rear) 1 1.0 1 

RF In (Terrestrial / Cable input / 
Satellite Input) 

1 1/0 1 

HDMI A / Return Ch. Support YES YES YES 

Front Color Black Black Black 

Power Supply (V) 100~240V 
50/60Hz 

100~240V 
50/60Hz 

50 Hz/60 Hz, AC 
110-240 V, AC 
adapter AC 110-
240 V / SET DC 
19.5 V 

Power Consumption (Max) (W) 56.5 60 47 
Power Consumption (Stand-by) 
(W) 

0.15 0.5 
 

NA 

Power Consumption (Typical) 31.5 36 NA 

Set Size with Stand 
(WxHxD)(mm) 

739x495x241 745.4x484.7x163.
4 

72.9 x 7.3 x 53.2 
cm 

Package Dimension 
(WxHxD)(mm) 

905x530x162 903.0x539.0x137.
0 

Na 

Set Weight with Stand (kg) 6.1 kg 4.7 5 kg 

Package Weight (kg) 7.4 kg 6.9 9 kg 

Vesa Wall Mount Support YES YES Yes 

Screwed Battery Cover NA YES NA 

Sound bar compatibility YES YES Yes 
Music Mode NA YES NA 

(Input : 
PC/AV/Component/HDMI) 
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USB Cloning YES YES NA 

On/Off Timer (Schedule) YES YES  

Wake-up Timer (Alarm) YES YES NA 

Samsung LYNK™ DRM NA YES NA 

Security Mode NA YES NA 

RJP (Remote Jackpack) 
(Side/Rear) 

NA 0/1 NA 

Headphone ID (Side/Rear) YES 0/1 NA 

PC In (D-sub)(Side/Rear) YES 0/1 NA 

PC/DVI Audio In (Mini 
Jack)(Side/Rear) 

NA 0/1 NA 

 

     दरप क -  
Sr.No. Model Description Unit Price Qty Amount Rs. 

1. LG LG 32 “-32LV541H TV  23,000/- 80 18,40,000/- 
2. SAMSUNG 32 “ –HG32AE46o 22,000/ 80 17,60,000/- 
3. SONY 32”–Sony KLV-32R202F 

Monitor 
19,000/- 80 15,20,000/- 

 
  तसेच सदर ८० िट  हीच े ित कने  शनकरीता एचडी बॉ  स एचडी पकॅसह मराठी/िह  दी न वीन बॉ  ससह 

०१ वष कालावधीसाठी पॅकेज .६,९३९/- ओडीय/ुएमडीय ुकॅटेिगरी या माण े( “१) वरील दर हे ित कने  शनच े
आह.े २) वेळोवेळी कंपनीकडुन झाललेे दराच े बदल आपणांस लाग ु राहतील. ३) व रल दर ह े मराठी/िह  दी 
बेसीक पॅकेजचे आहते” ) िद.०४/१०/२०१९ रोजीचे प ा  वये टाटा  काय कंपनीचे अिधकृत परुवठाधारक अ रहतं 
इले  ॉिन  स अॅ  ड इले  ीक  स, लोणी यांनी खच कळिवलेला आह.े  

 यानसुार सदर ८० िट  हीच े ित कने  शनकरीता एचडी बॉ  स एचडी पॅकसह मराठी/िह  दी न वीन 
बॉ  ससह ०१ वष कालावधीसाठी पॅकेज .६,९३९/- ओडीय/ुएमडीय ु कॅटेिगरी या माण े अदंाजे र कम 
.५,५५,१२०/- मा  (सव करांसहीत) इतका खच अपेि त आह.े   

तरी, िद.०६/०६/२०१९ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िनणयास अनसु न, ारावती 
भ  तिनवास इमारतीतील ८० नॉन ए/सी खो  याकरीता ८० नग ३२ इचंी TV Samsung, LG व Sony या 
कंपनीचे अिधकृत परुवठाधारक यांचेकडुन सं  थानच े िवहीत प तीन े ई-िनवीदा मागवनु  यातील िन  नतम 
दरधारकाकडुन खरेदी करणकेामी येणारे अदंाज ेर  कम .१८,४०,०००/- + Tax मा  व सदर ८० िट  हीचे ित 
कने  शनकरीता एचडी बॉ  स एचडी पॅकसह मराठी/िह  दी न वीन बॉ  ससह ०१ वष कालावधीसाठी पॅकेज 
.६,९३९/- ओडीय/ुएमडीय ुकॅटेिगरी या माण ेयेणारे अदंाजे र कम .५,५५,१२०/- मा  (सव करांसहीत) असे 

एकि त र  कम .२३,९५,१२०/-+Tax मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे सादर करता येईल.  

िवभागाचा अिभ ाय– उपरो  त  तावनेत नमदु केलेनसुार िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन 
सिमतीच ेसभेतील िनणयास अनसु न, ारावती भ  तिनवास इमारतीतील ८० नॉन ए/सी खो  याकरीता ८० नग 
३२ इचंी TV Samsung, LG व Sony या कंपनीचे अिधकृत परुवठाधारक यांचेकडुन सं  थानचे िवहीत प तीन े
ई-िनवीदा मागवनु  यातील िन  नतम दरधारकाकडुन खरेदी करणकेामी येणारे अदंाजे र  कम .१८,४०,०००/- + 
Tax मा  व सदर ८० िट  हीचे ित कने  शनकरीता एचडी बॉ  स एचडी पॅकसह मराठी/िह  दी न वीन बॉ  ससह 
०१ वष कालावधीसाठी पॅकेज .६,९३९/- ओडीय/ुएमडीय ु कॅटेिगरी या माण े येणारे अदंाजे र कम 
.५,५५,१२०/- मा  (सव करांसहीत) अस े एकि त र  कम .२३,९५,१२०/-+Tax मा चे खचास मा  यता 

िमळणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेसादर करत आह.े  
िवभागाचा  ताव– उपरो  त  तावनेत व िवभागाचे अिभ ायात नमदु केलेनसुार िद.०६/०६/२०१९ 

रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणयास अनसु न, ारावती भ  तिनवास इमारतीतील ८० नॉन ए/सी 
खो  याकरीता ८० नग ३२ इचंी TV Samsung, LG व Sony या कंपनीच ेअिधकृत परुवठाधारक यांचेकडुन 
सं  थानचे िवहीत प तीन े ई-िनवीदा मागवनु  यातील िन  नतम दरधारकाकडुन खरेदी करणकेामी येणारे अदंाज े
र  कम .१८,४०,०००/- + Tax मा  व सदर ८० िट  हीचे ित कने  शनकरीता एचडी बॉ  स एचडी पॅकसह 
मराठी/िह  दी न वीन बॉ  ससह ०१ वष कालावधीसाठी पॅकेज .६,९३९/- ओडीय/ुएमडीय ु कॅटेिगरी या माण े
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येणारे अदंाज ेर कम .५,५५,१२०/- मा  (सव करांसहीत) अस ेएकि त र  कम .२३,९५,१२०/-+Tax मा च े
खचास मा  यता िमळणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसिवनय सादर. 

िनणय .५१४ यावर सिव तर चचा होऊन,  सिमतीचे असे मत झाले क  स ि थतीत असा खच करणे यो य होणार 
नाही. याकरीता दारावती िवभागातील ितस या माळयावरील ८० नॉन एसी खो यांकरीता ८० नग 
LED TV देणगीदार साईभ ांकडून देणगी व पात घेणे श य आहे का? तसे अस यास देणगी 
व पात यावे, असे ठरले. 

 (कायवाही-सीसीटी ही कं ोल सेल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३६ लडीबाग धबधबा तसेच कमळतळे करीता नवीन टेनलेस टील रेल ग बसिवणेकामी ई-िनिवदा 

बोलिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम 2004 मधील तरतूद : कलम 14)2( (घ) भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी 

आव  यक ते तातडीचे दु  तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण.े 
  तािवक- ी साई समाधी शता दी वष २०१८-१९ म  य े लडीबागचेे तसचे तेथील धबध याच े

नतुणीकरण करणते आले असनु, सदर िठकाणी साईभ  त मोठया माणात गद  करतात. धबध  यासमोरील जागा  
खोल अस  याने साईभ  ताचंी लहान मलेु पडून दघुटना हो  याचा धोका आह.े ( सदर िठकाणी रेल ग बसिवलेली 
नाही ) तसचे धबध  यासमोरील कमळतळयास दोन फुट उंचीची लोखंडी रेल ग बसिवलेली आह.े रेल गची उंची 
कमी अस  यान ेसाईभ  ताचंी लहान मलेु तळयाभावती असणा-या रेल गवर चढून आत जा  याचा य  न करतात. 
 यामळेु तेथ ेअनिुचत कार घड  याची श  यता नाकारता यते नाही.  

  मागणी- वर  तािवत केलूनुसार  धबध  याचे समोर १२० रिनगं फुट व कमळ तळयास  १०० रिनगं फुट 
अशी एकुण २२०रिनंग फुट व ४ १/२’  ऊंचीची नवीन रेल ग बाहरेील वकशॉप/फॅ ीकेटस   यांचेकडुन तयार क न 
बसवावी लागणार आह.े याकामी सोबतच े ॉईगं /िडझाईन चे रेल ग तयार क न बसिवणेकामी खालील माण े
खच अपेि त आह.े  

 
अ.नं. मटे रयल तपिशल आव  यक मटे रयल दर   (मटे रयल +लेबर 

चाजस+जीएसटी ) 
र  कम 

01  S.S. 304 Round Pipe  
Dia 50 MM Thinkess 2 MM 

580 Kg 405/- 2,34,900/- 

02  S.S. 304 Round Pipe  
Dia 25 MM Thinkess 1.6 MM 

286 Kg 405/- 1,15,830/- 

03  S.S. 304 Round Pipe  
Dia 40 MM Thinkess 1.6 MM 

225 Kg 405/- 91,125/- 

   एकूण र  कम पये  4,41,855/- 
 

िवभागाचा अिभ ाय- उपरो  त माण ेधबधबा व कमळतळे याकरीता २२० रिनगं फुट  टेनलेस  टील 
नवीन रल ग तयार क न बसिवणकामी रं  कम . ४,४१,१२५/- मा  खच अपेि त आह.े सदरची रल  तयार 
क न बसिवणकामी महारा   शासना  या www.mahatenders.com या सकेंत  थळावर तसेच सं  थानचे संकेत 
 थळावर जाहीरात अपलोड क न ई-िनिवदा मागिवता येतील.  

 ताव:- तरी लडीबाग धबधबा तसेच कमळतळे या िठकाणी नवीन  टेनलेस  टील रेल ग 
बसिवणकेामी  ई-िनिवदा िस  द करणसे तसेच याकामी येणा-या र  कम .४,४१,१२५/- मा  खचास मा  यता 
िमळणकेामी  ताव मा.  यव  थापन  सिमतीची सभपेढुे िनणयाथ सादर . 

िनणय .५१५ यावर सिव तर चचा होऊन, लडीबाग धबधबा तसेच कमळतळे या िठकाणी नवीन  टेनलेस  टील 
रेल ग बसिवणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे 
र कम .४,४१,१२५/- मा चे खचास मा  यता दे यात आली. 

 (कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय न.ं३७ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ हॉि पटल येथील सांडपाणी ि या सयं  (STP) वािषक 
ऑपरेट ग व मटन स (AMC) करणेस मुदतवाढ देणेबाबत. 

ताव- अ)  मा.  यव  थापन सिमती िदनांक ५.१०.२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय ं  ६१३(१)  नसुार ी साईबाबा 
हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील सांडपाणी ि या सयं चा िदनांक १/१०/२०१८ ते                      
िद.३०/०९/२०१९ या एक वष कालावधी करीता वािषक ऑपरेट ग व मटनं  स  (AMC) करीता उपरो  संदिभय 
अ.नं.२ अ  वये म.े ीन सांयटीिफक डे  हलमट (इ)ं ा. िल. मुंबई यांना ती माह ेर  कम .७२,०००/- माण ेएक 
वष कालावती करीता र  कम . ८,६४,०००/- मा  र  कमेस दणेते आलेले आह.े सदरची मदुत िदनाक 
३०/०९/२०१९ रोजी संपलेली अस  याने न  यान ेई-िनिवदा कालावधी कायवाही चाल ूआह.े  
ब)  ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील लॉ  ी व ी साईबाबा हॉ  पीटल पॅथोलॅब येथील सांडपा यावर िकया 
करणसेाठी अनु म े१३००० िल. व ३०००िल. ती िदन मतेच े  वतं   ETP  लॅ  टची माह ेमाच २०१९ म  य े
उभारणी करणते आललेी आह.े सदर  लॅ  टचा वारंटी कालावधी माह ेफेबवुारी २०२० पयत असनू पुिढल एक वष 
कालावधी करीता  याचीही ऑपरेट ग व मटनं  स  (AMC) करीता ई-िनिवदा िस  करावी लागणार आह.े      

ी साईबाबा हॉ  पीटल येथील  लॅ  ट दोन िश टम  य ेतसेच ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील  लॅ  ट दोन िश टम  य े
ऑपरेट ग करावी लागले. या करीता दनंैिदन ४ व रजा सु ी साडेिवण े करीता १ अस े पाच कमचारी लागणार 
आहते.  

स  या ी साईबाबा व साईनाथ हॉ  पीटल  या STP  लॅ  ट ऑपरेट ग व मे  टनं  स दोन िश टम  य ेकरणते 
येते. दोनही  लॅ  ट ऑपरेट ग करीता चार व सु ी सोडिवणेकरीता एक अस ेएकुण ऑपरेटर कायाि वत आह.े सदर 
ऑपरेटसला महारा  शासना या िकमान वेतन नसुार र कम पय े ती िदन वेतन देण े ठेकेदारास बधंनकारक 
आह.े  

ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील STP व ETP  लॅ  ट जवळ जवळ अस यान े
दो ही ऑपरेट ग व मे  टेनं  स  लॅ  ट करीता एकि त िनिवदा काढलेस आठ ऐवजी चार कमचा-यांत दो  ही  लॅ  ट 
ऑपरेट ग करता येईल. व पयायान ेसं  थानची अिथक बचत होईल.  दो  ही  लॅ  ट करीता  वतं  ई-िनिवदा केलेस 
व एकि त िनवदा केलेस येणा-या अपे ीत खच तुलना  मक त  ता खालील माण.े  

अ.नं. दो  ही  लॅ  ट करीता  वतं  ई िनिवदा 
केलेस बील  

ित माह येणारा 
खच र  कम पय े

दो  ही  लॅ  ट करीता एकि त  
ई िनिवदा केलेस बील 

ित माह येणारा 
खच र  कम . 

STP  STP  & ETP 
१ कमचारी  तीिदन चार कमचारी वतेन 

(GST सह) ४१८.३३ x =१६७३.३३ 
ती माह १६७३.३३x३० 

५०,२००.०० कमचारी ती िदन चार कमचारी वेतन 
(GSTसह) ४१८.३३x४= १६७३.३३ 

ती माह १६७३.३३ x ३० 

५०,२००.०० 

२ ती माह वॉटर लॅब टे  ट ग, 
इ   टॉलेशन, मे  टेन  स व केिमकल 
 

२५,०००.०० ती माह वॉटर लॅब टे  ट ग, 
इ   टॉलेशन, मे  टेन  स व केिमकल 
STP करीता . २५,०००/- 
ETP करीता . ३५,०००/- 

६०,०००.०० 

ETP  
१ कमचारी ती िदन चार कमचारी वतेन 

(GST सह) ४१८.३३x४ =१६७३.३३ 
ती माह े१६७३.३३x३० 

५०,२००.००   

२ ती माह वॉटर लॅब टे  ट ग, 
इ   टॉलेशन, मे  टेन  स व केिमकल 

३५,०००.००   

 एकुण १,६०,४००.०० एकुण १,१०,४००.०० 
 
उपरो  माण े दो  ही  लॅ  ट ऑपरेट ग व मे  टेनं  स करीता एकि त ई-िनिवदा काढलेस ती महा 

५०,२००/- नसुार वािषक र  कम . ६,०२,४००/- इतक  आिथक बचत होईल. मा  याकरीता स  याचे ठेकेदार 
यांना िदनांक १/१०/२०१९ ते िदनांक२८/०२/२०२० पयत मदुतवाढ ावी लागेल.  

िवभागाचा अिभ ाय:- ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील STP व ETP   लॅ  टच े
एकि त िनिवदा काढलेस कमी कमचा-याम  य ेकाम होईल. पयायान ेसं  थानची माह ेर  कम .५०,२००/- नसुार 
वािषक र  कम .६,०२,४००/- मा  र  कमेची बचत होईल. मा  ई-िनिवदा एकि त काढणकेरीता STP चे 
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ऑपरेट ग व मे  टे  ं  सचा कायादशे िदलेले म.े ीन सांयटीिफक डे  हलमट (इ)ं ा.िल. मुंबई यांना दे यात आले  या 
कायादशेास िदनांक १/१०/२०१९ ते िदनांक २८/०२/२०२० पयत मंजरू दरात मदुत वाढ ावी लागले.   
मदुतवाढ ावच े झालेस स  याचे मंजूर दरानसुार ( ती महा रक्कम .७२,०००/-नसुार) पाच मिहन े
कालावधीकरीता र  कम ३,६०,०००/-(अ री र  कम पय े तीन लाख साठ हजार) मा  अदा करावी लागले. 
सदर  या कायावाहीस मा.  यव  थापन सिमती सभचेी काय  तर मा  यता  यावी लागेल.  

तरी ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील STP लॅटच े ऑपरेट ग व मे  टनं  स 
करीता म.े ीन सांयटीिफक डे  हलमट (इ)ं ा. िल.मुंबई यांना दणेेत आले या कायादशेास िदनांक १/१०/२०१९ 
ते िद.२८/०२/२०२० या पाच मिह  या  या कालावधी करीता मदुतवाढ देणसे व सदर कामास काय  तर 
मा  यतेकरीता मा.  यव  थापन सिमती सभेपढु े  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .५१६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ हॉि पटल येथील सांडपाणी 
ि या सयं  (STP) वािषक ऑपरेट ग व मटन स (AMC) करीता मे. ीन सांयटीिफक डे  हलमट (इ)ं 
ा.िल.मुंबई  यांना िद. १/१०/२०१९ ते िद.२८/०२/२०२० या पाच मिह  या  या कालावधी करीता 

दे यात आले या मुदतवाढीस व याकामी येणा या र कम .३,६०,०००/-मा चे खचास काय र 
मा यता दे यात आली. तसेच ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ णालय येथील STP व ETP 
 लॅ  टचे ऑपरेट ग व मे  टेनं  स करीता एकि त ई-िनिवदा िकया राबिवणेत यावी, असे ठरले. 

 (कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३८ समाधी मंिदर स ल ए.सी. लॅ ट यं णेचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट CAMC कामी मे.कैलास रेि जेरेशन 

व स, मुंबई यांना दे यात आले या कायादेश मुदतवाढीस काय र मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  ी साईभ  तांना उ  णतेचा, सफोकेशनचा ास होऊ नाही  हणनू समाधी गाभारा, झुंबर गाभारा,  टेज 

गाभारा, नंदी गाभारा, भयुारी दशन रांग तसचे  यिुझयम हॉल या िठकाणी बसिव  यात आले  या ए. सी.  लॅ  टचे 
िदनांक १.१०.२०१८ ते ३०.९.२०१९ या एक वषा  या कालावधी करीता म.ेकैलास रेि जेरशन व  स, मुंबई 
यांना र  कम .३,२२,०२६/- देणते आलेले आह.े  

म.ेकैलास रेि जेरशन व  स,मुंबई वािषक सि हस कॉ   ट (CAMC) चा कालावधी िदनांक 
३०.९.२०१९ रोजी सपंणार अस  याने पिुढल एक वष कालावधी करीता वािषक सि हस कॉ   ट देणकेरीता 
महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर िदनांक २१/०८/२०१९ सदरची ई िनिवदा 
अपलोड कर  यात आली होती. िनिवदा भर  याची अिंतम िदनांक १/०९/२०१९ होती. सदर मदुतीत तीन पे ा 
कमी िनिवदा आलेली अस  यान े सदर िनिवदा ि या पणु होणेसाठी कमीत कमी तीन िनिवदा ा  त होण े
आव  यक अस  याने िदनांक ९.०९.२०१९ पयत मदुतवाढ देणते आलेली होती.  मदुतवाढ दऊेनही दोनच िनिवदा 
आलेली अस  यान ेिनिवदा िकया पणु होऊ शकली नाही.   

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय:- िवधानसभा िनवडणकु आचार सिंहता सु  झालेली अस  यान े सदर 
िनिवदचेी कायवाही करता आली नाही. सदर िनिवदा फेर िस द कर  याची कायवाही चालु आह.े परंतु दसरा व 
िदवाळी कालावधीम  य ेसाईभ  तंाची मंिदर व मंिदर परीसरात मोठया माणात अस  याने  समाधी मिंदर स ल 
ए.सी.  लॅ  ट यं णचे ेCAMC कामी म.े कैलास रेि जेरशन व  स, मुंबई यांचे कायादशेास  िदनांक १.१०.२०१९  
ते िदनांक ३१.१२.२०१९ या ितन मिह  या  या कालावधी करीता मदुतवाढ देण ेआव  यक आह.े याकामी र  कम 
.८०,५०७/- खच अपे ीत असनू  यास मा.  यव  थापन सिमतीची काय  तर मा  यता  यावी लागले.  

 ताव:- तरी समाधी मंिदर स ल ए.सी.  लॅ  ट यं णचे े वािषक सि हस कॉ   ट कामी म.ेकैलास 
रेि जेरशन व  स, मुंबई यांना ई िनिवदा िकया पणु होई पयत स  या  या मंजरू दरात िदले  या मदुतवाढीस  
काय  तर मा  यता िमळणकेामी  ताव मा.  यव  थापन  सिमती सभेम  य ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .५१७ यावर सिव तर चचा होऊन, समाधी मिंदर स ल ए.सी.  लॅ  ट यं णेचे वािषक सि हस कॉ   ट कामी 
मे.कैलास रेि जेरशन व  स, मुंबई यांना ई -िनिवदा िकया पुण होई पयत स  या  या मजूंर दरात 
िदले  या मुदतवाढीस व याकामी येणा या र  कम .८०,५०७/- मा चे अपे ीत खचास काय र 
मा यता दे यात आली. तसेच याकामी राबिव यात येणा या ई-िनिवदा ि येम ये वािण यीक 
िनिवदा खरेदी सिमतीसमोर उघड यानंतर याबाबतचा ताव थािनक उपसिमतीपुढे न नेता थेट तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३९ निवन टीम बॉयलर खरेदी करणेस व जुना बॉयलर बायबॅक करणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  ी साई सादालयात साद भोजन तयार करणेसाठी थम  स कंपनीचे RXG – 400 &RXD 850  
अशी दोन  टीम बॉयलर कायाि वत आह.े  टीम बॉयलर ारे तयार होणा-या टीम पासनू सादालयातील भात, 
दाळ िशजिवली जाते तसचे भा  यासाठी गरम पाणी वापर  यात यऊेन िडश वॉिशगं मिशनला पणुवेळ  टीमचा 
वापर कर  यात यतेो. दनंैिदन साद भोजन तयार करणसेाठी कायाि वत असलेले दोन बॉयलर पैक  RXD 850 
 टीम बॉलयर काही तांि क िबघाड झालेस िकवा बंद पडलेस सादालयातील साद भोजन तासी ४०० िकलोच 
 टीम िमळत असले  या RXG – 400  टीम बॉयलरवर साद भोजन तयार करणसे अडचण येते. परीणामी साद 

भोजन तयार करणसे जादा वेळ लागतो.  
मागणी- िदनांक ३१ जानेवारी १९९९ रोजी र  कम . ४,८७,४७४/- मा  खरेदी कलेला RXG – 400 

 टीम बॉयलर बायबॅक क न निवन RXD 850  टीम बॉयलर खरेदी करण े आव  यक आह.े उ  सव िकवा 
गद  या कालावधीम  य ेतासी ८५० िकलो मते  या  टीम बॉयलर बंद पडलेस  याच मतेचा  टॅ  डबाय बॉयलर 
असण ेआव  यक आह.े थम  स कंपनीचा तासी ८५० िकलो  टीम देणारा निवन बॉयलर खरेदी करणकेामी म.े 
मॅ झीथम व  स, औरंगाबाद  यांच ेकडून दरप क मागिवणेत आलेले असनू खचाचा तपिशल खालील माण.े  

अ.न.ं तपिशल नग दर . एकुण र  कम . 

१  Model:- RXD 850 
Steam output :- 850 kg/hr.  
Fuel :- LPG  
Pressure (Safety Valve Set):- 10.5 kg/Cm2  

1 10,76,500.00 10,76,500.00 

2. Packing & Forwarding Charge 3%   32,295.00 
 Total 11,08,795.00 
In word Eleven Thousand Eight Thousand seven Hundred ninety five only+ GST+ 

Freight 
(अ री र  कम पय ेअकरा लाख आठ हजार सातशे पं  या  नो  मा .) 
िवभागाचा अिभ ाय:- उपरो  त माण े निवन RXD  ८५०  टीम बॉयलर खरेदी करणसे र  कम          

.११,०८,७९५/-+ जीएसटी + वाहतुक खच येणार आह.े ी साई सादालयातील साद भोजन तयार करणसे 
अडचण येऊ नाही याकरीता जनुा RXG – 400  टीम बॉयलर काढून  या जागेवर निवन बॉयलरखरेदी क न 
बसिवण े आव  यक आह.ेजुना RXG – 400  टीम बॉयलर बायबॅक करणकेामी लेखाशाखेकडून िदनांक 
३१.०३.२०१९ पयत घसारा वजा जाता िकमतं .२,७९१/- येत आह.ेस  या सं  थानकडे तीन थॅम  स कंपनीच े
 टीम बॉयलर आह.े तसचे थमॅ  स कंपनी बॉयलर बनिव  या  या कंपनीम  य े नामांिकत आह.े  यामळेु निवन 

बॉयलर थॅम  स कंपनी खरेदी केलसे सरुि तते  या  टीने तसचे  मे  टेनं  स व ऑपरेट ग करीता उचीत राहील अस े
मत आह.े   

सदरची खरेदीकामी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घणे े आव  यक आह.े  सदरची खरेदी 
एकल  ोत प तीन े करावयाची अस  याने मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळालनेंतर सदरचा  ताव 
महारा   शासना  या िवधी व  याय िवभागाकडे मा  यतेसाठी पाठवावा लागेल. शासनाची मा  यता िमळालेनतंर  
थॅम  स कंपनीच ेबॉयलर खरेदीकामी कंपनीचे अिधकृत ितिनधी यानंा चचा व वाटाघाटी करीता मा.  यव  थापन 
सिमती सभेम  य े  य  बोलावनू िनणय घेता येईल.  

 ताव – 
१. ी साई सादालयाकरीता तासी RXD ८५० िकलो मतेचा थॅम  स कंपनीचा  टीम बॉयलर 
एकल  ेात प तीने खरेदी करणसे 
२.  याकामी येणा-या र  कम .११,०८,७९५/-+ जीएसटी + वाहतुकमा चे खचास मा  यता िमळणसे 
महारा   शासनाच ेमा  यतेसाठी ितिनधी यांना मा.  यव  थापन सिमती चचा व वाटाघाटीकरीता बोलिवणेकामी 
सदरचा  ताव  मा.  यव  थापन सिमती सभेपुढे िनणयाथ सादर 

िनणय .५१८ यावर सिव तर चचा  होऊन, ी साई सादालयात साद भोजन तयार करणेसाठी जुना  टीम बॉयलर 
बायबॅक क न निवन टीम बॉयलर खरेदी करणेस व याकामी येणा या र  कम .११,०८,७९५/-
+जीएसटी+वाहतुक मा चे खचास मा  यता दे यात आली. सदरची खरेदी एकल  ोत प तीने 
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करावयाची अस  याने ताव मा यतेसाठी शासनाकडे पाठिव यात यावा,तसेच  शासनाची मा यता 
िमळा यानंतर खरेदी ि या कर यात यावी, असे ठरले. 

 (कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४० एअर सक ट ेकसचे वािषक सि हस कॉ ट (AMC) सन २०२०-२०२१  (िद.०१.०२.२०२० ते 

३१.०१.२०२१)  या कालावधीसाठी देणेकामी मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िनयोग 

पढुील सव  िकंवा   यापैक  कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात येईल:- 
(क). मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 

वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माण े  ताव सादर करीत आहोत. 
 ताव:- ी साईबाबा सं थानच े मंिदर परीसर, साईनगर, ी साईबाबा हॉ पीटल, ी साईनाथ 

णालय+ दारावती भ िनवास, साईबाबा भ िनवास थान, ी साई सादालय, साईआ म भ िनवास व 
साईधमशाळा यािठकाणी या इमारत ना वीजपरुवठयाकरीता वतं  आठ िठकाणी सब टेशन उभा न 
िव तुपरुवठा कर यात आललेा आह.े महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीचा वीजपरुवठा खंडीत झा यानंतर 
करावया या तातडी या वीजपरुवठयासाठी येक िठकाणी जनरेटरसटे बसिव यात आलेले आहते. सदरच े
जनरेटर सेट ऑपरेट ग करणकेरीता वतं  ए.एम.एफ.पॅनेल बसिव यात आलेले आह.े येक सब टेशन म य े
महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीचा वीजपरुवठा व जनरेटर या ए.एम.एफ.पॅनलेमाफत येणारा वीजपरुवठा वरील 
इमारत ना परुिवणके रता मने िडि यशुन पॅनले बसिव यात आलेल े आहते. सं थानम ये आजपयत िविवध 
िठकाण या ए.एम.एफ.पॅनेल व मेन िडि यशुन पनॅेलम ये ८०० ॲ पीअर ते २०००ॲ पीअर कॅपॅिसटीच े
एल.अडँ.टी.कंपनीचे व िसमे स कंपनीचे येक  . १,३०,०००/- ते . ४,५०,०००/- िकंमतीचे एकुण १०२ नग 
एअर सक ट ेकर बसिव यात आलेले आहते.   

जनरेटर या ए.एम.एफ.पॅनलेमधील एअर सक ट ेकर ह े वीजपरुवठा चाल ू बंद हो या या वेळेस 
हणजेच जनरेटर सटे चाल ूबंद हो या या वेळेस कं ोल सिकट दारे ऑटोमटॅीक ON / OFF होतात. याच माण े

मेन िडि यशुन पॅनलेमधील एअर सिकट केर ह ेMannually ON / OFF करावे लागतात. सतत या ON / 
OFF हो या या ि येमळेु कॉ टॅ ट ेकरचे ू , नट, बो ट, कने टर ि ंग ह ेलूज होत असतात. तसेच ेकर 
यािठकाणी स लायला जोडला जातो यािठकाणी पािकग होऊन कॉ टॅ टवर काबन जमा होत असतो. यामळेु 

कधी कधी ेकर चाल ू / बंद हो यास व स लाय यामधनू पास हो यास अडथळा येऊ शकतो. याच माण े
एखादया मेन िडि यशुन पनॅले अथवा ए.एम.एफ.पॅनेल मधील एअर सिकट ेकर पासनू पढुे जोडलेला एखादा 
मेन वीच अथवा िव तु उपकरण अथवा मेन वीच अथवा सजीव ाणी भसंूपिकत झा यास या एअर सक ट 

ेकर मधनू मतेपे ा जा त वीज वाह वाहन पढुील हानी व धोका टळ यासाठी एअर सक ट ेकरमधील 
Over current & Earth fault स सर कायाि वत होऊन वीजपरुवठा खंडीत होतो. यामळेु पढुील हानी अथवा 
धोका टळत असतो. ह ेएअर सिकट ेकर अहोरा  (२४ x ७ x ३६५) ऑनलाईन अस  यान ेते सतत कायाि वत 
व सिु थतीत वक गं कंडीशन म  य ेठेव  यासाठी एएमसीची अ  यतं गरज असते. 

सं थानमधील काही िठकाणच े एअर सिकट ेकर ह े २४ वषापवु  बसिवलेले आहते. वरील सव 
कारणांमळेु एअर सिकट ेकरमाफत वीजपरुवठा कर यास काही अडथळा येऊन नय.े याकरीता सदर या एअर 
सिकट ेकरची िनयिमत सि हिसगं करावी लागते. सि हिसगंचे वळेेस खराब झालेले कॉ टॅ ट व ेकर या 
आतील मेकॅिनझमचे सदोष पाट बदलून एअर सिकट ेकरची सि हिसंग कर यात यतेे. एअर सक ट ेकरचा 
तपिशल खालील माण.े  

   01). L & T कंपनीचे Air Circuit Breaker 

 
 
 
 

0 
 
 
 

2). Siemens कंपनीचे Air Circuit Breaker 

Sr.No. Description Nos. 
 Regular Preventive Maintence of following low Voltage Air Circuit Breaker 
01) L & T Make 800 A 3 Pole  Air Circuit Breaker 50 Nos. 
02) L & T Make 1000 A 3 Pole  Air Circuit Breaker 10 Nos. 
03) L & T Make 1000 A 4 Pole  Air Circuit Breaker 04 Nos. 
04) L & T Make 1600 A 3 Pole  Air Circuit Breaker 11 Nos. 
 Total :- 75 Nos. 

Sr.No. Description Nos. 
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मागील वष  ी साईबाबा सं  थानम  य ेएल ॲ ड टी मेक कंपनीचे ७५ नग एअर सक ट ेकर तसेच 

िसमे स मेक कंपनीचे २७ नग एअर सक ट ेकर अस ेएकुण १०२ नग एअर सक ट केर वािषक स ह स कॉ ॅ ट 
िद.०१-०२-२०१९ ते िद.३१-०१-२०२० या कालावधीकरीता दणेेकामी महारा   शासना  या 
www.mahatenders.in या वेबसाईटवर जाहीरात िस  द क न जािहर ई-िनिवदा बोलिव  यात यऊेन ा  त         
ई-िनिवद ेमधील िन  नतम दर िदलेले िनिवदाधारक म.ेटेक इिंडया इिंजिनअस ा.िल., मुंबई यांचशेी िद.२२-०१-
२०१९ रोजी मा.  थािनक उपसिमतीच ेसभेत दराबाबत चचा झा  यानंतर म.ेटेक इिंडया इिंजिनअस ा.िल., मुंबई 
यांनी र  कम . १५,००,०००/- मा  दर देऊ केले. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.३०-०१-२०१९ रोजीच ेसभेतील 
आय  या वेळेचा  िवषय न.ं०१ िनणय ७४ (०३) अ  वय े यावर सिव  तर चचा होऊन, एअर सक ट ेकरच े  
िद.०१-०२-२०१९ ते िद.३१-०१-२०२० या कालावधीकरीता स  ह स कॉ  ॅ  ट दणेेकामी िन  नतम िनिवदाधारक 
म.ेटेक इिंडया इिंजिनअस ा.िल., मुंबई यांनी चचअतंी दऊेन केलेली र  कम .१५,००,०००/- मा  अिंतम दर 
ि वकारणते येऊन  यांना कायादशे दे  यात यावा, असा िनणय झाला होता. व  यानसुार सं थानच ेएअरसक ट 

ेकरचे िद.०१-०२-२०१९ ते िद.३१-०१-२०२० या कालावधीकरीता स  ह स कॉ  ॅ  ट दणेकेामी जा.नं. 
एसएसएसटी/िव तु/५४८३/२०१९ िदनांक १३-०२-२०१९ अ वये मे.टेक इिंडया इिंजिनअस ा.िल., मुंबई यांना 
र कम .१५,००,०००/- मा  रकमेचा कायादशे दे  यात आललेा आह.े या स ह स कॉ ॅ ट कालावधीम य े
म.ेटेक इिंडया इिंजिनअस ा.िल., मुंबई ह े उ म र या स ह स दते असनू सव एअर सक ट ेकर सरुळीत 
कायाि वत आहेत. सदर या स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िद.३१-०१-२०२० रोजी सपंत आह.े 

खालील माण ेसव िठकाणचे एल.अङँ टी.आिण िसमे स कंपनीचे एअर सक ट ेकरचे वािषक सि हस 
कॉ ॅ ट दयावयाचा तपशील खालील माण े:-  

Sr.No. Description Qty. 

01) 
Regular Preventive Maintence low Voltage L&T 
make Air Circuit Breaker 

75 Nos. 

02) 
Regular Preventive Maintence low Voltage Siemens 
make Air Circuit Breaker 

27 Nos. 

 Total :- 102 Nos. 
    

मागणी:- उपरो माण े  ी साईबाबा सं थानच ेमंिदर परीसर, साईनगर, ी साईबाबा हॉ पीटल, ी 
साईनाथ णालय+ दारावती भ िनवास, साईबाबा भ िनवास थान, ी साई सादालय, साईआ म 
भ िनवास व साईधमशाळा या िविवध िठकाणी कायाि वत असले या  एल.अडँ टी कंपनी व िसमे स कंपनी 
अशा दो ही कंप याचे एकुण १०२ नग एअर सक ट ेकरच ेवािषक सि हस कॉ ॅ ट िदनांक ०१-०२-२०२० ते 
िदनांक ३१-०१-२०२१ या कालावधीकरीता देणकेरीता अदंाजे र कम पय े१५,००,०००/- (अ री र कम पय े
पंधरा लाख) मा  खच येण ेअपेि त आह.े तरी ी साईबाबा सं थानचे सव एअर सक ट ेकरच ेवािषक स ह स 
कॉ ॅ ट िदनांक ०१-०२-२०२० ते िदनांक ३१-०१-२०२१ या कालावधीसाठी देणकेरीता येणा-या अदंाजे 
र कम पये १५,००,०००/- (अ री र कम पये पंधरा लाख) मा  खचास व शासना या वेबसाईटवर ई-िनिवदा 

कािशत क न उ पादक कंपनीचे अिधकृत स ह स िडलर व इतर यांचेकडून ई-िनिवदा मागिवणसे तसेच 
मराठीतील, व इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या मुंबई-पणु ेयेथील आवृ ीत जािहरात दऊेन तसेच सं थानच े
वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा बोलिवणसे तसेच ई-िनिवदा ा  झा यानतंर ई-िनिवदा खरेदी 
सिमतीसमोर उघडून दरांचा तलुना मक त ा िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर करणसे मा यता 
िमळणसे िवनंती. 

 Regular Preventive Maintence of following low Voltage Air Circuit Breaker 
01) Siemens Make 800 A 4 Pole  Air Circuit Breaker 11 Nos. 
02) Siemens Make 1000 A 4 Pole  Air Circuit Breaker 04 Nos. 
03) Siemens Make 1600 A 4 Pole  Air Circuit Breaker 07 Nos. 
04) Siemens Make 2000 A 4 Pole  Air Circuit Breaker 05 Nos. 

 Total :- 27 Nos. 
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िनणय .५१९ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१.०२.२०२० ते ३१.०१.२०२१ या कालावधीसाठी एअर सक ट 
ेकसचे वािषक सि हस कॉ ट (AMC) देणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व 

याकामी येणा या अंदाजे र कम .१५,००,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 
 (कायवाही-िव ुत िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४१ ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल इिंजनचे वािषक स ह स कॉ ट 

सन-२०२० साठी देणेकामी मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िनयोग 

पढुील सव  िकंवा   यापैक  कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात येईल :- 
(क). मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माण े  ताव सादर करीत आहोत. 

      ताव:- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशरडी या ०१).मंिदर परीसर, ०२).साईबाबा 
भ िनवास थान (५०० म), ०३) ी साईबाबा हॉ पीटल+साईनगर, ०४)निवन धमशाळा+ ी साईनाथ 

णालय, ०५) ी साई सादालय,०६) साईआ म भ िनवास, ०७)साई धमशाळा, ०८)पाणीपुरवठा साठवण 
तलाव,०९)साईआ म भ िनवास ए.सी. या वेगवेगळया िठकाणी महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीकडून 
वीजपरुवठा घे यात आललेा आह.े महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीचा परुवठा काही कारणा तव वेळोवेळी 
खंडीत होतो. मोठे दु तीच ेकाम ेचालू अस यास महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीकडून २४ तास ते ४८ तास 
दखेील वीजपरुवठा बंद ठेवला जातो. अशा काळात सं थानचे कामकाज सरुळीत चालावे व गद त, अधंारात 
काही अनचुीत घटना घडू नये हणनू पयायी वीजपरुवठयासाठी िठकिठकाणी जनरेटरसेट बसिव यात आललेे 
आह.े ह े सव जनरेटर सिु थतीत कायाि वत असण े गरजचे े आह.े याकरीता यासव जनरेटरची काही ठरावीक 
कालावधीत इिंजन आईल, िडझेल िफ टर, ऑईल िफ टर, बायपास िफ टर, कुलंट िफ टर बदली क न बी चेक 
सि हिसंग करण े गरजचेे असते. तसचे काही फॉ ट झा यास तातडीने दु त क न जनरेटर कायाि वत करण े
गरजेचे असते. ऑईल िफ टर व इतर मटेरीअल ह ेजनरेटर उ पादक कंपनीचे वापरण ेफायदिेशर असते. ह ेसव 
मटेरीअल आप याकडे उपल ध नसते. हणनू जनरेटर इिंजनची सि हिसंग ह े जनरेटर इिंजन उ पादक कंपनीच े
अिधकृत सि हस िडलर याचंेकडून क न घेण ेगरजेच ेअसते. 

  जनरेटसेटचा तपशील खालील माण े:- 

अ. . जनरेटसेट िठकाण जनसेट मता ईएसएन . मॉडेल . सं या 
०१) ी साई मंिदर परीसर (निवन) ५०० के हीए २५२६०००३ हीटीए-२८-जी. ०१ नग. 
०२) ी साई मंिदर परीसर (जनुा) ५०० के हीए २५१६७८०९ हीटीए-१७१०-जी. ०१ नग. 
०३) साईबाबा भ िनवास थान(५०० म) ५०० के हीए २५२४२३१७ हीटीए-२८-जी. ०१ नग. 
०४) साईबाबा भ िनवास थान(५०० म) १०० के हीए २५१८७२९६ एनटी-४९५-जी. ०१ नग. 
०५) ी साईबाबा हॉ पीटल १०१० के हीए २५३६५८०५ केटीए-३८-जी-५  ०१ नग. 
०६) ी साईबाबा हॉ पीटल ५०० के हीए २५३५०२८१ केटीए-१९-जी-९ ०१ नग. 
०७) धमशाळा २५० के हीए २५२४९०८५ एनटीए-८५५-जी. ०१ नग. 
०८) धमशाळा २५० के हीए २५२४९२८५ एनटीए-८५५-जी. ०१ नग. 
०९) ी साई सादालय ५०० के हीए २५३२०२७१ केटीए-१९-जी-९ ०१ नग. 
१०) ी साई सादालय २५० के हीए २५२४९०८७ एनटीए-८५५-जी. ०१ नग. 
११) साईआ म भ िनवास ५०० के हीए २५३६९१६६ केटीए-१९-जी-९ ०१ नग. 
१२) साईआ म भ िनवास ५०० के हीए २५३६७६०४ केटीए-१९-जी-९ ०१ नग. 
१३) साई धमशाळा ५०० के हीए २५३५०९७० केटीए-१९-जी-९ ०१ नग. 
१४) साई धमशाळा ५०० के हीए २५३०९०२८ केटीए-१९-जी-९ ०१ नग. 
१५) साईआ म भ िनवास ए.सी. ३२० के हीए २५३८१०५७ एनटीए-८५५-जी-२-I ०१ नग. 
१६) साईआ म  भ िनवास ए.सी. ३२० के हीए २५३८१०५८ एनटीए-८५५-जी-२-I ०१ नग. 
१७) पाणीपरुवठा साठवण तलाव २५० के हीए २५७६९५२९ ६ सीटीएए.३-६४ ०१ नग. 
१८) पाणीपरुवठा साठवण तलाव १०० के हीए २५१५४५१४ एनटीए-४९५-जी ०१ नग. 
१९) रथपालखी (िसंगल फेज) १५ के हीए ३०९७४ F1-7G1 ०१ नग. 
२०)  इमज सी ( ी फेज) ( पेअर) १० के हीए SC21300645 X13 G2 ०१ नग. 
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मागील वष  ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसटे या िडझले इिंजनच ेवािषक सि हस 

कॉ ॅ ट िद.०१-०२-२०१९ ते िद.३१-०१-२०२० या कालावधीकरीता देणेकामी महारा   शासना  या 
www.mahatenders.in या वेबसाईटवर जाहीरात िस  द क न जािहर ई-िनिवदा बोलिव  यात यऊेन ा  त      
ई-िनिवदांमधील िन  नतम दर िदलेले िनिवदाधारक म.ेि िनटी हाळसा दगुा से स ॲ ड सि हसेस, औरंगाबाद 
यांचेशी िद.२२-०१-२०१९ रोजी मा.  थािनक उपसिमतीचे सभते दराबाबत चचा झा  यानंतर म.ेि िनटी हाळसा 
दगुा से स ॲ ड सि हसेस, औरंगाबाद यांनी र  कम .४०,५०,०००/- मा  दर दऊे केले. मा.  यव  थापन 
सिमतीच े  िद.३०-०१-२०१९ रोजीचे सभतेील आय  या वेळेचा  िवषय न.ं०१ िनणय ७४ (०४) अ  वये यावर 
सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानच ेसव पॉवर ग टॅ डबाय जनसटे या िडझले इिंजनच े िद.०१-०२-
२०१९ ते िद.३१-०१-२०२० या कालावधीकरीता स  ह स कॉ  ॅ  ट दणेकेामी िन  नतम िनिवदाधारक म.ेि िनटी 
हाळसा दगुा से स ॲ ड सि हसेस, औरंगाबाद यांनी चचअतंी दऊेन केलेली र  कम .४०,५०,०००/- मा  

अिंतम दर ि वकारणते यऊेन त्  यांना कायादशे दे  यात यावा, असा िनणय झाला होता. व  यानसुार ी साईबाबा 
सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसटे या िडझेल इिंजनचे िद.०१-०२-२०१९ ते िद.३१-०१-२०२० या 
कालावधीकरीता स  ह स कॉ  ॅ  ट देणकेामी जा.नं.एसएसएसटी/िव तु/५४८३/२०१९ िदनांक १३-०२-२०१९ 
अ वये मे.ि िनटी हाळसा दगुा से स ॲ ड सि हसेस, औरंगाबाद यांना र कम . ४०,५०,०००/- मा  रकमचेा 
कायादशे दे  यात आलेला आह.े म.ेि िनटी हाळसा दगुा से स ॲ ड सि हसेस, नािशक ह े म.ेकिम स यांच े
अहमदनगर, नािशक, जळगांव व औरंगाबाद िज ाकरीता कंपनी मा यता ा  एकमेव अिधकृत स ह स िडलर 
आहते. या सि हस कॉ ॅ ट कालावधीम ये यांनी उ म र या सि हस िदली असनू सव जनसटे सरुळीत 
कायाि वत आहेत. आता या सि हस कॉ ॅ टचा कालावधी िद.३१-०१-२०२० रोजी सपंत आह.े  

२१) शांितिनकेतन १५ के हीए D21022-
0300022 

DM 20  ०१ नग. 

२२) बस थानक ६२.५ के हीए ७२०३११८४  ४११बीटीएए३.३जी 
११  

०१ नग. 

२३) फायर ॲ ड से टी  िवभाग ५० के हीए ७२०३७५२१ ४११ बीटीएए ३.३ जी 
११  

०१ नग. 
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उपरो  सव २३ नग जनसेट नेहमी कायाि वत राहावे हणनू वेळोवळेी सि हिसंग करण ेगरजेच ेअसते. 
यामळेु ी साईबाबा सं थानच ेसव पॉवर ग टॅ डबाय २३ नग जनरेटरसेट या िडझेल इिंजनच ेवािषक स ह स 

कॉ ॅ ट देण ेगरजेचे आह.े  
मागणी:- उपरो माण,े ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशरडी या ०१). मंिदर परीसर,  ०२). 

साईबाबा भ िनवास थान (५०० म), ०३). ी साईबाबा हॉ पीटल+साईनगर,  ०४). निवन धमशाळा +        
ी साईनाथ णालय, ०५). ी साई सादालय, ०६). साईआ म भ िनवास, ०७). साई धमशाळा, ०८). 

पाणीपुरवठा साठवण तलाव, ०९). साईआ म ए.सी. या वेगवेगळया परीसरातील २३ नग जनसेट या िडझले 
इिंजनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट िदनांक ०१-०२-२०२० ते िदनांक ३१-०१-२०२१ या कालावधीकरीता 
दणेेकामी अदंाजे र कम पये ४१,००,००० (अ री र कम पये ए  केचाळीस लाख) मा  खच येण ेअपेि त 
आह.े  तरी ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय २३ नग जनसेट या िडझेल इिंजनच े वािषक स ह स 
कॉ ॅ ट िदनांक ०१-०२-२०२० ते िदनांक ३१-०१-२०२१ या कालावधीसाठी देणकेरीता येणा-या अदंाजे 
र कम पय े४१,००,०००/- (अ री र कम पये ए  केचाळीस लाख) मा  खचास व शासना या वेबसाईटवर    
ई-िनिवदा कािशत क न म.ेकिम स कंपनीचे अिधकृत स ह स िडलर यांचेकडून ई-िनिवदा मागिवणसे तसेच 
जादा खपा या मुंबई येथील इं जीतील एका वतमानप ात, पणु े येथील मराठीतील एका वतमानप ात तसचे 
 थािनक मराठीतील एका वतमानप ात जािहरात देऊन तसेच सं थानच ेवेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई- 

िनिवदा बोलिवणसे तसचे ई-िनिवदा ा  झा यानंतर ई-िनिवदा खरेदी सिमतीसमोर उघडून दरांचा तलुना मक 
त ा िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर करणसे मा यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .५२० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल 
इिंजनची तपशीलवार मािहती (उदा. खरेदी िदनांक, खरेदी िकंमत इ.सह) तसेच िद.०१.०२.२०१९ ते 
िद.३१.०१.२०२० या कालावधीतकरीता िदले या सि हस कॉ ॅ टम ये मे.ि िनटी हाळसा दुगा से स 
ॲ ड सि हसेस,औरंगाबाद यांनी केले या देखभालीचे व प (उदा. कोणकोणते पेअरपाटस ्खराब 
झाले,बदलावे लागले.िकती वेळा AMC ला call लॉग केले इ.) याबाबतचा सिव तर ताव त याचे 
व पात तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले. 

(कायवाही-िव ुत िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४२ सं थानचे िविवध िठकाण या सब टेशनम ये व जनरेटर ममधील ा सफॉमर, युिबकल पॅनेल, 

ही.सी.बी./ ओ.सी.बी.मेन िड ी युशन पॅनेल,ए.एम.एफ.पॅनेल तसेच सब पॅने सचे िठकाणी 
कमचा याला शॉक बस ू नये याकरीता सरुि ततेचा उपाय हणून िसथटीक इला टोमर इले ीकल  
इ युलेटेड रबरी मॅट खरेदी करणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थानच े मिंदर प रसर, ी साईबाबा हॉि पटल + साईनगर, ी साईनाथ  णालय + 
 दारावती भ  तिनवास, साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म), ी साई सादालय, साईआ म भ  तिनवास 

तसेच साई धमशाळा यािठकाण  या इमारत ना वीजपरुवठयाकरीता  वतं  सब  टेशन उभा न िव तुपुरवठा 
कर  यात आलेला आह.े महारा   रा  य वीज िवतरण कंपनीचा वीजपरुवठा खंडीत झा  यानंतर करावया  या 
तातडी  या वीजपरुवठयासाठी  यके िठकाणी जनरेटरसेट बसिव  यात आलेले आह.े सदरचे जनरेटसेट ऑपरेट ग 
करणकेरीता  वतं  ए.एम.एफ.पॅनेल बसिव  यात आलेले आह.े तसचे  यके सब  टेशनम  य े ा  सफॉमर, 
 यिुबकल पॅनले, तसचे  ही.सी.बी. / ओ.सी.बी. बसिव  यात आलेले असनू महारा   रा  य वीज िवतरण 

कंपनीचा वीजपरुवठा व जनरेटरचा वीजपरुवठा वरील िठकाण  या इमारत ना परुिवणकेरीता मेन िड  ी  यशुन 
पॅनले बसिव  यात आलेले आहते. तसेच मंिदर प रसर, ी साईबाबा हॉि पटल + साईनगर, ी साईनाथ  णालय 
+  दारावती भ  तिनवास साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म), ी साई सादालय, साईआ म भ  तिनवास 
तसचे साई धमशाळा यािठकाण  या सव इमारत म  य े स  लाय दणेकेरीता सब  टेशन व जनरेटर ममधील मने 
िड  ी  यशुन पॅनलेमधनू केबल टाकून सब पॅने  स बसिव  यात आललेे आहते.  

  सदर  या सब  टेशनम  य ेबसिव  यात आलेले ा  सफॉमर,  यिुबकल पॅनले,  ही.सी.बी. / ओ.सी.बी., 
मेन िड  ी  यशुन पॅनले तसेच सव इमारत मधील सब पॅने  सचे काही वेळेस चालू स  लाय मे  टेन  स करावा 
लागतो. तसेच काही वेळेस पॅनलेम  य ेदोष िनमाण झा  यास तो दोष दरु क न वीजेचा स  लाय सरुळीत करावा 
लागतो. याकरीता सरुि ततेचा उपाय  हणनू ा  सफॉमर,  यिुबकल पॅनले,  ही.सी.बी. / ओ.सी.बी., मेन 
िड  ी  यशुन पॅनले, ए.एम.एफ.पॅनेल तसेच सब पॅने  सचे िठकाणी सन १९८९ ते २००२ या कालावधीम  य े
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िसंथटेीक इला  टोमर इले  ीकल इ   यलुेटेड रबरी मॅट बसिव  यात आले  या आहते. सदर  या बसिव  यात 
आले  या िसंथटीक इला  टोमर इले  ीकल इ   यलुेटेड रबरी मॅटला १७ ते ३० वषाचा कालावधी झालेला 
अस  याने  याची इ  सलुेशन मता कमी झालेली आह.े तसेच काही िठकण  या िसंथटेीक इला  टोमर इले  ीकल 
इ   यलुेटेड रबरी मॅट जीण झाले  या अस  याने सदर  या पनॅलेचे मे  टेन  स करताना अथवा काही वेळेस पॅनलेम  य े
दोष िनमाण झा  यास तो दोष दरु करत असताना शॉक लागून ाणहानी हो  याचा धोका सभंवतो. 

याकरीता उपरो  त सं  थानचे सव िठकाण  या सब  टेशनम  य े व जनरेटर ममधील ा  सफॉमर, 
 यिुबकल पॅनले,  ही.सी.बी. / ओ.सी.बी., मेन िड  ी  यशुन पॅनले, ए.एम.एफ.पॅनेल तसेच सब पॅने  सचे िठकाणी 

निवन िसथेंटीक इला  टोमर इले  ीकल इ   यलुेटेड रबरी मॅट खरेदी क न बसवावे लागणार आह.े  यानसुार िव तु 
िवभागामाफत उपरो  त कामाचा खच तयार केलेला असनू  याचा महारा   शासनमा  य सी.एस.आर. सन -
२०१९-२० नसुार तपिशल खालील माण े:-  

Sr.No. C.S.R.NO. Description Qty. Rate Rs. Amount Rs. 

01) 10-2-31 
Suppling PVC synthetic elastomer electrically insulating mat 
with class B insulation conforming to IS: 15652 – 2006 & 
CPRI tested having 2.5mm thickness upto 11 kv 

 260 Sq.Meter 2000.00 5,20,000/- 

 Amount Rs. :- 5,20,000/- 
 Add 18% GST :- 0,93,600/- 
 Total Amount Rs. :- 6,13,600/- 
 Less 20% Amount Rs. :- 1,22,720/- 
 Net Amount Rs. :- 4,90,880/- 

 

मागणी:-  उपरो माण े सं  थानच े सव िठकाण  या सब  टेशनम  य े व जनरेटर ममधील ा  सफॉमर, 
 यिुबकल पॅनले,  ही.सी.बी. / ओ.सी.बी., मेन िड  ी  यशुन पॅनले, ए.एम.एफ.पॅनेल तसेच सब पॅने  सचे िठकाणी 

निवन िसंथटेीक इला  टोमर इले  ीकल इ   यलुेटेड रबरी मटॅ खरेदी करणकेरीता र कम पये ४,९०,८८०/- मा  
इत  या खचास तसेच सदरील कामाकरीता बाहरेील ठेकेदार यांचेकडून ई-िनिवदा मागिवणसे तसेच जादा खपा या 
मुंबई येथील इं जीतील वतमानप ात, पणु े येथील मराठीतील वतमानप ात तसेच  थािनक मराठीतील 
वतमानप ात जािहरात दऊेन तसचे सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा बोलिवणसे तसेच 
ई-िनिवदा ा  झा यानतंर ई-िनिवदा खरेदी सिमतीसमोर उघडून दरांचा तुलना मक त ा िनणयासाठी थािनक 
उपसिमतीसमोर सादर करणसे मा यता िमळावी, ही िवनंती 

िनणय .५२१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे सव िठकाण  या सब  टेशनम  ये व जनरेटर ममधील 
ा  सफॉमर,  युिबकल पॅनेल,  ही.सी.बी./ओ.सी.बी., मेन िड  ी  युशन पॅनेल, ए.एम.एफ.पॅनेल तसेच 

सब पॅने  सचे िठकाणी निवन िसंथेटीक इला  टोमर इले  ीकल इ   युलेटेड रबरी मटॅ खरेदी करणेकामी 
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .४,९०,८८०/- 
मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही-िव ुत िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४३ निवन दुर वनी यं णे या िठकाणी स हरला निवन मे टेन स  अथ गं करणेसाठी येणा या खचास 

तसेच दरप के मागिवणे, सं थानचे वेबसाईटवर दरप क नोटीस सारीत करणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ यात आणखी सधुारणा 

कर  यासाठीचा अ  यादशे िद.१३ जुल,ै २०१७ अ  वये अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .०५ (घ) मु  य 
कायकारी अिधका-यास, आकि मक िनकडी  या प रि थतीत,  यां  याकरीता  या वषा  या अथसंक  पात 
खचाची तरतूद केलेली नसेल आिण ते  या िव  व  त  यव  थे  या मालम  तां  या प रर णासाठी िकंवा  या 
सं  थानला भेट दणेा-या या ेक ं  या सेवेसाठी िकंवा  यां  या सरु सेाठी,  या  या मते ता  काळ पार पाडण ेिकंवा 
करण ेआव  यक असले, पाच लाख पयांपे ा जा  त नसले अशा खचाचे कोणतेही काम पार पाड  यासाठी िकंवा 
कोणतेही काय कर  याचा िनदश दतेा येईल आिण तसचे, अस ेकाम पार पाड  यासाठी िकंवा ते काय करण ्यासाठी 
लागणारी पाच लाख पयांपे ा जा  त नसले अशा खचाची र  कम,  या िव  व  त  यव  थे  या िनधीतून चकुती 
करता येईल. 

शासन िनणय प र छेद .३.२.३– .५ हजार ते .३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवनू खरेदी 
कर याची खरेदीदार िवभागांना मभुा दे यात आली आह.े एका आिथक वषात एकाच व तु या दरप का या 
मा यमातून कर यात आले या खरेदीच ेएकूण मू य .३ लाखापे ा जा त नसाव.े   

वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनसु न अनसु न खालील माण े  ताव सादर करीत आहोत. 
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ताव:-  विन पेण व टेिलफोन िवभागामाफत शांतीिनवास इमारत, साईबाबा भ  तिनवास अिधकारी 
िनवास  थान,े साईआ म भ  तिनवास, साई धमशाळा, भांडार िवभाग, ी साई सादालय, ी साईबाबा 
हॉि पटल व ी साईनाथ  णालय यािठकाणी निवन दरु  वनी यं णे  या मिशनरी बसिव  यात आले  या आहते. 
यासव िठकाणच ेमिशनर करीता निवन मे  टेन  स  अथ गं क न दणे े िवषयी  विन पेण व टेिलफोन िवभागान े
िव तु िवभागास प  पाठवनू कळिवलेले आह.े याकरीता उपरो  त माण ेसव िठकाणचे मिशनर ना मे  टेन  स  
अथ गं क न दयावी लागणार आह.े  याकरीता मे  टेन  स  अथ गं करणकेामी महारा   शासनमा  य 
सी.एस.आर.सन-२०१९-२०नसुार येणा-या खचाचा तपशील खालील माण.े 

 

Sr.No. C.S.R.No. Description Qty. Rate (In Rs.) Amount (In Rs.) 

1) 9.2.4 

Erecting & Supplying  Annealed bare copper wire of high 
purity of different sizes used for earthing on wall with 
necessary clamps fixed on wall / cable conduit with screw / 
in an approved manner.  

100 Kg. 735/- 73,500.00 

2) 9.1.5 

Supply installation, testing and commissioning of UL 
certified CPRI tested maintenance free earthing comprising 
of Electrode of 17.2 mm diameter 10w carbon street with 
250 micron molecular copper bonded earthing Rod of 
length 3 m along with 25 kg cabrbon based environment 
friendly back fill ground enhancing compound required to 
grill up the excavated earth with required quantity and 
funnel with a wire mesh for watering and brick masonry 
block C.I.cover complete with all materials as per 
specification no EA-MOBI 

9 12781.65 1,15,034.85 

   Amount Rs. :- 1,88,534.85 
   Add 18% GST :- 0,33,936.27 
   Total Amount Rs. :- 2,22,471.12 
   Less 20%Amount Rs. :- 0,44,494.22 
   Net Amount Rs. :- 1,77,976.90 
   Round Up Rs. :- 1,77,977.00 

 

मागणी:- उपरो माण ेनिवन दरु  वनी यं णे  या िठकाणच ेस  हरला निवन मे  टेन  स  अथ गंचे काम 
क न घेणकेामी येणा-या र कम पये १,७७,९७७/- इत  या खचास मा यता िमळणसे तसचे सदरची खरेदी 
करणकेरीता बाहरेील ठेकेदार यांना पो  टा  दारे कोटेशन प  पाठिवणसे तसेच ई-मेल  दारे कळिवणसे व खरेदीची 
नोटीस सं  थानच ेसंकेत  थळावर िस  द करणकेामीचा व दरप क ा  झा यानंतर दरप के खरेदी सिमतीसमोर 
उघडून दरांचा तुलना मक त ा िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर करणसे मा यता िमळावी, ही िवनंती. 

िनणय .५२२ यावर सिव तर चचा होऊन, निवन दुर वनी यं णे या िठकाणी स हरला निवन मे टेन स  अथ गं 
करणेसाठी िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी  येणा या र कम .१,७७,९७७/-मा चे 
खचास मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही-िव ुत िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४४ १० वॅट एलईडी टयुबसेट खरेदी करणेसाठी येणा या खचास तसेच दरप के मागिवणे, सं थानचे 

वेबसाईटवर दरप क नोटीस सारीत करणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ यात आणखी सधुारणा 

कर  यासाठीचा अ  यादशे िद.१३ जुल,ै २०१७ अ  वये अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .०५ (घ) मु  य 
कायकारी अिधका-यास, आकि मक िनकडी  या प रि थतीत,  यां  याकरीता  या वषा  या अथसंक  पात 
खचाची तरतूद केलेली नसेल आिण ते  या िव  व  त  यव  थे  या मालम  तां  या प रर णासाठी िकंवा  या 
सं  थानला भेट दणेा-या या ेक ं  या सेवेसाठी िकंवा  यां  या सरु सेाठी,  या  या मते ता  काळ पार पाडण ेिकंवा 
करण ेआव  यक असले, पाच लाख पयांपे ा जा  त नसले अशा खचाचे कोणतेही काम पार पाड  यासाठी िकंवा 
कोणतेही काय कर  याचा िनदश दतेा येईल आिण तसेच, अस ेकाम पार पाड  यासाठी िकंवा ते काय कर  यासाठी 
लागणारी पाच लाख पयांपे ा जास ्त नसेल अशा खचाची र  कम,  या िव  व  त  यव  थे  या िनधीतून चुकती 
करता येईल. 

शासन िनणय प र छेद . ३.२.३ – .५ हजार ते .३ लाखापयत असले त हा दरप के मागवनू खरेदी 
कर याची खरेदीदार िवभागांना मभुा दे यात आली आह.े एका आिथक वषात एकाच व तु या दरप का या 
मा यमातून कर यात आले या खरेदीच ेएकूण मू य . ३ लाखापे ा जा त नसाव.े   

वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनसु न अनसु न खालील माण े  ताव सादर करीत आहोत. 



 
60 

 

(09} 04.12.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

ताव:- ी साईबाबा हॉ  पीटलम  य े ICCU, GICU, CRU व  यरुो या वॉडम  य े तसेच सव 
ऑपरेशन िथएटर म  य े काश  यव  थसेाठी ३६ वॅट ४ पीन पी.एल.टयबुबार असले  या िफट  ज फॉल 
िसल गम  य े बसिवले  या आहते. सदर  या ३६ वॅट ४ पीन पी.एल.टयबुबार वारंवार खराब होत अस  यामळेु 
 याचे मे  टेन  स करणकेरीता स  या ३६ वॅट ४ पीन पी.एल.टयबुबार िव तु िवभागाच े सब  टोअर व मेन  टोअर 

म  य ेिश  लक नाही.  यामळेु ी साईबाबा हॉ  पीटलम  य ेदनंैिदन इले  ीकल मे  टेन  स करणकेामी अडचणी येत 
आहते.  

परंतू सदर िठकाणी मे  टेन  स करणकेरीता ३६ वॅट ४ पीन पी.एल.टयबुबार ऐवजी १० वॅट एलईडी 
टयबुसटे बसिव  यास िवजे  या एनज ची बचत होईल व मे  टेन  सही कमी होईल. खरेदी करा  या लागणा-या १० 
वॅट एलईडी टयबुसेटचा तपशील खालील माण े:-
अ. . मटेरीयलचा तपिशल मागणी दर ( ित नग) एकुण 

०१) 

१० वॅट एलईडी टयबुसेट 
कंपनी – जगवार लायट ग,   

ॉड  ट कोड- LKBP015010 X C, CCT – 6500  
 यमुेन – ९५०                     अथवा 

६०० नग . ३००/- . १,८०,०००/- कंपनी – ॉ   टन, Litelinea 
Cat Ref = LDLSR10=CDL / LDLSR 10-WW 
 यमुेन-१००० / एम             अथवा 

कंपनी – िस  का, टाईप – एएलबी 
  एकुण र कम :- . १,८०,०००/- 

 

मागणी:- उपरो माण े१० वॅट एलईडी टयबुसटे खरेदी करणकेामी येणा-या र कम पये १,८०,०००/- 
इत या खचास मा यता िमळणसे तसेच सदरची खरेदी करणकेरीता बाहरेील ठेकेदार यांना पो  टा  दारे कोटेशन प  
पाठिवणसे तसचे ई-मेल  दारे कळिवणसे व खरेदीची नोटीस सं  थानच े सकेंत  थळावर िस  द करणकेामीचा व 
दरप क ा  झा यानतंर दरप के खरेदी सिमतीसमोर उघडून दरांचा तुलना मक त ा िनणयासाठी थािनक 
उपसिमतीसमोर सादर करणसे मा यता िमळावी, ही िवनंती. 

िनणय .५२३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ  पीटलम  ये ICCU, GICU, CRU व  यरुो या वॉडम  ये 
तसेच सव ऑपरेशन िथएटर म  ये काश  यव  थेसाठी १० वॅट एलईडी टयुबसेट खरेदी करणेकामी 
िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या र कम .१,८०,०००/-मा चे खचास 
मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही-िव ुत िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४५ ी साई सादालयातील साद भोजनाम ये चपाती मिशन दारे चपाती तयार करणेकामी िविवध 

वृ प ाम ये जािहरात देणे व ई-िनिवदा मागिवणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- सन २००४ चा महारा  अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म य ेमहारा  

िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालानंी थापीत केललेे अ यादशे व केलेले िवनीयम मधील १४ (२ घ 
नसूार भ  तानंा तसेच भ  तां  या सोयीसाठी आव  यकत ते उपाययोजना हाती घे  याचे तसचे २१ (१ ) नसूार 
भ  तानंा जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण ेयाबाबतची तरतुद केलेली आह.े  

   मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२६/०२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .१४० (१४) 
  तावना:- ी साई सादालयाम  य ेदररोज गद चे माणानसूार ४०,००० ते ८५,००० पयत साईभ  त 

सादभोजन घतेात. गद नसूार दररोज अदंाजे ३५ ि वंटल ते ४० ि वटंल आटया  या चपाती/परुी बनवावी लागत.े 
ी साई सादालयाम  य े ०३ अटॅोमटॅीक चपाती मिश  स कायरत आह.े   यके चपाती मिशनवर तुंबवलेला 

(मळलेला) आटा टाकण,े भाजतांना अडकललेी चपाती काढण,े तेल लावण,े चपाती थंड झा  यावर कॅरेटम  य,े 
हॉटकेसम  य े ठेवण,े मिश  सची साफ-सफाई करण ेया कामासाठी परेुसे कमचारी परुिवण ेव इ  यादी कामे चपाती 
मिशनवर मनु  यबळ परुवनू चपाती तयार करणचेे काम ह ेउ  ते ठेकेदारी प  दतीने आऊटसोिसग  दारे तयार क न 
घे  यात यते आह.े  
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  ी साई सादालयात चपाती मिशनवर चपाती तयार कर  याचे काम मा. यव थापन सिमती 
िद.२६/०२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .१४०(१४) नसूार,जा.नं.एसएसएस/वशी/६७६/२०१९ 
िद.३०/०५/२०१९ अ वये, यशोधरा मिहला सहकारी औदयोिगक उ  पा.सं  था, नािशक यांना िद.०१/०३/२०१९ 
ते २९/०२/२०२० अखेर ०१ वष कालावधीकरीता ती ि वंटल कोरडा आटा+मै ास कर (GST) वगळून 
.२७८/- (अ री र कम .दोनश े अठ्याह  तर मा ) सव करांसह या माण े कामाचे कं ाट (कायादशे) दे यात 

आलेले आहते. या कामाची मदुत िद.२९/०२/२०२० अखेर सपंु ात येत अस  याने सन २०२०-२०२१ या पढुील 
एक वष कालावधीसाठी मिशनवर चपाती तयार करणकेामी ई-िनिवदा ि या राबवावी लागणार आहते. 
 यासाठी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेण ेगरजेचे आह.े  

   मागणी:- ा तिवक नूसार यशोधरा मिहला सहकारी औदयोिगक उ  पा.सं  था, नािशक  यांच े चपाती 
मिशनवर चपाती तयार करणे  या कामाची मदुत िदनांक २९/०२/२०२० अखेर सपंु  टात यते अस  याने पढुील एक 
वष कालावधीसाठी ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर चपाती तयार करणचेे काम उ  ते आऊटसोस 
प  दतीन ेदणेे सं  थानच े  टीने िहतावह अस  याने वतमान प ात जाहीरात िस  द क न नामािंकत कंप  याकडून, 
केटरस/ ठेकेदारांकडून न  याने ई-िनिवदा मागिवण ेगरजेचे आह.े 

   सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसूार अनुमान :- आिथक  
िवभागाचा प  अिभ ाय/मत:- ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर चपाती तयार करणे  या 

कामाची मदुत िदनांक २९/०२/२०२० अखेर संपु ात यते अस याने पढुील एक वष कालावधीसाठी ी साई 
सादालयातील चपाती मिशनवर चपाती तयार करणकेामी ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व  याकामी येणा-या 

अदंाजे वािषक खचाचे रकमेस मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागणार आह.े स  याचे ठेकेदारास माह े
माच-२०१९ ते माह े ऑग  ट-२०१९ अखेर ०६ मिह  याचे िबलाची र कम .११,७४,०७१/- एवढी झालेली 
आह.े  यानसूार अदंाजे वािषक मजरुीची र कम .२३,४८,१४२/- इतक  होते. चाल ूवष  िकमान वतेन दराम  य े
मोठया माणात वाढ झालेली आह.े  यामळेु सदर रकमेम  य ेअदंाजे ३५% वाढ गहृीत धर यास पुढील एक वष 
कालावधीसाठी अदंाजे र कम .३१,६९,९९२/- (अ री र  कम पये एकतीस लाख एकोणस  तर हजार नऊश े
 या  नव मा ) इतका खच अपे ीत आह.े सदरचे खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा यता घेण े आव यक 

अस  याने, मा यता िमळालेनतंर ई-िनिवदा ि या राबिवता येईल.  
  तरी ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर आऊटसोस गं प दतीने चपाती तयार करणकेामी सन 

२०२०-२०२१ करीता पढुील एक वष कालावधीसाठी अदंाजे मजरुी र कम .३१,६९,९९२/- (अ री र  कम 
पये एकतीस लाख एकोणस  तर हजार नऊशे  या  नव मा ) चे खचास मा  यता िमळणकेामी व मा  यतेतर वतमान 

प ात जनसपंक िवभागामाफत जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .५२४ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१.०३.२०२० ते २८.०२.२०२१ या एक वष कालावधीसाठी ी साई 
सादालयातील चपाती मिशनवर आऊटसोस गं प दतीने चपाती तयार करणेकामी िवहीत प दतीने ई-

िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .३१,६९,९९२/- मा चे खचास 
मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही- ी साई सादालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४६ ी साई सादालयातील साद भोजनाम ये वामी नारायण पोळी (चपा या)/पुरी मनु यबळा दारे 

तयार करणेकामी िविवध वृ प ाम ये जािहरात देणे व ई-िनिवदा मागिवणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- सन २००४ चा महारा  अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म य ेमहारा  

िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालानंी थापीत केललेे अ यादशे व केलेले िवनीयम मधील १४ (२ घ 
नसूार भ  तांना तसेच भ  तां  या सोयीसाठी आव  यकत ते उपाययोजना हाती घे  याचे तसचे २१ (१ ) नसूार भ  तानंा 
जेवण परुिवणे आिण अ  नछ  चालिवण ेयाबाबतची तरतदु केललेी आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२६/०२/२०१९ रोजीच ेसभेतील आय  या वेळेचा िवषय िनणय ं .१४० 
  तावना:- ी साई सादालयातील सादभोजनात दे यात येणारी चपाती/परुी ही उ  त े आऊटसोिसग 

प  दतीन े तयार क न घे यात यते आह.े  यानसूार ी साई सादालयातील चपाती/परुी तयार करणेकामी 
मा. यव थापन सिमती िद.२६/०२/२०१९ रोजीचे सभेतील आय  या वेळेचा िवषय ं .०१ वरील िनणय ं .१४० 
नसूार, जा.न.ंएसएसएस/वशी/६७७/२०१९ िद.३०/०५/२०१९ अ वय,े यशोधरा मिहला सहकारी औदयोिगक 
उ  पा.सं  था, नािशक  यांना िद.०१/०३/२०१९ ते २९/०२/२०२० अखेर ०१ वष कालावधीकरीता ती ि वंटल 
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कोरडा आटा+मै ास कर (GST) वगळून .१,३०४/- (अ री र कम . एक हजार तीनश े चार मा ) या माण े
कामाचे कं ाट (कायादशे) दे यात आललेा आहते. या कामाची मदुत िद.२९/०२/२०२० अखेर संपु ात यते 
अस  याने पढुील एक वष कालावधीसाठी चपाती/परुी तयार करणकेामी ई-िनिवदा ि या राबवावी लागणार आहते. 
 यासाठी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेण ेगरजचेे आह.े  

   मागणी:- ा तिवक नसूार यशोधरा मिहला सहकारी औदयोिगक उ  पा.सं  था, नािशक याचंे चपाती/परुी 
तयार करणे  या कामाची मदुत िदनाकं २९/०२/२०२० अखेर सपंु  टात येत अस  याने पढुील एक वष कालावधीसाठी 

ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये आऊटसोस गं प दतीन ेचपाती/परुी तयार करणे सं  थानच े  टीने िहतावह 
अस  यान े वतमान प ात जाहीरात िस  द क न नामांिकत कंप  याकडून, केटरस/ ठेकेदारांकडून न  यान े ई-िनिवदा 
मागिवण ेगरजचेे आह.े 

   सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसूार अनमुान:- आिथक  
िवभागाचा प  अिभ ाय/मत:- ी साई सादालयातील सादभोजनाम  य ेचपाती/परुी तयार करणे  या 

कामाची मदुत िदनाकं २९/०२/२०२० अखेर संपु ात येत अस याने पढुील एक वष कालावधीसाठी ी साई 
सादालयातील चपाती व परुी आऊटसोस गं प दतीन े तयार करणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व  याकामी 

येणा-या अदंाज ेवािषक खचाचे रकमेस मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागणार आह.े  
स या ठेकेदारास दे यात यते असले या ती ि वंटल कोरडा गह आटा + मै ास कर (GST) वगळून 

र  कम .१३०४/- माणे मजरूी दे  यात येते.  यानसूार माह ेमाच-२०१९ ते माह ेऑग  ट-२०१९ अखेर ६ मिह  याच े
िबलाची र कम .२०,६६,८८१/- एवढी झाललेी आह.े  यानसूार अदंाज ेवािषक मजरुीची र कम .४१,३३,७६२/- 
इतक  होते. चाल ूवष  िकमान वेतन दराम  ये मोठया माणात वाढ झा  यामळेु सदर रकमेम  ये अदंाजे ३५% वाढ 
गहृीत धर यास पढुील एक वष कालावधीसाठी अदंाज ेर कम .५५,८०,५७८/- (अ री र  कम पये पंचाव  न लाख 
एशी हजार पाचशे अठ्याह  तर मा ) इतका खच अपे ीत आह.े सदरचे खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा यता 
घेण ेआव यक अस  यान,े मा यता िमळालनंेतर ई-िनिवदा ि या राबिवता यईेल.  

तरी ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये  वामी नारायण पोळी (चपाती) व परुी आऊटसोस गं 
प दतीन ेतयार करणेकामी पढुील सन-२०२० करीता एक वष कालावधीसाठी अदंाज ेमजरुी र कम .५५,८०,२७८/- 
(अ री र  कम पये पचंाव  न लाख एशी हजार पाचशे अठ्याह  तर मा ) खचास मा  यता िमळणकेामी व मा  यतेतर 
वतमान प ात जनसंपक िवभागामाफत जािहरात िस द क न  ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणकेामी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िनणयाथ सादर. 
िनणय .५२५ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१.०३.२०२० ते २८.०२.२०२१ या एक वष कालावधीसाठी ी साई 

सादालयातील साद भोजनाम ये वामी नारायण पोळी (चपाती) /पुरी मनु यबळा दारे तयार 
करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम 

.५५,८०,२७८/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा.उ च यायालय, मुंबई 
खंडपीठ औरंगाबाद यांची मा यता घेणेसाठी िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले. 

 (कायवाही- ी साई सादालय/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४७ अ नपाक टे तयार करणेकामी असलेले ठेकेदार यांना ई-िनिवदा ि या होईपावेतो मुदतवाढ 

देणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतदु:-  सन २००४ चा महारा   अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म  य ेमहारा   

िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालानंी  थािपत केलले ेअ  यादशे व केलले ेिवनीयम मधील १४ (२ घ) नसूार 
भ  तांना सोयीसाठी आव  यक ते उपाययोजना हाती घे  याचे तसचे २१ (१ घ) नसूार भ  तानंा जवेण परुिवणे आिण 
अ  नछ  चालिवणे याबाबतची तरतदु केललेी आह.े 

   तावना:- वरील िवषयास अनसु न, ी साई सादालयातील अ  नपाक टे तयार करणकेामी 
मा.  यव  थापन सिमती िद.१३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७७३ नसूार इकडील जा.न.ंएसएसएस/ 
वशी/४८३३/२०१८ िद.०१/०१/२०१९ अ  वय,े िद.यशोधरा महीला सह.उ  पा.सं  था, नािशक यांना 
िद.०१/०१/२०१९ त े३१/१२/२०१९ या कालावधीकरीता ती अ  नपाक टास कर (GST) वगळून मजरूी .१.९७ 
पैस ेया माणे कामाचे कं ाट (कायादशे) दे  यात आललेा आह.े  

  उपरो  त अ  नपाक टे तयार करणेकामी असले  या ठेकेदाराचंी मदुत िद.३१ िडसबर,२०१९ अखेर संपु  टात 
येत आह.े  यामळेु भ  ताचंी गैरसोय होऊ नय,े याकरीता पढुील कालावधीसाठी ई-िनिवदा ि या सु  करणसे व 
 याकामी यणेा-या खचास मा.  यव  थापन सिमती सभचेी मा  यता िमळणकेामीचा  ताव  चार मिहने अगोदर 
 हणजचे िद.०५/०९/२०१९ रोजी सभा कामकाज िवभागाकडे सादर करणेत आललेा होता. परंत ूिद.०५/०९/२०१९ 
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रोजीनंतर मा.  यव  थापन सिमती सभेत कुठलहेी िवषयावर िनणय झाल ेनाही.  यानंतरचे काळात महारा   िवधानसभा 
िनवडणकू चा ो ाम िनि त होवनू आदश आचारसंहीता लागू झाली.  यामळेु माह े   टबर व ऑ  टोबर-२०१९ या 
दोन मिह  यात सदरचे  तावावर िनणय झाला नाही. तदनंतर िद.०७ नो  हबर-२०१९ रोजी मा.  यव  थापन सिमती 
सभचेी िमट ग लागली परंतू सदरची सभा दखेील काही अप रहाय कारणांमुळे र  झाली.  यामळेु आजतागायत सदरचे 

 तावास मा  यता िमळाललेी नसनू  यामळेु पढुील ई-िनिवदा ि या सु  क न जाहीरात िस  द करणकेामी मोठे 
अडचणीच ेहोत आह.े    

  सदरह  तावास मा.  यव  थापन सिमतीच े मा  यतेतर ई-िनिवदा मसदुा तयार क न तो मसदुा “िनिवदा 
द  तऐवज तपासणी” सिमतीकडून तपासून  यावा लागतो. तो मसदुा कायम करणेत येवनू वृ  तप ात जाहीरात िस  द 
करणेकामी जनसंपक िवभागाकडे दे  यात येतो. जाहीरात िस  द झा  यानतंर िनिवदा भरणसेाठी िनिवदाधारकांना 
िकमान १५ िदवसाचंा कालावधी दणेे अिनवाय असते. ा  त झाले  या तांि क िनिवदा उघडून िकमान ०३ 
िनिवदाधारक पा  असणे गरजचेे आह.े नस  यास पु  हा जाहीरात िस  द करावी लागत.े यासव बाबीस साधारणतः 
दोन त े तीन मिह  याचा कालावधी लाग  याची श  यता आह.े  यामळेु अ  नपाक टे ई-िनिवदा ि या  
िद.३१/१२/२०१९ पयत एका मही  यात मदुतीत पणु होईल असे वाटत  नाही. करीता सदर येस िवलबं झाला तर, 
स  या असलले ेअ  नपाक टे ठेकेदार, िद.यशोधरा महीला सह. उ  पा. सं  था, नािशक यांना करारनामातील अटी/शत  
नसूार सन २०१९-२०२० करीता सु  असललेी ई-िनिवदा ि या पणु होवनू नवीन ठेकेदारास कायादशे दईेपावेतो  
अथवा माह े०१ जानवेारी २०२० पासनू पढेु तीन मिहने यापकै  जे अगोदर घडेल  या कालावधीकरीता आह े  याच 
मंजरू दराने मदुतवाढ दतेा येईल.  याकामी तीन मिह  यासाठी अदंाज े र  कम .२१,६९,८५५/- पयत खच अपे ीत 
असनू  यास मा  यता िमळावी असे न  मत आह.े               

  मागणी:- अ  नपाक टे तयार करणेकामी असलले ेस  याच ेठेकेदार,, िद.यशोधरा महीला सह. उ  पा. सं  था, 
नािशक यांना अ  नपाक टांअभावी भ  ताचंी गैरसोय होव ूनये याकरीता ई-िनिवदाची ि या पणु होवनू पा  ठेकेदारास 
कायादशे दईेपावेतो  या कालावधीकरीता आह े  याच अटी/शत वर व केले  या करारना  यानसूार मदुतवाढ दयावी 
लागेल. करीता सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभते सादर करण ेगरजचेे आह.े असे न  मत आह.े   

  िवभागाचा  प  ट अिभ ाय:- तरी उपरो  त  तावाचा िवचार करता, ी साई सादालयाम  य ेअ  नपाक टे 
तयार करणकेामी स  या काम करत असलले े ठेकेदार, िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पा.सं  था, नािशक यांना 
अ  नपाक टांअभावी भ  ताचंी गैरसोय होव ूनय,े याकरीता सन-२०१९-२०२० करीताची सु  असललेी      ई-िनिवदा 

ि या पणु होवनू पा  ठेकेदारास कायादशे दईेपावेतो  अथवा माह े०१ जानेवारी २०२० पासनू पढेु तीन मिहने यापैक  
जे अगोदर घडेल  या कालावधीकरीता, आह े  याच मंजरू दरात ( ती अ  नपाक टास कर (GST) वगळून मजरूी 
.१.९७ पसेै) व केले  या करारना  यातील अटी/शत नसूार मदुतवाढ दणेेकामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती 

सभेपढेु िनणयाथ सादर.  
िनणय .५२६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम  ये अ  नपाक टे तयार करणेकामी सन २०१९-२०२० 

करीताची सु  असलेली ई-िनिवदा ि या पुण होऊन पा  ठेकेदारास कायादेश देईपावेतो अथवा माहे 
०१ जानेवारी २०२० पासनू पुढे तीन मिहने यापैक  जे अगोदर घडेल  या कालावधीकरीता 
अ  नपाक टांअभावी साईभ  तांची गैरसोय होवू नये, याकरीता स  या काम करत असलेले ठेकेदार 
िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पा.सं  था,नािशक यांना आहे  याच मंजूर दरात ( ती अ  नपाक टास कर 
(GST) वगळून मजूरी .१.९७ पैसे) व केले  या करारना  यातील अटी/शत नूसार मुदतवाढ दे यास 
मा यता दे यात आली. व ई-िनिवदा ि या वरीत सु  करावी, असे ठरले. 

 (कायवाही- ी साई सादालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४८ ी साई सादालयामाफत मनु यबळा दारे अ नपाक टे (ना ापाक टे) तयार करणेकामी वृ प ाम ये 

जािहरात देणे व ई-िनिवदा मागिवणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- सन २००४ चा महारा  अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म ये महारा  िवधान 

मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालानंी थापीत केलले ेअ यादशे व केलले ेिवनीयम मधील १४ (२ घ) नसूार भ  तानंा 
तसचे भ  तां  या सोयीसाठी आव  यकत ते उपाययोजना हाती घे  याचे तसेच २१ (१  घ) नसूार भ  तानंा जवेण परुिवण े
आिण अ  नछ  चालिवण ेयाबाबतची तरतदु केललेी आह.े  

 मा. यव थापन सिमती िद.१३/१२/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय ं .७७३. 
  तावना:- ी साई सादालयामाफत सकाळी ६ ते १० या वेळेत भ  तानंा अ  पोपहार  हणून अ  नपाक टे 

(५ परुी,कडधा  य भाजी,बफ  वडी) ही उ  ती ठेकेदारी प  दतीन े आऊटसोिसग  दारे तयार क न घे  यात येत आह.े 
 यानसूार ी साई सादालयामाफत अ  नपाक टे तयार करणेकामी मा. यव थापन सिमती िद.१३/१२/२०१८ रोजीच े
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सभेतील िनणय ं .७७३ नसूार, जा.एसएसएस/वशी/४८३३/२०१८ िद.०१/०१/२०१९ अ वय,े िद.यशोधरा मिहला 
सह. औ ोिगक उ  पादक सं  था, नािशक यांना िद.०१/०१/२०१९ ते ३१/१२/२०१९ अखेर एक वष 
कालावधीकरीता ती अ  न पाक टास कर (GST) वगळून मजरूी .१.९७ पसैे या माणे कामाचे कं ाट (कायादशे) 
दे यात आललेा आहते. या कामाची मदुत िद.३१/१२/२०१९ अखेर संपु ात येत आह.े यामळेु पढुील एक वष 
कालावधीसाठी अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) तयार करणेकामी  मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागणार 
असनू  याकामी ई-िनिवदा मागिवणे गरजेचे आह.े 

  मागणी:- ा तिवक नसूार अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) बनिवणे  या कामाच े कं ाट िद.३१/१२/२०१९ 
अखेर संपु  टात येत अस  यान े पढुील एक वष कालावधीसाठी ी साई सादालयामाफत भ  तानंा अ  पोपहार 
(ना  टापाक टे) आऊटसोस गं प दतीन े तयार करणे सं  थानचे  टीन े िहतावह अस  यान े वतमान प ात जाहीरात 

िस  द क न नामांिकत कंप  याकडून, केटरस/ ठेकेदारांकडून न  याने ई-िनिवदा मागिवण ेगरजेचे आह.े 
  सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसूार अनमुान:- आिथक  
  िवभागाचा प  अिभ ाय/मत :- ी साई सादालयामाफत अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) तयार करणे  या 

कामाची मदुत िदनाकं ३१/१२/२०१९ अखेर संपु ात येत अस याने पढुील एक वष कालावधीसाठी ी साई 
सादालयामाफत अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) उ   या  व पात आऊटसोस गं प दतीन ेतयार करणेकामी वतमान प ात 

जाहीरात िस  द क न तसचे महारा   शासनाच े www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळाव न नामािंकत 
कंप  याकडून, केटरस/ ठेकेदारांकडून नव ् याने ई-िनिवदा मागिवणे गरजचे ेआह.े 

  स या ठेकेदारास दे यात येत असले या ती अ  न पाक टास कर (GST) वगळून .१.९७ पसै ेया माण े
मजरूी दे  यात येते.  यानसूार माह े जानेवारी-२०१९ ते माह े ऑग  ट-२०१९ अखेर ०८ मिह  याचे िबलाचंी र कम 
.५७,८६,२८०/- एवढी झाललेी आह.े  यानसूार अदंाज ेवािषक मजरुीची र कम                   .८६,७९,४२०/- 

इतक  होत.े चाल ूवष  िकमान वतेन दराम  य ेमोठया माणातील वाढ गहृीत ध न सदर रकमेम  य ेअदंाज े३५% वाढ 
गहृीत धर यास पढुील एक वष कालावधीसाठी (िद.०१/०१/२०२० ते िद.३१/१२/२०२०) अदंाज े र कम 
.१,१७,१७,२१७/- (अ री र  कम पय ेएक कोटी सतरा लाख सतरा हजार दोनशे सतरा मा ) इतका खच अपे ीत 

आह.े सदरचे खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा यता घेण े आव यक अस  यान,े मा यता िमळालनंेतर ई-िनिवदा 
ि या राबिवता यईेल.  

  तरी ी साई सादालयामाफत अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) कं ाटाची मदुत िद.३१/१२/२०१९ अखेर संपत 
अस  यान े पढुील एक वष कालावधीसाठी उ   या  व पात आऊटसोस गं प दतीन े अ  नपाक टे तयार करणेकामी 
अदंाज ेमजरुी र कम .१,१७,१७,२१७/- (अ री र  कम पये एक कोटी सतरा लाख सतरा हजार दोनश ेसतरा मा ) 
मा चे खचास मंजरूी िमळणेकामी व मा  यतेतर वतमान प ात जािहरात िस द क न महारा   शासनाचे 
www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळाव न ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .५२७ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१.०१.२०२० ते ३१.१२.२०२० या एक वष कालावधीसाठी ी साई 
सादालयामाफत मनु यबळा दारे अ नपाक टे (ना ापाक टे) तयार करणेकामी िवहीत प दतीने ई-

िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .१,१७,१७,२१७/-मा चे खचास 
मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा.उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांची मा यता 
घेणेसाठी िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले. 

 (कायवाही- ी साई सादालय/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४९ ी साई सादालयास सन २०२०-२०२१ या आिथक वषाकरीता लागणारा भाजीपाला खरेदी बाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ (भाग-४) म  य े
महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील २१ 
(१ घ) नसुार भ  तानंा जेवण परुवण ेआिण अ  नछ  चालवण.े 

ा  तािवक:- ी साई सादालयाम  य े सकाळी १०.०० ते रा ी १०.०० या वेळेत साईभ  तानंा 
सादभोजनाची सिुवधा परुिवली जाते. तसचे दररोज सरासरी १०००० अ  नपाक टे सादालयामाफत तयार 

करणते येऊन साईभ  तांना अ  प दराम  य ेपरुिवणते यतेात. दनंैिदन सरासरी ४० ते ४५ हजार साईभ  त साद- 
भोजनाचा लाभ घतेात. सादभोजनाम  य े चपाती, परुी, कडधा  य भाजी, पालभेाजी, दाळ- भात िशरा, बफ  
इ.पदाथ िदले जातात.  
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मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२५/०२/२०१७ िनणय .२० अ  वये माह े जलैु-२०१७ पासनू 
सादालयास लागणारा भाजीपाला ई-िनिवदा प  दतीन ेखरेदी िवभागामाफत खरेदी क न सादालयास परुवठा 

करणते यतेो. ी साईबाबां  या दशनाकरीता येणा-या साईभ  तां  या गद वर साद- भोजन सवेा अवलंबनू 
अस  यामळेु आव  यकतेनसुार आठवड्यातून दोनदा (गु वार व रिववार) भाजीपा  याची सादालयामाफत मागणी 
कर  यात येते व  यापा-यांमाफत भाजीपाला थेट सादालयाम  य ेपोहच कर  यात येतो.  

यापुव  सादालयास आिथक वषाकरीता लागणा-या भाजीपाला खचास शासक य मा  यता घऊेन 
सदर  ताव खरेदी िवभागाकडे पढुील कायवाहीसाठी सादर करणते येत होता. परंतू जा.न.ंएसएसएस/वशी-
खरेदी/३२२३/२०१७ िद.१८/११/२०१७ अ  वये “भाजीपाला खरेदीची वािषक मागणी दरवष  सादालय 
िवभागान े ऑ  टोबर मिह  याम  य े िनि त क न,  याचा  ताव तयार क न अदंाजे Quantity व खचास 

शासक य तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत मा  यता  यावी. मा  यतेनतंर प रपणु  ताव दरवष  ३० 
नो  हबरपयत खरेदी िवभागाकडे ई-िनिवदा ि येसाठी पाठिव  याची प  दत ठेवावी” असा खरेदी िवभागान े
कायालयीन आदेश पा रत केलेला आह.े  

सन २०२०-२०२१ या आिथक वषाकरीता ी साई सादालयासाठी लागणा-या भाजीपा  याचा 
अदंाजीत खचाचा तपिशल- 

अ.
नं. 

तपिशल मागणी 

सन १९-
२० चे 
सरासरी 
दर(ि व.ं) 

र  कम 
अ.
नं. 

तपिशल मागणी 

सन १९-
२० च े
सरासरी दर 
(ि व.ं) 

र  कम 

  ि वंटल .     प.ै .     प.ै   ि वंटल .     प.ै .   प.ै 
१ बटाटा ३८०० १५१५ ५७५७००० १५ आ क ५० ६००० ३००००० 
२ कांदा २३०० १५८५ ३६४५५०० १६ गाजर १० २१०० २१००० 
३ लसणू ३५० ३४०० ११९०००० १७ आळूपान े ३० ६००० १८०००० 
४ िहरवी िमरची ४५० ३००० १३५०००० १८ शेवगा शगा ५ २५०० १२५०० 
५ वांगी ११०० १७०० १८७०००० १९ म ेथी भाजी ४ २००० ८००० 
६ टोमटॅो ५०० १५०० ७५०००० २० काकडी १२ २१५० २५८०० 
७ कोथंिबर ७५ २५०० १८७५०० २१ भडी ५ २५०० १२५०० 
८ कोबी १५०० ९५० १४२५००० २२ रताळे १ ३००० ३००० 
९ भोपळा २००० १००० २०००००० २३ बीट ०.२५ २२०० ५५० 
१० डांगर १२०० १२०० १४४०००० २४ लावर २०० १६०० ३२०००० 
११ पालक ३०० १६०० ४८०००० २५ त डल े १ ३००० ३००० 

१२ कढीप  ता ५५ २००० ११०००० २६ गवार शगा ०.५० ४००० २००० 
१३ िलंब ू ४ २४९० ९९६० २७ दोडके १०० २५०० २५०००० 
१४ िसमला 

िमरची 
५०० २००० १००००००      

       एकुण  र  कम पय-े २२३५३३१० 
                                                                                                पणुािकत र  कम . २,२४,००,०००/- 

सन २०१९-२०२०  य  व अपेि त खच तसचे सन २०२०-२०२१ वािषक अदंाजे खच  
अ.न  तपिशल  र  कम  
१ सन २०१९ -२०२०  य  झालेला खच (एि ल २०१९ ते आ  टोबर २०१९ अखेर )  ७७,२२,७५६/- 
२ नो  हबर २०१९ ते माच २०२० करीता हाेणारा अपेि त खच   १,०९,२७,२४४/- 
 एकूण  - (सन २०१९ – २०२० करीता अपिे त खच )  १,८६,५०,०००/- 
३ सन २०२० -२०२१ करीता होणारा अपेि त खच (२० ट  के वाढीसह )  २,२४,००,०००/- 

 
मागणी:- ी साई सादालयाम  य े सन २०२०-२०२१ करीता साईभ  तानंा साद- भोजन सिुवधा 

परुिवणकेामी लागणारा उपरो  त माण े भाजीपाला खरेदी करण े आव  यक आह.े उपरो  त दर ह े सरासरी असनू 
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 यात चढ-उताराची श  यता िवचारात घतेा सादालयाकडील बजटेम  य े र  कम .२,२४,००,०००/- (अ री 
र  कम पय े दोन कोटी चोवीस लाख मा ) तरतूद करणते आलेली आह.े मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता 
िमळालेनंतर सदरील खरेदी ही खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदे  दारे करणते येईल. 

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार अनुमान:- आिथक 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साई सादालयाकरीता सन २०२०-२०२१ करीता आव  यक 

असणारा उपरो  त मागणी माण े भाजीपाला खरेदी िवभागामाफत खरेदी करणबेाबतचे  तावास मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .५२८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाकरीता सन २०२०-२०२१ करीता आव  यक असणारा 
भाजीपाला खरेदी िवभागामाफत खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व 
याकामी येणा या अंदाजे र कम .२,२४,००,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच 

याकामी मा.उ च यायालय, मुबंई खंडपीठ औरंगाबाद यांची मा यता घेणेसाठी िस हील ॲ लीकेशन 
दाखल कर यात यावे, असे ठरले. 

 (कायवाही- ी साई सादालय/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं५० MSME अंतगत िनिवदा फ  व बयाणा र म भर यासाठी सटु ा  क न ई-िनिवदा भर याची 

सवलत बंद करणेबाबत. 
ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४.०७.२०१९ चे सभेत िनणय ं .३५८ अ  वये खालील माण े िनणय 

झालेला आह.े 
  “यावर सिव  तर चचा होऊन, मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  यांनी हरबराडाळ परुवठा कर  यास 

नकार िद  यान ेतातडीने दरप का  दारे कर  यात आले  या ३०० ि वटंल हरबराडाळ खरेदीस व याकामी आले  या 
र  कम .१६.०१.७००/- मा चे खचास काय  तर मा  यता दे  यात आली. तसेच तातडीने हरबराडाळ खरेदी 
कामी आले  या वाढीव खचाची र  कम म.ेअिमतकुमार टिडग कंपनी,बाश  यांचेकडून वसलु कर  यात येऊन 
 यांचे नांव काळया यादीत टाक  यात याव,े तसेच MSME अतंगत िनघणा-या टुी बाबत सिव  तर तपासणी 

क न  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरल.े” 
  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील वरील िनणयास अनसु न खालील माण े  ताव सादर कर  यात यते 

आह.े 
  महाराष ्  शासनाच ेउदयोग, ऊजा व कामगार िवभाग शासन िनणय मांक-भांखस-२०१४/ . .८२/ 

भाग-III/उदयोग-४ िद.०१.१२.२०१६ नसुार शासक य िवभागांनी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी  या 
कायप  दतीची सधुारीत िनयमावली लाग ुकेली आह.े  

सदर िनयमावली शासन िनणयातील अ.नं.२ व िनयमपिु तकेतील प र  छेद २.४ (५) म  य े नमदू 
के  यानसुार,  ‘िवधानसभे  या कायदयाखाली  थािपत कोणतीही सं  था िकंवा मंडळ िकंवा महामडंळ िकंवा 

ािधकरण िकंवा सोसायटी िकंवा  यास िकंवा  वाय  त सं  था (नाव कोणतेही असले तरी) िकंवा रा  य 
शासना  या मालक ची िकंवा िनयं णाखाली असलेली कोणतीही सं  था,’ यांनाही लाग ूकेलेली आह.े  हणजेच 
सं  थानलाही ही सधुारीत िनयमपुि तका या िनणया  वये लाग ूझाललेी आह.े   

सदर शासनिनणया  वये उदयोग ऊजा व कामगार िवभागान ेिनगिमत केलेले सव शासनिनणय/प रप के 
अिध िमत कर  यात येत असनू वरील िनयमपिु तकेला मा  यता दऊेन सव खरेदीदार िवभागांनी  यांना लागणा-या 
व  तूंची खरेदी या िनयमपिु तकेत िदले  या कायप  दतीनसुार िद.०१.१२.२०१६ पासनु लागु केलेली आह.े 

सं  थान  या  यव  थापन सिमतीनहेी िद.२५.०२.२०१७ रोजीच े सभेतील िनणय ं .२१ अ  वये सदर 
िनयमावली सं  थानला लागू केललेी आह.े  यानसुार सं  थान  या िविवध सािह  य व व  तचुे खरेदीचे कामकाज 
चालू आह.े  

शासना  या सधुा रत खरेदी िनयमावलीतील शासन िनणयातील मु ा ं .१५  या दसु-या प र  छेदात 
खालील माण ेतरतूद आह.े 

खरेदी धोरणा  या प रिश  ट ८ म  य ेनमदु के  यानुसार सु म व लघ,ु म  यम उदयोग िवकास अिधिनयम, 
२००६ अतंगत उ  पादक  हणनू न दणीकृत असले  या सु  म व लघ ुउ  पादक उदयोगांना िनिवदा शु  क व बयाना 
र  कम भर  यापासनू सटू दे  यात आली आह.े तसचे शासक य मंडळ/महामंडळ/उप मांना आिण सु  म, लघ ुव 
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म  यम उप मांतगत न दणीकृत असलेले उ  पादक व परुवठादार यांना िनिवदमे  य ेिनिवदा शु  क व बयाना र  कम 
भर  यापासनू सटु दे  यात आली आह,े या तरतूदीचे खरेदीदार िवभागांनी काटेकोर पालन कराव.े 

प रिश  ट ८ मधील याबाबत  या तरतुदी खालील माण-े 
१. सु  म व लघ,ु म  यम उदयोग िवकास अिधिनयम-२००६ अतंगत उ  पादक  हणनू न दणीकृत असले  या 
सु  म व लघ ुउ  पादक उदयोगांना िनिवदा शु  क व बयाना र  कम भर  यापासनू सटु दे  यात आली आह.े 
२. शासक य मंडळ/महामंडळ/उप मांना तसचे सु  म, लघ ु व म  यम उप मांतगत न दणीकृत असलेले 
उ  पादक व परुवठादार यानंा िनिवदमे  य ेिनिवदा शु  क व बयाना र  कम भर  यापासनू सटु दे  यात यावी. याम  य े
महारा   रा  य हातमाग महामंडळ/महासंघ ह े वगळता इतर न दणीकृत परुठादारांना उ  पादकाकडून अिधकृत 
िव े ता अस  याचे ािधकार प  सादर करण ेआव  यक राहील. 

वरील तरतूदीनसुार सं  थान  या िविवध व  त ुव सािह  य खरेदीसाठी MSME अतंगत िनिवदा शु  क व 
बयाना र  कम भर  यास सटू दे  यात यते आह.े तथािप सन २०१९-२० चे वािषक िकराणामाल व अनषंुिगक 
सािह  य खरेदीम  य ेसं  थानला म.ेअिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  यांनी हरबराडाळ व खादयतेल खरेदीची िनिवदा 
अिंतम झालेनंतर हरबराडाळ व खादयतेल परुिवणसे अ समथता दशिव  यामळेु खालील अडचण िनमाण झाली.  

  सन २०१९-२० वषाकरीता वािषक िकराणामाल व अनषुिंगक सािह  य खरेदी  या ई-िनिवदमे  य े
हरबराडाळ व खादयतेल खरेदी  या ई-िनिवदमे  य ेम.ेअिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश  यांनी सं  थानची खादयतेल 
खरेदीची ई-िनिवदा ि या जवळपास पणु होत आली असतांना खादयतेल परुिवणसे अ समथता दशिवली होती. 
 यामळेु सं  थानला खादयतेल खरेदीची फेर ई-िनिवदा ि या करावी लागली. या ई-िनिवदेम  य ेम.ेअिमतकुमार 
ेिडंग कंपनी,बाश  यांनी MSME अतंगत िनिवदा फ  व बयाणा र  कम भरणसे सवलत िमळिव  यामळेु  यांना 

सदर ई-िनिवदचेे गांभीय रािहले नाही व  यांनी एक साधा ई-मेल पाठवनू अ समथता सं  थानला कळिवली होती. 
तसेच सन २०१९-२० चे हरबराडाळ खरेदीची ई-िनिवदा ि या पणु झालेनंतर व म.ेअिमतकुमार 

ेिडंग कंपनी,बाश  यांना सं  थान जा. ं .एसएसएसटी/वशी-खरेदी/८३४/२०१९ िद.११/६/२०१९ रोजीचा परुवठा 
आदशे िद  यानतंर  यांनी हरबराडाळ परुिवणआेदशे िदलेनतंर  यांनी  हरबराडाळ परुिवणसे असमथता दशिवली 
होती.  यामळेु ऐनवेळी सं  थानला दरप का ारे हरबराडाळ खरेदी करावी लागली. तसेच पढुील कालावधीसाठी 
पु  हा फेर ई-िनिवदा ि या राबवावी लागली आह.े  

वरील खादयतेल व हरबराडाळ फेर ई-िनिवदा ि ये ारे खरेदीसाठी जािहरात खच, वेळ तसेच 
हरबराडाळ व खादयतेल खरेदीसाठी जादा खच आिण मानवी माचा अप  यय झालेला आह.े 

वरील माण ेMSME अतंगत सवलत घऊेन िनिवदाधारकान ेिनिवदा भर  यास  याला कुठलीही र  कम 
भरावी लागत नस  यामळेु िनिवदे  या बाबतीत  याला तेवढ ेगािंभय राहत नाही व ऐनवेळी  यानंी सािह  य/व  त ु
परुवठा कर  यास नकार िद  यास सं  थानची गरैसोय होते व संबंिधत परुवठाधारकान ेिनिवदसेोबत कुठलीही र  कम 
भरलेली नस  यामळेु  या  यावर काहीही कारवाई करता येत नाही.  

MSME ची सवलत र  क न िनिवदाधारकान ेिनिवदा फ  व बयाना र  कम भरली व िन िवदाधारकाची 
िनिवदा नामंजरू झाली तर बयाणा र  कम परत केली जाते व मंजरू झाली तर िनिवदाधारकाच े समंतीने सरु ा 
अनामत र  कम  हणनू वग केली जाते. थोड  यात MSME ची सवलत र  केली तर िनिवदाधारकाला फ  त 
िनिवदा फ चाच खच सहन करावा लागेल. 

वरील कारासारख े कार भिव  यात पु  हा घडू नय े  हणनू सं  थान  या िविवध व  तु व सािह  य 
खरेदीसाठी MSME अतंगत िनिवदा फ  व बयाणा र  कम भर  यासाठी िनिवदा धारकाला सटु/सवलत दऊे नय े
यासाठी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेत िनणयाथ सादर. 

िनणय .५२९ यावर सिव तर चचा होऊन, MSME अंतगत सवलत घेऊन िनिवदाधारकाने िनिवदा भर  यास 
यासोबत कुठलीही र  कम भरावी लागत नस  यामुळे िनिवदाधारकास िनिवदे  या बाबतीत गांिभय 

राहत नाही व ऐनवेळी  यांनी सािह  य/व  तु पुरवठा कर  यास नकार िद  यास सं  थानची गैरसोय होते व 
सबंंिधत पुरवठाधारकाने िनिवदेसोबत कुठलीही र  कम भरलेली नस  यामुळे कारवाई करता येत नाही. 
याकरीता सं थानला िविवध व  त ु व सािह  य खरेदीसाठी MSME अंतगत िनिवदा फ  व बयाणा 
र  कम भर  यासाठी िनिवदा धारकाला सुट/सवलत दे यात येऊ नये, असे ठरले. 

 (कायवाही-खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय न.ं५१ सन २०२० करीता लाडू िनिमती, मंिदर व सादालय िवभागांसाठी गाईचे शु द तुप खरेदी करणे व ई-
िनिवदा ि या पुण होईपयत आव यक असणारे तुप खरेदीस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  सं  थानचे लाडू िनिमती मंिदर व सादालय िवभागासाठी सन २०२० (जानेवारी ते िडसबर २०२०) 
क रता ८,४०० ि वंटल गाईच े शु  द तूप खरेदीकामी व याकामी यणेारे अदंाजे र  कम .३१,६३,८६,०००/- 
(अ री पये एकतीस कोटी ेस  ट लाख  याऐशंी हजार) मा चे खचास मा. यव थापन सिमतीच े
िद.२६.०७.२०१९ रोजीचे सभते भांडार िवभागाने मा  यतेसाठी  ताव सादर केला होता. यावर पढुील माण े
िनणय झाला होता. 

िनणय ं .३९१- यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे ी साई सादालय, लाडू िनिमती व मंिदर 
िवभागांसाठी माह ेजानेवारी २०२० ते िडसबर २०२० या कालावधीसाठी ८,४०० ि वंटल गाईचे शु  द तूप खरेदी 
करणकेामी खरेदी िवभागामाफत िव हीत प  दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे र  कम 

.३१,६३,८६,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 
  सदर शु  द तूप खरेदी बाबतची व  तुि थती खालील माण-े 
  वरील िनणयास अनसु न मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२५.०२.२०१७ चे सभेत गाईचे शु  द तूप 

खरेदीसाठी वािषक दर घे  याऐवजी ई-िनिवदे दारे  यके  ३ मिह  याचंे दर घे  याचे धोरण ठरलेल ेआह.े  यानसुार 
सन २०२० साठी ८,४०० ि वंटल शु  द तूप खरेदीकामी िद.१४.०८.२०१९ रोजी ई-िनिवदा मसदुा तयार क न 
तो मसदुा सिमतीकडे सादर कर  यात आला होता. याम  य ेशु  द तूप खरेदीच े  पेिसिफकेशन मागील वषा माणचे 
FSSAI/AGMARK नमदू कर  यात आले होते.  यास मा.उपमु  य कायकारी अिधकारी यांच ेअ  य तेखाली 
असले  या मसदुा तपासणी सिमतीने मा  यता िदली होती.  यानंतर सदर मसदुा मा.मु  य कायकारी अिधकारी 
महोदय यांचे अवलोकनाथ व मा  यतेसाठी सादर कर  यात आला होता. सदर मसदुयावर िद.११.०९.२०१९ रोजी 
खरेदी सिमतीचे सभते ित मला ित पती देव  थानचे शु  द तपूाचे िनिवदेम  य ेलॅब  पेिसिफकेशन सिव  तर नमदू 
कर  यात येतात.  या माण े सिव  तर शु  द तूपाचे लॅब  पेिसिफकेशन सं  थान  या ई-िनिवदते नमदू के  यास 
आणखी चांग  या दजाचे तपू उपल  ध होऊन लाडू  या दजाम  य ेसधुारणा होईल, अस ेचचत ठरले होते. तसेच    

सदर चचत याकामी सं  थानने शु  द तपूाचे कोणते लॅब  पिेसिफकेशन ई-िनिवदेम  य े नमदू करावे 
याबाबत राहरी कृषी िवदयापीठातील त ाचं े मागदशन घे  याचे ठरले होते.  या माण े इकडील 
जा.न.ंएसएसएस/वशी-खरेदी/२२५९/२०१९ िद.११.०९.२०१९ अ  वये संशोधन सचंालक, महा  मा फुले कृषी 
िवदयापीठ, राहरी यांना मानके िनि त क न िमळणबेाबत प  दे  यात आले होते. याम  य े  यांना सं  थानकडील 
शु  द तूपाचे ा  त रपोटमधील FSSAI, AGMARK ची मानके तसेच ित पती दवे  थानन े मागील वष  ई-
िनिवदते समावेश केलेली मानके कळिव  यात आली होती.  

महा  मा फुले कृषी िवदयापीठातील Head Department of Food Science and Technology 
 यांनी िद.१७.०९.२०१९ रोजीचे मेल अ  वय ेअगॅमाक  पेशल ेड गाईच ेशू  द तूप खरेदीकामी खालील माण े

मानके िनि त क न कळिवली होती. 
A. HOD, Department of Food Science & Technology, MPKV, राहरी यांनी कळिवललेे 
मानके- 

Sr.No.          Parameters 
Tender Specifications 
for AGMARK Special 

Grade Cow Ghee  
Rejection Limit 

01 Moisture Content % by 
Wt. 

0.30 % (Max) More than 0.3% 

02 Butyro refracto meter 
reading at 40 °C 

40.0 to 43.0 More than 43.0, Less than 
40.0 

03 Free fatty Acid (as % 
Oleic Acid) 

1.4 % (Max) Not Exceed 1.4% 

04 R.M. Value- Minimum 28.0 (Min) Less than 24 
05 Polenske Value 1.0 to 2.0 More than 2.0 
06 Baudouin test for sesame 

oil 
Negative Positive 

07 Test for foreign colours Negative Positive 
08 Test for Rancidity Negative Positive 
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09 Test for Mineral Oil 
(TLC) 

Negative Positive 

10. Melting Point 270 C to 37 0 C - 
11 Aroma (Min) 5/10 (Min) - 
12 Flavour (Min) 17/20 (Min) - 

 
वरील माण ेमानकाचंा सं  थान  या सन २०२० चे शु  द तपू खरेदी ई-िनिवदेम  य े समावेश क न ई-

िनिवदा प  दतीन े शु  द तूप खरेदीचा  ताव िद.१७.०९.२०१९ रोजी सादर कर  यात आला होता.  यावर तुत 
थांब  याचे िनदश होते. दर  यानचे कालावधीत िद.२१.०९.२०१९ रोजी महारा  ातील िवधानसभा िनवडणकू ची 
आचारसंिहता चाल ूझाली होती.  यामळेु सदर ई-िनिवदा िस  द करता आलेली न  हती.  

दर  यान  या कालावधीत मखु, पशुसंवधन व दु  धशा   िवभाग महा  मा फुले कृषी िवदयापीठ, राहरी 
यांचेकडून गाईचे शु  द तूप खरेदी कर  यासाठी खालील माण े मानके नमदू कर  याबाबत  यांनी  यांचे 
जा. ं .पसंदशुा/तूप मानके/१३२४/२०१९ िद.२४.०९.२०१९ चे प  िद.३०.०९.२०१९ रोजी खरेदी िवभागास 

ा  त झाले होते.  यांनी खालील माण ेमानके कळिवली होती. 
B. मखु, पशसंुवधन व दु  धशा   िवभाग महा  मा फुले कृषी िवदयापीठ, राहरी यांनी कळिवललेे मानके- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शु  द तपूाची खरेदीची ई-िनिवदा आता िवधानसभचेी आचारसंिहता संप  यानतंरच िस  द करावी 
लागणार होती. त थािप वरील “A” व “B” म  य े नमदू के  या माण े महा  मा फुल े कृषी िवदयापीठातील दोन 
िविवध िवभागा  या मखुांनी मानके कळिवलेली होती. याम  य ेवरील A व B मधील अ.न.ं२ BRR, ३-FFA व 
अ.नं.४ RM Value या मानकांमधील िकंमतीम  य े थोडासा फरक होता व A म  य े िदले  या मानकांम  य े
अ.नं.५,१०,११, व १२ ही मानके B म  य ेनमदू केले  या मानकांम  य ेवगळली होती.  यामळेु शु  द तपूा  या ई-
िनिवदते वरील दो  हीपैक  कोण  याही एका मानकाचा समावेश करावयाचा याची िनि ती होण े गरजेचे होते. 
 हणनू वरील नमूद A व B पैक  कोण  या मानकाचा सं  थान  या सन २०२० वषासाठी खरेदी करावयाचे गाईच े

शु  द तूपाच ेई-िनिवदेम  य ेसमावशे करावा याबाबत िद.३०.०९.२०१९ रोजी िटपणी सादर केली असता  यावर 
“िवदयापीठाकडूनच याबाबत खलुासा  या” अस ेिनदश होते.  यास अनसु न संशोधन सचंालक, महा  मा फुले 
कृषी िवदयापीठ, राहरी यांना िद.१६.१०.२०१९ रोजीच े प ान े वरील नमदू दोन िवभागानंी कळिवले  या 
मानकांपैक  नमेक  कोणती मानके सं  थानचे सन २०२० चे ई-िनिवदमे  य े नमदू करावीत याबाबत मागदशन 
करणबेाबत िवनतंी कर  यात आली होती. 

   सदर सं  थान  या प ावर मा.सहयोगी संशोधन सचंालक, महा  मा फुले कृषी िवदयापीठ,राहरी यानंी 
जा. ं .संस/ंसंससंं/२३९९/२०१९ िद.०१.११.२०१९ चे मले ारे ा  त झाले  या प ा  वये वरील A- Head, 

Sr.No.          Parameters Tender Specifications  Rejection Limit 

01 Moisture Content % by Wt. Not exceed 0.3 %  More than 0.3% 

02 Butyro refracto meter 
reading at 40 °C 

Between 40 to 45 More than 43.0, (Other than 
cotton track areas) Less than 

40.0 (cotton track areas) 
03 Free fatty Acid (as % Oleic 

Acid) 
Max .3.0 (less than 1.4 

% will be preferred) 
Not Exceed 3.0 (Max) 

04 R.M. Value- Minimum Min 26.0 (other than 
cotton track area) 

Min.21.0 (cotton track 
area) 

Less than 24.0 (other than 
cotton track area) 

Less than 21.0 (cotton track 
area) 

05 Baudouin test Shall be negative Positive 

06 Test for foreign colours Shall be negative Positive 

07 Test for Rancidity Shall be negative Positive 

08 Test for Mineral Oil (TLC) Shall be negative Positive 
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Department of Food Science and Technology, महा  मा फुले कृषी िवदयापीठ, राहरी यानंी कळिवलेली 
गाईचे शु  द तूपाची मानके ाहय धर  यात यावीत अस ेकळिवले होते. 

  वरील मागदशनानसुारच ा  त शु  द तूप मानकांचा सिव  तर समावेश क न शु  द तपू खरेदीसाठी          
ई-िनिवदा  ताव तयार क न िद.०१.११.२०१९ रोजी सादर कर  यात आला होता. यावर िद. ०८.११.२०१९ 
रोजी राहरी कृषी िवदयापीठान ेकळिव  या माण ेशु  द तूपाचे मानकांम  य ेBRR या मानकासाठी ४० ते ४३असे 
िलमीट कळिवले होते. तथािप FSSAI  या मानकाम  य ेBRR Reding साठी ४० ते ४५ अशी मयादा आह.े 
याम  य े४३  या पढुील व ४०  या आतील BRR या मानकाची मयादा Cotton Track Area साठी आह.े 
 यामळेु या मयादते असणारे िनिवदाधारक सं  थान  या ई-िनिवदते भाग घऊे शकले नसते अस े मा. मु य 

कायकारी अिधकारी महोदय, मा. उप मु य कायकारी अिधकारी, मा. मु य लेखािधकारी व मा. . शासक य 
अिधकारी, खरेदी यांचेशी झाले या चचत ठरले होते व सदर फाईलवर “FSSAI/AGMARK यानसुार पवु चे 
Tender Float केले आह े  यानसुार कायवाही करावी.” अस े िनदश दे यात आले होते.  यास अनसु न सन 
२०२० करीता गाईच ेशु  द तपू खरेदीकामीची ई-िनिवदा अटी-शत , जािहरात, BOQ म  य ेिनदशा माण ेसधुारणा 
क न मागील  पेिसिफकेशन माण े फेर सादर केली होती.  यावर मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांनी 
सदर ई-िनिवदा कागदप े संस ्थान  या न  यान े नमेणकू झाले  या मा.तदथ सिमतीच े मा.अ  य  महोदय तथा 
मा. धान िज  हा व स   यायािधश, अहमदनगर यांच े अवलोकनाथ सादर करणेबाबत त डी िनदश िदले होते. 
 यास अनसु न िद.१२.११.२०१९ रोजी मा.मु  य लेखािधकारी यांच ेसमवेत मा.अ  य  महोदय यांचेकडे सदर 

फाईल सम  सादर कर  यात आली होती.  यांनी सदर फाईल ठेऊन घेऊन िद.१४.११.२०१९ रोजी पढुील 
कायवाही करणबेाबत िनदश दऊेन परत केली होती. 

तथािप सदर शु  द तपू खरेदीच े मागील  यव  थापन सिमतीन े मा  यता िदले  या  तावास  व सदर        
ई-िनिवदा या पुण होईपयत आव यक असणारे शु  द तूप खरेदीचा  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेत 
मा  यतेसाठी सादर करणबेाबत िनदश िद.२०.११.२०१९ रोजी िमळाले आहते. तसेच सदर सिमतीची मा  यता 
िमळालेनंतर मा.उ  च  यायालयाचीही मा  यता  यावयाची आह.े 

  वरील िनदशास अनसु न सादर कर  यात यतेे क , सन २०२० वषासाठी सं  थानच े लाडू  िनिमती, 
सादालय व मंिदर या िवभागांकडून वािषक मागणी घे  यात येऊन ती पणुािकत क न ८,४०० ि वंटल िनि त 

कर  यात आली होती.  यानतंर अदंािजत खचाची र  कम काढ  यासाठी ५ शु  द तूप उ  पादक कंप  यांकडून  यांना 
मागणी कळवनू दर मागिव  यात आले होते. सदर दरांचे सरासरीनसुार अदंािजत ती ि वंटल .३७,६६५/- 
िनि त कर  यात आला आह.े  हणजेच एकुण ८,४०० ि वंटल वािषक शु  द तूप खरेदीसाठी र  कम 

.३१,६३,८६,०००/- असा अदंािजत खच अपिे त आह.े  
  चालू सन २०१९ या वषासाठी वािषक ८,६०० ि वंटल शु  द तूप ितमाही प  दतीने खरेदी कर  यात यते 

आह.े याम  य ेआज िद.२२.११.२०१९ अखेरपयत ६,८७६ ि वंटल शु  द तूपाचा वापर झालेला आह ेव याकामी 
आतापयत साधारण .१७,५८,९८,९२५/- खच झालेला आहे व यापढुे ३१ िडसबर २०१९ अखेरपयत अजनू 
साधारण अदंाजे १५०० ते १६०० ि वंटल शु  द तूप लागणार आह.े शु  द तूपाची चालू ई-िनिवदचेी मदुत िद.३१ 
िडसबर २०१९ अखेरपयत आह.े  

  आता सन २०२० या वषासाठी शु  द तपू खरेदी करणेसाठी मा.तदथ सिमतीची िद.०४.१२.२०१९ च े
सभेत मा  यता िमळण ेअपेि त आह.े  यानतंर मा.उ  च  यायालयाची मा  यता घणे,े  ई-िनिवदा िस  दी, िनिवदा 
कालावधी, तांि क व कमिशअल िनिवदा उघडण,े  यनुतम दरधारकाशी चचा वाटाघाटी,  यनुतम दरधारकाच े
 लॅ  ट ि हजीट करण,े ि हजीट अहवाल सिमतीसमोर सादर करण ेव अिंतम िनणय होऊन  यानंतर परुवठा आदेश 

दणेे व परुवठा सु  होणे या सव ि येस अदंाज े साधारण दोन ते अडीच मिह  याचंा कालावधी अपेि त आह.े 
 हणजचे साधारण ही ि या १० फे वुारी पयत पणु होण ेअपिे त आह.े तोपयत  हणजचे साधारण दोन मिह  यां  या 

कालावधीसाठी अदंाज े १५०० ि वंटल शु  द तपू खरेदी कराव ेलागेल असे मत आह.े  
  स  याचे परुवठाधारकाकडून १२५० ि वंटल शु  द तपू खरेदी करणे बाक  आह.े तर स  या आज अखेर 

िश  लक असणारे ५४३ ि वंटल शु  द तपूापैक  मिहनाअखेर ३०० ि वंटल तपू िश  लक असेल असा अदंाज आह.े 
 हणजचे सदर १५५० ि वंटल तूप िडसबर मधील नाताळ गद चा अंदाज ध न साधारण ३-४ जानेवारी पयत परेुल. 

असा अदंाज आह.े  यानंतरचे कालावधीसाठी स  याचे परुवठाधारकाकडून सं  थानने केले  या करारना  यातील अटी-
शत स अनसु न ितमाही  या  एकूण परुवठा आदशे २१५० ि वंटल या  प रमाणा  या २५ ट  के  हणजचे  ५३७.५० 
ि वंटल शु  द तपू मंजरू िनिवदा दरान ेखरेदी करता यईेल. सदर तूप साधारण १५ ते २० िदवस परेुल असा अदंाज आह.े 
 हणजचे साधारण २० जानवेारीपयत मागील परुवठाधारकाकडून शु  द तूपाचा परुवठा होऊ शकेल.  यानंतरचे 
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 हणजचे नवीन ई-िनिवदा ि या पणु होईपयतचे कालावधीसाठी अदंाजे १५०० ि वंटल शु  द तूपाची गरज पडेल 
असे मत आह.े सदर शु  द तपू चाल ूपरुवठाधारक स  याच ेदरात पुरिवणसे तयार अस  यास  याचंेकडून खरेदी करणसे 
व तयार नसलसे सदर शु  द तपूाची खरेदी ही गरज व वेळेनसुार  खरेदी िनयमावलीतील तरतुदीनसुार प रमाण िनि त 
क न ई-िनिवदा अगर तातडीचा आदशे खरेदी ि ये ारे दरप के मागवनू करता येईल.  सदर १५०० ि वंटल तपू 
खरेदीसाठी अदंाजे ती  ि वंटल .३७,६६५/- या दराने अदंाजे रक् कम .५,६४,९७,५००/- मा  खच येईल.  
सं  थानची २०२० ची शु  द तपूाची ई-िनिवदा ि या लवकर पणू झा  यास सदर खरेदीचे प रमाणात घटही होऊ 
शकेल.  

वरील सिव  तर नमदू व  तिु थती िवचारात घेता,    
१.   सन २०२० (जानेवारी ते िडसबर २०२०) करीता ८४०० ि वंटल शु  द तपू ई-िनिवदा प  दतीन े खरेदी 

करणेस व याकामी अदंाज ेयणेारे .३१,६३,८६,०००/-खचास मा  यता िमळणसे, 
२. स  याचे परुवठाधारकाकडून ऑ  टोबर ते िडसबर २०१९ या २१५० ि वंटलचे शु  द तपूाचे  परुवठा 

आदशेा  या प रमाणा  या २५ ट  के  हणजचे ५३७.५० ि वंटल शू  द तूप म.े  हीएसपी, अहमदाबाद 
याचंेकडून .२६,९००/- ती ि वंटल िनिवदा मंजरू दराने खरेदी करणसे,  

३. ई-िनिवदा ि या पणू होईपयतचे कालावधीसाठी आव  यक असणारे अंदाजे १५०० ि वंटल शु  द तपू 
चाल ूपरुवठाधारक म.े  हीएसपी डेअरी इडं  ीज, अहमदाबाद ह ेस  याचे दरात परुिवणसे तयार अस  यास 
 याचंेकडून खरेदी करणेस व तयार नसलसे सदर शु  द तपूाची खरेदी ही गरज व वेळेनसुार  प रमाण िनि त 

क न खरेदी िनयमावलीतील तरतदुीस अनसु न ई-िनिवदा अगर तातडीचा आदशे ि ये ारे दरप के 
मागवनू खरेदी करता येईल.  सदर १५०० ि वंटल तपू खरेदीसाठी अदंाज े ती  ि वंटल .३७,६६५/- या 
दराने अदंाज ेर  कम .५,६४,९७,५००/- मा चे खचास मा  यता िमळणसे. 

वरील “१” ते “३" बाब बाबत उिचत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढेु िनणयाथ सादर.  

िनणय .५३० यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२० करीता लाडू िनिमती, मंिदर व सादालय िवभागांसाठी गाईचे 
शु द तुप खरेदी करणेकामी खालील माणे िनणय घे यात आले. 
१. सन २०२० (जानेवारी ते िडसबर २०२०) करीता ८४०० ि वंटल शु  द तूप खरेदी करणेकामी 

िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या सचुिवले या अटी, शत  अ यावत क न राबिवणेस व 
याकामी येणा या अंदाजे र कम .३१,६३,८६,०००/-मा चे खचास मा  यता दे यात आली. 

२. स  याचे पुरवठाधारकाकडून ऑ  टोबर ते िडसबर २०१९ या कालावधीतील २१५० ि वंटलचे 
शु  द तूपाचा  पुरवठा आदेशा  या प रमाणा  या २५ ट  के  हणजेच ५३७.५० ि वंटल शू  द तूप 
मे.  हीएसपी, अहमदाबाद यांचेकडून .२६,९००/- ती ि वटंल िनिवदा मंजूर दराने खरेदी 
करणेस मा यता दे यात आली.  

३. ई-िनिवदा ि या पूण होईपयतचे कालावधीसाठी आव  यक असणारे अंदाजे १५०० ि वंटल 
शु  द तूप चालू पुरवठाधारक मे.  हीएसपी डेअरी इडं  ीज, अहमदाबाद हे स  याचे दरात 
पुरिवणेस तयार आहेत का? ही चौकशी करावी. गरज अस यास याबाबत िनणय घेता येईल. 

तसेच याकामी मा.उ च यायालय, मुबंई खंडपीठ औरंगाबाद यांची मा यता 
घेणेसाठी िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले. 

(कायवाही-खरेदी िवभाग/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं५२ सं थानला माहे एि ल-२०१९ ते जुन-२०१९ या कालावधीम ये ा  झाले या शु द तुप व खा तेलाचे 

िविवध योगशाळेमाफत करणेत आले या तपास यांचे अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर 
सादर करणेबाबत. 

ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद. ०८.१०.२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय . ८०० अ  वये “यापुढे 
मोतीचरु लाडु साद िनम ती करीता खरेदी करणेत येत असले  या गावरान तुपाच े  यके नमु  याची तपासणी 
अ  वमेध इिंज नीअस अॅ  ड क  सलटंटस नािसक, या NABL मा  यता ा  त योगशाळेकडुन क न घे  यात यावी”, 
अस ेठरललेे आह.े 

खरेदी िवभागाच ेिद.१४.०७.२०१७ रोजीचे िटपणीवरील िनदशानसुार सं  थानला ा  त होणा-या गाईच े
शु  तुप व खा तेलाची तपासणी रा  य/ क  शासना  या योगशाळेमधनू क न घेणबेाबत िनदश आहते. 
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मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३१.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ६३७ अ  वय“ेसं  थानसाठी 
िकराणा माल अथवा इतर  या सािह  यां  या नमु  यांची लॅब तपासणी कर  यात येते अशा लॅब तपास  यांचा 
अहवाल सभेसमोर सादर कर  यात यावा”, अस ेठरललेे आह.े 

वरील नमदु िनणया माण,े गाईच े शु  तुपाचे स  याचे परुवठादार  ही. एस. पी. डेअरी इडं  ीज, 
ऊमरगांव, गजुरात, यांचेकडून सं  थानला ा  त होणा-या शु  तूपाची तपासणी सं  थानच े योगशाळेसह अ  वमेध 
इिंज नीअस अॅ  ड क  सलटंटस, नािसक, (एन.ए.बी.एल. योगशाळा), िज  हा आरो  य योगशाळा (रा  य 
शासक य योगशाळा) व क  ीय खा  ो ोिगक अनसंुधान सं  थान, मैसरू, (क  शासन म  यवत  योगशाळा) 
यांचेकडून करणते येत आह.े तसेच खा तेलाची तपासणी सं  थानचे योगशाळेसह रा  य शासक य 

योगशाळेकडून करणते येत आह.े 
वरील िनणयानसुार सं  थानला माह ेएि ल २०१९ ते जनु २०१९ या कालावधीम  य े ा  त झाले  या 

शु  तुप व खा तेलाच े िविवध योगशाळमाफत करणते आले  या तपास  यांचे अहवाल तपिशलवार 
प रिश  ठासह यासोबत सादर केले आहते.   याम  य े
अ) उपरो  त सव योगशाळचे तपासणी अहवालाम  य ेशु  तूपाचे व खा तेलाचे सव नमनुे अ  न सरु ा व 
मानके कायदा २००६, (िनयम व िनयमन २०११) नसुार यो  य (conform) अस  याचे नमदु केललेे आह.े 
आ) तसेच उपरो  त प रिश  ठाम  य े नमदु केले  या सव बॅचचे शु  तुप व खा तेलाचा साठा भांडार 
िवभागामधनू िवनात ार संपलेला आह.े 

तरी वरील माण ेतपासणी अहवाला  या झरेॉ  स ती (पा.न.ं १ ते ३१ ) व िद.०९.०९.२०१९ रोजीच े
तपिशलवार प रिश  ठ (पा.न.ं १ ते ८) यासोबत सादर केलेले आह,े ते मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु े
अवलोकनाथ सादर. 

िनणय .५३१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला माहे एि ल-२०१९ ते जुन-२०१९ या कालावधीम ये ा  
झाले या शु द तुप व खा तेलाचे िविवध योगशाळेमाफत करणेत आले या तपासणी अहवालाचे 
अवलोकन क न याची न द घे यात आली. 

 (कायवाही-भांडार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं५३ कायालयीन जनरल टेशनरी खरेदी बाबत. 

ताव-  सन २०१९-२० या वषाकरीता सं  थानच े िविवध िवभागाच े दनंैिदन कामकाजासाठी आव  यक 
असणारी कायालयीन जनरल  टेशनरी व संगणक य  टेशनरी खरेदी िवभागामाफत एकि त खरेदी कर  यासाठी 
सं  थानचे सव िवभागांकडून प रप क काढून  यांची मागणी भांडार िवभागाकडे न दिवणबेाबत कळिव  यात आल े
होते. याम  य ेसंगणक  टेशनरीची मागणी आयटी िवभागामाफत मागिव  यात आली होती. परंत ुआयटी िवभागान े
सदर संगणक  टेशनरी खरेदी कर  याचे िनि त केले आह.े  यामळेु फ  त कायालयीन  टेशनरी खरेदीची मागणी 
सव िवभागांनी न दिवलेली आह.े 

  सदर आललेी मागणी एकि त क न सं  थानचे भांडार िवभागाकडील साठयाचा आढावा घेऊन 
खरेदीची मागणी तयार केली आह.े याम  य े  टेशनरीचा दनंैिदन वापर, िवभागांची मागणी, नवीन  टेशनरी खरेदी 
होईपयत अदंाजे िश  लक साठयातून वापरली जाणारी  टेशनरी, स  याची भांडार िवभागाकडे असलेली िश  लक 
याबाबी िवचारात घे  यात आ  या आहते. सं  थानचे िवभागांनी केले  या मागणीतील अिंतम खरेदी करावयाच े
सािह  याची यादी प रिश  ट “अ”  हणनू सोबत सादर केली आह.े  या माण े  टेशनरी सािह  य खरेदी कराव े
लागेल. तसेच काही सािह  याची िवभागांची मागणी आह ेपरंतु भांडार िवभागाकडे सदर सािह  य मबुलक माणात 
िश  लक आह े  यामळेु सदर सािह  य खरेदी करावयाची गरज नाही. अशी यादी प रिश  ट “ब”  हणनू सोबत सादर 
केली आह.े  

प रिश  ट “अ” माण े६२ कारच े  टेशनरी सािह  याची खरेदी करावयाची आह.े या खरेदीसाठी अदंाजे 
खच काढ  यासाठी ४ िविवध  टेशनरी िव े  यांकडून आयटेम वाईज दर घे  यात येऊन  यांची सरासरी काढून 
सािह  यांचा दर िनि त केला आह.े सदर िनि  चत केले  या सरासरी दरा माण ेएकुण अदंाजे खच काढला आह.े 
याकामी सधारण अदंाजे र  कम .९,२७,५९०/- खच अपेि त आह.े 

तरी सोबत जोडलेल े अ प रिश  टा माण े एकुण ६२ कारच े सािह  य खरेदीकामी व या सािह  यांचे 
खरेदीसाठी येणारे अदंाज ेर  कम .९,२७,५९०/- (अ री पये नऊ लाख स  तावीस हजार पाचश ेन  वद) मा चे 
खचास मा  यता िमळणसेाठी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपुढे िनणयाथ सादर. 
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िनणय .५३२ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० या वषाकरीता सं  थानचे िविवध िवभागाचे दैनंिदन 
कामकाजासाठी आव  यक असणारी ६२ कारचे  टेशनरी कायालयीन जनरल  टेशनरी खरेदी 
करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम 

.९,२७,५९०/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 
 (कायवाही-भांडार िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं५४ बुंदी सादाची त ( वालीटी) सधुारणेसाठी करावया या उपाय योजनेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१(१) (घ)- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ (भाग-
४) म  य े महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केललेे अ  यादशे व केलेले 
िविनयममधील २१ (१घ) नसुार भ  तांना जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण.े  

   ा  तािवक-  च े दशनासाठी येणा-या साईभ  तानंा सं थानतफ  चा साद िमळावा या हतेनेू 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२६/०७/२०१३ रोजीचे सभेतील िवषय .०८ व िनणय .५३७ नसुार लाडू व बफ  

साद िनिमती िवभागामाफत मोतीचरू लाडू, सटुी बुंदी व बफ  साद िनिमती कर  यात यते आह.े मोतीचरू लाडू व 
सटुी बुंदी साद िनिमतीसाठी लागणारे िकराणा मटे रयल (हरबरा दाळ, गावरान तपु, साखर, काज ू पाकळी, 
िखसिमस, िहरवी िवलायची िजलेबी रंग) इ. सं  थानच े म  यवत  खरेदी िवभागामाफत खरेदी क न दनंैिदन 
गरजेनुसार म  यवत  भांडारकडे मागणीप  देऊन  यांचेकडुन घेऊन लाडू व बुंदी साद िनिमतीचे काम कर  यात 
येत आह.े  

तथािप, A Unit of the original Bikaner Sweets & Namkeen, ी मगाराम  ही. चौधरी यांच े
िद.१८/०९/२०१९ रोजीचे प  लाडु व बफ  साद िनिमती कायालयास िद.२०/०९/२०१९ रोजी ा  त झाले 
आह.े सदर प ाम  य े  यांनी साईभ  तानंा दशन रांगेत वाटप कर  यात यते असले  या सटुी बुंदी सादाचे 
गणुव  तेबाबत खालील माण ेनमदु आह.े   

“मी िबकानरे  वीट या दकुानाचा मालक ी मगाराम ि ह. चौधरी (उफ महेश) मी िशड  साईबाबा 
मंिदराम  य े  यके अमाव  यलेा मागील २० वषापासनु येत आह.े सव सभासदांना िनवेदन आह ेक , मंिदराम  य े
दे  यात येणा-या बुदंी सादाची  वािलटी असायला पािहजे तशी नाही आह.े  यामळेु मी सव सभासदांना िवनंती 
करीत आह ेक , आप  या मंिदराम  य ेचांग  या दजाचा बुंदी सादाचा लाभ भािवकांना िमळावा  याकरीता मी 
मा या दकुानाम  य ेजी बुंदी बनिवतो  या  या टे  टकरीता आप  या सभासदांची मंजरुी असेल तर सं  थचेी िमट ग 
घेतेवेळी साद घेवनु ये  याकरीता मला दोन िदवस अगोदर कळवावे मी बुंदी साद घवेनु हजर राहील. याबाबत 
आप  याकडुन िमट गचा ठराव होणार ते मला कळिव  यात याव.े (मो.नं.९३२१४०५०००)  

तरी आपण मला आप  या िमट गम  य ेबुंदी टे  टकरीता परवानगी ावी िह न  िवनंती करीत आह.े 
१) मी आप  याकडे  या वेळी बुंदी साद घवेनु येणार  यावेळेस मी आप  या सं  थकेडे कुठ  याही कारची 

व कशाचा ही पैशाची मागणी करणार नाही िह फ  त माझी सवेा राहील. 
२) आप  या सं  थचेी परवानगी असते तर आप  या सादालयाम  य ेबुंदी साद  वािलटी सधुार  याचे १५ 

िदवस येवनु कामगारांना काम िशकवणार याबद  यात मी सं  थकेडुन कोण  याही कारची पैशाची 
मागणी करणार नाही. 

३) आप  या सं  थचेे अ  य  सरेुश कािशनाथ हावरे साहबे ह े मा या प रचयाच े आहते. मी  यांनी 
बनिवले  या िबि डंग हावरे इ  पोट  स पाक, से  टर-३०, वाशी या िठकाणी माझे िबकानरे  वीट या 
नावाचे दकुान आह.े 

४) माझे वडील व  ताराम चौधरी यांनी गलेी ४५ वष ह  दीराम  वीट्स, नागपरु येथ े नॉ थ ् इिंडयन  वीट 
बनिव  याचे काम केलेले आह.े मी मा या विडलांचे हाताखाली २५ वष काम केललेे असनु मला 
याबाबत भरपरु अनभुव आह.े 

५) आ ही िबकानरे राज  थानच ेआह.े परंतु गेली २५ वषापासनु वाशी, नवी मुंबई येथ ेवा  त  यास आहोत. 
६) मला टाई  स ऑफ इिंडया, यांचकेडुन २०१७  रोजी नॉथ इिंडया बे  ट  वीट्स हा िमठाई िकताब 

(पारीतोषीक) दे  यात आलेले आह.े 
तरी सं  थेचे अ  य ानंा िवनतंी आह ेक , वरील सव बाब चा िवचार क न मला आप  या सं  थेम  य े

काय कर  याची सधंी ावी ही न  िवनंती.” अस ेनमदु केले आह.े 
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उपरो  त नमदु प ाम  य ेA Unit of the Original Bikaner Sweets & Namkeen, चे मालक 
ी.मगाराम ि ह.चौधरी यांनी मागणी केलेनसुार  यांचे दकुानाम  य े तयार कर  यात यणेा-या बुंदीची टे  ट 

घे  याकरीता मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढु ेबोलावनु व  यावर मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेत सिव  तर चचा 
क न अतंीम िनणय घतेा येईल. व  यानतंर सटुी बुंदी तयार करणा-या आऊटसोस कमचा-यांना व आचा-यांना 
 यांचेमाफत १५ िदवसांचे िश ण देता येईल,  याबद  यात A Unit of the Original Bikaner Sweets & 

Namkeen, चे मालक ी.मगाराम ि ह.चौधरी सं  थानकडुन कोण  याही कारची अथवा पैशाची मागणी करणार 
नाहीत. बुदंीची गणुव  ता सधुारणसेाठी साईभ  ताचंी इ  छा अस  यान ेसदर साईभ  तास एक वेळ संधी दतेा येईल, 
तसेच सदर िश णादर  यान  यांचा कोणताही खच सं  थानला उचलावा लागणार नस  यामळेु सं  थानला 
कोणतीही आिथक झळ लागणार नाही.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय-  यास अनसु न साई मंिदराचे दशन रागंेम  य ेमोफत वाटप होणारा चांग  या 
दजाचा बुंदी सादाचा लाभ भािवकांना िमळावा, याकरीता A Unit of the Original Bikaner Sweets & 
Namkeen, चे मालक ी.मगाराम ि ह.चौधरी यांचे दकुानाम  य े तयार होणारी बुंदी मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेत टे  ट गकरीता घेवनु ये  यास व  यांनी प ात नमदु केले  या िवनतंी माण ेचचसाठी बोलिव  याबाबत मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .५३३ यावर सिव तर चचा होऊन, दशन रांगेम  ये मोफत वाटप होणारा चांग  या दजाचा बुंदी सादाचा लाभ 
भािवकांना िमळावा याकरीता A Unit of the Original Bikaner Sweets & Namkeen चे मालक 

ी.मगाराम ि ह.चौधरी यांना यांनी तयार केले या बुंदी या नमु यासह तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे 
सभेसमोर चचसाठी बोलिव यात यावे, असे ठरले. 

 (कायवाही-लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं५५ ी साईबाबा सं थान मंिदर प रसराम ये ोन कॅमे याने व शुट ग कॅमे याने ी साईबाबांची गाणी व 

भजन रेकॉड गंची परवानगी बाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद– महारा  शासनान े पनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  यव  था (िशड ) चे अिधिनयमात “ सिमतीची कत  य व अिधकार ” या िशषकाखाली अिधिनियम नंबर 
१७ (१) म  य े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े मिंदराम  य े ढी व थेनसुार 
धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था 
करण,े भ  तगणानंा आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या अिधिनयमा  वय े
िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कतव ्य असतील.” अशी तरतूद कर  यात आलेली आह.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक – मा.  यव  थापन मंडळाचे िदनांक २१.१०.२००४ व िदनांक 
०८.०२.२००५ रोजीचे सभेतील िनणय .५२ व ७६ म  य ेदरुिच वािह  यांचे ितिनध ना   
०१.  कमी गद चे वेळी िचि करण दपुारनंतर सवसाधारण एक तास. 
०२.  गु वार, रिववार व गद चे िदवशी आतील िचि करणास श  यतो परवानगी देव ूनय.े  
०३.  िचि करण करतांना भ  तांच ेदशनात कुठलाही अडथळा येव ूनय.े 

अशा कारे िनणय झालेले आहते.  
 तािवक– ी साईबाबा सं  थानच े वतीन े वषभरात साजरे होणारे उ  सवाचे चार व साराकरीता 

िविवध दरुिच वाही  यांना तसचे इतर वेळेस दरुिच वाही  यां  या मागणीनुसार वृ  तसंकलना करीता मा.  यव  थापन 
सिमती  या िनणयास अिधन राहन परवानगी दे  यात येते.  

     तरी उपरो  त िवषया  वये ी. पांडुरंग डी. िभंगारिदवे यांनी ी साईबाबां  या कायाचा चार व सार 
 हावा या हतेनू ेमी जे गाण ेव भजने िलिहले आह े  या गाण ेव भजनाचे रेकॉिडगसाठी मला ी साईबाबा सं  थान 

मंिदर प रसर, १००० म, ५०० म, ारावती बगीचा, नवीन सादालय व इतर िठकाणी रेकॉिडगची परवानगी 
िमळावी. तसेच मा या ओळखीचे िशड  च े  थािनक नाग रक ी. िदनेश िव ल थोरात व ी.िव  वासराव 
दादासाहबे माघाडे रा. िशड   हणनू रेकॉिडग  या दर  यान आम  या टीम सोबत राहणार आह,े अस े कळिवले 
आह.े तरी  यांनी कळिव  यानसुार ोन कॅम-ेयाने शटु ग व शटु ग कॅम-ेयाने रेकॉड गं परवाणगी करीता संर ण 
िवभाग व सीसीटी  ही िवभाग यांचा अिभ ाय खालील माण.े  
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सीसीटी  ही िवभाग अिभ ाय- संदभ . १ चे प ा  वय,े डॉ  यमुे  टरी तयार करणकेामी मंिदराचे आतील 
व बाहरेील बाजुचे शटु ग ोन कॅम-ेया ारे करणकेामी परवानगी िमळणबेाबत मा. िव  व  त अडॅ मोहन जयकर सो. 
यांचे ितनीधी ी.अिशत ठाकुर, मुंबई यांनी दखेील कळिवलेले होते. परंतु  यांना दखेील परवानगी दे  यात 
आलेली नाही. 

  संर ण िवभाग अिभ ाय- संदभ . १ चे प ा  वय,े ी साई मिंदर प रसरात यापवु  ोन ारे शुट ग 
घे  याची परवानगी दे  यात आलेली नाही. तसेच मंिदर व भािवकांचे सरु े  या  टीकोणातून यापढुील काळात 

ोन ारे शटु ग घे  याची परवानगी दे  यात येऊ नये, अस ेन  मत आह.े 
  सदभ . २ चे प ा  वय,े आजपावेतो सदर शटु गची परवानगी फ  त टी.  ही. चॅन  सना जनसंपक 

िवभागाकडून िदललेी आह.े  यानसुार टी.  ही. चॅनेल असेल तर दे  यात यावी. 
  िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– ी साईबाबा सं  थान  या वतीने वषभरात साजरे कर  यात येणा-या 

उ  सवासाठी जनसपंक िवभागामाफत ी साईबाबां  या चार व साराकरीता फ  त दरुिच वाही  यानंाच  यां  या 
मागणीनसुार मा.  यव  थापन सिमती  या िनणयास अिधन राहन परवानगी दे  यात यतेे. आजपावेतो सदर शटु गची 
परवानगी फ  त टी.  ही. चॅन  सना जनसपंक िवभागाकडून िदलेली आह.े  यानसुार टी.  ही. चॅनल असेल तर 
दे  यात यावी, असा अिभ ाय सरं ण िवभाग यांनी िदला आह.े तसचे मिंदर व भािवकांचे सरु े  या  टीकोणातून 
यापुढील काळात ोन ारे शटु ग घे  याची परवानगी दे  यात यऊे नय.े 

तरी ी.पाडुरंग डी.िभंगारिदव,े रा.चबुर, मुंबई, ीवभैव जय मातादी िफ  म ोड  शन मुंबई यानी सदंभ 
.०१ नसुार ोन कॅम-ेयाने शटु ग  या परवाणगी करीता मागणी केली आह.े तसचे सदंभ .०२ नसुार शुट ग 

कॅम-ेयाने ी साईबाबां  या कायाचा चार व सार  हावा या हेतनू ेमी जे गाण ेव भजने िलिहले आह े  या गाण ेव 
भजनाचे रेकॉिडगसाठी मला ी साईबाबा सं  थान मिंदर प रसर, १००० म,५०० म, ारावती बगीचा, नवीन 

सादालय व इतर िठकाणी रेकॉिडगची परवानगी िमळावी अशी मागणी केली आह.े याबाबत सरं ण िवभाग व 
सीसीटी  ही िवभाग यांच ेवरील माण ेअिभ ाय ा  त झाले असनु, तरी ी. पाडुरंग डी. िभंगारिदव ेयांना ोन 
कॅम-ेयाने शटु ग व शटु ग कॅम-ेयाने रेकॉड गंची परवानगी ावी िकंवा कशी याबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे समोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .५३४ यावर सिव तर चचा होऊन, साई भ ां या सरु े या ीकोनातुन सदरचा ताव अमा य कर यात 
आला. 

 (कायवाही-जनसपंक िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं५६ देणगीदार भ ांना भेट दे यात आलेली िदनदिशका िकंमतीसह खच  टाकणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयमः- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ म  य े
मा.  यव  थापन सिमतीची कत  य ेव अिधकाराबाबत  कलम न.ं१७ (२) ठ म  य ेखालील माण ेतरतुद आह.े 

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

मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:- िद.०१.०६.२०१८ िनणय ं .३६३. 
तसचे .५००/- व   यापे ा जादा रकमचेी दणेगी दणेा-या साईभ  तानंा काशन े िवभागाकडे सन २०१८  या 
िश  लक असलेली .१५/- मा  िकंमतीची िदनदिशका मोफत दे  यात यावी, असे ठरल.े 

ा तिवक:- ी साई समाधी शता  दी वषािनिम  तान ेसन २०१८ साठी ४,२५,००० नग िदनदिशकाचंी  
(१ पानी)  छपाई कर  यात आली होती परंतु   यातील ७२,४६३ नग िश  लक रािह  याने उपरो  त िनणया माण े
सदरची िदनदिशका  सन २०१८-२०१९  या वषात साईभ  तांना  िनःशु क दे यात आ  या असनू सदरचा 
तपशील खालील त यात नमदु केलेला आह.े 

 
अ.न ं पी यु बी कोड 

न.ं 
िदनदिशकेचे  नाव सन  तीX देणगी 

मू य 
एकूण पये 

१. पी य ुबी नं ४६१ ी साई िदनदिशका-२०१८  
(१ पानी)  

२०१८-२०१९ ७२४६३X१५/- १०,८६,९४५/- 

एकुण पये १०,८६,९४५/- 
                                                                      (अ री .दहा लाख  याऐशंी हजार नऊशे पचेंचाळीस मा )         
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िवभागाचा अिभ ाय- सं  थानमाफत साईभ  तांना मोफत िदनदिशका देणेबाबतचा मा.  यव  थापन 
सिमतीचा िनणय झाला अस  याने मोफत दे  यात आलेली िदनदिशका व  याकामी आले  या र कम पय.े 
१०,८६,९४५/- मा चा खच काशने िवभाग  (Publication Expenses) खाती खच  टाकता येईल अस ेन  
मत आह.े  

 ताव- तरी मा.  यव  थापन सिमित  या िद.०१.०६.२०१८  या िनणयानुसार मोफत दे  यात आलेली 
िदनदिशका व  याकामी आले  या र कम पय.े १०,८६,९४५/- मा  चे खचास मा  यता िमळणसे व सदरचा खच 

काशने िवभाग  (Publication Expenses) खाती खच  टाकणसेाठी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर . 
िनणय .५३५ यावर सिव तर चचा होऊन, देणगीदार साई भ ांना भेट दे यात आलेली िदनदिशका व  याकामी 

आले  या र कम .१०,८६,९४५/- मा चे खचास तसेच सदरचा खच काशने िवभाग  (Publication 
Expenses) खाती खच  टाकणेस मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही- काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं५७ सन-२०२० चे सहा साईिलला दैमािसके अंक तसेच दैमािसक पाक टे छपाई  क न पुरवठा होणेसाठी 

ई-िनिवदा मागिवणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम .१७ (२) ठ 

म  य े " ी साईबाबांच ेजीवन  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 
चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील ", अशी तरतूद आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचेिद.२०.११.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .७०७. 

 तावीक त   यात नमदु के या माण े ी साईिलला मैािसके, िनयतकािलके मराठी व िहदंी-इं जी 
अकं छपाई करणकेामी िवहीत प  दतीन े ई-िनिवदा या राबिवणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे र  कम 

.२६,९१,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 
छपाईसाठी वापर  यात येणारा कागद (आतील पान)े चांग  या तीचा साधारणपण े ९० जीएसएम चा वापरणते 
यावा. 
 तसेच ी साईिलला  मैािसकाम  य े अ  याि मक िवषयांचा समावेश मोठया माणात असावा. ी 
साईिलला अकं छपाईबाबतचा िवषय सादर करतांना  याम  य े मागीलवष  छपाई केले  या अकंाची सं  या व 
छपाई खच तसचे चालू वष  या अकंाची छपाई सं  या व खचाचा तुलना  मक त   याचा समावेश करावा, अशा 
सचुना यावेळी दे  यात आ  या. 

ा  तिवक- सन १९२३ पासनू  सं  थानमाफत साईलीला ह े िनयतकािलक कािशत केले जाते. सन-
२०१९ साठी साईलीला मराठी मैािसकासाठी ७,५००  व इं जी-िहंदी या मैािसकासाठी १५,५०० सभासद 
होते. आता सहा.संपादक, साईलीला मुंबई कायालय यांनी िद.२३.१०.२०१९ रोजीचे प ाने साईलीला मराठी 
मैािसकाच े७,००० व िहदंी/इं जी मैािसकाचे १५,५०० सभासद असनु  यांना पाक टासह अकं पाठिवणसेाठी 

अकं व पाक टे छपाई करणचेी तरतूद करावी, अस ेकळिवललेे आह.े 
 मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२०.११.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय . ७०७ नसुार  स  याचे 
साईलीला मैािसक खालील तपशीला माण ेछपाई क न घेतले जाते.   
 

अ.न.ं साईलीला ैमािसक छपाई तपिशल 

०१ क  हर ४ पान े- १७० जीएसएम, आट पपेर    
 आतील मजकूर ३२ पाने –  ९० जीएसएम ,आट पपेर, 
 वजन-११५ ॅम  
०२ आतील मजकूर ६४ पाने - ९० जीएसएम, आट पपेर  
 वजन- १९० ॅम ती नग/ त 

  
माह ेजानेवारी-फे वुारी-२०१९ चा मराठी व िहदंी-इं जी मैािसकाचा १ ला अकं मागील ेसधारक 

म.ेटॅको ि हजन ा.िल.मुंबई यांचेकडून मागील मंजरू दरान े(सन-२०१८ चे दरा माण)े छपाई क न घणेते आलेला 



 
77 

 

(09} 04.12.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

आह ेव  यानंतर माह ेमाच ते िडसबर-२०१९ पयतच ेअकंाचंी ई-िनिवदे ारा दराची िनि ती करणते आली आह.े 
 यानसुार सन-२०१९ साठी  य ात झाले  या व होणा-या खचाची मािहती पढुील माण-े  

अ) मे.टॅको ि हजन ा.िल.मुंबई. 

अ.
नं. 

तपिशल माह े जानेवारी 
२०१९ मधील 
मैािसके/पाक टे 

छपाई नग/सं  या 

सन-२०१८ चे  मंजरू  यनुतम 
दरा माणछेपाई (सव करांसह) 

पये          पैस े

एकूण  य  
छपाई खच  

१. ी साईिलला अकं मराठी (०१ अकं)  
३२ + ४ पाने = ३६ पान े 

७,५०० १३.०४ ९७,८००/- 

२. ी साईिलला अकं िहदंी-इं जी (०५ अकं)   
३२ + ४ पाने = ३६ पान े

१५,५०० ११.६४ १,८०,४२०/- 

३. मराठी व िहदंी/इं जी पाक टे (Envelope)-१ 
पाक टाचा आकार- ११.५ x८.५+१.७ लॅप  
कागद- ८० जीएसएम ा ट ाऊन पपेर, एक 
रंगात छपाई 

२३,००० १.१० २५,३००/- 

   एकूण खच- ३,०३,५२०/- 
 
ब) मे.मधुरा ि टं ग सोलूशन, नािशक  

अ.
नं. 

तपिशल सन-२०१९ 
मधील 
मैािसके/ 

पाक टे छपाई 
नग/सं  या 

एकूण 
वािषक 
मैािसकांची

/ पाक टांची  
सं  या  

सन-२०१९ 
मधील मंजूर 
 यनुतम दर 

(सव करांसह) 
पये          

पैस े

एकूण  य  
छपाई खच  

१. ी साईिलला अकं मराठी (०४ अकं)  
३२ + ४ पाने = ३६ पान े 

७,५०० ३०,००० १६.०५ ४,८१,५००/- 

२. ी साईिलला अकं िहदंी-इं जी (०४ अकं)   
३२ + ४ पाने = ३६ पान े

१५,५०० ६२,००० १४.७४ ९,१३,८८०/- 

३. ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक मराठी (०१ 
अकं)  
६४+४ पान े= ६८ पान े 

७,५०० ७,५०० २७.५० २,०६,२५०/- 

४. ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक-,िहंदी-इं जी 
(०१ अकं) ६४+४ पान े= ६८ पान े 

१५,५०० १५,५०० २५.४८ ३,९४,९४०/- 

५. मराठी व िहदंी/इं जी पाक टे (Envelope)-१ 
पाक टाचा आकार- ११.५ x८.५+१.७ लॅप  
कागद- ८० जीएसएम ा ट ाऊन पपेर, एक 
रंगात छपाई 

१,३५,००० १,३५,००० ०.९० १,२१,५००/- 

    एकूण खच- २१,१८,०७०/- 
 
 अशा कारे सन-२०१९ मधील ६ मैािसके व साईभ  तांना िवतरण करणकेामी पाक टे यासाठी उपरो  त 
'अ', व ' ब '  म  य ेदशिवले माण े र  कम .३,०३,५२०/- + .२१,१८,०७०/- = .२४,२१,५९०/- एवढा 

 य  खच झाललेा आह.े 
िवभागाचा अिभ ायः- सन २०२० चे साईलीला  दमैािसक छपाई क न घेणसेाठी  म.ेमधरुा ि ंट ग 

सो  यशुन, नािशक यांचेकडून अदंाजे खचाचा तपिशल मागिव  यात आला असता  यांनी िद.२४.१०.२०१९ चे 
प ा  वये फ  त मािसके छपाई खचाचा तपिशल कळिवला आह.े   
 सन-२०२० साठी साईिलला मैािसके व पाक टे छपाई करणसेाठी खालील माण ेखच अपेि त आह.े 
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 सन-२०२० मधील साईलीला मैािसक व पाक टे छपाई कामाचा सभंा  य खचाचा तपिशल- 
अ.
नं. 

तपिशल सन-२०२० 
मधील 
मैािसके/ 

पाक टे छपाई 
नग/सं  या 

एकूण वािषक 
मैािसकांची/ 

पाक टांची  
सं  या  

अदंाजे दर 
र  कम  
(सव 
करांसह) 

पये          
पैस े

अपेि त छपाई 
खच  

१. ी साईिलला अकं मराठी (०५ अकं)  
३२ + ४ पाने = ३६ पान े 

७,००० ३५,००० २०.०० ७,००,०००/- 

२. ी साईिलला अकं िहदंी-इं जी (०५ अकं)   
३२ + ४ पाने = ३६ पान े

१५,५०० ७७,५०० १८.०० १३,९५,०००/- 

३. ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक मराठी (०१ 
अकं)  
६४+४ पान े= ६८ पान े 

७,००० ७,००० ३४.०० २,३८,०००/- 

४. ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक-,िहंदी-इं जी 
(०१ अकं) ६४+४ पान े= ६८ पान े 

१५,५०० १५,५०० ३७.०० ५,७३,५००/- 

५. मराठी व िहदंी/इं जी पाक टे (Envelope)-१ 
पाक टाचा आकार- ११.५ x८.५+१.७ लॅप  
वापरावयाचा कागद- ८० जीएसएम ा ट 

ाऊन पपेर, एक रंगात छपाई 

१,३५,००० १,३५,००० २.०० २,७०,०००/- 

    एकूण  खच ३१,७६,५००/- 
 

 तावः- सन-२०२० साठी ०६ साईलीला अकं ( मैािसके)  मराठी व िहदंी-इं जी तसेच िवतरणकामी 
पाक टे छपाई क न घेणसेाठी  िन  नतम दर िनि ती करण ेयासाठी खालील बाब वर िनणय होण ेगरजेचे आह े
१) िवभागाचे अिभ ायाम  य े नमदू केले माण े एकूण र  कम .३१,७६,५००/-अपेि त खचास मा  यता 
िमळणसे... 
२) सदरील कामाची ई-िनिवदा शासनाचे संकेत  थळावर िस  द क न ऑनलाईनदर मागिवणसे.. 
३) जनसंपक िवभागामाफत शासक य दरान े मुंबई, ठाण,ेपणु,ेसोलापरू, को  हापरू,अहमदनगर, नािशक, 
औरंगाबाद, नागपरू या शहरातील वतमानप ात शासक य दराने जाहीरात िस  दी करणसे..  
४) आयटी िवभागामाफत सं  थानचे सकेंत  थळावर ई-िनिवदा िस  दी करणसे.. 
 तरी उपरो  त १ ते ४ म  य ेनमुद केले  या बाब वर होणा-या खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय 
मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .५३६ यावर सिव तर चचा होऊन, सन-२०२० साठी ०६ साईलीला अंक ( ैमािसके)  मराठी व िहदंी-इं जी 
िवतरणकामी पाक टे छपाई क न घेणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी 
येणा या अंदाजे र कम .३१,७६,५००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही- काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं५८ साठा सपुं ात आलेली सं थान कािशत काशने पुनमु ण करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा 

मागणी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. (र म .२,०९,७५,०००/-) 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  साठी महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधील कलम .१७ (२) 

ठ मधील तरतूद.  
  ी साईबाबाचंे जीवन  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 

चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील" 
ा  तिवकः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड माफत सं  थान कािशत पु  तकाचंी छपाई 

करणते येऊन साईभ  तानंा सवलतीच े दरात उपल  ध क न दे  यात येतात. उपरो  त नमदू अिधिनयमातील 
तरतूदीस अिधन राहन, काशन े िवभागामाफत ी साईबाबाचं े जीवन  यांचे काय,  यां  यालीला व  यांची 
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िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार – सार  हावा,  याचा िव  तार  हावा या उ शेान े साईबाबाचं े
जीवनावर आधारीत ंथ , पु  तके वगरेै िनिमतीकामी नामांक त ेसधारकांकडून ई-िनिवदे ारे दर मागणी क न 
छपाई करणते येते. 

  साईभ  ताचंे सेवेसाठी काशने िवभागामाफत मदंीर प रसर तसचे सं  थान प रसरात एकूण ०७ बुक 
स ् टॉल उभारणते आलेले आहते. तसेच सं  थानच ेदादर येथील मुंबई कायालयात व चे  नई, बगंलोर, है ाबाद या 
िठकाणीही बुक  टॉल उभा न इतर रा  यातील साईभ  तानंाही बरीचशी काशन ेउपल  ध क न िदलेली आहते. 
 यािशवाय लेखाशाखा िवभागाअतंगत असले  या देणगी कायालयाकडून .२५ हजार व  यापे ा जा  त देणगी 

दणेा-या साईभ ांना मागणी माण े मराठी,िहंदी,इं जी,क  नड,गजुराथी,तािमळ,तेलग ू इ. भाषेतील साईच र  भेट 
 व पात दे  यात येतात. या सव बाब  व िश  लक साठयाचा अदंाज घवेनू  यानसुार पढुील छपाईची कायवाही 

करणते येत असते. 
िवभागाचा अिभ ाय- पनुमु ण करावया  या पु  तकांचा िश  लक साठा तसेच पढेु िकती मिहन ेपरेुल या 

सव गो  ट चा िवचार क न पु  तकां  या  छपाई खचाची  अदंाजे िकंमत घे  यात आलेली आह.े छपाई करावयाच े
पु  तकांचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

 
अ.नं. छपाई तपिशल  वािषक 

िव   
िश  लक 
साठा 

दरमहा 
सरासरी 
िव  

साठा 
िकती 
मिहने 
पुरेल 

मागील छपाई 
सं  या /वष  

नवीन 
छपाई 
सं  या 

मागील 
छपाई दर 

अंदाजे 
छपाई दर 

छपाईसाठी 
अंदाजे एकुण 
र  कम 

१ ी साईच र  िह  दी ५२४१० ३६३७९ ४३६८ ८ १०००००/२०१८ १००००० ४२.५० ५०.०० ५०,००,००० 
२ ी साईच र  इं जी ३७३२४ १०३९० ३११० ३ १०००००/२०१८ १००००० ३७.२९ ४५.०० ४५,००,००० 
३ ी साईच र  तामीळ ५९५७१ ५८५०४ ४९६४ १२ १०००००/२०१८ १००००० ५१.४० ५५.०० ५५००,००० 
४ ी साईनाथ 

सगणुोपासना. तेलग ु 
३०४७४ ३४२६० २५४० १३ ५००००/२०१८ ५०००० ११.१५ १३.०० ६,५०,००० 

५ साई ा  याय ११ वा 
अ  याय मराठी 

४६८२ ८०० ३९० २  १००००/२०१८ २०००० २.७५ ५.०० १,००,००० 

६ मलुांचे साईबाबा 
िह  दी 

७५७१ ४४८० 
 

६३१ ७ १०,०००/२०१९ २०००० ६.७२ ८.५० १,७०,००० 

७ मलुांचे साईबाबा 
इं जी 

१०५७२ २००० ८८१ २ २५०००/२०१७ २५००० ४.२८ ६.०० १,५०,००० 

८ मलुांचे साईबाबा 
तेलग ु

१५१६१ २५०७५ १२६३ २० ५००००/२०१७ ५०००० ५.८८ ७.५० ३,७५,००० 

०९  तवंनमंजरी  क  नड ११९४४ ८०० ९९५ ० २५०००/२०१७ ५०००० २.६१ ३.५० १,७५,००० 
१० ी साईनाथ 

सगणुोपासना  
ओ रया  

५९०३ ३९० ४९२ ० १००००/२०१७ १५००० ५.५९ ७.०० १,०५,००० 

११ खापड डायरी तामीळ ५८०५ ६५० ४८४ १ १००००/२०१८ १०००० १७.२० २०.०० २,००,००० 
१२ ी साईनाथ 

सगणुोपासना  तामीळ  
१५१५९ १८८८० १२६३ १५ ५००००/२०१७ ५०००० १०.१२ १५.०० ७,५०,००० 

१३ मातसृाई तेलग ु ५९८८ २७५० ४९९ ६ १५०००/२०१७ १५००० ३४.६५ ४०.०० ६,००,००० 
१४ ी साईसमथ च र  

इं जी 
३७६८ ३२२१ ३१४ १० १००००/२०१७ १०००० ११४.०० १२०.०० १२,००,००० 

१५ ीसाईचंे  स  य च र  
तेलग ु 

३१३७ २१८७ २६१ ८ १००००/२०१७ १०००० ११३.२० १२०.०० १२,००,००० 

१६ ीसाईचंे स  य च र  
गजुराथी  

४१४ १८ ३५ ० १०००/२०१५ २००० १४९.७५ १६०.०० ३,००,००० 

         एकूण- २,०९,७५००० 
        

(अ री पये दोन कोटी नऊ लाख पं  याह  तर हजार मा )  

  उपरो  त काशनेछपाईकामी िवहीत प  दतीनसुार वतमानप ात शासक य दराने जािहरात िस  द क न 
ई-िनिवदा मागणी करता येईल. याकामी त   यात दशिवले माण ेअदंाजे .२,०९,७५०००/-  (अ री पये दोन 
कोटी नऊ लाख पं  याह  तर हजार मा ) खच अपेि त आह.े सदर खच पु  तके/फोटो व दनंैिदनी िदनदिशका 
छपाईसाठी असले  या र  कम .९ कोटी  या अदंाजप क य तरतूदीतनू करता येईल. 
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 ताव-िवभागाच े अिभ ायातील त   यात दशिवले माण े साठा संपु  टात आले  या सं  थान 
काशनांची छपाई करणसेाठी येणा-या अदंाजे र  कम .२,०९,७५०००/- (अ री पय ेदोन कोटी नऊ लाख 

पं  याह  तर हजार) मा चे खचास, जनसंपक कायालयामाफत शासक य दरान ेमुबंई,नािशक,औरंगाबाद, सोलापरू, 
नागपरू,पणु,ेअहमदनगर या शहरातील वतमानप ात ई-िनिवदा जािहरात िस  द करणसे तसेच आयटी 
िवभागामाफत सं  थान सकेंत  थळावर ई-िनिवदा सचूना िस  द करणसे िनणयाथ सादर. 

िनणय .५३७ यावर सिव तर चचा होऊन, साठा सपुं ात आलेली सं थान कािशत काशने पुनमु ण करणेसाठी 
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या  सचुिवले या अटी, शत  अ यावत क न राबिवणेस व याकामी 
येणा या अंदाजे र कम .२,०९,७५,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी 
मा.उ च यायालय, मुबंई खंडपीठ औरंगाबाद यांची मा यता घेणेसाठी िस हील ॲ लीकेशन दाखल 
कर यात यावे, असे ठरले. 

 (कायवाही- काशने िवभाग/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं५९ साठा सपुं ात आलेली सं थान कािशत काशने पुनमु ण करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा 

मागणी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. (र म .१,१९,३५,०००/-) 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  साठी महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधील कलम 

.१७ (२) ठ म  य.े " ी साईबाबांचे जीवन  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त 
मािहतीचा चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील, "अशी तरतूद आह.े 

ा  तिवकः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड माफत सं  थान कािशत पु  तकाचंी छपाई 
करणते येऊन साईभ  तानंा सवलतीच े दरात उपल  ध क न दे  यात येतात. उपरो  त नमदू अिधिनयमातील 
तरतूदीस अिधन राहन, काशन े िवभागामाफत ी साईबाबाचं े जीवन  यांचे काय,  यां  यालीला व  यांची 
िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार – सार व ् हावा,  याचा िव  तार  हावा या उ शेाने साईबाबांच े
जीवनावर आधारीत ंथ , पु  तके वगरेै िनिमतीकामी नामांक त ेसधारकांकडून ई-िनिवदे ारे दर मागणी क न 
छपाई करणते येते. 

 साईभ  ताचंे सेवेसाठी काशने िवभागामाफत मदंीर प रसर तसचे सं  थान प रसरात एकूण ०७ बकु  टॉल 
उभारणते आलेले आहते. तसचे सं  थानचे दादर येथील मुंबई कायालयात व चे  नई, बंगलोर, है ाबाद या 
िठकाणीही बुक  टॉल उभा न इतर रा  यातील साईभ  तानंाही बरीचशी काशन ेउपल  ध क न िदलेली आहते. 
 यािशवाय लेखाशाखा िवभागाअतंगत असले  या दणेगी कायालयाकडून .२५ हजार व  यापे ा जा  त देणगी 

दणेा-या साईभ ांना मागणी माण े मराठी,िहंदी,इं जी,क  नड,गजुराथी,तािमळ,तेलग ू इ. भाषेतील साईच र  भेट 
 व पात दे  यात येतात. या सव बाब  व िश  लक साठयाचा अदंाज घवेनू  यानसुार पढुील छपाईची कायवाही 

करणते येत असते. 
  मा.  यव  थापन सिमती  या िद.२६.०२.२०१९  या सभेतील िनणय .१५३ अ  वय े खालील त  ता 

'अ' म  य ेनमदू केललेी पु  तके पनुमु ण करणसेाठी र  कम .८३,२५,०००/- खचास मा  यता िमळालेली आह.े 
अ)  

अ
न ं

छपाई तपिशल वािषक 
िव  

िश  लक 
साठा 

दरमहा 
सरासरी 
िव  

साठा 
िकती 
मिहने 
परेुल 

मागील 
छपाई सं  या 

/वष  

नवीन छपाई 
सं  या 

मागील 
छपाई दर 

अंदाजे 
छपाई 

दर 

छपाईसाठी 
अंदाजे एकूण 

र  कम 

१ ी साईच र  
तेलग ू

७०००० ४९२५९ ५८३३ ८ १०००००/ 
२०१८ 

१००००० ४६.५० ५६/- ५६,००,०००/- 

२ गु पाठ अभंग 
मराठी  

२९७० २१४१ २४८ ९ १५०००/  
२०१५ 

५००० २.७८ ५/- २५,०००/- 

३ ी साईचंे 
स  यच र  मराठी  

४८३३ ३४७० ४०३ ९ १५०००/   
२०१५ 

१०००० ९६.७७ ११६/- ११,६०,०००/- 

४ ी साईचंे 
स  यच र  क  नड 
पोथी  

म.ेचेरी ऑफसेट, सोलापरू यांनी थम आवृ  तीची 
छपाई क न परुवठा न केलेने छपाई करावयाची 
आह.े 

५०००/ 
२००० 

१००० - १४०/- १,४०,०००/- 

५ िशकवण व 
त  व ान गुजराथी  

५०० १० ४२ ० १०००/   
२०१४ 

 २००० २४.९६ ३०/- ६०,०००/- 
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६ अवतार व काय 
गुजराथी  

५०० १५ ४२ ० १०००/  
२०१४ 

२००० ३७.८० ४५/- ९०,०००/- 

७ खापड डायरी 
तेलगू  

१०००० २८२७ ८३३ ३ ५०००/  
२०१८ 

२०००० २०.७८ २५/- ५,००,०००/- 

८ ी साईनाथ 
 तवनमिंजरी 

तेलगू  

१२०००० ७०२८६ १२००० ६ १०००००/ 
२०१८   

१५०००० २.४८ ५/- ७,५०,०००/- 

         एकूण- ८३,२५,०००/- 

        

  उपरो  त िनणयाची त इकडील िवभागास िद.११.३.२०१९ रोजी ा  त झाली होती.  यावेळेस 
लोकसभा िनवडणकू ची आचारसंिहता (िद.१०.०३.२०१९ ते िद.३०.०५.२०१९) चाल ू असलेन े ई-िनिवदा 

या राबिवण ेश  य न  हते. परंत ू  याच समुारास यापवु  सं  थानला दणेगी  व पात पु  तके छपाई क न दणेारे 
साईभ  त ी िदनेश कथु रया, नवी िद  ली यांनी िद.२१.०४.२०१९ चे प ा  वये साठा सपंु  ठात आलेली पु  तके 
दणेगी  व पात छपाई क न देणबेाबत िवनंती केली होती.  यास अनसु न  यांना िद.१८.०६.२०१९ चे प ा  वय े
पु  तके देणगी  व पात छपाई क न दणेबेाबत प  दणेेत आलेले होत.े  यास अनसु न इकडील कायालयाकडून 
दणेगीदार साईभ  त ी िदनेश कथु रया यांना वेळोवेळी दरु  वनी ारे संपक कर  यात आला होता.  

  म  यतंरी  या काळात मा.  यव  थापन सिमती  या िद.०६.०६.२०१९  या सभेतील िनणय .२८२ 
अ  वये खालील त  ता 'ब' म  य े नमूद केलेली पु  तके पनुमु ण करणसेाठी र  कम .३६,१०,०००/- खचास 
मा  यता िमळाललेी आह.े  

ब)  
अ
न ं

छपाई तपिशल वािषक 
िव  

िश  लक 
साठा 

दरमहा 
सरासरी 
िव  

साठा 
िकती 
मिहने 
परेुल 

मागील 
छपाई सं  या 

/वष  

नवीन छपाई 
सं  या 

मागील 
छपाई दर 

अंदाजे 
छपाई 

दर 

छपाईसाठी 
अंदाजे एकूण 

र  कम 

१ ी साई 
सगुणोपासना 
आरती क  नड 
आ. .२ री  

२०२५ २०५६ ४०० ५ ५०००/ 
२०१८ 

२०,००० १२.३७ १६.०० ३,२०,०००/- 

२ ी साईचं र  
क  नड 
आ. .२० वी  

२५५४६ १८१९८ २१२९ ९ ५०,०००/   
२०१८ 

५०,००० ४७/- ६१/- ३०,५०,०००/- 

३ गु पाठ अभंग 
मराठी सी.डी.  
आ. .५ वी  

१०४३ ८७६ ८७ १० ५०००/  
२०१७ 

५,००० ३६.६६ ४८/- २,४०,०००/- 

         एकूण- ३६,१०,०००/- 

 
   उपरो  त िनणयाची त इकडील िवभागास िद.२५.०६.२०१९ रोजी ा  त झाली होती.  

िवभागाचा अिभ ाय- उपरो  त नमदू केलेले देणगीदार साईभ  त ी कथु रया, नवी िद  ली यांना 
िदले  या प ा  या अनषुगंान ेपु  तके दणेगी पाने िमळ  या  या ित ेत होते परंत ूते ा  त झाले नाहीत. दर  यान 
िद.२१.०९.२०१९ ते ३०.१०.२०१९ अखेर महारा   िवधानसभा आदश आचासिंहता लागू होती  यामळेु 
िनिवदा या करता आली नाही.  

  िवधानसभा िनवडणकू ची आचारसंिहता सपंताच सं  थान कािशत पु  तके छपाई करणसेाठी िनिवदा 
द  तऐवज तयार करणते येऊन िद.०७/११/२०१९ रोजी सादर करणते आला होता. तथािप मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी महोदय यांनी सदरचे द  तऐवज मा.उ  च  यायालयाने नेमले  या मा.तदथ सिमतीचे मा.अ  य  महोदय 
यांचेकडे अवलोकनाथ व पढुील आदेशासाठी पाठिवणबेाबतचे िनदश िदले होते.  यास अनसु न मा.तदथ 
सिमती  या मा.अ  य  महोदयाकंडे सदर  ताव अवलोकनाथ सादर केला असता,  यावर सदर  ताव मा.तदथ 
सिमतीचे सभेपढुे सादर करणबेाबत  या सचूना असलेचे .मु  य कायकारी अिधकारी यांनी िद.१८.११.२०१९ 
रोजी िनदश िदलेले आहते 
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 तावः- उपरो  त नमदू केले  या दो  ही त   यातील साठा संपु  ठात आले  या सं  थान काशनांची 
छपाई करणसेाठी यणेा-या अदंाज े र  कम १,१९,३५,०००/-चे खचास, शासनाचे खरेदी िनयमावलीस अिधन 
राहन जनसपंक कायालयामाफत शासक य दराने एका मखु िवभागीय  तरावरील वतमानप ात आिण एका 
रा  य  तरीय वतमानप ात (मुंबई,नािशक,औरंगाबाद,सोलापरू,नागपरू,पणु,ेअहमदनगर या शहरातील) ई-िनिवदा 
जािहरात िस  द करणसे तसेच आयटी िवभागामाफत सं  थान संकेत  थळावर ई-िनिवदा सचूना िस  द 
करणकेामी सदरचा िवषय िनणयाथ सादर. 

िनणय .५३८ यावर सिव तर चचा होऊन, साठा सपुं ात आलेली सं थान कािशत काशने पुनमु ण करणेसाठी 
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या सचुिवले या अटी, शत  अ यावत क न राबिवणेस व याकामी 
येणा या अंदाजे र कम .१,१९,३५,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी 
मा.उ च यायालय, मुबंई खंडपीठ औरंगाबाद यांची मा यता घेणेसाठी िस हील ॲ लीकेशन दाखल 
कर यात यावे, असे ठरले.                                                (कायवाही- काशने िवभाग/िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं६० ी.भगवान रा.दातार,पुणे कायकारी सपंादक साईलीला दैमािसक यां या माग यांबाबत. 

ताव-  अिधिनयम तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम .१७ (२) ठ 
म  य े " ी साईबाबांच े जीवन  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 

चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील ", अशी तरतूद आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय- 

१) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.८.१२.२०१७ चे सभेतील िनणय .१०२३ 
साईलीला व साई अपण सेवा ही मैािसके िनधा रत वेळेत िस  द  हावीत, याक रता सदरह 

मैािसकांच ेसपंादक य कामकाजासाठी  वतं  दोन संपादकांची नमेणकू करण ेआव  यक आह.े परंत ूसं  थान  या 
मंजरू आकृतीबंधाम  य ेकायकारी सपंादकाच ेएकच पद अस  यामळेु साईलीला मैािसकाच े कायकारी सपंादक 
पदी ी िव ाधर ताठे, पणु ेयांची व साईअपण सेवा मैािसकांच ेकामकाजासाठी ी भगवान दातार, पणु ेयांची 
िवशेष काय अिधकारी  हणनू कं ाटी प  दतीने  यके  ती माह एकि त .२५,००० मा  मानधनावर दोन वष 
कालावधीसाठी नमेणकू करणते यावी. तसचे सदरह मैािसक अकं िनधा रत वेळेत िस  द झाला तरच  या 
कालावधीच ेमानधन अनु ेय राहील. 
२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०७.०३.२०१८ चे सभेतील िनणय .१८८ 

ी िव ाधर ताठे, काय.संपादक व भगवान रामचं  दातार, िवशेष काय अिधकारी यांनी  तावात 
मागणी के  या माण े वास व िनवासाची  यव  था न करता (खच मंजरू न करता),  याऐवजी  यांना 
मानधना  यित र  त वास व िनवास खचासाठी  यके  .१०,०००/- मा  ितमहा भ  ता दे  यात यावा. मा  
 यासाठी ी ताठे व ी दातार यांनी दरमहा िकमान एक आठवडा िशड म  य े यऊेन, काम करण े बधंनकारक 

राहील. 
३)  मा.  य  थापन सिमतीचे िद.०४.०७.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .३५५. 
 सं  थानमाफत कािशत कर  यात येणारे साईअपण सवेा या मैािसकाचे काशन बंद कर  यात यावे, 
तसेच ी साईलीला या मराठी मैािसकाचे कायकारी सपंादक पदासाठी जािहरात िस  द क न िनयु  ती कर  यात 
यावी. कायकारी संपादक पदासाठी िनयु  ती या पणू होईपयत ी भगवान दातार यांची  साईलीला या मराठी 
मैािसकासाठी कायकारी संपादक  हणनू िनयु  ती कर  यात यावी. 

ा  तिवक- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४.०७.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ३५५ नसुार ी 
भगवान रामचं  दातार, पणु े यांची सं  थान कािशत साईलीला मैािसकाचे कायकारी संपादक पदी ता  परुती 
कं ाटी प  दतीने नेमणकू करणते आलेली आह.े  यांना मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८.१२.२०१७ रोजीचे 
सभेतील िनणय .१०२३ अ  वये साईलीला या मैािसकाचे छपाईकामासाठी ती माह एकि त .२५,०००/- 
मा  भ  ता दे  यात येत आह.े तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०७.०३.२०१८ चे सभेतील िनणय .१८८ 
अ  वये   यांचे मानधना  यित र  त वासखचासाठी  उपि थत िदवसा माण ेर  कम अदा करणते यते आह.े 

आता ी भगवान दातार यांनी िद.२८.०८.२०१९ चे मलेप ा ारे खालील माण े माग  यांचा िवचार 
व ् हावा, अशी िवनंती केली आह.े 
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 १) अकंा  या कामासाठी मला िशड  आिण मुंबई व अ  य काही िठकाणी वास करावा लागतो. 
यासाठी मला वास खच मंजरू आह.े पण  यासाठी िशड त सलग ८ िदवस मु  काम कर  याची अट आह.े ती अट 
र  करावी. तसेच स  याचा वासखच वाढवनू िमळावा. 
 २) अकं वाचनीय हो  यासाठी चांग  या लेखकांचे लेख आव  यक आहते. अशा लेखकांना थोडे 
मानधन देणे आव  यक असते. साईलीलासाठी िलिहणा-यांना  यके लेखासाठी िकमान .५००/- मानधन मंजरू 
कराव.े 

िवभागाचा अिभ ायः- साईलीला मैािसकाच ेकायकारी सपंादक ी भगवान दातार याचंे सपंादक य 
कामकाज चांगल े आह.े ते काम पाहत असले  या साईलीला या िनयतकािलकाची मांडणी अितशय सबुक व 
िनटनटे  या  व पाची असनू अकंातील मजकूराला वाचिनयता व बहिवधता आह े . तसेच अकं वेळेत िस  द 
हो  यासाठी ते य  निशल असतात िकंबहना अकं वळेेतच िस  द होतो. 
 ी दातार यांनी मागणी केले  या मु ा .१ बाबतचा अिभ ाय खालील माण-े 
 साईलीलेचे कामासाठी ी दातार यांना िशड , मुंबई, नािशक येथ े वास करावा लागतो.  यािशवाय 
अकंा  या संपादक य कामासाठी अ  य िठकाणीही वास करावा लाग ू शकतो (उदा.एखादया साईभ  ताची 
मलुाखत घणेे, सं  थान आयोिजत एखादया काय मास उपि थत राहण ेइ.)  याअनषंुगान ेकरावा लागणारा वास 
व अनषुिंगक खच यात वाढ होण ेयथा  या य आह.े  हणनू वास खचाची तरतूद वाढवनू दणेेस हरकत नाही.तसचे 
पवू चे िनणयातील िशड त सलग ८ िदवस मु  काम कर  याची अट र  कर  यास हरकत नाही.  याच माण े
सं  थानकडे िनवास  यव  थचेी सोय असलेने ते िशड  येथे आ  यानतंर  यांची राह  याची  यव  था मोफत करता 
येईल, अस ेन  मत आह.े   

ी दातार यांनी मागणी केले  या मु ा .२ बाबतचा अिभ ाय खालील माण-े 
िनयतकािलकाम  य े लखेन करणा-या लेखक /कव ना मानधन दे  याची था वाडःमय जगतात सव  

आह.े सं  थान माफतही साईलीलाम  य ेलेखन करणा-या लेखक/कव ना सन-१९९० पयत मानधन दे  याची था 
होती. आता सं  थानमाफत अस े मानधन िदले जात नाही. तथािप ी दातार यांनी सचूिवलेनसुार साईलीला 
िनयतकािलकाम  य ेदजदार व वाचिनय मजकूर दे  यासाठी  यातील लेख िलिहणा-यांना  यके लेखासाठी मुंबई 
कायालयामाफत िकमान .५००/- मानधन दे  यास हरकत नाही, अस ेन  मत आह.े 

 तावः-  तरी िवभागाचे अिभ ायात नमदू केले माण े ी दातार यांना वासखच वाढवनू 
दणेे,साईलीलासाठी लखे िलिहणा-यांना  यके लेखासाठी .५००/- मानधन देण े तसचे िशड  यथेे मोफत 
िनवास  यव  था करण ेइ  यादीकामी िनणयाथ सादर. 

िनणय .५३९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.भगवान रा.दातार,पुणे कायकारी सपंादक, साईलीला दैमािसक यांना 
दरमहा िकमान एक आठवडा िशड म  ये येऊन काम करणे ही अट िशथील करणे यो य होणार नाही, 
तथापी िशड  येथील वा त याचे कालावधीत यांची िनवास व भोजन यव था सं थानमाफत 
िवनामु य कर यात यावी, असे ठरले. तसेच वास खच वाढवून देणे व साईिलला दैमािसकात लेख 
िलहीणा या लेखकाला येक लेखासाठी .५००/-मानधन देणे, या माग या अमा य कर यात 
आ या.                                                                                             (कायवाही- काशने िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं६१ सं थानमाफत साज या होणा या सन २०२० मधील तीनही उ सवां या िनमं ण पि का छपाई करणेस 

व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- 

१) अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अिधन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम चेी व कामकाजाची काय मतेन े
यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी, 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  थचेा कारभार  या  योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि  ट्य ेसा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत ये असतील. 
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 

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

सं  थान  यव  थापनान े तयार केलेले ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) भ  त मंडळ 
िविनयम सन २०१३ म  य े शासनान े मा  य  केललेे आहते. या िविनयमातील कलम (४) भ  त मडंळा  या 
सभासदांचे ह  क आिण िवशेषािधकार याम  य ेखालील माण ेतरतूद आह.े 
१) भ  तमंडळां  या सभासदांना सं  थान  या तीन उ  सवाच,े  हणजे रामनवमी, गु पौिणमा आिण 
साईबाबांची पु  यितथी या उ  सवांचे िनमं ण पाठिव  यात येईल. असे िनमं ण डाकेन,े ए  स ेस कुरीयरन,े फॅ  स, 
ई-मेल  दारा िकंवा इले  ॉनीक संपका  या इतर प  दतीने पाठिव  यात येईल.  
२) वर उ  लेख केले  या तीन अिधकृत उ  सवानंतर  यके सभासद डाकेने ‘उदी साद’  ा  त हो  यास 
पा  असेल. 

 तावना- सं  थानमाफत साज-या होणा-या वषभरातील तीनही उ  सवा  या िनमं ण पि का सं  थानच े
भ  तमंडळा  या सभासदांना पाठिवणकेामी खालील दोन भागात कायवाही केली जाते.  
            अ) 
१) मंिदराकडून उ  सवाची मािहती मागिवण.े  
२) ई-िनिवदा मागिवणकेामी मसदुा तयार करण.े  
३) सदरचा मसदुा व र  ठांकडुन तपासनु मा  य क न घेण.े 
४) वतमानप ात जाहीरात िस  द करण.े 
५) ई िनिवदा भरणकेामी  www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर मािहती उपल  ध क न देण.े 
६) ई-िनिवदचेा कालावधी संप  यानतंर मा. खरेदी सिमतीचे सभपेढुे तांि क िबड (Technical Bid) 

उघडण.े  
७) तांि क िबड उघड  यानंतर पा  छपाईधारकाचंे दरप क (Commercial Bid) मा.  थािनक उपसिमती 

सभेपढुे उघडुन तुलना  मक त  ता तयार क न सादर करण.े 
८) िन  नतम दर असले  या छपाईधारकास दराब ल चचा / वाटाघाटीसाठी  य  मा.  थािनक 

उपसिमती  या सभेत उपि थत राहणबेाबत कळिवण.े  
९) वाटाघाटी / चचअतंी  िन  नतम दर िनि त करण.े  
              ब) 
१) छपाईधारकास छपाई कामाचा कायादशे दणेे. 
२) तीनही उ  सवा  या िनमं ण पि का छपाईकामी िन  नतम छपाईधारकाकडुन छपाईकामाचा करारनामा 

तयार क न घणे.े  
३)  यके उ  सवा  या िनमं ण पि केचा मसदुा व रंगसंगती व र  ठांकडुन मा  य क न घणे.े  
४) रंगसंगती िनि त झा  यानतंर छपाई कामास  सरुवात करणबेाबत कळिवण े.  
५) पाक टे  व प  ते िचटकिवण,े ॅ िंकग करण.े 
६) पि कांची रा  या  या नावानसुार िवभागणी क न पो  टात टाकण.े 

भ  त मंडळ िविनयम सन २०१३ मधील कलम (४) नसुार सं  थान  यव  थापनामाफत साज-या करणते 
येणा-या ी रामनवमी, ी गु पौिणमा, ी पु  यितथी (िवजयादशमी) उ  सवां  या िनमं ण पि का व उदी साद 
भ  तमंडळ सभासदांना पो  टा  दारे पाठिवणते येतो. तसेच  यव  थापनामाफत  दणेगीदार भ  त, मा. मं ी महोदय, 
महारा   रा  य, मा  यवर अिधकारी व िशड  ाम  थ यांना िनमं ण पाठिव  यात यतेात. स  या १,८०,००० इतके 
सं  थान भ  तमंडळाचे सभासद असनू, सभासद सं  यते वाढ िकंवा घट होऊ शकते. 

सन २०१९ म  य े साजरा कर  यात आले  या तीनही उ  सवां  या िनमं ण पि का छपाई कामी . 
११,८५,४०८/- इतका खच आललेा होता.  

यापुव  उ  सवा  या िनम ंण पि का खाली िदलेे  या तपशीला माण ेछपाई क न घे  यात आ  या हो  या. 
िनमं ण पि का  

िनमं ण पि का छपाई तपिशल ती उ  सव छपाई सं  या १,८०,००० माण े
 तीनही उ  सवांची छपाई सं  या 
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अ) िनमं ण पि का- फोर कलर छपाई आकार-९.५" x९.५" 
कागदाचा कार  १३० GSM आट  पेपर 
ब) पाक टे (फोर कलर) आकार -५" x १०" ९० GSM आट पपेर 
क) पि का घडी क न पाक टात भरण ेपाक टांसाठी  
गमटेप वापरण.े 

 
५,४०,००० 

 
िवभागाचा अिभ ाय– उपरो  त तपशीला माण े िनमं णपि का छपाई क न घेता येतील व  याकामी 

अदंाजे र  कम . १४,००,०००/- (अ री- पये चौदा लाख ) मा  खच अपेि त आह.े  
 ताव:- तरी सन-२०२० मधील सं  थानमाफत साज-या कर  यात यणेा-या उ  सवांसाठी उपरो  त माण े

नमदु केले  या िनमं ण पि का छापनू घणेसे, पि का व पाक टे छपाई करणसेाठी वृ  तप ात जािहरात िस  द 
करणसे, जािहरातीनसुार आले  या ई-िनिवदेबाबत कायवाही करणसेाठी व िनमं णपि का छपाई कामासाठी येणा-
या अदंाजे र  कम . १४,००,०००/- (अ री- पये चौदा लाख ) मा च ेखचास मंजरुी िमळणसे िनणयाथ सादर. 

िनणय .५४० यावर िवषयावर भरपूर सिव तर चचा झाली. मा.उ च यायालयाचे िनणय पािहले. सिमती या असे 
िनदशनास आणनू दे यात आले क , ततुास निजक या काळात उ सव नस याने या िवषयावर लगेच 
िनणय घे याची आव यकता नाही. अशा प रि थतीत सबंधीत िवभागाने मा.उ च यायालयाने 
िदले या िनणयांचा सखोल अ यास क न यथायो य ताव सिमतीसमोर सादर करावा व तसे 
िस हील अॅ लीकेशन मा.उ च यायालयासमोर दाखल कर याची तरतुद ठेवावी, असे ठरले. 

 (कायवाही-शता दी क ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं६२ तीन नंबर गेट समोरील १६ गंुठयांम ये (शता दी मंडप) साई भजन सं या काय मास परवानगी 

देणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:-  

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

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

ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
 तावना– उपरो  त िवषयी संदभ य  प ा  वये ी. संदीप िभमाशंकर सोनवण,ेअ  य  व  सं  थापक साई 

संगम सवेाभावी सं  था िशड , यांनी सालाबाद माण े यांही वष  िद.३१.०१.२०२० रोजी साई संगम सवेाभावी 
सं  थे  या वतीने भ  य साई भजन सं  या आयोजीत केली जात आह.े  

या भजन सं  यसेाठी भारतातील िस  भजन स ाट येत असतात तसचे अनेक रा  यातील लाखो 
साईभ  त या भजन सं  यसेाठी येत असतात. सदर भजन सं  यसे िशड  या ाम  थांचाही उ   फुत ितसाद दरवष  
िमळत असतो भजन सं  यसेाठी लागणारे (साई नगर मैदान) ह ेसं  थानतफ गे  या ११ वषापासनू दे  यात येत असते. 
याहीवष  िशड  ाम  थांबरोबरच साईबाबा सं  थाननेही भजन सं  यते सहभाग घवेनू आ  हांस सहकाय करावे व 
साई भजन सं  यसेाठी तीन नबंर गेट समो रल १६ गुंठ्याम  य े(शता  दी मंडप) उपल  ध क न ावे ही िवनतंी. 

तरी मा. महोदय साहेबांनी २०२० साली होणा-या साई भजन सं  यसेाठी तसेच साईबाबां  या िललांचा 
चार व सार हो  यासाठी या धािमक काय मास तीन नंबर गेट समो रल १६ गुंठ्याम  य े (शता  दी मंडप) 

उपल  ध क न ावे िह न  िवनतंी केली आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय– यापूव  मा.  यव  थापन सिमतीन े िदले  या परवानगीनसुार साई संगम सवेाभावी 

सं  था िशड , यांनी दरवष  िद.३१ जानेवारी रोजी सं  थानच ेसाईनगर मैदानावर भ  य साईभजन सं  या काय म 
आयोिजत केलेले आहते.  

आताही ी.संदीप िभमाशंकर सोनवण,े अ  य  व  सं  थापक साई सगंम सेवाभावी सं  था िशड  यांनी 
साई भजन सं  या काय मासाठी ३ नंबर गेट समोरील १६ गुंठ्यामधील शता  दी मंडप उपल  ध क न ावे अशी 
िवनंती केली आह.े साईभजन सं  यसेाठी इतर सं  था िकंवा इतर साईभ  त यानंाही सं  थानमाफत ी साईबाबा 
समाधी मंिदर शता  दी मंडप उपल  ध क न िदला जातो.  याच माण ेसाईसंगम सेवाभावी सं  थसे खालील अटी / 
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शत स अिधन राहन ३ नंबर गेट समोरील १६ गुंठ्यामधील शता  दी मंडप उपल  ध क न दे  यास हरकत नाही अस े
न  मत आह.े  
१) वेळ धपुआरती सपंलनेंतर साय ं७ ते रा ौ १० वाजपेयत.  
२)  वनी ेपणाचा आवाज ५५ डेसीबल पे ा जा  त नसावा. 
३) सदर काय मामळेु कायदा व सु  यव  थचेा  न उदभवला तर  याबाबतची सपंणू जबाबदारी  

आयोजकावर राहील. 
४) सदर काय मास मतेपे ा जा  त माणसांची गद  होणार नाही ही जबाबदारी आयोजकावर राहील. 

 ताव– तरी ‘साई संगम सेवाभावी सं  था, िशड ’ यांना िद.३१ जानवेारी २०२० या िदवशी साईभजन 
सं  या काय मासाठी ी साईबाबा समाधी शता  दी मंडप उपल  ध क न दणेेकरीता सदरचा  ताव िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .५४१ यावर सिव तर चचा होऊन, सदरचा साई भजन सं या काय म हा अनेक वषापासनुची परंपरा असनु 
भािवकांसाठी िवनामु य अस याने ‘साई सगंम सेवाभावी सं  था, िशड ’ यांना िद.३१ जानेवारी २०२० 
या िदवशी साईभजन सं  या काय मासाठी ३ नंबर गेट समोरील १६ गंुठयामधील ी साईबाबा समाधी 
शता  दी मंडप उपरो  तावात नमुद केले या अटी/शत स अिधन राहन उपल  ध क न दे यास 
मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही-शता दी क ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं६३ ी िवरभ  मंिदर िबरोबा बन, िशड  येथील ी िवरभ  या ेतील कु यांकरीता र कम .१,००,०००/- 

देणेबाबत. 
ताव-  उपरो  तिवषयी सदंभ य अजा  वये ी.सजराव भाऊराव काटकर, िबरेगांव बन, िशड  यांनी, 

"सालाबाद माण ेिबरोबा बन, िशड  येथील ामदैवत ी िवरभ  महाराज या े  या िनिम  ताने कु  ती हगा  यातील 
पिहलवानांना िबदागी दणेेसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचमेाफत . १,००,०००/- 
(अ री र  कम पय ेएक लाख) मा  मंजरु करणते आलेले होते. त्  याब ल आ  ही आपले आभारी आहोत.  

 याच माण े ी िवरभ  महाराज िबरेगाव बन, िशड  येथे या ा िदनांक १०/११/२०१९ ते िद. 
१२/११/२०१९ या कालावधीत साजरी करणते येणार आह.े िद.१२/११/२०१९ रोजी कु  ती हगामा आयोिजत 
करणते आललेा आह.े 

तरी यावष  कु  ती हगा  यातील पहीलवानांना िबदागी दणेेकरीता िद. १२/११/२०१९ रोजी ी साईबाबा 
सं  थान िव  त  यव  था, िशड   यांचेकडुन .१,००,०००/- (अ री र  कम पय ेएक लाख ) िमळणसे िवनंती." 
अस ेकळिवले आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१७.११.२००४ रोजीचे सभेतील िनणय .११९ नसुार एक िवशेष बाब 
 हणनू ी िवरभ  महाराज िबरेगांव बन, िशड  येथील या तेील कु   यां  या हगामासाठी र  कम दे  यास सु वात 

झाली होती  यानसुार  या वष  तेथील या ेतील कु   यां  या हगा  यासाठी र  कम .२५०००/- िशड  येथील ी. 
रामनवमी उ  सवा माण े सं  थान ितिनधी नेमनू दे  यात आलेली होती.  यानंतर दरवष   यांना मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िनणयानुसार र  कम मंजूर क न वाटणते आलेली आह.े 

ी िवरभ  महाराज या ा, िबरेगांव बन, िशड  यांना सन २०१३ ते सन २०१८ या गे  या ६ वषात 
िदले  या र  कमचेा तपशील खालील माण ेआह.े  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

अ.नं. मा.  यव  थापन सिमती  या सभेची तारीख  
व िनणय . 

मंजरु र  कम  य  खच 

१ िद.२७/१०/२०१३, िनणय .८७२ ७५,०००-०० ७०,२७०-०० 
२ िद.०६/११/२०१४, िनणय .९३७ ७५,०००-००  ६८,४९०-०० 
३ िद.२७/१०/२०१५, िनणय .४२७ ७५,०००-०० ७२,६९०-०० 
४ िद.०७/११/२०१६, िनणय .८४४(२५) १,२५,०००-०० १,००,०३०-०० 
५ िद.०४/११/२०१७, िनणय .८९७ १,२५,०००-०० १,०६,०२०-०० 
६ िद. २०/११/२०१८,िनणय . ७१७ १,२५,०००-०० १,१०,७५०-०० 
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िवभागाचा अिभ ाय- ी िवरभ  या ा किमटी, िबरेगांव बन, िशड  यांनी या ेिनिम  तान े कु  ती 
हगामासाठी . १,००,०००/- ची मागणी केलेली आह.े सदरची र  कम ही मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता 
घेऊन दरवष माण ेसं  थानचा ितिनधी (लेखाशाखेतील कमचारी) िनयु  त क न िवजयी पिहलवानांना िबदागी 
 हणनू अदा करता येईल असे मत आह.े   

 ताव- तरी ी िवरभ  या ेिनिम  त ी.िवरभ  या ा किमटी, िबरेगांव बन, िशड  यांच ेमागणीनसुार 
सं  थानतफ दरवष माण ेकु  ती हगा  यासाठी .१,००,०००/- (अ री- पये एक लाख) मा  इतक  र  कम िशडी 
येथील ी रामनवमी उ  सव थे माण े  सं  थानचे ितिनधी (लेखाशाखतेील कमचारी) िनयु  त क न 
पिहलवानांना िबदागी  हणनू खच करणसे िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .५४२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी िवरभ  महाराज िबरेगाव बन,िशड  येथील या ा िदनांक १०/११/२०१९ 
ते िद.१२/११/२०१९ या कालावधीत साजरी होऊन गेलेली अस याने सदरचा िवषय आता अि त वात 
राहीलेला नाही. 

 (कायवाही-शता दी क ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं६४ ी रामनवमी उ सव २०१९ चे य  झालेला खच अवलोकनाथ सादर. 

ताव-  मा.  यव  थापन  सिमतीचे िद. २६.०२.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय . १०१ नसुार ी रामनवमी 
उ  सव-२०१९ साजरा करणसे व याकामी येणा-या अदंाजे पये ९१,५७,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात 
आली. 

     तावना – ी रामनवमी उ  सव २०१९ म  य े  य ात झाले  या खचाचा तपशील खालील माण े.  
 

 
अ.  

 
खच तपिशल 

 
अदंाजे खच 

 
 य  खच 

तरतुदी 
पे ा जादा 
खच 

तरतुदीपे ा कमी 
खच 

१ मंडप, कमानी,  टेज व इतर  १०,८४,००० १०,७०,८३०  १३,१७० 
२ कलाकार िबदागी (िकतनकार व िनमं ीत 

कलाकार काय मासह )   
८,०३,००० ८,४५,७३३ ४२,७३३  

३ भ  तानंा िम  टा  न   ७,००,००० ६,८६,३५०  १३,६५० 
४ िवदयतु रोषणाई (जनरेटर भाडे, इधंन खच)  १२,००,००० ७,७२,३२०  ४,२७,६८० 
५ एल.ई.डी. पडदा व सीसीटी  ही कॅमेरे  ३,५०,००० -  ३,५०,००० 
६ फुल सजावट  २,००,००० -  २,००,००० 
७ िनमं ण पि का, जािहरात, पो  टेज, 

(आ यदाते  िवदशेी भ  तांसह)  
१५,००,००० ९,५८,९२७ 

 
५,४१,०७३ 

८ जादा कमचारी  वयंसवेक  (िवदयाथ ) 
मानधन   

६,८०,००० २१,४०० 
 

६,५८,६०० 

९ पाल  याचे िठकाणी िप  याची पा  याची 
 यव  था खच (टॅकर िडझलेसह)  

९,००,००० ५४,४८१ 
 

८,४५,५१९ 

१० कु  ती हगामा/ सां  कृितक काय म 
(लेखाशाखा)  

१५,००,००० ९,०३,६६० 
 

५,९६,३४० 

११ इतर खच २,४०,००० २,०१,५६६  ३८,४३४ 
 एकुण पये  ९१,५७,००० ५५,१५,२६७ ४२,७३३ ३६,४१,७३३ 

 
उपरो  त तपिशल पाहता ी रामनवमी उ  सव २०१९ करीता र  कम . ९१,५७,०००/- (अ री  पय े

ऐ  या  नव लाख स  तावण हजार) मा  मंजरू कर  यात आलेले आह.े या रकमेतून उ  सवाकरीता  य ात एकुण 
.५५,१५,२६७/- ( . पं  चावन लाख पंधरा हजार दोनश ेसदसु  ट ) मा  खच झालेला  आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय – उपरो  त त  यात दशिवले माण े ी रामनवमी उ  सव २०१९ चा झालेला  य  
खच अवलोकनाथ मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर  सादर करता येईल.  
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 ताव– तरी ी रामनवमी उ  सव २०१९ करीता  य ात झालेला एकूण .५५,१५,२६७/- मा चा 
खच अवलोकनाथ सादर. 

िनणय .५४३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ  सव-२०१९ करीता  य ात झालेला एकूण खच र कम               
.५५,१५,२६७/- मा चे अवलोकन क न याची न द घे यात आली. 

 (कायवाही-शता दी क ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं६५ िशड  महो सवासाठी (३१ िडसबर) कलाकार व यांचे मानधन िनि त करणेबाबत. 

ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१७.११.२००४  चे सभेतील िनणय .१२० ला अनसु न सन २००४ 
पासनू इं जी नववषाचे अगोदर २ ते ३ िदवस िशड  महो  सव सु  कर  यास मा  यता िमळालेली आह.े पवु  िशड  
महो  सव २ ते ३ िदवस साजरा केला जात होता, मा  स  या िद.३१ िडसबर या िदवशी साजरा केला जात आह.े 
गे  या अनेक वषापासनू नववषाचे व नववषाचे पिह  या िदवशी िशड म  य े चे दशनासाठी मोठ्या माणात गद  
होते. यावेळी चे दशनाकरीता आले  या साईभ  तासंाठी सर  या वषाचा शवेट व नववषाचा ारंभ साईनामा  या 
गजरात  हावा, या हतेनूे साईभजन सं  या काय माचे आयोजन कर  यात यतेे. 

  साईभजन सं  या काय मासाठी सं  थानकडे बरेचशे कलाकार अज करत असतात. मागील वष  िद.३१ 
िडसबर २०१८ रोजी खालील माण ेकाय माचे आयोजन कर  यात आले होते.  

 
 

अ.नं.  कलाकाराचे नांव  काय माचा कार  वेळ  मानधन  
०१ जगदीश मा ती पाटील, मुंबई  भजन सं  या  साय.ं७ ते ९.३०  िवनामु  य  
०२ साई  वरांजली संगीत सचं, नागपरू भजन सं  या रा ौ ९.३० ते १२.००  िवनामु  य  

 
िवभागाचा अिभ ाय– नेहमीचे थे माण े यावष  िशड  महो  सव साजरा करावयाचा ठर  यास, 

साईभजन सं  या काय म ह े ी साईबाबा समाधी मिंदर शता  दी मंडप या िठकाणी आयोिजत करता येतील. 
  िशड  महो  सव २०१९ म  य ेिद.३१ िडसबर २०१९ रोजी सायं ७.०० ते ९.३० व ९.३० ते १२.०० या 

वेळेत आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मासाठी खालील त   यात नमदु कलाकारातून िकंवा मा. 
 यव  थापन सिमती ठरिवल यातून दोन कलाकाराचंी िनवड करावयाची आह.े  

 
अ.नं.  कलाकाराचे नांव  मोबाईल नंबर  गायन कार   कलाकार सं  या  सव करांसह मानधन  
०१ अवघशे चंदन भार  दाज 

लखनऊ, उ  तर दशे  
९४५१७६५२२४४ साई भजन सं  या  १२ िनशु  क 

०२ ी साई  वरांजली 
संगीत सचं, नागपरू 

९८५०२५६३१२ साई भजन सं  या  १० िनशु  क 

०३ डॉ. पजुा रोठोड, जयपरू ७०७३८५५०१४ भजन सं  या  १० ५१,०००/- 
०४ अमजद अलीखॉ, 

िद  ली  
७३०३६२११९९ सरोद वादक  १० िद.३१.१२.२०१९ रोजी 

उपल  ध नाही.  
०५ निसग देसाई, पणु े ९५२७५१७३२९ भजन सं  या  १० ५०,०००/- 
०६ ी संतोष फासाटे, 

नािशक  
९०११६४०६४१ साई भजन स  या  १५ िनशु  क  

०७ विनता बजाज, िद  ली  ९२१०४०४४९० भजन सं  या  १० िनशु  क  
 

 ताव- तरी िद.३१ िडसबर २०१९ रोजी सायंकाळी ७.०० ते ९.३० व रा ो ९.३० ते १२.०० या 
कालावधीत आयोिजत करावया  या साईभजन सं  या काय मासाठी दोन कलाकार व  यांचे मानधन िनि त 
होणकेरीता िनणयाथ सादर. 

िनणय .५४४ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.३१ िडसबर २०१९ रोजी सायंकाळी ७.०० ते ९.३० व रा ो ९.३० ते 
१२.०० या कालावधीत आयोिजत करावया  या साईभजन सं  या काय मासाठी उपरो  तावात 
नमुद केले या सव कलाकारांचे अधा-अधा तासाकरीता काय म आयोिजत कर यात यावे, तसेच 
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डॉ.पुजा राठोड, जयपुर यांना अधा तासाचा काय म अस याने .११,०००/-मानधन ि वकारणेबाबत 
िवचारणा कर यात यावी,असे ठरले. 

 (कायवाही-शता दी क ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं६६ ी साईबाबां या पादुका दशन सोहळयाचे आयोजन करणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :-  
१) अिधिनयमाच ेकलम १७ (२) ठ- ी साईबाबाचं ेजीवन,  यांचे काय,  यां  या िलला व  यांची िशकवण 
याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालवील व  याचा 
िव  तार करील. 
२) अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े  
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय –  

१) िद.२८.०४.२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय .२८० - ज ेसवसामा  य  साईभ  त दशनासाठी िशड   
येथ ेयेऊ शकत नाही, अशा साईभ  तां  या सोयीसाठी, समाधी शता  दी महो  सवा  या पा  वभमूीवर  या मळु 
पादकुा दशे-िवदेशाम  य ेिठकिठकाणी दशनासाठी उपल  ध क न दे  यात या  यात.  

२) िद.२३.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३५८- दशे िवदेशातील पादकुा दशनासाठी दोन 
पादकुांचा सेटचा वापर कर  यात यावा.   

३)  िद.२२.०८.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .५२८- पादकुा दशन सोहळा शता  दी वष 
समा  तीनतंरही भिव  यात सु  ठेवावेत  

४)  िद.०४.०७.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .३७६- ी रामचं  लोळे, पेठ वडगांव, को  हापरु 
यांना २ ते १२ स  टबर,२०१९ या कालावधीत  यांनी मागणी के  यानसुार दोन िदवसांसाठी  या पादकुा 
िनयमावलीचे काटेकोरपणे अनपुालन क न उपल  ध क न दे  यात या  यात.   

 तावना- ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीम  य ेसपंणू वषभर वेगवेग या धािमक सां  कृितक 
व सामािजक काय मांचे आयोजन कर  यात आलेले होते. ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार व सार 
करणसेाठी महारा  ासह दशेातील िविवध रा  यांतील शहरांम  य े चे पादकुा दशन सोहळा काय मांच ेआयोजन 
कर  यात येऊन, चे पादकुा दशनाचा अनेक साईभ  तांनी लाभ घेतलेला आह.े  
 साई मंिदर पेठ वडगांव, को  हापरू, यांना मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०७.०७.२०१९ रोजीचे सभते 
िद.०२ ते १२ स  टबर २०१९ या कालावधीत मागणी के  यानसुार दोन िदवसांसाठी  या पादकुा िनयमावलीच े
काटेकोरपण ेअनपुालन क न उपल  ध क न दे  यात या  यात अस ेठरले होते. 
आता साई मिंदर पेठ वडगांव, को  हापरू, यांनी कळिवले आह े क , आ  ही पेठवडगांव,को  हापरु साईभ  तानंी 
मागणी केलेनसुार आपण िद.२ स  टबर २०१९ ते १२ स  टबर २०१९ या काळात साई पादकुा दशन सोह यास 
परवानगी िदली होती.आ  ही आपले अ  यतं ऋणी आहोत. तथािप याकाळात को  हापरु िज  ात अितवृ  टी होत 
होती  यामळेु कुठलाही काय म करता आला नसता. 

आ  ही आपणांस पनु  च िवनतंी करतो क , आ  हाला १० िडसबर ते १५ िडसबर या दर  यान ी साई 
पादकुा उपल  ध होण ेिवषयी न  िवनंती.    

िवभागाचा अिभ ाय– मा.  यव  थापन सिमती  या िद. ०४.०७.२०१९ रोजी  या सभेतील िनणय . 
३७६ ची अमंलबजावणी करणपेवु  सदरचा  ताव मा उ  च  यायालयाने नेमले  या मा. तदथ सिमती समोर 
ठेव  यात यावा, अशा सचुना मा. मु  य कायकारी अिधकारी यानंी िद. ११.११.२०१९ रोजी सम  िद  या आहते.  
जे सवसामा  य साईभ  त िशड  यथेे दशनासाठी येव ू शकत नाही अशा साईभ  तां  या सोईसाठी तसेच खाजगी 
 य  ती व य  थ सं  था यांचमेाफत साईबाबां  या मळु पादकूािवषयी साईभ  ताचंी फसवणकू होव ू नय े यासाठी 

कायम  व पी मागणीनसुार पादकूा उपल  ध क न दे  यात या  यात असे मत आह.े  
साई मिंदर पेठ वडगाव यांनी  यां  या िद.७.११.२०१९  या प ात नमदू केललेी बाब ही व  तिू थतीस 

ध न अस  याने  यांना िद. १०.१२.२०१९ ते १५.१२.२०१९ या कालावधीत दोन िदवस साईबाबां  या पादकूा 
उपल  ध क न दे  यास हरकत नाही, अस ेन  मत आह.े    

 ताव– तरी साई मिंदर पेठ वडगांव, को  हापरू यांना िद.१० िडसबर २०१९ ते १५ िडसबर २०१९  या 
दर  यानच े कालावधीत दोन िदवस ी साई पादकुा दशनासाठी साई मिंदर पेठ वडगांव, को  हापरू यािठकाणी 
उपल  ध क न देणबेाबत िनणयाथ सादर. 



 
90 

 

(09} 04.12.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

िनणय .५४५ यावर सिव तर चचा होऊन, साई मंिदर पेठ वडगांव, को  हापूर यांना िद.१० िडसबर २०१९ ते १५ 
िडसबर २०१९  या दर  यानचे कालावधीत दोन िदवस ी साई पादुका दशनासाठी साई मंिदर पेठ 
वडगांव, को  हापूर यािठकाणी उपल  ध क न देणेस मागील यव थापन सिमतीने िदले या मा यतेस 
अिधन राहन तसेच पादुका सिमतीची मा यता आ यानंतर दे यास मा यता दे यात आली.  

 (कायवाही-शता दी क /मंिदर िवभाग/सरं ण िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं६७ हाताळून खराब झाले या िन पयोगी ला टीक/कापडी व त ु िकरकोळ डेड टॉक मधुन कमी क न 

अिभलेख क  िवभागामाफत पारीत झाले या आदेशातील कोटेशन या वािषक उ चतम दराने िव  
करणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयमः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  २००४ मधील २१ (१) (ग) “ भ  तांना 
दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े ” व 
(२) पोट-कलम (१) (ख)“भ  तानंा राह  यासाठी व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ े बांधण े व  याची दखेभाल 
करण.े” 

   ा  तािवकः- सं  थान अिधिनयमातील तरतदुीनसुार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थमेाफत 
भ  ताचंी िनवास  यव  था व  याम  य े िविवध सिुवधा परुिवणते येते.  या अनषुगंाने साईआ म भ  तिनवास 
साईभ  तां  या िनवास  यव  थसेाठी िद.११/०४/२०१३ पासनु सु  कर  यात आलेले असनु या िवभागाम  य े३८४ 
एसी व ११५२ नॉनएसी अशा एकुण १२ इमारतीम  य े१५३६ खो  यांची सिुवधा करणते आलेली आह.े 

साईआ म भ  तिनवास िवभागाम  य ेभ  तांची गद  वषभर कायम असते.  यामळेु इकडील िवभागातील 
िनवास  यव  थचेा पणु मतेन े वापर होत अस  यान े खो  यांम  य े साईभ  तां  या वापरासाठी िदलेल े िकरकोळ  
डेड  टॉक मधील बेडिशट, उिशक  हर, उशी तसचे खोलीमधील  लॅि टक सािह  य सतत  या वापरामळेु तुटफुट व 
खराब होऊन वापरास अयो  य झालेले आह.े 

   साईआ म भ  तिनवास िवभाग सु  होऊन ०६ वष झाल ेआहते.  यामळेु साईभ  तां  या िनयमीत  या 
वापरान ेखराब,  तुटफूट/जीण झाले  या व  तु खालील माण ेआहते. 

अ.
नं 

व  तुचे नाव 
संगणक कोड 
नं. 

Asset 
Type 

खराब 
झालेले 
नग 

खरेदी दर 
ित नग 
. 

एकुण र  कम 
. 

खरेदी िद नांक 
वापर 
झालेला 
कालावधी 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ 
बेडिशट िवथ 
िपलोक  हर 

SUN/A062 MISC ४,२९८ ३५६/- १५,३०,०८८/- ०४/१२/२०१५ ०३ वष   

२ 
बेडिशट िपलोक  हर 
िवथ  लॅकेंट सेट 

SUN/A064 MISC ५३ 
७४३.६७/
- 

३९,४१४.५१/- २९/०२/२०१६ ०३ वष 

३ िपलो (सफेद रंगाच)े PLO/A001 MISC ७१२ १३६.९८ ९७,५२९.७६ २५/१०/२०११ ०७ वष 
४ िपलो PLO/A022 MISC ४८० २०५/- ९८,४००/- २९/०२/२०१६ ०३ वष 
५  लॅि टक ड  टबीन SUN/A005 MISC ३१५ ४७/- १४,८०५/- ०६/०५/२०११ ०७ वष 
६  लॅि टक े SUN/A056 MISC २५७ १२९/- ३३,१५३/- ०७/०३/२०१४ ०५ वष 
७ बाथ रोमन  टुल SUN/A003 MISC २३६ ९१/- २१,४७६/- २७/०४/२०११ ०८ वष 
८ िलंक लॉक SUN/A008 MISC २७ १६५/- ४,४५५/- १०/१०/२०११ ०७ वष 
९ टॉवेल  SUN/A041 MISC ५९२ १६०/- ९४,७२०/- १२/०६/२०१३ ०४ वष 
१० ि टल िक-चेन  लेट SUN/A009 MISC ७७ ३२/- २,४६४/- ३०/०९/२०११ ०७ वष 

 
सदर  या व  तुची िव  करणबेाबत  ताव मंजरुी साठी ठेवला असता  यांनी सदरचा  ताव 

मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर सादर कर  याच ेिनदश िदले.  यास अनसु न िदनांक २६/०७/२०१९ रोजी  या 
 यव  थापन सिमती सभेतील आय  या वेळेचेा िवषय न१ं४ िनणय ं .४१७ नसुार साईआ म भ  तिनवास 

िवभागाकडील हाताळुन खराब झाले  या िन पयोगी  लॅि टक/कापडी व  त ुिकरकोळ डेड  टॉक मधनु कमी क न 
अिभलेख क  िवभागामाफत पारीत झाले  या आदेशातील कोटेशन  या वािषक उ  यतम दराने िव  कर  यास 
मा  यता दे  यात आलेली आह.े 
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   मा.  यव  थापन सिमती सभेत साईआ म भ  तिनवास िवभागातील हाताळुन खराब झाले  या व  तचुी 
अिभलेख क  िवभागामाफत पारीत झाले  या आदेशातील कोटेशन  या वािषक उ  यतम दराने िव  कर  या  या 

 तावास मा  यता दे  यात आली. 
     यानसुार खराब/िन पयोगी व  त ु िव चा  ताव मु  य कायकारी अिधकारी याचंे मा  यतेसाठी सादर 

केला असता  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी उप मु  यकायकारी अिधकारी, मु  य लेखािधकारी 
व शासिकय अिधकारी यांची सिमती नमेणु अहवाल सादर कर  यास सांिगतल.े    
  मा. उप मु  यकायकारी अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व शासिकय अिधकारी याचंे 
सिमतीन ेिदलेला अहवाल खालील माण ेआह.े 
अ. 
न ं

व  तचुे नाव नग 
सं  या 

वापर 
कालावधी 

तपिशल 

 
१ 

बेडिशट िवथ 
िपलोक  हर 

 
४,२९८ 

 
०३ वष 

साईआ म भ  तिनवास िवभागातील इमारतीम  ये  य  जावनु 
पाहणी केली असता सदरचे बेडिशट व उशी क  हर ह े समुारे ३ 
वषापासनु साईभ  तां  या दनंैिदन वापराम  ये अस  याने ते 
िजण/फाटलेले तसेच िछ  पडलेले अस  याचे आढळुन आले 
 याचबरोबर काही बेडिशट व उशीक  हर वरती 

तेलकट/चहा/अ  नाचे डाग पडलेले आहते.  यामुळे असे खराब 
झालेले बेडिशट साईभ  तां  या दनंैिदन वापरासाठी ठेवणे यो  य 
नस  याचे िनदशनास येत आह.े 

 
२ 

बेडिशट 
िपलोक  हर िवथ 
 लॅकेंट सेट 

 
 
५३ 

 
 
०३ वष 

 
३) 

िपलो  
(सफेद रंगाच)े 

 
७१२ 

 
०७ वष 

साईआ म भ  तिनवास िवभाग सु  होऊन ६ वष पणु झालेली 
आहते. सदरचे िपलो ह े साईभ  तां  या दनंैिदन वापराने सदरचे 
िपलो ह ेपणुपणे िजण झालेले असनु  यावरील कापड ह ेफाटलेले 
अस  याचे िनदशनास आले आह.े  याच बरोबर सदर  या िपलो 
वरती तेलकट/काळे डाग पडलेले असनु  यामधील कापसु हा पणु 
पणे खराब झालेला अस  याने सदर िपलो भ  तां  या दैनंिदन 
वापरास ठेवणे यो  य नाही. 

 
४) 

िपलो 

 
४८० 

 
०३ वष 

५)  लॅि टक ड  ट बीन ३१५ ०७ वष सदरच े सव व  त ु या  लॅि टक  या अस  यान े साईभ  तां  या 
दनंैिदन वापरान े तटुले  या/ फुटले  या आहते. व या सव व  तचुां 
वापर समुारे ५ ते ६ वषापासनु होत अस  याने सदर  या व  त ुया 
साई भ  तां  या वापरात/खोलीम  य े ठेवणे यो  य नाही तसेच अशा 
तटुले  या/फुटले  या व  त ु वापरात ठेव  यान े  यापासनु 
साईभ  तास इजा पोहचु शकते तसेच खराब  लॅि टक 
व  त/ुसाही  य दनंैिदन साईभक् तां  या वापरास ठेव  यास साईभ  त 
सचुना/नाराजी  य  त करतात. असे िनदशनास येत आह.े 

६)  लॅि टक े २५७ ०५ वष 
७) बाथ रोमन  टुल  २३६ ०८ वष 

८) िलंक लॉक २७ ०७ वष साईभ  तां  या दनंैिदन वापरान े खराब झालेले अस  याचे 
िनदशनास येत आह.े 

९) टॉवेल (सफेद 
रंगाच)े 

५९२ ०४ वष साईभ  तां  या दनंैिदन वापराने फाटलेले/िजण झालेले आहते 
तसेच काही टॉवेलला डाग पडलेले आह.े असे िनदशनास येत 
आह े

१०) िक-चैन  लेट ७७ ०७ वष साईभ  तां  यादनंैिदन वापरान े तटुले  या/चमटले  या/िचरले  या 
आहते तसेच  यावरील नंबर िदसनु येत नस  याचे िनदशनास येत 
आह.े  

 
मागणी:- उपरो  त नमदु व  त ु िनयमीत  या वापरामळेु खराब/िन पयोगी झाले  या असनु काही 

तुटफूट/जीण झाले  या  आहते.  यामळेु अशा व  त ुसाईभ  तां  या सिुवधेसाठी खो  यांम  य े ठेवण ेयो  य नाहीत. 
 याचबरोबर मा.मु  य कायकारी अिधकारी व उपमु  य कायकारी अिधकारी यांचे िनदशा नुसार इकडील 

िवभागातील ३९४ नग खराब ि टल  लास च े बफ ग क न ते साईभ  तां  या दैनिदंन वापरास दे  यात आलेल े
आहते. 
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  िदनांक २४/०५/२००८ रोजी झाले  या  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय ं .६३ िनणय ं .४७६  
नसुार कलम १७ (४) खेरीजच े  ॅ प डेड  टॉक सािह  यांची दरप क मागवनु वाष क उ  यतम दरान े वेळोवेळी 
िव  कर  याचे व िव तुन येणारी र  कम सं  थान फंडात जमा क न घे  याचे तसेच अशा सािह  या  या न दी 
द  तरातनु कमी कर  याचे सिमतीचे अिधकार उपरो  त नमदु केले  या तरतुदी  या आधारे मा.कायकारी अिधकारी 
यांनी दान कर  यास मा  यता दे  यात आलेली आह.े 

  तसेच िदनांक २७/०४/२०१९ रोजी झाले  या  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय ं .५८ िनणय 
ं .४०१ नसुार सं  थान भ  तिनवास  थानांमधील बेडिशट, उशीक  हर व गादीक  हर दीड वषानी (१८ मिहन)े नंतर 

बदलणसे मा  यता दे  यात आली. 
सं  थान अिधिनयम/ठराव नसुार अनमुान:- मा.  यव  थापन मंडळा  या मा  यतेनुसार कायवाही करता 

येईल. 
   िवभागाचे  प  ट मत/ अिभ ाय :- 

१) अिधिनयम २००४ कलम १७ (४) नसुार िव  व  त  यव  थमे  य ेिवहीत केले  या .५०,०००/- (अ री 
पये प  नास हजार मा ) पे ा अिधक िकंमतीच ेकोणतेही जड जवाहीर दािगण ेव इतर मौ  यवान जंगम मालम  ता 

रा  यशासना  या लेखी पवु मंजुरी असेल  याखेरीज सिम तीकडुन िवक  यात येणार नाही, तारण  हणनु ठेवता येणार 
नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं मीत कर  यात येणार नाही असे िनदश केलेले आह.े  

उपरो  त त   यात दशिव  या माण ेिकरकोळ डेड  टॉक  या व  तु/साही  य िन  य वापराने खराब झालेल े
असनु काह ची तुटफूट झालेली अस  याने अशा व  तु/साही  य साईभ  तां  या सिुवधेसाठी खो  यांम  य ेठेवण ेयो  य 
नाही. सदर  या व  त ुजड जवाहीर दािगण ेव इतर मौ  यवान जंगम मालम  ता नाही.  

िदनांक २६/०७/२०१९ रोजी  या  यव  थापन सिमती सभेतील आय  या वेळेचाे िवषय नं१४ िनणय 
ं .४१७ नसुार साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील हाताळुन खराब झाले  या िन पयोगी  लिॅ टक/कापडी 

व  तु िकरकोळ डेड  टॉक मधनु कमी क न अिभलेख क  िवभागामाफत पारीत झाले  या आदशेातील 
कोटेशन  या वािषक उ  यतम  दराने िव  कर  यास मा  यता दे  यात आली. 
२) मा. मु  य कायकारी अिधकारी याचंे िनदशानसुार उपमु  य कायकारी अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व 

शा सिकय अिधकारी यांचे सिमतीने सदर व  तुंची  य  पाहणी क न अहवाल सादर कर  यात आललेा आह.े 
वरील ०१, ०२,०३ व ०४ बा बी िवचारत घतेा खराब/िन पयोगी झाले  या व  तु/साही  य िकरकोळ 

डेड  टॉक मधनु एकुण िकंमतीसह कमी कर  यास व संदभ .०२ चे आदशेानसुार अिभलेख क  िवभागामाफत 
सदर  या सव व  तु/साही  य िव  करणसे मा  यता िमळणसेाठी  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर 
िनणया  तव सादर 

िनणय .५४६ यावर सिव तर चचा होऊन, अिभलेख क  िवभागाने िन ीत केलेले वािषक उ चतम दराची उपमु य 
कायकारी अिधकारी यांनी पडताळणी क न यावी,असे ठरले. व यानंतर साईआ म िवभागाकडील 
हाताळून खराब झाले या िन पयोगी ला टीक/कापडी व त/ुसािह य अिभलेख क  िवभागामाफत 
पारीत झाले या आदेशातील कोटेशन या वािषक उ चतम दराने िव  करणेस व यानंतर 
डेड टॉकमधुन कमी करणेस उपमु य कायकारी अिधकारी यांचे मागदशनात कायवाही करणेस 
मा यता दे यात आली.                                                             (कायवाही-साई आ म भ िनवास) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं६८ चल (डेड टॉक) व पाचे िन पयोगी /खराब सािह य डेड टॉक मधुन कमी करणेस व अिभलेख क  

िवभागामाफत पा रत झालेले प रप क कोटेशन या वािषक उ चतम दराने िव  करणेस मंजुरी 
िमळणेबाबत. 

ताव-  साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागामाफत वेळोवेळी साईबाबा सं  थानमाफत सां  कृतीक, धािमक 
िशबीर िविवध काय मासाठी खु  याचा वापर कर  यात आले  या आह.े तसेच साईभ  तांना खो  यांम  य ेदैनिंदन 
वापराकरीता दे  यात आले  या खु  या सतत  या वापराने खराब / िन पयोगी झालेले आहते.  याचा तपिशल 
खालील माण.े 

 
अ. 
न.ं  

डेड  टॉक कोड 
नंबर 

अॅसटे 
टाईप  

डेड  टॉक 
रिज  टर      
पा.न.ं/ 
अ.न.ं  

व  तुचे नांव  एकुण 
नग  

ित नग 
दर  

एकुण िकंमत  घसारा वजा 
जाता िकंमत 
पये   

खरेदी िदनांक   वापर 
कालावधी  
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१. 

 
CHR/6016 

 
FURN 

 
१/१९ 

 
िनलकमल 
मो  डेड 
चेअर 

 
४०० 

 
२८०/- 

 
१,१२,००० /- 

 
१२,५२५.८० 

 
१२/३/२००६ 
 

 
१३ वष 

१) अिधिनयम २००४ कलम १७ (४) नसुार िव  व  त  यव  थमे  य े िविहत केले  या ५०,०००/- पयेपे ा 
अिधक िकमतीच ेकोणतेही जड जवािहर दािगण ेव इतर मौ  यवाण जंगम मालम  ता रा  य शासना  या लखेी पवु 
मंजरुी असेल  याखेरीज सिमतीकडून िवक  यात येणार नाही. तारण  हणनू ठेवता येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य 
सं िमत कर  यात येणार नाही, अस ेिनदश केलेले आह.े  
२) सं  थानचे वैधािनक लेखाप र क यांनी िन पयोगी सािह  यांची वेळ  यावेळी मा.  यव  थापन सिमतीची 
मा  यता घेवनू िव  हवेाट लावावी असे िनदश केलेले आह.े  
३) उपरो  त त   यात दशिवले  या माण ेचल डेड  टॉक  व पाच ेवरील व  तु िन  य वापराण ेखराब झालेल े
तटुललेे, िन पयोगी असनु साईबाबा भ  तिनवास िवभागास वापरास यो  य नस  यान े तसचे सदर  या व  त ु
जडजवािहर दािगण ेव इतर मौ  यवान जंगम मालम  ता नाही. सबब, सदर करणी शासणाची मा  यता घे  याची 
आव  यकता नाही.  
  वरील बाबी िवचारात घतेा सदर व  तुंची घसारा वजा जाता िकंमत .५०,०००/- पे ा कमी आह.े 
 यामळेु खराब िन पयोगी झाललेे खु  या िकंमतीसह डेड  टॉक मधनु कमी कर  यास व संदभ .३ च े

प रप कानुसार अिभलेख क ामाफत उ  चतम दराने िव  करणसे  मा  यता िमळणसे सदरचा िवषय 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .५४७ यावर सिव तर चचा होऊन,अिभलेख क  िवभागाने िन ीत केलेले वािषक उ चतम दराची उपमु य 
कायकारी अिधकारी यांनी पडताळणी क न यावी,असे ठरले. व यानंतर ी साईबाबा 
भ िनवास थान िवभागाकडील चल (डेड टॉक) व पाचे िन पयोगी/ खराब सािह य अिभलेख क  
िवभागामाफत पारीत झाले या आदेशातील कोटेशन या वािषक उ चतम दराने िव  करणेस व 
यानंतर डेड टॉकमधुन कमी करणेस उपमु य कायकारी अिधकारी यांचे मागदशनात कायवाही 

करणेस मा यता दे यात आली.   
(कायवाही- ी साईबाबा भ िनवास थान) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं६९ ी साईबाबा महािव ालयातील िव ाथ नीसाठी बस सेवा उपल ध करणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयमः- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद .१७(१) व १७ (२) (ढ) म  य,े“ सव कार  या 
धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तसे कर  यास सहा य करील.तसेच िशड  येथ े वा अ  य िठकाणी 
शै िणक सं  था  थापन करील,” अशी तरतूद कर  यात आलेली आह.े 

ा  तािवक- ी साईबाबा महािव ालयात चाल ूवष  पासनू थम वषाबरोबर ि तीय वष कला,वािण  य 
व िव ान या शाखचेे वग आिण बी.ए सी.कॉ   यटुर साय  स हा अ  यास मही सु   झाललेे आहते.या तीनही 
शाखांम  य े िशरडी सभोवताल  या डो-हाळे,को-हाळे व नांदखु  या ामीण भागातील एकूण ३२ मलु नी वेश 
घेतलेला आह.ेतसेच आता B.Sc.(Computer Science) या अ  यास मासाठीही वेश दे  याची या सु  
केली आह.ेयासाठीही ामीण भागातील मलु नी चौकशी केली आह ेआिण  याच बरोबर बस सिुवधा आह ेक  
नाही याचीही चौकशी करत आहते. वेश घेतले  या मलु नी उपरो  त सदंभ य िवनंती अज देवनू,आ  हाला जा  या-
ये  या  या सोयी  या  टीन े कोणतीही सिुवधा नस  यामळेु आिण आम  या पालकांची आिथक प रि थती 
हालाक चीअस  यामळेु आ  ही खाजगी वाहन क न जाऊ-येऊ शकत नाही.तरी आपण किन  ठ 
महािव ालयातील िव ाथ न साठी जशी बससवेा सु  केलेली आह े  याच धत वर आ  हालाही बससवेा उपल  ध 
क न िद  यास आ  हाला जाण-ेयेण ेसोयीच ेहोईल,अशी िवनंती केलेली आह.े 

 यानषुगंाने सं  थानचे वाहन िवभागाचा अिभ ाय घतेला असता सदरकामी खालील मु ानंसुार 
कायवाही करावी लागणार आह.े 

िसनीअर कॉलेजचे मलुीकरीता स  या वाहन िवभागाकडे असले  या आयशर कंपनीचे ३१ िसटर ३ 
वासी बसची उपल  धता क न देता येईल.  यासाठी RTO कायालयाचे परवानगीन ेकॉलेज बसम  य े पांतरीत 

करणकेामी िनयमानसुार वाढीव टॅ  स व अनषुगंीक फ  भरावी लागणार आह.ेतसचे वाहन िवभागास सदर बस 
वापरण ेकरीता ३ वाहन चालकाची आव  यकता लागणार आह.े 
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स  या किन  ठ महािव ालया  या मलु करीता  या टन े बससवेा सु  आह े  याच ट  या व र  ठ 
महािव ालयातील िव ाथ न नी बससेवा सु  करण े बाबत िवनतंी केलेली आह.े  यानषुगंाने ी साईबाबा 
महािव ालयातील मलु  या सं  यचेी तपिशलवार मािहतीचा त  ता खालील माण ेआह.े 

 
अ.नं. मागाचे नाव व र  ठ महािव ालयातील  

गाव िनहाय मलु ची सं  या 
एकूण 

०१. नांदखु  
कनकुरी 
डो-हाळे 
को-हाळे 

०२ 
-- 
२४ 
०५ 

३१ 

०२ िपंपळवाडी 
ई 

सावळिवहीर 

२७ 
-- 
-- 

२७ 

    
तसेच दर  यान  या काळात सरपचं, ामपंचायत कायालय,रामपरूवाडी यांनी  यांचे 

जा.न.ं३१/२०१९,िदनांक १०.०७.२०१९ रोजीचे प ान,ेमौजे रामपरूवाडी ता.राहाता येथील मलेु आप  या ी 
साईबाबा महािव ालयात िशकत आह.ेतरी मलुांना जा  या ये  यासाठी अडचणी िनमाण होतात.तरी आप  या 
सं  थान माफत िपंपळवाडी-एक खे-रामपरूवाडी अशी बससवेा सु  कर  यात यावी,अशी िवनंती केलेली 
आह.ेरामपरूवाडी येथील फ  त २ मलुी व १ मलुगा असे एकूण ३ िव ा  यानी वेश घेतलेला आह.े  यामळेु 
भिव  यात ही सं  या वाढली तर   यांचे अजाचा िवचार करण ेउिचत होईल असे मत आह.े 

सं  थान माफत स  या फ  त किन  ठ महािव ालयातील िव ाथ न ना न-ेआण कर  यासाठी 
मा.  यव  थापन सिमतीच े िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय .४९२ (२३) अ  वये बससेवा सु  
कर  यात आलेली आह.ेआता मागील शै िणक वषापासनू व र  ठ महािव ालय सु  झाललेे असनू बरेच ामीण 
भागातील पालकांनी,आम  या गावांम  य े बस नाही,  या येतात  यांचा ये  या-जा  याचा आिण कॉलेजचा वेळ 
याचा ताळमेळ बसत नाही.  यामळेु िसनीयर कॉलेज  या मलु  या सरुि तते  या  टीन े बससवेा सु  केली तर 
मलु ना पढुील िश णासाठी पाठिवण ेसोईचे होईल अशी मौिखक िवनतंी केलेली आह.े  

उपरो  त त   याचे अवलोकन करता किन  ठ महािव ालयातील िव ाथ न ना जशी बससवेा उपल  ध 
क न िदलेली आह े  याच धत वर व र  ठ महािव ालयातील िव ाथ न ना बससवेा उपल  ध क न िदली तर 
मलु  या सरुि तते बरोबरच ामीण भागातील िव ाथ न ना उ  च िश ण घेण े सखुकर होवनू  यां  या वेश 
घे  या  या सं  यतेही वाढ होईल. 

किन  ठ महािव ालयातील िव ाथ न ना खालील त   यात नमदू केले माण ेबस फ  आका न  बससेवा 
उपल  ध क न िदलेली आह.े 

 
 
 

अ.न.ं िठकाण जाणे – येणे अंतर 
िक.मी. 

शालेय कामाचे 
िदवस 

सहामाही 
फ   

वािषक फ   

०१ ई २१+२१=४२ २३० २४८० ४९६० 
०२ िपंपळवाडी १८+१८=३६ २३० १९८० ३९६० 
 
०३  

नांदखु  ब.ु  २४+२४=४८  २३०  १४२५  २८५० 
नांदखु  ख.ु २६+२६=५६  २३०  १४२५  २८५० 
को-हाळे  ३६+३६ = ७२  २३०  २४८०  ४९६० 

०४  डो-हाळे  २४+२४=४८  २३०  १९८०  ३९६० 
कनकुरी  १८+१८=३६ २३० १९८०  ३९६० 
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मागणी- ा  तािवकात नमदू केलेली व  तिु थती िवचारात घतेा व र  ठ महािव ालयात वेश घणेा-या 
ामीण भागातील िव ाथ न  या उ  च िश णा  या व सरुि तते  या  टीन े किन  ठ महािव ालयातील 

िव ाथ न कडून आकार  यात येत असलेली बस फ  आका न जर बससवेा उपल  ध क न िदली तर  याचा 
फायदा ामीण भागातील मलु ना होईल.  यासाठी वाहन िवभागाकडील ३१ िसटर ३ वासी बसचे RTO 
कायालयाचे परवानगीन ेकॉलेज बसम  य े पांतर क न िनयमानसुार िनधारीत केलेला टॅ  स व अनषंुगीक फ  भरण े
यो  य राहील.तसचे वाहन िवभागास सदर बस वापरण ेकरीता ३ कं ाटी वाहन चालक घणेसे परवानगी देता येईल. 
तरी सदर िवषयावर चचा होवनू िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणय .५४८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा महािव ालयातील िव ाथ न साठी बस सेवा उपल ध 
करणेबाबत अ यासपवुक सिव तर ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात 
यावा,असे ठरले.                                                                  (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं७० सिॅनटरी नॅपक न मिशन व इ सीनरेटर देणगी व पात बसिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयमः- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद .१७(१) व १७ (२) (ढ) म  य,े“ सव कार  या 
धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तसे कर  यास सहा य करील.तसेच िशड  येथ े वा अ  य िठकाणी 
शै िणक सं  था  थापन करील,” अशी तरतूद कर  यात आलेली आह.े 

ा  तािवक-  यव  थापक य सचंालक, ी साई धाम (ओम साई साधना सं  थान  ट)िशड  यांनी  यांचे 
उपरो  त संदभ य प ान,ेसं  थानचे मिहला  व  छतागहृात सॅिनटरी नपॅक नची सिुवधा नाही व सॅिनटरी नपॅक न न  ट 
कर  याची सिुवधा नाही.ही बाब ल ात घवेनू आपण जर आ  हाला परवानगी िदली तर आ  ही एक सामािजक 
काय  हणनू सव मिहला  व  छतागहृात सिॅनटरी नॅपक न ती नग .५/-या दराने उपल  ध क न दे  याची मिश  स 
बसवनू दवे.ूतसेच वापरलेले सॅिनटरी नॅपक न न  ट कर  याची मिशनही बसवनू दवे.ूअसे कळिवलेले आह.ेसदरच े
प ाची छायांक त त कायवाहीसाठी शै िणक संकुलाकडे दे  यात आलेली आह.े  यानषुगंाने शै िणक 
संकुलातील मिहला कमचारी व िव ाथ न ची सं  या िवचारात घेता ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कूल, ी 
साईबाबा क  या िव ामिंदर व किन  ठ महािव ालय आिण ी साईबाबा महािव ालय आिद िठकाणी सदरच े
मिश  स बसिवले तर यो  य होईल.याबरोबरच सदर सं  थशेी .५/-म  य े सॅिनटरी नपॅक न उपल  ध क न दणेे व 
मिश  सची दखेभाल कर  या सबंंिधचा करारनामा करण ेयो  य होईल.   

मागणी- ा  तािवकात नमदू केलेली व  तुि थती  िवचारात घतेा  यव  थापक य सचंालक, ी साई धाम 
(ओम साई साधना सं  थान  ट)िशड  यांचे माफत शै िणक संकुलातील ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कूल, ी 
साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय आिण ी साईबाबा महािव ालय आिद िठकाणचे मिहला 
 व  छतागहृात  यके  एक या माण े ४ नग सॅिनटरी नपॅक न मिश  स व इ  सीनरेटर देणगी  व पात ि वका न 

बसिवण ेयो  य होईल. तरी सदर िवषयावर चचा होवनू िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .५४९ यावर सिव तर चचा होऊन,  यव  थापक य सचंालक, ी साई धाम (ओम साई साधना सं  थान 

 ट)िशड  यांचे माफत शै िणक सकुंलातील ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कूल, ी साईबाबा 
क  या िव ा मंिदर, किन  ठ महािव ालय व ी साईबाबा महािव ालय आदी िठकाणचे मिहला 
 व  छतागृहात  येक  एक या माणे ४ नग सिॅनटरी नॅपक न मिश  स व इ  सीनरेटर देणगी  व पात 

ि वका न बसिवणेस मा यता दे यात आली.                        (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं७१ शै िणक वष-२०१९-२० इय ा १ ली या वगासाठी शासनाचे बालकां या मोफत व स या 

िश णाचा अिधकार अिधिनयम,२००९ (RTE)Act,2009) अ वये १लीचे एकुण २५६ नवीन 
वेशानुसार २५ % वेशा माणे ३९ ऐवजी ६१ िव ा याना मोफत वेश देणेकामी मा यता 

िमळणेबाबत. 
ताव-  सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद –सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ 

(भाग ४) िद. १७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी संमती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केले  या 
अिधिनयमामधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तसे कर  यास 
साहा य करील, तसेच िशड  येथे वा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील.     

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक –  नवीन  ताव  
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ा  तािवक– शासनाच ेआर.टी.ई. कायदा २००९ (बालकांचा मोफत व स  तीचा िश ण अिधिनयम 
कायदा) अ  वये २५ % वेश दणे,े याम  य े वंिचत गटातील व दबुल घटकातील  बालकांना ाथिमक 
िश णासाठी मोफत वेश िदला जातो. वंिचत गटातील बालक याचा अथ अनसुिुचत जाती व अनसुिुचत जमाती 
बालके व दबुल घटकांतील बालके याचा अथ  या  बालकां  या माता िप  यांचे वािषक उ  प  न एक लाख 
पयांपे ा कमी अस े िवमु  त जाती व भट  या जमाती, इतर मागासवग य, िवशेष मागास वग, रा  य शासनान े

िविनिद  ट केले  या धाम क अ  पसं  याकसह इतर बालके असा होय. अशा इय  ता १ ली ते ८ वी ाथिमक 
िवभागातील बालकांना ाथिमक िश ण पणू होईपयत मोफत व स  तीचे िश ण देण े चालू ठेवणेत यावे असे 
अिधिनयमात नमदू केलेले आह.े  

संदभ ं . ०३  अ  यादशे मु ा ं . ०२ नसुार बालकांचा मोफत व स  ती  या िश णाचा अिधकार 
अिधिनयम, २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नसुार दबुल व वंचीत घटकातील बालकांना खाजगी िवना 
अनदुानीत व खाजगी कायम िवना अनदुानीत शाळांम  य े (Private unaided Non-minority schools, 
PrivatePermanent Unaided non- minority schools) िकमान २५ % ठेव  याची तरतुद आह.े तसचे 
अशा वेिशत बालकांच े ाथिमक िश णा  या खचाची ितपतु  कर  याची तरतदु आह.े  

   सन २०१५ -१६ व २०१६ -१७  पासनू आर.टी. ई. िनयमानसुार शाळेत मोफत वेशाबाबतची या 
राबिव  यात आली आह.े याबाबतचा तपिशलवार त  ता खालील माण ेआह.े  

शै िणक 
वष  

इय  ता  ३  
तुकडी 
मा  यते 
नसुार 
झालेले 
एकूण  
झालेले  

वेश  

२५ % 
माण े

पा  
ठरले
ले  
एकूण 
मोफत 
झाले
ले 

वेश   

 मा.  य. 
सिमतीन े 
संबिधत 
वषात 

शासक य 
मंजरूीन े 
ठरवनू 
िदलेले  
शालेय 
शु  क   

पालकांनी 
चकूुन  
भरलेली 
शालेय फ  
िव ा  या
ची सं  या  

पालकां 
कडून 
शाळेकडे 
घे  यात 
आलेले  
शालेय 
शु  क 

शासनाकडू
न शाळेला  
संबिधत 
वषाकरीता 
येण े
असलेले   
शालेय 
शु  क 
 

शासनाकडून 
शाळेला  
संबिधत 
वषात जमा 
झालेले    
शालेय 
शु  क 
 

२०१५-१६  १  ली १५६ ३९ . ३२७०/-  ३९  १२७५३० १,२७,५३० १४०४००  
२०१६-१७ १  ली १५६ ३९ . ३६००/- ०५  १८०००  १,४०,४००  १,४०,४००  
२०१६-१७ २  री १५६ ३८  . ३६००/- १२  ४३२००  १,३६,८००  १,३५,९०७  
एकूण .  ------ ------ ७७   ------  ६१,२००  २,७७,२००  २,७६,३०७  
सन २०१६-१७ इ. २ री १ िव ाथ  शाळा सोडून गेला आहे.    
सन २०१७ -१८  
२०१७-१८  १ ली  १५६  ३९ . ३९६० /-  --- ---- १,५४,४४०  ----- 
२०१७-१८  २  री   १५६  ३९ . ३९६० /-  --- ---- १,५४,४४०  ----- 
२०१७-१८  ३ री  १५६  ३७  . ४१००/- ०१  ४१००  १,५१,७००  ----- 
एकूण .  ------ ------ ११५  ------ ०१  ४१००  ४,६०,५८०  ----- 
सन २०१७-१८  इ. ३  री १ िव ाथ  शाळा सोडून गेला आहे.      
 
सन २०१८-१९    
२०१८-१९  १ ली  १५६  ३९ . ४३६० /-  --- --- १,७०,०४०  ----- 
२०१८-१९  २  री   १५६  ३७ . ४३६० /-  --- --- १,६१,३२०  ----- 
२०१८-१९  ३ री  १५६  ३८ . ४५१०/- --- --- १,७१,३८०  ----- 
२०१८-१९   ४ थी  १५६  ३४   . ४५१०/- --- --- १,५३,३४०  ----- 
एकूण .   ------ ------ १४८  ------  ------ ६,५६,०८०  ----- 
सन २०१८-१९  इ. २ री – २ िव ाथ  , इ. ३ री – १ िव ाथ ,   इ. ४ थी - ५ िव ाथ  असे एकूण ८ िव ाथ   
शाळा सोडून गेले आहेत.   
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अ] संदभ ं . १ महारा   शासन राजप  असाधारण भाग चार –अ, मे २५, २०१२/ जे  ठ 4 शके 
१९३४ अिधिनयम प ामधील  पान न.ं ४ (छ) मु ानसुार मोफत जागेवर वेश िद  यावर, मािहती प काच ेमु  य, 
कोणतीही न दणी फ , िशकवणी फ  िकंवा कोणतेही इतर आकार िकंवा िनधी , पालक िकंवा बालक यांचेकडून 
घेता येणार नाही असे नमदू कर  यात आलेले अस  याने सदर पालकांकडून शालेय फ  घतेा येणार नाही.  

ब] संदभ ं . ०२  मधील  पान न.ं ६ मु ा ं . १८ नसुार २५ % वेश ि यमे  य े वेशीत होणा-या 
िव ा  याची शै णीक शु  काची ितपतु  शासनातफ िनि त केले  या दरानसुार शाळांना कर  यात येईल.  

क] संदभ ं . ०३  मधील पान न.ं ३ आ  (५) नसुार, ऑनलाईन ि येत शाळेने केले  या न दणीची 
पडताळणी संबिधत िश णािधकारी ( ाथिमक) यांनी करावी.  या शाळा २५ % वेशाकरीता पा  आहते परंत ु
नोदंणी करत नाहीत िकंवा Entry Level  तरावरील एकुण वेश मते  या २५ % जागा उपल  ध क न दणेार 
नाहीत अशा शाळांना िश णािधकारी ( ाथ) यांनी ता  काळ िनयमा माण े कायदशेीर कारवाई कर  याबाबत/ 
शाळेची  मा  यता काढ  याबाबत  नोटीसा ा  यात. ऑनलाईन वेश येत लॉटरी ारे वेश िमळाले  या 
िव ा  याला शाळा शासनाने नाकार  या करणी िश णािधकारी ( ाथिमक) यांनी तपासणी करावी व शाळा 

शासन हतेू परु  पर वेश नाकार  याचे आढळ  यास  िनयमा माण ेशाळा मा  यता काढ  याची  कारवाई  करावी.  
िवभागाची मागणीः-  ा  तािवकेम  य े‘अ’,‘ब’, व ‘क’ नसुार नमदु केले माण ेव शासनाची आर.टी.ई. 

२००९ अिधिनयमा नुसार सालाबाद माण ेशै िणक वष २०१९ – २० करीता इय  ता १ ली या वगासाठी २५% 
वेश शासना  या ऑनलाईन मोफत  वेश ि या राबिवणकेामी िद. २६/०२/२०१९ रोजीच े मा.  यव  थापन 

सिमतीचे सभेत  िवषय न.ं १० अ  वये  ताव ठेवणते  आला होता. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २६/०२/२०१९ रोजीच ेसभेत िनणय . १४९ अ  वय े“ यावर सिव  तर 

चचा होऊन शै िणक वष २०१९-२० करीता इय  ता १ ली वगातील वेशासाठी शासनाचे बालकां  या मोफत व 
स  ती  या िश णाचा अिधकार अिधिनयम-२००९ (RTE Act-2009) अ  वय े अिधन राहन वशे दे  यास व 
 यासाठी  तावात नमदु केले माण ेकायवाही करणसे मा  यता दे  यात आली ”. सदरचे िनणयानुसार कायवाही 

कर  यात आली असनू  यापवु  ०३ तुकडी मा  यतेनसुार १५६ एकूण वेशावर 25%  माण े ३९ िव ा  याना 
मोफत वेश दे  यात आल.े  

ऑनलाईन वेश ि ये ारे  पंचायत सिमती, राहाता यांचे कायालयाकडून अस े सचुना कर  यात 
आ  या क   यापवु  मंजरु तुकडी नसुार झालेले वेशानसुार 25%   माण े वेश दे  यात येत होते मा  शै िणक 
वष २०१९-२० पासनू  इय  ता १ ली करीता एकूण झाले  या वेशावर 25%  अिधिनयम-२००९ (RTE Act-
2009) अतंगत मोफत वशे दे  यात याव.े पंचायत सिमती राहाता  यांनी  इय  ता १ ली साठी  एकूण २५६ वेश 

ा   धरले असनू  25% माण े एकूण ६४  जागा ऑनलाईन िनि त कर  यात आ  या हो  या  यापैक  ६१ जागा 
वेिशत झाले  या आहते. परंत ूशै िणक वष २०१९-२० म  य े इय  ता १ ली करीता एकूण २३३ वशे झाललेे  

आहते.  
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२०१९-२०   १ ली  २३३ ६१ . ४८००/-  ०४ १२००० २,९२,८००/- 
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२०१९-२०   २  री   १५६  ३९ . ४८००/-  --- --- १,८७,२००/- 
२०१९-२०   ३ री  १५६  ३७ . ४९६०/- --- --- १,८३,५२०/- 
२०१९-२०   ४ थी  १५६  ३६  . ४९६०/- --- --- १,७८,५६०/- 
२०१९-२०   ५ वी   १५६  ३४   . ५३२०/- --- --- १,८०,८८०/- 
एकूण .   ------ ------ २०७ ------ ०४ १२००० १०,२२,९६०/- 

( एकूण अ री दहा लाख बावीस हजार नऊशे साठ पये मा ) 
सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी /शासन िनदश तांि क कायदेिशर तसेच आिथक िवषय      

इ. छाननी क न अनमुान–आिथक व शासक य बाब  हणनू करण ेगरजेचे आह.े  
िवभागाचा अिभ ायः- ा  तािवकेम  य े‘अ’,‘ब’, व ‘क’ नसुार नमदु केले माण ेबालकांचा मोफत व 

स  ती  या िश णाचा ह  क अिधिनयमा नसुार...... 
१.  शै िणक वष २०१९ – २०  म  य ेइय  ता १ ली या वगासाठी अिधिनयम-२००९ (RTE Act-2009) 
अतंगत २५%  माण े वेशीत झालेले एकूण  ६१ िव ा  याना शासना  या योजननेसुार मोफत वेश  दणेेस 
मा  यता िमळणकेामी,  
२. तसेच यापवु  २५% आर.टी.ई.  अतंगत  मोफत  दे  यात आलेले वेश पढुील वगात  िनयमीत 
करणकेामी, 
३. २५%  आर.टी.ई.  अतंगत  वशे ि येम  य े वेशीत झाले  या िव ा  याची शै णीक शु  काची 

ितपतु  शासनातफ िनि त केले  या दरानसुार सं  थान खाती जमा करणसे मा  यता िमळणकेामी िनणयाथ सादर. 
   िनणय .५५० यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी खालील माणे िनणय घे यात आले. 

१. शासनाचे बालकां या मोफत व स या िश णाचा अिधकार अिधिनयम,२००९ 
(RTE)Act,2009) अ वये शै िणक वष-२०१९-२० इय ा १ ली या वगासाठी ६१ 
िव ा याना मोफत वेश दे यास मा  यता दे यात आली. 

२. यापुव  २५% आर.टी.ई.  अंतगत  मोफत  दे  यात आलेले वेश पुढील वगात  िनयमीत 
कर यास मा  यता दे यात आली. 

३. २५%  आर.टी.ई.  अंतगत  वेश ि येम  ये वेशीत झाले  या िव ा  याची शै णीक 
शु  काची ितपतु  शासनातफ िनि त केले  या दरानुसार सं  थान खाती जमा करणेस मा  यता 
दे यात आली. 

 (कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं७२ सं थानचे सेवािनवृ  अिधकारी/कमचारी यांना पदनामापूव  “सेवािनवृ ” असा उ लेख क न 

फोटोसह कायम व पी ओळखप  देणेबाबत. 
ताव- अ)   मा.शासन प रप क . संक ण - २०१६/ . .१८३/१८ / (र.व.का.), मं ालय, मुंबई ३२, िद.२३ फे वुारी, 

२०१७, अ  वये “ शासक य अिधकारी / कमचारी  या पदाव न सेवािनवृ  त झाले आहते ते पद नमदू क न 
संबंिधत शासक य कायालय / िवभागाने  यांना कायम  व पी फोटोसह ओळखप  दे  याची कायवाही करावी. 
पदनाम नमदू करताना  याआधी “ सेवािनवृ  त” असा उ  लेख न चकुता करावा. तसेच सदर ओळखप  दे  यापवु  
संबंिधत अिधकारी / कमचारी यांनी  यांचे शासन सेवेत असतानाच ेओळखप  शासनाकडे जमा केलेले आह,े 
याची खातरजमा कर  यात यावी. तसेच या योजनासाठी येणारा खच शासक य िवभागांनी मंजरू अनुदानातनू 
भागवावा.” अस ेनमदू आह.े 
ब)   उपरो  त शासन प रप काच े अनषंुगान,े सं  थानचे सेवािनवृ  त कमचा-यांना फोटोसह कायम  व पी 
ओळखप  उपल  ध क न दणेेकामी सं  थान अतंगत जा.नं.एसएसएस/सा शा-आ  था/४१८६/२०१८ िद.३० 
जानेवारी, २०१८ रोजी आदशे पारीत क न    िद.०१ जानेवारी, २०१८ पासनू सेवेतून सेवािनवृ  त होणारे तसेच 
 यापवु  सेवािनवृ  त झाले  या कमचा-यांना  यांचे लेखी मागणीअजानसुार  यांचे मळू पदनामापवू  “सेवािनवृ  त” 

असा उ  लेख क न फोटोसह कायम  व पी ओळखप  उपल  ध क न देणकेामी लेखी अज मागिवणते आलेले 
आह.े तसचे, अशा कारे ओळखप  उपल  ध क न दणेेपवू  संबंधीत अिधकारी / कमचारी यांना कायरत 
असतांना िदलेले ओळखप  जमा केलेले आह,े याची खातरजमा करणते यावी, असे आदेशीत करणते आलेले 
आह.े  
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  यास अनसु न, सं  थानचे सेवािनवृ  त अिधकारी / कमचारी यांनी आतापयत एकूण ५५ सेवािनवृ  त 
कमचा-यांनी ओळखप  िमळणबेाबत लखेी अजा ारे मागणी केली आह.े सदरह सवेािनवृ  त कमचारी ह े
वेळोवेळी शासन िवभागाकडे यऊेन ओळखप  तयार झाले िकंवा काय याबाबत िवचारणा करत आहते. सदर 
सवेािनवृ  त कमचा-यानंा कायम  व पी ओळखप  ावयाच े झा  यास  यासाठी शासनान े मा  य केले  या 
ओळखप ा  या मसु ाम  य ेआव  यक ते बदल क न ओळखप ाचा मसदुा मा  य क न घऊेन,  यानसुार सबंंिधत 
सेवािनवृ  त  कमचा-यांना ओळखप  उपल  ध क न दतेा येईल, असे मत आह.े  
क)      उपरो  त शासन प रप कास अनसु न, सं  थानचे सेवेतील सेवािनवृ  त अिधकारी/कमचारी यानंा 
कायम  व पी ओळखप  उपल  ध क न िद  यास,  याचा  यांना सावजिनक िजवनात खालील माण े उपयोग 
होईल, असे मत आह.े 
i)   पतीसह िकंवा प  नीसह चे दशनासाठी सदर ओळखप ाचा उपयोग होऊ शकेल. 
ii) सेवािनवृ  तीनंतर संबंिधत कमचा-यांना सं  थान  णालयात लाग ूकरणते आले  या वै क य सिुवधा व 
औषधोपचार  घणेकेामी. 
iii)   तसचे,सं  थानचे सेवािनवृ  त अिधकारी/कमचारी  हणनू  यांना समाजात स  मानाची वागणकू िमळेल.  

तथापी,सेवािनवृ  ती नंतर दे  यात आले  या ओळखप ाचा दु पयोग िवशेषताः मिंदर प रसरात 
संबंिधतांकडून हो  याची श  यता नाकारता येत नाही. 
 तरी, मा.शासनाचे प रप कास अनसु न सं  थान सवेेतील सवेािनवृ  त अिधकारी / कमचा-यांना 
कायम  व पी ओळखप  ावे िकंवा कसे ? याबाबत यो  य तो उिचत िनणय होणसे िवनतंी.  

तसेच,सेवािनवृ  त अिधकारी/कमचारी यांना ओळखप  ावयाचे ठर  यास मा.शासनाचे मा  य 
मसु ाम  य े सं  थान  तरावर आव  यक ते बदल क न ओळखप ाचा मसदुा तयार क न,  यानसुार ी साद 
ि ट  स, कोपरगांव यांना यापवु  सं  थानचे कायम कमचा-यांना ओळखप  दणेेकामी िदले  या कायादशेातील 
िन  नतम दराने ( ती ओळखप  .५१/- अिधक १८% जीएसटी या मा  य दरान)े  यांचेकडून ओळखप  तयार 
क न घेणसे व याकामी येणा-या खचास मा  यता असावी. 

िनणय .५५१ सदरचा ताव अमा य कर यात आला. 
 (कायवाही-सामा य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं७३ सं थानचे बंगलोर व चे नई येथील मािहती क ातील कुशल कं ाटी कमचारी यांचे मुदतवाढीचे 

अजाबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  माफत साईभ  तांना सोई - सिुवधा उपल  ध क न 

दणेेकामी िसकंदराबाद, बगलोर व चे  नई येथ ेमािहती क  सु  करणते आलेले आह.े पैक  िसकंदराबाद येथील 
मािहती क   सन २०१० पासनू व बगलोर व चे  नई येथील मािहती क  सन २०११ पासनू सु  करणते आलेल े
असनू, सदर मािहती क ावर कं ाटी प  दतीन ेएकि त मानधनावर कमचा-यांची नमेणकू करणते आलेली आह.े 
सदर कं ाटी कमचारी यांना मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार वळेोवेळी मदुतवाढ व मानधनात वाढ दे यात 
आलेली आह.े  

 यानसुार... 
१) मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०१/११/२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .६६९ अ  वय े सं  थानच े
बगलोर व चे नई येथील मािहती क ातील ी एस.कृ णमतू  व ी ही.क नन यांना  यांचे िवनतंी अजास 
अनसु न  यांची कं ाटी प  दतीची एक वष कालावधीची मदुत िद.०३/११/२०१८ पासनू पढू े एक वष 
कालावधीसाठी सं  थान िनयमानसुार मुदतवाढ दे  यात आलेली आह.े 
२) तसेच, मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२६/०२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .१०९ अ  वय,े सं  थानच े
चे  नई व बगलोर येथील मािहती क ावर कायरत असलेल ेकं ाटी कमचारी ी. एस. कृ  णमतु , कायालय मखु, 
बगलोर व ी.  ही. क  नन, कायालय मखु चे  नई स  या दे  यात यते असले  या मानधनाची र  कम .१५०००/- 
म  य ेवाढ क न ती दरमहा .१८०००/- इतक  दे  यास तसेच सदरची मानधनवाढ ही िद.०३/११/२०१८ पासनू 
मा  यता दे  यात आलेली आह.े 
      मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार, सं  थानचे बगलोर व चे नई येथील क ातील कुशल 
कं ाटी कमचारी यांना िद.०३/११/२०१८ पासनू पढु े एक वष कालावधीसाठी मदुतवाढ व मानधनवाढ दणेेत 
आलेली आह.े 
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 उपरो  त िनणयानसुार सं  थानच े बगलोर व चे नई येथील मािहती क ातील ी एस.कृ णमतू  व ी 
ही.क नन यानंा एक वष कालावधीसाठी मदुतवाढ व मानधनवाढ देणते आलेली आह.े सदर एक वष 

कालावधीची मदुत िद.०२/११/२०१९ अखेर सपंत आह.े  
       आता, सं  थानचे बगलोर व चे नई येथील क ात कायरत असलेल े कुशल कं ाटी कमचारी यांना दे  यात 
आले  या एक वष कालावधीची मदुतवाढ िद.०२/११/२०१९ अखेर सपंत अस  याकारणान,े  ी.एस.कृ  णमतु , 
बगलोर यांनी िद.३०/०९/२०१९ रोजीच े अजान े व ी.  ही. क  नन, चे  नई यांनी िद. २८/१०/२०१९ रोजीच े
अजाने मदुतवाढ िमळणबेाबत िवनतंी केली असनू, सदर िवनतंी अजास अनसु न, . अिध क, काशने िवभाग 
यांनी िद.१८/१०/२०१९ व िद. ३०/१०/२०१९ अ  वये खालील माण ेअिभ ाय िदला आह.े  
     “ ी. एस. कृ  णमतु , मािहती क , बगलोर व ी.  ही. क  नन, चे  नई यांचे काम समाधान कारक असनू, 
 यां  याबाबत कोणतीही त ार नाही.  यांची मुदत िद.०२/११/२०१९ अखेर सपंत असनू, ी. एस.कृ  णमतु , 

बगलोर व ी.  ही. क  नन, चे  नई यांना उपरो  त मदुतवाढ िमळणबेाबतच ेिवनतंी अजाचा िवचार करता, सं  थान 
िनयमा माण ेमदुतवाढ दे  यास हरकत नाही,  असा अिभ ाय िदलेला आह.े’’  

       ी. एस. कृ  णमतु , बगलोर व ी.  ही. क  नन, चे  नई यांच े िवनंती अज व . अिध क, काशन े
िवभाग यानंी िदले  या अिभ ायास अनसु न, सं  थानचे बगलोर व चे नई येथील मािहती क ातील कुशल कं ाटी 
कमचारी यांना  यके  दरमहा पये १८०००/- ए कि त मानधनावर िद.०३/११/२०१९ पासनू पढु े एक वष 
कालावधीसाठी मदुतवाढ देणसे मा  यता िमळणसे िवनतंी.  

तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणसे िवनतंी. 
िनणय .५५२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे बगलोर व चे नई येथील मािहती क ातील कुशल कं ाटी 

कमचारी यांना  येक  दरमहा र कम .१८०००/-मा  ए कि त मानधनावर िद.०३/११/२०१९ पासनू 
पुढे एक वष कालावधीसाठी मदुतवाढ देणेस मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही-सामा य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं७४ ी साईनाथ णालयात माहे एि ल-२०१९ ते जुन-२०१९ अखेर वै क य िबलात दे यात आलेली 

सवलत र कम .३,२०,२२,५३५/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– कलम १७(१) व १७(२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या 

िकंवा मानवाला आपतीम  य ेसाह य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल.  
 यव  थापन सिमती ठराव  - १) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २२/१२/२०१६ रोजी  या िनणय 

. ९४४. 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २५/०२/२०१७ रोजी  या िनणय . ०६. 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०१/११/२०१८ रोजी  या िनणय . ६३८. 

 तावना- ी साईबाबां  या िशकवणकु स अनसु न गरीब व गरज ु  णानंा मोफत उपचार परुिव  या  या 
 टीने ी साईनाथ  णालय उपरो  त सदंभ . ०१ नसुार िद. ०१/०१/२०१७ रोजी पासनु संपणुपण े मोफत 

उपचार सु  केलेले आह.े संदभ . ०२ नसुार िद. ०१/०३/२०१७ रोजी पासनु ी साईनाथ णालय भरती होणा-
या  णांना आव  यकते माण ेउपचारासाठी लागणारे र  त व रक् तघटक मोफत दे  यात यते आहते. तसेच मा. 
 यव  थापन सभा िद.०१/११/२०१८ रोजी  या िनणय . ६३८ अ  वये ी साईबाबा  णालयातील 

स ाि थतीला लाग ु असणारे दर जसे  या तसे ी साईनाथ  णालयात लागु करणते यावेत, व ते उपचार, 
श  ि या ी साईबाबा  णालयात होत नाहीत परंतु शासक य  णालयात होत आहते. अशा उपचारांचे दर 
शासना  या दरा माण े घे  यात यावेत. तसेच शासना  या सावजिनक आरो  य िवभागा  या प रप का माण े
शासक य  णालयामधनु दे  यात यणेा-या तपासणी व  याबाबत  या  णशु  काबाबतच े सवेाआकाराम  य े
आकार  यात येणा-या शु   क दराम  य ेदर दोन वषानी १५ ते २० ट  के वाढ करणते यईेल असे नमदु केलेले आह.े 
याअनषंुगाने ी साईनाथ  णालयातील दर िन  चीत झालनेंतर दोन वषानी १० ट  के वाढ करणसे मा  यता दे  यात 
आली. सदर िनणयाची अमंलबजावणी िद. ०१/०१/२०१९ नसुार कर  यात आललेी आह.े  

   ी साईनाथ  णालयात माह े एि ल २०१९ ते जनु २०१९ अखरे सव घटकातील  णांना मोफत 
तपासणी, श  ि या व औषधांवरील झाले  या खच र  कम .३,२०,२२,५३५/- मा  दे  यात आलेली 
सवलतीचे िववरण खालील माण ेआह.े  

अतं  णांवर झालेला खच – 
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अ.नं मिहना एकुण  ण 
सं  या  

जनरल  णांपोटी 
झालेला खच  

सं  थान कायम 
कमचारीपोटी 
झालेला खच  

सं  थान कं ाटी 
कमचारीपोटी 
झालेला खच  

एकुण पये  

०१ एि ल २०१९ १,४९९ ४४,४७,२८०/- ७४,४९६/- ७४,२११/- ४५,९५,९८७/- 
०२ मे २०१९ १,४०२ ४८,४६,५८६/- १,४८,०४६/- ३८,४०१/- ५०,३३,०३३/- 
०३ जुन २०१९ १,३५१ ५६,०४,६१७/- ४३,४००/- ९,५८८/- ५६,५७,६०५/- 
एकुण र  कम पये  १,५२,८६,६२५/- 

 
बा  णांवर झाललेा खच - 

अ.नं मिहना एकुण  ण 
सं  या  

जनरल  णांपोटी 
झालेला खच  

सं  थान कायम 
कमचारीपोटी 
झालेला खच  

सं  थान कं ाटी 
कमचारीपोटी 
झालेला खच  

एकुण पये  

०१ एि ल २०१९ २७,३३९ २१,४६,०२३/- ८३,९८६/- ७३,७५०/- २३,०३,७५९/- 
०२ मे २०१९ ३०,६८६ २२,७१,६१८/- ८९,२६५/- ६२,०४५/- २४,२२,९२८/- 
०३ जुन २०१९ २९,८७० १९,८९,२८१/- १,०१,६९६/- ७३,५३९/- २१,६४,५१६/- 

एकुण र  कम पये  ६८,९१,२०३/- 
 

औषधांवरील झाललेा एकुण खच – 
अ.नं मिहना एकुण पये  
०१ एि ल २०१९ ३९,७४,६९७/- 
०२ मे २०१९ २४,३८,८१३/- 
०३ जुन २०१९ ३४,३१,१९७/- 
एकुण र  कम पये ९८,४४,७०७/- 

 
 एकुण खच र  कम िववरण – 

अ.
न ं

मिहना अंत  ण
सं  या   

अंत  णांवर 
झालेला खच 
र  कम पये  

बा  ण 
सं  या  

बा  णांवर 
झालेला खच 
र  कम पये  

औषधांवर खच 
झालेला एकुण  
र  कम पये  

एकुण पये 

१ २ ४ ३ ६ ५ ७ ८ 

०१ एि ल - २०१९ १,४९९ ४५,९५,९८७/- २७,३३९ २३,०३,७५९/- ३९,७४,६९७/- १,०८,७४,४४३/- 
०२ मे - २०१९ १,४०२ ५०,३३,०३३/- ३०,६८६ २४,२२,९२८/- २४,३८,८१३/- ९८,९४,७७४/- 
०३ जुन – २०१९ १,३५१ ५६,५७,६०५ /-  २९,८७० २१,६४,५१६/- ३४,३१,१९७/- १,१२,५३,३१८/- 

एकुण  ३,२०,२२,५३५/- 
 

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार अनमुान– १) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २२/१२/२०१६ 
रोजी  या िनणय . ९४४ नसुार िद. ०१/०१/२०१७ रोजी पासनु सपंणुपण ेमोफत उपचार सु  केलेले आह.े  

२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २५/०२/२०१७ रोजी  या िनणय . ०६ नसुार िद. 
०१/०३/२०१७ रोजी पासनु ी साईनाथ  णालय भरती होणा-या गणांना आव  यकतेनसुार माण ेउपचारासाठी 
लागणारे र  त व र  तघटक मोफत दे  यात येत आहते.  

३) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०१/११/२०१८ रोजी पासनु ी साईबाबा हॉ  पीटल मधील 
स ि थतीला लाग ु असणारे दर जसे  या तसे ी साईनाथ  णालयात लागु करणते यावेत, व ी साईनाथ 

 णालयाच ेदर िनि त झालेनंतर दर दोन वषानी १० ट  के वाढ करणसे मा  यता दे  यता आली. 
 ताव- माह ेएि ल २०१९ ते जनु २०१९ ी साईनाथ  णालयात एकुण  ण सं  या ९२,१४७ वर 

र  कम .३,२०,२२,५३५/- (अ री र  कम पये तीन कोटी वीस लाख बावीस हजार पाचश ेपसतीस मा )इत  या 
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र  कमचेी वै िकय िबलात दे  यात आलेली सवलतीची न द घऊेन िदले  या सवलती  या खचास मा  यता 
िमळणसेाठी  ताव मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .५५३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयात माहे एि ल-२०१९ ते जुन-२०१९ अखेर वै क य 
िबलात दे यात आलेली सवलत  र कम .३,२०,२२,५३५/-मा चे रकमेस मा.उ च यायालय मुंबई 
खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मा यतेस अिधन राहन मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा.उ च 
यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांची मा यता घेणेसाठी िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात 

यावे, असे ठरले. 
 (कायवाही- ी साईनाथ णालय/िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं७५ ी साईनाथ णालयात माहे जुलै-२०१९ ते स टबर-२०१९ अखेर वै िकय िबलात दे यात आलेली 

सवलत र कम .३,४३,०६,८३८/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– कलम १७(१) व १७(२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या 

िकंवा मानवाला आपतीम  य ेसाह य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल.  
 यव  थापन सिमती ठराव  - १) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २२/१२/२०१६ रोजी  या िनणय . ९४४. 

२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २५/०२/२०१७ रोजी  या िनणय . ०६. 
        ३) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०१/११/२०१८ रोजी  या िनणय . ६३८. 

 तावना- ी साईबाबां  या िशकवणकु स अनसु न गरीब व गरज ु  णानंा मोफत उपचार परुिव  या  या 
 टीन े  ी साईनाथ  णालय उपरो  त संदभ . ०१ नसुार िद. ०१/०१/२०१७ रोजी पासनु सपंणुपण े मोफत 

उपचार सु  केलेले आह.े संदभ . ०२ नसुार िद. ०१/०३/२०१७ रोजी पासनु ी साईनाथ णालय भरती होणा-
या  णांना आव  यकते माण े उपचारासाठी लागणारे र  त व र  तघटक मोफत दे  यात येत आहेत. तसेच मा. 
 यव  थापन सभा िद.०१/११/२०१८ रोजी  या िनणय . ६३८ अ  वये ी साईबाबा  णालयातील 

स ाि थतीला लाग ु असणारे दर जसे  या तसे ी साईनाथ  णालयात लागु करणते यावेत, व ते उपचार, 
श  ि या ी साईबाबा  णालयात होत नाहीत परंतु शासक य  णालयात होत आहते. अशा उपचारांचे दर 
शासना  या दरा माण े घे  यात यावेत. तसेच शासना  या सावजिनक आरो  य िवभागा  या प रप का माण े
शासक य  णालयामधनु दे  यात यणेा-या तपासणी व  याबाबत  या  णशु  काबाबतच े सवेाआकाराम  य े
आकार  यात येणा-या शु   क दराम  य ेदर दोन वषानी १५ ते २० ट  के वाढ करणते यईेल असे नमदु केलेले आह.े 
याअनषंुगाने ी साईनाथ  णालयातील दर िन  चीत झालनेतंर दोन वषानी १० ट  के वाढ करणसे मा  यता दे  यात 
आली. सदर िनणयाची अमंलबजावणी िद. ०१/०१/२०१९ नसुार कर  यात आललेी आह.े  

ी साईनाथ  णालयात माह.े जलैु २०१९ ते स  टबर २०१९ अखेर सव घटकातील  णांना मोफत 
तपासणी, श  ि या व औषधांवरील झाले  या खच र  कम .३,४३,०६,८३८/-मा  दे  यात आलेली सवलतीच े
िववरण खालील माण ेआह.े  

अतं  णांवर झालेला खच – 
अ.नं मिहना एकुण  ण 

सं  या  
जनरल  णांपोटी 
झालेला खच  

सं  थान कायम 
कमचारीपोटी 
झालेला खच  

सं  थान कं ाटी 
कमचारीपोटी 
झालेला खच  

एकुण पये  

०१ जुलै २०१९ १,६६६ ५९,०३,०६२/- १,०१,७५६/- ३०,४३१/- ६०,३५,२४९/- 
०२ ऑग  ट  २०१९ १,३३२ ४९,०८,२८९/- ५९,२४४/- ४५,२१७/- ५०,१२,७५०/- 
०३ स  टबर २०१९ १,४८९ ४८,९२,६२९/- ७२,३९९/- २३,३४७/- ४९,८८,३७५/- 

एकुण र  कम पये  १,६०,३६,३७४/- 
 
बा  णांवर झाललेा खच - 

अ.नं मिहना एकुण  ण 
सं  या  

जनरल  णांपोटी 
झालेला खच  

सं  थान कायम 
कमचारीपोटी 
झालेला खच  

सं  थान कं ाटी 
कमचारीपोटी 
झालेला खच  

एकुण पये  

०१ जुलै २०१९ ३४,०६३ २१,९०,५९१/- १,०९,२३१/- ९८,८५९/- २३,९८,६८१/- 
०२ ऑग  ट  २०१९ ३५,१७० २४,६६,४००/- १,५५,५९२/- १,७१,९६०/- २७,९३,९५२/- 
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०३ स  टबर २०१९ ३७,०५१ २९,२३,५४३/- २,०३,५८३/- २,१४,१६५/- ३३,४१,२९१/- 
एकुण र  कम पये  ८५,३३,९२४/- 

 
औषधांवरील झाललेा एकुण खच – 

अ.नं मिहना एकुण पये  
०१ जुलै २०१९ २८,७१,१८४/- 

०२ ऑग  ट  २०१९ ३०,९४,६५७/- 

०३ स  टबर २०१९ ३७,७०,६९९/- 
एकुण र  कम पये ९७,३६,५४०/- 

 
एकुण खच र  कम िववरण – 

अ.
नं 

मिहना अतं  ण
सं  या 

अतं  णांवर 
झालेला खच 
र  कम पय े

बा  ण 
सं  या 

बा  णांवर 
झालेला खच 
र  कम पय े

औषधांवर 
खच झाललेा 
एकुण  र  कम 
पये 

एकुण  ण 
सं  या 
(३+५)  

एकुण पय े
(४+६+७= ८) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
०१ जलैु-१९ १,६६६ ६०,३५,२४९/- ३४,०६३ २३,९८,६८१/- २८,७१,१८४/- ३५,७२९ १,१३,०५,११४/- 

०२ ऑग-१९ १,३३२ ५०,१२,७५०/- ३५,१७० २७,९३,९५२/- ३०,९४,६५७/- ३६,५०२ १,०९,०१,३५९/- 

०३ स  ट-१९ १,४८९ ४९,८८,३७५/- ३७,०५१ ३३,४१,२९१/- ३७,७०,६९९/- ३८,५४० १,२१,००,३६५/- 

 एकुण र  कम  ३,४३,०६,८३८/- 

 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान – 

१)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २२/१२/२०१६ रोजी  या िनणय . ९४४ नसुार िद. ०१/०१/२०१७ 
रोजी पासनु संपणुपण ेमोफत उपचार सु  केलेल ेआह.े  
२)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २५/०२/२०१७ रोजी  या िनणय . ०६ नसुार िद. ०१/०३/२०१७ 
रोजी पासनु ी साईनाथ  णालय भरती होणा-या गणांना आव  यकतेनसुार माण ेउपचारासाठी लागणारे र  त व 
र  तघटक मोफत दे  यात येत आहते.  
३)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०१/११/२०१८ रोजी पासनु ी साईबाबा हॉ  पीटल मधील 
स ि थतीला लाग ु असणारे दर जसे  या तसे ी साईनाथ  णालयात लागु करणते यावेत, व ी साईनाथ 

 णालयाच ेदर िनि त झालेनंतर दर दोन वषानी १० ट  के वाढ करणसे मा  यता दे  यता आली. 
 ताव -माह ेजुल ै२०१९ ते स  टबर २०१९ ी साईनाथ  णालयात एकुण  ण सं  या १,१०,७७१ 

वर र  कम . ३,४३,०६,८३८/- (अ री र  कम पये तीन कोटी चेाळीस लाख सहा हजार आठशे आडवतीस   
मा )इत  या र  कमचेी वै िकय िबलात दे  यात आललेी सवलतीची न द घऊेन िदले  या सवलती  या खचास 
मा  यता िमळणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती  या सभसेमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .५५४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयात माहे जुलै-२०१९ ते स टबर-२०१९ अखेर 
वै क य िबलात दे यात आलेली सवलत  र कम .३,४३,०६,८३८/- मा चे रकमेस मा.उ च 
यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मा यतेस अिधन राहन मा यता दे यात आली. तसेच 

याकामी मा.उ च यायालय, मुबंई खंडपीठ औरंगाबाद यांची मा यता घेणेसाठी िस हील ॲ लीकेशन 
दाखल कर यात यावे, असे ठरले. 

  (कायवाही- ी साईनाथ णालय/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं७६ मेळघाट येथील आिदवासी बांधवांसाठी काम करणा या प ी डॉ.ि मता को हे यांचेवर ी साईबाबा 

सं थान या वतीने ी साईबाबा णालयाम ये मोफत सांधेरोपन श ि या करणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद - कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या 

िकंवा मानवाला आपतीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल.   
 यव  थापन सिमती ठराव  - नवीन  ताव.  
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ा  तािवक – ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ  पीटलम  य ेदरवष  िद.०१ जुलै रोजी ' डॉ  टस डे' साजरा 
कर  यात यतेो. याअनषंुगाने मेळघाट येथील आिदवासी बांधवाक रता काम करणारे डॉ.रिवं  को  ह ेव डॉ.ि मता 
को  ह े यांना िद.०१ जलैु,२०१८ रोजी ी साईबाबा सं  थानमाफत आमंि त करणते आलेले होते.  यावेळी 
उभयतांनी सं  थान  या दो  ही  णालयांना भेट देवनु कामकाजाबाबत समाधान  य  त केलेले आह.े 

डॉ.ि  मता को  ह ेयांना गडुघदेखुीचा ास असलेमळेु  यांना गुडघरेोपण श  ि या तातडीन ेकरणकेामी 
डॉ  टरांनी स  ला िदलेला होता. ी साईबाबा हॉ  पीटल मधील कामकाज व त  डॉ  टरांची टीम पाहन  यांनी 
िशड  येथे सं  थान  या  णालयात सदरची श  ि या करणचेी िवनतंी केलेली होती. 

याअनषंुगाने िद.०६/०९/२०१८ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभमेधील िवषय न.ं२० व 
िनणय ं .५७६ अ  वय,े मा.अ  य  महोदय, यांनी डॉ.ि मता को  ह े यांचे प रि थती व समाजकाय या 

णालीबाबतचा िवचार करता,  यांनी डॉ.ि मता को  ह े याचंेवर करणते येणा-या श  ि येसाठी व  पेशल/ 
िडल  स मला भरती क न येणारे बील अदंाजे .९०९२०/- माफ करणसे मा  यता दे  यात आललेी आह.े  

   तदनतंर डॉ.ि मता को  ह े यांची सदर श  ि या सं  थानचे ी साईबाबा हॉ  पीटलम  य े                   
िद.१३/०९/२०१८ रोजी डॉ.ि तम जपे ि हजीट ग आथ  सजन यांनी केली. व सदर श  ि येकामी इं  पालंट, 

 णालय व इतर औषध ेअसा एकुण .८६,७१६/- खच आलेला आह.े  
  डॉ.को  ह े यांची श  ि या उ  तम रतीने पार पड  यामळेु आता पु  हा एकदा दसु-या गुड  या  या 

श  ि या करणेकामी डॉ.ि मता को  ह ेयांनी फोन  दारे िवनतंी केलेली आह.े  
 िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- डॉ.ि मता को  ह े यांचेवर दसु-या गडु  याची श  ि या ी साईबाबा 
हॉ  पीटलम  य े िडल  स मला कर  यात आलेली असनु सदर श  ि येस .१,००,०००/- (अ री एक लाख 
मा ) खच आललेा असनु  या खचास काय  तर  मा  यता असावी. 

तरी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीपढु ेिनणयाथ सादर. 
िनणय .५५५ यावर सिव तर चचा होऊन, सिमती या असे िनदशनास आले क , याआधी मेळघाट येथील आिदवासी 

बांधवांसाठी काम करणा या प ी डॉ.ि मता को हे यांचेवर ी साईबाबा सं थान या वतीने 
सं थानचे ी साईबाबा णालयाम ये सांधेरोपन श ि या कर यात आली होती व खचास मा यता 
दे यात आली होती. यां या दुस या पायावर श ि या झाली आहे. यांचे समाजकाय पाहता
exceptional case हणून यांची श ि या करणेकामी र कम .१,००,०००/-मा चे खचास काय र 
मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही- ी साईनाथ णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं७७ सधुारीत वै क य आिथक अनुदान िनयमावलीतील िनयम .२ म ये बदल क न शासनाकडून 

शु दीप क क न घेणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- कलम १७ (१) व १७ (२) (ण )  मानवजातीचे क  याण करणा-या 

िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमतीचा ठराव :-  िद.२४/०७/२०११ रोजीची मा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील िवषय 

नं.१४, िनणय .५८१. 
ा  तिवक:- ी साईबाबा सं  थानन,ेगरीब गरजु  णांना  ण उपचार घते अले  या  णालयाचे नाव े

वै क य आिथक अनदुान देणकेामी  िद.२४/०७/२०११ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय न.ं१४, 
िनणय .५८१. अ  वये वै क य आिथक अनदुान देणकेामी  वतं  िनयमावली तयार केलेली आह.े ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचमेाफत  वै क य आिथक अनदुान हे केवळ, भारतातील सरकारी िज  हा 
प रषद वा  यिुनिसपल  णालय, सावजिनक धमदाय  यासाने चालिवलेले  णालय, सावजिनक िलिमटेड कंपनी 
(Public Limited Company) यांनी चालिवलेले अगर सहकारी सं  था (Co Operative Society) यांनी 
चालिवलेले  णालय यातील उपचार/श  ि येवरील खचा पोटी खचा  या १५%  अगर पय े२५,०००/- पैक  
जी कमी पुणािकंत र  कम असले तेवढी र  कम, पॅनलवरील ८१  णालयांना  णाचे नाव ेिनयमावलीतील आठ 
आजारांकरीता दे  यात यतेे. 

मा.  यव  थापन सिमती सभा,िद.०२/०५/२०१८ रोजी  या सभेत, िवषय न.ं३७, वै क य आिथक 
अनदुान िनयमावलीतील आजारांचे यादीत फेर बदल करणबेाबत िवषय सादर करणते आला होता. िनणय 

.३२३ “ यावर सिव  तर चचा होऊन, वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीत  तावात नमदु केले माण े१) 
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ककरोगासबंधी उपचार, श  ि या व नंतरचे उपचार,२)  र  तासंबंधी आजार, (उदा.िहमोफेिलया इ.) ३) 
जी.बी.एस (Gullian Barre Syndrome), ४) कॉ  लीअर इं   लांट, ५) सव कार  या ा  स  लॅ  ट 
(Transplant), श  ि या व नंतरचे उपचार, या आजारांचा समावेश करणते यावा. तसचे स  या दे  यात येत 
असले  या .२५,०००/- मा  वै क य आिथक अनदुाना  या रकमेत वाढ क न अनदुानाची र  कम                 
.५०,०००/- मा  कर  यात यावी. तसचे याबाबत सधुा रत िनयमावली तयार क न ती मा  यतेसाठी सभेसमोर 

सादर करावी”, अस ेठरल.े 
मा.  यव  थापन सिमती सभा, िद.०२/०५/२०१८ रोजीच ् या सभेतील िनणयानुसार, सधुारीत वै क य 

आिथक अनदुान िनयमावली तयार क न िद.०६/०९/२०१८ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर 
करणते आली होती.  यावर िनणय .५५६. यावर सिव  तर चचा होऊन, सधुा रत वै क य आिथक अनदुान 
िनयमावलीबाबत खालील माण ेिनणय घे  यात आह.े 
१)   या आजारांसाठी वारंवार उपचार करावे लागतात उदा.कॅ  सर इ.अशा आजारांसाठी दरवष  अनदुान 

दे  यात यावे या दु  तीसह वै क य आिथक अनदुाना  या सधुा रत िनयमावलीस मा  यता दे  यात 
आली. 

२)  वै क य आिथक अनदुानाची सधुा रत िनयमावली शासनाचे मा  यतेसाठी पाठिवणेत यावी. 
३)  शासन मा  यतेनंतर सधुा रत िनयमावली लागु करणते यावी. 
 शासनाची मा  यता िमळेपयत पवु  या चिलत प  दतीने वै क य आिथक अनदुान दणेे सु  ठेवाव.े 

मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०६/०९/२०१८  या िनणयास अनसु न सदरची, वै क य आिथक 
अनदुानाबाबतची सधुा रत िनयमावली संदभ .३ अ  वय,े शासन मा  यतेसाठी पाठिवणते आली होती. 

आता सदंभ .४ अ  वय,े शासन िनणय– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) अिधिनयम 
– २००४ मधील कलम १७ (१) व कलम १७ (२) (ण) मधील तरतुदीचा वापर क न ी साईबाबा सं  थान 
माफत गरीब व गरज ु  णांना वै क य आिथक अनदुान दे  याबाबत  या सधुा रत िनयमावलीला मा  यता दे  यात 
आलेली आह.े 

संदभ .५ अ  वय,े िवधी व  याय िवभाग यांच े िद.२३/०२/२०१८ रोजी  या अिधसचुने ारे महारा   
शासन सावजिनक िव  व  त  यव  था िनयम १९५० चे कलम ४१ क क  या योजनाथ िनधन घटकातील  य  ती 
यांच ेएकुण वािषक उ  प  न ह ेपं  याऐशंी हजार पये पे ा जा  त  नसले व दबुल घटकातील  य  ती यांचे एकुण 
वािषक उ  प  न ह ेएक लाख साठ हजार पये पे ा जा  त नसले अशी मयादा िविनदी  ट केलेली आह.े  

 ताव- िवधी व  याय िवभाग यांचे िद.२३/०२/२०१८ रोजी  या अिधसचुने ारे महारा   शासन 
सावजिनक िव  व  त  यव  था िनयम १९५० चे कलम ४१ क क  या योजनाथ िनधन घटकातील  य  ती (िपवळे 
रेशन काड धारक) व दबुल घटकातील  य  ती (केसरी रेशन काड धारक) असा उ  लखे होतो. सधुारीत वै क य 
आिथक अनदुान िनयमावलीतील िनयम .२ म  य ेखालील माण ेबदल करण ेआव  यक आह.े  

 

स  या सधुारीत िनयमावलीतील िनयम .२ म  य ेअसा उ  लखे 
झालेला आह.े 

 या एैवजी सधुारीत िनयमावलीतील िनयम .२ म  य े असा 
बदल होण ेआव  यक आह.े 

िपवळे रेशन काडधारक  ण व  यांचे कुटंुिबय यांचे सव मागान े
िमळणारे एकुण वािषक उ  प  न पये एक लाख  साठ हजार 
(१,६०,०००/-) िकंवा  यापे ा कमी व केसरी रेशन काड  ण व 
 यांचे कुटंुिबय यांचे सव मागाने िमळणारे एकुण वािषक उ  प  न 
पये पं  याऐ ं  शी हजार (८५,०००/-) िकंवा  यापे ा कमी 

अस  यास अजदाराचा अज अनदुानासाठी ा  समज  यात 
येईल. यास शासन मा  यता िमळालेली आह.े 

िपवळे रेशन काडधारक  ण व  यांचे कुटंुिबय यांचे सव मागान े
िमळणारे एकुण वािषक उ  प  न पये पं  याऐ ं  शी हजार 
(८५,०००/-) िकंवा  यापे ा कमी अस  यास व केसरी रेशन काड 

 ण व  यांचे कुटंुिबय यांचे सव मागान े िमळणारे एकुण वािषक 
उ  प  न पय े एक लाख  साठ हजार (१,६०,०००/-) िकंवा 
 यापे ा कमी अस  यास अजदाराचा अज अनदुानासाठी ा  

समज  यात येईल. शासनाकडुन शु  दीप क काढावे लागेल.  
 

सधुारीत वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीतील िनयम .२ म  य े उपरो  त माण े बदल होण े
आव  यक आह.े याबाबत शासनाकडुन शु  दीप क काढण ेआव  यक आह.े शासनाकडुन शु  दीप क आ  यानंतर 

शासक य मा  यतेने िनयमावली लाग ुकरणसे मा  यता असावी. 
तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभते िनणयाथ सादर. 
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िनणय .५५६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत गरीब व गरजु णांना दे यात येत असले या वै क य 
आिथक अनुदानाचे  सधुारीत िनयमावलीतील िनयम .२ म ये उपरो  तावात नमुद के या माणे 
बदल क न मा यतेसाठी ताव शासनाकडे पाठिवणेस मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही- ी साईनाथ णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं७८ आऊटसोस कमचारी (प रचारक) ी.िदपक िशवाजी जाधव यांचे िद.५.१०.२०१९ रोजीचे िवनंती 

अजाबाबात. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या 

िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमती ठराव .–मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०४/०७/२०१९ रोजीचे िनणय         

.३७३ 
 ा  तािवक– ी साईबाबा सं  थान  या ी साईनाथ  णालयात आऊटसोस पदधतीने प रचारक व 

प रचारीकांची भरती कर  यात आली होती. याअनषुगंाने ी साईनाथ  णालयांत ३५ प रचारक व प रचारीकाचंी 
भरती करणते आली होती. ी साईनाथ  णालयातील आऊटसोस कमचारी ी िदपक िशवाजी जाधव ह ेिद.०९ 
जानेवारी, २०१९ पासनु कायरत होते. परंतु सदर कमचारी जानेवारी २०१९ ते स  टे २०१९ अखरे  यांचे हजेरीच े

माण ८०% पे ा कमी आह.े 
ी.िदपक िशवाजी जाधव (प रचारक) यांच ेदरमहा हजेरीच े माण खालील माण े– 

मिहना जानेवारी फे वुारी माच एि ल म े जुन जुल ै ऑग  ट स  टबर 
हजर िदवस ६ ३ १ ९ ८ ० ० ० ० 

 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०४/०७/२०१९ आय  या वेळचा िवषय न.ं ३० व िनणय ं .३७३ यांवर 

सिव  तर चचा होऊन, आऊटसोस कं ाटी कामगार िवनापरवानगी तसेच गद  या कालावधीत गैरहजर असतात. 
 यामळेु  या आऊटसोस कं ाटी कामगारांचे हजरेीचे माण े८०%पे ा कमी आह े अशा कामगारांना कामावर 

घे  यात येऊ नय.े ी िदपक िशवाजी जाधव यांनी मा.मु  य कायकारी अिधकारी याचंे नाव ेकामावर हजर क न 
घेणबेाबतचा अज िद.०५/१०/२०१९ रोजी सादर केलेला आह.े या अजाम  य े  यांनी िद.०९ जानेवारी,२०१९ 
रोजी मलुाखती  दारे ी साईनाथ  णालयाम  य ेप रचारक  हणनु हजर झालो होतो. दर  यान  या कालावधीम  य े
मला अ  सर कोलायटीस हा आजार झाला होता व  यावर उपचार घे  यासाठी मी त डी परवानगीन े गरैहजर 
रािहलो होतो. (जुल,ैऑग  ट,स  टबर) माझा उपचार पणु झालेला असनु मी काम कर  यास स म आह.े यापुव  
जुलै मिह  यातील डॉ  टरांचे मडेीकल सिटिफकेट ऑिफसला िदललेे असनु ऑग  ट,स  टबर सिटिफकेट 
अजासोबत जोडलेला आह.े तरी मला पवुवत  णालयाम  य ेप रचारक आऊटसोस  हणनु हजर क न घे  यात 
यावे ही न  िवनंती. घरातील कता अस  यामळेु कुटंुबाची संपणु जबाबदारी माझयावर असनु माझया अजाचा 
सहानुभतुीपवुक िवचार करावा अशी िवनतंी केललेी आह.े 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान- नवीन  ताव.  
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- ी.िदपक िशवाजी जाधव प रचारक (आऊटसोस) यांनी अजासोबत 

मेडीकल सिटिफकेट  जोडलेले आह.े  यांचे मेडीकल सिटिफकेटची तपासणी केली असता अस े िनदशनास येते 
क ,  यांनी खाजगी  णालयात आयवुिदक िवभाग व सजरी िवभागात उपचार घते  याचा उ  लेख केलेला आह.े 
परंतु ी साईबाबा सं  थान  या  णालयात सदरच ेिवभाग उपल  ध असनु दखेील अजदारान ेखाजगी  णालयात 
उपचार घतेललेा आह.े सं  थान  या  णालयातील कोण  याही डॉ  टरांनी  यांना बाहरे  या  णालयात 
उपचाराक रता पाठिवललेे नाही. तरी सदर ी.िदपक िशवाजी जाधव प रचारक (आऊटसोस) यां  या अजावर 
िनणय होणसे मा  यता असावी. 

  तरी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीपढु ेिनणयाथ सादर. 
िनणय .५५७ यावर सिव तर चचा होऊन, जादा कालावधीसाठी गैरहजर असणा या अशा सव कमचा यांचा एकि त 

सिव तर ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले. 
 (कायवाही- ी साईनाथ णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं७९ ी साईनाथ णालयात मोफत ने  तपासणी  व च मे वाटप िशबीर आयोजनाबाबत. 
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ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद–कलम १७(१) व १७(२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या 
िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  

 यव  थापन सिमती ठराव .–नवीन  ताव 
ा  तािवक– ी साईबाबां  या िशकवणकु स अनसु न गरीब व गरज ु  णांची सेवा करणे  या अनषुगंान े

ी साईनाथ  णालय िवभागान ेमोफत ने  तपासणी व च  म ेवाटप िशबीर आयोजन करणचेा मानस  य  त केला 
आह.े तरी या िनिम  त िद. १८ जानवेारी २०२० या कालावधीत िशरडी येथ ेसदरह िशबीर घणेचे ेिनयोजन आह.े  

ी काश गगंवणी, मुंबई यांनी उपरो  त संदभ य प ा  वये परवानगी िमळणकेामी िवनतंी केलेली आह.े             
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशरडी व ी िगरीष ऑ  टी  स, मुंबई यां  या संयु  त िव माने आज अखेर 

पयत सात ते आठ वेळा मोफत च  म ेवाटप िशबीराच ेआयोजन कर  यात आलेले आह.े यािशबीरात  ी काश 
गंगवाणी, मुंबई यांचेकडील ०६ ने  त  सहा यक व इतर ०६ मदतनीस  य  ती अशी एकुण १२  य  त ची िटम 
एक िदवस पवु िनयोजनाकरीता िद. १७ जानेवारी २०२० रोजी सायकंाळी पयत िशरडी येथे येणार आह.े तसेच   
िद.१८ जानेवारी २०२० रोजी मोफत ने  तपासणी करणार असनु आव  यक  या  णांना जवळपास १०००  च  म े
 यांचे माफत मोफत देणार आहेत.   

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय - िद. १८ जानेवारी २०२० रोजी मोफत ने  तपासणी व च  म े वाटप 
िशबीरा  या अनषुगंान े खालील िवभागांमाफत कायवाही होण े तसचे येणा-या सव अनषुगंीक खचास मा  यता 
िमळण े आव  यक आह.े तसेच ी. काश गंगवाणी व  यांचे सहकारी यां  या राह  याची, जेवणाची, दशन, 
आरतीची व इतर अनषंुगीक गो  ट ची  यव  था मोफत ने  तपासणी व च  म े वाटप िशबीर कालावधी  या एक 
िदवस आगोदर व एक िदवस नंतर (िद. १७ ते १९ जानेवारी २०२०) कर  याची आव  यकता आह.े  

 
अ.नं िवभाग करावयाचे कामाच ेतपिशल र  कम  
०१ बांधकाम 

िवभाग  
मोफत ने  तपासणी व च  म ेवाटप िशबीर  णालय समोरील प या  या शडेम  य े
आयोिजत करता येईल, यासाठी सदर शेडला चारही बाजुंनी बांधकाम 
िवभागामाफत अदंाजे १० फुट उंचीची पांढ-या रंगाची कनात लावावी लागेल.   

१०,०००/- 

०२ जनसंपक 
िवभाग, 

ी साईबाबा 
हॉसपीटल 

वृ  तप  व वृ  तवािहणीवर मोफत ने  तपासणी व च  म े वाटप  िशबीराची 
िस ी क न गरज ु  णांना सहभागी होणकेामी आवाहन करण.े  

३,०००/- 

०३ िव तु िवभाग िशबीर  थळी इले  ीक पॉईटं, फॅन ०६ नग, लाईटची  यव  था करण.े - 
०४ कॅटीन िवभाग िशबीर काळात मा  यवर तथा डॉ  टस यां  याकरीता मोफत चहा, कॉफ , 

िब  क ट व िमनीरल वाटर बॉटल ची  यव  था कर  यात यावी.  
५,०००/- 

०५  वनी ेपण 
िवभाग  

िशबीर  थळी साऊड िस  टीमची  यव  था करण े - 

०६ िस.िस.टी.  ही. 
िवभाग  

िशबीराच ेफोटो ाफ  व ि हडीओ शटु गची  यव  था  २,०००/- 

०७ वाहन िवभाग मा  यवर तथा डॉ  टस यां  यामागणी माण े  णालय, मंदीर, सादालय व 
बाहरेील हॉटेलम  य ेये-जा कर  यासाठी वातानकुुलीत गाडीची  यव  था करण.े  

५,०००/- 

०८  दारावती 
भ  तिनवास 

एकुण १२ मा  यवर व इतर  टाफ यां  याकरीता ०५ वातानकुुलीत मची 
 यव  था िशबीर काळात मोफत कर  यात यावी, तसेच िशबीर काळा  या एक 

िदवस पवु व िशबीर समा  ती नतंर एक िदवस अितरी  त मची मोफत  यव  था 
(िद. १७ ते १९ जानेवारी २०२०) कर  यात यावी.  

१०,०००/- 

०९ ी साई 
सादालय 

१) िशबीर काळात मा  यवर तथा डॉ  टस यां  यासाठी १०० 
 य  त करीता िवनामु  य ना  टा परुिवण.े 

२) िशबीरकाळात २०  य  त करीता मोफत भोजनाची  यव  था 
ि ह.आय.पी. क ात अथवा बाहरेील हॉटेलम  य े  यव  था        (िद. १७ ते १९ 
जानेवारी २०२०)  कर  यात यावी.  

१०,०००/- 

१० जनसंपक आव  यकते माण ेमा  यवर यां  यासाठी  या दशनाची ि ह.आय.पी. दशन व ३,०००/- 
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िवभाग आरतीची मोफत  यव  था कर  यात यावी 
११ कामगार िवभाग िशबीरकाळात सकाळ, दपुार, रा ी अित र  त ०२ सरु ार क  यके 

िश टकामी ी साईनाथ  णायलात लावणते यावेत.  
२,०००/- 

१२ मेकॅिनकल 
िवभाग 

िशबीरकाळात कुलर ०२ नगची  यव  था कर  यात यावी.  - 

१३ बगीचा िवभाग  िशबीर  थळी शषुोभनासाठी ५० कंुडयांची  यव  था कर  यात यावी.  - 
१४ ी साईनाथ 

 णालय  
िशबीरासाठी लागणारे अनषुगंीक िकरकोळ खचास मा  यता िमळण े बाबत. 
(रांगोळी, ले  स, लॉवर डेकोरेशन, हॉटेल िबल, पाणी जार, सोफा, टेबल, 
खचु , इ  यादी) 

१,००,०००/- 

 
तरी उपरो  त र  कम िशबीर अदंाज प कामधनु र  कम . १०,००,०००/- खचाची मा  यता घे  यात 

आलेली असनु सदर अदंाज प काम  य ेएकुण .८,८१,०१६/- इतक  िश   क आह.े सदरह अदंाज प ाकातनु 
िश  लक र  कमामधनु उपरो  त र  कम वजा क न िशबीर खच  टाक  यात येईल. तरी ी साईनाथ  णालयात                    
िद. १८ जानेवारी २०२० या कालावधीत मोफत ने  तपासणी व च  म े वाटप िशबीर ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशरडी व ी. िगरीष ऑ  टी  स, मुंबई यांचे संयु  त िव मान े आयोिजत करणसे व येणा-या 
१,५०,०००/- इत  या खचास मा  यता िमळणसे व उपरो  त िवषय मा  यतेसाठी सादर. 

िनणय .५५८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयात  िद.१८ जानेवारी २०२० या कालावधीत मोफत 
ने  तपासणी व च  मे वाटप िशबीर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशरडी व ी. िगरीष 
ऑ  टी  स, मुंबई यांचे सयंु  त िव माने आयोिजत करणेस व याकामी येणा या र कम .१,५०,०००/-
मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही- ी साईनाथ णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं८० सं थान कमचारी व यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम आदा करणेस मंजुरी 

िमळणेबाबत. (अ+ब+क+ड) 
अ) सं  थान कमचारी व   यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम .१८,४३०००/- मा  

अदा  करणेस मंजुरी िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. न.ं एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.   २) मा. 
 यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ  वये . २०,०००/- पयत मा. कायकारी 

अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या मा  यतेने अदा 
करावी. 

ा  तािवक– खालील सं  थान कमचा-यांची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं  यामळेु . 
२०,०००/- पे ा जा  त खचाचे िबले परतावा िमळणकेामी सादर केललेे आहते. 

पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांचे िबल ेपरतावा िमळणबेाबत िवनतंी अज 
 

अ. न.ं 
कमचा-याचे  

नाव 
कमचा-

याशी नाते 
आजाराचे  

नाव 
डॉ  टरांचे  

नाव 
 णालयाचे  

नाव 
एकूण मागणी 

र  कम 
एकूण देय र  कम 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले - 

१. अभयकुमार शांताराम  दनुाखे  
िवभाग-आय.टी.आय  
हददा-िनदशक 

 वतः र  तदाब व 
 ककरोग Blood  
Pressure Ca 

डॉ. जाधवर ी साईबाबा 
हॉि पटल 

४७०४.०० ४७०४.०० 

२. 
राजेश रमणलाल वाकडे  
िवभाग- ी साईबाबा हॉि प. 
हददा-िस.बायो.इिंजिनअर  

 वतः Ulcerative 
Colities 

आतडया  या सजुेने 
होणारा अ  सर 

डॉ.ब  छाव ी साईबाबा 
हॉि पटल  

४३००८.०० ४३००८.०० 

 अ एकूण र  कम  ४७७१२.०० ४७७१२.०० 
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 ब.सं  थान  णालयात उपचार न झालेले सं  थान मा  य यादीत रेफर केलेले  

३. चौधरी मंजषुा िवजय  
िवभाग-लॅब टेि निशयन  
 हददा-साईबाबा हॉि पटल 

वडील ककरोग डॉ. जाधवर  यरुी मानवता 
कॅ  सर सटर 

नािसक 

२७४८४.०० २७४८४.०० 

४. योगेश ि ंबक साळवी 
 िवभाग- सादालय  
 हददा-मदतनीस  

 वतः ककरोग डॉ.खांद े  यरुी मानवता 
कॅ  सर सटर 

नािसक 

६००६०२.०० ५९६६८२.०० 

५ सभुाष म  हारी बंदावणे  
िवभाग-  विन ेपण 
हददा- िवभाग पयवे क  
 

मुलगा Post Operative 
Renal 

Transplantation 
Treatment  

िकडनी  यारोपण 
उपचार 

डॉ. जाधवर बी हॉल 
ि लिनक पणेु 

४३८०२.०० ४३८०२.०० 

६. नव  द ु साईदास मराठे 
िवभाग- लेखाशाखा  
 हददा- िलिपक टंकलेखक  

वडील  
PET Scan  

डॉ.कांदळकर  HCG मानवता 
कॅ  सर सटर 

नािसक 

१६०००.०० १६०००.०० 

७  वाती इं भान कडु  
िवभाग-  यिुन.कॉलेज  
 हददा-सहा.िशि का  

 वतः 
 पती  

Ca Brest 
Diabermeltius 

with 
hyperbilriubimia

मधमेुह, कावीळ  

डॉ.बो-हाडे 
डॉ.इगंळे 

बी हॉल 
ि लिनक पणेु 

२५४६८१.०० २५४६८१.०० 

८ आरणे दादा िभमाजी  
िवभाग- बांधकाम 
 हददा-मदतनीस 

 वतः Ca ककरोग डॉ.राम नाईक  िदनानाथ 
मंगेशकर 

हॉि पटल, पणेु 

१८६४०८.०० १७८५२८.०० 

९ ि रसागर सिचन राज   
िवभाग- वाहन  
हददा-मॅकिनक  

मलुगा IDDM डॉ.साबळे बी हॉल 
ि लिनक पणु े

४२४४.०० ३६४४.०० 

ब एकूण र  कम  ११३३२२१.०० ११२०८२१.०० 
क.सं  थान  णालयात उपचार न घेतलेले, रेफर न केलेले िनकडी  या सगंी खाजगी  णालयात उपचार घेतलेले 

१० बाबासाहबे सोपान कोते  
िवभाग-कामगार   
 हददा- िलिपक टंकलेखक 

 वतः पाठीचे मण  याचे  
ऑपरेशन 

डॉ.मोदगी वो  हाट 
हॉि पटल,ना

िसक 

२१४२३२.०० १५०६८२.०० 

क एकूण र  कम  २१४२३२.०० १५०६८२.०० 
ड.सं  थान  णालयात उपचार न घेतलेले , रेफर केलेले िनकडी  या सगंी खाजगी  णालयात उपचार घेतलेले 

११ 
काळे भाऊसाहबे गगंाधर  
िवभाग-संर ण   
 हददा-पहारेकरी  

 वतः Liver 
Limohesis 

डॉ.बागडे अपे  स 
वेलनेस 

ॠिषकेश 
हॉि प. 
नािसक 

४३६०६.०० ३०१३३.०० 

१२ डॉ.मनोरंजन रामजी िसगं 
िवभाग- ी साईबाबा हॉि प.  
 हददा-आर.एम.ओ. 

मलुगी 
मलुगा  

नवजात बाळाचे 
उपचार 

डॉ.िनमला 
गाडेकर 

वरा हॉि पटल 
लोणी 
 य ुकेअर 

हॉि प.नािसक 
सयूा हॉि प. 

सातंा ु झ  मुंबई 

४७०३१०.०० ३८०२८५.०० 
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१३. 
सोपान नरहरी पांगारकर  
िवभाग- ी साईबाबा हॉि प.  
 हददा-ओ.टी.अिॅ ट  

 वतः Caककरोग डॉ.राम 
नाईक  

टाटा 
मेमो रअल 
हॉि प.मुंबई 

अपोलो  पे  ा 
मुंबई 

१२१९२५.०० ११३३६७.०० 

ड एकूण र  कम . ६३५८४१.०० ५२३७८५.०० 
अ+ब+क+ड एकूण र  कम . २०३१००६.०० १८४३०००.०० 

 

सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 
होणारी एकूण र  कम .१८,४३,०००/-इतक  आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– िनयमावली माण ेछाननी केली असनु तसेच  णांना सं  थान मा  य 
यादीतील हॉि पटलम  य े पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व उपचार घतेले आहते.तसेच काही 
िनकडी  या संगी खाजगी  णालयात उपचार घतेलेले आहते. सबब सदर र  कम अदा कर  यास हरकत 
नाही,अस ेमत आह.े  

 ताव– उपरो  त १३ कमचारी /कमचा-यांवर अवलंिबत  य  ती यांच े वै क य िबलाचा परतावा 
र  कम .१८,४३,०००/- मा  अदा कर  यास मा  यता असावी. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ब) सं  थान कमचारी व   यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम .३,२१,८११/-मा  

अदा करणेस मंजुरी िमळणेबाबत. 
ताव-   अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. न.ं एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.   २) मा. 
 यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ ि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 केललेे आहते. 
मागणी – पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांचे िबल ेपरतावा िमळणबेाबत िवनंती अज. 

अ. 
न.ं 

कमचा-याचे  
नाव 

कमचा-
याशी 
नाते 

आजाराचे  
नाव 

डॉ  टरांचे  
नाव 

 णालयाचे  
नाव 

एकूण 
मागणी  
र  कम 

एकूण देय  
र  कम 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले - 

१. वाि म क बापरुाव धरम 
िवभाग-सी.सी.टी.  ही.  
हददा-मदतनीस 

 वतः र  तदाब व 
Blood  
Pressure  

डॉ.दवेरे  ी साईबाबा 
हॉि पटल 

१०७४८.०० १०७४८.०० 

२. नवनाथ साहबेराव जाधव  
िवभाग-बगीचा  
हददा-मदतनीस 

आई पटक  झटके येणे डॉ.गोडगे  ी साईबाबा 
हॉि पटल 

  ६२१७.०० ६२१७.०० 

 अ एकूण र  कम  १६९६५.०० १६९६५.०० 
 ब.सं  थान  णालयात उपचार न झालेले सं  थान मा  य यादीत रेफर केलेले  

३ जय ी शरद शेळके 
िवभाग- साईबाबा हॉि पटल 
 हददा-प रचा रका 

वडील ककरोग डॉ. जाधवर टाटा ममेो रयल 
हॉि पटल, मुंबई 

 १३८४१.०० १३८४१.०० 

४. सभुाष म  हारी बंदावणे    
िवभाग -  वनी ेपण    ह ा - 
िव तु पयवे क 

मुला  Renal transplant 
िकडनी  यारोपण 

डॉ.जाधवर सहया ी 
हॉि पटल, 
नािसक 

 ६७२०७.०० ६७२०७.०० 
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५. हमीद झुंबर शखे  
िवभाग –कॅ  टीन  
 ह ा-मदतनीस  

प  नी CKD/HTN 
िकडनी  यारोपन 
पनुरदान    

डॉ. जाधवर बी हॉल 
ि लनीक पणेु 

१०३१५६.०
० 

९२७७६.०० 

६. 
 

 वाती इं भान कडू  
िवभाग-  यिुनयर कॉलेज  
ह ा-सहा. िशि का  

पती 
 वतः  

Diabetes 
mellitus with 
hyperbilirubimi
a  (मधमेुह / 
कािवळ) 

डॉ. इगंळे  बी हॉल 
ि लिनक, पणेु  

६३२९४.०० ५५९८४.०० 

७. यमनुाबाई पोपट वाणी  
िवभाग- सादालय  
 हददा-मदतनीस 

 वतः PET Scan डॉ.खरुाणा  बी हॉल 
ि लिनक, पणेु  

  
२३०००.०० 

२३०००.०० 

८. लता उमशे जंगम  
िवभाग- साईनाथ  हॉि पटल 
 हददा-प रचा रका 

 वतः S.M.A. 
syndroni 

डॉ.राम 
नाईक  

के.ई.एम. 
हॉि पटल, पणु े 

५९४६९.०० ५२०३८.०० 

ब एकूण र  कम . ३२९९६७.०० ३०४८४६.०० 
अ+ब एकूण र  कम . ३४६९३२.०० ३२१८११.०० 

  
सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 

होणारी एकूण र  कम .३,२१,८११/-इतक  आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत –िनयमावली माण ेछाननी केली असनु तसेच  णांना सं  थान मा  य 

यादीतील हॉि पटलम  य े पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व उपचार घतेले आहते. सबब सदर र  कम 
अदा कर  यास हरकत नाही,अस ेमत आह.े  

    ताव–उपरो  त ०८ कमचारी/कमचा-यांवर अवलंिबत  य  ती याचंे वै क य िबलाचा परतावा र  कम 
. ३,२१,८११/-मा  अदा कर  यास मा  यता असावी. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
क) सं  थान कमचारी व   यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम .६,२३,४५०/-मा  

अदा करणेस मंजुरी िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा.न.ंएसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.   
२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०९/१०/२०१६ िनणय . ६९०(६) अ  वय े .२०,०००/- पयत             
मा.कायकारी अिधकारी यांच े अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीच े सभे  या 
मा  यतेने अदा करावी. 

ा  तािवक–खालील सं  थान कमचा-यांची .२०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं  यामळेु        
.२०,०००/- पे ा जा  त खचाचे िबले परतावा िमळणकेामी सादर केलेले आहते. 

मागणी–पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांच ेिबले परतावा िमळणबेाबत िवनतंी अज. 
 

अ. 
नं. 

कमचा-याचे  
नाव 

कमचा-याशी 
नाते 

आजाराच े 
नाव 

डॉ  टरांच े 
नाव 

 णालयाच े
नाव 

एकूण मागणी  
र  कम 

एकूण दये  
र  कम 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घतेललेे - 
१. सरुवसे संतोष ब वुन  

िवभाग- ी साईबाबा 
हॉि पटल  
हददा-भलुत   

 वतः Blood Pressure 
Diabtes र  तदाब 
व मधमेुह 

डॉ.दवेरे  ी साईबाबा 
हॉि पटल 

१८३१५.०० १८३१५.०० 
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२. गायकवाड सरेुखा 
राजु  
िवभाग- ी साईनाथ  
हॉि पटल   
हददा-प रचा रका  

सास ु Blood Pressure 
 र  तदाब 

डॉ.दवेरे ी साईबाबा 
हॉि पटल 

  १९८२३.०० १९८२३.०० 

3. जाधव सं  या 
िवनायक  
िवभाग- ी साईबाबा   
हॉि पटल   
हददा-प रचा रका 

पती Blood Pressure 
र  तदाब  

डॉ.जाधव
र 

ी साईबाबा 
हॉि पटल 

    ७११२.०० ७११२.०० 

 अ एकूण र  कम .   ४५२५०.०० ४५२५०.०० 

ब.सं  थान  णालयातउपचार न झालेले सं  थान मा  य यादीत रेफर केलेले  

४. दादा िभकाजी आरण े 
िवभाग-बांधकाम  
 हददा-मदतनीस  

 वतः Caककरोग  डॉ.राम 
नाईक  

िदनानाथ 
मंगेशकर 
हॉि पटल,पणु े 

    
३८३०८.०० 

३२८८८.०० 

५.. क  याणराव 
िवठठलराव जगदाळे  
िवभाग-पाणीपुरवठा  
 हददा-मदतनीस  

विडल Gstroentogis डॉ. शातं 
ग दकर  

धतू हॉिसपटल 
औरंगाबाद 

    
६२६३७.०० 

५७१७७.०० 

६ सोपान नरहरी 
पांगारकर  
िवभाग- साईबाबा 
हॉि पटल   
हददा-
ओ.टी.अिस  टंट  

 वतः Caककरोग डॉ.राम 
नाईक 

टाटा 
मेमो रयलहॉ
ि पटल, मुंबई 

३५२७७३.०० ३०३१३३.०० 

 ब एकूण र  कम . 
 
४५३७१८.०० 

३९३१९८.०० 

क.सं  थान  णालयात वसं  थान मा  य यादीत उपचार न झा  याने , रेफर केलेले ,पंरतु  आकि मक िनकडी  या संगी घेतलेले खाजगी 
 णालयात उपचार घेतललेे  

७. डॉ.मनोरंजन रामजी 
िसंग, 
िवभाग- ी साईबाबा 
हॉि पटल  
 हददा-आर .एम.ओ. 

मलुी Retinopathy of 
Prematunity 
डोळयाची  

डॉ.रचना 
साबळे 

L.V.Prasad 
Eye 
Instuted 
Hydriabad 
Pragna 
Hospital 
Hydribad 

    
९८४८८.०० 

७३९७४.०० 

 क एकूण र  कम . 
    
९८४८८.०० 

७३९७४.०० 

ड.सं  थान  णालयात वसं  थान मा  य यादीत उपचार न घतेलेल े, रेफर न केलेल े,पंरत ु आकि मक िनकडी  या संगी घतेललेे खाजगी 
 णालयात उपचार घेतललेे  
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८. ी अशोक रभाजी 
औटी 
िवभाग- शासिकय 
कायालय 
 हददा- शासिकय 
अिधकारी  

वडील Right ITNF 
Fracture with 
Right Radius + 
Ulna Fracture 
with Right 
Forearm Volar 
Large CLW 

डॉ. 
शात 

पठारे 

मॅ  सकेअर 
 णालय, 

अहमदनगर 

१४३४२०.०० १०३६२४.०० 

९. ी कुणाल बबनराव 
आभाळे 
िवभाग- ी साईबाबा   
हॉि पटल   
हददा- परचेस मॅनेजर, 

मलुगा डगचूीलागण व 
पांढ-या पेशी कमी 
झा  यान े

डॉ. 
अजमेरे  

साई पॉली 
ि लिनक 
कोपरगाव 

१३३९५.०० ७४०४.०० 

 ड एकूण र  कम . १५६८१५.०० १११०२८.०० 

 अ+ब+क + ड एकूण र  कम . ७५४२७१.०० ६२३४५०.०० 
 

सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 
होणारी एकूण र  कम .६,२३,४५०/-इतक  आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– वरील सव कमचा-यांनी परता  यापोटी सादर केले  या िबलांची 
िनयमावली माण े छाननी केली असनु यातील काही कमचा-यांनी सं  थान  णालयात उपचार घतेलेले असनू 
 यानंा िदलेली काही औषधे ही  णालयात उपल  ध नस  यान े बाहे न  यावी लाग  यान े  यासाठी आले  या 

खचाची िबले परता  यापोटी सादर केलेली आह.ेतसचे काही कमचा-यांचे उपचार आप  या  णालयात होत 
नस  यान े  यांना रेफर लटेर ारे आप  या सं  थान  या मा  य यादीतील  णालयात पाठिव  यात आलेले होते 
 यासाठी आले  या खचाची िबल े  या कमचा-यानंी परता  यापोटी सादर केललेी आह,े तसचे एका कमचा-यां  या 

पेशंटचे उपचार आप  या  णालयात होत नस  याने  यांना रेफर लेटर ारे सं  थान  या मा  य यादीत पाठिव  यात 
आलेले होते परंतु सदर कमचा-यां  या पेशंटची  या िठकाणी गंिभर अव  था झा  याने  यास आकि मक 
िनकडी  या संगी  यांनी नािसक, मुंबई, कापरेगाव,अहमदनगर व है राबाद येथ े उपचार घतेलेले असनु तेथ े
आले  या खचाची िबले परता  यापोटी सादर केलेले असनु वरील माण ेर  कम अदा करणसे हरकत नाही अस ेन  
मत आह.े 

 ताव– उपरो  त ०९ कमचारी /कमचा-यांवर अवलंिबत व ् य  ती यांचे वै क य िबलाचा परतावा 
र  कम .६,२३,४५०/-मा  अदा कर  यास मा  यता असावी. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ड) सं  थान कमचारी व   यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम .५,६९,२९८/- मा  

अदा करणेसमंजुरी िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. नं. एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.   
२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ ि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  यतेन े
अदा करावी. 

ा  तािवक– खालील सं  थान कमचा-यांची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं  यामळेु . 
२०,०००/- पे ा जा  त खचाचे िबले परतावा िमळणकेामी सादर केललेे आहते. 

मागणी–पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांच ेिबले परतावा िमळणबेाबत िवनतंी अज. 
 

अ. 
न.ं 

कमचा-याचे  
नाव 

कमचा-
याशी 
नाते 

आजाराचे  
नाव 

डॉ  टरांचे  
नाव 

 णालयाचे 
नाव 

एकूण मागणी  
र  कम 

एकूण देय  
र  कम 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले - 
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१. 
सिचन राज  ि रसागर 
िवभाग-वाहन 
हददा-मॅकिनक मोटार   

मलुगा 
 वतः 

Blood  
Pressure 
Diabtes 
र  तदाब व 
मधमेुह 

डॉ.रचना 
साबळे 
डॉ.बो-हाडे 

ी साईबाबा व 
ी साईनाथ 

हॉि पटल 

८६३५.०० ७९३५.०० 

२.  अभयकुमार शांताराम 
दनुाख े 
िवभाग- औ. . स.ं 
हददा – िनदशक  

 वतः HTN  डॉ. जाधवर साईबाबा 
हॉि पटल  

२२०३०.०० २२०३०.०० 

३. राजेश रमणलाल वाकडे 
िवभाग- ी साईबाबा 
हॉि प. 
हददा-बायोमेडीकल 
इिंजिनअर  

 वतः Ulcerative 
Colities 
आतडया  या 
सजुेने होणारा 
अ  सर  

डॉ.ब  छाव ी साईबाबा 
हॉि पटल 

३१०९.०० ३१०९.०० 

४. डॉ.योगेश बाळकृ  ण गेठे 
िवभाग-साईनाथ हॉि प. 
हददा-ई.एन.टी सजन 

विडला ं Diabtes 
मधमेुह 

डॉ.गायकवा
ड  

ी साईनाथ 
हॉि पटल 

२१३२.०० २१३२.०० 

 अ एकूण र  कम . ३५९०६.०० ३५२०६.०० 
 ब.सं  थान  णालयातउपचार न झालेले सं  थान मा  य यादीत रेफर केलेले  

५. नव  द ुसाईदास मराठे 
िवभाग-लेखाशाखा 
हददा-िलिपक टंकलेखक  

विडला ं Supra 
Clavendev 
node Biopsy 

डॉ. जाधवर  यरुी मानवता 
कॅ  सर सटर , 
नािसक 

११०५१.०० ११०५१.०० 

६. कमल छबरुाव गायकवाड  
िवभाग-साईनाथ हॉि प. 
हददा-प रचा रका  

 वतः डोळयाच े
ऑपरेशन  

डॉ.अ वाल तुलसी आय 
हॉिसपटल, 
नािसक 

७९२६६.०० ७७७४६.०० 

७.  वाती  इं भान कडु  
िवभाग-कॉलेज  
हददा- सहा.िशि का 

 वतः Ca 
ककरोग 

डॉ.बो-हाडे  बी हॉल 
ि लिनक, पणु े

५२१८५.०० ४५६७५.०० 

८. छायाबाई पोपट शेलार  
िवभाग-साईनाथ  णालय   
हददा-मदतनीस  

 वतः Ca 
ककरोग 

डॉ.राम नाईक  वरा हॉि पटल, 
लोणी  

२०३७५.०० २०३७५.०० 

९. हमीद झुंबर शेख  
िवभाग-कॅ  टीन    
हददा-मदतनीस 

 वतः HTN /CKD 
िकडनी पनुदान  

डॉ. जाधवर बी हॉल 
ि लिनक, पणु े

९३००३.०० ९३००३.०० 

१०. सभुाष म  हारी बंदावण े 
िवभाग-  विन ेपण    
हददा-िवदयतु पयवे क  

मलुा Renal 
Transplant 

डॉ. जाधवर बी हॉल 
ि लिनक, पणु े

२८०७९.०० २८०७९.०० 

११. दादा िभमाजी आरण े 
िवभाग-बांधकाम    
हददा-मदतनीस 

 वतः Ca 
      ककरोग 

डॉ.राम नाईक िदनानाथ 
मंगेशकर 
हॉि पटल, पणु े

६४६४६.०० ६४१०३.०० 

१२ चौधरी मंजुषा िवजय  
िवभाग –साईबाबा  णालय  
 ह ा – लॅब टेि निशयन 

विडल Ca 
  ककरोग 

डॉ. जाधवर  यरुी मानवता 
कॅ  सर सटर 
नािसक 

६११०४.०० ६११०४.०० 
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१३. विनता राज ुि भवुन  
िवभाग-साईनाथ हॉि प. 
हददा-प रचा रका 

पती AcuteToncre
atitison 
chronic 
calcific 
poncrotitis 
घ  याला सजु 
येण े

डॉ.ब  छाव िदनानाथ 
मंगेशकर 
हॉि पटल, पणु े

११६६६०.०० १०३८०२.०० 

 ब एकूण र  कम . ५२६३६९.०० ५०४९३८.०० 
 क.सं  थान  णालयात वसं  थान मा  य यादीत उपचार न घेतलेले  , रेफर  न  केलेले ,पंरतु  आकि मक िनकडी  या सगंी 

घेतलेले खाजगी  णालयात उपचार घेतलेले  

१४ सीमा शातं आसन े
िवभाग-साईबाबा  हॉि प. 
हददा-प रचा रका 

मलुी AcuteToncre
atitison 
chronic 
calcific 
poncrotitis 
घ  याला सजु 
येण े 

डॉ.भार  दाज  वो  हाट        
हॉि पटल,नािसक 

४०५६२.०० २९१५४.०० 

 क एकुण र  कम . ४०५६२.०० २९१५४.०० 
                                                                                           अ + ब + क एकुण र  कम . ६०२१३७.०० ५६९२९८.०० 
 

सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 
होणारी एकूण र  कम .५,६९,२९८/-इतक  आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– िनयमावली माण ेछाननी केली असनु तसेच  णांना सं  थान मा  य 
यादीतील हॉि पटलम  य े पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व उपचार घतेले आहते.तसेच काही 
िनकडी  या संगी खाजगी  णालयात उपचार घतेलेले आहते. सबब सदर र  कम अदा कर  यास हरकत 
नाही,अस ेमत आह.े  

 ताव–उपरो  त १४ कमचारी /कमचा-यांवर अवलंिबत  य  ती यांच ेवै क य िबलाचा परतावा र  कम 
.५,६९,२९८/-मा  अदा कर  यास मा  यता असावी. 

िनणय .५५९ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अ,ब,क व ड म ये नमुद केले या कमचा यांनी सादर 
केले या बीलांची वै क य देखभाल िनयमावली सन-१९९९ अ  वये छाननी केली असनू, यांची 
स यता पडताळून पािहलेली अस यामुळे, ताव 'अ' मधील १३ कमचा यांना देय असलेली र कम 

.१८,४३,०००/-, ताव 'ब' मधील ०८ कमचा यांना देय असलेली र कम .३,२१,८११/-, ताव 
'क' मधील ०९ कमचा यांना देय असलेली र कम .६,२३,४५०/- व ताव 'ड' मधील १४ 
कमचा यांना देय असलेली र कम .५,६९,२९८/-मा  यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं८१ पा या या वै क य उपचारासाठी आिथक मदत िमळणेबाबतचे ी.तुकाराम बाजीराव ग हाणे,कं ाटी 

वायरमन, िव ुत िवभाग यांचे अजाबाबत. 
ताव-  उपरो  त संदभ य अज इकडील कायालयास ा  त झालेला आह.े  यात ी साईबाबा सं  थानम  य े

मागील १९ वषापासनु सलग कंञाटी कमचारी  हणनु कायरत आह.े माझा मलुगा कु. साईश तुकाराम ग  हाण,े   
वय–१४ वष हा मागील ०८ वष कालावधीपासनु िकडनी  या आजाराने ञ  त आह ेस  या  यास मिह  यातुन १० ते 
१५ वेळेस डॉ  टरांचे स याने डायलेसीस करावे लागते, उपचारास मिह  याकाठी २५ ते ३० हजारापयत खच होत 
आह.ेयापढुील उपचार  हणनु िकडनी  बदली करण ेयाबाबत डॉ  टरांनी अवगत केले आह.े िकडनी बदली करणसे 
अदंाजे र  कम  १५ लाख एवढा खच अपे ीत आह.े सं  थानचे कंञाटी नोकरी वगळता माझेकडे अथाजनाच े 
कोणतेही साधन  नस  याने मलुाचे िकडनी  उपचारासाठी व पढुील उपचार िकडनी बदली कर  याचा  आिथक भार 
सोसण े मा याआवा  या  या बाहरे गे  यान े शक् य होत नाही  यामळेु  स  या िकडनी डायलेसीस कर  यासाठी 
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पैशाची जमवाजमव करावी लागते आतापयत  झालेला खच अदंाजे र  कम  -१५ लाख पयतचा खच मी माझी 
वारसाने मालक  ह  काची जमीन िव   क न भागिवला आह.े   तरी माझे िवनंती अजाचा गांभीयाने िवचार क न  
पा  याचे मािसक िकडनी डायलेसीससाठी मािसक २५ ते ३० हजार व तदनंतर िकडनी बदली कर  याचे 
उपचारासाठी अदंाजे र  कम  १५ लाख िनधी उपल  ध क न ावा िह साईचरणी िवनतंी     

व  तुि थती- 
१.  ी तुकाराम बाजीराव ग  हाण ेह ेसमुारे १८ ते १९ वषापासनु  ी साईबाबा सं  थानच ेिव तु िवभागात 
कं ञाटी पदधतीन ेकायरत आह.े  
२. कं ञाटी पदधतीन ेकाम करत असलेले कमचारी व  यांचे अवलंबीत यांना फ  त ी साईबाबा सं  थानच े 

 णालयात  मोफत उपचाराची सिुवधा मोफत िदलेली आह.े परंतु  सदर  णालयात न होणारे उपचार जर दसुरे 
 णालयात केले तर  यांचे िबलाचा परता  याबाबत कुठलीही तरतुद केलेली नाही. 

३. ी. तुकाराम बाजीराव ग  हाण े याचंा मलुगा ी साईश तुकाराम ग  हाण े वय -१५ वष ह े समुारे ०८ 
वषापासनु  िकडनी  या आजारान े  त आह.े  यांना ०३ ते ०४ िदवसातुन  डायलेसीसची ोिसजर करावी लागते. 
४. ी साईबाबा हॉि पटलम  य े   यांनी  डायलेसीसकरीता  दाखिवल े होते परंत ु ी साईबाबा  
हॉि पटलमधील डॉ.जाधवर  अिवनाश व  डॉ.जयेश वाघळुद े  यांनी पणुवेळ  ने ोलॉजी  ट  नस  याने सदर 

 णास रेफर हायर सटर म  य ेदाखिव  याचा स  ला िदललेा आह.े 
५. सदर  ण साईश तुकाराम ग  हाण े यांना पढुील उपचारासाठी डॉ.दिेवकुमार केळकर  यांचेकडे तसेच 
केईएम  णालयात डॉ.वलेटाईन लोबो यांचेकडे दाखिवले आह.े 
६. सदर डॉ  टरांनी  सु वातीस डायलेसीस करणसे व  यानतंर  ा  स  लांट सजरी करणचेा स  ला िदलेला 
आह.े सदरचे डायलेसीस करणेसाठी ित महा   २५,०००/- एवढा खच अपे ीत आह ेअसे प ञ  िदलेले असनु  
ा  स  लांट सजरी करीता १० ते १५ लाखापयत खच  लागणार आह ेअस ेसांिगतललेे  आह.े 

७. सदर  णाचे िद.३०/०५/२०१९ पासनु डायलेसीस ोिसजस चाल ु असनु  यांनी ए  ही िफशलुा 
ऑपरेशन करणेसाठी तसेच डायलेसीस  करीता समुारे  २,००,०००/- एवढा खच झालेला आह.े 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- सदर  या आजारासाठी  ी साईबाबा हॉि पटलम  य ेपुणवेळ ने ोलॉजी  ट 
डॉ  टर उपल  ध नस  यान े तसचे  णाच े वय कमी अस  यान े संबधंीत िफजीिशयन डॉ  टर  व ि हजीट ग 
ने ोलॉजी  ट डॉ  टर यांनी   णास हायर सटरला रेफर केलेले आह.े 
१. ी साईबाबा सं  थानम  य े कंञाटी पदधतीन े कायरत असणारे कमचारी  यांना वै क य िबला  या 
परता  याबाबत  तरतदु नाही. सदर  णाचे पालकानंी  ी साईबाबा सं  थानमधील कंञाटी पदधतीन े केले  या 
सेवेचा िवचार करता व आजारा  या गंभीर  व पाचा िवचार करता िवशेष बाब  हणनु सहानभुतीपुवक िवचार  
 हावा असे मत आह.े 

२. सदर  णाचे डायलेसीस करीता  येणा-या खचाबाबत िनणय  हावा अस ेमत आह.े 
तरी सदर  णाचे डायलेसीसा करीता येणा-या खचाबाबत सहानभतुीपवुक िनणय होणकेामी सदरचा 

िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढु ेसादर. 
िनणय .५६० यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी अ यासपुवक सिव तर ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे 

सभेसमोर सादर करावा, असे ठरले. 
 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं८२ िन पयोगी, खराब व तुटलेले सािह य वािषक उ चतम दराने िव  करणेस व सदर या व त ुिव नंतर 

डेड टॉक मधुन कमी करणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-   अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- कलम १७ (४) नसुार "िव त यव थेम ये िविहत केलेल े प नास 

हजार पयांपे ा अिधक िकंमतीच े कोणतेही जडजाहीर,दािगन े व इतर मौ यवान जगंम मालम ा, (Movable 
Property) रा यशासना या लेखी पुव मंजरुीने असले याखेरीज, सिमतीकडुन िवक यात येणार नाहीत, तारण 
हणनु ठेवता येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं ािमत कर यात येणार नाही."अशी तरतुद कर यात आलेली 

आह.े 
   तावना:- उपरो  अिधिनयमानसुार संदभ ं .२ िनणय ं . ४७९ अ वये र कम पये ५०,००/- मु याच े

आतील िकंमतीचे दैनंिदन वापराच ेसाही य दरप के मागवनू वािषक उ चतम दराने वेळोवेळी िव  कर याचे व 
िव तुन येणारी र कम सं थान फंडात जमा क न घे याचे अडचणीचे िनराकरण होईल असा ताव मा य 
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कर यात आलेला आह.ेतसेच उपरो  संदभ य ं . ३ चे प ानसुार प नास हजारापे ा अिधक मु य असणा या 
व तु िनलिखत कर यासाठी अथवा िललावाने िव  कर यासाठी सं थान तरावर शासनाकडुन गिठत कर यात 
आले या छाननी सिमतीकडुनतपासणी क न, सदर सिमती या मा यतेने शासनास ताव सादर करण ेबंधनकारक 
राहील. तसचे, िनलखन करतेवेळी उपकरणांच ेआयमुान िकमान दहा वष असण ेआव यक राहील असाशासन 
िनणय आह.े 

   सं थान अिधिनयम/ठराव यानसुार अनमुान:- उपरो  संदभ य िनणयानसुार ी साईबाबा णालयाकडील 
खालील त यात दशिवलेला डेड टॉक व िकरकोळ डेड टॉक व पा या व त ु ब याच वषा या वापरान े
िन पयोगी, भंगार झाले या असनु यां या वापराचा कालावधी दशिवलेला आह ेतसचे यांचे घसारा मु य (मळु 
िकंमत) . ५०,०००/- पे ा अिधक नाही. सदर या िनकामी भंगार व तुंमळेु बरीचशी जागा अडलेली असनु 
वापरात नसले या व तुं या न दी कमी क न यांची िव हवेाट लावणबेाबत सं थानचे वैधािनक लेखाप र क 
यांनी वेळोवेळी सचुना िदले या आहते यानसुार उपरो माण ेकायवाही करता येईल. 

   प रिश  ट “अ” 
 Sr. ID 

NUMBER 
DESCRIPTION ASSE

T 
TYPE 

USED 
FROM 
DATE 

Q
T
Y 

RATE @ COST USED 
YRS 

COST 
OF 
DEPRE-
CIATIO
N 

STOCK 
REG NO/ 
P/SR.NO 

RE
M
AR
K 

NET 
WEI
GH
T 

    CHR                     
1 CHR/3256 WHEEL CHAIR FURN 31/07/2006 1 3000.00 3000.00 13 362.72       

2 CHR/3386 WHEEL CHAIR FURN 08/01/2010 1 10000.00 10000.00 9 2142.46       

3 CHR/3387 WHEEL CHAIR FURN 08/01/2010 1 3000.00 3000.00 9 642.74       

4 CHR/5504 WHEEL CHAIR FURN 31/08/2007 2 2500.00 5000.00 12 711.24       

5 CHR/5508 WHEEL CHAIR FURN 31/12/2007 1 1500.00 1500.00 12 232.19       

6 CHR/810 VIP 
CHAIRS(KANY-4 & 
SUPR-12 

FURN 16/07/1998 12 1830.00 21960.00 21 909.34 21/10     

    COMP                     

7 COMP/509 HP LASER 
PRINTER LJ-1020 

HCO
M 

26/04/2006 1 7950.00 7950.00 13 0.05       

8 COMP/521 HP LASERJET 
COLOUR PRINTER 

HCO
M 

19/01/2008 1 40000.00 40000.00 11 1.17 22/51     

9 COMP/549 600VAT UPS 
SEOLD V GUARL 

HCO
M 

13/09/2013 1 1890.00 1890.00 6 7.74       

    EPBX                     

10 EPBX/002 CORDLESS 
TELEPHONE 

EPBX 21/11/2008 1 4370.00 4370.00 11 215.33 31/63     

11 EPBX/006 PHONE 
INSTRUMENT 
CALLER 

HEPX 31/03/2014 6 1550.00 9300.00 5 1931.07 08/61     

    EQPH                     

12 EQP/0192 BLOOD PRESSURE 
APPARATUS 

EQPH 27/10/2005 10 1609.30 16093.00 14 334.54 26/02     

13 EQP/0193 BLOOD PRESSURE 
APPARATUS 

EQPH 27/10/2005 15 866.46 12997.00 14 270.18 26/25     

14 EQP/0207 SYRINGE PUMP  
WITH  JMS Japan 

EQPH 21/04/2006 3 45507.50 136522.50 13 2837.97 26/28     

15 EQP/0209 SHALYA LX 
BIPOLAR 
ELEC.CAUTERY 

EQPH 10/02/2006 3 90000.00 270000.00 13 5612.65 26/29     

16 EQP/0225 ROTATORY 
MICROTOME 
(HISTOPATH 

EQPH 14/07/2006 1 19642.00 19642.00 13 466.64 26/42     

17 EQP/0232 BLOOD PRESSURE 
APPARATUS 

EQPH 25/08/2006 4 492.00 1968.00 13 46.75 26/43     

18 EQP/0233 CROWN BABY 
SCALE 

EQPH 25/09/2006 3 573.75 1721.25 13 40.89 27/57     

19 EQP/0253 KNIFE SHARPNER 
PANCHAL 

EQPH 20/01/2007 1 26156.00 26156.00 12 724.96 27/61     

20 EQP/0261 X-RAY VIEW BOX 
2 FILM 

EQPH 20/03/2007 1 1800.00 1800.00 12 49.89 27/63     

21 EQP/0262 SYRINGE PUMP 
TOP WITH 

EQPH 21/04/2007 3 55000.00 165000.00 12 4355.49 27/63     
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22 EQP/0291 OLYMPUS 
BINOCULAR 
MICROSCOPE 

EQPH 05/04/2008 1 41769.00 41769.00 11 1764.12 31/59     

23 EQP/0308 SYRINGE PUMP B-
BRAUN 

EQPH 21/10/2008 1 45990.00 45990.00 11 2266.12 31/63     

24 EQP/0340 B.P.APPARATUS 
WITH STAND 

EQPH 28/07/2009 2 2294.50 4589.00 10 258.42 30/52     

25 EQP/0384 ELECTRIC 
STERLIZER 
20"x8"x7" 

EQPH 11/03/2011 1 10758.00 10758.00 8 942.39 30/62     

26 EQP/0395 UPS 10KVA 
RECKET/EXIDE 
MAKE 

EQPH 31/03/2011 2 130000.00 260000.00 8 22775.68 30/65     

27 EQP/0436 WEIGHING SCALE 
(KOHINOOR 
MAKE0 

EQPH 18/02/2012 9 850.00 7650.00 10 893.50 30/77     

28 EQP/0506 ELECTRIC FLYING 
INSECT KILLER   

EQPH 26/11/2015 1 3950.00 3950.00 4 1458.10 02/41     

29 EQP/0513 STERILIZER 12" EQPH 31/03/2016 1 2081.00 2081.00 3 768.18 08/91     

    FURN                     

30 RAC/2015 STEEL RACK 5 
DRAWER 

FURN 27/02/1986 1 164.66 164.66 33 1.83       

31 TAB/0034 GODREJ MONITOR 
TABLE 

FURN 16/01/1999 1 3825.00 3825.00 20 167.19 22/16     

32 TAB/2006 SQUARE PIPE 
TABLE 54x17x30" 

FURN 15/08/2004 1 915.00 915.00 15 79.93 22/16     

33 WAT/S002 WATCH 
RHYTAM(CMA-
745-NR-13) 

FURN 15/08/2012 1 6375.00 6375.00 7 2043.68 23/56     

34 FUR/0211 IRON CUPBOARD 
WITH MIRROR 

HOSF 15/03/1994 1 2400.00 2400.00 25 61.94       

35 FUR/0391 DELUXE BEDSIDE 
LOCKER 

HOSF 29/07/2005 7 3419.85 23939.00 14 2460.20 24/01     

36 FUR/0393 WARDCAR-
ADJUSTABLE 
BEDSIDE      

HOSF 29/07/2005 7 4418.34 30928.00 14 3178.53 24/01     

37 FUR/0409 WARDCARE 
BEDSIDE LOCKER 
SS TOP 

HOSF 09/08/2005 2 2996.13 5992.00 14 615.82 24/04     

38 FUR/0421 STRETCHER 
TROLLEY  

HOSF 03/10/2005 1 7068.83 7069.00 14 790.56 24/07     

39 FUR/0429 WARDCARE 
CYLINDER 
TROLLEY       

HOSF 29/10/2005 1 1076.00 1076.00 14 120.34 24/09     

40 FUR/0450 REVOLVING 
STOOL  

HOSF 31/10/2005 2 1837.8 3676.00 14 411.07 24/12     

41 FUR/0470 SOFASET 
WOODEN FRAME 

HOSF 16/02/2006 1 14630.00 14630.00 13 1636.18 24/16     

42 FUR/0479 STEEL CUPBOARD HOSF 04/03/2006 15 69350.00 1040250.0
0 

13 11633.90 24/19     

43 FUR/0484 SIDE TABLE 
SUNMICA TOP 

HOSF 11/03/2006 10 4023.24 40232.00 13 4499.56 24/20     

44 FUR/0486 SHOE RACKS FOR 
2 DOZEN PAIRS    

HOSF 11/03/2006 6 13680.00 82080.00 13 9179.63 24/20     

45 FUR/0493 JUNIOR STAFF 
DESK 1348DL/DU     

HOSF 22/04/2006 5 18211.40 91057.00 13 2038.76 24/21     

46 FUR/0504 Officer's Desk 2054 HOSF 11/04/2006 1 4752.12 4752.12 13 795.23 24/24     

47 FUR/0519 I.V.STAND HOSF 21/08/2006 2 528.50 1057.00 13 127.85 24/28     

48 FUR/0521 MAYOS TROLLEY HOSF 23/08/2006 3 4665.00 13995.00 13 1692.07 24/28     

49 FUR/0524 WARDCARE 
SALINE STAND 

HOSF 23/08/2006 5 1795.00 8975.00 13 1139.41 24/29     

50 FUR/0578 FOOD SERVICE 
TROLLY 

HOSF 03/06/2008 5 44000.00 220000.00 11 36815.51 22/21     

51 FUR/0583 GODREJ 3 SEATER 
CHAIR,BPM 

HOSF 15/10/2008 5 6000.00 30000.00 11 5008.00 22/22     

52 FUR/0595 P V C MOULED 
CHAIRS  

FURN 02/03/2009 55 230.00 12650.00 10 2303.68 22/23     
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53 FUR/0596 OPERATION 
CHAIR FOR 
SURGEON 

HOSF 18/03/2009 2 3200.00 6400.00 10 1165.50 22/23     

54 FUR/0604 ADUJSTABLE BED 
SIDE TABLE(GEAR 

HOSF 25/04/2009 8 4331.25 34650.000
0 

10 6821.70 21/02     

55 FUR/0605 MAYOS 
INSTRUMENT 
TABLE S.S. 

HOSF 25/04/2009 2 3600.00 7200.00 10 1417.50 21/02     

56 FUR/0609 BED SIDE STOOL 
POWDER COATED 

HOSF 25/04/2009 1 526.00 526.00 10 103.53 21/03     

57 FUR/0619 COUNTER TABLE 
IN PLYWOOD & 

HOSF 03/08/2009 2 63175.00 126350.00 10 24875.08 21/05     

58 FUR/0623 COUNTER TABLE 
IN MRI 

HOSF 03/08/2009 1 21850.00 21850.00 10 4301.71 21/05a     

59 FUR/0728 COUNTER TABLE 
AT CASULITY 
WITH  

HOSF 31/03/2011 1 41293.00 41293.00 8 10408.05 21/26     

60 FUR/0625 STORAGE RACK 
IN PLYWOOD AND 

HOSF 03/08/2009 1 12825.00 12825.00 10 2524.91 21/06     

61 FUR/0660 THREE SEATER 
CHAIR (SS HAND 

HOSF 29/10/2010 3 7000.00 21000.00 9 5293.12 21/12     

62 FUR/0675 BED SIDE SCREEN 
BS51 

HOSF 07/03/2011 1 2008.60 2009.00 8 506.27 21/14     

63 FUR/0698 SS STOOL FOR 
PATIENT SQUARE 

HOSF 26/04/2011 2 621.40 1243.00 8 338.65 21/18     

64 FUR/0807 OFFICE CHAIR 
WITHOUT ARM        

HOSF 29/12/2003 1 703.00 703.00 16 56.80 21/35     

65 FUR/0808 GODREJ 
CUPBOARD 4" * 2-
6" 

HOSF 29/01/2004 1 7800.00 7800.00 15 630.26 21/36     

66 FUR/0811 GODREJ 
STORWEL (GLASS 
DOOR) 

HOSF 11/09/2008 3 15200.00 45600.00 11 7630.85 21/37     

67 FUR/0812 NILKAMAL PVC 
CHAIR 

HOSF 05/02/2001 7 195.00 1365.00 18 79.80 21/37     

68 FUR/0813 BEDSIDE 
LOCKERS 
14X12X30 S/S 

HOSF 15/02/1999 4 945.00 3780.00 20 199.43 31/37     

69 FUR/0822 UTILITY TABLE 
WITH TOP 

HOSF 29/12/2003 2 5396.00 10792.00 16 872.02 31/39     

70 FUR/0823 REVOLVING 
STOOL 

HOSF 19/02/2000 1 1010.00 1010.00 19 56.10 31/39     

71 FUR/0840 CUMODE CHAIR  HOSF 20/01/2012 1 800.00 800.00 7 237.23 21/42     

72 FUR/0851 COMMODE 
WHEEL CHAIR 

HOSF 02/06/2012 1 5000.00 5000.00 7 1602.89 09/01     

73 FUR/0872 REVOLVING 
CHAIR FULL 
BACK REST  

HOSF 13/04/2013 7 6188.00 43316.00 6 16336.61 09/06     

74 FUR/0875 LOGICAL DOUBLE 
INTERFACE  

HOSF 02/11/2012 1 13000.00 13000.00 7 4535.22       

75 FUR/0876 LOGICAL DOUBLE 
INTERFACE  

HOSF 02/11/2012 5 13000.00 65000.00 7 22676.11       

76 FUR/0877 AJANTA QUARTZ 
WALL CLOCK        

HOSF 31/01/2013 1 2000.00 2000.00 6 697.73       

77 FUR/0883 GOREJ CANE 
(OFFICE)CHAIR 
CH-7 

HOSF 30/05/2013 1 2625.00 2625.00 6 348.86 09/08     

78 FUR/0956 REVOLVING 
CHAIR HALF 
BACK  

HOSF 20/10/2016 5 3000.00 15000.00 3 10024.69 09/33     

79 FUR/0963 PLASTIC CHAIR HOSF 20/10/2016 6 550.00 3300.00 3 2205.43 09/37     

80 FUR/H003 PLYWOOD FOR 
FURNITURE 

HOSF 31/03/2013 1 18873.00 18873.00 6 6584.10 09/16     

81 RAC/2015 STEEL RACK 5 
DRAWER 

FURN 27/02/1986 1 164.66 164.66 33 1.83       

82 TAB/0034 GODREJ MONITOR 
TABLE 

FURN 16/01/1999 1 3825.00 3825.00 20 167.19 22/16.     

    INSH                     
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83 INS/H004 AUTOCLAVING 
DRESSING DRUMS 

INSH 27/10/2005 15 574.00 8610.00 14 167.04       

84 INS/S01 R.O.FILTAR CANT 
CO. 

EQPH 16/10/2014 1 16500.00 16500.00 5 4568.12 08/77     

85 INS/U172 KNIEF HANDLE 
NO.4 

INSH 13/04/2007 2 926.00 1852.00 12 58.66 19/01     

86 INS/U173 KNIEF HANDLE 
NO.7 

INSH 13/04/2007 2 1314.00 2628.00 12 83.25 19/01     

87 INS/U184 KNIEF HANDLE 
NO.3 

INSH 13/04/2007 1 926.00 926.00 12 29.33 19/18     

    MCH                     

88 MCH/0298 PH AND BLOOD 
GAS ANALYSER 

HOS
M 

23/11/2005 1 675000.00 675000.00 14 14031.63 26/07     

89 MCH/0304 CELL COUNTER 
MACHINE 

HOS
M 

26/12/2005 1 550000.00 550000.00 14 11433.18 26/09     

90 MCH/0330 ECG MACHINE 
8408 VIEW BPL 

HOS
M 

12/06/2006 2 81700.00 163400.00 13 3881.93 26/19     

91 MCH/0345 FOGGOR 
MACHINE 
(FUMIGATION)     

HOS
M 

12/08/2006 1 32000.00 32000.00 13 760.23 26/24     

92 MCH/0370 KODAK RVG 5000 
SYSTEM FOR 

HOS
M 

11/01/2007 1 192375.00 192375.00 12 5332.02 27/05     

93 MCH/0371 DENTAL X-RAY 
UNIT 

HOS
M 

11/01/2007 1 32400.00 32400.00 12 898.02 27/05     

94 MCH/0399 SUCTION 
MACHINE  

HOS
M 

10/12/2007 1 5000.00 5000.00 12 184.78 31/05     

95 MCH/0403 ELECTROLYTE 
ANALYSER 
MACHINE 

HOS
M 

22/02/2008 1 156000.00 156000.00 11 5765.10 31/08     

96 MCH/0414 PORTABLE 
SUCTION 
MACHINE 

HOS
M 

05/05/2008 1 6900.00 6900.00 11 291.42 31/27     

97 MCH/0431 PANASONIC FAX 
MACHINE KX-206 

HOS
M 

21/10/2008 1 7800.00 7800.00 11 384.34 31/38     

98 MCH/0519 FUMIGATION 
MACHINE 
AEROSOLE 

HOS
M 

11/03/2011 1 10935.00 10935.00 8 957.89 30/26     

99 MCH/0570 FUMIGATION 
MACHINE  

HOS
M 

09/10/2012 1 8550.00 8550.00 7 1331.5 33/06     

100 MCH/0592 BPL ECG 
MACHINE MDL-
CARDIART    

HOS
M 

14/10/2013 1 88000.00 88000.00 6 18272.46 33/13     

101 MIS/0026 GLASS MIRROR 
SINGLE SECTION 

EQPH 04/05/2007 1 17504.00 17504.00 12 554.46 28/8     

102 MIS/0224 IRON (PANASONIC 
CO.) 

HOSF 23/01/2012 1 3100.00 3100.00 7 919.25 8/32     

103 MIS/0268 WEIGHING 
MACHINE  

EQPH 27/12/2012 3 700.00 2100.00 7 327.04 8/40     

104 MIS/0269 WEIGHING 
MACHINE( 
DIGITAL) 

EQPH 27/12/2012 2 1000.00 2000.00 7 311.46 8/40     

 
 
 
प रिश  ट “ब” 

 Sr
. 

ID 
NUMBER 

DESCRIPTION ASSE
T 

TYPE 

USED 
FROM 
DATE 

Q
T
Y 

RATE @ COST USED 
YRS 

COST 
OF 

DEPRE-
CIATIO

N 

STOCK 
REG NO/ 
P/SR.NO 

RE
M

AR
K 

NET 
WEI

-
GH
T 

1 FUR/0510 ACRELIC PAD 
8MM (12x18) 

MISC 03/02/2012 1 2255.00 2255.00 7         

2 GYM/001 VOLLEY BALL MISC 23/12/2006 1 260.00 260.00 13         

3 GYM/002 VOLLEY BALL 
NET 

MISC 23/12/2006 1 426.00 426.00 13         

4 GYM/003 CHESS MEN MISC 23/12/2006 1 224.00 224.00 13         
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5 GYM/004 CHESS BOARD MISC 23/12/2006 1 85.00 85.00 13         

6 GYM/005 BADMINTON 
RACKETS 

MISC 23/12/2006 4 264.25 1057.00 13         

7 GYM/006 BADMINTON NET MISC 23/12/2006 1 166.00 166.00 13         

8 GYM/007 BOX SHUTTELE 
COCK 

MISC 23/12/2006 1 108.00 108.00 13         

9 GYMN/001  TABLE TENNIES 
TABLE WITH 

GYM
N 

23/12/2006 1 16200.00 16200.00 13         

10 GYMN/002 CARROM BOARD 
WITH COIRS 

GYM
N 

23/12/2006 1 2016.00 2016.00 13         

11 INS/C178 STERNUM 
SPREADER 
PED.14MMx14MM 

MISC 27/08/2008 1 5625.00 5625.00 11         

12 INS/C179 NEEDLE HOLDER MISC 26/09/2008 2 450.00 900.00 11         

13 INS/C180 FORECEP 
STRAIGHT 

MISC 26/09/2008 4 125.00 500.00 11         

14 INS/C181 FORECEP CURVED MISC 26/09/2008 3 125.00 375.00 11         

15 INS/C522 DRESSING DRUM 
(SIZE-9"x11") 

MISC 31/03/2016 1 1450.00 1450.00 3         

16 INS/G827 STAINLESS STEEL 
FORCEP 

MISC 15/03/2008 1 35.00 35.00 11         

17 INS/G843 HANDLE FOR 
GIGLI SAW 

MISC 20/02/2009 2 250.00 500.00 10         

18 INS/U167 HEIFETZ MICRO 
TUMOR GRASP 
FCPS 

MISC 29/03/2008 1 0.00 0.00 11         

19 INS/U232 CARDIOVASSULA
R HOOK MVR 

MISC 29/01/2013 7 900.00 6300.00 6         

20 INS/U234 SIMCO CANNULA MISC 18/05/2013 10 450.00 4500.00 6         

21 INS/U236 MOPHERSEN MISC 18/05/2013 10 450.00 4500.00 6         

22 INS/U237 SILMAT SILICON 
MAT FOR 

MISC 17/08/2013 3 500.00 1500.00 6         

23 MIS/0020 BOWLS 5" MISC 20/03/2007 26 19.11 497.00 12         

24 MIS/0021 BOWLS 6" MISC 20/03/2007 26 30.38 790.00 12         

25 MIS/0022 BOWLS 8"  MISC 20/03/2007 26 54 1404.00 12         

26 MIS/0023 BOWLS 10" MISC 20/03/2007 24 61.87 1485.00 12         

27 MIS/0027 MIRROR 
ALLUMINIUM 
FRAME 

MISC 11/12/2006 12 175.00 2100.00 13         

28 MIS/0028 MIRROR 
ALLUMINIUM 
FRAME 

MISC 11/12/2006 35 146.00 5110.00 13         

29 MIS/0029 TABLE GLASS 
5MM SIZE 2'x3' 

MISC 11/12/2006 25 192.00 4800.00 13         

30 MIS/0030 WOODEN BOX 
10"x10"x10" 

MISC 11/12/2006 20 160.00 3200.00 13         

31 MIS/0032 NOTICE BOARD 
WOODEN FRAME 

MISC 11/12/2006 6 1415.00 8490.00 13         

32 MIS/0033 WOODEN 
SHOWCASE 
SIMPLE 

MISC 11/12/2006 5 980.00 4900.00 13         

33 MIS/0047 HEIGHT 
MEASURING 
SCALE ADULT 

MISC 02/07/2007 4 500.00 2000.00 12         

34 MIS/0057 STEEL FOLDER 
FOR KEEPING 

MISC 18/09/2007 10
0 

1912.50 191250.00 12         

35 MIS/0059 WOODEN NOTICE 
BOARD WITH 
GLASS 

MISC 17/08/2007 4 1450.00 5800.00 12         

36 MIS/0061 BLACK BOARD 
4'x4' 

MISC 17/08/2007 3 600.00 1800.00 12         

37 MIS/0063 BLOOD CELL 
COUNTER 
MANUAL 

MISC 05/12/2007 1 750.00 750.00 12         

38 MIS/0065 MANUAL CELL 
COUNTER FOR 5 
KEYS 

MISC 18/12/2007 2 731.50 1463.00 12         
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39 MIS/0066 MANUAL CELL 
COUNTER FOR 8 
KEYS 

MISC 18/12/2007 1 10121.00 10121.00 12         

40 MIS/0067 21"T.V.STAND 
WALL MUNTING 

MISC 19/12/2007 17 675.00 11475.00 12         

41 MIS/0068 BLACK BOARD 
8'x4' 

MISC 17/08/2007 1 1500.00 1500.00 12         

42 MIS/0081 PLYWOOD BOARD 
19MM,OF 
VISITING  

MISC 26/03/2009 1 10500.00 10500.00 10         

43 MIS/0082 PLAYWOOD 
BOARD 19MM OF 
FULL 

MISC 26/03/2009 1 10500.00 10500.00 10         

44 MIS/0083 PATIENT 
SHIFTING ROLLER 

MISC 25/04/2009 1 5063.00 5063.00 10         

45 MIS/0084 S.S.DRUM SMALL 
SIZE-11"x9" 

MISC 15/04/2009 24 956.25 22950 10         

46 MIS/0085 S.S.DRUM BIG 
SIZE-15"x12" 

MISC 25/04/2009 25 2475.00 61875.00 10         

47 MIS/0086 S.S.TRAY WITH 
COVER (8"x10") 

MISC 07/05/2009 2 225.00 450.00 10         

48 MIS/0087 S.S.TRAY WITH 
COVER(12"x8") 

MISC 07/05/2009 3 281.33 844.00 10         

49 MIS/0090 S.S.WATER JAR MISC 29/05/2009 1 150.00 150.00 10         

50 MIS/0092 SINTEX WATER 
TANK (1000 

MISC 30/06/2009 1 3300.00 3300.00 10         

51 MIS/0094 BPL RE-
CHARGEABLE 
BATTERY       

MISC 27/10/2009 1 1300.00 1300.00 10         

52 MIS/0100 PUNCHING 
MACHINE 
KANGARO 

MISC 03/02/2010 1 700.00 700.00 9         

53 MIS/0104 CAMMOD CHAIR 
DLX. WITH POT 

MISC 23/04/2010 1 1400.00 1400.00 9         

54 MIS/0105 TEA JAR 15 LTR MISC 05/05/2010 1 2400 2400 9         

55 MIS/0108 PHILIPS MAKE 
IRON 

MISC 28/02/2011 1 800.00 800.00 8         

56 MIS/0114 VAPOUR 
STRILISERS 
(26x8x8) 

MISC 19/03/2010 1 3000.00 3000.00 9         

57 MIS/0119 HAIR CLIPPER SET MISC 01/03/2010 1 101.00 101.00 9         

58 MIS/0120 AIR PRESSURE 
GUN 

MISC 16/09/2010 1 500.00 500.00 9         

59 MIS/0121 WALKER SIMPLE MISC 13/10/2010 2 500.00 1000.00 9         

60 MIS/013 ENAMAL TRAY 
12"X15" 

MISC 27/11/2006 2 590.50 1181.00 13         

61 MIS/0139 NU NUNEB 
NEBULISER PRO 

MISC 31/03/2011 5 997.40 4987.00 8         

62 MIS/0148 MIRROR MISC 26/04/2011 4 275.00 1100.00 8         

63 MIS/015 BOWLS MISC 27/11/2006 1 129.00 129.00 13         

64 MIS/0150 PVC BUCKET 
SMALL 

MISC 26/04/2011 2 40.00 80.00 8         

65 MIS/0151 S.S TEA JAR 
(25LTRS) 

MISC 15/04/2011 1 2750 2750 8         

66 MIS/0153 AIR CONDISIONER 
BAGA 

MISC 22/02/2011 1 1499.00 1499.00 8         

67 MIS/0179 PIN UP BOARD MISC 08/09/2011 12 549.75 6597.00 8         

69 MIS/0198 THOMUS 
SPLINT(ALL SIZE) 

MISC 20/12/2011 12
5 

115.38 14423.00 8         

70 MIS/0219 TOOL 
MACHINE(METAL 
PEN  

MISC 19/12/2011 1 375.00 375.00 8         

71 MIS/0220 WALL WATCH 
(AJANTA MAKE) 

MISC 02/01/2012 1 150.00 150.00 7         

72 MIS/0223 DRESSING DRUM 
(SIZE-9"x11") 

MISC 10/01/2012 1 1350.00 1350.00 7         

73 MIS/0255 S.S.TRAY (SIZE - 
10"X12") 

MISC 11/06/2012 10 236.20 2362.00 7         



 
123 

 

(09} 04.12.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

74 MIS/0256 S.S.TRAY (SIZE - 
12"X15") 

MISC 11/06/2012 10 348.80 3488.00 7         

75 MIS/0257 S.S.TRAY (SIZE - 
8"X10") 

MISC 11/06/2012 10 163.10 1631.00 7         

76 MIS/0259 RECHARGABLE 
LAMP (CG.MAKE 

MISC 05/07/2012 1 1155.00 1155.00 7         

77 MIS/0300 AIR PRESSURE 
GUN (METAL 

MISC 14/11/2013 3 185.00 555.00 6         

78 MIS/0310 INVALID CHAIR 
WITH 
POT(CAMMOD 

MISC 13/12/2013 2 1550 3100 6         

80 MIS/0325 COMODE CHAIR MISC 07/02/2014 1 1500.00 1500.00 5         

81 MIS/0326 UPS 600 VA V 
GAURD SESTO  

MISC 07/03/2014 2 1995.00 3990.00 5         

82 MIS/0328 POWER SATE 600 
VA UPS 

MISC 17/05/2014 2 1995.00 3990.00 5         

83 MIS/0333 INTEX UPS MAKE 
600VA UPS 

MISC 09/08/2014 5 1600.00 8000.00 5         

84 MIS/0334 600 V.A UPS V 
GURAD SESTO 

MISC 29/08/2014 1 2100.00 2100.00 5         

85 MIS/0367 TEA CATTLE(200 
CUP) PAWALI 

MISC 08/02/2016 1 3000.00 3000.00 3         

86 MIS/0379 DUSTBEEN 
120LTR.(NILKAMA
L CO.) 

MISC 13/07/2016 35 2221.00 77735.00 3         

87 MIS/0381 DUSTBIN 100LTR 
PLASTIC(SB 

MISC 22/07/2016 35 924.00 32340.00 3         

88 MIS/0391 APRON KIRAN 
COAT TYPE WRAP 

MISC 14/10/2016 3 8010.00 24032.00 3         

89 MIS/0413 TOWEL CLIPS MISC 17/02/2017 48 95.00 4560.00 2         

90 MIS/C180 NON MAGNETIC 
WHITE BOARD 

MISC 09/09/2011 3 2700.00 8100.00 8         

91 MIS-0471 DUSTBIN IM (10 
LTR.SMART 

MISC 30/11/2017 6 649.00 3894.00 2         

92 WAT/0064 WALL 
WATCH(QUARTZ 
CLOCK) 

MISC 10/08/2012 1 5500.00 5500.00 7         

93 WAT/0065 WATCH AJANTA 
CO. 

MISC 20/06/2012 1 1000.00 1000.00 7         

94 WAT/0066 CLOCK MISC 05/01/2012 1 2000.00 2000.00 7         

95 WAT/S003 WATCH 
RHYTHAM(CMA-
749-NR-13) 

WAT 15/08/2012 1 7975.00 7975.00 7         

 

िवभागाचे प  मत/अिभ ाय:- मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक २४/०५/२००८ रोजीच े सभेतील 
िनणय . ४७६ अ वये अिधिनयमातील कलम १७(४) खेरीच ॅ प / डेड टॉक  "िव त यव थेम ये िविहत 
केलेले प नास हजार पयांपे ा अिधक िकंमतीच ेकोणतेही जडजाहीर,दािगने व इतर मौ यवान जंगम मालम ा, 
(Movable Property) रा यशासना या लखेी पवु मंजरुीने असेल याखरेीज, सिमतीकडुन िवक यात येणार 
नाहीत, तारण हणनु ठेवता येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं ािमत कर यात येणार नाही."अशी तरतुद 
कर यात आललेी आह.े यानसुार, मा. कायकारी अिधकारी यांना दान करणते आलेले आहते. यास अनसु न 
खालील सादर केले या यादीतील िनरोपयोगी व भंगार सािह याची येक  िकंमत . ५०,०००/- मा  पे ा कमी 
अस याने मा. मु य कायकारी अिधकारी सो. यांच ेअिधकारात रेकॉड िवभागामाफत सदरह सािह याची िवहीत 
प दतीने िव  करता येईल व यानंतर डेड टॉक रिज र व सगंणकातून वरील  यादी माण े  (प रिश  "अ" व 
प रिश  "ब".)डेड टॉकमधनु कमी करावयाचे िन पयोगी व भंगार सािह य िनलिखत कर  यासमा यता असावी,ही 
िवनंती.  

िनणय .५६१ यावर सिव तर चचा होऊन, अिभलेख क  िवभागाने िन ीत केलेले वािषक उ चतम दराची उपमु य 
कायकारी अिधकारी यांनी पडताळणी क न यावी,असे ठरले. व यानंतर ी साईबाबा हॉि पटल 
मधील िन पयोगी, खराब व तुटलेले सािह य अिभलेख क  िवभागामाफत पारीत झाले या 
आदेशातील कोटेशन या वािषक उ चतम दराने िव  करणेस व यानंतर डेड टॉकमधुन कमी करणेस 
उपमु य कायकारी अिधकारी यांचे मागदशनात कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.                  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं८३ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये ऑग ट-२०१९ मिह यात वै क य िबलात दे यात 

आलेली सवलत र कम .८४,८६,८००/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या सबंंिधत 

मा.  य.स.िनणय .५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार 
उप.वै.सचंालक/व.ैसंचालक यांना दे  यात आललेे आहते  यांचे गरै हजेरीत वै. शासक/जनसपंक अिधकारी यांना 
अिधकार सपुतु कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात यतेे.  

सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक कागदप ांसह सवलत मंजरुी 
करीता  तावीत करतात.अशा कारे हॉि पटलम  य ेवै िकय िबलात सवलत दे  याकरीता  वतं  िवभाग कायरत 
आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात आले  या वै िकय सवलतीस 
मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात येऊन आिथक वषा  या शेवटी एकि त अहवाल मा.  य.स.च ेसभ े
समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा असे ठरले आह.े माह ेस  टबर २०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय 
सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर 
कर  यास शेरा िदला आह.े  या माण े माह े ऑग  ट २०१९ म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण 
१७,२८४ व १,११७ आयपीडी  णांपैक  ३,५८६ ओपीडी व ५३५ आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण                             
.७९,५९,६००/- इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै क य 

िबलात सवलत दे  या सबंंधीत मा.  य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत झाला आह,े 
जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सले 
आजारा  या  णांना मोफत र  त दणेबेाबत िटपणी माण े एकुण ३४०  णाना र  कम .५,२७,२००/- इतक  
मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतचे िववरण खालील माण-े 
(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

 
अ.न.ं 

 णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल 
र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली 
र  कम 

िबलात 
िदलेली 
सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

१७४ १२,६७,००९/- - १२,६७,००९/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील 
 णांना िदलेली सवलत र  कम 

४५९ ३१,९१,११८/- १४,०३,१५९/- १७,८७,९५९/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

१२ ४७,९४४/- १६,०००/- ३१,९४४/- 

४ 

कु ा, साप, माकड चावलेले  ण, साई 
भ  त, सा  वी क  या कुमारी, आ म, 
डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय 
पोशन आरेा  ययोजना इ. 

६१६ ३४,०७,८१७/- १९,२८,४१७/- १४,७९,४००/- 

५ 
महा  मा फुले आरो  या योजना आरो  य 
योजना आयपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

२४३ १,१५,२५,०१८/- १,००,०७,६४०/- १५,१७,३७८/- 

६ महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 
 णांना िदलेली सवलत 

२,६१७ १८,७५,९१०/- - १८,७५,९१०/- 

 एकुण ४,१२१ २,१३,१४,८१६/- १,३३,५५,२१६/- ७९,५९,६००/- 
 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.न.ं  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली 
र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४६ ५६,२००/- - ५६,२००/- 
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२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस १३ १६,४००/- - १६,४००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ३२ ४,५००/- - ४,५००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  १२२ २,८५,७००/- - २,८५,७००/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ११ ११,२००/- - ११,२००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ३ ४,२००/- - ४,२००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ११३ १,४९,०००/- - १,४९,०००/- 
 एकुण ३४० ५,२७,२००/- - ५,२७,२००/- 
                एकुण अ+ब ४,४६१ २,१८,४२,०१६/- १,३३,५५,२१६/- ८४,८६,८००/- 

 
 ताव- उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े ऑग  ट २०१९ म  य े

वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीन ेदे  यात आलेली सवलत र  कम .८४,८६,८००/- 
ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 

िनणय .५६२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये माहे ऑग  ट २०१९ 
म  ये वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे  यात आलेली सवलत र  कम 

.८४,८६,८००/-मा चे रकमेस मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मा यतेस अिधन 
राहन त वत: मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा.उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद 
यांची मा यता घेणेसाठी िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं८४ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये स टबर-२०१९ मिह यात वै क य िबलात दे यात 

आलेली सवलत र कम .७७,५७,०४८/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या सबंंिधत 

मा.  य.स.िनणय .५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार 
उप.वै.सचंालक/व.ैसंचालक यांना दे  यात आललेे आहते  यांचे गरै हजेरीत वै. शासक/जनसपंक अिधकारी यांना 
अिधकार सपुतु कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात यतेे.  

सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक कागदप ांसह सवलत मंजरुी 
करीता  तावीत करतात.अशा कारे हॉि पटलम  य े वै िकय िबलात सवलत दे  याकरीता स ्वतं  िवभाग 
कायरत आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात आले  या वै िकय सवलतीस 
मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात येऊन आिथक वषा  या शेवटी एकि त अहवाल मा.  य.स.चे     
सभेसमोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा असे ठरल े आह.े माह े स  टबर २०१७ म  य े दे  यात आले  या 
वै िकय सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा.  य.सिमती सभेसमोर 
सादर कर  यास शेरा िदला आह.े  या माण े माह े स  टबर२०१९ म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण 
१७,७९१ व १,११० आयपीडी  णांपैक  ३,२२५ओपीडी व ५१६ आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण                             
.७२,७०,६९८/- इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै क य 

िबलात सवलत दे  या संबंधीत मा.  य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत झाला आह,े 
जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सले 
आजारा  या  णांना मोफत र  त दणेबेाबत िटपणी माण े एकुण ३३६  णाना र  कम .४,८६,३५०/- इतक  
मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतचे िववरण खालील माण-े 
(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

 
अ.न.ं 

 णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल 
र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली 
र  कम 

िबलात 
िदलेली 
सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

१८४ १३,००,५८६/- - १३,००,५८६/- 
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२ आिथक  टया दबुल घटकातील 
 णांना िदलेली सवलत र  कम 

४६४ २८,६९,९५४/- १३,२७,२९९/- १५,४२,६५५/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

२२ ३७,९२९/- ७००/- ३७,२२९/- 

४ 

कु ा, साप, माकड चावलेले  ण, साई 
भ  त, सा  वी क  या कुमारी, आ म, 
डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय 
पोशन आरेा  ययोजना इ. 

५४३ ३३,४६,८५४/- १९,०१,२४६/- १४,४५,६०८/- 

५ 
महा  मा फुले आरो  या योजना आरो  य 
योजना आयपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

२४७ १,०१,७६,६६५/- ८७,९६,८३५/- १३,७९,८३०/- 

६ महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 
 णांना िदलेली सवलत 

२,२८१ १५,६४,७९०/- - १५,६४,७९०/- 

 एकुण ३,७४१ १,९२,९६,७७८/- १,२०,२६,०८०/- ७२,७०,६९८/- 
 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 

िमळालेली र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 
१ थॅलॅिसिमया ४५ ५५,८००/- - ५५,८००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ११ १८,०००/- - १८,०००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ३७ ४,१००/- - ४,१००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  १०० २,१०,२५०/- - २,१०,२५०/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ७ ११,०००/- - ११,०००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ६ ९,८००/- - ९,८००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  १३० १,७७,४००/- - १,७७,४००/- 
 एकुण ३३६ ४,८६,३५०/- - ४,८६,३५०/- 
                एकुण अ+ब ४,०७७ १,९७,८३,१२८/- १,२०,२६,०८०/- ७७,५७,०४८/- 

 
 ताव- उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  यसे  टबर २०१९ म  य े

वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीन ेदे  यात आलेली सवलत र  कम .७७,५७,०४८/- 
ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 

िनणय .५६३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये माहे स  टबर २०१९ 
म  ये वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे  यात आलेली सवलत र  कम 

.७७,५७,०४८/-मा चे रकमेस मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मा यतेस अिधन 
राहन त वत: मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा.उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद 
यांची मा यता घेणेसाठी िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं८५ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये आ ट बर-२०१९ मिह यात वै क य िबलात 

दे यात आलेली सवलत  र कम .७३,७५,८०३/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या संबंिधत 

मा.  य.स.िनणय .५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार 
उप.वै.सचंालक/व.ैसंचालक यांना दे  यात आललेे आहते  यांचे गरै हजेरीत वै. शासक/जनसपंक अिधकारी यांना 
अिधकार सपुतु कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात यतेे.  
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सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक कागदप ांसह सवलत मंजरुी 
करीता  तावीत करतात.अशा कारे हॉि पटलम  य ेवै िकय िबलात सवलत दे  याकरीता  वतं  िवभाग कायरत 
आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात आले  या वै िकय सवलतीस 
मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात येऊन आिथक वषा  या शेवटी एकि त अहवाल मा.  य.स.च ेसभ े
समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा असे ठरले आह.े माह ेस  टबर २०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय 
सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर 
कर  यास शरेा िदला आह.े  या माण े माह े ऑ  टोबर २०१९ म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण 
१५,९७१ व १,१४० आयपीडी  णांपैक  २,७७०ओपीडी व ५१५ आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण                             
.६८,३०,००३/- इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै क य 

िबलात सवलत दे  या सबंंधीत मा.  य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत झाला आह,े 
जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सले 
आजारा  या  णांना मोफत र  त दणेबेाबत िटपणी माण े एकुण ३३५  णाना र  कम .५,४५,८००/- इतक  
मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतचे िववरण खालील माण-े 

(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

 
अ.न.ं 

 णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल 
र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली 

र  कम 

िबलात 
िदलेली 
सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषखेालील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

१८६ १४,०६,२९०/- - १३,००,५८६/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील 
 णांना िदलेली सवलत र  कम 

३८१ २५,८८,०९८/- १३,२७,२९९/- १५,४२,६५५/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

१४ १,२३,३८५/- ७००/- ३७,२२९/- 

४ 

कु ा, साप, माकड चावललेे  ण, साई 
भ  त, सा  वी क  या कुमारी, आ म, 
डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय 
पोशन आरेा  ययोजना इ. 

५३० ३०,६२,३३५/- १९,०१,२४६/- १४,४५,६०८/- 

५ 
महा  मा फुले आरो  या योजना आरो  य 
योजना आयपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

२४१ १,१३,७५,४९६/- ८७,९६,८३५/- १३,७९,८३०/- 

६ महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 
 णांना िदलेली सवलत 

१,९३३ १२,२४,३२०/- - १५,६४,७९०/- 

 एकुण ३,२८५ १,९७,७९,९२४/- १,२९,४९,९२१/- ६८,३०,००३/- 
 
(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.न.ं  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली 

र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४३ ५२,६००/- - ५२,६००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस १२ १२,६००/- - १२,६००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  २५ ३,७००/- - ३,७००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  ११७ २,७६,०५०/- - २,७६,०५०/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ९ १६,४००/- - १६,४००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ५ ८,८००/- - ८,८००/- 
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९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  १२४ १,७५,६५०/- - १,७५,६५०/- 
 एकुण ३३५ ५,४५,८००/- - ५,४५,८००/- 
                एकुण अ+ब ३,६२० २,०३,२५,७२४/- १,२९,४९,९२१/- ७३,७५,८०३/- 

 
 

 ताव- उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य ेऑ  टोबर २०१९ म  य े
वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीन ेदे  यात आलेली सवलत र  कम .७३,७५,८०३/- 
ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 

िनणय .५६४  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये माहे ऑ ट बर-
२०१९ म  ये वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे  यात आलेली सवलत 
र  कम .७३,७५,८०३/-मा चे रकमेस मा.उ च यायालय,मुबंई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मा यतेस 
अिधन राहन त वत: मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा.उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद यांची मा यता घेणेसाठी िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं८६ महा मा योितबा फुले जन आरो य योजनेअंतगत णां या य  उपचारापोटी ाथिमक मंजुरी 

आदेशापे ा कमी आले या रकमेस वै क य सवलत हणून मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा हॉि पटलम  य े महारा   शासनाची राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजना            

िद.१४ फे वुारी २०१३ पासनु चालु आह.े िद.०१ जनु २०१७ पासनु रा  य शासनान ेया योजने  या नावात बदल 
क न  महा  मा  योितबा फुले जन आरो  य योजना  असे  केलेले आह.े  णालयातनु   ण िड  चाज  झा  यानंतर 
११ िदवसा  या पढुे ाथिमक मंजरुी आदेशा माण े िवमा कंपनीस ऑनलाईन बीले अदा कर  यापवु   योजने  या 
िनयम व गाईड लाई  सनसुार ाथिमक मंजरुी  रकमते कपात क न  उवरीत बीलाची र  कम  णालया  या बॅक 
खा  यात  आरटीजीएस पदधतीन ेअदा कर  यात येते. 

  सदर योजने  या काही पॅकेजम  य े ाथिमक मंजरुी आदशेापे ा कमी र  कम ा  त हो  याचे  कारण े ही 
सं  थान  णालय व महा  मा  योितबा फुल े जन आरो  य योजना  यां  यात झाले  या एमओय ु  व योजने  या 
गाईडलाई  स माण ेआहते. 
१. उपचार /श  ञि यनंेतर  णाची कृती समाधानकारक नस  यास नातेवाईक   णास इतरञ घेवनु 

जातात. अशा प रि थतीस   णास  डॉ  टरां  या स  यािव दध (Dama) िडस ्चाज  ावा लागतो, 
अशा  णां  या मंजुर  पॅकेज  या ७५ % इतक च र  कम िवमा कंपनीकडुन अदा केली जाते, उवरीत  
२५ %  र  कम  णालय  या  णाकडुन  वसलु क  शकत नाही. 

२. एखादया  णा  या  श  ञि येनतंर  २४ तासाचे  आत  णाचे िनधन (Death) झा  यास मंजरु  
पॅकेज  या  ७५%  इतक च र  कम िवमा कंपनीकडुन अदा केली जाते. 

३. आथ  ोिसजसम  य े  ए किञत ॅ  चसचे पकेॅज असते,  णाचे  य  ऑपरेशन करताना  िजतके  
ॅ  चस  ऑपरेट केले जातील. ितत  या ॅ  चसची  ित ॅ  चसनसुार र  कम िवमा कंपनीकडुन  अदा 

केली जाते. 
४. मेडीसीन पॅकेज अतंगत  णालयात दाखल असणा-या उपचार करताना  योजने  या मंजरुीपासनु  

िड  चाजपयतचा  कालावधी दये रकमेसाठी ाहय धरला जातो.  हणनु पॅकेज  या िनयमा माण े 
ितिदवसानुसार लागु होणारी र  कम िवमा कंपनीकडुन अदा केली जाते (उदा. एखादया  णासाठी  

मंजरु पॅकेज १५ िदवसाचे असेल, परंतु  याला ५ िदवसांत िड  चाज केलेले आह,े तर  या  णाच ेफ  त 
५ िदवसाची  र  कम िमळते) 

५. एकाच हॉि पटलम  य े  णावंर  एका वेळी दोन पकेॅज अतंगत उपचार िकंवा  दोन श  ञि या केले  या 
असतील अशा   णां  या बीलांची र  कम अदा करताना पिह  या प ॅकेजची र  कम १०० % व 
 यापढुील  कोण  याही दसु-या पॅकेजची र  कम ५०%  माण ेिवमा कंपनीकडुन अदा केली जाते. 

   िद.०७/०३/२०१८ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय .६० िनणय .१९८. अ  वय े  
राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजना व महा  मा  योितबा फुले  जन आरो  य योजने अतंगत सन २०१२ ते सन  
२०१७ अखेर  णा  या  य  उपचारापोटी  ाथिमक मंजरुी  आदशेापोटी कमी आले  या  रकमेस वै क य 
सवलत  हणनु नावे टाकणसे मा  यता दे  यात आली आह े 
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आता िद.०१/१२/२०१७ ते िद.३१/०३/२०१९ पयतच े ाथिमक आदेशापे ा िवमा कंपनीकडुन कमी 
आले  या रकमेस वै क य सवलत  हणनु नावे टाकणसे मा  यता ावी लागले असे मत आह.े 

स ि थती – 
प रिश  ट -अ  

कालावधी  कमी र  कम ा  त 
झाले  या  णांची 
सं  या  

ाथिमक मंजरुी  
आदशेा माण े  येण े
असलेली र  कम  

िवमा कंपनीकडुन  
 य  ा  त झाललेी 

र  कम  

एकुण  कमी आलेली 
र  कम  

िद.०१/१२/२०१७  ते 
िद. ३१/०३/२०१८ 

१४ १२,१७,६२० ९,७८,७५० २,३८,८७० 

िद. ०१/०४/२०१८ ते 
िद. ३१/०३/२०१९ 

१४ १३,६५,६८४ ११,५७,००० २,०९,१८४ 

 २८ २५,८३,३०४ २१,२०,७५० ४,४८,०५४ 

  
सोबत Annexure –A जोडलेले आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय- राजीव गांधी जीवनदायी  आरो  य योजनेकडे (महा  मा  योितबा फुले जन आरो  य 

योजना)  यांचे सोबत सं  थान  णालयान े  केले  या एमओय ु व गाईडलाई  सनसुार  णालयास कमी ा  त 
झालेली र  कम िवमा कंपनीकडुन यापढु े ा  त होणार नस  यान ेलेखाप र णा या  टीन ेसदरची र  कम वै क य 
सवलत  हणनु नावे  टाक  यास  मा.  यव  थापन सिमतीची मंजरुी  ावी लागणार आह ेअसे न  मत आह.े 

मागणी– तरी महा  मा  यो ितबा फुले जन  आरो  य योजना  (राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजना)   
अतंगत िद.३१/०३/२०१९ अखेर एकुण २८  णां  या  य  उपचारापोटी  ाथिमक  मंजुर  आदशेापे ा   िवमा 
कंपनीकडुन कमी  ा  त झाले  या  रकमेस परिश  ट-अ िव  त िवभागामाफत  वै क य सवलत  हणनु नावे टाकणसे 
मंजरुी  िमळणकेरीता सदरचा  िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेपढुे िनणयाथ  सादर. 

िनणय .५६५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटलम ये महा  मा  यो ितबा फुले जन आरो  य 
योजने अंतगत  िद.३१/०३/२०१९ अखेर एकुण २८  णां  या  य  उपचारापोटी  ाथिमक  मंजुर  
आदेशापे ा   िवमा कंपनीकडुन कमी ा  त झालेली र कम .४,४८,०५४/-मा  वै क य सवलत 
हणून नावे टाकणेस मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा.उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ 

औरंगाबाद यांची मा यता घेणेसाठी िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले. 
 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
िवषय न.ं८७ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात ठेकेदारामाफत कायरत कुशल कं ाटी टाफनसचे वेतनवाढी 

बाबतचे अजाबाबत. 
ताव-  लेबर ठेकेदारामाफत कायरत कुशल कंञाटी  टाफनस याचंा िद. २८/०८/२०१९ रोजीचा अज ा  त 

झाला असनु  याम  य ेखालील माण ेनमदु आह.े 
'आ  ही सव साईबाबा व साईनाथ  णालयाम  य ेइनसोस निसग  टाफ  हणनू काम करीत असनू गेल े

अनेक वषापासनू अ  यतं कमी वेतनावर काम  करीत आहोत. साईबाबा सं  थानम  य ेइतर ठेकेदारामाफत भरती 
केलेले सव कुशल व अकुशल कमचा-यांना दर ६ मिह  यांनी शासन िनयमानसुार वाढ िमळते. अशा कारची 
कोणतीही वाढ निसग  टाफला वाढीसाठी तरतुद केलेली नाही. (४०% वाढम  य े आमचा सहभाग आह)े तरी 
आ  हाला इतर कुशल अकुशल कमचा-यां माण ेदर ६ मिह  याला व वाष क वाढ िमळावी व  या माण ेकुशल 
कमचा-यांची दर ६ मिह  याला वषाला वाढीची तरतूद आह े तशी  आमचीही तरतूद करावी. साईबाबा 
सं  थानमधील कायम  टाफनस व कंञाटी  टाफनस यांचे कामाच े  व प व जबाबदारी समान आह.े मा महो. 
साहबे आम  या कामाचे  व प व िश ण तसचे अनभुव यांचा िवचार क न कायम कमचा-यां  या  जवळच े
वेतन िमळावे ही  न  िवनंती.' 

सदर अजावर मा मु  य कायकारी अिधकारी यांनी उप मु  य कायकारी अिधकारी, मु  य लेखािधकारी 
व  शासक य अिधकारी यांचे सिमतीने अहवाल सादर करणबेाबत िनदश िदले होते.  यानसुार  शासक य  



 
130 

 

(09} 04.12.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

अिधकारी-  णालय,े मु  यलेखािधकारी  व  उप मु  य कायकारी  अिधकारी  यांनी िद. ०७/०९/२०१९ रोजीच े
पञासोबत बंद  पाक टात खालील माण ेएकिञत अहवाल सादर केला आह.े 

मा.  यव  थापन सिमती िद. २८/०८/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय  ६६६/४ नसुार स  या कंञाटी 
प  दतीन े कंञाटदारामाफत व ११ मिहन े कालावधीकरीता कायरत असले  या व न  यान े घे  यात येणा-या 
प रचारक/ प रचारीका यांना ितमहा .११,०००/- वेतन दे  यात यते होते. मा  यव  थापन सिमती िद. 
२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ३४६ नसुार, ी साईबाबा सं  थानम  य े कायरत असले  या कुशल, 
अकुशल व सरु ा कंञाटी कमचा-यां माणचे िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  १४१ मधील अटीस 
अधीन राहन ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील ११ मिहने कालावधी तसचे कंञाटदारामाफत कंञाटी 

प  दतीन े कायरत असले  या  टाफनस, टेि निशयन कमचा-यांना  यांचे ितिदन वेतनावर ४०  वेतनवाढ        
िद. ०१/०४/२०१७ पासनू दे  यात आली. सदर िनणयानसुार  या कमचा-यांना ११,०००/- मािसक एकिञत वतेन 
दे  यात येत होते  यांचे वेतन १५,४००/- इतके झाल.े  यानंतर मा  यव  थापन सिमती िद. १३/१२/२०१८ रोजीच े
सभेतील िनणय  ७२८/४ नसुार, महारा   दकुान ेव  यापारी सं  था कायदा २०१७ मधील तरतुदीनसुार कंञाटी 
कामगारांना ावया  या सोयी सवलतीबाबत सिमती सद  य मा अडॅ मोहन जयकर यांनी अ  यास क न  याबाबत 
िशफारस करावी, असे ठरले होते. सदर िवषयावर काय ातील तरतुदी  या अनषंुगाने पु  हा सिव  तर  चचा 
कर  यात आली. काय ातील तरतूदीनसुार कंञाटी कामगारांना भरपगारी स  ताहीक सु ी अनु ेय अस  याने 
कंञाटी कमचा-यांना िद. ०१/१२/२०१८ पासनू भरपगारी सा  ताहीक सु ी दे  यास मा  यता दे  यात आली. स  या, 
उपरो  त अजदार  टाफनस यांना खाली नमदु केले माण ेवेतन देणते येत आह.े 

 
अ 
न.ं 

नेमणकू चा कार कमचारी सं  या एकूण स  याचे ती िदन 
वेतनदर  पये 

स  याचे 

वेतन पये 

साईबाबा साईनाथ 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ 

१ लेबर ठेकेदारामाफत कंञाटी  टाफनस ७४ ५८ १३२ ५९२.३१ १७७६९ 
 

उ ोग, उजा, कामगार िवभाग, मञंालय, मुंबई यांचेकडील अिधसचुनेनसुार कंञाटदारामाफत कंञाटी 
प  दतीन ेकायरत इतर कमचारी याचंे ितदीन वेतनात दर सहा मिह  यांनी  पेशल अलाऊं  सम  य े वाढ होत असते 
माञ सदरची वाढ उपरो  त अजदार कमचारी याचंे वेतनात होत नाही कारण  यांना एकिञत वेतन दणे ्यात येत 
आह.े 

आता, उ ोग, उजा, कामगार िवभाग, मंञालय, मुंबई यांचेकडील िद. २४/०७/२०१९ रोजीच े
अिधसचूनेनसुार िकमान वेतन अिधिनयम १९४८ अतंगत शॉप अॅ  ड कमिशअल इ  टॅ  लीशमट झोन  नं ३ ला 
अनु ेय असणारे कंञाटी अकुशल / कुशल कामगाराचंे मळु  वतेनाम  य े सधुारणा करणते आलेली असनु           
िद.०५/०८/२०१९ रोजीचे अिधसचुनेनसुार िवशेष भ  ता /  पशेल अलौ  स म  य े ितदीन १५ पयान े             
िद.२४/०७/२०१९ पासनू वाढ करणते आलेली आह.े 

उपरो  त अजदार ठेकेदारामाफत कायरत कुशल प रचारक / प रचारीका यानंा मािसक .१७५००/- या 
एकिञत वेतन दऊेन ितदीन १५ पयान े  पेशल अलाऊ  स िद  यास  यांना ितमहा . १७९५०/- वेतन 
िमळेल. 

तरी, उपरो  त अजदार ठेकेदारामाफत कायरत कुशल प रचारक / प रचारीका यांना िद. ०१/१०/२०१९ 
पासनू मािसक .१७५००/- एकिञत वेतन िनि त क न  याम  य े ितदीन . १५  पशेल अलाऊ  स दतेा येईल 
व येथनू पढु ेवेळोवेळी अिधसचुने ारे होणा-या  पेशल अलौ  सची वाढ उपरो  त कमचा-यांच ेिन  चीत केले  या 
एकिञत वेतनावर दतेा यईेल. असा सिमतीन ेएकिञत अहवाल सादर केला आह.े 

तरी, उपरो  त माण े  शासक य  अिधकारी-  णालय,े मु  यलेखािधकारी  व  उप मु  य कायकारी  
अिधकारी  यांनी ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात ठेकेदारामाफत कायरत कुशल कंञाटी  टाफनसचे 
वेतनवाढीबाबतचे अजावर िद. ०७/०९/२०१९ रोजी सादर केले  या अहवालावर िनणय होणसे िवनतंी. 
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िनणय .५६६ यावर सिव तर चचा होऊन, असे िनदशनास आले क  असे कुशल प रचारक/ प रचारीका कौश य ा  
क न यो य मानधन नस यास काम सोडून जातात अशा प रि थतीत ी साईबाबा हॉि पटल व ी 
साईनाथ  णालयात ठेकेदारामाफत कायरत असलेले कुशल प रचारक/ प रचारीका यांना 
िद.०१/१०/२०१९ पासनू मािसक .१७५००/- एकिञत वेतन िनि त क न  याम  ये ितदीन .१५ 
 पेशल अलाऊ  स दे यास तसेच येथून पुढे वेळोवेळी अिधसचुने ारे होणा-या  पेशल अलौ  सची वाढ 

सदर कमचा-यांचे िन  चीत केले  या एकिञत वेतनावर दे यास मा यता दे यात आली. 
 ((कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं८८ ी साईनाथ णालयाचे योगशाळा िवभागातील Fully Automatic Blood Gas Analyser या 

मिशनकरीता लागणारे लॅब केमीक स खरेदीबाबत. 
ताव-  िद.१३/०१/२०१२ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .३४ अ  वये ी साईबाबा 

 णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता Fully Automatic Blood Gas Analyser Machine ह े
M/s.Galaxy Medical Devices Pvt.Ltd., Mumbai यांचेकडून Roche कंपनीच ेमॉडेल Cobas 221 ह े
मिशन .९,५६,२५०/- इत  या र  कमेत खरेदी क न सदर मिशनसाठी लागणारे केमीक  स त   यात नमदु 
केले  या दरा माण ेपढुील ५ वषाकरीता खरेदी कर  यात याव ेअसे ठरलेले होते. 

  वरील माण े ठरावास अनसु न M/s.Galaxy Medical Devices Pvt.Ltd., Mumbai यांना 
इकडील प  जा. .एसएसएस/वशी/एसएसबीएच/  टोअर(पी/एस)६१८१/२०१२ िद.२३/०२/२०१२ अ  वये 
परुवठा आदेश दे  यात आलेला होता.  यानसुार M/s.Galaxy Medical Devices Pvt.Ltd., Mumbai यांनी 
परुवठा आदेशा माण े मिशनचा परुवठा केलेला असनू मिशन  यवि थत कायाि वत असनू ठरावातील मंजरु 
दरानसुार  यांनी आव  यकतेनसुार केमीक  सचा परुवठा केलेला आह.े  

तथािप ठरावानसुार  यांचेकडून केमीक  स खरेदी करावयाचा कालावधी संपु  टात आ  यामळेु 
िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .०३(२७) अ  वये ी साईबाबा 
हॉि पटलचे योगशाळा िवभागातील Fully Automatic Blood Gas Analyser Machine या मिशनकरीता 
आव  यक असणारे लॅब केमीक  स मागील मंजुर दरान े खरेदी करणसे व याकामी येणा-या .१९,७९,०४८/- 
मा चे खचास मा  यता िमळालेली आह,े  यानसुार M/s.Galaxy Medical Devices Pvt.Ltd., Mumbai 
यांना इकडील प  .०१ िद.०१/०४/२०१७ अ  वये खालील माण े नग सं  यकेरीता परुवठा आदशे दे  यात 
आलेला होता. 

Sr. 
No. 

Name of Item Required 
Qty. 

Sanctioned Rate 
per in Rs. 

Total in Rs. 

01 S1 Rinse Solution 21 17600.00 369600.00 
02 S2 Fluid Pack 39 27787.50 1083712.50 
03 S3 Fluid Pack 28 17100.00 478800.00 
04 MSS Cassette (Glu/Lac/Urea) 7 4275.00 29925.00 
05 Printer Paper OMNI/OMNI S 

(Pack of 6 PC) 
21 810.00 17010.00 

  Total Amt.in Rs. 1979047.50 
 

वरील माण े िदले  या परुवठा आदेशा  वय े आव  यकतेनसुार लॅब केमीक  स खरेदी कर  यात येऊन 
वापर  यात आलेले आहते.  

परंतु सदरची नग सं  या संपलेमळेु तसेच सदरकामी वारंवार िनिवदा ि या राबवनूसु  दा िनिवदा न 
ा  त झा  यामळेु िद.२६/०२/२०१९ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .१३६ अ  वये मागील 

मंजरू दराने र  कम .१०,५१,१८१.८० इत  या र  कमचेे व िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेतील िनणय .२४८ अ  वये मागील मंजरु दरान े .१२,५२,९६९.८० इत  या र  कमेच े लॅब केमीक  स 
आव  यकतेनसुार खरेदी कर  यास मा  यता िमळालेली आह.े  यानसुार आव  यकतेनसुार केमीक  स खरेदी 
कर  यात आलेले आहते.  
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स  या सदर केमीक  सचा साठा सपंु  ठात यते अस  यामळेु न  यान े केमीक  स खरेदी करावे लागणार 
असनू िद.०६/०९/२०१८ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय .५५२ अ  वय ेबरेचसे लॅब मटेरीयल 
तथा ओटी.मधील सिजकल सािह  य ह ेआपण पुव  खरेदी केले  या कंप  या  या मिशनसाठी लागतात व ते पण 
 याच कंपनीच ेखरेदी करावे लागते  हणजेच  यासाठी Monopoly आयटम  हटले तरी चालेल  यासाठी फ  त 

एकच िनिवदा ा  त होते  यामळेु  या ा  त एकाच िनिवदचेा िवचार होऊन  याची बाजारभावाशी तुलना क नच 
ते मटेरीयल खरेदी कर  यास मा  यता िमळालेली आह.े 

 यानसुार Fully Automatic Blood Gas Analyser Machine ची मॅ  यफॅु  चरीग कंपनी        
M/s. Roche Diagnostics India Pvt.Ltd., Mumbai यांना उपरो  त केमीक  सचे दराबाबत िवचारणा केली 
असता  यांनी िद.१४/०८/२०१९ रोजीचे ई-मेलअ  वये खालील माण े दर कळिवललेे असनू  यांनी िदले  या 
दरापे ा कुठेही कमी दराने परुवठा करत नसनू  यांचे मिशनला  यांचेच केमीक  स / िकट वापरावे लागतात, अस े
लेखी  व पात प  िदललेे आह.े 

Sr. 
No. 

Name of Item Qty. Rate (Rs.) GST 
% 

Rate Incl. 
GST% 

Old Sanction 
Rate 

Rate 
Differernce 

01 S1 Rinse Solution 1 10000.00 18% 11800.00 17600.00 . 5800.00  
ने दर कमी  

02 S2 Fluid Pack 1 24700.00 12% 27664.00 27787.50 . 123.50  
ने दर कमी  

03 S3 Fluid Pack 1 18200.00 12% 20384.00 17100.00 . 3284.00 
ने दर जा  त  

04 MSS Cassette 
(Glu/Lac/Urea) 

1 5000.00 18% 5900.00 4275.00 . 1625.00 
ने दर जा  त 

05 Printer Paper OMNI/ 
OMNI S (Pack of 6 PC) 

1 1800.00 12% 2016.00 810.00 .1206.00 
ने दर जा  त 

 
स  या िदललेे दर पाहता मागील पाच वषापवु चे दर ह ेVAT नसुार िदलेले होते व स  याचे दर ह ेGST 

नसुार अस  यामळेु ते कमी-जा  त झा  याचे िदसते.  
M/s. Roche Diagnostics India Pvt.Ltd., Mumbai यांनी निवन कळिवले  या दरानसुार अ.नं. 

१ व २ करीता कमी दर कळिवललेे असनू उवरीत ३, ४ व ५ करीता दर वाढवनू कळिवलेल ेअसनू अ.नं. ४ व ५ 
ह े आपणाकडे खपुच कमी वापरले जाते. तसचे ते  यांचे Distributor माफत परुवठा करणार असनू स  या 
असले  या मिशनवर जा  त माणात तपास  या होत अस  यामळेु तसचे सं  थान ही धमादाय सं  था अस  यामळेु ते 
आपणास Roche कंपनीचे मॉडेल Cobas 221 Fully Automatic Blood Gas Analyser Machine ह े
Standby  हणनू मोफत देणार आहते.  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान :- 
१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य े व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण      
करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा 
आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात.  
२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस–२०१४/ . .८२/भाग–३/उ ोग–४, िद.०१/१२/२०१६अ  वये प र  छेद ३.२.६–एकल  ोत 
खरेदी-  एकल  ोत परुवठादारा  या िनवडीम  य ेगणुव  ता आिण खचा  या संबंधात  पधमळेु जे फायद ेिमळतात 
ते फायद े िमळत नाहीत. तसेच अशा िनवडीत पारदशकतेची उणीव असते आिण  यामळेु अ  वीकारह थांना 

ो  साहन िमळते.  यामळेु एकल  ोत िनवड प  दत फ  त खाली नमदू केले  या अपवादा  मक प रि थतीत 
वापर  यात येते :-  
अ) खरेदीची व  तू फ  त एका िविश  ट िव े  याकडे उपल  ध असते िकंवा खरेदी  या िवषया  या संदभात 
फ  त िविश  ट  िव े  याला अिधकार (ज  हा व त ू एकच िविश  ट िव े  याकडे उपल  ध असते िकंवा एका 
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िविश  ट िव े  याला अिधकार असतात.) असतात  यामळेु अ  य कोणताही िकंवा बदली पयाय उपल  ध नसतो व 
अ  य कोण  याही खरेदी प  दतीचा अवलंब करण ेश  य नसते. 
आ) व  तू, साधन,े तं ान िकंवा सेवा एका िव े  याकडून खरेदी के  यानंतर अित र  त व  तुंचा परुवठा 
दखेील  याच िव े  याकडून, ामािणकरणामळेु िकंवा अनु पते  या कारणामळेु, खरेदी कायालया  या गरजा मळू 
खरेदी  या  प रणामकारकतेमळेु भागिव  या गे  यान े तसेच, मळू खरेदी  या तुलनेत  तािवत खरेदीचा मया दीत 
लहान आकार – तलुनेन े कमी माणात खरेदी, िकंमत चा वाजवीपणा आिण पयायी व  तू िकंवा सवेा अनु प 
नसण ेइ. बाबी िवचारात घऊेन, खरेदी कायालयान ेखरेदी कर  याचा िनणय घेण.े  

िवभागाचा अिभ ायः-  ी साईबाबा हॉि पटलमधील योगशाळा िवभागात Roche कंपनीच ेFully 
Automatic Blood Gas Analyser Machine अस  यामळेु आपणास  याच कंपनीचे केमीक  स खरेदी कराव े
लागणार आहते. M/s. Roche Diagnostics India Pvt.Ltd., Mumbai यांनी निवन कळिवले  या दरानसुार 
आपणास केमीक  स खरेदी करावे लागणार असनू शासन खरेदी िनयमावलीतील प र  छेद ३.२.६- एकल  ोत 
खरेदी माण ेपढुील कायवाही करता येईल.  याबरोबर ते आपणास Roche कंपनीचे मॉडेल Cobas 221 Fully 
Automatic Blood Gas Analyser MachineStandby दणेार असनू  या मिशनच े पढुील दु  ती 
दखेभालीच ेकाम सु  दा तेच करणार अस  याने एकाच मिशनवर कामाचा बोजा येणार नाही,  यामळेु ते मिशन 
Stanby ठेवणसे  हरकत नाही अस ेन  मत आह.े 

तरी Roche कंपनीचे मॉडेल Cobas 221 Fully Automatic Blood Gas Analyser Machine 
करीता  याच कंपनीचे केमीक  स लागणार अस  यामळेु पढुील पाच वषाकरीता आव  यकतेनसुार लागणारे 
केमीक  स M/s. Roche Diagnostics India Pvt.Ltd., Mumbai यांनी निवन कळिवले  या दरानसुार  यांचे 
Distributors माफत खरेदी करणसे तसेच कंपनीने दऊे केललेे मॉडेल Cobas 221 Fully Automatic 
Blood Gas Analyser Machine Standby ठेवणसे मा  यता असावी. 

िनणय .५६७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाचे योगशाळा िवभागातील Fully Automatic 
Blood Gas Analyser या मिशनकरीता लागणारे लॅब केमीक स ही शासन खरेदी िनयमावलीतील 
प र  छेद ३.२.६- एकल  ोत प दतीने खरेदी करावयाचे अस याने सदर लॅब केमीक सचे पुरवठा 
धारक M/s. Roche Diagnostics India Pvt.Ltd.,Mumbai यांना दरांबाबत चचा करणेसाठी तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर बोलिव यात यावे, असे ठरले. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं८९ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील कं ाटी प दतीने ता पुर या व पात नेमणकू 

केले या वै क य अिधका यांना यांचे सबंंधीत पदासाठी सात या वेतन आयोगात मंजुर 
वेतन ेणीनुसार मुळ वेतन व स याचे महागाई भ यानुसार मािसक एकि त मानधन देणेबाबत. 

ताव-  मा  यव  थापन सिमती ठराव - 
१)  मा   यव  थापन सिमती िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ६०३. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान  णालयातील र  त पद ेता  परु  या  व पात भरती 
करणकेामी िद. २०/०६/२०१७ रोजी घेणते आले  या मलुाखतीच ेइितवृ  ताचे अवलोकन कर  यात येऊन,  याची 
न द घे  यात आली व  या माण ेकायवाही करणसे मा  यता दणेेत आली. तसचे  या पदांवर उमेदवार उपल  ध 
झालेले नाही अथवा  या पदावर नेमणकू आदेश देऊनही उमेदवार हजर झालेले नाहीत अथवा आकृतीबंधास 
अनसु न, वै क य अिधका-यां  या इतरही र  त जागा भरणचेी आव  यकता आह,े अशा पदांसाठी फेर जािहरात 
दे  यात यावी. तसचे ी साईनाथ  णालयातील पद े ाधा  याने भरावीत, असे ठरल.े  
२)  मा   यव  थापन सिमती िद. ०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय  ६०८. 

ी साईबाबा हॉि  प टल व ी साईनाथ  णालयात कंञाटी प  दतीने ता  परु  या  व पात नेमणकू 
केले  या वै क य अिधका-यांना  यांच ेसबंंधीत पदासाठी मंजरु आकृतीबंधाम  य ेनमदु असले  या वते ेणीनसुार 
व स  याचे महागाई भ  यानसुार एकिञत मानधन दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

  ३) मा   यव  थापन सिमती िद. ०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .२९९ 
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील आव यक वै क य अिधका-यांच े र   पद ेभरणकेामी 

दिैनक वतमान पञाम य े व सं थानच े संकेत थळावर जािहरात िस द कर यात यावी, तसेच उमेदवारां या 
मलुाखती घेणकेामी मु य कायकारी अिधकारी, उप मु य कायकारी अिधकारी, िज हा श य िचक साक िकंवा 
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यांच े ितनीधी, वै क य संचालक व वै क य अिध ीका यांची सिमती गठीत कर यात येऊन, या सिमतीन े
िनवड केले या उमेदवारांची िनवड यादी सं थानच े संकेत थळावर जाहीर क न नेमणकू आदेश दे यात याव,े 
असे  ठरल.े तसेच िफिजिशयन या  पदासाठी जािहराती यितरीक्त इतर वेळेस उमेदवारान ेअज के यास पाञ 
उमेदवारास एकिञत मानधन व सं थान  िनयमानसुार ो साहन  भ ा  दऊेन थटे नेमणकू कर यास मा यता दे यात 
आली. 

 तावना- मा.  यव  थापन सिमतीच े उपरो  त िनणयानसुार ी साईबाबा व ी साईनाथ 
 णालयाम  य े  खाली नमदु केले  या  आव  यक  वै क य अिधका-यां  या कंञाटी प  दतीन े ता  परु  या  

 व पात ११ मिहन ेकालावधीकरीता एकिञत मानधनावर नेमणकूा केले  या  आहते. 
 

अ न ं वै क य अिधका-यांचे नाव 
पदनाम व  णालय 

स  याचे मानधन  

०१ ०२ ०४ 
१ डॉ ीकांत मधकुर नागरे 

िसनीअर रेडीओलॉजी  ट,  ी साईबाबा हॉि  प टल 
. ६९,००० 

२ डॉ िकशोर उ  दवराव गोडग े
 यरुोसजन, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ६९,००० 

३ डॉ राज  उ  तमराव िबडगर 
आथ पेडीक सजन, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ६९,००० 

४ डॉ साद रामभाऊ उंबरकर 
 यरुोसजन, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ६९,००० 

५ डॉ गणशे सदािशव चौधरी 
जनरल सजन, ी साईबाबा हॉि  प टल 

. ६९,००० 

६ डॉ िव ातं िव  वास खरैनार 
मानसोपचार त , ी साईबाबा हॉि पटल 

. ६९,००० 

७ डॉ गगन सरु कुमार शमा 
इटंर  हे  नल काड ओलॉजी  ट, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ६९,००० 

८ डॉ सदंीप नारायणराव दवेरे  
इटंर  हे  नल काड ओलॉजी  ट, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ६९,००० 

९ डॉ िनतीन दशरथ ठाकरे 
काड याक सजन, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ६९,००० 

१० डॉ शातं िदलीप काळे 
आथ पेडीक सजन, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ६९,००० 

११ डॉ िव ा मनोहर बोराडे 
जनरल सजन, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ६९,००० 

१२ डॉ िवजय मरुिलधर थोरात 
जनरल सजन, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ६९,००० 

१३ डॉ िशरीष शिशकांत शेळके 
ईएनटी सजन, ी साईनाथ  णालय 

. ६९,००० 

१४ डॉ अिमत िदपक नाईकवाडे 
मेडीकल ऑफ सर (आथ पेडीक सजन), ी साईनाथ  णालय 

. ६९,००० 

१५ डॉ गजानन हकुम पाटील 
मेडीकल ऑफ सर (जनरल सजरी), ी साईनाथ  णालय 

. ६९,००० 

१६ डॉ ि यंका िवलास गायकवाड 
 ञी रोग त , ी साईनाथ  णालय 

. ६९,००० 

१७ डॉ िवशाल धनाजी पटेल 
मेडीकल ऑफ सर (आथ पेडीक सजन), ी साईनाथ  णालय 

. ६९,००० 
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१८ डॉ शोभना तकुाराम को  ह े
मेडीकल ऑफ सर (ईएनटी सजरी), ी साईनाथ  णालय 

. ६९,००० 

१९ डॉ ाज  ता मरुलीधर खच 
ऑ थलमोलॉजी  ट, ी साईनाथ  णालय 

. ६९,००० 

२० डॉ  पोण मा रामराव शळेके 
वै क य अिधकारी (दतंरोग), ी साईबाबा हॉि पटल 

. ५७,००० 

२१ डॉ सिचन ीहरी यादव 
 य ुअनॅे  थिेसयालॉजी  ट, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ५७,००० 

२२ डॉ सलमान गौसअली शेख 
सीएमओ, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ५७,००० 

२३ डॉ ि यंका ल  मण साळंुके 
सीएमओ, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ५७,००० 

२४ डॉ ि यंका अनतं राऊत 
आरएमओ, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ५७,००० 

२५ डॉ  वतेा िवजयिसंग पवार 
आरएमओ, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ५७,००० 

२६ डॉ  व  नाली राम च  हाण 
आरएमओ, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ५७,००० 

२७ डॉ राजबाला रिवं  िनकम 
 य ुरेडीओलॉजी  ट, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ५७,००० 

२८ डॉ  वाधीन िकसनराव गाडेकर 
आरएमओ, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ५७,००० 

२९ डॉ रोिहत राज  स े 
 य ुमाय ोबायोलॉजी  ट, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ५७,००० 

३० डॉ अजंली पदमाकर सोनवण े
आरएमओ, ी साईबाबा हॉि पटल 

. ५७,००० 

३१ डॉ देिवदास ल  मण ल  हाटे 
आरएमओ, ी साईनाथ  णालय 

. ५७,००० 

३२ डॉ अिभषेक जयराम खोडे 
होिमओपॅथी त , ी साईनाथ  णालय 

. ५७,००० 

३३ डॉ  उ  वला  भाऊसाहबे काळे 
मेडीकल ऑफ सर (दतं त ), ी साईनाथ  णालय 

. ५७,००० 

३४ डॉ राहल द  ताञय ड गरे 
 य ुपॅथोलॉजी  ट, ी साईनाथ  णालय 

. ५७,००० 

 
उपरो  त  वै क य अिधकारी यांना वेळोवेळी घणेते आले  या  मा   यव  थापन सिमतीच ेिनणयानसुार 

आकृतीबंधाम  य े संबंधीत पदाचे मंजुर वतेन ेणीनसुार (बेिसक+ डे पे+एनपीए) होणारे सरुवातीच े वेतनाएवढे 
मानधन अ.न.ं ०१  ते  १९ वै क य अिधका-यांना सहा  या वेतन आयोगानसुार वतेनबॅ ं ड  .१५६००-३९१००, 

ेड पे  . ६६०० व अ.नं. २० ते ३४ वै क य अिधका-यांना वेतनबॅ ं ड  .१५६००-३९१०० ेड पे  . 
५४०० या  वेतन ेणीनसुार खालील त  ता अ मधील  तंभ  ७ नसुार मानधन दणेते आलेले आह.े 

त  ता अ 

पे बॅ ं ड 
ेड प े

बेिसक ेड प े एन पी ए 
( ेड प े +मळु  
वेतनx 
३५%) 

डीए 
( ेड प े +मळु  
वेतनx 
१३९%) 

एकुण 
वेतन 

स  याचे  
एकिञत 
मानधन 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ 
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. १५६००-३९१०० 
ेड पे . ६६००  

१८७५० ६६०० ८८७३ ३५२३७ .६९,४६० .६९,००० 

. १५६००-३९१०० 

. ५४०० 
१५६०० ५४०० ७३५० २९१९० .५७,५४० .५७,००० 

 
आता, मा  यव  थापन सिमती िद. ०४/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय  ३७१ नसुार, सं  थान 

आ  थापनेवरील कायम (  थायी) कमचा-यांना महारा   नागरी सवेा सधुारीत वेतन िनयम, २०१९  हणजेच 
सातवा वतेन आयोग  यातील तरतुदीसह व इतर अनषंुगीक बाबीसह िद. ०१/०१/२०१६ पासनू पवुल ी भावान े
लाग ुकरणसे मा  यता दणेते आलेली आह.े ०१ जूलै २०१९ चे वेतन सात  या वेतन आयोगानसुार अदा करणते 
आलेले आह.े  

सात  या वेतन आयोगात  यवसाय रोध भ  ता अदा करणबेाबत कुठिलही तरतुद करणते आलेली नाही. 
 यामळेु वै क य अिधकारी यांना सहा  या वतेन आयोगानसुार  या दराने  यवसाय रोध भ  ता दे  यात येत होता 
 याच दराने स  या  यवसाय रोध भ  ता अदा करणते यते आह.े  

स  या  थायी पदावर कायरत असलेले वै क य अिधकारी यांना सात  या वेतन आयोगानसुार दे  यात 
येणारे वेतन व उपरो  त कंञाटी प  दतीन े ११ मिहन े कालावधीसाठी कायरत वै क य अिधकारी यांना दे  यात 
येणा-या वेतनात बराच फरक पडत आह.े उपरेा  त वै क य अिधका-यांनाही सात  या वेतन आयोगानसुार 
एकिञत वेतन देण ेआव  यक आह.े 

उपरो  त वै क य अिधका-यांना नेमणते आले  या पदांचे मंजरु वेतन ेणीनसुार सात  या वेतन 
आयोगानसुार मळु वेतन व स  याचे महागाई भ   यानसुार होणारे एकिञत मानधन खालील त  ता ब मधील  तंभ 

 ०९ म  य ेनमदु केले माण ेआह.े  
त  ता ब 

सहा  या वेतन 
 आयोगातील 
पे बॅ ं ड 

ेड प े

उपरो  त 
त   याती
ल 
११ मिहने  
करीता  
वै क य 
अिधकारी  
सं  या 

सात  या वेतन आयोगातील सधुारीत 
वेतन  तर 
 

बेिसक ेड  
प े

एन पी ए 
( ेड पे + 
मळु  
वेतनx 
३५%) 

डीए 
(िद. 
०१/०७/२०१९ 
रोजी पासनु 
१२%) 

एकुण 
वेतन 

मािसक 
 देय 
 एकिञत  
मानधन 

एकुण 
 वै क य  
अिधकारी 
मािसक 
दये वेतन 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० 

. १५६००-
३९१०० 

ेड पे . ६६००  

१९ एस-२३ 
(६७७००-
२०८७००) 

६७७०० ० ८८७३ ८१२४ ८४,६९७ ८४,५०० १२६७५०
० 

. १५६००-
३९१०० 

. ५४०० 

१५ एस-२० 
(५६१००-
१७७५००) 

५६१०० ० ७३५० ६७३२ ७०,१८२ ७०,००० १३३०००
० 

 
तरी, उपरो  त  तावात नमेणकु केले  या स  या कायरत वै क य अिधका-यांना तसेच िद. 

०२/०८/२०१९ रोजी मलुाखती ारे नेमणकू करणते येणा-या उमेदवारांना तसेच येथनू पढुे कामावर हजर होणा-या 
उमेदवारांना  यांचे संबंधीत पदासाठी सात  या वेतन आयोगात मंजरु  वेतन  तरानसुार मुळ वेतन, एनपीए व स  याच े
महागाई भ  यानसुार होणारे उपरो  त  तंभ  ०९ म  य ेदशिवलेले एकिञत मानधन िद. ०१/०७/२०१९ पासनू 
फरकासहीत दतेा यईेल तसेच यथेनू पढुे महागाई भ   याम  य े होणा-या वाढीनसुार वै क य अिधका-यांच े
मानधनात मा मु  य कायकारी अिधकारी यांचे मा  यतेने वाढ करणसे िनणय होणसे िवनंती. 

िनणया  तव सादर. 
िनणय .५६८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील कं ाटी प दतीने 

ता पुर या व पात नेमणकू केले या वै क य अिधका यांना यांचे सबंंधीत पदासाठी सात या वेतन 
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आयोगात मंजुर वेतन ेणीनुसार मुळ वेतन व स याचे महागाई भ यानुसार मािसक एकि त मानधन 
देणेबाबत सखोल अ यास क न सिव तर ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर 
करावा,असे ठरले. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं९० ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागांकरीता Consumbale Material, 

Equipment, Furniture, Radiation Protection Material, Instrument, Air Condition etc 
खरेदीकामी .४,११,१५,५६४/-चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 
 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन  ताव  

ा  तािवक:- ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागाकारीता लागणारे 
Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, 
Instrument, Air Condition, etc. ची मागणी वेळोवेळी खरेदी िवभागाकडे पाठिव  यात येत असते. परंत ु
िद.०२/०३/२०१९ रोजी  या परीप का  वये सव वाड / िवभागांना पढुील एक वषाकरीता लागणारे Consumable 
Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, Instrument, etc. 
ची मागणी िद.१५/०३/२०१९ अखेर खरेदीिवभागाकडे पाठिव  यात याव ेअस े कळिव  यात आलेल ेहोते. परंत ू
काही िवभागाची मागणी ा  त न झालेमळेु वै िकय सचंालक व वै िकय अिधि का यांच ेआदशेा  वय ेपु  हा 
िद.२०/०५/२०१९ रोजीचे  मरणप ा  वये िद.०५/०६/२०१९ अखेर मागणी प क पाठिवणे बाबत कळिव  यात 
आले होते.  यानसुार ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागाने मागणीप का  वय े
सोबत  या यादीतील िविवध कार  या Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, 
Radiation Protection Material, Instrument, Air Condition, etc. ची मागणी केलेली आह.े 

स  या ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागात वापरात असलेले काही 
मटेरीयल ह े वाप न खराब झालेले आहते तर ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील  णाचंी सं  या 
वाढ  यामळेु  यांनी काही निवन व  तूची मागणी केलेली आह.े सदर Consumable Material, Equipment, 
Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, Instrument, Air Condition, etc. 
खरेदीकामी यणेा-या अदंाजे खचाचा करीता बायोमडेीकल िवभागाकडून कोटेशन ा  त झाल े आह े व  या 
िठकाणी १ कोटेशन ा  त झाले आह े  यािठकाणी शासन िनयमावली माण ेबायोमेडीकलचे Expert  Opinion 
चे दर घे  यात आले आह.े तसचे ा  त अदंाज ेखचा  या दराम  य े  या परुवठाधारकाचे दर इतर परुवठाधारका  या 
दरा  या तलूनते खपूच िवसगंत ा  त झालेले आह,े अशा दरांचा सरासरीम  य ेिवचार करणते आललेा नाही. 

 यानसुार दोन िकंवा ितन परुवठाधारकाचं े ा  त झा◌ालेले कोटेशनच ेदरानसुार सरासरी अदंाज ेिकंमत 
काढ  यात आलेली आह.े  याचा  तपशील खालील माण े–  

 
Sr. 
No 

Description  Qty Rate per 
Amt in Rs. 

Total Amt. in 
Rs.  

Ward / Department Name 

A - Consumable Material 

1 B.P. Appratus Digital 14 2185.00 30590.00 SSH - Casualty Dept. – 3,Gynac OPD – 
3, ENT/ Opthal Ward – 1,First Aid old 
Prasadalaya – 1,First Aid 1000 Room – 
1, First Aid Mobile Van – 1 & SSBH - 
Casualty Dept. – 1, SPR + Deluxe  - 1 , 
Medicine Ward – 1 

2 B.P. Appratus Manually 11 2081.50 22896.50 SSH - Blood Bank - 6 & Casualty Dept. 
-3  & SSBH -  CVTS OT- 1  - 1 & 
CVTS OT - 2 - 1  

3 Bowl  - Stainless Steel -  Small 4" 60 77.00 4620.00 CVTS -1 -30 -CVTS-II- 30 
4 Bowl  - Stainless Steel - Gindi 10" 5 152.00 760.00 CVTS -1 -5 
5 Bowl  - Stainless Steel - Medium  

6" 
60 127.00 7620.00 SSBH - CVTS -1 -20 -CVTS-II- 20, 

SSH - General O.T.  -20 
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Sr. 
No 

Description  Qty Rate per 
Amt in Rs. 

Total Amt. in 
Rs.  

Ward / Department Name 

6 Derssing Drum - Stainless Steel  -  
Medium  11'x09" 

35 3000.00 105000.00 CVTS -1 -10 -CVTS- II -10 & SSH - 
General O.T.  - 12, First Aid old 
Prasadalaya – 1, First Aid 1000 Room – 
1, First Aid Mobile Van – 1  

7 Derssing Drum - Stainless Steel  - 
Big 15'x12" 

22 4000.00 88000.00 SSBH - CVTS -1 -5 -CVTS-II-5 & SSH 
- General O.T.  - 12 

8 Dressing Drum Small 8x11" 6 2500.00 15000.00 SSH - General OT  
9 Kidney Tray Big 12" 10 268.00 2680.00 CVTS -1 -05 -CVTS-II- 05 
10 Kidney Tray Medium 10" 20 170.00 3400.00 CVTS -1 -10 -CVTS-II- 10 
11 Needle Burner 15 2878.00 43170.00 SSH - Casualty Dept. - 3, FMW  - 2, 

Blood Bank  - 2, ENT/ Opthal Ward - 1 
, Ortho Ward  - 1, Histopathology & 
Cytology Lab - 1 & SSBH - Cathlab 
Dept. - 2, General Surgery Ward -2, 
Casualty Dept. - 1 

12 Oxygen Cylinder for Boyles 
Machine - 1 Cubic 

3 8000.00 24000.00 ENT/ Opthal Ward  

13 Nitrous Cylinder for Boyles 
Machine- 1 Cubic 

2 8000.00 16000.00 ENT/ Opthal Ward  

14 Sterilizer - Size 12"x12"x18" 1 11003.00 11003.00 Gynac OPD 

15 Stethoscope 23 742.00 17066.00 SSH - Blood Bank  6, Casualty Dept. - 
3, ENT/ Opthal Ward - 1, First Aid 
1000 Room - 1, First Aid Mobile Van - 
1, Gynac OPD - 1, & SSBH - CVTS 
O.T. 1 - 2 , General Surgery Ward  - 2, 
CRU I - 2, GICU - 2, CVTS O.T.  II - 1, 
Medicine Ward - 1 

16 Tray- Stainless Steel - Big 15'x12" 20 1114.00 22280.00 CVTS -1 -10 -CVTS-II- 10 
17 Tray-Stainless Steel- Medium 

10'x12" 
20 653.00 13060.00 CVTS -1 -10 -CVTS- II -10 

18 O2 Connection & Suction 
Connection  

2 47264.00 94528.00 Gynaec OPD SSH  

  Total Amt. in Rs.  521673.50   
B - Machinery / Equipment 

1 Refrigerator (Capacity 210 Ltr. 5 
Inverter Star 

3 25256.00 75768.00 CRU -II-1, CRU-I-1, Sainath Lab-1 

2 Camera 17 8000.00 136000.00 CVTS OT-I, CVTS O.T II -1, RGJY -15 
3 C-Arm Machine with Accessories 1 5092562.00 5092562.00 Neuro O.T. 
4 Fully Automatic Bio - Chemistry 

Analyser Machine 
1 3387975.00 3387975.00 SSH - Laboratory  

5 Nebulizer Machine 9 2070.00 18630.00 SSH-Casualty Dept.-3, FMW  - 2, ENT/ 
Opthal Ward-1 & SSBH-Medicine 
Ward-2, FS Ward-1 

6 Sealing Machine (big size)  4 5977.78 23911.11 SSBH - Cath Lab - 2, CVTS O.T  1 - 1, 
CVTS O.T  2 - 1 

7 16 Tube Centrifuge Machine 3 78780.00 236340.00 SSH - Laboratory  
8 Modular Multiparameter Monitor 

(Cardiac) 
1 1434902.00 1434902.00 CVTS OT - I 

9 Modular Multipara Monitor 2 475000.00 950000.00 FMW Sainath Hospital 
10 Syringe Pump 8 71925.00 575400.00 FMW  Qty – 4, MMW SSH Qty- 2 

Cathlab - Qty -2 
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Sr. 
No 

Description  Qty Rate per 
Amt in Rs. 

Total Amt. in 
Rs.  

Ward / Department Name 

11 ECG Machine  1 212450.00 212450.00 MSW  
12 Fotal Doppler 1 11320.00 11320.00 Gynaec OPD  
13 Bed Warmer 2 192500.00 385000.00 CRU - I - 2  
14 Fogger Machine 1 45020.00 45020.00 Cathlab 
15 Pulse Oximeter 2 62050.00 124100.00 FMW SSH 
16 Endoscopy Unit for ENT 2 4435456.75 8870913.50 ENT OT 
17 Air Compressor 2 734260.00 1468520.00 BME 
18 Vaccume Compressor with tank 2 1453968.00 2907936.00 BME 
19 Fully Automatic Washing 

Machine 16 - 20 Kg 
1 50000.00 50000.00 Gen O T SSBH - 1 

 Total Amt. in Rs.  26006747.61   
C - Furniture  

1 Bedside Locker 29 2162.00 62698.00 SSH - SPR + Children Ward  - 25, 
Casualty Dept. - 1,  Laboratory (CCL)  - 
1  & SSBH - Casualty Dept. - 2 

2 Cardiac Height Adjustable Table  19 5484.00 104196.00 SSH- Ortho Ward  - 4 & SSBH - 
Medicine Ward  - 15 

3 Computer Table Size - 
W48"xD24"xH30" 

10 7200.00 72000.00 SSBH - EDP - 7 & CVTS OT-1 - 2 , 
CVTS OT - 2  - 1 

4 Crush Card Trolly Drawer Set 23 4150.00 95450.00 SSBH - Matron  Office – 4, CRU I   - 3, 
CRU II  - 3, General O.T. – 3,CVTS 
O.T. 1 - 2,Neuro O.T. - 2 ,ICCU – 
2,CVTS O.T.  II – 1,Cathlab Dept. – 
1,Cardiac Ward – 1,ICCU – 1   

5 Cupboard 7 10649.00 74543.00 SSBH - Casualty Dept. - 3, Medicine 
Ward  - 1 & SSH - General O.T.  - 3 

6 Dressing Trolly 2 15500.00 31000.00 SSH - ICCU 
7 Emergency Trolly 1 4241.52 4241.52 ENT/ Opthal Ward  
8 Folding Revoling Chair Reclining 

for out side camp 
6 7804.00 46824.00 Blood Bank   

9 Fowler Cot Triple Folding with 
side Railing  

8 12597.00 100776.00 SSBH-Medicine Ward -5 & CRU -II- 3 

10 Iron Slotted Angle Rack  36 5647.00 203292.00 SSBH - MRD - 20 Medical Store- 10, 
CVTS OT No. I-1 & SSH-Ayurvedic - 5 

11 IV Stand 52 1694.00 88088.00 SSBH - Medicine Ward -25, CRU I-12, 
CRU II - 5, FS Ward - 10 

12 Nursing Trolly with Wheel 8 9980.00 79840.00 CVTS -1 -4 -CVTS-II- 4 
13 O2 Stand 2 2800.00 5600.00 CVTS O.T. 1  
14 Opthalmic Surgeon Chair 2 53200.00 106400.00 Opthal OT 
15 Revoling Chair Full back 23 11499.00 264477.00 SSH - Blood Bank - 3 & SSBH - 

General Surgery Ward - 6, Cathlab 
Dept. - 4, CRU I  -3, CRU II  - 2, CVTS 
O.T. 1  - 2, CVTS O.T.  II - 2, 
Pathology Dept.- 1 

16 Revoling Chair Half Back 24 4020.00 96480.00 SSH - Blood Bank  - 3, Casualty Dept. -
2, & SSBH - Pathology Dept. - 4, 
General Surgery Ward -3, FS Ward - 
3,Medicine Ward - 2, Cardiac Ward - 2 , 
EDP Dept. -5 

17 Revoling Stool (S.S.)  4 2584.00 10336.00 SSBH - CVTS O.T. 1 - 2 & SSH - 
Histopathology & Cytology Lab - 2 



 
140 

 

(09} 04.12.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

Sr. 
No 

Description  Qty Rate per 
Amt in Rs. 

Total Amt. in 
Rs.  

Ward / Department Name 

18 Sunmica Top Iron Table with 
Both Side Drawer  

15 12260.00 183900.00 SSH - Blood Bank  - 4, Laboratory 
(CCL) - 3, ENT/ Opthal Ward - 2, 
Histopathology & Cytology Lab -1 & 
SSBH - CVTS O.T. 1 - 3, CVTS O.T.  
II - 1, EDP Dept. - 1 

19 Wheel Chair folding  4 5976.00 23904.00 SSBH - Medicine Ward - 2, General 
Surgery Ward - 1, & SSH - Surgery 
Ward No. 2  - 1 

 Total Amt. in Rs.  1654045.52   
D - Radiation Protection Material 
1 Maxima Skirt  - ( Lead 0.5mm 

Size - Regular )  
5 9063.41 45317.07 Cathlab 

2 Maxima Skirt  - ( Lead 0.5mm 
Size - XL )  

1 10665.20 10665.20 Cathlab 

3 Maxima vest  - ( Lead 0.5mm Size 
- Regular )  

5 9225.45 46127.27 Cathlab 

4 Maxima vest  - ( Lead 0.5mm Size 
- XL )  

1 11181.05 11181.05 Cathlab 

5 Maxima Apron  ( Lead 0.5mm ) 
size - Regular 

2 11425.97 22851.95 Cathlab 

6 Maxima Apron  ( Lead 0.5mm ) 
size - XL 

1 13003.41 13003.41 Cathlab 

7 Neck Collar -  ( Lead 0.5mm) 
Thyroid Sheild (Universal) 

10 1939.68 19396.80 Cathlab 

8 Goggles  ( Lead 0.5mm ) - Front 
& Side 

2 6163.00 12326.00 Cathlab 

9 Goggles  ( Lead 0.5mm ) - Front 
only 

3 5555.50 16666.50 Cathlab 

 Total Amt. in Rs.  197535.25   
E - Instrument  
E - A - Instrument (Imported Make) 

1 Stainless steel Tray with matt 
(Long) 

2 47693.33 95386.67 CVTS OT - 1 

2 Needle Holder 8.5", 22cm (7-0) 4 104690.00 418760.00 CVTS OT - 1 

3  Needle Holder 9"mm, 23cm (7-0) 4 114580.00 458320.00 CVTS OT - 1 

4  Needle Holder 8.5", 22cm (8-0) 2 113390.00 226780.00 CVTS OT - 1 

5  Needle Holder 8", 21cm (6-0) 2 117595.00 235190.00 CVTS OT - 1 

6  Ring Tip Forceps7",18cm (7-0) 4 79516.25 318065.00 CVTS OT - 1 

7  Ring Tip Forceps 7",18cm (6-0) 2 87410.00 174820.00 CVTS OT - 1 

8  Jerald Forceps 7",17.5cm 6 60565.00 363390.00 CVTS OT - 1 

9  Jerald Forceps 8",20cm 4 62915.00 251660.00 CVTS OT - 1 

10 Fine tip Golden End Jerald 
Forceps 7",18cm 

4 51503.75 206015.00 CVTS OT - 1 

11 Spring pott's Scissors Forward 
,7"18cm 

4 81507.50 326030.00 CVTS OT - 1 

12 Spring pott's Scissors backward 
7",18cm 

4 94985.00 379940.00 CVTS OT - 1 

13  Fine Gemicell  Black Scissors7" 
18cm 

4 39250.00 157000.00 CVTS OT - 1 
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Sr. 
No 

Description  Qty Rate per 
Amt in Rs. 

Total Amt. in 
Rs.  

Ward / Department Name 

14 Fine Coronary Nerve Hook Fine 
8"21cm 

4 4760.00 19040.00 CVTS OT - 1 

15 Yackubian Clamp 2 3605.00 7210.00 CVTS OT - 1 

16 Vein Cannula No.18 10 5133.33 51333.33 CVTS OT - 1 

17 Eyelid Retractor 2 19040.00 38080.00 CVTS OT - 1 

18 Coronary Probe 05,1,1.5,2,2.5(1 
Each) 

        

18-1 SCANLAN ®MEMORY Garrett 
Vascular Dilator/Vessel 
probe,0.5mm,5½"/14cm 

2 16917.50 33835.00 CVTS OT - 1 

18-2 SCANLAN ®MEMORY Garrett 
Vascular Dilator/Vessel 
probe,1.25mm,5½"/14cm 

2 16917.50 33835.00 CVTS OT - 1 

18-3 SCANLAN ®MEMORY Garrett 
Vascular Dilator/Vessel 
probe,0.5mm,5½"/14cm 

2 16917.50 33835.00 CVTS OT - 1 

18-4 SCANLAN ®MEMORY Garrett 
Vascular Dilator/Vessel 
probe,0.5mm,5½"/14cm 

2 16917.50 33835.00 CVTS OT - 1 

18-5 SCANLAN ®MEMORY Garrett 
Vascular Dilator/Vessel 
probe,0.5mm,5½"/14cm 

2 16917.50 33835.00 CVTS OT - 1 

18-6 SCANLAN ®MEMORY Garrett 
Vascular Dilator/Vessel 
probe,0.5mm,5½"/14cm 

2 16917.50 33835.00 CVTS OT - 1 

18-7 SCANLAN ®MEMORY Garrett 
Vascular Dilator/Vessel 
probe,0.5mm,5½"/14cm 

2 16917.50 33835.00 CVTS OT - 1 

19 Needle Holder 2-0, 8" 20 16977.80 339556.00 CVTS OT - 1 -10 & CVTS OT -II - 10 

20 Needle Holder 3-0, (Rider) 8" 20 18027.80 360556.00 CVTS OT - 1 -10 & CVTS OT -II - 10 
21 Needle Holder 4-0, (Rider) 8" 10 18552.80 185528.00 CVTS OT - 1 -5 & CVTS OT -II - 5 
22 Needle Holder 5-0, (Rider) 8" 10 22752.80 227528.00 CVTS OT - 1 -5 & CVTS OT -II -5 
23 Mixter Forcep Vascular 900 9" 10 25082.40 250824.00 CVTS OT - 1 -5 & CVTS OT -II - 5 
24 Mixter Artery Forcep Vascular 

300 8" 
10 25888.80 258888.00 CVTS OT - 1 -5 & CVTS OT -II -5 

25 Cross Clamp fine tip 8" 8 38080.00 304640.00 CVTS OT - 1 -5 & CVTS OT -II -3 
26 Cross Clamp (Debekey) Paediatric 

3"- 4" 
10 28630.00 286300.00 CVTS OT - 1 -5 & CVTS OT -II -5 

27 Satinskey Big 22-0245 5 34776.00 173880.00 CVTS OT - 1 -3 & CVTS OT -II -2 
28 Satinskey Medium (Coolips) 23-

0672 
6 34384.00 206304.00 CVTS OT - 1 -3 & CVTS OT -II -3 

29 Lima Forcep 4 6230.00 24920.00 CVTS OT - 1 -2 & CVTS OT -II -2 
30 Vascular Forcep 10 - 0122, 8" - 

20cm 
12 13552.00 162624.00 CVTS OT - 1 -6 & CVTS OT -II -6 

31 Vascular Forcep Small 8 8220.80 65766.40 CVTS OT - 1 -4 & CVTS OT -II -4 
32 Yankur Internal Suction Cannula 10 7057.12 70571.20 CVTS OT - 1 -5 & CVTS OT -II -5 
33 Rouline Suction Cannula 10 5988.08 59880.80 CVTS OT - 1 -10 
34 Wire Cutter 8 75628.00 605024.00 CVTS OT - 1 -4 & CVTS OT -II -4 
35 Wire Twister 11 32130.00 353430.00 CVTS OT - 1 -6 & CVTS OT -II -5 
36 Lenging Back (Right Angle) 10 4368.28 43682.80 CVTS OT - 1 -5 & CVTS OT -II -5 
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Sr. 
No 

Description  Qty Rate per 
Amt in Rs. 

Total Amt. in 
Rs.  

Ward / Department Name 

Retracter 

37 Mastoid Retractor - Small 2 4149.60 8299.20 CVTS OT - 1 -1 & CVTS OT -II -1 
38 Mastoid Retractor - Medium  2 5408.48 10816.96 CVTS OT - 1 -1 & CVTS OT -II -1 
39 LA Retractor Set 4 6557.60 26230.40 CVTS OT - 1 -2 & CVTS OT -II -2 
40 RA Retractor Set 2 6557.60 13115.20 CVTS OT - 1 -1 & CVTS OT -II -1 
41 Ross Retractor 2 1970.92 3941.84 CVTS OT - 1 -2 
42 Lung's Holder 4 1588.16 6352.64 CVTS OT - 1 -4 
43 Rib Cutter 2 57694.00 115388.00 CVTS OT - 1 -1 & CVTS OT -II -1 
44 Bone Neblur 4 45469.20 181876.80 CVTS OT - 1 -2 & CVTS OT -II -2 
45 Paediatric Man-Man Saw handle 

with shaft 
2 90588.00 181176.00 CVTS OT - 1 -1 & CVTS OT -II -1 

46 Adult Man-Man Saw handle with 
shaft 

2 90588.00 181176.00 CVTS OT - 1 -1 & CVTS OT -II -1 

47 Paediatric Double Blade Spreader 
(Single) 

3 95928.00 287784.00 CVTS OT - 1 -1 & CVTS OT -II -2 

48 Paediatric four Blade Spreader 
(Double) 

4 142424.80 569699.20 CVTS OT - 1 -2 & CVTS OT -II -2 

49 BP Handle No.7 Long  10 417.20 4172.00 CVTS OT - 1 -5 & CVTS OT -II -5 
50 Valve Hook 10 1168.16 11681.60 CVTS OT - 1 -5 & CVTS OT -II - 5 
51 Chithood Clamp 2 80388.00 160776.00 CVTS OT - 1 -1 & CVTS OT -II -1 
52 Spreader Chest 2 306600.00 613200.00 CVTS OT - 1 -1 & CVTS OT -II -1 
53 Lima Spreader 2 424500.00 849000.00 CVTS OT - 1 -1 & CVTS OT -II -1 
54 Vascular forceps fine tip - 4004-

45 
4 10175.20 40700.80 CVTS OT - 1 -2 & CVTS OT -II -2 

Total Amt. in Rs.  11209154.84   
E-B- Instrument (Indian Make) 

1 Spong Holder 9" 30 772.80 23184.00 CVTS OT - 1 - 20 & CVTS OT -II - 10 
2 BP Handle No.4 8 158.48 1267.84 CVTS OT - 1 -5 & CVTS OT -II - 3 
3 BP Handle No.7 10 327.60 3276.00 CVTS OT - 1 -5 & CVTS OT -II - 5 
4 Artery Forceps Curved 6" 40 500.08 20003.20 CVTS OT - 1 -20 & CVTS OT -II -20 
5 Artery Forceps Curved fine tip 8" 25 697.76 17444.00 CVTS OT - 1 -5 & CVTS OT -II -20 
6 Masquito Curved forceps 5" 35 486.08 17012.80 CVTS OT - 1 -20 & CVTS OT -II -15 
7 Curved Straught Scissor 7" 20 2464.00 49280.00 CVTS OT - 1 -10 & CVTS OT -II - 10 
8 Straight Straught Scissor 7" 20 2464.00 49280.00 CVTS OT - 1 -10 & CVTS OT -II - 10 
9 ENT Suction Canula No.3 4 682.08 2728.32 CVTS OT - 1 -2 & CVTS OT -II -2 
10 Tubing Clamp 48 2175.60 104428.80 CVTS OT - 1 -24 & CVTS OT -II -24 
11  Towel Clips 20 608.16 12163.20 CVTS OT -II - 20 
12 Zerries Retractor (Packiing - Pair) 5 1327.20 6636.00 CVTS OT - 1 -3 & CVTS OT -II -2 
13 Wire Holder 48 1260.00 60480.00 CVTS OT - 1 -24 & CVTS OT -II -24 
14 VSD Retractor 8 1795.92 14367.36 CVTS OT - 1 -4 & CVTS OT -II -4 
15 Cat's paw retractor  6 1169.28 7015.68 CVTS OT - 1 -4 & CVTS OT -II -2 
16 Allis Forcep 9" 4 618.24 2472.96 CVTS OT - 1 -2 & CVTS OT -II -2 
17 Vulsulum Forcep 1 841.12 841.12 CVTS OT - 1 -1 
18 Lux Forcep 3 1504.16 4512.48 CVTS OT - 1 -2 & CVTS OT -II -1 
19 Man-Man Saw blade adult 50 3210.00 160500.00 CVTS OT - 1 -30 & CVTS OT -II -20 
20 Man-Man Saw blade Paediatric 20 3210.00 64200.00 CVTS OT - 1 -10 & CVTS OT -II - 10 
21 Nerve Hook 8 4245.92 33967.36 CVTS OT - 1 -5 & CVTS OT -II -3 
22 Line Holder 2 2144.24 4288.48 CVTS OT - 1 -2 
23 Suture Organiser (Packiing - Pair) 6 6510.00 39060.00 CVTS OT - 1 -3 & CVTS OT -II - 3 
24 Austian Cannula (Packiing - Pair) 3 1410.08 4230.24 CVTS OT - 1 -2 & CVTS OT -II -1 
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25 Disposable S/S Needle round 
body No.8 

500 33.00 16500.00 CVTS OT - 1 -250 & CVTS OT -II -
250 

26 Disposable S/S cutting Needle 
No.8 

400 29.00 11600.00 CVTS OT - 1 -200 & CVTS OT -II -
200 

27 Laryngoscope with flexitip No. 
4,3,2,1,0 

1 3500.00 3500.00 CVTS O.T 

28 Laryngoscopic Instrument 
Laprosocpic Trocar & Cannula 
CFT 5.5mm 

5 18575.00 92875.00 CVTS OT-I, CVTS O.T II -1, RGJY -16 

29 Laproscopic Curved Scissior 
Metzanbaum 

4 5110.00 20440.00 Genral O.T. Sainath 

30 Laproscopic Bowl Holder 2 5110.00 10220.00 Genral O.T. Sainath 
31 Trocar - 10mm 2 3175.00 6350.00 Genral O.T. Sainath 
32 Laproscopic Fenesteated Long 

Grosping Forcep 
2 5140.00 10280.00 Genral O.T. Sainath 

33 Pott's Scissor (Spring) forward 6 4523.96 27143.76 CVTS OT - I - 4 & CVTS OT - II - 2 
34 Pott's Scissor (Spring) Backward 6 5536.72 33220.32 CVTS OT - I - 4 & CVTS OT - II - 2 
35 Eye Lid Retractor 1 2028.54 2028.54 CVTS OT - I - 1 
36 S.S.Vein cannula No.18  7 1000.00 7000.00 CVTS OT - I - 5 & CVTS OT - II - 2 
37 Castro Needle Holder 4-0,5-0, 

(long - 9") Each 4  
8 5294.75 42358.00 CVTS OT - I - 4-0,5-0,(long) Each 2  - 

4 
38 Castro Needle Holder 6-0,7-0, 

(long - 9") Each 4  
8 5294.75 42358.00 CVTS OT - I - 6-0,7-0,(long) Each 4  - 

12 
39 Wire Cutter  3 7307.78 21923.33 CVTS OT - I - 1 & CVTS OT - II - 2 
40 Wire Twister 8" 4 4289.00 17156.00 CVTS OT - I - 2 & CVTS OT - II - 2 
41 Wire Holder 7" 24 6471.14 155307.26 CVTS OT - I - 12 & CVTS OT - II - 12 
42 Micro Needle Holder 6" 4 204.00 816.00 Neuro OT. - 4 
43 Adson Disector No.3 2 3500.00 7000.00 Neuro OT. - 2 
 Total Amt. in Rs.  1230716.06   
F – Air Condition 
1 Epoxy Floring  - Demand in Sqt. 213

8 
100.89 215717.95 CVTS OT. No. I  - 1122.25 & II – 

1015.9 Sqt. 
2 Coving - Demand in Sqm 534 149.86 79972.79 CVTS OT. No. I – 281.65 & II – 252 

Sqm 
Total Amt. in Rs.  295690.74   
Total Amt. in Rs.  (A+B+C+D+E+F) 41115563.52   

 
    यानसुार सदर Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation 

Protection Material, Instrument,Air Condition, etc. खरेदीकामी पूणािकत .४,११,१५,५६४/- 
(अ री र  कम . चार कोटी अकरा लाख पंधराहजार पाचशे चौस  ठ मा ) इतका खच अपेि त आह.े  

मागणी– ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागाने Consumable 
Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, Instrument, Air 
Condition,  etc. ची मागणी प का  वये मागणी केलेली आह.े 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय     
इ. छाननी क न अनमुान:- 
१)  अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य े व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण     
करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा 
आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात. 
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२)   शासक य िवभागानी करावयाच ् या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. १ िडसबर २०१६ अ  वये प र  छेद ३.२.– 
िनयमपिु तकेनसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अदंािजत मु  य 

.३,००,०००/- पे ा जा  त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात. संबंिधत िवभागांना 
.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवरखरेदी कर  याची मभुा दे  यात 

आली आह.े अशा व  तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागान े

मागणीप का  वये िविवध  Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation 
Protection Material, Instrument, Air Condition, etc. ची मागणी केली आह.े  यामधील काही 
मटेरीयल ह े वाप न खराब झाललेे आहते तर ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील  णांची सं  या 
वाढल्  यामळेु  यांनी काही निवन व  तूची मागणी केलेली आह.े  यामळेु  या व  तुंची अदंाज ेिकंमत ३ लाखापे ा 
कमी आह ेअशा व  तूंची खरेदी कोटेशन मागवनू करता येईल व  या व  तुंची अदंाजे िकंमत ३ लाखापे ा जा  त 
आह ेअशा व  तूंची खरेदी िविहत प  दतीन ेई-िनिवदा मागवनू खरेदी क न दे  यास हरकत नाही असे मत आह.े  

तरी ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागाने मागणी प का  वये िविवध  
Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, 
Instrument, Air Condition, etc. मधील  या व  तुंची अदंाजे िकंमत ३ लाखापे ा कमी आह ेअशा व  तूंची 
कोटेशन मागवनू खरेदी क न दे  यास व  या व  तुंची अदंाजे िकंमत ३ लाखापे ा जा  त आह े अशा व  तूंची 
िविहत प  दतीन े ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी यणेा-या अदंाजे र  कम .४,११,१५,५६४/- (अ री 
र  कम . चार कोटी अकरा लाख पंधराहजार पाचशे चौस  ठ मा ) चे खचास मा  यता असावी. 

िनणय .५६९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ 
िवभागांकरीता आव यक असणारे Consumable Material, Equipment, Furniture, 
Radiation Protection Material, Instrument, Air Condition खरेदीकामी येक  वतं  
अ यासपुवक सिव तर ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर करावा, असे ठरले. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं९१ सन २०१७-१८ व सन २०१९-२० मधील (Annual Rate Contract) वािषक खरेदीमधील मंजुर दराने 

औषधे, सिजकल, लॅबोरॅटरी सािह य अितरी  (मंजूर नग सं येपे ा जा त नग) खरेदीबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :- 
(०१) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२५/०२/२०१७ िनणय मांक ०५ अ  वये औषध ेअित र  त खरेदीबाबत – 
नवीन िनयमावलीनसुार वािषक औषधांच ेपरुवठा आदशे िद यानतंर पढुील सहा मिह  यातच अित र  त औषध े
खरेदी करता येणार आह.े परंतु ब-याच वेळा वािषक औषधे खरेदीचा कालावधी संपनू पढुील वािषक खरेदीस 
िवलंब लाग  याने वािषक औषधांची वषाची मागणी सपंते यासाठी कमीतकमी एक वषाचा कालावधी पणु होऊन 
जातो तसेच कधीकधी संसग ज  य रोगांची लागण झा  यामळेु सु  दा वािषक मागणी इत  याच नगांची फेर मागणी 
करावी लागत.े त  हा वािषक खरेदी कामी मा.  यव  थापन सिमती सभेने िदले  या मंजरूी अतंगत ती औषध े / 
सिजकल सािह  य मंजूर दरान ेअित र  त नग खरेदीस मंजरूी िमळालेली आह.े  
(०२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.३०/०१/२०१५ िनणय मांक २६ Clause No.9 अ  वय ेमागणी केले  या 
औषधां  या साठयापैक  .२५,०००/- पे ा अिधक र कमे या औषधांची अितरी  त मागणी करावयाची 
झा यास दनैिंदन कामाची गैरसोय होऊ नय,े हणनू ती मा. कायकारी अिधकारी यांच ेमंजुरीने खरेदी क न केवळ 
न द घे यासाठी / मािहती तव मा. यव थापन सिमती सभेपढुे न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावे, असे ठरले 
आह.े 
(०३) िद.३०/११/२०१६ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमती सभेत िनणय .७५६(५) अ  वये ी साईबाबा व ी 
साईनाथ णालयाकरीता वाष क (सन२०१६-१७) यावषाकरीता लागणारे औषधे व सिजकल सािह य खरेदी 
करणकेामी तावात नमदु केले या कायवाहीच ेअवलोकन करणते येऊन, णालय उपसिमतीन ेखालील माण े
िशफारशी के या, यामा  य कर  यातआ याआहते. 
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ब याचशा नामांिकत णालयांम य ेजनरीक औषध ेवापरली जातात. यामळेु सं थान णालयांकरीता 
ाधा यान े जनरीक औषध े खरेदी करावीत. काही जनरीक औषधांचा णांवर भाव होत नाही, अस े डॉ टस 

सांगतात, अशी औषध े संबंधीत कंपनीकडून बदलून घे यात यावी व तरीही त ारी आ यास सदरह औषध 
िनमाती कंपनीस काळया यादीत टाक यात याव.े  

औषध खरेदी ि या राबिवणपेुव  कोक ळाबेन हॉि पटल, नागपरु, बी हॉल ि लिनक, पणु,े माऊट 
अब,ु राज थान अशा नामांिकत तसेच रा य शासन/ भारतीय ल करां या णालयांम य े वापर यात येणा या 
औषधांची व औषध खरेदी ि येची मािहती संकलीत क न, उपकायकारी अिधकारी, मु यलेखािधकारी तथा 

शासक य अिधकारी, णालय व वै िकय संचालक यांनी औषध खरेदी करणकेामी अटी/ शत  िनि त क न 
सभेसमोर ताव सादर करावा. तोपयत औषधांअभावी णांची गैरसोय होऊ नय,े याकरीता स याच े मंजरु 
िन नतमदरानेऔषध ेखरेदी कर यात यावीत, असे ठरले आह.े 

 यानसूार सन २०१५ – २०१६ म  य े मंजरू दरान े औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, 
क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य अित र  त खरेदी कर  यात आलेली आह.े  याचा तपशील खालील माण े– 

अ. नं. मंजरू िट  पणीची िदनांक  तावाची र  कम . 
१ िद.२३/०५/२०१६ ७१८५३०२.०० 
२ िद.१२/११/२०१६ ११८९८८३७.०० 
३ िद.०९/०२/२०१७ १७०३८८०२.०० 
४ िद.०१/०६/२०१७ ७८९८५६८.०० 
५ िद.०५/१२/२०१७ २०५८२२९६.०० 
६ िद.१३/०४/२०१८ १६४४१३७.०० 
 एकूण र  कम  ६६२४७९४२.०० 

ा  तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता दनंैिदन वापरासाठी लागणा-या औषध,े 
सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य खरेदीकामी सन २०१७-१८ या वषाकरीता 
वािषक िनिवदतेील दरानेएकुण र  कम .४४०८५७०२८.२४ इत  या र  कमचे े परुवठा आदेश दे  यात आलेल े
आहते,  याचा तपशील खालील माण े–  

अ. नं. परुवठा आदेशाची 
िदनांक 

परुवठा आदेशाची र  कम मा.  यव  थापन सिमती सभेची मा  यता 

१ २८/०७/२०१७ १६४९५१४९९.०८ िद.२५/०७/२०१७ िनणय .५२४ (A-१४) 
२ ०७/१२/२०१७ २२९७४९४३४.७५ िद.१४/११/२०१७ िनणय .१००६ (०१) 
३ १६,१७,/०१/२०१८ ४६५५५०७.०० िद.०८/१२/२०१७ िनणय .१०५१ (१३) 
४ १५/०१/२०१८ २७७०८७१.८६ िद.२५/१२/२०१७ रोजीची मंजरू िट  पणी  
५ १०/०४/२०१८ १७११४२५७.९८ िद. ०२/०४/२०१८ रोजीची मंजरू िट  पणी  
६ २३,२४/०४/२०१८ २१६१५४५७.५७ िद.०४/०४/२०१८ िनणय .२२५ (२३) 
 एकूण र  कम  ४४०८५७०२८.२४  

सन २०१७-१८ या वषाकरीता वािषक औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व 
िकरकोळ सािह  य खरेदीकामी मंजरु र  कम .५५,९१,९१,८३६/- इतक  आह े  यामधनू 
.४४०८५७०२८.२४इत  या र  कमेच े परुवठा आदशे दे  यात आलेले असनू .११,८३,३४,८०७.७६ इतक  

र  कम िश  लक आह,े  यामळेु आपणास अितरी  त खरेदी ही िश  लक र  कमेतनु करता येणार आह.े 
सदर परुवठा आदशेा माण ेपरुवठाधारकांकडून मालाचा पुरवठा चाल ुआह,े तर  यातील काही मालाचा 

परुवठा पणु झाललेा आह.े  यापकै  स  या सोबत  या यादीतील औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब  केमीक  स, 
क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य इ  याद चा औषधांचा भांडारात साठा िश  लक नाही, सदर साठयाची वािषक 
मागणी पणु झाललेी आह.े तथािप सदरह औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व िकरकोळ 
सािह  य ह ेदनैिंदन वापरासाठी आव  यक अस  यामळेु त  हा गरज पाहता काही औषध े/ सिजकल सािह  य मंजरु 
दराने खरेदी कर  याचा  ताव आह.े  

सदर औषधे / सिजकल सािह  य ह ेआपण जर मंजरु दरा  यितरी  त खरेदी केले तर  यासाठी जा  त खच 
येऊन  यात  सं  थानच ेनकुसान होणार आह.े  यामळेु सदर मटेरीयल ह ेमंजरु दरानेच खरेदीचे  तािवत कर  यात 
येत आह.े तसेच ब-याच िठकाणी मागील खप पाहता तसेच पढुील वािषक खरेदीचा कालावधी बघता वािषक 
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मंजरु नग सं  या  यितरी  त जा  त नग सं  याची मागणी कर  यात आलेली आह.े १ स  टबर २०१७ पासनू १८ 
ऑ  ट बर २०१८ पयत  शता  दी वष आयोिजत कर  यात आले होते  या कालावधीत र  तदान िशबीर, यरुोलॉजी 
िशबीर, डो यांचे व कानाच े िशबीर,  लॅि टक सजरी िशबीर,THR वTKR साठी िशबीर आयोिजत कर  यात 
आल ेहोते  सदर िशबीरे ही अगोदर िनयोिजत नस  यामळेु सदर िशबीरांसाठी लागणारे औषधे / सिजकल सािह  य 
ह े आप  या वािषक खरेदीतील मंजरू नग सं  यमेधनू खरेदी के  याने तसचे पाथड  येथे महाआरो  य िशबीर 
आयोजीत कर  यात आले होते,  यासाठी सं  थानमाफत खपु मोठया माणात औषधे परुिव  यात आले होते. 
 यामळेु सु  दा वािषक नग सं  या संपलेली अस  यान े दनंैिदन वापरांसाठी लागणारे बरेचसे औषध े / सिजकल 

सािह  याचा वािषक साठा सपं  यामळेु ती अगोदर मागिव  यात येऊन  यासाठी या  तावात मंजूरी घे  यात येत 
आह ेकारण  णाची गैरसोय टाळणकेामी सदर मटेरीयल खरेदी कर  यात आलेले आह.े 

सन २०१९-२० या वषाकरीता लागणारे औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुबे  स व 
िकरकोळ सािह  य इ  यादी खरेदीकामीचा  ताव मा  यता घे  यात येऊन सदर मंजरूी  वये कोटेशन / ई िनिवदा 

ि या राबिव  यात येऊन  यामधील कोटेश  स ारे Tab., Inj., Ayur., Drop, Syrups, Ointment, इ कामी 
परुवठा आदेश दे  यात आलेले असनू उवरीत Dental, Mis., CDL., Neuro OT Material, Dialysis & 
Laboratary material चे परुवठा आदेश दे  यात आलेले असनू जे मटेरीयलकामी परेुशे कोटेशन ा  त नाहीत ते 
मटेरीयल देखील अित र  त नग खरेदी कामी पढुील कायवाही चालू आह.े तसेच मा.  यव  थापन सिमती सभा 
िद.२६/०२/२०१९ अ  वय ेमा  यता िमळा  या माण ेई िनिवदचेे परुवठा आदशे येऊन जे मटेरीयल फेर िनिवदमे  य े
आलेले असले  यासाठी सु  दा अित र  त नग खरेदी कराव ेलागणार आह.ेतसेच सन २०१९-२० मधील काही 
औषधांचे परुवठा आदेश दे  यात आले असनू स  याची पशंेटची वाढती सं  या पाहता तसचे काही नवीन डॉ  टर 

जु झा  यामळेु  यांना लागणारी औषधे पाहता आिण Lab िवभागात मागील वष  सव Kit  या Manual 
प  दतीन े वापरणा-या घे  यात आ  या हो  या परंत ु सन २०१९-२० म  य े सदर  या Kit ा Manualव 
Automatic अशा दो  हीही घे  यात आ  याने Automatic Kit ची मागणी वाढ  यामळेु वािषक मागणी परेुशी 
नस  याने ते अित र  त नग खरेदी करावे लागणार आह.े  

वािषक खरेदीमधील काही औषधे ही वािषक मागणीपे ा कमी लागतात तर काही औषध े ही मळु 
मागणीपे ा जा  त लागतात, अशी औषधे मंजुर दरान े(Annual Rate Contract) अित र  त नगसं  या खरेदी 
कर  याचा  ताव आह.े सन २०१७-१८ या वािषक खरेदीम  य े र  कम .४४०८५७०२८.२४इत  या मंजरु 
र  कमचेे परुवठा आदेश दे  यात आलेले असनू यावष  आतापयत र  कम .३,९६,१३,५०३/- चा  ताव मंजरू 
क न  यानसूार अितरी  त औषधे खरेदी कर  यात आलेली आह ेव सन २०१९-२० या वािषक खरेदीम  य ेर  कम 

.१४,०५,८२,९३७/- चे परुवठा आदशे दे  यात आलेले असनू  यामधील औषधांची आपण थमत:अित र  त 
खरेदीचा  ताव आह.े   

मागणी – सोबत  या त   यात दशिव  या माण.े 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 

छाननी क न अनमुान :-अिधिनयमातील सिमतीच ेकत  य ेव अिधकार . १७-२ (ण) अ  वय ेमानवजाती  या 
क  याण करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य े साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना 
दईेल असा आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात. 

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलम  य े महारा   शासना  या राजीव गांधी 
जीवनदायी योजनेअतंगत  ण दाखल होत असतात. सदर योजनअेतंगत होणा-या श  ि या व उपचार चाल ु
असताना  ण पणु बरा होऊन िडसचाज िद  यापासनू १ वषासाठी औषधे मोफत दयावी लागतात,  यामळेु 
औषधांचा खप हा कधी कधी अचानक वाढतो. महा  मा फूल े जीवनदायी योजन े अतंगत  णानंा िदले  या 
औषधांचा परतावा शासनाकडून सं  थानला िमळत असतो. तसचे िद.०१/०१/२०१७ पासनू ी साईनाथ  णालय 
ह ेपणूतः मोफत सवेा दे  यात यते अस  यापासनू तेथील  णाचंी सं  या िदवसिदवस वाढत असनू  यासाठी सु  दा 
लागणारी औषधे / सिजकल  सािह  यांचा खप वाढललेा आह.े  यामळेु जशी जशी लागतील तशी तशी औषधे 
वािषक मंजुर दराने खरेदी कर  यात यतेील. कारण एकाच वेळेस खरेदी क न ठेव  यास ती मदुतबाहय हो  याची 
श  यता नाकारता येत नाही,  यामळेु सं  थानचे मोठे अिथक नकुसान हो  याची शक् यता असते.तसेच को  हापरू व 
सांगली भागात महापुर आ  यान ेसं  थानमाफत परु  तांना मदत करणकेामी तसेच तेथ ेवै क य सेवा दणेकेामी 
किमत कमी र  कम . १० लाख इत  या र  कमचेे औषधे तथा सिजकल सािह  य पुरिव  यात आलेले आहते 
आिण गोदावरी नदीस परु आ  यामळेु कोपरगांव प रसरमधील ब-याच भागांत रोगांचा ादभुाव होऊन Dengue, 
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Malaria, र  तातील पशेी कमी-जा  त होण े या सारखे आजार वाढ  यामळेु पेशंटची वाढती सं  या पाहता 
औषध/ेसिजकल सािह  य तथा लॅब मटे रअलचा वाढता खप पाहता वािषक मागणी कमी पडत आह.ेआिण  सन 
२०१९-२० या वषा  या पढुील वािषक औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व िकरकोळ 
सािह  य इ  यादी खरेदीकामी परुवठा आदशे दे  यात येऊन  यामधील काही सपंले  या वािषक नगसं  या अित र  त 
खरेदीकामीची औषध े सोबत  या यादीतील औषधे सन २०१९-२० या वषातील मंजरु दराने खरेदी क न दतेा 
येतील.  

तसेच आपण खरेदी करत असकले  या मटेरीयलचे मंजूर दराची बाजार भावात चौकशी केली असता ते 
वाजवी असलेबाबत समजले आह े  यामळेु न  क च सं  थानचा आिथक फायदा होणार आह.े 

तरी सन २०१७-१८ या वषा  या वािषक औषधे खरेदीकामी मंजरू र  कम .५५,९१,९१,८३६.०० 
पैक  र  कम .४८,०४,७०,५३९.०० ( .४४,०८,५७,०२८.०० ही दे  यात आल  या परुवठा आदशेाची र  कम + 
३,९६,१३,५०३.०० अित र  त नग सं  या खरेदी केलेली र  कम) वजा जाता िश  लक र  कम 
.७,८७,२१,३०५.०० मधनू व सन २०१९-२० मधील मंजरु र  कम . ५७,६२,०२,५१७.०० पैक  र  कम     
.१४,,०५,८२,९३७.०० ह े दे  यात आले  या परुवठा आदशे र  कम वजा जाता िश  लक र  कम 
.४३,५६,१९,५८०.०० मधनू सोबत  या त   यातील औषधे तातडीने मंजरू दराने अित र  त (मंजरू नग 

सं  यपेे ा जा  त नग) खरेदी करावी लागणार असनू याकामी र  कम .२,९५,८६,७३४/- इतका खच येणार आह.े  
 ताव–  या काही औषधांची खरेदी सन २०१९-२० म  य ेझालेली नाही अशा औषधांसाठी व सन 

२०१७-१८ तसेच सन २०१९-२०  या वािषक खरेदीतील नगसं  या सपंत आले  या औषधांची मंजूर दरान ेमंजरू 
नगापे ा जा  त नग खरेदी करणसे व  या अनशंुगान ेयेणा-या पणूािकत र  कम .२,९५,८६,७३४.०० चे खचास 
मा  यता िमळणसे तसचे सदरचा  ताव न द घणेकेामी सादर.  

िनणय .५७० यावर सिव तर चचा होऊन,  सन २०१७-१८ व सन २०१९-२० मधील (Annual Rate Contract) 
वािषक खरेदीमधील मंजुर दराने औषधे, सिजकल, लॅबोरॅटरी सािह य अितरी  (मंजूर नग सं येपे ा 
जा त नग) खरेदीबाबत तपासणी क न सिव तर ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर 
करावा, असे ठरले.                                                                    (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं९२ ी साईबाबा हॉि पटलम ये बाहययं णेमाफत कायरत ०४ प रचारक/प रचारीका यांचे ११ मिह यांची 

मंजुरी सपुं ात येत अस याने पु हा ११ मिहने कालावधीसाठी मंजुरी िमळणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम  कलम २००४  तरतदु-  कलम १३ (४) मधील सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थचेा 

कारभार काय मतेने चालिवणसेाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  य ेव काम ेपार पाड  यासाठी आव  यक 
वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-याची नेमणकू करता येईल.  

परंतु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात यते 
असले िकंवा ावयाचे असले, अशा कोण  याही अिधका-यांची िकंवा कमचा-याची नेमणकू,सिमतीकडून,असे 
पद रा  य शासनान ेमा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मंजरू कर  यात येईपयत केली जाणार  नाही.  ी  
साईबाबा  सं  थानच े  णालयासाठी  मंजरु  असले  या  िद. ०७/०८/२००९  रोजीचे  आकृतीबंधातील  अटी - 
शत   . ३– “सदर  पदांवर  न  याने  िनयु  ती करताना   सिमतीन े  सदर   पदाची   आव  यकता   व  अहता  
याबाबत  िव  ततृ  िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घऊेन िनयु  ती करावी.” तसेच अट शत . ८ 
म  य े “सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद े ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी जेणके न 
 यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आह.े 

मा  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .- 
१. मा  यव  थापन सिमती िद. २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ३४६. 

ी साईबाबा सं  थानम  य ेकायरत असले  या कुशल, अकुशल व सरु ा कंञाटी कमचा-यां माणचे िद. 
२५/०२/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय  १४१ मधील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा व ी साईनाथ 

 णालयातील ११ मिहने कालावधी तसचे कंञाटदारामाफत कंञाटी प  दतीन े कायरत असले  या  टाफनस, 

टेि निशयन कमचा-यांना  यांचे ितिदन वेतनावर ४० वेतनवाढ दे  यात यावी. 
२. मा  यव  थापन सिमती िद. १३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय  ७२८/४. 
महारा   दकुान ेव  यपारी सं  था कायदा २०१७ मधील तरतदुीनसुार कंञाटी कामगारांना ावया  या 

सोयी सवलतीबाबत सिमती सद  य मा अडॅ मोहन जयकर यांनी अ  यास  क न  याबाबत िशफारस करावी, असे 
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ठरले होते. सदर िवषयावर काय ातील तरतदुी  या अनषुगंाने पु  हा सिव  तर चचा कर  यात आली. काय ातील 
तरतुदीनसुार कंञाटी कामगारांना भरपगारी सा  ताहीक सु ी (Paid Weekly Off) अनु ेय अस  याने कंञाटी 
कमचा-यांना िद. ०१/१२/२०१८ पासनू भरपगारी सा  ताहीक सु ी (Paid Weekly Off) दे  यास  मा  यता  
दे  यात आली. 

 तावना- बी.  ही.जी. इडंीया िल., पणु े(शाखा-िशड ) यंञणे ारे ी साईबाबा हॉि पटलसाठी परुिवणते 
येणा-या ४ गैरहजर कंञाटी प रचारक / प रचारीका यांचे नावे कमी  क न  यांचे जागेवर नवीन कंञाटी प रचारक 
/प रचारीकांची िनयु  ती करणकेामी िद. १३/११/२०१८ रोजी िटपणी सादर केली होती. सदर िटपणीवर िदले  या 
िनदशानसुार सं  थानला आऊटसोिसग / बा यंञणमेाफत प  दतीने कमचारी परुिवणा-या बी  हीजी इ ंिल कं, पणु,े 
कॅ  प-िशड  यांनी िद. २९/११/२०१८ रोजीचे पञा  वये  खालील माण ेकळिवले होते. 

"आमचे एज  सीला ी साईबाबा सं  थान  या संबंिधत िवभागांना कुशल, अकुशल कंञाटी कमचारी 
परुवठा कर  याचे काम दे  यात आलेले आह.े जा.नं.एसएसएस/एसएसबीएच/मे न-५५/२०१८                        
िद.२७/१०/२०१८ नसुार ी साईबाबा हॉि  प टल  येथ े ०४ कंञाटी प रचारीकांची मागणी केलेली होती. माञ  
आमचे एज  सीकडे अितरी  त कंञाटी प रचारीका उपल  ध नस  यामळेु सदर मागणीनुसार ०४ कंञाटी 
प रचारीका परुवठा केलेला नस  याने  याबाबत िद. २२/११/२०१८ रोजी मा  मु  य कायकारी अिधकारी तथा 
उपिज  हािधकारी मा ी मनोज घोडे पाटील साहबे यांच ेक ात झालेले चचाम  य ेआमचे एज  सीकडे अित र  त 
कंञाटी प रचारीका उपल  ध नस  यामळेु सदर मागणीनसुार ०४ कंञाटी प रचारीका परुवठा करता आलेला नाही 
माञ जा.न.ंएसएसएस/वशी७ए/४५४३/२०१८ िद. २०/०२/२०१८ नसुार आमच े एज  सीमाफत ी साईबाबा 
हॉि  प टल येथ े बा यञंणे ारे (आऊटसोिसग प  दतीन)े िकमान वेतन दरान े ०६  टाफनस पुरवठा कर  यात यते 
आह.े बा यंञणे ारे  टाफनस यांची िनयु  ती करताना सं  थानकडे व आमचे एज  सीकडे ा  त झाले  या नोकरी 
अजातील अजदार यांची नािशक येथ े प र ा घे  यात आलेली होती  यानसुार पाञ  टाफनस यांची यादी 
सं  थानला सादर केललेी होती. िद. २२/११/२०१८ रोजी मा  मु  य कायकारी अिधकारी तथा उपिज  हािधकारी 
मा ी मनोज घोडे पाटील साहबे यांचे क ात झालेले चचम  य े ठरलेनसुार आमचे एज  सीला कामगार 
िवभागामाफत ी साईबाबा हॉि  प टल येथे बा यंञणे ारे (आऊटसोिसग प  दतीन)े यापुव  ०६  टाफनस परुवठा 
करणबेाबत िदले  या मंजुरीम  य े  आणखी ०४  टाफनस यांची ी साईबाबा हॉि  प टल येथ े बा यंञणे ारे 
(आऊटसोिसग प  दतीन)े िकमान वेतन दराने नेमणकु क न िवभागाचे मागणी नसुार प रचारक / प रचारीका 
परुवठा करता येईल." 

उपरो  त पञास अनसु न ी साईबाबा हॉि पटलम  य े आऊटसोिसग / बा यंञणमेाफत कंञाटी 
प  दतीन ेस  या गैरहजर असले  या प रचारक / प रचारीका यांच ेजागी ०४ निवन प रचारक / प रचारीका िकमान 
वेतनदरान े कामगार िवभागामाफत परुिवणबेाबत मंजरुीस मा  यता िमळाली. सदर िटपणीस अनसु न म.े 
बी.  ही.जी. इिंडया, िल. पणु,े (कॅ  प िशड ) यांना कामगार िवभागाने िद. २९/१२/२०१८ रोजीचे पञा  वय,े ी 
साईबाबा हॉि पटल यांचे मागणी माण े र  त असले  या प रचारीका यांचे जागेवर बा एज  सीमाफत (आऊटसोस 
माफत) ०४  टाफनस (आरजीएनएम/जीएनएम/ बीएस  सी निसग, शै िणक पाञताधारक) कुशल कंञाटी 
 टाफनस कमचारी ११ मिहने कालावधीसाठी परुिवणते यावते तसचे नमेणकू करणते आले  या  टाफनस यांना 
ितिदनी . ३४०.१९ इतके वेतन दे  यात याव ेअस ेकळिवल ेहोते.  यानसुार बा यंञणमेाफत स  या कायरत ४ 

प रचारीकांचा ११ मिहनचेा कालावधी २८/११/२०१९ अखेर सपंु  टात येत आह.े 
स ि थतीत ी साईबाबा हॉि पटलमधील प रचारीकांचा तपिशल खालील माण ेआह.े 
पदनाम आकृतीबंधाम  य े

मंजरु पदसं  या 
कायरत प रचारीका 
सं  थान अ  थानेवरील बा एज  सीमाफत 
 थायी कंञाटी 

 टाफनस २०० १०१ ०८ ७४+०६+०४ 
उपरो  त त  यातील बा एज  सीमाफत कायरत ४  टाफनस यांचा ११ मिहने नेमणकू चा कालावधी 

िद. २८/११/२०१९ अखेर सपंु  टात यते अस  यान े  यांना ४ िदवस सिवस ेक दऊेन पु  हा ११ मिहन े
कालावधीसाठी आह े  याच वेतनावर बा एज  सीमाफत सेवा घेता यईेल, अस ेन  मत आह.े 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- ी साईबाबा हॉि पटलमधील ४ प रचारीकांचे ११ मिहने सवेेचा 
कालावधी िद. २८/११/२०१९ अखेर पासनु संपु  टात यते आह.े  णांना वै क य सवेा दतेानंा अडचण येऊ नये 
वै क य सेवा सरुळीत सु  रहावी  हणनू सं  थानला कंञाटी कमचारी परुिवणा-या लेबर ठेकेदारामाफत 
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(बा यंञणे ारे) कायरत उपरो  त ४ प रचारीकाचंा सेवेचा कालावधी सपंु  टात आ  यानतंर  यांना ४ िदवस सिवस 
ेक देऊन पु  हा ११ मिहन ेकालावधीसाठी आह े  याच वतेनावर घेणकेामी िनणय होणसे िवनंती. 

िनणया  तव सादर. 
िनणय .५७१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील ४ प रचारीकांचे ११ मिहने सेवेचा 

कालावधी िद.२८/११/२०१९ अखेर पासनु सपुं  टात येत अस याने  णांना वै क य सेवा देतांना 
अडचण येऊ नये तसेच वै क य सेवा सरुळीत सु  रहावी, याकरीता सं  थानला कंञाटी कमचारी 
पुरिवणा-या लेबर ठेकेदारामाफत (बा यंञणे ारे) उपरो  त ४ प रचारीकांचा सेवेचा कालावधी 
सपुं  टात आ  यापासनु ४ िदवस सेवा खंडीत क न पु  हा ११ मिहने कालावधीसाठी आहे  याच 
वेतनावर सेवेत घे यास मा यता दे यात आली.                           (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं९३ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाम ये १ जानेवारी ते ३१ िडसबर,२०१९ या कालावधीत 

ता पुर या व पात कं ाटी प दतीने ११ मिह यासाठी िदले या नेमणकूांचा कालावधी सपुं ात 
आ यानंतर याच धत वर ट याट याने फेर नेमणकू देणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- कलम १३ (४) नसुार सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थचेा कारभार 
काय मतेने चालिवणसेाठी आिण या अिधिनयम  वये ितची कत  य ेव कामे पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील 
अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-यांची नमेणकू करता येईल.  

   परंत ु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा  दोन हजार पयांहन अिधक वतेन दे  यात यते 
असले िकवा ावयाचे असले, अशा कोण  याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनान ेमा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मंजूर कर  यात येईपयत केली जाणार नाही.  

  आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३ “सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करताना सिमतीन ेसदर पदाची आव  यकता व 
अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घऊेन िनयु  ती करावी” तसेच अट शत 
अ.नं. ८ म  य े “सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद े ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी 
जेणके न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आह.े  

मा  यव  थापन सिमती ठराव - 
१) मा  यव  थापन सिमती िद. ०८/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय . १४. 
यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावात नमदु वै क य अिधकारी यांना कंञाटी प  दतीन ेव एक 

िफिजओथरेिप  ट  यांना ठेकेदारामाफत  यांचे नमेणकू सपंु  टात येत अस  याचे लगतच ेिदनांकापासनू ११ मिहन े
कालावधीसाठी ता  परु  या  व पात कंञाटी प  दतीन ेस  या दे  यात येत असले  या एकिञत मानधनावर वै क य 
संचालक/वै क य अिध ीका यांचे समाधानकारक कामकाजाच े अहवालानसुार तसेच संबंधीत वै क य 
अिधका-यांकडून पु  हा नमेणकू िमळणचेे मागणीपञास अिधन राहन ट   याट   यान े११ मिहने पणु हो  यापवु पासनू 
चार िदवसाचा के दऊेन पवु  या आदेशा माण ेनेमणकूा दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

२) मा  यव  थापन सिमती िद. ०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय . २९९. 
ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील आव  यक वै क य अिधका-यांच े र  त पद े भरणकेामी 

दिैनक वतमान पञाम  य े व सं  थानच े सकेंत  थळावर जािहरात िस  द कर  यात  यावी, तसचे उमदेवारां  या 
मलुाखती घणेेकामी मु  य कायकारी अिधकारी, उप मु  य कायकारी अिधकारी, िज  हा श  य िचक  सक िकंवा 
 यांचे ितनीधी, वै क य सचंालक व वै क य अिध ीका  यांची सिमती गठीत कर  यात  येऊन, या  सिमतीन े

िनवड केले  या उमेदवाराचंी िनवड यादी सं  थानच ेसंकेत  थळावर जाहीर क न नमेणकू आदेश दे  यात  यावे, 
अस े  ठरले. तसेच िफिजिशयन या पदासाठी जािहराती  यितरी  त इतर वेळेस उमेदवाराने अज के  यास पाञ 
उमेदवारास एकिञत मानधन व सं  थान िनयमानसुार ो  साहन भ  ता दऊेन थेट नमेणकू कर  यास  मा  यता दे  यात 
आली. 

 तावना- माह े०१ जानेवारी २०१९ ते ३१ िडसबर २०१९ अखेर या कालावधीत ी साईबाबा व ी 
साईनाथ  णालयाम  य े मा   यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार वेळोवेळी आव  यक वै क य अिधकारी व 
िफिज ओथेरिप  ट (ठेकेदारामाफत) यां  या ११ मिहने कालावधीकरीता कंञाटी प  दतीने ता  परु  या  व पात 
खालील माण ेनेमणकूा केले  या आहते. 
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अ  
न ं

वै क य अिधका-यांचे  
नाव 

पदाचे नाव नेमणकू  
िदनांक 

११ मिहने 
नेमणकू 
कालावधी  
सपुं  ठात   
येत अस  याची 
िदनांक 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ 

१ डॉ  पोण मा रामराव शळेके वै क य अिधकारी (दतंरोग)  
ी साईबाबा हॉि पटल 

१७/०१/२०१९ १६/१२/२०१९ 

२ डॉ सिचन ीहरी यादव किन  ठ भलुत  
ी साईबाबा हॉि पटल 

०६/०२/२०१९ ०५/०१/२०२० 

३ डॉ साद रामभाऊ उंबरकर मदशू  य िवशारद 
ी साईबाबा हॉि  प टल 

०६/०२/२०१९ ०५/०१/२०२० 

४ डॉ गणशे सदािशव चौधरी श  य िचिक  सक 
ी साईबाबा हॉि  प टल 

०६/०२/२०१९ ०५/०१/२०२० 

५ डॉ िव ातं िव  वास खरैणार मानसोउपचार त  
ी साईबाबा हॉि  प टल 

०६/०२/२०१९ ०५/०१/२०२० 

६ डॉ शेख  सलमान गौसली अपघात क  अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

०६/०२/२०१९ ०५/०१/२०२० 

७ डॉ  वतेा िवजयिसंग पवार िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

०६/०२/२०१९ ०५/०१/२०२० 

८ डॉ ि यंका िवलास 
गायकवाड 

 ञी रोग त  
ी साईनाथ  णालय 

०६/०२/२०१९ ०५/०१/२०२० 

९ डॉ गगन सरु कुमार शमा दयिवकार त  
ी साईबाबा हॉि  प टल 

२२/०२/२०१९ २१/०१/२०२० 

१० डॉ  उ  वला  भाऊसाहबे 
काळे 

मेडीकल ऑफ सर (दतं त ) 
ी साईनाथ  णालय 

०९/०३/२०१९ ०८/०२/२०२० 

११ डॉ  व  नाली राम च  हाण िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

०९/०३/२०१९ ०८/०२/२०२० 

१२ डॉ िवशाल धनाजी पटेल मेडीकल ऑफ सर 
(आथ पेडीक सजन)  

ी साईनाथ  णालय 

०९/०३/२०१९ ०८/०२/२०२० 

१३ डॉ सदंीप नारायणराव दवेरे दयिवकार त  
ी साईबाबा हॉि पटल 

०६/०४/२०१९ ०५/०३/२०२० 

१४ डॉ िनतीन दशरथ ठाकरे दयिवकार श  ञि  या त  
ी साईबाबा हॉि पटल 

०३/०५/२०१९ ०२/०४/२०२० 

१५ डॉ िवजय मरुिलधर थोरात श  य िचिक  सक  
ी साईबाबा हॉि पटल 

०३/०५/२०१९ ०२/०४/२०२० 

१६ डॉ िव ा मनोहर बोराडे श  य िचिक  सक  
ी साईबाबा हॉि पटल 

०३/०५/२०१९ ०२/०४/२०२० 

१७ डॉ शोभना तकुाराम को  ह े
 

मेडीकल ऑफ सर  
(ईएनटी सजरी) 

ी साईनाथ  णालय 

०३/०५/२०१९ ०२/०४/२०२० 

१८ डॉ ाज  ता मरुलीधर खच मेडीकल ऑफ सर (नेञत ) 
ी साईनाथ  णालय 

०३/०५/२०१९ ०२/०४/२०२० 

१९ डॉ राजबाला रिवं  िनकम किन  ठ -िकरण शा  ञ   ०३/०५/२०१९ ०२/०४/२०२० 
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ी साईबाबा हॉि पटल 
२० डॉ रोिहत राज  स े  यिुनयर 

माय ोबायोलॉजी  ट 
ी साईबाबा हॉि पटल 

०३/०५/२०१९ ०२/०४/२०२० 

२१ डॉ अजंली पदमाकर 
सोनवण े

िनवासी वै क य अिधकारी 
२ ी साईबाबा हॉि पटल 

०३/०५/२०१९ ०२/०४/२०२० 

२२ डॉ  वाधीन िकसनराव 
गाडेकर 

िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

०३/०५/२०१९ ०२/०४/२०२० 

२३ डॉ राहल द  ताञय ड गरे किन  ठ शरीर िवकृती 
शा  ञ  

ी साईनाथ  णालय 

०३/०५/२०१९ ०२/०४/२०२० 

२४ िव  वजीत िव  वनाथ 
गायकवाड 
(ठेकेदारामाफत) 

िफिजओथरेिप  ट  
(बा यंञणमेाफत) 

ी साईबाबा हॉि पटल 

२०/०५/२०१९ १९/०४/२०२० 

२५ डॉ अिवनाश ल  मणराव 
जाधवर 

िफिजिशयन 
ी साईबाबा हॉि पटल 

१६/०६/२०१९ १५/०५/२०२० 

२६ डॉ िशरीष शशीकांत शेळके कान, नाक, घसा  त  
ी साईनाथ  णालय 

१४/०८/२०१९ १३/०७/२०२० 

२७ डॉ  अिभषेक जयराम खोडे मेडीकल ऑिफसर 
(होिमओपॅथी) 

ी साईनाथ  णालय 

१४/०८/२०१९ १३/०७/२०२० 

२८ डॉ देिवदास ल  मण ल  हाटे रेिसडट मेडीकल ऑिफसर 
ी साईनाथ  णालय 

१४/०८/२०१९ १३/०७/२०२० 

२९ डॉ ीकांत मधकुर नागरे व र  ठ -िकरण श  ञ  
ी साईबाबा हॉि पटल 

१४/०८/२०१९ १३/०७/२०२० 

३० डॉ अिजं  य ब  सीधर ढाकण े वै क य उपचार त  
ी साईबाबा हॉि पटल 

१६/०८/२०१९ १५/०७/२०२० 

३१ डॉ देव  आनंदराव लोखंडे किन  ठ भलुत  
ी साईबाबा हॉि पटल 

१६/०८/२०१९ १५/०७/२०२० 

३२ डॉ िस  दातं िश रष गांधी तपासणी सहा यक 
(काड ओलॉजी) 

ी साईबाबा हॉि पटल 

१६/०८/२०१९ १५/०७/२०२० 

३३ डॉ कृ  णा मदनराव कोरडे तपासणी सहा यक 
(काड ओलॉजी) 

ी साईबाबा हॉि पटल 

१६/०८/२०१९ १५/०७/२०२० 

३४ डॉ िश  पा दशरथ सोनावण े व र  ठ शरीर िवकृती शा  ञ  
ी साईबाबा हॉि पटल 

१६/०८/२०१९ १५/०७/२०२० 

३५ डॉ क  याणी साहबेराव िशंद े िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

१६/०८/२०१९ १५/०७/२०२० 

३६ डॉ रिवं  शांताराम 
गायकवाड 

मेडीकल ऑिफसर 
(िफिजिशयन) 

ी साईनाथ  णालय 

१६/०८/२०१९ १५/०७/२०२० 

३७ डॉ ि ती िहरालाल दोशी  ञी रोग  त  
ी साईनाथ  णालय 

१६/०८/२०१९ १५/०७/२०२० 

३८ डॉ ि यंका काश दिहफळे िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईनाथ  णालय 

१६/०८/२०१९ १५/०७/२०२० 
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३९ डॉ िकशोर उ  दवराव गोडग े मदशू  य िवशारद 
ी साईबाबा हॉि पटल 

२६/०८/२०१९ २५/०७/२०२० 

४० डॉ राज  उ  तमराव िबडगर  
 

आ  थीरोग श  ञि  या त  
ी साईबाबा हॉि पटल 

२०/०९/२०१९ १९/०८/२०२० 

४१ डॉ अिमत िदपक नाईकवाडे मेडीकल ऑफ सर 
(आथ पेडीक सजन) 

ी साईनाथ  णालय 

२०/०९/२०१९ १९/०८/२०२० 

४२ डॉ गजानन हकूम पाटील मेडीकल ऑफ सर (जनरल 
सजरी)  ी साईनाथ 

 णालय 

३०/०९/२०१९ २९/०८/२०२० 

उपरो  त वै क य अिधकारी व िफिज ओथेरिप  ट यांचा नमेणकू कालावधी  यांचे नावासमोर  तंभ      
 ०५ म  य ेदशिवले  या तारखेस संपु  टात यते आह.े नेमणकू सपंु  टात आ  यानतंर पु  हा नेमणकू दतेानंा साधारण 

४ िदवस अतंर / सिवस ेक दऊेन नेमणकू दे  यात येते. हॉि पटलमधील ओपीडी, ऑपरेशन िथएटर, वॉड या 
िठकाणी कामाची अडचण होऊ नये  हणनू एकाच वेळी एकापे ा जा  त वै क य अिधका-याची मदुत सपंु  टात 
येत अस  यास  या सव वै क य अिधका-यांना एकाच वेळी ४ िदवस अतंर / सिवस ेक न दतेा आळी-पाळीने ४ 
िदवस अतंर / सिवस ेक दतेा येईल. 

तरी, उपरो  त वै क य अिधकारी व एक िफिजओथरेिप  ट (ठेकेदारामाफत) यांना  यांचे नमेणकू 
संपु  टात येत अस  याचे लगतचे िदनांकापासनू ११ मिहने कालावधीसाठी ता  परु  या  व पात कंञाटी प  दतीन े
स  या दे  यात येत असले  या एकिञत मानधनावर वै क य सचंालक / वै क य अिध ीका यांच ेसमाधानकारक 
कामकाजाचे अहवालानसुार तसचे संबंधीत वै क य अिधका-यांकडून पु  हा नमेणकू िमळणचेे मागणीपञास 
अिधन राहन ट  याट  याने नेमणकू दणेबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणया  तव  सादर. 
िनणय .५७२ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावात नमुद केलेले ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 

णालयामधील वै क य अिधकारी व एक िफिजओथेरिप  ट (ठेकेदारामाफत) यांना  यांचे नेमणूक 
सपुं  टात येत अस  याचे लगतचे िदनांकापासनू ४ िदवस सेवा खंडीत क न ११ मिहने कालावधीसाठी 
ता  पुर  या  व पात कंञाटी प  दतीने स  या दे  यात येत असले  या एकिञत मानधनावर वै क य 
सचंालक/वै क य अिध ीका यांचे समाधानकारक कामकाजाचे अहवालानसुार तसेच सबंंधीत 
वै क य अिधका-यांकडून पु  हा नेमणूक िमळणेचे मागणीपञास अिधन राहन ट  याट  याने नेमणकू 
दे यास मा यता दे यात आली.                                                  (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं९४ ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड करीता वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसाठी (िनमगाव-

को हाळे) साठवण तलाव पाणी घेणेकरीता कॅनॉलला  निवन गेट बसिव यासाठी भरावया या रकमेस 
व करारनामा करणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  उपरो  िवषयांक तकामी सं थानक रता पाणी टंचाई कालावधीम ये पाणी कमी पडते याक रता 
साईभ ां या देणगी सहयोगातून सं थान मालक या जागेत मौज-ेिनमगांव(को-हाळे) गट न.ं२४५म ये ६५ 
एम.एल.डी. मते या साठावण तलावाची िनिमती कर यात आलेली आह.े या तलावात पाणी घेणके रता इनलेट 
पाईपलाईनच ेकाम बांधकाम िवभागाफत कायवाही कर यात येत आह.े या साठवण तलावात पाणी घेणके रता 
नािशक पाटबधंारे िवभाग, नािशक यांच ेगोदावरी उजवा तट कालवा सा. .६९/८०० िक.मी. येथ ेहडे रे यलेुटरच े
बांधकाम कर या या तावास िवभागीय कायालयातनू खालील अट या अधीन राहन सहमती दे यात आलेली 
आह.े  

१) संदभ य प ानसुार सादर केले या तावास मा.अ.अ. व शासक, ला िेव ा नािशक यांनी संदभ 
.२ अ वये मा यता िदली आह.े याची तसोबत जोडली आह.े यातील  अटी व शत नसुार काम करण े

आव यक आह.े िवभागाने अदंाजप कास तांि क मा यता िदली आह.े मंजरू अदंाजप काची र कम 
.१०,३४,७८५/- एवढी आह.े सदर र कम व ५% पयवे ण र कम िवभागीय कायालयात जमा करावी. तसचे 

सं थेचे अडंरटेक ग टॅ प पपेरवर घे यात याव.े यािशवाय कामास सु वात कर यात येऊ नये.  
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२) सदर कामाचा संपणु खच, यांची िनयिमत दखेभाल दु ती, िवशेष दु ती तसेच इतर दािय व 
इ याद ची जबाबदारी सबंंधीत सं थेची राहील. याची ितपतु  कोण याही कारे कर यात येणार नाही. याबाबत 
काही अडचणी उ व यास याचे संपणु उ रदािय व व जबाबदारी सबंंिधत सं थेची राहील. 

३) सदरच े काम करतेवेळी आवतनास कोणताही अडथळा होणार नाही िकंवाकोणाची त ार होणार 
नाही. याची े ीय तरावर सव संबंधीत अिधका-यांनी द ता याबाबतची सपंणु ितबंधक यव था कर यात 
यावी. सदर कामामळेु काल याच े कोणतेही बांधकाम, मातीकाम इ याद चे नकुसान होणार नाही याची द ता 
यावी. नकुसान झा यास जबाबदारी खच दािय वासह सबंंधीतांची राहील. 

४) सदर वतं  हडेरे यलेुटरमुळे/ िवमोचक िसचंन यव थापनात कोण याही कारची अडचण होणार 
नाही. याची द ता घेऊन काम कराव.े  

५) सदर सं थस चारीमखुाशी पाणी परुवठा करणसेाठी आव यक अचकु मोजमाप िवसग मापन 
बांधकाम/ साधन सं थे या खचान ेबसिव यात याव.े  

६) या कामासाठी आव यक जिमनीचा भभुाडे ताव व करारनामा संबंधीतांकडुन क न यावा व सदर 
भभुाड्याची ५ वषाची अगाऊ र कम जमा कर यात यावी. 

७) सदर काम आपले उपिवभागाच ेदखेरेख, िनदश व मागदशनाखाली कर यात याव.े  
उपरो  नमदू अट ची पतूता क न खालील माण ेर कम भरावी लागले. 
अ.  तपशील र कम पय े
०१ अदंाजप क य र कम पय े १०,३४,७८५.०० 
०२ पयवे ण र कम पये (५ %) ५१,७३९.२५ 
 एकूण पुणािकत र कम पय े १०,८६,५२४.२५ 

  वरील माण े र कम .१०,८६,५२४.००(अ री पये दहा लाख शहांशी हजार पाचशे चोवीस मा ) 
कायकारी अिभयंता, नािशक पाटबंधारे िवभाग, नािशक यांना भरणसे तसेच पाटबंधारे िवभागाने कळिवलेनतंर 
भभुाड्याची ५ वष आगाऊ र कम भरणसे व इतर शासनचे िनयमानसुार यो य ती कायवाही करणसे मा यता 
िमळणसेाठी िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .५७३ यावर सिव तर चचा होऊन, सदरची पाणीपुरवठा योजना ही साईभ ांचे सोयीसाठी अस याने तसेच 
सदरचे काम शासना या पाटबंधारे िवभागाचे अख यारीत होणार अस याने ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था,िशड करीता वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसाठी (िनमगाव-को हाळे) साठवण तलावात 
पाणी घेणेकरीता कॅनॉलला  निवन गेट बसिव यासाठी र कम .१०,८६,५२४/- मा  कायकारी 
अिभयंता, नािशक पाटबंधारे िवभाग, नािशक यांचेकडे जमा करणेस मा यता दे यात आली. तसेच 
पाटबंधारे िवभागाने कळिवलेनतंर भुभाड्याची ५ वष आगाऊ र कम भरणेस व शासनाचे िनयमानुसार 
यो य ती कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.                          (कायवाही-पाणी पुरवठा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं९५ सं थानला कं ाटी प दतीने सरु ा कमचारी पुरिवणेकामी स या असलेले ठेकेदार यांना ई-िनिवदा 

ि या पुण होईपयत मुदतवाढ देणेबाबत. 
ताव-   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना िद.१०.०६.२०१८ ते िद.०९.०६.२०१९ अखेर १ 

वष कालावधीसाठी कं ाटी प  दतीने सरु ा कमचारी पुरिवणकेामी म.ेस ल इन  हे  टीगेशन िसि टम अॅ  ड 
सि हसेस, मुंबई यांना सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कं ाटी कमचारी परुिव  याचे कायादशे दे  यात आलेले असनू, 
संबंिधत िस  यु रटी कॉ  ॅ  टर यांचमेाफत सं  थानला ितिदनी व मंजूर सं  यनेसुार कं ाटी प  दतीने खालील माण े
सरु ा कमचारी व माजी सैिनक सरु ा कमचारी परुिवणते यते आहते.  

  सं  थानला परुिवणते येणा-या कं ाटी सरु ा र क कमचा-यानंा िकमान वतेन काय ानसुार महारा   
शासनाचे शॉप अॅ  ड क मिशयल इ  टॅ  लीशमट झोन न.ं- ०३ (मुंबई, िसकंदराबाद कायालयासाठी झोन न.ं ०१) 

माण े अनु ेय असणारे िकमान वेतनदर, तसेच माजी सैिनक सरु ा कमचा-यांना मा.  यव थापन सिमतीच े
सभेतील चचा / वाटाघाटीत ठरले माण ेवेतनदर, अिधक ॉ  हीडंड फंड शासक य चाजसह (मालकाचा िह  सा 
- १३.००%) अिधक कं ाटी कमचा-यांचे वतेनदराचे र  कमेवर ०.०००००००१ % व ०.००००००१० % 
सि हस चाज अिधक सपंणू िबलाचे र  कमेवर CGST ९ % , SGST ९ % , एकूण GST १८% , अिधक 
सानु ह अनदुान ८.३३ % , अिधक कामगार नुकसान भरपाई अिधिनयम अतंगत पृइ  शरु  स ि िमयम (अशंदान) 
, तसेच मा.  यव  थापन सिमती सभा िनणय .१४२ नसुार सदर कं ाटी कमचा-यांच े िकमान वेतनावर ४० % 
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वेतनवाढ या माण े र  कम सं  थानकडून दे  यात यतेे. तसचे िद.०१.१२.२०१८ पासनू सा  तािहक सु ी (Paid 
Weekly Off) दे  यात यते आहते. 

उपरो  त संदिभय . १ अ  वय ेम.ेस ल इ   हे  टीगेशन िस  यु रटी सि हसेस, मुंबई याचं ेप  ा  त झाले 
असनू  यात  यांनी, आमचे कॉ  ॅ  ट िद.०९.०६.२०१९ रोजी सपंत असनू, पढुील १ वष कालावधीसाठी आह े
 या अटी शत सं अधीन राहन सं  थानला सरु ा कं ाटी कमचारी परुिवणसे तयार आहेत. तसेच सदंभ . ०२ 

अ  वये  यांनी, आम  या कंपनीला ३१.०८.२०१९ पयत मदुतवाढ दे  यात आली आह.े आम  या कं ाटाची मुदत 
१०.०६.२०१९ रोजी संपु  टात आली होती. अपघात िवमा पॉिलसीची मदुत १५.०७.२०१९ पयत होती पढुील 
अ  प मदुतीसाठी अपघात िवमा पॉिलसी काढू शकत नाही. मदुतवाढी  या कालावधीम  य े अपघात िवमा 
पॉिलसीची जबाबदारी आमची राहणार नाही याची न द  यावीबाबत नमदू केलेले आह.े  

 तावनाः- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२१.०८.२०१९िनणय .४५३ अ  वये सं  थानला कं ाटी 
प  दतीन े सरु ा कमचारी परुिवणकेामी िस  यु रटी कॉ  ॅ  टसची नेमणकू करणसेाठी म.ेस ल इ   हे  टीगेशन 
िस  यु रटी सि हसेस यांचे िद.१३.०९.२०१९ प ा  वय े िद.३०.११.२०१९ अखेर मदुत वाढ दे  यात आलेली 
होती.परंत,ु महारा  ात िवधानसभे  या िनवडणकु मळेु आचारसिंहता अस  याने, आचारसंिहता कालावधीत सदर 
िनिवदा ि या  थगीत ठेव  यात आलेली होती. 

सदर िनिवदा ि यलेा अजनू बराच कालावधी लाग  याची श  यता आह.े याकरीता सं  थानला  सरु ा 
कं ाटी कमचारी परुिवणारे ठेकेदार म.ेस ल इ   हे  टीगेशन िस  यु रटी सि हसेस, मुंबई यांना िनिवदेतील व 
करारनामा तसचे कायादशेातील अटी – शत नंसुार सन २०१९-२० करीता सु  असलेली ई-िनिवदा ि या पणू 
होऊन निवन ठेकेदारास कायादशे दईे पावेतो िद.०१.१२.२०१९ ते िद. ३१.०१.२०२० या कालावधीत 
िनिवदतेील, करारना  यातील व कायादशेातील आह े  याच अटी-शत स व दरप कास अिधन राहन मदुतवाढदतेा 
येईल असे मत आह.े तथािप,  परंतु, िद. ३१.०१.२०२० तदप्वु  िनिवदा ि या पणु झा  यास निवन ठेकेदारास 
कायादशे देवनू सदर मदुत वाढ सपंु  टात आणता येईल.   

िवभागाचा अिभ ायः- सबब, सदर िनिवदा ि या राबिवणचेी कायवाही िव  ततृ  व पाची अस  यान े
िद.३०.११.२०१९ अखेर िनिवदा ि या पूण होऊ शकत नाही. उपरो  त िवषयाचा िवचार करता सं  थानला 
सरु ा कं ाटी कमचारी परुिवणकेामी ठेकेदार म.ेस ल इ  हे  टीगेशनिस  यु रटी सि हसेस, मुंबई यांना कामाची 
गैरसोय होऊ नय े  हणनू पढुील ई-िनिवदा ि या पणू होऊन पा  ठेकेदारास कायादशे दईेपावतेो 
िद.३१.०१.२०२० पयत िनिवदेतील,करारना  यातील व कायादशेातीलआह े  याच अटी-शत स व दर प कास 
अिधन राहन मदुतवाढ दणेेस मा  यता असावी. 

तरी उपरो  त तावावर िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .५७४ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला कं ाटी प दतीने सुर ा कमचारी पुरिवणेकामी राबिवणेत 

येत असलेली   ई-िनिवदा ि या पुण होऊन पा  ठेकेदारास कायादेश देईपावेतो अथवा 
िद.३१.०१.२०२० पयत यापैक  जे आगोदर होईल तो पयत कामाची गैरसोय होऊ नये  हणून स या 
सं  थानला  सुर ा कं ाटी कमचारी पुरिवणारे ठेकेदार मे.स ल इ   हे  टीगेशन िस  यु रटी सि हसेस, 
मंुबई यांना िनिवदेतील,करारना  यातील व कायादेशातील आहे  याच अटी-शत स व दर प कास 
अिधन राहन मुदतवाढ देणेस मा  यता दे यात आली. 

  तसेच तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील वािण यीक ई-िनिवदा 
खरेदी सिमतीसमोर उघड यानंतर याबाबतचा ताव थािनक उपसिमती समोर न नेता थेट तदथ  
(Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.                  (कायवाही-कामगार िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं९६ शासन िनणय व प रप के यांचे वाचन. 

ताव-  महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  याचंे  
कामकाजा संबंधीत शासन िनणय, प रप के व इतर प  ा  त होतात. सदर प ांची एकि त र  या मागासवग 
क ाकडे न द घेऊन सदर प ावर उिचत कायवाहीसाठी संबंधीत िवभागाकडे पाठिव  यात येते. सदर शासन 
प ावर सबंंधीत िवभागाने काय कायवाही केली आह े  याबाबतचा अहवाल  येक मिह  यास व र  ठाकंडे 
सादर कर  यात येतो. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ चे सभेत आय  या वेळचा िवषय .१७, िनणय 
.३४६  "सं  थानचे कामकाजासबंंधी शासनाचे िनणय,प रप के वेळोवेळी सिमतीचे बैठक त सव सिमती 
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सद  यानंा बैठक  या अजडयासोबत दे  यात यावी व सदर शासन िनणय, प रप के यांचे वाचन असा िवषय  
अजडयाम  ये स मािव  ट कर  यात यावा."असा झालेला आह.े 

उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार िद.०५/०६/२०१९ ते िद.३०/१०/२०१९ अखेर या 
कालावधीत महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
यांचे कामकाजासंदभात खालील माणे ा  त झालेली प े सोबत सादर केलेली आहते. 

अ. . शासन प  . व िदनांक ा  त िदनांक िवषय 

०१ 
शासन आदशे .सासंिव-१०१९/३७२/ 

. .७८/का.१६ िद.२४/०६/२०१९ 
०३/०७/२०१९ 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  येथील 
कं ाटी कमचा-यांना  यां  या पा  याचंा सन २०१८-१९ 
या वषाचा शै िणक शु  क परतावा कर  याबाबत  

०२ 
.सासंिव-१०१८/९६९/ . .११०/का. 

१६  िवधी व  याय  िद.३१/०७/२०१९ 
०१/०८/२०१९ 

ी साईबाबा सं  थानचे मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट 
न.ं१८३ पै म  ये शै िणक संकूल उभार  यासाठी ठेकेदार 
म.े  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट ा.िल.पणेु यांनी 
टेक ओ  हर के  याबाबत.  

०३ 
शासन आदशे .सासंिव-१०१९/२८३/ 

. .५१/का.१६ िद.०७/०८//२०१९ 
२१/०८/२०१९ 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या 
सं  थानचे सन २०१८-१९ या अिथक वषाचे वैधािनक 
लेखाप र ण कर  यासाठी म.ेमकंूुद एम.िचतळेअॅ  ड कं. 
सीए, मुंबई यांना .१,७७,०००/- अिधक  यावरील कर 
व  य  अनषंुिगक खच इतक  फ  ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेकडून आदा करणेस मा  यता 
दे  यात येत आह.े  

०४ 
शासन आदशे .सासंिव-१०१९/३२४/ 

. .५७/का.१६ िद.०८/०८//२०१९ 
२१/०८/२०१९ 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या 
सं  थानचे सन २०१९-२० या अिथक वषाचे अंतगत 
लेखाप र ण कर  यासाठी मे.सिुनल अ  यंकर, अॅ  ड 
असो. सीए, पणेु यांना .६,००,०००/- अिधक  यावरील 
कर व  य  अनषंुिगक खच इतक  फ  ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेकडून आदा करणेस 
मा  यता दे  यात येत आहे.  

०५ 
शासन िनणय .सासंिव-१०१९/७७९/ 

. .१४४/का.१६ िद.१४/०८/२०१९ 
१६/०८/२०१९ 

ी साईबाबा सं  थान, िशड  यां  याकडून सांगली व 
को  हापरू िज  हातील परू  तांना आिथक व वै क य 
मदत दे  यास मा  यता दे  याबाबत  

०६ 
.सासंिव-१०१७/१३१३/ . .१३३/ 

का.१६  िद.१६/०८/२०१९ 
१९/०८/२०१९ 

ी साईबाबा मंिदर, िशड  दशन रांग इमारत बांधकाम 
कर  या  या कामाचे ठेकेदार भान ू कं    शन, मुंबई ही 
भागीदारी फम  याचंे अ  ती  वातील ीम भान ूकं    शन 

ा.िल., मुंबई या पु कंपनीने टेक ओ  हर के  याने 
क  पा सबंंधी येथनू पढुील सव  यवहार तसेच करकपात 
ीम भान ूकं    शन ा.िल., मुंबई या नावाने होणेबाबत  

०७ 
शासन िनणय .सासंिव-१०१८/६९४/ 

. .७८/का.१६ िद.२२/०८/२०१९ 
२२/०८/२०१९ 

डॉ.आकाश रामहरी िकसवे, नायब तहिसलदार, ता.नादंरूा, 
िज.बलुढाणा यांना ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  या कायालयाम  ये शासक य 
अिधकारी या पदावरील ितिनयु  ती  या िनयु  तीस 
मदुतवाढ देणेबाबत  

०८ 
शासन िनणय .सासंिव-१०१८/१६१४/ 

. .२०९/का.१६ िद.२२/०८/२०१९ 
३०/०८/२०१९ 

ी साईबाबा सं  थान  या सधुारीत वै क य आिथक 
अनदुान िनयमावलीस शासन मा  यता दे  याबाबत  

०९ शासन िनणय .सासंिव-१०१९/७८९/ १३/०९/२०१९ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या 
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. .१४९/का.१६ िद.११/०९/२०१९ सेवेतील पा  कायम व कं ाटी कमचा-यांना सन २०१८-
१९ वषाकरीता िदपावली िनमी  त सानु ह अनदुान मजंरू 
कर  याबाबत  

१० 
शासन िनणय .सासंिव-२०१३/२२/ 

. .७०/का.१६ िद.१७/०९/२०१९ 
१७/०९/२०१९ 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या 
आ  थापनेवरील कं ाटी कमचा-यांना एकि त मािसक 
वेतन मंजरू कर  याबाबत  

११ 
शासन िनणय .सासंिव-१०१९/८७६/ 

. .१६२/का.१६ िद.२०/०९/२०१९ 
३०/०९/२०१९ 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड माफत ज  म ु
काि मर  या पलुवामा िज  हात शहीद झाले  या 
जवानां  या वारसांना .२.५१ कोटी अथसहा य दे  या  या 

 तावास मा  यता िमळणेबाबत  
  सदर प े मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार सव सिमती सद  यानंा बैठक  या अजडयासोबत 

वाचन करणेकामी ावयाची अस  याने सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु अवलोकनाथ सादर 
करणेत येत आह.े   

िनणय .५७५ यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाकडून ा  झाले या उपरो  शासन िनणयाचे वाचन क न 
याची न द घे यात आली.                                                            

   (कायवाही-मागासवग क ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

आजचे तदथ (Ad-hoc)  सिमती सभेम ये आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले. 
िवषय न.ं९७  
िनणय .५७६  िशड -औरंगाबाद (घोटी-नागपुर महामाग) या महामागावर ब याच िठकाणी खड्डे पडलेले असून 

औरंगाबाद माग िशड कडे येणा या साईभ ांना याचा ास होत आहे. सदरचा महामाग अहमदनगर 
व औरंगाबाद या दो ही िज हया या ह ीम ये आहे. सदरचा महामाग दु तीबाबत शासन तरावर 
काही योजन आहे काय? तसेच आिथक तरतुद केलेली आहे िकंवा कसे याबाबत सं थानचे 
बांधकाम िवभागाने दोनही िज हयातील सावजिनक बांधकाम िवभागाकडे तसेच Highway 
िवभागाकडे प यवहार क न मािहती यावी. व यानंतर सिव तर ताव तदथ (Ad-hoc)  
सिमतीसमोर सादर करावा,असे ठरले.                                             (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय .४८० ते ५७६  सवानमुते घे  यात आल.े 

            यानंतर दपुारी ०२.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
 
 
 

                                              वा रीत/-                                                           वा रीत/- 
( ीमती िगता पी.बनकर)    (िदलीप वामी) 
 सहा.धमादाय आयु ,    अ पर महसलु िवभागीय आयु , 
        अहमदनगर.                                  नािशक 
 
 
 

                                             वा रीत/-                                                             वा रीत/- 
                                    (दीपक मगुळीकर,भा. .स.े)            ( ीकांत एल.आणकेर) 
                                     मु य कायकारी अिधकारी,        मखु िज हा व स  यायािधश, 
                        ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .                                         अहमदनगर                                                                                                

 


